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 صف مواقع بغزةسكان القطاع: طيران ومدفعية االحتلال يق انغانتس ياددنتنياهو و   .1

يوم األحد، بتدفيع الفصائل اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هدد رئيس الحكومة : بالل ضاهر
الفلسطينية في قطاع غزة "ثمنا باهظا"، في أعقاب إطالق قذائف صاروخية، الليلة الماضية، وصل 

ة قبيل الفجر قسم منها إلى وسط إسرائيل. وقصف جيش االحتالل اإلسرائيلي مواقع في قطاع غز 
 وصباح اليوم.

وقال نتنياهو إن "الجيش اإلسرائيلي هاجم أهدافا لحماس في قطاع غزة، صباح اليوم. ولن نقبل أي 
هجمات ضد دولة إسرائيل ومواطنيها". وأضاف مهددا "أنني أحذر المنظمات اإلرهابية في غزة، حتى 

 خالل أزمة كورونا، بأال يمتحنوننا".
ي ال أفصح عن تفاصيل خطتنا العسكرية، لكني أقول لهم إن ثمن استمرار وتابع نتنياهو "أنن

 العدوانية سيكون باهظا جدا".
كذلك أطلق رئيس حزب "كاحول الفان" ووزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، اليوم، تهديدا ضد 

ؤولة عن ذلك. المدنيين في القطاع، معتبرا أن "ليلتنا األخيرة لم تكن هادئة وحركة حماس هي المس
ونحن نعمل في عدة اتجاهات، عسكرية وأخرى، من أجل تحقيق هدوء طويل األمد. وإذا لم تنجح 

 حماس في امتحان الهدوء، ستكون النتائج قاسية بالنسبة لقيادتها أوال وبالنسبة لسكان قطاع غزة".
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زة باتجاه إسرائيل، تشير تقديرات جهاز األمن اإلسرائيلي إلى إطالق قذائف صاروخية من قطاع غو 
أمس السبت، كانت نتيجة صعقة برق أصابت منصة إطالق مقذوفات جاهزة وموجهة، حسبما أفادت 

 اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان" اليوم، األحد.
كذلك نقلت "كان" عن مصادر فلسطينية قولها إنه ُفتح في غزة، اليوم، تحقيق فيما إذا كان إطالق 

عقة برق أم أنه متعمد. وأضافت المصادر أن حركة الجهاد اإلسالمي لم المقذوفات ناجم عن ص
 تتخذ قرارا بالتصعيد.

وقصفت طائرات ومدفعية جيش االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم، أهدافا في أنحاء متفرقة من قطاع 
 غزة دون وقوع إصابات. وقال متحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي، في بيان، إن القصف طال

 عددا من األهداف التابعة لحركة حماس في القطاع.
وأغارت طائرات حربية لالحتالل على أرض زراعية في محيط منطقة المطار بمدينة رفح، بصاروخ 
واحد على األقل، فيما استهدفت مدفعية االحتالل مواقع تابعة للضبط الميداني شرقي حي الزيتون 

 ال القطاع.شرقي مدينة غزة، وفي بلدة بيت الهيا شم
وأعلن جيش االحتالل، قرابة الساعة الثالثة فجًرا، إنه رصد سقوط قذيفتين من قطاع غزة دون تحديد 
موقع السقوط، واكتفى بأن إحدى القذيفتين لم يتبعها إطالق صافرات اإلنذار في محيط مدينة إسدود، 

ل الساحلي. وأعلن أن عدة والثانية تسببت بإطالق صافرات اإلنذار في مدينة إسدود ومنطقة السه
 قذائف "القبة الحديدية" أطلقت للتصدي للقذيفتين.

 15/11/2020، 48عرب 
 
 أبو ردينة: االستيطان جميعه غير شرعي وزيارة بومبيو للمستوطنات مرفوضة ومدانة .2

ح األحد، طر يوم  ،أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان: رام هللا
وحدة استيطانية جديدة في احدى المستوطنات التي تقع في  1,257حكومة االحتالل لعطاءات بناء 

في السياق ذاته،  األراضي الفلسطينية المحتلة بين مدينتي القدس وبيت لحم، وتقطع التواصل بينهما.
ات في الضفة عالن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو عزمه زيارة مستوطنإ قال أبو ردينة: إن 

الغربية، بأنها خطوة استفزازية للشعب الفلسطيني وقيادته، وهي سابقة خطيرة تؤكد تحدي هذه االدارة 
وقال أبو ردينة: إن هذا اإلعالن يعني أن هذه اإلدارة االميركية أصبحت  لقرارات الشرعية الدولية.

ن لهذه الزيارة أو أي دعم أميركي شريكا أساسيا في احتالل االراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه ال يمك
 لالستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية أن يعطيه شرعية أو يغير من حقيقة أنه إلى زوال".

 وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
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 فلسطينية تتجه الستعادة العلاقات مع واشنطن وتل أبيبالالسلطة ": الشرق األوسط" .3
، إنها تتوقع حل مسألة العوائد الضريبية «الشرق األوسط»مصادر فلسطينية مطلعة لـرام هللا: قالت 

)المقاصة( هذا الشهر أو بداية الشهر القادم، بعدما أبلغت السلطة استعدادها تسلم هذه األموال غير 
بخالف الشهور الماضية، السلطة اآلن مستعدة لتسلم األموال في ظل »وقالت المصادر:  منقوصة.

تغييرات السياسية المرتقبة، بعد خسارة إدارة الرئيس دونالد ترمب لالنتخابات األميركية وفوز جو ال
وأكدت المصادر أن تحويل األموال سيتم بشكل مباشر ودون وسطاء على األغلب، ضمن «. بايدن

مع تتطلع السلطة اآلن الستعادة العالقات »سياسة السلطة بالتعاطي مع مرحلة جديدة. وأضافت: 
مع إسرائيل، ضمن رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إطالق مؤتمر دولي  واشنطن، وكذلك

 «.للسالم، لفرز آلية متعددة األطراف من أجل مفاوضات مباشرة
 15/11/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 مم المتحدة ضد بومبيو ذاا زار مستوطنةلألشكوى  : سنقد عشراوي  .4

ت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، إنه سيتم تقديم قال: كفاح زبون  - رام هللا
شكوى فلسطينية رسمية إلى األمم المتحدة ضد وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، على خلفية 

وقالت عشراوي للصحافيين في مدينة رام هللا،  عزمه زيارة مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
مشاركة في جريمة حرب التي يشكلها االستيطان اإلسرائيلي »يو في حال حصلت تمثل إن زيارة بومب

تعكس سلوك إدارة )الرئيس األميركي »وعدت عشراوي أن مثل هذه الزيارة  «.بموجب القانون الدولي
دونالد( ترمب العدواني الخارج عن القانون في سعيها لحصد أكبر عدد من المكاسب إلسرائيل قبل 

تصر على دعم تسريع التوسع االستيطاني في »ورأت أن اإلدارة األميركية  «.البيت األبيضمغادرة 
األراضي الفلسطينية المحتلة في سلوك يعبر عن قمة انعدام األخالق وتشويه للمواقف السياسية 

 «.والقانونية في خدمة إسرائيل

 16/11/2020، الشرق األوسط، لندن
 
 نية بغزة بحاجة لعماروحدة سك 1,200وزارة األشغال:  .5

وحدة  1,200قال ناجي سرحان وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان في قطاع غزة، األحد، إن  :غزة
وأوضح سرحان  مليون دوالر. 50، وبتكلفة تصل 2014سكنية بحاجة إلعادة إعمار، جراء عدوان 

ألف وحدة،  11ه، ويشمل ذلك مما دمره االحتالل تم تجاوزه وإعادة إعمار  %90في حديث إذاعي، أن 
 300وبين أن حجم االحتياج المالي لألضرار الجزئية بلغ  وحدة أخرى ما قبل العدوان. 1,000و
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، مشيًرا إلى أن الوزارة تواجه مشكلة في 100منها، ويتبقى  200مليون دوالر، وتم دفع ما يقرب من 
 ظل توقف الجهات المانحة عن الدعم.

 15/11/2020، القدس، القدس
 

 أمثال المعلنة 3الفعلية  "كورونا"الصحة الفلسطينية: ذصابات وزيرة  .6
إصابة جديدة بفيروس  653أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل  رام هللا:

وقالت الوزيرة، في بيان، إن  وفيات خالل الساعات األربع والعشرين الماضية. 10كورونا المستجد و
إصابات، حسب ما ذكرته وكالة  310غزة سجل أعلى عدد من اإلصابات الجديدة بواقع قطاع 

عدد اإلصابات الفعلية بفيروس كورونا في فلسطين هو »وقالت وزيرة الصحة،  لألنباء.« رويترز»
وأضافت في تصريحات لإلذاعة الرسمية  «.ثالثة أضعاف األرقام التي يتم تشخصيها واإلعالن عنها

العدوى منتشرة وعالية في فلسطين، خصوصًا في نابلس وسلفيت، بسبب حالة «: »ينصوت فلسط»
فلسطين »وتابعت قائلة:  «.عدم االلتزام باإلجراءات الوقائية، واستمرار إقامة المناسبات واألعراس

 «.مقبلة على مرحلة ليست هينة حال استمر الوضع على ما هو عليه
 15/11/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 تح وحماس في القاهرة الستكمال المصالحةف .7

إلى القاهرة، أمس، الستكمال مباحثات « حماس»و« فتح»وصل وفدان من حركتي  رام هللا:
، إن الوفدين يتطلعان إلى االتفاق على جميع «الشرق األوسط»وقالت مصادر مطلعة لـ المصالحة.

 اس مرسومًا من أجل االنتخابات.النقاط محل النقاش، قبل إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عب
صالح « حماس»، أمس، إن وفدها الذي سيرأسه نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»وقالت 

الخاصة بملف المصالحة « فتح»العاروري، يريد استكمال إجراء المباحثات والحوارات مع حركة 
ستراتيجية نضال مشتركة ينخرط الوطنية. وأكدت الحركة إصرارها على إنجاح الجهود المبذولة لبناء ا

 فيها الكل الوطني الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الوطنية.
، نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، والقيادي فيها خليل الحية. «حماس»ويضم وفد حركة 

وي اللجنة أحمد يضم أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، وعض« فتح»ويقابله وفد من حركة 
 حلس وروحي فتوح.

 15/11/2020، الشرق األوسط، لندن
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 : زيارة بومبيو ذل  مستوطنة ذسراييلية تؤكد أن الدارة األمريكية شريكة للاحتلالفتح .8
إن زيارة وزير الخارجية األمريكي مايك “قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول معقبا: : رام هللا

مستوطنة بساغوت االستعمارية المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، بومبيو المرتقبة إلى 
وزيارة الجوالن السوري المحتل، تؤكد من جديد أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترمب شريكة 

وأكد أن الزيارة ليست مستغربة، الفتا إلى أنها تأتي ضمن  ”.لالحتالل، وليس منحازة له فقط
 -، واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، وخطة ترامب”شرعنة لالستيطان”مريكية لـاإلجراءات األ

إن شعبنا وقيادته يواجهون خطة ترامب “وقال:  نتنياهو الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
 ”.وإجراءات االحتالل بالصمود حتى إفشالها وتجسيد االستقالل الوطني على أرض فلسطين

 15/11/2020، القدس العربي، لندن
 
 حماس: المقاومة راكمت مزيدا من القوة وباتت أكبر استعدادا للتحرير .9

قالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إن المقاومة التي دّكت "تل أبيب" بقوة قبل ثماني سنوات قد 
ت وأكد راكمت مزيًدا من القوة، وباتت أكبر استعداًدا وأكثر إصراًرا على مواصلة مسيرة التحرير.

الحركة في بيان صحفي في الذكرى الثامنة لمعركة حجارة السجيل واستشهاد قائد أركان المقاومة 
 محمد الجعبري، أن المقاومة لن تتراجع قيد أنملة عن هدف التحرير ودحر المحتل عن كامل أرضنا.

كان  14/11/2012وشددت على أن المقاومة مستمرة على خطى الجعبري سيد النزال، مبينة أن يوم 
أحد آخر فصول العنجهية الصهيونية ونظرها بازدراء للمقاومة واستخفافها بالفعل العسكري 

 الفلسطيني والمقاوم.
وأكدت حماس على أن الوحدة الوطنية خيار استراتيجي، ولن يهدأ لها بال حتى تعيد اللحمة وترص 

 الصفوف في معركة التحرير على مختلف الجبهات.
 14/11/2020، موقع حركة حماس

 
 حماس: التعاون الماراتي مع مكونات االستيطان بالضفة يعزز مخطط الضم .10

قالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إن استقبال دولة اإلمارات رئيس مجلس المستوطنات : غزة
الصهيونية في الضفة الغربية وعقد اتفاقات اقتصادية معه، يشكل دعًما حقيقًيا للنشاط االستيطاني 

أكد أن تزايد العالقات بين  ،وفي تصريح للناطق باسم الحركة حازم قاسم، األحد الضفة الغربية. في
دولة اإلمارات ومكونات االستيطان في الضفة الغربية، يعزز من قدرة االحتالل على تطبيق مخطط 

دما أعلنت الضم االستعماري، وهو يؤكد التضليل الذي مارسته الدول التي وقعت اتفاقات التطبيع عن
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وقال: من المعيب أن تواصل الكثير من الدول  أن هذه االتفاقات تهدف إلى وقف مخطط الضم.
والجهات الدولية مقاطعة المستوطنات وكل مخرجاتها، بينما تجتهد دولة اإلمارات في تعزيز العالقة 

 مع منظومة االستيطان الصهيوني.
 15/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعلا 

 
 اد": سرايا القدس والمقاومة صما  األمان لشعبنا وقضيتنا"الجا .11

خان يونس: قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل خالل مهرجان نظمته الحركة، إن 
سرايا القدس الذراع العسكري للحركة والمقاومة ستبقى صمام األمان لشعبنا وقضيتنا، مشيرًا إلى أن 

وزاد يقول  دة لن تختلف كثيرًا عن سابقاتها في دعمها الالمتناهي لالحتالل.اإلدارة األمريكية الجدي
"إننا نعيش مرحلًة صعبة، الكل يعمل على تصفية القضية الفلسطينية، ويريد من المقاومة أن ُتلقي 
سالحها، الكل يحاصرنا، لكن هذا الحصار لن يزيدنا إال إقدامًا وإصرارًا، وال يمكن أن تنطلي علينا 

 العيب السياسية".األ

 14/11/2020، فلسطين أون الين
 

 "ذسراييلـ"ل "مستنقع التبعية المذلة"تدعو المارات لعد  االنزالق أكثر لـ "الديمقراطية" .12
طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، النظام الحاكم في دولة اإلمارات العربية المتحدة، : غزة

 لسياسة إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب.” التبعية المذلة“نقع بعدم االنزالق أكثر فأكثر في مست
وشددت على ضرورة أن تتوقف اإلمارات عن خطواتها التطبيعية التي تتجاوز في مضمونها 
االقتصادي والسياسي واألخالقي والقانوني، مصالح الشعوب العربية، والشعب الفلسطيني، وقالت إن 

 ”.كل انتهاكًا صريحًا وفاضحًا للشرعية الدوليةتش“هذه الخطوات التطبيعية 
وأشارت الديمقراطية إلى استقبال اإلمارات لوفود المستوطنين اإلسرائيليين، والتعاقد معهم على 
التعاون المشترك، بما في ذلك شراء إنتاج المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الفلسطينية وفي هضبة 

الخطوة الجديدة لنظام دولة اإلمارات، تكذب االدعاءات المزيفة “وأضافت الجبهة:  الجوالن المحتل.
 ”.بأن التطبيع مع إسرائيل من شأنه أن يدعم القضية الفلسطينية وأن يعزز الدعوة للسالم في المنطقة

 15/11/2020، القدس العربي، لندن
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 كاتس يادد غزة وليبرمان يتام حكومته بالفشل أما  حماس .13
ر المالية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم األحد، بأن حكومته سترد على أي عملية هدد وزي: رام هللا

وقال كاتس في حديث إلذاعة  إطالق نار من قطاع غزة، ولن تسمح باستمرار إطالق الصواريخ.
الجيش اإلسرائيلي، إن حكومته ال يمكن أن تقبل أي أعذار لما وصفه بـ "اإلرهاب"، في معرض رده 

 يما إذا كان إطالق الصواريخ تم بسبب البرق كما جرى العام الماضي.على سؤال ف
وأضاف "لن نسمح بأي إطالق نار على األراضي اإلسرائيلية"، محمال حركة حماس المسؤولية عن 

 أي إطالق نار من غزة.
ماس من جانبه، اتهم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، الحكومة اإلسرائيلية بالفشل أمام ح

العبرية، إن  103وقال ليبرمان في حديث إلذاعة  والتخلي عن سكان مستوطنات غالف القطاع.
 30ورأى في الدعم القطري لحماس ودخول  سياسة الحكومة الحالية هي التخلي عن سكان الجنوب.

وتحاول مليون دوالر شهرًيا، بأنه يزيد من قفزة قدراتها، ويجعلها تنتج كل يوم عدًدا من الصواريخ، 
 تنفيذ هجمات من الضفة الغربية.

 15/11/2020القدس، القدس، 
 

 ليبرمان يتام نتنياهو بتسريب خبر اغتيال قيادي في القاعدة .14
اتهم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، يوم األحد، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء  :رام هللا

جهاز الموساد اغتال القيادي في تنظيم القاعدة أبو اإلسرائيلي، بالوقوف خلف تسريب األنباء بأن 
وقال ليبرمان في حديث إذاعي، إن نتنياهو يفعل كل شيء للتباهي  محمد المصري في إيران.

والتفاخر، مشيرا إلى أن كل مراسل عسكري في إسرائيل يعرف أن أي خبر يتم تسريبه لصحيفة 
 اء ذلك مكتب نتنياهو.نيويورك تايمز األميركية فإن الشخص الذي يقف ور 

 15/11/2020القدس، القدس، 
 

 اتفاق عل  خطة لتمويل العاملين في الحجر الصحي .15
اتفق وزير المالية اإلسرائيلية، يسرائيل كاتس، ورئيس لجنة العمل والرفاه والصحة : بالل ضاهر

جر صحي، التابعة للكنيست، حاييم كاتس، يوم األحد، على خطة تمويل أيام تواجد عاملين في ح
وحسب الخطة، التي تصوت عليها اللجنة البرلمانية اليوم، ال يحصل  وإلزامهم بالتغيب عن العمل.

العامل على أجر مقابل اليوم األول لتواجده في حجر صحي، ويخصم حسب اختيار العامل من أيام 
امل أكثر من المرضية أو اإلجازة السنوية، وبحيث ال يخصم من أيام المرضية المتراكمة لدى الع

 أربعة أيام لقاء فترة الحجر كلها.
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وفي حال استغل العامل جميع أيام المرضية السنوية، سُيخير بين مراكمة أيام مرضية سلبي، أو 
 من أجره مقابل أيام الحجر. %70الحصول على 

 من أيام فترة الحجر الصحي للعاملين في مصلحة تجارية ال %75وستمول الحكومة، وفقا للخطة، 
، فيما تتقاسم الحكومة والمشغلون مناصفة تمويل أيام الحجر في 20يزيد عدد العاملين فيها عن 

 .20المصالح التجارية التي يزيد عدد العاملين فيها عن 
 15/11/2020، 48عرب 

 
 انطلاق الجلسة الثالثة من محاكمة نتنياهو في قضايا فساد .16

لمركزية" بالقدس المحتلة صباح األحد، ثالث جلسات انطلقت فيما تسمى "المحكمة ا: القدس المحتلة
 محاكمة رئيس الوزراء "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو في قضايا فساد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المحكمة لم تلزم نتنياهو بحضور الجلسة اإلجرائية التي 
 رار الجلسات.يفترض إطالع المحكمة خاللها على حالة مواد التحقيق وتحديد استم

ديسمبر/كانون األول المقبل من أجل االستماع  6ومن المقرر إجراء جلسة جديدة من المحاكمة في 
لالدعاءات األولية، حول الئحة االتهام، الموجهة ضد نتنياهو، فيما تبدأ مرحلة تقديم اإلثباتات 

 .2021واألدلة في يناير/كانون الثاني 
 15/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعلا 

  
في تسجيل ” الكلب الصغير”تصاعد األزمة السياسية داخل ذسراييل ونتنياهو يصف بينيت بـ .17

 ُمسّرب
تكشف مكالمة هاتفية مسجلة تم تسريبها لإلعالم أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين  الناصرة:

وسط تصاعد  ”الكلب الصغير”وزير األمن السابق نفتالي بينيت بـ” يمينا“نتنياهو يصف رئيس حزب 
احتماالت إجراء انتخابات برلمانية جديدة هي الرابعة في أقل من سنتين نتيجة أزمة سياسية عميقة 

 متواصلة.
، تسجيالت لمكالمة هاتفية بين 13، الذي ُيعرض على القناة اإلسرائيلية ”المصدر“وبث برنامج 

يق نتنياهو إلى شاهد ملك في نتنياهو، وأحد أبرز مقربيه سابقا نير حيفتس )تحّول الحقا من صد
 ملفات الفساد ضده(.

وأعطى حيفتس، الذي كان األكثر نفوذا في حاشية نتنياهو، محققي الشرطة اإلسرائيلية، تسجيالت 
، بعد أن وجه بنيت، الذي كان 2018مكالماته الهاتفية مع نتنياهو. وتعود المكالمة إلى شباط/ فبراير 

انتقادات لألخير على نطاق واسع، في قضايا الفساد ضده، فاتصل  وزيرا آنذاك في حكومة نتنياهو،
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تبين أن بنيت عديم “حيفتس بنتنياهو بعد هذه االنتقادات. وقال حيفتس لنتنياهو في المكالمة: 
 ”.نعم. حسنا، إنه كلب صغير“فرد عليه نتنياهو: ” القيمة

 15/11/2020القدس العربي، لندن، 
 

 ”أكثر عقلانية“اييل في سباق مستمر مع حزب هللا الذي بات قايد في جيش االحتلال: ذسر  .18
في الجيش اإلسرائيلي العميد شلومو بندر، إن حزب هللا وإسرائيل ” الجليل“قال قائد فرقة  الناصرة:

في سباق على من يكون أوال في تغيير معادلة الردع الراهنة بينهما، زاعما أن الحزب اللبناني بات 
 حساباته لعدة أسباب.في ” عقالنية“أكثر 

تطرق بندر إلى حالة التأهب على الحدود مع لبنان واحتماالت ” إسرائيل اليوم“وفي حديث لصحيفة 
المواجهة مع حزب هللا الذي يبحث عن فرصة لتحقيق وعوده بالثأر لمقتل أحد عناصره في هجمات 

ال ينصح “ بالقول إنه ويوجه بندر تهديدا جديدا لحزب هللا إسرائيلية قبل شهور في محيط دمشق.
 ”. نصر هللا بأن يختبر إسرائيل من جديد، ألن الرد سيكون غير متناظر مع ما ُيتوقع حدوثه
 15/11/2020القدس العربي، لندن، 

 
 أشخاص 8القدس: الشرطة تقمع تظاهرات مطالبة برحيل نتنياهو واعتقال  .19

طالبين برحيل رئيس الحكومة وكاالت: اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين الم-القدس
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وعناصر الشرطة، خالل مسيرة انطلقت بعد ظهر أمس، باتجاه مدينة 

 القدس.
"( بأن الشرطة اعتقلت عددًا من المتظاهرين )لم تحددهم(، 11وأفادت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 

 ص قانوني.وأعلنت الشرطة أن التظاهرة تجري دون ترخي
أشخاص، وذكرت أن االعتقاالت  8اإلسرائيلية أن عدد المعتقلين وصل إلى  13وأوضحت القناة 

ودعا المشاركون في التظاهرة إلى تشكيل  جاءت لالشتباه بمواجهة رجال الشرطة وخرق النظام العام.
 لجنة تحقيق في قضية الغواصة.

 15/11/2020األيا ، را  هللا، 
 

 اييلي لمنع التسلل من الضفةخطة للجيش السر  .20
تل أبيب: حذر الجيش اإلسرائيلي، أمس )األحد(، من دخول فلسطينيين من الضفة الغربية إلى 
إسرائيل، عبر ثغرات قائمة أو تم فتحها في الجدار العازل القائم بين إسرائيل والضفة الغربية. وقال 

ا والسامرة )الضفة الغربية( تشمل خطة لحماية منطقة خط التماس في محيط يهود»إنه باشر في 
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نشر وتعزيز قوات الجيش وحرس الحدود على السياج األمني لمنع المتسللين غير الشرعيين من 
في إطار المحاوالت اآليلة لفرض النظام والحد من الدخول غير الشرعي »وقال: «. دخول إسرائيل

جن تيفر(، أي حماية منطقة خط التماس إلى دولة إسرائيل، سيتم هذا األسبوع البدء بتنفيذ خطة )ما
وحرس الحدود على السياج  في محيط يهودا والسامرة والقاضية بنشر وتعزيز قوات جيش الدفاع

 «.األمني
  16/11/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 المستوطنون يطالبون بالعمل مع واشنطن عل  خطة استيطان كبرى  .21

فيه الحكومة اإلسرائيلية، أمس )األحد(، مناقصة في الوقت الذي نشرت : نظير مجلي -تل أبيب
وحدة سكنية في جنوب شرقي القدس المحتلة، كشفت مصادر في قيادة مجلس  1257لبناء 

المستوطنات اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، عن خطة الستغالل الفترة االنتقالية بين 
ريع استيطان تتيح زيادة عدد المستوطنين في اإلدارتين في واشنطن، من أجل المصادقة على مشا

 ألف مستوطن جديد. 200القدس الشرقية والضفة الغربية، بنحو 
ويطالب رئيس المجلس، ديفيد الحياني، بطرح هذه الخطة على وزير الخارجية األميركي، مايك 

ة الجديدة. وأقام بومبيو، خالل زيارته القريبة إلسرائيل لتصبح أمرًا واقعًا على اإلدارة األميركي
المستوطنون مجموعتي ضغط تحت إدارة مشتركة، واحدة تعمل في إسرائيل والثانية تعمل في 

ويقود هذه الحملة الوزير السابق «. لوبي أرض إسرائيل»الواليات المتحدة، لتحقيق هذا الهدف تسمى 
المتطرف، « تكتل يمينا»والنائب عن حزب الليكود الحاكم، حاييم كاتس، والوزير السابق النائب عن 

 بتسلئيل سموطريتش. 
  16/11/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 يعتبرون حكومة نتنياهو فاشلة بتوفير احتياجات أساسية %69استطلاع:  .22

من الجمهور في إسرائيل إن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في توفير  %69قال : بالل ضاهر
شرات، وهي الطعام، المسكن، التعليم، الصحة والملبس. الحاجيات األساسية للمواطنين في خمسة مؤ 

جاء ذلك في استطالع استدعاه "المركز من أجل دفع النزاهة في إسرائيل"، ونشرت نتائجه صحيفة 
 "معاريف" اليومم، األحد.
عالمة "رسوب" لدى اإلجابة على سؤال حول اهتمام الحكومة بأال  %71ووفقا لالستطالع، منح 

من المستطلعين عالمة "رسوب" للحكومة  %74اص جوعى في إسرائيل، كما منح يكون هناك أشخ
 فيما يتعلق باهتمامها بأن يكسب المواطنون رزقهم والعيش بكرامة.
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عالمة "رسوب" للحكومة في امتحان اهتمامها بأسعار المساكن وإيجار الشقق. كذلك  %84ومنح 
والنوعية في التعليم وإتاحته أمام جميع  عالمة "رسوب" في امتحان توفير المساواة  %63منح 

إن الحكومة "رسبت" في امتحان إتاحة العالج الصحي واألدوية، فيما رأى  %54المواطنين. وقال 
 أن الحكومة "رسبت" في امتحان الَملبس وأمن ورفاهية المواطنين. 68%

عالمة "رسوب" في  من المستطلعين منحوا الحكومة %69ويتبين من معدل جميع هذه المؤشرات أن 
تأدية واجبها تجاه مواطنيها بتزويدهم باالحتياجات األساسية. ويشار إلى أن هذه المؤشرات الخمسة، 
وضعها مؤسسة التيار التنقيحي في الحركة الصهيونية، زئيف جابوتينسكي، ويمثله حاليا حزب 

 الليكود ونتنياهو.
ائج االستطالع، بالقول إن واجب النزاهة يسري وعقب "المركز من أجل النزاهة في إسرائيل" على نت

على الحكومة أوال وتعاملها مع المواطنين واالهتمام باحتياجاته األساسية. "وبذلك تعكس للجمهور 
في أدائها في الحيز  –الكرامة واالستقامة واالهتمام  –نموذجا شخصيا حيال قيمة ومكانة النزاهة 

 العام".
جب يسري خالل فترة أزمة قومية، ألنه يبني ثقة المواطن بالسلطة، وهذه وأضاف المركز أن "هذا الوا

الثقة هي شرط لالعتراف بالصالحيات األخالقية لهذه السلطة في مواجهة األزمة. ومن دون ثقة 
 كهذه، يصعب االنتصار على أزمات مثل أزمة كورونا التي نواجهها اليوم".

الفترة األخيرة، أن أغلبية الجمهور في إسرائيل يعتقد أن  وأظهرت استطالعان للمركز نفسه، أجريا في
القرارات التي تتخذها الحكومة بشأن مواجهة كورونا نابعة من اعتبارات سياسية وشخصية وليس من 

من الذين يعتبرون أن  %93اعتبارات مهنية فقط. ونتج عن ذلك، وفقا ألحد االستطالعات، أن 
من  %64مهنية فقط، ينصاعون لتعليمات الحكومة، بينما يطبقها  قرارات الحكومة تُتخذ العتبارات

 الذين يعتقدون أن القرارات تتخذ من خالل اعتبارات سياسية وشخصية.
 15/11/2020، 48عرب 

 
 وحدة استيطانية جديدة بالقدس 1,257مناقصة لبناء  .23

يتان، أمس، مناقصة لبناء "األيام": نشرت وزارة البناء واإلسكان وسلطة األراضي اإلسرائيل -القدس 
وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس" على أراضي بلدة بيت صفافا، التي سيكون  1,257

وقالت حركة السالم اآلن:  من شأن إقامتها عزل مدينة بيت لحم عن مدينة القدس الشرقية المحتلة.
عيق في نهاية المطاف إمكانية "البناء في جفعات همتوس سيعرقل بشدة آفاق حل الدولتين؛ ألنه سي

التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبيت لحم، وسيمنع بيت صفافا الفلسطينية من التواصل مع 
 الدولة الفلسطينية المستقبلية".
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عندما تم نشر  2020وأضافت، في تقرير وصل "األيام": "تمثل هذه الخطوة أحدث تقدم منذ شباط 
في جفعات همتوس، بين ذلك الحين واليوم، تمت إضافة  2,610ن أصل وحدة م 1,077العطاء لبناء 

وحذرت الحركة من إمكانية دفع سلطات االحتالل اإلسرائيلي قدمًا  وحدة إلى العطاء". 180
ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، قبيل تسلم إدارة  13مخططات لبناء أكثر من 
 جو بايدن مهامها في العشرين من كانون الثاني المقبل. الرئيس األميركي المنتخب

 16/11/2020، األيا ، را  هللا
 

 عايلات الشيخ جراح: المحاكم السراييلية تستند لوثايق مزورة ولن نرحل عن منازلنا .24
عائلة مقدسية من حي الشيخ جراح في القدس رفضهم القاطع إخالء منازلهم  28أكدت  :القدس

 االستيطانية، بعد قرارات محاكم إسرائيلية بإخالء المنازل ودفع غرامات مالية.لصالح الجمعيات 
وأكدت عائلة الصباغ )إحدى العائالت المهددة( تمسكها بحقها في بيتها، رغم قرار االحتالل إخالء 

آالف شيكل  7منزلها حتى الرابع والعشرين من تشرين ثاني الجاري، إضافة لدفع غرامة مالية تقدر بـ 
وشددت عائلة الكرد وعائالت أخرى على أنهم لن يرحلوا  لمحامي الطرف اآلخر )المستوطنون(.

 ويسلموا بيوتهم للمستوطنين، وأنهم سيواصلون العمل إلثبات حقهم في منازلهم.
، 1956عائلة في الحي لسرقة منازلهم الذي سكنوها في العام  28وتالحق الجمعيات االستيطانية 

الحكومة األردنية ووكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بموجب اتفاق مع 
 )األونروا(.

 15/11/2020، القدس، القدس
 

 بكيرات: تمديد فترة اقتحا  المستوطنين لألقص  يماد لتقسيمه .25
قال نائب المدير العام لدائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة الشيخ ناجح : القدس المحتلة

دقيقة إضافية خطير  45بكيرات: إن قرار شرطة االحتالل تمديد فترة اقتحام المستوطنين لألقصى 
للغاية، وُيمهد لفرض التقسيم الزماني للمسجد. وحذر بكيرات في تصريحات صحفية، من خطورة 

مبارك المرحلة المقبلة على المسجد، وقال: إن االحتالل اإلسرائيلي ُيخطط لتهويد المسجد األقصى ال
ووجه بكيرات رسالة لالحتالل قال فيها: إن المسجد األقصى ال يقبل  تماًما، وفرض وقائع جديدة فيه.

 القسمة على اثنين، وال يمكن أن يخضع ألي تقسيم زماني وال مكاني، وسيبقى للمسلمين وحدهم.
 15/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعلا 
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 في سجن جلبوع أسير مصاب بكورونا 100نادي األسير:  .26
حد، فحوصات من المقرر أن ُتجري إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، األ :نور الدين صالح -غزة

جديدة لألسرى في سجن جلبوع للكشف إذا ما كان هناك مصابون جدد بفيروس كورونا. وأفادت 
مسؤولة اإلعالم في نادي األسير الفلسطيني أماني سراحنة، بأن إجمالي عدد األسرى المصابين 

ونقل ( من السجن نفسه، 3( منهم في قسم )87( أسير حتى اآلن، جرى عزل )100بالفيروس بلغ )
 اآلخرين إلى عزل سجن ريمون.

 15/11/2020، فلسطين أون الين
 

 ألف دونم عل  حدود قطاع غزة 14نحودمرت  "ذسراييل"بتسيلم": " .27
"األيام": كشف مركز حقوق اإلنسان "بتسيلم"، مساء أمس، النقاب عن أن إسرائيل وخالل  -القدس

ألف دونم  14نحو 2020 - 2015وام سعيها ضم المزيد من األراضي الفلسطينية دمرت بين األع
 مزارع. 1,402على حدود قطاع غزة المحاصر وتضّرر جّراء ذلك 

شرعت  2000"بعد اندالع االنتفاضة الثانية في أيلول أنه: ولفت المركز في تقرير أصدره أمس، الى 
ّي الذي إسرائيل في تقليص الوجود الفلسطينّي داخل مناطق من قطاع غّزة متاخمة للشريط الحدود

وضمن ذلك منعت  يفصل بين القطاع وإسرائيل بضمنها مساحات شاسعة من األراضي الزراعّية.
 إسرائيل الفلسطينّيين من فالحة هذه األراضي وفرضت قيودًا واسعة تمنع الّدخول إليها.
 15/11/2020، األيا ، را  هللا

 
 س الضم الفعلييتكر ل يركيةنتخابات األماال ستغل ياالحتلال  ":الوطني للدفاع عن األرض" .28

قال تقرير رسمي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن األرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
إن حكومة االحتالل اإلسرائيلي تستغل أبشع استغالل نتائج انتخابات الرئاسة في الواليات »أمس، 

المقبل في تنفيذ خطوات على األرض  يناير 20المتحدة والتغيير المتوقع في اإلدارة األميركية في 
 «.تكرس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة

يبدو أن الرئيس المنتهية واليته دونالد ترمب سيدفع إسرائيل نحو ضم جزئي »وقال تقرير المنظمة، 
 «.المنتخب جو بايدن ألراٍض في الضفة الغربية لبث الخالف بين إسرائيل وإدارة الرئيس األميركي

وأشار التقرير إلى أن هذا يجري في الوقت الذي يتنافس فيه وزير جيش االحتالل بيني غانتس، مع 
وحدة استيطانية في الضفة  1700كل من نتنياهو ونفتالي بينيت، ويسعى لتبيض وشرعنة وجود 

. ورصد التقرير كسب ود المستوطنين« كاحول الفان»الغربية المحتلة، في محاولة من زعيم 
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مجموعة من خطط البناء اإلسرائيلية لمستوطنات في الضفة، بعضها تم المصادقة عليها وبعضها 
ينتظر، إلى جانب إطالق حمالت مكثفة لشرعنة البؤر االستيطانية في الضفة قبيل دخول بايدن إلى 

 البيت األبيض.
 16/11/2020، ، لندنالشرق األوسط

 
 يوًما 13فلسطيني ُأعدموا عل  مدار  600لمنسية.. مجزرة خان يونس ا :تقرير .29

مجزرة منسية لم يتطرق لها الكثير من وسائل اإلعالم سواء المحلية  :محمد أبو شحمة -خان يونس
أو العربية، ولم تجد مكانًا بين الباحثين والمراكز الحقوقية، أو حتى الجهات الرسمية، إنها مذبحة 

مواطن بينهم نساء  600لها جيش االحتالل اإلسرائيلي أكثر من التي قتل خال 1965خان يونس عام 
وأطفال في يوم واحد. بلدية خان يونس الجهة الوحيدة التي تحيي كل عام ذكرى المجزرة بإطالقها 

قانوني  إعداد ملففعاليات عدة في المدينة، وفي األماكن التي وقعت بها المجزرة، مع سعيها إلى 
 275أن األمم المتحدة وثقت استشهاد  ،رئيس البلدية عالء الدين البطة كامل حول ما حدث. وكشف

مواطن  600مواطنا فلسطينيا فقط في هذه المجزرة، ولكن ذلك غير دقيق، فهناك أكثر من 
استشهدوا، لذا هذا يتطلب من بعثة فلسطين في األمم المتحدة رفع رقم الشهداء الحقيقي، ضمن 

 لتعاطي معها، واإلجراءات المتفق عليها أمميا.اآلليات الدولية التي يتم ا
 15/11/2020، فلسطين أون الين

 
 األغواربقوات االحتلال تشن حملات دهم واعتقال بالضفة وتنذر بإخلاء تجمعات سكنية  .30

نفذت قوات االحتالل حمالت دهم وتفتيش طالت عدة مناطق بالضفة ”: القدس العربي“ -رام هللا
ل واستدعاء مواطنون، وإغالق مداخل بلدات، في وقت تواصلت فيه الهجمات الغربية، تخللها اعتقا

االستيطانية، ومن أبرزها إخطار سكان تجمعات سكنية في األغوار بالمغادرة، لتنفيذ تدريبات 
 عسكرية في تلك المناطق.

 15/11/2020، القدس العربي، لندن
 

 دةأكاديمي ومثقف وناشط يدعون للدولة الواح 200أكثر من  .31
نداًء عامًا تدعو فيه المزيد من المثقفين/ات ” حملة الدولة الديمقراطية الواحدة“: أصدرت لندن

والنشطاء، رجااًل ونساًء، لالنخراط في النقاش والحوار من أجل تطوير الرؤية لحل الدولة الديمقراطية 
ف، باعتباره هدفًا الواحدة في فلسطين التاريخية، وصياغة استراتيجية عمل وبناء نحو هذا الهد
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وقد صدر النداء  تحرريًا شاماًل يسعى من أجل تفكيك منظومة االستعمار االستيطاني واألبارتهايد.
أكاديمي ومثقف وناشط، وقيادات سابقة في أحزاب وفصائل  200بمبادرة وتوقيع ما يزيد عن 

اليهود المناهضين  فلسطينية، من مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ومن
 للصهيونية واالستعمار.

 15/11/2020، القدس العربي، لندن

 
 الدولة الفلسطينية المستقلةاألردني يؤكد عل  دعم تجسيد  الملك في اكرى االستقلال الفلسطيني: .32

بعث جاللة الملك عبدهللا الثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة : )بترا(
أكد جاللته، استمرار األردن في العمل . حيث كرى الثانية والثالثين إلعالن استقالل دولة فلسطينالذ

مع األشقاء الفلسطينيين، لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط الرابع من 
لدولي وقرارات وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون ا 1967حزيران عام 

الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، سبياًل لتحقيق السالم العادل والشامل والدائم والمستقبل اآلمن 
 والمزدهر.

 2020/11/16، الدستور، عّمان
 

 عبر السياج السراييلي ذل  لبنان اً وقف فلسطينيي الجيش اللبناني .33
ي في منطقة الجنوب الجتيازه السياج التقني من بيروت: أعلن الجيش اللبناني عن توقيف فلسطين

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف وقد داخل األراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه األراضي اللبنانية، 
الجيش اإلسرائيلي كان قد أوقف أمس، لبنانيًا اجتاز فيما تجدر اإلشارة إلى أن  القضاء المختص.

 أنه مصاب بخلل عقلي.الحدود باالتجاه المعاكس، تردد 
 2020/11/16، الشرق األوسط، لندن

 
 1967نااء االحتلال السراييلي عل  األراضي المحتلة عا  ل  األمم المتحدة الجامعة العربية تدعو .34

جامعة الدول العربية، بمناسبة ذكرى ل قال السفير سعيد أبو علي األمين العام المساعد: قنا –القاهرة 
سطيني، "إن المجتمع الدولي ممثاًل باألمم المتحدة سيبقى مسؤوال مسؤولية قانونية عيد االستقالل الفل

، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 1967ومعنوية في إنهاء االحتالل الذي بدأ عام 
لك القرارات بما الشرقية، وبالتالي فإنها مدعوة بحكم ميثاقها وقراراتها باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ ت

 يفضي إلى إنهاء االحتالل، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة واالستقالل".
 2020/11/15، الشرق، الدوحة
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  للخرطو  وزير الخارجية السوداني: ال علم لنا بزيارة وفد ذسراييلي .35
 ًا، سيزور الخرطومرغم تأكيدات مصادر إعالمية إسرائيلية بأن وفدًا إسرائيلي: أحمد يونس - الخرطوم

ليبحث مع المسؤولين السودانيين، ترسيخ عملية تطبيع العالقات بين في زيارة، أرجئت إلى اإلثنين، 
ومجلس الوزراء ال علم  تهوزار  أن  المكلف عمر قمر السوداني وزير الخارجيةففقد أكد الدولتين، 

لم تصدر تصريحات رسمية  حين في د.لهما بتلك الزيارة وال بتفاصيلها ولم يبلغهم أحد بأجندة الوف
 أخرى من المكون العسكري في السلطة االنتقالية، بشأن الزيارة، وتحديد طبيعة الوفد وأجندة زيارته.

 2020/11/15، الشرق األوسط، لندن
 

 كي ذسراييلي في القدس األربعاءياجتماع وزاري بحريني أمر موقع "واللا" العبري:  .36
كي في القدس، بحسب يأمر  -إسرائيلي  –، األربعاء المقبل، لقاء بحرينّي ُيعقد: أحمد دراوشة تحرير

وسيشارك في اللقاء رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو،  األحد. ءما ذكر موقع "والال"، مسا
تعتبر و  كي، مايك بومبيو، ووزير الخارجّية البحريني، عبد اللطيف الزّياني.يووزير الخارجّية األمر 

على اإلطالق، ولوزير خارجية عربي  "إسرائيل"أرفع زيارة علنية لمسؤول خليجي إلى  الزّيانييارة ز 
 والبحرين. "إسرائيل"سيبحث خالل اللقاء فتح سفارتين في حيث  منذ سنوات.

 2020/11/15، 48عرب 
 

 المارات تعتقل ذسراييليين صّورا منشأة حكومّية : صحيفة يسراييل هيو  .37
اعتقلت، إسرائيليين، خرقا القانون  الشرطة اإلماراتية في دبيأن صحيفة يسرائيل هيوم كرت ذ :رام هللا

بحسب ما أكدت الجالية اليهودية في ذلك و  المعمول فيه بالبالد بتصويرهما منشأة حكومية.
إلى أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تعمل من أجل معرفة التفاصيل  موقع الصحيفة وأشار اإلمارات.

 وحل األزمة.
 2020/11/15، القدس، القدس

  
 "ذسراييل"السماح بانتقال البضايع والسلع بين المارات وجمارك دبي:  .38

دبي: بدأت المنافذ الجمركية في دولة اإلمارات السماح بدخول المنتجات اإلسرائيلية أو أية بضائع 
و أي بضائع مصدرة من اإلمارات ، وكذلك تصدير المنتجات الوطنية اإلماراتية أ"إسرائيل"واردة من 

؛ بناء على كتاب الهيئة "جمارك دبي"بحسب إعالن صادر عن دائرة ذلك و  إلى المنافذ اإلسرائيلية.
اعتبارًا من "، إسرائيل"االتحادية للجمارك فيما يتعلق بانتقال السلع والبضائع بين دولة اإلمارات و
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ون هذا اإلعالن على كافة الدوائر والمنافذ ويسري مضم الجاري. نوفمبر/ تشرين الثانيمنتصف 
 .الجمركية الجوية والبحرية والبرية، بما في ذلك مكاتب البريد والنقل السريع

 2020/11/15، الخليج، الشارقة
 

 للمرة األول .. عرض للمنتجات الزراعية السراييلية في دبي .39
يلية في سوق الخضار والفواكه بدبي افتتح أول معرض للمنتجات الزراعية اإلسرائمواقع الكترونية: 

وقد  )فريش ماركت( بمنطقة رأس الخور بالقرب من سوق التنين، بحضور رسمي إماراتي إسرائيلي.
 أن المعرض يعد أحد "ثمار السالم". من جهته، اعتبر أوفير غندلمان المتحدث باسم نتنياهو

 2020/11/15، الجزيرة نت، الدوحة
 

الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في عملاء ذسراييليين لقًا" عن اغتيال ذيران تدحض تقريرًا "مخت .40
 طاران 

كية عن اغتيال مسؤول بارز في تنظيم يأ ف ب: اعتبرت إيران أمس، أن تقرير صحيفة أمر  -طهران
القاعدة على يد "عمالء إسرائيليين" في طهران بني على "معلومات مختلقة"، نافيًة مجددًا أي وجود 

قد المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده وكان  التنظيم على أراضيها.لعناصر 
أن "واشنطن وتل أبيب تحاوالن، كل حين وآخر، إلقاء المسؤولية )على اآلخرين( عن  أشار إلى

من األعمال االجرامية لهذا التنظيم وتنظيمات إرهابية أخرى في المنطقة، وربط إيران بتنظيمات كهذه 
 خالل األكاذيب وتسريب معلومات مختلقة الى وسائل اإلعالم".

 2020/11/15، األيا ، را  هللا
 

"خّطط لاجمات ضد أهداف ذسراييلية  رجل القاعدة الذي اغتيل في طاران: ذسراييلي تقرير .41
 وياودية"

ين غربّيين" أن اإلسرائيلّية، السبت، عن "مسؤولين استخباراتيّ  12نقلت القناة : أحمد دراوشة تحرير
في طهران "بدأ  غتيالها ادعت "إسرائيل" القيادي في تنظيم القاعدة، أبو محمد المصري، الذي 

بينما نقلت هيئة البث الرسمية عن  بالتخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلّية ويهودّية حول العالم".
 ت في الشرق األوسط."مسؤولين استخباراتّيين غربّيين"، أيًضا، أن المصري كان يخّطط لهجما

 2020/11/14، 48عرب 
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االتحاد األوروبي يجدد موقفه بعد  شرعية المستوطنات باعتبارها غير قانونية بموجب القانون  .42
 الدولي

جدد االتحاد األوروبي، يوم األحد، موقفه الثابت بعدم شرعية المستوطنات باعتبارها غير : بروكسل
رب االتحاد األوروبي، على لسان ممثله األعلى للشؤون الخارجية وأع قانونية بموجب القانون الدولي.

والسياسة األمنية جوزيب بوريل، عن قلقه البالغ إزاء قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي طرح 
 عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم.

ني قلق للغاية من قرار السلطات اإلسرائيلية فتح باب وقال بوريل، في بيان صحفي، اليوم األحد، "إن
تقديم العطاءات لبناء وحدات سكنية لمستوطنة جديدة بالكامل...، هذا موقع رئيسي بين القدس وبيت 
لحم في الضفة الغربية المحتلة، وأن أي بناء للمستوطنات سيتسبب في إلحاق ضرر جسيم 

ياة ومتصلة جغرافيا، وعلى نطاق أوسع، بإمكانية التوصل باحتماالت قيام دولة فلسطينية قابلة للح
إلى حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا وبأن تكون القدس 

 العاصمة المستقبلية للدولتين".
ت وقال: "بدال من ذلك، ينبغي على حكومة إسرائيل إظهار الرؤية والمسؤولية وإلغاء هذه القرارا

 السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس".
 15/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مستشرق ذسراييلي: دروس عسكرية ذسراييلية من حرب القوقاز .43

قال مستشرق إسرائيلي إن "أذربيجان حققت انتصاًرا على أرمينيا، : عدنان أبو عامر -21عربي
ا، بعد أن أبعد الرئيس الروسي فالديمير بوتين بحيلة دبلوماسية نظيره واستعادت أجزاء من أراضيه

التركي رجب طيب أردوغان الذي ساعد األذريين، وسيطر ألفان من جنوده على الشرايين الحساسة 
بجنوب القوقاز، صحيح أنهم أدوا دورا مهما بالمعارك، دون إغفال الطائرات اإلسرائيلية بدون طيار، 

 يش اإلسرائيلي دروًسا للتعرف على الوجه الجديد للقتال".فيما تلقى الج
" أنه 21، وترجمته "عربي12وأضاف إيهود يعاري محلل الشؤون الشرق أوسطية بمقاله على القناة 

"دون الخوض بالتفاصيل، سنقدم هنا أهم دروس واستنتاجات الخبراء العسكريين اإلسرائيليين الذين 
سبع عيون، أولها التسلح الدقيق، بداًل من قوة نيران المدفعية، باعتباره م تابعوا الحركات العملياتية ب

دبابة في هجوم الطائرات بدون طيار المصنوعة في إسرائيل،  240حسم المعركة، فيما خسر األرمن 
 وللبيرقدار المصنوعة في تركيا".
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شنطن لدراسات الشرق وأوضح يعاري، وثيق الصلة بأجهزة األمن لدى االحتالل، والباحث بمعهد وا
األدنى، أن "الدرس اإلسرائيلي الثاني تمثل في الطائرات بدون طيار المختلفة التي هزمت دبابات 

 التي تم شراؤها من روسيا دون صعوبة". 90القتال الثقيلة تي
وأشار إلى أنه "ليس ذلك فحسب، فقد قامت الطائرات المسيرة اإلسرائيلية "المتجولة" بالتخلص من 

" الشهيرة قرب شوسكاكند وبطاريات صواريخ "سكاد" 300ريات صواريخ الدفاع الجوي ومنها "إس بطا
أرض ومنصات إطالق غراد، وكانت الصورة واضحة ممثلة بالضعف المباشر في  -أرض

 المصفوفات والقادة في العمق".
لتي تجنبت محاوالت وأكد أن "االستنتاج اإلسرائيلي الثالث يتعلق بالطائرات بدون طيار التركية ا

االعتراض، رغم أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة، علما بأننا أمام منطقة جبلية ترتفع قممها ألكثر 
آالف متر، وفشلت المدافع الروسية المضادة للطائرات فشاًل ذريًعا، فيما أطلق األذريون  3من 

رادارات، وتعريض أنفسهم منها، لتحفيز األرمن على إضاءة ال 7طائرات مثل "الطعم"، أسقطت 
 للطائرات التي خرجت من الخلف".

طائرة بدون طيار بشهر واحد، معظمها تركية،  24وأشار إلى أن "الدرس الرابع أن األذريين فقدوا 
وهذا يعني أن وسائل التعطيل هي اآلن التحدي الحقيقي للطائرات بدون طيار، وقد لعبت القوات 

ضئياًل، ولم تؤثر على وتيرة تقدم الهجوم األذري، أما قاذفات "سوخوي  الجوية للجيشين دوًرا هامشًيا
ويخشى  "،16" البطيئة بأيدي األرمن فأخطأت أهدافها، وأسقطت طائراتها بطائرة تركية "إف25

 ".30األرمن استخدام طائرات سوخوي 
اريخ على استخدام وأشار إلى أن "االستنتاج اإلسرائيلي الخامس يرتبط بتفضيل األذريين لهذه الصو 

طائرات الهليكوبتر الهجومية أو المدافع العادية، وانتهت الحملة العسكرية عندما سقط صاروخ "لورا" 
على الجسر الوحيد فوق نهر أكاري الرابط بين مدينة الحصن التاريخية شوشا وأرمينيا، لكنه لم ينهار 

نطقة المتنازع عليها ستيفينكارت بسكانها فعلًيا، ومنذ تلك اللحظة بدا واضحا أن احتالل عاصمة الم
 الستين ألفًا لن يكون سوى مسألة وقت".

وأوضح أن "الدرس اإلسرائيلي السادس يرتبط بصواريخ "اسكندر" األرمنية التي لم تحقق نتائج مهمة، 
القبة فال توجد حالًيا معلومات مرئية حول نجاحات أنظمة الدفاع التي باعتها إسرائيل ألذربيجان، أما 

الحديدية فهي األسلحة الرخيصة نسبًيا التي قلبت الموازين، ولم تكن الطائرات باهظة الثمن أو 
الدبابات الثقيلة أو كميات هائلة من بطاريات الدفاع الجوي ما أحدث الفارق، بل األدوات الدقيقة 

 والرشيقة".
االعتماد على هجوم المشاة، بل على وختم باإلشارة إلى "االستنتاج اإلسرائيلي السابع المرتبط بعدم 

السير بحذر نحو أهداف تلقت ضربات من مسافة أو من فوق، وأطلقت عشية الحرب بكل ما أوتيت 
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من قوة تجاه جميع االتفاقات التي التزمت بها أرمينيا لسنوات في ما يتعلق بمبادئ التفاوض على 
وأ، بنظر إسرائيل، أنه تم، واألرمن يعلمون الصراع أمام أذربيجان، وتجنب أي احتمال للحوار، واألس

 أن األذريين يتمتعون بتفوق عسكري عليهم".
 15/11/2020"، 21موقع عربي "

 
 حصار صيادي غزة... فقر مدقع واستاداف ذسراييلي مصري لقواربامتقرير:  .44

ن، إذ اعتداء إسرائيليا على الصيادي 17شهد النصف األول من العام الجاري : محمد الجمل - غزة
آخرين بالرصاص، كما جرى إغالق البحر أمام القوارب ثالث مرات لفترات  8، وإصابة 9تم اعتقال 

المصرية  تاالعتداءا، إال أن 2000متفاوتة، وبينما لم تتوقف االعتداءات اإلسرائيلية منذ عام 
 .2015تفاقمت منذ بداية عام 

صيادين فلسطينيين وشخص مختل  5قتل وسجلت نقابة الصيادين واتحاد لجان العمل الزراعي م
منهم بعد فترات اعتقال  11صيادا أفرج عن  16عقليًا اجتاز نقطة الحدود البحرية، وكذلك اعتقال 

قاربا بكامل معداتها، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على يد  12متفاوتة، كما تمت مصادرة 
ن في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا الجيش المصري، وفق إفادة عياش ومسؤول لجان الصيادي

 بكر.
وتسيطر زوارق مصرية مزودة برشاشات ثقيلة وقاذفات صاروخية على الحدود البحرية مع قطاع 
غزة، ويدعمها برج مراقبة مرتفع، وآليات عسكرية تشارك في إطالق النار باتجاه المراكب من البر، 

بعة أميال من الشاطئ، بحسب إفادة سبعة في حين يقف زورق حربي إسرائيلي على بعد نحو س
صيادين أكدوا لـ"العربي الجديد"، أن المطاردات واالعتقاالت في المنطقة الحدودية جنوب غربي 

 القطاع المحاصر، والتي يصل عرضها إلى ثالثة كيلومترات، ال تتوقف.
 كيف تتعامل القوات البحرية مع الصيادين؟

 3كيلومترا منها، في حين أن  36ويسمح للصيادين بالعمل في  كيلومترا، 42يبلغ طول شاطئ غزة 
كيلومترات بمحاذاة الحدود المصرية تعد منطقة أمنية محظورة على الصيادين، كذلك توجد مساحة 
مماثلة على الحدود مع دولة االحتالل، وفق ما أوضحه نقيب الصيادين، والذي لفت إلى أن عددهم 

مركب صغير ومتوسط الحجم، ومن بين هؤالء ياسين قنن والذي  1,000صياد يعملون على  5,000
تعرض ثالثة من أشقائه وثالثة من أبناء عمومته لالعتقال على يد البحرية المصرية، في حادثتين 

 منفصلتين لفترات متفاوتة وصلت إلى سبعة أشهر.
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ًا لتعامل زوارق وتهاجم البحرية المصرية قوارب الصيد بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار، خالف
االحتالل التي تتدرج في الهجوم، بدءا من اإلنذار، ثم إطالق قنابل صوتية لتحذير الصيادين، وفي 
حال لم يستجيبوا يتم إطالق النار، وفق إفادة قنن وخمسة صيادين أوضحوا أن هجمات البحرية 

ن بمجرد اقترابها منها، المصرية تحدث في المنطقة الحدودية، وأحيانا تتم مهاجمة قوارب الصيادي
وفي بعض األوقات يتم الهجوم عندها، أو مالحقة الصيادين بعد اجتيازهم لمسافة حدودية ال تزيد 

 متر. 500عن 
 15/11/2020العربي الجديد، لندن، 

 
 أين دولتكم الفلسطينية؟ وإل  مت  ستكذبون؟ .45

 فايز أبو شمالة د.
إلعالن االستقالل، وقيام دولة  32اسبة الذكرى الـعطلة رسمية في قطاع غزة والضفة الغربية بمن

فلسطين، ولعمرك إن هذه اإلجازة تعبير عن سخرية القيادة من قضية فلسطين وشعبها، فمن العار 
أن نحتفل بذكرى االستقالل دون استقالل، وأن نحتقل بذكرى قيام دولة دون دولة، إن هذا العرس 

الجمعي الفلسطيني، واحتقار للقدرات، واعتراف بالعجز الذي تغيب عنه العروس استخفاف بالعقل 
 عن تحقيق أدنى الشعارات التي رفعت على مدار السنين.

، ورقصنا له خلف األسوار، عيد االستقالل 1988عيد االستقالل وإعالن الدولة الذي فرحنا به سنة 
نية سياسية قد تكون هذا كانت له معانيه في أثناء انتفاضة الحجارة، وكان ينبئ بخطوات فلسطي

معقولة في حينه، وهي تعبر عن أفعال ميدانية تتمثل بانتفاضة الحجارة، ولكن أن يظل ذلك التاريخ 
معلمًا من معالم النصر، وتاريخا نرقص له، ونعزف له على كمنجة الوهم،  15/11/2020حتى 

حاسبة، ومراجعة ونحتفل فيه كأنه تحقق فهذا هبل سياسي، وعجز قيادي، يجب أال يمر دون م
مسيرة، واإلجابة عن أسئلة الشعب: أين أخطأنا؟ وأين أصبنا؟ ولماذا عجزنا عن تحقيق الدولة؟ وأين 

 فشلنا؟ ولماذا؟ ولماذا لم نراجع خطواتنا وقراراتنا كل تلك السنين؟
تافات إن قمة المأساة السياسية الفلسطينية ال تقف عند حدود االحتفاالت الكاذبة باالستقالل، واله

المخادعة بذكرى قيام الدولة، المأساة تتمثل في تزييف التاريخ الفلسطيني، ففي الوقت الذي صار 
الرقص بقيام الدولة واجبا رسميا، تم مسح تالفيف الذاكرة الفلسطينية من فعاليات يوم النكبة، 

مواجهات  ، وهي ذكرى يجب أال تموت من البرنامج الوطني، وكان يجب أال تمر دون 15/5/1948
ومظاهرات، إن ذكرى النكبة أحق من ذكرى االستقالل باإلحياء، وذكرى وعد بلفور أحق من ذكرى 
االستقالل بتذكير العالم بمعاناة شعب يرفض أن يموت، شعب يرفض أن يشارك في الفرح الكاذب 
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دون باالستقالل، وهو يعاني من ويالت المحتلين، لقد مرت ذكرى وعد بلفور دون مواجهات، و 
صرخة شعب يأبى أن يضمد جراح ذاكرته بالبيان الصادر عن بعض التنظيمات، في الوقت الذي 

 تجاهلت ذكرى وعد بلفور الحكومة والقيادة.
المناسبات الوطنية ليست للبكاء، وال هي للرقص والغناء، المناسبات الوطنية تحاكي ذاكرة شعب، 

هي مصداقية الرؤية السياسية التي تعرف أين  يوثقها من خالل الفعل على األرض، وقبل كل ذلك
تتجه، وماذا تريد، ودون ذلك فالرقص في ذكرى االستقالل إهدار للتضحيات، وذبح للوقت الذي 
تشيد فيه )إسرائيل( المستوطنات، بينما تشيد قيادتنا الشعارات، وتتفنن في ترديد الهتافات، دون أن 

 نجسد ذلك فعاًل على األرض.
تقالل، في يوم قيام الدولة، سيتوجه بعض الدجالين برسائل إلى القيادة الفلسطينية، في يوم االس

يقولون فيها: مبارك لقيادتنا النصر، ونبارك لكم إعالن قيام الدولة، ومبارك عليكم االستقالل؛ الذي 
 ، فما أجمل دولتنا! وما أعظم استقاللنا! وما أفطن قيادتنا!1988تحقق على الورق سنة 

 15/11/2020ين أون الين، فلسط
 

 نتيجة االنتخابات األمريكية فرصة للانتفاضة .46
 منير شفيق

صحيح أن التجربة مع آل غور الديمقراطي وبوش الجمهوري توجب التريث بتأكيد نجاح بايدن 
، وذلك عندما تأخر اإلعالن الرسمي 2020وخسارة ترامب، في معركة الرئاسة األمريكية في العام 

الرئاسة حتى صدور قرار المحكمة العليا، والتي قلبت النتيجة في مصلحة بوش االبن، عن الفائز ب
يوما، لكن تلك التجربة ال تعني أن تتكرر  37بعد أن كان آل غور يتلقى التهاني بالنجاح طوال 

حتما هذه المرة أيضا؛ ألن الظروف والحيثيات مختلفة في التجربتين الحالية والسابقة، مما يسمح 
قاء باب انقالب النتيجة مفتوحا، ولكن بشق أضيق كثيرا مما كان عليه في تجربة آل غور وبوش بإب

 االبن.
واإلغراء قوي جدا بأاّل ننتظر قرار المحكمة، ونسارع بالتعليق على النتيجة المعلنة اآلن وغير 

ل عن المسرح، الرسمية بنجاح بايدن وهزيمة ترامب، وهو ما فعله كل الذين يريدون لترامب أن يرح
 وأن تسدل الستارة على مسرحية مّثلت كل ما هو غريب وشاذ و"متطرف" من ِقَبل رئيس أمريكي.

ولهذا أسرع الجميع تقريبا إلى اعتبار ترامب خاسرا وبايدن فائزا، دون انتظار قرار المحكمة. وكان 
 وية واتفاق أوسلو.بعض الفلسطينيين من أسرع من تنفس الصعداء، وال سيما أنصار سياسات التس
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فهؤالء الفلسطينيون وجدوا أنفسهم مع سياسات ترامب في موقع يفرض عليهم قطع العالقات مع 
أمريكا، وفي ِحل من التزاماتهم في اتفاق أوسلو وغيره من االتفاقات. وذلك بعد إعالن ترامب ضم 

ا، ووقف االعتمادات المالية القدس واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة األمريكية إليه
األمريكية للسلطة الفلسطينية، ولوكالة الغوث، كما إعالن حل القضية الفلسطينية وفقا لما يسمى 
"صفقة القرن" التي لم تترك للفلسطينيين إال أجزاء من أرض الضفة الغربية، وقد أخضعتها 

 للمفاوضات الثنائية، أي حتى لم تتركها للفلسطينيين.
كله )سياسات ترامب( وجهان، وجه يتعلق بالتبني الكامل للمشروع الصهيوني، ووجه فرض  كان لهذا

أن تجتمع كل الفصائل الفلسطينية في لقاء األمناء العامين في بيروت ورام هللا برئاسة محمود 
عباس. بالطبع هذا الوجه الثاني يجب أن يعتبره كل من قالوا في االنقسام أكثر مما قاله مالك في 
الخمر؛ إنجازا للوحدة الفلسطينية أو تأسيسا لها. وهو ما يفرض عليهم اعتبار ذلك من "بركات" 
سياسة ترامب، ما داموا يعتبرون الوحدة الفلسطينية أهم من السياسة والممارسة؛ ألن سياسة "حل 

 حة.الدولتين" واتفاق أوسلو يقتضيان االنقسام، وال يمكن أن يكونا طريقا للوحدة أو المصال
كان وضع الوحدة والمصالحة أهم من انهيار اتفاق أوسلو وحل الدولتين، في نظر البعض، وهذا  

واضح من هجائهم لالنقسام، علما أن االنقسام وّلد قاعدة المقاومة العسكرية الجبارة في قطاع غزة، 
 وهي مسألة لم تستحق منهم أي التفات أو حرص عليها أو تقدير ألهميتها.

 سياسات ترامب على سوئها المتمادي حتى النهاية، لما تحقق لقاء األمناء العامين لوحدة، حسنا، لوال
أو الطريق إلى وحدة، ولما ُقطعت العالقات األمريكية مع سلطة رام هللا وقيادة فتح، ولما عاد الصراع 

ّدى لها مع الكيان الصهيوني باعتباره صراع وجود، وليس صراع حدود واقتسام لفلسطين قسمة ين
 في المئة للفلسطينيين مع تصفية قضية الالجئين(. 20الجبين، أو قسمة غبن حتى الخزي والعار )

هذا يعني من جانب الذين رحبوا )ودعك من التحفظات الشكلية( بخسارة ترامب ومجيء بايدن؛ أنهم 
دونالد ترامب. وهذا يأملون أن تفتح خطوط تعيد المياه إلى مجاريها، في األقل، كما كانت قبل رئاسة 

بدوره كارثة ال تقل خطرا على الوضع الفلسطيني والقضية الفلسطينية من مشروع ترامب "صفقة 
 القرن"، إال إذا كان ثمة فارق بين أن يؤكل لحمنا شواء، أو مغليا على "نار هادئة".

قل الصراع إلى بل إن سياسة دونالد ترامب والتماهي بينها وبين المشروع الصهيوني أفضل حين ُين
صراع وجود، أي إلى حقيقته التي طالما ُأريد إخفاؤها من جانب المشروع الصهيوني واإلدارات 

، وسياسات االستيطان 1967( والثانية 1948/1949األمريكية التي غطت حرب الوجود األولى )
لما جاءت (، والتي لطا2وتهويد القدس واقتسام المسجد األقصى )كلينتون مفاوضات كمب ديفيد 
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قرارات األمم المتحدة ومشاريع التسوية والحلول الديمقراطية واإلنسانية للقضية الفلسطينية إلخفائها 
 وتغطيتها بقماش حريري.

ولهذا يمكن القول "خسرناك يا ترامب" إذا كان مجيء بايدن سيعيد "حليمة إلى عادتها القديمة"، أو 
 ات.يعيد القضية إلى مشاريع التسوية والمفاوض

على أن لهذا التغيير الناجم عن خسارة ترامب ومجيء بايدن، وما يمكن أن يتم في أثنائه ومن بعده، 
من انشغاالت وإرباكات أمريكية داخلية، أو دولية بين أمريكا وكل من الصين وروسيا وأوروبا، أو 

رامب وسياساته، فإن إقليمية وعربية، أو على مستوى خيبة أمل دول الرّدة التي راهنت على دونالد ت
فرصة أو فرصا ستلوح أكثر من ذي قبل في حالة اندالع انتفاضة شعبية وعصيان مدني تحت قيادة 

 فلسطينية موحدة لدحر االحتالل وتفكيك المستوطنات بال قيد أو شرط أو مساومة أو مفاوضات.
ع في موقعه الصحيح، إن اندالع انتفاضة سيربك إدارة بايدن، ويربك أكثر نتنياهو، وسيضع الصرا 

صراعا ضد احتالل واستيطان وضم وتهويد. وهي أهداف ال يستطيع بايدن والغرب عموما، أو الدول 
الكبرى والرأي العام العالمي، ناهيك عن شعوبنا وشعوب العالم، إال أن ُيقّروا بعدالتها. فاالحتالل 

إلى القانون الدولي، ومعززة  مدان وغير شرعي، وكذلك الضم وتهويد القدس، وهي إدانة مستندة
باعتراف مسبق من ِقَبل أغلب الدول في هيئة األمم المتحدة، األمر الذي يجعل اإلصرار عليه 
ومئات األلوف بالشوارع قضية رابحة قابلة للتحقيق بال قيد أو شرط. وذلك إذا لم نسمح بإقحام 

تعيدنا إلى التفاوض والمماطلة وإفقاد مشروع تسوية من جديد، أو إقحام "الدولة الفلسطينية" التي س
 التركيز على دحر االحتالل وتفكيك المستوطنات.

دخول الصراع، وفتح المعركة ضد االحتالل واالستيطان والضم والتهويد، وعدم السماح في فتح أي 
موضوع آخر، يتعلق بالوضع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، يعني تحرير األرض أوال )صيد "الدب" 

وال(، وإبقاء الباب مفتوحا على مصراعيه لمواصلة صراع الوجود الذي يجب أن ينتهي بتحرير أ
 فلسطين من النهر إلى البحر، ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش.

تلكم هي الفرصة التي يجب أال نضيعها. فنحن في لحظة موازين قوى وأوضاع تسمح بتحقيق إنجاز 
 ليس مجرد مقاومة أو تمسك بالحقوق والثوابت فقط.تحرير أرض، بال قيد أو شرط، و 

 15/11/2020، 21عربي 
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 زيارة بسغوت: بومبيو يؤدي التحية لـ "االبرتاايد" السراييلي! .47
 جدعون ليفي

هيا نرفع كأسًا من نبيذ بسغوت في صحة وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، الذي سيصل 
 إلى مصنع النبيذ. –أمر ال يصدق  –إسرائيل، هذا األسبوع، في زيارة 

مزيج من كفرني سوفنيون، شيراز ومارلو مع  –نبيذ بومبيو سبق أن بيع في هذا المصنع منذ سنة 
 كدليل على تصريحه بأن مشروع االستيطان ال ينتهك القانون الدولي. –ملصق يحمل اسمه 

بالتأكيد سيحل ضيفًا بسرور لو أن بومبيو كان وزير الخارجية في منتصف القرن العشرين لكان 
في جنوب إفريقيا، ويرفع كأس شيراز في صحة مستضيفيه ويقول « لنغهام»أيضًا على مصنع النبيذ 

 إن االبرتهايد في جنوب إفريقيا أسلوب عادل ال يعارض القانون الدولي.
. وعملية اآلن سينهي بومبيو منصبه برحلة إلى مصنع نبيذ السرقة في قلب مقاطعة ابرتهايد أخرى 

 تبييض المستوطنات ستتدهور إلى نقطة حضيض دولية أخرى.
بداًل من دبلوماسيين أميركيين ال تطأ أقدامهم ما وراء الخط األخضر سنستقبل وزير الخارجية في 

 بسغوت.
ال يوجد شيء مثل زيارة إلى مصنع نبيذ بسغوت، الذي انتقل مؤخرًا إلى شاعر بنيامين، الذي يعود 

 مال يهود من فلوريدا، من أجل تأدية التحية لالبرتهايد اإلسرائيلي.ألرباب رأس 
ليس هناك أمر للعبادة مثل هذا الخمر الفاسد. بصحتك، يا وزير الخارجية، اشرب من هذا النبيذ 

 المسروق الذي يحمل اسمك.
بيذ الفرنسي ربما نظرًا ألنك تأتي إلى هنا من باريس، على األقل ستميز الفرق في المستويات بين الن

 ونبيذ المستوطنين.
مشهورًا مثل رئيسه في مشاعر عدالته سيأتي بومبيو إلى حي الجريمة الذي في مركزه يوجد مصنع 

 النبيذ من أجل التماهي مع السارقين وكي يبصق في وجه ضحاياهم.
وهو  سيلتقي مع مدير عام مصنع النبيذ، يعقوب بيرغ، الذي سيتحدث معه بروح المستوطن العادي.

، 217من حوض  233لن يسمع كلمة عن األختين من عائلة قرعان، صاحبتي األرض في القسيمة 
التي عليها أقام بيرغ بصورة بربرية ضيعته الخاصة شبه التوسكانية، التي تضم بركة سباحة وكراجا 

 للسيارات التي يجمعها الهواة.
مغروسة في « شمال القدس»ها تقع الكروم المحيطة المكتوب عليها في موقع مصنع النبيذ بأن

 أراضي حورية قرعان وفلسطينيين آخرين.
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هكذا سيحظى عمل نهب من أكثر األعمال حقارة في تاريخ الصهيونية، الذي بدأ بهذه السرقة، منذ 
 أيامه األولى، بتمجيد اإلدارة واعترافها به. لنرفع كأسًا أخرى بصحة بومبيو.

ه الخطوة الصغيرة التي تقريبًا هي مضحكة ومفهومة ضمنًا، لوسم في حين أن أوروبا تتلعثم حول هذ
، تأتي أميركا المغادرة لتقول «قطعة قماش صفراء»منتجات المستوطنات التي شبهها بيرغ بـ 

 «.جريمتك آتت أكلها»إلسرائيل 
لن زعيمة العالم الحر تعترف بها، اإلدارة القادمة صحيح أنها لن تزور مصنع النبيذ في بسغوت و 

تتذوق نبيذه، لكنها أيضا لن تحرك ساكنًا من أجل الضغط على إسرائيل كي تعيد أراضيه إلى 
 أصحابها.

بومبيو لن يرى أي شيء. مضيفوه سيخدعونه بإنكارهم ودعايتهم الكاذبة المستمرة. سوف يسمع عن 
د وعن التوراة وعن أمن المستوطنين، ولن يسمع أي شيء عن أمن أبناء البال« اإلرهاب»

الفلسطينيين الذين تتعرض حياتهم لخطر أكبر، أو عن مصدر معارضتهم العادلة لالحتالل. سيسمع 
الكثير من الرواد الجدد، الذين يقوم متطوعون أفنغلستيون من بالده بمساعدتهم في قطف العنب، 

يلي ولن يسمع أي شيء عن أشجار الزيتون المقطوعة والمحروقة الموجودة حوله. وعن الخطف الل
ألبرياء من قبل الجيش اإلسرائيلي أو عن االعتقاالت السياسية واالعتقاالت دون محاكمة، أو عن 

 القمع والوحشية لالستبداد العسكري الذي يسيطر على المنطقة التي تحيط بمصنع النبيذ.
ي حتى لو أنه سمع، هناك شك كبير إذا كانت هذه األمور ستمس قلبه؛ لم تهتم إدارة ترامب في أ

 يوم بالضعفاء.
ولحسن الحظ، توجد هذه اإلدارة اآلن في مرحلة الغروب، وأهمية بومبيو هي مثل أهمية إوزة ميتة. 

 مع ذلك، زيارة بومبيو إلى بسغوت ستنقش في الذاكرة.
ربما لن يكون هناك حرج من مصنع نبيذ يوجد على أراٍض مسروقة طالما أن سمك السلمون المرقط 

عه ممتاز؟ وما هو الفرق بين من يزور مصنع نبيذ لمستوطنين ومن يسلح ويمول الذي يتم تقديمه م
 إسرائيل من أجل أن تدافع عن هذا المصنع وعن كل مشروع النهب الذي يقع حوله؟

 إذًا، لنرفع كأسا أخرى من نبيذ بسغوت بصحة بومبيو. سيجد بالتأكيد أنه لذيذ المذاق.
 «هآرتس»

 16/11/2020األيا ، را  هللا، 
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