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 األوربي المالي للسلطة اليلسطينية لكانت غير موجودة االتحادبوريل: لوال دعم   .1
روبية انه من الناحية المالية، لوال االتحاد قال جوزيب بوريل نائُب رئيس المفوضية األو : رام هللا

 االوروبي لكانت السلطة الفلسطينية غير موجودة.
مليون يورو سنوًيا هو أيًضا  600"األمر ال يتعلق فقط بالمساهمة المالية، وهي كبيرة جًدا، وأضاف: 

 ولة المفاوضات.يتعلق بالدعم السياسي. لكن القضية الفلسطينية ال يمكن حلها إال بالعودة إلى طا
واوضح ان ذلك لم يكن ممكنا مع إدارة ترامب ألن نهجها، وهذا ما ذكرناه سابقا، كان غير متوازن 
ومتحيز باتجاه جانب واحد. ولم تنجح، ولن تكون أساس مفاوضات تستحق هذا االسم. ونحن 

القانون الدولي األوروبيون لدينا هدف واحد فقط، وهو إعادة إطالق المفاوضات على أساس احترام 
 وقرارات األمم المتحدة".

وحول التطبيع مع اسرائيل قال بوريل: "نعتقد أن تطبيع عالقات إسرائيل مع الدول العربية هو جزء 
من تطبيع العالقات بين العالم المعقد بأكمله في الشرق األوسط. لذلك، نحن نرحب بها. هذا ال 

عد. وهذا ال يعني أيضا أننا نسينا وضع الفلسطينيين. بل يعني أننا نعتقد أن هذا هو الحل، لكنه يسا
على العكس ربما في العالم اليوم، االتحاد األوروبي هو الذي يساعد السلطة الفلسطينية أكثر من 

 غيره".
 3/12/2020، وكالة سما اإلخبارية

 
 "أساس دولة فلسطينية"عباس مستعد للقاء نتنياهو على  .2

، إن الرئيس الفلسطيني محمود «الشرق األوسط»مصدر فلسطيني مطلع لـ قال: كفاح زبون - رام هللا
عباس ال يمانع أي لقاء محتمل مع أي رئيس وزراء إسرائيلي، بما في ذلك بنيامين نتنياهو، إذا كان 
مستعدا إلطالق مفاوضات سياسية مرجعيتها الشرعية الدولية. وأضاف المصدر، أن الرئيس مستعد 

آلن وفي المستقبل بشرط واحد، أن يعلن نتنياهو أو أي رئيس وزراء قادم، أنه لمثل هذا اللقاء ا
. وتابع: 67مستعد لمفاوضات وفق الشرعية الدولية وموافق على إقامة دولة فلسطينية على حدود 

ليس اآلن فقط، بل في السنوات القليلة الماضية، حين عرض على الرئيس عباس لقاء نتنياهو، »
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ليس لدى عباس ما يخشاه. موقفه واضح »وأردف المصدر: «. ر تهرب عدة مراتوافق، لكن األخي
واستبعد المصدر «. منذ البداية. لكن نتنياهو هو الذي يتهرب وال يريد صنع السالم، وال يزال كذلك

 «.باعتبار أن نتنياهو ليس جاهزا للمضي قدما في صنع السالم»عقد مثل هذا اللقاء في وقت قريب 
 4/12/2020، سط، لندنالشرق األو 

 
 اشتية: مصر وفلسطين برؤية واحدة لمواجهة المرحلة المقبلة وتحدياتها .3

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، الخميس، بمكتبه في مدينة رام هللا، سفير مصر الجديد : رام هللا
ألخوية وشدد اشتية على متانة العالقات ا لدى فلسطين طارق طايل، لمناسبة تسلمه مهام عمله.

الفلسطينية المصرية، وأعرب عن تقدير القيادة الفلسطينية للدور الهام الذي تقوم به مصر في رعاية 
وأثنى على االجتماع المميز الذي جمع عباس مع  المصالحة الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية.

لفلسطينية المصرية السيسي في القاهرة مؤخرا، معتبرا أن االجتماع عكس االنسجام بين المواقف ا
 ووحدة الرؤية لمواجهة المرحلة المقبلة وتحدياتها.

 3/12/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات اليلسطينية 
 

 على إعالن مكتب التشيك افتتاح مكتب في القدستحتج السلطة اليلسطينية  .4
كي المعتمد لدى دولة أمل جادو، السفير التشي وزارة الخارجية الفلسطينية استدعت وكيل: رام هللا

فلسطين بيتر ستاري، لالستيضاح منه حول إعالن وزارة خارجية بالده عن افتتاح مكتب دبلوماسي 
وعبرت جادو عن استنكار فلسطين لذلك، وقالت إن مثل هذه  في القدس تابع لسفارتها في تل أبيب.

وروبي الموحد المتعلق بالوضع الخطوة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وانسالخا عن الموقف األ
وطالبت  القانوني لمدينة القدس، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه.

بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة لما لها من تداعيات على االستقرار في المنطقة والجهود السياسية 
 التي تبذل من أجل تحقيق السالم في الشرق األوسط.

 3/12/2020(، وفا)ألنباء والمعلومات اليلسطينية وكالة ا
 

 تتناقض مع قرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية: تصريحات الزياني أبو يوسف .5
ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، بتصريحات تل أبيب: 

دات البحرين من إسرائيل لن تميز بين المنتجات إن وار ] زايد بن راشد الزياني وزير التجارة البحريني
تتناقض مع »، وقال إنها [المصنعة داخل إسرائيل وتلك المنتجة في مستوطنات باألراضي المحتلة
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وحث أبو يوسف الدول العربية على عدم استيراد المنتجات «. قرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية
تتمدد وتتغلغل في األسواق العربية لكي تعزز »من أن حتى من داخل إسرائيل، من أجل منعها 

 «.اقتصادها
 4/12/2020، لندن، األوسطالشرق 

 
 غزةب"التغيير واإلصالح" توجه رسائل للبرلمانات العربية واإلسالمية إلنقاذ الوضع الصحي  .6

ا في وجهت اللجنة الخاصة في كتلة التغيير واإلصالح لدعم القطاع الصحي ومواجهة جائحة كورون
المجلس التشريعي بغزة، الخميس، رسائل إلى لرؤساء البرلمانات واالتحادات البرلمانية العربية 
واإلسالمية تدعو للتحرك العاجل إلنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة من خطر تفشي جائحة 

 كورونا مما ينذر بخطر شديد بحق نحو مليوني إنسان فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
 3/12/2020، ون الينفلسطين أ

 
 التنسيق األمني شجع االحتالل على زيادة حمالت االعتقال :أبو حلبيةالنائب  .7

أحمد أبو حلبية،  التشريعي، د.أدان النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية في المجلس 
المحتلة  تصاعد حمالت االعتقال المسعورة التي شنها االحتالل ضد المواطنين في الضفة الغربية

، مؤكدًا أن عودة التنسيق األمني بين السلطة ]أمس[مواطنًا فجر اليوم 12والقدس والتي طالت
واالحتالل شجع على زيادة هذه الحمالت. وقال النائب د. أبو حلبية في تصريح له وصل "فلسطين 

إعطاء أسماء  أون الين" نسخة عنه الخميس: "ليس ببعيد أن يكون للسلطة وأجهزتها األمنية دور في
المناضلين الفلسطينيين لقوات االحتالل لمالحقتهم واعتقالهم في ظل سياسة التنسيق األمني التي 

 تنتهجها السلطة".
 3/12/2020، فلسطين أون الين

 
 أبو زهري: موقف البحرين من "منتجات المستوطنات" انتهاك للقانون الدولي .8

حماس: إّن تصريحات وزير التجارة البحريني بأن  قال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة: غزة
كما عد أبو زهري، في بيان  بالده ستتعامل مع منتجات المستوطنات؛ تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

 له الخميس، هذه التصريحات مؤشرًا على حالة السقوط واالصطفاف مع االحتالل ضد فلسطين.
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مته للتراجع عن هذه المواقف الذليلة والمعادية للشعب ودعا الشعب البحريني إلى الضغط على حكو  
 الفلسطيني.

 3/12/2020، لإلعالم اليلسطينيالمركز 
 

 إنهاء خالفاتها الداخلية حول شكل االنتخابات حماس: المطلوب من "جبهة التحرير" .9
ابه من أعرب عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية سفيان سلطان، عن استغر : رام هللا

 تراجع حركة "حماس" عما تم االتفاق عليه في القاهرة، وأنها تريد إجراء انتخابات بشكل متزامن.
ودعا سلطان في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين، الخميس، "حماس" الى إعالن موقفها الواضح 

داخلية حول كانت تريد إتمام المصالحة أم ال، وأن تعمل على إنهاء خالفاتها ال إذاوالصريح، فيما 
 شكل االنتخابات.

 3/12/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات اليلسطينية 
 

 مساع لتشكيل حزب بقيادة آيزنكوت ويعالون "لكسر التوازن" السياسي اإلسرائيلي .10
تعمل مجموعة من الخبراء الضالعين في المشهد السياسي اإلسرائيلي، : محمود مجادلة

إلستراتيجية، على تشكيل حزب "وسطي" جديد بقيادة رئيسي األركان والمتخصصين في االستشارات ا
السابقين في الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، وموشيه )بوغي( يعالون رئيس حزب "تيلم"، بحسب 

 ما كشف الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" )واينت(، اليوم األربعاء.
 اء في هذه الجهود. وذكر التقرير أن آيزنكوت ويعالون شرك

 3/12/2020، 48عرب 
 

 مندلبليت للعليا اإلسرائيلية: أعارض بشدة التدخل القضائي بل"قانون القومية" .11
أخطر المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس، : محمود مجادلة

 ‘".قانون القومية‘بـالمحكمة اإلسرائيلية العليا، أنه "يعارض بشدة التدخل القضائي 
الدولة القومية  –وبرر مندلبليت موقفه، في رسالته إلى للعليا اإلسرائيلية، بأن "قانون أساس: إسرائيل 

للشعب اليهودي"، أو ما بات ُيعرق بـ"قانون القومية"، "يضع فصاًل آخر في الدستور الناشئ لدولة 
 إسرائيل".
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التماسا مقدمة للمحكمة  15اسم "الدولة"، على وكتب مندلبليت في رده الرسمي الذي قدمه ب
اإلسرائيلية العليا ضد القانون، أنه "ال مجال لقرار استثنائي وسابقة بشأن المذاهب التي تتناول الرقابة 

 القضائية على قوانين األساس".
 3/12/2020، 48عرب 

 
بالتعامل مع  مركز دراسات إسرائيلية: سياسات بايدين ستكون مشابهة مع توجهات أوباما .12

 "إسرائيل"
يرجح المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار( أن تكون والية الرئيس األمريكي جو  الناصرة:

اإلسرائيلي متشابهة مع سياسات الرئيس السابق براك  –بايدين وتوجهاته حيال الصراع الفلسطيني 
إسرائيليين أيضا يتوقعون أن يكون بادين أوباما متساوا بذلك مع تقديرات عدد غير قليل من محللين 

 ناقدا لرئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ولتوجهاته مع عودة لتأييد حل الدولتين.
البيت “إنه رغم من أن الرئيس األمريكي المنتخب جو بايدن أكد أن واليته في ” مدار“ويقول 
( فإن تحليالت كثيرة استندت إلى 2016-2008لباراك أوباما، )” والية ثالثة“لن تكون بمثابة ” األبيض

قيام هذا األخير بتعيين عدد كبير من األشخاص الذين كانوا في عداد طاقم أوباما في أبرز 
المناصب المفتاحية في اإلدارة األمريكية المقبلة، كي تخلص إلى نتيجة فحواها أن احتماالت 

المستويات كافة ستظل أكبر من احتماالت  استمرارية السياسة التي انتهجتها إدارة أوباما على
 تغييرها.

 3/11/2020القدس العربي، لندن، 
 

 محكمة إسرائيلية تشّرعن عدم تقديم خدمات لسكان عرب بحجة الحياظ على الهوية اليهودية  .13
الناصرة: رفضت محكمة إسرائيلية دعوى قضائية اتهمت بلدية مدينة كرمئيل اإلسرائيلية بانتهاك 

بشأن توفير مواصالت للطالب العرب في المدينة إلى المدارس في القرى العربية المجاورة، التزامها 
” الدولة اليهودية“بحجة أن انتهاك هذا االلتزام جاء لحماية الطابع اليهودي للمدينة استنادا لقانون 

 المعروف بقانون القومية.
 3/11/2020القدس العربي، لندن، 
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 ماحاش" يغلق التحقيق بيقدان عين طيل مقدسيبزعم عدم توفر أدلة: " .14
أعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة اإلسرائيلية اليوم، الخميس، أنه أغلق ملف : بالل ضاهر

التحقيق بإطالق أفراد شرطة النار على الطفل مالك عيسى، من العيسوية في القدس المحتلة، في 
 فبراير الماضي، ما تسبب بفقدان عينه. شباط،

أفاد شهود عيان على جريمة الشرطة بأنهم شاهدوا شرطيا يطلق النار باتجاه الطفل عيسى، وأكدوا و 
أنه لم تحدث مواجهات أو إلقاء حجارة قبل ذلك، خالفا لتوثيق نشرته الشرطة حينها. وادعى الشرطي 

 أمام مقربين منه أنه أطلق النار وأصاب حائطا من أجل "إعادة ضبط" سالحه.
ليمات الشرطة، فإنه يحظر إطالق رصاص إسفنجي باتجاه أوالد، وأنه ينبغي إطالقها باتجاه ووفقا لتع

القسم السفلي فقط من أجساد البالغين. وحسب التعليمات، فإن "استهداف القسم العلوي للجسد من 
صابة في منطقة الرقبة والرأس  50مدى  متر يمكن أن يؤدي إلى إصابة بين متوسطة وخطيرة، وا 
 أن تؤدي إلى إصابة خطيرة جدا". يمكن

شباط/فبراير الماضي، عين الطفل عيسى. وقالت والدته، سوسن عيسى،  23واستأصل أطباء، في 
 لوكالة "وفا" حينها، إنه تم استئصال عين طفلها مالك، بعد عدة محاوالت لعالجها لكن دون جدوى.

صابته بشكل مباشر في وشددت على أن جنود االحتالل تعمدوا إطالق النار على طفله ا مالك وا 
عينه أثناء نزوله من حافلة المدرسة أمام منزله، مؤكدة عدم وجود مواجهات في تلك المنطقة، عند 

 إصابته.
 3/12/202، 48عرب 

 
 بيرتس: سأرشح نيسي للرئاسة اإلسرائيلية .15

لخميس، أنه سيرّشح أعلن وزير االقتصاد اإلسرائيلي عمير بيرتس، وزعيم حزب العمل، يوم ا: رام هللا
العبرية، إنه يستعد للدخول في السباق  12وقال بيرتس للقناة  نفسه لتولي منصب الرئاسة اإلسرائيلية.

 الرئاسي منذ عدة أشهر، مشيًرا إلى أنه يرى نفسه الئًقا بهذا المنصب.
سنوات من  7 وسينتخب الكنيست الصيف المقبل، الرئيس الجديد بداًل من الحالي رؤوفين ريفلين، بعد

 الرئاسة.
 3/12/2020القدس، القدس، 

 
 تستقبل مئات المهاجرين من يهود اليالشا "إسرائيل" .16

تل أبيب: في حملة حظيت برعاية الرئيسة اإلثيوبية، سهلورق زودي، وصل إلى تل أبيب، أمس 
ن على مهاجرًا إلى إسرائيل. وقد رافقت المهاجري 316)الخميس(، مجموعة من يهود الفالشا تضم 
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متن الطائرة التي أقلتهم من أديس أبابا، وزيرة الهجرة واالستيعاب في حكومة نتنياهو، بنينا تامانو 
 شاتا، التي ُتعتبر أول إثيوبية تصل إلى منصب وزير خارج بالدها.

وقد استقبل الوفد في مطار اللد )بن غوريون(، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء 
 بيني غانتس، وعدد من كبار المسؤولين. البديل،

 من يهود الفالشا. 7,000شخص من مجموع  2,000وكانت حكومة نتنياهو قد صادقت على جلب 
 4/12/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 أمور عند الحديث مع اإلماراتيين ثالثةتل أبيب تدعو اإلسرائيليين لتجنب  .17

 3في قطاع السياحة ورجال األعمال بتجنب الخوض في نصحت وزارة السياحة اإلسرائيلية العاملين 
أمور عند الحديث مع السياح القادمين من اإلمارات، وذلك مع انطالق أولى الرحالت التجارية بين 
تل أبيب ودبي قبل أسبوع تفعيال التفاق تطبيع العالقات بين الجانبين والمبرم في سبتمبر/أيلول 

 الماضي.
صفحة "اإلمارات ليست بلدا ديمقراطيا، ومن غير  29بالعبرية مكونة من وقالت في وثيقة إرشادية 

المقبول الحديث فيها عن الديمقراطية بصفتها النموذج األمثل للحكم". وأضافت أن العاملين في 
قطاع السياحة مدعوون أيضا لعدم الخوض مع اإلماراتيين بشأن األسر الحاكمة في بلدهم، وبشأن 

 المتبعة داخل اإلمارات، ومنها طريقة التعامل مع العمال األجانب.السياسات الحكومية 
 3/12/2020الجزيرة.نت، 

 
 تليزيون االحتالل: حادثة محمد رمضان كشيت "هشاشة التطبيع"  .18

قال كاتب إسرائيلي إن "اإلسرائيليين من حقهم أن يشعروا بالبرد، ليس بسبب : عدنان أبو عامر
م مع مصر، فقد تلقينا في األيام األخيرة تذكيرا بهذا السالم البارد، أحوال الطقس، ولكن بسبب السال

عندما تجرأ النجم المصري محمد رمضان على التقاط صور له مع عومر آدم ومشاهير إسرائيليين 
، فإن صورة أحد المشاهير المصريين مع أحد المشاهير 2020آخرين، واتضح لنا أنه في 

 داث كل هذه الفوضى في مصر".اإلسرائيليين هي وصفة جدية إلح
"، 21وأضاف روعي كايس في تقريره على القناة التلفزيونية اإلسرائيلية األولى "كان"، ترجمته "عربي

أن "إسرائيل وصلت إلى النقطة التي يتم فيها استقبال مواطنيها في اإلمارات العربية المتحدة 
بينما في مصر، وبعد أربعة عقود، فال يزال باحتضان دافئ بعد ثالثة أشهر فقط من السالم الناري، 

 ممنوعا التقاط الصور أو لقاء الصهاينة عالنية". 
 1/12/2020، "21موقع "عربي 
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 لبيد مجددا يقوي كتلة اليمين -استطالع: تحالف غانتس  .19
يكود اإلسرائيلية، اليوم، الخميس، ارتفاع قّوة الل 12بّين استطالع للرأي نشرته القناة : محمود مجادلة

مقعًدا من  12مقعًدا لو جرت االنتخابات اليوم، بينما سيتراجع تمثيل القائمة المشتركة إلى  30إلى 
مقعًدا، و"يش عتيد"  21ويعطي االستطالع تحالف أحزاب اليمين المتطّرف "يمينا"  مقعًدا حالًيا. 15
مقاعد،  8هدوت هتوراة" بـمقاعد، تليها "شاس" و"ي 10مقعًدا. أما "كاحول الفان"، فستحصل على  17

 مقاعد. 7ثم "يسرائيل بيتينو" و"ميرتس" بـ
( في تجاوز نسبة الحسم، وكذلك حزب "غيشر" %2.3وبحسب االستطالع، يفشل حزب العمل )

( الذي شكله %0.9(، برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس، إضافة إلى حزبي "ديريخ إيرتس" )0.6%)
 ( برئاسة رافي بيرتس.%0.3زر، إضافة "البيت اليهودي" )عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاو 

وفي حال أقام تحالف "يش عتيد" و"كاحول الفان" و"تيلم" في قائمة واحدة يقودها يائير لبيد، تكون 
مقعدا؛ "يمينا"  25 -مقعًدا؛ "كاحول الفان، تيلم، يش عتيد"  31 -النتائج على النحو اآلتي: الليكود 

 مقعًدا. 12 -مة المشتركة مقعًدا؛ القائ 22 -
مقعدا  53)دون األحزاب الحريدية و"يسرائيل بيتينو"( إلى  51وبهذه الحالة يرتفع تمثيل قوة اليمين من 

 .120من أصل 
 3/12/202، 48عرب 

 
 في أول استطالع بعد حل الكنيست: نتنياهو يخسر الُخمس .20

د القراءة األولى لحل الكنيست وبدء تل أبيب: في أول استطالع للرأي العام ينشر في تل أبيب بع
، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين «الليكود»مسار اإلعداد النتخابات جديدة، أظهرت النتائج أن حزب 

مقعدًا، في حال  29و 27مقعدًا إلى ما بين  36نتنياهو، يمكن أن يخسر نحو ُخمس قوته ويهبط من 
مقعدًا،  120من مجموع  65وز بأكثرية األصوات؛ إجرائها اليوم، ولكن معسكر اليمين بقيادته سيف

حتى يشكل الحكومة المقبلة. غير أن هناك احتمااًل بتقليص فرص نتنياهو في حال دخول حزب 
 جنراالت جديد.

في التلفزيون اإلسرائيلي، فكرة نزول قائمة تضم في « 13»وطرح معدو االستطالع، التابع للقناة 
ي آيزنكوت، ورئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق، والعميد في قيادتها كاًل من: الجنرال غاد

االحتياط، رون خولدائي، رئيس بلدية تل أبيب، الذي شغل منصب نائب قائد سالح الجو، وتسيبي 
ليفني، التي شغلت منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزيرة خارجية في حكومة إيهود أولمرت، 

مقاعد من  4مقعدًا؛ منها  15تصويت لتلك القائمة، فحصلت على وسئلوا عن مدى استعدادهم لل
مقاعد من حزب يائير لبيد )يش عتيد تيليم(،  5، و«كحول لفان»أحزاب اليمين، ومقعدان من حزب 
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بل ستحصل على مقعدين حتى من المصوتين العرب. وفي هذه الحال يصبح حجم كتل اليمين 
رية مقعد واحد. وفي مثل هذه االستطالعات، ال يعّد هذا الفارق مقعدًا، أي بأكث 61الموالية لنتنياهو 

في المائة، ويمكن أن تنقلب  4كبيرًا مع احتماالت الصحة والخطأ في التقديرات، التي تبلغ نسبة 
 النتيجة.

مقعدًا، يليه اتحاد أحزاب  29وكان االستطالع الذي لم يشمل حزب آيزنكوت الجديد، قد منح الليكود 
مقعدًا،  19على « يش عتيد تيليم»مقعدًا، و 22بزعامة نفتالي بنيت، « يمينا»لمتطرف اليمين ا

 10بقيادة غانتس « كحول لفان»مقعدًا، و 11لألحزاب العربية بقيادة أيمن عودة « القائمة المشتركة»و
الشرقيين (، وحزب المتدينين 7مقاعد )له اليوم  8بقيادة أفيغدور ليبرمان « يسرائيل بيتينو»مقاعد، و

مقاعد، وحزب  7« يهدوت هتوراه»(، وحزب المتدينين اليهود األشكناز 9مقاعد )له اليوم  7« شاس»
(، فيما ال يتجاوز حزب العمل بزعامة عمير بيرتس نسبة 3مقاعد )له اليوم  7« ميرتس»اليسار 
 الحسم.

الوسط مع  -واليسار  مقعدًا، 65وبهذه النتيجة يكون لمعسكر اليمين، من دون ليبرمان، أكثرية 
مقعدًا، ليبقى ليبرمان خارج الحسابات االئتالفية؛ إذ إنه يرفض التحالف مع نتنياهو أو مع  47العرب 
 «.ميرتس»العرب و

وأما إذا خاض آيزنكوت االنتخابات بقائمة مشتركة مع خولدائي وليفني، فإن قائمتهم ستحصل على 
يش عتيد »مقعدًا، و 21يتراجع إلى « يمينا»مقعدًا، و 27مقعدًا، ويتراجع الليكود بمقعدين إلى  15
يتراجع « كحول لفان»مقاعد، و 9تتراجع إلى « القائمة المشتركة»مقعدًا، و 14سيتراجع إلى « تيليم

مقاعد لكل منهما،  7على « يهدوت هتواره»و« يسرائيل بيتينو»مقاعد، فيما يحصل  8بمقعدين إلى 
مقاعد، وال يتجاوز حزب العمل  6على « ميرتس»مقاعد، ويحصل  7بمقعدين إلى « شاس»ويتراجع 

 نسبة الحسم في االنتخابات.
 7مقعدًا، دون احتساب  52الوسط والعرب  -مقعدًا، واليسار  61وفي هذه الحالة، سيكون لليمين 

 على أي من المعسكرين.« يسرائيل بيتينو»مقاعد لـ
في المائة من  34رئاسة الحكومة، اختار  وفي الرد على سؤال حول أنسب الشخصيات لتولي

 13في المائة، وغانتس بنسبة  14في المائة، ولبيد بنسبة  19المستطلعين نتنياهو، وتاله بنيت بنسبة 
 في المائة.

 4/12/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى 103: القدس .21
خميس، باحات المسجد األقصى المبارك، من جهة باب اقتحم عشرات المستوطنين، ال: القدس

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة  المغاربة، بحماية من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
مستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية، اقتحموا األقصى ونفذوا جوالت  103في تصريح صحفي، إن 

عناصر من مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، اقتحموا المصليات  6وأضافت ان  استفزازية في باحاته.
 المسقوفة في المسجد، ونفذوا جولة داخلها.

 3/12/2020(، وفا)اليلسطينية  والمعلوماتوكالة األنباء 
 

 أسيرا من ذوي اإلعاقة 70االحتالل يعتقل  .22
سية أو حسية، في قّدر حقوقي فلسطيني، عدد األسرى الذي يعانون من إعاقة جسدية أو نف: غزة

وأكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق  أسيرا، مطالبا بسرعة اإلفراج عنهم. 70سجون االحتالل، بقرابة 
في هيئة شؤون األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، في اليوم العالمي لذوي اإلعاقة، الذي 

ها التعسفية، ولم ترحمهم يصاف الخميس، أن سلطات االحتالل لم تستثن ذوي اإلعاقة من اعتقاالت
  من بطشها وتعذيبها وسوء معاملتها، وال تراعي احتياجاتهم بعد احتجازهم في سجونها.

 3/12/2020، المركز اليلسطيني لإلعالم
 

 إصابة عشرات اليلسطينيين بينهم العالول وعساف خالل مواجهات مع جيش االحتالل .23
لول، ورئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان محمود العا” فتح“سلفيت: أصيب نائب رئيس حركة 

مواطنا  32وليد عساف، إلى جانب العشرات باالختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، و
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خالل مواجهات شهدت قمع جيش االحتالل اإلسرائيلي، 

  غرب سلفيت.” الراس“لمسيرة مركزية في منطقة 
 3/12/2020، لندن، العربيالقدس 

 
 تستخدم قانون أمالك الدولة لتصعيد التوسع االستيطاني "إسرائيل"مسؤولون:  .24

حذر مسؤولون، الخميس، من خطط إسرائيل لتصعيد التوسع االستيطاني وتكثيف  :شينخوا-رام هللا
 دولة".مصادرة األراضي في الضفة الغربية وشرق القدس من خالل تحويلها إلى قانون "أمالك 

وحدة استيطانية جديدة  1,481التحذيرات بعد إعالن إسرائيل مؤخرًا عن إقرار خطط لبناء  توجاء
ومحمية طبيعية في األراضي الفلسطينية بالتزامن مع إجراءات لتحويل ملكية األراضي إلى أمالك 
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في حال  وبحسب مسؤولين، يعتمد مخطط تحويل األراضي إلى أمالك دولة على مصادرتها الدولة.
 لم يتم زراعتها لمدة ثالثة أعوام متتالية دون النظر في وضعها القانوني.

 3/12/2020، القدس، القدس
 

 " يمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياةE1وحدة استيطانية بمنطقة " 3,500"عير عميم": بناء  .25
حتالل على تنفيذ حذرت منظمة "عير عميم" الحقوقية اإلسرائيلية، من عزم سلطات اال :القدس

"، E1وحدة استيطانية على أراضي العيسوية والطور وعناتا في منطقة "  3,500خطتين كبيرتين لبناء 
 مؤكدة أن هذا يعني تقسيم الضفة الغربية وعزل مدينة القدس.

فلسطيني في مجتمعات بدوية صغيرة  3,000"، حوالي  E1الى انه يعيش في منطقة "  النظر ولفتت
ف ببادية القدس الشرقية، تنوي الحكومة اإلسرائيلية ترحيلهم. وقالت ان من بين هذه فيما يعر 

 .التجمعات بلدة الخان األحمر التي كادت إسرائيل قبل عامين أن تنفذ عمليات هدم وتهجير لسكانها
 3/12/2020، القدس، القدس

 
 عضاء كنيست برفقة برلماني فرنسي يقتحمون "قبر يوسف"أ .26

اقتحم عدد من أعضاء الكنيست اإلسرائيلي برفقة برلماني فرنسي، فجر الخميس، : ترجمة خاصة
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن من بين  منطقة قبر يوسف في نابلس، ألداء صلوات تلمودية.

أعضاء الكنيست الذين شاركوا في االقتحام يتسحاق بيندروس من حزب يهدوت هتوراة، إلى جانب 
وأشارت إلى أن البرلماني  ل بوسو من حزب شاس، وهما أحزاب الحريديم المتطرفين.الحاخام أوريئي

 الفرنسي الحامل للجنسية اإلسرائيلية مائير حبيب، شارك في عملية االقتحام.
 3/12/2020، القدس، القدس

 
 إضراب شامل بمدارس الضية الغربية احتجاجا على صرف نصف المستحقات .27

عام للمعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس إضراًبا شاماًل للمعلمين بدأ االتحاد ال: رام هللا
الحكومية كافة ردًّا على قرار الحكومة صرف راتب شهر نوفمبر كامال إلى جانب  في المدارس

  نصف المستحقات.
 3/12/2020، المركز اليلسطيني لإلعالم
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 المياوضات بين السلطة اليلسطينية واالحتاللوبحثا جهود إعادة إطالق  أشكينازي التقى الصيدي .28
: أعلنت وزارة الخارجية األردنية: إن لقاء عقد، أمس، بين وزيري الخارجية األردني أيمن القدس

وقالت وزارة الخارجية األردنية، في  الصفدي واإلسرائيلي غابي أشكنازي في جسر الملك حسين.
سرائيل جميع اإلجراءات التي تقوض فرص تحقيق بيان: "أكد الصفدي اليوم )أمس( ضرورة وقف إ

وأضافت: "شدد الصفدي على ضرورة وقف جميع  السالم العادل على أساس حل الدولتين".
اإلجراءات االستفزازية في المسجد األقصى/ الحرم القدسي الشريف واحترام الوضع القانوني 

 وة القائمة باالحتالل".والتاريخي القائم والتزامات إسرائيل القانونية بصفتها الق
وأضافت: "أكد الصفدي ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس القانون الدولي إليجاد أفق 

  حقيقي لتحقيق السالم العادل على أساس هذا الحل".
 4/12/2020األيام، رام هللا، 

 
 زوير وثائق لبيع قطعة أرض في القدس ألجنبيتفي قضية يحقق األردني األمن  .29

تحقق السلطات األردنية في قضية نصب واحتيال بقيمة ماليين الدنانير في محافظة الزرقاء، تتعلق 
ونقل موقع "عمون" المحلي عن  ببيع قطعة أرض في القدس لشخص من جنسية غير عربية.

مصادر، قولها إن المتهم الرئيسي في القضية قام بتزوير شهادة وفاة لمالك قطعة األرض، وهويات 
وعند إجراء توثيق العقد في  ية للورثة، وجرى توقيع عقد بيع بحضور سمسار في الزرقاء.شخص

السلطة الفلسطينية، تبين أن مالك القطعة على قيد الحياة، وأن البيع باطل، واألوراق والهويات 
  مزورة، وفقا للمصادر.

 3/12/2020، 21عربيموقع 
 

 "إسرائيل" ألجوائه لبنان يدعو األمم المتحدة إلى وقف انتهاكات .30
دعا لبنان، الخميس، األمم المتحدة إلى التدخل السريع، لوضع حد لالنتهاكات المتكررة : بيروت

ألجوائه، على خلفية تحليق طيران حربي إسرائيلي فوق العاصمة بيروت، وعدد من المناطق في 
الستطالعي، بشكل شبه ومنذ مطلع األسبوع الجاري، يحلق الطيران اإلسرائيلي الحربي وا البالد.

  يومي، في األجواء اللبنانية.
 3/12/2020قدس برس، 
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 والمستوطنات "إسرائيل"ال نميز بين منتجات : وزير التجارة البحريني .31
قال وزير التجارة البحريني زايد بن راشد الزياني الخميس، إن واردات البحرين من إسرائيل لن تميز 

ئيل وتلك المنتجة في مستوطنات األراضي المحتلة، في بين المنتجات المصنعة داخل إسرا
  تصريحات أثارت تنديدا فلسطينيا.

 3/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 اإلمارات تيّعل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول لإلسرائيليين .32
سر : وام -أبو ظبي ائيل عقب أعلنت وزارة الخارجية، أنه في إطار التعاون القائم بين دولة اإلمارات وا 

توقيع االتفاق اإلبراهيمي للسالم، وفي سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى دولة اإلمارات في الوقت 
الحالي، فقد تم تفعيل التأشيرات السياحية لدخول دولة اإلمارات عبر شركات الطيران ومكاتب السفر 

ت الدستورية للمصادقة على والسياحة لحملة جوازات السفر اإلسرائيلية، وذلك لحين استكمال اإلجراءا
 اتفاقية اإلعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين.

 3/12/2020ة، الخليج، الشارق
 

 الييصل: نتنياهو كذاب.. والسعودية ال تتحضر للتطبيعتركي  .33
ن األمير تركي الفيصل، رئيس االستخبارات السعودية األسبق، خالل مقابلة مع شبكة "سي إقال 

إن"، ردا على تقارير وتسريبات صحفية، تحدثت بأن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
التقى بنيامين نتنياهو، خالل زيارة وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو األخيرة في مدينة نيوم: 

شخص مثل "المملكة نفت ذلك وأعتقد أن مصداقية المملكة يجب أن تكون أعلى بكثير من مصداقية 
نتنياهو، شخص متهم في بلده أنه كذب على الشعب اإلسرائيلي في عدة أمور، فكيف يصدقون 

  واحدا كذابا وال يصدقون واحدا صادقا في كل إصداراته السابقة".
 4/12/2020، 21عربيموقع 

 
 "إسرائيل"تروج لرحالتها إلى و طيران الخليج البحرينية توقع مذكرة تياهم مع شركة إلعال  .34

قالت الناقلة الوطنية البحرينية طيران الخليج في بيان إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة طيران إلعال 
نها ستبدأ في تسيير رحالت مباشرة إلى تل أبيب ابتداء من   يناير/ 7اإلسرائيلية أمس الخميس، وا 

  كانون الثاني المقبل.
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ملوكة للدولة، الخميس، أنها ستتولى وفي تل أبيب، أعلنت شركة إسرائيل للصناعات الجوية الم
 صيانة طائرات شركة طيران الخليج التي تحط في إسرائيل.

 3/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل"زيارة أول مغن إماراتي إلى  .35
وصل مغن إماراتي، يدعى وليد الجاسم، األربعاء إلى إسرائيل، في سابقة هي األولى من نوعها منذ 

سرائيل يوم إعالن تطبيع ال سبتمبر/أيلول الماضي. وكان في استقباله في  15عالقات بين اإلمارات وا 
وأعرب المغني اإلماراتي عن سعادته لوجوده  مطار بن غوريون المغني اإلسرائيلي إلكانا مارتزيانو.

 بين من وصفهم بأصدقائه في الدولة العبرية، حسب فرانس برس، ودعا مارتزيانو إلى زيارة دبي.
 .ثارت الزيارة ردود فعل غاضبة من المتابعينوأ

 3/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "حركة المقاطعة": اعتراف البحرين بمنتجات المستوطنات جريمة حرب .36
وكاالت: اعتبرت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها  -رام هللا 

"BDSمستوطنات، مشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها "، أمس، أن االعتراف بمنتجات ال
جاء ذلك تعقيبًا على تصريح لوزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد  االحتالل.

الزياني، قال فيه: إن "بالده لن تمنع بضائع المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة 
 أنها منتجات إسرائيلية"، وفق صحافيين إسرائيليين. من دخول بالده، وستعاملها على

 4/12/2020األيام، رام هللا، 
 

 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة 100توزيع منحة مالية قطرية لل .37
ألف أسرة  100: بدأت دولة قطر، الخميس، توزيع مساعدات مالية، لحوالي الناضول - غزة

ن المستفيدين، نحو فروع بنك البريد )حكومي(، وتوجه اآلالف م فلسطينية فقيرة، في قطاع غزة.
)تتبع وزارة الخارجية القطرية(، في ” اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة“وقالت  لتلّقي المساعدات.

 ”.دوالر لكل عائلة ُمستفيدة 100ستقّدم “تصريح، أصدرته األحد الماضي، إنها 
 3/12/2020القدس العربي، لندن، 
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 قرارات لمصلحة فلسطين  أربعةت بأغلبية على األمم المتحدة تصو  .38
في الجمعة العامة لألمم المتحدة ” التصويت الساحق“أشرف الهور: أكدت دولة فلسطين أن  -غزة 

على أربع قرارات لصالح فلسطين، يشير إلى أن المجتمع الدولي ال يزال متمسكا بالقضية الفلسطينية 
يش بحرية وحقه  وتقرير المصير واالستقالل لدولته، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه والع

وقالت إن التصويت يؤكد على رفض لالنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية  ذات السيادة والقابلة للحياة.
 المنافية للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني.

شعب الفلسطيني، وجاء التصويت على القرارات خالل إحياء فعاليات اليوم العالمي التضامن مع ال
، وهي مناسبة يجري إحياؤها في األمم المتحدة، وتشمل إلقاء كلمات من مندوبي 73في ذكراه الـ 

 الدول تؤكد على الحق الفلسطينية، وغيرها من الفعاليات.
 3/12/2020القدس العربي، لندن، 

 
 تجاه إسرائيل إنترسبت: أوباما يعترف في كتابه.. اللوبي اليهودي يشوه السياسة األميركية .39

( أن الرئيس األميركي السابق باراك أوباما اعترف في مذكراته The Interceptأوردت إنترسبت )
أن اللوبي اليهودي يشوه سياسة الواليات المتحدة تجاه  ،كتاب "أرض موعودة" ، فيالتي نشرها مؤخرا

 إسرائيل.
إلى  -اسة الخارجية، مرتضى حسينفي مقال لمراسلها لشؤون األمن القومي والسي-وأشارت المجلة 

أن اغتيال العالم النووي اإليراني محسن فخري زاده قبل أيام يمثل "ضربة موجعة" ألحد إنجازات 
 أوباما، أال وهو االتفاق النووي المبرم بين إيران والدول العظمى.

اير/كانون الثاني ومع تولي إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في ين-وأوضح الكاتب أنه 
 ترتفع األصوات التي تتحدث عن عودة الواليات المتحدة إلى االتفاق النووي مجددا. -المقبل

ويتطرق الكتاب بوضوح إلى الصعوبات التي واجهها أوباما وأي عضو في الكونغرس لتمرير 
 لها.سياسات تعارضها الحكومة اإلسرائيلية وجماعات الضغط )اللوبيات( المحلية الحليفة 

 3/12/2020الجزيرة.نت، 
 

 التشيك تعتزم نقل سيارتها من تل أبيب للقدس .40
أعلن المتحدث باسم رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي، أوفير جندلمان، اليوم الخميس، أن دولة 
جديدة تعتزم نقل سفارتها من )تل أبيب( إلى القدس المحتلة. وكتب جندلمان على حسابه الرسمي 

أن التشيك ستفتح قريبا مكتب تمثيل دبلوماسي في القدس. وتابع: "بذلك هي تنضم إلى على "تويتر": 
وأضاف المتحدث باسم  دول أخرى وعلى رأسها الواليات المتحدة التي نقلت سفاراتها إلى العاصمة".
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نتنياهو: ")تل أبيب( ليست ولم تكن أبدا عاصمة )إسرائيل( زاعما أن عاصمة االحتالل هي القدس. 
رر الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر/ كانون األول من العام الماضي، وق

نقل السفارة األمريكية إلى القدس، وهو ما قام به بالفعل، في الخامس عشر من مايو/أيار من العام 
 الجاري، وتبعته عدة دول. 

 3/12/2020، فلسطين أون الين
 

 ث وبدون مبادئ وأخالقالسابق: نتنياهو خبي CIAمدير  .41
وصف المدير السابق لوكالة االستخبارات المركزية األميركية )سي.آي.ايه.(، جون : بالل ضاهر

برينان، رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه "حذر جدا وهو سياسي داهية. وبرأيي أن 
سرائيلية. لكنه ليس شخصا يحمل مبادئ لديه إدراكا خبيثا وسيطرة تضليلية على السياسية الداخلية اإل

وليس أخالقيا". وجاء ذلك في مقابلة أجراها معه الصحافي يوسي ميلمان، ونشرها موقع صحيفة 
 "هآرتس" اإللكتروني يوم الخميس.

 3/12/2020، 48عرب 
 

 بال رادع أخالقي السلطة تعود للتنسيق الصهيوني .42
 عبد الستار قاسمد. 

سلطة الفلسطينية ستستمر في وقف التنسيق مع الكيان الصهيوني ذلك لما لم أكن أتوقع أبدا أن ال
 يلي:
حصل أصحاب السلطة على امتيازات ونعم من قبل الصهاينة واألمريكيين وبعض العرب،  -

 وأصبحت حياتهم أكثر نعومة واسترخاء وراحة.
الصهيوني، ولم يكن  تولدت ألهل السلطة على مدى سنوات أوسلو مصالح، وأغلبها مرتبط بالكيان -

من المتوقع أن يضحوا بمصالحهم مقابل جفاء مع الصهاينة. مصالحهم الشخصية فوق مصالح 
 الوطن.

الصهاينة يمسكون بكثير من التصرفات الشائنة والبغيضة للعديد من أهل السلطة، وهؤالء يخشون  -
 الفضائح أكثر مما يخشون سوء األحوال المعيشية للفلسطينيين.

نما قررت تجميد العالقات فقط. لم ت - تخذ السلطة الفلسطينية قرارا بقطع العالقات مع الصهاينة، وا 
 ومصير المجمد أن يتحول إلى سائل والسائل إلى الحالة الغازية. 
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األمناء العامون للفصائل لم يقرأوا الدرس جيدا، وكعادتهم، تجرهم معرفتهم الضئيلة بربط العالقات 
يندمون عليها ويضطرون للبحث عن تبريرات لها. كان األولى بأمناء الفصائل الجدلية إلى مصائد 

أن يضعوا بداية جدول أعمال الجتماعهم مع جماعة عباس، وأن يدونوا المبادئ األساسية التي 
 يجري الحوار الداخلي الفلسطيني وفقها. هم فقط ذهبوا إلى االجتماع مثلما يفعلون كل مرة. 

ات يحفظ الدرس جيدا. يجتمع مسؤولو الفصائل ويتبادلون الكالم اللطيف الذي والشعب الفلسطيني ب
نهاء االنقسام، وضرورة العمل الجماعي لمواجهة الصهاينة والمخططات  يركز على الوحدة الوطنية وا 
األمريكية. ويصدر بيان ختامي يمني الشعب الفلسطيني بقرب تغيير األوضاع واألحوال، وانتهى. ال 

ب الفلسطيني ترجمة لما يتم االتفاق عليه، وتعود الفصائل إلى منازعاتها الكالمية بعد فترة يرى الشع
صدار البيان، وتتراجع األماني وتنهار التمنيات. وبهذا تتدهور  قصيرة من اختتام جولة الحوار وا 

 معنويات الشعب الفلسطيني بالمزيد. أي أن اجتماع الفصائل يتمخض عن مزيد من اإلحباط. 
. كان 2020أيلول )سبتمبر(  4صدر بيان عن اجتماع األمناء العامين الذي عقد في بيروت في 

البيان ساذجا ويعبر عن مراهقة سياسية، ولم يكن من المتوقع أن ينجم عنه نتائج يرى الشعب 
 الفلسطيني ترجمة لها على األرض. 

مع الصهاينة في أوسلو في الوقت  نذكر جيدا كيف أن منظمة التحرير الفلسطينية توصلت إلى اتفاق
الذي كان فيه وفد فلسطيني يفاوض الصهاينة في أمريكا. قاد اتفاق أوسلو ثالثة فلسطينيين فقط 
وفرضوه على الشعب الفلسطيني أمام سمع وبصر الفصائل الفلسطينية. وقد سمع وفد أمريكا عن 

 ري في أوسلو. كان ذلك عمال الاالتفاق عبر وسائل اإلعالم، ولم يكن على اطالع بما كان يج
أخالقيا بامتياز. المنظمة ترسل وفدا إلى أمريكا وال تقيم له أدنى وزن أو احترام، وكان على ذلك 
الوفد أن يجول بنظره إلى األرض دون النظر إلى وجوه الناس، وأن يرخي أذنيه متدليتين في ذل 

 وهوان. 
الفلسطينية. تم اتفاق على بيان هزيل مع األمناء  ذات الشيء يتكرر مع األمناء العامين للفصائل

العامين وزفوا جميعا البشرى للشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت كان يجري حوار بين فتح وحماس 
 في القاهرة من أجل المصالحة. 

وفجأة تعلن السلطة إعادة العالقات وتزف انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني. ال االنتصار كان غريبا 
كل هزائمنا وتراجعاتنا انتصارات، ولم يكن طعن األمناء العامين غير اعتيادي. هكذا امتدت  ألن

سياسات القيادات الفلسطينية عبر عشرات السنوات. لم يعرف الشعب الفلسطيني التزاما قياديا 
 أخالقيا، والكثير من السياسات كانت ارتجالية فهلوية غير مدروسة، وسرعان ما كانت تنقلب على

 رأس الشعب الفلسطيني كما هو الحال في اتفاق أوسلو المشؤوم. 
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وبعد إعادة العالقات مع الصهاينة، ماذا نقول للشعوب العربية واإلسالمية التي تؤيدنا وتقف معنا 
وترفض التطبيع ولديها االستعداد للزحف إلى غزة لقتال الصهاينة؟ ماذا نقول لشعب الكويت واألردن 

يران والجزائر وتونس والمغرب ولبنان وسوريا والعراق؟ قيادات متخاذلة تخذل ومصر وباكستان و  ا 
شعبها باستمرار. وال نملك إال أن نقول لشعوبنا العربية واإلسالمية أن اصبروا معنا فالظالم إلى زوال 

 مهما طال فيه الزمان.
 3/12/2020، "21موقع "عربي 
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 ديمتري شومسكي
يدعي جدعون ليفي منذ سنوات كثيرة بأن االختيار الحقيقي الوحيد الذي يقف أمام مواطني إسرائيل 

من عقد، هو االختيار بين يمين ويمين. منذ سنوات كثيرة، في  أكثرعشية كل جولة انتخابات منذ 
حكمنا حسب  إذااآلن أوساط معظم بقايا اليسار، يتعاملون مع ادعاءاته باستخفاف كامل. و 

استطالعات الرأي األخيرة فهي تؤكد بدون أدنى شك تشخيص ليفي. حيث أن البديل الواقعي 
القومي المتطرف، نفتالي  –والواضح لبنيامين نتنياهو وحزب الليكود يمثله اآلن زعيم اليمين الديني 

 بينيت.
والى « الكورونا»أزمة سيكون من الخطأ أن نعزو صعود بينيت في االستطالعات فقط الى 

إزاء الفشل التام لحكومة نتنياهو في معالجة األزمة. « يمينا»االستخدام العبقري لها من قبل زعيم 
وهكذا فان الدافع الفوري والظاهر للعيان لزيادة تأييد بينيت بشكل كبير جدا في أوساط مصوتي 

كبيرة من الجمهور اإلسرائيلي الوسط يكمن في نجاحه الكبير في تسويق نفسه في عيون قطاعات 
 كخبير في دحر األوبئة العالمية.

ولكن األسباب العميقة لهذا التطور تكمن في حقيقة أن المزيد من اإلسرائيليين العلمانيين الذين 
، ناضجين اآلن للوقوف بشكل صريح خلف رجل يمين «أعضاء مركز معتدل» أنفسهميعتبرون 

ما كان مطلوب لهم من اجل ذلك هو شذرات من الدالئل  ديني استيطاني. كل –قومي متطرف 
على أن األمر يتعلق بالمجمل بشخص عاقل ومتزن. وهذا هو بالضبط االنطباع الذي استطاع 
بينيت توفيره عندما قام بتوجيه االنتقاد المنطقي والمقنع لمعالجة نتنياهو العشوائية لتحديات الوباء. 

ن عملية ترسخ المواقف اليمينية في نفوس الجمهور المحسوب من الصعب التخلص من االنطباع بأ
في االستطالعات هي من عالماتها « يمينا»عملية، التي ارتفاع قوة  –على الوسط في إسرائيل 

ويدلل على ذلك أن المزيد والمزيد من اإلسرائيليين على قناعة بأن سياسة اليمين تجاه  -البارزة 
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دى في تحطيم كامل للعملية السياسية، بالمناسبة استمرار السيطرة على القومية الفلسطينية والتي تتب
الفلسطينيين وتعميق مشروع االستيطان، هي الطريقة الناجعة واألفضل للتعامل مع ما يسمى 

 «.المشكلة الفلسطينية»
حقيقة أن الحفاظ على الوضع الراهن لالحتالل ال تجعل الفلسطينيين يتمردون ضده. بالعكس، في 

في عهد سلطة اليمين االسرائيلي  –على أي حال في مناطق الضفة الغربية  –لساحة الفلسطينية ا
إنه إزاء ذلك يزداد عدد االسرائيليين  إذايسود في الغالب هدوء واستقرار نسبي. ولكن من الطبيعي 

 الذين يقولون بأن استمرار حكم اليمين يعني استمرار الهدوء المأمول.
اعادة فحص الرواية السائدة، بشأن العالقة بين تعزز اليمين في اسرائيل وبين  المطلوب اذًا هو

، على االقل منذ االنتفاضة الثانية. خالفًا ألنفسهمالعنف الفلسطيني. هذا ما يقوله اسرائيليون كثيرون 
يبًا لما تقوله هذه الرواية فان االنتفاضة الثانية لم تقض على معسكر السالم في اسرائيل، بل تقر 

العكس هو الصحيح. االنتفاضة الثانية أدت الى تفشي مواقف فيما يتعلق بأهمية التنازل الجغرافي 
 في اوساط دوائر، كانت مشخصة في السابق بصورة واضحة مع اليمين.

، الذي رغم النية االولية «كديما»على هذه الخلفية يجب فهم االنفصال عن قطاع غزة وتشكيل حزب 
العملية السياسية الى التجميد، تحول فيما بعد الى حزب التسوية السياسية  إلدخالالريئيل شارون 

برئاسة اهود اولمرت والتقدم الكبير نحو  2006الواضح؛ النجاح غير المسبوق لكديما في انتخابات 
 تسوية مع الفلسطينيين التي قادها اولمرت وحاييم رامون في عملية انابوليس.

التنصل العلني لمحمود عباس من خط المقاومة العنيفة، استقبل في اسرائيل في المقابل، يبدو أن 
شوكة في »من  أكثركاشارة خنوع وكنوع من تأكيد على مقولة بينيت بأن الفلسطينيين ليسوا 

 بهذا، فقد ساعد ذلك في زيادة االنجراف نحو اليمين في اوساط الجمهور االسرائيلي.«. المؤخرة
قت، الى أن تضطر الجهات المعتدلة في الحركة الوطنية الفلسطينية الى هذا ليس سوى مسألة و 

االعتراف بأن االحتالل االسرائيلي هو مثل كل احتالل، يفهم فقط لغة القوة. اجل، على الرغم من 
تحتل مرة اخرى المكان « القضية الفلسطينية»أنه اليوم، في ايام الوباء العالمي، يصعب تخيل 

دة اإلسرائيلية والدولية، حيث أن كل من يعرف شيئًا أو شيئين عن تاريخ القوميات الرئيسي في األجن
التي ربما ستكون أكثر دموية  -واحتالل الشعوب في تاريخ اإلنسانية، يفهم بأن االنتفاضة الثالثة 

 توجد اآلن وراء الزاوية. –من سابقاتها 
بالعالج. أي أنه يجب عليها أن تجمد  من أجل منع اندالعها يجب على إسرائيل أن تستبق الضربة

بصورة فورية البناء في المستوطنات والعودة بدون تأخير الى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين 
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األسف، احتمالية القيام  إنه لشديدحول تقسيم البالد الى دولتين قابلتين للحياة. من نافل القول 
 ة.بخطوات كهذه من جانب إسرائيل تكاد تكون معدوم

 «هآرتس»
 4/12/2020األيام، رام هللا، 
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