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 ال عودة لمربع االنقسامو العارورال: ال بديل عن المصالحة وخالفنا على تزامن االنتخابات   .1
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" صالح العاروري، أن مسار 

 دًدا على أنه ال عودة لمربع االنقسام.المصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية ال بديل عنه، مش
وقال العاروري في مقابلة متلفزة عبر قناة الحوار مساء األربعاء، نحن جميًعا ندرك أن حجم 
المخاطر على القضية كبير ويحتاج جهودنا جميًعا، الفتا إلى أنه إذا حدث خالف حول نقطة معينة 

خالل توقيع االتفاقات كان يحدث خالف في  وأشار إلى أنه ال يعني ذلك أن كل الجهود انتقضت.
التفاصيل، والخالف على نقطة معينة ليست نهاية المسار، ويجب عقد جلسات أخرى من أجل 

 التفاهم.
وأضاف العاروري: سنواصل جهودنا، وهذا المسار سيكتمل حتى تحقيق المصالحة الوطنية، متابًعا 

 االنقسام، وأن نتفق على أهداف تقربنا من ذلك.من أجل االنتصار على عدونا يجب أن ننهي حالة 
وأكد أن مسار وخيار الوحدة استراتيجي في برنامج حماس، وال يمكن التنازل عنه، ومستمرون في 

وبّين أنه ال نستطيع التنازل عن هدف استعادة وحدة  الوصول إلى تفاهم يخرجنا من أزمة االنقسام.
 ه، ونتفهم إحباط الناس لعدم التوصل إلى نتائج.شعبنا، وهذا الهدف ال يمكن التنازل عن

وأوضح العاروري أنه حدث خالف حول نقطة واحدة خالل حوارات القاهرة، وهو موضوع تزامن 
 االنتخابات، مشيًرا إلى أنه من األفضل أن يذهب شعبنا لالنتخابات مرة واحدة.
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قيادة موحدة للمقاومة الشعبية  وبّين أنه خالل تفاهمات اسطنبول تفاهمنا على عدة نقاط؛ تكوين
بالتوافق، وبناء شراكة وطنية شاملة في منظمة التحرير والسلطة وكل مؤسسات الشعب الفلسطيني، 

وتابع العاروري: طرحنا نحن والفصائل أن  والتوافق هو األساس، وهذا ليس وقت المعارك الداخلية.
 تجديد شرعية السلطة فقط. تسري االنتخابات بالتزامن ألننا ال نريد أن نذهب إلى

وأكد أننا توافقنا على الترابط والتزامن في موضوع االنتخابات، وكان له شرطان ليصبح نافًذا بإقراره 
 من قيادة الحركة في حماس وأيًضا في فتح.

وبّين العاروري أن التحاور في القاهرة منصب على إيجاد حل، الفتا إلى أنه خالل عودتنا من اللقاء 
وأوضح أن قرار عودة السلطة  ي في القاهرة تفاجأنا من عودة فتح والسلطة للتنسيق األمني.الثان

 للتنسيق األمني لم نعلم به، ولم نتشاور به، ونحن ذاهبون إلى شراكة.
ونوه بأن حركة حماس لم تكن لديها ذرة انتهازية واحدة، مبيًنا أنه ُعرض علينا من اإلدارة األمريكية 

 لقاء مع كوشنير صهر ترامب في عاصمة عربية، ورفضنا هذا العرض.أن يكون هناك 
وأضاف العاروري أننا نحن من بادرنا باالتصال مع فتح، وأعلنا ألبو مازن أننا مستعدون أن 

 نصطف سوًيا لمواجهة مشروع ضم الضفة الغربية.
 خيار المقاومة

مة باألشكال المناسبة للمراحل، والساحات وأكد العاروري أننا والفصائل الفلسطينية متفقون على المقاو 
وأضاف نحن نتبنى المقاومة بأشكالها كافة، وغير متجاهلين للعمل  الفلسطينية هي األساس.

الدبلوماسي والقانوني، وجميع الشعوب عالجت االحتالل بالمقاومة، ويجب أن يحافظ على المقاومة 
من خالل المقاومة في برنامج مشترك بكل  وتابع اتفقنا على أن نعمل فهي ذخر استراتيجي لنا.

ن لم نتوصل إلى موضوع االنتخابات.  أشكالها حتى وا 
 التطبيع

وأكد العاروري أن التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي خطوة خطيرة وكشف لظهر الشعب الفلسطيني، 
ومسار وشدد على أن مسار التطبيع سوف ينتكس،  وتسليم وتصفية نهائية لقضيتنا الفلسطينية.

المقاومة سيحقق مراد شعبنا. وحول نتائج االنتخابات األمريكية؛ شدد العاروري على ضرورة عدم 
 التعويل على إدارة بايدن؛ ألن الدعم المطلق لالحتالل أمر مشترك بين كل اإلدارات األمريكية.

 25/11/2020، موقع حركة حماس
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 سطينية على أجندة األولويات الدوليةاشتية يدعو لكسر األمر الواقع ووضع القضية الفل .2
قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن المطلوب من العالم كسر األمر الواقع الذي تفرضه : رام هللا

مع القدس عاصمة لها، لمواجهة  1967إسرائيل من خالل االعتراف بدولة فلسطين على حدود 
ستيطان ومصادرة األراضي وغيرها من مواصلة إسرائيل تدميرها الممنهج لحل الدولتين من خالل اال

ودعا اشتية المجتمع الدولي لوضع القضية الفلسطينية  انتهاكات للقانون الدولي والقرارات األممية.
على أجندة أولويات العالم من خالل مشروع سياسي جدي وحقيقي ينهي االحتالل، تكون مرجعيته 

ة: "من المهم المحافظة على حل الدولتين رغم وقال اشتي القانون الدولي وضمن إطار دولي متعدد.
كل ما عصف به خالل الفترة األخيرة، واستسقاء الدروس من التحديات التي مرت بها القضية خالل 

 وجود اإلدارة األميركية الحالية".
 25/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لسلطة الفلسطينية لوقف رواتب األسرى والمحررينقدورة فارس: ضغوط إسرائيلية ودولية على ا .3

، قدورة فارس، )الثالثاء(، وجود ضغوط إسرائيلية «نادي األسير الفلسطيني»أكد رئيس  رام هللا:
من السجون « لوقف صرف رواتب األسرى والمحررين الفلسطينيين»ودولية على السلطة الفلسطينية 

هناك ضغوط دولية أميركية وأوروبية »بمكتبه في رام هللا: وقال فارس، في لقاء صحافي  اإلسرائيلية.
سرائيلية على السلطة الفلسطينية لوقف صرف رواتب األسرى والمحررين الفلسطينيين ، مشيرًا إلى «وا 

قّرر »وأضاف أن الرئيس الفلسطيني  إزاء ذلك، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.« قلق كبير»وجود 
ألجهزة األمنية والمدنية للسلطة الفلسطينية. كما شّكل لجنة من أسير محرر في ا 7800دمج 

أسير ما زالوا يقبعون في سجون  4200مسؤولين فلسطينيين لتبحث آلية صرف الرواتب ألكثر من 
أسيرًا من موظفي السلطة وبالتالي يتقاضون رواتبهم  450هناك نحو »وأشار إلى أن  «.االحتالل

 «.أسرىبصفتهم موظفين وليست رواتب 
 25/11/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 منظمة التحرير واألونروا تؤكدان على وضع خطة استراتيجية لمواجهة األزمة المالية .4

، على وضع خطة استراتيجية لمواجهة ”األونروا“: أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، ووكالة غزة
جاء ذلك خالل  من أزمة مالية خانقة. التحديات التي تواجه عمل هذه المنظمة الدولية التي تعاني

لقاء جمع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي، مع 
وأكدا على وضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات التي  فيليب الزاريني.” األونروا“مفوض عام 
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تعزيز التنسيق فيما يتعلق بمتابعة قضايا الالجئين ، ومواجهة العجز المالي، و ”األونروا“تواجه عمل 
 وتحديد احتياجاتهم ومعالجة قضاياهم.

 25/11/2020، لندن، القدس العربي
 

 ضد المؤسسات األهلية المتورطة بالتطبيع "إجراءات عقابية علنية"السلطة الفلسطينية تنذر با  .5
بو العينين، قيام بعض المؤسسات األهلية رام هللا: أدان رئيس هيئة شؤون المنظمات األهلية سلطان أ

 في فلسطين، بالتطبيع مع كيانات مؤسسية تابعة لالحتالل اإلسرائيلي بشكل سري وعلني أحيانا.
" محمود النواجعة أن تطبيع BDSوأكد أبو العينين خالل لقائه منسق حركة مقاطعة إسرائيل "

التغلغل داخل مجتمعنا الفلسطيني، ويكسر المؤسسات يضر بالقضية الفلسطينية، ويسمح لالحتالل ب
وتوعد  عزلة إسرائيل السياسية، ويؤدي لتراجع أهمية وأولوية القضية الفلسطينية لصالح قضايا أخرى.

أبو العينين أنه في إطار سعي الهيئة لمكافحة التطبيع، سيكون هناك إجراءات عقابية علنية، 
 ممارسات المؤسسات المطّبعة.وستكون نتائجها عملية على أرض الواقع لفضح 

 25/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 دبلوماسي فلسطيني: نتطلع العتراف عدد من الدول األوروبية بالدولة الفلسطينية قريبا .6
د ب أ: ذكر دبلوماسي فلسطيني األربعاء أن القيادة الفلسطينية تتطلع العتراف عدد من  - رام هللا

وقال سفير فلسطين لدى االتحاد األوروبي،  ول األوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة، قريبا.الد
عبدالرحيم الفرا، لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، أن التركيز الدبلوماسي الفلسطيني ينصب في هذه 

هذا التوجه يأتي وقال الفرا إن  المرحلة على إقناع الدول األوروبية باالعتراف الفردي بدولة فلسطين.
في ظل صعوبة االعتراف الجماعي لدول االتحاد األوروبي بدولة فلسطين بسبب الحاجة إلى إجماع 

زخم دبلوماسي كبير “وأكد الفرا على وجود  ”.وهو أمر ال تزال تعارضه عددا من الدول“كامل 
ترجمة التوجه الحاصل  للقضية الفلسطينية داخل االتحاد األوروبي وكافة مؤسساته يؤمل أن يقوم إلى

تحركات من مجموعات وكتل “وأشار إلى وجود  ”.لالعتراف بدولة فلسطين عبر مجموعة من الدول
داخل البرلمان األوروبي تدعم استصدار قرار يحث االتحاد األوروبي على االعتراف بدولة فلسطين 

 ”.وهو ما من شأنه أن يشجع الدول على خطوات فردية بهذا السياق
 25/11/2020، لندن، العربي القدس
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 خريشة: استمرار غياب المؤسسات الرسمية يمهد لسيطرة متنفذين على الحكم .7
د. حسن خريشة، أن  التشريعي،أكد النائب الثاني لرئيس المجلس  :غزة/ محمد أبو شحمة-رام هللا

لة، ينذر بانجراف والسلطة الرابعة في الضفة الغربية المحت والقضائية، التشريعية،غياب المؤسسات 
المجتمع إلى حالٍة خطرٍة من إحكام سيطرة متنفذين في السلطة على الحكم. وقال خريشة في حديثه 

دون  الحال،لـ"فلسطين": "في حالة بقيت الحالة السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية على هذا 
ا أمام السلطة لمزيٍد من القمع وغياب الرقابة والتشريعي، فذلك سيفتح الباب واسعً  منتخبة،مؤسسات 

واالعتقاالت". وفي ملف المصالحة الفلسطينية، أشار النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، إلى 
جعل تحقيق الوحدة  اإلسرائيلي،أن عودة السلطة للتنسيق األمني واالتفاقيات الموقعة مع االحتالل 

نهاء االنقسام بعيًدا.  الوطنية وا 
 25/11/2020، نفلسطين أون الي

 
 فصائل حماية مسار الوحدة خمسةهنية يبحث مع قادة  .8

بحث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، األربعاء، مع خمسة أمناء : إسطنبول
وقال  عامين لفصائل فلسطينية كيفية العمل المشترك مع الكل الوطني لحماية مسار الوحدة الوطنية.

العالقات الوطنية بالحركة في تصريح صحفي: إن هنية أجرى جملة من  حسام بدران، رئيس مكتب
االتصاالت مع عدد من األمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لمناقشة آخر المستجدات، خاصة ما 

 يتعلق بقرار السلطة العودة لاللتزام باالتفاقيات مع االحتالل اإلسرائيلي.
لوحدة الوطنية الذي شكل أماًل لشعبنا في بناء موقف وأضاف أنهم ناقشوا أثر ذلك على مسار ا

سياسي وميداني موحد، ونافذة إلعادة بناء المرجعيات القيادية بدًءا بمنظمة التحرير الفلسطينية عبر 
تشكيل مجلس وطني جديد، ومؤسسات السلطة عبر االنتخابات للمجلس التشريعي وحكومة وحدة 

 يني برمته.المشروع الوطني الفلسطوطنية، وعلى 
 25/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غزة تدين بشدة عودة السلطة للتنسيق األمنيفي الفصائل  .9

أدانت سبعة فصائل فلسطينية، األربعاء، قرار السلطة عودة التنسيق األمني مع االحتالل : غزة
جاء  ع غزة المحاصر."اإلسرائيلي"، مؤّكدة تجريم أي إجراءات عقابية تلوح السلطة فرضها ضد قطا

ذلك خالل اجتماع رفيع المستوى ُعقد بمدينة غزة ضم قيادة حركة "حماس" وحركة الجهاد اإلسالمي 
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والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية 
 القيادة العامة، وفق صفا. -ومنظمة الصاعقة والجبهة الشعبية 

شت الفصائل المجتمعة مستجدات الوضع السياسي وآخر تطورات الحوار الوطني بعد جولة وناق
 القاهرة، والتي تخللها إعالن السلطة الصادم عن عودة التنسيق األمني مع العدو "اإلسرائيلي".
وطالب المجتمعون السلطة بالعودة مرة أخرى إلى الموقف الوطني ومخرجات اجتماع األمناء 

التمسك بتفعيل عمل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية وفق المتوافق عليه في اجتماع رام العامين، و 
 بيروت. -هللا 

 25/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وقيادة الحركة بشأن القدس ثابت ولن نرضخ لسياسة األمر الواقع عباسفتح: موقف  .10
عباس بشأن القدس، وقضايا الحل النهائي قالت حركة "فتح" إن موقف الرئيس محمود : رام هللا

واضحة أمام جميع العالم، وأنه ال سالم وال استقرار في المنطقة بأسرها دون حل عادل وشامل 
 للقضية الفلسطينية يؤدي إلى إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
" 20يضي الذي بثته القناة "وأضافت "فتح" في بيان صدر عنها، األربعاء، إن التقرير اإلعالمي التحر 

العبرية، يعبر عن افالس سياسي وأمني إسرائيلي مكشوف، فمن المعروف لدى المجتمع الدولي وفي 
مقدمته الواليات المتحدة أن السلطة الوطنية لها مؤسسات مختلفة في المدينة المقدسة واكنافها، وتقدم 

 الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي وبرعاية دولية.الموازنات لهذه المؤسسات وفقا لالتفاقيات السياسية 
 25/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بدران: عودة السلطة للتنسيق األمني ضرب ألسس الوحدة .11

حسام بدران، إن عودة السلطة للتنسيق األمني مع  حماسقال عضو المكتب السياسي لحركة 
سس الوحدة بعد أن كنا نتحدث عن شراكة في القرار وفي االحتالل حدث غير عادي وضرب أل

وأضاف بدران خالل لقاء عبر تلفزيون "العربي" مساء األربعاء، أن  الميدان بمواجهة االحتالل.
حماس بدأت اتصاالت مع القيادات في الفصائل للوصول إلى مقاربة مناسبة لهذه المرحلة بعد وضع 

 بعودة التنسيق األمني بعد أن قطعنا أشواًطا إيجابية.الحالة الفلسطينية في مأزق جديد 
 25/11/2020، موقع حركة حماس
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 استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل بزعم محاولته دهس جنود بالقدس .12
استشهد شاب فلسطيني، اليوم األربعاء، بعد أن أطلقت قوات االحتالل، النار عليه : القدس المحتلة

هس قرب حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة. وأفادت مصادر عبرية أن بزعم محاولته تنفيذ عملية د
سائق السيارة التي أطلق جنود االحتالل النار عليها على حاجز الزعيِّم، ُأصيَب بجراٍح خطيرة، قبل 

وقالت مصادر محلية: إن الشهيد هو الشاب المقدسي نور  أن يعلن عن استشهاده في وقت الحق.
 من سكان حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك. عامًا( 37جمال شقير )

وقال شهود عيان: إن جنود االحتالل أطلقوا النار صوب شاب أثناء مروره على حاجز الزعّيم، ولم 
 تسمح ألحد من االقتراب من المكان.

 25/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 و لتصعيد المقاومةحماس تنعى الشهيد نور شقير وتدع .13
شهيد فلسطين نور جمال شقير، من حي وادي ربابة ببلدة سلوان  حماسنعت حركة : القدس المحتلة

وتقدمت حماس،  في القدس المحتلة، الذي ارتقى برصاص قوات االحتالل بعد إطالق النار عليه.
فاع األول عن المسجد في بيان لها، بالتعزية من عائلة الشهيد وأهلنا في القدس الذين هم خط الد

األقصى وعروبة المدينة المقدسة؛ فالشهداء هم المشاعل التي تنير درب الحرية واالستقالل ألرضنا 
ودعت إلى تصعيد المقاومة بأشكالها كافة في وجه االحتالل، "الذي كثف  وقدسنا من نير االحتالل.

المنازل في مختلف محافظات من استهدافه ألبناء شعبنا على حواجز الموت، ومن عمليات هدم 
 الضفة المحتلة".

 25/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "الجهاد": إعدام الشهيد شقير استمرار لنهج االحتالل العدواني ضد شعبنا .14
نعت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الشهيد نور جمال شقير، الذي أعدمته قوات االحتالل بدم 

القدس المحتلة األربعاء. وقال بيان للحركة إن هذه الجريمة الصهيونية بارد قرب حاجز الزعيم ب
الجديدة هي استمرار للنهج العدواني العنصري الذي تمارسه دولة االحتالل وجيشها المدجج بالسالح 
ضد أبناء شعبنا األعزل على حواجز الموت التي شهدت إعدام العشرات من الشبان والنساء والفتيات 

 سمع من العالم الذي لم يزل يصم آذانه أمام هذه الجرائم.على مرأى وم
 25/11/2020، فلسطين أون الين
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 "الشعبية" تحذر السلطة الفلسطينية من أال عقوبات جديدة على غزة .15
حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم األربعاء، من اتخاذ السلطة الفلسطينية والحكومة في 

وقالت الجبهة في بيان  يدة ضد غزة، و"محاولة استنزافها معيشًيا واقتصادًيا".رام هللا، أي إجراءات جد
لها، إن التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية بشأن قطاع غزة، والتلميح 
بتصعيد اإلجراءات القائمة، بمثابة "محاولة سلطوية" تستهدف غزة في إطار مسلسل "القرارات غير 

 ة" التي تتخذ والتي كان آخرها عودة العالقات مع االحتالل.المسؤول
 25/11/2020، فلسطين أون الين

 
 : القصف الصهيوني على القنيطرة السورية عدوان همجيحماس .16

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن الواليات المتحدة األمريكية مشاركة في هذا العدوان، 
 قليلة من زيارة وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو للجوالن المحتل. ألن هذا العنوان يأتي بعد أيام

وأضاف أن القصف الصهيوني على القنيطرة في الجوالن السوري المحتل، عدوان هجمي، وعربدة 
صهيونية على كل المنطقة. وأكد قاسم أن العدوان المتكرر على سوريا هو امتداد لجرائم االحتالل 

 عبنا الفلسطيني وضد كل شعوب المنطقة. التي ال تتوقف ضد ش
 25/11/2020، موقع حركة حماس

 
 قبل نهاية العام 2021نتنياهو: لن نصادق على ميزانية  .17

شدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خالل جلسات مغلقة مع أعضاء : محمود مجادلة
مصادقة على الموازنة العامة اإلسرائيلية لعام الكتلة البرلمانية لحزبه، الليكود، على أنه ال يعتزم ال

قبل نهاية العام الجري بأي حال من األحول، مشيًرا إلى أنه سيحاول جر حكومة الوحدة  2021
الحالية مع "كاحول الفان" قدر اإلمكان، مستدركا أنه "على ما يبدو سيكون هناك انتخابات داخلية 

 أن يكشف عن موعد محدد لذلك.)في حزب الليكود( وانتخابات عامة"، دون 
"(، مساء األربعاء؛ وذلك بالتزامن مع 11جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 

إعالن نتنياهو ووزير ماليته، يسرائيل كاتس، أنهما يعمالن على طرح الموازنة العامة اإلسرائيلية 
ن "كاحول الفان" كان قد أمهل الليكود حتى ، علما بأ2021لمصادقة الكنيست خالل شباط/ فبراير 

، مهددا بأنه سيصوت ضد أي قرار حكومي 2021كانون األول/ ديسمبر المقبل إلقرار ميزانية العام 
 في الكنيست.

 25/11/2020، 48عرب 
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 "الحكومة اإلسرائيلية تبلور خطة لشرعنة البؤر االستيطانية العشوائية" .18
الستيطان، تساحي هنغبي، يوم األربعاء، أن الحكومة اإلسرائيلية أعلن وزير شؤون ا: محمود مجادلة

 تعمل على بلور خطة لشرعنة جميع البؤر االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.
جاءت تصريحات هنغبي خالل خطاب له أمام الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي، وسط تقارير عن 

اإلسرائيلية، على عريضة تطالب بالعمل على شرعنة البؤر  توقيع وزارء في حكومة الوحدة
االستيطانية العشوائية في الضفة المحتلة، قبل خروج الرئيس األميركي المنتهية واليته، دونالد ترامب، 

 من البيت األبيض.
وسارعت الحكومة اإلسرائيلية من إجراءات المصادقة على بناء آالف الوحدات االستيطانية في مدينة 
القدس والضفة المحتلتين، قبل تنصيب الرئيس األميركي المنتخب، جو بايدن، في العشرين من 

 كانون الثاني/ يناير المقبل.
كما تعمل بلدية االحتالل في القدس على دفع إجراءات للمصادقة على مخططات بناء في 

ه ستنفذ في مستوطنات في المدينة، وأشار تقرير لصحيفة "هآرتس" بأن مخططات البناء هذ
 مستوطنات "هار حوما" و"غفعات همتوس" و"عطاروت".

 25/11/2020، 48عرب 
 

 بن سلمان -مصادر إسرائيلية وسعودية تكشف تفاصيل جديدة عن محادثات نتنياهو .19
وديع عواودة: قالت مصادر إسرائيلية أمس إن اللقاء السري بين رئيس حكومة االحتالل  -الناصرة 

العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، ليلة  بنيامين نتنياهو وولي
 األحد في منتجع نيوم السعودي على البحر األحمر، تمحور في جوهره حول الشأن اإليراني.

وفي المقابل يرى محللون بارزون أن نتنياهو بادر لتسريب خبر اللقاء لتحقيق غايات سياسية داخلية 
 خابية، حتى بثمن المساس بمعايير وتقاليد العمل السري المعتمد حتى اآلن.وكسب نقاط انت

اإلسرائيلية بعض تفاصيل المحادثات التي جرت في السعودية بين « إسرائيل اليوم»وذكرت صحيفة 
 نتنياهو ومحمد بن سلمان ومايك بومبيو.

من أن الرئيس األمريكي ووفقا لمسؤولين سعوديين ممن شاركوا في اللقاء، فإن السعودية واثقة 
المنتخب، جو بايدن وفريقه، أعدوا بالفعل خطة التفاق جديد مع إيران بخالف رغبتها، وهي اآلن 

 تسعى لتقليل الضرر.
 25/11/2020القدس العربي، لندن، 
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 للتعاون مع نتنياهو مصور عباس: مستعدون .20
في الكنيست )البرلمان « الحركة اإلسالمية الجنوبية»أعلن رئيس : نظير مجلي - تل أبيب

اإلسرائيلي( النائب منصور عباس، عن استعداده للتعاون مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
لألحزاب « القائمة المشتركة»نتنياهو، لدرجة إنقاذ حكومته من السقوط، ما أثار خالفات شديدة في 

 العربية تهدد بتفككها.
التوجه. كما أن الخالفات بحد ذاتها تؤدي إلى تراجع جدي  وتعارض غالبية النواب في القائمة هذا

 نائبًا. 11إلى  15في شعبيتها وهبوطها في االستطالعات من 
  26/11/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 الحكومة اإلسرائيلية للجيش: استعدوا الحتمال هجوم أميركي قريب في إيران .21

للجيش اإلسرائيلي، في األسابيع األخيرة، تقضي أصدرت الحكومة اإلسرائيلية تعليمات : بالل ضاهر
باالستعداد الحتمال هجوم أميركي في إيران، قبل انتهاء والية الرئيس األميركي، دونالد ترامب، في 

كانون الثاني/يناير المقبل، حسبما نقل موقع "والال" اإللكتروني عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين  20
 اليوم، األربعاء.
قع أن تعليمات الحكومة اإلسرائيلية لم تأت بسبب معلومات أو تقديرات باحتمال شن وأضاف المو 

نما بسبب الفترة الحساسة في األسابيع المتبقية لتغير اإلدارة في واشنطن.  هجوم أميركي في إيران، وا 
، مع وتابع الموقع أن وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، تحدث مرتين، خالل األسبوعين األخيرين

القائم بأعمال وزير الدفاع األميركي، كريستوفير ميلر، بعد إقالة ترامب لوزير الدفاع، مارك إسبر. 
وحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن هذه المحادثات تناولت الموضوع اإليراني، الوضع في سورية 

 ومذكرة التفاهمات األمنية بين إسرائيل والواليات المتحدة.
سرائيليون أن إذا شنت إدارة ترامب هجوما في إيران، فإنه يتوقع أن تحصل وأضاف المسؤولون اإل

إسرائيل على إنذار مسبق. لكن بسبب انعدام اليقين البالغ، صدرت تعليمات للجيش اإلسرائيلي 
 بالتأكد في الوقت الراهن من أن منظومات عسكرية في حالة جهوزية.

 ية.إيران وحلفائها بما في ذلك المليشيات العراق
 25/11/2020، 48عرب 
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 "إسرائيل"نتنياهو يعد بوالرد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة في  .22
وعد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو األمريكي جوناثان بوالرد، الذي  :جيفري هيلر - القدس
ر وحياة رغدة عاما في السجن في الواليات المتحدة لتجسسه لحساب إسرائيل، بترحاب حا 30قضى 

 في إسرائيل بعد أن انتهت القيود المرتبطة بإطالق سراحه المشروط.
وقال نتنياهو في مقطع فيديو وزعه مكتبه يوم الثالثاء يصور جزءا من اتصال هاتفي مع بوالرد 

نحن في انتظارك بذراعين مفتوحتين حتى رغم فيروس كورونا، وسوف “وزوجته إستر يوم االثنين 
 ”.ن الحقيقي للشعب اإلسرائيليتستمع بالحض

 25/11/2020، وكالة رويترز لألنباء
  

 جيش االحتالل ينهي تمرينًا عسكريًا موسعًا على الحدود مع قطاع غزة .23
أنهى جيش االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، تمرينًا عسكريًا موسعًا على : )شينخوا( -القدس

قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة لسيناريو حرب  الحدود مع قطاع غزة يهدف إلى فحص جاهزية
 محتملة، والذي استمر لمدة أربعة أيام.

وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "انتهى اليوم التمرين العسكري 
ريو الموسع على الحدود مع غزة والهادف إلى فحص جاهزية قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة لسينا

 حرب محتملة".
وأضاف أدرعي أنه شارك في التمرين، القوات التابعة للقيادة الجنوبية وفرقة غزة في جيش االحتالل، 
باإلضافة إلى قوات من قيادة الجبهة الداخلية وسالحي الجو والبحرية، وهيئة االتصاالت 

 واالستخبارات وشرطة إسرائيل ومئات من جنود االحتياط.
 25/11/2020القدس، القدس، 

 
 11-12والمشتركة  21-23استطالعان: "يمينا"  .24

أظهرت استطالعات الرأي الصادرة عن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، مساء الثالثاء، : محمود مجادلة
تراجع القائمة المشتركة عن تمثيلها الحالي في الكنيست بواقع ثالثة حتى أربعة مقاعد، في حين 

 "يمينا" تعزيز قوته ليحل في المرتبة الثانية خلف الليكود.يواصل اتحاد اليمين المتطرف 
"(، فإن لو جرت االنتخابات اليوم، لجاءت نتائجها على 11وبحسب القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 

 11مقعًدا؛ القائمة المشتركة  17تيلم"  –مقعًدا؛ "يش عتيد  21مقعًدا؛ "يمينا"  31النحو اآلتي: الليكود 
 7مقاعد؛ و"يهدوت هتوراه"  9مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو"  9مقاعد؛ "شاس"  9احول الفان" مقعًدا؛ "ك

 مقاعد. 6مقاعد، وأخيًرا "ميرتس" بـ
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مقعًدا؛  27اإلسرائيلية، فإن الليكود يحصل في انتخابات تجري اليوم على  13ووفًقا الستطالع القناة 
مقعًدا؛ القائمة  20تيلم"  –ا؛ ثم "يش عتيد مقعدً  23يليه تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" 

مقاعد؛ "يهدوت  7مقاعد؛ "شاس"  8مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو"  10مقعًدا؛ "كاحول الفان"  12المشتركة 
 مقاعد. 6مقاعد، وأخيًرا "ميرتس" بـ 7هتوراه" 
جديدة، فيما من المستطلعة آراؤهم نتنياهو مسؤولية حل الحكومة والذهاب إلى انتخابات  %44وحّمل 
أن بني غانتس هو  %16يعتقدون أن نتنياهو وغانتس مذنبان بنفس القدر، ويعتقد  %31رأي 

عن استيائهم من إدارة  13من المشاركة في استطالع القناة  %56مسؤول عن ذلك. كما عبر 
 حكومة نتنياهو ألزمة فيروس كورونا المستجد.

سب لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية، حصل نتنياهو وعند سؤال المستطلعة آراؤهم عن الشخصية األن
لرئيس "يمينا"، نفتالي بينيت، في حين حصل رئيس حزب "يش عتيد"، يائير  %21مقابل  %32على 

 .%12، ورئيس حزب "كاحول الفان"، بيني غانتس، على %15لبيد، على 
 25/11/2020، 48عرب 

 
 وغيره بإدارة األقصى": ال عالقة لالحتالل 21دائرة أوقاف القدس لا"عربي .25

أكدت دائرة األوقاف وشؤون المقدسات اإلسالمية في القدس، أن إدارة الحرم القدسي : أحمد صقر
تتبع للمملكة األردنية الهاشمية، وال عالقة لالحتالل اإلسرائيلي أو غيره من األطراف بشؤون المسجد 

ومة االحتالل برئاسة بنيامين جاء هذا التصريح، في أعقاب حديث عن دعم حك األقصى المبارك.
نتنياهو، إلشراك السعودية في إدارة شؤون المسجد األقصى المبارك، والسماح بتوسيع عملها في 

وحول دعم االحتالل إلشراك السعودية في إدارة األوقاف في القدس وخاصة المسجد  القدس.
قاف في القدس المحتلة: "ما األقصى، تساءل الشيخ محمد عزام الخطيب، المدير العام لدائرة األو 

": "الجهة 21وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي هي عالقة االحتالل بالمسجد األقصى المبارك؟".
المسؤولة عن المسجد األقصى هي دائرة األوقاف، والملك عبدهللا الثاني ابن الحسين بصفته صاحب 

تعليمات إال من األردن ووزارة وأكد المدير العام، أن "دائرة األوقاف ال تعترف بأي  الوصاية".
 األوقاف األردنية، ونحن نعمل فقط برعاية الملك ووزارة األوقاف".

وحول الحديث عن اتفاق رباعي بين كل من األردن واإلمارات والبحرين والسلطة الفلسطينية، لتنظيم 
 زيارة "سياح الخليج" المطبعين للمسجد األقصى المبارك، قال الشيخ الخطيب:
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س لدي أي معلومات رسمية في هذا الموضوع كدائرة أوقاف"، مضيفا أنه "لم تصلنا أي معلومات "لي 
 من الجهة المسؤولة عنا وهي وزارة األوقاف في عمان".

 26/11/2020، 21عربيموقع 

 
 : مخطط إسرائيلي خبيث لتجنيس المقدسيين"الوالء إلسرائيل"مشروط با  .26

المقدسيين من خالل نظام جديد لتجنيس من يرغب منهم،  : تسعى اسرائيل الحتالل وعيالناصرة
وأعلنت وزارة الداخلية اإلسرائيلية عن نظام جديد يتيح منح الجنسية  شريطة إعالنهم الوالء إلسرائيل.

عاما، إذا كانت بحوزهم بطاقة إقامة لمدة ال تقل عن  21عاما إلى 18اإلسرائيلية للشبان من عمر 
 إلسرائيل.« الوالء»ى، منها إعالن خمس سنوات، مع شروط أخر 

ألف شاب من القدس  20 حواليأمس فإن هذا النظام يتيح تجنيس « هآرتس»وحسب تقرير لصحيفة 
المحتلة، إضافة إلى أبناء عمالء يقيمون في إسرائيل، وأن هذا النظام سيسري أيضا على سبعة 

 سطينيي القدس المحتلة.آالف شاب فلسطيني سنويا، وهذا سيكون التحدي األكبر أمام فل
ألف فلسطيني في القدس المحتلة منذ عام  330من أصل  %10فإن « هآرتس»وحسب معطيات 

 10ألف شخص، ويضاف لهم قرابة 33حصلوا على جنسية إسرائيلية كاملة، ما يعني قرابة  1967
للمدينة من آالف فلسطيني، معظمهم من قرية بيت صفافا الشطر الغربي، والباقي هم ممن انتقلوا 

 القرى في محيط القدس، ومناطق أخرى من البالد.
 25/11/2020، القدس العربي، لندن

 
 توتر بسجن "عوفر" وتعّثر الحوار بين ممثلي األسرى والّسجان .27

أصدر نادي األسير، األربعاء، بياًنا قال فيه إن "جلسة الحوار التي عقدت يوم أمس بين : طارق طه
دارة سج قد فشلت، واألخيرة نقلتهم إلى الزنزانات، بعد رفضهم العودة إلى  "عوفر"ن ممثلي األسرى وا 

يشهد منذ يوم أمس حالة من  "عوفر"وأشار نادي األسير، إلى أن "سجن  األقسام كخطوة احتجاجية".
 (، وانتهت بفشل الحوار".22لقسم ) "المتساداة"التوتر، بعد عملية االقتحام التي نفذتها قوات القمع 

 أسيًرا يقبعون في سجن "عوفر". 850ر أن قرابة ويذك
وفي سياق منفصل، ُأصيب أسيران بفيروس كورونا المستجد خالل احتجازهما في معتقل ملبس 

 .137)بيتاح تكفا( لترتفع اإلصابات بكورونا بصفوف األسرى إلى 
 25/11/2020، 48عرب 
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 دعوة إسرائيلية لتغيير جهة اإلشراف على الحرم القدسي .28
قال كاتب إسرائيلي إن "الوقت حان لتعيين مجلس دولي إلدارة الحرم القدسي، : نان أبو عامرعد

بحيث يتمكن ممثلو الدول اإلسالمية التي تعترف رسمًيا بإسرائيل، إضافة لممثلين منها، من السماح 
 وأضاف جوزيه روتنبيرغ بمقاله بصحيفة ألي شخص، بغض النظر عن دينه، بالصالة في الحرم".

" أن "المطلب اإلسرائيلي يتزامن مع إعالن مفتي القدس بعدم وجود 21"مكور ريشون"، ترجمته "عربي
أي ارتباط يهودي بالحرم، وأصدر قراًرا بعدم السماح لسكان اإلمارات والبحرين بدخوله، يتطلب من 

أن األردنيين، مثل  الحكومة اإلسرائيلية أن تفسح المجال لتشكيل إدارة جديدة للحرم القدسي، مع العلم
 االنتداب البريطاني من قبلهم، أصدروا تشريعات سابقة إلدارة الحرم القدسي".

وأكد أن "تغيير الوضع القائم يشمل االعتراف بأحقية إسرائيل في استبدال مفتي القدس في ظل 
ظروف معينة، واعتراف المجلس الجديد بحق كل شخص، بغض النظر عن دينه، في الصالة في 

حرم القدسي، مع العلم أننا أمام مخطط عريض، يستوجب اإلجابة عن جملة من األسئلة من قبيل ال
 كيفية تحديد التمثيل بهذا المجلس، مما يكشف عن العديد من المزايا والعيوب".

وزعم أن "نقل السيطرة على الحرم القدسي من الهيئة الحالية المعادية إلسرائيل إلى مجموعة )تقبل 
(، يحول الحرم القدسي من مكان يثير الخالفات إلى مكان يجمع الناس، ويشجع المزيد من بإسرائيل

الدول ذات األغلبية المسلمة على صنع السالم مع إسرائيل، رغم أن الجانب السلبي في هذا االقتراح 
 يشمل أن أي تغيير في الوضع الراهن ستكون له عواقب دبلوماسية".

 25/11/2020، "21موقع "عربي 
 

 فيديو يوثق محاولة جنود االحتالل اعتقال جريح فلسطيني من سيارة إسعاف .29
وثقت الكاميرات جريمة مريعة لمحاولة جنود االحتالل اعتقال جريح فلسطيني من داخل سيارة 
االسعاف وسط صراخه القوي من األلم. وأظهر مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل 

لسيارة اإلسعاف بعدما أطلقوا قنابل مسيلة للدموع على  نيلييإسرائاالجتماعي، اقتحام جنود 
من جهتها أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، لألناضول. المتظاهرين في منطقة األغوار الشمالية. وفقا 

الثالثاء، اعتداء الجنود على سيارة اإلسعاف، وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان: 
اإلسرائيلي اعتدوا على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني،  "جنود االحتالل

 وحاولوا اعتقال أحد المصابين من داخلها".
 25/11/2020، الشرق، الدوحة
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 منشآت فلسطينية جنوبي الضفة 10االحتالل يهدم  .30
لغربية، بدعوى منشآت فلسطينية، جنوبي الضفة ا10هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء، 

البناء بدون ترخيص. وقال راتب الجبور، منسق "لجان المقاومة الشعبية" في جنوبي الخليل، إن 
جرافات االحتالل العسكرية داهمت عددا من التجمعات السكانية في بادية الخليل، جنوبي الضفة، 

 وشرعت بعملية هدم مساكن منشآت فلسطينية.
 25/11/2020، فلسطين أون الين

 
 : نقترب بخطوات متسارعة من اإلغالق الشاملبغزة الصحة"" .31

قال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، إن قطاع غزة يقترب بخطوات متسارعة من اإلغالق : غزة
وبين خالل مؤتمر صحفي عقده األربعاء في  الشامل، بعد تزايد أعداد اإلصابات بفيروس كورونا.

مكانيات قطاع غزة وظروفه إلى السيطرة واالحتواء لفيروس مدينة غزة، أنه ال يمكن الوصول بإ
وأضاف: "نحن اآلن في مرحلة االستجابة  كورونا، وأن الصحة تسعى لتثبيط انتشار الوباء.

وأردف "نقترب  والتعايش.. سنحتاج للعودة خطوة إلى الوراء وتغيير سياساتنا حسب الحالة الوبائية".
 افة التي تبعدنا عنه هي االلتزام".بتسارع من اإلغالق الشامل والمس

 25/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 جديدة تهديد لالستقرار في القدس على وحدات استيطانية "إسرائيل"مصر: مصادقة  .32

أن  "،فيسبوك"الحساب الرسمي للوزارة عبر على الشارقة: أعلنت وزارة الخارجية المصرية، األربعاء، 
ى بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية، يهدد عل "إسرائيل"مصادقة 

وزارة أحمد حافظ، أن استمرار السياسات اإلسرائيلية الوأكد المتحدث باسم  استقرار المنطقة.
االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة يقوض من فرص حل الدولتين، ويقف أمام جهود إحياء 

 .ة سعيًا للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينيةالعملية التفاوضي
 2020/11/26، الخليج، الشارقة

 
 بتهمة التطبيع تمت بموافقة الرئاسة لعدم استئذانه بذلك محمد رمضاننقابي مصرال: الحملة ضد  .33

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصرية كواليس قرار : القاهرة –خالد المصري 
لنقابة بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان ومنع نشر اسمه أو صوره، على خلفية أزمة الصور ا

ن نقيب الصحفيين ضياء رشوان حصل مبينًا أ التي تم تداولها له مع إسرائيليين في دبي باإلمارات.
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إلى أن  الفتاً  رئاسة الجمهورية قبل تحديد موقف النقابة من أزمة رمضان. من على الموافقة الرسمية
الحملة الضارية التي تشنها وسائل اإلعالم المصرية ضد محمد رمضان، هي بتنسيق تام مع 

صور الوأوضح أن حملة الهجوم ليس بسبب  مؤسسات الرئاسة والدولة، وليست من قبيل المصادفة.
أو على هذه الخطوة دون االستئذان  رمضان مع رجال أعمال وفنانين إسرائيليين، بل بسبب إقدام

 التنسيق مع السلطات المصرية.
 2020/11/25، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تأجيل زيارة نتنياهو للمنامة  تطلب السلطات البحرينية .34

تأجلت الزيارة العلنية األولى لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى : محمود مجادلة تحرير
، مساء األربعاء، عن العبري قل موقع "والال"المنامة بطلب من السلطات البحرينية؛ بحسب ما ن

وبحسب الموقع، فإن المسوغات التي قدمتها البحرين لتأجيل  مسؤولين في الحكومة اإلسرائيلية.
الزيارة، تتمثل برغبتها بأن تكون الزيارة ضمن "جولة لنتنياهو في منطقة الخليج يزور خاللها 

 اإلمارات كذلك".
 2020/11/25، 48عرب 

 
 لوقف هجمات "الحوثي" "إسرائيل"غلوبس العبرية: ابن سلمان طلب مساعدة  صحيفة .35

أثار  ولي العهد السعودي، محمد بن سلمانأن  كشفت صحيفة غلوبس العبرية: حسين مصطفى
قضية هجمات الحوثيين ، بنيامين نتنياهو، في مدينة "نيوم" مع مؤخراً  جمعهالذي  خالل االجتماع

اهتمام بالده، بشراء أنظمة إسرائيلية  ة ومواقع أخرى في السعودية، مبدياً في اليمن على منشآت نفطي
 للحماية من مثل هذه الهجمات، وعقد صفقات لشراء األسلحة.

 2020/11/25، "21موقع "عربي 
 

 الظروف ليست مالئمة اآلنحاليًا ألن  "إسرائيل"جيبوتي: ال ندرس التطبيع مع رئيس  .36
عيل عمر جيله أن بالده ال تدرس في المرحلة الحالية إمكانية السير أعلن رئيس جيبوتي إسما: لندن

وأوضح  على خطى بعض الدول العربية التي بادرت إلى تطبيع العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي.
، أن الظروف ليست مالئمة اآلن التخاذ "The Africa Report"في مقابلة نشرها، األربعاء، موقع 

  لى عدم وجود أي مشكلة لدى جيبوتي مع اليهود واإلسرائيليين كدولة.إ هذه الخطوة، مشيراً 
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إلى أن بعض اإلسرائيليين يزورون جيبوتي بجوازاتهم لممارسة األعمال، فيما يملك مواطنو الفتًا 
 ."إسرائيل"عاما فرصة السفر إلى  25الدولة األفريقية منذ 

 2020/11/25، "21موقع "عربي 
 

 المعارض للتطبيع مع "إسرائيل"القومي السوداني الصادق المهدال  وفاة زعيم حزب األمة .37
(، في اإلمارات بعد عاماً  85توفي زعيم حزب األمة القومي السوداني، الصادق المهدي ): الخرطوم

آخر المواقف التي  وقد كانت تدهور حالته الصحية في أعقاب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.
 مع االحتالل اإلسرائيلي.السودان رفضه لتطبيع السلطات االنتقالية في اتخذها الصادق المهدي، 

وأعلن في حينه عن انسحابه من المشاركة في مؤتمر لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف بالعاصمة 
 الخرطوم، احتجاجا على التطبيع.

 2020/11/26، قدس برس
 

 ال لمحور الشر واجب وطني  لقاء بن سلمان مع نتنياهو: التصد يستنكررئيس حزب تونسي  .38
حسن سلمان: استنكر األمين العام للحزب الجمهوري التونسي، عصام الشابي، اللقاء الذي  –تونس 

 جمع بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، داعياً 
 ى السعودية واإلمارات ومصر.، في إشارة إل"محور الشر العربي"إلى التصدي لما أسماه 

 2020/11/25، القدس العربي، لندن
 

 من الجرائم اإلسرائيلية  الفلسطينيين الجامعة العربية تدعو لحماية حقوق األطفال .39
دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية حقوق أطفال : بترا –القاهرة 

لزام االحتالل بتطبيق المواثيق واالتفاقيات  ،ة التي يتعرضون لهافلسطين من الجرائم اإلسرائيلي وا 
في تقرير لها بمناسبة  حيث جاء ذلك الخاصة باألطفال ووضع حّد لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي.

 .ذكرى اليوم العالمي للطفل
 2020/11/24، الدستور، عّمان

 
 اإلسرائيلي لياًل على سوريا قتلى موالين إليران حصيلة القصف 8  : المرصد السورال .40

جراء  واثمانية مقاتلين موالين إليران ُقتل، أن لندن: أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، األربعاء
 األربعاء مواقع عسكرية في سوريا. -القصف اإلسرائيلي الذي استهدف ليل الثالثاء 

 2020/11/25، الشرق األوسط، لندن
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 سلمان: لن أدخل في التفاصيلبومبيو عن لقاء نتنياهو وبن  .41
رفض وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، تأكيد لقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  لندن:

على ساحل البحر األحمر، يوم ” نيوم“نتنياهو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مدينة 
 األحد الماضي.

بيو إنه اّطلع على التقارير التي تحدثت عن لقاء نتنياهو قال بوم” فوكس نيوز“وفي مقابلة مع قناة 
 ورئيس الموساد يوسي كوهين مع بن سلمان.

 وأضاف أنه يترك لمحمد بن سلمان ونتنياهو القول عما إذا كان اللقاء قد عقد أم ال.
ى وعند سؤاله عما إذا كان اللقاء بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي حصل، اكتف

 بومبيو بالقول إنه التقى بن سلمان وال يريد الدخول في التفاصيل.
 25/11/2020القدس العربي، لندن، 

 
 األونروا: قرار قريًبا بدفع جزء من الرواتب نهاية الشهر أو تأخيرها .42

صرح فيليب الزاريني، المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين  :نيويورك
مليون  70ين )األونروا(، للمجلس االستشاري للوكالة، أن الوكالة ال تزال بحاجة ماسة إلى الفلسطيني

دوالر من المساهمات لتجنب اإلجراءات المؤلمة في األسابيع المقبلة للحد من حجم االلتزامات 
 .2021المرحلة إلى عام 

نون األول، فستستمر الوكالة وقال الزاريني، إنه إذا لم تؤمن أموال رواتب شهري تشرين الثاني وكا
في نقص السيولة الالزمة للعمل في كانون الثاني، وفًقا للمعلومات المتاحة حالًيا عن مساهمات 

2021. 
مليون  115وحسب الناطق االعالمي في االمم المتحدة، فان األونروا تواجه، هذا العام عجزا قدره 

ية رواتب شهري تشرين الثاني وكانون األول مليون دوالر الالزمة لتغط 70بما في ذلك  -دوالر 
 ألف موظف. 28ألكثر من 

 26/11/2020الدستور، عّمان، 
 

 مليار دوالر 17األمم المتحدة: الحصار االسرائيلي يكلف اقتصاد غزة نحو  .43
مليار دوالر مع تراجع إجمالي  17كلف الحصار اإلسرائيلي اقتصاد غزة حوالى : )أ ف ب( -جنيف

وفقًا  2018و 2007بين عامي  %49وارتفاع البطالة بــــ  %27ي للفرد في القطاع بــــ الناتج الداخل
 لتقرير لألمم المتحدة، نشر اليوم األربعاء.
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وأشار مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة والتنمية الذي استند في حساباته الى قيمة الدوالر في عام 
 على الفترة نفسها. %5، إلى أن غزة سجلت معدل نمو يقل عن 2015

 2007وجاء في التقرير الذي سيرفع إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة "خالل الفترة الممتدة بين 
وفقًا لتحليل اقتصادي يقيس بيانات مستقاة من دراسات لدى األسر، تقدر الكلفة االقتصادية  2018و

يود الصارمة من ناحية االقتصاد التراكمية لالحتالل االسرائيلي لغزة جراء الحصار الطويل والق
مليار دوالر أي ست مرات قيمة إجمالي الناتج الداخلي في غزة  16.7والتنقل والعمليات العسكرية بـــ 

 ".2018من إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني في  %107أو 
 25/11/2020القدس، القدس، 

 
 عي معرضة للخطر بسبب العجز المالياألونروا: المساعدات األساسية للناجين من العنف االجتما .44

قالت األونروا في بيان صدر عنها، اليوم األربعاء، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على  :القدس
، 19-العنف ضد المرأة، "شاهدت األونروا وبشكل مباشر تأثير تدابير االحتواء المبكر لفيروس كوفيد

ن عدد الناجيات من بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة، وتحدي دًا على النساء والفتيات، وا 
العنف المبني على النوع االجتماعي واللواتي تم تحديدهن من خالل خدمات األونروا انخفض بأكثر 
من النصف في آذار ونيسان في بعض أقاليم العمليات، بينما زادت في الوقت نفسه شدة االعتداءات 

 إلبالغ عنها".الجسدية واإلساءات النفسية التي تم ا
وأكدت األونروا حاجتها الماسة إلى األموال كي يتمكن الموظفون من االستمرار في تقديم الخدمات 

، 2012األساسية دون انقطاع، في ظل انخفاض التدفق النقدي للوكالة إلى أدنى مستوياته منذ عام 
لتصبح أخطار الناجيات ، 19-ومع ارتفاع احتياجات الالجئين بشكل حرج بسبب تأثير جائحة كوفيد

من العنف المبني على النوع االجتماعي حادة إذا ما تم تهديد الدعم المقدم لهن، وفقط في حال تسلم 
تمويل كاف، ستتمكن الوكالة من مواصلة دعم الجئي فلسطين األكثر عرضة للمخاطر، والذين 

 انتهاء الجائحة الحالية. ستستمر عواقب العنف المبني على النوع االجتماعي عليهم إلى ما بعد
 25/11/2020القدس، القدس، 

 
 والسعودية "إسرائيل"غوغل تخطط لمد كابل من األلياف البصرية لخدمات اإلنترنت يربط  .45

( األساس لشبكة ألياف بصرية ستصل ألول مرة Googleتضع شركة غوغل ): وول ستريت جورنال
سرائيل، بينما ت فتح ممرا جديدا لحركة اإلنترنت العالمية، وفقا بين المملكة العربية السعودية وا 

 لمطلعين على ذلك.
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إن غوغل  -يوم االثنين-( Wallstreetjournalوقالت صحيفة وول ستريت جورنال األميركية )
تخطط لمشروع ضخم للشبكات يربط أوروبا بالهند مرورا بالشرق األوسط، بهدف زيادة القدرات 

 ير مراكز بيانات الشركة.التمريرية للشبكات القائمة وتطو 
ومن المرجح أن يتكون المسار من كابل بحري بين الهند والسعودية مع روابط مع دول مجاورة مثل 
سرائيل، وعلى األرجح عبر  ُعمان. وقال أشخاص على دراية بالمشروع إنه سيعبر برا عبر األردن وا 

 البنية التحتية الحالية لأللياف الضوئية.
رامان نتيجة سلسلة من الصفقات التي توسطت فيها الواليات المتحدة وخلقت ويعتبر مشروع بلو 

سرائيل، حيث قامت كل من اإلمارات  عالقات دبلوماسية وتجارية جديدة بين دول الخليج العربية وا 
 والبحرين والسودان بتطبيع عالقاتها مع إسرائيل، بتنسيق من إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب.

 25/11/2020نت، الجزيرة.
 

 مرساة للديمقراطية وحل الدولتين ضمانا الستمرارها كدولة يهودية "إسرائيل" عدّ "بلينكين" يتقرير:  .46
آنتوني بلينكين، خيار الرئيس المنتخب جو بايدن ليكون وزيًرا للخارجية  :سعيد عريقات -واشنطن 

مهني لمنصب وزير الخارجية، األميركية، يجلب معه سجال طويال من الوالء الشخصي لبايدن وال
باإلضافة إلى عولمة وأممية مصقولة للغاية بحسب الخبراء، تنطوي على شراكة نشطة مع الحلفاء 

صعدة المختلفة، خاصة العسكرية واألمنية. كما كان بلينكين إلى جانب بايدن في تأييده األعلى 
االنتقاد من قبل "الواقعيين (، مما عرضه للكثير من 2015( وحرب اليمن )2003لحرب العراق )

 التقدميين" بسبب استعداده الستخدام الثقل والخيار العسكري األميركي في المناطق الساخنة.
وتتسم شخصية بلينكين بالدماثة والسالسة، ويجلب معه رقيا لغويا في وصف وتقسمة العالم وفق 

متحدة العالم، فسيتقدم آخرون للقيام األولويات األميركية القائمة على أساس "إن لم تقد الواليات ال
 بذلك".

في الشأن الفلسطيني اإلسرائيلي، يعكس بلينكين مواقف بايدن في ردود أفعال مكتوبة ومفلترة للغاية 
ومقتضبة تقود مساًرا دقيًقا حول نفوذ إسرائيل في واشنطن بينما ال تفعل شيًئا لإلساءة أو المساس بما 

 يسميه "الوطن اليهودي".
"نحن بحاجة إلى إعادة الدخول في الصفقة اإليرانية إذا أعادت إيران الدخول إليها،  ل بلينكين:يقو 

ألن إتالف الصفقة جعل إسرائيل غير آمنة؛ نحن بحاجة إلى ترك القوات في سوريا ومشاورة إسرائيل 
طقة، ونحن في جميع أعمالنا في الشرق األوسط ألنها )إسرائيل( هي "مرساة" الديمقراطية في المن

بحاجة إلى وصف النشاط االستيطاني اإلسرائيلي بأنه غير مفيد" دون القيام باتخاذ أي خطوات 
 للضغط على إسرائيل لعكس االستيطان أو وقفه.
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 2014وكان لبلينكين دور فعال في تسريع التزويد العسكري إلسرائيل أبان حربها على قطاع غزة عام 
 ع عن نفسها" وهو الموقف الرسمي إلدارة الرئيس أوباما عندئذ.تحت غطاء "من حق إسرائيل الدفا

وحول حركة المقاطعة بي.دي.إس، صرح بلينكين أن المقاطعة شيء سيئ جدا، ولكن ال يمكن منع 
 األميركيين من دعمها.

وقد أسرعت كل من منظمة جي ستريت، وهي منظمة تلقب نفسها باللوبي اإلسرائيلي الداعي لحل 
منظمة إيباك من مباركة تسمية بلينكين الوزير القادم للخارجية، فيما كتبت النائبة في الدولتين، و 

تشرين الثاني بشأن تعيين بلينكين:  24الكونغرس األميركي رشيدة طليب على شبكة تويتر الثالثاء، 
"طالما أنه ال يقمع حقي في التعديل األول للدستور في التحدث ضد سياسات نتنياهو العنصرية 

 والالنسانية...الشعب الفلسطيني يستحق المساواة والعدالة ".
يذكر أن بلينكين قال في محاضرة مطولة ومفصلة في شهر تموز الماضي قبيل مؤتمر الحزب 
الديمقراطي الذي اختار بايدن مرشحا رسميا في معهد "هدسون" بشأن الصراع الفلسطيني "إن بعض 

قتنا بإسرائيل كمرساة وأساس للديمقراطية في المنطقة. هذا لن األسس ... تبقى ثابتة، بدءًا من عال
 يتغير. االلتزام بأمن إسرائيل لن يزول".

وأضاف بلينكين إنه متمسك بحل الدولتين على الرغم من تقويض إسرائيل الحتمال قيام دولة 
تعقيد" فلسطينية. وردا على سؤال يخص ما إذا كانت "عمليات ضم الضفة الغربية" ستؤدي إلى "
سرائيل، قدم بلينكن إجابة دبلوماسية طويلة تجنبت تماًما أي انتقاد حقيقي.  العالقة بين بايدن وا 

وشرح بلينكين، "ما يفعله الضم بالتأكيد هو تعقيد احتمال تحقيق حل الدولتين في الشرق األوسط، 
تمثل أفضل طريقة وربما أنها  وهذه النتيجة المرجوة؛ دولتان لشعبين في رأيي، ولعل األهم من ذلك،

الطريقة الوحيدة التي سيكون لديك بها مستقبل آمن إلسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ودولة 
للفلسطينيين، ولذلك فإن أي إجراء من جانب واحد من قبل أي من الجانبين يجعل هذا االحتمال 

رضه كرئيس. لذلك سنرى ما أكثر صعوبة وأكثر بعًدا وهو أمر يعارضه نائب الرئيس )بايدن( وسيعا
فضل أن ال تفعل إسرائيل ذلك، عندها سنجد طرًقا إلعادة بناء بيئة يمكن فيها األستختاره إسرائيل. 

 لألطراف إعادة االنخراط في اتجاه الدولتين".
مليارات دوالر سنوًيا تمنحها  4ويعارض بلينكين أي قيود أو شروط أو عقوبات على ما يقرب من 

متحدة إلسرائيل، على الرغم من االستيطان واالحتالل اإلسرائيلي وسلب األراضي الواليات ال
 المخصصة لتلك الدولة الفلسطينية.

إيباك" –وفي شهر حزيران الماضي أكد بلينكين أمام "اللجنة اليهودية األميركية للعالقات العامة 
 "ألننا نتشارك القيم".اللوبي اإلسرائيلي القوي، إن بايدن سيلتزم بإسرائيل بكل الطرق، 
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وشدد بلينكين على أن بايدن كرئيس ال يريد أن يخوض جدال سياسيا حول إسرائيل، بمعنى االلتزام 
 ديمقراطي وجمهوري إلسرائيل تحت أي ظروف". –"بثنائية التأييد الحزبي

نووي الذي ومن المتوقع أن يعطي بلينكين أولوية مرموقة إلعادة التفاوض مع إيران بشأن االتفاق ال
حيث أن يعتبر أن "تحطيم الصفقة النووية" التي حصلت عليها إدارة  2015عمل على إبرامه عام 

الرئيس السابق أوباما بشق األنفس مع إيران بمثابة "الفشل الذريع"، أن القيام بذلك يهدد إسرائيل و 
ة نووية مما كانت عليه عندما "يعزل الواليات المتحدة وليس إيران" حيث أن إيران اليوم أقرب إلى قنبل

ترامب قال إن تمزيق  غادر الرئيس أوباما منصبه، وقد وضعنا ترامب على شفا حرب في الخليج...
االتفاق سيجبر إيران على التفاوض على اتفاق أفضل، وسيؤدي الضغط األقصى إلى توقف إيران 

 عن األعمال الخطيرة، ولكن هذه األمور زادت" بحسب قول بلينكين.
 25/11/2020القدس، القدس، 

 
 الحوار والوحدة الوطنية بعد رسالة "المنّسق" .47

 *هاني المصري
هل من الممكن أن يستمر الحوار الهادف إلى تحقيق الوحدة الوطنية، وكأّن رسالة "المنسق"، وتفسير 

أم ال يمكن الرد الرسمي الفلسطيني عليها بأن إسرائيل أكدت التزامها باالتفاقات، لم يحدثا شيًئا؟ 
ذلك، على خلفية أن الموقف المشترك من رؤية ترامب ومخطط الضم وقرار التحلل من االتفاقيات 

 أيار الماضي؛ وّفر األساس السياسي لجولة الحوار األخيرة؟ 9المتخذ في 
 إن الحديث عن التزام إسرائيل باالتفاقات لم يأخذه أحد على محمل الجد، فما لم تلتزم به إسرائيل في

 شروط كانت أحسن للفلسطينين ال يمكن أن تلتزم به اآلن.
 الجواب عن السؤال ممكن أن يكون من شقين:

الجواب عنه نظرًيا، نعم، يمكن استمرار الحوار، والدليل أن حوار القاهرة بدأ في العام  الشق األول:
ما عّرض حركة حماس وكانت المنظمة ملتزمة باالتفاقيات وااللتزامات المترتبة عليها، وهو  2005

لالنتقاد، ألنها لم تشترط إلغاء اتفاق أوسلو قبل المشاركة في السلطة، كما تم التوّصل إلى "اتفاق 
، وما تبعه من اتفاقات من دون التخلي عن االتفاقيات الموقعة مع االحتالل، 2011القاهرة" في العام 

ماس" على هذه االتفاقيات، أو على شروط بل كان البحث يدور في تلك الفترة عن إمكانية موافقة "ح
اللجنة الرباعية الدولية، لدرجة أن حكومة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية أكدت في برنامجها احترام 
هذه االتفاقيات، ولم يشفع لها ذلك، ألن كان المطلوب منها االلتزام بهذه االتفاقات، وليس احترامها 

 فقط.
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في سلطة أوسلو بأن االتفاق يلفظ أنفاسه، وأن المفاوضات وصلت  المبرر الذي كان يساق لالنخراط
 إلى طريق مسدود، والضرب في الميت حرام.

، فإن الجواب عليه يفيد بأن استمرار الحوار سيفسر على أنه تواطؤ أو توفير الشق الثانيأما 
، إذ بات أوسلو الغطاء للعودة إلى االتفاقيات )حاضنة السلطة(، خصوًصا أنها تتم في ظروف أسوأ

، اتضح فيها 1993هو السقف األعلى الجاري العمل للوصول إليه. فقد جرت مياه كثيرة منذ العام 
إلى اآلن، أن إسرائيل لم  1995وتكرس طوال تلك المدة، ال سيما بعد اغتيال إسحاق رابين في العام 

وأنها لم تقم باإلعالن الرسمي عن  تعد تطبق التزاماتها في اتفاق أوسلو وملحقاته، بل تجاوزتها كلًيا،
إلغائه حتى يستمر الجانب الفلسطيني بالوفاء بالتزاماته، وحتى ال تتحمل المسؤولية عن موته أمام 

 العالم كله.
وأكثر من ذلك، انتقلت إسرائيل في نفس العام الذي شهد بدء حوار القاهرة لتحقيق المصالحة، 

( والبحث عن 2009-1993دة الحكم، من مرحلة إدارة الصراع )وتحديًدا بعد تولي بنيامين نتنياهو س
تسوية مختلة لصالحها عبر المفاوضات، إلى مرحلة فرض الحل اإلسرائيلي من دون مفاوضات، 
مستغلة المفاوضات إن وجدت للتغطية على خلق الحقائق االحتاللية واالستعمارية االستيطانية 

 هو الحل الوحيد الممكن والمطروح عملًيا.العنصرية، التي تجعل الحل اإلسرائيلي 
جراء مفاوضات على قضايا  الدليل الحاسم على ما سبق أن إسرائيل لم تعد معنية بمسار سياسي وا 
الحل النهائي التي تقوم بإجراءات الستكمال تصفيتها، ويتجلى ذلك فيما يجري في القدس، والسعي 

سرائيل، أسوة بما فعلت الواليات المتحدة، وكذلك العتراف الدول بضمها وأنها العاصمة األبدية إل
السعي لتصفية قضية الالجئين، إضافة إلى وصول عدد المستعمرين المستوطنين في الضفة إلى 

 ألف. 800أكثر من 
ودليل آخر على ذلك، طرح رؤية ترامب التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، فهي خطة 

نما ال بد  إسرائيلية تبنتها إدارة ترامب، لذلك ال يكفي لكي تموت من حيث الجوهر سقوط ترامب، وا 
من سقوط دعاتها اإلسرائيليين، وهم كثر، كما يظهر ذلك في أن اليمين واليمين المتطرف في 

 من اإلسرائيليين فضلوا فوز ترامب. %70إسرائيل يحظيان باألكثرية، وفي أن أكثر من 
تستهدف تكريس األمر الواقع المنخفض سقفه كثيًرا عن  الخالصة مما سبق، إذا كانت المصالحة

سقف اتفاق أوسلو، والذي يتدهور باستمرار، ويهدف إلى تصفية القضية من مختلف جوانبها؛ فعندها 
ال مشكلة في مواصلة الحوار إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، والبحث سيكون عن مخرج لمشاركة 

يفية تجاوز حاجز شروط اللجنة الرباعية، وبهذا المعنى يكون "حماس" ضمن السلطة والمنظمة، وك
 الحوار والوحدة إن تحققا تأبيًدا لألمر الواقع.
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أما إذا كانت المصالحة تستهدف النهوض بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من المنحدر الذي 
المطلوب في هذه وصلت إليه كما هو مفترض، ويهدد بالوصول إلى كارثة وطنية كاملة األركان، ف

الحالة أن يكون حجر األساس في الحوار والوحدة التخلي الكامل، أو االستعداد العملي على األقل، 
عن اتفاق أوسلو والتزاماته، وعن األوهام والرهان على اآلخرين والتسوية التفاوضية التي ماتت 

يل، وال يوجد على أرض وشبعت موًتا، ولن يحييها جو بايدن، ألنه صهيوني ومؤيد كبير إلسرائ
الصراع وفي المنطقة عوامل ومعطيات تدفعه للضغط على إسرائيل، بل ما تشجعه، على العكس 

 تماًما.
جديدة وشراكة حقيقية وديمقراطية توافقية، أم نريد وحدة  استراتيجيةهل نريد وحدة وطنية على أساس 

أن يؤدي إليه بقصد أو من دون قصد  لتكريس الوضع البائس الراهن المتدهور باستمرار، وما يمكن
 إلى التغطية على محاوالت تصفية القضية الفلسطينية؟

في ضوء الجواب عن هذا السؤال، يمكن رسم خارطة الطريق للمستقبل، فإذا حسمنا أننا نريد شق 
طريق الخالص الوطني كما يستجيب مع مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني ال السير في طريق 

فيمكن حينها االتفاق على كيفية الخروج من الوضع الراهن، وكيفية التخلي عن أوسلو االستسالم، 
 وليس تكتيًكا أو مجرد تهديد، مرة واحدة أو بالتدريج. كاستراتيجيةوالتزاماته، 

بالتأكيد، إن تغيير السلطة ال بد أن يكون في قلب أي برنامج جديد، فالسلطة بوضعها الحالي 
مسك بها كما هي إلى المربع األول، مربع االلتزامات المجحفة، فهي تعتمد في مصيدة، وسيعيدنا الت

حياتها على إسرائيل اقتصادًيا وأمنًيا، وال تستطيع التحرر منها إال في سياق تغييرها لتصبح سلطة 
حالة مهمتها السياسية إلى المنظمة التي يجب أن يعاد بناؤها لتضم مختلف ألوان  خدمية إدارية، وا 

يف السياسي، وتكون قواًل وفعاًل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في هذه الحالة، فضاًل الط
 عن توزيع مقراتها وقياداتها على جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني حيثما أمكن ذلك.

ارة في الختام، أحذر من إعادة إنتاج المحاوالت السابقة لتحقيق المصالحة التي كانت أقرب إلى إد
االنقسام، كما ظهر في تركيزها على تشكيل الحكومة، أو فرض سيطرتها على قطاع غزة، أو إجراء 
االنتخابات، أو تشكيل لجنة تحضيرية للمجلس الوطني، أو عقد اجتماع األمناء العامين كمدخل 

رزمة إلنهاء االنقسام، وتوضع القضايا األخرى على الهوامش، في حين إن الحل الممكن هو حل ال
الشاملة الذي يشمل كل القضايا، بحيث يكون مدخله تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على توفير 
إجراء االنتخابات، وعلى أن تطبق بشكل متكامل ومتواٍز لتخرج القضية منتصرة، وهذا الحل غير 
مقبول من القوى النافذة، وهو حتى يتحقق بحاجة إلى ضغط سياسي وجماهيري كبير ومتصاعد، 
قادر على إحداث تغيير يفرض تحقيق مصلحة الشعب على طرفي االنقسام، وهذا غير متوفر حتى 
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اآلن، ما يوجب العمل على توفير مستلزماته، وعدم االنتظار، وتحقيق أقصى ما يمكن عمله لتقليل 
 الخسائر واألضرار إلى حين توفره.

في تنفيذ االلتزامات من جانب واحد،  كما تفترض التجارب السابقة الحذر من الوقوع في االستمرار
وفي فخ االنتخابات هي الحل أو المدخل، فال انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها ومسموح بإجرائها 
تحت االحتالل واالنقسام وفي ظل سلطتين متنازعتين، ويشارك فيها كل من له حق المشاركة، 

ذا جرت ستكون تحت مظلة أقل من خصوًصا من الفصائل الوطنية المصنفة على قائمة اإل رهاب، وا 
ذا شاركت  أوسلو، وتمهد لتمرير الحل اإلسرائيلي، وهذا سيحول دون مشاركة فصائل أساسية، وا 
ذا فازت ممنوع أن تحكم، وهذا كله يفتح الطريق النتخابات في الضفة  ممنوع أن تفوز باالنتخابات، وا 

 فقط، ويجعلها السيناريو المطروح بشدة.
 1996األحوال، فإن وظيفة االنتخابات إذا جرت ضمن هذه الظروف، كما كانت انتخابات  وفي كل

، هي منح الشرعية لسلطة الحكم الذاتي، وما تسمى "عملية السالم" التي لم تكن أبًدا 2006و 2005و
نما عملية للتغطية على األمر الواقع الذي يفرضه االحتالل، والذي يجعل بالحقائ ق عملية سالم، وا 

 التي يخلقها باستمرار الحل اإلسرائيلي يمر بأسرع وقت وأقل التكاليف.
 مدير مركز مسارات*

 24/11/2020مركز مسارات، 
 

 التحالف السعودال اإلسرائيلي في مواجهة بايدن .48
 ياسر أبو هاللة

مت به تبقى السعودية "التقليدية"، ممثلة بالملك سلمان ووزارة الخارجية، ملتزمة بالموقف الذي التز 
السعودية منذ مبادرة السالم العربية قبل نحو عقدين، وهو التطبيع الشامل مع العالم العربي، مقابل 
السالم الشامل مع العرب والفلسطينيين. أما السعودية الحقيقية الموازية فهي متحّللة من ذلك كله، 

لفلسطينية، ومتحالفة مع وهي بقيادة الحاكم الفعلي محمد بن سلمان، متنّكرة للحقوق العربية وا
الصهيونية، وليس مع إسرائيل الدولة، فعندما تشارك السعودية الحقيقية في الضغط على السودان 
ودفع رشوة التطبيع تكون قد تجاوزت العالقات "الطبيعية" مع الدولة إلى التحالف االستراتيجي 

 الشامل. 
العراق وسورية وباكستان ودول كثيرة.  لم يتوقف األمر عند السودان، تمارس الضغوط ذاتها على

عمليا، تشتغل السعودية كاسحة ألغام لدولة االحتالل، تمّهد لعبور دباباته، وتتحمل كلفة ذلك باندفاٍع 
يقارب الفدائية، تماما كاإلمارات، وهي من قبل ومن بعد جزء من تحالفها بشكل ضمني. والحفاظ 
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ين: مراعاة الرأي العام السعودي الذي أّكدت استطالعات على عدم عالنية العالقة يعود إلى اعتبار 
الرأي إنه معاٍد بقوة للتطبيع، ومناصر للحق الفلسطيني. رغبة الملك سلمان في الحفاظ على صورته 
بأنه لم يضع يده بيد الصهاينة، تماما كإخوته الذين سبقوه في الحكم. وفي المقابل، هو ال يضع حدا 

د، باتجاه إسرائيل، وهو راٍض تماما عنه، فالمسألة تقاسم أدوار إلى أن يغادر الندفاع ابنه، ولي العه
 الحكم أو يغادر الدنيا. 

بحسب الصحافة اإلسرائيلية، لم يكن لقاء نتنياهو ومحمد بن سلمان في يوم اإلثنين الماضي، وسّربه 
ية وأوروبية. الجديد ليس اإلعالم اإلسرائيلي، األول بينهما، سبقته لقاءات في "يخوت" وفي مدن عرب

اللقاء، وال مواضيعه، إنما "تسريب" خبره. خصوصا أن الرقابة العسكرية اإلسرائيلية كان بإمكانها 
وقف نشر الخبر. أكثر من ذلك، أّكد مسؤولون سعوديون كبار لـ"وول ستريت جورنال" اللقاء، بمعنى 

 أن التسريب كان مقصودا من الطرفين... لماذا؟
دية من محمد بن سلمان لنتنياهو في معركته الداخلية، فهو مديٌن له تماما، كما هو مدين أوال هو ه

لترامب، في "حماية مؤخرته". ويعلم نتنياهو أن التطبيع العلني وشبه العلني مع السعودية سيعّزز 
ع فرصه الداخلية. ولذلك غّرد أقرب مستشاريه أنه في الوقت الذي يصنع منافسه السياسة هو يصن

 السالم. 
ثانيا، وبحسب ما صرح مسؤولون سعوديون لصحيفة إسرائيل اليوم، المقّربة من نتنياهو، تسريب 
اللقاء رسالة إلى الرئيس األميركي المنتخب، بايدن، أن "المملكة واثقة" من أن بايدن وفريقه "أعدوا 

موحدة مع اإلسرائيليين بشأن بالفعل خطة التفاق جديد مع اإليرانيين"، و"الرياض مهتمة بإقامة جبهة 
 القضية اإليرانية"، وهي تعتبر إسرائيل "الحليف األهم لمواجهة التهديد اإليراني". 

ثالثا، وبحسب الصحيفة المقّربة من نتنياهو، والتي اطلعت على المباحثات السّرية، "يخشى 
ؤولين سعوديين السعوديون عقوبات ومذكرات توقيف تصدرها إدراة بايدن ضد ابن سلمان، ومس

آخرين، في قضية اغتيال جمال خاشقجي". وفي هذه الحالة، بحسب الصحيفة، "أخبر ابن سلمان 
 نتنياهو بأن السعوديين بحاجة إلى مساعدة إسرائيلية مع األميركيين". 

بالنتيجة، لن يفيد ذلك كله محمد بن سلمان، وهو على عادته، في اندفاعاته الهوجاء، يحقق خسائر 
، ولن يتمّكن اإلسرائيليون من مساعدته، لكنه هو من يساعدهم. ستظّل إيران تهديدا قائما له. صافية

حققت انتصارات عليه في اليمن، وفي قلب السعودية عندما ضربت "أرامكو"، وفي لبنان وغيره من 
خرته" ساحات التنافس. وهي تعود مسلحة باتفاق نووي جديد. والرجل الذي كان يتفاخر بأنه حمى "مؤ 

سيكون مشغوال بحماية "مؤخرته" هو بعد هزيمته في االنتخابات. لديه ملفات مفتوحة في التدخل 
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الروسي، والضرائب وعرقلة العدالة وغير ذلك. بالنسبة للديمقراطيين، سيتلّذذون بضرب حلفائه، 
 وأولهم محمد بن سلمان.

 26/11/2020، العربي الجديد، لندن
 

 رُّب الشبان اإلسرائيليين من التجنيد لا "أسباب نفسّية"في ته %50ارتفاع بنسبة  .49
 عاموس هرئيل
ُسجل هذا العام رقم قياسي آخر في نسبة الشبان الحاصلين على إعفاء من الخدمة العسكرية ألسباب 

في المئة من الشباب  11.9نفسية. وحسب معطيات تم جمعها في قسم القوة البشرية في الجيش فإن 
يد في هذا العام )يهود ودروز( حصلوا على هذا اإلعفاء. يدور الحديث عن ارتفاع الملزمين بالتجن

في المئة خالل سنتين، استمرارًا لمنحى الزيادة الذي استمر طوال العقد  50حاد بنسبة حوالي 
في المئة. ومن أجل المقارنة فإن  7.9بلغت نسبة الحاصلين على اعفاء  2018األخير. في العام 

في  2.2هذا العام بلغ اإلعفاء الجسدي  –طبي من الخدمة ألسباب جسدية بقي تقريبا ثابتًا االعفاء ال
 في المئة قبل ثالث سنوات. 1.9المئة من الشباب مقابل 

سنة، وعندما تم  حواليفي الجيش قلقون من االرتفاع في اإلعفاء النفسي منذ بضع سنوات. قبل 
حاصلين على اإلعفاء، دار الحديث عن جهود مركزة لقسم اإلبالغ عن االرتفاع السابق في نسبة ال

القوة البشرية لوقف هذا التوجه. أعطى الجيش اإلسرائيلي تعليماته في حينه لضباط الصحة النفسية 
تعمقًا طلبات اإلعفاء بهدف العثور على محاوالت  أكثرفي مكتب التجنيد بأن يفحصوا بصورة 

أن هذه الجهود لم تجدِّ نفعًا حتى اآلن، وأن األرقام فقط تواصل  التهرب. وتدل البيانات الجديدة على
 االرتفاع.

الى جانب االرتفاع المتواصل في نسبة طالب المدارس الدينية األصولية الذين يحصلون على إعفاء 
في المئة من الشباب في  15.9الذي وصل، هذا العام، الى «( توراته هي مهنته»)حسب اتفاق 

عفاءات النفسية باعتبارها المشكلة الرئيسية المطلوب من الجيش مواجهتها في كل الدورة، تظهر اإل
ما يتعلق بموضوع التجنيد. جزء من الحاصلين على اإلعفاء النفسي هم أصوليون ال يتعلمون في 
المدارس الدينية، لكن معظم الحاصلين على اإلعفاء هم شباب علمانيون. في الجيش اإلسرائيلي 

انات بين مكتب التجنيد في القدس والمكاتب في مناطق أخرى، ولم يشخصوا وجود بيانات قارنوا البي
 أعلى في العاصمة، التي تركيز األصوليين فيها أعلى.

في الجيش ينسبون االرتفاع الى ظاهرة منتشرة في الدول الغربية: ارتفاع في عدد الشباب الذين يتم 
 وهو أمر بارز ايضا في إسرائيل.تشخيصهم كأشخاص يعانون من اكتئاب وخوف، 
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إضافة الى ذلك، يبدو االرتفاع في عدد الحاصلين على اإلعفاء ايضا نتيجة انخفاض معين بدأ في 
العقدين األخيرين في قيمة الخدمة العسكرية في نظر أجزاء كبيرة من المجتمع اإلسرائيلي. الوصمة 

ية يشعر بها اآلن بدرجة أقل، وعلى التي رافقت في الماضي اإلعفاء من الخدمة ألسباب نفس
األغلب هي تصّعب على الشباب االندماج في العمل والمجتمع. في الجيش يفترضون أنه في جزء 

 كبير من الحاالت يدور الحديث عن تهرب ليس له مبرر نفسي كاف.
صلين في المئة في عدد الحا 1حسب معطيات أولية عن دورات التجنيد القادمة يتوقع زيادة بنسبة 

. وليس مستبعدًا أن الظواهر القائمة سيتم 2021على اإلعفاء النفسي في أوساط الشباب في العام 
« كورونا»تسريعها على خلفية الصعوبات االقتصادية واالجتماعية والنفسية التي أحدثتها أزمة 
 –تصادية المتواصلة في إسرائيل. عندما تحولت أجندة المشاكل الملحة في الدولة الى أجندة اق

اجتماعية أكثر منها عسكرية، فان األمر يتبدى بشكل عام أيضا في انخفاض الدافعية للخدمة في 
الجيش بشكل عام والخدمة في وحدات مهمة أو قتالية بشكل خاص. إضافة إلى ذلك يشيرون في 

األصوليين الجيش الى أن حقيقة أنه لم يتم العثور على حل لمسألة المساواة في تحمل العبء ونسبة 
الذين يحصلون على إعفاء كامل من الخدمة، تواصل االرتفاع، هذه أيضًا تساهم في شرعنة التهرب 

 في نظر جزء من الشباب الذين يطلبون الحصول على إعفاء نفسي.
في الجيش ما زالوا يفحصون عدة أفكار بهدف تقليل حجم اإلعفاء ألسباب نفسية في السنوات 

لبشرية سبق وزاد عدد ضباط الصحة النفسية في مكاتب التجنيد بهدف تمكينهم القادمة. قسم القوة ا
« صناعة»لكل طلب. في الماضي اشتكوا في الجيش بسبب تطور  أكثرمن القيام بفحص معمق 

 المرضى النفسيين، باتباعهم مقاربة تسهل منح اإلعفاء النفسي للشباب المتوجهين للخدمة.
ألسباب نفسية لن تقود بالضرورة الى إعفاء  21د اللياقة البدنية فكرة اخرى فحصت تقول إن تحدي

فوري وكامل من الخدمة. في جزء غير قليل من الحاالت يمنح اإلعفاء النفسي بذريعة أن الشباب ال 
يستطيع ألسباب نفسية حمل السالح أو النوم في القاعدة التي يخدم فيها والقيام بوردية ليلية. حسب 

إن قسم القوة البشرية يحدد عدة مئات من الوظائف في الجبهة الداخلية، التي ال الحل المقترح ف
تحتاج حمل السالح أو المكوث في القاعدة في وردية ليلية، من أجل تقليص نطاق اإلعفاءات 
الكاملة من الخدمة. هذا يلزم الجيش بالتخلص من طلب نقل التدريبات على إطالق النار في 

 د، األمر الذي ال يستثنى منه إال عدد قليل من الجنود.الورديات لكل الجنو 
في وقت سابق من هذا الشهر قررت المحكمة العليا أن القانون الذي يعفي طالب المدارس الدينية 

شباط. ألغت المحكمة العليا قانون التجنيد قبل نحو ثالث  1من التجند للجيش سيتم إلغاؤه في 
ت الدولة تأجيل تنفيذ القرار من حين الى آخر. مع ذلك، في سنوات، ومنذ ذلك الحين تلقى طلبا
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قرارها، هذا الشهر، أوضحت المحكمة للدولة بأنه لن يتم إعطاء تمديدات اخرى في هذا األمر. 
وحسب القانون فإنه من اللحظة التي يدخل فيها إلغاء اإلعفاء لطالب المدارس الدينية الى حيز 

 التجند للجيش.التنفيذ يكون عليهم االلتزام ب
 «هآرتس»

 25/11/2020األيام، رام هللا، 
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