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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر .2020
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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 2020/11/2ص ّدقت لجنة التخطيط والبناء املحلية اإلرسائيلية يف
القدس املحتلة عىل مخطط استيطاين ضخم عىل أنقاض املنطقة
الصناعية يف وادي الجوز ،يطلق عليه اسم "وادي السيليكون".
وتهدف بلدية االحتالل إىل إقامة منشآت صناعية عالية التقنية
لصالح رشكات إرسائيلية يف املنطقة ،وإقامة حواىل  900غرفة فندقية
ملنافسة الفنادق الفلسطينية باملدينة .وكجزء من املرشوع سيتم
إخالء حواىل  200مبنى مملوكة لفلسطينيني وهدمها.
(األيام)2020/11/2 ،

 2020/11/2أوصت "اإلدارة املدنية" اإلرسائيلية التابعة لوزارة جيش
االحتالل ،املستوى السيايس اإلرسائييل بالعمل عىل إنجاز "تسوية
األرايض" يف الضفة الغربية ،يف خطوة تهدف إىل تثبيت استيالء
املستوطنني ورسقتهم لألرض الفلسطينية يف مناطق مص ّنفة (ج) وفقًا
التّفاقية "أوسلو".
(ألرتا فلسطني)2020/11/2 ،

 2020/11/3قدم االتحاد األورويب مساهمة مببلغ  10ماليني يورو
ملساعدة السلطة الفلسطينية يف دفع رواتب ومخصصات تقاعد
عن أيلول /سبتمرب ملوظفيها املدنيني ،غالبيتهم من موظفي قطاعي
الصحة والتعليم بالضفة الغربية.
(يورو نيوز)2020/11/3 ،

 2020/11/3ارتفع عدد األرسى الفلسطينيني املصابني بفريوس كورونا
يف سجن جلبوع اإلرسائييل ،إىل  73إصابة ،وفق ما أكدته هيئة شؤون
األرسى واملحررين الفلسطينية ،مشرية إىل أن العدد مرشح لالزدياد.
(العريب الجديد)2020/11/3 ،

 2020/11/3أعلن وزير الخارجية املاالوي ،أيزنهاور ماكاكا ،يف لقاء
مع وزير الخارجية اإلرسائييل ،غايب أشكنازي ،أن بالده تعتزم فتح
سفارة يف "إرسائيل" ،مشد ًدا عىل أنهم يعتزمون إقامة السفارة يف
مدينة القدس املحتلة ،حتى موعد أقصاه صيف .2021
(عرب )2020/11/3 ،48

 2020/11/4ج ّدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل استقباله
يف مقر الرئاسة برام الله ،رئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان،
دعوته لعقد مؤمتر دويل للسالم ،واالستعداد للذهاب إىل املفاوضات
عىل أساس الرشعية الدولية ،وتحت رعاية الرباعية الدولية.
(العريب الجديد)2020/11/4 ،

 2020/11/7أعلنت أحزاب سياسية ومنظامت أهلية وتكتالت
إعالمية وشبابية وعلامء ،تدشني ما يسمى "القوى الشعبية السودانية
وتكتل ومنظمة،
ً
ملقاومة التطبيع" مع إرسائيل ،مبشاركة  28حزبًا
من أبرزها حزب املؤمتر الشعبي ،وحركة اإلصالح اآلن ،وحزب منرب
السالم العادل ،وتجمع الشباب املستقلني ،وهيئة علامء السودان .كام
تضمنت قامئة املوقعني عىل امليثاق :االتحاد السوداين للعلامء واألمئة

والدعاة ،وجامعة اإلخوان املسلمني ،وتجمع أكادميني ضد التطبيع،
ورابطة إعالميني ضد التطبيع.
(وكالة األناضول)2020/11/7 ،

 2020/11/8تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،رسالة
من األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس ،حول دعوة
دولة فلسطني لعقد مؤمتر دويل للسالم يف الرشق األوسط .وشكر
غوترييس ،يف رسالته ،الرئيس عباس عىل رسالته املؤرخة يف  28ترشين
األول /أكتوبر  ،2020والتي تؤكد عىل دعوة دولة فلسطني لعقد
مؤمتر دويل للسالم يف الرشق األوسط مبا يتوافق مع قرارات األمم
علم بالدعم الذي
املتحدة والقانون الدويل .وقال يف رسالته" :أحطنا ً
أعرب عنه عدد من الدول األعضاء خالل النقاش املفتوح يف مجلس
األمن حول الرشق األوسط ،مبا يف ذلك القضية الفلسطينية ،وذلك
بتاريخ  26ترشين األول /أكتوبر ."2020
(العريب الجديد)2020/11/8 ،

 2020/11/10أعلنت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدىن "األونــروا" عدم توافر أموال لديها
لسداد رواتب موظفيها يف أنحاء الرشق األوسط ،وذلك بعد عامني
من خفض التمويل األمرييك ومتويالت بعض املانحني اآلخرين .وذكرت
الوكالة أنها يف حاجة إىل  70مليون دوالر يف نهاية الشهر لسداد كامل
أجور املوظفني ،وعددهم  28ألفًا ،عن ترشين الثاين /نوفمرب وكانون
األول /ديسمرب .ووجهت أيضً ا مناشدة عاجلة للتربع لتجنب تعليق
الخدمات األساسية.
(رويرتز)2020/11/10 ،

 2020/11/10أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"،
وفاة القيادي صائب عريقات ( 65عا ًما) ،أمني رس اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية ،وكبري املفاوضني الفلسطينيني .وجاءت
وفاته بعد تشخيص إصابته بفريوس كورونا املستجد (كوفيد.)19-
وقال مستشفى "هداسا عني كارم" اإلرسائييل "تويف السيد صائب
عريقات يف وحدة العناية املركزة باملستشفى" .وأضافت املتحدثة
بلسان املستشفى هدار ألبويم "كان السيد عريقات الذي تم نقله
إىل املستشفى قبل ثالثة أسابيع يوم األحد  18ترشين األول /أكتوبر،
قد زرع الرئة ،وأصيب بفريوس كورونا ،وعولج يف منزله يف أريحا،
ووصل إىل املستشفى يف حالة حرجة ،مام تطلب تهوية فورية
وعالجات إنعاش" .وتابعت "خالل فرتة إقامته يف املستشفى ،تلقى
عالجات مكثفة شملت جهاز إنعاش الرئة ( )ECMOوالعالجات
الدوائية التي قدمها كبار املتخصصني يف هداسا" .وأكملت ألبويم
"لسوء الحظ ،مل تتحسن حالته ،وظلت حالته حرجة ،وتويف بعد فشل
أعضاء متعددة" .ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،ورئيس
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الحكومة ،محمد اشتية ،عريقات ،بحسب وكالة األنباء الفلسطينية
الرسمية "وفا" .وأعلن عباس "الحداد بتنكيس األعالم ملدة ثالثة أيام".
(وكالة األناضول)2020/11/10 ،

 2020/11/10أكّد نادي األسري الفلسطيني ،نبأ استشهاد األسري كامل
أبو وعر ،من بلدة قباطية ،جنوب جنني ،شامل الضفة الغربية،
داخل سجون االحتالل اإلرسائييل ،ليُضاف إىل قامئة شهداء الحركة
الوطنية األسرية ،الذين ارتقوا نتيجة لسياسة اإلهامل الطبي املتع ّمد
(القتل البطيء) .وقال نادي األسري يف بيان له ،إ ّن األسري أبو وعر ،من
مواليد عام  ،1974أُصيب برسطان يف الحنجرة نهاية العام املايض،
وتفاقم وضعه الصحي ج ّراء ظروف االعتقال القاسية التي تع ّرض
لها .كام أعلنت إدارة سجون االحتالل عن إصابته بفريوس كورونا يف
يوليو /متوز ،بعد أن جرى نقله من سجن "جلبوع" حيث كان يقبع
حينها ،إىل أحد مستشفيات االحتالل .وأُجريت له عملية جراحية
لوضع أنبوب تنفس له ،ثم نقلته إدارة سجون االحتالل ،بعد فرتة
وجيزة ،ضمن إجراءاتها التنكيلية ،إىل ما يسمى بسجن "عيادة
الرملة" لريتقي اليوم شهي ًدا يف مستشفى "أساف هروفيه" اإلرسائييل،
وذلك بعد فرتة وجيزة من إصابته بورم جديد يف الحنجرة.
(العريب الجديد)2020/11/10 ،

 2020/11/10قالت هيئة شؤون األرسى واملحررين ،إن إدارة
سجن جلبوع قامت بإغالق املعتقل بكافة أقسامه ،وأعلنته منطقة
"حمراء" .وأوضحت الهيئة يف بيان أن اإلدارة قامت بأخذ العديد
من العينات ألرسى يف عدة أقسام أمس ،ليتبني إصابة  8أرسى جدد
بفريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)19-وتم نقلهم وحجرهم يف القسم
رقم  ،3والذي خصص يف وقت سابق للحجر والعزل بعد إصابة أكرث
من  90أس ًريا بالفريوس.
(الحدث)2020/11/10 ،

 2020/11/11عقدت الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود
البحرية غري املبارشة بني الجانبني اللبناين واإلرسائييل ،برعاية األمم
املتحدة وبواسطة أمريكية للبحث يف ترسيم الحدود البحرية بني لبنان
وإرسائيل ،يف مركز تابع لـ "اليونيفيل" يف رأس الناقورة ،جنوب لبنان.
ويضم الوفد اللبناين املفاوض نائب رئيس األركان للعمليات العميد
رئيسا ،والعقيد البحري مازن بصبوص ،والخبري
الركن بسام ياسني ً
يف نزاعات الحدود بني الدول الدكتور نجيب مسيحي ،وعضو هيئة
إدارة قطاع البرتول وسام شباط ،وممثل عن األمم املتحدة يف لبنان
يف حضور الوسيط األمرييك.
(الرشق القطرية)2020/11/11 ،

 2020/11/13قال رئيس وزراء باكستان ،عمران خان ،إن بالده
تعرضت لضغوط لالعرتاف بإرسائيل ،مؤك ًدا أن بالده لن تعرتف بها
ما مل تكن هناك تسوية تريض الفلسطينيني .وأشار خان أن لدى

إرسائيل تأث ًريا قويًا يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأن سياسة واشنطن
الرشق أوسطية تأثرت بإرسائيل ،وخاصة يف عهد الرئيس املنتهية
واليته دونالد ترامب .وأضاف "بالنسبة إيل أقله ال احتامل لالعرتاف
بإرسائيل ما مل تكن هناك تسوية تريض الفلسطينيني ،فإننا لن نعرتف
بإرسائيل" .وتابع أنه ال يستطيع قول أي يشء بشأن الدول ،التي
اعرتفت بإرسائيل ،يف إشارة إىل اإلمارات والبحرين؛ "ألنها صديقة لنا
وال نريد اإلساءة إليها".
(الجزيرة نت)2020/11/13 ،

 2020/11/14قال شادي عثامن ،املتحدث بلسان مكتب االتحاد
األورويب يف األرايض الفلسطينية" ،لقد دعا االتحاد األورويب باستمرار
إىل التحويل الفوري لعائدات الرضائب الفلسطينية التي تجمعها
إرسائيل ،وقبولها من قبل السلطة الفلسطينية" .وأضــاف" :لقد
انخرطنا يف هذا املوضوع مع الطرفني ،ونأمل أن يتم حل هذه
املشكلة قري ًبا".
(األيام)2020/11/14 ،

 2020/11/15كشف مركز حقوق اإلنسان "بتسيلم" ،النقاب عن أن
إرسائيل وخالل سعيها ضم املزيد من األرايض الفلسطينية دمرت يف
الفرتة  2020-2015نحو  14ألف دونم عىل حدود قطاع غزة املحارص
رضر ج ّراء ذلك  1402مزارع.
وت ّ
(األيام)2020/11/15 ،

 2020/11/15شنت طائرات ومدفعية جيش االحتالل اإلرسائييل
غارات عىل مواقع ونقاط رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية يف مناطق
متفرقة من قطاع غزة ،مام خلّف أرضا ًرا مادية .وكان املتحدث باسم
الجيش اإلرسائييل قد قال إن صاروخني أطلقا يف ساعات الفجر
من قطاع غزة يف اتجاه جنوب ووسط إرسائيل .وأكد أن منظومة
الدفاع الجوي (القبة الحديدية) أطلقت قذائف اعرتاضية يف
اتجاه الصاروخني.
(الجزيرة نت)2020/11/15 ،

 2020/11/15أعرب السيد جوزيب بوريل املمثل األعىل للسياسة
الخارجية واألمنية باالتحاد األورويب ،يف بيان صحفي ،عن قلقه البالغ
إزاء قرار سلطات االحتالل اإلرسائييل طرح عطاءات لبناء وحدات
استيطانية جديدة بني مدينتي القدس املحتلة وبيت لحم .وقال
بوريل "إنني قلق للغاية من قرار السلطات اإلرسائيلية فتح باب
تقديم العطاءات لبناء وحدات سكنية ملستوطنة جديدة بالكامل،
هذا موقع رئييس بني القدس وبيت لحم يف الضفة الغربية املحتلة،
وأن أي بناء للمستوطنات سيتسبب يف إلحاق رضر جسيم باحتامالت
قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغراف ًيا ،وعىل نطاق
أوسع ،بإمكانية التوصل إىل حل الدولتني املتفاوض عليه مبا يتامىش
مع املعايري املتفق عليها دول ًيا وبأن تكون القدس العاصمة املستقبلية
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للدولتني" .وأضاف أن االتحاد األورويب دعا الكيان اإلرسائييل مرا ًرا
وتكرا ًرا إىل إنهاء جميع النشاطات االستيطانية وتفكيك البؤر
االستيطانية ،موض ًحا أن "النشاط االستيطاين املعلن عنه سيؤدي إىل
استمرار إضعاف الجهود املبذولة إلعادة بناء الثقة بني الطرفني ،وهو
أمر رضوري الستئناف مفاوضات هادفة يف نهاية املطاف" .وتابع
"بدل من ذلك ،ينبغي لحكومة إرسائيل إظهار الرؤية واملسؤولية
ً
وإلغاء هذه القرارات السلبية يف هذا الوقت الحرج والحساس".
(الرشق القطرية)2020/11/15 ،

 2020/11/17أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون املدنية التابعة
للسلطة الفلسطينية ،حسني الشيخ ،عن عودة "مسار العالقة مع
إرسائيل كام كان" ،يف إشارة إىل استئناف التنسيق األمني مع سلطات
االحتالل اإلرسائييل.
(عرب )2020/11/17 ،48

 2020/11/18أعلنت حركتا "فتح" ،و"حامس" ،التفاهم عىل عدد من
النقاط خالل لقاءاتهام املنعقدة بالعاصمة املرصية القاهرة ،ضمن
جهود إنهاء االنقسام الفلسطيني .وبحسب وكالة األنباء الفلسطينية
"وفا" ،فقد تم عقد عدد من اللقاءات بني وفدي الحركتني بالقاهرة
ملناقشة موضوعات املصالحة ،يف إطار الجهود املرصية إلنهاء االنقسام
وتحقيق الوحدة الوطنية .وأضافت الوكالة ،أنه تم التفاهم عىل عدد
من النقاط (من دون الكشف عنها) ،واالتفاق عىل استكامل اللقاءات
بني الحركتني خالل الفرتة املقبلة ،ملناقشة املوضوعات العالقة كافة.
ومث ّنت الحركتان ،الجهود والرعاية املرصية املتواصلة إلنهاء حالة
االنقسام الفلسطيني ،وفق املصدر نفسه.
(وكالة األناضول)2020/11/18 ،

 2020/11/19دانت الرئاسة الفلسطينية الزيارة التي قام بها وزير
الخارجية األمرييك ،مايك بومبيو ،الخميس إىل مستوطنة بساغوت
املقامة عىل أرايض مدينة البرية الفلسطينية يف الضفة الغربية
املحتلة ،والقرار األمــريك باعتبار صــادرات مستوطنات الضفة
الغربية عىل أنها "صناعة إرسائيلية" .وأشار الناطق باسم الرئاسة
الفلسطينية نبيل أبو ردينة يف بيان إىل "أن هذا القرار هو تحد سافر
لقرارات الرشعية الدولية كافة .وأضاف" :هذه الخطوة األمريكية لن
عاجل أم
تضفي الرشعية عىل املستوطنات اإلرسائيلية التي ستزول ً
آجل" .وحض "املجتمع الدويل وتحدي ًدا مجلس األمن ،عىل تحمل
ً
وخصوصا القرار األخري  2334الذي جاء
مسؤولياته وتنفيذ قراراته
ً
مبوافقة اإلدارة األمريكية السابقة".
(فرانس )2020/11/19 ،24

 2020/11/20أكدت الرئاسة الفلسطينية ،التزامها بالذهاب إىل
مفاوضات من أجل تحقيق السالم مع إرسائيل وفق قرارات الرشعية
الدولية .ومثنت اقرتاح روسيا واألمم املتحدة واالتحاد األورويب لعقد

اجتامع ألعضاء اللجنة الرباعية الدولية ومبشاركة دول أخرى لبحث
سبل دفع عملية السالم .ورحبت باملوقف الصادر عن اجتامع اللجنة
الرباعية الذي أكد أن الخطوة الفلسطينية بإعادة العالقات مع
إرسائيل تخلق الرشوط الالزمة لبناء الثقة والعودة إىل املفاوضات
املبارشة بشأن القضايا األساسية املتعلقة بالوضع النهايئ.
(القدس العريب)2020/11/20 ،

 2020/11/20رشع مستوطنون إرسائيليون يف إقامة بؤرة استيطانية
جنوب مدينة نابلس شاميل الضفة الغربية .وقال مسؤول ملف
االستيطان شاميل الضفة ،غسان دغلس ،إن عد ًدا من املستوطنني
اقتحموا منطقة جبل "النجمة" الواقع عىل أرايض قرية جالود.
وأضاف أن املستوطنني أحرضوا معهم معدات بينها خزانات مياه،
وخيمة ،وأسالك شائكة؛ مام يؤرش إىل نيتهم إقامة بؤرة استيطانية.
وقال دغلس إن اقتحامات مامثلة متت لعدة مناطق شاميل الضفة
يف قرى بيت دجن ،مش ًريا إىل أربع محاوالت مامثلة يف اآلونة األخرية
إلقامة بؤر استيطانية مبنطقة نابلس.
(وكالة األناضول)2020/11/20 ،

 2020/11/21قال وزير الخارجية السعودي ،األمري فيصل بن فرحان
آل سعود ،لوكالة "رويرتز" ،إن اململكة تؤيد التطبيع الكامل مع
إرسائيل ،برشط أن يسبقه اتفاق سالم دائم وشامل مع الفلسطينيني
"يضمن لهم إقامة دولتهم بكرامة".
(العريب الجديد)2020/11/21 ،

 2020/11/24قال املمثل األعىل للسياسة الخارجية واألمنية باالتحاد
األورويب جوزيف بوريل ،إنه لن يكون هناك سالم واستقرار مستدامان
يف املنطقة من دون تسوية شاملة للرصاع العريب  -اإلرسائييل،
وال سيام الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني ،عىل أساس حل الدولتني
املتفاوض عليه وقابل للحياة ،وفقًا للمعايري املتفق عليها دول ًيا.
(الحدث)2020/11/24 ،

 2020/11/25قال البنك الدويل يف أحدث تقرير له" ،إن االقتصاد
الفلسطيني مير بأوضاع بالغة الصعوبة يف عام  ،2020حيث يواجه
ثالث أزمات تشدد كل منها اآلخر ،وهي :تفيش جائحة فريوس كورونا
املستجد ،وتباطؤ اقتصادي حاد ،ومواجهة سياسية مع الحكومة
اإلرسائيلية أدت إىل تعطل تحويل إيرادات املقاصة ألكرث من ستة
أشهر" .وقال "نتيجة لذلك ،من املتوقع أن ينكمش إجاميل الناتج
املحيل للسنة بأكملها بنحو  ."%8وأضاف البنك الدويل أن قرار
السلطة الفلسطينية األخري باستئناف التنسيق مع "إرسائيل" سيؤدي
إىل تخفيف حدة الضائقة املالية" ،ورغم ذلك من املتوقع أن توجد
فجوة متويلية كبرية قدرها  760مليون دوالر لعام ( 2020العجز بعد
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املنح املتوقعة) ،وسيظل من الرضوري أن تبذل السلطة الفلسطينية
ومجتمع املانحني و 'إرسائيل' جهو ًدا كبرية لتأمني متويل إضايف".
(الحياة الجديدة)2020/11/25 ،

 2020/11/26استقبل رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،أول
رحلة تجارية من رشكة طريان "فالي ديب" اإلماراتية ،يف مطار بن
غوريون جنوب تل أبيب ،بعد اتفاق تطبيع العالقات بني اإلمارات
العربية املتحدة وإرسائيل .وقال نتنياهو خالل مراسم استقبال رحلة
"فالي ديب" إن "هذه هي الرحلة الجوية التجارية األوىل التي يتم
تسيريها من ديب إىل إرسائيل ،وهي رحلة تاريخية كونها تدشّ ن
اآلن العرشات من الرحالت الجوية التي ستنطلق إىل ديب واإلمارات
العربية املتحدة والبحرين ناهيك عن الرشق األقىص أسبوع ًيا ،حيث
يضاف إىل ذلك اإلعفاء من الحاجة لحيازة تأشرية دخول".
(يس إن إن بالعربية)2020/11/26 ،

 2020/11/30أكدت القمة الفلسطينية  -األردنية ،التي عقدت
يف مدينة العقبة ،عىل تعميق التنسيق يف هذه املرحلة بغية دفع
الجهود الدولية لتحقيق السالم وفق الرشعية الدولية .وشملت القمة
بني الرئيس محمود عباس ،والعاهل األردين امللك عبد الله الثاين،
التشاور حول مجمل التطورات عىل الساحة الفلسطينية ،وجملة من
القضايا ذات االهتامم املشرتك .واتفق الطرفان عىل مواصلة التنسيق
والتشاور إزاء مختلف القضايا ،ومبا يحقق آمال وتطلعات الشعب
الفلسطيني يف نيل حقوقه املرشوعة ويحقق السالم العادل والشامل
واالستقرار يف املنطقة.
(األيام)2020/11/30 ،

 2020/11/30التقى الرئيس محمود عباس ،نظريه املرصي عبد
الفتاح السييس يف القاهرة ،للتشاور حول التطورات عىل الساحة
الفلسطينية .وأكد السييس خالل اللقاء ،أن مرص مستمرة يف جهودها
إلمتام املصالحة وتحقيق توافق سيايس يف إطار رؤية موحدة بني
جميع القوى والفصائل مبا يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب
الفلسطيني .وحرض اللقاء عضو اللجنة املركزية لحركة "فتح" ،رئيس
الهيئة العامة للشؤون املدنية ،الوزير حسني الشيخ ،ورئيس جهاز
املخابرات العامة اللواء ماجد فرج ،وسفري فلسطني لدى مرص ،مندوبها
الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح .وعن الجانب املرصي :وزير
الخارجية سامح شكري ،ومدير املخابرات املرصية اللواء عباس كامل،
والناطق الرسمي باسم الرئاسة املرصية باسم رايض.
(ألرتا فلسطني)2020/11/30 ،

 2020/12/1وصل إىل إرسائيل وفد بحريني كبري يقوده وزير
االقتصاد والسياحة ،زايد بن راشد الزياين ،يف زيارة تستمر  3أيام،
تكريسا للتطبيع بني املنامة وتل أبيب.
لتعزيز التعاون االقتصادي
ً
واستقبل وزير االقتصاد اإلرسائييل عمري بريتس الوزير البحريني الذي

يرافقه نحو  40من املسؤولني ورجال األعامل .ويلتقي الزياين خالل
الزيارة رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،وكبار املسؤولني
ورجال األعامل واالقتصاد اإلرسائيليني.
(الجزيرة نت)2020/12/1 ،

 2020/12/2أفاد حسني الشيخ وزير الشؤون املدنية أن إرسائيل
حولت للسلطة الفلسطينية كل املستحقات املالية الخاصة بالرضائب
التي تجمعها إرسائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع
التي تدخل عربها إىل السوق الفلسطينية مقابل عمولة  3يف املئة.
وقال الشيخ يف تغريدة عىل تويرت "الحكومة اإلرسائيلية تحول كافة
املستحقات املالية الخاصة باملقاصة إىل حساب السلطة الفلسطينية
والبالغة  3.768مليار شيقل".
(رويرتز)2020/12/2 ،

 2020/12/3اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،وبأغلبية
ساحقة ،أربعة قرارات تحت بند القضية الفلسطينية .وصوتت
الجمعية العامة خالل جلستها السنوية بشأن القضية الفلسطينية
والحالة يف الرشق األوســط ،عىل القرارات األربعة ،وهي :القرار
املعنون "تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية" ،وصوتت عليه
( )145دولة لصالح القرار ،و( )7ضد (أسرتاليا ،كندا ،إرسائيل ،جزر
املارشال ،ميكرونيزيا ،ناورو ،الواليات املتحدة) ،وامتناع ( )9دول
(الربازيل ،الكامريون ،غواتيامال ،هندوراس ،مدغشقر ،ماالوي ،باالو،
رواندا ،جنوب السودان) .والقرار املعنون "الربنامج اإلعالمي الخاص
الذي تضطلع به إدارة التواصل العاملي يف األمانة العامة بشأن قضية
فلسطني" ،بتصويت ( )142دولة لصالح القرار ،و( )8ضد (أسرتاليا،
كندا ،إرسائيل ،هنجاريا ،جزر املارشال ،ميكرونيزيا ،ناورو ،الواليات
املتحدة) ،وامتناع ( )11دولة (الرأس األخرض ،الكامريون ،غواتيامال،
هندوراس ،مدغشقر ،املكسيك ،رواندا ،ساموا ،جنوب السودان،
توغو ،أوروغواي) .والقرار املعنون "اللجنة املعنية مبامرسة الشعب
الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف" ،بتصويت ( )91دولة
لصالح القرار ،و( )17دولة ضد وامتناع ( )54دولة .والقرار املعنون
"شعبة حقوق الفلسطينيني باألمانة العامة" ،بتصويت ( )82دولة
لصالح القرار ،و( )25ضد وامتناع ( )53دولة.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/12/3 ،

 2020/12/3قال وزير التجارة البحريني إن واردات البحرين من
إرسائيل لن متيز بني املنتجات املصنعة داخل إرسائيل وتلك املنتجة يف
مستوطنات باألرايض املحتلة ،يف ترصيحات أثارت حنق الفلسطينيني.
(رويرتز)2020/12/3 ،

 2020/12/3أعلنت اإلمارات تفعيل تأشريات سياحية لإلرسائيليني
بشكل مؤقت إىل حني التصديق عىل اتفاقية اإلعفاء املتبادل من
متطلبات التأشريات للطرفني .وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدويل
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يف بيان إنه "يف سبيل تسهيل إجراءات السفر إىل دولة اإلمارات يف
الوقت الحايل ،فقد تم تفعيل التأشريات السياحية لدخول دولة
اإلمــارات عرب رشكات الطريان ومكاتب السفر والسياحة لحملة
جوازات السفر اإلرسائيلية وذلك لحني استكامل اإلجراءات الدستورية
للتصديق عىل اتفاقية اإلعفاء املتبادل من متطلبات تأشريات الدخول
بني الدولتني" .وبحسب البيان فإنه يتوقع أن تدخل اتفاقية تفعيل
إجراءات السفر حيز التنفيذ "يف وقت قريب".
(العريب الجديد)2020/12/3 ،

 2020/12/4أعلنت وزارة الخارجية األردنية أن لقاء عقد ،بني وزيري
الخارجية األردين أمين الصفدي واإلرسائييل غايب أشكنازي يف جرس
امللك حسني .وقالت وزارة الخارجية األردنية ،يف بيان" :أكد نائب
رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون املغرتبني أمين الصفدي رضورة
وقف إرسائيل جميع اإلجراءات التي تقوض فرص تحقيق السالم
العادل عىل أساس حل الدولتني الذي يجسد الدولة الفلسطينية
املستقلة وعاصمتها القدس املحتلة عىل خطوط الرابع من حزيران
 1967لتعيش بأمن وسالم إىل جانب إرسائيل وفق القانون الدويل
ومبادرة السالم العربية" .وأضافت" :شدد الصفدي خالل لقاء مع
وزير الخارجية اإلرسائييل غايب أشكنازي يف جرس امللك حسني عىل
رضورة وقف جميع اإلجراءات االستفزازية يف املسجد األقىص /الحرم
القديس الرشيف واحرتام الوضع القانوين والتاريخي القائم والتزامات
إرسائيل القانونية بصفتها القوة القامئة باالحتالل" .وأشارت إىل
أن الصفدي "أكد أن األردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية عىل
املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس سيستمر يف بذل كل جهد
ممكن للحفاظ عىل الوضع التاريخي والقانوين القائم وحامية الهوية
العربية اإلسالمية واملسيحية للقدس ومقدساتها".
(األيام)2020/12/4 ،

 2020/12/5ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن البحرين لن
تسمح باسترياد البضائع اإلرسائيلية املنتجة يف املستوطنات املقامة
عىل األرايض الفلسطينية املحتلة ،يف نفي للترصيحات املنسوبة
إىل وزير التجارة يف األسبوع املــايض ،وفقًا لتقرير نرشته وكالة
"فرانس برس".
(العريب الجديد)2020/12/5 ،

 2020/12/6هاجم األمري تريك الفيصل إرسائيل خالل قمة البحرين
األمنية ،التي حرضها وزير الخارجية اإلرسائييل غايب أشكنازي عن
بُعد .ووصف تريك الفيصل إرسائيل بأنها "قوة استعامرية غربية"،
وقــال يف كلمته يف منتدى حــوار املنامة إن إرسائيل "سجنت
الفلسطينيني يف معسكرات اعتقال ،وانتهكت حقوقهم تحت أبشع
ورجال ،يتعفنون هناك من
ً
االتهامات األمنية  -صغا ًرا وكبا ًرا ،نساء
دون اللجوء إىل العدالة ،إنهم يهدمون املنازل كام يحلو لهم ويقتلون

من يريدون" ،محذ ًرا من أنه "ال ميكن عالج جرح مفتوح باستخدام
مسكنات األمل" .واتهم األمري السعودي إرسائيل بالنفاق ،مش ًريا إىل أن
الدولة العربية تستمر يف الوقت نفسه يف احتالل األرايض الفلسطينية
وقصف الدول العربية ومتتلك ترسانة نووية ،إضافة إىل "إرسال كالبها
الهجومية يف وسائل اإلعالم الدولية ضد السعودية" .وقال الفيصل
إن إرسائيل تقدم نفسها عىل أنها دولة صغرية تعاين تهدي ًدا وجوديًا
محاطة بقتلة متعطشني للدماء يرغبون يف القضاء عليها ،وتتحدث
عن رغبتها يف إقامة عالقات ودية مع الرياض .ودعا األمري إرسائيل
إىل املوافقة عىل مبادرة السالم العربية ،معت ًربا ذلك الطريقة الوحيدة
للتصدي م ًعا إليران .وأضاف الفيصل "بواسطة مبادرة السالم العربية
فقط سنتمكن من مواجهة إيران ،وال ميكن تسمية ذلك اتفاقيات
أبراهام من دون مشاركة السعودية".
(القبس)2020/12/6 ،

 2020/12/8قال وزير الخارجية األمرييك القادم يف إدارة الرئيس
املنتخب جو بايدن ،أنتوين بلينكن ،إن الرئيس بايدن يؤيد حل
الدولتني ويؤمن بأنه الطريق الوحيد لضامن تحقيق التطلعات
املرشوعة للفلسطينيني ،ومستقبل إرسائيل .وأضاف بلينكن خالل
مشاركته عرب "زووم" يف مؤمتر ملنظمة "الغالبية الدميقراطية من أجل
إرسائيل" ،وهي منظمة تابعة للحزب الدميقراطي ،أن الرئيس بايدن
سيطالب اإلرسائيليني والفلسطينيني بعدم اتخاذ خطوات أحادية متنع
لحل الدولتني ،وسيجدد الدعم للسلطة الفلسطينية ،وسيفتح
العودة ّ
القنصلية األمريكية يف القدس الرشقية ،وسيقوم بتقديم مساعدات
إنسانية واقتصادية للفلسطينيني مبوجب قانون "تايلور فورس".
(الرشق األوسط)2020/12/8 ،

 2020/12/9قبل الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،استقالة عضو
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،حنان عرشاوي ،بناء
عىل طلبها ،حيث قدمت استقالتها املكتوبة قبل عدة أيام .وقد
ظهرت عرشاوي يف مقطع فيديو نرشه املكتب اإلعالمي ملنظمة
التحرير ،قالت فيه إنها أعلمت عباس شفهيًا برغبتها يف االستقالة
يف أواخر ترشين الثاين /نوفمرب" ،وأن نقوم بالحديث حول األسباب
التي أدت إىل هذه االستقالة ،وبالفعل كان اللقاء بنا ًء ورصي ًحا،
وبالفعل اتفقنا (أن يكون ذلك) عىل نهاية العام" .وأضافت" :بعد
يومني أرسلت له االستقالة خطيًا ،وأنني مستعدة ملواصلة العمل
خارج اإلطار الرسمي"ُ ،مشرية إىل أنها فوجئت بعد ذلك بوجود
"ترسيبات غري حقيقية ال تدل عىل احرتام الشخص والزمالة وروح
املسؤولية ،بعضها يتعلق بصحتي وعمري ،وبعضها يتعلق مبطالبتي
مبناصب ،الحقيقة أنني مل أطلب أي منصب يف يوم من األيام".
ووصفت عرشاوي ما حدث بأنها كانت حملة غري مسبوقة ومهاترات
خلقت بلبلة .ويف ختام حديثها ،أكدت عرشاوي أنه "آن األوان إلجراء
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إصالح حقيقي ملؤسساتنا الرسمية ،يف منظمة التحرير وإعادة إحيائها
واحرتام صالحياتها وتفويضها ،ليك تكون حقيقة عنوان صنع القرار
السيايس الرسمي للجميع" .كام شددت عرشاوي عىل أنه "آن األوان
فعل وإجراء االنتخابات ،وأيضً ا الوصول إىل
ملامرسة الدميقراطية ً
وحدة حقيقية عن طريق مامرسة الدميقراطية".
(يس إن إن بالعربية)2020/12/9 ،

 2020/12/9شهد الجوالن العريب السوري املحتل إرضابًا عا ًما شمل
كل املرافق الحياتية واملدارس ،احتجا ًجا عىل بَ ْدء املرشوع اإلرسائييل
لنصب عنفات الرياح (طوربينات) الستغالل طاقة الرياح عىل أرايض
املزارعني ،ومنع أصحاب األرايض من التوجه إىل أراضيهم.
(عرب )2020/12/9 ،48

 2020/12/11اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،بأغلبية
ساحقة 6 ،ق ـرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية .وحصل القرار
الخاص بتقديم املساعدة إىل الالجئني الفلسطينيني ،عىل تأييد 169
دولة ،مقابل اعرتاض دولتني (إرسائيل والواليات املتحدة) وامتناع
 7دول (الكامريون ،وكندا ،وكرييبايت ،ومدغشقر ،وجزر املارشال،
وناورو ،وباالو) .يف حني حصل القرار الثاين املعني بعمليات وكالة
غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "األونــروا" عىل أغلبية 162
دولة ،واعرتاض  4دول (كندا ،وإرسائيل ،وجزر املارشال ،والواليات
املتحدة) ،وامتناع  9دول (أسرتاليا ،والكامريون ،وغواتيامال ،وكرييبايت،
ومدغشقر ،وماالوي ،وجزر املارشال ،وناورو ،وجزر سليامن) .وحصل
القرار الثالث الخاص مبمتلكات الالجئني الفلسطينيني واإليرادات
اآلتية منها عىل تأييد  160دولة واعرتاض  5دول (كندا ،وإرسائيل،
وجزر املارشال ،وناورو ،والواليات املتحدة) وامتناع  12عن التصويت،
يف حني حصل القرار الرابع الخاص باملستوطنات اإلرسائيلية يف األرض
الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس الرشقية ،والجوالن السوري
املحتل ،عىل تأييد  150دولة واعرتاض  7دول (كندا ،وهنغاريا،
وإرسائيل ،وليبرييا ،وجزر املارشال ،ونــاورو ،والواليات املتحدة)
وامتناع  17دولة عن التصويت .وحصل القرار الخامس الخاص
باملامرسات اإلرسائيلية التي متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني
يف األرض الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس الرشقية ،عىل أغلبية
 147دولة واعرتاض  10دول (أسرتاليا ،وكندا ،وغواتيامال ،وهنغاريا،
وإرسائيل ،وليبرييا ،وجزر املارشال ،وناورو ،وغينيا الجديدة بابوا،
والواليات املتحدة) ،وامتناع  16دولة عن التصويت .يف حني حصل
القرار السادس الخاص بأعامل اللجنة الخاصة املعنية بالتحقيق يف
املامرسات اإلرسائيلية التي متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني
وغريه من السكان العرب يف األرايض املحتلة ،عىل تأييد  76دولة،
واعرتاض  14دولة ،وامتناع  83دولة عن التصويت.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/12/11 ،

 2020/12/11أعلنت األمم املتحدة ،أن السلطات اإلرسائيلية هدمت
منزل فلسطينيًا خالل أسبوعني يف الضفة الغربية
وصــادرت ً 52
والقدس الرشقية .وقالت األمم املتحدة يف تقرير صادر عن مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) "إرسائيل هدمت وصادرت 52
منزلً للفلسطينيني ،بدعوى عدم إصدار تراخيص البناء التي تصدرها
سلطات االحتالل" .وأضاف التقرير أن "عمليات هدم املنازل أدت إىل
شخصا وإلحاق األرضار بنحو  860آخرين ،خالل الفرتة بني
تهجري ً 67
 24ترشين الثاين املايض و 7كانون أول الجاري" .وأوضح التقرير أن
منزل يف الضفة الغربية و 3يف
"عمليات الهدم واملصادرة شملت ً 49
القدس الرشقية".
(تلفزيون سوريا)2020/12/11 ،

 2020/12/12قالت وزارة الخارجية اإلرسائيلية إن إرسائيل أقامت
عالقات دبلوماسية مع مملكة بوتان املجاورة للهند.
(رويرتز)2020/12/12 ،

 2020/12/12أشار رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد إىل
وجود "تحديات" و"تهديدات عىل حدود البالد" يف إشارة إىل إرسائيل
بعد إعالن املغرب وإرسائيل تطبيع العالقات ،إضافة إىل اعرتاف
واشنطن بسيادة املغرب عىل الصحراء الغربية املتنازع عليها .وحذر
من "عمليات أجنبية" قد تزعزع االستقرار يف املنطقة .وقام جراد
بهذا الترصيح خالل مؤمتر إلحياء الذكرى الستني للتظاهرات الوطنية
خالل حرب االستقالل يف الجزائر.
(فرانس )2020/12/12 ،24

 2020/12/14أكد أمري قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،موقف
بالده الداعم للشعب الفلسطيني .جاء ذلك يف تغريدة للشيخ متيم
عرب تويرت عقب لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،يف ختام
زيارته للدوحة .وقال يف التغريدة "أكدت لألخ الرئيس أبو مازن خالل
لقائنا اليوم عىل موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته
العادلة ،واملؤيد لتحقيق السالم عىل أساس املبادرة العربية وحل
الدولتني وقرارات الرشعية الدولية ...كام أكدت عىل أهمية وحدة
الصف الفلسطيني".
(الجزيرة نت)2020/12/14 ،

 2020/12/14طالبت فصائل فلسطينية بعقد اجتامع جديد لألمناء
العامني للفصائل؛ الستكامل عملية املصالحة الفلسطينية التي توقفت
يف اآلونة األخرية .وقال محمود خلف عضو اللجنة املركزية للجبهة
الدميقراطية :إن خمسة فصائل فلسطينية عقدت يف دمشق اجتام ًعا
مركزيًا ،ناقشت خالله سبل الخروج من الوضع الفلسطيني املأزوم
بعد توقف عملية املصالحة التي بدأت قبل عدة شهور .وأضاف
خلف ،إن الفصائل تريد أن يعمل اجتامع األمناء العامني للفصائل
عىل تجاوز العقبات التي اعرتضت استكامل عملية املصالحة ،بعد
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االجتامعات األخرية يف رام الله ودمشق وحوار إسطنبول ،مشد ًدا عىل
أن "الواقع الفلسطيني املأزوم يتطلب رسعة إنجاز الوحدة الوطنية،
خاصة يف ظل التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية".
وض ّم االجتامع ممثلني عن كل من :حركة الجهاد اإلسالمي ،والجبهة
الشعبية ،والجبهة الدميقراطية ،والقيادة العامة ،وقوات الصاعقة.
(األيام)2020/12/14 ،

 2020/12/14جدد وزير الخارجية الرويس ،سريغي الفروف ،موقف
موسكو الرافض لتطبيع دول عربية عالقاتها مع إرسائيل عىل حساب
حقوق الشعب الفلسطيني .وقال وزير الخارجية الرويس أثناء مؤمتر
صحفي مع نظريه اإلمارايت عبد الله بن زايد آل نهيان ،إن موسكو
تالحظ زيادة يف نسق تطبيع العالقات بني الدول العربية وإرسائيل
خالل الفرتة األخرية ،معت ًربا ذلك خطوة إيجابية من شأنها املساعدة
يف تجاوز التناقضات وبناء قنوات للحوار والتواصل الحضاري .وأضاف
الفروف" :مع ذلك ،فإن روسيا تؤكد باستمرار موقفها الرسمي بأن
ذلك ال يجب أن يهمش القضية الفلسطينية أو نسيانها ،القضية التي
يجب أن تحل عىل أساس قرارات منظمة األمم املتحدة والتي يجب
أن تضمن إنشاء دولة فلسطينية تعيش بأمن وسالم" .وأكد وزير
الخارجية الرويس رضورة تضافر الجهود إلعادة املفاوضات املبارشة
بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،مضيفًا أن الهدف النهايئ يجب أن
يكون تطبيع الوضع كل ًيا يف هذه املنطقة وإنشاء دولة فلسطينية
وتطبيع العالقات بني إرسائيل ودول املنطقة.
(روسيا اليوم)2020/12/14 ،

 2020/12/16أكد الرئيس اإلندونييس جوكو ويدودو التزام بالده
الثابت واملبديئ تجاه القضية الفلسطينية ،وقال :رغم التغريات
املتسارعة يف الرشق األوسط ،فإن إندونيسيا لن تقوم بأي خطوات
للتطبيع مع إرسائيل ،إىل حني تحقيق السالم الدائم والشامل بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني .وأضاف :إندونيسيا ،بصفتها كربى الدول
اإلسالمية ،ستواصل جهودها يف دعم تحقيق السالم وأداء دور أكرب
يف هذا املجال.
(املرصي اليوم)2020/12/16 ،

 2020/12/16صوتت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،بأغلبية
األصوات ،عىل حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه .وصوتت
 168دولة لصالح القرار ،وعارضته  5دول ،وامتنعت  10دول
عن التصويت.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/12/16 ،

 2020/12/18طالبت فلسطني ،األمم املتحدة بالضغط عىل إرسائيل
لوقف مرشوع قانون تسعى من خالله تل أبيب إىل "تطوير البؤر
االستيطانية" يف الضفة الغربية .ويف بيان لوزارة الخارجية ،دانت
فلسطني تصديق الكنيست اإلرسائييل بالقراءة التمهيدية ،عىل

مرشوع قانون يهدف إىل إمداد تلك البؤر بالخدمات األساسية .وجاء
يف البيان أن "فلسطني تدعو األمم املتحدة وقادتها األمميني إىل تحمل
مسؤولياتهم ،بالضغط عىل دولة االحتالل (إرسائيل) لوقف إقرار هذا
القانون" .وقد ص ّدق الكنيست بالقراءة التمهيدية (يحتاج إىل 3
ليصبح نافذًا) عىل مرشوع القانون الذي يلزم الحكومة بتزويد بؤر
الضفة بالخدمات األساسية من كهرباء ومياه وبنى تحتية ومواصالت،
ومنح مكانة قانونية لهذه البؤر.
(وكالة األناضول)2020/12/18 ،

 2020/12/19استضاف وزير خارجية مرص ،سامح شكري ،وزيري
الخارجية األردين والفلسطيني ،أمين الصفدي ورياض املاليك ،يف
اجتامع تشاوري استهدف تنسيق املواقف وتبادل وجهات النظر حول
التطورات والقضايا اإلقليمية ،ويف مقدمتها تلك املرتبطة بـالقضية
الفلسطينية .وصدر عن الوزراء الثالثة بيان موحد نبه يف موقف الفت
إىل "رضورة إنهاء االنقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حامية للقضية
الفلسطينية" ،محذ ًرا من "املخططات الرامية إىل تصفية القضية"،
وموض ًحا أن الدول الثالث ستواصل التشاور عىل هذا املستوى "يف
هذه املرحلة الحساسة" .وأكد البيان "عمق العالقات بني الدول
الثالث والحرص عىل تطويرها يف مختلف املجاالت ،وعىل استمرار
تنسيق املواقف إزاء األوضاع اإلقليمية ،مبا يخدم املصالح املشرتكة
والقضايا العربية ويعزز األمن واالستقرار يف املنطقة" .وشدد البيان
املشرتك عىل أ ّن القضية الفلسطينية هي القضية العربية املركزية،
وأ ّن الوزراء ناقشوا سبل دفع األطراف املعنية لالنخراط يف العملية
السلمية ،وأكدوا أ ّن قرارات الرشعية الدولية ذات العالقة وآخرها
القرار  ،2334ومبادرة السالم العربية ،متثل املرجعيات املعتمدة
للتفاوض ،باعتبار التفاوض السبيل الوحيد إلحالل السالم.
(العريب الجديد)2020/12/19 ،

ستسي أول
 2020/12/20قالت رشكة طريان العال اإلرسائيلية ،إنها
ّ
رحلة من إرسائيل إىل العاصمة املغربية ،الرباط ،يف الـ  22من كانون
األول /ديسمرب .وستحمل الرحلة األوىل وف ًدا أمريكيًا وإرسائيليًا مشرتكًا.
(الحرة)2020/12/20 ،

 2020/12/23صوتت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،عىل قرار
السيادة الدامئة للشعب الفلسطيني يف األرض الفلسطينية املحتلة،
مبا فيها القدس الرشقية ،وصوتت ( )153دولة لصالح القرار ،يف حني
صوتت  6دول ضده (كندا ،إرسائيل ،جزر مارشال ،ميكرونيزيا ،ناورو،
أمريكا) ،بينام امتنعت  17دولة عن التصويت.
(الراية القطرية)2020/12/23 ،

 2020/12/23إثر الفشل يف مترير املوازنة العامة لعام  ،2021تم حل
الكنيست تلقائ ًيا ما استدعى الدعوة إىل إجراء انتخابات ترشيعية
جديدة .يذكر أن الخالف هو بني رشكاء حكومة "الوحدة والطوارئ"
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التي شكلها يف الربيع رئيس الــوزراء ،بنيامني نتانياهو ،ومنافسه
السابق يف االنتخابات بيني غانتس.
(فرانس )2020/12/23 ،24

 2020/12/23قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيني
بالخارج ،يف بيان أصدرته ،إن كل ما يروج من ا ّدعاءات بخصوص
إمكانية إرساء عالقات دبلوماسية بني تونس وإرسائيل" ،ال أساس
له من الص ّحة" ،وأنّه "يتناقض متا ًما مع املوقف الرسمي املبديئ
للجمهورية التونسية املنارص للقضية الفلسطينية العادلة والداعم
للحقوق الرشعية للشعب الفلسطيني".
(الحرة)2020/12/23 ،

 2020/12/25شهدت الضفة الغربية ،العديد من الفعاليات ضد
االستيطان اإلرسائييل وللتصدي إلقامة بؤر استيطانية يف عدة مواقع
من األرايض الفلسطينية .وجاءت الفعاليات بدعوة من أهايل القرى
والبلدات الفلسطينية املستهدفة باالستيطان ومن القوى الوطنية
واإلسالمية فيها ،ومن ناشطني يف املقاومة الشعبية ومن هيئة مقاومة
الجدار واالستيطان الفلسطينية ،للتصدي ملحاولة املستوطنني إقامة
بؤر استيطانية يف عدة أماكن من الضفة الغربية.
(العريب الجديد)2020/12/25 ،

 2020/12/26تستمر التحركات الشعبية املناهضة للتطبيع مع
االحتالل اإلرسائييل يف املغرب ،بعد أيام من توقيع اتفاق رسمي
بني الطرفني برعاية أمريكية .وشهدت مدن الدار البيضاء ،طنجة،
جرسيف وتازة ،تحركات احتجاجية خالل اليومني املاضيني .وقد حمل
املتظاهرون األعالم الفلسطينية والفتات كتب عليها "ال للتطبيع مع
الصهاينة"" ،التطبيع خيانة" و"فلسطني أمانة يف أعناقنا" ،كام رددوا
شعارات مناهضة لالتفاق مع االحتالل.
(وكالة م ًعا)2020/12/26 ،

 2020/12/30أكدت السلطة الفلسطينية أنه يف ظل غياب مساءلة
إرسائيل ،فإن الظلم واإلفالت من العقاب سيستمران يف االزدياد ،ما
يتسبب يف املزيد من املعاناة الالإنسانية ،ويقوض اآلمال يف التوصل
إىل حل عادل للقضية الفلسطينية .جاء ذلك يف ثالث رسائل وجهها
السفري رياض منصور املندوب الدائم لدولة فلسطني لدى األمم
املتحدة ،اليوم ،إىل كل من األمني العام لألمم املتحدة ،ورئيس مجلس
األمن الدويل لهذا الشهر /جنوب أفريقيا ،ورئيس الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،حول تصاعد السياسات واملامرسات غري القانونية
والالإنسانية التي ينتهجها الكيان اإلرسائييل ،القوة القامئة باالحتالل،
ضد الشعب الفلسطيني.
(الرشق القطرية)2020/12/30 ،

 2020/12/31بلغ عدد الفلسطينيني املقدر حول العامل ،مع نهاية
 ،2020حواىل  13.7مليونًا ،بينهم  5.2ماليني يف الضفة الغربية
(مبا فيها القدس) ،وقطاع غزة .وأوضح الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني (حكومي) ،أن عدد الفلسطينيني يف قطاع غزة بلغ نحو
 2.1مليون ،ويف الضفة الغربية  3.1ماليني .وأشار الجهاز إىل أن نسبة
الالجئني بني سكان الضفة وغزة ،الذين تم تهجريهم من أراضيهم،
إبّان نكبة فلسطني عام  1948تقدر بـ  .42%ويعيش داخل إرسائيل
 1.6مليون فلسطيني ،ينحدرون من ساللة نحو  154ألف فلسطيني،
مل يغادروا أراضيهم إبان النكبة .أما بقية الفلسطينيني ،فيعيشون
يف الشتات ،ومنهم  6.2ماليني يف الدول العربية ،ونحو  738ألفًا يف
الدول األجنبية.
(وكالة األناضول)2020/12/31 ،

