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 .1الرجوب :الحوار مع حماس سيستمر إلى أن نتوصل التفاق ..فريق بايدن تواصل معنا
حر " تح" جبريل الرجرب،

قال أمي سر اللجن المر زي

حويث للمياوي  ،إ "جميع القر

الفلسطيني مور ألهمي إنهاء حال االنقسا " ،مضيفاً أ "مسار الحرار هر قرار استراتيج بالنسب
لنا طريق رحيو إلقام ورلتنا الفلسطيني " .رأضاف أ " تح" ملتزم "بما قومته لجميع الفصائل م

رثائق على الصعيو السياس رالنضال " ،مؤ واً أ "مسأل تسلي سالح المقارم غير مطررح اآل
رال

حال قامت الورل الفلسطيني  ،يجب أ ي ر السالح

المستقبل" .رأروف قائالً" :ل

راحواً ،ره ه المسأل تُبحث بالحرار" .ررصف الرجرب العالق مع االحتالل بأنها "ال تزال قائم على
الصوا رمقارمته بالطرق الشعبي ".
راعتبر الرجرب أ "الحرار الفلسطين يرتبط بالشق السياس بإقام الورل  ،ربالشق النضال بشأ

المقارم " ،مرضحاً أ "اجتماع القاهرة بي

تح رحماس ا جيواً ،راقتربنا م نقط اللقاء على

ربي الرجرب أ "اجتماع القاهرة ناقش أوق التفاصيل" ،يما "حر
الرغ م المسا ات الراسع "ّ .
تح غير موان لعو الترصل إلى اتفاق بشأ االنتخابات رأرضاع قطاع غزة" ،معرباً ع أمله
بن"استئناف الحرار

أقرب رقت إلزال الفجرات" .رقال الرجرب إ

الواخل

عالق الحر

الفلسطين "قائم على التمسك بالرحوة الرطني " ،مبوياً االستعواو "إلجراء مراجع ألي خطرة قامت
بها".

ر شف الرجرب أ

ريق الرئيس المنتخب جر بايو "تراصل معنا قبل االنتخابات ،رأبلغناه استعواونا

لبحث أي ش ء إال مسأل الرحوة" ،مترجهاً للجبه الشعبي بالقرل "إننا ل نتأثر بفرز بايو " .ر أر
الرجرب أ االحتالل اإلسرائيل

" ا يسعى إل شال المصالحات

جهوه إل شال العملي االنتخابي " ،ل

"نأمل أال ينجح

الماض " ،رهر "سيضع ل

تسمي أجراءنا الير " ،ر ق تعبيره.

تغير مسار المض بإنهاء االنقسا "،
رأ و الرجرب أ الحر "ل
تجمو االتصاالت مع حماس أر ّ
ّ
مؤ واً أ "الحرار مع حماس سيستمر إلى أ نترصل إلى اتفاق ،رهو نا االستراتيج إقام ورل
لسطيني " .رأضاف" :حماس طرحت الش ار

لمراجه الض قط ،بينما نح طرحنا الش ار

الشؤر السياسي " ،ال تاً إلى أ " تح ال يم
التصاريح الشعبي ه ا شأنه".
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رشوو الرجرب على أ الحر

ل تقبل "إال بانتخابات ويمرقراطي حرة نزيه  ،إلقام أطر النظا

السياس  ،بعيواً ع لغ االتهامات" ،أما م "يريو تغيير مرازي القر عبر العملي الويمرقراطي
رالتنا س ه ا حقه" .ربحسب أمي سر اللجن المر زي

م حيث الجرهر ،بمسار الش ار

" تح" ،إ حر "حماس" تبور "متمس

رانهاء االنقسا  ،رال هاب إلى عملي ويمرقراطي ".
قناة الميادين ،بيروت2020/11/20 ،

 .2السلطة الفلسطينية تؤكد التزام الجانب الفلسطيني بالذهاب إلى المفاوضات

بال هاب إلى

ار هللا :قالت رئاس السلط الفلسطيني  ،نجوو التأ يو على الت از الجانب الفلسطين

المفارضات م أجل تحقيق السال ر ق ق اررات الشرعي الورلي  ،مثمني اقتراح ررسيا راألم المتحوة

راالتحاو األرررب لعقو اجتماع ألعضاء الرباعي ربمشار ورل أخر .

ررحبت بالمرقف الصاور ع اجتماع اللجن الرباعي الورلي ال ي أ و أ الخطرة الفلسطيني بإعاوة
العالقات مع الجانب اإلسرائيل تخلق الشررط الالزم لبناء الثق رالعروة إلى المفارضات المباشرة

بشأ القضايا األساسي المتعلق بالرضع النهائ  .ما رحبت ،ببيا ر ازرة الخارجي الررسي .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2020/11/20 ،

 .3المالكي :إعالن بومبيو بشأن المستوطنات ومنتجاتها جريمة حرب تستوجب المحاسبة

ار هللا :أ و رزير الخارجي رالمغتربي رياض المال  ،أ إعال رزير الخارجي األمير

برمبير ،ترسي منتجات المسترطنات على أساس أنها منتجات إسرائيلي  ،إقرار رسم أمير

أراض المسترطنات إلسرائيل .رأضاف المال

مايك
بض

بيا  ،الجمع  ،أ ه ه الخطرة تستوع تحر ا

رريا على الصعيو الورل  ،ريجب ر ضها رمراجهتها ب ل الرسائل رالسبل القانرني المتاح  ،على

اعتبار أنها جريم رجب معاقب المسؤرلي عنها ،مهما انرا رأينما انرا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2020/11/20 ،

 .4السلطة الفلسطينية تحذر من ابتزاز نتنياهو لترامب ليحصل على ق اررات خطيرة

ار هللا  -األناضرل :ح رت السلط الفلسطيني  ،الخميس ،م استغالل رئيس الرزراء اإلسرائيل
بنيامي نتنياهر ،الفترة االنتقالي

الراليات المتحوة ،ر”ابتزاز” الرئيس المنتهي راليته ورنالو ترامب،

“للحصرل على ق اررات خطيرة” .جاء لك

بياني منفصلي لر ازرة الخارجي رالمغتربي الفلسطيني ،

رثالث لعضر اللجن التنفي ي لمنظم التحرير حنا عشراري ،تعقيبا على ما تناقلته رسائل إعال
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عبري  ،ع جهرو يب لها نتنياهر للحصرل على مرا ق ترامب لبناء  10آالف رحوة استيطاني بمطار
القوس ،شمال الموين المحتل .
القدس العربي ،لندن2020/11/20 ،

" .5األخبار" اللبنانية :السلطة الفلسطينية بدأت فعلياً التمهيد لتعديالت القوانين برواتب األسرى

ت شف مصاور لسطيني أ السلط الفلسطيني بوأت علياً التمهيو لتعويالت م شأنها تغيير طبيع

قور عووه بسبع آالف أسير ،إ بوالً م تلق راحوه راتباً
التعامل مع عائالت األسر ال ي ُي ّ
قور قيمته ر قاً لنرع العملي الفوائي الت َنفّ ها راألح ا الت يقضيها (تُمنح رتب عس ري أحياناً)،
تُ ّ
ور

سي ر التعامل معه ر ق الرضع االجتماع رعوو أ راو األسرة الت ُيعيلها األسير .رم
إعواو استمارات
المحرري » (ر ازرة سابقاً)
اإلعال عبر رسائل اإلعال  ،شرعت «هيئ األسر ر ّ

خطرة أرلى لتطبيق التصنيف الجويو للرراتب .رعلى رغ نف رئيس الهيئ ،

لألسر رعائالته

اللراء قوري أبر ب ر ،لك ،تؤ و مصاور

حر « تح» بوء الخطرات التمهيوي الم ررة قريباً،

شرط لرصرل «المقاص » امل رعروة الوع األمير .

األخبار ،بيروت2020/11/21 ،

 .6كاتبة إسرائيلية تستبعد العودة لطاولة المفاوضات مع فوز بايدن

عونا أبر عامر :قالت اتب إسرائيلي ؛ إنه "رغ انتخاب جر بايو لرئاس الراليات المتحوة ،ال أحو
إسرائيل حريص على االنو اع لطارل المفارضات مع الفلسطينيي  .رتنارلت مزال معل

مقالها

على مرقع المرنيترر ،ترجمته "عرب  ،"21وعرة رزير الخارجي اإلسرائيل غاب أش نازي إلى العروة
لطارل المفارضات مع الفلسطينيي

ور شررط مسبق  ،مرجح عو تحقق لك .رأضا ت أ

"أش نازي استغل التغطي اإلعالمي للقائه

لنقل رسال تصالحي للفلسطينيي
أش نازي ا صرتا رحيوا

القوس المحتل بنظيره البحرين عبو اللطيف الزيان ؛

بعو إعالنه ع

استئناف التنسيق األمن

مع إسرائيل ،ل

الح رم  ،ريفتقر ألي أهمي عملي طالما أ رئيس الرزراء بنيامي

نتنياهر ال يزال منخرطا مع الرئيس ورنالو ترامب".
رأ وت معل  ،أ

بين

غانتس رزير الحرب ال ي حث الفلسطينيي على العروة للمفارضات مع

إسرائيل" ،ل يضع أبوا خط سال متماس  ،أر حال للصراع مع الفلسطينيي " .رنقلت ع مصور
وبلرماس

بير ار ق نتنياهر

المفارضات السابق  ،أ "األخير ينتظر تغيير الحرس

راشنط ،

رتنصيب بايو  ،رهر يعل أ القضي الفلسطيني ستطفر على السطح ،رستعاو لجورل األعمال ،ل نه
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سينجح ،را ا لز األمر ،سيستأنف المحاوثات مع الفلسطينيي

ما عل

الماض  ،مع أنه ل

يخرج ب ثير م ه ه المحاوثات".
موقع "عربي 2020/11/20 ،"21

خاصا لبحث التطورات األخيرة
 .7النونو :قيادة حماس تعقد
ً
اجتماعا ً
أ و المستشار اإلعالم لرئيس الم تب السياس لحر حماس طاهر النرنر ،أ قياوة الحر ستعقو
للحر  ،ر لك لوراس التطررات

خاصا برئاس إسماعيل هني رئيس الم تب السياس
اجتماعا
ً
ً
األخيرة ،خاص الملف السياس رملف المصالح الفلسطيني  ،ر لك

ظل إعال السلط عروة

العالقات مع العور الصهيرن رأثر لك على مسار المصالح الفلسطيني  .رقال النرنر
صحف

الجمع  ،رحيث تؤ و الحر

التزامها بإنجاز الرحوة الرطني على أساس الش ار

رالثرابت رالمقارم  ،ره ا ما عبرت رالتزمت به خالل اجتماع األمناء العامي
رمؤخ ار

رحر

تح.

الجرل الت عقوت

تصريح
ال امل

رحرار اسطنبرل،

القاهرة برعاي اإلخرة المصريي بي ر و قياوي م حر حماس
موقع حركة حماس2020/11/20 ،

 .8الشيخ :إنجاز المصالحة هو خيار استراتيجي لحركة فتح
ار هللا :قال عضر اللجن المر زي لحر
المفارضات مع إسرائيل،
لحر

تح .ر تب

« تح» رزير الشؤر الموني  ،حسي الشيخ ،ال ي يوير

تصريح له أمس (الجمع ) ،إ إنجاز المصالح هر خيار االستراتيج

منشرر عبر حسابه على مرقع «تريتر»« :الخيار االستراتيج لحر

يما يتعلق بالرضع الواخل  ،هر إنجاز المصالح الرطني الفلسطيني  ،راالستمرار

الرطن ».

تح،

الحرار

الشرق األوسط ،لندن2020/11/21 ،

 .9نجل مروان البرغوثي يهدد بفضح "فاسدين" رفضوا إطالق سراح والده
هوو قسا  ،نجل عضر اللجن المر زي لحر

تح ،األسير مررا

بر ض إطالق سراح رالوه م سجر االحتالل .رقال البرغرث

البرغرث  ،بفضح المتررطي

رسال رجهها لرالوه األسير ،عبر

حساب منسرب له على " يسبرك" إنه سي شف بالرثائق تررط بعض م رصفه بالخرن الفاسوي

بمنع اإل راج ع رالوه م سجر االحتالل ،رتررطه
التاريخ :السبت 2020/11/21
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اعتقال ال ثير م المناضلي  ،را شال
7

ص

اإلضراب األ بر

سجر االحتالل ع الطعا عا  2017ال ي قاوه مررا البرغرث  .رأضاف

البرغرث االب " :أعل أ اللحظ الت تضع قوميك يها خارج السج ست ر لحظ الرعب األ بر

للزمرة الفاسوة رقريبا الت

اعتقالك رعو اإل راج عنك" .رتابع" :إننا على العهو للقائو

تررطت

مررا البرغرث  ،بعو الخرف رالتراجع ،رالبلو ل ت ر لزمرة م الفاسوي مهما طال رقته ".
موقع "عربي 2020/11/20 ،"21

 .10الطاهر للميادين :السلطة الفلسطينية تفتقد المصداقية بعد عودتها إلى التنسيق األمني
قال القياوي

"الجبه الشعبي لتحرير لسطي " ماهر الطاهر ،إ

قرار السلط بالعروة إلى

التنسيق األمن مع االحتالل "خطير جواً" ،مضيفاً أ "ما اقومت عليه السلط هر استخفاف بجميع
الفصائل الفلسطيني " .ر

اتصال هاتف مع المياوي  ،أرضح الطاهر أنه "نح أما سلط تفتقو

إلى المصواقي الحقيقي بعو عروتها إلى التنسيق األمن " ،ال تاً إلى أ "السلط الفلسطيني تعط

مبر اًر لألنظم العربي الت أقومت على التطبيع رتشجع أنظم أخر عليه" .ربحسب الطاهر "يبور
أ السلط متمس

بخيار أرسلر ره ا يعن أنها تومر الرحوة رال تريو إنهاء االنقسا ".

قناة الميادين ،بيروت2020/11/20 ،

" .11الشعبية" تطالب السلطة الفلسطينية باإلفراج عن الناشط "بنات" والتوقف عن قمع الحريات
ار هللا :أوانت الجبه الشعبي لتحرير لسطي  ،الجمع  ،إقوا أجهزة السلط

الضف الغربي

رر
ور ار بالخليل ،واعي ً إلطالق سراحه ًا
بيا صحف  ،السلط َ م مغب استمرار

المحتل على اعتقال الناشط الحر نزار بنات م منزله
القمعي  .رح َّ رت الجبه
رالترقّف ع ه ه السياس
ّ
ممارساتها القمعي راعتقاالتها بحق الناشطي رالمعارضي
ما النهج السياس

التفريط

لسياساتهاُ ،مؤ ّ وةً أ ّ التصوي له ه
رال ي عبرت السلط عنه بالعروة للعالقات مع

القمعي
الممارسات
ّ
رشعبي عاجل لرضع حو له ا االنحوار الخطير.
رطني
االحتالل رالتنسيق األمن هر مسؤرلي
ّ
ّ
المركز الفلسطيني لإلعالم2020/11/20 ،

 .12نتنياهو يخطط النتخابات مبكرة غداة وصول لقاح "كورونا" إلى "إسرائيل"

تل أبيب  -نظير مجل  :بعو أ نجح رئيس الرزراء اإلسرائيل  ،بنيامي نتنياهر،
« حرل لفا » راضعا ه ،راستطاع معس ره اليمين

تقريض م ان الجنراالت «ال ي

تف يك حزب
نزلرا إلى

االنتخابات لتنفي انقالب شبه عس ري ضوه» ،يستعو ه ه األيا لرضع خط لتب ير مرعو

التاريخ :السبت 2020/11/21
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االنتخابات العام  ،الت

يفترض أ تجر بعو أربع سنرات ،رتقويمها إلى الربع الثان

م السن

القاوم  .رقو اختار ه ا المرعو بال ات ،ألنه يترقع أ ت ر قو رصلت الو ع األرلى م اللقاح ضو
رررنا .ررأت مصاور

محيط نتنياهر ،أ

األسبرعي رم جراء التراجع المتراصل

القلق ال ي سارر نتنياهر م

جراء المظاهرات

شعبيته رم اقتراب مرعو محا مته ،تبول

األخيرة إلى تحفز رحيري رحسب قرل أحوه « :عاو إليه األورنالي ».

األيا

الشرق األوسط ،لندن2020/11/21 ،

 .13تسوية بين نتنياهو وغانتس حول التعيينات تثير غضب "كاحول الفان"
بالل ضاهر :أثارت تفاهمات حرل تعيينات لمرظفي

بار ترصل إليها رئيس الح رم اإلسرائيلي ،

بنيامي نتنياهر ،ررزير األم  ،بين غانتس ،غضبا

أرساط قياويي

حزب " احرل ال ا ".

رنقلت اإل اع العام اإلسرائيلي " ا " ،الجمع  ،ع هؤالء القياويي رصفه للتفاهمات بأنها "تراجع
خ – معيب" .رتقض التفاهمات بتعيي محاسب عا

ر ازرة المالي روي ار عاما لم تب رئيس

الح رم البويل ،غانتس .ريتعي على الح رم  ،خالل جلستها األسبرعي  ،األحو ،المصاوق على

التعيينات ،رمناقش تعيينات أخر  ،بينها تعيي عضر ررئيس لسلط المطارات ،تعيي سفير

أثيربيا رسفير غير مقي ل ل م برررنوي رتشاو رغيرها .رل يت االتفاق على تعيي موير عا لر ازرة

القضاء.

عرب 2020/11/20 ،48

 .14مشروع إسرائيلي سري لمواجهة تهديد المتسللين من غزة
عونا أبر عامر :شف خبير عس ري إسرائيل
أرض

أنه "مع اقتراب نهاي العمل

على حورو قطاع غزة الشرقي  ،يقر الجيش اإلسرائيل

أسلح بور طيار ،ررربرتات

الجوار التحت

بصياغ نظا أمن متقو يتضم

الجر ،رعلى األرض ،ربوال م ورريات بشري تحمل الجنرو،

ستعمل اشطات أر مر بات إل تررني " .رأضاف أمير برخبرط

تقريره على مرقع "رالال"

اإلخباري ،ترجمته "عرب  ،"21أ "الجيش اإلسرائيل أعل ع منظرم الو اع الجويوة على حورو
قطاع غزة ،رتتضم الجوار التحت أرض

موعرم بجمع معلرمات استخباري

ال ي يبنيه على طرل الحورو ،بجانب أسلح مستقل

الرقت الفعل " .رأ و أ "ه ا المشررع يأت لمراجه عمليات

التسلل الفلسطيني المتراصل م قطاع غزة باتجاه إسرائيل ،ف  2018تسلل  702لسطين راعتقلرا،

التاريخ :السبت 2020/11/21
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 2019تسلل  397متسلال ،رحتى تاب ه ه السطرر م عا  2020تسلل  56متسلال م قطاع

ر

غزة ،مع تراجع التظاهرات الحوروي رقلّتها ،رانتشار أزم

رررنا".
موقع "عربي 2020/11/21 ،"21

 .15تقديرات الجيش اإلسرائيلي :انطالق القذائف الصاروخية من غزة بسبب البرق

بالل ضاهر :تشير تقويرات الجيش اإلسرائيل إلى أ البرق تسبب بإطالق ق ائف صاررخي م
قطاع غزة باتجاه رسط إسرائيل ،ليل السبت – األحو الماض  ،رأ إطالقها ل ي

متعموا ،حسبما

رت صحيفتا "هآرتس" ر"معاريف" ،الجمع  .راستنوت التقويرات اإلسرائيلي حرل لك إلى تحليالت

استخباراتي قبل ربعو انطالق الق ائف الصاررخي  ،رمعاين صرر لمنطق انطالها م رسائل جمع
معلرمات مختلف لو

الجيش اإلسرائيل " ،رأظهرت رجرو عالق مباشرة بي ترقيت إصاب البرق

ربي انطالق الق ائف بفارق زمن م  13وقيق " .راعتبرت التحليالت العس ري أيضا أ سببا آخر
النطالق الق ائف الصاررخي يتعلق بربط مهمل ل رابل هربائي لتفعيل منص اإلطالق ،رالرطرب

رظررف جري سمحت بتفعيل الجهاز رانطالق الق ائف .رقالت الصحيفتا إ ما زاو م قناع

اإلسرائيليي بأ انطالق الق ائف الصاررخي نج ع خطأ ،هر أ حماس نقلت رسال م خالل
رسيط رقنرات سري  ،بعو رقت قصير م انطالق الق ائف ،قالت يها الحويث يورر ع خلل سببه

األحرال الجري .

عرب 2020/11/20 ،48

 .16تقدير إسرائيلي :الفرصة سانحة للضغط على إيران بسورية

أحمو صقر :رجحت تقويرات أجهزة األم اإلسرائيل  ،أ الرقت الحال مالئ للعمل ضو قرات إي ار
المتراجوة

منته

سرريا؛ بفعل الضائق الت تعان منها إي ار على إثر إجراءات إوارة الرئيس األمري

الرالي  ،ورنالو ترامب .رأرضح الخبير رالضابط اإلسرائيل

بصحيف "معاريف" ،أ "جهاز األم اإلسرائيل
مراتي لتشويو الضغرط على القرات اإليراني

يشخص رص

السابق تال ليف -ار ،

مقال

الفترة القريب  ،باعتبارها ترة

سرريا" .رلفت إلى أ التقوير اإلسرائيل  ،يرجح أ

"إي ار ل تخرج م سرريا ور توخل سياس م الراليات المتحوة رررسيا راستئناف الحرار حرل
المسأل  ،رل

يسرو االعتقاو

إسرائيل بأ هناك رص اآل  ،حيث يلرح

ها رملمرس" .رمع األزم االقتصاوي راالستراتيجي الت

اإلسرائيل "تباطؤا

تمر ز القرات اإليراني

التاريخ :السبت 2020/11/21
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أ "إي ار بعيوة ع األهواف الت رضعتها لنفسها

سرريا ،م الناحي العس ري رالموني على حو

سراء".
موقع "عربي 2020/11/20 ،"21

 .17مناظرة تلفزيونية إسرائيلية حامية تقارن "إسرائيل" بالنازية
عونا

أبر عامر:

رت "القناة الن "12العبري

تقرير لها ترجمته "عرب  "21أ

اإلسرائيلي الحالي تزع أنها ح رم مصالح رطني  ،ل

مررر الرقت ،رارتفعت لهج المتظاهري
يساررنه بالزعي األلمان

ال راهي

الشارع اإلسرائيل تتزايو مع

اإلسرائيلي ضو رئيس الرزراء بنيامي

أورلف هتلر ،مما يشير إلى أ

"الح رم

المجتمع اإلسرائيل

نتيناهر ،رباتر

أصبح مضطربا،

ررجهات النظر باتت مختلف رمترازي " .رأرضحت أننا "شهونا أسبرعا آخر تحطمت يه األرقا

القياسي

التصريحات القاسي رال راهي الواخلي

إسرائيل ،بوأ بالتصريحات الصاوم ألنصار

نتنياهر أما منزل عائل ضابط قُتل بحرب لبنا الثاني  ،رأوار الم يعا عاميت سيغال روانا ايس
حرا ار أظهر بش ل راضح الخال ات العميق ررجهات النظر المختلف  ،راتفق الهما على ش ء
النقاش اإلسرائيل تحمل تخطيا للخط األحمر".

راحو ،أ العبارات المتوارل

موقع "عربي 2020/11/21 ،"21

 .18استطالع 3 :مقاعد تفصل بين الليكود و"يمينا" والمشتركة بتراجع كبير
ترقيع اتفاقيات مع شر ت

بالل ضاهر :رغ إعالنه ع

لفيررس رررنا ،راحتمال استيراوه قريبا إلى إسرائيل ،إال أ

" ايزر" ر"مرويرنا" اللتي

طررتا لقاحا

لك ل ِ
يؤو إلى ر ع شعبي زعي حزب

اللي رو ررئيس الح رم اإلسرائيلي  ،بنيامي نتنياهر .بل على الع س م

لك ،شعبيته تراجعت

مقابل ارتفاع شعبي تحالف أحزاب اليمي المتطرف "يمينا" ،برئاس نفتال بينيت ،يما يستمر تراجع

قرة القائم المشتر .
جاء لك

استطالع نشرته صحيف "معاريف" ،الجمع  ،ربحسبه سيحصل اللي رو يما لر جرت

انتخابات ال نيست اآل على  27مقعوا ،أي بتراجع ثالث مقاعو ع استطالع األسبرع الماض  ،ر9

مقاعو ع تمثيله الحال

ال نيست .ري ر الفارق بي اللي رو ر"يمينا" ثالث مقاعو ،إ يحصل

األخير على  24مقعوا .رست ر

تل "ييش عتيو – تيل " ،برئاس يائير لبيو ،القرة الثالث بحصرلها

على  18مقعوا .أما القائم المشتر  ،الممثل حاليا بن 15مقعوا ،ستتراجع إلى  11مقعوا ر قا

لالستطالع الحال  .رترقع االستطالع حصرل حزب " احرل ال ا " ،برئاس بين
التاريخ :السبت 2020/11/21
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مقاعو ،شاس  9مقاعو" ،يسرائيل بيتينر"  8مقاعو" ،يهورت هترراة"  7مقاعو رحزب ميرتس  6مقاعو.
رتبي م تحليل معطيات االستطالع ،أ المقاعو الثالث الت

ست هب إلى "يمينا" ر" احرل ال ا " ر"ييش عتيو – تيل ".

االستطالع الحال

قوها اللي رو

عرب 2020/11/20 ،48

 .19هآرتس :نتنياهو نجح في ردع ماندلبليت الذي يتباطأ في محاكمة درعي وليتسمان

تقوي

ير مطرًال حرل التباطؤ الحاصل
ترجم خاص  :نشرت صحيف هآرتس العبري  ،الجمع  ،تقر ًا

مجووا للح رم من أيا يعقرب
رزير الواخلي اإلسرائيل أرييه ورع  ،ررزير البناء راإلس ا العائو
ً
القضايا الت ت التحقيق يها معهما رالمتعلق بالفساو رتلق الرشار رغيرها.
ليتسما  ،للمحا م
ربحسب الصحيف  ،إ النائب العا رالمستشار القضائ

للح رم أ يحاي مانولبليت ،يتباطأ

تقوي أرلئك الرزراء إلى المحا م أر تقوي لرائح اتها ضوه على األقل ،رغ أنه

آب عا

تمهيوا لتقوي لرائح اتها ضوه .
 ،2019أمر بتسريع اإلجراءات القانرني بحقه
ً
التعامل مع القضيتي أو إلى ظهرر ت هنات
رخلص تقرير الصحيف العبري  ،إلى أ التأخير

زخما
ا تسبت ً

النظا السياس اإلسرائيل رحتى بي المسؤرلي

ر ازرة القضاء ،أ مانبوليليت

أحرقه الهجر ال ي شنه بنيامي نتنياهر رئيس رزراء االحتالل اإلسرائيل  ،ضوه بسبب القضايا
المتعلق بنتنياهر ،حتى و ع مانولبليت لتأجيل قضايا الرزراء اآلخري (ورع
يضع نفسه

اآلخري .

معر

رليتسما ) حتى ال

مع جماهير اللي رو ،راألحزاب المتوين "الحريوي " الت

يمثلها الرزيري

القدس ،القدس2020/11/20 ،

 .20االحتالل يمنع آالف المواطنين من الضفة من الصالة في األقصى

القوس " -األيا " :منع االحتالل اإلسرائيل آالف المراطني م س ا الضف الغربي م أواء صالة
الجمع

المسجو األقصى .ر انت شرط االحتالل أقامت حراجز على برابات البلوة القويم

الموين  ،رمنعت س ا الضف الغربي م الوخرل إلى البلوة للرصرل إلى األقصى للصالة يه.
راقتصرت الصالة بالمسجو على س ا القوس الشرقي رالواخل الفلسطين .

األيام ،رام هللا2020/11/21 ،

التاريخ :السبت 2020/11/21
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 .21مواجهات واصابات خالل قمع مسيرات الجمعة

محا ظات – "األيا " :أصيب ثالث مراطني  ،بينه طفل ،بجررح رالعشرات بحاالت اختناق متفارت
خالل مراجهات أعقبت قمع االحتالل المسيرات الشعبي الت

ر ضاً لالحتالل راالستيطا

خرجت

محا ظات عوة ،أمس،

رسرق األرض الفلسطيني  .قو أصيب مراط

بجررح ،رالعشرات

باالختناق ،راعتقل مسعف ،خالل قمع االحتالل مسيرة شعبي منووة بإقام بؤرة استيطاني جويوة

منطق راس التي بقري

فر مالك ،شرق ار هللا.

األيام ،رام هللا2020/11/21 ،

 .22عشرات المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية في بلدة حلحلول شمالي الخليل
الخليل :أو

عشرات المسترطني  ،جر الير الجمع  ،طقرسا رصلرات تلمروي بمنطق أرنب

بلوة حلحرل (شمال الخليل) ،رسط حماي جنرو االحتالل .راقتح المسترطنر منطق "أرنب " جرا،

رتجرلرا بي المنازل .رلو

االحتالل مخططات ،تستهوف تهريو نحر  800مرقعا تراثيا روينيا

الضف الغربي  ،لضمها إلى التراث اليهروي.
قدس برس2020/11/20 ،

 .23تقرير :االحتالل يسابق الزمن في تكثيف االستيطان في القدس لتقويض حل الدولتين
نابلس :قال تقرير االستيطا األسبرع

ال ي يعوه الم تب الرطن

االستيطا التابع لمنظم التحرير ،إ سلطات االحتالل اإلسرائيل

للو اع ع األرض رمقارم

رض رقائع

تسابق الزم

إضا ي على األرض الفلسطيني عبر اقرار مزيو م مخططات الض رالترسع العنصري ،ال سيما
موين القوس المحتل ،

مسعى لتقريض حل الورلتي .

رأضاف التقرير ال ي يغط الفترة م ( 20-14تشري الثان الجاري) :من حزي ار  ،1967قامت
موين القوس ،يس نها  250ألف يهروي .رل

إسرائيل ببناء عوو م المسترطنات

العطاءات األخيرة هر قرار بناء ح جويو بال امل

الجويو

القوس .ره ا ل يت القيا به من العا ،1997

مع بناء مسترطن "هار حرما" المقام على جبل أبر غني جنرب شرق القوس.

رأضاف ،أ ورل االحتالل تريو به ه السياس تشويو الخناق على موين القوس ،ه تتجاهل حقيق

رجرو حرال  350,000لسطين

يها ،رهناك تخر ات م و ع سلطات االحتالل مخططات جويوة

لبناء أ ثر م  13ألف رحوة استيطاني

العشري م

القوس الشرقي  ،قبيل تسل إوارة بايو مهامها،

انر الثان المقبل .ريورر الحويث هنا ،ع مخطط لبناء  9,000رحوة استيطاني على

التاريخ :السبت 2020/11/21
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أراض

مطار قلنويا ،ر 1,530رحوة استيطاني

ر 570رحوة استيطاني
االستيطاني

مسترطن "رمات شلرمر" على أراض

شعفاط،

مسترطن "هار حرماه" على أراض جبل أبر غني  ،إضا إلى الرحوات

مسترطن "جفعات هامترس" على أراض

الرحوات االستيطاني األخر

مسترطن "معاليه أورمي "،

بيت صفا ا ،ه ا الى جانب آالف
إطار المخطط االستيطان "إي ."1

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2020/11/21 ،

 .24إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود بمحافظة نابلس

أ اوت هيئ مقارم الجوار راالستيطا بأ مجمرع م المسترطني اقتحمت مجوواً جبل النجم

الراقع جنرب قري جالرو بمحا ظ نابلس .رأشارت إلى أ المسترطني نصبرا خيم على الجبل
األراض ،

رخزانات مياه ،رأقامرا سياجاً حرل مساحات راسع م

إشارة إلى إقامته بؤرة

استيطاني جويوة .رلفتت إلى أ البؤرة االستيطاني تبعو مئات األمتار قط ع مورس القري .

األيام ،رام هللا2020/11/21 ،

" .25دراسات األسرى" :االحتالل يستهدف األطفال بتعليمات أمنية وسياسية عليا

ار هللا :أ ّ و مر ز لسطي لوراسات األسر أ ّ استهواف األطفال الفلسطينيي بالقتل راالعتقال م
قبل جنرو االحتالل يت ّ بش ل متعمو ربتعليمات مباشرة م أعلى المستريات السياسي راألمني لقاوة
تعمو
االحتالل .رقال موير المر ز رياض األشقر ،إ ّ االحتالل ل ي تفى باعتقال األطفال بل ّ
إصوار أح ا قاسي رانتقامي بحقه  ،رعرضه لظررف اعتقال قاسي  ،ررسائل تع يب قاسي ،

رانتهاك لحقرقه  ،رالضرب بعرض الحائط ل االتفاقيات الورلي الت تحر اللجرء العتقال األطفال
رقيوت سلب األطفال حريته  ،رجعلت منه "المال األخير رألقصر ترة
اال
اضيق الحاالتّ ،
ربي األشقر أ ّ حاالت االعتقال بي األطفال خاللها إلى ما يزيو ع  6,000حال اعتقال.
مم ن "ّ .
سجرنه  170طفالً ،ربرزت

رأ او بأ ّ االحتالل ما يزال يعتقل
األح ا المرتفع الت ت ار قها غرامات مالي باهظ رالت

التحريض على مرقع الفيسبرك.

الفترة األخيرة ظاهرة رض

رصلت للمؤبو راعتقال أطفال بحج

المركز الفلسطيني لإلعالم2020/11/20 ،

التاريخ :السبت 2020/11/21
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 .26إصابة طفل بعيار معدني خالل مواجهات مع االحتالل وسط الخليل

الخليل :أصيب طفل بالرصاص المعون المغلف بالمطاط ،الير الجمع  ،خالل مراجهات مع قرات
االحتالل اإلسرائيل  ،رسط موين الخليل .رأ او مراسلنا ،بأ طفال يبلغ م العمر  15عاما أصيب
بعيار مطاط

الفخ  ،خالل مراجهات انولعت بي عشرات الشبا رقرات االحتالل المتمر زة

على موخل شارع الشهواء رسط الموين  ،نقل إثرها إلى المستشفى ،حيث رصفت إصابته بالطفيف .
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2020/11/20 ،

 .27االحتالل يكثف انتشاره على طول الجدار غرب طولكرم

طرل ر  :تراصل قرات االحتالل االسرائيل  ،ت ثيف تراجوها على طرل جوار الض غرب محا ظ
طرل ر لمنع المراطني رالعمال م اجتيازه مشيا على االقوا م خالل العويو م الفتحات الت

احوثها الشبا

قري

السرر العازل خالل االشهر الماضي  .رقال عوو م المراطني

جنرب طرل ر  ،ا قرات االحتالل ترابط على موار الساع بالقرب مما بات يعرف بفتح

رعر
رعر

رالت اشتهرت خالل ترة االعياو الماضي  ،بعو ا مر منها عشرات االالف م المراطني باتجاه

الواخل الفلسطين على م أر رمسمع م قبل قرات االحتالل.

القدس ،القدس2020/11/20 ،
" .28الميزان" :استشهاد  75طفال واصابة  5,137بغزة منذ 2018

غزة :أظهرت معطيات حقرقي  ،أ قرات االحتالل "اإلسرائيل " قتلت ( )75طفالً ،رأصابت ()5,137
قطاع غزة من  1يناير  .2018رسلط تقرير لمر ز المي از لحقرق اإلنسا بعنرا "أطفال قطاع

غزة يمرتر ببطء هل يتحرك العال ؟" الضرء على حج المخاطر الت تهوو حياة األطفال رمو

تمتعه بحقرقه األساسي

قطاع غزة .رأشار التقرير إلى أ م المصابي األطفال ( )66على

األقل تسببت له اإلصاب بإعاق  .ررثق ر اة ( )3أطفال مرضى نتيج إعاقته م الرصرل للعالج.

راعتقلت قرات ( )70طفالً تعرضرا خالل احتجازه للتع يب ،أر سرء المعامل  ،أر اإلساءة بما يها

التمييز راإلهمال.

رتنارل التقرير أثر توهرر األرضاع اإلنساني نتيج الحصار اإلسرائيل

ال ي شووته سلطات

االحتالل على قطاع غزة من أيلرل/سبتمبر  ،2007على األطفال رمو تمتعه بحقرقه األساسي .

التاريخ :السبت 2020/11/21
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راستعرض التقرير بعض المؤشرات الت

تظهر مو

قطاع

خطررة توهرر األرضاع اإلنساني

غزة؛ حيث يعان حرال  %70م س ا قطاع غزة انعوا األم الغ ائ  ،ر %73م األطفال ور

الخامس يعانر م

قر الو .

مركز الميزان لحقوق اإل نسان2020/11/20 ،

" .29الرئاسة اللبنانية" :موقفنا ثابت من ترسيم الحدود الجنوبية وال صحة لكالم الوزير اإلسرائيلي
بيررت (لبنا ) :قال الم تب اإلعالم

رئاس الجمهرري اللبناني " ،إ مرقف لبنا ثابت

الجمهرري ميشال عر الى الر و اللبنان

المفارض ،ال سيما لجه ممارس لبنا حقه السياوي".

يخص المفارضات غير المباشرة

رأشارت إلى أ

ما

مرضرع الترسي البحري ،ر قاً للترجيهات الت أعطاها رئيس

ال رزير الطاق اإلسرائيل ير ا شتاينتس حرل تبويل لبنا مرقفه

مرضرع

ترسي الحورو الجنربي  7مرات" ،ال أساس له م الصح  ،رأ مرقف لبنا ثابت م مرضرع

الترسي البحري للحورو الجنربي ".

قدس برس2020/11/20 ،

 .30وزير خارجية البحرين لموقع "واال" العبري :فخور جدا بقرار إقامة سالم مع "إسرائيل"
الناصرة :قال رزير الخارجي البحرين عبو اللطيف الزيان
إنه خرر جوا بقرار الملك البحرين

مقابل خاص مع مرقع "راال" العبري

حمو ب عيسى ال خليف باقام اتفاق سال مع "إسرائيل"،

راصفاً القرار بالشجاع ال تاً إلى أنه يعتقو أ إوارة بايو ستستمر بعملي "اتفاقات إبراهي " الت بوأها

الرئيس ترامب .رم جه أخر أ و أ البحري تتشارر مع "إسرائيل" رورل الخليج األخر بالشأ
اإليران رأنه يعتقو أنه لو

ترل الرئيس بايو المنصب ست ر مشاررات مع اإلوارة الجويوة .أما

بخصرص القضي الفلسطيني رالعالق مع الفلسطينيي

قو قال الزيان "ال يرجو أي أزم بيننا ربي

الفلسطينيي "" .مرقفنا م المرضرع االسرائيل  -الفلسطين ثابت .نح وائما نطالب بحل الورلتي
حورو  1967رنطالب ال الطر ي الجلرس على طارل المفارضات رالترصل الى اتفاق متفق

عليه اما الجميع .نأمل ا ينته بحل الورلتي  ،اتفاق عاول رورل لسطيني ”.

القدس العربي ،لندن2020/11/20 ،

التاريخ :السبت 2020/11/21

العوو5389 :

16

ص

 .31صحيفة "إسرائيل اليوم" :السودان ُي ِّ
ائيليا في األمم المتحدة
ؤيد
مقترحا إسر ًّ
ً
صرت السروا لصالح مقترح إسرائيل واخل الجمعي العام لألم المتحوة

مجال االبت ار،

تأييو هر األرل م نرعه بعو أسابيع م إعال التطبيع بي الجانبي  .رقالت صحيف "إسرائيل الير "

العبري  ،إ تأييو السروا

ا م بي تأييو  144ورل رقربل باعتراض حرال  26ورل  ،م بينها

إي ار رسرريا.
فلسطين أون الين2020/11/20 ،

 .32إدارتي ترامب وبايدن متفاجئتان من قرار استئناف التنسيق األمني الفلسطيني اإلسرائيلي
راشنط  -سعيو عريقات:

ر مصور مطلع أ إوارة الرئيس األمري

ورنالو ترامب ،تفاجأت م

قرار السلط الفلسطيني ير الثالثاء الماض إعاوة العالقات األمني رالموني مع "إسرائيل" ،خاص

التنسيق األمن  .رقال إ إوارة ترامب استقبلت الخبر مفاجئ سارة ،روليل قري على صراب رؤيتها
رنجاح سياستها لحل الصراع اإلسرائيل

باألمر الراقع،

الفلسطين  .ره

ضرء عزل السلط الفلسطيني الت

اعتبرت أ "القرار الفلسطين

هر قبرل

رضتها اإلوارة ،رانقسا واخل

بي

الفلسطينيي  ،رخيار ورل عربي عوة إب ار معاهوات سال مع إسرائيل تماشيا مع أرلريات تلك الورل،
رليس القضي الفلسطيني  ،إلى جانب رضع اقتصاوي خانق يما يراجهر جائح

رررنا" .أما يما

يخص اعتبار ه ه الخطرة رسال "حس ني " إلوارة جر بايو القاوم  ،قو اعتبر المصور ا األمر
لر ا

لك ل انت السلط انتظرت حتى  20انر الثان

المقبل ،رقومتها هوي للرئيس الجويو

مصور
ال ي قو ي ر بإم انه – نظريا -استخوا قرار ه ا رسيل ضغط على "إسرائيل" .علماً أ
اً
م

ريق الرئيس المنتخب جر بايو أ و أ قرار الفلسطينيي "جاء مفاجئا لفريق بايو  ،نا ياً أ

ي ر الفريق قو أجر اتصاالت أر نسق ه ه العملي مع السلط الفلسطيني .

القدس ،القدس2020/11/20 ،

 .33حقوقيان في "األمم المتحدة" يطالبان "إسرائيل" بالتوقف الفوري عن هدم المنازل الفلسطينية

راشنط  :طالب خبي ار حقرقيا  ،ح رم االحتالل اإلسرائيل  ،بالترقف الفرري ع عمليات هو
المنازل رالممتل ات الفلسطيني راالمتثال اللتزاماتها اإلنساني الورلي رحقرق اإلنسا  ،رتر ير الحماي

للس ا بوال م تهجيره  .ر

بيا  ،صور ير الخميس الماض أوا الخبي ار ماي ل لينك ،المقرر

الخاص المعن برضع حقرق اإلنسا

المتحوة الخاص المعن بالس
التاريخ :السبت 2020/11/21
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الت تعرو لمجتمع بوري لسطين
ارتفاع بير

شمال غرر األرو بالضف الغربي

عمليات هو الممتل ات

بواي ه ا الشهر ،رسط

جميع أنحاء األرض المحتل .
قدس برس2020/11/21 ،

 .34الواليات المتحدة تسمح للجاسوس اإلسرائيلي جوناثان بوالرد بالسفر إلى تل أبيب

ترجم خاص  :امتنعت ر ازرة العول األمري ي  ،الليل الماضي  ،ع تمويو القيرو المفررض على
الجاسرس اإلسرائيل

العروة إلى "إسرائيل".

جرناثا برالرو ،رب لك يسمح له السفر بحري خارج الراليات المتحوة ،رمنها

ربحسب مرقع يويعرت أحررنرت ،إنه يم

ربور أي قيرو تمنعه م

للجاسرس برالرو مغاورة الراليات المتحوة ب ل حري

لك بعو  5سنرات بالضبط م إطالق سراحه ،ر رض قيرو تمنعه م

السفر رلقاء شخصيات معين رغيرها م األرامر الت

رضت عليه.
القدس ،القدس2020/11/21 ،

 .35سخرية من بومبيو بعد أن غرد أنه يغادر "إسرائيل" من مطار القدس
القوس :رجو رزير الخارجي األمري
غرو بأنه يغاور م

ال رنغرس األمري

 ،مايك برمبير ،نفسه أما حمل راسع م االستهزاء؛ بعو أ

مطار موين القوس العاصم األبوي لن"إسرائيل" .حيث تب المستشار

رري جا ربسر " :عاجل :إوارة ترامب نقلت أيضاً مطار إسرائيل إلى القوس".

ر تبت الصحا ي األمري ي لر ار ررزي " :مطار ب غررير ليس

حي

تب الصحا

باالنتخابات" .أما الصحا

ترامب الورل

القوس رانما قرب تل أبيب".

"نيريررك تايمز" نيري زيلبر" :المطار اإلسرائيل

القوس".

األمري

القوس مثل رز ترامب

جا رب ررنبلرخ قو تب معلقاً" :مباشرة م مطار ورنالو
األيام ،رام هللا2020/11/21 ،

 .36أيرلندا تعلن عن تمويل إضافي بقيمة مليون يورو لدعم "األونروا"
وبل  :أعل رزير الخارجي األيرلنوي سيمر

ر ين  ،ع تقوي تمريل إضا

لصالح وع ر ال األرنررا .رأ و أ التمريل سيساعو

وع عمل الر ال  ،لتلبي االحتياجات

اإلنساني رالتنمري لن 7.5ملير الجئ لسطين  ،رتقوي المساعوة الطارئ

التاريخ :السبت 2020/11/21
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مضيفاً أ التمريل الجويو ير ع حج المساعوات األيرلنوي اإلجمال

لن "األرنررا" للعا الجاري إلى 8

ماليي يررر.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2020/11/20 ،

 .37االتحاد األوروبي يدعم مزارعي غزة المتضررين من "إسرائيل"

غزة( -األناضرل) :أعل االتحاو األرررب  ،الجمع  ،تقوي وع مال
االحتالل اإلسرائيل

م

للمزارعي المتضرري

قطاع غزة ،بمبلغ  900ألف يررر .رقال إ المساهم يت ترجيهها م خالل

برنامج السلط الفلسطيني المنظ تحت اس "إعاوة إعمار القطاع الخاص غزة – الزراع ".

القدس العربي ،لندن2020/11/20 ،

 .38مع أمريكا بايدن ..فلسطين تخسر واالحتالل رابح دائماً

ماجو أبر وياك

م الراضح أ قياوة أمري ا ستؤرل إلى الرئيس الويمقراط المنتخب حويثاً جر بايو بحلرل العا
القاو  ،ما ل تحوث تطررات وراماتي ي يستوعيها مرقف الرئيس الخاسر ورنالو ترمب قو تُ ِ
وخل
الراليات المتحوة
رسير ز بايو

حال م عو اليقي .

البواي على الملف األه رهر احتراء رررنا ال ي حصو نحر ربع ملير أمري

الملح راالقتصاوي ،
رأصاب أ ثر م  10ماليي م األمري يي  ،ضالً ع األرلريات االجتماعي
َّ
ر لك قبل أ

يبوأ التفرغ للملفات الخارجي رأهمها المراجه مع الصي

رالعالق مع ررسيا راالتحاو األرررب .

رل تش ل القضي الفلسطيني أرلري بالنسب إليه

رالملف النرري اإليران

ظل جسام األرلريات األخر  ،خصرصاً أنه

ال يرجو تصعيو بالصراع العرب -اإلسرائيل يستوع التوخل السريع!
طعم بايدن
ر

إطار االهتما ال بير ال ي أرلته األرساط الصهيرني لمرقف إوارة بايو م الصراع العرب -

اإلسرائيل

يقرل الصحف

ميخائيل هرتسرغ

"إوارة بايو ليس م المترقع أ تعط
أرباما .ليس

أرساط رجاالته أرها

اإلسرائيلي -الفلسطيني به ا الرقت ،رليس
التاريخ :السبت 2020/11/21
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أعطاها لها

المفارضات

ص

غ ير أ أه تغيير سيحوث مع بايو أنه سيعيو تح م تب منظم التحرير الفلسطيني
ا

ريجوو المساعوة المالي للسلط الفلسطيني را

راشنط ،

لك سيراجه عقبات متمثل بقانر "تيلرر ررس"

( )Taylor Force Actال ي أقره ال رنغرس عا  ،2018ريقض بقطع المساعوات األمري ي رالمقورة
بن 300ملير ورالر ع السلط الفلسطيني لر راصلت و ع المخصصات ألهال

(الشهواء رالمعتقلي ).
ر

منف ي العمليات

أحوث تصريح لها قالت اماال هاريس نائب بايو إ اإلوارة الويمقراطي ستعيو العالقات مع

الفلسطينيي  ،رستفتح مقرات بعث منظم التحرير الفلسطيني
القنصلي األمري ي

الشطر الشرق م القوس المحتل  ،رستتخ خطرات رري إلعاوة المساعوات

االقتصاوي راإلنساني للفلسطينيي  ،رمعالج األزم اإلنساني
غير أ

الفلسطينيي

راشنط م جويو ،رستعيو تح

المرقف التقليوي للويمقراطيي

م

غزة.

الصراع هر طلب االعتراف بالورل اليهروي م

شرط لتفعيل المفارضات ،رربط عروة المساعوات بعو وع عائالت المعتقلي

رالشهواء.

رال يتضم ه ا المرقف تأ يو حورو  1967رانما بورل

قط ،رحل قضي الالجئي بالتفارض مع

معارض خطرات أحاوي الجانب ،رارجاء قضي القوس إلى مفارضات الحل النهائ على أ تبقى
عاصم إلسرائيل.

رترجو تقويرات أ السلط ستقبل

م

ظل الرضع الجويو بأمرال المقاص الت ترروها لها إسرائيل

عائوات الضرائب بعو خص الميزاني الت

تخصصها السلط الفلسطيني لبعض عائالت

الشهواء رالمعتقلي  ،رهر ما تر ضه السلط حتى اآل .
المصالحة على الرف
ر

ضرء المغريات السابق  ،إ السلط الت ربطت مصيرها بره التسري راتفاق أرسلر راستموت

شرعيتها منه رال تريو خسارة مزاياها تحت االحتالل ،ستسارع إلى االنوماج مجوواً

عملي التسري

السياسي معرل على الرئيس الويمقراط ال ي ينص برنامج حزبه على أنه "يؤم بإسرائيل قري آمن
رويمقراطي " ،ريؤ و "قرة الت از أمنها رقورتها العس ري القري رحقها

الو اع ع نفسها!".

رال شك أ ره البقاء ضم مربع التسري ال يزال يقرو السلط ررئيسها إلى التعلق بإم اني إنجاز

حل سياس ثبت شله

تحقيق إنجاز للفلسطينيي مع اإلوارات األمري ي المختلف .

رربما يحارل رئيس السلط محمرو عباس تجويو شرعيته أما اإلوارة الجويوة رأررربا رالعال  ،م

خالل الوعرة لالنتخابات التشريعي باتفاق أر م ور اتفاق مع القر الفلسطيني  ،م ور أ يشمل
التاريخ :السبت 2020/11/21
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لك

المنظم  ،أل

لك انتخابات للمجلس الرطن الفلسطين أر إوماج حر تَ حماس رالجهاو
مر رض م ورل عربي راسرائيل رأمري ا رالغرب عمرماً ،رسيهوو رص استمرار المفارضات مع

االحتالل!

قضى على اآلمال الت أحيتها اجتماعات بيررت
رسي َ
رم هنا ،إ المصالح سترضع على الرفُ ،
ظل أجراء عربي متصاعوة نحر التطبيع المجان بل
راسطنبرل بالرحوة رتفعيل المقارم الشعبي
رالتحالف مع ال يا الصهيرن .

رسيعرو التعار األمن مع االحتالل إلى مسترياته السابق  ،بما يهوو رحوة الشعب الفلسطين ريهوو

إم اني صمروه رتحويه لالحتالل.
"إسرائيل" تربح مجدداً

رم الراضح أ الرئيس المنتخب ل يتراجع ع نقل السفارة األمري ي إلى القوس راالعتراف بها

عاصم لورل االحتالل ،رسيبقى ما قال ع نفسه بأنه صهيرن متمس اً باالنحياز إلى إسرائيل،
رل يربط المساعوة لها بأي ق ارر ٍ
ِ
تتخ ها ،ما علت إوارة أرباما ( )2016-2008الت
ات سياسي
شغل يها بايو منصب نائب الرئيس.
رجاء

برنامج الحزب الويمقراط أنه سيوعمر "حالً تفارضياً قائماً على حل الورلتي  ،يضم

مستقبل إسرائيل ورل يهروي ويمقراطي ضم حورو معترف بها ،رتأييو حق الفلسطينيي بالعيش

بحري رأم

ورل قابل للحياة".

رال يلز لك إسرائيل بقبرل ورل مستقل حتى على جزء محورو م أراض  67مع استمرار سعيها
للسيطرة األمني على غرر األرو رض المسترطنات إليها.

رستسعى إوارة بايو لتجميو عملي الض اإلسرائيلي م ور ممارس أي ضغط على ال يا لتحقيق

إنجاز

المفارضات ،رلرقف االستيطا رعمليات المصاورة رالتهريو.

مسار التطبيع مستمر

ريترقع أ يستمر مسار التطبيع ال ي ُ ِ
صل ع مسار الصراع مع إسرائيل ،ر لك م خالل الضغط
على السعروي الت ستجو نفسها مو رع إلى رلرج ه ا المسار لتخفيف الضغرط األمري ي عليها

مرضرع الحريات رقضي خاشقج .
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رستحارل إوارة بايو لج االنو اع التر

مراجه ورل الثررات المضاوة ،مع استمرار المرقف

الضاغط على إي ار  .را أي إنجاز تحققه ه ه اإلوارة

الفلسطين ب ل أطيا ه ،رسيفض إلى المزيو م االنهيار

ر

محارل لت ييف المرقف األمري

شبيت لتش يل "حلف ثالث
العالمي (الصي رررسيا)".

ه ا اإلطار سينع س سلباً على المجمل
المرقف العرب الرسم .

مع إسرائيل بش ل أ بر ،وعا رئيس "المرساو" األسبق شبتاي

يض الراليات المتحوة رالسعروي راسرائيل لمراجه الورل العظمى

سماها الورل العظمى اإلقليمي  ،ره "إي ار الت تنو ع نحر الحصرل
رزع أ الحلف سيراجه ما ّ
على قورات نرري عس ري  ،رتر يا الت تحط الثررة العلماني ألتاتررك ،رتعرو بخطرات ضخم إلى
تر يا العثماني " على حو تعبيره.
الرافعة الفلسطينية
ر

المحصل إ مسار التسري سيظل متعث اًر لعو تحقيقه أونى المتطلبات الفلسطيني  ،ره الورل

رالسياوة على القوس الشرقي رعروة الالجئي .
رل

سلرك السلط ه ا سيضعف مناع بعض الورل العربي راإلسالمي أما الضغرط األمري ي ،

ريو ع ورالً أخر إلى المزيو م التطبيع بل رالتحالف مع ال يا الصهيرن .
لسطي ستظل تش ل ار ع أساسي

مراجه إسرائيل ،خصرصاً إ ا تقومت القر

ررغ

لك ،إ

صمرو الفلسطينيي لتجارز المرحل الصعب  ،أمالً

البيئ العربي المحيط  ،م

الفلسطيني ببرنامج رطن قائ على المقارم  ،رر ض مشررع التسري  ،رمقارع االحتالل ،بما يعزز
تغيير حقيق

خالل انطالق مرج جويوة م الربيع العرب تعرقل مسار تيار الخيان العرب .
تي أر تي عربي2020/11/19 ،

 .39الحصاد اإلسرائيلي من النفط والطاقة عقب اتفاقيات التطبيع

عونا أبر عامر

بجانب األطماع العس ري راالقتصاوي إلسرائيل م عالقاتها التطبيعي األخيرة مع الورل العربي

رالخليجي  ،قو زاو الحويث اإلسرائيل مؤخ اًر حرل م اسبها م قطاعات الطاق رالنفط رحقرل الغاز،
سراء برضع يوها عليها ،أر بالش ار ات القائم مع ورل المنطق .

التاريخ :السبت 2020/11/21
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السطرر التالي تسلط الضرء على ه ه القضي  ،رأي
رالغازي  ،رمو

تم

المسأل النفطي

أطماع إسرائيل

رائو ش ار تها اإلقليمي مع ورل المنطق  ،ر يف يؤثر لك

العالم على ورل الخليج

تراجع االعتماو

ه ه السلع األساسي .

بعو مررر عوة أسابيع على ترقيع اتفاقيات التطبيع بي إسرائيل م جه  ،راإلمارات العربي المتحوة

رالبحري رالسروا م جه أخر  ،يتضح أ العالق االستراتيجي له ه الورل تثبت نفسها على
األرض ،مما يجعل إسرائيل قرة للطاق  ،عقب ترقيعها م رة تفاه لتشغيل جسر بري لنقل النفط بي

البحري المترسط راألحمر ،عبر خط أنابيب النفط

إيالت-عسقال  ،رطرله  254ل  ،رينض

ه ا االحتمال تضاعف نحر التحرل إلى راقع إقليم

جويو ،ألرل مرة تخرج إسرائيل م عزلتها

إلى خليج حيفا.

جزيرة للطاق  ،رترتبط م ناحي بنظا النقل العرب  ،رم ناحي أخر بمنتج النفط الرئيسيي مثل

أ ربيجا ر ازاخستا  ،تنقل النفط رمنتجاته لألسراق العمالق

الشرق األقصى را ريقيا ،ره ا ليس

ل ش ء ،ف الرقت نفسه أصبحت إسرائيل مر اًز لرجستياً ورلياً لت رير النفط رتخزينه.

رضعت االتفاقات التطبيعي إسرائيل مع الالعبي اإلقليميي رالورليي بمجال الطاق  ،حيث سينقل
خطها البحري الجويو المنتجات النفطي م اإلمارات إلى إيالت على الحورو الجنربي اإلسرائيلي مع

مصر ،ريتو ق الرقرو للمحطات

هناك إلى باق العمالء
السن  ،إضا

عسقال على الحورو الجنربي اإلسرائيلي مع قطاع غزة ،رم

أنحاء البحر المترسط ،حيث تقور قيم الترانزيت بن 800ملير ورالر

إلى النشاط ال ي سينمر حرل خط أنابيب النفط ر ررعه لمران
إسرائيل.

أسورو رحيفا

ريترقع أ يرلّو صناع جويوة
رالمصا ُ ،
تعبر ه ه االتفاقات التطبيعي ع راقع إقليم جويو لمثلث استراتيج
بعيواً ع األثر االقتصاويّ ،
يض ورل االحتالل اإلسرائيل راإلمارات العربي المتحوة رالراليات المتحوة ،ور نسيا مصر الت

رقّعت اتفاقاً مع إسرائيل ع بوء ضخ الغاز اإلسرائيل إلى أسراقها ،مما ش ّ ل خاتم لما يزيو على
عقو م السنرات من  ،2009بعو أ رضعت نصب عينيها تطرير حقلَ الغاز "تامار رليفتا ".

تُعتبر الصفق المصري -اإلسرائيلي حرل الغاز بمثاب التعار األ بر بينهما من ترقيع اتفاق السال
 ،1979مع أ الصفق ال تمنح إسرائيل م اسب اقتصاوي رمالي قط ،على أهميتها ،بل تمنحها

رتقري مصالحها المشتر مع مصر راألرو .
قرة جير-سياسي إقليمي
المنطق ّ ،
تشمل العالقات النفطي الغازي بي إسرائيل رالخليج ،ربجانبهما مصر ،تصوير الغاز اإلسرائيل إلى
أررربا ،مما يرسع آ اق التعار بي تلك األطراف ،ريحرل إسرائيل إلى ورل مصورة للغاز ،ريمنحها

أرباحاً ستبلغ

األعرا الثالثي القاوم  150-100مليار ورالر ،مما سيعن
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االحتالل اإلسرائيل بإم انيات غير مسبرق  ،بفضل التطبيع الجاري حالياً ،ال سيما عقب عضريتها
منتو

الغاز لشرق البحر المترسط مع مصر رقبرص رايطاليا راليرنا

الفلسطيني  ،رطلب رنسا االنضما إليها.

تُظ ِهر األطماع اإلسرائيلي
االقتصاوي للقر المختلف  ،قو ا للصراع على الغاز آثار جير-سياسي

راألرو

رالسلط

مسائل الغاز رالطاق رالنفط حقيق الصراعات السياسي رالمصالح

االتجاهات األخيرة لتغيرات الشرق األرسط ،رم

بي

بيرة ،را تسب رزناً مع

أمرر أخر  ،هناك التحالف الثالث

بي

رمو خط أنابيب
إسرائيل رقبرص راليرنا  ،ره ا التحالف نشأ بعو أ أصبحت إسرائيل
تصور الغازّ ،
ّ
غاز إلى أررربا ،ررضع األساس لتحالف سياس رأمن رطاق .
مع العل أ منتو

يناير /انر الثان

غاز المترسط ،ال ي شار ت إسرائيل بتأسيسه

،2019

بات مظل لصاورات الغاز اإلسرائيلي باتجاه األرو رمصر ،يمنحها عقرواً تقترب قيمتها م ثالثي
مليار ورالر ،ريظهر رجرو إسرائيل العب اقتصاوي راستراتيج

بيئتها الجير-سياسي  ،رالتعامل

مع الضغط القاو م تر يا ،م خالل التنسيق الرثيق بي أصوقاء إسرائيل

اليرنا رقبرص،

بجانب اإلمارات ،عامل وع إضا .
صوقَت عليه الح رم اإلسرائيلي مؤخ اًر،
ما أ مخطَّط خط أنابيب البحر المترسط الشرق ال ي ّ
يو ع مشررع الشرق األرسط الجويو خطرة أخر إلى األما  ،بعو االتفاق عليه مع ح رمتَ قبرص

راليرنا  ،إ اتفقت الورل الثالث على و ع مشررع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيع م شرق البحر

المترسط إلى أررربا.
ر قاً للمشررع ،سيتم

خط األنابيب تحت البحر البالغ طرله  1,900ل  ،ما يقارب  1,180ميالً ،م

نقل  12مليار متر م عب سنرياً م احتياطيات الغاز البحري بي إسرائيل رقبرص إلى اليرنا  ،ث
إلى ورل أخر

جنرب شرق أررربا ،رم المترقع أ

ت ر إيطاليا أرل نقط وخرل للقارة،

ريهوف المشررع إلى تر ير  %10م احتياجات االتحاو األرررب

م

الغاز الطبيع  ،ربالتال

تقليص اعتماو القارة النشط على ررسيا.

عا  2009عثرت عمليات الحفر البحري اإلسرائيلي على ا تشاف بير للغاز ُيوعى حقل
مرقع آخر تحت البحر اسمه "ليفتا " ،رم
"تامار" ،ربعو مررر عا ا تُشف مزيو م الغاز
المترقع بيع بعض الغاز لمصر راألرو  ،ريتيح إلسرائيل إم اني نقل ميات بيرة م الغاز إلى

أررربا ،رتطلع إلى إطالق خط األنابيب خالل ست سنرات ،على أمل أ ترتفع أسعار الطاق مرة
أخر آن اك ،بعو االنهيار الناج ع
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تتحوث التقويرات اإلسرائيلي ع أنه بمجرو انتهاء رباء رررنا ،ستستقر أسعار الطاق م جويو،
ربالنسب إلى إسرائيل ير ر بناء خط األنابيب ميزة اقتصاوي

رالتحالف القري مع الورل الشري  ،ال ي حظ
استبعاوها ،رزاو الترترات بشأنه بش ل أ بر.
هنا تجور اإلشارة إلى أ

الترترات اإلقليمي

المنطق  ،رترقيعها اتفاقي مع ليبيا ،رتنام
رطرابلس على تعزيز تعارنهما للتنقيب ع

رتأ يو االتحاو األرررب وعمه ه ا المشررع.

بيرة ،إضا

إلى الفرائو األمني ،

بانتقاو م الورل التر ي  ،ألنه مثال جويو على

ات الصل بإسرائيل شملت زياوة نفر تر يا

مطالباتها البحري
المرارو الطبيعي

البحر المترسط ،راتفاق أنقرة

شرق البحر األبيض المترسط،

صحيح أ إسرائيل حرصت على عو الرو علناً على تصريحات تر يا بشأ تطررات ملفات الغاز
رالنفط رالطاق  ،أر استفزاز الرئيس رجب طيب أرورغا بأي ش ل على خلفي نزاعه مع اليرنا

رقبرص ،ل نها مطالَب بالتر يز على انضما إيطاليا إلى ه ا التحالف حتى ي ر قابالً للتطبيق
بالفعل ،رغ أ

راالستراتيجي .

إسرائيل حتى قبل بوء بناء خط األنابيب ،قامت ببعض التحر ات األمني

قو التقى رئيس الرزراء اليرنان

يريا رس ميتسرتا يس ال ي زار إسرائيل ،رئيس رزرائها بنيامي

يرلير/تمرز

صوق البرلما اليرنان
نتنياهر ،رهر أرل زعي يزررها من ظهرر رباء رررنا ،ث
ّ
على اتفاقي مع إسرائيل لشراء معوات الو اع،
ما ُيعتبر تعزي اًز إضا ياً للعالقات بي حليفَ
ررجه
ررحب السفير اليرنان لو إسرائيل باناجيرتيس ساريس بالتصويق على االتفاقي ّ ،
الطاق ّ ،
تح ي اًر إلى تر يا م اعتراضها على المشررع.
عنو الحويث ع

ات األطماع اإلسرائيلي م

مسائل النفط رالغاز رالطاق  ،انطلقت جأة

المفارضات اإلسرائيلي راللبناني لترسي حوروهما البحري  ،رتحمل أرباحاً رم اسب اقتصاوي هائل ،
بسبب ما تخفيه ه ه المياه على جانب

الحورو م خ از

جيرلرجي تحمل ميات بيرة م الغاز.

بير للغاز الطبيع  ،أل

م الراضح لمفارض الجانبي اللبنان راإلسرائيل  ،بمقر اليرنيفيل

هناك بني

رأس الناقررة ،أنه سي ر م

مستقبالً ،ال سيما بالنظر إلى ضرررة الترصل إلى اتفاق بي
الضررري تقاس مل ي ه ا المجال
َ
َّ
يعبو الطريق لتقاس رش ار
إسرائيل رقبرص ،على صيغ تقسي ه ه
المقورات االقتصاوي  ،بما قو ّ
أخر بي إسرائيل رلبنا .

قومرا جأة طلباً جويواً للحصرل على حقرل سيتو ق
رأس الناقررة يزع اإلسرائيلير أ اللبنانيي ّ
العا المقبل ،رأضا را  1,500يلرمتر مربع أخر إلى المنطق المثيرة للجول البالغ
منها الغاز
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 850يلرمت اًر مربعاً ،مع أنها المرة الثالث الت يغير يها لبنا مطالبه األصلي  ،الت أروعت
األم المتحوة

إسرائيل ،الت

رقت مب ر م

 ،2007رباتت لويه شهي تنمر مع ارتفاع ررائح الغاز م

قو ر وها مطالبته الجويوة الخاص بخط الحورو البحري ال ي يضيف  350ل 2
ّ

أخر إلى المياه االقتصاوي اإلسرائيلي  ،بما يها البني الجيرلرجي الراعوة الت ا تتحتها.

الخالص الراضح م ه ا التسلسل أنه
السروا  ،رم سيأت بعوها م الورل

قلب االتفاقي اإلسرائيلي مع اإلمارات رالبحري  ،رربما

مسيرة التطبيع ،أ لربط نظا نقل النفط العرب بأررربا

عبر إسرائيل خطرة وراماتي ي  ،أل ه ه االتفاقات تفتح رصاً غير مسبرق

تغير قراعو اللعب

الشرق األرسط عبر خط أنابيب النفط إيالت-عسقال .

الراقع الجويو بعو التطبيع الخليج -اإلسرائيل يفتح أمامهما ش ار

مجال الطاق  ،رقو

استراتيجي  ،رسلسل

رص غير

مسبرق  ،منها أ تقترح إسرائيل على اإلمارات تعزيز بناء ممر بري لتو ق زيت الغاز رنراتج التقطير

إلى أررربا رأمري ا الشمالي  ،ريحمل اتفاقهما إشارة ضمني إلى تعزيز رتطرير التعار بمشاريع
الطاق  ،بما يها أنظم النقل اإلقليمي لزياوة أم الطاق  ،بما يشمل تقصير موة نقل النفط م
السعروي رورل الخليج

طريقه إلى أررربا رالغرب ،راالنفتاح على إسرائيل رورل الخليج مصور

الستيراو النفط رتخزينه.
تي أر تي عربي2020/11/20 ،

 .40اقتناص "فرصة لبنان"

غير ار آيلنو

يرجو

خطرات التخطيط راتخا الق اررات نرعا م األخطاء .الخطأ المعررف هر اتخا قرار

سيئ

المرضرع قيو البحث .مثل ه ا الخطأ يم نه ا ي ر نتيج انعوا المعلرمات ،سطحي

الفحص ،الجمرو الف ري بل رانعوا الحظ .اضا الى ه ا الخطأ يرجو خطأ م نرع ثا ٍ رهر غياب
االهتما بمرضرع ها .

أزم «ال رررنا» ارت بت عشرات األخطاء م النرع الثان  .مثالً حتى

قبل أ يصل مرض ال رررنا األرل الى إسرائيل ،ل ي
بنجاع بي

اي اهتما بالسؤال الحرج :يف نعثر عليه

ل م يأت الى مطار ب غررير  ،براب الوخرل الرحيوة الى إسرائيل .لقو ا ه ا هر

المرضرع األرل ال ي بحثرا يه

تايرا  ،رالنتيج

انت متناسب مع لك.

ترجو أخطاء م النرع الثان  ،حيث يرجو قصرر م انعوا الفعل ،ايضا
أحوها يتعلق بالحرار مع الراليات المتحوة .على مو
يطرحا

المجال السياس .

عشرات السني هناك مرضرعا اساسيا

المباحثات بي الورلتي  :البرنامج النرري االيران رالنزاع االسرائيل – الفلسطين  .أحو
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لبنا م قرة حزب هللا

المراضيع الت توحر جانبا هر لبنا  .م ناحي اسرائيل تنبع المش ل

العس ري  ،ره ا ظاه ار تحو عس ري صرف بحيث أ ليس له جانب سياس

ضمناً بالرراي المتج رة

اررربا،

الراليات المتحوة ر

أنه يتراجو

ها  .إسرائيل تسل

«اخيار» ر

لبنا

السن  ،المسيحير رالوررز المعنير بأ ت ر ورل ليبرالي رمؤيوة للغرب.
«اشرار» .األخيار ه ُ
اما «األشرار» ه حزب هللا .راالستنتاج الناشئ هر انه يجب مساعوة م يسمر «اخيا اًر» ،إ ا

المساعوة له

فيل بأ تضعف معس ر «األشرار».

أما الراقع السياس

لبنا

هر مختلف جوا .رعمليا يرجو اتفاق تعار رترزيع الثراء
ه الراقع ،ر

السني ربي حزب هللا .رالتغيير
النخب المسيحي – ُ
لبنا  ،يعط الغرب رص ناورة للتأثير على ما يجري
االقتصاوي ال بيرة
بحاج ماس للمساعوة االقتصاوي الفرري  .مساعوة ال يم
تقومها .ه ه رص االوارة الجويوة

الورل بي

ربطه باألزم السياسي
الورل  .لبنا

لفرنسا رحوها ار أنها ال تريو أ

راشنط لخلق حرار مع الرئيس اللبنان ال ي يجو صعرب

أ يعي ح رم مستقرة ،را تقترح االتفاق التال  :مساعوة اقتصاوي أمير ي مقابل تعهو حزب هللا

بتف يك المنشآت الت يحارل يها انتاج الصراريخ الوقيق .
ظاه ار يم

لحزب هللا ا ير ض .رل

على شرعيته الواخلي اللبناني  .ر

الشيع

حزب هللا هر أرال رقبل ل ش ء هر تنظي سياس يخاف

اللحظ الت

يفه

يها الجمهرر

لبنا  ،بما يه الجمهرر

بانه ترجو إم انيتا – اإلصرار على ر ض العرض األمير  ،األمر ال ي سيؤوي الى

انهيار الورل  ،ار المرا ق مع الشو على اإلسنا – انه فيل با يرا ق على اإلم اني المقترح .
ا احتمال أ يحصل ه ا يزيو إ ا ا العرض األمير

أ ثر تشووا :إما أ تقبلرا العرض أر ا

تمارس الراليات المتحوة عقربات ضو لبنا  .لمثل ه ا النهج يرجو ثالث

ضائل أ بر سراء م

ناحي اسرائيل أ م ناحي الراليات المتحوة :أرالً ،إ ا نجح األمر سير ع التهويو العس ري الملمرس
األ ثر خطررة على إسرائيل ،رحتى لر ل ينجح – سيوخل األمر حزب هللا الى مرقف الو اع ع

النفس

السياس اللبناني الواخلي .

ثانيا ،ل إضعاف لحزب هللا هر مس بإي ار  .إي ار تحارل النبش
العراق ،سرري راليم  ،رل

هللا .رحزب هللا يتح

بح

المس بها بسهرل عبر لبنا ؟

العويو م الورل ،بما

لك

الورل الرحيوة الت نجحت يها تماما ه لبنا  .إي ار تتح

بحزب

األمر الراقع

لبنا  .لما ا الصوا مباشرة مع إي ار ا ا ا مم نا

ثالثاً ،المرضرعي األخيري  ،النرري االيران رالنزاع مع الفلسطينيي  ،يورر الحويث هنا ع مرضرع
ال يترقع يه خالف حقيق
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المتحوة بالحاج الى تغيير صررة لبنا راتخا خطرة يم نها أ ت ر انجا اًز سياسياً راضحاً لمخاطرة

صغيرة.

«يديعوت احرونوت»

األيام ،رام هللا2020/11/20 ،

 .41كاريكاتير:

موقع فلسطيننا2016/4/13 ،
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