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 تأكيد توسيع اتفاقيات التطبيعفي القدس... عقدون اجتماعًا ثالثيًا نتنياهو وبومبيو والزياني ي  .1
دعا وزير الخارجية البحريني إلى مباحثات سالم : المنامة: ميرزا الخويلدي -تل أبيب: نظير مجلي 

فلسطينية جديدة خالل مناقشات غير مسبوقة، أجراها األربعاء في القدس الغربية مع  -إسرائيلية 
األميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأعلن وزيرا وزير الخارجية 

الخارجية اإلسرائيلي جابي أشكنازي والبحريني عبد اللطيف الزياني، أمس، أنهما اتفقا على تبادل فتح 
سفارتين لبلديهما خالل محادثاتهما التي تمت أمس في مستهل زيارة هي األولى من نوعها لوزير 

 ارجية خليجي.خ
اتفقنا على تبادل فتح »وخالل مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الخارجية، قال أشكنازي، لقد 

، في حين قال الزياني، من جانبه، إن بالده تقدمت بطلب رسمي لفتح سفارة في إسرائيل. «السفارات
مقتنعة »امة وأضاف، أن الجانبين بحثا مكافحة اإلرهاب ونشر ثقافة الحوار، وشدد على أن المن

 كما وّجه الزياني دعوة للوزير اإلسرائيلي لزيارة البحرين.«. بالسالم والتعايش وقبول اآلخر
وأعلن مقّرب منه أنه سيقوم بزيارة جوابية إلى البحرين في الرابع «. زيارة تاريخية»أشكنازي اعتبرها 

ع السالم، وأكد أن السالم مع من الشهر المقبل. واعتبر أشكنازي، الزياني، صديقًا وشريكًا في صن
اإلمارات والبحرين يفتح آفاقًا لتحريك السالم مع الفلسطينيين، ودعا السلطة الفلسطينية إلى استئناف 

 المفاوضات في أسرع وقت..
ورد الوزير الزياني بالتأكيد على أن قيم السالم تحكم بالده منذ تأسيسها.. وقال الزياني، إن التعاون 

 -في الشرق األوسط، وأن الصراع اإلسرائيلي « فجر السالم»ه أن يمهد الطريق لـالناشئ من شأن
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وقال إنه يرى أن الرئيس المصري ، الفلسطيني يحتاج إلى حل عن طريق بدء الطرفين للمفاوضات
عامًا، وأن القيادة البحرينية تعتز بأنها تسير  43أنور السادات كان قد غرس بذور هذا السالم قبل 

في الشرق « فجر السالم»قه. وقال الزياني، إن التعاون الناشئ من شأنه أن يمهد الطريق لـعلى طري
 الفلسطيني يحتاج إلى حل عن طريق بدء الطرفين للمفاوضات.. -األوسط، وأن الصراع اإلسرائيلي 

من األول  وأكد الزياني، أنه سوف يتم تنفيذ نظام التأشيرة اإللكترونية بين إسرائيل والبحرين اعتباراً 
رحلة جوية بين إسرائيل  14على تأمين »من ديسمبر )كانون األول( المقبل، ولفت إلى أنه يتم العمل 

 «.والبحرين أسبوعياً 
وبعد اللقاء في الخارجية توجه الوزير البحريني، إلى مقر رؤساء إسرائيل، حيث التقى الرئيس رؤوبين 

هدية للوزير البحريني هي عبارة عن نسخة للقرآن الكريم وقدم رفلين  رفلين، ووّقع على دفتر الزوار.
 «.التي سأحتفظ بها طوال عمري كهدية عزيزة»باللغة العبرية وشكر رفلين على هديته 

ثم توجه الزياني إلى لقاء مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلجراء المحادثات العملية حول 
ء فردي مع نتنياهو، واستمرت في لقاء ثالثي بحضور وزير االتفاقيات بين البلدين، والتي بدأت بلقا

الخارجية األميركي، مايك بومبيو. ثم انضم إليهم الوزير أشكنازي وانضم إليهم وفد أميركي رفيع 
البحرينية تمتد إلى سنوات قبل توقيع اتفاق  -المستوى. وأعلن نتنياهو، أن العالقات اإلسرائيلية 

إسرائيل »وتابع نتنياهو، إن «. بنية على أسس متينة من التعاون المشتركم»إبراهيم، ووصفها بأنها 
ثم تكلم بومبيو فقال «. والبحرين والواليات المتحدة تبنى جسرًا للسالم يشهد عبور العديد من الدول

يأمل أن يكون هناك اتفاقات للسالم بين إسرائيل ودول أخرى من أجل منح فرص متميزة »إنه 
 «.للتنمية
ل المؤتمر الصحافي، دعا الزياني اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة إلى محادثات السالم وخال

أدعو الطرفين إلى االلتفاف حول طاولة »للنزاع بين الجانبين. وقال الزياني حل  الهادفة إلى
 «.المفاوضات من أجل الوصول إلى حل الدولتين القابل للحياة

 19/11/200، الشرق األوسط، لندن
 

 السلطة الفلسطينية تقرر إعادة سفيريها إلى اإلمارات والبحرين .2
أعلن مصدر دبلوماسي فلسطيني األربعاء، أن السلطة الفلسطينية قررت إعادة سفيريها إلى : رام هللا

كل من اإلمارات والبحرين بعد استدعائهما قبل نحو شهرين للتشاور عقب توقيعهما اتفاق تطبيع 
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء ))شينخوا((، إنه بعد  ئيل.العالقات مع اسرا

التشاور في القيادة الفلسطينية جرى اتخاذ قرار بعودة السفيرين إلى أبو ظبي والمنامة وأن هذا الوقت 
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وذكر المصدر أن االستدعاء للسفيرين الفلسطينيين كان  كافي إليصال رسالة االحتجاج للدولتين.
يصال رسالة احتجاج ولم يكن سحب نهائي، كما أن السفارتين كانتا تعمالن بشكل ب غرض التشاور وا 

وبحسب المصادر فإنه بناء على توجيهات وتعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس جرى  طبيعي.
ل غدا اتخاذ القرار بعودة السفيرين، ووصل سفير فلسطين لدى البحرين فعال إلى المنامة بينما قد يص

 الخميس أو بعد غد الجمعة السفير إلى اإلمارات.
 19/11/2020وكالة أنباء شينخوا، 

 
 االحتالل اإلسرائيلي يستدعي وزير شؤون القدس الفلسطيني للتحقيق .3

استدعت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، السيد فادي الهدمي وزير شؤون  :قنا –القدس المحتلة 
وقالت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، في  حقيق معه في سجن المسكوبية.القدس الفلسطيني، للت

بيان، إن مخابرات االحتالل لم توضح أسباب االستدعاء، لكنها أكدت أن هذه الممارسات تأتي في 
وكانت مخابرات  سياق التصعيد الخطير الذي تمارسه سلطات االحتالل في القدس المحتلة.

 في أربع مرات سابقة. االحتالل قد اعتقلت الهدمي
 18/11/2020الشرق، الدوحة، 

 
 يديعوت: استئناف التنسيق األمني يعني عودة اعتقال نشطاء حماس .4

قال كاتبان إسرائيليان إنه "بعد إعالن السلطة الفلسطينية عن استئناف التنسيق : عدنان أبو عامر
أليئور ليفي في مقالهما بصحيفة األمني مع إسرائيل بعد ستة أشهر من توقفه، وأضاف يوآف زيتون و 

" أنه "بعد ساعات قليلة من إعالن وزير الشؤون المدنية 21"يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي
الفلسطيني حسين الشيخ، عن استئناف التنسيق األمني مع إسرائيل، قرر غانتس دعوة كبار 

ة، بالتزامن مع وضع قيادة المسؤولين األمنيين وجنراالت الجيش اإلسرائيلي لمناقشة هذه الخطو 
 الجيش والمخابرات لخطة عمل لتجديد التنسيق بشكل آمن في الضفة الغربية".

وكشفا أن "وجهة نظر اإلسرائيليين تعتقد أن عودة التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية قد يقلل 
األسابيع  بشكل كبير من احتمال تكثيف المصالحة الداخلية بين فتح وحماس التي انطلقت في

األخيرة، ومع عودة التنسيق األمني، من المتوقع أن تعتقل قوات األمن الفلسطينية نشطاء حماس في 
الضفة الغربية مرة أخرى، خاصة وأن قرار استئناف التنسيق األمني، وتحديًدا في هذا الوقت، يهدف 

 لتفجير هذه المحادثات".
 18/11/2020، 21موقع عربي 
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 : السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب األسرىاإلسرائيلية "كان" .5
 ادعى مراسل في هيئة البث العامة اإلسرائيلية "كان" للشؤون الفلسطينية، غال بيرغر،: بالل ضاهر

األربعاء، أن السلطة الفلسطينية أبلغت دبلوماسيين غربيين باستعدادها لتعديل قانون دفع رواتب 
وحسب بيرغر،  ادرة نية حسنة" للرئيس األميركي المنتخب، جو بايدن.األسرى وأسر الشهداء، "كب

فإن التعديل سيقضي بتوقف تلقي عائالت األسرى رواتب تستند إلى حجم العملية التي نفذها األسير 
نما وفقا للوضع االقتصادي  الذي يقبع في السجون اإلسرائيلية وعقوبة السجن المفروض عليه، وا 

وتابع بيرغر أن هذا التعديل يهدف إلى "منع وضع تكشف  ألسير وعدد أفرادها.واالجتماعي لعائلة ا
فيه السلطة الفلسطينية نفسها لدعاوى قضائية في الواليات المتحدة، بعد االستئناف المتوقع 

 للمساعدات األميركية للسلطة خالل فترة إدارة بايدن".
 18/11/2020، 48عرب 

 
 ل: سلفة فلسطينية لبايدن بال ثمنعودة التنسيق األمني مع االحتال  .6

توقعات [ استئناف العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي]أثارت الخطوة "المجانية" : نائلة خليل - رام هللا
وهواجس بأن تتبع هذا اإلعالن عن عودة التنسيق، الذي جاء ضمن حسابات خاصة بالسلطة كانت 

ول الماضي، تنازالت فلسطينية إضافية تقدم قد مهدت لها في اجتماع عقد في أكتوبر/ تشرين األ
سرائيل على حد سواء. وأبرز ما يرجح أن تتضمنه قبول فلسطيني ضمني بأي  لإلدارة األميركية وا 
مشاريع استيطانية، أي "الضم الصامت"، طالما لن تعلن عنه إسرائيل كخطة مرة واحدة، وتصفية 

ل، عبر تعديل قانون دفع الرواتب المخصصة موضوع مخصصات األسرى والشهداء المؤرق إٍلسرائي
لهم، وتحويلهم من قضية وطنية وسياسية إلى اجتماعية، وذلك مقابل الشروع بمسار سياسي يضمن 

وحسب ما رشح من معلومات، لـ"العربي الجديد"، فإن تصريحات الشيخ حول  بقاء القيادة الفلسطينية.
سطينية قاطبة، فضاًل عن عدم علم أمين سر اللجنة "االنتصار العظيم"، لم تعلم به الفصائل الفل

المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، الذي كان يقوم بمحادثات إلنهاء االنقسام مع حركة "حماس" 
في مصر. وأكدت مصادر رفيعة المستوى، لـ"العربي الجديد"، أن ما جرى ضربة للمصالحة 

دارة الرئيس  الفلسطينية، التي استخدمها الرئيس محمود عباس كورقة ضغط وتهديد بوجه االحتالل وا 
 األميركي الخاسر في االنتخابات دونالد ترامب، وليس كخيار استراتيجي وطني.

 19/11/2020العربي الجديد، لندن، 
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 "إسرائيل"أسباب وراء إعادة السلطة الفلسطينية للعالقات مع  3هاني المصري:  .7
والمحلل السياسي هاني المصري، الذي تحدث مع "العربي  برأي الكاتب: نائلة خليل - رام هللا

أسباب وراء إعادة السلطة للعالقات مع إسرائيل. أواًل، السلطة تريد أن تؤمن  3الجديد"، فإنه توجد 
نفسها، فسياستها تقوم على البقاء واالنتظار، وثانيًا تسعى إلى تمهيد الطريق نحو إدارة بايدن، لدرجة 

لديها قدرة على االنتظار لتحسين شروط التفاوض، وثالثًا، األزمة االقتصادية التي أن القيادة ليست 
 تمر بها السلطة بسبب الحصار المالي وتفشي كورونا.

 19/11/2020العربي الجديد، لندن، 
 

 صحيفة عبرية: قرار السلطة عودة العالقات مع "تل أبيب" اعتراف بفشلها .8
ي صحيفة "هآرتس" العبرية األربعاء، جاك خوري: إن "قرار قال المحلل اإلسرائيلي ف: الناصرة

وأضاف  السلطة الفلسطينية، استئناف التنسيق مع إسرائيل هو اعتراف بفشل السياسة الفلسطينية".
"هذه رسالة أخرى للشعب الفلسطيني وللمجتمع الدولي مفادها أن القيادة الفلسطينية تعمل بدون 

وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني كما هو متوقع أظهر عدم مباالة  استراتيجية واضحة ومتماسكة".
ببيان السلطة الذي اصدره وزير السلطة الفلسطينية للشؤون المدنية حسيبن الشيخ والذي ُيعد واحدا 
من أقرب الناس إلى الرئيس محمود عباس". ولفت إلى محاولة الشيخ وصف الخطوة بأنها انتصار 

الهائلة مع العناصر الدولية، مدعيا أن السلطة الفلسطينية تلقت وثيقة من فلسطيني بعد جهود عباس 
 إسرائيل تعهدت فيها بتنفيذ كافة االتفاقات معها.

 18/11/2020، قدس برس

 
 النائب القرعاوي: عودة السلطة للتنسيق األمني يهدد تحقيق المصالحة .9

مدينة طولكرم فتحي القرعاوي، أن  أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" في: طولكرم
إعالن السلطة الفلسطينية عودة التنسيق األمني الكامل مع االحتالل هو أمر مؤسف ويهدد تحقيق 

وقال النائب القرعاوي: "إن من شروط الجانب اإلسرائيلي إلعادة العالقات مع  المصالحة الوطنية.
ًبا على الجهود المبذولة لتحقيقها، ما السلطة، هو وقف كل لقاءات المصالحة، وهذا سيؤثر سل

وأوضح القرعاوي أن عودة  ينعكس سلًبا على الوضع الفلسطيني الداخلي وا عادة اللحمة إليه".
العالقات بين االحتالل والسلطة بدون مقابل، سيزيد من العربدة اإلسرائيلية المستمرة، وخير ما يدل 

 التي تمر دون تعقيب من السلطة الفلسطينية.على ذلك حملة االعتقاالت اليومية المكثفة، و 
 18/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 فتح وحماس تنهيان جولة مباحثات في القاهرة دون الوصول لحلول نهائية .10
اتفاق “خالفا لتقارير أشارت إلى قرب إعالن حركتي فتح وحماس، عن ”: القدس العربي“ –غزة 
عقدها وفدان قياديان في العاصمة المصرية القاهرة، انفضت تلك ، من خالل اللقاءات التي ”شامل

اللقاءات بعد يومين من االجتماعات، على غرار سابقاتها، بدون اإلعالن عن صيغة نهائية إلنهاء 
االنقسام، أو حتى موعد لعقد االجتماع الجديد لألمناء العامين للفصائل الفلسطينية إلقرار آليات 

في الوقت الذي يتوقع فيه المطلعون، أن يؤثر قرار السلطة الفلسطينية بعودة المصالحة النهائية، 
 العمل باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على سير تلك االتصاالت.

بين الطرفين ينهي حالة االنقسام، ويؤسس لمرحلة جديدة ” اتفاق شامل“وخال البيان من اإلعالن عن 
وقعا، وكما روج في اليوم األول لعقد تلك اللقاءات، خاصة وأن من العالقات الفلسطينية، كما كان مت
من شهر سبتمبر الماضي في مقر القنصلية الفلسطينية في  24هناك اتفاقا بين الطرفين جرى في 

 مدينة اسطنبول التركية، على كيفية عقد االنتخابات الفلسطينية.
 18/11/2020، القدس العربي، لندن

 
 ة الفلسطينية وجهت طعنة آلمال شعبنا في تحقيق الوحدةفصائل المقاومة: السلط .11

شنت فصائل المقاومة، األربعاء، هجوًما الذًعا على السلطة الفلسطينية، بعد إعالنها عودة العالقات 
مع االحتالل اإلسرائيلي، متهمة إياها بتوجيه طعنة آلمال الشعب الفلسطيني في تحقيق الوحدة، 

ني ومخرجات اجتماع األمناء العامين للفصائل. وأكدت الفصائل في وباالنقالب عن المسار الوط
بيانها المشترك، أن خطوة السلطة "ال تمثل إال مزيًدا من االرتهان للهيمنة الصهيوأمريكية، وا عادة 

 تسويق الوهم المسمى بالتسوية السياسية من جديد". 
لعراقيل في مسار المصالحة ورأت أن "السلطة قدمت خدمة مجانية للعدو الصهيوني ووضعت ا

الفلسطينية". ووصفت فصائل المقاومة عودة التنسيق األمني والعمل باالتفاقيات مع االحتالل 
اإلسرائيلي بـ"الطعنة آلمال شعبنا في تحقيق وحدة حقيقية". وطالبت فصائل المقاومة السلطة 

السياسي، والدفع بقوة باتجاه تحقيق بـ"الرجوع عن هذا القرار والكف عن ممارسة سياسة التفرد بالقرار 
 وحدة وطنية حقيقية تقوم على أساس الحفاظ على ثوابت شعبنا".

 18/11/2020فلسطين أون الين، 
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 قبها يطالب بتشكيل مجموعات ضغط على السلطة لوقف التعاون مع االحتالل .12
ف طالب القيادي في حركة حماس وصفي قبها بتشكيل مجموعات ضغط تضم فصائل م.ت. 

وقيادات وكوادر من فتح لرفض سياسات الشريحة المتنفذة في السلطة، وممارسة الضغوط عليها 
 لالنفكاك من كل التزاماتها بما يتعلق باالتفاقيات والتنسيق األمني مع االحتالل. 

وقال القيادي قبها إن الشريحة المتنفذة في حركة فتح لو أرادت المصلحة الوطنية األصيلة لكان 
زها للمصالحة ونبض الشارع وتوجهات الفصائل الفاعلة، مما يشكل أرضية صلبة للسلطة انحيا

 للتمترس خلف قراراتها وعدم التراجع عنها.
 18/11/2020فلسطين أون الين، 

 
 حماس: العدوان اإلسرائيلي على سورية بلطجة .13

رية األربعاء، والتي نددت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، بالغارات اإلسرائيلية على سو : غزة
العدوان الصهيوني وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح له: " وصفتها بـ "البلطجة".

على سورية فجر اليوم، يمثل منطق البلطجة التي يتصرف بها الكيان في كل المنطقة مسنودا بدعم 
ع الصهيوني" في المنطقة، وطالب بتكاتف كل القوى الحية لمواجهة ما اسماه "المشرو  أمريكي".

 وصواًل لطرده منها.
 18/11/2020فلسطين أون الين، 

 
 الفصائل إلى التنصل من أوسلو ومخرجاتها يدعوالزهار  .14

على أنه "ال يمكن أن يكون برنامج  شدد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار،
إلى س"، داعيًا الفصائل الفلسطينية تحرير كل فلسطين ينسجم مع برنامج التعاون األمني المقد

التنصل من اتفاق أوسلو وعدم االعتراف بأٍي مما حققته السلطة لصالح االحتالل في الفترة الماضية "
 وأخطره التنسيق األمني". 

وقال في تصريح إلذاعة "صوت القدس" المحلية عّقب فيه على قرار السلطة العودة للتنسيق األمني 
ال ستتهم من والعالقات مع االح تالل: "يجب أن تخرج الفصائل الفلسطينية من عباءة المصالحة وا 

أنها تتعاطى مع التنسيق األمني والعودة إلى برنامج المقاومة والذهاب إلى جهات خارجية يمكن أن 
تمدها بالمال والسالح والدعم السياسي، مستدركًا:" يجب عدم الجلوس مع قيادة السلطة والتبرؤ مما 

 تفاق عليه وعدم تكرار هذه التجربة مرة أخرى". تم اال
 18/11/2020فلسطين أون الين، 
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 رأفت مرة: الوحدة الوطنية أولوية والطرف المعطل يتحمل المسؤولية أمام شعبنا .15
قال رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة "حماس" بمنطقة الخارج، رأفت مرة، إن : خاص - بيروت

العودة إلى التنسيق األمني لم يكن مفاجئا من الناحية السياسية، لكنها "موقف السلطة الفلسطينية ب
تتحمل المسؤولية عن تعطيل المصالحة والحاق الضرر بمصالح شعبنا، عبر انحيازها مجددا 

وأكد "مرة" في حوار خاص مع وكالة "قدس  لمصالحها الفئوية وارتهانها مجددا إلرادة االحتالل".
ي الرهان على التفاوض والموقف الدولي والتدخل األمريكي فاشل، لم يقدم أي برس"، أن "االستمرار ف
  مصلحة للفلسطينيين".

 18/11/2020، قدس برس
 

 إدارة ترامب تسعى لتمرير صفقة القرن قبل مغادرة البيت األبيض: أبو يوسفو  العالول .16
ة خالل وقفة في مدينة ، في كلم”فتح“األناضول: قال محمود العالول، نائب رئيس حركة  - البيرة

اعتزام وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، زيارة مستوطنة إسرائيلية في احتجاجا على البيرة، 
كل اإلدارات “وأضاف العالول:  ”.زيارة بومبيو ليست مفاجئة للشعب الفلسطيني“إن ، الضفة

نالد ترامب ليست منحازة بل شريكة األمريكية منحازة لالحتالل غير أن إدارة الرئيس المنتهة واليته دو 
بدوره، وصف واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  ”.في االحتالل

وقال أبو يوسف، في كلمة باسم فصائل منظمة  ”.تحد صارخ للقانون الدولي“زيارة بومبيو، بأنها 
ي الوقت المتبقي لها قبل مغادرة البيت إدارة ترامب تسعى لتمرير صفقة القرن ف“التحرير، إن 

الزيارة لن تعطي الشرعية لالستيطان غير القانوني، وشعبنا لن يسمح بفرض “وأضاف:  ”.األبيض
 ”.وقائع على األرض

 18/11/2020، القدس العربي، لندن

 
 غانتس: استئناف التنسيق مع السلطة الفلسطينية مصلحة مشتركة .17

قال بيني غانتس وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم  -ومترجمة خاصة بـ "القدس" دوت ك
األربعاء، إن استئناف التنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يخدم المصلحة المشتركة بين 

أن التنسيق مهم  -نشرها موقع يديعوت أحرونوت  -وأضاف غانتس في تصريحات له  الجانبين.
 ، وليس أقل من مصلحة للسكان الفلسطينيين واقتصادهم.للمواطنين اإلسرائيليين وأمنهم
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وبين أنه خالل األيام المقبلة سيقود اجتماعات للجيش اإلسرائيلي لتجديد العالقة وتنظيم إجراءات 
ودعا رئيس الوزراء البديل، القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة  العمل المطلوبة مع الفلسطينيين.

 ل أفضل في الشرق األوسط. كما قال.المفاوضات من أجل مستقب
 19/11/2020القدس، القدس، 

 
 نتنياهو يتوعد التمركز العسكري اإليراني في سوريا .18

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بسياسته الرامية إلى منع ما وصفه بالتمركز 
وقال نتنياهو إن هذه  إسرائيل. العسكري اإليراني في سوريا، واستغالل أراضيها منطلقا لمهاجمة

السياسة ترجمت بغارات نفذها سالح الجو اإلسرائيلي على أهداف لفيلق القدس اإليراني وقوات جيش 
 النظام السوري، وهدد نتنياهو بأن من يهاجم إسرائيل أو يحاول ذلك "فإن دمه مهدور"، حسب تعبيره.

 18/11/2020الجزيرة.نت، 
 

 ح تحقيق جنائي ضد زحالقة بعد دعوته النتفاضة شعبيةمطالبات في الكنيست بفت .19
طالب أعضاء في الكنيست اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية 
أفيحاي ماندلبليت، ورئيس الكنيست ياريف ليفين، بفتح تحقيق جنائي ضد جمال زحالقة عضو 

تجمع داخل الخط األخضر، بعد تصريحات إذاعية أدلى الكنيست سابًقا، والرئيس السابق لحزب ال
 بها، ودعا خاللها إلى انتفاضة شعبية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال زحالقة في مقابلة مع إذاعة كان العبرية، إنه يجب العمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، من 
 ضفة الغربية.خالل انتفاضة شعبية ضد المستوطنين والمستوطنات في ال

ألف فلسطيني أن يحاصروا أي مستوطنة ويفصلوها عن العالم،  100وأضاف زحالقة، "يمكن لـ 
 وحينها يمكن للعالم أن ينتبه للنضال الفلسطيني".

 18/11/2020القدس، القدس، 
 

 ناإلكين: لن نسمح بتحويل الجوالن إلى جبهة ضد   .20
ن وزير التعليم العالي والمقرب من رئيس الوزراء قال زئيف إلكي -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم األربعاء، إن إسرائيل لن تسمح ألي شخص بتحويل الجوالن إلى 
وأكد إلكين في مقابلة مع موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، على أن الثمن سيكون  جبهة ضدها.

 هجوم الذي جرى الليلة الماضية يثبت هذه المعادلة.باهًظا لمن يسعى إلى ذلك، مشيًرا إلى أن ال
 18/11/2020القدس، القدس، 
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 للتأثير على بايدن بالموضوع اإليراني استراتيجيةالخارجية اإلسرائيلية تبلور  .21
يجري العمل في وزارة الخارجية اإلسرائيلية على وضع إستراتيجية من أجل بدء : بالل ضاهر

الرئيس األميركي المنتخب، جو بايدن، من أجل محاولة التأثير على  اتصاالت حول إيران مع إدارة
مضامين اتفاق نووي جديد يتوقع أن يحاول بايدن التوصل إليه، حسبما نقل موقع "والال" اإللكتروني 

 اليوم، األربعاء، عن مسؤولْين إسرائيليين رفيعين وعضوي كنيست ضالعين في هذه الخطوة.
الخارجية اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، قال خالل إحاطة مغلقة ألعضاء وأضاف "والال" أن وزير 

لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، األسبوع الماضي، وفقا لعضوي كنيست حضرا االجتماع، 
إنه "ال نريد البقاء في الخارج مرة أخرى"، وأن على إسرائيل االمتناع عن تكرار أخطاء الماضي التي 

معزولة فيما إدارة الرئيس األميركي األسبق، باراك أوباما، أجرت مفاوضات حول تسببت ببقائها 
 .2015االتفاق النووي، الذي تم توقيعه في العام 

 18/11/2020، 48عرب 
 

 : يجب العمل لمنع نقل سيناريو "قره باغ" إلى غزةسابق سفير إسرائيلي .22
اوالت اإلسرائيلية التي تسعى إلى بتر شكك دبلوماسي إسرائيلي، في واقعية المح: أحمد صقر -غزة

 قطاع غزة عن باقي فلسطين المحتلة، مؤكدا أن غزة لن تنقطع عن باقي األغلبية الفلسطينية.
ولفت السفير اإلسرائيلي األسبق في الواليات المتحدة، زلمان شوفال، في مقال نشرته صحيفة 

م "قره باغ" األذري، "ال يقول الكثير لمعظم "معاريف" العبرية تحت عنوان "بين جبهتين"، إلى أن إقلي
اإلسرائيليين، ولكن اسم إسرائيل يرتبط به اآلن"، موضحا أن "النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، من 

 النزاعات األكثر قدما".
وأوضح أن "المصالح المشتركة الهامة مع أذربيجان المحاذية إليران، سواء في المجال االقتصادي 

فط أو بالنسبة لبيع الوسائل القتالية المختلفة، خلقت وضعا وجدت فيه إسرائيل نفسها وفي موضوع الن
 في ذات الجانب مع تركيا، وكما كان متوقعا تعرضت لنقد شديد من جانب األرمن".

وفي شأن متصل، نبه السفير، أن "إقليم "قره باغ" ليس هنا، ولكن قطاع غزة هنا، ومثلما سعى 
ه ألن يتحدوا مع أصولهم، هكذا غزة أيضا لن ترغب في أن تكون منقطعة عن األرمن في الجيب إيا

 العالم أو عن األغلبية الفلسطينية".
وأكد أن "كل الحلول، ظاهرا، التي طرحت في هذا السياق ليست عملية أو ممكنة في ظروف 

خطة  مختلفة، ولما كانت األفكار عن طريق جسر علوي مسيج أو تحت أرضي )بما في ذلك حسب
دونالد ترامب(، هي إشكالية من ناحية هندسية ومالية، ولكن أساسا من ناحية أمنية، فإن المستقبل 
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ينطوي في أفضل األحول على حكم ذاتي منفصل مجرد ومحدود من ناحية سياسية ولكن مرمم 
 اقتصاديا".

على إسرائيل أن وبحسب السفير، في "أسوأ األحوال ستتواصل المواجهات األمنية غير المتوقفة، و 
 تعمل على أال ينتقل سيناريو مثل ذاك الذي في "قره باغ" إلى ساحتنا".

 17/11/2020، "21موقع "عربي 
 

 عودة والطيبي يطالبان بالكشف عن هوية رجال شرطة االحتالل الذين قتلوا الشهيد إياد الحالق .23
النائبان عن القائمة المشتركة  في استجواب لوزير القضاء اإلسرائيلي آفي نيسكورن، طالب الناصرة:

أيمن عودة وأحمد الطيبي بالكشف عن هوية رجال شرطة االحتالل الذين قتلوا الشاب المقدسي إياد 
 الحالق باإلعدام الميداني خالل الصيف الماضي.

وجاء هذا االستجواب على إثر إعدام الحالق عند باب األسباط في القدس المحتلة قبل نحو ثالثة 
 شهور. 

هذا حدث صعب “وأجاب وزير القضاء اإلسرائيلي على هذا االستجواب وفق بيان عودة والطيبي: 
جدا ومؤثر وأنا متضامن مع العائلة أما بخصوص قسم التحقيقات مع الشرطة في وزارة القضاء ففي 

 ”.هذه الفترة هناك تغييرات كثيرة بالتوظيفات والخروج للتقاعد
 18/11/2020القدس العربي، لندن، 

 
 ضباط شرطة يندسون في مجموعات "واتسآب" للمحتجين ضد نتنياهو .24

ينضم ضباط في شعبة مباحث الشرطة إلى مجموعات "واتسآب" للمتظاهرين ضد : بالل ضاهر
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بهدف جمع معلومات حول هذه االحتجاجات، وذلك إلى 

جتماعية بهدف جمع معلومات عن قادة االحتجاجات وعن جانب إجرائهم مسحا للشبكات اال
 المتظاهرين ضدهم، حسبما أفاد موقع صحيفة "هآرتس" اإللكتروني اليوم، األربعاء.

وأضافت الصحيفة أن ضباط المباحث يراقبون الشبكات االجتماعية أيضا، في محاولة لرصد 
ي على نوايا جنائية. وحسب مصادر منشورات توصف بأنها "هجومية" تجاه أفراد الشرطة أو تنطو 

في جهاز إنفاذ القانون، فإن جمع المعلومات غايته المساعدة في استعدادات الشرطة قبيل 
 المظاهرات، وبضمن ذلك الحاجة إلى حراستها.

 18/11/2020، 48عرب 
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 اإلبراهيمي"المسجد مستوطنون ينصبون شمعدانًا فوق " .25
بحماية جيش االحتالل "شمعدانًا" كبيرًا على سطح الحرم "األيام": وضع مستوطنون  –محافظات 
وأفاد مدير الحرم اإلبراهيمي حفظي أبو سنينة بأن المستوطنين وضعوا الشمعدان على  اإلبراهيمي.

سطح الحرم، إلحياء أحد األعياد اليهودية، معتبرًا أن هذا العمل اعتداء صارخ، وتعد خطير، 
 ًا أن الحرم اإلبراهيمي مسجد إسالمي خاص بالمسلمين.واستفزاز لمشاعر المسلمين، مؤكد

من جهتها، استنكرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية قيام مستوطنين بوضع "شمعدان" فوق المسجد 
اإلبراهيمي في استفزاز خطير للمسلمين الذين يعانون من االحتالل بشكل يومي في عملية دخولهم 

 للصالة في المسجد.
 19/11/2020، األيام، رام هللا

 
 الشهر الماضيمستوطًنا اقتحموا المسجد األقصى  5,477: األورومتوسطي .26

قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، في تقرير له، إن االعتداء على : القدس المحتلة
المسجد األقصى جاء في صدارة مشهد االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية خالل شهر أكتوبر 

في  31يوًما من أصل  23مستوطًنا اقتحموا المسجد األقصى بواقع  5,477بين أن و  المنصرم.
 الشهر.

 18/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في سجون االحتالل 41األسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ .27
تالل في سجون االح 41تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، عامه الـ 20يدخل األسير نائل البرغوثي في 

وتزوج نائل خالل فترة اإلفراج  اإلسرائيلي، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية األسيرة. 
من المحررة أمان نافع، حيث يصادف اليوم مرور تسعة أعوام على زواجهما. وفي  2011عنه عام 

قه ُحكمًا مدته ، أعادت سلطات االحتالل اعتقاله مجددًا، وأصدرت بح2014من حزيران/ يونيو  18
عاما، إلى جانب  18شهرا، وبعد قضائه مدة محكوميته، أعادت ُحكمه السابق، وهو المؤبد و 30

 العشرات من محرري الصفقة، الذين أُعيدت لهم أحكامهم السابقة، وغالبيتها مؤبد.
 18/11/2020، فلسطين أون الين
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 قلق يتصاعد مع زيادة أعداد األسرى المصابين بـ "كورونا" .28
" إن ما 21يقول رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب لـ"عربي: فيحاء شلش - رام هللا

حصل في سجن جلبوع من انتشار لفيروس كورونا بوقت قياسي يدلل على ظلم االحتالل واستهتاره 
ويوضح بأن األسرى حين أصيبوا بالفايروس كانت  في تقديم العالج المناسب لألسرى المصابين.

عليهم أعراض المرض بشكل واضح؛ ولكن طبيب السجن اإلسرائيلي "تبجح" بأنها أعراض  بدت
أسيرا من  68، حيث أصيب في القسم 3االنفلونزا العادية؛ ما ساهم في انتشار المرض بقسم رقم 

  معتقال. 80أصل 
 19/11/2020، "21موقع "عربي 

 
 فلسطينيين بالضفة بالغربية 10قوات االحتالل تعتقل  .29

مواطنين فلسطينيين، عقب دهم منازلهم  10اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الثالثاء، : ام هللار 
وقال جيش االحتالل في  وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

تحويلهم للتحقيق  بيانه لوسائل اإلعالم، إن جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية، جرى
 لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات االحتالل والمستوطنين.
وقال مراسل "قدس برس" في طولكرم )شمال الضفة الغربية المحتلة(: إن قوات االحتالل شنت 

 األربعاء، حملة اعتقاالت طالت خمسة من نشطاء حركة "حماس".
 18/11/2020، قدس برس

 
 محاولة إلقامة بؤر استيطانية في الضفة الغربية 15 واالستيطان:هيئة مقاومة الجدار  .30

بؤرة  15أكثر من “قال وليد عساف، رئيس هيئة الجدار واالستيطان أن  عوض الرجوب: -رام هللا
وكشف عساف عن توّجه المستوطنين مؤخرا  ”.أقيمت في الشهور الثالثة األخيرة، بعضها ُأزيل

 ، حتى ال يتم االعتراض عليها.”أرضا حكومية“إلقامة بؤرهم، بمناطق يعتبرها االحتالل 
نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، قالت حركة "السالم اآلن"، في بيان أنه "تمت المصادقة على  9وفي 
(، مقابل 2020-2017عة األخيرة )وحدة سكنية في المستوطنات في األعوام األرب 26,331بناء 

وأضافت "تضاعف عدد المناقصات في  ".2016-2013وحدة سكنية في األعوام  10,331
وحدة  1,146وحدة سكنية في المستوطنات مقابل  2,425المستوطنات، حيث تم طرح عطاءات لـ 

 2017م حتى نهاية عام ووفق منظمة بتسليم اإلسرائيلية فقد ت سكنية في السنوات األربع التي سبقتها".
مستوطنة معترف بإقامتها من قبل الحكومة اإلسرائيلية )باستثناء شرقي القدس والبؤر  131إحصاء 
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بؤر استيطانية غير معترف بها رسميا مع أنها أقيمت  110االستيطانية في الخليل(، وحوالي 
 بنحو 2017 نهاية ضفةال في المستوطنين عدد قّدر المنظمة وحسب بمساعدة السلطات الحكومية.

 .مستوطن 622,670
 18/11/2020لألنباء،  ناضولاأل وكالة 

 
 إصابات خالل تظاهرات ومواجهات في البيرة استنكارًا لزيارة بومبيو مستوطنًة على أراضيها .31

أصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق متفاوتة خالل مواجهات في حي جبل  سائد أبو فرحة:
ة، أعقبت تظاهرًة حاشدًة احتجاجًا على زيارة وزير الخارجية األميركي مايك الطويل بمدينة البير 

 بومبيو المعلنة لمستوطنة "بسغوت"، المقامة على أراضي المدينة.
ورفع المشاركون في التظاهرة خالل المواجهات األعالم الفلسطينية وأشعلوا اإلطارات المطاطية في 

مته مستوطنًة، حارمًة أهالي المدينة من أراضيهم، حتى الحي الذي تقيم سلطات االحتالل على ق
وأطلقت قوات االحتالل التي تمركزت بكثافة على مدخل المستوطنة خالل  المحيطة بالمستوطنة.

المواجهات قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت بكثافة ما أدى إلى وقوع إصابات باالختناق فيما رد 
جمعية الهالل األحمر بأن طواقمها قدمت اإلسعافات األولية ألربع  وأفادت الشبان برشقها بالحجارة.

وسبقت المواجهات تظاهرة حاشدة، ضمت جمعًا غفيرًا  حاالت اختناق صعبة بالغاز المسيل للدموع.
 من المواطنين، وممثلي فصائل ومؤسسات، في جبل الطويل.

 19/11/2020، األيام، رام هللا
 

 "إسرائيل"ضرورة تحقيق السالم بين فلسطين وقمة ثالثية في أبوظبي تؤكد  .32
أبوظبي: عقد الملك حمد بن عيسى العاهل البحريني والملك عبد هللا الثاني بن الحسين ملك األردن 

ركزت على العالقات األخوية ، أمس قمة ثالثية في أبوظبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي
وذكرت  ى التطورات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.الراسخة بين البلدان الثالثة، إضافة إل

بحثوا القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السالم العادل  المجتمعينأن  "بنا"وكالة أنباء البحرين 
والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة 

 ، وعاصمتها القدس الشريف.1967عام  يونيو/ خطوط الرابع من حزيرانوالقابلة للحياة، على 
 2020/11/19، الشرق األوسط، لندن
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 على الطلب اإلسرائيلي لفتح سفارة في المنامةالزياني في الخارجية اإلسرائيلية: وافقنا  .33
بد نقال عن وكاالت، أن وزير الخارجية البحريني ع 2020/11/18، الجزيرة نت، الدوحةنشرت 

خالل مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي، في  اللطيف الزياني أكد
مقر وزارة الخارجية اإلسرائيلية بالقدس الغربية، أن حكومة مملكة البحرين وافقت على الطلب 

ارة المنامة أعلن أنه وجه الدعوة إلى نظيره اإلسرائيلي لزيكما  اإلسرائيلي لفتح سفارة في المنامة.
الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر يعقد هناك، كاشفا عن أن نظيره اإلسرائيلي وافق على تلبية 

"اتفقنا في محادثاتنا على  قائالً  إنه يأمل في زيارة البحرين قريبا، وتابع أشكنازيبدوره، قال  الدعوة.
أقرب وقت ممكن، وأنا آمل أن نتمكن فتح سفارة إسرائيلية في المنامة وسفارة بحرينية في إسرائيل في 

 من االحتفال بافتتاحهما بحلول نهاية العام".
 ، أن الزياني)د ب أ(من تل أبيب نقال عن  2020/11/18، القدس العربي، لندنوأضافت 

أعرب الزياني عن سعادته في حين  الجانب الفلسطيني على استئناف المفاوضات. اأشكينازي، حثو 
كرى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري الراحل أنور السادات لتزامن زيارته مع ذ

 .1977نوفمبر من عام  في تشرين ثان/ "إسرائيلـ"ل
 

  منطقةالستقرار لشعوب االتحقيق لودول الخليج  "إسرائيل"لسالم بين الزياني لدى لقائه ريفلين: ا .34
مقر رؤساء  في، عبد اللطيف الزياني البحرينيالخارجية التقى وزير : نظير مجلي - تل أبيب

العالم أن ينظر إلى ما يجري بين ، الذي اعتبر أن على رؤوبين رفلين اإلسرائيلي ، الرئيس"إسرائيل"
البلدين وكيف يرفرف علم البحرين في مدينة القدس إلى جانب العلم اإلسرائيلي ويفهم الرمز عن 

عبارة عن نسخة للقرآن الكريم باللغة العبرية، من رسالة السالم. وقدم هدية للوزير البحريني هي 
ودول  "إسرائيل"رد الزياني قائاًل، إن السالم بين في حين ترجمة والده البروفسور يوسف يوئيل رفلين. 

أكد  رفلين على هديته التي شاكراً الخليج جاء ألجل تحقيق استقرار لشعوب منطقة الشرق األوسط. 
 هدية عزيزة.ك هحتفظ بها طوال عمر يس أنه

 2020/11/19، الشرق األوسط، لندن
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 19 ص             5387 العدد:             11/19/2020 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

 الشهر المقبل "إسرائيل"البحرين تطبق التأشيرة اإللكترونية مع  .35
أعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أمس األربعاء، أن البحرين : )وكاالت(

ديسمبر على مواطنيهما  في األول من، ستطبقان نظام التأشيرة اإللكترونية بين البلدين "إسرائيل"و
 .للسفر بحرية بين البلدين

 2020/11/19، الخليج، الشارقة
 

 : دولة اإلمارات تواصل اعتبار قضية إقامة الدولة الفلسطينية مهمةريم الهاشمي .36
االتفاق اإلبراهيمي: تعزيز التعاون اإلماراتي "خالل جلسة افتراضية، األربعاء، تحت عنوان  دبي:

 اإلمارات أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة ،"قليمي وبين المسلمين واليهوداإلسرائيلي، واإل
لشؤون التعاون الدولي، أن دولة اإلمارات تواصل اعتبار قضية إقامة الدولة الفلسطينية مهمة، لكن 

أن االتفاق اإلبراهيمي انطلق من الرغبة في  موضحةدون إعاقة فرص الحوار والنقاش المفتوح. 
كل من بان كي مون، وقد شارك في الجلسة  تغيير النهج المعتاد الذي أغرق المنطقة في الصراع.

األمين العام السابق لألمم المتحدة، والحاخام إفرايم ميرفيس، كبير حاخامات بريطانيا، وأدار الجلسة، 
 إليستر برت وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 2020/11/18، الخليج، الشارقة
 

 االعتراف بحق اليهود بأداء طقوسهم في "األقصى" "بن زايد" تطالبمنظمات يهودية  .37
اإلسرائيلية، األربعاء، إن منظمات يهودية طالبت  "ميكور ريشون"قالت صحيفة  الناصرة )فلسطين(:

وسهم الدينية في المسجد ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد باالعتراف بحق اليهود في ممارسة طق
"، أكدت إسرائيل –منتدى الشرق األوسط "عبر رسالة بمبادرة من وقد جاء ذلك  األقصى المبارك.

أنه حان الوقت لممارسة اإليمان من جانب الطرفين، من خالل السماح لليهود والمسلمين " على
 ."ضهم البعضبالصالة في الحرم القدسي بتناغم ورضا، دون المساس بحقوق وحريات بع

 2020/11/18، قدس برس
 

ر وينتنياهو يتصل ببايدن  .38  " دعمه الثابت ألمن إسرائيل ومستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية"كر 
أجرى الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن، أمس الثالثاء، أول محادثة هاتفية له منذ فوزه  واشنطن:

قال الرئيس المنتخب لرئيس الوزراء اإلسرائيلي إّنه و  يلي بنيامين نتنياهو.إلسرائرئيس الوزراء امع 
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سرائيل، وعلى أن تحظى بدعم قوي من »مصمم على  ضمان تعزيز العالقات بين الواليات المتحدة وا 
 الديمقراطي والجمهوري في أميركا.« كال الحزبين

كّرر دعمه الثابت »الفرنسية أّن بايدن وأضاف فريق الرئيس المنتخب في بيان نقلته وكالة الصحافة 
كما تحادث بايدن هاتفيًا مع الرئيس اإلسرائيلي  «.ألمن إسرائيل ومستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية

 رؤوفين ريفلين الذي ُيعتبر منصبه في الدولة العبرية شرفيًا إلى حّد كبير. 
 18/11/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 اء بمجلس األمن: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدوليالدول األوروبية األعض .39

عبد الرؤوف ارناؤوط: أكدت الدول األوروبية األعضاء بمجلس األمن الدولي أن  -القدس 
المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعيًة إسرائيل إلى وقف كل التوسع االستيطاني 

 الشرقية. المستمر، بما في ذلك في القدس
يرلندا والنرويج في بيان مشترك: "تأكيدًا على مخاوف  ستونيا وفرنسا وألمانيا وا  وقالت بلجيكا وا 
المنسق الخاص لألمم المتحدة، نشعر بقلق عميق من قرار السلطات اإلسرائيلية فتح عملية تقديم 

، وهي موقع رئيس العطاءات لبناء وحدات سكنية في مستوطنة جديدة تمامًا في )جفعات هاماتوس(
 بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت في بيان وصل "األيام": يضاف هذا القرار إلى التوسع الكبير في المستوطنات الذي أعلنت 
وحدة سكنية في الضفة  5,000تشرين األول بالتخطيط لبناء ما يقرب من  15و 14عنه إسرائيل في 

مناطق داخل القدس وحولها، كما يضاف إلى الهدم الواسع النطاق من القوات الغربية المحتلة، في 
 تشرين الثاني". 3مبنى في خربة حمصة الفوقا في األغوار الشمالية في  70اإلسرائيلية ألكثر من 

ودعت الدول "إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس ووقف 
الستيطاني المستمر، بما في ذلك في القدس الشرقية والمناطق الحساسة مثل )هار كل التوسع ا

( وكذلك عمليات الهدم، بما في ذلك المباني الممولة من االتحاد E1حوما( و)جفعات هاماتوس( و)
 وشددت على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي".  األوروبي".

 19/11/2020األيام، رام هللا، 
 

 يطلبون من بومبيو إدانة هدم إسرائيل لقرية فلسطينية  نواب أمريكيون .40
دعا المشرعون الديمقراطيون التقدميون في مجلس النواب األمريكي،  ”:القدس العربي“-واشنطن

الثالثاء، وزير الخارجية مايك بومبيو إلى إدانة قيام كيان االحتالل اإلسرائيلي بهدم قرية فلسطينية 
من أعضاء مجلس النواب األمريكي،  40وفي رسالة إلى وزير الخارجية، طالب  بدوية.ريفية 
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وغالبيتهم من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، من بومبيو الضغط على حكومة االحتالل 
لوقف أي عمليات هدم أخرى، واتهموا إسرائيل بالضم الزاحف، وهو انتهاك للقانون الدولي وقضية 

 يرة.إنسانية خط
سياسة يجب أن ال تقبلها الواليات المتحدة إذا رغبت في ” الضم الزاحف“وأكدت الرسالة على أن 

 السالم بالمنطقة.
، النائب مارك بوكان )ديمقراطي من في الحزب الديمقراطي رئيس التكتل التقدمي ووصف

 ”.ر مسبوقة ومخزيةغي” في بيان زيارة بومبيو المخطط لها إلى مستوطنة بساغوت بأنها ويسكونسن(
 18/11/2020القدس العربي، لندن، 

 
الشيوخ يطالبون ترامب بالسماح بَوسم "ُصنع في إسرائيل" لبضائع بـمجلس جمهوريون  .41

 المستوطنات
بعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة العضو : سعيد عريقات –واشنطن

س( برسالة إلى الرئيس األميركي دونالد ترامب يوم اليميني توم كوتون )جمهوري من والية آركنسا
(، تحثه على إصدار أمر تنفيذي يسمح للبضائع المنتجة في 2020تشرين الثاني  16اإلثنين )

 المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة استخدام عبارة "صنع في إسرائيل".
الية تكساس( والسيناتور اليميني ووقع على الرسالة كل من السيناتور اليميني تيد كروز )جمهوري و 

عن والية فلوريدا، ماركو روبيو، والسيناتورة الجمهورية اليمينية من والية جورجيا كلي لوفلور، التي 
بعد أن فشلت بالحصول  2021كانون الثاني  5تخوض حاليًا معركة محتدمة إلعادة انتخابها يوم 

 تشرين الثاني لهذا العام. 3ابات من األصوات بحسب قانون الوالية في انتخ %50على 
والمعروف عن األعضاء األربعة المذكورة أسماؤهم صداقتهم الحميمة مع "اللجنة األميركية 

إيباك"، منظمة اللوبي اإلسرائيلي القوية، واعتمادهم عليها في جمع -اإلسرائيلية للعالقات العامة
خراج األصوات االنتخابية.  التبرعات وا 

 19/11/2020، القدس، القدس
 

 "إسرائيل"ميالدينوف يرحب بقرار السلطة استئناف التنسيق مع  .42
رحب مبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط نيكوالي مالدينوف بقرار السلطة : )شينخوا( -رام هللا 

 الفلسطينية استئناف التنسيق مع إسرائيل.



 
 
 
 

 

 22 ص             5387 العدد:             11/19/2020 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

غزة ال يزال يمثل مصدر  وقال مالدينوف للسفراء في إحاطة لمجلس األمن، األربعاء، إن قطاع
بسبب سوء  19-القلق األكثر إلحاًحا نظًرا لعدم جاهزيته لمواجهة ارتفاع كبير في حاالت كوفيد

 األحوال المعيشية ونظام الرعاية الصحية الهش.
وحذر من أن أي تفش كبير للمرض سيكون له تأثير كارثي على مليوني فلسطيني يعيشون هناك، 

لقيود الشديدة على الحركة والوصول، وجوالت التصعيد العنيف، وسنوات من وهم بالفعل تأثروا با
 األزمة اإلنسانية.

وقال مالدينوف في اجتماع لمجلس األمن بشأن الوضع في الشرق األوسط، بما في ذلك القضية 
 الفلسطينية: "لهذه األسباب، أرحب بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق المدني واألمني مع
إسرائيل. وأعرب عن تقديري إلسرائيل لتأكيدها أن االتفاقات الثنائية القائمة ال تزال تحكم العالقات 

 بين الطرفين، ال سيما في سياق الشؤون االقتصادية واألمنية والمدنية".
 19/11/2020، القدس، القدس

 
 موقع عبري: استثمار صيني ضخم بـ"إسرائيل" في عدة قطاعات .43

قالت خبيرة استراتيجية إسرائيلية إن المعطيات اإلسرائيلية المتوفرة تشير إلى اعتماد : رعدنان أبو عام
الصين المتزايد على مصادر الطاقة األجنبية، والموارد الالزمة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح قوة 
 اقتصادية، ما يفسر زيادة مصالحها المباشرة في الشرق األوسط، وتنامي مشاركتها بقضاياه بشكل

 مطرد، بالتوازي مع الفوائد االقتصادية والسياسية واالستراتيجية التي تستمدها منه.
" أن "االهتمام الصيني وصل 21وأضافت شارون دفيري في مقال في بموقع نيوز ون، ترجمته "عربي

 مليار دوالر، وبالنسبة للشركات 14لالستثمار بإسرائيل، وبلغت االستثمارات الصينية فيها أكثر من 
اإلسرائيلية المحلية، فإنه يمكن للصين أن تكون بمثابة مصدر مهم لالستثمار الخارجي، إضافة إلى 

، ستشكل الصادرات للصين 2035فرص األعمال المربحة، ووفًقا لتوقعات بنك إسرائيل فإنه بحلول 
 من إجمالي الصادرات اإلسرائيلية". 10%

 18/11/2020، "21موقع "عربي 
 

 يم العم ال ببريطانيا يرفض إعادة كوربين لكتلة الحزب بالبرلمان : زعمع اليهوديلكسب ثقة المجت .44
أعلن زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، األربعاء، أن سلفه جيريمي كوربين لن يعود ن: لند

وبرر ستارمر قراره، عبر "تويتر"، بأن  إلى كتلته البرلمانية، رغم قرار بإعادة عضويته بالحزب.
ونهاية  صريحات كوربين "قللت من شأن.. عملنا على إعادة ثقة" المجتمع اليهودي في البالد.ت

تشرين األول/ أكتوبر الماضي، تم تعليق عضوية الزعيم السابق لـ"العّمال" إثر تشكيكه بتقرير أعدته 
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ثالثاء، بقرار لكن كوربين استعاد عضويته، ال لجنة حقوقية مستقلة بشأن "معاداة السامية" في الحزب.
 من هيئة فض المنازعات في الحزب.

 18/11/2020، "21موقع "عربي 
 

 مخيمات لالجئين في الضفة ال تعترف بها "األونروا"! :تقرير .45
خمسة مخيمات في الضفة الغربية المحتلة ال تعترف بها وكالة  :غزة/ محمد أبو شحمة-رام هللا

ا أي خدمات، في حين يتم االعتراف بهم كالجئين هجروا من "األونروا"، وال يتلقى الالجئون فيه
. وأقيمت تلك المخيمات على أطراف المدن والقرى بالضفة الغربية 1948بلداتهم وقراهم المحتلة عام 

ولم تعترف بها "األونروا"، وأكبر تلك المخيمات، حسب دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير، 
هللا، إلى جانب مخيمات بير زيت وعين عريك بالمدينة، ومخيم عسكر مخيما سلواد وقدورة في رام 

الجديد في نابلس. وتعرف "األونروا" الالجئين بأنهم األشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خالل 
. 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة نكبة 1948وحتى أيار  1946الفترة ما بين حزيران 

مخيما رسميا تعترف بها "األونروا"، في حين يعيش المعظم اآلخر في  19ة الغربية ويوجد في الضف
 مدن وقرى الضفة الغربية. 

مدير عام دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير أحمد حنون، أكد أن المخيمات الخمسة غير 
بطاقات تموين من  المعترف بها من "األونروا"، سكانها جميعهم الجئون مهجرون من ديارهم، ولديهم

وكالة الغوث. وقال حنون في حديثه لصحيفة "فلسطين" المخيمات غير المعترف بها يتلقى الالجئون 
 فيها الخدمات في مخيمات أخرى كما الحال مع سكان المخيمات الخمس.

على  1967الباحث في شؤون الالجئين طه البس، يؤكد أن المخيمات غير المعترف بها أقيمت عام 
ي غير مستأجرة من وكالة الغوث، وتم إنشائها بوضع اليد، ولكن تقديرا لحالة الالجئين تم ربط أراض

 الخدمات فيها في أقرب مخيمات لها من قبل "األونروا". 
الرئيس الراحل ياسر عرفات أصدر قرارا يمنع أي من المواطنين ، وقال البس في حديثه لـ"فلسطين"
بيوت الالجئين من المخيمات غير المعترف بها أو أخذ األراضي  التوجه للقضاء للمطالبة بإزالة

المقام عليها البيوت. ولفت إلى أنه خالل الفترة األخيرة توجهت عائالت إلى القضاء لمطالبة سكان 
 بعض المخيمات غير المعترف فيها باسترداد أراضيهم. 

 18/11/2020، فلسطين أون الين
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 مداهنة.. هذا ما يجب فعلهلقد تجاوزوا الحضيض وال مكان ل .46
 ياسر الزعاترة

عاما،  11هاتوا جردة حساب التفاق "أوسلو" بمرحلتيه: مرحلة عرفات، ومرحلة عباس. عمر األولى 
 عاما. 16فيما عمر الثانية 

سنتسامح قليال مع المرحلة األولى، رغم أنها فاتحة الكارثة، وسنفعل ذلك لجملة أسباب؛ أولها، أننا 
آالف المرات في مقاالت وتغريدات، وال حاجة لإلعادة من جديد بذات التفاصيل،  تحدثنا عنها

وثانيها أن التجربة كانت جديدة، وكان بوسع أصحابها أن يقولوا "دعونا نجّرب"، إذ يمكن لهذه 
التجربة أن تفضي إلى تحقيق الحلم بطبعته "الفتحاوية" الجديدة بعد "من البحر إلى النهر"، إلى دولة 

 ، وذلك بعد أن نضع أقدامنا في أرضنا، بدل التشتت في العواصم البعيدة.67ت سيادة بحدود ذا
لم يحدث ذلك بطبيعة الحال، وهذا محمود عباس نفسه الذي كان أحد عّرابي االتفاق، وشهد قمة 

، يقول لقد نجونا من مأزق كبير، حيث لم يتجاوز المعروض 2000كامب ديفيد، صيف العام 
معزولة" عن بعضها البعض على أجزاء من الضفة والقطاع، من دون سيادة وال قدس وال  "كانتونات

عودة الجئين )هو ذاته الذي ما زال معروضا إلى اآلن(، مع أن جوهر الفشل كان بعنوان القدس 
الشرقية التي قال عنها حمامة اليسار الصهيوني وقتها )يوسي بيلين(، إن "هيكلها" يساوي الكعبة 

 مين!!للمسل
سبب آخر للتسامح الذي تحدثنا عنه هو الخطوة التالية التي خطاها عرفات رحمه هللا بعد القمة 
المذكورة، وبعد زيارة شارون لألقصى إثرها، وذلك حين جعل السلطة وحركة "فتح" جزءا من انتفاضة 

ينة سالح األقصى؛ أحد أهم مراحل النضال في التاريخ الفلسطيني، ووصل به الحال أن جلب سف
 )كارين إيه( من إيران، وهي الخطوة التي ساهمت دون شك في قرار اغتياله.

هنا تحديدا، ثمة تاريخ بالغ األهمية ال يعرف عنه "شبيبة فتح" الذين استيقظوا على رمز جديد، أو 
ن لنقل "شيخ قبيلة" جديد، اسمه محمود عباس، ولم يعرفوا الكثير عما فعله بالرمز السابق، بدفع م

األوروبيين واألمريكان والصهاينة، وكيف كان األخير يسميه "كرزاي فلسطين"، ويتهمه مع صديقه 
 )دحالن( بالعمالة بشكل مباشر وغير مباشر، بجانب "ضّرة" دحالن في الضفة )جبريل الرجوب(.

د هذا الرمز الجديد )عباس( وصاحبه دحالن، وقفا على النقيض من كل الشعب الفلسطيني حين توحّ 
على صعيد واحد في انتفاضة األقصى، واعتبروا المقاومة "لعبة كارثية"، وظلوا على ذلك ولم يغّيروا، 
لكن ذلك لم يمنع تدشين كتاب ملّون عن إنجازاته، و"أوبريت" عن بطوالته، ومن ثم تتويجه بطل 

، وأخذ "كانتونات" األبطال الذي أفشل "صفقة القرن"، لكأن أحدا، كان بوسعه التوقيع على بيع القدس
 على أقل من نصف الضفة الغربية، بال سيادة، بحسب هرطقات ترامب، وصهره الصبي كوشنر.
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هذا التاريخ، يجب أن يعرفه شبيبة "فتح" اليوم، من أتباع عباس في الضفة، وأتباع دحالن في غزة، 
ل، وكالهما أسوأ من كي يعرفوا ماذا فعل كل منهما بالحركة وتاريخها، وما هي عالقتهم باالحتال

اآلخر، وصراعهما أصال، ال صلة له بفلسطين، بل بمصالح شخصية، ال سيما بعد هجاء دحالن 
 لنجلي الزعيم.

يجب أن يحدد هؤالء الشبيبة ما إذا كانوا أعضاء في قبيلة حزبية، "إن غوت غووا"، و"إن رشدت 
، وأن يقولوا فيها ما يشاؤون، ولكن رشدوا"، أم هم شبان بوصلتهم فلسطين. بوسعهم أن يكرهوا حماس

 ذلك كله شيء، والدفاع عن العار والخيانة شيء آخر.
عاما، تّمت إعادة فك وتركيب لسلطة أوسلو التي سّماها كاتب صهيوني شهير )عكيفا الدار(  16منذ 

 بـ"االختراع العبقري المسمى سلطة فلسطينية".
حتالل، وأراحتهم من أعبائه االقتصادية والسياسية السلطة التي حملت عن الغزاة الوجه القذر لال

 واألمنية )سهولة اصطياد جنوده ومستوطنيه ورموز إدارته المدنية في الشوارع(.
آالف  3، وفّرغ األجهزة األمنية من كل روح وطنية؛ بإقالة 2005جاء الجنرال األمريكي دايتون عام 

 ين الجدد".من الضباط القدماء، وجاء بمن سّماهم "الفلسطيني
أما بلير فصاغ البعد االقتصادي للسلطة، على نحو يجعلها سلطة مال واستثمار، ال صلة لها 
بالوطن والوطنية، وأشغل الناس بالقروض واألموال، وقامت السلطة بإعادة تشكيل وعي الناس في 

ا كيف تم المساجد والجامعات كي يتركوا خيار المقاومة وينشغلوا بتحسين شروط الحياة، ورأين
 حروب. 3إسكاتهم حين كانت غزة تخوض 

(، كان جزءا من اللعبة للتعامل مع السلطة كدويلة، وليس 2006وحتى هذا البعد )أي االنتخابات في 
ن جاءت النتيجة التالية على غير ما يشتهون، من  كأرض محتلة، وشعب يبحث عن التحرير، وا 

بقائها مقّيدة بسبب استحالة الجمع بين السلطة حيث بناء قاعدة مزعجة للمقاومة في غزة، رغم 
 والمقاومة، وخيارات عباس قبل ذلك.

منذ ذلك الحين، لم يكن عباس سوى خطيب يهدد ويتوّعد، وال يفعل شيئا أمام تصاعد االستيطان 
والتهويد، وأمام اإلجراءات الصهيونية، والقرارات األمريكية، ومع ذلك يستمر التصفيق له، كأنه بطل 

 ألبطال!!ا
شهور من وقف ما يسمى "التنسيق األمني"، وبعد أن ذهب عرب التطبيع خطوات  6اليوم وبعد 

بعيدة في التحالف مع العدو، والتمهيد لـ"الحل اإلقليمي"، الذي يعني تطبيعا واسعا، يحيل المؤقت 
وزيره )حسين  دائما بمرور الوقت، والصراع إلى مجرد نزاع؛ يعيد عباس "التنسيق األمني"، ويسمي

الشيخ( ذلك؛ بخفة ووضاعة "انتصارا"، وبذلك يقدم أعظم هدية لعرب التطبيع واالنبطاح، ويمّهد 



 
 
 
 

 

 26 ص             5387 العدد:             11/19/2020 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

األجواء لـ"الحل اإلقليمي" المشار إليه، أو التصفية الناعمة للقضية بيد الصهيوني )بايدن(، بدل 
 غطرسة ترامب التي لم تكن لتجدي نفعا.

تجاهلين أن ذلك كله كان من مسؤوليات االحتالل، ويمكن أن سيحدثونك عن المال والرواتب، م
ذا لم يعد بحّل السلطة، فسيعود بأموال أشقاء وأصدقاء، عبر انتفاضة شاملة، لها فرصة  يعود، وا 
قليمي ال يخدم العدو، ال سيما حين ترفع شعارا ينسجم مع  انتصار كبيرة في ظل وضع دولي وا 

، دون اعتراف بما تبقى 67بالكامل عن األراضي المحتلة عام القرارات الدولية )دحر االحتالل 
 للغزاة(.

اآلن، ال جدوى من المداهنة مع قيادة عار وخيانة كهذه، وعلى حماس والجهاد وما تبقى من فصائل 
ورموز وتجمعات تؤمن بفلسطين أن تجتمع فورا، وتتخذ مسارا للتصدي لهذه الخيانة، بالتعاون مع 

ال فنحن أمام كارثة كبرى، لن يوقفها سوى انفجار شامل في  من يملك االستعداد من شرفاء "فتح"، وا 
 الضفة وغزة، يقاتل السفلة من كل لون لمنعه بكل وسيلة ممكنة.

ذا كان وال بد من إطار جديد غير "منظمة التحرير" التي جعلها عباس مؤسسة تافهة وتابعة، فليكن  وا 
ا يمثالن أكثر من نصف الشعب في أي انتخابات حرة في ذلك، ال سيما أن حماس والجهاد وحدهم

 الداخل والخارج.
 حين تصل الخيانة الحضيض، فال مجال للمداهنة.

 كفى.. نعم، كفى.
 18/11/2020، "21موقع "عربي 

 
 ما وراء مسارعة السلطة إلعالن عودة التنسيق مع االحتالل .47

 صالح النعامي
ية عودة عالقاتها مع سلطات االحتالل، وضمن ذلك التعاون لم يكن مستغربًا إعالن السلطة الفلسطين

األمني، في أعقاب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في االنتخابات األميركية. ففوز بايدن وّفر 
لقيادة السلطة الظروف التي تسمح لها بالنزول عن الشجرة، حيث إنها وظفت هذا التطور في تبرير 

 المتحدة، ومن جهة ثانية استئناف التعاون األمني مع االحتالل.عودة العالقات مع الواليات 
وقد حرصت السلطة ممثلة في وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، المسؤول عن التعاون مع 
االحتالل، على االستناد إلى مسوغين أساسيين لتبرير هذه العودة، وهما: أن فوز بايدن يعني إسدال 

ميركية لتصفية القضية األميركية التي صاغتها إدارة الرئيس الخاسر الستار على خطة اإلمالءات األ
دونالد ترامب والمعروفة إعالميًا باسم "صفقة القرن"، والتأكيد على أن قيادة السلطة تلقت رسالة من 
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الحكومة اإلسرائيلية تؤكد احترامها " التزاماتها" للسلطة، من دون أن يذكر الشيخ، الذي تحدث اليوم 
 تلفزيون "فلسطين"، طابع هذه االلتزامات.إلى 

لكن قيادة السلطة تعي أنه على الرغم من أن مغادرة ترامب مشهد األحداث ستنهي الحديث عن 
"صفقة القرن"، فإن دخول بايدن إلى البيت األبيض، في المقابل، لن يغير الواقع في األراضي 

التعاون األمني، أقّرت الحكومة اإلسرائيلية  الفلسطينية المحتلة، حيث إنه قبل يوم من إعالن عودة
مخططًا لتدشين حي استيطاني في محيط القدس المحتلة، وعاد المستوطنون إلى مستوطنة أخليت 

، شمال الضفة، إلى جانب تدمير إسرائيل األسبوع الماضي قرية في منطقة "غور األردن"، 2005عام 
بناء في المستوطنات المنتشرة في أرجاء الضفة، كما مع العلم أن العام الجاري شهد أكبر حمالت لل

 ذكرت صحيفة "هآرتس".
إلى جانب ذلك، فإن صعود بايدن للحكم لن يغير من الخطوات التي أقدمت عليها الواليات المتحدة 
في ظل حكم ترامب بشأن القضية الفلسطينية، سيما االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة 

جانب تطبيق االتفاقات الموقعة بين واشنطن وتل أبيب على المستوطنات، وهو ما يمثل إليها، إلى 
 اعترافًا أميركيًا واقعيًا بضم هذه المستوطنات إلسرائيل.

فضاًل عن ذلك، فإن رئيس حكومة اليمين في تل أبيب بنيامين نتنياهو ووزراءه يواصلون تأكيد 
ة، وحرصهم على طمأنة جمهورهم بأن مخطط ضم أجزاء التزامهم عدم السماح بتدشين دولة فلسطيني

 من الضفة سينفذ آجاًل أم عاجاًل.
في الوقت ذاته، فقد تبين أن الرسالة التي تضمنت احترام تل أبيب "التزاماتها" تجاه السلطة أرسلها 
وزير األمن بني غانتس، والذي ال يتعاطى معه أحد بجدية في إسرائيل، حيث يتعرض النتقادات 

ادة من قبل القيادات السياسية في الوسط واليسار والنخب اإلسرائيلية بسبب عدم تحركه لمواجهة ح
خطوات نتنياهو على كل الصعد. مع العلم أن غانتس كوزير لألمن هو المسؤول المباشر عن منح 

 األذونات بتدشين المشاريع االستيطانية.
عالقاتها السابق مع سلطات االحتالل، في األزمة وتتمثل األسباب الحقيقية وراء عودة السلطة لنمط 

االقتصادية الخانقة التي تمّر بها بسبب رفضها تلقي عوائد الضرائب التي تجبيها لصالحها إسرائيل، 
سيما بعد تقلص الدعم الذي تقدمه الدول العربية لها، واشتراط الدول األوروبية على السلطة العودة 

 ن تقدم لها المساعدات.الستالم عوائد الضرائب قبل أ
مع العلم أن السلطة كانت قد رفضت تسّلم عوائد الضرائب احتجاجًا على مشروع قانون إسرائيلي، 
يلزم حكومة تل أبيب باقتطاع حجم المخصصات المالية التي تمنحها السلطة لعوائل األسرى وشهداء 

 الحركة من هذه العوائد.
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ديد" قبل أيام، قيام السلطة الفلسطينية بتوقيع فواتير عائدات لكن مصادر متطابقة أكدت لـ"العربي الج
الضرائب، وهي الخطوة التي تسبق تحويل عائدات الضرائب للبنوك الفلسطينية، في خطوة هي 
األولى من نوعها منذ إعالن السلطة الفلسطينية في مايو/ أيار قطع العالقات والتنسيق األمني مع 

 إسرائيل.
عودة التعاون األمني سيساعد إدارة بايدن المقبلة على اقناع إسرائيل باستئناف  إلى جانب ذلك، فإن

المفاوضات مع إسرائيل بشأن حّل الصراع، وهو ما سيضفي مصداقية على تشبث قادة السلطة 
ببرنامجها السياسي، مع إدراكها أنه في ظل موازين القوى القائم في الحلبة الداخلية اإلسرائيلية، فإن 

 وضات لن تسفر عن حدوث أي تحول على مواقف تل أبيب من الصراع.المفا
ومن الواضح أن أولى ضحايا عودة العالقة بين إسرائيل والسلطة ستكون المصالحة الفلسطينية 
الداخلية، التي استثمرت فيها حركتا "فتح" و"حماس" خالل األشهر الماضية جهودًا كبيرة، تمثلت في 

 من اسطنبول، بيروت، القاهرة، وفي كل من رام هللا وغزة.عقد لقاءات كثيرة في كل 
فنظرًا ألن حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" ُتعدَّان ضمن قائمة "اإلرهاب" األميركية واألوروبية، 
فإن أية مصالحة تضمن انخراط الحركتين في النظام السياسي للسلطة ستقلص فرص عودة العالقة 

 بين واشنطن والسلطة.
على ذلك، فإن استئناف نمط التعاون األمني بين االحتالل والسلطة يوفر نظريًا بيئة لتوسيع  عالوة

مسار التطبيع بين إسرائيل ومزيد من الدول العربية، على اعتبار أن نظم الحكم العربية المعنية 
الوقت  بالتطبيع مع االحتالل ستّدعي أنه ال يمكن ألحد أن يعترض على تطبيعها مع االحتالل، في

 الذي تعود السلطة للتعاون األمني معه.
 18/11/2020، العربي الجديد، لندن

 
 ؟"نزول عن الشجرة"استغالل تحول الرئاسة األمريكية أم … أبو مازن وعودة التنسيق األمني .48

 عاموس هرئيل
األولى  إن فوز جو بايدن في االنتخابات الرئاسية للواليات المتحدة أعطى، الثالثاء الماضي، ثماره

 20في الشرق األوسط، فقد استغلت قيادة السلطة الفلسطينية استبدال اإلدارة المتوقع في واشنطن في 
كانون الثاني المقبل لتبرير خطوة كانت مطلوبة منذ زمن، وهي استئناف التنسيق األمني والمدني مع 

نب جهاز األمن اإلسرائيلي. إسرائيل في الضفة الغربية. واُتخذ هذا القرار مع تنفس الصعداء من جا
 ”.شوكة في الحلق“فقد اعتبر غياب التنسيق في األشهر األخيرة مثل 
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تدهور العالقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كان نتيجة دعم إدارة ترامب لمواقف حكومة نتنياهو 
سلطة على مدى السنوات األربع من والية الرئيس التارك في البيت األبيض. وقلص رئيس ال

سرائيل بالتدريج ردًا على  الفلسطينية محمود عباس )أبو مازن( العالقات مع الواليات المتحدة وا 
الخطوات األمريكية واإلسرائيلية. وقد وصلت هذه األمور إلى الذروة في هذه السنة عند طرح الرئيس 

المستوطنات في  ترامب لصفقة القرن في كانون الثاني الماضي، والدفع قدمًا بخطة نتنياهو لضم
أيار الماضي، وهي الخطة التي تم حفظها في نهاية المطاف خالل الصيف بذريعة شق الطريق 

 أمام اتفاقات التطبيع مع اإلمارات والبحرين.
توقفت السلطة الفلسطينية عن تسلم أموال المقاصة للضرائب التي جبتها إسرائيل لصالحها، وهو 

ليار شيكل، ردًا على قرار إسرائيل منع تحويل دعم مالي للسجناء م 2.5مبلغ تراكم ليصل إلى حوالي 
الفلسطينيين األمنيين. في أيار الماضي، قطع عباس جميع قنوات التنسيق األمني والمدني. في 
الواقع، تم إيجاد طرق التفافية، وتم الحفاظ على قنوات اتصال لحاالت الطوارئ، مثل إنقاذ إسرائيليين 

مناطق السلطة في الضفة الغربية وتورطوا هناك. ولكن األغلبية الحاسمة من  دخلوا بالخطأ إلى
 العالقات جمدت، واللقاءات بين الطرفين لم تعقد تقريبًا.

السلطة الفلسطينية هي التي دفعت معظم الثمن: األموال التي رفضت تسلمها هي بحاجة إليها في 
طع التنسيق المدني قاد إلى استئناف العالقة زمن األزمة االقتصادية الشديدة التي تمر بها، وق

المباشرة بين مئات آالف سكان الضفة واإلدارة المدنية اإلسرائيلية بصورة اعتبرت كنوع من االعتراف 
باالحتالل. اآلن، مثلما توقع الجيش، فورًا بعد فوز بايدن قبل أسبوعين تقريبًا، استغل عباس 

ن األشجار، على األقل عن الشجرة األولى. يتوقع أن يمهد االنقالب السياسي األمريكي للنزول ع
استئناف التنسيق الطريق لتسلم األموال المعلقة، ومن ثم التخفيف من ضائقة السلطة، التي اشتدت 
إزاء زيادة عدد اإلصابات بكورونا في الضفة. القرار يبشر أيضًا، للمرة األولى منذ فترة طويلة، بأن 

وضع سكان الضفة بقدر معين. في المقابل، من المرجح أن استئناف  السلطة مستعدة لتحسين
التنسيق سيؤثر بشكل سلبي على جهود المصالحة بين السلطة وحماس، ألن هذا األمر قد يقود إلى 

 استئناف اعتقال نشطاء حماس في الضفة.
تتوقف السلطة  ستظهر سياسة بايدن كما يبدو في الساحة الفلسطينية خالل األشهر المقبلة، عندما

عن تبرير خطواتها ورفضها ألي اتصال مع إسرائيل أو الواليات المتحدة. ولكن لن تكون هناك 
مفاوضات بناءة قريبة، حتى بعد أن يوافق ترامب على إخالء البيت األبيض، سواء بإرادته أو 

تكون على رأس  باإلكراه. الشرق األوسط بشكل عام، وبالتأكيد المشكلة الفلسطينية بشكل خاص، لن
سلم أولويات اإلدارة القادمة، التي سيكون عليها قبل كل شيء إنقاذ أمريكا من أضرار أزمة كورونا 
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الصحية واالقتصادية الشديدة. أما في السياسة الخارجية، فتعّد المنافسة االستراتيجية مع الصين 
ما يتعلق بقدرتهم على حل النزاع موضوعًا أكثر إلحاحًا. ولن يكون لبايدن ورجاله أي أوهام عظمة في

 الفلسطيني بشكل نهائي )وبسرعة(. –اإلسرائيلي 
أمس، جرت أخيرًا مكالمة هاتفية أولى بين رئيس الحكومة نتنياهو وبايدن، هنأه فيها على فوزه 
باالنتخابات. حدث هذا بعد أن امتنع نتنياهو بشكل متعمد عن التلفظ بكلمات صريحة، أيضًا في 

لذي نشره األسبوع الماضي، وفي رده المتلعثم على سؤال في مؤتمر صحفي أول أمس. جاء البيان ا
بيان نتنياهو حول المحادثة بعد بضع دقائق من اإلعالن عن محادثة مشابهة أجراها رئيس الدولة 
رؤوبين ريفلين. إضافة إلى ذلك، ما زالت روح الرئيس التارك تحلق هنا، كما يشهد على ذلك ما نشر 

أمس، بأن ترامب فحص الخميس الماضي تنفيذ قصف جوي على المنشأة ” نيويورك تايمز“ي ف
 النووية في نطنز، وتراجع عن ذلك بضغط من مستشاريه.

يران المتزايد على الحدود السورية.  في هذه األثناء يجدر االنتباه أيضًا إلى االحتكاك بين إسرائيل وا 
حقل ألغام كبيرًا في الجانب اإلسرائيلي من الحدود في أمس، كشفت قوة من الجيش اإلسرائيلي 

هضبة الجوالن، في المنطقة نفسها التي قتل فيها الجيش أربعة مخربين وضعوا حقل ألغام مشابهًا 
في آب الماضي. أما التقدير هذه المرة فهو أن شبكة محلية في هضبة الجوالن السورية يتم تشغيلها 

ة. واستنادًا إلى تجربة الماضي، هذا ليس من نوع النشاطات التي من قبل إيران تقف خلف العملي
 تبقى بدون رد إسرائيلي، سواء من خالل البيانات أو من خالل العمل على األرض.

 18/11/2020هآرتس 
  18/11/2020، العربي، لندنالقدس 
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