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  181وخصم ينيةللسلطة الفلسط مليون دوالر 757 تحويلسرائيلي يصادق على الكابينيت اإل  .1
  دوالر مليون

على  ]أمس[ ن المجلس االميي المصغر )الكابنينت( صادق مساء النومأسرائنلنة إفادت مصادر أ
الى السلطة الفلسطنينة وهي اموال الضرائب التي  ملنون دوالر( 757.576) نكلملنار ش 2.5تمرنر 

من رفض الفلسطنيننن  أشهرعد ستة وذلك ب تجبنها اسرائنل للفلسطنيننن والمعروفة باسم المقاصة،
من هذه ملنون دوالر(  181) نكلملنون ش 600استالم هذه االموال. كما قرر الكابنينت خصم 
وضح مسؤولون أو  الفلسطنيننن وعائالتهم. لألسرىاالموال، بسبب المعاشات التي دفعتها السلطة 

عهم قبل عد  انام من قبل ميسق ن المسؤولنن في السلطة الفلسطنيننن تم اطالأسرائنلنون كبار إ
 اعمال الحكومة االسرائنلنة ان جزءا من اموال الضرائب سنتم خصمها. 

 29/11/2020اإلسرائيلي،  I24 Newsموقع 

 
 عبد هللا الثاني في مدينة العقبة األردنيةب يجتمع عباس .2

، والعاهل األرديي محمود عباس نةفلسطنيالسلطة الُعقد، األحد، اجتماع قمة بنن رئنس : رام هللا
 الملك عبد هللا النثايي، في مدنية العقبة األردينة، للتشاور حول مجمل التطورات على الساحة
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العاهل األرديي على مواقفه  عباسوشكر  الفلسطنينة، وجملة من القضانا ذات االهتمام المشترك.
 الداعمة للموقف الفلسطنيي، ولحقوق شعبيا في الحرنة واالستقالل.

أن هذه المواقف الداعمة وآخرها تأكند الملك عبد هللا النثايي مركزنة القضنة الفلسطنينة،  عباس وأكد
وأهمنة االستمرار بالسعي يحو تحقنق السالم العادل والشامل، تؤكد عمق العالقات بنن القنادتنن 

ات اإلسالمنة بدور األردن التارنخي في حمانة والدفاع عن المقدس عباسوأشاد  والشعبنن الشقنقنن.
 والمسنحنة في القدس، من ميطلق الوصانة الهاشمنة على هذه المقدسات.

 29/11/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 تفرض أمرا واقعا متدهورا وعلى العالم الدفع إلنهاء االحتالل "إسرائيل"اشتية:  .3
له، األحد وزنر الخارجنة السونسري: "إن إسرائنل خالل استقبا قال رئنس الوزراء محمد اشتنة: رام هللا

تفرض أمرا واقعا متدهورا في األراضي الفلسطنينة من خالل التوسع االستنطايي، واالستنالء على 
األراضي وحصار غز  وعزل القدس، في تدمنر مميهج وايتهاك مستمر للقايون الدولي والقرارات 

ودعا اشتنة سونسرا، إلى حمانة حل الدولتنن  يهاء االحتالل".األممنة. وعلى العالم ميع ذلك والدفع إل
من خالل االعتراف بفلسطنن، وااليخراط في خلق مسار سناسي جدي وحقنقي على أساس القايون 

 الدولي والقرارات األممنة، لكسر األمر الواقع.
على أساس مرجعنة وأكد رئنس الوزراء ايفتاح القناد  الفلسطنينة على العود  لمسار سناسي نكون 

واضحة مستيد  إلى القايون الدولي، ومع األخذ بالدروس والعبر التي أدت لفشل العملنة السناسنة 
 الماضنة. 29خالل السيوات الـ

 29/11/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 عتراف بفلسطين: نحيي شعبنا في الوطن والشتات ونحث الدول المتضامنة معنا على االاشتية .4
وجه رئنس الوزراء محمد اشتنة رسالة الى الشعب الفلسطنيي في الوطن والشتات في الذكرى : رام هللا

لنوم التضامن العالمي مع شعبيا، أكد فنها أن يهر الحرنة لن نجف حتى نيجز شعبيا حقه في  43
قامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزنران  اصمتها القدس وحق العود  وع 67تقرنر مصنره وا 

 .194والتعونض لالجئنن وفق القرار 
 29/11/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 "إسرائيل"بمساءلة  تطالب السلطة الفلسطينية .5
أحنا الفلسطنينون أمس ذكرى النوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطنيي، وهو النوم الذي  رام هللا:

وقالت عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة،  ذكرى قرار تقسنم فلسطنن. نصادف أنضا  
حيان عشراوي، إن التضامن مع شعبيا نجب أن نخرج من قوالبه القائمة على الشعارات واالحتفاالت، 

ولفتت إلى أن قرار  إلى حنز التيفنذ الفعلي على األرض عبر ترجمته لخطوات عملنة وملموسة..
تقسنم، الذي نمنثل بدانة معايا  شعبيا، نعطي مجلس األمن الحق والقدر  في اتخاذ إجراءات ضد أي ال

طرف مخالف، إال أيه فشل مرارا  وتكرارا  في ممارسة هذا الحق، بل غض اليظر وتيصل من 
، مسؤولناته في محاسبة ومساءلة إسرائنل على خروقاتها وايتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولنة

وبالتالي لم نغنر النوم الدولي للتضامن مع شعبيا حقنقة قائمة على أرض الواقع، مفادها استمرار 
 الظلم والمأسا  التي ال تزال تعصف بقضنتيا العادلة وشعبيا األعزل.

في السناق، أكدت وزار  الخارجنة في رام هللا في بنان لها، أهمنة الحفاظ على الجبهة الدولنة 
م واالستعمار واالحتالل، وتحونل المواقف التي تولدت على مدار األعوام الماضنة المياهضة للض

جبارها على إيهاء  إلى إجراءات وتدابنر واضحة يحو مساءلة إسرائنل، السلطة القائمة باالحتالل، وا 
 احتاللها الذي طال أمده.

 30/11/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 القطاعمنع إدخال منتجات ألبان من الضفة إلى غزة يقرر بمسؤول في وزارة االقتصاد  .6
"األنام": طالبت وزار  االقتصاد الوطيي، أمس، سلطة األمر الواقع في قطاع غز   -رام هللا ، غز 

بالتراجع عن قرارها بشأن ميع إدخال ميتجات األلبان من المحافظات الشمالنة إلى المحافظات 
ها أمس: "إييا يأمل من األخو  في "حماس" التراجع عن وزار  في بنان صدر عيال وقالت الجيوبنة.

قرارها الخاطئ بشأن ميع إدخال ميتجات شركات وطينة متخصصة في مجال إيتاج األلبان من 
 المحافظات الشمالنة إلى المحافظات الجيوبنة".

قرار  من جهته أكد رشدي وادي مسؤول وزار  االقتصاد في غز  أيه لم نصدر عن الوزار  في غز  أي
بميع إدخال ميتجات ألبان الضفة إلى غز ، سواء ميتجات من مصيع الجيندي أو الجبرنيي، واصفا  

عن مدنر عام الصياعة في غز  بالقرار الخاطئ وأيه ال نحق له إصدار منثل  أمسالقرار الصادر 
 هذه القرارات دون الرجوع الى الوزار .

 29/11/2020األيام، رام هللا، 
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 ر حماس منع دخول منتجات الضفة الى قطاع غزة خطير وعليها إلغاؤهاألحمد: قرا .7
قال عضو اللجيتنن المركزنة لحركة "فتح" والتيفنذنة لميظمة التحرنر عزام األحمد إن قرار : رام هللا

لغاؤه قبل فوات  "حماس" بميع دخول ميتجات الضفة لقطاع غز  خطنر، وعلنها التراجع عن قرارها، وا 
األحمد في حدنث إلذاعة صوت فلسطنن، االحد، إن حماس تؤكد من خالل قرارها هذا  وقال األوان.

أن قنادتها لم تحترم حتى اآلن ما وقعت علنه من اتفاقنات إليهاء االيقسام، وتحقنق الوحد ، وعلنها 
نسنر أال تسمح ليفسها بالتفكنر بهذه العقلنة، ألن الوحد  الوطينة لنست شعارا يتغيى به، إيما واقع 

 في عروق شعبيا.
 29/11/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 له مكانة مهمةو الخان األحمر هو بوابة القدس العالول:  .8

محمود العالول، إن قرنة الخان األحمر تعد موقعا يضالنا، له مكاية مهمة  فتحقال يائب رئنس حركة 
اركته وأهالي قرنة "الخان األحمر" في القدس المحتلة وأضاف خالل مش في قلوب الشعب الفلسطنيي.

وقفة احتجاجنة، أن "الخان األحمر هو بوابة القدس، وشهد صمودا وتمسكا بهذه األرض، من قبل 
من جايبه، قال عضو اللجية  األهالي من رجال ويساء، وهذه األرض ستبقى عربنة فلسطنينة لألبد".

نوسف، إن الخان األحمر "ترفض الهدم، وتواجه االيتهاكات  التيفنذنة لميظمة التحرنر واصل أبو
"سيمضي قدما بالدفاع عن ، وأضاف اإلسرائنلنة المستمر  ضدها، وال نمكن إزالتها عن الخارطة".

 هذه القرنة وكل محاوالت الهدم".
 29/11/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 حماس تدين تصريحات "مستفزة" لنائب لبناني سابق .9

وكان  في لبيان، "عبارات مستفز "، أطلقها يائب لبيايي بحق قطاع غز . حماسدايت حركة : بنروت
، حّذر "من وصول األوضاع MTVاليائب اللبيايي السابق، يعمة إفرام، وبحدنث تلفزنويي، عبر قيا  

 في لبيان لدرجة غز ، ذاكرا  أن الجرذ في غز  أكبر من القط".
األحد، أن "هذا الكالم نحمل في طناته الكنثنر من معايي التعالي ، في بنان لها، وعدت حركة حماس

واالزدراء، لشعب نقاوم االحتالل بشتى الوسائل، ونفرض يفسه على خرنطة اإلبداع رغم كل المعايا  
وأضافت: "هذا الخطاب نخلق أجواء الكراهنة، وُنياقض ضرورات العالقات السونة بنن  والحصار".

كل القنم اإليساينة، ونياقض الحقنقة الساطعة، بأن الشعب الفلسطنيي في  شعبنن شقنقنن، ونعارض
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بالمائة(، ويسبة حملة شهاد  البكالورنوس وما فوق،  2.2غز  من األقل أمّنة في الميطقة كلها )حوالي 
 تقارب العشرنن بالمائة".

 29/11/2020، قدس برس
 

 الدولية حماس تدعو لتقديم قادة االحتالل اإلسرائيلي للمحاكم .10
في النوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطنيي، المجتمع الدولي بتحقنق  حماسطالبت حركة 

العدالة الياجز  وتقدنم قاد  االحتالل اإلسرائنلي للمحاكم الدولنة، ورفع الحصاية عن االحتالل 
قبل  ودعت الحركة في بنان صحفي األحد، إلى وقف الدعم الالمحدود وخاصة من الصهنويي.

الوالنات المتحد  األمرنكنة، وهو ما شجع االحتالل على ارتكاب أفظع الجرائم، على مرأى ومسمع 
وأكدت حركة حماس موقفها االستراتنجي أيه من  العالم أجمع، دون خوف من عقاب أو مالحقة.

 ة المسلحة.حق شعبيا أن نقاوم هذا االحتالل البغنض بكل ما أتنح له من إمكايات، بما فنها المقاوم
 29/11/2002، موقع حركة حماس

 
 فتح: إحياء اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا يشكل حافزا للمنظومة الدولية لممارسة دورها .11

من أجل تنثبنت وجوده التارنخي "قالت حركة فتح إن كفاح الشعب العربي الفلسطنيي ميذ قرن جاء 
"نجب تمكنن الشعب الفلسطنيي من  ،افت، أض"في أرض وطيه فلسطنن، وتأكند حضوره بنن األمم

استقالله، والنوم فإن األساس السناسي والقايويي واألخالقي العتماد نوم التضامن العالمي ما زال 
قائما، ما نشكل حافزا إضافنا للميظومة الدولنة لممارسة دورها، والتزامها بتمكنن شعبيا من تحقنق 

سنادته في دولته، وأكدت االستعداد لاليخراط بعملنة سناسنة أهدافه في الحرنة، واالستقالل، وممارسة 
 .جاد  من خالل مؤتمر دولي نرتكز على الشرعنة الدولنة وقراراتها

 28/11/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 : نحن في مرحلة مفصلية في التصدي لمحاولة تصفية حقوقنا"الشعبية" .12
نوم التضامن الدولي مع شعبيا نأتي في ظل تصعند للهجمة الوحشنة من  قالت الجبهة الشعبنة إن

قبل االحتالل اإلسرائنلي، واتساع المخططات والسناسات العدائنة الرامنة لتصفنة الحقوق الفلسطنينة، 
والتي قادتها الوالنات المتحد  وحلفاؤها، على يحو نياقض كل المبادئ التي أقرتها القواينن ومجموع 

  رات الدولنة، الداعمة لشعبيا، ويضاله وحقوقه على وجه الخصوص.القرا
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 .وأشارت إلى أن هذه مرحلة مفصلنة في التصدي لمحاوالت تصفنة الحقوق الفلسطنينة
 28/11/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 بدولة فلسطين فصائل المنظمة في لبنان: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واالعتراف .13

أكدت فصائل ميظمة التحرنر الفلسطنينة في لبيان، ضرور  ترجمة اعتراف المجتمع الدولي : بنروت
بدولة فلسطنن وسنادتها على أرضها، من خالل تحمل مسؤولناته تجاه القضنة الفلسطنينة ورفع 

 لإلراد  الدولنة.الظلم التارنخي عن شعبيا، والضغط على حكومة االحتالل اإلسرائنلي لاليصناع 
ودعت الفصائل في بنان لها االحد، لمياسبة النوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطنيي، إلى بذل 

 1967الجهود الحقنقنة والحنثننثة والعمل على ايهاء االحتالل اإلسرائنلي عن األراضي المحتلة عام 
 وتمكنن شعبيا من اقامه دولته المستقلة كاملة السناد .

 28/11/2020(، وفا)ألنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة ا
 

 تدعو لتفعيل سالح المقاطعة مع االحتاللفي غزة "الفصائل"  .14
دعت فصائل المقاومة الفلسطنينة، األحد، أحرار العالم إلى تفعنل سالح المقاطعة مع : غز 

الشعب الفلسطنيي، أن  وأكدت الفصائل، في بنان لها، بمياسبة النوم العالمي للتضامن مع االحتالل.
وشددت على أن من حق الشعب الفلسطنيي  قضنة الالجئنن لن تحل إال على أساس حق العود .

هت الفصائل إلى أن مسلسل التطبنع مع العدو سنبوء و وي مقاومة االحتالل حتى استعاد  حقوقه.
اتخاذ أي إجراءات  وحذرت الفصائل من وأدايت عود  السلطة الفلسطنينة للتيسنق األميي. بالفشل.

 عقابنة ضد أبياء الشعب الفلسطنيي في قطاع غز .
 29/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 كوخافي: يقظون "للتطورات المحتملة" في المنطقة .15

قال رئنس أركان الجنش اإلسرائنلي، أفنف كوخافي، خالل جولة له في الجوالن : أحمد دراوشة
إسرائنل "ستستمّر في العمل بقّو  قدر المطلوب ضد التموضع اإلنرايي في المحتّل، النوم، األحد، إّن 

 سورنة".
وتابع كوخافي "سيستمّر في الحفاظ على جهوزّنة كاملة ضد كل اكتشاف لعدوايّنة ضّديا"، وأوضح 

 أّن الجنش اإلسرائنلي "موجود في وضع اعتنادي كامل ونقظ للتطورات المحتملة في الميطقة".
 في خالل جولته جلسة تقدنر موقف مع قائد الجبهة الشمالّنة، أمنر برعام.وأجرى كوخا
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وتأتي زنار  كوخافي بعد أقّل من أسبوعنن على هجمات واسعة شّيها الجنش اإلسرائنلي في سورنة 
إنثر اكتشاف حقل ألغام داخل الجزء المحتّل من الجوالن، وفي ظّل توّترات مع إنران إنثر اغتنال 

 البارز، محسن فخري زاد . العالم اليووي
 29/11/2020، 48عرب 

 
 "نفاق": إدانة أوروبا الغتيال العالم اإليراني "إسرائيل" .16

)د ب أ(: قال وزنر االستخبارات اإلسرائنلي إنلي كوهنن النوم األحد إن إداية أوروبا  تل أبنب
ن، العضو في حزب وقال كوهن ”.مجرد يفاق“الغتنال العالم اليووي اإلنرايي محسن فخري زاده 

بدال  من اتخاذ موقف واضح بشأن العقوبات “اللنكود الذي نيتمي إلنه رئنس الوزراء بينامنن يتيناهو: 
الالزمة لضمان عدم حصول إنران على سالح يووي، يراهم )االتحاد األوروبي( ندفيون رؤوسهم في 

 ”.الرمال مر  أخرى
ء عملنة االغتنال لكيه قال إلذاعة الجنش عمن نقف ورا” لنس لدنه فكر “وزعم كوهنن أيه 

إنران تدعو صراحة إلى تدمنر إسرائنل. ومن نثم، من وجهة يظريا، أي شخص نشارك “اإلسرائنلي: 
 ”.بيشاط في محاولة تطونر سالح يووي هو هدف للقتل

 29/11/2020، القدس العربي، لندن
 

 لعالم أن يشكرنا"مسؤول في استخبارات االحتالل حول اغتيال "زادة": "على ا .17
يقلت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" اإلسرائنلنة عن مسؤول في جهاز االستخبارات اإلسرائنلنة، بشأن 
اغتنال العالم اليووي اإلنرايي محسن فخري زاده، قوله :"على العالم أن نشكريا"، في إشار  غنر 

 مباشر  لضلوع االحتالل في اقتراف عملنة االغتنال.
ا قال وزنر التعاون اإلقلنمي في حكومة االحتالل اإلسرائنلي تساحي هايغبي، أمس نأتي ذلك، بعدم 

 السبت، إيه "لنس لدنه دلنل" على من قتل العالم اليووي اإلنرايي. 
 29/11/2020، فلسطين أون الين

 
 مندلبليت لغانتس: أوقف عمل لجنة تحقيق الغواصات .18

اإلسرائنلّنة، أفنحاي ميدلبلنت، لوزنر األمن، بنيي أوعز المستشار القضائي للحكومة : أحمد دراوشة
غايتس، نوم األحد، بوقف عمل لجية التحقنق في قضّنة الغواصات ضد رئنس الحكومة، بينامنن 

 يتيناهو.
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وأرجع ميدلبلنت القرار إلى عدم ايتهائه من تحدند حدود يشاط اللجية، بهدف عدم اإلضرار بالمسار 
 المتوّرطنن في القضّنة. الجيائي الجاري ضّد عدد من

 29/11/2020، فلسطين أون الين
 

 حادثتان دبلوماسيتان بين إسرائيل واإلمارات بسبب أخطاء مطار بن غوريون .19
تل أبنب: يشر في تل أبنب عن حادنثتنن دبلوماسنتنن وقعتا في مطار بن غورنون، تسببتا بالحرج 

 واإلزعاج لرجال أعمال من البلدنن.
ى، أبلغت سلطات المطار اإلسرائنلي، أول من أمس السبت، رجلي أعمال كبنرنن في الحادنثة األول

وزوجتنهما، القادمنن من اإلمارات، أيها لن تسمح لهم بدخول إسرائنل بالونثائق المتوفر  لدنهم 
بخصوص فحص كورويا. وقد وصل رجال األعمال، اللذان نعتبران شخصنتنن إماراتنتنن 

، بعد نومنن فقط على ايطالق الرحالت «فالي دبي»تابعة لشركة  ، على متن طائر «بارزتنن»
، أيه بعد هبوط الطائر  في مطار بن «نسرائنل هنوم»الجونة بنن البلدنن. وذكر موقع صحنفة 

غورنون، رفضت السلطات المختصة في المطار السماح للشخصنتنن اإلماراتننن من دخول إسرائنل، 
وتزودا بالونثائق الضرورنة. « لنزر مودنليغ»خاصة من شركة  رغم أيهما حضرا بياء  على دعو 

، أيهما وزوجتنهما ال نحملون يماذج التصارنح الصحنة «سلطة اإلسكان والهجر »وادعى موظفو 
المتعلقة بفنروس كورويا. وقد غضب الضنوف اإلماراتنون من طرنقة التعامل معهما، وعادوا إلى 

 اإلمارات.
إسرائنلننن من ركوب طائر  متجهة إلى دبي، بنيهم رجال أعمال  10تم ميع وفي الحادنثة النثاينة، 

كان من »، روينن يميي. وقال يميي «كافنه كافنه»معروفون، وقد قام بتيظنم رحلتهم مالك شبكة 
المفترض أن يزور دبي في رحلة عمل، وهياك أياس نيتظروييا هياك. ميعيا من ركوب الطائر ، 

األمر األكنثر غرابة، هو أن زوجتي قد سافرت إلى »وأضاف «. التأشنر بسبب وجود خطأ ما في 
 «.هياك مرتنن في الشهر الماضي، وهي شرنكة في مشارنعيا، ولم تواجه أي مشاكل

لدى سلطة المطارات، غنر أيهما أنثارتا تذمرا لدى العدند « خطأ غنر مقصود»وقد اعتبرت الحادنثتان 
 . "البلدنن"تمنن بالعالقات بنن من المسؤولنن ورجال األعمال المه

وفي نوم أمس صادقت الحكومة اإلسرائنلنة، خالل جلستها األسبوعنة، على اتفاقنتنن تم إبرامهما مع 
واإلمارات، تعيى أوالهما بإقامة عالقات الطنران الميتظمة ونثاينتهما بإقامة التعاون في مجاالت دعم 

 وتطونر العلوم والتقينات المتطور .
 30/11/2020األوسط، لندن، الشرق 
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 جنرال إسرائيلي: سنخسر المزيد من القتلى بالحروب القادمة .20
حذر جيرال إسرائنلي من تداعنات قرار جنش االحتالل المتعلق بمد  : عديان أبو عامر - 21عربي

 الخدمة العسكرنة، مؤكدا أيه نتعارض مع المهمة الرئنسنة للجنش في حمانة الحدود.
عمندرور، الرئنس األسبق لمجلس األمن القومي، وشعبة األبحاث بجهاز وقال، نعكوب  

االستخبارات العسكرنة "أمان"، في حوار مع موقع القيا  السابعة التابع للمستوطينن، ترجمته 
"، أيه "ال توجد حكمة من أي قرار تتخذه قناد  الجنش بتقصنر فتر  الخدمة العسكرنة، أليه 21"عربي

دورنة؛ لذلك نقوم الجنش باستمرار بعد  مهام، أهمها أن نكون إما في حالة  نشن الحروب بصور 
 تدرنب، أو في حالة حرب، أو االستعداد تحسبا للحرب، التي سوف تأتي في نوم من األنام".

وأوضح أيه "إذا ايخفض عدد الجيود، فإن فتر  الخدمة العسكرنة ستكون أقصر، وحنيها سنتعنن 
وسنتعنن علنهم تقلنل مراحلها، واليتنجة واضحة، وهي أن يستلم جنشا أقل  تقلنل أوقات التدرنب،

تدرنبا، وجيودا أقل كفاء ، وهذا نعيي أن الجنش لن نكون معينا على الفور بالذهاب إلى الحرب، ألن 
الحرب تستغرق وقتا أطول، وسوف نكون فنها المزند من القتلى، وفي بعض الحاالت، من المستحنل 

 ام العسكرنة الموكلة للجنش". تيفنذ المه
 28/11/2020، "21موقع "عربي 

 
 مخاوف إسرائيلية من استهداف إيران إلسرائيليين في اإلمارات .21

كشفت وسائل اإلعالم اإلسرائنلنة، عن إقامة "جهاز مشترك" خاص بأمن : أحمد صقر -غز  
األمينة التابعة لالحتالل اإلسرائنلننن الذنن نتواجدون في اإلمارات، وسط مخاوف لدى األجهز  

 اإلسرائنلي من استهداف إنران إلسرائنلننن في اإلمارات. 
وحذر مسؤولون أمينون إسرائنلنون، من "إمكاينة قنام إنران بمحاولة استهداف إسرائنلننن لدى  

" اإلسرائنلي، إلى أن هذا التحذنر "نأتي في أعقاب i24قضائهم عطلتهم في اإلمارات". ويبه موقع "
اغتنال رئنس البريامج اليووي اإلنرايي محسن فخري زاد  الذي يسب إلى إسرائنل، حنث أطلقت في 

 أعقاب ذلك تهدندات إنراينة )بالنثأر( ضد إسرائنل". 
 30/11/2020، "21موقع "عربي 

 
 تطالب برحيل نتنياهو وتذكره بقضايا الفساد "إسرائيل".. مظاهرات في 24لألسبوع الـ .22

تظاهر آالف اإلسرائنلننن مجددا في مياطق متفرقة مطالبنن برحنل رئنس الوزراء : توكاال -الجزنر  
بينامنن يتيناهو الذي نحاكم في قضانا فساد، ونواجه اتهامات بسوء إدار  أزمة وباء كورويا التي 

 كايت لها تداعنات سلبنة على االقتصاد.
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نروس كورويا خرج متظاهرون مساء ومع تخفنف القنود المفروضة بسبب تفشي ف 24ولألسبوع الـ
أمس السبت في القدس المحتلة وتل أبنب وحنفا وقنسارنة ومدن وبلدات أخرى مطالبنن باستقالة 
يتيناهو الذي نقود ائتالفا حكومنا هشا ضمن شراكة مع خصمه وزنر الدفاع رئنس حزب "أزرق 

 أبنض" بنيي غايتس.
معوا أمام مقر إقامة رئنس الوزراء اإلسرائنلي في وقالت وكالة أسوشنتد برس إن يحو ألف شخص تج

الجزء الغربي من القدس المحتلة، مشنر  إلى تيظنم تجمعات أخرى أصغر، أحدها أمام ميزل ليتيناهو 
 في مدنية قنسارنة.

 29/11/2020الجزيرة.نت، 
 

 الحكومة اإلسرائيلية لـ "العليا": سنخلي الخان األحمر في الوقت المناسب .23
أبلغ "ممنثل الدولة" اإلسرائنلي، نوم األحد، المحكمة العلنا، بأن قرار إخالء قرنة الخان : رام هللا

 األحمر البدونة شرق القدس، سنتم في الوقت المياسب، ولن نتم التراجع عيه أبد ا.
جاء ذلك في إطار رده على التماس قدم للمحكمة من قبل حركة رنغافنم النمنينة المتطرفة التي 

 يفنذ عملنة اإلخالء بشكل فوري.طالبت بت
وقال "ممنثل الدولة" اإلسرائنلي خالل الجلسة، إن هياك اعتبارات واسعة لتأجنل تيفنذ العملنة، وأن 

 مكتب رئنس الوزراء ووزار  األمن الداخلي قررا الدفع باتجاه ذلك، لكن ذلك سنستغرق وقت ا.
 29/11/2020القدس، القدس، 

 
 لب مهاجرين من يهود الفالشا باثيوبياوزيرة إسرائيلية تحاول ج .24

شطا النوم األحد، على رأس وفد -وصلت وزنر  الهجر  واالستنعاب اإلسرائنلنة، بينيا تامايو: رام هللا
 مهاجر إلى تل أبنب. 500إلى انثنوبنا للعمل على جلب 

اجرنن، وبحسب موقع ندنعوت أحرويوت، فإن شطا ستعود إلى إسرائنل الخمنس المقبل برفقة المه
 2000مشنر ا إلى أن هذه الزنار  تأتي في أعقاب قرار حكومي إسرائنلي اتخذ الشهر الماضي لجلب 

 من نهود الفالشا في انثنوبنا إلى تل أبنب.
 29/11/2020القدس، القدس، 

 
 أبيض -حزب العمل اإلسرائيلي يسمح لبيرتس بالتفاوض مع حزب أزرق  .25

رائنلي، النوم األحد، على اقتراح رئنس الحزب عمنر بنرتس، صادق المؤتمر العام لحزب العمل اإلس
أبنض، وجهات أخرى في اليظام السناسي لتقونة الحزب  -بالسماح له بالتفاوض مع حزب أزرق 
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وقرر الحزب عدم  وخلق فرص اليضمام قوى جدند ، من أجل تعزنز العالقات السناسنة المشتركة.
وتمت عملنة التصونت  زعنم جدند للحزب بدال  من بنرتس.إجراء أي ايتخابات تمهندنة، الختنار 

 الكتروين ا بالوسائل الرقمنة بسبب حظر التجمعات في إطار محاربة كورويا.
 29/11/2020القدس، القدس، 

 
 هدم درجا تاريخيا يؤدي إلى البلدة القديمة والمسجد األقصىاالحتالل ي .26

نا، نؤدي إلى البلد  القدنمة بالمدنية المحتلة، والمسجد هدمت البلدنة اإلسرائنلنة في القدس درجا تارنخ
وأفاد رئنس لجية رعانة المقابر اإلسالمنة في القدس )تتبع لدائر  األوقاف اإلسالمنة(  األقصى.

مصطفى أبو زهر ، بأن "طواقم من بلدنة االحتالل برفقة جرافة، اقتحمت ميطقة باب األسباط، 
وقال أبو زهر  لألياضول إن إسرائنل تهدف من  الشهداء اإلسالمنة".وهدمت الدرج المؤدي إلى مقبر  

 وراء هذا االعتداء إلى إقامة مشروع تطلق علنه اسم "الحدائق التوراتنة" على أرض مقبر  الشهداء.
وأضاف "مقبر  الشهداء، تحوي صرح الجيدي المجهول، إضافة إلى العدند من القبور القدنمة 

 آالف متر مربع. 4أن مساحتها تبلغ يحو والحدننثة"، الفتا إلى 
 29/11/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 شخص خالل الشهر الجاري 100مبنى وتهجير  129: هدم أو مصادرة "أوتشا" .27

مبيى  129"األنام": أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائنلي على هدم أو مصادر  ما مجموعه  -القدس
ا إلى رخص البياء التي تصدرها السلطات اإلسرائنلنة، ما أدى ميذ بدانة الشهر الجاري بداعي افتقاره

لحاق األضرار بما ال نقل عن  100إلى تهجنر  وقال مكتب "أوتشا" في  آخرنن. 200شخص وا 
،  83تشرنن النثايي في حمصة البقنعة، حنث ُهدم  3تقرنر: "وقعت أكبر هذه الحوادث في نوم  مبيى 

تجمعا   12مبيى  آخر في  30وأضاف: "وُهدم  طفال ". 41نيهم شخصا ، من ب 73ما أّدى إلى تهجنر 
وتابع: "وقد  سكاينا  آخر بالميطقة )ج(. ووقعت الحوادث الستة عشر المتبقنة في القدس الشرقنة.

من أي عام بأكمله ميذ أن بدأ  2020ُهدم عدد أكبر من المبايي أو صوِدر حتى اآلن في العام 
 ".2016، باستنثياء العام 2009سة بايتظام في العام مكتب في تونثنق هذه الممار ال

فلسطنينا  بجروح في مختلف أيحاء  55ومن جهة نثاينة قال التقرنر: "أصابت القوات اإلسرائنلنة 
 الضفة الغربنة".
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فلسطنينا  في مختلف  227عملنة بحث واعتقال واعتقلت  230وأضاف: "يفذت القوات اإلسرائنلنة  
( ومحافظة الخلنل 61وُسجل أكبر عدد من هذه العملنات في القدس الشرقنة ) أيحاء الضفة الغربنة،

(50.") 
 28/11/2020األيام، رام هللا، 

 
 االحتالل يواصل التطهير العرقي في القدس ويخطط لتبييض عشرات البؤر االستيطانيةتقرير:  .28

دفاع عن األرض ومقاومة رام هللا: قال تقرنر االستنطان األسبوعي، الذي نعّده المكتب الوطيي لل
االستنطان التابع لميظمة التحرنر، إن حكومة االحتالل تواصل التطهنر العرقي في مدنية القدس 

 المحتلة، وتخطط لتبننض عشرات البؤر االستنطاينة في الضفة.
تشرنن النثايي الجاري، إلى أن محكمة االحتالل  27و 21وأشار التقرنر، الذي نغطي الفتر  بنن 

في  1963زنة في القدس رّدت األسبوع الماضي استئياف عائالت فلسطنينة تسكن ميذ العام المرك
عائلة، إضافة إلى غرامة مالنة  30مبيى بحي بطن الهوى في سلوان بالقدس المحتلة، ما نعيي طرد 
وأضاف: قررت  ألف شنكل. 600نتوجب على عائلة دونك، التي قدمت االستئياف، دفعها بقنمة 

الحتالل، بياء  على استئياف تقدمت به جمعنة "عطنرت كوهاينم" االستنطاينة، طرد سكان محكمة ا
شخصا ، بنيهم أطفال، في غضون أسبوعنن، وذلك لصالح جمعنات  87هذا الحي البالغ عددهم 

: تعهد وزنر االستنطان التقرنر وقال المستوطينن التي تسعى إلى تهوند البلد  القدنمة، ومحنطها.
ئنلي تساحي هيغبي خالل كلمة له في "الكينست" االسبوع الماضي، بعد االتفاق مع رئنس اإلسرا

بؤر  استنطاينة في الضفة، وتحونلها الى  70وزراء االحتالل بينامنن يتيناهو، على تسونة أوضاع 
بؤر  استنطاينة عشوائنة بالضفة تم الشروع  124وذكر أن هياك  مستوطيات قبل رحنل ترامب.

مستوطية في  132ها في التسعنينات من القرن الماضي، دون موافقة حكومة االحتالل، مقابل بإقامت
 الضفة أقنمت بموافقتها.

 28/11/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

صابة عشرات المواطنين بحاالت  .29  اختناقمسيرات ومواجهات مع قوات االحتالل وا 
أمس، عشرات المواطينن بحاالت اختياق متفاوتة إنثر قمع قوات "األنام": أصنب،  –محافظات 

فقد أصنب عشرات  االحتالل مسنر   ميدد   باالحتالل واالستنطان في عد  محافظات بالضفة.
 المواطينن بحاالت اختياق متفاوتة جراء قمع قوات االحتالل مسنر  في بلد  كفر قدوم، شرق قلقنلنة.

اطيون بحاالت اختياق خالل مواجهات ايدلعت على المدخل الشمالي وفي مدنية قلقنلنة، أصنب مو 
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ومساء أمس، ايدلعت مواجهات بنن قوات االحتالل والعشرات من الشبان في ميقطة باب  للمدنية.
 .شابنن وفي القدس المحتلة، قالت مصادر محلنة إن قوات االحتالل اعتقلت الزاونة بمدنية الخلنل.

 29/11/2020األيام، رام هللا، 
 

 ترويعوالبغرض االعتقال  شهربال 250قتحم منازل الفلسطينيين أكثر من ي االحتاللتقرير:  .30
يدد تقرنر، صادر عن نثالث مجموعات إسرائنلنة لحقوق اإليسان، بالتجاوزات واسعة  الضفة الغربنة:

ي تتم غالبا  في اليطاق لدخول أفراد الجنش اإلسرائنلي ميازل الفلسطنيننن في األراضي المحتل، والت
 ميتصف اللنل.

وذكر التقرنر، الذي نتضمن شهادات لجيود وأطباء وأسر فلسطنينة، أن القوات اإلسرائنلنة تدخل 
مر  كل شهر بغرض االعتقال أو أسباب أخرى بما في ذلك  250الميازل في المتوسط أكنثر من 

البحث عن المال أو األسلحة أو  للميازل، أو الستخدام األسطح في يقاط المراقبة أو« رسم خرائط»
وذكر العدند من الجيود ممن  البرنطاينة.« الغاردنان»ألغراض استخبارنة، بحسب ما يقلته صحنفة 

تحدث إلنهم معدو التقرنر، أن الغرض الرئنسي القتحام الميازل بشكل متكرر هو التخونف وبث 
 ي.الرعب في يفوسهم، وهو االدعاء الذي يفاه الجنش اإلسرائنل

كسر جدار »وتحدث التقرنر، الذي استغرق العمل علنها عامنن، وأعده نثالث مجموعات حقوقنة هي 
، عن اآلنثار اليفسنة الشدند  «أطباء من أجل حقوق اإليسان في إسرائنل»و« نش دنن»و« الصمت

 التي تتركه المداهمات واقتحام الميازل على األفراد والعائالت والمجتمع الفلسطنيي.
 29/11/2020، لندن، األوسط الشرق

 
 ين ما زالت حية وتمثل وحدة لألمةقضية فلسط"فلسطينيي الخارج":  .31

قال زناد العالول المتحدث باسم فلسطنيني الخارج في تصرنح خاص لـ"المركز الفلسطنيي : إسطيبول
 فلسطنيي.من يوفمبر من كل عام، نوٌم أقرته األمم المتحد  للتضامن مع الشعب ال 29لإلعالم"، إن 

وأكد أن هذه السية تتمنز عن غنرها من السيوات السابقة من حنث التضامن مع الشعب الفلسطنيي 
بأن هياك حملة تطبنع واسعة مع االحتالل وهرولة يحوه، باإلضافة إلى صفقة القرن التي حاول 

 تسونقها الرئنس األمرنكي دويالد ترمب.
العام مواقع التواصل االجتماعي، من خالل حملة  وأفاد أن هاشتاق "فلسطنن قضنتي" تصدر هذا

ميظمة مع بعض الميتجات اإلعالمنة التي بدأت تيتشر في وسائل اإلعالم، لتؤكد أن قضنة 
وأكد أن ما حصل مع الممنثل المصري الذي ظهرت  فلسطنن ما زالت حنة وتمنثل وحد  لألمة.
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ختبار لحجم التضامن مع الشعب صورته مع يظنره اإلسرائنلي في اإلمارات، كايت بميزلة ا
 الفلسطنيي من الشعب المصري الذي أظهر رفضا وتضاميا كبنرنن مع هذه الحادنثة.
 29/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : أكثر من مليار دوالر خسائر غزة جراء كورونا"جمعية رجال األعمال" .32

الحانك الخسائر المباشر   يّ ز  علقدر رئنس جمعنة رجال األعمال الفلسطنيننن في قطاع غ: غز 
وغنر المباشر  لالقتصاد الفلسطنيي في قطاع غز  يتنجة تفشي فنروس كورويا، وبدء إجراءات 

وقال الحانك، في تصرنح صحفي، األحد:  اإلغالق في أغسطس الماضي، بأكنثر من ملنار دوالر.
لمواصالت، والتعلنم والصحة، إّن الخسائر تشمل قطاعات الصياعة والتجار  والسناحة واليقل وا

ألف يشاط اقتصادي في غز  تأنثر سلبنًّا ومباشر    47وأوضح الحانك أنَّ أكنثر من  والتشغنل والعمل.
عاجزون عن توفنر احتناجات أسرهم  %90ألف عامل فلسطنيي،  160بالجائحة، فضال عن تضرر 

وأشار قائال:  .%75قر ألكنثر من ، والف%80األساسنة، بحنث ارتفعت يسبة البطالة في أوساطهم لـ
"قطاع غز  أصبح بمنثابة قيبلة موقوتة مع اقتراب فصل الشتاء، واحتمالنة تفشي الفنروس بشكل 

مكاينة العود  لإلغالق الكامل من جدند".  مهول في أوساط السكان، وا 
 29/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مستوطن يدهس طفلين وسيدة في الخليل .33

نوم األحد، طفلنن وسند  قرب المسجد اإلبراهنمي في مدنية الخلنل دهس مستوطن، صباح : الخلنل
وأفادت مصادر محلنة بإصابة طفلنن وسند  قرب المسجد اإلبراهنم، إنثر  جيوبي الضفة الغربنة.

 عملنة دهس من المستوطن، فنما يقل المصابون للمشفى لتلقي العالج.
 29/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات في القدسالملك األردني:  .34

القاهر : دعا العاهل األرديي الملك عبد هللا النثايي خالل استقباله الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، 
على أساس حل  أمس، إلى تكنثنف الجهود الدولنة من أجل إيهاء الصراع الفلسطنيي اإلسرائنلي

ضرور  الحفاظ على الوضع "الدولتنن، حسبما أفاد بنان صادر عن الدنوان الملكي األرديي. كما أكد 
رفض المملكة لجمنع اإلجراءات األحادنة التي "، مشنرا إلى "القايويي والتارنخي القائم في القدس

المكايي، للمسجد األقصى  تستهدف تغننر هونة المدنية ومقدساتها ومحاوالت التقسنم الزمايي أو
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األردن مستمر بتأدنة دوره التارنخي والدنيي في ". وجدد التأكند أن "المبارك، الحرم القدسي الشرنف
حمانة المقدسات اإلسالمنة والمسنحنة في القدس، من ميطلق الوصانة الهاشمنة على هذه 

 ."المقدسات
 2020/11/30، لشرق األوسط، لندنا

 
 "إسرائيل"شركاء فى خطوة إنهاء العداء مع دولة في السودان سيادة والوزراء ال يمجلس: البرهان .35

رئنس مجلس السناد  االيتقالى بالسودان، عبدالفتاح : في حوار معه اعتبر سمر إبراهنم -الخرطوم 
الخصومة مع دولة عضو فى األمم أن ال فائد  ترجى من ، في رده عن التطبنع مع "إسرائنل" البرهان
. ، وأصبحت مقبولة من المجتمع الدولى بغض اليظر عن الظروف التى صاحبت قنامهاالمتحد 

 معها عداء فى السابق وهو أمر طبنعى. قام به السودان هو صلح مع دولة كان قائما  مبنيا  أن ما 
ومتى ما قام  "إسرائنل"السناد  والوزراء شركاء فى خطو  إيهاء العداء مع دولة  يمجلس مؤكدا  أن

مع  واتشاور  . موضحا  أيهمالمجلس التشرنعى فهو الجهة المخولة بالتصدنق على االتفاقنات الدولنة
 "إسرائنل"عدم ممايعة فى إيهاء حالة العداء مع  واطنف واسع من القوى السناسنة والمجتمعنة ووجد

 وعمل مصالحة معها.
 2020/11/28، الشروق، مصر

 
  سنمضي فيه إلى  "إسرائيل"كانت هناك مصلحة في التطبيع مع إذا  :يمجلس السيادة السودان .36

 النهاية
كشف المتحدث باسم مجلس السناد  في السودان محمد الفكي أن زنار  الوفد الصحافة السوداينة: 

 مبنيا  أن اإلسرائنلي للبالد، األسبوع الماضي، كايت ذات طبنعة عسكرنة بحتة ولنست سناسنة.
وأكد  ."إسرائنل"ياقش أي جايب من الجوايب السناسنة المتعلقة بالتطبنع بنن السودان وتلم  اتاللقاء

ذا كايت هياك مصلحة في  أن "مصلحة السودان هي الفنصل في عالقاته الخارجنة قبل كل شيء، وا 
 التطبنع مع إسرائنل سيمضي فنه إلى اليهانة"، حسب قوله.

 2020/11/29، الجزيرة نت، الدوحة
 

 : سنواصل كفاحنا إلقامة دولة فلسطينية مستقلة أردوغان .37
قال الرئنس التركي، رجب طنب أردوغان، إن بالده ستواصل كفاحها من : األياضول - إسطيبول

جاء ذلك في رسالة بعنثها األحد إلى المشاركنن وقد  أجل إقامة دولة فلسطنينة مستقلة وذات سناد .
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ون ألجل القدس" بإسطيبول، بالتزامن مع النوم العالمي في افتتاح المبيى الجدند لرابطة "برلماين
"يسعى في كافة المحافل للدفاع عن قضنة القدس مضنفا  بالقول  للتضامن مع الشعب الفلسطنيي.

ويعمل بكل ما أوتنيا من قو  إليهاء سناسات االحتالل والظلم واإلباد  الجماعنة ضد أخوتيا 
ست قضنة المسلمنن الذي نعنشون في فلسطنن فقط بل هي وشّدد على أن القدس لن الفلسطنيننن".

 قضنة كامل العالم اإلسالمي.
 2020/11/29، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة

 
 برلمانيون إندونسيون يطالبون بإلغاء قرار يسمح بدخول اإلسرائيليين للبالد   .38

ندودو بإلغاء قرار صدر طالب برلماينون إيدوينسنون حكومة الرئنس جوكو و : )رونترز( - جاكرتا
عن دائر  الهجر  نسمح لحاملي الجوازات اإلسرائنلنة بالتقدم للحصول على تأشنرات دخول إلى  أخنرا  

وتساءل هدانت يور وحند يائب رئنس مجلس الشعب االستشاري عن موقف الرئنس، وعما  إيدوينسنا.
طبنع العالقات مع "إسرائنل"، حسب من السناسة الياعمة التي تتجه لت إذا كايت هذه الخطو  جزءا  

 تعبنره.
 2020/11/29، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وفد بحريني ثان خالل أسبوعين إلى تل أبيب   .39

النثالنثاء، وهو الوفد الرسمي  "إسرائنل"سنزور  رسمنا   بحرنينا   إن وفدا   سرائنليجنش اإلالقالت إذاعة 
وسنكون  اتفاق تطبنع العالقات بنن تل أبنب والميامة. النثايي خالل أسبوعنن، وذلك بعد اإلعالن عن

األسبوع  "إسرائنل"الوفد برئاسة وزنر الصياعة والتجار  والسناحة زاند بن راشد الزنايي الذي زار 
 ومن المقرر أن نلتقي رئنس الوزراء بينامنن يتيناهو.، الماضي

 2020/11/29، الجزيرة نت، الدوحة
 

 راتيتين "بارزتين" في مطار بن غوريون  رفض استقبال شخصيتين إما .40
رفض مطار بن غورنون، السبت، استقبال شخصنتنن إماراتنتنن "بارزتنن" وحال : طارق طه تحرنر

، "إسرائنل"األمر بعدم دخولهما إلى البالد بعد أن هبطت طائرتهما التابعة لشركة "فلي دبي" في 
 . أبو ظبي وتل أبنبوذلك بعد نومنن على ايطالق الرحالت الجونة بنن 
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من  لهماالسماح رفضت وذكر موقع صحنفة "نسرائنل هنوم" أن السلطات المختصة في المطار 
 ، على الرغم من أيهما حضرا بياء  على دعو  خاصة من شركة "لنزر مودنليغ"."إسرائنل"دخول 

 2020/11/28، 48عرب 
 

 البرازيل في االمتضررين من فيروس كورونإلغاثة  إسرائيلي يإمارات تعاون .41
ذكرت وكالة األيباء اإلماراتنة "وام"، أن قيصلنتها في ساو باولو البرازنلنة، قامت بالتعاون مع  :ليدن

وأوضح إبراهنم سالم  القيصلنة اإلسرائنلنة، بتوزنع سالل غذائنة على المتضررنن من فنروس كورويا.
ق مع القيصلنة العامة إلسرائنل، لتقدنم العلوي القيصل العام اإلماراتي لدى ساوباولو، إن "التيسن

مبادر  إيساينة واجتماعنة في مدنية ساو باولو، نعكس مدى االهتمام والتعاون المشترك في هذا 
 الصدد، ونؤكد للجمنع أن دولة اإلمارات هي دولة سالم ومحبة".

 2020/11/29، "21موقع "عربي 
 

 النووية   مسؤولية تخريب منشأة نطنز "إسرائيل"إيران تحمل  .42
)األياضول(: في تصرنحات أدلى بها المتحدث باسم ميظمة الطاقة الذرنة اإلنراينة، بهروز  -طهران

مسؤولنة تخرنب ميشأ  يطيز اليوونة في نولنو/ تموز  "إسرائنل"حّملت إنران، السبت،  كمالويدي،
 الماضي، بعد اتهام تل أبنب باغتنال عالمها محسن فخري زاده.

 2020/11/29، ي، لندنالقدس العرب
 

 غوتيريش يدعو لدعم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه .43
دعا األمنن العام لألمم المتحد  أيطوينو غوتنرنش، المجتمع الدولي إلى تجدند : وكاالت –ينونورك 

التزامه تجاه الشعب الفلسطنيي في سعنه إلى الحصول على حقوقه غنر القابلة للتصرف وبياء 
 فنه السالم والكرامة والعدالة واألمن.مستقبل نسود 

وقال "غوتنرنش" في بنان، النوم األحد، بمياسبة النوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطنيي، "إيه 
من المؤلم أن قضنة فلسطنن ال تزال دون حل حتى وقتيا هذا الذي تحتفل فنه األمم المتحد  بالذكرى 

 إليشائها". 75السيونة الـ 
تزال مجموعة من العوامل تسبب بؤسا كبنرا، ميها: توسنع المستوطيات غنر القايوينة، وأضاف: "ال 

والتصاعد الكبنر في هدم الميازل والميشآت الفلسطنينة، والعيف واستمرار يشاط المقاتلنن" حسب 
 وضفه، مشنرا إلى "أن آفاق التوصل إلى حل قابل للتطبنق نقوم على وجود دولتنن تغدو أبعد مياال".
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ورأى األمنن العام "أن مسؤولنة استكشاف كل فرصة الستعاد  األمل وتحقنق حل نقوم على وجود 
 دولتنن تقع على عاتق القاد  اإلسرائنلننن والفلسطنيننن".

يهاء االحتالل وفقا لقرارات األمم المتحد  ذات الصلة، والقايون   وأكد التزامه بدعم إنجاد حل لليزاع وا 
ت النثيائنة في "سبنل تحقنق الرؤنة القائمة على وجود دولتنن تعنشان جيبا إلى جيب الدولي واالتفاقنا

وتكون القدس  1967في سالم وأمن ضمن حدود آمية ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 
 عاصمة لكلتا الدولتنن".

ضت الوضع وأشار األمنن العام إلى تأنثنر جائحة "كورويا" على االقتصاد الفلسطنيي؛ حنث قوّ 
اإليسايي واالقتصادي والسناسي الهّش أصال في غز ، والذي ازداد تدهورا بسبب القنود التي تشّل 

 الحركة والوصول.
وأوضح أن "أويروا" تقوم بدور أساسي بوصفها الجهة الرئنسة التي تقدم المساعد  المباشر  التي كنثنرا 

 مالننن الجئ. 5.7ننن البالغ عددهم ما تكون ميقذ  للحنا  للعدند من الالجئنن الفلسطني
وياشد جمنع الدول األعضاء المساهمة سرنعا في تمكنن "أويروا" من تلبنة االحتناجات اإليساينة 

 واإليمائنة الحرجة لالجئنن الفلسطنيننن خالل هذه الجائحة.
 29/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دا رفع علم فلسطين على مبنى تاريخي في إسكتلن .44

قرر اللورد اإلسكتليدي، بروفوست باريي كروكنت، رفع العلم الفلسطنيي على أحد  :21عربي -ليدن
أبرز المبايي التارنخنة في وسط مدنية أبردنن، بمياسبة النوم العالمي للتضامن مع الشعب 

الل وشهدت مواقع التواصل االجتماعي، تضاميا واسعا خ الفلسطنيي. وفقا لموقع "دنلي رنكورد".
 النوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطنيي.

هذا النوم لـ"تأكند التضامن مع حقوق الشعب  1977وأقرت الجمعنة العامة لألمم المتحد  في العام 
 الفلسطنيي، المشروعة وغنر القابلة للتصرف كافة".

 29/11/2020، "21موقع "عربي 
 

 باكستان تؤكد: ال تنازل عن إقامة دولة فلسطينية .45
قال ميدوب باكستان الدائم لدى األمم المتحد  السفنر مينر أكرم، إن دعم : األياضول -إسالم أباد

قامة دولة فلسطنينة ذات سناد  هو أحد الركائز األساسنة  حق الفلسطنيننن في تقرنر المصنر وا 
لنوم العالمي جاء ذلك في تغرند  عبر "تونتر" يشرها أكرم األحد بمياسبة ا لسناسة بالده الخارجنة.
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وأكد أكرم في  تشرنن النثايي/ يوفمبر من كل عام. 29للتضامن مع الشعب الفلسطنيي الذي نوافق 
 تغرندته أن إسالم أباد كايت دائما داعما قونا للشعب الفلسطنيي.

وفي السناق ذاته، أكدت حركة العدالة الباكستاينة )الحزب الحاكم( أن إسالم أباد لن تعترف بإسرائنل 
راد  الشعب الفلسطنيي.حت  ى نتم إنجاد حل عادل نتماشى مع قرارات األمم المتحد  وا 

 وأضافت في بنان أن باكستان تقف إلى جايب الشعب الفلسطنيي وستواصل دعمها له. 
 29/11/2020، "21موقع "عربي 

 
 كوربين االبن يتضامن مع الفلسطينيين: "حريتكم حريتنا" .46

زعنم حزب العمال السابق جنرمي كوربنن، تغرند  عبر فنها عن يشر تومي كوربنن، يجل : ليدن
 تضاميه مع الفلسطنيننن في النوم العالمي للشعب الفلسطنيي.

وقال كوربنن االبن عبد حسابه بموقع التواصل االجتماعي "تونتر": "حرنتكم حرنتيا ولن يرتاح حتى 
 تتحقق".

الدولنة مع فلسطنن، وال نترك فرصة للتيدند نشار إلى أن كوربنن األب، عضو في حملة التضامن  
 إال وفعل. نالفلسطنيننبااليتهاكات اإلسرائنلنة بحق 

 29/11/2020، "21موقع "عربي 
 

 لدعم النظام الصحي المنهك «الصحة العالمية»غزة تتلقى أجهزة تنفس من  .47
قطاع غز   جهاز تيفس صياعي لمستشفنات 15غز : قدمت ميظمة الصحة العالمنة أمس )األحد( 

تمنثل اختبارا  لليظام الصحي الميهك في « 19 -كوفند »وسط زناد  في أعداد حاالت اإلصابة بـ
القطاع. جاءت ميحة األجهز  التي تستخدم في الرعانة الفائقة، والتي مولتها الكونت، بعد أسبوع من 

قرنبا  وضعا  قول مستشاري صحة عامة محلننن ودولننن إن مستشفنات القطاع نمكن أن تواجه 
 صعبا  قد نفوق طاقتها االستنعابنة.

 30/11/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 فوز سياسي ألماني من أصل فلسطيني كرئيس مشارك للحزب االشتراكي في برلين .48
فاز السناسي األلمايي من أصل فلسطنيي، رائد صالح، ووزنر  األسر  األلماينة  عالء جمعة: -برلنن 

سكا غنفي، بالرئاسة المشتركة للحزب االشتراكي الدنمقراطي في والنة برلنن، حسبما االتحادنة، فرايسن
 أعلن الحزب الشرنك في االئتالف الحاكم األلمايي على المستوى االتحادي النوم السبت.
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نوينو/ حزنران  10والسناسي رائد صالح من موالند قرنة سبسطنة بالقرب من مدنية يابلس بتارنخ 
اسي ألمايي في الحزب االشتراكي الدنمقراطي، وعضو في مجلس اليواب في برلنن ، وهو سن1977

 .2011، ورئنس المجموعة البرلماينة للحزب االشتراكي الدنمقراطي ميذ عام 2006ميذ عام 
 29/11/2020القدس العربي، لندن، 

 
 انطالق حملة لمقاطعة بضائع االحتالل بالدنمارك .49

ورهوس الدايماركنة حملة لمقاطعة بضائع االحتالل اإلسرائنلي، ايطلقت في مدنية أ: كوبيهاجن
 بتيظنم من مجموعة العمل من أجل فلسطنن بالتعاون مع اتحاد الجمعنات الفلسطنينة.

ووقف الياشطون أمام المركز التجاري الرئنس )السنتي فنست( في غرب مدنية أورهوس، رافعنن 
 الل اإلسرائنلي، ورفعوا األعالم الفلسطنينة.الفتة كبنر  تدعو إلى مقاطعة بضائع االحت

ووزع الياشطون ميشورات على المار  والمتسوقنن تدعوهم لمقاطعة بضائع االحتالل، والقت الفعالنة 
 تضامي ا من شرنحة واسعة من المجتمع الديماركي.

 29/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الشرق األوسطفي  الثابت والمتغير في السياسة األمريكية .50
 محسن محمد صالحأ.د. 

إذا ما تجاوزيا القراءات العامة للسناسة الخارجنة األمرنكنة التي تركز على المصالح العلنا ومتطلبات 
األمن القومي، وهي تكاد تكون نثابتا  في السناسات الخارجنة لمعظم دول العالم؛ وذهبيا إلى مزند من 

نة تجاه ميطقة الشرق األوسط )مع تحفظيا على مصطلح الشرق التحدند والتعمق في السناسة األمرنك
األوسط الذي يتعامل معه هيا لضرورات إنصال الفكر (، فإّن نثمة خمس يقاط ُتعدُّ نثوابت في هذه 
السناسة، خصوصا  في الخمسنن سية الماضنة، وبغض اليظر عن خلفنات الرئنس والحكومة التي 

 ت أم دنموقراطنة:تقبع في البنت األبنض جمهورنة كاي
اليقطة األولى هي أن الكنان الصهنويي "إسرائنل" هو حجر الزاونة في السناسة األمرنكنة في 
الميطقة، وأن الحفاظ على أميه وتفوقه العسكري كقو  إقلنمنة كبرى هو جزء ال نتجزأ من االستراتنجنة 

 األمرنكنة.
األساس، باعتباره معنارا  حاكما  لغنره.  ومن الواضح أن أي سناسات أخرى نجب أن تتوافق مع هذا

ونيبيي على ذلك توفنر الدعم العسكري والمالي؛ وتوفنر الغطاء الحتالل الضفة الغربنة والجوالن 
وبرامج التهوند فنهما بما في ذلك القدس، وللحصار على قطاع غز . باإلضافة إلى قطع الطرنق 
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ان الصهنويي، وفرضها كدولة "فوق القايون"، وميع على أي إجراءات دولنة نمكن أن تتخذ ضّد الكن
 اتخاذ أي قرارات ملزمة بحق الكنان في مجلس األمن.

وال نعيي ذلك أن هياك تطابق كامل بنن الطرفنن، وال أن السناسة األمرنكنة خاضعة دائما  للرغبات 
ل مع "االبن المدلل" بما اإلسرائنلنة. غنر أن اإلدارات األمرنكنة المختلفة تجتهد أحنايا  في التعام

نخالف بعض رغباته، وخصوصا  عيدما نتعارض ذلك مع المصالح األمرنكنة العلنا أو في طرنقة 
خدمة المصالح اإلسرائنلنة واستقرارها في الميطقة بما نخالف اجتهاد الحزب أو التحالف الحاكم في 

 الكنان.
اعتبارها ميطقة يفوذ أمرنكي، في إطار الصراع اليقطة النثاينة هي االستفراد بالهنمية على الميطقة ب

على اليفوذ العالمي مع القوى الكبرى األخرى. غنر أن هذه السناسة لم َتخُل من التحدنات، إذ تمّكن 
الروس من اختراق هذا اليفوذ في بعض الفترات الزمينة في بلدان منثل سورنة والعراق وجيوبي النمن 

روج من دائر  اليفوذ األمرنكي منثل إنران. وبالرغم من عضونة ولنبنا...، كما يجحت دول في الخ
تركنا في حلف الياتو وتبينها اقتصاد السوق، إال أيها تبّيت سناسة مستقلة، يجحت خصوصا  في 
العقدنن الماضننن، في تحجنم أدوات التأنثنر األمرنكي والغربي؛ بعد يجاحها في تطونر إمكاياتها 

قاتها الدولنة، وفي البروز كالعب إقلنمي رئنسي نحافظ على مصالحه االقتصادنة والعسكرنة وعال
 ونرعى حلفاءه. 

كما تجدر اإلشار  إلى أن األمرنكان في العقد األخنر أخذوا نعطون أولونة أكبر لمواجهة الصعود 
الصنيي، وللتيافس عبر المحنط الهادئ. وربما أضعف ذلك بشكل محدود درجة التركنز األمرنكي 

 لشرق األوسط؛ غنر أيه لم نؤنثر على جوهر السناسة يفسها.على ا
اليقطة النثالنثة مرتبطة بالهنمية على مياطق اليفط وخصوصا  يفط الخلنج، لتأمنن احتناجات الوالنات 
المتحد  وحلفائها األوروبننن والنابايننن وغنرهم من اليفط بأسعار "معقولة"؛ واستخدام هذه الهنمية 

وى الميافسة والمياكفة في السناسة الدولنة. وبالرغم من أن احتناجات أمرنكا من كأدا  ضغط على الق
 اليفط قد ايخفضت في السيوات القلنلة الماضنة؛ إال أن جوهر هذه السناسة األمرنكنة ما زال نثابتا .
ما اليقطة الرابعة هي الهنمية على خطوط المالحة والتجار  الدولنة في الميطقة، وضمان ايسنابها ب

نخدم المصالح األمرنكنة ومصالح حلفائها، وميع تعطنلها من أي قوى إقلنمنة أو دولنة. وهذا نيطبق 
 على تأمنن على ايسناب التجار  والمالحة عبر مضنق هرمز ومضنق باب الميدب وقيا  سنياء.
لموالنة أما اليقطة الخامسة فتركز على توفنر الدعم والحمانة والغطاء السناسي الدولي لليظم ا

للوالنات المتحد ، والسعي لتطونع أو إعاد  تشكنل اليظم السناسنة الخارجة عن "بنت الطاعة" 
 إلدخالها في "الحظنر " األمرنكنة.
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*** 
أما فنما نتعلق بالمتغنر في السناسة األمرنكنة، فنرتبط بالسناسات واإلجراءات واألدوات التي 

يفاذ نثواب ت سناساتها. وهيا تتدخل مجموعة من العوامل مرتبطة تستخدمها في رعانة مصالحها وا 
بالخلفنات والمنول السناسنة والدنينة والنثقافنة للرئنس األمرنكي وفرنقه الحاكم؛ والظروف االقتصادنة 
األمرنكنة والعالمنة، ودرجة الشعور بالمخاطر الخارجنة، والتعامل مع التيافس الدولي والقوى الكبرى 

لعسكري واالقتصادي الذي قد نمس المصالح األمرنكنة أو نزاحمها في دوائر وسلوكها السناسي وا
 يفوذها.

وال نتسع المجال هيا للتحدث حول اليظرنات التي حاولت تفسنر السناسة الخارجنة األمرنكنة، وال 
للتحدث عن االتجاهات التي حكمت هذه السناسة. غنر أييا يشنر هيا من باب التبسنط واالختصار 

ة اتجاهنن رئنسننن، أولهما اتجاه محافظ نعطي قنمة أكبر للقو  االستراتنجنة األمرنكنة أن نثم
العسكرنة والسناسنة واالقتصادنة، ونعطي اعتبارا  أكبر لميظور القو ، ونيظر يظر  ُمستعلنة من خالل 

 ما نسمنه "العالم الحر" وترانثه وقنمه الدنينة والنثقافنة. 
نثلو القوى النمنينة والعيصرنة والقوى الدنينة، والمحضن الطبنعي المعتاد وَندخل في هذا التصينف مم

نجدويه في الحزب الجمهوري. وهذا االتجاه عيدما نسنطر على البنت األبنض نسنر بوتنر  عالنة 
ومكشوفة في دعم الكنان الصهنويي، ونستعجل في استخدام وسائل الضغط والعقوبات االقتصادنة، 

دنكتاتورنات وتوفنر الغطاء لها، ونتجاهل قمع المعارضة وتزونر االيتخابات، ؛ ونتوسع في دعم ال
 كما قد نلجأ إلى التدخل العسكري غنر آبه بالقواينن والشرعنة الدولنة وغنرها.

وهذا االتجاه نيطبق على حكومات رنغان وبوش األب وبوش االبن وترامب، وظهرت سناساته 
، وفي االحتالل األمرنكي ألفغايستان والعراق، وفي سلوك 1991بوضوح في حرب الخلنج األولى 

 ترامب ومحاولته فرض "صفقة القرن"، وطرنقة تعامله مع حكام الخلنج، وباقي الدول العربنة.
أما االتجاه المقابل فهو نمنل أكنثر لتحقنق المصالح األمرنكنة وبالوسائل "الياعمة" ونحاول استخدام 

ة. كما نحاول استخدام الذرائع واألدوات المرتبطة بقنم "الحرنة" وسائل تأنثنر غنر مباشر  و  غنر فجَّ
ن كان ال نتردد في استخدام القو  عيدما نجد ذلك ضرورنا .  أكنثر من تلك المرتبطة بقنم "القو "؛ وا 

 والمحضن المعتاد لهذا االتجاه نتركز في الحزب الدنموقراطي. 
فات العرقنة والدنينة وللخصوصنات النثقافنة والحضارنة وهذا االتجاه نظهر تفهما  أكبر لالختال

لشعوب العالم؛ ونتحدث كنثنرا  عن التيمنة وحقوق اإليسان )ضمن الميظور األمرنكي للهنمية(، 
ونستخدم المعويات المالنة لألغراض السناسنة؛ كما نلجأ الستخدام "الشرعنة" الدولنة وميصات األمم 

الدول المخالفة، قبل اللجوء إلى الوسائل "الخشية" األخرى. ونحاول المتحد  ومجلس األمن لمعاقبة 
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هذا الخط تخفنض اليفقات العسكرنة في الخارج، واستيفاذ الوسائل المتاحة قبل أي تدخل عسكري. 
نجاد تفاهمات مع القوى الدولنة في إدار  المصالح المشتركة  ونسعى لبياء تحالفات وعالقات دولنة وا 

بما نحافظ على التفوق األمرنكي، ولكن دون أن تشعر القوى الميافسة أو الصاعد  ويقاط التوتر؛ 
 بالخطر، ودون أن تخسر أمرنكا أصدقاءها وحلفاءها.

وهذا االتجاه نيطبق على سناسات بنل كلنيتون وباراك أوباما، وهو ما سنيطبق غالبا  على سناسات 
 الرئنس األمرنكي جو باندن.

*** 
التغننر في السناسة األمرنكنة تجاه الشرق األوسط محدودا  في طرنقة إدار  ولذلك، نظل هامش 

النثوابت والتعامل التكتنكي والمرن مع التطورات. وهي في كل األحوال لن تقف بجايب الشعب 
الفلسطنيي ضّد االحتالل اإلسرائنلي، ولن تقوم بالوقوف مع الشعوب لتغننر األيظمة الفاسد  

دم مصالحها؛ ولن تسمح لقوى المقاومة ولتنارات "اإلسالم السناسي" في تولي والمستبد  طالما تخ
زمام القناد  طالما تملك مشروعا  تغننرنا  حضارنا  يهضونا  مستقال . غنر أيها قد تتعامل بواقعنة 
وبراجماتنة عيدما تيجح الشعوب في فرض إرادتها، أو عيدما تجري األمور في غنر مصلحتها. 

ن ما تعند تموضعها بما نخدم إيفاذ سناستها من خالل دعم "عمالئها" أو "حلفائها" ولكيها سرعا
المحلننن، أو بوسائل اإلفشال واإلسقاط المختلفة إلعاد  تطونع اليظام السناسي بما نتوافق مع 

 مصلحتها.
يما تدخل ف ي سين وفي الختام، نجب أن يشنر إلى أن السناسة األمرنكنة لنست "قدرا  مفروضا "، وا 

"التدافع" و"التداول". واألمة وشعوبها حنن تحسم أمرها، وتصر على تحقنق استقاللها قادر  بإذن هللا 
 على فرض إرادتها، والسنر في دروب يهضتها سواء أحبت أمرنكا أم كرهت.

 30/11/2020موقع تي أر تي، 
 

 فلسطين .. االنتقال من الدفاع إلى الفعل المبادر .51
 مصطفى البرغونثي

، وخصوصا بعد 2000ذ ايهنار مفاوضات كامب دنفند وايطالق االيتفاضة النثاينة في فلسطنن عام مي
، عملت الحكومات اإلسرائنلنة، وأذرعها من الميظمات الصهنوينة، 2001سبتمبر" عام  11أحداث "

نن على شن هجوٍم متعّدد الجوايب على الحركة الوطينة الفلسطنينة، غرضه يزع إيساينة الفلسطنين
ويضالهم، وتشونه صورتهم، ووضعهم على اليطاق الدولي في موقف الدفاع، من خالل اغتنال 
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وتركز الهجوم الروانة الفلسطنينة وتكرنس الروانة اإلسرائنلنة، للتارنخ، واألحداث، والواقع برمته. 
 اإلسرائيلي على خمسة محاور:

لتفاوض، وأن العروض اإلسرائنلنة ، أن الفلسطنيننن هم الذنن نضنعون فرص الحل عبر ااألول
إلقامة دولة فلسطنينة قوبلت بالرفض الفلسطنيي، ألن الهدف الحقنقي للفلسطنيننن هو تدمنر 
إسرائنل. والخبث العمنق في مضمون هذا الطرح أيه نسعى إلى إلباس إسرائنل رداء الضحنة، وجعل 

دو جيوينا ، عيدما نتذّكر المرء أن الفلسطنيننن في موقع المعتدي. وعلى الرغم من أن األمر نب
إسرائنل هي التي تحتل أرض الفلسطنيننن ولنس العكس، وهي التي يفذت واحدا من أسوأ أشكال 
التطهنر العرقي في القرن العشرنن ضدهم، وأيها تمارس تجاه الفلسطنيننن يظام األبرتهاند األسوأ في 

أبوا على رفض وميع قنام دولة فلسطنينة مستقلة، التارنخ البشري، وأن الساسة اإلسرائنلننن كافة د
ولكن الميهج اإلسرائنلي ترّسخ في الوعي السناسي والدبلوماسي العالمي، بل إيه دخل وعي المحنط 

 العربي، عبر جهود التطبنع، وفي إطار تبرنره.
لتحرنض، كلما ، وسم اليضال الفلسطنيي باإلرهاب، ومقاومته الشعبنة بالعيف، واتهام قادته باالثاني

 تصّدوا ولو بالكالم، لالحتالل واألبرتهاند.
( ووصفها، على الرغم من طابعها السلمي والحضاري، BDS، الهجوم على حركة المقاطعة )الثالث

بالالسامنة. وتمدند مصطلح الالسامنة، بعد احتكار النهود االيتساب للعرق السامي، على الرغم من 
لنشمل أي ايتقاد إلسرائنل وسناساتها، أي الخلط المقصود بنن العداء  سامنون، وكل العربأن النهود 

للنهود بشرا وايتقاد سناسات الحكومة اإلسرائنلنة ومكافحتها، واالحتالل الذي تمارسه، ويظام 
األبارتهاند الذي أيشأته. ونعّزز هذا المحور بايتظام جعل إسرائنل وحكامها وحركتها الصهنوينة فوق 

 ولي، وميح الحصاية لهم من المساءلة والمحاسبة.القايون الد
، الهجوم على األسرى الفلسطنيننن وشهداء الشعب الفلسطنيي، ووصفهم باإلرهابننن، حتى لو الرابع

كايوا شهداء برصاص جنش االحتالل وهم في بنوتهم ومدارسهم ومظاهراتهم الشعبنة، أو خالل أكنثر 
لهجوم تصاعد لنصل إلى إجبار البيوك المقنمة في أشكال اليضال سلمنة. ومؤسٌف أن هذا ا

فلسطنن، والتي تجيي أرباحها من الفلسطنيننن، على إغالق حسابات األسرى، ولنصل إلى درجة 
الضغط على السلطة الفلسطنينة، لتغننر آلنات دفع مخصصات األسرى التي نستحقويها بكل جدار ، 

لى حاالٍت اجتماعنة، في ما نمنثل مّسا  بكرامتهم بتحونلهم إلى موظفنن في وزارات وأجهز ، أو إ
 الوطينة وحقوقهم اإليساينة.

، وهو لنس األخنر، االستمرار في الهجوم على المياهج الدراسنة الفلسطنينة، المحور الخامس
لتغننرها ويزع السمات الوطينة عيها، مع تجاهل تام لكل التحرنض العيصري الذي تيضح به المياهج 
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ة، ووسائل اإلعالم الصهنوينة، وتفّوهات عدد كبنر من الساسة ورجال الدنن اإلسرائنلننن اإلسرائنلن
 الذنن لم نتورع بعضهم عن وصف الفلسطنيننن "حشرات وصراصنر".

ومن دون االستمرار في شرح محاور أخرى للهجوم الصهنويي، ال بد من اإلشار  إلى اآلنثار الخطنر  
في مختلف المحافل، وميها إدراج االتحاد األوروبي خمس حركات  التي خلفها الهجوم اإلسرائنلي

قدام برلمايات أوروبنة، كالفريسي واأللمايي، على  سناسنة فلسطنينة وطينة في قائمة اإلرهاب، وا 
حظر المقاطعة، في اعتداء فظ على حرنة الرأي والتعبنر التي تمنثل أساس الفكر الدنمقراطي، 

التعاون مع مؤّسسات المجتمع المديي الفلسطنيي، والتضننق على  ومحاوالت فرض شروٍط لتقنند
منادنن عمله. وتتولى نثالث مؤسسات إسرائنلنة، تدنرها أجهز  األمن اإلسرائنلنة، تيفنذ هجمات 
متتالنة على المؤسسات الفلسطنينة الرسمنة واألهلنة، وعلى مؤسسات األمم المتحد ، ومختلف 

، باإلضافة إلى الوزارات UK Lawyerو UN Watchو NGO Monitorي وكاالت التيمنة الدولنة. وه
والسفارات اإلسرائنلنة وشبكات اللوبي الصهنويي، منثل لجية الشؤون العامة األمنركنة اإلسرائنلنة 

 )إنباك( وغنرها.
الهدف المركزي لكل هذه المحاور والميظمات والهجمات هو تجرند الفلسطنيننن من قدرتهم على 

والمقاومة ومن حقوقهم، بما في ذلك حقهم الذي نقّره القايون الدولي والمعاهدات الدولنة الصمود 
واألدنان السماونة، في مقاومة الظلم واالضطهاد، ومحاولة سلبهم حتى حق التعبنر عن الرأي، 

جبارهم على البقاء في مواقع الدفاع السلبي، من دون القدر  على القنام بمبادراٍت هجومنٍة ض د من وا 
نضطهدويهم ونحتلون أرضهم ونسلبون حقوقهم. وال نمكن التصّدي لالستراتنجنة الهجومنة اإلسرائنلنة 

 بالبقاء في مواقع الدفاع، واالستمرار في تقدنم التيازالت، على أمل تخفنف حّد  الهجوم.
لتارنخ اإليسايي، تعطي القايون الدولي، والقايون اإليسايي الدولي، وموانثنق األمم المتحد  وقراراتها، وا

الفلسطنيننن كامل الحق لاليتقال إلى سناسة مبادر  هجومنة، واإلصرار الكامل على روانتهم، وعلى 
حقوقهم. وأهم عيصر في ايتزاع زمام المبادر  الهجومنة تعرنة يظام األبارتهاند والتمننز العيصري 

نث. وااليتقال الفوري إلى بياء شبكات اإلسرائنلي الذي أيجبه االحتالل األطول في التارنخ الحد
ضغٍط مؤنثر ، تلتحم بحركات التضامن مع الشعب الفلسطنيي، وميظمات المقاطعة، والقوى والعياصر 

 التقّدمنة ووسائل اإلعالم في كل المجتمعات األوروبنة والدولنة.
ظنم يشط مبادر، تحتاج المبادر  االستراتنجنة الهجومنة المطلوبة إلى رؤنة واضحة وراسخة، وتي

وميهجنٍة منثابرٍ  ال تترك مسؤوال ، أو هنئة، أو حزبا، أو حكومة من دون محاولة إقياعها بعدالة 
الروانة الفلسطنينة. وذلك ال نمكن أن نتحقق بجهود الفلسطنيننن وحدهم، بل من خالل إحناء وخلق 
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لفلسطنينة، قبل أن تتعنثر شبكات التضامن، في عود  إلى ما كان تقالند حركة التحّرر الوطيي ا
 طاقاتها في غناهب اتفاقنات ظالمة، وسلطة تحت االحتالل.

 29/11/2020، العربي الجديد، لندن
 

 عن الجنسية اإلسرائيلية في بيت المقدس .52
 داود كتّاب
فوجئ المقدسنون، األسبوع الماضي، بقرار المحكمة اإلسرائنلنة إجبار وزار  الداخلنة على إعالن البيد 

عاما ، وذلك  21-19من قايون الجيسنة اإلسرائنلي، الذي نخص الشبان المقدسننن من عمر  4 الـ
بعد أن رفع شاب مقدسي دعو  قضائنة بسبب تباطؤ وزار  الداخلنة اإلسرائنلنة في الرد على طلبه 

 الحصول على الجيسنة اإلسرائنلنة.
سنة إسرائنلنة قلنل جدا ، إال أن القضنة على الرغم من أن عدد المقدسننن العرب الذنن نطالبون بجي

لفتت األيظار، لكويها المر  األولى التي تقّر فنها محكمة إسرائنلنة حقنقة عدم أحقنة وزنر الداخلنة 
اإلسرائنلنة والدوائر التابعة له في التدخل في حق الحصول على الجيسنة، لميع الشباب الذنن ُولدوا 

 المقدسة آخر خمس سيوات، وال توجد لدنهم أي جيسنة أخرى.في القدس، ولم نتركوا المدينة 
ألفا  نوم االحتالل اإلسرائنلي في نوينو/ حزنران عام  330بدأت مشكلة المقدسننن الفلسطنيننن الـ

، وتبعه في الشهر يفسه قرار ضّم القدس الشرقنة المحتلة، وسرنان القايون اإلسرائنلي على 1967
ي وّفر للمقدسننن إقامة دائمة في القدس، والحق في الحصول على القدس وسكايها، األمر الذ

، فّك االرتباط 1988جيسنٍة، ولكيه لم نكن حقا  أوتوماتنكنا . تعّقد األمر عيدما قّرر األردن، عام 
القايويي واإلداري مع الضفة الغربنة )كايت جزءا  من المملكة األردينة قبل االحتالل(، األمر الذي 

نيننن من سكان الضفة الغربنة الجيسنَة األردينة. وقد عولَجت مشكلة الجيسنة وجواز حرم الفلسط
السفر جزئنا  للفلسطنيي مع دخول اتفاق أوسلو حّنز التيفنذ، مع صدور أرقام وطينة فلسطنينة 
وهونات وجوازات سفر فلسطنينة، إال أيه، بسبب تأجنل حّل خمس قضانا، وميها القدس، إلى 

يتقالنة )كان من المفروض أال تستمر أكنثر من خمس سيوات(، بقي موضوع المقدسننن المرحلة اال
 غامضا .

واآلن، مع مرور ربع قرن على تلك المرحلة االيتقالنة، بقي المقدسنون كأنتام سناسننن ال جيسنة 
ا أردينة. لهم، ونتيقلون إما بجواز سفر أرديي مؤقت أو بونثنقة إسرائنلنة مدّون علنها أن جيسنة حامله

ولم تعالج اتفاقنة السالم األرديي اإلسرائنلي الموضوع، على الرغم من وجود بيد فنها نعطي لألردن 
دورا  في تحدند مستقبل األماكن اإلسالمنة في القدس. ونبدو أن المسؤولنن في إسرائنل استوعبوا أيه، 
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ولذلك أقرت حكومة االحتالل بعد قرار فك االرتباط، فإن من ُولد في القدس سنكون بال جيسنة، 
قايويا  نسمح بالتجّيس، ولكيها أبقت الشروط مخفنة، األمر الذي وّفر للجهاز اإلداري اإلسرائنلي 
إمكاينة رفض طلبات التجيس أو تأخنرها، من دون إبداء السبب، حنث نسمح القايون اإلسرائنلي 

يدما أمر قاضي محكمة صلح القدس لوزنر الداخلنة بذلك. وقد ايكشف األمر األسبوع الماضي، ع
من القايون، الذي ال نشمل شروط التقّدم للجيسنة للمقدسننن  4وزار  الداخلنة اإلسرائنلنة بيشر البيد الـ 

، وال تشمل تلك الشروط حق وزنر الداخلنة بتعطنل األمر، ما نعيي أيه نحق 21-19من عمر 
ذا اكتملت لهم الشروط، فستكون إسرائنل لعشرنن ألف فلسطنيي مقدسي التقّدم بطلب الجيسنة ، وا 

 مجبر   على تقدنم الجيسنة لهم.
موضوع تجينس المقدسننن في غانة الحساسنة، لما قد نعينه، من قبنل تقونة ادعاء إسرائنل أحقنتها 
في االحتفاظ بالقسم الشرقي للمدنية المحتلة، إال أن هياك من نقول غنر ذلك، خصوصا  أن 

سطنينة لعملنة التجينس وااليتخابات البلدنة خمسة عقود أنثبتت عكس ذلك. وحنث إن المقاطعة الفل
المقدسننن ندفعون الضرائب الباهظة، نثمة من نقول إن عملنة الجيسنة ال تغنر أمرا ، ولكيها قد 

ألف فلسطنيي مقدسي  17تساعد الشباب وتحمنهم من خطور  سحب الهونة، األمر الذي أفقد 
رأسهم. ونقول آخرون إن اليواب العرب في الكينست أنثبتوا وطينتهم، على الرغم  حقوقهم في مسقط

 من حصولهم على الجيسنة اإلسرائنلنة التي فرضت علنهم عيدما أقنمت دولة إسرائنل.
هل الحصول على جيسنة إسرائنلنة خناية أم ضرور  حناتنة لتوفنر حرنة التيقل والحمانة من سحب 

التقّدم لوظائف مختلفة ال نحق للمقدسي غنر المجيس التقدم إلنها؟ من الصعب اإلقامة والقدر  على 
أليٍّ كان المزاند  على المقدسننن الذنن صمدوا خمسنن عاما  أمام بطش االحتالل، وننثبتون كل نوم 
وطينتهم وتمّسكهم باألرض والمقدسات والهونة، فنما نيساهم العرب والعالم، وال توجد أي محاولة 

لحل مشكالتهم النومنة من التعلنم والمسكن والعمل والتطور المجتمعي. يسبة الذنن حصلوا جاد  
على الجيسنة اإلسرائنلنة ال تتجاوز أصابع الند، ولنس متوقعا  أن نغنر القرار الصادر أخنرا  ذلك 

راتنجنة كنثنرا ، ولكن من المهم التفكنر استراتنجنا  في مستقبل بنت المقدس وأهلها. هل هياك است
وطينة متفق علنها، وهل هياك آلنة لمعرفة ماذا نرند المقدسنون ومن هم الذنن سنمنثلون المقدسننن 

 في غناب أبسط الحقوق السناسنة للمقدسننن في اختنار قادتهم المحلننن؟
 30/11/2020، العربي الجديد، لندن
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 تسفي برئنل
كان اغتنال عالم الذر  اإلنرايي، الجيرال محسن فخري زاد ، مجرد مسألة وقت، وفرصة مياسبة. 

مركز االستعداد »، والذي كان رئنس «أبو المشروع اليووي اإلنرايي»الفنزنائي، الذي توج بلقب 
اإلنرايي، عرف جندا ، الذي فنه طور انضا المشروع اليووي العسكري «الدفاعي الحدنث والتكيولوجنا

، في ظهور في 2006أن اسمه موجود في القائمة السوداء إلسرائنل والوالنات المتحد . في العام 
يادي الصحافة في واشيطن، كشف علي رضا جعفر زاد ، المتحدث بلسان التيظنم المعارض 

ووي، ونعملون في عالما وفنزنائنا نرتبطون بالمشروع الي 21، قائمة تشمل «مجاهدي خلق»المقاتل، 
طاقم جامعة االمام الحسنن التي ندنرها الحرس النثوري اإلنرايي. في المكان النثايي في القائمة ظهر 

اصابة خطنر  في  2010اسم فخري زاد ، وقبله كان اسم فرندون عباسي، الذي اصنب في العام 
 محاولة اغتنال يسبت إلسرائنل.

ماء إنرايننن آخرنن. وفي العقد االخنر ُأضنف الى القائمة ميذ ذلك الحنن، تمت محاوالت اغتنال لعل
مئات علماء الذر ، ممن تخرجوا من الجامعات، والبروفنسورات، واشخاص مهيننن أسسوا البينة 
التحتنة المعرفنة والتطونرنة للمشروع اليووي اإلنرايي، مستيدنن الى تطونر ذاتي مدهش والى معرفة 

رقتها من كورنا الشمالنة وباكستان وحتى من دول غربنة. هذه الشبكة ومكويات تم استنرادها أو س
متعدد  االذرع، التي نسنطر علنها الحرس النثوري، تحصل على تمونل حكومي، غنر محدود تقرنبا، 

 وهي غنر مرتبطة بمؤهالت أو خبر  شخص واحد.
تقدم روانة مفادها أن  دبلوماسنة االغتناالت، على شاكلة الهجوم على أهداف إنراينة في سورنة،

إسرائنل اذا كايت بالفعل وراء العملنة فهي تتمسك بمسار مستقل في حربها ضد إنران حتى لو لم 
تفعل الدول االخرى أي شيء. وهذه تعارض المقولة اإلسرائنلنة التي وفقا لها فإن إنران هي تهدند 

وضوع اإلنرايي على جدول االعمال عالمي لنس فقط إلسرائنل، بل انضا تمكن إسرائنل من ابقاء الم
العام. خالفا للهجوم الجوي المباشر ضد إنران، الذي نمكن أن ندهور الميطقة الى حرب دولنة، فإن 
غطاء االغتناالت والهجمات المحدد  نحظى بغض اليظر وحتى بالتشجنع، سواء من الوالنات 

ن روسنا التي ميحت إسرائنل االذن المتحد ، وبالتأكند طالما استمر ترامب في شغل ميصبه، أو م
 للعمل من االراضي السورنة طالما أن هذا ال نضر بأهداف اليظام السوري االستراتنجنة.

ولكن فضاء العمل اإلسرائنلي نمكن أن نتقلص إذا قرر باندن بأن أي عملنة إلسرائنل ضد إنران 
اساسا مياسبا لصد المشروع اليووي نمكن أن تضر بجهوده للعود  الى االتفاق اليووي، الذي نعتبره 

على تطونر السالح اليووي. في السنيارنو المعتدل، إنران نمكيها أن تربط  إنراناإلنرايي ووقف قدر  
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استعدادها للتفاوض مع االدار  األمنركنة حول االتفاق اليووي بوقف الهجمات اإلسرائنلنة. وفي 
في العراق والنمن ضد  أذرعهاجماتها أو هجمات سنيارنو متطرف أكنثر، نمكن إلنران أن تستأيف ه

اهداف أمنركنة؛ كي تنثبت بأن إسرائنل تعرض للخطر سناسة الوالنات المتحد  ومكايتها في الميطقة، 
 بل تهز ادعاء أن إسرائنل تعمل بصور  ميفصلة عن الوالنات المتحد .
العراق. هذه الهجمات وضعت أصبح لدى إنران خبر  بالهجمات ضد اهداف أمنركنة في الخلنج وفي 

الرئنس ترامب في موقف محرج حنث امتيع عن مهاجمة اهداف إنراينة أو الرد على مهاجمة اهداف 
سعودنة، وبهذا انثبت بأن التهدند ضد إنران بقي في حسابه في تونتر وهو ال نترجم بصور  فعلنة. 

أن نكون أعلى من المكاسب التي الوالنات المتحد  انضا تدرك أن نثمن عملنات تصفنة محدد  نمكن 
نمكن أن تجينها من هذه العملنات. واغتنال قاسم سلنمايي، في كايون النثايي الماضي، أدى الى 
اصدار قرار من البرلمان العراقي نطالب بسحب القوات األمنركنة من العراق، وهي خطو  تتياقض 

ي نعتبر أن خروج القوات األمنركنة مع موقف الضباط الكبار في الجنش األمنركي وموقف باندن الذ
 من الميطقة نجب أن نتم بحذر وباتزان.

هكذا، في حنن أن إسرائنل مستعد  ألي رد إنرايي محتمل ضدها، فهي نمكن أن تجد يفسها في 
مسار تصادم مع السناسة المتوقعة لباندن، بالذات في الموضوع الذي اعتبر في يظرها التهدند 

كايت إنران، رغم  إذاطور  على وجودها. وفي الوقت ذاته من المشكوك فنه االستراتنجي االكنثر خ
تهدنداتها واتهام إسرائنل باغتنال فخري زاد ، متحمسة لفتح قيا  مواجهة جدند  مع أمنركا. في الردود 
اإلنراينة الرسمنة فإن إسرائنل هي المسؤولة الوحند  والمباشر  عن هذا الفعل، وتيوي طهران العمل 

ها. الوالنات المتحد ، على االقل حتى اآلن، لم نتم ذكرها كشرنكة نجب أن تتحمل المسؤولنة ضد
ونتوقع «. اكنثر راحة»وأن تعاقب. مع ذلك، نبدو أن الرد ضد إسرائنل سنؤجل كما نبدو الى موعد 

ب نمكيه أن تيتظر إنران أوال اخالء البنت االبنض من عائلة ترامب، حنث إيها تدرك إمكاينة أن ترام
 أن نستغل أي ذرنعة من اجل الخروج في استعراض قو  ضدها.

ايتخاب باندن وتصرنحاته بشأن إنران رفعت يسبة التفاؤل، على االقل لدى عدد من الزعماء في 
إنران، على االقل باليسبة الحتماالت رفع العقوبات. الرئنس حسن روحايي ووزنر خارجنته محمد 

نران ستكون مستعد  للتفاوض مع الوالنات المتحد  حول شروط العود  ظرنف قاال قبل اسبوع إن إ
ن اقوال باندن تشنر الى تغننر في االتجاه. استقبلت اقوالهما في الواقع بايتقاد  الى االتفاق اليووي، وا 
الذع من جايب المحافظنن، خاصة من جايب قائد قو  القدس، اسماعنل قاءايي، الذي حل محل 

، خاصة على «تابو»جرد اليقاش حول العود  الى االتفاق اليووي لم نعد نعتبر سلنمايي. ولكن م
 باقتصاد إنران.« كورويا»خلفنة االزمة االقتصادنة الشدند  والضرر الذي ألحقه وباء 
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مسألة سناسنة اخرى تتعلق بتأنثنر االيتخابات الرئاسنة اإلنراينة، التي نتوقع اجراؤها في حزنران 
لى استعداد الستئياف المفاوضات مع الوالنات المتحد . االتفاق اليووي نتوقع أن القادم. طهران ع

نكون من يقاط الخالف الرئنسنة بنن المحافظنن المتطرفنن والحرس النثوري من جهة، وبنن 
المحافظنن المعتدلنن واالصالحننن من جهة اخرى. الحسم كان كالعاد  في أندي الزعنم االعلى، 

ي حتى اآلن لم نظهر أي استعداد لتلننن موقفه حتى بعد ايتخاب باندن، لكيه أنثبت علي خاميئي، الذ
حتى اآلن بأيه نعرف كنف نصوغ مواقفه بصور  مكيت من التوقنع على االتفاق اليووي من خالل 
عرضه كمصلحة حنونة إلنران. الميطق اليفعي إلنران نمكيه، بياء على ذلك، أن نملي ضبطا إنراينا 

إسرائنل، وبالتأكند ازاء الوالنات المتحد . ولكن في ظل عدم وجود امكاينة لقناس يطاق  لليفس ضد
المروية لضبط اليفس اإلنرايي ازاء المس اإلسرائنلي بسمعة طهران فإن الميطق السناسي لن نكون 

 بالضرور  هو العامل الوحند الذي سنملي الرد.
 «هآرتس»
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