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 "التنسيق األمني"و "إسرائيل"مع  العالقاتالسلطة الفلسطينية تعلن استئناف   .1
قال مسؤولون فلسطينيون  عبد الرؤوف أرناؤوط:، عن مراسلها 18/11/2020، األيام، رام هللاذكرت 

أليام"، إن القيادة الفلسطينية تسلمت، أمس، رسالة رسمية مكتوبة من الحكومة اإلسرائيلية تؤكد لـ"ا
فيها التزامها باالتفاقيات الموقعة ما دفع القيادة التخاذ قرار بعودة العالقة مع إسرائيل إلى ما كانت 

كشف عن اسمها، وأضافت المصادر الفلسطينية، التي فضلت عدم ال عليه قبل شهر أيار الماضي.
إن القيادة الفلسطينية قررت عودة استالم المقاصة من الحكومة اإلسرائيلية مشيرة إلى انه سيصار 

وكشف المسؤولون النقاب عن أنه على ضوء  إلى ترتيب هذا األمر في غضون األيام القليلة المقبلة.
يلي القيادة الفلسطينية بالعودة دعوة وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس في كلمة بالكنيست اإلسرائ

 إلى المفاوضات فإنه تم توجيه رسالة رسمية مكتوبة إلى الجانب الفلسطيني.
وبعد مداوالت في الحكومة اإلسرائيلية، تسلم رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة 

جزء األهم في هذه الرسالة ال المركزية لحركة فتح حسين الشيخ رسالة رسمية من الحكومة اإلسرائيلية.
يقول، إن "االتفاقيات الثنائية اإلسرائيلية الفلسطينية ال تزال تشكل اإلطار القانوني المعمول به الذي 

وعلى إثر تسلم هذه الرسالة، كتب الشيخ في تغريدة على حسابه في "تويتر"،  يحكم سلوك الطرفين".
محمود عباس بشأن التزام إسرائيل باالتفاقيات  "على ضوء االتصاالت التي قام بها سيادة الرئيس

الموقعة معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك. 
 وعليه سيعود مسار العالقة مع إسرائيل كما كان".

قال الشيخ، : رام هللا، من 17/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 
الثالثاء، إن اإلنجاز الكبير الذي تحقق كان نتيجة لصمود شعبنا وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود 

وأضاف الشيخ، خالل لقاء خاص مع تلفزيون  عباس، مؤكدا أن الموضوع أكبر من تنسيق أمني.
كومة اإلسرائيلية أكدت فيها فلسطين، الثالثاء، أن القيادة الفلسطينية تلقت اليوم رسالة خطية من الح
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وقال الشيخ: "هذه أول رسالة خطية تتلقاها القيادة  التزامها باالتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.
الفلسطينية من الحكومة اإلسرائيلية في عهد بنيامين نتنياهو، أكدت فيها التزامها باالتفاقات الموقعة 

 وفة وهي الشرعية الدولية".مع منظمة التحرير، والتي مرجعيتها معر 
وقال إن القيادة الفلسطينية وجهت خالل الفترة األخيرة رسالة خطية للحكومة اإلسرائيلية تتضمن 
سؤاال واحدا: هل الحكومة اإلسرائيلية ما زالت ملتزمة باالتفاقات أم ال، بمرجعيتها المعروفة وهي 

رسالة رسمية من الحكومة اإلسرائيلية تؤكد فيها وأضاف: "اليوم )الثالثاء( وصلتنا  الشرعية الدولية؟
وأردف: هذه الرسالة هي األولى التي تصلنا في  التزامها باالتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير".

وأوضح الشيخ أن  عهد نتنياهو، مكتوبة وموثقة، تعلن فيها الحكومة اإلسرائيلية التزامها باالتفاقات.
دة العالقات مع الواليات المتحدة بعد تولي اإلدارة الجديدة مهامها هذا االنتصار يشكل نافذة لعو 
 رسميا في كانون الثاني المقبل.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية ، من رام هللا: 17/11/2020الجزيرة نت، الدوحة، ونقلت 
رة من جانبنا، وعليه "وصلتنا ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بااللتزام باالتفاقات معنا، ردا على مباد

نعلن استئناف االتصاالت"، وأضاف أن السالم مع الفلسطينيين هو ما سيريح إسرائيل بغض عن 
شتية اوفي حوار مع مجلس العالقات الخارجية األميركية، قال  النظر عمن سيقوم بالتطبيع معها.

اليته، مشيرا إلى أنه يوجد إنهم يفترضون زوال رؤية ترامب للسالم التي رفضوها، وذلك عند انتهاء و 
فرق كبير بين ما يقوله بايدن وما فعله ترامب، وأن الفلسطينيين يأملون أن تكون اإلدارة األميركية 
الجديدة داعمة لحل الدولتين، بناء على مبدأ األرض مقابل السالم الذي ما زال يشكل أساسا لحل 

 الدولتين، وفق قوله.
تصريح « فتح»تل ابيب: نقلت حركة -رام هللا، من 18/11/2020، الشرق األوسط، لندنوأشارت 

عودة العالقات جاءت بعد إعالن إسرائيل استعدادها »، مؤكدة أن «تويتر»الشيخ الذي أدلى به عبر 
االلتزام باالتفاقيات الموّقعة سابقًا بين الطرفين، وتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية 

 «.اللتزامومكتوبة تؤكد هذا ا
وأكد مسؤول سياسي في تل أبيب على عودة التنسيق، وقال إن هذا اإلعالن جاء بموجب األجواء 
الجديدة التي نشأت في المنطقة على أثر انتخاب المرشح الديمقراطي، جو بايدن، رئيسًا للواليات 

 لبحرين والسودان.المتحدة وكذلك على أثر اتفاقات السالم والعالقات الدبلوماسية مع اإلمارات وا
وصرح مسؤول في قيادة الجيش اإلسرائيلي، بأن لقاًء تم بين رئيس اإلدارة المدنية في الجيش 
اإلسرائيلي، العميد كميل أبو ركن وبين وفد فلسطيني برئاسة حسين الشيخ، أمس. وقال إن هذا اللقاء 
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وبينها لقاء شارك فيه رئيس  كان تتويجًا للقاءات أخرى جرت بين الطرفين، في األسابيع األخيرة،
 أركان الجيش اإلسرائيلي بنفسه، أفيف كوخافي.

 
 جدية مساعي المصالحة وعقد االنتخابات يؤكد اشتية .2

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "المطلوب من إسرائيل الموافقة على عقد مؤتمر سالم : رام هللا
 أو احترام االتفاقيات الموقعة وااللتزام بها".برعاية دولية، أو استئناف المفاوضات من حيث توقفت، 

وحول ملف المصالحة واالنتخابات، قال رئيس الوزراء: "هناك مباحثات جدية اآلن بين حركتي فتح 
وحماس من أجل انجاز المصالحة وعقد االنتخابات، ولتكون االنتخابات بوابة إلنهاء االنقسام وتجديد 

اشتية: "سنستمر في دفع مساعدات أسر الشهداء واألسرى  وأردف الشرعية للنظام الفلسطيني".
 لضمان حياة كريمة لعائالتهم ولن نتخلى عنهم".

 17/11/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 نتظر موقف إدارة الرئيس األميركي المنتخب من الصراع العربي اإلسرائيلينأبو ردينة:  .3
الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن القيادة تنتظر موقف إدارة  السلطةمي باسم قال المتحدث الرس :رام هللا

الرئيس األميركي المنتخب جون بايدن، من الصراع العربي اإلسرائيلي، مشيرًا إلى أن التحرك سيكون 
وأضاف أبو ردينه في حديث إلذاعة "صوت فلسطين"، أنه إذا ما  على أساسها خالل الفترة المقبلة.

إدارة بايدن بقرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين، واتخذت مواقف مخالفة إلدارة ترمب، فإن اعترفت 
القيادة ستبدأ في الوقت المناسب بتحريك الملف مرة أخرى على الساحة الدولية من خالل الجمعية 

ستيطان غير وجدد أبو ردينة الموقف الفلسطيني الرافض لسياسة اال العامة، واللجنة الرباعية للسالم.
الشرعية، معتبرًا أنها تشكل "قتاًل لمبدأ حل الدولتين، وخرقًا لقرارات الشرعية، واستفزازا للفلسطينيين 

 والعالم بأجمعه".
 17/11/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 المالكي: نتطلع للحوار مع بايدن بعيدا عن "صفقة القرن" .4

رجية الفلسطيني رياض المالكي، عن تطلع السلطة للتحاور مع اإلدارة أعرب وزير الخا: برلين
 األمريكية الجديدة، وفتح صفحة جديدة، على أن تكون "صفقة القرن" المزعومة خارج تلك الحوارات.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي، عقده الثالثاء، مع وزير الخارجية األلماني هايكو ماس، في 
 العاصمة األلمانية برلين.
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وقال المالكي: "من خالل انتخاب بايدن، نرى نافذة من الفرص، ونريد أن نستفيد من تلك الفرص 
وأضاف: "نود أن نتحاور بانفتاح مع اإلدارة الجديدة حول إعادة العمل وإلغاء  لنفتح صفحة جديدة".
 رة الجديدة.وأعرب المالكي عن جاهزية السلطة الفلسطينية للتعامل مع اإلدا جميع هذه القرارات".

 17/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الحكومة الفلسطينية تتجه لمقاضاة الشركات العاملة بالمستوطنات وتنذر الدول العربية المطبعة .5
: أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشاللدة، عن توجه الحكومة لمقاضاة الشركات "القدس العربي"

مقاضاة الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات تطبيع مع االحتالل في العاملة في المستوطنات، وحذر ب
إن “وقال في تصريحات نشرتها مواقع إخبارية محلية،  حال أقدمت على دعم منتجات المستوطنات.

وأشار إلى أن المحاكم  ”.مجلس الوزراء أصدر تكليفًا لوزارة العدل بمالحقة الشركات األجنبية
مة الشركات التي تعمل في المستوطنات، عن انتهاكها للقانون الدولي الفلسطينية ستبدأ بمحاك

وأوضح أن وزارة العدل ستستعين  واإلنساني، وسيتم جبر الضرر الذي ألحقته بالقضية الفلسطينية.
للمستوطنات، الفتًا إلى أنه في حال دخول دولة عربية إلى التطبيع ” السوداء”بالقوائم المصنفة دوليًا بـ

 تالل ودعم منتجات المستوطنات فسيتم مقاضاتها أيضًا.مع االح
 17/11/2020القدس العربي، لندن، 

 
 القدس": حوارات فتح وحماس في القاهرة إيجابية ومستمرةصحيفة " .6

أكدت مصادر فلسطينية، الثالثاء، أن الحوارات بين قيادات من حركتي فتح  :خاص -القاهرة 
"تجري في أجواء إيجابية وإصرار من الجانبين بضرورة  وحماس في العاصمة المصرية القاهرة،

وقالت المصادر المطلعة على  الخروج بتوافق على القضايا المطروحة وأهمها ملف االنتخابات".
الحوارات في حديث لـ"القدس"، "إن اللقاءات برعاية المخابرات المصرية مستمرة وستتواصل، وعقب 

 ضح حول النقاط التي سيتم االتفاق عليها".منها سيخرج بيان موحد ووا االنتهاء
وأشارت المصادر إلى أن الحوارات تركز على ملف االنتخابات وإصدار الرئيس محمود عباس قرار 
عقدها، وتنفيذ قرارات اجتماع األمناء العامين الذي عقد ما بين رام هللا وبيروت بداية شهر أيلول/ 

التي تم االتفاق على تشكيلها، ومنها المقاومة الشعبية  سبتمبر الماضي وخاصة فيما يتعلق باللجان
ويبحث الوفدان الذي يضم قيادات من فتح وحماس من قطاع غزة إلى جانب قيادات من  الموحدة.

وقالت المصادر، "إن قيادة  الضفة والخارج إمكانية عقد جلسة أخرى لألمناء العامين للفصائل.
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ة قابلة للتنفيذ المباشر دون أي تلكؤ وأنه ال بديل عن الحركتين معنية بالخروج بنتائج واضح
 المصالحة".

 17/11/2020، القدس، القدس

 
 قرار السلطة عودة العالقة مع االحتالل طعنة للجهود لبناء شراكة وطنيةحماس:  .7

أدانت حركة المقاومة اإلسالمية حماس قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العالقة مع االحتالل 
وني المجرم، ضاربًة عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية ومخرجات االجتماع التاريخي الصهي

وقالت الحركة في بيان صحفي إن هذا القرار يمثل طعنة  لألمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
 للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة االحتالل والضم والتطبيع

وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن  وصفقة القرن.
 وغيره.

 17/11/2020، موقع حركة حماس
 

 : إعادة العالقات مع االحتالل انقالب على مساعي الشراكة"الجهاد" .8
عودة مسار العالقة مع اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي الثالثاء، إعالن السلطة الفلسطينية  :غزة

االحتالل، بمثابة انقالب على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالًفا مع االحتالل بداًل من التحالف 
وأدانت الحركة في بيان لها، بأشد العبارات عن عودة هذه العالقة، التي  الوطني، بحسب تعبيرها.

ج على مقررات اإلجماع الوطني ومخرجات وصفتها بـ "المحرمة" و "المجرمة"، معتبرًة إياه بأنه "خرو 
وقالت الحركة "إن  اجتماع األمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية".

عالقة السلطة مع االحتالل تعني تأييد وتشجيع التطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه 
ني والتمسك بالثوابت وبحق المقاومة ودعت الجهاد اإلسالمي، لالصطفاف الوط والتصدي له".

 ورفض كل أشكال العالقة مع االحتالل وتجريمها وتجريم كل من يشارك فيها.
 17/11/2020، القدس، القدس

 
 انقالب على لقاء األمناء العامين للفصائل: إعالن السلطة عودة العالقة مع "إسرائيل" خريشة .9

رة نت: "إن الرسالة التي تلقاها حسين الشيخ ال حسن خريشة قال للجزي: ميرفت صادق - رام هللا
تعني شيئا، ألنها جاءت من منسق في الجيش اإلسرائيلي، وحددت عالقة الطرفين بالقضايا المالية، 

وقرأ خريشة اإلعالن على لسان  دون الحديث عن أي التزام سياسي من الحكومة اإلسرائيلية نفسها".
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"الصراع الداخلي على خالفة الرئيس عباس"، لكنه أضاف  المسؤول حسين الشيخ، كجزء مما وصفه
وعّد خريشة اإلعالن  المفاوضات مع إسرائيل لم تسقط يوما عند القيادة الفلسطينية. استراتيجيةأن 

انقالبا على لقاء األمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي أّيد خطوات القيادة برفض صفقة القرن 
 .ومشروع الضم اإلسرائيلي

 17/11/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 : قرار السلطة استسالم وتصريحات الشيخ أثارت الدهشة والصدمة"الديمقراطية" و"الشعبية" .10
اعتبرت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين إعالن السلطة عن إعادة العالقات مع االحتالل كما : غزة

لديمقراطية إن تصريحات رئيس هيئة الشؤون كانت عليها، بأنها عجز واستسالم، بينما قالت الجبهة ا
 المدنية في السلطة حسين الشيخ أثارت دهشة وصدمة.

وقالت الشعبية في بيان صحفي الثالثاء، إن القرار نسٌف لقرارات المجلسين الوطني والمركزي 
ا في بيروت، بالتحّلل من االتفاقيات الموّقعة معها، ولنتائج اجتماع األمناء العامين الذي ُعقد ُمؤخرً 

وتفجير لجهود المصالحة التي أجمعت القوى على أّن أهم متطلباتها يكمن في األساس السياسي 
ودعت الشعبية جميع القوى، والنقابات، ومنظمات المجتمع وقطاعات  النقيض التفاقات أوسلو.

 شعبنا بالتصدي لقرار السلطة.
إن تصريحات رئيس هيئة الشؤون المدنية في  من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،

 السلطة حسين الشيخ أثارت دهشة وصدمة في جميع األوساط السياسية والشعبية الفلسطينية.
ودعت الديمقراطية، الثالثاء: الى وقف هذا التدهور الخطير في الموقف السياسي، واحترام قرارات 

وقرارات المجالس المركزية وقرار  2018ة عام المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده األخير 
االجتماع القيادي الفلسطيني في التاسع عشر من أيار الماضي، ومخرجات اجتماع األمناء العامين 

 في الثالث من أيلول الماضي.
 17/11/2020موقع وكالة سما اإلخبارية، 

 
 نتنياهو ال ينوي تسليم غانتس رئاسة الحكومة .11

أكد ثالثة من كبار المسؤولين في حزب الليكود، أن رئيس الوزراء، بنيامين  :تل أبيب: نظير مجلي
كحول »نتنياهو، ال ينوي تنفيذ البند األساسي من االتفاق الذي يقضي بأن يتناوب مع رئيس حزب 

 ، بيني غانتس، على رئاسة الحكومة.«لفان
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لوزراء إلى نتنياهو، إن غانتس أثبت وقال وزير األمن الداخلي، أمير أوحانا، الذي يعتبر اليوم أقرب ا
كل من تهمه مصلحة إسرائيل، يدرك أن نتنياهو »أنه ال يقدر على القيام بمهمة رئيس حكومة، وإن 

هو الشخص المناسب والضروري لقيادة إسرائيل اليوم وفي السنوات العديدة القادمة. فنحن نشهد 
ونشهد تحديات كبرى ال أحد يقدر على مجابهتها أيامًا وأحداثًا تاريخية، هو صانع الغالبية منها، 

 «.مثله
  18/11/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 بعد كشف ألغام بالجوالن؛ غانتس: سنرد بشدة في لبنان أو سورية .12

قال بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي، يوم الثالثاء، إن الجيش عازم على الرد بشدة على  :رام هللا
 هتين اللبنانية والسورية.أي حدث يحدث على الجب

وحمل غانتس خالل زيارة للحدود الشمالية، النظام السوري المسؤولية عن أي أحداث من أراضيه، 
مشيًرا إلى أنه مقتنع بقدرات الجيش اإلسرائيلي وعزمه على الرد. في إشارة منه للحادث الذي جرى 

 ع سوريا.اليوم بإعالن العثور على عبوات ناسفة مزروعة على الحدود م
وشدد على أن إسرائيل ال يمكنه أن تتحمل مثل هذه األعمال من فترة إلى أخرى، مشيًرا إلى أن 

 الجيش مستعد منذ فترة طويلة إلمكانية وقوع هجمات من الحدود الشمالية.
 17/11/2020القدس، القدس، 

 
 خالل اتصال هاتفي بينهما.. نتنياهو وبايدن يتفقان على لقاء قريب .13

وم الثالثاء، بين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، والرئيس يصال هاتفي مساء جرى ات
األميركي المنتخب جو بايدن، اتفقا خالله على اجتماع قريب يعقد بينهما لمناقشة العديد من القضايا 

 التي تهم المنطقة.
هو وبايدن بعد أسبوعين من وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن هذه المحادثة األولى بين نتنيا

دقيقة بين بايدن،  15االنتخابات األميركية، وبعد نصف ساعة فقط من المحادثة التي استمرت لمدة 
 والرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين.

دقيقة، ووصفها نتنياهو بأنها كانت دافئة  20ووفًقا للموقع، فإن المحادثة بين نتنياهو وبايدن استمرت 
 رئيس األميركي المنتخب أكد التزامه العميق تجاه إسرائيل وأمنها.جًدا، وأن ال

وقال نتنياهو لبايدن إن "العالقة الخاصة بين إسرائيل والواليات المتحدة ركيزة أساسية في أمن 
 وسياسة إسرائيل".

 من جانبه، دعا ريفلين في االتصال السابق مع بايدن، األخير إلى زيارة القدس.
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ئيس األميركي المنتخب: "بصفتك شخًصا قديًما عشت في إسرائيل، فأنت تعلم أن وقال ريفلين للر 
صداقتنا تكمن في القيم التي تعلو سياسات أي حزب، ليس لدينا شك في أن الواليات المتحدة تحت 

 قيادتك ستكون ملتزمة بأمن إسرائيل وازدهارها".
 17/11/2020القدس، القدس، 

 
 نسيق األمني سيدفع الستئناف المفاوضاتتقييم إسرائيلي: استئناف الت .14

قدرت مصادر أمنية إسرائيلية، الليلة الماضية، أن إعالن السلطة الفلسطينية استئناف االتصاالت مع 
 إسرائيل، والعودة للتنسيق األمني، سيدفع باتجاه طلب فلسطيني آخر الستئناف المفاوضات.

فإن هذا التقييم األمني بات وارًدا في ظل  -ت بحسب موقع يديعوت أحرونو  -ووفًقا لذات المصادر 
الطلب الفلسطيني المقدم لعودة االتصاالت، والتنسيق األمني، مشيرًة إلى أن المؤسسة األمنية 

 والعسكرية فوجئت من الطلب الُمقدم، ولذلك ال تستبعد طلب آخر الستئناف المفاوضات.
اء بين مسؤولين كبار منها ووزير الجيش ورجحت المصادر، أن تطلب السلطة الفلسطينية عقد لق

 اإلسرائيلي بيني غانتس.
وأشارت إلى أن غانتس سيدخل اليوم األربعاء، في اجتماع خاص مع كبار المسؤولين األمنيين 
لمناقشة الخطوة األخيرة باستئناف االتصاالت وعودة التنسيق األمني، وذلك لوضع خطة عمل من 

هو ما سينعكس أيًضا على خطة العمل أمام لجنة التنسيق المدني أجل التجديد اآلمن للتنسيق، و 
 التابعة للسلطة الفلسطينية.

ووفًقا لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن فوز جو بايدن في االنتخابات الرئيسية األميركية دفع 
 قيادة السلطة الفلسطينية لالستفادة من هذا الزخم لتحقيق انجازات.

في األسابيع األخيرة اتصاالت بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بشأن وأشارت إلى أنه جرت 
عودة االتصاالت، في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وقف تنفيذ 
خطة الضم في الوقت الحالي، مشيرًة إلى أن غانتس أيًضا كان تحدث مع ممثلي االتحاد األوروبي 

 يب الستعادة التنسيق األمني باعتباره مصلحة مشتركة.عن استعداد تل أب
 18/11/2020القدس، القدس، 

 
 وقعت اتفاقية مع شركة مودرنا األمريكية لشراء لقاح مضاد لكورونا "إسرائيل"نتنياهو:  .15

أعلن رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اإلثنين، أن إسرائيل : )شينخوا( -تل أبيب
 ى اتفاق مع شركة مودرنا األمريكية التي طورت لقاح مضاد لفيروس كورونا، وأظهر فعالية وقعت عل
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 في المائة في شهر يونيو الماضي لتزويد إسرائيل باللقاحات التي طورتها. 94.5بنسبة 
 18/11/2020القدس، القدس، 

 
 مليونير إسرائيلي إلى الفضاء على حسابه الشخصي .16

اإلسرائيلي، إيتان ستيفا، الذي تقرر أن يكون ثاني رائد فضاء من الدولة  تل أبيب: أعلن المليونير
مليون دوالر،  33العبرية، أنه سيمول من حسابه الخاص رحلته إلى المحطة الفضائية الدولية، بقيمة 

 رواد يفتتحون عهد خصخصة أبحاث الفضاء في التاريخ. 4ليكون واحدًا من 
المقبل إلى كل من ألمانيا وروسيا إلجراء التدريبات الضرورية،  وقال ستيفا إنه سيسافر في الشهر

، التي تقله إلى الفضاء في «دراغون »قبل أن يتوجه إلى فلوريدا األميركية، حيث ستنطلق المركبة 
 200. وحسب البرنامج، فإنه سينضم إلى محطة الفضاء الدولية، وسيمكث فيها مدة 2021نهاية عام 

إجراء سلسلة من التجارب غير المسبوقة التي تهدف إلى تعزيز تقنيات ساعة، سيقوم خاللها ب
 وتطورات علمية لباحثين وشركات ناشئة. 

 18/11/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 «حماس»السجن لتاجر إسرائيلي باع مواد لـ .17
بالسجن  تل أبيب: أصدرت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في مدينة بئر السبع، أمس )الثالثاء(، حكماً 

ألف دوالر، على التاجر اإلسرائيلي ميخائيل بيرتس؛  66الفعلي لمدة سبع سنوات ودفع غرامة بقيمة 
، بضمنها أنابيب «حماس»عقابًا له على بيع بضائع إلى تجار في قطاع غزة يعملون مع حركة 

 ومواد معدنية وكيماوية تستخدم في صنع قذائف صاروخية.
التآمر الرتكاب »، و«االتصال بعميل أجنبي»اتهام سياسية وأمنية، مثل  وقد صدر الحكم وفقًا لبنود

وجاء «. نقل مواد لمساعدة منظمة )حماس( اإلرهابية على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل»، و«جريمة
في القرار، إن بيرتس أقدم على أفعاله هذه بوعي كامل؛ إذ إن جهات أمنية إسرائيلية كانت قد 

التجار الفلسطينيين الذين يعمل معهم، مرتبطون بشكل مباشر مع ناشطي استدعته وأبلغته بأن 
وأوضحوا له، أن قسمًا كبيرًا من البضائع «. حماس»، الذراع العسكرية لـ«كتائب عز الدين القسام»

التي يبيعها، خصوصًا األنابيب وأعمدة السياج وألواح الصفيح الثقيل والحاويات المعدنية وغيرها، 
 القذائف وحماية األنفاق.  تستخدم لصنع

 18/11/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 الشرطة اإلسرائيلية تنشر مناقصة لشراء برنامج لرصد التجمهرات .18
شخصا،  50نشرت الشرطة اإلسرائيلية مناقصة لشراء برنامج لرصد تجمهر أكثر من : بالل ضاهر

ريبا، حسبما أفاد موقع صحيفة "هآرتس" من خالل رصد الهواتف النقالة، بتكلفة تقدر بمليون شيكل تق
 اإللكتروني اليوم، الثالثاء.

وادعت الشرطة في المناقصة، التي نشرتها أمس، أن البرنامج يهدف إلى إنفاذ القانون الذي يحظر 
التجمهرات خالل فترة انتشار فيروس كورونا، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه يتوقع أن يسمح البرنامج 

موعات من األشخاص في الحيز العام خالل مظاهرات، كتلك المظاهرات التي للشرطة برصد مج
 تجري عدة مرات أسبوعيا ضد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتطالبه باالستقالة.

 17/11/2020، 48عرب 
 

 سيستغرق سنوات" %10"إعادة نسبة البطالة إلى أقل من  :مصلحة التشغيل اإلسرائيلية .19
قال مدير عام مصلحة التشغيل اإلسرائيلية، رامي غراوير، اليوم الثالثاء، أن عدد : ضاهربالل 

ألف"، لكنه أضاف أنه  900العاطلين عن العمل المسجلين لدى مصلحة التشغيل يزيد بقليل عن 
"خالفا لمؤسسة التأمين الوطني، تشمل أرقامنا مجموعة كبيرة من الجنود المسرحين الذين ال 

مخصصات بطالة وأولئك الذين ليس لديهم نصف بالحد األدنى من فترة تأهيل )مهني(.  يستحقون 
 وهم أيضا يتسجلون لدينا، ولذلك ترون عندنا المعطيات األكبر من باقي المؤسسات".

وفي موازاة ذلك، نشرت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، اليوم، إحصاء حول الوظائف الشاغرة 
غسطس حتى تشرين األول/أكتوبر الماضية، وبموجبها كان عدد الوظائف الشاغرة، في األشهر آب/أ 
 ألف وظيفة شاغرة في أيلول/سبتمبر. 55.5ألف وظيفة شاغرة، مقابل  54.5الشهر الماضي، 

 17/11/2020، 48عرب 
 

 مقعداً  11مقعًدا والمشتركة  29استطالع: الليكود  .20
اليوم، الثالثاء، حصول حزب الليكود برئاسة بنيامين  أظهر استطالع للرأي، مساء: محمود مجادلة
 مقعًدا. 11مقعًدا، بينما سيتراجع تمثيل القائمة المشتركة إلى  29نتنياهو على 

مقعًدا، تليه  22ولو جرت االنتخابات اليوم، لحصل تحالف أحزاب اليمين المتطرف )"يمينا"( على 
مقاعد من  4مقعًدا )خسارة  11القائمة المشتركة بـ مقعًدا، ومن ثمّ  20تيلم" بـ –قائمة "ييش عتيد 

 تمثيلها الحالي(.
مقاعد، تليه  10اإلسرائيلية، حصول حزب "كاحول الفان" على  13وبّين االستطالع عرضته القناة 

 مقاعد. 7مقاعد ومن "ميرتس" بـ 8"شاس" بـ
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نتائج االستطالع، ويحصل  ويتراجع تمثيل حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، بحسب
 مقاعد. 7على 

 مقاعد، بينما لم يتجاوز حزب العمل نسبة الحسم. 6ويأتي حزب "يهدوت هتوراه" أخيًرا بـ
، أن %3.9شخص، بنسبة خطأ تصل إلى  700وأظهر االستطالع الذي شمل عينة مكونة من نحو 

 على لقاح ضد كورونا. من اإلسرائيليين لن يوافقوا على التطعيم عند حصول إسرائيل 27%
من المستطلعة آراؤهم إنهم سيوافقون بالتأكيد على التطعيم باللقاح، وقال  %23في المقابل، قال 

إنه من "المحتمل أن يوافقوا على  %25إنه "من شبه المؤكد" أن يوافقوا على التطعيم، وقال  18%
 إنهم لم يقرروا بعد. %7التطعيم"، في حين قال 

من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن الذهاب إلى انتخابات جديدة  %50طالع أن كما أظهر االست
أفضل من استمرار والية الحكومة الحالية. واقتصرت نسبة المؤيدين الستمرار والية حكومة نتنياهو 

 فقط. %25غانتس، على  -
مة كورونا، وعندما ُسئل المشاركون في االستطالع عن مدى رضاهم عن أداء نتنياهو في إدارة أز 

أنهم بالكاد  %18أنهم راضون تماًما، وأجاب  %23إنهم غير راضين، في حين أجاب  %54قال 
 راضون عن إدارة نتنياهو لألزمة.

من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو األنسب لرئاسة الحكومة، يليه نفتالي  %33ومع ذلك، يرى 
. %13، وبني غانتس على %16ى نسبة ، فيما حصل يائير لبيد عل%18بينيت الذي حظي بدعم 

 في حين قال ُخمس المستطلعة آراؤهم إنهم ال يعرفون.
 17/11/2020، 48عرب 

 
 سلطات االحتالل تطلق عملية تسجيل األراضي والمنازل في القدس الشرقية .21

اإلسرائيلية إطالق عملية تسجيل العقارات واألراضي الفلسطينية  "األيام": أعلنت الحكومة –القدس 
بالقدس الشرقية المحتلة في سجل "الطابو" اإلسرائيلي، في خطوة تهدف للسيطرة على المدينة 

وأقر وزير القدس اإلسرائيلي رافي بيرتس ان الهدف من إطالق عملية التسجيل هو ترسيخ  بأكملها.
وحذر خبراء فلسطينيون من عواقب هذه  المدينة الشرقي والغربي.ما سماه الوحدة بين شطري 

 الخطة.
 18/11/2020، األيام، رام هللا
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 التفكجي يحذر من استيالء "إسرائيل" على أراض بالقدس الشرقية .22
األناضول: حذر خليل التفكجي، الخبير الفلسطيني البارز في شؤون االستيطان، من  - القدس

وجاء تحذير  ى المزيد من األراضي الفلسطينية، في مدينة القدس الشرقية.استيالء إسرائيل، عل
واعتبر  التفكجي، بعد إعالن الحكومة اإلسرائيلية إطالق عملية تسجيل األراضي في المدينة.

سياق )أسرلة( مدينة القدس ومحاولة االستيالء على “التفكجي، أن اإلعالن اإلسرائيلي يأتي في 
تهدف إسرائيل من وراء هذه الخطوة إلى تحديد “وقال  ”.الفلسطينية فيهاالمزيد من األراضي 

األراضي التي تعتبر أن أصحابها غائبين، بمعنى أنهم ال يقيمون في المدينة، وبالتالي السيطرة على 
بالتالي، فإن “وأضاف التفكجي  ”.هذه األراضي واألمالك من قبل )حارس أمالك الغائبين( اإلسرائيلي

لرئيس هو االستيالء على المزيد من األراضي الفلسطينية تحت مسمى أمالك الغائبين أو الهدف ا
 ”.أراضي وممتلكات لم يسجلها أصحابها بأسمائهم منذ عقود

 17/11/2020العربي، لندن،  القدس
 

 اتحاد موظفي "أونروا": الرواتب خط أحمر ال يمكن المساس به .23
ي وكالة "األونروا"، عبد العزيز أبو سويرح، الثالثاء، على أكد نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب ف

أّن رواتب موظفي وكالة الغوث "األونروا" خًطا أحمر، ال يمكن المساس به تحت أي ظرف كان. 
وقال أبو سويرح في تصريح صحفي إلذاعة "صوت القدس" المحلية: إّن "قرار تخفيض الرواتب هو 

ضغط الواليات المتحدة األمريكية إلنهاء قضية الالجئين"، خاصًة في ظل  سياسي،باألساس قرار 
ُمشيرًا أّنه في حال استمرار إدارة أونروا بقراراتها التعسفية بحق الرواتب، فالخطوات الحالية ستكون 

 باكورة لسلسة فعاليات احتجاجية على سياسة الوكالة، وسيتم تصعيد الفعاليات بالمرحلة القادمة.
 17/11/2020، فلسطين أون الين

 
 اعتداءات جديدة لالحتالل وتغول جنوب الخليل .24

اخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الثالثاء، بوقف العمل بمسكن وبإزالة شبكة مياه في منطقة 
وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  "أصفي" وسور عدة منازل ومدرسة شرق بلدة يطا جنوب الخليل. 

د من منازل المواطنين في قرى التواني، والركيز، وصارورة، شرق بلدة قد أخطرت، الثالثاء، بهدم عد
يطا، بحجة البناء بدون ترخيص. وكشفت مصادر مهتمة بمتابعة االستيطان، عن أن قوات االحتالل 

 منزال في المنطقة ذاتها خالل الشهر الجاري، وذلك لغرض التوسع االستيطاني  14أخطرت بهدم 
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 "افيجال" و"حفات افيجال" و"ماعون"، المتاخمات ألراضي المواطنين هناك.لمستوطنات "كرمئيل" و
 17/11/2020، فلسطين أون الين

 
 عشرات المستوطنين يعودون لمستوطنة ُمخالة شمالي الضفة الغربية .25

ذكرت وسائل إعالم عبرية، أن عشرات المستوطنين، قاموا الليلة الماضية بالعودة إلى : الناصرة
ر"، التي أقيمت على أراضي المواطنين الفلسطينيين بالقرب من جنين )شمال الضفة مستوطنة "صانو 
مستوطن إلى المستوطنة، يرافقهم عضو الـ  100"، عاد نحو 0404وبحسب موقع " الغربية المحتلة(.

"كنيست" )برلمان االحتالل( ارييل كيلنر من حزب "ليكود" الذي يتزعمه رئيس حكومة االحتالل 
وأوضح الموقع  نياهو، وصرحوا بأنهم يعتزمون تجديد االستيطان اليهودي في المستوطنة.بنيامين نت

عائلة وتتألف من أزواج شابة وضباط مسرحون وخريجو وحدات  20أن مجموعة المستوطنين تضم 
 خاصة في جيش االحتالل وطالب وأصحاب مهن حرة.

 17/11/2020قدس برس، 
 

 زة وتقوم بأعمال تجريفقوات االحتالل تتوغل جنوبي قطاع غ .26
توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم الثالثاء، جنوبي قطاع غزة وقامت بأعمال : غزة

وقال مراسل "قدس برس" في غزة "إن أربع جرافات عسكرية كبيرة وكباش خرجوا  تجريف في المكان.
ي مدينة خان يونس جنوب شرق -صباح اليوم من بوابة )شراب العسل( على حدود بلدة )الفخاري( 

وأضاف أن اآلليات المتوغلة توجهت نحو  وتوغلوا في األطراف الشرقية للبلدية". -قطاع غزة 
مناطق الجنوب، وقامت بعمليات تسوية وتجريف قرب السياج الحدودي وسط تمركز لدبابة من نوع 

 "مركافا" على ساتر ترابي داخل الحدود.
  17/11/2020قدس برس، 

 
 مليار دوالر 1.7ارات الفلسطينية بالخارج تفوق االستثمارات األجنبية في فلسطين بـ االستثم .27

أظهرت معطيات تقرير رسمي اليوم الثالثاء، أن االستثمارات الفلسطينية الموظفة خارج : رام هللا
، ، فاقت أرصدة االستثمارات األجنبية الموظفة في السوق الفلسطينية2019البالد حتى نهاية العام 

جاء ذلك في مسح مشترك للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  دوالر. مليار 1,732بنحو 
 )حكومي(، وسلطة النقد الفلسطينية )المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي(.
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ووفقًا لنتائج المسح، فقد بلغ إجمالي رصيد االستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين 
في المائة نقد أجنبي في  63.9، منها 2019مليار دوالر في نهاية عام  7,102 )األصول( حوالي

 المؤسسات المقيمة في فلسطين وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية.
كما بلغ إجمالي رصيد االستثمارات األجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين )الخصوم( حوالي 

 في المائة استثمار أجنبي مباشر. 54.3منها  2019مليون دوالر في نهاية عام  3,189
 17/11/2020قدس برس، 

 
 "األزهر" يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم لوقف االستيطان على أرض فلسطين  .28

وإصدار دعا األزهر الشريف المجتمع الدولي وهيئاته القيام بمسؤولياتهم القانونية واألخالقية، : القاهرة
التي تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط، اإلسرائيلية جراءات االستيطانية اإلموقف حاسم لوقف 

وتسعى لتغيير الهوية الديموغرافية على األراضي الفلسطينية واستكمال مسلسل اغتصاب أرض دولة 
وحدة  1257بشدة قرار طرح عطاءات إلنشاء األزهر جاء ذلك في بيان استنكر فيه وقد  فلسطين.

 يدة في القدس المحتلة.استيطانية جد
 2020/11/17وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 "إسرائيل"لتعزيز العالقات وزيارة اإلسرائيلي محمد بن زايد يتلقى رسالة من الرئيس  .29

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رسالة خطية من رؤوفين ريفيلين، : )وام(
، تتعلق بالعالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح "لإسرائي"رئيس 

ومن جهته وجه محمد بن زايد  ."إسرائيل"بن زايد، لزيارة لتضمنت الرسالة دعوة حيث  المشتركة.
لسالم معربًا عن تثمين دولة اإلمارات للتعاون، للتوصل إلى معاهدة ادعوة لريفلين لزيارة اإلمارات، 

 التاريخية التي من شأنها أن تسهم في استقرار المنطقة بأسرها.
 2020/11/17الخليج، الشارقة، 

 
 في أول رحلة طيران مباشرة "إسرائيلإلى " يينبحرينمسؤولين  يرافقكي يوفد أمر  .30

كية، سترافق المسؤولين ي، الثالثاء، إن بعثة أمر "يسرائيل هيوم"تل أبيب: قال موقع  -واشنطن 
بهدف تقديم الدعم ، ، اليوم األربعاء"إسرائيل"بحرينيين القادمين في أول رحلة جوية تجارية إلى ال

 للتعاون االقتصادي الموسع في إطار اتفاق التطبيع الموقع بين البلدين مؤخرًا.
 2020/11/18الشرق األوسط، لندن، 
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 "إسرائيل"وقادة أديان من اإلمارات الداخلية اإلماراتية تنظم صالة مشتركة ل .31
بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح صالة اإلماراتية نظمت وزارة الداخلية : محمد عالء - أبو ظبي

 ."19-كوفيد"، في ضوء جائحة "إسرائيل"خاصة جمعت شخصيات وقادة أديان من دولة اإلمارات و
ومن ممثلي وزارتي  أقيمت هذه الفعالية افتراضيًا، وألقى عدد من ممثلي األديان المشاركين،قد و 

كلمات أثناء الفعالية، كما قدم مجموعة من األطفال في اإلمارات  "إسرائيل"الداخلية في اإلمارات و
في نهاية الفعالية وبطلب من ممثلي األديان تم االتفاق على تشكيل و مشاركاتهم بالفعالية.  "إسرائيل"و

يلية وممثلي الجهات المشاركة، تعمل على تنفيذ لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية اإلماراتية واإلسرائ
أنشطة لتفعيل دور المجتمع ومؤسساته المختلفة في ترسيخ القيم والسلوكيات اإليجابية، بما يضمن 

 أمنها وسالمتها. 
 2020/11/18الخليج، الشارقة، 

 
 تضرب مواقع عسكرية في دمشق واإلعالن عن سقوط قتلى "إسرائيل" .32

أن الدفاعات الجوية السورية تصدت  ،األنباء السورية )سانا( صباح اليومذكرت وكالة : وكاالت
لغارات إسرائيلية جوية في سماء العاصمة دمشق، في حين قال الجيش اإلسرائيلي إنه استهدف 

 3وأفادت الوكالة بمقتل  مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس اإليراني والجيش السوري في سوريا.
قال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي في حين  في الغارات. عسكريين، وإصابة آخر

إن الغارات جاءت ردا على زرع عبوات ناسفة على حدود الجوالن، من قبل خلية عملت بتوجيه 
 إيراني، حسب تعبيره.

 2020/11/18الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 وحدة استيطانية جديدة 1257بناء  "إسرائيل""التعاون اإلسالمي" تدين قرار  منظمة .33
أدانت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، الثالثاء، قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي : جدة

وحدة استيطانية جديدة في منطقة جنوب شرق القدس المحتلة، لفصل  1257طرح عطاءات لبناء 
واالستيطان اإلسرائيلية التي  لسياسة الضم واعتبرت ذلك استمراراً  المدينة عن محيطها الفلسطيني.

تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وال يخدم عملية السالم القائمة على 
 حل الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية.

 2020/11/17وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 وحدة استيطانية جديدة في القدس 1,257البرلمان العربي يدين طرح عطاءات لبناء  .34
أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، قرار سلطات االحتالل : القاهرة

وطالب  وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة القدس المحتلة. 1,257اإلسرائيلي، طرح عطاءات لبناء 
لهذا المشروع الخطير، والقيام بدورهم لوقف المجتمع الدولي واألمم المتحدة بإعالن رفضهم وإدانتهم 

الجرائم اإلسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، وممارسة الضغط على سلطات 
االحتالل لوقف هذه المشاريع التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية 

 الدولية ذات الصلة.
 2020/11/17معلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء وال

 
 وحدات استيطانية جديدة شرق القدس "إسرائيل"السعودية ترفض إنشاء  .35

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة البالغ من قرار سلطات االحتالل : الرياض
وأكدت  لشرقية.وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس ا 1,257اإلسرائيلية طرح عطاءات إلنشاء 

رفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل إدانتها و 
 الدولتين، والتأثير على جهود إحالل السالم في المنطقة.

 2020/11/18الشرق األوسط، لندن، 
 

 للالجئينالجامعة العربية تثمن جهود "األونروا" ودورها في تقديم خدمات التعليم  .36
المشترك بين مسؤولي التعليم في األونروا ومجلس  30الجلسة االفتتاحية لالجتماع الـ: خالل القاهرة

الدول لجامعة  ثمن األمين العام المساعد، (83الشؤون التربوية ألبناء فلسطين في دورة انعقاده )
وكافة العاملين فيها ودورهم العربية سعيد أبو علي، جهود مدراء التعليم في مناطق وكالة االونروا 

الفعال في تقديم خدمات التعليم للالجئين الفلسطينيين في ظل ظروف صعبة للغاية وتحديات كبيرة، 
حذر أبو علي من انعكاس األزمة الخطيرة التي تواجهها قد و  ."فيروس كورونا"خاصة مع تفشي 

كذلك المساس بحقوق العاملين فيها، االونروا على مستوى الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين، و 
داعيا الوكالة إلى البحث عن بدائل أخرى ومن ضمنها الطلب من األمم المتحدة المساهمة في تغطية 

مليون دوالر حتى ال تتأثر العملية التعليمية، والتي تعتبر من أهم  70العجز في الرواتب والمقدر بـ
 البرامج التي تقدمها االونروا.

 2020/11/17اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنب
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 الكويت تؤكد موقفها المبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني .37
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح على موقف بالده المبدئي : الكويت

جاء وقد  حمود عباس.الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس م
تصريحه خالل تسلمه من قبل سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، الثالثاء، رسالة خطية 
من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تتعلق بآخر المستجدات السياسية، والعالقات األخوية 

 بين دولتي الكويت وفلسطين.
 2020/11/17ة )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
 مليون دوالر 115مشعشع: أزمة سيولة غير مسبوقة تواجه األونروا جراء عجز مالي بقيمة  .38

أكد سامي مشعشع، الناطق باسم وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين )أونروا( اليوم : رام هللا
مليون دوالر في  115الذي بلغ الثالثاء، أنها تواجه أزمة سيولة غير مسبوقة بفعل العجز المالي 

ألف موظف لديها وبعض االلتزامات  28مليون رواتب  70منها ، ميزانيتها حتى نهاية العام الجاري 
 .المباشرة ذات األولوية الطارئة

وقال مشعشع، إن عدم امتالك الوكالة للسيولة النقدية في البنوك يهدد بعدم قدرتها على صرف 
 هر الجاري ألول مرة منذ سنوات طويلة.رواتب كاملة لموظفيها للش

وأضاف، إن "الزيارات المكوكية التي يجريها المفوض العام ألونروا فيليب الزاريني، لم تسفر حتى 
 اآلن عن أي نتائج جدية بشأن تقديم تعهدات مالية جديدة للوكالة".

 21ة الوكالة عبر االنترنت في وأشار إلى أن اجتماعًا مهمًا ستعقده اللجنة االستشارية ألونروا مع إدار 
 من الشهر الجاري لبحث تداعيات األزمة المالية وسبل التغلب على شح الموارد المقدمة للوكالة.

 17/11/2020القدس، القدس، 
 

 موسكو: الخطط اإلسرائيلية للبناء في القدس الشرقية عقبة أمام السالم .39
ء وحدات استيطانية جديدة بالقدس الشرقية أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خطط إسرائيل لبنا

 تتناقض مع القانون الدولي وتعتبر عقبة أمام تحقيق السالم في الشرق األوسط.
وحدة استيطانية في  1,200وجاء في بيان للخارجية الروسية بشأن خطط إسرائيل لبناء أكثر من 

قرار يتناقض مع األسس القانونية منطقة غفعات همتوس بالقدس الشرقية، اليوم الثالثاء، أن "هذا ال
وأكدت الخارجية على موقف روسيا المبدئي بشأن عدم شرعية  الدولية للتسوية في الشرق األوسط".

ودعت الخارجية الروسية "لالمتناع عن أي خطوات تقوض . االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية
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ول القضايا األساسية الخاصة بالوضع آفاق استئناف الحوار الفلسطيني اإلسرائيلي المباشر ح
 النهائي".

 17/11/2020روسيا اليوم، 
 

 وحدة استيطانية جديدة في القدس وتعتبره "غير قانوني" 1,257فرنسا تدين طرح عطاءات لبناء  .40
 1,257أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي طرح مناقصة لبناء : باريس

انية جديدة في مستوطنة "جفعات همتوس"، المقامة على أراضي بلدة بيت صفافا، جنوب وحدة استيط
ودعت الوزارة، في بيان صحفي، المسؤولين اإلسرائيليين  شرق القدس المحتلة، واعتبرته غير قانوني.

 إلى التراجع عن القرار.
 17/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ر عن قلقها إزاء توسع االستيطان اإلسرائيليّ إيطاليا تعبّ  .41

قلقها"، إزاء بدء سلطات االحتالل بإجراءات "أعربت وزارة الخارجية اإليطالية، عن : باسل مغربي
 مسكنا جديدا في مستوطنة "غفعات هاماتوس"، في القدس المحتلة. 1,257مناقصة لبناء 

اء، إن "إيطاليا قلقة للغاية بشأن بدء إجراءات وقالت الخارجية اإليطالية في بيان، اليوم الثالث
وتطالب السلطات اإلسرائيلية بإلغاء هذا ’ غفعات هاماتوس’مسكنا في  1,257المناقصة لبناء 

 القرار".
 17/11/2020، 48عرب 

 
 طلبت تقديم مشروع قانون لمعاقبة الحركات المناصرة للفلسطينيين "إسرائيل"برلمانية أميركية:  .42

لت برلمانية أميركية في والية جورجيا، إن القنصلية اإلسرائيلية طلبت منها تقديم مشروع قا: جورجيا
 قانون، لمعاقبة الحركات المناصرة للفلسطينيين، بما فيها حركة المقاطعة.

وكشفت البرلمانية ديبورا سيلكوكس، خالل جلسة استماع لكونغرس الوالية، أن هذا يؤكد تدخالت 
سرائيلي، في دفع واليات أميركية إلقرار تشريعات تهدف إلى معاقبة الحركات حكومة االحتالل اإل

 المناصرة للفلسطينيين.
، تشريعات تحرم التمويل ألولئك الذين 2016والية أميركية، بما في ذلك جورجيا عام  34وقد اعتمدت 

 يدافعون عن حركة مقاطعة إسرائيل.
 17/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 -ؤسس لحل الصراع الفلسطيني ي "إسرائيل": السالم بين اإلمارات و" تزعمتريندز"لـ دراسة .43
 اإلسرائيلي

، مؤخرًا، دراسة جديدة تحت عنوان «مركز تريندز للبحوث واالستشارات»أبو ظبي: صدرت عن 
تناولت بالتحليل معاهدة السالم ، «اإلسرائيلية: األهمية والدالالت -العالقات الدبلوماسية اإلماراتية »

بين اإلمارات وإسرائيل، ودالالتها وتداعياتها المحتملة، السياسية واالقتصادية واألمنية، وذكرت 
الدراسة أن دولة اإلمارات ال تنظر إلى هذه المعاهدة باعتبارها تؤسس لعالقات دبلوماسية مع إسرائيل 

ة بين البلدين أيضًا، وهو ما يشير إلى بروز خطاب فحسب، بل على أنها اتفاقية استراتيجية شامل
 جديد إلحداث التغيير في منطقة الشرق األوسط يحظى بالقبول والتأييد. 

 -وتوضح الدراسة أن هذه المعاهدة تؤسس لمقاربة جديدة لحل نزاع قديم، وهو النزاع الفلسطيني 
ألراضي الفلسطينية، إضافًة إلى أنها اإلسرائيلي، خاصة أنها أوقفت خطط إسرائيل الرامية إلى ضم ا

سُتعطي دولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين، وأي دول عربية أخرى تعقد اتفاقًا مع إسرائيل، 
 نفوذًا أكبر يمّكنها من دعم الحقوق اإلنسانية واالقتصادية للفلسطينيين في أي مفاوضات مستقبلية. 

 17/11/2020الخليج، الشارقة، 
 

 لطة كارثي.. وال رهان إال على الشعب الفلسطينيقرار الس .44
 محمد عايش

قرار مفاجئ وغير مفهوم وال معلوم الدوافع بعودة التنسيق األمني وكافة العالقات األخرى بين السلطة 
الفلسطينية واالحتالل االسرائيلي، فيما المرعب والمهين والمعيب في هذا القرار أنه يأتي بالتزامن مع 

لي ببناء حي استيطاني جديد يلتهم ما تبقى من أراضي الشطر الشرقي من مدينة القدس قرار اسرائي
المحتلة، كما يأتي بعد فترة وجيزة من اتفاقات التطبيع بين ثالث دول عربية وبين دولة االحتالل، 

تها وهي اتفاقات رفضها الفلسطينيون جملة وتفصياًل بكافة أطيافهم، بمن فيهم السلطة الفلسطينية ذا
 التي تعود اليوم بشكل مفاجئ للحضن االسرائيلي.

إعالن السلطة الفلسطينية عودة العالقات مع اسرائيل بشكل كامل بما فيها التنسيق األمني الذي 
ساعة على الكشف عن حي  24قررت منظمة التحرير سابقًا تعطيله، هذا االعالن يأتي بعد أقل من 

الشرقي من القدس المحتلة، وهو حي من المقرر أن يلتهم استيطاني اسرائيلي عمالق في الشطر 
وحدة  1257أكبر مساحة فارغة موجودة حاليًا في المدينة، حيث سيتم على هذه األرض تشييد 

سكنية، واألهم من ذلك أنه سيقع في منطقة استراتيجية بالغة األهمية الى الجنوب من المدينة 
 ي تشهده مدينة القدس منذ سنوات طويلة.المقدسة، وسوف يشكل أخطر تغيير ديمغراف
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قرار السلطة بعودة التنسيق األمني واستئناف العالقات مع اسرائيل يعني بالضرورة منح الموافقة 
الضمنية لالحتالل على هذا التوحش االستيطاني الذي يقوم به، كما يعني أيضًا غض الطرف عن 

وها بعض الدول العربية، إذ كيف ُيمكن أن نطلب اتفاقات التطبيع البائسة والمذلة التي تسابقت نح
 من أصدقائنا العرب مقاطعة اسرائيل ونحن الذين نتعرض لعدوانها اليومي لم نقاطعها؟!

وإضافة الى أنَّ السلطة تتجاهل بقرارها هذا االستيطان في القدس والتطبيع العربي مع تل أبيب، فان 
عالقات مع االحتالل ال تزال قائمة، كما أن مخاطر األهم هو أن األسباب التي دفعت الى قطع ال

"صفقة ترامب" ال تزال تهدد شعبنا الفلسطيني، وال تزال الواليات المتحدة لم تغير شيئًا من سياساتها 
ولم يتغير على الفلسطينيين أي شيء، ال بل إن ترامب ال يزال في البيت األبيض وبايدن لم يدخله 

ظ بطبيعة الحال على أي تفاؤل حيال مواقف بايدن المتوقعة من حتى اللحظة.. هذا مع التحف
 القضية الفلسطينية.

أما على المستوى الداخلي الفلسطيني فعودة العالقات بين السلطة واالحتالل الى سابق عهدها يعني 
بالضرورة أن المصالحة الداخلية قد باءت بالفشل واآلمال حيالها قد تبخرت، وأغلب الظن أن قيادة 
السلطة لم تستشر حركة حماس وال غيرها ولم تبلغ أيًا من الفصائل مسبقًا بقرارها إستئناف العالقات 
مع تل أبيب، وهذا يعني أن كل أحالم المصالحة واالنتخابات وإصالح منظمة التحرير والعودة الى 

 رص الصف الوطني الفلسطيني قد تبخرت وانتهت وُعدنا الى نقطة الصفر.
سطينية ترتكب اليوم خطيئة جديدة بالعودة الى التنسيق األمني، والعودة للرهان على السلطة الفل

االحتالل وعلى البيت األبيض، وهي بذلك ُتعيد تثبيت النظرية التي تتحدث عن أنها "سلطة أوسلو" 
التي نشأت بموجب قرار اسرائيلي وستظل تعمل تحت مظلة هذا القرار، وهذا وضع بالغ البؤس 

 السلطة عبئًا على الشعب الفلسطيني ال مكسبًا له. يجعل من
وخالصة القول هنا، هو أن على السلطة أن ُتدرك بأن حليفها الحقيقي ورصيدها القوي الوحيد هو 
الشعب الفلسطيني بكل مكوناته من فصائل مقاومة وغيرها، أما االحتالل ومن ورائه البيت األبيض 

في الشهيد الراحل ياسر عرفات أسوة حسنة، عندما عاد من فال ُيراهن عليهما سوى خاسر، ولكم 
دون أي اتفاق وقد اكتشف حينها بأن سيد البيت األبيض ال يمكن أن  2000"كامب ديفيد" في العام 

يكون محايدًا، رغم أن الرئيس األمريكي يومها كان بيل كلينتون وهو من الحزب الديمقراطي الذي 
قول: راهنوا على شعبنا الفلسطيني وصموده وليس على البيت األبيض ينتمي له جو بايدن.. وزبدة ال

 ورئيسه.
 17/11/2020، 21موقع عربي 
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 الوضع في غزة ال يحتاج سوى لعود ثقاب .45
 د. عدنان أبو عامر

تراقب المحافل اإلسرائيلية ما يعيشه الشارع الفلسطيني في غزة من تفاقم الوضع اإلنساني، وقفزة 
الة، وانخفاض أجور العمال، وتزايد مستويات الفقر، وعدم تحسن الوضع حادة بمعدالت البط

االقتصادي، ما دفع أجهزة االستشعار التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي على حدود قطاع غزة أن 
 تحذر مما قد يشهده من توتر أمني وتصعيد عسكري.

ود غزة لم يمنعا المقاومة واالحتالل تدرك "إسرائيل" جيدا أن التوتر أو الهدوء النسبيين على طول حد
من العمل في الظل، حيث تعمل األولى على مدار الساعة لتعزيز قدراتها ومناوراتها، في حين 
يواصل االحتالل جمع المعلومات االستخبارية، وبالتالي فإن الوضع المتوتر بينهما ال يحتاج ألكثر 

 من عود ثقاب إلشعال معركة حامية.
ائيلي أن هناك حاجة ماسة لبذل جهد إنساني كبير في غزة، بجانب الحملة السرية ضد االعتقاد اإلسر 

المقاومة، وتعزيز حملة إنسانية لمنع حدوث أزمة، ألن الواقع فيها معقد للغاية، ورغم كل المشكالت 
 االقتصادية، فإن غزة لم تنهْر بعد.

ية الشاملة، وقد يفعالن أي شيء صحيح أن المقاومة واالحتالل غير معنيين بالمواجهة العسكر 
لتفاديها، رغم تنشيط البالونات الحارقة، والمظاهرات الحدودية، باعتبار كل هذه الوسائل مشروعة 
مصممة لتحقيق الهدف النهائي، وهو فك الحصار عن غزة، كما أن المقاومة المعنية بالتهدئة، لم 

 إليه هو التنازالت التكتيكية المؤقتة.تغير هدفها االستراتيجي ضد إسرائيل، رغم أن الطريق 
يتمثل التحدي الرئيس أمام المقاومة بإدراكها أن غزة فقيرة وضعيفة للغاية، وفي الوقت ذاته فهي 
تسعى لتعزيزها اقتصادًيا وعسكرًيا، وهذان هدفاها الرئيسان، األول اقتصادًيا بإعادة تأهيل القطاع، 

ي التحشيد العسكري عبر االستمرار بالتكثيف من أجل إدارة ورفع المستوى المعيشي لسكانه، والثان
 المواجهة بشكل أفضل مع إسرائيل في أي حملة مستقبلية.

في هذا الوضع اليوم، توجد الكرة في الملعب اإلسرائيلي، صحيح أن غزة بحاجة ماسة لمشاريع مدنية 
القضايا السياسية من خالل  اقتصادية، وهي مستعدة لدفع ثمنها بهدوء، وعلى "إسرائيل" أن تنحي

وساطة أممية وعربية، ووعد بتحويل األموال للمشاريع اإلنسانية، وهذه الخطوة في ظاهرها تحظى 
 بدعم شامل من كبار قادة أذرع األمن في إسرائيل.

يعتقد اإلسرائيليون أن هناك ثالث فوائد إلنجاز تهدئة مع غزة، أوالها هدوء طويل األمد لمستوطني 
، وثانيتها زيادة بمستوى معيشة الفلسطينيين في غزة، وثالثتها تقليل اعتماد غزة على الغالف

"إسرائيل"، خاصة في الطاقة والبنية التحتية، رغم أن هذه الخطوة لها عيبان رئيسان، أولهما أنها ال 
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ة قد تشمل حل مشكلة األسرى اإلسرائيليين، وثانيهما استمرار تعزيز قوة حماس العسكرية، بطريق
 تعرض "إسرائيل" للخطر في المستقبل.

بين هذه اإليجابيات والسلبيات، يستمر الجانبان بالمناورة في المستقبل القريب، في محاولة للتوصل 
إلى اتفاق، وإذا لم ينجحا بإنجازه، فقد يعودان لمسارهما المألوف، واختيار الوسائل العسكرية لتحقيق 

 أهدافهما.
 17/11/2020، فلسطين أون الين

 
 عرفات؟ "موت"لماذا تخفي السلطة الفلسطينية مالبسات  .46

 يوني بن مناحم
أحيا الفلسطينيون األسبوع الماضي الذكرى السادسة عشرة لوفاة رئيس السلطة الفلسطينية السابق 

 .2004تشرين الثاني  11في ” كالمار“ياسر عرفات، الذي توفي في المستشفى العسكري الفرنسي 
رة سنة على وفاته، بقي سبب وفاته لغزًا رغم معلومات نشرتها عقيلته سهى عرفات بمرور ست عش

 وكبار رجاالت السلطة الفلسطينية منذ يوم وفاته وحتى اليوم تفيد بأنه قتل بالسم.
اتخذت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان قرارًا باستئناف التحقيق في مالبسات وفاة ياسر عرفات، 

أيلول من منزلها في  5التلفزيونية في ” العربية“رفات في مقابلة خاصة لقناة كما أعلنت سهى ع
 مالطا، إطار هجمة إعالمية لها ضد السلطة الفلسطينية.

ستكون هذه قصة كبيرة وسأكشف من سمم ياسر عرفات. بعد ثالث سنوات من التحقيق، ستستأنف “
 .”المحكمة األوروبية التحقيق وستعيد استدعاء كل الشهود

، زعمت ”ابنتي زهوة التي يجري دم عرفات في عروقها، هي التي بادرت إلى التحقيق منذ البداية“
 سهى.

شكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق برئاسة عضو اللجنة المركزية لفتح اللواء توفيق الطيراوي، 
 رغم انتهائه. الذي شغل في حينه منصب رئيس المخابرات العامة، ولكنها لم تنشر نتائج التحقيق

في الماضي خصمه المرير محمد دحالن بأنه هو الذي  عباس اتهممحمود  السلطة الفلسطينيةرئيس 
 ياسر عرفات.” اغتيال“يقف خلف 

اتهم رئيس السلطة محمود عباس في الماضي خصمه المرير محمد دحالن بأنه هو الذي يقف خلف 
والجهة التي تقف ” القاتل“أن يكشف عن هوية ياسر عرفات. وكان عباس وعد قبل سنتين ب” اغتيال“

، ولكن شيئًا لم يحصل، وتواصل السلطة الفلسطينية إخفاء نتائج لجنة التحقيق في ”االغتيال“خلف 
 الموضوع.
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تشرين الثاني، لوكالة األنباء  10وصرح عبد هللا عبد هللا، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، في 
هذه الجريمة هو رئيس حكومة االحتالل ارئيل شارون ويحتمل  من يقف على رأس“بأن ” 21عربي “

 ”.أن يكون تلقى ضوءًا أخضر لذلك من اإلدارة األمريكية
” االغتيال“وادعى بأن ملف التحقيق في القضية سيبقى مفتوحًا، ومن الواضح أن من يقف خلف 

ة قاطعة من يقف خلف هذه حتى اآلن ال توجد لدينا أدل“سينكشف في المستقبل. وزعم عبد هللا بأنه 
 ”.الجريمة

النقاب عن أن تحقيق المخابرات الفلسطينية العامة برئاسة ” فتح“وكشفت مصادر رفيعة المستوى في 
توفيق الطيراوي أدت إلى طبيب أسنان ياسر عرفات، وكان االشتباه أنه أدخل السم في أحد أسنان 

عجون األسنان الذي استخدمه عرفات لتنظيف ياسر عرفات في أثناء معالجته أو أنه دس السم في م
 أسنانه.

عندما وصل المحققون إلى منزل طبيب األسنان الذي يسكن في رام هللا تبين أنه توفي في ظروف 
 غامضة.

 وادعى أبناء عائلته بأنه توفي بنوبة قلبية عندما كان يقود سيارته.
فات وبعثت بمحققين وطواقم طبية شاركت مصر واألردن وتونس في التحقيق في مالبسات وفاة عر 

 إلجراء بعض الفحوصات، ولكن النتائج لم تنشر.
، وصل فريق التحقيق الفرنسي وفريق تحقيق سويسري إلى رام هللا، وفتحا قبر ”فتح“ووفقًا لمحافل في 

ياسر عرفات ألخذ عينات من بقايا جثمانه، ولكنهما لم يتوصال إلى أي استنتاجات قاطعة بالنسبة 
 عاءات التسميم.الد

الرأي السائد في أوساط مجموعة كبيرة من المسؤولين في فتح هو أن رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس يبقي األوراق قريبة من صدره كي يفتحها في الوقت المناسب من ناحيته، كلما 

د تصاعدت معركة الخالفة، كي يلقي بالذنب عن وفاة ياسر عرفات على خصمه السياسي محم
 دحالن.

لقد كان ياسر عرفات شخصية قيادية محبوبة من الفلسطينيين، وفرضية عمل محمود عباس هي أنه 
التي لديه فسيلحق ضررًا ” اإلثباتات“إذا ألقى المسؤولية عن وفاته على محمد دحالن وكشف عن 

 سياسيًا كبيرًا بمحمد دحالن ويضر بشعبيته.
بوفاة ياسر عرفات، ويدعي مقربوه بأن من ربح من وفاة  أما محمد دحالن من جهته، فينفي كل صلة

 ياسر عرفات كان محمود عباس الذي خلفه في المنصب.
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ياسر عرفات لم يستطب محمود عباس، ولو بأقل تقدير. وادعى بأن عباس يحاول التآمر عليه، إلى 
 جانب رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان واإلدارة األمريكية.

ات، وهو على سرير الشفاء في باريس، على أحمد قريع )أبو عالء( أن يكون وعرض ياسر عرف
 خليفته، ولكن قريع رد العرض واقترح تتويج محمود عباس خليفة له.

ليس للسلطة الفلسطينية دليل قاطع على أن ياسر عرفات قتل فعاًل بالسم، وال توجد أي مؤشرات 
هو زعم كاذب، وهزل هذا ” االغتيال“ي المسؤولة عن تؤكد هذا الزعم، كما أن الزعم بأن إسرائيل ه

الزعم على مدى السنين بعد أن اتهم محمود عباس محمد دحالن بأنه هو الذي يقف وراء وفاة 
 عرفات.

يعتقد الناس في الشارع الفلسطيني بأن جهة فلسطينية كانت مقربة جدًا من عرفات وذات قدرة على 
ياسر عرفات في أثناء الحصار اإلسرائيلي على المقاطعة، الوصول إليه هي المسؤولة عن وفاة 

 وهناك مطالبة بأن تنشر السلطة استنتاجات لجنة التحقيق برئاسة توفيق الطيراوي.
إذا كان محمود عباس يعرف بالفعل المسؤول عن وفاة “ويدعي الناس في الشارع الفلسطيني بأنه 

وانقسمت حركة فتح إلى ”. المأل؟ فهذا واجبهياسر عرفات كما يدعي، فلماذا ال يعلن ذلك على 
برئاسة ” التيار الديمقراطي“معسكرين: معسكر برئاسة محمود عباس، والمعسكر الثاني المسمى 

محمد دحالن، وكل واحد من المعسكرين يدعي بأنه يواصل طريق ياسر عرفات، وكل منهما يتهم 
 اآلخر بالمسؤولية عن وفاته.
فظ باستنتاجات لجنة التحقيق كسيف مسلط على رأس محمد دحالن كي يبدو أن محمود عباس يحت

سياسية، ولكن في جعبته دحالن أيضًا ” كضربة قاضية“يسقطه في الوقت المناسب من ناحيته 
مفاجآت، إذ يدعي مقربوه بأنه يمكنه أن يكشف تفاصيل جديدة عن دور محمود عباس في وفاة 

 ياسر عرفات.
خرى تحتفظ بوثائق حساسة شخصية لياسر عرفات، ولديها معلومات كما أن سهى عرفات هي األ

عن مالبسات وفاته، وهي في معسكر محمد دحالن، ولهذا فإن محمد دحالن قد يستعين بها كي 
 يغذي ادعاءات ضد محمود عباس على دوره في المسؤولية عن وفاة ياسر عرفات.

نًا في المجتمع الفلسطيني كلما تعاظمت إن الجدال حول مالبسات وفاة ياسر عرفات قد تتفجر عل
 معركة الخالفة.

 17/11/2020المركز المقدسي للشؤون العامة والسياسية 
 18/11/2020، القدس العربي، لندن
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