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 اليوميات الفلسطينية
 2020 مبرديس /األول كانون 

 1/12/2020 ،الثالثاء

  جثة  68، 2016 أبريل /منذ نيسانفي السنوات األربع األخيرة، احتجزت القوات اإلسرائيلية
معتقل لم ل وإحداها المرض،سرى ماتوا داخل السجون بسبب جثث منها تعود أل 7 ،يةفلسطين
 1جثة. 17ز ااحتجّم ت، 2020 سنةومنذ مطلع  يحاكم.

 إذا أعلن أبو مازن "خالل لقاء في غزة:  ،قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية 
فتح التوافق على "أن حركته عرضت على  الحية وأضاف. "سنقبل ،الذهاب لالنتخابات من الغد

 شيرا  م، "تنافسية انتخابات، أي اختيار الرئيس وتشكيل قوائم بالتوافق، أو الذهاب إلى انتخابات
عادة إ الحية بأن وفد حركته فوجئ في القاهرة بأن هناك  وأقرّ  فتح رفضت كل االقتراحات. إلى أن

مل ل ضربة ألي شراكة وأي عهذا شكّ "و ،للعمل مع االحتالل بكل االتفاقيات األمنية والمدنية
 2."، بحسب تعبيرهوطني في عمقه

  لشيخاعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين  ،ة الفلسطينيةوزير الهيئة العامة للشؤون المدنيكتب، 
ة العودة من جديد لموج"الحية، أن  خليل ردا  كما يبدو على تصريحات ،في تغريدة له على تويتر

ل والتنص ،التضليل والخداع من قبل قيادات حماس تدلل على الهروب من استحقاق المصالحة الوطنية
لشيخ اوأكد  ."دت إفشال الجولة األخيرة في القاهرةجع عنها. وحماس تعمّ من تفاهمات إسطنبول والترا

 3."فتح مصرة على ضرورة استمرار الحوار الوطني إلنجاز المصالحة ومواجهة التحديات"أن 

  ّن دت الفصائل الفلسطينية على ضرورة استمرار جهود المصالحة الوطنية، وعودة حركة فتح عشد
 مشاركة معظمالدعوة إلى انتخابات شاملة متزامنة. جاء ذلك خالل مواصلة التنسيق األمني، و 

ينة في اللقاء الوطني بعنوان "تطورات المشهد الوطني"، والذي عقد في مد الفصائل الفلسطينية
 4.وغابت عنه حركة فتح ،غزة

  ّمرمحمود عباس دعوته لألمم المتحدة بالبدء بترتيبات عقد مؤت يةفلسطينال د رئيس السلطةجد 
رارات قالمبني على  ،ننا ما زلنا نمد أيدينا إلى السالم العادلإ"وأضاف: دولي كامل الصالحيات 

 5".1967الدولتين على حدود  الشرعية الدولية وحلّ 

 تشكيل لجنة مصرية أردنية فلسطينية  إنه سيتمّ  ائب رئيس حركة فتح محمود العالولقال ن
نة سبداية  "لسالمـ"اود عباس في عقد مؤتمر دولي لللعمل على تحقيق رؤية الرئيس محم ،مشتركة

ون إذا نجحنا في عقد مؤتمر دولي فستك" :الفلسطينية الرسمية وأضاف العالول، لإلذاعة .2021
عد ب ،تهاالدولتين إلى طبيع محاولة إلعادة األمور إلى نصابها، واستعادة المفاهيم المتعلقة بحلّ 

 6."يةمريكدارة األالخلل الذي أصابها نتيجة سياسات اإل
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  ّأن نهم مالبا  إلى نواب الحركة اإلسالمية في الكنيست، ط ه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوتوج
 7ديدة.والتوجه النتخابات ج ،يمتنعوا عن التصويت على تمرير قانون لنزع الثقة عن حكومته وإسقاطها

 موا اقتح لفلسطينية إن قوات االحتالل ومستوطنيهقالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في السلطة ا
جد فيما ُمنع رفع األذان في المس، 2020نوفمبر  ثاني/الخالل تشرين مرة،  23المسجد األقصى 

 8.وقتا   47 اإلبراهيمي

 ر أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أبلغ وزي
 م يمررما ل ،"إسرائيل"في التطبيع مع  مايك بومبيو أن الخرطوم لن تمضي ُقدما  ي مريكالخارجية األ

 9ة.لمتحدافي الواليات  "اإلرهابـ"يحّصن السودان من الدعاوى القضائية المتعلقة ب تشريعا   كونجرسال

 قني وإعالن تعاون مشترك في مجال التعاون الت ،مذكرات تفاهم " ثالثإسرائيل"وّقعت البحرين و
وجرى  ونقل التكنولوجيا، والتعاون في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ،البتكاروا

، بحضور وزير Waldorf Astoria Jerusalem لدورف أستوريا القدساحفل توقيع خاص بفندق و 
ناعة الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، وبحضور وزير االقتصاد والص

 10سرائيلي عمير بيرتس.اإل

  افقت انطلقت أول رحلة تجارية لشركة طيران إسرائيلية باتجاه إمارة دبي في دولة اإلمارات، وو
ئيلية اإلسرا حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجيةوكتب  السعودية للطائرة بالتحليق في أجوائها.

 11دبي".في التاريخ إلى  إسرائيلية "أول رحلة تجارية :على تويتر

  ورئيس مجلس األمن للشهر الحالي، جيري ماتجيال ،فريقيا لألمم المتحدةإقال سفير جنوب Jerry 

Matjila.سبعة عقود  إن :قائال   وأضاف ، إن المجتمع الدولي قد خذل الفلسطينيين منذ عقود"
ومجلس  إلى سالم في فلسطين. واألمم المتحدة تداول خاللها مجلس األمن هذه القضية لم تؤد ّ 

األمن قاما بتقسيم فلسطين لتأسيس دولتين. وقلنا آنذاك إنه ستكون هناك دولتان، فلسطين 
 12".إلى جنب بسالم وإسرائيل، تعيشان جنبا  

 2/12/2020 ،األربعاء

  رحته الذي ط ،الكنيست على مشروع قانون حلّ  ،بالقراءة التمهيدية ،للكنيستصادقت الهيئة العامة
يما فعضو كنيست،  54عضو كنيست، وعارضه  61الكنيست  . وأيد حلّ تلم" – مستقبل يوجد"كتلة 

 13التصويت.جلسة " األربعة عن الحركة اإلسالمية الجنوبيةب نواب "تغي  
  الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين ،وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينيةقال، 

اصة بالمق ل جميع المستحقات المالية الخاصةمة اإلسرائيلية تحوّ  "الحكو  إن ،في تغريدة له على تويتر
 14.مليار دوالر( 1.14نحو ) "مليارات شيكل 7683.إلى حساب السلطة الفلسطينية، والبالغة 



 2020 كانون األول/ ديسمبر _____________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 3                                                  

  ياحة خالل لقائه وزير الصناعة والتجارة والس ،بنيامين نتنياهووزراء اإلسرائيلي الرئيس قال
 ،المعت على عدد من اتفاقيات السإسرائيل وق  "، إن في القدس انيالزيالبحريني زايد بن راشد 
دين ر للبلفّ السالم يو "إن بقوله:  وكان نتنياهو قد استهل اللقاء ."ا  ع قريبوهناك المزيد منها سيوقّ 

 15."أياما  رائعة، بفضل القرار الشجاع الذي اتخذه ملك البحرين
  شمال فلسطين المحتلة، لتكون  ،يناء حيفاإلى م 6 ساعرأول سفينة حربية من طراز وصلت

 16شرائها من ألمانيا.ب "إسرائيل" قامتسفن مماثلة أربع األولى من بين 
  ا  مواطن 330إن قوات االحتالل اعتقلت  :مركز فلسطين لدراسات األسرى لقال تقرير حقوقي 

حد يما استشهد أنساء، ف 7، وطفال   34، من بينهم 2020ثاني/ نوفمبر الخالل تشرين  فلسطينيا  
سيرة في تقريره الشهري، إلى ارتفاع عدد شهداء الحركة األ ،مركزال أشارو  األسرى داخل السجون.

 17، بعد استشهاد أسير من جنين.ا  شهيد 226ليصل إلى 

 أعلنت النائب في البرلمان اإليرلندي فرانسيس بالك Frances Black  إعادة تشكيل مجموعة
 ءإن ذلك جا بالك وقالت في البرلمان اإليرلندي. Friends of Palestine Groupأصدقاء فلسطين 

أن اللجنة ستعمل على ت شددو ، خالل جلسة حضرها أعضاء مجلس الشيوخ من جميع األحزاب
 وعي فيفي الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ونشر ال قويا   تتخذ موقفا   إيرلندابجد للتأكد من أن 

 18حدث في فلسطين.بشأن ما ي إيرلنداكافة أرجاء 
 ضية قرارات منها أربعة تتعلق بالق عدة، لألمم المتحدة، بأغلبية أعضائها اعتمدت الجمعية العامة

سائل ين بالو واعتمد القرار المعنون بـ"تسوية قضية فلسط .، وقرار بشأن الجوالن السوري المحتلالفلسطينية
رار الق وتّم اعتماد عن التصويت. 9متناع وا ،7دولة لصالح القرار، ومعارضة  145السلمية" بتصويت 

قضية  المعنون "البرنامج اإلعالمي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامة بشأن
وحظي القرار  .عن التصويت 11وامتناع  ،8دولة لصالح القرار، ومعارضة  142فلسطين"، بتصويت 

ولة د 91الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" بتصويت المعنون بـ"اللجنة المعنية بممارسة الشعب 
حصل قرار "شعبة حقوق الفلسطينيين باألمانة و  .عن التصويت 54وامتناع  ،17لصالحه، ومعارضة 

أما القرار  .عن التصويت 53وامتناع  ،25دولة لصالحه، مع معارضة  82العامة"، على تصويت 
 19عن التصويت. 62وامتناع  ،9دولة، مع معارضة  88المتعلق بالجوالن، فقد حظي على تأييد 

 3/12/2020 ،الخميس

  وال لمالية، لانه من الناحية إ ،بوريل بجوزي ل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبيالممثّ قال
قط "األمر ال يتعلق ف: قائال   وأضاف الفلسطينية غير موجودة. السلطةلكانت  األوروبياالتحاد 
 ا  ضهو أي مليون دوالر[ 719.7]نحو  ا  مليون يورو سنوي 600، ا  مة المالية، وهي كبيرة جدبالمساه

 20."اوضاتها إال بالعودة إلى طاولة المفيتعلق بالدعم السياسي. لكن القضية الفلسطينية ال يمكن حلّ 
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 بيتر  فلسطينأمل جادو السفير التشيكي المعتمد لدى دولة  الفلسطينية الخارجيةوزارة  ةاستدعت وكيل
ي بلوماسي في، لالستيضاح منه حول إعالن وزارة خارجية بالده عن افتتاح مكتب دPetr Stary ستاري 

ى عيات عللما لها من تدا  ،وطالبت بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة القدس تابع لسفارتها في تل أبيب.
 21السالم في الشرق األوسط. والجهود السياسية التي تبذل من أجل تحقيق ،االستقرار في المنطقة

 مهاجرا  إلى  316 تضمّ ، يهود من أصول إثيوبية )الفالشا(ال منمجموعة  وصل إلى تل أبيب
جرة اله وزيرة. وقد رافقت المهاجرين على متن الطائرة التي أقلتهم من أديس أبابا، "إسرائيل"

 ألفي د صادقت على جلبوكانت حكومة نتنياهو ق .شطا-بنينا تامانو اإلسرائيلية واالستيعاب
 22من يهود الفالشا.آالف  7شخص من مجموع 

  ّرت منظمة عير عميم الحقوقية اإلسرائيلية من عزم سلطات االحتالل على تنفيذ خطتين حذ
، 1إي منطقةوحدة استيطانية على أراضي العيسوية والطور وعناتا في  3,500كبيرتين لبناء 

 نه يعيش فيأ إلى النظر ولفتت ية وعزل مدينة القدس.مؤكدة أن هذا يعني تقسيم الضفة الغرب
القدس، شرقي في مجتمعات بدوية صغيرة فيما يعرف ببادية  ،فلسطينيآالف  3حو ن 1إي منطقة

 23ترحيلهم.تنوي الحكومة اإلسرائيلية 
  تهزيار  ، خالل، في تصريحات لوكالة رويترزة البحريني زايد بن راشد الزيانيقال وزير التجار 

ت ن بالده ستعامل المنتجات اإلسرائيلية باعتبارها منتجاإ ،على رأس وفد بحريني "ائيلإسر "
ني، نفى وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياوبالمقابل،  إسرائيلية بغض النظر عن مصدرها.

في  رياض المالكي في السلطة الفلسطينية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين
 24التصريحات التي نسبت لوزير التجارة البحريني. ،4/12/2020
 اتفاق"يع توق عقب "إسرائيل"أنه في إطار التعاون القائم بين اإلمارات و اإلماراتية أعلنت وزارة الخارجية 

احية ات السيتفعيل التأشير  ، فقد تمّ اإلمارات، وفي سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى "لسالمـ"ال" إبراهيم
 25.يةلحملة جوازات السفر اإلسرائيل ،عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة ،تلدخول اإلمارا

 ة تفاهم مع عت مذكر إنها وقّ  لها، في بيان ،البحرين لمملكة الناقلة الوطنية  - طيران الخليج قالت
 أبيب ، وإنها ستبدأ في تسيير رحالت مباشرة إلى تلشركة الطيران المدني اإلسرائيلية "إل عال"

 7/1/2021.26ابتداء من 

 4/12/2020 ،الجمعة

  ل مواجهات مع الجيش بجراح أصيب بها خال متأثرا   علي أبو عليا فلسطينيالطفل الاستشهد
، مخالل مشاركته في مسيرة تندد باالستيطان ومنع األهالي من الوصول إلى أراضيه اإلسرائيلي

 27رام النار بكنيسة في القدس.، في حين حاول مستوطن إسرائيلي إضقرب مدينة رام هللا
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  استهدفتاعتداء  100أكثر من  المسيحية لنصرة القدس والمقدسات صدت الهيئة اإلسالميةر 
 وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن .في فلسطين 1967 سنةأماكن عبادة ورجال دين مسيحيين منذ 

  1967.28 سنةاعتداء منذ  500,1المساجد ودور العبادة في فلسطين شهدت أكثر من 

 إعادة تحريك المياه الراكدة مع إن  ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية قال"
ي ي الذ: "نحن مع الجهد الفلسطينقائال   االحتالل لم يجن  منها الشعب الفلسطيني سمنا ". وأضاف

سار نا الفلسطيني؛ ونخشى من عودة مسار التسوية وميجمع الدول والعالم والكيانات حول حقّ 
ة : "االتصاالت مع اإلخوة في حركالحية قالوحول المصالحة الوطنية، التطبيع في المنطقة". 

 29فتح لم نقطعها، ونحن ماضون في االتصاالت وصوال  للوحدة الوطنية الحقيقية".

  في ا  لمفاوضات مجددلالسلطة الفلسطينية إلى العودة  ،وزير الدفاع اإلسرائيلي ،بني جانتسدعا ،
في رسالة مصورة له، السلطة لزيادة  ،جانتسوطالب  ير األوضاع في الشرق األوسط.تغ ظلّ 

 ،ستساعد السلطة في ذلك "إسرائيل"إلى أن  ا  التنسيق بشأن مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشير 
رويج مستعدة للت "إسرائيل"إن  جانتسغزة، قال قطاع وبشأن  وتسعى لتوفير اللقاحات للفلسطينيين.

وإدخال عمال، وإنشاء مناطق صناعية مشتركة ومشاريع تتعلق  ،كبرى في قطاع غزةلمشاريع 
 30س.ووقف تعاظم قوة حما ،إعادة األسرى والمفقودين مقابل أن تتمّ  ،بالطاقة والمياه والزراعة

  أكاديمي من اليهود عن دعمهم الكامل لبيان مثقفين وأكاديميين عرب وفلسطينيين  600أعرب
 بنيتلترا للتراجع عن جودعوا جامعات في الواليات المتحدة وإن ،كة الالساميةحول مفهومهم لحر 

 31هذا التعريف المشّوه لالسامية.
 تدهور الحالة اإلنسانية لها في بيان ،أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة ،

نا فيروس كورو  في وقت زادت جائحة ،جراء الحصار اإٍلسرائيلي ،واالقتصادية والصحية في القطاع
 ة، حيثارتفاع معدالت الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطير "من حالة التدهور. وأبرزت اللجنة 

 32."%70% تحت خط الفقر، وارتفعت نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى 80يعيش أكثر من 
 5/12/2020 ،السبت

 ن لتطبيع العالقات مع سعي العسكريي ،فيصل محمد صالح ،انتقد وزير اإلعالم السوداني
إن  ،في حديث لقناة تلفزيونية محلية ،وقال صالح .دون تنسيق مع مسؤولين آخرين "إسرائيل"

جرت  2020خالل تشرين الثاني/ نوفمبر زيارة وفد إسرائيلي لمؤسسة تصنيع عسكرية سودانية 
 33دون علم مجلس الوزراء.

 6/12/2020 ،األحد

 ن مخطط وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية بناء إ ،البناء في القدساللجنة اللوائية للتخطيط و  قالت
القدس، يلبي شرق وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا، شمال آالف  9 ة جديدة تضمّ مستعمر 
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المصادقة ف غوزيرة المواصالت ميري ريمن جهتها، أعلنت  الشروط المطلوبة للمصادقة عليه.
)نحو  شيكلمليون  400وطنين بالضفة الغربية، بتكلفة تصل إلى شوارع لصالح المستأربعة على 
ة مستعمر مستوطن يقطنون  400من جهة ثانية، كشف اعتراض، قدمه نحو  .مليون دوالر( 122

خطة إسرائيلية لبناء  ، للجنة التخطيط والبناء في القدس، ضدّ شمال شرق القدس ،التلة الفرنسية
 34مصادرة من بلدة العيسوية.وذلك على أراض  ،طابقا   24برج من 

  ،ووصف .بالنفاق "إسرائيل"اتهم األمير تركي الفيصل، رئيس االستخبارات السعودي السابق 
 ماريةقوة استع"بأنها  "إسرائيل" ،ه في جلسة لمؤتمر إقليمي في البحرينة له، خالل مشاركالفيصل

 وجودي، لة صغيرة تعاني من تهديدإسرائيل تقدم نفسها على أنها دو "ن أ ، الفتا  النظر إلى"غربية
ات يرغبون في القضاء عليها، وتتحدث عن رغبتها في إقامة عالق ،محاطة بقتلة متعطشين للدماء

 35."ال يمكن عالج جرح مفتوح باستخدام مسكنات األلم"محذرا  من أنه و ، "ودية مع الرياض
 ظر "بالن: نتدى حوار المنامةخالل مداخلة في م ،وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي  قال

ربي اع، عكانت هناك حلقتان للصر  للتطورات الدراماتيكية في المنطقة خالل الفترة األخيرة، دائما  
عد بإسرائيلي، وفلسطيني إسرائيلي. اآلن يمكنني القول إن الصراع العربي اإلسرائيلي يتالشى 

ن أ على أشكنازي د شدّ و  والسودان". ،والبحرين ،واإلمارات ،واألردن ،اتفاقيات السالم مع مصر
 ؛ةلمفرغأو أن يظلوا داخل هذه الحلقة ا ،الخيار المتاح اآلن للفلسطينيين، هو إما إنهاء الصراع

ارات مع اإلم "ميبراهإ اتفاق"وأكد أشكنازي أن  .""الباب مفتوح لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط
 36ل "فرصة ال يجب إضاعتها".كّ شيعلى حساب الفلسطينيين، بل  أت  يوالبحرين ال 

  ذج إن "األسرى بدأوا تعبئة نما ،حسن عبد ربه الفلسطينية قال المسؤول في وزارة شؤون األسرى
استمارة تشمل بيانات شخصية ومؤهالتهم العلمية ووضعهم الصحي، في عملية قد تكون طويلة، 

هم يجري توظيفهم وإحالة بعض: "سقائال   من أجل استيعابهم في مؤسسات السلطة". وأضاف عبد ربه
به: ر وقال عبد  والعمر كذلك". ،والوضع الصحي ،والمؤهل العلمي ،للتقاعد. هذا يعتمد على الرغبة

  37هم كمناضلين في مواجهة االستهداف اإلسرائيلي لهم".القضية عبر ضمان حقّ  "نريد حلّ 

  عون أسيرا  موز  130أكثر من أّن  ،األسير المحرر ناهد الفاخوري  ،مدير مكتب إعالم األسرى أكد
ول آخر اإلحصائيات ألعداد وح .الصهيونية أصيبوا بفيروس كورونا على عدد من السجون 

 38.أسيرة 39 ، بينهمأسير 500,4؛ فقد بلغت بحسب الفاخوري األسرى 

 فدوي علي  قال نائب قائد الحرس الثوري اإليراني Ali Fadavi، يراني إن عملية اغتيال العالم اإل
ي فخري زاده تمت بأجهزة متطورة تتحكم فيها األقمار االصطناعية، وإنه لم يكن هناك أ محسن

ت بواسطة رشاش جرى التحكم وأضاف فدوي أن عملية االغتيال تم   مهاجم في مكان الحادث.
ده باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي للتعرف على وجه فخري زا ،فيه عبر األقمار االصطناعية

 39شكل دقيق.واستهدافه ب
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 7/12/2020 ،اإلثنين

 أولى صفقات ،اإلماراتفي  ،شمال الضفة الغربية "شومرون"، الذي يقع لس اإلقليميأبرم المج 
 البلد الخليجي، وشملت صفقة المبيعات التي تمّ  إلىات اإلسرائيلية مستعمر تصدير منتجات ال

فد و رئيس بحضور " اإلماراتية، Fam فام"شركة  عبرنبيذ، العسل، و ال على التوقيع عليها في دبي
 40يوسي دغان.مجلس شومرون 

  ينوي التراجع عن  تحالف أزرق أبيض )كاحول الفان(أن  اإلسرائيلي في الكنيست مصادركشفت
اف قانون آخر يمنع االعتر تغييره إلى بالصيغة الحالية التي وضعها، و  "قانون المساواة "سّن 

 41."عربمواطني إسرائيل الـ"بالحقوق القومية ل
 متداولة رة الا  على التقارير اإلعالمية األخيردّ  اإلماراتية، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي

ين قدمت اعتذارها للمسافرين المتضرر  اإلمارات، أن شركة فالي دبيحول دخول إسرائيليين إلى 
ليين دخول اإلسرائيالسياسة التي تسمح بأن أكدت و ، بيالذين واجهوا تأخيرا  لدى وصولهم إلى د

 42تبقى دون تغيير، وتستمر اإلمارات بالترحيب بهم على أراضيها.

 هيان،اشترى أحد أفراد األسرة الحاكمة في أبو ظبي، رجل األعمال اإلماراتي، حمد بن خليفة آل ن 
، بحسب ما أعلن مالك الفريق، Beitar Jerusalem من نادي بيتار القدس %50حصة تبلغ نحو 

بن خليفة ان أ يديعوت أحرونوتذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة و  .Moshe Hogeg يغموشيه حوغ
 43.(مليون دوالر 33.9نحو ) مليون يورو 28يصل إلى  مبلغا   ،على نحو فوري  ،سيضخ بالنادي

  ّلتعاون نيوز اإلسرائيلية مذكرة تفاهم لتحديد أطر ا 24لإلعالم وقناة آي  أبو ظبيمجموعة  عتوق
ضمن وتت .وإنتاج المحتوى  ،والتقارير ،والقضايا الراهنة ،في مجال األخبار ،الجانبين الثنائي بين

 نيوز، عبر 24لإلعالم وآي  أبو ظبيبنود مذكرة التفاهم توفير تغطية إخبارية متبادلة بين 
م واألفال إلى جانب تبادل المحتوى المتعلق بالتقارير الوطنية، واإلمارات "إسرائيل"المراسلين في 

 44ي.زيونالتلف الوثائقية وبعض المواد األرشيفية، باإلضافة إلى التعاون في مجال تكنولوجيا البثّ 

  بحث مسؤولون من اإلمارات وكيان االحتالل اإلسرائيلي فرص التعاون في مجاالت الذكاء
ل وعقدت في دبي أعما والرعاية الصحية. ،والتنقل المستقبلي ،واألمن السيبراني ،االصطناعي

ي فوشارك ا. ، وهي األولى من نوعه"اإلسرائيلي - مة االقتصاد الرقمي المستقبلي اإلماراتيق"
وخبراء متخصصون في  ،ومبتكرون  ،وقادة أعمال ،ومسؤولون حكوميون  ،جلسات القمة وزراء

 45الستعراض فرص التعاون بين الجانبين. ،مجاالت التقنية

  بة، ويوسف العتي رمرياإلماراتي في واشنطن، رون دقالت صحيفة معاريف إن السفيرين اإلسرائيلي و
الصحيفة، ية، وأضافت مريكاأل MSNBC ن بي سيأس أم أ التقيا في مقابلة مشتركة على شبكة

تبر أن إسرائيل تع لإلمارات، موضحا   35فأتطرق إلى قضية بيع طائرة  رمريأن "د لها، في تقرير
  46."تفوقها العسكري في الشرق األوسطاإلمارات حليفة، وبالتالي فهي ال تتعدى على 
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 هانالفريق أول عبد الفتاح البر  ،إن رئيس مجلس السيادة السوداني األمريكي قال موقع أكسيوس، 
 سكونجر أن تعمل مع ال ،خالل زيارة وفد إسرائيلي إلى السودان قبل أسبوعين ،طلب من تل أبيب

الدعاوى القضائية المستقبلية في  ي لتمرير مشروع قانون يمنح الخرطوم حصانة منمريكاأل
 47الواليات المتحدة من قبل ضحايا الهجمات اإلرهابية.

  ايدنبجو ي في اإلدارة المقبلة، على أن مريكوزير الخارجية األالمرشح لمنصب  ،توني بلينكنأكد 
 في االتصاالت مع كل رئيس ا  ، وأنه كان على الدوام شريك"إسرائيل"ملتزم بشكل عميق بأمن 

ية إلى أن بايدن سيقدم مساعدات إنسان بلينكن وأشار ."إسرائيل"راء إسرائيلي ألجل مصالح وز 
واقتصادية للفلسطينيين، ويوقف دفع رواتب "المتورطين باإلرهاب"، وسيصر على أن تتوقف 

 لينكنب وأكد ."إسرائيل"بشكل نهائي بواقع الدولة اليهودية في  أن تعترفو  ،السلطة عن "التحريض"
، وأشار أن حكومته ستعمل من أجل منع أي هجوم من بايدن يعارض بشكل واضح الضمّ أن 

 48."إسرائيل" بوابة األمم المتحدة ضدّ 

 8/12/2020 ،الثالثاء

 أعلن عضو الكنيست عن حزب الليكود جدعون ساعر Gideon Sa'ar  استقالته من الحزب
 وقال ساعر إنه تخابات المقبلة.لخوض االن ،لتشكيل حزب جديد برئاسته والتجهيزوالكنيست، 

 49بنيامين نتنياهو. قرر إنشاء حركة سياسية جديدة، وسيرشح نفسه لرئاسة الوزراء ضدّ 
 في مؤتمر صحفي عقدته في مقر حركة األحرار، بمدينة  ،سطينيةأكدت فصائل المقاومة الفل

لخيار ا عدّ أنواعها تُ  أن المقاومة بكل ،1987 سنةالنتفاضة الحجارة  33 غزة، إحياء  للذكرى الـ
االستراتيجي للشعب الفلسطيني، معلنة رفضها عودة السلطة برام هللا للمفاوضات مع سلطات 

 50.ويةمشاريع التسلاإلسرائيلي أو ل االحتال
  1948من فلسطينيي وهي سيدة فلسطينية مسيحية  ،إلهام خازن لسطينية الف عمالاألسيدة أعلنت، 

اليته ، الذي ستنتهي فترة و ين ريفلينرؤوف، مكان "إسرائيل"ترشيح نفسها لمنصب رئيس الدولة في 
 2021.51يوليو  /تموزفي 

 إن االعتقاالت أضحت ظاهرة يومية، مالزمة  ،قال الباحث في شؤون األسرى رياض األشقر
ما يقارب مليون فلسطيني منذ احتالل األراضي  استهدفتلحياة المواطن الفلسطيني، وقد 

وحتى اليوم  1987 سنةمنذ انتفاضة الحجارة ، وبلغت حاالت االعتقال 1948 سنةالفلسطينية 
ن م، ا  شهيد 43وقدمت الحركة األسيرة خالل السنوات السبع النتفاضة الحجارة  ألف حالة. 348

 52.شهيدا  هم إجمالي شهداء الحركة األسيرة 226أصل 

  22لونج رايفل  22أن سالح "فلسطين  فرع - الحركة العالمية للدفاع عن األطفالأكدت Long Rifle" 
( الذي تستخدمه قوات االحتالل اإلسرائيلي في قمع المسيرات والتظاهرات Ruger )روجر
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عي، مشيرة إلى وليس وسيلة "غير فتاكة" لتفريق التظاهرات كما تدّ  ،الفلسطينية هو سالح قاتل
قت عدة حاالت ألطفال أصيبوا واستشهدوا برصاص بندقية روجر خالل السنوات أنها وثّ 

أطفال في قطاع غزة والضفة  8أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت  ت الحركةوذكر . الماضية
 2020.53 سنةالغربية بما فيها القدس، منذ بداية 

   لدولية نمية افي التالوكالة اإلسرائيلية للتعاون من  إسرائيليا   قالت وزارة الصحة التشادية إن وفدا
في  Israel's Agency for International Development Cooperation (MASHAV) )ماشاف(

 54."يلإسرائ"بحث مع اإلدارة العامة للوزارة التعاون الصحي بين تشاد و ،اإلسرائيلية وزارة الخارجية

 ة بزيار  ،قام وفد من سفراء دول االتحاد األوروبي لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية
ك الصحية واإلنسانية المتردية في القطاع، وذلجماعية إلى قطاع غزة، لالطالع على األوضاع 

وبي على مشاريع نفذها االتحاد األور  ،عن قرب بلوماسيا  يد 48واطلع  سنوات من الغياب. 4بعد 
سفن كون فون  ل االتحاد األوروبي في أراضي السلطة الفلسطينيةوقال ممثّ  في القطاع.
طاع غزة تتدهور بسرعة مع جائحة إن األوضاع في ق Sven Kühn von Burgsdorffبورغسدوف 

عب فاألمر ص ..."نأمل أن ننجح في تمكين السلطة الفلسطينية من الوصول للقاح :وتابع كورونا.
 وأشار إلى أن االتحاد يعمل لتقديم دعم لمستشفى الوبائيات بغزة، ولوزارة الصحة ومعقد"،

 وءضفي  ،منه مع أهالي قطاع غزةوفد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وتضاالأكد و  الفلسطينية.
 55.كوروناالحصار اإلسرائيلي وتفشي 

  أناتولي فيكتوروف "إسرائيل"لدى  الروسيقال السفير Anatoly Viktorov ،صحيفة جيروزاليمل 
ن إوقال فيكتوروف . وليس إيران ،االستقرار في الشرق األوسط ةسبب زعزع "إسرائيل"، إن بوست

بين  المشكلة تتجسد في عدم وجود "تفاهمات بلاألنشطة اإليرانية"،  "المشكلة في المنطقة ليست
 56لسطيني".العربي/ الف -وعدم االمتثال لقرارات األمم المتحدة في الصراع اإلسرائيلي  ،الدول
 9/12/2020 ،األربعاء

 بالوفد األمني المصري  ،برئاسة خليل الحية، في مدينة غزة وفد من قيادة حركة حماس التقى 
ها ودار حوار معمق حول العديد من المواضيع والملفات، ومن اسة اللواء أحمد عبد الخالق.برئ

لتي اموضوع المصالحة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والشراكة والتفاصيل المتعلقة بها، والجهود 
وتوفير متطلبات إنهاء  تبذلها مصر من أجل تحقيقها، وملف الحصار المفروض على قطاع غزة،

ونا، ة أهلنا في غزة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومستلزمات مواجهة جائحة كور معانا
 57وفتح معبر رفح بما يفي بحاجات الناس في التنقل والسفر.

  استقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  هلو قب محمود عباس يةفلسطينال السلطةرئيس أعلن
 إنها ،قالت عشراوي، في بيان أصدرتهو  .بناء على طلبها، ةمن اللجن الفلسطينية حنان عشراوي 
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وأعقبتها باستقالة مكتوبة في  ،شفهيا   24/11/2020 فيمن اللجنة التنفيذية  هاقدمت استقالت
 ،وتفعيل منظمة التحرير ،آن األوان إلجراء اإلصالحات المطلوبة": قائلة وأضافت .26/11/2020

واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش  ،مهاوإعادة االعتبار لصالحياتها ومها
 58."اطيا  عن طريق االنتخاباتديموقر من تداول السلطة  وعدم المشاركة في صنع القرار، وال بدّ 

 بين  موجبهعلى قانون األجانب بالقراءة األولى، ساوى ب قانونيا   تعديال   أقر مجلس النواب العراقي
ت، عدا في العراق وبين المواطن العراقي في الحقوق والواجبا أعوام ةدة عشر الفلسطيني المقيم لم

 59عودة الفلسطيني لبالده. على حقّ  حفاظا   ،الترشح واالنتخاب الجنسية وحقّ 
  بالقرب من  ،1948 سنةالعبرية أن قاعدة عسكرية تقع شمال فلسطين المحتلة  12ذكرت القناة

 ونقلت عن ات قطع السالح التي تستخدم ألغراض الحراسة.، تعرضت لسرقة عشر اللبنانيةالحدود 
ة بندقية، في أكبر عملي 40نحو  استهدفتمصادر عسكرية مقربة من التحقيق، أن عملية السرقة 

 60سرقة لألسلحة من قاعدة لجيش االحتالل.
 ه للتصويت بالقراءةتوطرح ،الكنيست على مشروع قانون حلّ  اإلسرائيلي صادقت لجنة الكنيست 

لكنيست، في حال المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين ااألولى، بحيث تجري انتخابات 
 24/3/2021.61و 16الثانية والثالثة، في موعد يتراوح ما بين 

  دي إتش إل طائرة تابعة لشركة اإلرساليات العالمية  وريون جوصلت إلى مطار بنDHL حيث ،
امين وأعلن رئيس الحكومة بني .كورونا فيروس ضدّ  Pfizer لقاح لشركة فايزرآالف  4تحمل قرابة 

 ،اح، الستقبال أولى شحنات اللقيولي إدلشتاين ذي وصل إلى المطار مع وزير الصحةنتنياهو، ال
 62مين.ع  أنه يريد أن يكون أول المط  

  تسفي هاوز الكنيستأعلن عضوا Zvi Hauser  كتلة ديرخ إيرتسمن  ،يوعاز هاندلو Derech 

Eretz،  وفي بيان  .دعون ساعرجأنهما سينضمان في االنتخابات المقبلة إلى حزب جديد برئاسة
يات؛ إنه "لم يعد هناك مجال للمزيد من التسو  ندلامتلفز من مكتب الكتلة في الكنيست، قال ه

 63."نتنياهونحن بحاجة إلى بديل يميني ل

 ام اليهودي إيلي أباديالحاخ قالت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية إنه جرى تعيين Elie 

Abadie في مقابلة مع جيروزالم  ،قال أباديو . أول حاخام في اإلمارات للجالية اإلسرائيلية
ولكن للعديد من الشعوب المضطهدة  ،ن "اإلمارات ستكون المالذ اآلمن ليس فقط لليهودإ ،بوست

 64في جميع أنحاء العالم".

 إن اإلسرائيلية لوبسجفي لقاء خاص مع صحيفة  ،قال رئيس غرفة تجارة دبي حمد بوعميم ،
ا في اإلمارات ال تمّيز في الواردات اإلسرائيلية بين المنتجات المصنعة في مناطق مختلفة، بم

 65التسمية اإلسرائيلية للضفة الغربية المحتلة. مستخدما   ،ذلك "يهودا والسامرة"
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 نات اتفاقات مع كياخمسة إنها وقعت البحرين لمملكة الناقلة الوطنية  - طيران الخليج قالت
 66خير.خالل األسبوع األ "إسرائيل"أثناء زيارة قام بها وفد اقتصادي بحريني إلى  في ،إسرائيلية

   عن بعد لوزراء داخلية دول التحالف األمني الدولي استضافت أبو ظبي اجتماعا The 

International Security Alliance ف نائب رئيس مجلس الوزراء ووص ."إسرائيل"، بحضور ممثل
للتحالف  "إسرائيل"انضمام  ،في كلمته ،وزير الداخلية اإلماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

 67.تحقيق أهدافه التي ُوجد من أجلهابأنه يشكل إضافة وقوة لهذا التكتل الساعي ل
 10/12/2020 ،الخميس

 على إقامة عالقات  ،"إسرائيل"رب ومب اتفاقا  بين المغاي دونالد تر مريكأعلن الرئيس األ
 نان مناختراق تاريخي آخر اليوم. اث": في تغريدة له على تويتر ،مبابلوماسية كاملة. وقال تر يد

 ختراقاأعظم أصدقائنا، إسرائيل ومملكة المغرب وافقتا على إقامة عالقات دبلوماسية كاملة، هذا 
ارا  مب، في تغريدة أخرى، إلى أنه وّقع إشعا. وأشار تر "كبير لعملية السالم في الشرق األوسط

 68باعتراف الواليات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

  أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أن ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون على حساب
أجرى وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي المغربي أن محمد السادس  الشعب الفلسطيني،

وأطلعه على مضمون االتصال  ،الفلسطينية محمود عباساتصاال  هاتفيا  مع رئيس السلطة 
عباس مب. وأوضح البيان أن محمد السادس أكد لاتر  األمريكي دونالد الهاتفي الذي جمعه بالرئيس

الخارجية  قال وزيرومن جهته،  أن موقف بالده الداعم للقضية الفلسطينية ثابت ال يتغير.
فاوض الدولتين، والت إن "المغرب متمسك بالثوابت األساسية الخاصة بحلّ  :غربي ناصر بوريطةالم

ابل ي بالسيادة على الصحراء مقمريكونفى بوريطة أن "يكون االعتراف األ األزمة". كأساس لحلّ 
، إعادة العالقات مع إسرائيل، خاصة أن هناك عالقة بين المغرب وإسرائيل منذ التسعينيات"

 69".تطبيعا   عدّ "بعض القرارات التي تطلبت إعادة االتصال مع إسرائيل ال تُ  دا  على أنمشد
  للشؤون الخارجية  هأكد الممثل الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومستشار

رب والعالقات الدولية نبيل شعث، أن ما جرى اإلعالن عنه من تطبيع كامل بين االحتالل والمغ
 70."ف جدا  هو "أمر مؤس

  ّق اتفا ووصفه بأنه ،اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بتطبيع العالقات مع المغرب الحكومةب رئيس رح
شكر ين. و مشيرا  إلى تسيير "رحالت مباشرة" وتبادل "مكاتب االتصال" قريبا  بين الجانب ،"تاريخي"

 71نتنياهو ملك المغرب على "قراره التاريخي صنع سالم مع إسرائيل".
 لواء  ، أحدهما جندي من2020سنة ين ُقتال خالل أن إسرائيلي   معطيات نشرها الجيش اإلسرائيلي رتأظه

، ا  إسرائيلي 25قتل  2019-2018 سنتيوبحسب تلك المعطيات، فإنه خالل  .Golani Brigade جوالني
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تجاه "المناطق  ا  صاروخ 1,164وأشارت إلى أنه أطلق  .ا  مستوطن 16منهم من الجيش، و 9
 2020.72سنة خالل صاروخا   174، و2019 سنةفي  1,296، فيما أطلق 2018 سنةاإلسرائيلية" خالل 

  هدف في  500إن قواته هاجمت  الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي ركان هيئة األرئيس قال
ا كم ،وأضاف كوخافي .2020سنة بالعديد من العمليات السرية منذ بداية  تجميع الساحات، وقام

بة من في محار  ليقطعهويل طريق طأمامه الجيش اإلسرائيلي  أن ،عنه القناة العبرية السابعةنقلت 
 73"أعداء إسرائيل".وصفهم بـ

  السابق لدى األمم المتحدة رون بروسور اإلسرائيليطلب السفير Ron Prosor،  ئيس من إدارة الر
تابعتين لألمم المتحدة عدم االنضمام مرة أخرى إلى هيئتين  ،جو بايدن ي المنتخبمريكاأل

حدة، تتعامالن مع قضايا حقوق اإلنسان، وهما اليونسكو ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المت
 74.األونرواره من تمويل وكالة كما حذّ 

  على مشروع قانون جديد يلزم أي حكومة في ،بالقراءة التمهيدية اإلسرائيلي،صادق الكنيست 
ة أقيمت بقرار حكومي على مستعمر ي قبل االنسحاب من أي المستقبل، بإجراء استفتاء شعب

ت  أراضي الضفة الغربية. نائبا  من االئتالف والمعارضة لصالح مشروع القانون  54وصو 
 75نائبا . 42، بينما عارضه (االستفتاء)األساسي: 

  أن جمعية إلعاد ،فخري أبو دياب ،القدسكشف الباحث في شؤون El'ad  تجري االستيطانية
من السور م  150-100باتجاه باب الرحمة على بعد  ،من منطقة "عين العذراء" حفرعمليات 

 الشرقي للمسجد األقصى، وهي قريبة من تلة ترابية مرتفعة تفصل بين العين وأساسات األقصى
مسار جديد من الحفريات لربطها  إيجادوأضاف أبو دياب أن االحتالل يعمل على  ...وباحاته

وحائط  ،وعين سلوان جنوبي األقصى ،وباب المغاربة ،غربية حتى حي وادي حلوةبالمنطقة ال
 76البراق، وبشبكة األنفاق في بلدة سلوان ووادي حلوة.

  ة (، من ميزانييأمريكدوالر  يينمال 3.4حو نمليون كرونة ) 30أقر البرلمان النرويجي تقليص
 تضمين؛ وذلك على خلفية اتهام السلطة بالمساعدات التي تقدمها النرويج إلى السلطة الفلسطينية

 77."إسرائيل" المناهج الدراسية مواد تحريضية ضدّ 
 سرائيلإ"بهدم ومصادرة  (أوتشا) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية هأصدر  أفاد تقرير" 

 .للفلسطينيين، بدعوى عدم إصدار تراخيص البناء التي تصدرها سلطات االحتالل منزال   52 لـ
وإلحاق األضرار بنحو  ،شخصا   67أن عمليات هدم المنازل أدت إلى تهجير  التقرير وأضاف

 وأوضح التقرير أن عمليات الهدم والمصادرة .7/12/2020–24/11/2020آخرين، خالل الفترة  860
 ينيمركز المعلومات الوطني الفلسطوذكر ويقول  في القدس. 3في الضفة الغربية و منزال   49شملت 

 78.منزلٍ  1,900بلغ أكثر من  1967 في سنةالمهدومة منذ احتالل "إسرائيل" للقدس  المنازلن عدد أ
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 11/12/2020 ،الجمعة
  حركة حماس رفضت اقتراحا   أن ت اإللكتروني عن مصادر فلسطينيةموقع يديعوت أحرونو نقل 

لي عن إلسرائيلموقع اونقل ا تبادل أسرى نقله وفد المخابرات المصرية. لصفقة جديدا   إسرائيليا  
ها ا، لكناقترحت زيادة المساعدات المتعلقة بمواجهة أزمة كورون "إسرائيل"أن  المصادر الفلسطينية

أن  شددت على رفضها اإلفراج عن أسرى نفذوا عمليات ُقتل فيها إسرائيليون. وأشار الموقع إلى
 ، وبعد9/12/2020في ئيلي، وفد المخابرات المصرية التقى مع مسؤولين في جهاز األمن اإلسرا

يلي ورفضت حماس بشدة الموافقة على االقتراح اإلسرائ ه الوفد المصري إلى قطاع غزة.ذلك توجّ 
 79بعدم اإلفراج عن أسرى أدينوا بتنفيذ عمليات ُقتل فيها إسرائيليون.

 ستكون من أكبر أبو ظبيقام في أن السفارة التي ستُ  بلوماسية في تل أبيبيشفت مصادر دك 
الشاباك وكشفت هذه المصادر أن نداف أرغمان، رئيس  السفارات اإلسرائيلية في العالم،

، بغرض فحص مستوى اإلجراءات والبحرين ، زار في األسبوع الماضي اإلماراتاإلسرائيلي
 80البلدين. ية تدشين السفارة اإلسرائيلية فياألمنية عش

  أرسل شهادة ية اإلسرائيلي غابي أشكنازي لخارجن وزير اإ صحيفة يديعوت أحرونوتلتقرير قال 
 خالل ،بلوماسيين اإلسرائيليين الذين خدموا سرا  في عدد من دول الخليج العربييتقدير للد

 ا  سيبلومايإلى أنه في العقدين الماضيين، خدم قرابة عشرين د التقرير وأشار .السنوات الماضية
"، راهيمة العالقات الرسمية في إطار "اتفاق إبفي هذه الدول الخليجية، حتى قبل إقام ا  إسرائيلي

 81.وعاشوا هناك بهويات مدنية، وبطاقات شخصية مزيفة

  ،ينيةقرارات تتعلق بالقضية الفلسطستة اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، بأغلبية ساحقة ،
دات إلى ضرورة مواصلة تقديم المساع علىقرار األول أكد الو  .والالجئين بشكل خاص ،والقدس

عن  7وامتناع  ،دولة، مقابل اعتراض دولتين 169الالجئين الفلسطينيين، وحصل على تأييد 
دولة،  162وحصل على أغلبية  ،. وجاء القرار الثاني لدعم عمليات وكالة األونرواالتصويت

. وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات الالجئين عن التصويت 9، وامتناع 4واعتراض 
 .ويتعن التص 12وامتناع  ،5واعتراض  ،دولة 160ين واإليرادات اآلتية منها على تأييد الفلسطيني

رقي يها شات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة، بما فعمر وجاء القرار الرابع ليؤكد عدم شرعية المست
. عن التصويت 17وامتناع  ،7واعتراض  ،دولة 150القدس، والجوالن السوري، فحصل على تأييد 

ني حصل القرار الخامس الخاص بالممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيو 
، 10واعتراض  ،دولة 147في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، على أغلبية 

ق لتحقي. وأما القرار السادس، فتطرق إلى أعمال اللجنة الخاصة المعنية باعن التصويت 16وامتناع 
ب في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العر 

 82.عن التصويت 83، وامتناع 14دولة، واعتراض  76في األراضي المحتلة، فحصل على تأييد 
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 أسرة فلسطينية تواجه خطر إخالء منازلها بالقدس، لصالح  200أن  أعلن االتحاد األوروبي
ن عفي بيان مشترك صادر االتحاد،  ولفت إللغاء أوامر اإلخالء. "إسرائيل" ، داعيا  مستوطنين

ميع ض جإلى أن أوامر اإلخالء "تعرّ  ، النظرممثلي دول االتحاد األوروبي باألراضي الفلسطينية
 83العائالت لخطر النقل القسري الوشيك".

  قياوإفري إلى الشرق األوسطبوتين فالديمير ومبعوث الرئيس  ،نائب وزير الخارجية الروسيأعلن، 
نها ودول عربية، لك "إسرائيل"أن موسكو ترحب بعملية تطبيع العالقات بين  ،بوغدانوفميخائيل 

 84أن هذا يجب أال يكون على حساب الشعب الفلسطيني. رى ت
 12/12/2020 ،السبت

  يست آيإميدل ناصر القدوة، في مقال في موقع  فتححركة أعلن القيادي في Middle East Eye، 
عود التي ت ،أنه يمكن للفلسطينيين اآلن، االطالع على قاعدة بيانات شاملة بالممتلكات الخاصة

اللغة بال الذي نشر لمقفي ا القدوةوقال  .1948 سنةلالجئين في األراضي التي احتلت 
 اصة التيإن األمم المتحدة تمكنت من وضع قاعدة بيانات شاملة بالممتلكات الخ ،اإلنجليزية

 الك من غير الفلسطينيين فيوالمُ  ،واألوقاف ،تعود إلى الالجئين الفلسطينيين، وبالكنائس
 1948.85سنة  المناطق المحتلة

 الستئناف أعمال الحوار الوطني، عبر جولة جديدة لألمناء  دعت خمسة فصائل فلسطينية
ي ف ،وأكدت الفصائل وطنية.امين، لبحث جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال القضية الالعّ 

بيان مشترك عقب اجتماع لها، تمسكها بمواصلة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، إلنهاء 
 ،لقيادة العامةا – الجبهة الشعبيةو الجبهة الشعبية،  التالية: االجتماع الفصائل وضمّ . االنقسام

 86اطية.ديموقر الجبهة الو قوات الصاعقة، و حركة الجهاد اإلسالمي، و 
  ّرائيلإس"من وجود ما سماها إرادة حقيقة لوصول  ،عبد العزيز جراد ،الجزائري  الوزراءر رئيس حذ" 

 87.مما وصفها بعمليات أجنبية لضرب استقرار الجزائر إلى حدود بالده، محذرا  
  رباط البين استئناف االتصاالت هو األول بعد ، له ، في بيانيالمغرب حزب العدالة والتنميةأعلن

 ـ"المواقفيان به البونوّ  ."، "اعتزازه وثقته في القيادة الحكيمة للعاهل المغربي محمد السادس"رائيلإسو"
ية القضية الفلسطينية في مرتبة قض أنه "يضع دائما  و ، "الثابتة والمتواصلة للعاهل المغربي

ي وم وال ف، ال اليوأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا   الصحراء المغربية،
حزب ما الاستنكر و  المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".

 88سات.وعدوان على المقد ،وتشريد ،الفلسطينيين من جرائم تقتيل يقترفه االحتالل اإلسرائيلي ضدّ 
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 13/12/2020 ،األحد
 ذكرى انطالقة حركة حماس بمناسبة  ،إسماعيل هنية ،قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

 إن حماس أعادت االعتبار لمشروع المقاومة، وقدمت إضافة نوعية وكمية مهمة، وأكد، 33الـ 
 ها فيهنية أن حماس ستعمل في المرحلة المقبلة على أربعة محاور، أولها تفعيل المقاومة وتطوير 

 ل مستوياتها الشعبيةوأما المحور الثاني هو مقاومة شاملة بكل أشكالها وبك، كل الساحات
أن حماس سوف تستمر في استراتيجية تطوير القوة وبنائها في قطاع غزة، أكد و  ؛والمسلحة

وأعرب  وسوف تعمل مع كل أبناء شعبنا على استنهاض المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.
 بينا  محتالل، هنية عن أسفه من االستدارة السياسية التي قامت بها السلطة بعودة العالقة مع اال

 89أمام تحقيق االختراق المطلوب أمام المصالحة. كثيفا   أن ذلك شكل عائقا  

  حركة حماس  صحفي، إنفي تصريح  ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدرانقال
، اطيةديموقر الجبهة الو الجبهة الشعبية، )خمسة فصائل فلسطينية  ما جاء في بيان كلتتفق مع 

الستمرار الحوار  (،عقةقوات الصاو حركة الجهاد اإلسالمي، و  ،القيادة العامة – يةالجبهة الشعبو 
ا موقفها ثابت من الوحدة الوطنية، واستعداده أن تؤكد ؛ فهيامينوتجديد لقاء األمناء العّ 

ة لوطنياوإعادة بناء المؤسسات  ،لالستمرار في الحوار الوطني الفلسطيني الشامل الستعادة الوحدة
طنية وفق المرجعيات الو  ،ينية على أساس من الشراكة الوطنية بما في ذلك منظمة التحريرالفلسط
 2020.90في أيلول/ سبتمبر  التأكيد عليها في اجتماع األمناء العامين التي تمّ 

  الشعب منها لدعم حرصا   ،33ـ الأعلنت حركة حماس أن الحركة قررت إلغاء مهرجان انطالقتها 
 91جائحة كورونا. في ظلّ  هوإسناد الفلسطيني

 ن بؤرة استيطا 70عن تفاصيل مخططها لتحويل  ليةكشفت وزارة االستيطان في الحكومة اإلسرائي
تضاف إلى آالف مستوطن،  10ات رسمية في الضفة الغربية، يسكنها نحو مستعمر عشوائية إلى 

 1967.92أقيمت منذ سنة ة رسمية مستعمر  132

 ستكون كاملة  "إسرائيل"إن عالقات المغرب مع  ،بوريطة قال وزير الخارجية المغربي ناصر
 وإعادة فتح مكاتب االتصال ،تشمل فتح خط مباشر للطيرانو  ،تحقيقها بسرعة وسيتمّ  ،وشاملة

 ، أضافوفي مداخلة هاتفية مع اإلذاعة اإٍلسرائيلية الرسمية .التي عملت في الماضي بين البلدين
 93.همة للمغربم "إسرائيل"بوريطة أن العالقات مع 

 14/12/2020 ،اإلثنين

 في وجه كل محاوالت  ا  منيع ا  أنها ستقف سد ،33الـ في ذكرى االنطالقة  ،أكدت حركة حماس
في بيان  ،الحركة وأكدت وتوابعها. "صفقة القرن "، وفي مقدمتها الفلسطينيةتصفية القضية 

وشراكة وطنية حقيقية في ، أنها ستواصل العمل والحراك من أجل بناء وحدة فلسطينية، صحفي
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حركة إلى اإلسراع في الودعت  كل المؤسسات الوطنية التي تمثل شعبنا في كل أماكن تواجده.
 94امين، واعتباره برنامج عمل وطني في هذه المرحلة.تطبيق مخرجات اجتماع األمناء العّ 

 ن ملف الجنودقالت حركة حماس إنها أبلغت الوسطاء في قضية صفقة تبادل األسرى المرتقبة أ 
المتحدث باسم  ،وأكد حازم قاسم لديها مفصول عن أي قضية أخرى. المختطفيناإلسرائيليين 

 التي أن لدى الحركة قرارا  قطعيا  لن تسمح بموجبه ألي جهة بابتزازها في هذه القضية ،الحركة
رائيليين وأشار قاسم إلى أن ملف الجنود اإلس تخص األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل.

خاللها اإلفراج عن األسرى  يتمّ  ،المختطفين في غزة لن ينتهي إال بعملية تبادل حقيقية
 95الفلسطينيين في سجون االحتالل.

 تسفي هاوزر ،أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست Zvi Hauser،  إسرائيل"أن" 
مقابل إطالق سراح  ،ين ورفات جنديينين إسرائيلي  تتفاوض مع حركة حماس من أجل عودة مدني  

إنها  ، قائال  "فاضحة"ووصف هاوزر الصفقة المقترحة بأنها  أسرى فلسطينيين ومساعدات مدنية.
جنة منصب رئيس الل ا  وقال هاوزر، الذي يشغل أيض ."مئات اإلرهابيين إلى دائرة اإلرهاب"ستعيد 

لى علم ع أنا"في الكنيست:  ،والجنود المفقودينالمحتجزين و الخدمات السرية، و الفرعية لالستخبارات، 
لجنة مائير وقال هاوزر إن مثل هذه الصفقة تنتهك مبادئ تقرير  ."بكل التفاصيل ضمن منصبي

 96.التي تسمح فقط بمبادلة أي إسرائيلي مختطف بعدد محدود من األسرى ، Meir Shamgar شمغار

 يست يوعاز هندلعضو الكن جانتساإلسرائيلي بني  دفاعأقال وزير ال Yoaz Hendel من ،
. عد إعالنه االنضمام إلى حزب سياسي جديد يؤسسه جدعون ساعر، بلالتصاالت وزيرا   ،منصبه

 97ين نفسه في المنصب الشاغر.ييعتزم تع جانتساإلسرائيلية إلى أن  12وأشارت القناة 
  سباط في منطقة باب األة جانبا  من سور المقبرة اليوسفي في القدس االحتالل بلديةهدمت جرافات

 98.في المدينة
  في تصريٍح خاص  ،مراد العضايلة العمل اإلسالمي في األردندعا األمين العام لحزب جبهة

د أن حكومة بالده "للتوازن في عالقتها مع الشعب الفلسطيني"، موضحا : "أعتق ،قدس برسوكالة ل
ت ر صناديق االقتراع، وأي انتخاباأثبتت أنها تمثل الشعب الفلسطيني عب 2006حماس منذ عام 

ع متعامل ت: "بالتالي ال يجوز أن تبقى السلطات األردنية قائال   وتابع جديدة ستؤكد هذه المقولة".
من التعامل مع كل  جزء أصيل من الشعب الفلسطيني بهذه الصورة غير المقبولة، إذ ال بدّ 

تؤذي بها المملكة، بل إنها  مكونات الشعب الفلسطيني، خاصة أن حماس ال تحمل مشاريع
 99ل المشروع الصهيوني".تحميها من تغوّ 

 رئيس السلطة الفلسطينية أكد لإنه  ،في تغريدة على تويتر ،قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته "على  في الدوحة، هملقائخالل  محمود عباس،
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الدولتين وقرارات الشرعية  الم على أساس المبادرة العربية وحلّ العادلة، والمؤيد لتحقيق الس
 100.. كما أكدت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني"..،الدولية

  ّالتحاد ي مقر افاتفاقية تفاهم خالل حفل كبير أقيم  ،لكرة القدم ،واإلسرائيلي اإلماراتي ،ع االتحادانوق
، Gianni Infantino جياني إنفانتينو "FIFA االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفاحضره رئيس  ،بدبي

دم كرة القاإلسرائيلي ل االتحادلكرة القدم راشد بن حميد النعيمي، ورئيس  ياإلمارات االتحادورئيس 
ة ي  ريات ودّ  من البنود، منها إقامة مبا وتشمل اتفاقية التعاون عددا   .Orin Hasson أورين حسون 

، داريةللمنتخبات الوطنية كافة واألندية، وإقامة ورش عمل مشتركة لعناصر االتحادين الفنية واإل
 101طرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين. إضافة إلى

 في احتفال إيقاد "شمعة حانوكا شارك وفد من اإلمارات والبحرين Hanukkah في ساحة حائط "
رائيلي وأشاد اإلسرائيليون المشاركون ومن بينهم وزير الصحة اإلس .األقصىراق بجوار المسجد الب

والتطبيع التي شهدتها  "السالم"لبحرينية، وبخطوات ا -، بالمشاركة اإلماراتية يولي إدلشتاين
 102، واصفين ما يجري بأنه "معجزة".ا  المنطقة مؤخر 

 ب لم تتمكن من توفير روات األونرواعلى أّن  مشعشعسامي  أّكد الناطق باسم وكالة األونروا
سد ل ةالقادم سنةللل سُترحّ  ،توفير أّي أموال أّنه في حال تمّ  اللحظة، ُموضحا   حتىموظفيها 

ا ألف موظف، إنمّ  30المستلزمات. وقال مشعشع إّن المشكلة ال تتمثل فقط في توفير رواتب لـ 
  103.ةفي غزة وسوري خصوصا  و في تغطية احتياجات العديد من القطاعات 

  في لإسرائي"بدء الرحالت التجارية بين اإلمارات ومنذ  اإلمارات إسرائيليألف  50زار أكثر من "
كثر أقيام إلى ن يالسياحة اإلسرائيلي يمسؤول توقعاتوأشارت  .2020كانون األول/ ديسمبر بداية 

 لذي بدأا ،لحانوكاة" )األنوار( العبري ما يسمى "عيد اإسرائيلي بزيارة اإلمارات خالل ألف  70من 
 104.ويستمر لمدة ثمانية أيام 11/12/2020في 

 15/12/2020 ،الثالثاء

 الجيش اإلسرائيلي يواصل االستعدادات من خالل خطط  العبرية إن معاريفصحيفة  تقال
ويعتقد الجيش اإلسرائيلي، بحسب الصحيفة، أن غزة.  قطاع وتدريبات الحتمال الحرب ضدّ 

انت مثل التي ك ،قطاع يجب أن تنتهي بنتائج مختلفة عن العمليات السابقةالرب القادمة على الح
 هيئةرئيس ووضع  التوصل فيها إلى حسم واضح. لم يتمّ حيث ، 2014 سنةفي الحرب على غزة 

من حركة  عنصرٍ  300"بقتل تقضي بـ خطة ،أفيف كوخافي ،الجيش اإلسرائيليفي ركان األ
ش في بداية العملية العسكرية، لتشوي ،ا  لعسكرية األخرى في قطاع غزة يوميحماس والفصائل ا

 105خطط العدو على أمل تقصير مدة القتال".
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 تحادأن السلطة قدمت طلبا  رسميا  إلى اال الوزراء الفلسطيني إسطفان سالمة أعلن مستشار رئيس 
 السلطة وتظهر بيانات رسمية أن المالية السنوية المقدمة إلى فلسطين. مساعداتهاألوروبي لزيادة 

ون ملي 255حو ندعما  خارجيا  مباشرا  للخزينة ب 2020سنة تلقت في األشهر السبعة األولى من 
 2019.106 سنةلة من ثاممليون دوالر في الفترة الم 500نحو  بعدما كانتدوالر، 

 ني في األمم محمد اشتية مع القائمة بأعمال المنسق اإلنسا الفلسطيني أطلق رئيس الوزراء
، 2021 سنةل HRP ير بآتش أ اإلنسانيةخطة االستجابة  ،Lucia Elmi المتحدة لوشيا إلمي

، بقيمة إجمالية تبلغ يةفلسطينأراضي السلطة المليون نسمة من الفئات الضعيفة في  8.1لمساعدة 
 107.مليون دوالر 417

 ن حماس مع شركاء الوطن إ ،إسماعيل هنية ،قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس
العودة واألرض، وأكدت تمسكها بالقرار  ، وحقّ والقدسأعادت االعتبار للثوابت الوطنية، 

ناء  أن حماس انفتحت على الكل الفلسطيني، ب هنية وأكد الفلسطيني، مع مكونات األمة وشعوبها.
عين بطالم"وأكد أن  ومة.على قاعدة الشراكة والعمل مع الجميع، مع التمسك بالثوابت وخيار المقا

 108."، وسنرى ذلكأم آجال   وأن كل من راهن على إسرائيل سيخسر عاجال   ،يكذبون على شعوبهم

 دـقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين نائب رئيس الموساد الملقب ب" D  للجهاز ا  جديد " رئيسا 
 109نصف عام. حونالذي سينهي مهام منصبه بعد  كوهينليوسي  خلفا  

  دفاع صاروخي  عن إجراء سلسلة تجارب وصفتها بـ"الناجحة" الختبار منظومة "إسرائيل"أعلنت
المنظومة الجديدة دمجت مع منظومة القبة الحديدية، ، و العتراض صواريخ متطورةمتقدمة 

 110."إسرائيل"وتحاكي التصدي لصواريخ باليستية وصواريخ جوالة تطلق صوب 
 صة وحدة استيطانية، وأبراج خا 8,300ها أقرت خطة ضخمة لبناء أن أعلنت بلدية القدس المحتلة

 ،والبقعة ،الممتدة من أراضي بيت صفافا ،بالوظائف اإلدارية والفنية في المنطقة الخضراء
 111حتى قرية الولجة. ،منطقة تلبيوت الجديدةو 

 عم تها في دشدد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني على أن بالده لن تتنازل عن ثواب
 ت".قرار صعب، ولذلك "تأخر إلى هذا الوق "إسرائيل"القضية الفلسطينية، وقال إن التطبيع مع 

رة عن مستوى المباد وفي حديث للجزيرة ضمن الحصاد، قال العثماني إن "المغرب لن ينزل أبدا  
 لموحدارب القوي "أقول للفلسطينيين إن المغ :وأضاف بل إن ثوابتنا أعلى من المبادرة". ،العربية

 112أقدر على دعم القضية الفلسطينية".

  ليس مسألة "إسرائيل"إن تطبيع عالقات بلده مع  ،هشام المشيشي ،التونسيقال رئيس الوزراء 
 113.""هذا خيار اعتمده المغرب بحرية :24وقال المشيشي في مقابلة مع قناة فرانس  .مطروحة

 في مقابلة مع موقع قناة  ،زائرية عمار بلحيمرقال وزير االتصال الناطق باسم الحكومة الج
إن الجزائر لن تهرول للتطبيع، وإنها لم تتفاجأ من خطوة المغرب  ،الميادين على اإلنترنت
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إذا رأت أنها يمكن أن تغير مواقف "بالتطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، وشدد على أن الرباط واهمة 
 114."إسرائيل"اتها مع ، من خالل عالق"الجزائر من القضايا العادلة

 تقارير أوردتها وسائل إعالم إسرائيلية بأنها تجري مباحثات متقدمة إلقامة عالقات  نفت إندونيسيا
 Teuku هاش ةباسم وزارة الخارجية اإلندونيسية تيوكو فايز  المتحدثوقال  ."إسرائيل"مع  بلوماسيةيد

Faizasyah :"حسبما نقلته وكالة "قات مع إسرائيلفي الوقت الحالي، ال توجد أي خطة إلقامة عال ،
 115."نحن ملزمون بالدستور بدعم الفلسطينيين وتحريرهم من االحتالل"وأضاف:  األنباء األلمانية.

  ّات إلى أسواق مستعمر على رسالة تطالب بمنع دخول منتجات ال عضو برلمان أوروبي 40ع وق
دل عا ،لدى االتحاد األوروبي سطينيةالفلوقال السفير المناوب في البعثة  االتحاد األوروبي.

 فالديس دومبروفسكيسلشؤون التجارة  األوروبيإلى مفوض االتحاد  رفعتإن الرسالة  ،عطية
Valdis Dombrovskis نع وقانون منظمة التجارة العالمية بم ،األوروبي، تطالب بتطبيق القانون

  116ات من دخول أسواق االتحاد األوروبي.مستعمر منتجات ال

 ي دان بروييتمريكن وزير الطاقة األأعل Dan Brouillette، إسرائيل"و ،أن الواليات المتحدة"، 
ط، والبحرين تدرس عقد محادثات للربط الطاقي في الشرق األوسط ومنطقة شرق المتوس ،واإلمارات

 117مان، والسودان، والمغرب، وربما السلطة الفلسطينية، حسب قوله.تشارك فيها سلطنة عُ 

  ّأصدرته األمم المتحدة، الضوء على المأساة التي يعيشها سكان قطاع غزة ،رير جديدط تقسل ،
والعمليات العسكرية الضخمة التي تنفذها قوات االحتالل  ،طويل األمدالجراء اإلغالق 

كرية، ، والعمليات العسعاما   14وأكد التقرير أن الحصار المفروض على السكان منذ  اإلسرائيلي.
 حدأوفي التقرير الجديد لألمم المتحدة، وصف  ."حافة االنهيار"صاد في غزة إلى االقت انتدفع

 118."كبيرا   سجنا  "مسؤولي المنظمة الدولية قطاع غزة بأنه يمثل 

 16/12/2020 ،األربعاء

  إن من حقّ "الشرق األوسط"صحيفة مقابلة مع في اإلسرائيلي،  دفاعال، وزير بني جانتسقال ، 
 القدس يجب أن"، مشددا  على أن "عروا باالستقالل، وأن تكون لهم عاصمةأن يش"الفلسطينيين 

أريد أن يكونوا ": قائال   وأضاف ."تبقى موحدة. ولكن سيكون فيها مكان لعاصمة فلسطينية
 ."ةحقيقي)الفلسطينيون( جزءا  من مسيرة السالم. فهذه المسيرة مع العالم العربي هي فرصة كبيرة و 

كن نحن بحاجة إلى غور األردن ضمن اإلجراءات األمنية. ول": فأجابحدود؟ ئل: وماذا عن السُ و 
وكشف  ."، ويمكن تقليص هذه المساحة كثيرا  %30مسألة المساحة ليس بالضرورة أن تكون 

 أرغب جدا  في"أنه زار كل الدول العربية بالخفاء ضمن أداء مهمات عسكرية، مضيفا :  جانتس
 119."ي وسلميدّ أن أزورها علنا  بشكل رسمي و 
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 ،فة على مشروع قانون "تسوية" البؤر االستيطانية في الض ،بالقراءة التمهيدية صادق الكنيست
، 40من أعضاء الكنيست وعارضه  60الذي صوت إلى جانبه  ،وينص القانون . الغربية المحتلة

بنى مات العلى إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر االستيطانية بخد
ن أن بكما ينص مقترح القانو  واالتصاالت والمواصالت. ،التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه

 بموجب قرار صادر عن تها،وتعمل على شرعن للبؤر االستيطانية الحكومة مكانة قانونيةتمنح 
 2017.120 سنةمن  للشؤون السياسية واألمنية )كابينت( المصغرالوزاري المجلس 

  عوفير شيلح ،رئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيستتحدث Ofer Shelah،  عن "ارتفاع نسبة
 المعفيين من الخدمة العسكرية في الجيش ألسباب نفسية"، مشيرا  إلى أن "جيش الشعب ينهار

وحجم  ،وأضاف شيلح أن "المعطيات التي طرحت اليوم في لجنة مراقبة الدولة أمام أعيننا".
 121خدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي هي ليست أقل من مرعبة".اإلعفاءات من ال

  قادة أحزاب المعارضة "إسرائيل بيتنا"حزب  رئيسليبرمان،  أفيجدوردعا عضو الكنيست ،
من  في الجولة التالية ب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،لحز  معارضةاآلخرين إلى تشكيل كتلة 

 يائير (مستقبل يوجد) عتيد يشحزب عيم المعارضة ورئيس وقدم ليبرمان العرض لز  االنتخابات.
عن حزب الليكود  دعون ساعر، الذي انشق مؤخرا  ج، ورئيس حزب يمينا نفتالي بينيت، و البيد

 122.لعدة تقارير في اإلعالم العبري  ، وفقا  "األمل الجديد"لتشكيل حزب 
  نوعه منذ استئناف التنسيقلقاء  هو األول من  لون في وزارة الصحة اإلسرائيليةأجرى مسؤو 

قناة وذكرت ال األمني والمدني مع السلطة الفلسطينية، مع نظرائهم في وزارة الصحة الفلسطينية.
قش فين، ناالذي عقد على مستوى المدراء التنفيذيين وكبار الموظ ،أن اللقاءالعامة اإلسرائيلية  11

 123الفلسطينية.السلطة أراضي في مسألة إجراءات مواجهة فيروس كورونا 

  األسرى في سجون  األكثر انتهاكا  بحقّ  عدّ تُ  2020 سنةأن  العربية الدولأكدت جامعة
 سنةإلى أن عدد األسرى بلغ خالل  تقرير صدر عن الجامعة وأشار االحتالل اإلسرائيلي.

 .حالة مرضية 1,300معتقل إداري، و 500، وطفال   170أسيرة، و 38أسير، بينهم  4,400نحو 
في عدد شهداء الحركة األسيرة، حيث استشهد  ارتفاعا   تشهد 2020نة سن أح التقرير وأوض

 124.أسرى جراء اإلهمال الطبي المتعمد بحقهم 4

 مواطن  3,300ن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت أكثر من أ أعلن نادي األسير الفلسطيني
، أن سلطات له نفي بيا ،لناديا. وأوضح 2020منذ بدء جائحة كورونا في آذار/ مارس 

 ،مرضىوال ،وكبار الّسن ،والّنساء ،االحتالل لم تستثن في حمالتها االعتقالية، أٍي من األطفال
 125."والجرحى. وقال: إن "االحتالل حّول الوباء ألداة قمع وعنف بحق األسرى 

  معهد مراقبة السالم والتسامح الثقافي في التعليم المدرسيقال The Institute for Monitoring 

Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-SE)  إن السعودية أزالت من
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تحض على الكراهية تجاه األديان األخرى،  المناهج الدراسية في طبعاتها الجديدة، نصوصا  
بحسب تقرير صادر عن المعهد شمل مراجعة للمناهج ذلك و  ؛، والمثلية الجنسية"إسرائيل"و
تمت إزالة  ،2020/2021في تطور حديث لمناهج و  ،أضاف التقرير أنهو  .2016 سنةلدراسية منذ ا

 إلى جانب إزالة نصوص عن ،قصة الحرب الحتمية بين المسلمين واليهود في آخر الزمان
 126استخدام "الصهيونية" للمال والنساء والمخدرات، وإزالة فصل كامل عن "الخطر الصهيوني".

  ّبانضمام اإلمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط عبد الفتاح السيسي ب رئيس مصررح، 
وجاء اإلعالن عن انضمام اإلمارات للمنتدى، عقب زيارة قام بها ولي  وذلك بصفة مراقب.

 127السيسي.بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة، التقى خاللها  أبو ظبيعهد 

  ية من اإلمدادات الطب أطنان 4.14تحتوي على  ،ة ثالثةطائرة مساعدات طبي اإلماراتأرسلت دولة
 ألفا   14وأجهزة الفحص إلى قطاع غزة، بالتعاون مع لجنة التكافل في القطاع، يستفيد منها أكثر من 

ي أمريكمليون دوالر  187بأكثر من  اإلماراتسهمت أوقد . من العاملين في مجال الرعاية الصحية
 1967.128سنة  يل مختلف القطاعات في األراضي الفلسطينية المحتلةلتمو  ،2020–2015الفترة  خالل

 17/12/2020 ،الخميس

 ةالمملك: إن "المغربي ناصر بوريطة، عقب اجتماع لمجلس الوزراء المغربي وزير الخارجية قال 
المغربية قررت الشروع في تنزيل وتفعيل إجراءات استئناف الرحالت واالتصاالت مع الجانب 

د موعدا  اإلسرائيلي"  129لذلك. ، دون أن يحدّ 
  ّدمة ولى مقواالتفاقية األ ثالث اتفاقيات مع االتحاد األوروبي والنرويج. الفلسطينية عت الحكومةوق

 لصالح صندوق تطوير (مليون دوالر 1.17نحو ) ماليين يورو 10من االتحاد األوربي، بقيمة 
 فاقيةأما االت في قطاع غزة. ،البلديات من خالل ،البلديات لدعم مشاريع البنية التحتية وإقراض

ة وتعزيز لتمويل المعهد الوطني للصحة العام ،مليون دوالر 1.3الثانية فمقدمة من النرويج، بقيمة 
ز صحة دوالر، لتعزي ماليين 6.3واالتفاقية الثالثة مقدمة من النرويج، بقيمة  دور وزارة الصحة.

  130.السلطة الفلسطينيةفي  كورونافيروس  اجهةمو الطفولة المبكرة وحمايتها وتنميتها، و 

 انتهاكا   189 الفلسطينية ارتكاب السلطة ،في الضفة ،لي المعتقلين السياسيينرصدت لجنة أها 
سي، سيا اعتقالحالة  41منها  ،2020خالل تشرين الثاني/ نوفمبر  ،الفلسطينيين المواطنين بحقّ 

 محاكمة 24وحالة قمع حريات،  26ووأماكن عمل، عملية مداهمة لمنازل  24وحالة استدعاء،  32و
الوضع الصحي لمعتقلين بسبب التعذيب أو ظروف االحتجاز، في حاالت تدهور  4وتعسفية، 

ووفق تقرير  أجبر فيها المعتقل على خوض اإلضراب بسبب ظروف االعتقال.ومرة واحدة 
 131.ا  سابق ا  معتقال  سياسي 32و، ا  محرر  ا  أسير  49اللجنة؛ طالت انتهاكات السلطة الفلسطينية 
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  ّمساكن أهالي قرية العراقيب، مسلوبة االعتراف والمهددة باالقتالع االحتاللمت سلطات هد 
 132على التوالي. 181والتهجير في منطقة النقب، للمرة 

  ة مقرر األمم المتحدة الخاص، المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلقال
 ا  أو تعسف المقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاءو  ،مايكل لينك 1967منذ سنة 

في  أبو علياعلي : إن مقتل الطفل لهما ، في بيانAgnès Callamard آغنيس كاالمار
 خطيرةصابة الفي ظروف لم يكن فيها تهديد بالقتل أو اإل ،على يد القوات اإلسرائيلية 4/12/2020

ع وأضاف الخبيران أن منظمات المجتم هو انتهاك صارخ للقانون الدولي. ،للقوات اإلسرائيلية
حية أو باستخدام الذخيرة ال ،القوات اإلسرائيلية بفعل فلسطينيا   طفال   155المدني وثّقت وفاة 

 2013.133 سنةباستخدام أسلحة للسيطرة على الحشود، منذ 
 زب الليكود، عن تشكيل حزبه، أعلن عضو الكنيست اإلسرائيلي جدعون ساعر، المنشق عن ح

" على New Hope – Unity for Israel وحدة إلسرائيل - وأطلق ساعر اسم "أمل جديد .رسميا  
"ترسيخ هوية إسرائيل كدولة للشعب  ،ومن بين أهداف حزبه، بحسب ساعر حزبه الجديد.

 ،بيةت الضفة الغر قراطية، وتشجيع االستيطان والزراعة في مستوطناو اليهودي، والحفاظ على الديم
 134ووادي األردن". ،والجوالن المحتل

 18/12/2020 ،الجمعة

  ّفي المؤتمر السياسي  ماهر صالح، خالل حديثه رئيس حركة حماس في منطقة الخارج دشد
ى أن "حول فلسطينيي الخارج والدور المأمول"، عل "،بين اإلنجازات والتحديات 33 حماس"السابع 

، يتركز حول قطع الحبل بالعدو الصهيوني، ومواجهة مشروعه وتفكيكه"مشروع فلسطينيي الخارج 
أن "حماس  صالحوكشف  ودعم فلسطيني الداخل وتثبيتهم". ،والعمل على تعزيز دور الالجئين

على أن "معركة  ا  شددم دولة"، 77ساحة، ولها أعضاء في أكثر من  17موجودة بشكل منظم في 
أي  ارج والداخل، وسترون من فلسطينيي الخارج ما يسركم فيالتحرير سيشترك فيها فلسطينيو الخ

 135مواجهة قادمة".

 لمرة لفي المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية،  عضوا   ،باإلجماع ،انُتخبت دولة فلسطين
 136ك.دولة أعضاء بالمحكمة في نيويور  123الثانية على التوالي، وذلك خالل اجتماع عقده ممثلو 

 منع شبان  ،في مدينة الخليل ،ن أمن السلطة الفلسطينيةأ فة يديعوت أحرونوتموقع صحي ذكر
فلسطينيين من الوصول إلى نقطة االحتكاك مع جيش االحتالل، عند حاجز باب الزاوية وسط 

 137الخليل.
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  ّمن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش  ،شمالي الضفة الغربية ،ن متظاهرون فلسطينيون تمك
 طائرةإن جنوده التقطوا ال ،يق قذفها بالحجارة، وقال جيش االحتالل في بيانعن طر  ،اإلسرائيلي

 138ب أي معلومات تقنية بشأنها.المحطمة، وإنه ال خوف من تسرّ 
 ية ريكمرئيس هيئة األركان المشتركة األب هفي لقاء جمع ،بني جانتسوزير الدفاع اإلسرائيلي  قال

في أي تحرك  ،للعمل مع الواليات المتحدة ن تل أبيب مستعدةإ، Mark Milley مارك ميلي
 139إيران. عسكري ضدّ 

 19/12/2020 ،السبت

  سطينيةالقيادة الفل"إن  لها،خالل اجتماع  ،لمنظمة التحرير الفلسطينية التنفيذيةاللجنة قالت" 
ته من علنأ ما  ية الجديدةمريكذت اإلدارة األية إذا ما نفّ مريكستعيد عالقاتها مع الواليات المتحدة األ

، ورفض القدس شرقيية في مريكإعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية األ
 وإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني، بما فيها دعم ،واالستيطان الضمّ 

ن ط موسالدولتين، والعمل مع المجتمع الدولي إلحياء عملية السالم في الشرق األ وحلّ  ،األونروا
 140خالل عقد مؤتمر دولي.

 يتسحاق يوسف الحاخام اإلسرائيلي األكبر افتتح Yitzhak Yosef  أول حضانة ألطفال الجالية
 إعالم من أجل سالمة العائلة الحاكمة فيها، وفق ،يهودية خاصة صالةاليهودية في اإلمارات، وقاد 

ع د أيضا  الموقأن الحاخام تفقّ إلى العبري  Kikar HaShabbat كيكار هشباتوأشار موقع  عبري.
و ه"، وسيكون الحمام المذكور Mikvah Tahara المحدد إلقامة "حمام الطهارة" أو "ميكفا طاهارا

كز يتر  ،آالف يهودي 3وبحسب تقديرات إسرائيلية، يعيش في اإلمارات نحو  األول في دول الخليج.
 141معظمهم في دبي وأبو ظبي.

 يادي د الجنسية التونسية لماجدة صالح، أرملة خبير الطيران والققيس سعيّ  التونسي منح الرئيس
السابق في حركة حماس محمد الزواري، في خطوة تأتي بعد أشهر من منحه الجنسية لعشرات 

 142الفلسطينيين المقيمين في تونس.

  من  95، منهم 2020 سنة منذ بداية "إسرائيل"شخصا  ُقتلوا في  140ن أ هآرتسصحيفة ذكرت
، وهذا هو أعلى رقم ُيسّجل منذ نحو % من مجمل عدد القتلى67، أي بنسبة 1948نيي فلسطي

 1948.143فلسطيني مجتمع داخل  عاما   20
 20/12/2020 ،األحد

  إن عدم  كتب العالقات الوطنية حسام بدرانالسياسي لحركة حماس ورئيس م المكتبقال عضو
من بعض  "فيتو"وقال بدران إنه يوجد  ا.تحقيق المصالحة ال يمنع من استمرار الجهود إلنجازه

األطراف العربية على دخول حركة حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكن ليطمئن الجميع أن 
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ال يمكن أن يؤثر فيها شدة عداء االحتالل، أو شدة الخصومة من األقربين،  عاما   30حماس بعد 
 144ولن نتراجع عن مواقفنا وثوابتنا.

 لقائمة في تنفيذ الرؤية ا ا  إن حكومته ستمضي قدم ،هنغبيتساحي ن اإلسرائيلي قال وزير االستيطا
 145ات في الضفة الغربية.مستعمر على جلب أكثر من مليون يهودي لل

  ه قطعة بموجب بإبرامها اتفاقا  مع بلدية االحتالل اإلسرائيلي بالقدس، أّجرتها األرمنأقرت بطريركية
 146نية بالبلدة القديمة.أرض مقابل مبنى البطريركية األرم

  ّء لإليقاع بين أبنا ،ها جهات صهيونية ومشبوهةاالتهامات التي تشنّ  مرفض األب مانويل مسل
من أنت؟".  :: "أسال من يقول إن حماس تضطهد المسيحيين بغزةالشعب الفلسطيني، قائال  

االتجاه ونحمل البندقية وفي  ،وأرضنا واحدة ،"مصيرنا واحد وأضاف مسلم في تصريح له:
 : "حماسقائال   وتابع "،من هو الصديق إذا لم تكن حماس صديقة؟": ، متسائال  "والمصير ذاته

واضح  ،يحيى السنوار ،وأكّد مسلم أن موقف قائد حماس في غزة. "اليوم هي القضية األخيرة
ريق لى الطعوال االنقسام يدلونا  ،وال التطبيع ،: "ال أوسلوقائال   ضافوأ ن المسيحي.وداعم للمكوّ  

 147نحوها، وحدها بندقية المقاوم التي تدلنا على الطريق".

  فرضت المحاكم العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي غرامات مالية على األسرى األشبال في سجون
 148.(دوالرآالف  5.108حو )ن ألف شيكل 350االحتالل بقيمة 

  ن ، إ، في تقرير مشتركيةالفلسطين وسلطة النقدالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني قال
% وفق تنبؤات أولية، تحت ضغط جائحة كورونا وأزمة 12االقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 

كثر من وأشار التقرير إلى توقف أ .2021في سنة % 7بنسبة  ة، وتوقعا تعافيه ليحقق نموا  المقاّص 
 2020.149 سنةعامل عن العمل خالل  ألف 66

 21/12/2020 ،اإلثنين

 ية دونالد ترامب رفع السر  يمريكمن إدارة الرئيس األ كونجرسشرعون الجمهوريون في الطلب الم
 نةسقبل  عن تقرير لوزارة الخارجية يميز بين الالجئين الفلسطينيين المولودين في فلسطين المحتلة

 نائبا  جمهوريا  برسالة إلى البيت األبيض برعاية النائب دوغ 21وذريتهم، حيث بعث  1948
 سنةترامب على رفع السرية عن التقرير، الذي يعود إلى  ، لحثّ Doug Lamborn ورن المب

 فلسطيني كجزء من أي ماليين 5.3حو نالعودة ل وقال المشرعون إن قضية ما يسمى بحقّ  .2012
 150، بشأن عدد الالجئين.كونجرسك أعضاء الهي مطلب غير واقعي، وشكّ  "سالم"صفقة 

  نفيذه وات االحتالل اإلسرائيلي عند باب األسباط في مدينة القدس، إثر تبرصاص ق فلسطينياستشهد شاب
 151بجروح تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة. ،عمليه إطالق نار أصيب فيها عنصر من شرطة االحتالل
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  علىد بالسجن المؤب ا  بإصدار محاكم االحتالل اإلسرائيلي أحكام أفاد مركز فلسطين لدراسات األسرى 
رى إلى أن عدد األس، له وأشار مدير المركز رياض األشقر، في بيان .2020 سنةخالل فلسطينيين  5

صدرت  543مختلفة بالسجن، منهم  ا  يقضون أحكام 2,670، منهم 4,400في سجون االحتالل يبلغ 
 2020.152 سنةأسرى صدرت بحقهم أحكام مؤبدة خالل  5بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، كان آخرهم 

 مع الفلسطينية إن عالقات السلطة  ،حسن خريشة اني لرئيس المجلس التشريعيئب الثقال النا
ال و القات أن استمرار السلطة بتلك الع ا  ية لم تنقطع، مؤكدمريكواإلدارة األ اإلسرائيلياالحتالل 

ما "التنسيق األمني" هو معيار استمرارها ووجودها على األرض. وحول ملف المصالحة سيّ 
ام ة: "كل عاقل ومتابع لألحداث يتيقن بأن السلطة لم تكن في يوم من األيالوطنية، قال خريش

االتفاق  بايدن سارعت السلطة إلى التنصل من كافة ما تمّ جو صادقة في تحقيقها، ومع فوز 
 153اجتماع األمناء العامين". عليه بلقاءات المصالحة وخصوصا  

  ني شاه الباكستا الخارجيةوزير  قالو ، أبيبرسوال  إلى تل  ،سرا   عن إرسالهاتقارير  باكستاننفت
، خالل مؤتمر صحفي: "بّينت لوزير خارجية اإلمارات Shah Mahmood Qureshi محمود قريشي

مع  العربية المتحدة بشكل قاطع موقف باكستان من إسرائيل، وأننا لم ولن نستطيع إقامة عالقة
 154"؟الفلسطينية ملموس ودائم للقضية التوصل إلى حلّ  إسرائيل حتى يتمّ 

  حملة إلغاثة المخيمات الفلسطينية في لبنان، عبر مجموعة من  منظمة تركية 22أطلقت
ات: وجاء في بيان مشترك للمنظم المشاريع الرامية لتقديم مساعدات أساسية وفي مجال التعليم.

 اريعالمش إن الهدف من الحملة "تلبية االحتياجات األساسية للفلسطينيين، عبر تقديم مجموعة من
 توفيرلتوفير لتلبية تلك االحتياجات، وترميم المنازل، وإزالة المشاكل الموجودة بالمخيمات، و 

  155فرص عمل، وتقديم خدمات تعليمية وصحية".

  ّسرائيليةاإل 11إلى مياه الخليج العربي، بحسب ما ذكرت قناة  غواصة تابعة للبحرية اإلسرائيليةهت توج، 
 وذكرت القناة أن الغواصة اإلسرائيلية عبرت سالة إلى إيران".في خطوة وصفت بأنها "ر 

، بموافقة رسمية مصرية، وفي 20/12/2020السويس عالنية وفوق سطح الماء، يوم األحد  قناة
 156عن مصادر "استخباراتية عربية". وإيران، وذلك نقال   "إسرائيل"خضم تصاعد التوتر بين 

  عو تد ،على عريضة للمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان في البرلمان األوروبي ا  نائب 24وّقع
اء إلى قطاع غزة، وإنه كورونا"إسرائيل" إلى السماح الفوري بإدخال مستلزمات مكافحة جائحة 

 157.ا  عام 14الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 
 22/12/2020 ،الثالثاء

  ّة على تفاقياال . تنصي مجاالت متعددة، في الرباط، أربع اتفاقيات ف"إسرائيل"ع المغرب ووق
على المستوى  "إسرائيل"بلوماسية والرسمية مع يوالعالقات الد لالتصاالتاالستئناف الكامل 



 اليوميات الفلسطينية  _________________________________________________ 

 26 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

ق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخاّل 
ادس "موقف بالده الثابت بشأن محمد الس المغربي د الملكجدّ و  االتصال في الرباط وتل أبيب.

الدولتين اللتين تعيشان جنبا  إلى جنب في سالم وأمان، وعلى  القضية الفلسطينية، والقائم على حلّ 
 ".المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية

 158على الطابع اإلسالمي للمدينة المقدسة.المغربي، رئيس لجنة القدس، بالحفاظ  الملكوالتزم 
  فاظ غزة أهمية تحقيق الوحدة الوطنية، على أساس الحقطاع الفلسطينية في  المقاومةأكدت فصائل

صف وطنية موحدة؛ لمواجهة كل التحديات التي تع استراتيجيةعلى الثوابت، وضرورة التوافق على 
ن صدر في ختام اجتماع لها، حركة فتح ودعت الفصائل، في بيا بالشعب الفلسطيني وقضيته.

ف عن التوافق عليه في كل اللقاءات الوطنية، والتوق لالستجابة للمجموع الوطني، وتنفيذ ما تمّ 
 159 ات.ية وسراب المفاوضمريكسياسة التفرد والعبث بالشأن الفلسطيني والمراهنة على اإلدارات األ

  ّحويلها من ت بادعاء أنه تمّ  ،ماليين دوالر 4بمصادرة  أمرا   بني جانتساإلسرائيلي  وزير الدفاعع وق
 وفق مصادر عبرية، أن األموال التي "،إسرائيل"وادعت  إيران إلى حركة حماس في قطاع غزة.

حماس عبر شركة صرافة، كانت مخصصة لتطوير البنية التحتية العسكرية لحماس  إلىحوّلت 
 160لعناصرها.في غزة، بما في ذلك إنتاج األسلحة ودفع رواتب 

 ى إجراء ه إلوالتوجّ  ،23الـ  الكنيست رسميا ، عن حلّ  ،يريف ليفين اإلسرائيلي أعلن رئيس الكنيست
بعد أن فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق بشأن  ،23/3/2021عامة في  برلمانيةانتخابات 

 161.خالل عامين "إسرائيل"ميزانية الدولة، لتكون الرابعة التي تشهدها 
  ّن ياطي، مسؤول  ديموقر التجمع الوطني الو عن القائمة المشتركة  ،نائب سامي أبو شحادةخ الوب

أرباح عرف بوشاركا في اجتماع لجنة االقتصاد البرلمانية خالل بحثها ما ي ،ين زارا الكنيستإماراتي  
فية لخوعلى  ر أبو شحادة عن خجله بما يفعله رواد التطبيع اإلماراتيين.وعبّ  الجمهور من الغاز.

 162بإخراج أبو شحادة من القاعة. آفي ديخترقام رئيس اللجنة االقتصادية عضو الكنيست  ذلك
 حالة مرضية في صفوف األسرى داخل  700إنه يوجد نحو  الت هيئة شؤون األسرى والمحررينق

 163حالة مستعصية. 40سجون االحتالل اإلسرائيلي، بينهم 

  ات الضفة الغربية.مستعمر مالية أمنية لصالح  على تحويل منحة اإلسرائيليةصادقت الحكومة 
 164.دوالر( يينمال 10.6نحو ) مليون شيكل 34.5تخصيص  وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه تمّ 

  ترم "إذ تح . وقال بيان لوزارة الخارجية التونسية"إسرائيل"معنية بالتطبيع مع  غيرقالت تونس إنها
 أبدا   ولن تؤثر فيه ،ل، فإنها تؤكد أن موقفها ثابت ومبدئيتونس المواقف السيادية لمختلف الدو 

ر عبّ وم ،وأضاف البيان أن الموقف نابع من إرادة الشعب التونسي التغيرات في الساحة الدولية".
 165عما يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
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  بلومبيرغنقلت صحيفة Bloomberg ة الدولية لوكالة األمريكية للتنميلالمسؤول التنفيذي عن  ،يةمريكاأل
وهي  ،ا قد تضاعف المساعدة الحاليةأمريكأن  ،Adam Boehler آدم بوهلر (USAIDآيد  سأ )يو

 داوود في مقابلة معه في فندق الملك ،قال بوهلرو  ندونيسيا على التطبيع.إلو وافقت  ،مليار دوالر
The King David Hotel س: "نحن نتحدث حول الموضوع، ولو كانوا مستعدين، ولو كانوا في القد

 جاهزين، فنحن جاهزون، وعندها سيكونون سعداء للدعم المالي أكثر مما نفعل"، مضيفا  أنه لن
 166يدهش لو زاد دعم وكالته ألكبر دولة إسالمية في العالم )مليار أو مليارا دوالر(.

  محمود مع رئيس السلطة الفلسطينية اتصال هاتفي ل خال، يمير بوتينفالدأكد الرئيس الروسي
مم على أساس قرارات األ ،بالده الداعمة لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة عباس، مواقف

 لدولياالمتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، وتحت رعاية الرباعية، وتأييد روسيا لعقد المؤتمر 
 167.عملية السالم إلطالق "لسالمـ"ال

 23/12/2020 ،ربعاءاأل 

  شارع التفافي  على مشروع شقّ ف غميري ري اإلسرائيليةصادقت وزيرة المواصالت في الحكومة
 سروغيموكشف موقع  آالف الدونمات الزراعية. يلتهمالضفة الغربية،  شمالاستيطاني ضخم 

Srugim  لتغطية مليون دوالر( 23.4)نحو  مليون شيكل 76العبري النقاب عن أن الوزيرة رصدت 
 168بي.والذي يمر بالقرب من قرية اللبن الغر  ،نفقات المشروع، وأطلق عليه اسم "التفافي اللبن"

 بعث بها إلى قادة وزعماء  في رسالة ،قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
في  ادرةهو بمثابة طعنة غ "إسرائيل"إن تطبيع العالقات مع  دولة عربية وإسالمية، 30أكثر من 

بمصالح األمة وأمنها القومي  مضرا   ظهر الشعب الفلسطيني، وخطيئة سياسية كبرى، وسلوكا  
 169.واالستراتيجيعلى المدى المنظور 

  ريبا  "ق أنه سيتمّ  محمود عباس ةالفلسطيني السلطة رئيس المغربي الملك محمد السادس الملكأبلغ
لك لكة المغربية"، وذلك في رسالة وجهها الم، بالمم21دعوة لجنة القدس لالجتماع في دورتها 

دت الرسالة التأكيد على أن المغرب يضع "دائما  القضية الفلسطينية و لعباس.  قضية  في مرتبةجد 
ال في أن "عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا ، ال اليوم و و  ،الصحراء المغربية"

 170ي من أجل نيل حقوقه المشروعة".المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطين

  ّأن اإلسرائيلي، نيوز 24آي  موقع في حديثه مع ،ح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطةصر 
ساسي في دعم ن الالعب األأ، و 2018 سنةبدأت منذ  "سرائيلإ"المباحثات حول التطبيع مع 

ض مع ال تتعار  "سرائيلإ"مع ن هذه العالقات أ المغربي محمد السادس، مؤكدا   الملكالعملية كان 
 171دعم ودفاع المغرب عن القضية الفلسطينية.
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  نع ُص "ية عن دخول األمر الذي ُيلزم بوضع عالمات مريكالحدود األ وحمايةأعلنت إدارة الجمارك
غربية في الضفة ال "إسرائيل"على المنتجات المصنعة في المناطق التي تسيطر عليها  "في إسرائيل

 172ز التنفيذ.حيّ 
 يه عن منصبه هذا، وذلك على خلفية عن تنحّ  عمير بيرتس أعلن رئيس حزب العمل اإلسرائيلي

 173حزب العمل لن يتجاوز نسبة الحسم.ع كافة االستطالعات بأن توقّ 

 24/12/2020 ،الخميس

  ا  يجياسترات ا  أكد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري أن الضفة الغربية بمرتفعاتها تمثل خطر 
ل يميل لالتجاه اليميني وبشك على أن الوضع اإلسرائيلي يشهد تطورا   ا  حتالل، مشددعلى اال

ا أن أبرز التحديات التي نواجهه العاروري  وذكر ديني، وينظر للضفة على أنها محور الصراع.
 ا  وفبؤرة وجوده الديني والتاريخي، متخ ى أنهار تطور نظرة االحتالل لها، بحيث ي في الضفة هو

 174.ت االحتالل فرض خيارات إسرائيلية بأيدي فلسطينيةمن محاوال

  الدول و  "إسرائيل"بنيامين نتنياهو إن اتفاقيات تطبيع إضافية بين  اإلسرائيليقال رئيس الوزراء
الكثير و سنشهد الكثير " :نتنياهو . وقالالعربية واإلسالمية ستعلن في وقت أقرب مما كان متوقعا  

 175."المتوقع، وربما أسرع بكثير من المتوقعمن البلدان، أكثر بكثير من 
 ن إن القائمة لن تدعم أو تتحالف مع جدعو  ،رئيس القائمة العربية المشتركة ،قال أيمن عودة

وأضاف عودة في تصريحات إلذاعة "كان" العبرية، ال توجد فرصة ألن نوصي بساعر  ساعر.
 176ببنيامين نتنياهو.في الوقت ذاته على ضرورة اإلطاحة  ا  كرئيس للوزراء، مشدد

 دس" أمرا  احترازيا  يمنع "بلدية االحتالل في الق كمة الصلح اإلسرائيلية في القدسأصدرت مح
المقام و  أي أعمال هدم واقتحام لألرض المجاورة لمقبرة اليوسفية،" من تنفيذ Moria و"شركة موريا

 1967.177 يونيو /عليها النصب التذكاري لشهداء معركة حزيران

 ي الحصار إن خسائر قطاع غزة بسبب استمرار الحصار اإلسرائيل لمواجهةللجنة الشعبية قالت ا
 ،لهفي بيان  ،وذكر رئيس اللجنة جمال الخضري  .2020 سنةمليار دوالر خالل  1.5بلغت نحو 

ن من األسر في غزة، فيما يعيش أكثر م %70أن الحصار وكورونا ُيهددان األمن الغذائي لنحو 
إلى أن أكثر من  ا  %، مشير 60لفقر، وارتفعت معدالت البطالة إلى ما نسبته % تحت خط ا85

 178ألف عامل ُمعطل عن العمل. 350

  ّتنسيق الضوء على ما قالت إنها خطة تقوم اإلمارات بتنفيذها، بال الفرنسية لوموندطت صحيفة سل
ر" التعاون الكبيوذكرت الصحيفة أن " .األونروامع االحتالل اإلسرائيلي، للقضاء على وكالة 

 179الناشئ بين الجانبين يدفع اإلمارات إلى "مساعدة" االحتالل في التخلص من األونروا.
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 يديعوت أحرنوت مع نادية فتاح العلوي، في مقابلة صحفيه  المغربيةوزيرة السياحة  تقال
صل أمن قوم بإحضار إسرائيليين ليسوا تسنها إللغاية، و  كبيرا   ن لديها "طموحا  إ، ةاالقتصادي

تخطط  أنهاالوزيرة المغربية  وأضافتمغربي ممن ال يعرفون بلدنا، وسوف يقعون في حبها". 
 180.إلى المغرب ألف سائح إسرائيلي سنويا   200لجذب نحو 

 25/12/2020 ،الجمعة

  أكدت حركة حماس أن توقيع رئيس الحكومة المغربية اإلعالن المشترك لتطبيع العالقات مع
الحزب  مبادئ عدُّ خروجا  عنالعدالة والتنمية لهذه الخطوة، يُ  لحزبمانة العام ة العدو، وتأييد األ

اعمة لفلسطين، وكسرا  لموقف التيار اإلسالمي.  لتنميةودعت حماس حزب العدالة وا وأدبياته الد 
 181.هوتبرير  إلى مراجعة موقفه من تأييد هذا اإلعالن المشؤوم

 ر ذكّ و  بنيامين نتنياهو. يسرائيلاإل وزراءالاتفية مع رئيس مباحثات ه أجرى الملك محمد السادس
. مغربيةالتي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية ال والخاصةالملك باألواصر المتينة 
الموقف الثابت والذي ال يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية "كما جدد التأكيد على 

، "رائيلإس"الملك بإعادة تفعيل آليات التعاون بين المملكة و هوّ نوفي هذا السياق،  ."الفلسطينية
 182ية.بلوماسية سلمية وودّ يواستئناف االتصاالت بشكل منتظم، في إطار عالقات د

  يرا  مش ،تجاه فلسطين "إسرائيل"أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بالده ال تقبل بسياسة 
 ،ئيلعالقاتنا مع إسرا": قائال   وأضاف أردوغان لألفضل.أن هذا الخالف يمنع انتقال العالقات 

ونواجه بعض الصعوبات مع الشخصيات في  ،مستمرة ولم تتوقف ،على المستوى االستخباراتي
فنا ة خالوهذه هي نقط ،: "ال يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطينوتابع قائال  . أعلى الهرم"

 اتناعالق ة ووحدة أراضي الدول، وما عدا ذلك نأمل أن ننقلوالتي تستند لمفهومنا للعدال ،معها
 183معهم إلى مستوى أفضل".

  بإزاء استدعاء الحكومة اإلسرائيلية السفير الروسي لدى تل أبي استغرابهاأعربت موسكو عن 
وقالت  .8/12/2020في صحيفة جيروزاليم بوست  مععلى خلفية مقابلة له  ،أناتولي فيكتوروف

نت قاض بأن القضية الفلسطينية كاو إن الموقف الروسي ثابت  م الخارجية الروسيةالمتحدثة باس
ليمي ا تزال قضية مركزية إلحالل السالم في الشرق األوسط، وال يمكن التوصل إلى استقرار إقمو 

 184ها.مستدام وطويل األمد دون حلّ 

 26/12/2020 ،السبت

  ّوقال الجيش  حماس في قطاع غزة. غارات على أهداف لحركة أعلن الجيش اإلسرائيلي شن
في تغريدة على تويتر، إنه قام باستهداف موقع لتصنيع الصواريخ وبنية تحتية تحت  ،اإلسرائيلي



 اليوميات الفلسطينية  _________________________________________________ 

 30 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

األرض ونقطة عسكرية، مشيرا  إلى أن القصف جاء ردا  على إطالق صواريخ من غزة باتجاه 
 52/12/2020.185 الجمعة يوم "إسرائيل"جنوب 

  اضيةإنه جرى خالل الفترة الم اطية لتحرير فلسطين نايف حواتمةديموقر العام الجبهة أمين قال، 
ء بالشراكة مع كل المكونات الفلسطينية، إنجاز قرارات المجلسين المركزيين ومخرجات األمنا

 ووقف التنسيق األمني والتعاون  "،إسرائيل"التي تقود كلها إلى سحب االعتراف بـ ،العامين
 يطان بالكامل، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة "صفقة ترامباالقتصادي، ووقف االست

 جميعها وصلت إلى اإلنجازاتومشاريع التطبيع. وأكد حواتمة أن هذه  نتنياهو" ومخطط الضمّ 
 186".األمنيبالعودة إلى التنسيق  واإلداري "االنقالب السياسي واألمني 

 تعليماته إلى مصلحة السجون بعدم منح  أصدر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أمير أوحانا
وربط أوحانا التطعيم بالحصول على تصاريح من  كورونا.  فايروساألسرى التطعيمات ضدّ 

 187.للقاحالجهات الرسمية، بينما أتاح للمستخدمين والعاملين في مصلحة السجون تلقي ا
  ئد فيلق قا أندين الفضائية، في مقابلة مع قناة الميا ،هللا األمين العام لحزب هللا حسن نصركشف

طّور العالقة مع فصائل المقاومة  سليماني قاسم في الحرس الثوري اإليراني السابق القدس
اني الفلسطينية كلها على اختالف اتجاهاتها، مضيفا  أنه لم يكن هناك "أي خطوط حمر لدى سليم

إلى  Cornet ورنيتكشف أن إيصال صواريخ كو  في الدعم اللوجستي للفصائل الفلسطينية".
 األسد وافق السوري بشار أن الرئيسو  ،غزة يقف خلفه سليمانيقطاع ي المقاومة الفلسطينية ف
 188التي اشترتها دمشق من الروس إلى "حماس والجهاد في غزة". كورنيتعلى إيصال صواريخ 

 ضل أبو الف ،قال المتحدث باسم لجنة األمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان اإليراني
 دّ ئيلية إلى الخليج، فإن بالده ستعإنه إذا ما وصلت غواصة إسرا ،Abu al-Fadl Amoui موي ع

حة لة واضإنه يوّجه رسا وخاطب اإلسرائيليين قائال   و"من حقنا الثأر حينئذ". ،عدائيا   ذلك عمال  
 مياه الخليج لهم، مفادها أن عليهم أن يكونوا حذرين، وأنه إذا وصلت غواصة إسرائيلية إلى

 189بالنسبة لنا". رائعا   "فستكون هدفا  

 27/12/2020 ،األحد

 ّن إ ،رمحمود الزها ،ية في المجلس التشريعي الفلسطينيقال رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمان
ب ي لالحتالل، فتح شهيته على ارتكامريكالتطبيع مع االحتالل والتنسيق األمني والدعم األ"

 190الفلسطينيين". ئم بحقّ المزيد من الجرا

 رت إن أزمة فايروس كورونا أثّ  ،شاكر خليل ،الفلسطيني قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون االقتصاد
في  ،خليلوأضاف  .في األشهر األولى من الجائحة خصوصا   ،على االقتصاد الفلسطيني بشكل كبير

 191%.15-12م الجاري تراوحت بين القتصاد الوطني للعاا، أن نسبة خسائر تصريحات لإلذاعة الرسمية
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  في لبنان المرحلة األولى من المشاريع الخدماتية والحياتية في مخيمات  حماسأطلقت حركة
نية إسماعيل ه للحركة الالجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي أعلن عنها رئيس المكتب السياسي

ة أن المرحل ،حركة جهاد طهالوأوضح القيادي في  .2020خالل أيلول/ سبتمبر أثناء زيارته في 
ت، من شبكات المياه والكهرباء والتدفئة وتعبيد الطرقا ا  األولى تضم عشرة مشاريع تشمل عدد

 192طالب جامعي. لفام في دفع أقساط جامعية ألهسواإل

  برونشتاين إليونورأعلنت الناشطة اليهودية Eleanor Bronstein  أنها قررت مغادرة
 .ا  ويناضل من أجل حقوق اإلنسان يصبح خائن الصهيونيةرض ، ألن من يعا"إسرائيل"

أعلنت أنها أسست مع زوجها  برونشتاينأن البلجيكية،  RTBF فأوذكرت إذاعة آر تي بي 
 "،رائيلإس" التي تسّببت بهاوالتي تهدف للتعريف بالنكبة  ،De-Colonizer زرايلونو دي ك جمعية

 193ي الوقفات والفعاليات التضامنية مع فلسطين.والمشاركة ف ،اإلسرائيليوشرحها للمجتمع 

 بط ر العمل في تنفيذ مشروع  بالقدساللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية االحتالل  بدأت
التي نشرت  ،وأكدت البلدية عبر مسار القطار الخفيف. ،ات جنوب القدس بشمالهامستعمر 

من أهم  دّ عهذا المشروع يُ  أننات، اإلعالتفاصيل المشروع على موقعها الرسمي وعلى لوحة 
ط رب حيث سيتمّ  "؛إسرائيل" أرجاءالمشاريع التي تربط شبكة المواصالت الخاصة بالقدس بكافة 

 194ات القدس ببعضها البعض.مستعمر وفي الوقت نفسه ربط  ،ويافا وحيفا شماال   أبيبالقدس بتل 

 سانحقوق اإلنلالسامية  مفوضةالإلى في رسالة لها ، إمباكت الدولية لسياسات حقوق اإلنسانت دع 
اه أي ، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تجMichelle Bachelet األمم المتحدة، السيدة ميشيل باشليه لدى

 .طينيةات اإلسرائيلية غير القانونية على األراضي الفلسمستعمر استثمارات إماراتية في مشاريع ال
مشاريع االستيطان الذي يتسبب في مصادرة  ولفتت إمباكت انتباه باشليه إلى عواقب تشجيع

 195الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. األراضي الفلسطينية بشكٍل واسع، وسلب حقّ 
 28/12/2020 ،اإلثنين

  إن التطبيع هو تأمين للكيان  السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيةقال رئيس المكتب
 بعوتا .الشقاق فيها وبثّ  ،ها من داخلهاوتفجير  ،وتهجير المنطقة العربية من داخلها ،اإلسرائيلي

د وأك .ونطالبها بالعودة عن هذه الخطيئة" ،: "ال نقبل تطبيع أي دولة عربية مع االحتاللقائال  
 ة وطنيةوشراك ،وطنية متكاملة إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني استراتيجيةبحاجة لبناء أننا "هنية 

وأوضح هنية أن  ة القيادية )منظمة التحرير(".من خالل المؤسس ،في مستويات عدة ،حقيقية
 ولفت ،"نحن حركة تحررـ"حركته ال تفكر بابتالع منظمة التحرير والهيمنة على مؤسساتها، ف

إلى أن المنظمة هي البيت الوطني للجميع، وحماس تدخل منظمة التحرير ليس من  النظر
 196تحت سقف ومظلة واحدة. منطلق السيطرة على القرار؛ بل على قاعدة الشراكة والعمل
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  بأن أجهزة األمن الفلسطينية أحبطت عملية طعن كانت هيئة البث اإلسرائيلية )مكان(أفادت 
وقفت أن األجهزة األمنية إ قولها عن مصادر فلسطينيةالهيئة ونقلت  إسرائيليين. تستهدف جنودا  

و جنود أ عملية طعن ضدّ  قبل يومين امرأتين فلسطينيتين من نابلس، كانتا في طريقهما لتنفيذ
 197.مستوطنين إسرائيليين في منطقة حوارة جنوب نابلس

  اليهودية ألجل إسرائيل  الوكالةذكرت معطيات لما يسمىJewish Agency for Israelأن أكثر ، 
وأشارت  .2020 سنة خالل "إسرائيل"مختلفة من العالم إلى  دولألف يهودي هاجروا من  20من 

ها، وا فيواستقر  "إسرائيل"إلى أن هؤالء المهاجرين وصلوا  ،ة العبرية السابعةناوفق الق ،المعطيات
ا أمريك وبريطانيا، ودول ،وفرنسا ،وأوكرانيا ،وروسيا ،ثيوبياإدولة مختلفة منها  71موا من وقد  

 198قفزة حادة في الهجرة. تشهد سنةال همشيرة  إلى أن هذ، الجنوبية والشمالية، وغيرها
  عمليات فلسطينية نفذت في باحات األقصى وبواباته 9العبرية أن  اكور ريشون صحيفة مذكرت 

 199بأساليب مختلفة؛ تنوعت بين إطالق النار والطعن.خالل األعوام الثالثة األخيرة، 
 ل قال مدير مركز القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية زياد الحّموري، إن سلطات االحتال

وحّذر في حديث إلذاعة  في القدس. 2020خالل سنة هدم عملية  120نفذت  اإلسرائيلي
ن هناك إ، حيث ةالمقبل سنةالصوت فلسطين، من تنفيذ االحتالل لعمليات هدم جماعي مطلع 

 200صادر بحقها أوامر هدم. ،إخطار لمنشآت ومنازل لمقدسيين ألف 22نحو 

 2020 سنةئر العمال خالل أظهر تقرير لالتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة أن قيمة خسا 
ألزمة  ، وأن عدد العمال المتضررين نتيجةمليون دوالر( 593.4)نحو  مليون شيكل 192بلغت 
 %.75وأن نسبة البطالة في صفوف العمال وصلت إلى  ،ألف عامل 160بلغ قرابة  كورونا

مل حاليا  حيث يع ،انخفضت بشكل كبير نتاجية لقطاع الصناعاتوأوضح التقرير أن الطاقة اإل
 ين"إن العام شهد استشهاد صياد   التقريروقال  .مصنع 2,000مصنع بصورة جيدة من أصل  500
 وميةه إلى أن االحتالل اإلسرائيلي واصل اعتداءاته اليونبّ  ،"، برصاص البحرية المصريةاثنين

 201.ا  صياد 30نتج عنها إصابة  اعتداء   40فبلغت  على الصيادين،
 ث في حدي ،ال عايد أبو قطيشساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن األطفقال مدير برنامج الم

على  أطفال في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، 9 قت استشهاد، إن الحركة وثّ إذاعي
 2020.202سنة يد قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل 

 وظا  ، أن هناك تصاعدا  ملح2020 سنةتقريرها السنوي لفي  ،أكدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين
ثقت و لالعتداءات اإلسرائيلية على حريات الصحفيين في األراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت إنها 

 203ة.انتهاكا  من قبل جهات فلسطيني 127حرية الصحافة، يضاف إليها  انتهاكا  لالحتالل بحقّ  476

 إسرائيل"ح إن تجربة التطبيع العربية مع قال وزير الثقافة واإلعالم السوداني فيصل محمد صال" 
إلى  صالحوأشار  نفسها. "إسرائيل"أثبتت وجود ما سّماها "أوهام االستفادة" من هذا التطبيع من 
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ية عن البلد مريكأن الذين قبلوا التطبيع في السودان إنما كانوا يرمون إلى رفع العقوبات األ
  204تعبيره. واستعادة حقوقه السيادية، على حدّ 

 أن أفيدو . األمام إلىجل دفع تطبيع العالقات بين البلدين أمن  "إسرائيلـ"بدأ وفد مغربي زيارة ل 
ية لممثلالمهمة الرئيسية للوفد هي دراسة إمكانية إعادة استخدام المبنى الذي كانت تتواجد فيه ا

 205.تزال تمتلكها من حكومة الرباط أب ، علما  2000سنة حتى  أبيببلوماسية للمملكة في تل يالد
  ظ تس مباحثات عن ُبعد مع نظيره المغربي موالي حفييأجرى وزير االقتصاد والصناعة عمير بير

ل مي  غذية،حول آفاق التعاون الصناعي بين البلدين. ودار الحديث عن قطاعات النسيج، واأل ،الع 
 206جددة.والبحث التطبيقي في الصناعة، والتكنولوجيات الخضراء، وصناعة الطاقات المت

 حاسبة الرئيس المنتخب جو بادين بإعادة العالقة مع فلسطين وم يةأمريككنيسة ومؤسسة دينية  17البت ط
واعتبار  "إسرائيل"،بادين، ضرورة محاسبة  إلى بعثتهاخالل رسالة  ،وأكدت المؤسسات والكنائس ."إسرائيل"

 207طق فلسطينية محتلة.مناالقدس  شرقيبما فيها  1967 سنةاألراضي الفلسطينية المحتلة 
 29/12/2020 ،الثالثاء

 األذرع  ، نفذتهامن نوعهاهي األولى  ،وجوا   وبحرا   برا   ،شهد قطاع غزة مناورة عسكرية
 لحية،العسكرية المقاتلة المنضوية تحت لواء "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة" بالذخيرة ا

بدأت  ؛المقاومة المسيرة بدون طياروتحت غطاء من طائرات  .عسكريا   جناحا   12وبمشاركة 
وأكدت الغرفة  .مناورة "الركن الشديد" بإطالق "رشقات صاروخية تجريبية" في اتجاه البحر

د في خوض أي السالح الفلسطيني موحّ "المشتركة لفصائل المقاومة، في بيان مشترك، أن 
 ة ضدّ رد التفكير في مغامر على قيادة االحتالل أن تدرك أن مج"أنه و ، "مواجهة ُتفرض على شعبنا

 208."شعبنا، ستواجه بكل قوة ووحدة، وستحمل كثيرا  من المفاجآت، بإذن هللا

  الرواتب التي تدفعها إلى عائالت األسرى الفلسطينيين صرفأقدمت الحكومة الفلسطينية على 
ن بل أرة قفي السجون اإلسرائيلية، وأيضا  لعائالت الشهداء الفلسطينيين، وذلك في اللحظة األخي

 وحسب هيئات الدفاع عن في تنفيذ تهديدها بفرض عقوبات شديدة على البنوك. "إسرائيل"تبدأ 
لت الرواتب الشهرية لحسابات عائالت األسرى حقوق األسرى، فإن الحكومة الفلسطينية حوّ 

 حساب، 7,500بنكا . ويبلغ عدد حسابات األسرى المحررين  13وعائالت الشهداء المصرفية، في 
آالف حساب لعائالت  8 إضافة إلىآالف، هذا  4 حونوعدد حسابات األسرى داخل السجون 

 209.مليون دوالر( 16نحو ل شهريا  )كمليون شي 50الشهداء. وتبلغ حصة هؤالء 

  تحالف أزرق أبيض )كاحول أنه سيواصل العمل بقيادة  بني جانتسوزير الدفاع اإلسرائيلي علن أ
من أجل إنهاء حكم  ،تحالف قوي لقيادة الحكومة اإلسرائيلية المقبلة ، والعمل على تشكيلالفان(
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ليضحي بمستقبل  ا  نتنياهو كان مستعد"إن  :في مؤتمر صحفي له ،جانتسوقال  بنيامين نتنياهو.
 210والسياسي". ،والقانوني ،إسرائيل، من أجل الحفاظ على مستقبله الشخصي

 هم ة سجن جلبوع أبلغت األسرى بقرار تأجيل إعطائبأن إدار  ادت هيئة شؤون األسرى والمحررينأف
سجل خالل  جلبوعوأشارت الهيئة إلى أن معتقل  لشهر أو شهرين. كورونافيروس  اللقاح ضدّ 

قة إغالق أقسامه وإعالنه منط أسير بالفيروس، وتمّ  100إصابة أكثر من  2020 تشرين الثاني/ نوفمبر
 2020.211 أبريل /إصابة منذ نيسان 140ألسرى وصلت إلى حمراء، علما  أن عدد اإلصابات بين صفوف ا

 ن وسائل متبعا  لألنباء المتداولة في عدد "أنه أصدرته، في بيان  ،أكدت وزارة الخارجية التونسية
 لشؤون ااإلعالم حول إمكانية إرساء عالقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني، تؤّكد وزارة 

 أساس ج من اّدعاءات في هذا الخصوص الروّ أن كّل ما يُ  ،بالخارج الخارجية والهجرة والتونسيين
اصر وأّنه يتناقض تماما  مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المن ،له من الصّحة

 212."والداعم للحقوق الشرعّية للشعب الفلسطيني ،للقضّية الفلسطينية العادلة

  في ارتفاع 1948ائم القتل في أوساط فلسطينيي أظهرت معطيات إسرائيلية أن عدد ضحايا جر ،
في  وبحسب تلك المعطيات التي وردت الماضية. سنواتالمقارنة  مع  سنةال ههذ ،مستمر وبشكل كبير

 2020.213 سنةشخصا  قتلوا في هذه الجرائم منذ بداية  111فإن  ،تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت
 30/12/2020 ،األربعاء

  ة، سطينيعن اتخاذها قرارا  بإغالق الخطوط الجوية الفل الفلسطينية المواصالتكشفت وزارة النقل و
 214وبيع الطائرتين التابعتين لها.

  (تحالف أزرق أبيض )كاحول الفانانشقاقه عن  وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي أعلن ،
 جيش اإلسرائيليفي مستقبله السياسي. وفي سياق متصل، أكد رئيس أركان ال ا  والتفكير الحق

أن عدد من  من رغمبالأنه قرر عدم الترشح في االنتخابات المقبلة، غادي آيزنكوت السابق 
 215األحزاب عرضت عليه االنضمام إليها.

  جوناثان بوالرد  "إسرائيل"وصل إلىJonathan Pollard، ة، يمريكالمحلل السابق في البحرية األ
اء ، واستقبله رئيس الوزر "إسرائيل"بالتجسس لصالح  في السجن بعد إدانته عاما   30الذي قضى 

 216بنيامين نتنياهو بصالة شكر.

 في  ،كشف مركز حقوقي فلسطيني متخصص بشؤون األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل
النقاب عن أن االحتالل اإلسرائيلي اعتقل كشف حول األسرى،  2020 سنةحصاد ل فيتقرير له 

مركز مدير  وأشار .2020 سنةامرأة وفتاة خالل  118، وطفال   550، بينهم فلسطيني   4,700
ارتفاع قائمة شهداء الحركة  تشهد 2020 سنةإلى أن  ،فلسطين لدراسات األسرى رياض األشقر

 217.شهداء نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد 4وذلك بارتقاء  ،شهيدا   226األسيرة إلى 
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  اعية ير السنوي للوكالة، بأن قطاع الشؤون االجتمالتقر في أفادت وكالة بيت مال القدس الشريف
لية ، بقيمة ما2020 سنةمن مجموع المشاريع والبرامج التي نفذتها الوكالة برسم  %75هيمن على 

 218دوالر.مليون  .9211دوالر من مجموع يتجاوز مليون  .4411فاقت 
 ة ن األسرى في الجماعرئيس لجنة شؤو على لسان  ،أعلنت جماعة "أنصار هللا" الحوثية اليمنية

خالء أنها لن تفرج عن الطيارين السعوديين األسرى لدى قواتها إال بعد إعبد القادر المرتضى، 
 219سلطات المملكة سبيل "األسرى الفلسطينيين" المحتجزين لديها.

  ي كمريعن بيع الواليات المتحدة مقر إقامة السفير األ النقاباإلسرائيلية  لوبسجصحيفة كشفت
 ، وفقا  لسجل إسرائيلي رسمي2020 يوليو /مليون دوالر في تموز 67بأكثر من  "سرائيلإ"في 

 Sheldon Adelson.220 ي شيلدون أديلسون مريكأن المشتري هو الملياردير األ، و لعملية البيع
 31/12/2020 ،الخميس

  شقائنا سيق مع أنسعى للعمل والتنإننا " في كلمة متلفزة، ،محمود عباس يةفلسطينال السلطةقال رئيس
 د حلّ جل حشد الدعم الدولي وإيجان أم ،من الدول العربية واإلسالمية والدول الصديقة حول العالم

ول عيش د، لت1967على حدود  عام  الدولتين مبني على أساس حلّ  ،شامل وعادل للقضية  الفلسطينية
 لقادمةية امريكاأل مع اإلدارة عن تطلعه للعملعباس وأعرب  ."واستقرار المنطقة جميعها بأمن وسالم
 221معها وتحقيق السالم واألمن للجميع. ز العالقاتلتعزي ،على أسس من الثقة المتبادلة

  دّ غارة جوية ض 50جيش اإلسرائيلي نّفذ الأّن  ،، في تقرير إحصائيبوستذكرت صحيفة جيروزاليم 
ينية فصائل الفلسطالتقرير أن غزة، ذكر القطاع وفيما يتعلق ب .2020 سنةأهداف داخل سورية خالل 

اعتراض  منها في مناطق مفتوحة، في حين تمّ  90؛ سقط 2020قذيفة صاروخية خالل  176أطلقت 
ا يدل معملية إلقاء حجارة، وهو  1,500وفيما يتعلق بالضفة الغربية، سجل التقرير  قذيفة أخرى. 80

وفي  عملية مماثلة. 1,469 تشهد تي، وال2019 سنةعلى حدوث زيادة طفيفة عما حدث في 
المقابل، فإن التقرير يدل على زيادة في عدد عمليات إطالق النار التي استهدفت الجيش 

 2019.222عملية خالل  19عملية، في حين نفذت  31تسجيل  والمستوطنين في الضفة، حيث تمّ 

  أميكام نوركين اإلسرائيليقال قائد سالح الجو Amikam Norkin،   يمة في عظ إن هناك فرصا
 شتركةمتوقيعها مع دول خليجية، وإن "اليوم الذي سنشهد فيه إجراء مناورات  االتفاقات التي تمّ 

 223".بين سالح الجو اإلسرائيلي وأسلحة جو خليجية لن يكون بعيدا  
  وفقا  لمعطيات نشرتها دائرة 2020 سنةمليون نسمة بحلول نهاية  9.291 "إسرائيل"بلغ عدد سكان ،

، بينما عدد السكان %74مليون نسمة يشكلون  6.870ركزية. وبلغ عدد اليهود اإلحصاء الم
 هذا المعطى الفلسطينيين في القدس المحتلةيشمل و ، %21ويشكلون  ،مليون نسمة 1.956العرب 

سنة ألف نسمة خالل  151بنحو  "إسرائيل"والعرب الدروز في هضبة الجوالن. وازداد عدد سكان 



 اليوميات الفلسطينية  _________________________________________________ 

 36 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

، بينما كان "إسرائيل"ألف شخص إلى  20ي القدس والجوالن. وهاجر نحو ، بينهم مواليد ف2020
 2019.224سنة ألفا  تقريبا  في  34هذا العدد 

  حو بلغ ن 2020 سنةقال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إن عـدد الفلسطينيين المقدر نهاية
ي مليون فلسطيني ف 1.6 ونحو وقطاع غزة، فـي الضفة الغربية يينمال 5.2 ؛مليون فلسطيني 13.7

 وتشير ألفا  في الدول األجنبية. 738في الدول العربية، ونحو  يينمال 6.2 نحو، و 1948أراضي 
نهاية  ماليين 6.80تقديرات الجهاز إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بلغ نحو 

 2020.225 سنةمع نهاية  نماليي 6.88، في حين من المتوقع أن يبلغ عدد اليهود 2020 سنة

 دعا ديزموند توتو Desmond Tutu ،غارديانفي مقال له بصحيفة ، الحائز على جائزة نوبل للسالم 
 "ائيلإسر "ي المنتخب جو بايدن إلى التوقف عن التستر على سالح مريكإدارة الرئيس األ، البريطانية

 ،ياسات قمعية تجاه الفلسطينييناألموال الضخمة لمساعدة دولة ذات س النووي، والتوقف عن ضخّ 
226."إسرائيل"االلتزام بقوانينها وقطع التمويل عن واجب حكومة الواليات المتحدة  مبينا  أن على
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