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 إيران تتحد  عن دور إسرائيلي وتتوعد باالنتقام.. زادةاغتيال العالم النووي اإليراني محسن   .1
أفاد مراسل الجزيرة بأن وزارة الدفاع اإليرانية أكدت اغتيال محسن فخري زاده، أحد أبرز العلماء 

الوزارة باإلرهابي، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز األميركية عن النوويين، بهجوم مسلح وصفته 
وقالت وزارة الدفاع إن العالم محسن فخري  مصدر رسمي أميركي أن إسرائيل تقف وراء االغتيال.

زاده كان رئيس مركز األبحاث العلمية في الوزارة، واعتبر وزير الدفاع أمير حاتمي أن اغتيال العالم 
  اده ُيظهر عمق كراهية األعداء إليران.البارز محسن فخري ز 

وشدد مستشار المرشد اإليراني للشؤون الدفاعية على أن الكيان الصهيوني يدفع باتجاه حرب شاملة، 
 وسيدفع ثمن االغتيال.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية اإليرانية "بشدة" عملية االغتيال، وقال وزير الخارجية محمد جواد 
 مؤشرات خطيرة عن دور إسرائيلي في مقتل العالم النووي اإليراني.ظريف إن هناك 

وقال رئيس البرلمان اإليراني محمد باقر قاليباف إن انتقامنا سيشمل كل من نّفذ ووقف خلف اغتيال 
وتوعد رئيس هيئة األركان اإليرانية محمد باقري بما وصفه بانتقام صعب سيكون  محسن فخري زاده.
وقال باقري: لن نتوانى عن  عات اإلرهابية وقياداتها المسؤولة عن هذا االغتيال.في انتظار المجمو 

 مطاردة ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال العالم محسن فخري زاده.
من جانب آخر، قال قائد الحرس الثوري اإليراني حسين سالمي إنه اتخذ قرارا باالنتقام الشديد مّمن 

زاده، مضيفا "لدينا الحق في االنتقام والرد على اغتيال فخري  خّطط ونفذ ودعم اغتيال محسن فخري
وأشار سالمي إلى أن "اليد اإلجرامية ألميركا والكيان الصهيوني  زاده في أي مكان أو مجال".

 .والمنافقين تظهر بوضوح في اغتيال فخري زاده"
 27/11/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 إيجابية أكثر مع القضية الفلسطينيةبالتعاطي  "االتحاد من أجل المتوسط"المالكي يطالب  .2

المالكي االتحاد من أجل المتوسط بأن يقوم بمبادرة طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض : رام هللا
فعلية من شأنها تعديل المسار القائم والتعاطي بأكثر إيجابية وتفاعل مع الصراع القائم الفلسطيني 

وأكد المالكي أهمية وجود وتمثيل دولة فلسطين في االتحاد كترجمة حقيقية لألهمية التي  اإلسرائيلي.
ية للتعاون الدولي واإلقليمي وفي وضع الواقع الفلسطيني على الطاولة اإلقليمية توليها القيادة الفلسطين

  والدولية.
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وتساءل كيف يمكن لالتحاد أاّل يتوقف ويراجع وضعه بوجود دولة عضو تخضع أراضيها لالحتالل 
من قبل دولة أخرى عضو فيه، دون أن يتحمل مسؤولياته ويراجع هذا الواقع غير الطبيعي، خاصة 

 نه يتناقش مع مبادئ االتحاد واألهداف التي تشكل من أجلها.وأ
 27/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 طالب األمم المتحدة بوقف أطول محاكمة لألسير الحلبيمندوب فلسطين  .3

ى كل تل أبيب: توجه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إل
، ورئيس الجمعية ش، ورئيس مجلس األمن لهذا الشهرمن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيري

العامة لألمم المتحدة، مطالبًا بوقف المحاكمة الصورية لالحتالل بحق األسير الفلسطيني المهندس 
طالق سراحه ألن األدلة على ذنبه معدومة. وناشد منصور المجتمع الدولي، العمل  محمد الحلبي، وا 

وبشكل عاجل، ألي مناصرة وأي خطوات عملية يمكن أن تساعد في معالجة محنة محمد وتسهل 
 إطالق سراحه من السجن اإلسرائيلي.

 28/11/2020، لشرق األوسط، لندنا
 

 "هآرتس": لقاءان دون تحفظات بين االحتالل والسلطة األسبوع الماضي .4
، أن "إسرائيل" طلبت من السلطة ]أول أمس[ كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية: فلسطين المحتلة

توجيه من وأضافت أنه ب الفلسطينية العودة للتنسيق األمني بشكل كامل دون أي تحفظات أو شروط.
، ُعقد اجتماعان خالل األسبوع الماضي، بين منسق حكومة بني غانتسوزير جيش االحتالل 

االحتالل كميل أبو ركن، وقائد قوات جيش االحتالل في الضفة الغربية، ومسؤولين أمنيين 
مقبل في وأشارت إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات لقادة األلوية من الجانبين األسبوع ال فلسطينيين.

جميع أنحاء الضفة الغربية، وطالب اإلسرائيليون من قادة األجهزة األمنية العودة إلى التنسيق الكامل 
 دون تحفظات.

 27/11/2020، وكالة الرأي الفلسطينية
 

 ألف أسرة شهيد وجريح وأسير من رواتبهم 11السلطة تحرم : أهالي الشهداء والجرحى لجنة .5
ألف أسرة شهيد وجريح وأسير من تلقي  11جمال غيث: تحرم السلطة الفلسطينية قرابة  - غزة

رواتبهم الشهرية أسوة بغيرهم، بذريعة "االنتماء السياسي". ويعاني أهالي الشهداء والجرحى واألسرى 
لوطنية ظروفا معيشية صعبة للغاية في ظل االحتالل والحصار والوباء. وقال األمين العام للجنة ا
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، وقرابة 2014عائلة من أهالي شهداء عدوان  1,943ألهالي الشهداء والجرحى ماهر بدوي: إن 
أسرة شهيد ارتقوا خالل األعوام الماضية بانتظار صرف رواتبهم وا عادة رواتب أخرى بعد أن  1,400

الل آالف جريح أصيبوا خ 7قطعت دون إبداء أي أسباب. وأفاد متحدث باسم الجرحى بأن نحو 
" لم يحصلوا على أي رواتب من قبل 2014-2012-2008اعتداءات االحتالل على قطاع غزة في "

السلطة حتى اللحظة. وقال عضو مكتب إعالم األسرى أيمن الشراونة: إن السلطة تواصل قطع 
من محرري صفقة "وفاء  250أسير فلسطيني على خلفية انتمائهم السياسي بينهم  1,250رواتب نحو 

أعوام تواصل قطع رواتب جزء  3رار". وأضاف الشراونة لصحيفة "فلسطين" أن السلطة منذ نحو األح
من محرر صفقة "وفاء األحرار" إضافة إلى ألف أسير محرر ومعتقل داخل سجون االحتالل. وبين 

أسيًرا من الضفة الغربية قطعت رواتبهم على خلفية انتمائهم السياسي، ما دفعهم في  50أن نحو 
شهر الماضية إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب، واالعتصام وسط مدينة رام هللا األ

 المحتلة، لحين استعادة رواتبهم. بالضفة الغربية
 27/11/2020، فلسطين أون الين

 
 وتعزي الشعب والقيادة بإيران زادةمحسن حماس تدين اغتيال  .6

جريمة االغتيال التي استهدفت العاِلم النووي اإليراني محسن فخري زادة،  حماسأدانت حركة : غزة
وقالت الحركة، في بيان لها الجمعة: إن "هذا االغتيال  مساء الجمعة، في العاصمة اإليرانية طهران.

دات أمريكية وصهيونية متواصلة للجمهورية اإلسالمية في إيران بهدف حرمانها جاء متزامًنا مع تهدي
وحرمان األمة من امتالك أدوات التقدم العلمي والقوة، بحيث تبقى في يد االحتالل الصهيوني 
بقاء المنطقة في دوامة من القتل، وما  ومشروعه االستيطاني التوسعي الذي يستهدف كل األمة، وا 

من ردود أفعال وفوضى وعدم استقرار يحقق مصالح الكيان الصهيوني بالدرجة  يترتب على ذلك
وتقدمت بخالص التعازي للشعب اإليراني المسلم، وللقيادة اإليرانية باستشهاد هذا العالم  األساسية".

النووي، "وكلنا ثقة في قدرة إيران واألمة على تعويض هذه الخسارة بالمزيد من العمل والتقدم بما 
 سر احتكار قوى االستكبار لعوامل القوة والتقدم العلمي في المنطقة". يك

 27/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اغتيال زاده محاولة لالنتقام من إيران لوقوفها مع فلسطين"الجهاد":  .7
دانت حركة الجهاد االسالمي في فلسطين بشدة حادث االعتداء اإلرهابي اآلثم الذي استهدف غزة: 

عالم الفيزياء اإليراني محسن فخري زاده الذي قضى شهيدًا في جريمة اغتيال جبانة وغادرة تحمل 
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وقالت في بيانها، إن هذا العمل اإلرهابي الجبان هو استهداف  بصمات صهيو أمريكية واضحة.
  ومات النهضة والتقدم العلمي في العالم االسالمي بشكل عام والجمهورية االسالمية بشكل خاص.لمق

 27/11/2020وكالة سما اإلخبارية، 
 

 االحتالل يعتقل قياديين بحماس في جنين .8
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الجمعة، القياديين في حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 

براهيم نواهضة من جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية  عبد الجبار جرار وا 
باعتقال قوات االحتالل القيادي جرار بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة جنين. كما اعتقلت قوات 

 االحتالل الُمحرر القيادي نواهضة بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة اليامون قضاء جنين.
 27/11/2020، فلسطين أون الين

 
 هليفي رفض اقتراح نتنياهو بتولي رئاسة الموساد .9

يفي، الذي ُعين في هذا رفض نائب رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، هيرتسي هل: بالل ضاهر
المنصب األسبوع الماضي، اقتراحا عرضه عليه مؤخرا رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
بأن يتولى منصب رئيس الموساد خلفا ليوسي كوهين، المقرب جدا من نتنياهو والذي تنتهي واليته 

 في األشهر القريبة.
وأشار الناطق العسكري األسبق للجيش اإلسرائيلي، آفي بنياهو، في مقاله األسبوعي في صحيفة 
"معاريف" اليوم، الجمعة، إلى أن هذا كان العرض الثاني من جانب نتنياهو الذي يرفضه هليفي. 

 الحكومة.وكان االقتراح األول تولي منصب السكرتير العسكري لرئيس 
وأوضح بنياهو أن هليفي تحسب من أن موافقته على تولي منصب رئيس الموساد، سيخرجه من قلب 
القيادة العسكرية أو سيسبب له احتكاكات مع رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أو مع نتنياهو، 
ولذلك فّضل االستمرار في المسار العسكري. وتولى هليفي في السنوات الماضية مناصب عسكرية 

 يدة، بينها قائد المنطقة الجنوبية للجيش اإلسرائيلي ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية.عد
 27/11/2020، 48عرب 

 
 هل شملت زيارة نتنياهو للسعودية صفقة أسلحة؟ .10

يسود قلق في وزارة األمن وقيادة الجيش في إسرائيل من أن إدارة الرئيس األميركي : بالل ضاهر
ة بيع أسلحة للسعودية، وأن رئيس الحكومة المنتهية واليته، دونالد ترامب، سيسعى إلى صفق
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اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضالع في صفقة كهذه، حسبما تشي زيارته للسعودية، األحد الماضي، 
ولقائه مع ولي عهدها، محمد بن سلمان، وفق ما أفاد المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، 

 عاموس هرئيل، اليوم الجمعة.
ن ترامب بدأ واليته باإلعالن عن صفقة عمالقة لبيع أسلحة للسعودية، لكن لم وأشار هرئيل إلى أ

يخرج منها إلى حيز التنفيذ سوى قسم صغير. ويرجح أن ترامب يسعى إلى تنفيذ صفقة عمالقة كهذه 
قبل مغادرته البيت األبيض، بعد أقل من شهرين. "وهذا على ما يبدو أحد األسباب في خلفية زيارة 

رجية، مايك بومبيو، للسعودية، مطلع األسبوع الحالي. وتبين الحقا، أن رئيس الحكومة، وزير الخا
 بنيامين نتنياهو، انضم لساعات معدودة إلى هذه الزيارة".

 27/11/2020، 48عرب 
 

 مع السعودية بسبب الملك سلمان مسؤول إسرائيلي ال يتوقع تطبيعا   .11
توقع مسؤول إسرائيلي عدم تطبيع العالقات بين بالده والسعودية في ظل وجود الملك سلمان  :لندن

أن رئيس الوزراء بنيامين ” تايمز أوف إسرائيل“وأكد المسؤول لصحيفة  بن عبد العزيز في الحكم.
األحد  في السعودية يوم” اجتماعا حميما للغاية“نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقدا 

 الماضي.
إسرائيل تتفهم أنه لن يكون هناك انفراج في العالقات مع السعوديين في المستقبل القريب، “وأضاف: 

 ”.ألن الملك سلمان يتخذ موقفا معاكسا تماما لنجله محمد، بشأن مسألة التطبيع مع إسرائيل
 27/11/2020القدس العربي، لندن، 

 
 نتنياهو وغانتس سيتفاوضان لإلبقاء على حكومتهما .12

مع تجند مجموعة أخرى من كبار الجنراالت للمطالبة بلجنة تحقيق حول : نظير مجلي - تل أبيب
، يواصل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين «قضية الغواصات»تصرفات مشبوهة بالفساد فيما تعرف بـ

ارة معركته مع خصومه السياسيين بحنكة تحرجهم وتُبقي عليه أقوى المرشحين للقيادة. نتنياهو، إد
وقد كشف النقاب، أمس )الجمعة(، أنه في الوقت الذي يتبادل فيه نتنياهو التهجمات واالنتقادات 

، رئيس الوزراء البديل ووزير األمن بيني غانتس، يدير «كحول لفان»والتهديدات مع رئيس حزب 
 حادثات سرية لضمان بقاء حكومتهما معًا والتخلي عن فكرة تبكير موعد االنتخابات.معه م

وقد أكدت مصادر سياسية عليمة في تل أبيب أن االتصاالت بين الطرفين تتم على نار هادئة بعيدًا 
 عن األضواء. 

 28/11/2020ق األوسط، لندن، الشر
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 عاما 20معاريف: زيارات متبادلة واتصاالت مع السعوديين منذ  .13
سلط مستشرق إسرائيلي الضوء على عملية التسريب التي وقعت في : أحمد صقر -21عربي
رائيل" بشأن اللقاء السري الذي جمع بين كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي ورئيس "الموساد" مع "إس

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدا أن الزيارات المتبادلة واالتصاالت السرية مع السعوديين 
 عاما. 20مغروسة منذ قبل أكثر من 

معاريف" العبرية: "صباح االثنين، اكتشفنا وقال المستشرق جاكي خوجي في مقال نشرته صحيفة "
أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين، قضيا الليل في قبو ولي العهد 

 السعودي، وحقيقة أن التسريب خرج من تل أبيب، ولدت انتقادا في إسرائيل.
وقال: "يمكن لنا أن نهدأ؛ أحيانا مسموح الكشف للجمهور اإلسرائيلي لشيء ما عن هذه الخطوات، 

تسريب الزيارة كشف القليل  طالما تم األمر بتوازن ودون المس بثقة األصدقاء، وبعد كل شيء، فإن
ن منح النقاط في الرأي العام لرئيس الوزراء ورئيس الموساد، فاالتصاالت السرية مع  جدا، وا 

عاما، وكل ذي عقل يفترض بأنها كانت تتضمن تبادال  20السعوديين مغروسة منذ قبل أكثر من 
 للزيارات أيضا".

 27/11/2020، "21موقع "عربي 
 

 شعبية نتنياهو تتعزز بعد زيارة السعودية ولقاء ابن سلمان .14
أظهر استطالع للرأي العام لدى الجمهور اإلسرائيلي، تقدما في شعبية رئيس  :قرأحمد ص -غزة 

الوزراء اإلسرائيلي وزعيم حزب "الليكود" اإلسرائيلي الحاكم، المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، بعد 
 ي العهد السعودي محمد بن سلمان. زيارته للسعودية مساء األحد الماضي ولقاء ول

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في خبرها الرئيس اليوم، أنه "على خلفية سفر رئيس الوزراء 
نتنياهو في زيارة خاطفة إلى السعودية، وتقارير لقاحات كورونا المرتقبة إلسرائيل، زاد حزب الليكود 

 ة النائب نفتالي بينيت". برئاسته بمقعدين في تفوقه على حزب "يمينا" بزعام
وبحسب االستطالع الذي أجراه مناحم الزار مدير "بانلز بوليتيكس"، فإنه "في حال أجريت انتخابات 

 مقعدا".  23مقعدا بينما يمينا على  29الكنيست اليوم، سيحصل الليكود على 
مقعدا  27على  ونوهت الصحيفة، أن االستطالع السابق قبل أسبوع، أظهر "تقدم الليكود بحصوله

تيلم"  –فقط"، موضحة أنه "بحسب االستطالع الحالي، يتعزز "يوجد مستقبل  24و"يمينا" على 
مقعدا، أما "القائمة المشتركة"، فلم تنجح في الخروج من  19للنائب يئير لبيد بمقعد واحد فيرتفع إلى 

 مقعدا". 11الهبوط في أعقاب النزاعات الداخلية وهي عالقة عند 
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زب "أزرق أبيض"، ورغم سلسلة المقابالت الصحفية مع وزير الحرب بيني غانتس، "فقد هبط أما ح
، وأما األحزاب الثالثة األخرى؛ فإن 8مقاعد فقط، وحزب "شاس" هبط بمقعد ليصل إلى  9بمقعد إلى 

مقاعد،  6مقاعد و"ميرتس" على  7مقاعد، و"يهدوت هتوراة" على  8"إسرائيل بيتنا" حصل على 
 ك حافظت على استقرارها". وبذل

وبالنسبة لألحزاب التي لم تجتز نسبة الحسم في االستطالع فهي؛ حزب "العمل" برئاسة النائب عمير 
بيرتس، وحزب "البيت اليهودي" برئاسة الحاخام والوزير السابق رافي بيرتس، وحزب "جيشر" برئاسة 

 ير. أورلي أبوكسيس، وحزب "قوة يهودية" برئاسة ايتمار بن غب
شخصا مع نسبة خطأ قصوى في العينة تصل لـ  548ومن تحليل نتائج االستطالع الذي شارك فيه 

األصوليين" زادت قوتها بمقعدين مقابل االستطالع السابق  –في المئة، يتبين أن "كتلة الليكود  4.3
 مقعدا.  44ووصلت إلى 

ار ماحوت" بناء على طلب راديو كما كشف استطالع أجراه البروفيسور إسحق كاتس من معهد "مأج
"FM103 في المئة من المقترعين يعتزمون تغيير تصويتهم في االنتخابات  22" اإلسرائيلي، أن نحو

 القادمة. 
في المئة من المشاركين في االستطالع يعتقدون بوجوب تقديم موعد  35وأظهر استطالع كاتس، أن 

في  53في المئة، وأما في "أوساط ذوي الرأي" من بينهم فـ 31انتخابات الكنيست، فيما يعارض ذلك 
 في المئة يعارضون ذلك. 47المئة يؤيدون تقديم موعدها مقابل 

 27/11/2020، "21موقع "عربي 
 

 الخامسة على التواليللمرة  بالمسجد األقصىالضفة من الصالة  االحتالل يمنع سكان .15
: منعت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، أمس، المصلين من الضفة الغربية من الصالة بالمسجد دسالق

وهذه هي الجمعة الخامسة على التوالي التي تمنع فيها شرطة االحتالل المصلين من  األقصى.
وأقامت شرطة االحتالل حواجز على مداخل  الجمعة.الوصول الى المسجد األقصى ألداء صالة 

البلدة القديمة في القدس ودققت في هويات الوافدين حيث منعت حملة هويات الضفة الغربية من 
واقتصرت الصالة في المسجد على عدة آالف من سكان القدس الشرقية والداخل الفلسطيني  الدخول.

 الداخل.حيث توافد المئات في حافالت من مدن وقرى 
 28/11/2020، األيام، رام هللا
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 ةالالجئين الفلسطينيين شمال سوري "كورونا" يتسلل إلى مخيمات .16
في  قال منسق شبكة اإلنذار المبكر في شمال سوريا، الدكتور محمد سالم: محمد صفية -دمشق 

ب سوريا، حديثه لـ"قدس برس"، إن "العدد الكلي لإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا، في شمال غر 
بدوره، أوضح مسؤول مكتب "أطمة"، في هيئة فلسطين لإلغاثة والتنمية،  آالف". 10بلغت أكثر من 

أيمن الغزي، في تصريح لـ"قدس برس"، أن جميع المصابين في مخيمي دير بلوط والمحمدية 
تماثلوا  يةعائلة فلسطين 170للمهجرين الفلسطينيين والسوريين )شمال سوريا(، حيث تقيم هناك حوالي 

 546ويوجد في الشمال السوري، داخل المناطق الخاضعة إلدارة المعارضة، نحو ألف و للشفاء.
مناطق  3وتتوزع العائالت الفلسطينية على  عائلة فلسطينية، بحسب هيئة فلسطين لإلغاثة والتنمية.

ئين الفلسطينيين، رئيسية في الشمال، وهي منطقة إدلب وريفها، والتي تضم العدد األكبر من الالج
 باإلضافة إلى منطقة عفرين )غصن الزيتون(، وريف حلب الشمالي )درع الفرات(.

 27/11/2020، قدس برس
 

 بالرصاص واالختناق خالل قمع االحتالل مسيرات شعبية احتجاجية فلسطينيينإصابة عشرات ال .17
مواطنًا بالرصاص أحدهم جروحه خطيرة والعشرات بحاالت اختناق  14: أصيب، أمس، فظاتمحا

متفاوتة خالل قمع قوات االحتالل المسيرات الشعبية التي خرجت في محافظات عدة تنديدًا 
 باالحتالل واالستيطان وسرقة األرض الفلسطينية.

 28/11/2020األيام، رام هللا، 
 

 ويدمرون غرفة زراعية في بلدة ترمسعيا شجرة عنب 400يقطعون مستوطنون  .18
أقدم مستوطنون، اليوم الجمعة، على تقطيع أشجار وتدمير غرفة زراعية في بلدة ترمسعيا،  :رام هللا

شجرة عنب، ودمروا شبكة  400وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين قطعوا نحو  شمال شرق رام هللا.
أشجار زيتون ودمروا  7لمواطن نضال ربيع، كما قطعوا للري الزراعي في منطقة السهل بالبلدة تعود ل

 محتويات غرفة زراعية.
 27/11/2020، القدس، القدس

 
 زيت الزيتون الفلسطيني من قطاع غزة إلى الرياض وأبوظبي.. عاما   50ألول مرة منذ  .19

إلى كل تل أبيب: ألول مرة في تاريخ قطاع غزة، أتيح تصدير كميات كبيرة نسبيا من زيت الزيتون 
وقالت مصادر فلسطينية في رام هللا إن هذه الخطوة، ستساهم في إنقاذ  من السعودية واإلمارات.
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الوضع االقتصادي جزئيا في القطاع، وأعربت عن أملها في أن يتم تصدير الحمضيات والتوت 
زيت األرضي أيضا، التي تشتهر بها المناطق الساحلية الفلسطينية. وقد بلغ إنتاج فلسطين من 

آالف طن إنتاج قطاع غزة، وفقًا لوزارة الزراعة  4ألف طن، منها حوالي  14الزيتون هذا العام نحو 
إلى الضفة الغربية فاألردن، ومن هناك « كرم أبو سالم»الفلسطينية. وقد أرسل زيت غزة عبر معبر 

لى أبوظبي ) 15صفيحة زنتها  990إلى كل من الرياض )  أطنان(. 9صفيحة زنتها  600طنا(، وا 
 28/11/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 كورونا إغالق شامل في الضفة الغربية لمكافحة .20

بدأ أمس سريان إغالق شامل في محافظات الضفة الغربية ضمن تدابير مكافحة فيروس  رام هللا:
كورونا المستجد في إجراء هو األول منذ عدة أشهر. وانتشرت عناصر األجهزة األمنية في 
المحافظات للعمل على تطبيق سريان إلغالق شامل وحظر التجول للحد الذي سيستمر لمدة يومين 

وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، بأن  بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني.
اللجوء لإلغالق الشامل جاء ضمن خطة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا الذي سجل أعلى 

 الت إصابة بين المواطنين خالل األسبوع الحالي.معد
 28/11/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 بسبب كورونا %82نقابة عمال غزة: البطالة تتفشى بشكل خطير وتقفز لي .21

في ” كورونا“قال رئيس اتحاد عمال غزة سامي العمصي، إن أزمة فيروس  ”:القدس العربي“ -غزة
وقال إن النسبة ارتفعت  .%82ورفعت نسبة البطالة إلى نحو القطاع، فاقمت من صعوبة األوضاع 

” كورونا“، عما كانت عليه قبل األزمة، حيث كانت قبل وصول %17لمستويات خطيرة بزيادة قدرها 
وقال العمصي  ، ما يهدد واقع الشريحة األكثر تضررا جراء الحصار اإلسرائيلي.%65للقطاع تبلع 

ألف متضرر بصورة مباشرة  160المتضررين بلغت أكثر من  إن أعداد العمال“في بيان صحفي 
، مع تذبذب عمل %82وغير مباشرة، ليجعل مستويات البطالة في صفوف العمال تقفز إلى قرابة 

عشرات آالف العمال بين العودة الجزئية للعمل أو التعطل المؤقت أو الدائم نتيجة ظروف الجائحة 
 ”.الورش والمراكز التجارية للعمل بصورة طبيعيةوعدم قدرت مئات المصانع والشركات و 

  27/11/2020، القدس العربي، لندن
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 نتنياهو -عباس منصور ضّد تعاون  بالداخل الفلسطيني استطالع: غالبية المجتمع العربي .22
بّين استطالع للرأي أن غالبية المجتمع العربي يقف ضد مواقف رئيس "القائمة : أحمد دراوشة
منصور عباس، األخيرة بخصوص التعاون مع رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين الموحدة"، د. 

، بحسب %47من المستطلعين فقط، وعارضه  %31نتنياهو  –ووافق على تعاون عباس  نتنياهو.
وبّين استطالع آخر  الجمعة. يوملّي، مساء ي التلفزيون اإلسرائيف 12االستطالع الذي نشرته القناة 

مواطن عربي  400تشرين ثاٍن/نوفمبر الجاري على  18و 16دغام" أجري بين تاريخي لمعهد "مي
غير موافقين على موقف عباس بدعم نتنياهو مقابل الحصول  %60.3لصالح "سمارة ماركيتنغ" أّن 

من المستطلعين  %57.1كما عارض  فقط. %15.6على ميزانّيات للبلدات العربية، مقابل دعم 
"الشرطة اإلسرائيلية تقوم بعمل جّيد في البلدات العربّية وأنه ال يستبعد التعاون  تصريحات عباس بأنّ 

 مع نتنياهو".
 27/11/2020، 48عرب 

 
 السعودية -الغارديان: قلق أردني من التحركات اإلسرائيلية .23

دية وأثرها على حراسته السعو  -يخشى األردن من تحسن العالقات اإلسرائيلية :إبراهيم درويش -لندن
لألماكن المقدسة في القدس. وبدأ المسؤولون األردنيون بالتأكيد على الوصاية على المسجد األقصى 

سعودي أثار المخاوف في عّمان على مصير األماكن المقدسة التي قد تكون  -بعد  لقاء إسرائيلي
 أبيب.جاهزة للسيطرة عليها حالة قررت الرياض تطبيع العالقات مع تل 

من بيروت، قاال إن العالقات ” الغارديان“وفي تقرير أعده مارتن شولوف ومايكل صافي لصحيفة 
اإلسرائيلية توجت بزيارة نهاية األسبوع لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى  -السعودية

عمان الخائفة أصال  السعودية ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان، وأثارت قلقا في العاصمة األردنية
من محاوالت السعودية تأكيد حضورها اإلقليمي. وبدون مقدمات، أصدرت وزارة الخارجية األردنية 

في المسجد األقصى. وقال ” المحاوالت لتغيير الوضع القائم“بيانا ليلة األربعاء تحدثت فيه عن 
حماية والعناية بالمسجد األقصى ستواصل المملكة جهودها ل“المتحدث باسم الوزارة ضيف هللا الفايز: 

والحفاظ على حق كل المسلمين بما يتوافق مع وصاية الهاشميين لألماكن اإلسالمية والمسيحية في 
وجاء البيان بعد مكالمة بين الرئيس األمريكي المنتخب جوزيف بايدن والملك عبد هللا ”. القدس

 لشريف.الثاني، الذي حرست عائلته األماكن المقدسة في الحرم ا
 27/11/2020القدس العربي، لندن، 
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 الهرولة نحو التطبيع تستهدف المواقف العربية الثوريةرئيس البرلمان الجزائري بالنيابة:  .24
عبر رئيس مجلس األمة بالنيابة في الجزائر صالح قوجيل الخميس عن استيائه مما وصفها بالهرولة 
نحو االعتراف بالكيان الصهيوني من قبل دول عربية، مشيرا إلى دولة اإلمارات، وجاءت كلمة 

وأضاف قوجيل في  .2021لبرلمان( على قانون المالية لسنة قوجيل بمناسبة تصديق مجلس األمة )ا
كلمة أمام أعضاء مجلس األمة أن "الهرولة نحو االعتراف بالكيان الصهيوني" تستهدف أساسا 

 الشعب الفلسطيني، ولكنها تستهدف أيضا المواقف العربية الحقيقية والثورية".
 27/11/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مها للقضية الفلسطينيةالسعودية تجدد دع .25

وأكد الوزير  جدد وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان موقف بالده الداعم للقضية الفلسطينية.
دعم  -في كلمة أمام قمة وزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي في النيجر-السعودي 

الشرقية، وفق مبادرة السالم المملكة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس 
 العربية والقرارات الدولية.

 27/11/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 والبحرين واستعداد لتبادل السفارات "إسرائيل"تبادل الهدايا بين  .26
وديع عواودة: أعلن رئيس دولة االحتالل رؤوفين ريفلين عن استقباله وفدا يمثل العائلة  -الناصرة 

وحسب بيان ديوان ريفلين ترأس وفد  ن والمركز العالمي للتعايش والسالم التابع لها.المالكة في البحري
البحرين الشيخ خالد بن خليفة مدير مجلس إدارة المركز، الفتا إلى أن الزيارة تهدف إلى دفع عمليات 

ف بعثة واستقبل ريفلين الوفد، وقال إنها متعة كبيرة أن يستضي التعاون في مجال التعايش والتسامح.
وفي ختام اللقاء قدم أعضاء الوفد البحريني  للتعايش والسالم من البحرين في القدس مدينة السالم.

 هدية من ملك البحرين على شاكلة نسخة عبرية من بيان ملكها الداعم للتسامح بين األديان.
 27/11/2020القدس العربي، لندن، 

 
 ببادرة سالم واحدة سنرد عليها بعشر بادرات سالم "إسرائيل"إذا قامت : رئيس جيبوتي .27

قال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، إنه إذا قامت إسرائيل ببادرة سالم وديع عواودة:  -الناصرة 
ليست لديها مشكلة مع الشعب اليهودي، “واحدة، سنرد عليها بعشر بادرات سالم. وأضاف أن بالده 
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بعض اإلسرائيليين “، أن ”أفريكا ريبورت“في مقابلة مع مجلة وأضاف ”. او مع االسرائيليين كأمة
 “.عاما  25يأتون إلى جيبوتي بجوازات سفرهم، وقد تمكن مواطنونا من السفر إلى إسرائيل لمدة 

وردا على سؤال حول ما إذا كانت بالده ستتبع خطى البحرين والسودان واإلمارات وتطبع العالقات 
لدينا مشكلة مع الحكومة اإلسرائيلية ألنها “وتابع ”. ف لم تنضج بعدالظرو “مع إسرائيل، قال إن 

تحرم الفلسطينيين من حقوقهم. كل ما نطلبه هو أن تقوم الحكومة ببادرة سالم واحدة، وسنقوم بعشر 
 ”.لكني أخشى أال يفعلوا ذلك أبدا“وقال ”. بادرات في المقابل

 27/11/2020القدس العربي، لندن، 
 

 وضعه بموقف محرج لنتنياهوإماراتي تملق صحفي  .28
وجد صحفي إماراتي نفسه في موقف محرج، إثر تهنئته رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين 

واستغرب نتنياهو أن  نتنياهو، بترشيحه لجائزة نوبل للسالم، رفقة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.
زة، إذ إن األمر يتعلق بمقترح تقدم به الحائز عليها، يكون قد تم ترشيحه رفقة ابن زايد لنيل الجائ

 اللورد البريطاني دافيد تريمبل.
وبلغة إنجليزية ركيكة، قال الصحفي اإلماراتي: "نود أن نهنئكم بترشيحكم لجائزة نوبل للسالم مع 

كرا، لكن ورد نتنياهو مستغربا: "حسنا. ش سمو الشيخ محمد بن زايد. مبارك. ماذا تقول بهذا الشأن؟".
أنا لم أسمع من أي وسيلة إعالم إسرائيلية أي إشارة بهذا الخصوص"، موضحا أن الترشيح جاء من 

 قبل اللورد تريمبل، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "يتشرف" بمشاركة ذلك مع ابن زايد.
 27/11/2020، 21عربيموقع 

 
 : التأكيد على الوضع التاريخي الراهن لألماكن المقدسة في القدس"االتحاد من أجل المتوسط" .29

صفدي والممثل اختتم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن ال –برشلونة 
األعلى لإلتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، نائب رئيس المفوضية األوروبية 

من أجل  االتحادجوزيب بوريل المنتدى االقليمي الخامس لوزراء خارجية الدول األعضاء في 
الدول األعضاء المتوسط الذي عقد هذا اليوم في مدينة برشلونة وشارك فيه وزراء خارجية وممثلو 

 .االتحادفي 
أكد البيان الختامي على دعم كافة الخطوات التي تساهم في خلق آفاق سياسية لتحقيق سالم عادل و 

 -وشامل في منطقة الشرق األوسط، وضرورة إعادة إطالق مفاوضات فاعلة لحل الصراع الفلسطيني
 أساس حل الدولتين ووفًقا للقانون الدولي.اإلسرائيلي على 
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وأكد البيان أيضًا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن لألماكن المقدسة في القدس 
الشريف والوصاية الهاشمية عليها كما أكد على الدور المحوري لوكالة األونروا وضرورة دعمها 

 في تنفيذ دورها ومهامها وفقًا لتفويضها األممي. االستمرارسياسيًا وماليًا من أجل تمكينها من 
 28/11/2020الغد، عّمان، 

 
 روسيا تؤكد موقفها من عدم شرعية المستوطنات .30

وقالت المتحدثة  يوم الجمعة، موقفها من عدم شرعية المستوطنات اإلسرائيلية.أكدت روسيا، : موسكو
فا: "نعيد التأكيد على الموقف المبدئي لروسيا بشأن عدم باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارو 

"، مضيفة أن 1967شرعية بناء إسرائيل للمستوطنات على األراضي التي تم االستيالء عليها عام 
"هذه األعمال تعرقل الجهود المبذولة الستئناف عملية التفاوض الهادفة إلى إقامة سالم عادل ودائم 

 سط "، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك".وشامل في منطقة الشرق األو 
وتابعت أن زيارة وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو إلى مرتفعات الجوالن المحتلة تتحدث عن 

 استصغار واشنطن للقانون الدولي.
 27/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 زاده يرانياإل ترامب يعيد نشر تغريدة لصحفي إسرائيلي حول اغتيال العالم .31

 أعاد الرئيس األمريكي دونالد ترامب نشر أخبار عبر حسابه في موقع "تويتر"، بشأن اغتيال :لندن
 العالم النووي محسن فخري زاده في طهران اليوم الجمعة، أحدها لصحفي إسرائيلي.

ونشر ترامب في حسابه على "تويتر"، تغريدة للصحفي اإلسرائيلي يوسي ميلمان تشير إلى أن العالم 
النووي فخري زاده، كان رئيسا لبرنامج إيران العسكري السري، وأنه كان مطلوبا لدى "الموساد" منذ 

وأشار الصحفي اإلسرائيلي في تغريدته إلى أن اغتياله )العالم النووي( يوجه ضربة إلى إيران  نين.س
 من الناحية النفسية والمهنية.

 27/11/2020، "21موقع "عربي 
 

 تراكم االنتصارات بمقاييس جماعة أوسلو .32
 عبد الحميد صيام
يبدو أن الشعب الفلسطيني ناكر للجميل، فكلما قدمت له جماعة أوسلو، من تقدم منهم ومن تأخر، 
إنجازات وانتصارات، أمعنوا في توجيه سهام النقد وشككوا في هذه االنتصارات وأصدروا بيانات تقلل 

األوسلويون  سنة. ويكاد ال يمضي أسبوع إال وبشرنا 27من قيمة هذه اإلنجازات التراكمية على مدى 
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بإنجاز جديد، وانتصار عظيم حتى اختلطت عندنا األمور، وبتنا ال نستطيع إحصاء اإلنجازات 
 1988نوفمبر  15العظيمة لكثرتها، انطالقا من إعالن قيام الدولة المستقلة في الجزائر يوم 

 «.شاء من شاء وأبى من أبى»وعاصمتها القدس الشريف 
التي ال يعادلها انتصار سابق هو، إقرار منسق الحكومة اإلسرائيلية آخر تلك االنتصارات العظيمة، 

في األرض المحتلة الضابط كميل أبي ركن بقلمه الميمون، نيابة عن نتنياهو وغانتس، بأن إسرائيل 
فال يحق إذن للمغرضين أن  –ملتزمة باالتفاقيات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية 

إسرائيل. وردا على المعروف بمثله مضاعفا، قررت السلطة قبول اإلنجاز الكبير يشككوا في موقف 
باستالم أموال المقاصة وا عادة التنسيق األمني، الذي لم ينقطع للحظة واحدة، حسب كالم 
لغاء محادثات الوحدة مع بقية الفصائل. ويبدو أن الشعب الفلسطيني لم  اإلسرائيليين المغرض، وا 

ين ما قدمته إسرائيل من تضحيات بإعادة أموال الفلسطينيين إليهم، بعد الحرد عن يحسن المقارنة ب
ذا حييتم بتحية »استالمها، ورد السلطة التي تتبع تعاليم القرآن العظيم، الذي ينص حرفيا على  وا 

نهاء محادثات الوحدة الوطنية. ثم « فحيوا بأحسن منها مقابل هدية بسيطة تضم التنسيق األمني، وا 
ظروا كيف استطاعت السلطة بجرة قلم هزيمة صفقة القرن. فقد روي عن حسين الشيخ، أنه قال ان

« إن االعتراف باالتفاقيات الموقعة يعني أن صفقة القرن لم تعد موجودة على الطاولة»حرفيا: 
وهذا االنتصار سيفتح «. أن ذلك انتصار عظيم وثمرة صمود الفلسطينيين وقيادتهم»وأضاف: 
إن الفلسطينيين سيبذلون مجهودا، »أمام انتصارات أخرى حددها حسين الشيخ بكل وضوح الطريق 

إلى جانب المجهود اإلقليمي والدولي، مع اإلدارة األمريكية الجديدة إلعادة الروح للمسار السياسي مع 
ذات  فماذا تطلبون بعد؟ هل بقي مشكك في قرب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة«. اإلسرائيليين

السيادة والمترابطة جغرافيا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 
 ؟1967

 سلسة اإلنجازات العظيمة
من أين نبدأ في سرد االنتصارات واإلنجازات العظيمة والكثيرة التي حققتها سلطة أوسلو؟ وحتى ال 

ستعراضا لبعض إنجازاتها العظيمة التي قدمتها للشعب نظلم القيادة صاحبة اآلراء السديدة، سنقدم ا
لى اليوم. فما زال مسلسل تراكم اإلنجازات مستمرا حتى يومنا هذا، حتى  1988الفلسطيني منذ عام  وا 

تحولت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة إلى هونغ كونغ جديدة، كما وعدنا 
البالد وانتهى الفقر والجوع، وأقفلت المحاكم، ألن الجرائم  مهندسو أوسلو، وعم الرخاء ونهضت

الجنائية انتهت أو كادت، واختفت الحواجز، وفككت المستوطنات، ولم يبق إال اإلعالن عن االحتفال 
. علينا أن نتذكر 2012و 1988بيوم إعالن الدولة من جديد، رغم أنه أعلن من قبل مرتين عام 
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القيادة من إقناع رئيس أعظم دولة في العالم، بيل كلينتون، بزيارة قطاع  اإلنجاز الكبير، حيث تمكنت
. وبما أن إكرام الضيف عادة عربية متأصلة، وبعد 1998غزة هو وزوجته هيالري في ديسمبر عام 

أن وقف متحدثا في المجلس التشريعي، قدمت له هدية بسيطة، وهو إنجاز آخر يضاف إلنجازات 
إلغاء كافة مواد الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعارض مع صفقة أوسلو  القيادة، تتمثل في في

كما وصفه القائد وأحسن وصفه « دقة قديمة»وأصبح  1968ذلك الميثاق الذي عدل عام  –العظيمة 
يعني عفا عليه الزمن. وبهذه الضربة القوية أبعد الشعب الفلسطيني عن نفسه  caducعندما قال إنه: 
من الضفة الغربية وغزة « أ»الذميمة ولو مؤقتا. وتوالت اإلنجازات واصبحت المناطق  تهمة اإلرهاب

تحت سيطرة القيادة. أي محكومة بالقانون الفلسطيني وال يجوز دخولها من قبل قوات الشاباك أو 
ن الجيش أو المستعربين، إال بالتنسيق مع رجاالت األمن العتقال المشاغبين والمتمردين، الذين يريدو 

فقريبا ستصبحان تحت سيطرة الدولة الفلسطينية،  "ج"و "ب"أن يقوضوا اإلنجازات. أما المنطقتان 
وتتحوالن إلى منطقة استثمار وبناء وتعمير الستيعاب الالجئين الفلسطينيين، الذين سيعودون إلى 

ا. أليست وطنهم تحت يافطة حق العودة، لكن عودة ليست للقرى والمدن واألراضي التي هجروا منه
كلها فلسطين. أال يكتفي أحفاد الالجئين من عكا ويافا واللد أن يعودوا إلى نابلس ورام هللا وغزة؟ 

 أليست كلها فلسطين؟
ثم يجب أن نفتخر بأن المفاوضات الطويلة والمعقدة بين القيادتين الفلسطينية واإلسرائيلية أنجزت 

لوم المفاوضات، بحيث وضعوا علومهم النادرة مجموعة من أمهر المفاوضين، وأصبحوا خبراء في ع
في كتب لتعليمها لالجيال كي يستفيدوا منها على مستوى العالم. إنها كتب ال تعتمد على التحليل 

سالم »النظري، بل التجربة العملية كي يتطابق االثنان. ثم هل ننسى أن هذه القيادة صانعة 
في « شركاؤنا»ل للسالم مثالثة مع بيرس ورابين كرمتها لجنة نوبل بمنحها جائزة نوب« الشجعان

أصال لم يكن هناك حاجة لذكر مرجعيات … عملية السالم الرائعة والسهلة والملتزمة بمرجعية أوسلو
فنحن أناس »بني على الثقة: « سالم الشجعان»القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة العديدة ألن 

وأما اإلنجاز األكبر الذي حققته القيادة فهو «. لمين أو القبرال توسط بيننا لنا الصدر دون العا
األمن إلسرائيل فقد حافظت على تعهدها الذي قطعته في رسائل االعتراف المتبادل بأن … األمن
وفعال حصل، فالوفاء بالعهد من شيم الكرام. وخالل هذه الفترة لم تشن « العنف واإلرهاب»تمنع 

، وشنت حربها 2002روب فقط: حرب اقتحام المدن الفلسطينية عام إسرائيل المسالمة إال ست ح
، وحرب 2006على بيت حانون في نوفمبر « غيوم الخريف»وحرب  2006الثانية على لبنان عام 

الجرف الصامد في »وحرب  2012« عامود السحاب»وحرب  2008/2009« الرصاص المسكوب»
إطالق القذائف العبثية. أما مسيرات العودة  يوما فقط، لتضمن عدم 55التي استمرت  2014صيف 
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فلسطينيًا،  330بمناسبة يوم األرض، فلم تقتل إسرائيل إال نحو  2018مارس  30التي انطلقت يوم 
طفاًل،  47من بينهم عدد ما زالت جثامينهم محتجزة، وتمنع تسليمها لذويهم. ومن بين الشهداء 

وال ننسى إنجاز السلطة الكبير في  ن ذوي اإلعاقة.م 9مسعفين، وصحافيان اثنان، و 4وسيدتان، و
سنة. وهذا رقم محترم قياسا بدول الخليج وسوريا  27عقد انتخابات رئاسية وتشريعية مرتين خالل 

التي أخطأ فيها الشعب وانتخب  2006وكوريا الشمالية. وال ننسى أنها صححت نتائج انتخابات 
نها حركة إرهابية. وكي تحمي شعبنا من هذه التهمة الكبيرة التي تصنفها إسرائيل وأمريكا بأ« حماس»

بانتخاب حركة إرهابية، قامت بفسخ االرتباط معه وساهمت إسرائيل في عملية العقاب بفرض 
الحصار على القطاع برا وبحرا وجوا. كما أنجزت السلطة العتيدة رزمة أخرى من عقاب المليونين، 

تتضمن قطع الكهرباء، ووقف الرواتب فقط، « حماس»على سيطرة الذين سمحوا ألنفسهم أال يتمردوا 
 والشكوى ضد حماس في خطاب الرئيس التاريخي أمام الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين.
 20والشيء بالشيء يذكر، فال بد من استحضار خطاب الرئيس التاريخي أمام مجلس األمن في 

ّز أركان المجتمع الدولي عندما اقترح توسيع اللجنة الرباعية، وقدم اقتراحا ثوريا ه 2020فبراير 
دخال دول أخرى في الوساطة، ورفض تفرد الواليات المتحدة بدور الوسيط الحصري بين الطرفين،  وا 
فقد أعلن بكل وضوح ثوري أن الواليات المتحدة لم تعد مؤهلة للوساطة المنفردة، وال بد من إضافة 

 ننسى أخيرا أن من بين إنجازات السلطة التي سهل حدوثها االنقسام هو أن دول أخرى للوساطة. وال
إسرائيل وضحت هويتها بأنها دولة اليهود، كما أن المستوطنات جزء من إسرائيل وأيدها في ذلك 
بومبيو، ومن حنكة القيادة أنها ساهمت في خروج المطبعين العرب من داخل الخزانة إلى العلن، 

؟ هل تريدون للرئيس «أيها العاقون»ويد السيد ترامب. فماذا تريدون أكثر من هذا بفضل أذكار وترا
 ؟«عابرون في كالم عابر»أن يذهب إلى الكنيست ويلقي قصيدة محمود درويش 

 28/11/2020، القدس العربي، لندن
 

 قراءة في عوامل وأسباب فشل الحملة اإلسرائيلية ضد حركة المقاطعة .33
 عدنان أبو عامر

، BDSرور عدة سنوات على بدء الحملة اإلسرائيلية الموجهة ضد حركة المقاطعة العالمية بعد م
بجنوب إفريقيا، فإن النتائج  2001التي ُولدت عمليًا في مؤتمر ديربان لمكافحة العنصرية في 

 المتوافرة على األرض تؤّكد فشل إسرائيل في مشروعها لمكافحة الحركة.
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، BDSاالعترافات اإلسرائيلية بفشل المواجهة مع حركة المقاطعة العالمية تزايدت في اآلونة األخيرة 
رغم الموازنات المالية الهائلة، وتجنيد الجاليات اليهودية حول العالم لالنخراط في هذه المواجهة، ال 

 سيما مع اتساع رقعة هذه المقاطعة وجهود نزع الشرعية عن إسرائيل.
ب الفشل اإلسرائيلي في مواجهة البي دي إس، هل هي مالية أم السطور التالية تناقش أبرز أسبا

سياسية أم أمنية، وكيف تنعكس على زيادة عمل حركة المقاطعة، واتساع المؤيدين لها، وتأثيره على 
 إسرائيل وصورتها السلبية حول العالم.

، BDSالمية بعد مرور عدة سنوات على بدء الحملة اإلسرائيلية الموجهة ضد حركة المقاطعة الع
بجنوب إفريقيا، فإن النتائج  2001لمكافحة العنصرية في  التي ُولدت عمليًا في مؤتمر ديربان

المتوافرة على األرض تؤّكد فشل إسرائيل في مشروعها لمكافحة الحركة، إذ ِنيَط منذ ثالث سنوات 
بوزارة الشؤون االستراتيجية المهمة الحصرية عن هذا الملف برئاسة الوزير الليكودي غلعاد أردان، 

 رائيليًا في األمم المتحدة والواليات المتحدة.المعين حديثًا سفيرًا إس
المعلومات اإلسرائيلية المسربة مؤخرًا قالت إنه بعد مرور هذه السنوات، قامت الحكومة اإلسرائيلية 
مؤخرا بفحص نتائج المشروع، واكتشفت أن مالحقة البي دي إس تواجه إخفاقات متالحقة، وما زال 

مكاتب آمنة بعيدًا عن التنفيذ، رغم الموازنات المالية المتوافرة،  العديد من الخطط المعدة محفوظة في
وتجنيد الجاليات اليهودية حول العالم في بعض المهام واألنشطة، لكن اإلجراءات البيروقراطية شكلت 

 أحد أسباب ذلك اإلخفاق.
يدرور مع العلم أن من أشرف على الجهود اإلسرائيلية ضد بي دي أس هما الجنراالن يعكوب عم

رئيس مجلس األمن القومي األسبق، ويوسي كوبرفاسر الرئيس األسبق لشعبة األبحاث في جهاز 
االستخبارات العسكرية "أمان"، وبذال مع طواقمهما العديدة جهودًا كبيرة ضد المنظمات الحقوقية التي 

 تنخرط في دعاية معادية إلسرائيل.
المقاطعة تركز في أن هذه الجهود اقتصرت ضد أحد أسباب الفشل اإلسرائيلي في مواجهة حركة 

الطالب والمحاضرين والمثقفين الذين يجرؤون على انتقاد السياسات اإلسرائيلية في فصولهم 
ومحاضراتهم، في إسرائيل وخارجها، وقد دأبت المؤسسات اإلسرائيلية المكلفة هذا الملف على نشر 

طالب إلى مقاطعة دوراتهم، وأرهبوا الجامعات أسماء وأرقام هواتف عشرات المحاضرين، ودعوا ال
 المحلية ضدهم، وهذا سلوك ثبت أنه غير ناجح.

يوجه اإلسرائيليون جملة انتقادات شديدة حول األداء الخاص بمالحقة البي دس أس، ومن بينها سوء 
توزيع الصالحيات بين الوزارات ذات الصلة، بخاصة الخارجية والشؤون االستراتيجية والشتات، حتى 
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ون بين إن تقرير مراقب الدولة في إسرائيل وضع يده على حالة من عدم صياغة السياسات والتعا
 هذه الوزارات.

الغريب أن الحكومة اإلسرائيلية ُتخِفي بصورة رسمية ميزانية هذا الملف ألسباب أمنية، رغم أنه ليس 
هناك ما يبرر إبقاءها سرية، لكن المعطيات المتوافرة تتحدث عن نفسها، فميزانية وزارة الشئون 

 شيكل. 3.4ساوي مليون شيكل، والدوالر ي 120تبلغ  2019االستراتيجية لعام 

اإلخفاق اإلسرائيلي ذو األهمية الالفتة يتركز في اإلهمال اإلسرائيلي لساحة التكنولوجيا الرقمية في 
مجال التواصل االجتماعي، رغم أن هذه الساحة لها دور مهم بتشكيل الرأي العام، والتأثير فيه، وهو 

وعي، األمر الذي لم تمنحه الوزارات ما تعتمده حركة المقاطعة، لذا فهي حيوية في الحرب على ال
اإلسرائيلية الموارد الالزمة لمواجهة الخطاب المعادي للسامية، ومعاداة إسرائيل على شبكة اإلنترنت، 

 رغم الحاجة األكبر بكثير لتعبئة الجمهور اإلسرائيلي ليكون العبًا في القضية.
مواجهة حركة المقاطعة، رغم تجنيد يبدو غريبًا أن يتحدث اإلسرائيليون عن إخفاق جهودهم في 

الوكالة اليهودية وفروعها كافة المنتشرة في العديد من أرجاء العالم، حيث تتركز أنشطتها على 
المستوى الميداني، ومنتشرة عبر آالف المبعوثين حول العالم، وزمالء إسرائيل في الحرم الجامعي، 

 ممن يقومون بأعمال تواجه حركة المقاطعة.
يؤكد أن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة المقاطعة، ال تزال بعيدة عن نهايتها، كل ذلك 

ألنها حرب مستمرة، وصراع متواصل، تتغير فيه األسلحة المستخدمة بصورة دائمة، رغم أن إسرائيل 
حققت فيها إنجازات ملموسة من خالل جملة قرارات اتخذتها عدة دول حول العالم على صعيد 

اداة السامية، لكن المثير والغريب يتمثل في خروج أصوات إسرائيلية مؤيدة لحركة مالحقة مع
 المقاطعة، ودعواتها هذه تصل إلى المؤسسات األكاديمية التي يعملون فيها.

ورغم كل القرارات التي صدرت مؤخرًا في بعض الدول ضد حركة المقاطعة، لكنها ال ترى فيها 
تتعرض للحظر أو المالحقة، فإن ذلك يساعدها على تشويه صورة  هزيمة أو تراجعًا، ففي كل محفل

 إسرائيل، ومواصلة نزع الشرعية عنها، ووصفها بأنها دولة أبارتهايد.
وقد دفعت النجاحات التي حققتها حركة المقاطعة بالحكومة اإلسرائيلية إلى إعداد تقرير تفصيلي 

حركة المقاطعة في شيطنة إسرائيل واليهود، وفق استشهد بأكثر من ثمانين نموذجًا معاديًا تعتمدها 
المزاعم اإلسرائيلية، عرضه الوزير غلعاد أردان أمام النواب األوروبيين، وجاء تحت عنوان "خلف 
القناع"، واستغرق إنجازه نصف عام، وُيعتبر جزءًا من الجهد الهجومي اإلسرائيلي ضد منظمات 

 المقاطعة.



 
 
 
 

 

 22 ص             5394 العدد:             11/28/2020 سبتلا التاريخ: 

 

                                    

صفحة إلى تشويه حركة المقاطعة، وتحريض االتحاد األوروبي  90هدف التقرير اإلسرائيلي في 
والمجتمع الدولي ضدها، وتضمن ثمانين مثااًل ونموذجًا تستخدمها حركة المقاطعة، ُتظِهر اليهود 
اإلسرائيليين ذوي أنوف طويلة معقوفة كشخصية شيطانية، واستخدام صور الخنازير، ويتحكمون في 

تعيدهم إلى أيام العصور الوسطى، وتتهمهم بتسميم آبار المياه، وشرب الفلسطينيين والعالم كله، و 
دماء األطفال الصغار احتفااًل بعيد الفصح، ويقفون على أجساد أطفال ميتين، وتسيل الدماء من 
ألسنتهم، فضاًل عن استخدام مفردات ومصطلحات تاريخية تتحدث عن سيطرة اليهود على البنوك 

سرقة أعضاء البشر، وتتم مساواتهم بالجن والحيوانات، وتشبيه الزعماء والمصارف حول العالم، و 
 اإلسرائيليين بالنازيين.

مع العلم أن السياسة اإلسرائيلية ضد حركة المقاطعة ونشطائها المنتشرين حول العالم باتت تأخذ 
نيا إجراءات أكثر شدة وصرامة من خالل التعاون مع دول أخرى مثل الواليات المتحدة وألما

وسويسرا، وتشمل اإلجراءات طردهم من بعض الدول، وعدم السماح لهم بدخولها، وا غالق الحسابات 
البنكية الخاصة بهم، ال سيما من األدباء والكتاب والصحفيين ونشطاء حقوق اإلنسان وعناصر 

يرتدون المجتمع المدني الذين يتصدرون حملة المقاطعة ممن تسميهم الوزارة اإلسرائيلية "مخربين 
 ربطات عنق".

كل ذلك يؤكد، وفق آراء الخبراء اإلسرائيليين المنخرطين في هذه المواجهة، أنه من المبكر الحديث 
عن انتصار إسرائيلي على حركة المقاطعة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها، ووصلت ذروتها في 

مالت دعائية ضد حراكات توزيع منح مالية على منظمات ونشطاء على شبكات التواصل لتنظيم ح
 نزع الشرعية عن إسرائيل والبي دي إس داخل الدول التي تنشط فيها هذه الحركة.

تم اتخاذ هذا القرار غير المسبوق في أعقاب مطالب أرسلها نشطاء إعالميون في الخارج مؤيدون 
طوة األولى من إلسرائيل في كل لقاء يعقدونه مع مسؤولي وزارة الشؤون االستراتيجية، وتمثلت الخ

نوعها في إعالن يوجه إلى المنظمات المؤيدة إلسرائيل للحصول على تمويل مالي لتغطية نشاطاتهم، 
سبانيا وألمانيا وكندا والبرازيل واألرجنتين والمكسيك  يطاليا وا  وهذه الدول هي: بريطانيا وفرنسا وا 

ائيل حول العالم المزيد من الدعم وجنوب إفريقيا والواليات المتحدة، وكل ذلك بهدف منح مؤيدي إسر 
 واإلسناد بحربهم التي يخوضونها ضد نشطاء حركة المقاطعة.

أكثر من ذلك، فقد تم الحديث عن مشروع قانون إسرائيلي يقضي باستقطاع موازنات مالية من 
جامعات ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية يعمل أفرادها على تشجيع حركة المقاطعة على إسرائيل، 

مااًل لجهود منع ترويج مفاهيم المقاطعة فيها، بعد حظر ذلك على األكاديميين والمحاضرين استك
الجامعيين الذين يستدعون ضغطًا دوليًا على إسرائيل، وبموجب القانون يكون من صالحية وزير 
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التعليم تقليص الموازنات المالية المخصصة لتلك الجامعات، وتخفيض راتب كل محاضر ينشط في 
 عليات المعادية إلسرائيل.الفا

تتزايد الحمالت اإلسرائيلية ضد حركة المقاطعة بعد تنامي نشاطاتها، التي أصبحت تتنقل بين 
الفاعليات األكاديمية إلى الرياضية، ومنها إلغاء مباراة األرجنتين في إسرائيل، وتحقيقها نجاحات 

 فاالت.واضحة في اآلونة األخيرة، بمنع عرض بعض الفاعليات واالحت
أخيرًا، قد تقف أسباب وعوامل أخرى خلف اإلخفاق اإلسرائيلي في مواجهة البي دي إس، بينها ما 
تواجهه إسرائيل في اآلونة األخيرة من تحديات هامة، بما فيها القرار الجنائي المتوقع للجنة األمم 

مات الصحية واالقتصادية المتحدة لحقوق اإلنسان، وتزايد معاداة السامية عبر اإلنترنت، بجانب األز 
العالمية التي تخلق االضطرابات، وعدم االستقرار االجتماعي في العالم، وهي أرض خصبة لظهور 

 اإلجراءات المعادية إلسرائيل.
 27/11/2020، تي أر تي عربيموقع 

 
 وبالون االختبار "النفي الملكي"بين … "ليلة نيوم"تسريب إسرائيل لي  .34

 جاكي خوجي 
فوجئنا صباح االثنين إذ اكتشفنا أن رئيس الوزراء ورئيس الموساد قضيا الليلة في قبو ولي العهد 
السعودي. وخروج التسريب من القدس أو من تل أبيب أو من كلتيهما معًا ولد انتقادًا في إسرائيل. 

تي إذا ما رأت فعلى مدى عشرات السنين، تربينا على حساسية هذه المعلومة، وأن مشاكل كبيرة قد تأ
النور. وها هي تأتي مسربة إلى نور النهار بتشجيع من ذوي الشأن. ضج وزير الدفاع غانتس وقال 

ال أتصرف “في تسريب الزيارة خطوة عديمة المسؤولية، وعلى مواطني إسرائيل أن يكونوا قلقين. 
ي، بما في ذلك بتكليف ويمكنكم أن تخمنوا كم من األمور فعلتها في أيام حيات“، قال غانتس، ”هكذا

 ”.من نتنياهو
نفت السعودية ما نشر، ولكنه لم يكن نفيًا عاديًا، ال بالمستوى وال بالمضمون. فقد أرسل وزير 
خارجيتها ليقول ال أساس للنبأ من الصحة. فهل قال الحقيقة؟ مشكوك جدًا. ولكن الحقائق أقل أهمية 

الة، فقد أراد السعوديون أن ينظفوا أنفسهم من هذا في نقاشنا. أهم من ذلك هو النية. وفي هذه الح
 اللقاء، حتى ولو بثمن مصداقية اإلسرائيليين.

ثمة سنين كان يمكن فيها لمثل هذا التسريب أن يتسبب بضرر لالحتياجات األمنية اإلسرائيلية. 
جاًل، غضب عربي مكظوم، جلبة كبرى بتشجيع الفلسطينيين، وكان أصدقاؤنا السريون سيتراجعون خ

ولكن منذئذ حرروا الحزام؛ ألن الموضوع الفلسطيني يضغط عليهم أقل بكثير من حاجتهم لالقتراب 
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من واشنطن والقدس، وألن الشارع العربي تعلم كيف يحتوي. تعرف هذه األنظمة مع من تتعامل، 
ظراءهم في هذه وتعرف الحاجة اإلسرائيلية للعالقات العامة. كما أن المسربين اإلسرائيليين يعرفون ن

األنظمة، ويعرفون ما الذي سيعرض العالقات معهم للخطر أو يثير غضبهم عليهم. لهذا السبب، 
 فإن هذه التسريبات في الغالب جزئية جدًا، تشبه الثرثرة وتبقى في الظل.

 ال للتطبيع
 قبل ثالثة أشهر ونصف نشرت أنباء عن أن رئيس الموساد يوسي كوهن يبحث مع القطريين في
تجديد اتفاقات الدوالرات إلى غزة. وهذه ظاهرة جديدة بحد ذاتها: خطوات رئيس الموساد تسرب 
للجمهور بمواظبة جديرة بالتقدير. وقد منح ذاك التسريب كوهن النقاط في الرأي العام، ولكنه لم يلحق 

 ضررًا.
ولي العهد السعودي  ماذا حصل في الحالة السعودية؟ إن نتنياهو وكوهن ورفاقهما قضيا الليلة مع

وضيفه الخاص مايك بومبيو، وأرادا أن يرويا القصة للرفاق. غضب السعوديون أو ضغطوا، وقرروا 
نفي القصة ومصداقية أصحابها. وثمة إمكانية ثانية، وهي أنه كان بالون اختبار. بالتنسيق مع ولي 

حل ضيفًا على أرض المملكة العهد ورجاله، تقرر أمام العالم كله كشف أن رئيس وزراء إسرائيل 
ألول مرة. والهدف هو فحص كيف ينزل األمر على آذان معارضي إسرائيل والسعودية أو لتمهيد 

 القلوب لقبول الخطوة.
ومهما كانت، أحيانًا يعّد كشف شيء ما للجمهور اإلسرائيلي مسموحًا، طالما يتم األمر بتوازن ودون 

ن كان  المس بثقة األصدقاء. بعد كل شيء، فإن تسريب الزيارة في السعودية كشف القليل جدًا، وا 
منح النقاط في الرأي العام لرئيس الوزراء ورئيس الموساد. فاالتصاالت السرية مع السعوديين 
مغروسة منذ قبل أكثر من عشرين سنة، وكل ذي عقل يفترض بأنها كانت تتضمن تباداًل للزيارات 

 أيضًا.
ة في هذه القصة فقد جاءت من السعودية، حيث قالت محافل في إذا كانت ثمة معلومة متماسك

بعد النشر بأنه لم يتم االتفاق في اللقاء الثالثي على أي شيء ” وول ستريت جورنال“الرياض لـ 
جدي بين القيادة السعودية ورئيس وزراء إسرائيل ووزير الخارجية األمريكي. وبالترجمة إلى اللغة 

ننا نحن، السعوديين، لم نوافق على تطبيع العالقات مع إسرائيل. ينبغي العملية، فإن معنى هذا أ
 لهذه الحقيقة أن تبقي اإلسرائيليين خائبي األمل.

ومع ذلك، متى يمكن لمثل هذا العمل أن يلحق الضرر؟ عندما يعرض النظام الصديق للخطر أو 
المسؤولون اإلسرائيليون يكثرون يحرجه أمام طرف ثالث؟ يحصل هذا مرات كثيرة في الفترة األخيرة. ف

من القول أو التلميح بأن إلسرائيل واإلمارات عدوًا مشتركًا، اإليرانيين، وعليه فخير أنهم تحالفوا 
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ضده. مثل هذا التعبير، الذي يقال بالمناسبة ودون التفكير الزائد بمعناه، يغضب اإلماراتيين ويرفع 
ا من هناك. فاإلسرائيليون بعيدون في بالدهم اآلمنة مستوى خوفهم من طهران. فكروا كيف يلوح هذ

 والمحمية، ويمجدون الحلف العسكري الذي عقدوه مع أبو ظبي كي يقاتلوا جارتها القريبة.
إن الوجود اإليراني في إمارات الخليج ملموس، بخالف ما هو هنا. رجال أعمال إيرانيون يعملون في 

ا، وقد ترى حدود إيران بالعين المجردة من شواطئ اإلمارات، اإلمارات، ومال كثير يملكونه في بنوكه
ولهم نزاع معها على ثالث جزر موضع خالف، وهناك توتر دائم. واإلماراتيون ليسوا معتادين على 
الثرثرة والتحليل أو على إشراك الجمهور بتفكيرهم في حصانتهم األمنية. أما إسرائيل فالعكس تمامًا. 

نا عن عدو مشترك، بقيادة شخصيات في القيادة اإلسرائيلية، غريب عليهم فالخطاب الذي يجري ه
ويضيف خوفًا من هجمات إيرانية. على أي حال، فإن اتفاق السالم هذا ليس سهاًل عليهم، ولم 

 يستقبله الكل اإلماراتي بحماسة.
 خط طيران مباشر

حمد بن راشد. وعلى الرغم من واحد من أولئك الذين تحفظوا على التقرب من القدس هو أمير دبي م
فالي “ذلك، سجلت أمس محطة أخرى في إقامة العالقات بيننا وبين مدينته الالمعة. فشركة الطيران 

التي يملكها األمير أجرت الرحلة الجوية المنتظمة األولى من مطار بن غوريون مباشرة إلى ” دبي
رة وهي تقل زوارًا إسرائيليين. وبعد نحو ثالث دبي. وقبل دقيقة من الساعة الواحدة ظهرًا، أقلعت الطائ

 ساعات هبطت في مطار دبي الدولي.
هذا ال يعني أن األمير أصبح صديقًا إلسرائيل؛ فقد فكر وتوصل إلى استنتاج محتم. ليس بوسعه 
رفض التطبيع مع إسرائيل دون إغضاب ولي العهد، وفي حالة أزمة اقتصادية حادة مست بفرع 

 التجارة في دبي، فمن األفضل مع اإلسرائيليين مما هو بدونهم.الفنادق وفروع 
 27/11/2020معاريف 
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