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 قضية رواتب الموظفين باألونروا

 
كالة أكدت رئاسة المؤتمر العام التحادات العاملين في األونروا، على أن راتب موظفي الو     

وال  خط أحمر، ال يمكن الحديث فيه والقبول بما أعلن، باعتباره شريان الحياة للموظف وأسرته
 و التفاوض عليه تحت أي ظرف، ومهما كانت المبررات.يمكن السماح بالمساس به أ

ني، وأشارت رئاسة االتحاد إلى أنه عقد اجتماع مع المفوض العام لألونروا فيليب الزاري    
املة إلعالمهم بأن إدارة الوكالة لن تتمكن من دفع رواتب شهري تشرين الثاني وكانون األول ك
ذا هلعجز مالي في ميزانيتها؛ وبينت أن رؤساء االتحادات السبعة في األقاليم الخمسة، رفضت 

 الطرح من حيث المبدأ، مؤكدًة على أن الراتب خط أحمر ال يمكن التفاوض بشأنه.
وأكدت على أنها ال تقبل بأن يكون الموظف الضحية والحلقة األضعف في جدول حل األزمات 

إدارة  يه أيالمالية، معتبرًة أن مثل هذا القرار ُيعد سابقًة مرفوضة جملًة وتفصياًل، ولم تقدم عل
 ا.عامً  70منذ 

لذين انروا وتساءلت رئاسة اتحادات العاملين في األونروا "هل هذه الجائزة التي ُتقدم لموظفي االو 
ود يعملون في أحلك الظروف وشح الموارد منذ عقود، وعطاؤهم وانتماؤهم في جائحة كورونا مشه

"؛ طلبةئهم الله، فهم الخطوط األمامية في استدامة تقديم خدمات األونروا لجموع الالجئين وأبنا
وأضافت "إن اقتطاع جزء من الراتب يعرض الموظفين إلى زج كثير منهم في السجون نتيجة 

 التزامهم بالشيكات والكمبياالت واألقساط الشهرية حيث أنهم لن يستطيعوا تسديدها".
التي وتابعت "القرار سيكون عامل توتر وعدم استقرار للموظفين وعائالتهم في الدول المضيفة و 

 يجب أن تحظى باالحترام والتقدير والدعم المستمر الحتوائها لالجئين".
 وأكدت على أن دفع الجزء المتبقي من الرواتب العام القادم مرفوض، وسيؤسس لسياسة جديدة

 تجعل من اقتطاع الراتب سابقة وعادة، وحال لألزمات المالية في قادم األيام.
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جاه تهم تالمانحة والمجتمع الدولي على االيفاء بالتزاما وناشدت رئاسة اتحادات العاملين، الدول
 ن تمساألونروا، وإنقاذ هذه المؤسسة األممية اإلنسانية؛ وشددت على أن الموظفين لن يسمحوا أ

 أرزاقهم وأقوات عيالهم في ظل األوضاع االقتصادية والصحية الصعبة التي يدركها الجميع،
 ذا القرار.داعيًة إدارة الوكالة التراجع عن ه

يم وطالبت الحكومات والدول المضيفة التدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة بتقد
ه ما فيالمساعدات العاجلة للوكالة، وأيًضا الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار ل

ي فبقى العام سي ضرر لكل العاملين؛ وبين بيان رئاسة اتحادات العاملين باألونروا، بأن المؤتمر
 راءاتحالة انعقاد دائم، وإذا لم تتراجع االدارة عن هذا القرار سيضطر المؤتمر الى اتخاذ إج

 تصعيدية موحدة في كافة مناطق عمليات الوكالة كافة.
ية وكان الزاريني أعلن في وقت سابق أن الوكالة مضطرة نتيجة عدم توفر األموال الكاف     

 موظف 28,000لمانحة في األمم المتحدة، ألن تؤجل جزئًيا دفع رواتب والموثوقة من الدول ا
 لى أنإوموظفة ؛ وأوضح الزاريني أن ذلك يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، مشيًرا 

ري مليون دوالر أميركي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشه 70األونروا تحتاج إلى تأمين 
 األول .تشرين الثاني  وكانون 

 
 األمم المتحدة: سنواصل الدفاع عن "األونروا"

 وثغأكد األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه سيواصل دفاعه عن وكالة       
 ة".وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( حتى تصل األموال التي يحتاجها على وجه السرع

ائم باسم األمين العام ستيفان دوجاريك، ، بالمقر الد جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث
 مليون دوالر. 70للمنظمة في نيويورك، تعليقا على نداء أطلقته أونروا لتوفير 

 تقوم وقال دوجاريك: "األمين العام من أشد المدافعين عن استقرار وجود األونروا والعمل الذي
وال ها بطريقة نأمل أن تؤدي إلى وصول األمبه"؛ وأضاف: "سيستمر األمين العام في الدفاع عن

 إلى الوكالة بسرعة كبيرة".
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مع وحذر من أن األزمة المالية الحالية التي تواجه "األونروا" سيكون لها تأثير على المجت
الفلسطيني؛ وأضاف، "قطًعا سيكون هناك تخفيض إضافي للخدمات التعليمية والصحية 

 يؤدي الي تأثير مدمر على المجتمع الفلسطيني".والخدمات االجتماعية بما يمكن أن 
انقة، ماليين الجئ فلسطيني، من أزمة مالية خ 5.3وتعاني "األونروا، التي تقدم خدماتها لنحو 

 كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة. 23منذ تجميد الواليات المتحدة، في 
يها مليون دوالر، لدفع رواتب موظف 70وفي وقت سابق أطلقت "األونروا"،نداء استغاثة لتوفير 

 لشهري تشرين الثاني، وكانون األول.
 

 مليون دوالر لألونروا   20بريطانيا تتعهد بتقديم أكثر من 
ة مليون دوالر لصالح وكال 20.7أعلنت بريطانيا تقديم حزمة مساعدات إضافية بقيمة       

ي بيان مليون دوالر؛وف 66األونروا، ليرتفع بذلك إجمالي دعم بريطانيا للوكالة هذا العام إلى 
صادر عن القنصلية البريطانية العامة في القدس، فإن حزمة الدعم البريطاني ستساهم في 

 توفير:
 طفل. 533,000التعليم ألكثر من  -
 لشرق األوسط.امليون الجئ فلسطيني في جميع أنحاء  3.5الخدمات الصحية لنحو  -
 ليون الجئ في غزة.مإمدادات غذائية طارئة ألكثر من  -

يا لسور  وقام فيليب الزاريني، المفوض العام لوكالة )األونروا(، بزيارته الرسمية األولى      
 لسيد الزاريني،؛ وخالل زيارته، عقد ا2020تشرين األول  29-26خالل الفترة الواقعة بين 

 لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين السوريين، بمن في ذلك الدكتور فيصل مقداد نائب
، العملو وزير الشؤون الخارجية والمغتربين، والدكتورة سلوى العبدهللا وزير الشؤون االجتماعية 

 والسيد علي مصطفى المدير العام للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب.
وفي لقاءاته مع كبار المسؤولين الحكوميين، ناقش الزاريني االحتياجات الضخمة لالجئي 

 ظروفهم االقتصاديةعلى صحتهم و  19-فلسطين واألثر الهائل لجائحة كوفيد
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كما قام  بزيارة مخيمي سبينة واليرموك لالجئي فلسطين في دمشق، بهدف االطالع عن      
 التي تقدمها األونروا في سياق األزمة التي طال أمدها. كثب على أوضاعهم وعلى الخدمات

تقى وفي سبينة، زار السيد الزاريني منشآت األونروا بما في ذلك مركزا صحيا ومدرسة، حيث ال
 بأعضاء في البرلمان المدرسي؛ وشرح الالجئون للمفوض العام معاناتهم اليومية من النزوح

 والفقر.
     

 غير محدد تأجيل المصالحة الى اجل 
ة لعمليقال أمين سر المجلس الوطني، إن "تقديم حركة حماس ردها النهائي على آلية تنفيذ ا     

ة ع حركاالنتخابية يمهد لخطوة إجراء االنتخابات العامة، وذلك بالموافقة على ما اتفقت عليه م
 ما في تركيا،فتح، من دون تعديل أو تغيير"؛ وأضاف ان رد "حماس" بالموافقة خالل اجتماعه

 يمهد لحوار وطني شامل، وصدور مرسوم رئاسي بإجراء االنتخابات.
وأفاد بأنه سيصار أيضًا، إلى "إجراء حوار تنظيمي حول تشكيل قائمة موحدة، مشتركة تضم 

 حركتي فتح وحماس، فضاًل عن وجود أغلبية فيها من الفصائل والشخصيات الوطنية.
 في تلك القائمة بأقل من النصف، بينما يذهب الباقي لـ:ولفت إلى أهمية تمثيل الفصائل 

تمثيل القوى والشخصيات الوطنية المناضلة داخل القرى والبلدات الفلسطينية داخل الوطن 
 المحتل، وتلك المتواجدة خارجه )مع أهمية أن تكون األغلبية من الشباب(.

 وافقةأجل اتمامها والحصول على م وأوضح بأن "حماس" منشغلة حاليًا بانتخاباتها الداخلية، من
مت إطارها القيادي على بعض النقاط التي جرى نقاشها سابقا، في حوار أسطنبول، أسوة بما قا

 به "فتح" حينما نالت موافقة إطارها القيادي على ما تم االتفاق عليه مع "حماس".
بات بالتتابع خالل ستة ومن أبرز تلك النقاط، ما تم االتفاق بشأنه حيال إجراء االنتخا     

أشهر، بدءا بانتخابات المجلس التشريعي،ثم االنتخابات الرئاسية،فالمجلس الوطني حيثما أمكن 
من خارج الوطن  200شخصا، منهم  350ذلك؛ونوه إلى أن عدد أعضاء المجلس الوطني، يبلغ 
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مجلس ينضمون إلى عضويته بوصفهم أعضاء في ال 132من داخله، منهم  150المحّتل، و
 التشريعي".

 مستقبل المصالحة بين فتح وحماس
ن ويراهن المحلل السياسي المقرب من المؤسسة األمنية يوني بن مناحم على أن اإلعال      

اإلعالمي عن انتخاب جو بايدن رئيًسا للواليات المتحدة، له تداعيات فورية على الساحة 
حركة  بإسرائيل ؛ويزعم أن مسؤولين كبارا فيالسياسية الفلسطينية وعالقات السلطة الفلسطينية 

إلى موعد غير معروف وأن السلطة ” حماس”و” فتح“يرجحون أن تؤّجل المصالحة بين ” فتح“
 الفلسطينية ستستأنف التنسيق األمني مع إسرائيل،وتوافق على استالم أموال الضرائب.

 ة الفلسطينية محمود عباسقولها إن رئيس السلط” فتح“وينقل بن مناحم عن مصادر رفيعة في 
س كان مسرورًا للغاية لتلقي إعالن انتخاب جو بايدن رئيسًا وإن إمكانية المصالحة مع حما

 وإجراء انتخابات نيابية كما تم االتفاق عليه في اجتماع إسطنبول، قد انخفض اآلن.
 ئاسيا يحددرغم إعالن األمين العام لفتح جبريل الرجوب أن عباس سيوقع مرسوما ر “ويتابع: 

ج نتائ موعد إجراء االنتخابات النيابية خالل أيام قليلة، فقد انتظر محمود عباس طوياًل وبصبر
االنتخابات األمريكية؛ويخشى الرئيس عباس من مشاركة حركة حماس في الحكومة ودمجها في 

 تخدمية تسمنظمة التحرير الفلسطينية خوًفا من اتهامه بالتحالف السياسي مع منظمة إرهابية خش
 ”.إسرائيل ذلك لمحاولة تشويه سمعته أمام اإلدارة األمريكية الجديدة

 
 المعتقل االداري ماهر األخرس ينتصر 103بعد 
أيام،  103أعلن األسير الفلسطيني ماهر األخرس تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر     

من الشهرالجاري، على أن يقضي المدة المتبقية حتى  26بعد اتفاق يقضي بإطالق سراحه في 
 اإلفراج في المستشفى.

أيام من اإلضراب البطولي عن  103وقال نادي األسير في بيان صدر عنه، أنه "بعد       
الطعام الذي خاضه األسير المناضل ماهر األخرس،والذي أعاد قضية الحركة األسيرة 
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، حيث رافق هذا اإلضراب حراك شعبي جماهيري في كافة واالعتقاالت اإلدارية إلى الواجهة
أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني، وعلى ضوء التدهور الخطير،والحرج الذي شهدته حالة األسير 
األخرس الصحية، وبعد أن أوصدت األبواب أمام ما يسمى الجهاز القضائي اإلسرائيلي، ليمارس 

 انتصرت إرادة السجين على ظلم السّجان". دوره بإنهاء هذا االعتقال اإلداري الظالم،
وأضاف البيان: "على ضوء توجه أبناء شعبنا والحركة األسيرة وقيادات شعبنا وبجهود من 

أعضاء اخل و السلطة الوطنية الفلسطينية واإلخوة في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الد
ام رائيلية صاحبة االختصاص، يقضي بااللتز الكنيست من القائمة المشتركة، أمام الجهات اإلس

، 26/11/2020القطعي من قبل سلطات العدو بإطالق سراح األسير ماهر األخرس يوم 
ي بتلق وااللتزام المؤكد بعدم تجديد اعتقاله اإلداري، حيث سيقضي المدة المتبقية حتى اإلفراج

 األسير ماهر األخرس إنهاء العالج في المستشفى" ؛وتابع البيان: "على ضوء ذلك، فقد قرر
 ، وبذلك يكون األسير ماهر6/11/2020إضرابه عن الطعام ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 

بقة ات سااألخرس قد حقق انتصارًا كبيرًا على الّسجان واالحتالل، ويأتي انتصاره مكماًل إلنتصار 
 فّية".حققها مناضلون آخرون في مواجهة سياسة االعتقال االداري التعس

يخ عاما(، من بلدة سيلة الظهر في جنين، شرع بإضرابه منذ تار  49يشار إلى أن األخرس )    
مدة ل،رفضًا العتقاله، وجرى تحويله الحقًا إلى االعتقال اإلداري 2020يوليو  27اعتقاله في 

 أربعة شهور، وخالل هذه المدة رفضت محاكم العدو اإلفراج عنه رغم ما وصل إليه من وضع
صحي حرج، وكذلك رغم كل الدعوات التي وجهتها مؤسسات دولية وحقوقية طلبت باإلفراج 

 الفوري عنه ووقف سياسة االعتقال اإلداري.
  

  ارتفاع عدد األسرى المصابين بكورونا 
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن عدد األسرى المصابين بكورونا في سجن جلبوع      

، وذلك بعد ظهور نتائج جميع العينات التي أخذت لألسرى في المعتقل؛ إصابة 90ارتفع إلى 
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وبينت أن بعض األسرى تظهر عليهم أعراض المرض كالحرارة والصداع، وان اإلدارة ال توفر 
 المعقمات والكمامات لألسرى المصابين ما يجبر األسرى على شرائها من الكانتينا على حسابهم.

حركة حماس موسى دودين إن هناك خشية من وجود قال مسؤول ملف األسرى في  
تم سياسة متعمدة لنقل اإلصابات لألسرى بفيروس كورونا من أجل استخدام عقاقير أو أدوية لي

تجريبها عليهم؛ وأضاف "الوضع داخل سجون االحتالل صعب للغاية وهناك أسرى لديهم 
إنقاذ حياة األسرى داخل  أمراض مزمنة"؛ وأوضح أن هناك اتصاالت مع بعض الدول من أجل

السجون باإلضافة إلى الحركة األسيرة والمحامين للوقوف على آخر التطورات الحاصلة بعض 
إصابة عشرات األسرى بفيروس كورونا؛ وأشار إلى وجود حالة من اإلهمال الطبي المتعمد 

ل أن االحتالواالستهتار بحياة آالف األسرى الفلسطينيين داخل سجون اإلحتالل، مشددًا على 
 يتحمل مسؤولية ما يجري.

قال مصدر قيادي في حماس أن الحركة ُتجري باستمرار اتصاالت مع الوسطاء بشأن      
العمل من أجل حماية األسرى الفلسطينيين من أي اعتداءات، مؤكدا ان الحركة ستواصل 

ل، من أجل تحركاتها واتصاالتها، مع الوسطاء وغيرهم من الجهات الضاغطة على االحتال
العمل على حماية األسرى ووقف االستهتار بحياتهم ؛ وأن االتصاالت ُتجرى على مستويات 

مام مختلفة، وبعض الرسائل تحمل تهديدا جديا من قيادة المقاومة لالحتالل، بأنها لن تصمت أ
 مثل هذه الجريمة بتجاهل حياة األسرى.

يجابية أمام الوسطاء بشأن قضية وأضاف إن االحتالل رغم محاولة إظهاره مواقف إ 
 اقف.األسرى وكذلك تفاهمات الهدوء وغيرها، فإن الوقائع على األرض مغايرة تماًما لتلك المو 

 وبشأن وجود أي تقدم في ملف تبادل األسرى، قال المصدر: إن االحتالل ال يزال يتالعب في
يحيى  عليها، الفًتا إلى أن مبادرةهذا الملف، وال يبدي أي جدية حقيقية يمكن أن يتم البناء 

يها ، ولدالسنوار ال تزال قائمة؛ وأضاف "المقاومة لديها جهوزية كاملة إلتمام صفقة تبادل مشرفة
 أوراق قوة ستجبر االحتالل في النهاية على القبول بشروطها كاملة".
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   نتنياهو ُيمّدد فترة والية منسق شؤون أسرى العدو
ؤون شالم العدو، عن بنيامين نتنياهو، أّنه قرر تمديد فترة والية منسق نقلت وسائل إع      

اعًيا "، أّن بلوم، ُيدير مس11األسرى والمفقودين يارون بلوم؛ وقالت هيئة البث العامة "كان 
 الستعادة جنود وأسرى العدو لدى حماس، كما شغل سابًقا مناصب قيادية في جهاز مخابرات ؛

االتصاالت غير المباشرة بين سلطات االحتالل وحركة حماس، وفي السياق، ذكر أن  
تجددت، في محاولة للتوصل إلى صفقة حول تبادل األسرى؛ فيما تتواصل االتصاالت التي 

 تجرى بوساطة مصرية وقطرية لتثبيت اتفاقية التهدئة مقابل حزمة من المساعدات للقطاع.
ا" دايتهبإن جولة المباحثات الحالية ال تزال في ونقلت قناة "كان"، عن مصادر فلسطينية قولها: "

مشيرة الى أنه "لم يحدث أي تقدم حقيقي حتى اآلن"؛ كذلك ذكرت أن حماس تطالب باإلفراج 
عن مئات األسرى؛ وبحسب القناة فإن حماس طالبت بإدراج أسرى من قادة فصائل المقاومة 

بينهم األسير حسن سالمة واألسير ضمن القائمة، األمر الذي تعارضه سلطات اإلحتالل، من 
جمال أبو الهيجا؛ و أن سلطات االحتالل تعارض األرقام "المرتفعة"التي تطرحها حماس، 

 وتعارض أن تشمل الصفقة قيادات ميدانية وقيادات صف أول للحركة وذراعها العسكري.
بضرورة "عدم وأشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل أبلغت قيادات حماس المعتقلين،      

تصديق الشائعات حول األرقام وعدم التحمس لتحرير قيادات األسرى إذ إّن حماس تتعامل 
وكأنها تأسر جنودا أحياء، وهذا غير صحيح"؛ ولفتت القناة إلى أن حرص سلطات االحتالل 

ي فعلى نقل هذه الرسائل لقيادات الحركة من األسرى، جاء بسبب أنهم سيلعبون دورًا أساسيا 
 عداد القائمة المستقبلية التي ستشملها الصفقة المحتملة.إ 

ل الحتالمن جانبها، لفتت المراسلة السياسية للقناة،غيلي كوهين،إلى أن األجهزة األمنية ل     
 تسعى إلى تجديد وتمديد التهدئة مع فصائل المقاومة، وذلك باتصاالت حثيثة بوساطة مصرية

ت اإلحتالل تسعى لعرض حزمة تخفيفات صغيرة في وقطرية؛ وشددت كوهين على أن سلطا
خال المرحلة األولى، بما في ذلك السماح بدخول وخروج رجال األعمال من القطاع، والسماح بإد

 بعض البضائع الممنوعة إلى غزة.
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وأشارت إلى أن هذه المفاوضات والتسهيالت التي تتحدث عنها غير مرتبطة وال  
األسرى، وإنما بالمحافظة على "الهدوء" ووقف أي تصعيد مشروطة بتقدم مفاوضات تبادل 

قال عسكري لفترة زمنية ما قد تمتد من أسابيع ألشهر؛وأضافت أن سلطات االحتالل تعتزم االنت
ر إلى المرحلة الثانية من التسهيالت والتي تشمل مشاريع بنية تحتية ضخمة واستثمارات توف

 ما التزمت فصائل المقاومة بالتهدئة. فرص عمل )منطقة صناعية ومحطة غاز(؛ إذا
 

 االحتالل ال يعارض تشغيل ميناء غزة بشرط خضوعه لمراقبته
نقلت هيئة البث اإلسرائيلية "مكان"، عن مصدر عسكري كبير في سالح البحرية، أن      

 حماس تعكف على بناء قدرات هجومية بحرية، مضيفًا أن "إسرائيل" ال تعارض تشغيل الميناء
سكري زة بشرط أن تخضع الحركة فيه لمراقبتها؛ وبالتوازي، قال موقع"واال" إن الذراع العفي غ

 لحماس يعمل على تطوير وإنتاج أدوات عسكرية للعمل تحت الماء، منها مأهولة وأخرى ذاتية
العمل؛ وحسب ادعاء الموقع، فإن ذراع حماس يعمل على تطوير صواريخ لتدمير منصات الغاز 

 في عرض البحر أو سفن سالح البحرية. اإلسرائيلية
وتطرق إلى دراسة أجريت في الجيش، أوضحت أن صاروًخا دقيًقا واحًدا يكفي لتعطيل     

منشأة استراتيجية؛ وأشار إلى أن محطات هامة قد تطالها تهديدات الصواريخ من محطات 
 نشآت غاز؛ونوه إلىكهرباء ومخازن وقود استراتيجية،مصانع ومطار بن غوريون وبنك الدم وم

 أن سقوط صاروخ على منصة غاز سيؤدي إلى انفجار الخزانات وحدوث عواقب وخيمة.
 ولفت إلى أهمية إغالق تلك المحطات في أوقات الطوارئ واألزمات.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم جيش العدوفي بيان مقتضب: "تصل أولى السفن      
ة من " إلى إسرائيل أوائل الشهر المقبل قادم6نوع "ساعر الحربية من سلسلة سفن الصواريخ من 

ة ألمانيا، لتنضم إلى سالح البحرية، لتعزيز أمن المجال البحري وحماية المياه االقتصادي
 ".2021واالستراتيجية، على أن يستلم الجيش السفن الثالث األخرى نهاية العام 
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دة ن مزو وستعتبر السفن الجديدة األكثر تطورا من بين التي يمتلكها السالح، علما بانها تكو     
دولة رية لبوسائل قتالية واستطالعية حديثة تجعلها قادرة على تنفيذ مهام الحفاظ على الحدود البح

 العدو وضمان مصالحها في مياها االقتصادية.
 حيويةالسفن سوف تستخدم لحماية المصالح االقتصادية ال بدورها، أفادت قناة "كان" أن هذه    

في البحار، مثل منصات الغاز، وهي كذلك قادرة على حمل بطارية القبة الحديدية، إلجراء 
اعتراض الصواريخ في قلب البحر، وحمل أكثر من ألفي طن من صورايخ البرق، المضادة 

 للصواريخ.
 

 اشتداد الهجمة االستيطانية
ها، خربة "ابزيق" في األغوار الشمالية، مخططات االحتالل الهادفة لتهجير ساكني تواجه     

ل والتضييق على حياتهم ومالحقتهم، إلى جانب التدريبات العسكرية المتواصلة لقوات االحتال
بين خيمها التي تهدد حياتهم؛ واقتحمت قوات االحتالل خربة "ابزيق" وفرضت طوقا عسكريا 

 عربات جر وسيارتين 5صهاريج مجرورة للمياه و 5تراكتورات زراعية و 9ت على المكان وصادر 
خاصتين للسكان من أمام خيامهم ومضاربهم؛واستمرت عملية االقتحام عدة ساعات، أرعبت 
السكان وصادرت ممتلكاتهم الحيوية، وسط إجراءات عسكرية احتاللية بات السكان يعيشون 

ة لمهدداالنتهاكات المتواصلة لقوات االحتالل في الخربة ا خاللها ظروفا حياتية صعبة؛ وعدا عن
ة بالتهجير والضم ضمن منطقة األغوار،يحرم االحتالل سكانها من كل مقومات الحياة األساسي

 والبسيطة، ويسرق كل ممتلكاتهم الحيوية التي تعزز صمود أهلها وسكانها.
ة إلى أن االحتالل ينفذ تهجيرا صامتا وأفاد الناشط الحقوقي في األغوار الشمالية عارف دراغم

بحق ساكني خربة "ابزيق"؛و يواصل انتهاكاته المتكررة والمتواصلة بأساليب مختلفة تروق 
االحتالل ومستوطنيه ؛ ولفت إلى أن الثالث من تشرين الثاني الجاري كان يوم نكبه بالنسبة 

لى حيث يريدون، وصادرت قوات ألهالي "ابزيق"، حيث لم يترك االحتالل لهم وسيلة تنقلهم إ
االحتالل جرارات زراعية "تراكتورات" وصهاريج مياه وعربات مجرورة وسيارات خاصة، وكل ذلك 



 
15/11/2020  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(123رقم )   
 

 
 

13 
 

للضغط على السكان وتهجيرهم؛ وبين أن التركتورات هي الذراع األيمن للفلسطيني وخاصة مربو 
اجياتهم وأطفالهم أيضا إلى الماشية والذين يسكنون في مناطق نائية، فينقلون عبرها مياههم وح

العيادات للعالج ؛وأكد على أن أطماع االحتالل في الخربة كبيرة، وبقاء سكانها ودعمهم 
 والوقوف مع شرفائها السبيل الوحيد لحماية األرض واإلنسان فيها.

شخصا،  180و"ابزيق" خربة، تقع شمال شرق مدينة طوباس، ويبلغ عدد سكانها نحو     
ائلة، ع 38"البدو" الرحل الباحثين عن المراعي والماء، ويبلغ عدد العائالت فيها غالبيتهم من 

نقلون عائلة تقيم في المنطقة بشكل دائم، وما تبقى عبارة عن عائالت بدوية متنقلة يت 16منهم 
 بحثًا عن الماء والمراعي.

 أقامت على جزءوتتبع "ابزيق" لمحافظة طوباس، وصادرت قوات االحتالل جزًءا من أراضيها و 
آخر مقاطع من جدار الفصل العنصري؛ وتتعرض كبقية مناطق األغوار إلى مداهمات مستمرة 

ت من قبل االحتالل، وفي كل مرة يتم فيها عملية مداهمة توزع فيها سلطات االحتالل إخطارا
 هدم جديدة لسكانها؛ وتعتبر "ابزيق" من القرى الفلسطينية المهددة في حال نّفذت سلطات

 االحتالل تهديداتها بضم األغوار والمستوطنات.
ر ، ودول أخرى خربة "حمصة الفوقا" باألغوااالتحاد األوروبيوزار وفد من بعض دول      

قبل أيام  ،الشمالية في الضفة الغربية المحتّلة، واّطلع على الدمار الذي خلفته جرافات االحتالل 
ورؤساء بعثات االتحاد، على الدمار، واستمعوا في المكان؛وتفقد الوفد، الذي ضم قناصل، 

ك، للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم؛ ووصل للمكان ممثلو؛ النمسا، وبلجيكا، والدنمار 
لمملكة سويد. وا، والوفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإيرلندا، وإيطاليا، ومالطا، وهولندا، وبولندا

بعا عد يومين من قيام االحتالل بهدم أكثر من سبعين مسكنا تاالمتحدة، وتأتي هذه الزيارة ب
ا طفال، دون مأوى، مما يجعل هذ 41للتجمع السكاني، ما ترك ثالثة أرباع سكانه، بمن فيهم 
 أكبر جريمة تهجير قسري منذ سنوات في الضفة الغربية.

ني النشطة في التجمع، والتقى الوفد بالسكان باإلضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المد   
واطلع منهم على ما جرى في المنطقة؛ وأعرب الوفد عن بالغ قلقه من عملية الهدم، خاصة مع 
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دخول فصل الشتاء وسط جائحة كورونا المستمرة، مشيرا إلى أن بعض المباني التي جرى هدمها 
 قد تم تمويلها من قبل االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه.

ق التحاد األوروبي في فلسطين،: "يؤكد هذا الهدم الواسع النطاق التوجه المقلوقال ممثل ا
اٍس قلهدم والضار لعمليات الهدم واإلخالء والمصادرة منذ بداية العام؛ إن التأثير المدمر لهذا ا

بشكل خاص على األطفال والنساء واألسر، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق اإلنسان 
وة وأضاف أن "مثل هذه األعمال ال تشكل فقط خرقا فاضحا اللتزامات إسرائيل كقاألساسية" ؛ 

 محتلة، بل تطرح كذلك تساؤالت حول التزام إسرائيل تجاه حل الدولتين".
لية، وتابع: "تماشيا مع موقف االتحاد األوروبي الثابت بشأن سياسة االستيطان اإلسرائي     

 سياق،نون الدولي، ومثلها من اإلجراءات المتخذة في هذا الباعتبارها غير قانونية بموجب القا
خرى مثل عمليات النقل القسري واإلخالء وهدم ومصادرة المنازل، يحث االتحاد األوروبي مرة أ

 السلطات اإلسرائيلية على وقف هدم المباني الفلسطينية".
و ئيل أي التي هدمتها إسراوقال "وفيما يتعلق بالمنشآت اإلنسانية الممولة من االتحاد األوروب

 فككتها أو صادرتها، فإننا نكرر دعوة االتحاد األوروبي إلى إعادتها أو التعويض عنها".
 ويشار إلى أن سلطات االحتالل تهدد بهدم مدرسة تجمع رأس التين شرق رام هللا، التي    

 قد دعا االتحاديشترك في تمويلها االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة ومانحون آخرون؛ و 
األوروبي إلى حماية األطفال، بما في ذلك ضمان حقهم في التعليم في بيئة مدرسية آمنة 

 ومأمونة باعتبار التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان يجب حمايته والحفاظ عليه.
، طينيةالفلسوحّث االتحاد والدول ذات اآلراء المماثلة،إسرائيل على وقف عمليات هدم الممتلكات 

ق وآفا وقال إن استمرار هذه السياسة ينتهك القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة
 السالم الدائم في المنطقة.
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 الحكومة البريطانية تطالب بوقف سياسة الهدم
وفي سياق ذي صلة، قال وزير شؤون الشرق األوسط البريطاني، جيمس كليفرلي، في       

 التي عن الحكومة البريطانية: "يقلقني بشدة هدم منازل خربة حمصة البقيعة البدوية بيان صادر
ن تقع في األراضي الفلسطينية المحتلة؛ هذا اإلجراء تسبب في معاناة ال داعي لها لكثير م

 طفال، وقد يؤثر على قدرة أهلها في تحمل 41الفلسطينيين المحتاجين للمساعدة، بمن فيهم 
 . كما أنه يقوض فرص السالم".19-وفيدتبعات جائحة ك

أعلى مستويات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين  2020وأضاف كليفرلي: "لقد شهدت سنة    
؛ أطالب حكومة إسرائيل بوقف سياسة الهدم، وتوفير سبيل واضح وشفاف 2016منذ سنة 

 للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة )ج( من الضفة الغربية".
ي، نسانوجاء في البيان إن هدم منازل كهذه يعتبر في جميع الحاالت، انتهاكا للقانون الدولي اإل

 73 منزال يعيش فيها 11و"عملية الهدم األخيرة هذه التي نفذتها السلطات اإلسرائيلية دمرت 
 طفال". 41شخصا، بمن فيهم 

ذي ، والالف( حماية الضفة الغربيةوتابع: "تقدم المملكة المتحدة دعما ماليا لكونسورتيوم )تح  
 ينسق مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني واألمم المتحدة لتوفير مأوى عاجل ألهالي حمصة

ن مالبقيعة، كما تواصل دعمها للفلسطينيين لمساعدتهم على البقاء في أراضيهم، بما في ذلك 
جين يوية للفلسطينيين المحتاخالل كونسورتيوم حماية الضفة الغربية الذي يوفر بنية تحتية ح

ن في للمساعدة في المنطقة )ج(، وكذلك من خالل تمويل الدعم القانوني الذي يساعد الفلسطينيي
 إجراءات التقاضي في النظام القضائي اإلسرائيلي ضد قرارات الطرد والهدم".

 
 مطالبة أممّية وأوروبّية لالحتالل بوقف الهدم في الضّفة  

مبًنى في مختلف أنحاء  689تحدة، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلّي، هدمت وأعلنت األمم الم
الضفة، بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري، موضحًة أن الضفة الغربية المحتّلة 
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تشهد أكبر عملية هدم منذ سنوات. كما صّوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة، وهي لجنة 
 قرارات تخّص فلسطين. 6صة وإنهاء االستعمار، لصالح المسائل السياسية الخا

إن  وقالت المنسقة اإلنسانية المؤقتة في األرض الفلسطينية ، إيفون هيلي، في تصريح مكتوب،
فلسطيني وتركهم بال مأوى، ولفتت إلى أن ما تم  869عمليات الهدم هذه، أّدت إلى تهجير 

 ".2016يفوق ما ُهدم خالل عام بأكمله منذ العام هدمه منذ بداية العام الجاري، وحتى اليوم "
وأضافت هيلي: "عادًة ما يتم التذّرع باالفتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات 
اإلسرائيلية كسبب للهدم، مع أن الفلسطينيين ال يستطيعون الحصول على هذه الرخص على 

 زي".اإلطالق تقريًبا، بسبب نظام التخطيط التقييدي والتميي
 لرحيلاوذكرت أن "عمليات الهدم تشّكل وسيلة رئيسية لخلق بيئة غايتها إجبار الفلسطينيين على 

عة عن منازلهم"، ُمشيرًة إلى أن آخر عمليات الهدم، وأكبرها، جرت ، في تجمُّع حمصة البقي
 الفلسطيني، في غور األردن بالضفة الغربية المحتلة.

ر  م طفاًل، بعدما هدمت سلطات اإلحتالل منازله 41من بينهم شخًصا،  73وقالت هيلي: "ُهجِّّ
ما نهم،مومبانيهم األخرى ودّمرت مقتنياتهم"، مضيفًة: "فقَد ثالثة أرباع سكان هذا التجمع مساك

زارت يجعل ذلك أكبر حادثة من حوادث التهجير القسري فيما يربو على أربعة أعوام" ؛وتابعت: "
دم مبًنى، وهو عدد يفوق ما ُهدم في أي عملية ه 76ّجلت هدم الوكاالت اإلنسانية التجمع وس

ائر أخرى على مدى العقد المنصرم"، الفتًة إلى أن "المباني المدمرة، بما فيها المنازل وحظ
هذا  المواشي والمراحيض وألواح الطاقة الشمسية، كانت أساسية لُسبل عيش ورفاه وكرامة أبناء

 .التجمع، الذين انُتهكت حقوقهم"
ا تجمًعا بدويً  38وأضافت: "ُتَعّد حمصة البقيعة، الواقعة في غور األردن، واحدة من      

 إطالق مناطق’ورعوًيا، تقع بكاملها أو في جزء منها داخل مناطق تعلن عنها إسرائيل باعتبارها 
ة هذه هي بعض أكثر التجمعات السكانية ضعًفا في الضفة الغربية، حيث تملك قدر ’ )...( نار

 لصرفمة للمياه وامحدودة على الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية، والبنية التحتية الالز 
 الصحي والكهرباء".
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أن بواعتبرت عمليات الهدم "مخالفة جسيمة التفاقية جنيف الرابعة"، و"ُأذّكر جميع األطراف 
حت تتدمير الممتلكات على نطاق واسع والترحيل القسري لألشخاص المحميين في اإلقليم الواقع 

 عة".االحتالل، يشّكالن مخالفات جسيمة التفاقية جنيف الراب
ة وأضافت هيلي: "وبينما ُأؤّكد أن مجتمع العمل اإلنساني يقف على أهبة االستعداد لمساعد

غير  جميع المهجَّرين أو المتضررين، فإنني ُأطالب مجدًدا وبقوة إسرائيل بوقف عمليات الهدم
 المشروعة على الفور".

 
 االتحاد األوروبي يدعو لوقف "جميع عمليات الهدم"

 قال المتحدث الرسمي بلسان االتحاد األوروبي في بروكسل، بيتر سانتو، في من جانبه،    
فق مبنى، بما في ذلك مرا 70تصريح مكتوب: "هدمت القوات اإلسرائيلية هذا األسبوع أكثر من 

ربة  41عائلة فلسطينية لديها  11سكنية ولسبل العيش والصرف الصحي، تملكها  طفال في خِّ
 ا، شمال األغوار )شرقي الضفة(".)قرية صغيرة( حمصة الفوق

لهدم وأضاف: "يؤكد هذا الهدم الواسع النطاق مرة أخرى، االتجاه المؤسف لعمليات المصادرة وا
 ة رأسمنذ بداية العام" ؛ و"يأتي ذلك باإلضافة إلى التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية في قري

لدول االتحاد األوروبي والعديد من االتين، في وسط الضفة الغربية، والتي يشترك في تمويلها 
 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم". 52األعضاء في االتحاد" ؛ وقال سانتو: "يوجد حالًيا 

 تحادوأضاف: "كما تم التأكيد عليه في االستنتاجات السابقة لمجلس االتحاد األوروبي، فإن اال
نة، في بيئة مدرسية آمنة ومأمو  يدعو إلى حماية األطفال، بما في ذلك ضمان حقهم في التعليم

 ذلك ألن التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان يجب حمايته والحفاظ عليه".
د التحااوتابع سانتو: "ُتشكل مثل هذه التطورات عائقًا أمام حل الدولتين"؛ وقال سانتو: "يكرر 

الممولة من  األوروبي دعوته إلسرائيل لوقف جميع عمليات الهدم هذه، بما في ذلك المباني
 االتحاد األوروبي، ال سيما في ضوء األثر اإلنساني لجائحة فيروس كورونا الحالية".
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دمات وفي سياق ذي صلة، انتزعت بلدية رام هللا اعترافا واضحا وردا قانونيا من دائرة الخ   
 القانونية للمفوضية األوروبية، ودائرة العمل الخارجي األوروبي بضرورة استبعاد الجسم

 جمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية "آرليم".ريعوت" من ال-مكابيم-االستيطاني"موديعين
 جاء ذلك بعد جهود بذلتها البلدية ومؤسسة الحق لعدة أشهر لفرض القانون الدولي واحترام

 المواثيق الخاصة به وعدم شرعنة المستوطنات في األجسام الدولية.
طني ة الحق، في بيان مشترك، أهمية هذه الخطوة على المستوى الو وأكدت بلدية رام هللا ومؤسس

قيق والدبلوماسي، وأهمية البناء عليها واستخدامها في مساعي الدبلوماسية الفلسطينية في تح
لى وقف إمطالبنا العادلة على الساحة الدولية؛ وطالبتا السياسة الخارجية األوروبية بترجمة الم

 جسم االستيطاني من جمعية "ارليم".خطوات عملية باستبعاد ال
 وجاءت هذه المطالبة خالل مؤتمر صحفي بعد استالم بلدية رام هللا ردا قانونيا من دائرة

ب الخدمات القانونية للمفوضية األوروبية، ودائرة العمل الخارجي األوروبي، وجاء فيه بحس
م، قالينها اللجنة األوروبية لألالنص: "أن االتحاد األوروبي ومؤسساته وهيئاته االستشارية، وم

 عليها واجب االمتناع عن القيام بأعمال قد تنطوي على اعتراف باالحتالل أو الضم من قبل
 ريعوت".-كابيمم-إسرائيل، وهذا ينطبق على جزء من أراضي بلدية "موديعين

 
 خطط االحتالل تهدف لتحويل القدس لمدينة يهودية  

ي فاالنسان، استمرار السياسة التي تنتهجها سلطات االحتالل دان مركز "حماية" لحقوق      
ت مدينة القدس المحتلة من خالل هدم المنازل والمنشآت واالستيالء على األراضي والممتلكا

 الفلسطينية بهدف فرض أمر واقع وقطع الطريق أمام أي حل سياسي.
منشأة صناعية  200م دونم وهد 2000واكد إن مصادقة سلطات االحتالل على خطة مصادرة 

ين في مدينة القدس، يهدف لتحويل المدينة إلى يهودية،مطالبًا بإيجاد آلية لحماية المقدسي
ئمه وممتلكاتهم، كذلك دعا السلطة الفلسطينية للمضي قدما في إطار مالحقة االحتالل على جرا

 أمام القضاء الدولي.
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 االستيطانية تنديد باتفاق التعاون البحثي األمريكي مع المؤسسات
اون التع نددت الجمعية العربية للحريات االكاديمية،باالتفاقية األمريكية اإلسرائيلية بشأن    

 والتمويل لمجاالت البحث العلمي مع مؤسسات التعليم العالي االستيطانية؛ وأكدت الجمعية
ي لعالت التعليم اتأييدها للموقف الفلسطيني المندد بهذه االتفاقية والداعي الى مقاطعة مؤسسا

ل الحتالااالستيطانية، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ومحاولة إلضفاء الشرعية على 
 واالستيطان الصهيوني لألرض.

ن ديمييبدوره، دعا األمين العام للجمعية نظام عساف منظمات حقوق اإلنسان العربية وكافة األكا
قاطعة ، ولملية واإلقليمية والدولية، للتنديد بهذه االتفاقيةالعرب للتحرك على كل المستويات المح

 . المؤسسات التعليمية االستيطانية غير الشرعية المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة
 

 نيابة العدو تؤجل هدم الخان األحمر
 نفيذتتم أعلنت صحيفة هآرتس،أن النيابة العامة اإلسرائيلية أبلغت المحكمة العليا، بأنه لن ي

 إخالء وهدم قرية الخان األحمر،خالل األشهر األربعة القادمة.
 

 مجلس المستوطنات يطالب بتطبيق خطة الضم قبل فوز بايدن
ذكرت إذاعة جيش العدو، أن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان، طالب      

ضو ة"؛وبحسب اإلذاعة، قال عبتطبيق خطة الضم فوًرا "ألنه بمرور كل يوم تزداد األمور صعوب
نا الكنيست بتسلئيل سموتريتش: إنه في حال خسر دونالد ترامب في االنتخابات، "سيتعّين علي
نية الضغط على نتنياهو لتطبيق السيادة وتثبيتها قبل وصول بايدن إلى الرئاسة"؛ وبشأن إمكا

 ك في أن بايدن سيواصلفوز بايدن، قال : إنه ال يشعر بالقلق حيال ذلك، وأنه ليس لديه ش
ي يير فسياسة التعاطف الطويلة األمد مع "إسرائيل" ؛والجدير ذكره أنه لم ينف إمكانية حدوث تغ

 سياسة اإلدارة األميركية الجديدة،لكن بدون أن يكون هناك خالفات معها.
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ات يمن جهته قال اللواء عاموس يادلين: إن "هناك مخاوف من أن ُيغير بايدن سياسة الوال    
 لمزيدالمتحدة بشكل كبير.. كال الطرفين لهما نهج مماثل تجاه الشرق األوسط، فهم ال يريدون ا

 من الحروب ويريدون تعزيز السالم. 
 

 "تسوية األراضي" بالضفة دليل قاطع أن "الضم" لم يتوقف
ي فالل علق مصطفى البرغوثي األمين العام لحركة المبادرة الوطنية على نظر حكومة االحت    

توصية قدمتها اإلدارة المدنية بمسح شامل ألراضي الضفة سعيًا لضم أكبر قدر ممكن من 
ذ األراضي للمستوطنات؛ وقال إن هذا األمر في غاية الخطورة، و"اسرائيل" بهذه الخطوة تنف

 ةمقاطعالضم الفعلي، مضيفا: ال يمكن وقف الضم إال بالمقاومة الشعبية الواسعة وتفعيل حركة ال
طنية والعقوبات مع "اسرائيل"، ولكن لن يتحقق ذلك بالشكل المطلوب إال إذا كان هناك قيادة و 

 موحدة وإنهاء كامل لالنقسام".
 مدنيةوكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" قد ذكرت أن الحديث يدور عن توصية قدمتها اإلدارة ال    

ة ألراضي الضفة وخاصة تلك ومنسق أعمال حكومة االحتالل في الضفة بضرورة تسوية شامل
 حسب اتفاقية أوسلو. Cالمتواجدة في المناطق المصنفة 

 
 قرارات 6التصويت لصالح 

ات لقرار اقال مسؤول دائرة األمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية،عمر عوض هللا، إن      
ين الستة التي صّوتت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار عليها؛ تقدمها فلسط

ول األ ربشكل سنوي ودوري للجمعية العامة لألمم المتحدة، وقالت الخارجية الفلسطينية: إن القرا
ة، دول 151يتعلق بعمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، وصّوت لصالحه 

 دول عن التصويت. 9ضده، وامتنعت  5و
، صوتا لصالحه 153وحصل القرار الثاني الخاص بتقديم المساعدة لالجئين الفلسطينيين، على 

 دولة عن التصويت. 12ضده، وامتنعت  2و
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ه الثالث فيتعلق بالمحافظة على ممتلكات الالجئين الفلسطينيين، وصّوت لصالح وأما القرار
 دول عن التصويت. 8وامتنعت  6وضده  151

وحصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 
 دولة عن التصويت. 14، وامتنعت 7صوتا، وصّوت ضده  142الشرقية، على 

نية، لقرار الخامس بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في األرض الفلسطيوا
 دولة عن التصويت. 16، وامتنعت 9، وضده 138بما فيها القدس الشرقية، وصّوت لصالحه 

وحصل القرار السادس الخاص باللجنة الخاصة للتحقيق في ممارسات اإلحتالل، وأثرها على 
 دولة عن التصويت. 76،وامتنعت 13صوتا، صّوت ضده  72لسطيني،على حقوق الشعب الف

ورّحب الخارجية الفلسطينيه، بالتصويت لصالح القرارات، ووّجهت الشكر للدول التي صوتت 
صويت لصالح هذه القرارات، و تبنتها بما فيها دول االتحاد األوروبي؛ وأشارت إلى أن هذا الت

 موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتا ومتماسكا، تجاه حقوق "مؤشر ال يحمل مجاال للشك بأن 
 الشعب الفلسطيني والجئيه، وفي مواجهة ممارسات اإلحتالل وجرائمه".

  
 حملة "برلمانيون ضد التطبيع"

لكتروني دولي نظمه المجلس، مع رابطة برلمانيون خالل مؤتمر ا-أعلن المجلس التشريعي 
 دولة،   20ألجل القدس عن إطالق حملة دولية "برلمانيون ضد التطبيع" بمشاركة أكثر من 

 وقال النائب األول بالمجلس التشريعي أحمد بحر، أن الحملة تهدف لـ:  
 ًفا واحًدا في مواجهة التطبيع.مستوى العالم للوقوف صتحشيد الجهود البرلمانية على  -
 الحراك البرلماني صبغة قانونية وتشريعية قادرة على محاصرة نهج التطبيع. اعطاء -
 ضغط على الحكومات المختلفة لتحمل مسؤولياتها في مواجهة التطبيع.ممارسة ال -

الشرعي من التطبيع، داعًيا وطالب بحر علماء األمة إلى إصدار فتاوى توضح الموقف      
جامعة الدول العربية بتعليق عضوية أية دولة تقوم بالتطبيع، وتفعيل قانون المقاطعة العربية 
لـ"إسرائيل"؛ وذكر أن الحملة البرلمانية الدولية وضعت برنامجا شامال لتفعيل البعد البرلماني 
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طوات واإلجراءات المرتبطة بالحملة العربي والدولي في مواجهة التطبيع، وستباشر بجملة من الخ
 خالل األيام القادمة.

من جهته قال رئيس رابطة برلمانيون ألجل القدس حميد األحمر إن الرابطة التي تضم      
برلمانيين مناصرين للقضية الفلسطينية حول العالم تهدف للدفاع عن الحق الفلسطيني؛وأن 

عدو لغة الخطورة والتعقيد، وتشهد اشتداد ظلم الالظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية با
 وعجز األمة العربية واإلسالمية، وتغول اآللة اإلسرائيلية في تزييف الوقائع والحقائق.

وأكد أن التطبيع يشكل ضوء أخضر لالحتالل لالستمرار في سياساته العدوانية ومشاريعه 
ق مًعا بآليات مواجهة التطبيع، ود االستيطانية ضد الشعب الفلسطيني، لذلك نجتمع لنتباحث
 ناقوس الخطر للدفاع عن الحق الفلسطيني برلمانيا وقانونيا".

نية وأطلق المجلس التشريعي بالتعاون مع رابطة برلمانيون ألجل القدس وثيقة الحملة البرلما
 نية".إلسبالمناهضة التطبيع التي تم صياغتها بأربع لغات وهي"العربية واإلنجليزية والبرتغالية وا

 
 ال عالقة التفاقيات التطبيع بحل القضية الفلسطينية  

 روبية،ودبلوماسيون ونشطاء سياسيون في القارة األو  برلمانيون أوروبيون من جهتهم أجمع      
ن على أن اتفاقيات التطبيع األخيرة ال عالقة لها بحل القضية الفلسطينية وال بالسالم بي

علق ما يتن، مطالبين االتحاد األوروبي بدعم وتطبيق القانون الدولي فياإلسرائيليين والفلسطينيي
 بفلسطين، وباستخدام اآلليات المتاحة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.

د من جاء ذلك خالل ندوة نظمها منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني"يوروبال فورم" بمشاركة عد
ن الدبلوماسيين وصانعي السياسات من الدول األوروبية والعربية، والعشرات مالمتحدثين من 

 النشطاء السياسيين من القارة األوروبية.
وشددت عضو مجلس الشيوخ اإليرلندية، إيفانا باشيك،على أن"الغياب المطلق لفلسطين من 

رامب وحملته عملية التطبيع، يجعل من الصعب النظرإلى اتفاقات التطبيع بعيدا عن خطة ت
إلعادة انتخابه للرئاسة لدورة ثانية"، داعية الدول األوروبية للدفاع بقوة عن الحقوق الفلسطينية؛ 



 
15/11/2020  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(123رقم )   
 

 
 

23 
 

وأكدت أن االتفاقات تعمل على تأجيل الضم فقط بدال من إزالته من األجندة السياسية لالحتالل، 
 لألراضي الفلسطينية.مشيرة إلى أن وجود وتوسيع المستوطنات يشكل في حد ذاته، ضما فعليا 

، من جانبها، وصفت مارجريت أوكين، عضو البرلمان األوروبي، هذه االتفاقيات بالسلبية    
جب وأن على االتحاد األوروبي أن يلعب دورا أكثر نشاطا مما كان عليه الحال في السابق، وي

 قف األوروبيةأن ينتقل من سياسة اإلدانة إلى الفعل؛وطالبت أن يقترن ذلك بمضاعفة الموا
اسب الحالية بشأن التفرقة بين إسرائيل ومستوطناتها وهذه اإلجراءات لو تم اتخاذها بشكل من

 هن.فإنها ستحدث تأثيرا ملموسا يلحق تكلفة بإجراءات إسرائيل وستؤدي إلى تغيير الوضع الرا 
ن ف بالده ممن جهته، انتقد النائب عضو المجلس الوطني النمساوي، هيلموت براندستاتير، موق

لية الضم والتطبيع، قائال إن "النمسا يجب أن تتحد تحت مظلة واحدة وتتجنب التناقضات الداخ
 مثل دعم خطة الواليات المتحدة وفي ذات الوقت تشترك في الهيئات الدولية التي ترفض هذه

 الخطة." 
دولة الكويت وكشف العضو السابق في مجلس األمة الكويتي، الدكتور ناصر الصانع أن "    

 تعرضت للكثير من الضغوط لالنضمام لركب التطبيع، ولكنها بسبب المعارضة الداخلية وبسبب
وط نظامها البرلماني األفقي وما تتمتع به من ديمقراطية استطاعت أن تصمد في وجه تلك الضغ

 واالستمرار في معارضة التطبيع". 
وروبي الفلسطيني ؛ على أن اتفاقيات وشدد زاهر بيراوي، رئيس منتدى التواصل اال       

في  لسالمالتطبيع العربية األخيرة لن تجلب السالم لدولة االحتالل، وأن السبيل الوحيد لتحقيق ا
 .المنطقة يكون فقط بإنهاء االحتالل وتمكين الفلسطينيين حق تقرير المصير وإقامة دولتهم

وة المنتدى،أن أحد دوافع عقد هذه الندوأكد روبرت أندروز مسؤول العالقات العامة في      
 السياسية بمشاركة البرلمانين األوروبيين هوالمساهمة في تصحيح الخطاب األوروبي الرسمي

 المتكرر والذي يشيد باتفاقيات التطبيع بين الدول العربية و"إسرائيل".
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 الخسائر الفلسطينية من فوز بايدن 
ن ق باراك أوباما سمح بتمرير قرار في مجلس األمعندما غادر الرئيس االمريكي األسب      

ضد االستيطان، وهو أمر شطبه ترامب باعترافات لصالح اسرائيل غير مسبوقة، وجاءت 
ا ميري، تصرفاته من البيت األبيض، وكأنها تأييد لنتنياهو واهانة الوباما ووزير خارجيته جون ك

س النقسام داخل اللوبي الصهيوني في جرى ليس انحياز للعرب وفلسطين بمقدار ما هو انعكا
ل كأمريكا وأفكار أمريكية جديدة حول المصالح واألوليات األمريكية، والخطير أن الوقت في 

 األوقات يعمل لصالح االستيطان والتهويد.
عليا بالعودة ألوباما وعتب الديمقراطيين على نتنياهو، فهو موقف لن يتجاوز المصلحة ال     

ن رص على ابقاء آبار النفط وريعها بيد أمريكا، كما جرى حين خشيت أمريكا مالسرائيل والح
 دخول اسرائيل على خط الحرب في العراق وتأثير ذلك على التحالف العربي ضد صدام.

 لكبرى اآلن يعود الى البيت األبيض نائب أوباما يحمل من الماضي ما يلزم التحوالت العالمية ا
ئيل، اسرا ن يخسر ثوابت االدارات االمريكية المتعاقبة وفي مقدمتها أمنالجارية والمنتظرة، دون أ

 عيشهاتلكن القادم الجديد لن يجد ما يرغمه على حلول جذرية ألسباب متعددة منها السيولة التي 
ك المنطقة العربية، ورغبة اسرائيل في استمرار الجمود من اجل تحول مخططاتها لواقع، وكذل

على  يني وانشغال االقليم كل بهمومه امام تردي االقتصاد وزيادة األعباءهشاشة الوضع الفلسط
 الدول وتنامي أعداد السكان.

اعتمادا على ما سبق فأقصى ما سيقدمه الفلسطينيون لبايدن هو القول بأن فتح وحماس    
جاهزون لسالم على اساس حل الدولتين إلقناع فريق بايدن الجديد بأهمية القبول بمصالحة 
فلسطينية تشرعن حركة حماس داخل النظام السياسي كأساس الستئناف المفاوضات، حينها 

ين ستستدعي اسرائيل الفلسطينيين لحلبة العنف والمواجهة لتقول ال سالم مع هؤالء المتصالح
 إلبادة اسرائيل.
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وفي حال لم تشعل اسرائيل نار الحرب للتملص من مفاوضات لن تكون اال بسقف زمني     
مرجعية دولية، كشرط فلسطيني يتفهمه األوربيون والروس والصينيون، فهذه الفرضية ضارة و 

 بدولة ال تريد سوى الوقت لفرض واقع "يهودا والسامرة".
بيت المناخ االيجابي في البيت األبيض والهدوء األردني بعد زوال غمة ترامب، سيدفع قادة ال

بل اجع عن كل خطوة أقدم عليها ترامب سيكون بمقااألبيض البتزاز القيادة الفلسطينية فالتر 
 فلسطيني، فتصبح اسرائيل أكثر استفادة من المنشار األمريكي ذهابا وايابا.

لك أي حلول ممكنة تأكل من اللحم الحي الفلسطيني وتشرعن الوقائع االسرائيلية الخطيرة، لذ
 الخسائر الفلسطينية من حكم ترامب هي:

اوال:وضع المصالحة الداخلية على المحك واختبارحماس على طاولة شروط الرباعية     
الدولية،وفي احسن االحوال سيتم قبول حماس ضمن نظام فلسطيني يتلقى عروض دون الحل 

 االدنى.
بمقابل  ة لكنثانيا: ستعتمد االدارة األمريكية الجديدة تفكيك قرارات ترامب ما عدا نقل السفار      

 فلسطيني من اجل استئناف عملية التسوية ةارضاء اسرائيل.
حل من ذا الثالثا: اعادة حل الدولتين للتداول فيما يدرك الجميع أن نتنياهو وحلفاءه أفرغو ه     

 محتواه، أو على األقل منع والدته إال ككيان مشوه عبرت عنه خطة "صفقة القرن".
ة يت األبيض محمال بالتداعيات الصحية واالقتصاديرابعا: سيدخل الفريق األمريكي للب     

تز الزمة كورونا، وسيكون التركيز على تنامي القوى األسيوية وستبقى الصين خطر اقتصادي يب
في و التجارة األمريكية، بمعنى أن الملف الفلسطيني سيبقى تحت المسكنات والحلول االنسانية 

 حال اتخاذ قرارات ستفرض دون نقاش كبير.
لبحر اخامسا: ملفات الشرق األوسط كثيرة من سوريا الى ليبيا واليمن والغاز المكتشف في      

قد فالمتوسط والنشاط الروسي والتحركات التركية جميعها قضايا ساخنة فيما الملف الفلسطيني 
حراراته، والفلسطينيون غير قادرون على تسخينه سلميا، ويدركون أن تأجيج الصراع سيكون 

 تل أبيب.لصالح 
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سادسا: سيرى جزء فاعل من العرب أن شرعنة حماس في النظام السياسي الفلسطيني      
، وهذا رانيةبمثابة اعادة الدم في عروق االخوان المسلمين وقبول بالتدخالت التركية والقطرية واالي

 مزعج لألنظمة التقليدية في المنطقة.
هد عرغم محاوالتهم الفاشلة، السابقة خاصة في سابعا: لم ينجز الديمقراطيون حال شامال     

 بيل كلينتون ألنهم يفهون الصراع بشكل مختلف ينتمي للرواية االسرائيلية.
مار طبعا.. عهد ترامب ليس أفضل لكننا ندرك بحكم التجربة الممتدة ان حزبي الفيل والح     

ة ا أن األوراق الفلسطينيفي أمريكا ، يشكلون كيان يتشابه ويتماهى مع دولة االحتالل، كم
 ضعيفة، وقدرة اسرائيل على العبث والمماطلة كبيرة جدا.

 كل ما سبق يعني أن المطلوب منا تقديم ما ال نملك من اجل وعود باتفاق جديد ال توجد له
 ضمانات وال تحميه مظلة صلبة من التفسيرات االسرائيلية والمخاوف األمنية.

 
 يةتوقعات السلطة من بايدن متدن

عميرة هاس أن بايدن سيعود ” هآرتس“وتفترض المحللة للشؤون الفلسطينية في صحيفة     
 لدافعالدعم وكالة األونروا ومنظمات التنمية التي تعمل في المناطق الفلسطينية المحتلة ولكن 

 ليس اعترافه بحقوق الفلسطينيين، بل رفع عبء إدارة أمور الفلسطينيين عن كاهل إسرائيل،
 لى أن الفلسطينيين تمنوا سقوط ترامب حتى وإن كانت توقعاتهم السياسية من الحزبمنوهة ا

 الديموقراطي ومن جو بايدن منخفضة.
األمريكان اإلنجيليون  –هذا يسري على الجميع مواطنين وقيادة؛ ترامب ومقربوه اليهود “و 

ادلة م العسطينيين وبمطالبه)اإلفنجالستيون( أظهروا طوال سنوات حكمه استخفافًا عميقًا جدا بالفل
 “. هذا ليس عجيبًا و  –بالتحرر من االحتالل

وتخلص هاس للقول متسائلة: الى أي مدى اآلن، عندما يعود رئيس ديموقراطي الى البيت 
من  األبيض، سيتعلم الفلسطينيون )وعرب آخرون( كيفية تحسين هذه العالقات والدفع بها قدماً 

 لفلسطيني وليس فقط السلطة الفلسطينية؟أجل تعزيز الموقف السياسي ا
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” أوهام“من تورط السلطة الفلسطينية في  48ويحذر مثقفون فلسطينيون داخل أراضي      
استئناف المفاوضات مع إسرائيل لهدف المفاوضات إلى ما شاء هللا واستغاللها لتسمين 

يمي تسويته؛ويحذر األكاداالستيطان تحت تغطيتها ومواصلة إدارة الصراع دون السعي الحقيقي ل
المحاضر في العلوم السياسية بروفيسور أسعد غانم من عودة السلطة الفلسطينية لـ أوهام 

ير التفاوض منوها أن االحتالل لن يغير مواقفه طالما بقي مجانيا، مشددا على أن إسرائيل غ
 داخل ء الفلسطينيينمعنية بتسوية الدولتين وتطمع بـ ابتالع معظم أراضي الضفة الغربية وإبقا

 أقفاص وخلف الجدران.
 

 هاريس: إدارة بايدن ستلغي العديد من خطوات ترامب تجاه الفلسطينيين
ن إيا(، قالت مرشحة نائب الرئيس األمريكي،السناتور كاماال هاريس )ديمقراطية من كاليفورن     

 ة ترامب فيما يتعلق"إدارة بايدن المحتملة ستلغي العديد من الخطوات التي اتخذتها إدار 
 بالفلسطينيين" ؛وقالت:"نؤمن أنا وجو أيًضا بقيمة كل فلسطيني وكل إسرائيلي وسنعمل على

 ضمان تمتع الجانبين بتدابير متساوية من الحرية واألمن واالزدهار والديمقراطية".
و"نحن ملتزمون بحل الدولتين وسنعارض أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذا الهدف؛ كما 
سنعارض الضم والتوسع االستيطاني؛ وسنتخذ خطوات فورية الستعادة المساعدات االقتصادية 

ة قنصليواإلنسانية للشعب الفلسطيني،ومعالجة األزمة اإلنسانية المستمرة في غزة وإعادة فتح ال
 األمريكية في القدس الشرقية،والعمل على إعادة فتح بعثة منظمة التحرير في واشنطن".

 
 درك أهمية السلطة السرائيل  بايدن ي
 رأت صحيفة "هآرتس"،في تحليل لمراسلتها في الضفة الغربية، عميرا هيس،أن الرئيس       

أن األميركي المنتخب "جو بايدن" يدرك أهمية بقاء السلطة الفلسطينية لألمن اإلسرائيلي، و 
 الفلسطيني نفسه.انتخابه سيكون جيدًا للسلطة الفلسطينية ولكن ليس بالضرورة للشعب 
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 ن جيدوأضافت، أن "الفلسطينيين تمنوا وانتظروا سقوط الرئيس دونالد ترامب"؛وإن "انتخاب بايد
 للسلطة الفلسطينية، وهي سلطة تسعى للبقاء، وتحولت إلى عامل ثابت لن يختفي بسهولة على

 قت بالبقاء/الرغم من كل التوقعات لذلك وعلى عكس هذه التوقعات؛ فهي سلطة تهتم طيلة الو 
من  والحفاظ على نفسها ليس فقط من أجل الطبقة البيروقراطية العليا وحركة فتح وإنما أيًضا

 أجل عشرات آالف العائالت واألسر المرتبطة بها في معيشتها."    
ي وقالت: "وسواء أحببتم ذلك أم ال فإن السلطة هي الكيان الذي يدير حياة الفلسطينيين ف 

في  ية التي لها نوع من التواصل والحياة شبه الطبيعية في ظروف غير طبيعيةالجيوب الفلسطين
ن جودة التعليم، وعن النظام بغض النظر ع -إسرائيل؛ وإنها الكيان المسؤول عن عمل المدارس

الصحي دون عالقة بالحاجة لتحسينه؛ إنها اإلطار لوجود مؤسسات رياضية وثقافية وتحسين 
ة لجريماوالكهرباء في هذه الجيوب، والمحافظة على النظام والوقاية من  البنى التحتية والشوارع

 المحلية".
 لسلطةاو"لهذا السبب بالذات، فإن بايدن، مناصر إلسرائيل من الطراز القديم، يدرك أهمية      

ذلك لكان. الفلسطينية إلسرائيل، لكونها تعفي إسرائيل من العبء المباشر في إدارة حياة هؤالء الس
 ها".لفإن عليه أن يضمن أال تنهار السلطة الفلسطينية اقتصاديًا وأال تفقد الحاجة السياسية 

وبحسب هيس، ستستأنف العالقات الدبلوماسية بين الواليات المتحدة والسلطة الفلسطينية، 
يين وسيعاد فتح الممثلية الفلسطينية في واشنطن، وستتجدد اللقاءات بين ممثلين مدنيين وأمن

ة سطينيركيين مع موظفين فلسطينيين، وستقوي هذه اللقاءات أيضًا الشعور الذاتي للطبقة الفلأمي
ل ، سرائيالحاكمة بأهميتها؛ وتابعت "وألن بايدن وحزبه يدركون أهمية السلطة الفلسطينية لدولة إ

فيمكن االفتراض أنهم سيبحثون عن طرق الستئناف الدعم المالي لها؛ وسيكون استئناف ذلك 
نه وبدأ سريا 2018بشكل مباشر صعبًا بفعل قانون اإلرهاب الذي أقره الكونغرس األميركي عام 

 ولم يتم تغييره كليًا، فهو ينص على أن كل سلطة سياسية تحصل على 2019فعلًيا في العام 
في  تمويل من الواليات المتحدة ستكون عرضة للمقاضاة أمام المحاكم األميركية،بدعوى تورطها

 هاب؛ لذلك أعلن الفلسطينيون في حينه عن التوقف عن تلقي مساعدات أميركية".اإلر 
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 ووفقًا لهيس فإن استئناف الدعم األميركي للسلطة الفلسطينية سيكون مصحوبًا بعودة     
 لك منالتنسيق األمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وقد تطلب الواليات المتحدة ذ

ناف ة كبادرة حسن نية وقد تبادر السلطة بنفسها إلى ذلك وتجد ذريعة الستئالسلطة الفلسطيني
دعم التنسيق األمني مع إسرائيل؛ وأضافت "يمكن االفتراض أيضًا أن تعود الواليات المتحدة ل

ي فوكالة تشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، ودعم منظمات إنسانية غير حكومية تنشط 
 .األراضي الفلسطينية

 
   توقع استالم أموال المقاصة عبر وسيط أوروبي

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن مشاورات تجريها السلطة الفلسطينية من أجل إعادة      
ية استالم أموال المقاصة من إسرائيل وفق آلية متفق عليها، بما يضمن تخفيف األعباء المال
ف التي ُتعاني منها الحكومة الفلسطينية؛ وقالت المصادر الفلسطينية، التي فضلت عدم الكش

ه من المرجح أن تتسلم السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من إسرائيل عبر وسيط عنها، ان
 ستالمأوروبي خالل األسابيع المقبلة من الشهر الجاري، الفتًة إلى أن األمر مرتبط بآلية اال

وحصة إسرائيل من تلك األموال؛ وأوضحت المصادر، أن إسرائيل وافقت بشكل مبدئي على 
سلطة مة الفلسطينية دون اقتطاع أي مبالغ مالية أو ديون متراكمة على التحويل األموال للحكو 

ئيل في الوقت الراهن، مشيرًة إلى أن أي اقتطاع سيكون بتوافق بين السلطة الفلسطينية وإسرا
 والوسيط األوروبي.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك حديثا يجري عن عودة العالقات إلى ما كانت عليه في     
جري ، خاصة بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، مبينة أن األمر مرتبط بعدة أمور يالسابق

بدي تالتفاهم عليها خاصة قضايا ضم أراضي الضفة الغربية؛ ولفتت إلى أن القيادة الفلسطينية 
 حماسا لعودة العالقات مع إسرائيل والواليات المتحدة بعد خسارة دونالد ترامب.
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بعد  فلسطينية ترفض منذ عدة أشهر استالم أموال المقاصة من إسرائيل، وذلكيذكر أن السلطة ال
 قرار الرئيس عباس قطع كل العالقات مع حكومة العدو؛ احتجاجا على عزمها تنفيذ خطة الضم

 ألجزاء من الضفة الغربية.
  
 تأثير فوز بايدن على العالقات األمريكية اإلسرائيلية  

ي يهودًيا حتى تكون صهيونًيا".. عبارة قالها الرئيس األمريك "ليس بالضرورة أن تكون     
المنتخب جو بايدن، عّبر خاللها عن حبه وتأييده إلسرائيل، كيف ال وهو الذي قدم دعًما 

 بمليارات الدوالرات إلسرائيل عندما كان نائًبا للرئيس األمريكي األسبق باراك أوباما.
بين عم السخي من قبل جو بايدن إلسرائيل، إال أن مراقوبالرغم من هذا التأييد الواضح والد 

تكون اعتبروا أن فوز بايدن سيضع إسرائيل أمام مرحلة جديدة حتى لو لم يتأثر أمنها، لكنها س
 مصحوبة بتغييرات مختلفة.

يكية أسئلة كثيرة تدور حول تأثير فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة األمر 
لضم العالقة بين والواليات المتحدة وإسرائيل، أبرزها: مصير صفقة القرن وخطة ا على مستقبل

ب والملف اإليراني وحتى مستقبل نتنياهو شخصًيا وحياته السياسية التي تقف على المحك بسب
 ملفات الفساد التي تحيط به.

 
 إسرائيل ال يهمها من يفوز 

ا يهمه الكاتب اإلسرائيلي في صحيفة "هآرتس" العبرية، جدعون ليفي، قال: إن "إسرائيل ال      
ايدن، جو ب في نهاية األمر من سُينتخب رئيًسا للواليات المتحدة األمريكية، سواء دونالد ترامب أو

 فكالهما نفس الشيء".
بايدن، يسود هناك اتفاق راسخ واعتبر ليفي، أنه حتى بين رجلين متناقضين جًدا مثل ترامب و 

يقف فوق كل اختالف في اآلراء، وهو استمرار التأييد األمريكي إلسرائيل، لذلك ليس مهًما من 
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منهما يفوز؛ "صحيح أن ترامب هو صديق للمستوطنين ويعترف بالسيادة اإلسرائيلية على 
 إلى تجميد مشروعهم"، الجوالن، ولكن بايدن لن يفعل شيًئا يؤدي إلى إخالئهم أو على األقل 

يأتي وأضاف الكاتب جدعون ليفي، أنه "لدى بايدن أيًضا سيختفي الفريدمانيون والكوشناريون وس
يدمان د وفر بداًل منهم فريدمانيون أكثر اعتدااًل وجدية"، في إشارة منه إلى السفير األمريكي ديفي

 ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر.
يين سيقود مجموعة مختلفة من المحيطين به، أقل ازدراًء للفلسطين وأشار ليفي إلى أن "بايدن

 وأكثر اعتراًفا بوجودهم".
 

 ملفات رئيسية ستتغير
 من جهته أكد المحلل اإلسرائيلي في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرئيل، أن ملفين    

 أساسيين سيتأثران بفوز جو بايدن بالرئاسة األمريكية.
 الملف اإليراني، حيث حذر الوزير اإلسرائيلي تساحي هنغبي من أن عودة الملف األول : هو

 بايدن لالتفاق مع إيران سيقود إلى مواجهة بين إسرائيل وإيران.
تصر سوأشار إلى أنه في ظل ترجيحات بعودة بايدن إلى االتفاق النووي مع إيران،فإن إسرائيل  

وضع  تعلق بمراقبة المشروع اإليراني، وأيًضاعلى أن يشمل االتفاق تغييرات في بنود رئيسية ت
 شروط على مشروع الصواريخ البالستية اإليرانية.

ة لسفار االملف الثاني: من حيث التغيير المحتمل، فهو عودة الفلسطينيين إلى واشنطن وإعادة فتح 
دة ياالفلسطينية هناك، يقابلها عودة زيارات مسؤولين أمريكيين إلى رام هللا واالتصال بالق

 الفلسطينية.
كذلك من بين التغييرات األخرى التي يرصدها هرئيل، تتعلق بتراجع مكانة بنيامين        

نتنياهو الدولية، وفقدان موقع القناة األولى للوصول إلى الرئيس األمريكي ترامب في نظر زعماء 
وًصا وأن عالقته دول كثيرة، وإن كانت حكومته لن تدخل في مواجهة شديدة مع إدارة بايدن خص
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مع بايدن ال تتصف بالعداء الذي ساد بينه وبين الرئيس األمريكي األسبق باراك أوباما أو بين 
 الرئيس بيل كلينتون والحًقا زوجته المرشحة السابقة للرئاسة هيالري كلينتون.

ي اطويرى هرئيل أن الديمقراطيين األمريكيين، لن ينسوا لنتنياهو موقفه ضد الرئيس الديمقر 
 ، وإلقاء خطاب ضد سياسة أوباما في الكونغرس األمريكي.2015السابق باراك أوباما عام 

وبحسب المحلل عاموس هرئيل فإن البيت األبيض لن يعود بمثابة البيت الثاني للسفير  
 ا علىاإلسرائيلي رون دريمر، ولن يكون السفير األمريكي المقبل لدى إسرائيل مستوطًنا يمينيً 

رامب اها تسفير الحالي ديفيد فريدمان، كما سيفقد نتنياهو الهدايا السياسية التي منحه إيغرار ال
 خالل ثالث معارك انتخابية في العامين األخيرين.

ر واعتبر هرئيل أن فوز بايدن من شأنه أن يبطئ مسار التطبيع العربي مع إسرائيل، وسينتظ 
 طط فيالرؤساء العرب أواًل معرفة ما سيحدث على الساحة األمريكية اإليرانية، وسيتم "وضع الخ

 األدراج مؤقًتا".
لى إيته ت األولى لوالبدورها، أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن بايدن سيكون مضطًرا في السنوا   

ي فالتفرغ أكثر للقضايا الداخلية وفي مقدمتها مواجهة جائحة كورونا، ورأب الصدع الداخلي 
لمه الواليات المتحدة، وستكون ملفات الشرق األوسط مرشحة للترحيل في المرحلة األولى من تس

 الرئاسة.
 
 التأثير على نتنياهو 

ابات ن اإلسرائيلي، عماد أبو عواد، تناول قضية االنتخالكاتب الفلسطيني المختص في الشأ    
ة األمريكية من زاوية أخرى، وهي انعكاس فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على رئيس  حكوم

 العدو بنيامين نتنياهو شخصًيا.
حيث قال : إن "فوز بايدن في انتخابات الرئاسة األمريكية، سينعكس بشكل كبير على شخص  

الكثير من الملفات، أبرزها المرتبطة بالوضع الداخلي في ظل القناعة الكبيرة لدى نتنياهو في 
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الجمهور اإلسرائيلي ان ترامب عمِّل شخصًيا لخدمة نتنياهو في الجوالت االنتخابية الثالث التي 
 حدثت في العامين األخيرين.

ع مطبيع إعالن مسيرة الت"فإعالن صفقة القرن وما سبقه من نقل السفارة األمريكية إلى القدس، و  
وز نه بفالدول العربية، كان بالمجمل يترافق مع كل جولة من تلك الجوالت االنتخابية"، واعتبر أ

عكس يدة ببايدن، سيفقد نتنياهو الهدايا المجانية من البيت األبيض، ويمكن أن تعمل اإلدارة الجد
ت ى سياسته السابقة والتي فّضلما تشتهيه رياح نتنياهو، كنوع من التوبيخ غير المباشر عل

 الحزب الجمهوري على الديمقراطي.

و تنياهنوأشار إلى أن مساحة المناورة عند نتنياهو فيما يتعلق بالشؤون الداخلية ستقل، حيث أن 
آلن الذي كان من المرجح بأنه سُيسارع إلى إجراء انتخابات جديدة بمجرد فوز ترامب، سيكون ا

 ا على دراسة معّمقة لالرتدادات.أكثر تريًثا وأكثر حرًص 

وفين وإن تسلم بايدن لمقاليد الحكم في أمريكا دون فوضى أومعيقات،سيعطي انطباًعا لدى المتخ
شرات في إسرائيل بأنه باإلمكان اآلن البدء فعلًيا بمحاكمة نتنياهو والتخلص منه، حيث أن مؤ 

ون مجرد فقاعات فارغة ستشجع الخراب التي ُيصدرها نتنياهو ضد من يحاول المساس به ستك
 الكثيرين للعمل ضده، وربما ارتفاع وتيرة المظاهرات للخالص منه.

 ها قدويرى مراقبون أن مالمح السياسة األمريكية تجاه إسرائيل لن تتغير من حيث المبدأ، لكن 
تشهد تغيرات واضحة في بعض الملفات المركزية مثل موضوع حل الدولتين الذي يؤمن به جو 

ي لرئيسايدن، وتأثيره على "صفقة القرن"، إضافة إلى الملف اإليراني، فأمريكا ستبقى الحليف اب
 ي عاموالداعم األكبر إلسرائيل، وجدير بالذكر هنا ما قاله جو بايدن في مجلس الشيوخ األمريك

 : "إذا لم توجد إسرائيل، لكان على الواليات المتحدة اختراع إسرائيل".1986
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 انية تعمق الشرخ بين نتنياهو وغانتس أزمة الميز 
يكود ن اللعاد مشروع الميزانية العامة مجددا إلى الواجهة وسط استمرار التباين بالمواقف بي     

ير و ووز وحزب "كاحول الفان" بشأن إقرار الميزانية دون التوصل إلى تفاهمات بين بنيامين نتنياه
 األمن بيني غانتس، األمر الذي يعزز فرض التوجه إلى انتخابات مبكرة.

ذه ه، بحيث ستتيح له 2020ة "يسرائيل هيوم" بأن نتنياهو لن يتنازل عن ميزانية وأفادت صحيف
يزانية ، وهو الموعد النهائي للمصادقة الم2021الميزانية نقطة انطالق مناسبة النتخابات آذار 

يم المقبلة؛ وتقدر الصحيفة أن نتنياهو يفضل حل الكنيست في آذار المقبل، لكنه مستعد لتقد
لن  ى كانون األول المقبل، بيد أنه لن يتخلى عن كرسي رئاسة الحكومة، بمعنى أنهتنازالت حت

كا يحترم اتفاقية التناوب على رئاسة الحكومة التي وقعها مع غانتس، األمر الذي يعد انتها
فقا ان" و لالتفاقية، لكن بالنسبة لنتنياهو من انتهك االتفاقية عشرات المرات هو حزب "كاحول الف

 .للصحيفة
مام اري أوسبق ذلك، أن أعلن وزير المالية، يسرائيل كاتس، أنه سيطرح مقترح الميزانية للعام الج

، 2020من الشهر القادم لتمرير ميزانّية  23الحكومة، قائال إنه "ال حاجة إلى االنتظار إلى 
صادقت  التيمليارا  411ويمكن تمرير بسرعة الميزانية المستندة إلى الميزانية المستمرة بمجموع 

 عليها الحكومة والكنيست".
ه في وعليه، فالمعركة تنتقل في هذه المرحلة إلى ساحة "كاحول الفان"، وتشير الصحيفة إلى أن

بقاء حال لم يقدم نتنياهو تنازالت فإن الحسم ينتقل إلى غانتس، أما التنازل والتراجع مع ال
سك شهر، لكن ال تستبعد الصحيفة أن يتمبالحكومة كوزرا لألمن ونائب لرئيس الحكومة لبضعة أ

انتس نتنياهو بموقفه دون تقديم تنازالت مع التوجه النتخابات مبكرة التي قد تسهم باختفاء غ
 وحزبه عن المشهد السياسي.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو يتابع ما يحدث في الواليات المتحدة والدعم الذي حظي به     
الد ترامب انتخابات الرئاسة، حيث أوضحت أن نتنياهو معارضيه بعد خسارة صديقه دون
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يستخلص العبر ويتعامل مع أي وضع سياسي قبل أي شخص آخر، وليس من المستبعد أن 
 يدفع نحو افتتاح صناديق االقتراع.

وتسود خالفات في قيادة حزب "كاحول الفان"، وخاصة بين رئيس الحزب غانتس، وبين     
نفيذ نازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورين، حول ما إذا كان ينبغي توزير الخارجية، غابي أشك

تهديدات تصل حد حل الحكومة على خلفية المصادقة على الميزانية أم الموافقة على موقف 
 23ي في نتنياهو، بالمصادقة على ميزانية العام المقبل بعد الموعد المقرر في االتفاق االئتالف

 كانون األول المقبل.
رت مصادر في مكتب رئيس حزب "كاحول الفان"، غانتس، إلى أن األخير يعتزم دعم وأشا

تشكيل حكومة بديلة ضيقة برئاسة الرجل الثاني في المعارضة ووزير األمن األسبق، موشيه 
 المقبل. 2021يلم"، في حال عدم المصادقة على ميزانية العام ت -يعالون من "يش عتيد 

انية فان" والليكود، في آب الماضي، على خلفية المصادقة على الميز ونشبت أزمة بين "كاحول ال
هذا نية لللعام الجاري، فبينما ينّص االتفاق الحكومي على ميزانية لعامين، يطالب نتنياهو بميزا

نية العام فقط؛ وبدأت أوساط نتنياهو بالحديث عن أنه لن يكون اإلمكان المصادقة على الميزا
 حتى الشهرالمقبل.

ر ي نهاية آب الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون يقضي بتأجيل إقراوف
ابات الميزانية العامة حتى كانون أول المقبل، ما منع حل الكنيست تلقائيا والذهاب إلى انتخ

 جديدة.
 

 رئيس سابق للموساد يدعو لحلف ثالثي يضم السعودية
 موساد" ، شبتاي شبيت، عن األمور التي يفترض برئيستحدث الرئيس األسبق لجهاز "ال      

  الحكومة نتنياهو أن يقوم بها، مع وصول المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى البيت األبيض.
وأوضح  شبتاي شبيت، في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أن عهد الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، "أصبح من التاريخ"، وأن من أبرز الخطط التي يجب العمل على تنفيذها، هي 
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إنشاء حلف ثالثي يجمع االحتالل مع الواليات المتحدة والسعودية؛وتابع:"لو كنت مكان نتنياهو 
خدم قناة سرية من أجل أن أنقل طلبا للرئيس المنتخب جو بايدن،لاللتقاء به في أقرب كنت سأست

وقت ممكن، وفي هذا اللقاء، سأشرح له بأنني قررت استغالل انتخابه من أجل أن أعرض أمامه 
كيف سأرى العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة، على خلفية التغييرات التي ستجري في 

 ، وفي الشرق األوسط بشكل خاص". العالم عموما
انية، ة الثوقال: "كنت سأبدأ بالقول؛ إن الواليات المتحدة زعيمة العالم منذ نهاية الحرب العالمي

 لعالمامضطرة لمواصلة هذا الدور، إذا تمسك بالسياسة االنفصالية لـ"أمريكا أوال"، فإن قيادة 
 طي الليبرالي وقيمه". ستنتقل إلى قوى سلطوية ستنهي النموذج الديموقرا

ي وزعم شبيت، أن "العالم الحر بدون الواليات المتحدة، لن يستطيع مواجهة الصين وروسيا ف
ن قيادة ، والعالم لن يكون على ما كان عليه، كما لن يستطيع العالم الحر بدو 21تشكيل القرن الـ

تي ان الرق األوسط وهما؛ إير الواليات المتحدة أن يواجه وحدة دولتين عظيمتين إقليميتين في الش
رك، تندفع نحو الحصول على قدرات نووية عسكرية، وتركيا التي تحطم الثورة العلمانية ألتاتو 

 وتعود بخطوات ضخمة إلى تركيا العثمانية". 
 ل حلفورأى رئيس "الموساد" األسبق، أنه "إزاء هذه التهديدات فقد فتح شباكا للفرص، لتشكي   

ألوسط، يعرف كيف يواجه أيضا الدول العظمى العالمية، وكذلك الدول ثالثي في الشرق ا
يل، العظمى اإلقليمية، وهذا المحور يجب أن يرتكز على الواليات المتحدة، والسعودية وإسرائ

 والذي سينضم إليه خالل حركته أيضا األوروبيون والدول اإلسالمية المعتدلة"،  
أن  ل ودول الخليج، الذي يجري أمام أنظارنا، من شأنهونبه أن "تحسين العالقات بين إسرائي 

ذه يستخدم كرافعة للدفع قدما بهذه االستراتيجية"،منوها أنه "في حال تبنى الرئيس بايدن ه
درة المباالفكرة،فإن إسرائيل ستكون مستعدة للمساهمة في الدفع بها قدما، بحيث تعلن أنها تقبل ب

 وضات لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني". ، كمسودة للمفا2002السعودية لعام 
علق وفي هذا الجانب، "ستحتاج واشنطن ألن تتبع إزاء السعودية "سياسة واقعية"،في كل ما بت 

 بتوقعاتها منها في مجال الديمقراطية". 
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كرية اقتصادية سيشع قوة عس اإلسرائيلي، -السعودي -ولفت شبيت، إلى أن "المحور األمريكي
نزاع وقيمية، وسيحظى بدعم العديد من دول العالم الحر،وستتمكن إسرائيل من أن تحل أخيرًا ال

 مع الفلسطينيين من موقف قوة وإرادة ومصالحة مع العالم العربي". 
و ج يمكن ائيل أن تستنفذ حتى النهاية التعاون مع العالم العربي، وسوتابع: "كناشئة، تستطيع إسر 

سرا ، سويالسالم توزيعا أكثر عدالة للثروة القومية، ونقل إسرائيل إلى نادي الدول اإلسكندنافية
ر و أكثهوهولندا"؛  ومجددا تساءل: "هل تبدو هذه األمور خيالية؟ ربما، ولكن البديل الذي أراه 

فتا أن"إسرائيل ستواصل السير في مكانها،وستتحول إلى "يهودستان"،وهذا سوءا بكثير"،ال
 المصطلح ليس مني، ولكن ُسمح لي باستخدامه". 

 
 مندلبليت يطالب نتنياهو بالسماح بتعيينات في المناصب الرفيعة

 بينيو حذر المستشار القضائي لحكومة العدو، أفيحاي مندلبليت، كال من بنيامين نتنياهو،      
 غانتس، من أن عدم تعيين موظفين كبار، وفي مقدمتهم المفتش العام للشرطة والمدعي العام

ه لى أنومدراء عامين لوزارات، "يثير" مصاعب قانونية كبيرة، حيث شدد في رسالة بعثها إليهما ع
 لن يتمكن من الدفاع عن ذلك أمام المحكمة العليا.

تنياهو وغانتس،أن "عدم اتخاذ خطوات بأسرع إثر ذلك، كتب مندلبليت في رسالته إلى ن 
وقت ممكن من أجل دفع تعيينات دائمة في الوظائف الرفيعة في سلك الدولة يزيد من المس 
بأداء خدمات الدولة واستقرارها؛ ويثير هذا الوضع، من دون توضيح موضوعي، مصاعب 

ي ستنشأ صعوبة بالغة ف قانونية كبيرة"؛ وأضاف، "كلما ال يحدث تغيير في وضع هذه األمور،
 الدفاع عن أداء الحكومة في اإلجراءات القضائية المذكورة" في إشارة إلى االلتماسات.

ومن الجدير ذكره، أن الحكومة إمتنعت عن تعيين موظفين كبار في عدد من المناصب  
ة منذ حل الحكومة السابقة، وتم تأجيل تعيينات كهذه مرة تلو األخرى، حتى تشكيل الحكوم
ل الحالية، لكن االتفاق االئتالفي بين نتنياهو وغانتس نص على عدم تعيين موظفين كبار خال

 المئة يوم األولى للحكومة، علما أن فترة المئة يوم هذه انتهت.
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ويتوقع أن تنظر المحكمة العليا،في التماس ضد التأخير في تعيين الموظفين الكبار؛  
 محاسب العام لوزارة المالية ومدراء سلطات حكومية. بينها أيضا مفوض مصلحة السجون، ال

، نياهووكان قد أعلن مندلبليت، عن وجهة نظره النهائية حيال تناقض المصالح بالنسبة لنت      
ر المتهم بمخالفات فساد خطيرة، وبموجبها ُيمنع نتنياهو من اتخاذ قرارات بشأن تعيين كبا

ي ز القضاء أو التعامل مع شهود أو متهمين آخرين فالمسؤولين في جهاز إنفاذ القانون وجها
نع ملفات الفساد ضده أو تشريع قوانين يمكن أن تؤثر على اإلجراءات القضائية ضده؛كذلك، يم

 نتنياهو من التعاطي مع مجاالت ضمن مسؤولية وزارة االتصاالت.
مور عمل في هذه األوجاء في وجهة نظر مندلبليت، أن على نتنياهو "االمتناع عن ال          

 مل معبواسطة جهات من قبله، وعليه االمتناع عن ممارسة تأثيره على الموظفين المخولين بالتعا
ويسري تناقض المصالح هذا على وزير األمن الداخلي، أمير أوحانا،  هذه المواضيع"؛ 

 ليت،ة لمندلبوعلى مسؤولين في مكتبه، الذين تلقوا تعليمات من مندلبليت بهذا الصدد؛ فبالنسب
 فإن هذه تسوية نهائية ال تتطلب موافقة نتنياهو عليها.

وفي الشأن ذاته، أصدر بني غانتس تعليماته لوزير العدل آفي نيسنكورن لتسريع عملية  
ا ، دع 7تعيين نائب عام للدولة وتقديمه لموافقة الحكومة في أقرب وقت ممكن؛ وحسب القناة 

ي أمير أوحانا إلى تعيين مفوض للشرطة في أقرب وقت ممكن غانتس أيضا وزير األمن الداخل
وقال غانتس: "الدولة اآلن بحاجة إلى  وتحديد جميع التعيينات الكبيرة العالقة في الخدمة المدنية؛ 

 االستقرار والعمل الكامل، ويجب أال تتأخر التعيينات بشكل يضر برد فعل اإلسرائيليين".
نتنياهو، على تعهد رسمي خطي، يلتزم فيه باالمتناع عن  وفي وقٍت الحق، وّقع بنيامين 

طة، التدخل في تعيينات الحكومة لوظائف المسؤولية الرفيعة، مثل رئيس النيابة أو قائد الشر 
ترة ويتعهد أيضًا باالمتناع عن االنشغال بسّن قانون يتيح له تجميد محاكمته بتهم الفساد ف

ن نتنياهو إلى الرضوخ، عندما أبلغه مندلبليت أنه م ممارسته مهامه رئيسا للحكومة؛ واضطر
 دون هذا التوقيع، لن يستطيع الدفاع عن الحكومة في المحكمة. 
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 وصرحت نائبة المستشار القضائي، دينا زيلبر، التي أجرت مفاوضات مع محامي نتنياهو     
ة، في جهاز الشرط حول التعهد، بأن التسوية، تمنع نتنياهو من التدخل في تعيين أي مسؤولين

سم وباإلضافة إلى المفوض العام للشرطة، يمنع نتنياهو، أيضًا، من التدخل في تعيين رئيس ق
، «433الهاف »التحقيقات، وقائد الوحدة الُقطرية لمكافحة الجرائم االقتصادية التابعة لوحدة 

 ومحققي سلطة األوراق المالية. 
 ايا يمنع نتنياهو من اتخاذ قرارات تمسها: وقالت ، إن هذه التسوية تشدد على خمس قض

متعلقة بالتعيينات في نظام إنفاذ القانون )المستشار القضائي، المدعي العام القرارات ال -     
 والمفوض العام للشرطة(؛ 

 ن قضاة المحكمة العليا والمحكمة المركزية في القدس )حيث تعقد محاكمته(؛قرارات تعيي -    
 ي المحاكمة؛ فلمتعلقة بالشهود أو المتهمين اآلخرين القرارات ا -   
 لتدخل في مجال نشاط وزارة اإلعالم بما يؤثر على الملف الجنائي ضده. ا -   
 نعه من التدخل في التشريعات التي قد تؤثر على اإلجراءات الجنائية. م -   

مرحلة تشريعية  وأكدت أن التسوية تمنع نتنياهو كذلك من التدخل أو المشاركة في أي 
لسّن قوانين قد تؤثر على مسار محاكمته؛وحذر كبير مساعدي مندلبليت، غيل ليمون، من أن 

 أي انتهاك لهذا االتفاق سيعتبر مساسا بسيادة القانون ويفتح ملفا جديدا ضده.
 

 2002محكمة العدو ُتلزم السلطة بتعويض مستوطنين قتلوا في 
ت قررت المحكمة المركزية لالحتالل في القدس، إلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضا     

 مليون شيقل. 13بقيمة تصل إلى  2002لعائالت مستوطنين قتلوا في عملية نفذت عام 
 قتل 2002وكشفت قناة المستوطنين العبرية أن الحديث يدور عن عملية تفجيرية نفذت في عام 

ي قتل فو جته،و"أنه "جرى اتهام السلطة بالمسؤولية المباشرة عن تنفيذ العملية؛ فيها مستوطن وزو 
 شخص بجراح متفاوتة. 80العملية ثالث مستوطنين وأصيب نحو 
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 العليا تلغي "قانون التجنيد" الذي يعفي "الحريديم" من الخدمة العسكرية
نيد الذي يعفي المتدينين قررت محكمة العدل العليا، ان يلغى بعد ثالثة أشهر قانون التج 

ذا يد بهاليهود الحريديم عن االلتحاق بجيش اإلحتالل؛ويعني القرار انه إذا لم يتم سن تشريع جد
 الشأن فان التجنيد سيطبق بموجب معايير متساوية. 

وقــد رحبــت "الحركــة مــن اجــل نزاهــة الحكــم" بقــرار المحكمــة الــذي صــدر بهيئــة مكونــة مــن  
"تــم وضــع حــد لالرجــاء المتواصــل لتنفيــذ قــرار قضــائي حــول عــدم قانونيــة تســعة قضــاة قائلــة إنــه 

ن التســوية التــي تــم التوصــل اليهــا مــع الحريــديم"؛ وبــدوره قــال رئــيس المعارضــة يــائير لبيــد إنــه حــا
 الوقت للعمل بمبدأ تقاسم األعباء.


