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الثالثاء، 2020/12/1

�حتجزت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صنو�ت �الأربع �الأخرية، منذ ني�صان/ �أبريل 2016، 68 جثة  	

فل�صطينية؛ 7 جثث منها تعود الأ�رشى ماتو� د�خل �ل�صجون ب�صبب �ملر�ص، و�إحد�ها ملعتقل مل 

1
يحاكم. ومنذ مطلع �صنة 2020، مّت �حتجاز 17 جثة.

�أعلن 	 “�إذ�  غزة:  يف  لقاء  خالل  �حلية،  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو   قال 

�أبو مازن �لذهاب لالنتخابات من �لغد، �صنقبل“. و�أ�صاف �حلية �أن حركته عر�صت على “فتح 

�لتو�فق على �نتخابات، �أي �ختيار �لرئي�ص وت�صكيل قو�ئم بالتو�فق، �أو �لذهاب �إىل �نتخابات 

فوجئ  حركته  وفد  باأن  �حلية  و�أقّر  �القرت�حات.  كل  رف�صت  فتح  �أن  �إىل  م�صري�ً  تناف�صية“، 

يف �لقاهرة باأن هناك �إعادة للعمل مع �الحتالل بكل �التفاقيات �الأمنية و�ملدنية، و“هذ� �صّكل 

2
�رشبة الأي �رش�كة و�أي عمل وطني يف عمقه“، بح�صب تعبريه.

فتح،  	 حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لفل�صطينية،  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  وزير  كتب 

ح�صني �ل�صيخ، يف تغريدة له على تويرت، رد�ً كما يبدو على ت�رشيحات خليل �حلية، �أن “�لعودة 

من جديد ملوجة �لت�صليل و�خلد�ع من قبل قياد�ت حما�ص تدلل على �لهروب من ��صتحقاق 

�مل�صاحلة �لوطنية، و�لتن�صل من تفاهمات �إ�صطنبول و�لرت�جع عنها. وحما�ص تعّمدت �إف�صال 

�حلو�ر  ��صتمر�ر  �رشورة  على  م�رشة  “فتح  �أن  �ل�صيخ  و�أكد  �لقاهرة“.  يف  �الأخرية  �جلولة 

3
�لوطني الإجناز �مل�صاحلة ومو�جهة �لتحديات“.

�صّددت �لف�صائل �لفل�صطينية على �رشورة ��صتمر�ر جهود �مل�صاحلة �لوطنية، وعودة حركة  	

خالل  ذلك  جاء  متز�منة.  �صاملة  �نتخابات  �إىل  و�لدعوة  �الأمني،  �لتن�صيق  مو��صلة  عن  فتح 

�لوطني“،  �مل�صهد  “تطور�ت  بعنو�ن  �لوطني  �للقاء  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  معظم  م�صاركة 

4
و�لذي عقد يف مدينة غزة، وغابت عنه حركة فتح.

عقد  	 برتتيبات  بالبدء  �ملتحدة  لالأمم  دعوته  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  جدّد 

�إىل �ل�صالم �لعادل، �ملبني  �أيدينا  “�إننا ما زلنا مند  موؤمتر دويل كامل �ل�صالحيات، و�أ�صاف: 

5
على قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية وحّل �لدولتني على حدود 1967“.
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قال نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول �إنه �صيتّم ت�صكيل جلنة م�رشية �أردنية فل�صطينية  	

لـ“�ل�صالم“  دويل  موؤمتر  عقد  يف  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  روؤية  حتقيق  على  للعمل  م�صرتكة، 

بد�ية �صنة 2021. و�أ�صاف �لعالول، لالإذ�عة �لفل�صطينية �لر�صمية: “�إذ� جنحنا يف عقد موؤمتر 

دويل ف�صتكون حماولة الإعادة �الأمور �إىل ن�صابها، و��صتعادة �ملفاهيم �ملتعلقة بحّل �لدولتني 

6
�إىل طبيعتها، بعد �خللل �لذي �أ�صابها نتيجة �صيا�صات �الإد�رة �الأمريكية“.

�إىل نو�ب �حلركة �الإ�صالمية يف �لكني�صت،  	 توجّه رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو 

طالباً منهم �أن يتنعو� عن �لت�صويت على مترير قانون لنزع �لثقة عن حكومته و�إ�صقاطها، 

7
و�لتوجه النتخابات جديدة.

قالت وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية �إن قو�ت �الحتالل وم�صتوطنيه  	

�قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى 23 مرة، خالل ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020، فيما ُمنع رفع �الأذ�ن 

8
يف �مل�صجد �الإبر�هيمي 47 وقتاً.

�لبهان،  	 �لفتاح  عبد  �ل�صود�ين  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  باأن  تايز  نيويورك  �صحيفة  �أفادت 

مع  �لتطبيع  يف  ُقدماً  مت�صي  لن  �خلرطوم  �أن  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أبلغ 

“�إ�رش�ئيل“، ما مل يرر �لكوجنر�ص ت�رشيعاً يح�صّن �ل�صود�ن من �لدعاوى �لق�صائية �ملتعلقة 
9

بـ“�الإرهاب“ يف �لواليات �ملتحدة.

وقّعت �لبحرين و“�إ�رش�ئيل“ ثالث مذكر�ت تفاهم، و�إعالن تعاون م�صرتك يف جمال �لتعاون  	

�ل�صغرية  للموؤ�ص�صات  �لبيئية  �لنظم  يف  و�لتعاون  �لتكنولوجيا،  ونقل  و�البتكار،  �لتقني 

 Waldorf Astoria و�ملتو�صطة. وجرى حفل توقيع خا�ص بفندق و�لدورف �أ�صتوريا �لقد�ص

Jerusalem، بح�صور وزير �ل�صناعة و�لتجارة و�ل�صياحة �لبحريني ز�يد بن ر��صد �لزياين، 
10

وبح�صور وزير �القت�صاد و�ل�صناعة �الإ�رش�ئيلي عمري بريت�ص.

�الإمار�ت،  	 دولة  يف  دبي  �إمارة  باجتاه  �إ�رش�ئيلية  طري�ن  ل�رشكة  جتارية  رحلة  �أول  �نطلقت 

“�إ�رش�ئيل بالعربية“ �لتابع  وو�فقت �ل�صعودية للطائرة بالتحليق يف �أجو�ئها. وكتب ح�صاب 

11
للخارجية �الإ�رش�ئيلية، على تويرت: “�أول رحلة جتارية �إ�رش�ئيلية يف �لتاريخ �إىل دبي“.

�الأول/  	 لل�صهر �حلايل )كانون  �الأمن  �ملتحدة ورئي�ص جمل�ص  �إفريقيا لالأمم  قال �صفري جنوب 

�لفل�صطينيني  �لدويل قد خذل  �ملجتمع  �إن   ،Jerry Matjila 2020(، جريي ماجتيال  دي�صمب 

منذ عقود. و�أ�صاف قائالً: �إن “�صبعة عقود تد�ول خاللها جمل�ص �الأمن هذه �لق�صية مل توؤِدّ 
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�إىل �صالم يف فل�صطني. و�الأمم �ملتحدة وجمل�ص �الأمن قاما بتق�صيم فل�صطني لتاأ�صي�ص دولتني. 

12
وقلنا �آنذ�ك �إنه �صتكون هناك دولتان، فل�صطني و�إ�رش�ئيل، تعي�صان جنباً �إىل جنب ب�صالم“.

االأربعاء، 2020/12/2

�لكني�صت،  	 حلّ  قانون  م�رشوع  على  �لتمهيدية،  بالقر�ءة  للكني�صت،  �لعامة  �لهيئة  �صادقت 

�لذي طرحته كتلة “يوجد م�صتقبل – تلم“. و�أيد حلّ �لكني�صت 61 ع�صو كني�صت، وعار�صه 

�ملحتل �لفل�صطيني  �لد�خل  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  نو�ب  تغيَّب  فيما  كني�صت،  ع�صو   54 
13

�صنة 1948 )�جلناح �جلنوبي( �الأربعة عن جل�صة �لت�صويت.

قال �لوزير ح�صني �ل�صيخ، يف تغريدة له على تويرت، �إن “�حلكومة �الإ�رش�ئيلية حُتوِّل جميع  	

�مل�صتحقات �ملالية �خلا�صة باملقا�صة �إىل ح�صاب �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لبالغة 3.768 مليار�ت 

14
�صيكل“ )نحو 1.14 مليار دوالر(.

و�لتجارة  	 �ل�صناعة  وزير  لقائه  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

من  عدد  على  وقَّعت  “�إ�رش�ئيل  �إن  �لقد�ص،  يف  �لزياين  ر��صد  بن  ز�يد  �لبحريني  و�ل�صياحة 

�تفاقيات �ل�صالم، وهناك �ملزيد منها �صيوقّع قريباً“. وكان نتنياهو قد ��صتهل �للقاء بقوله: 

15
�إن “�ل�صالم يوفّر للبلدين �أياماً ر�ئعة، بف�صل �لقر�ر �ل�صجاع �لذي �تخذه ملك �لبحرين“.

و�صلت �أول �صفينة حربية من طر�ز �صاعر 6 �إىل ميناء حيفا، �صمال فل�صطني �ملحتلة، لتكون  	

16
�الأوىل من بني �أربع �صفن مماثلة قامت “�إ�رش�ئيل“ ب�رش�ئها من �أملانيا.

قال تقرير حقوقي ملركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى، �إن قو�ت �الحتالل �عتقلت 330 مو�طناً  	

فل�صطينياً خالل ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020، من بينهم 34 طفالً، و7 ن�صاء، فيما ��صت�صهد 

�صهد�ء  عدد  �رتفاع  �إىل  �ل�صهري،  تقريره  يف  �ملركز،  و�أ�صار  �ل�صجون.  د�خل  �الأ�رشى  �أحد 

17
�حلركة �الأ�صرية لي�صل �إىل 226 �صهيد�ً، بعد ��صت�صهاد �أ�صري من جنني.

�أعلنت �لنائب يف �لبملان �الإيرلندي فر�ن�صي�ص بالك Frances Black، �إعادة ت�صكيل جمموعة  	

�إن  بالك  وقالت  �الإيرلندي.  �لبملان  يف   Friends of Palestine Group فل�صطني  �أ�صدقاء 

ذلك جاء خالل جل�صة ح�رشها �أع�صاء جمل�ص �ل�صيوخ من جميع �الأحز�ب، و�صددت على �أن 

�للجنة �صتعمل بجد للتاأكد من �أن �إيرلند� تتخذ موقفاً قوياً يف �لدفاع عن �حلقوق �لفل�صطينية، 

18
ون�رش �لوعي يف كافة �أرجاء �إيرلند� ب�صاأن ما يحدث يف فل�صطني.
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تتعلق  	 �أربعة  منها  قر�ر�ت  عدة  �أع�صائها،  باأغلبية  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت 

�ملعنون  �لقر�ر  و�عتمد  �ملحتل.  �ل�صوري  �جلوالن  ب�صاأن  وقر�ر  �لفل�صطينية،  بالق�صية 

�لقر�ر،  ل�صالح  دولة   145 بت�صويت  �ل�صلمية“  بالو�صائل  فل�صطني  ق�صية  بـ“ت�صوية 

�الإعالمي  “�لبنامج  �ملعنون  �لقر�ر  �عتماد  ومّت  �لت�صويت.  عن   9 و�متناع   ،7 ومعار�صة 

فل�صطني“،  ق�صية  ب�صاأن  �لعامة  باالأمانة  �الإعالم  �صوؤون  �إد�رة  به  ت�صطلع  �لذي  �خلا�ص 

بت�صويت 142 دولة ل�صالح �لقر�ر، ومعار�صة 8، و�متناع 11 عن �لت�صويت. وحظي �لقر�ر 

للت�رشف“  �لقابلة  غري  حلقوقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مبمار�صة  �ملعنية  بـ“�للجنة  �ملعنون 

قر�ر  وح�صل  �لت�صويت.  عن   54 و�متناع   ،17 ومعار�صة  ل�صاحله،  دولة   91 بت�صويت 

“�صعبة حقوق �لفل�صطينيني باالأمانة �لعامة“، على ت�صويت 82 دولة ل�صاحله، مع معار�صة 
25، و�متناع 53 عن �لت�صويت. �أما �لقر�ر �ملتعلق باجلوالن، فقد حظي على تاأييد 88 دولة، 

19
مع معار�صة 9، و�متناع 62 عن �لت�صويت.

اخلمي�س، 2020/12/3

�إنه من �لناحية  	 قال �ملمثّل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل، 

قائالً:  و�أ�صاف  موجودة.  غري  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لكانت  �الأوروبي  �الحتاد  لوال  �ملالية، 

]نحو  �صنوياً  يورو  مليون   600 جد�ً،  كبرية  وهي  �ملالية،  بامل�صاهمة  فقط  يتعلق  ال  “�الأمر 
719.7 مليون دوالر[، هو �أي�صاً يتعلق بالدعم �ل�صيا�صي. لكن �لق�صية �لفل�صطينية ال يكن 

20
حلّها �إال بالعودة �إىل طاولة �ملفاو�صات“.

��صتدعت وكيلة وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية �أمل جادو، �ل�صفري �لت�صيكي �ملعتمد لدى دولة  	

فل�صطني بيرت �صتاري Petr Stary، لال�صتي�صاح منه حول �إعالن وز�رة خارجية بالده عن 

�أبيب. وطالبت بالرت�جع عن هذه  ل�صفارتها يف تل  تابع  �لقد�ص  �فتتاح مكتب ديبلوما�صي يف 

�لتي  �ل�صيا�صية  و�جلهود  �ملنطقة،  يف  �ال�صتقر�ر  على  تد�عيات  من  لها  ملا  �خلطرية،  �خلطوة 

21
تبذل من �أجل حتقيق “�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط.

ت�صّم 	 )�لفال�صا(،  �إثيوبية  �أ�صول  من  �ليهود  من  جمموعة  �أبيب  تل  �إىل   و�صل 

من �أقلتهم  �لتي  �لطائرة  منت  على  �ملهاجرين  ر�فقت  وقد  “�إ�رش�ئيل“.  �إىل  مهاجر�ً   316 

حكومة  وكانت  تامانو-�صطا.  بنينا  �الإ�رش�ئيلية  و�ال�صتيعاب  �لهجرة  وزيرة  �أبابا،  �أدي�ص 

22
نتنياهو قد �صادقت على جلب �ألفي �صخ�ص من جمموع 7 �آالف من يهود �لفال�صا.
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حذّرت منظمة عري عميم �حلقوقية �الإ�رش�ئيلية من عزم �صلطات �الحتالل على تنفيذ خطتني  	

منطقة  يف  وعناتا  و�لطور  �لعي�صوية  �أر��صي  على  ��صتيطانية،  وحدة   3,500 لبناء  كبريتني 

�أنه  �إىل  �لنظر  �لقد�ص. ولفتت  �لغربية وعزل مدينة  �ل�صفة  �أن هذ� يعني تق�صيم  �إي1، موؤكدة 

يعي�ص يف منطقة �إي1 نحو 3 �آالف فل�صطيني، يف جمتمعات بدوية �صغرية فيما يعرف ببادية 

23
�رشقي �لقد�ص، تنوي �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ترحيلهم.

خالل  	 رويرتز،  لوكالة  ت�رشيحات  يف  �لزياين،  ر��صد  بن  ز�يد  �لبحريني  �لتجارة  وزير  قال 

زيارته “�إ�رش�ئيل“ على ر�أ�ص وفد بحريني، �إن بالده �صتعامل �ملنتجات �الإ�رش�ئيلية باعتبارها 

�لبحرين خارجية  وزير  نفى  وباملقابل،  م�صدرها.  عن  �لنظر  بغ�ص  �إ�رش�ئيلية   منتجات 

عبد �للطيف �لزياين، يف �ت�صال هاتفي مع وزير �خلارجية و�ملغرتبني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية 

24
ريا�ص �ملالكي يف 2020/12/4، �لت�رشيحات �لتي ن�صبت لوزير �لتجارة �لبحريني.

و“�إ�رش�ئيل“  	 �الإمار�ت  بني  �لقائم  �لتعاون  �إطار  يف  �أنه  �الإمار�تية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 

�الإمار�ت،  �إىل  �ل�صفر  �إجر�ء�ت  ت�صهيل  �صبيل  لـ“�ل�صالم“، ويف  �إبر�هيم“  “�تفاق  عقب توقيع 

�لتاأ�صري�ت �ل�صياحية لدخول �الإمار�ت، عب �رشكات �لطري�ن ومكاتب �ل�صفر  فقد متّ تفعيل 

25
و�ل�صياحة، حلملة جو�ز�ت �ل�صفر �الإ�رش�ئيلية.

قالت طري�ن �خلليج - �لناقلة �لوطنية ململكة �لبحرين، يف بيان لها، �إنها وّقعت مذكرة تفاهم  	

�إىل  “�إلعال“، و�إنها �صتبد�أ يف ت�صيري رحالت مبا�رشة  مع �رشكة �لطري�ن �ملدين �الإ�رش�ئيلية 

26
تل �أبيب �بتد�ء من 2021/1/7.

اجلمعة، 2020/12/4

مع  	 مو�جهات  خالل  بها  �أ�صيب  بجر�ح  متاأثر�ً  عليا  �أبو  علي  �لفل�صطيني  �لطفل  ��صت�صهد 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي خالل م�صاركته يف م�صرية تندد باال�صتيطان ومنع �الأهايل من �لو�صول 

�إىل �أر��صيهم، قرب مدينة ر�م �هلل، يف حني حاول م�صتوطن �إ�رش�ئيلي �إ�رش�م �لنار بكني�صة 

27
يف �لقد�ص.

ر�صدت �لهيئة �الإ�صالمية �مل�صيحية لن�رشة �لقد�ص و�ملقد�صات �أكرث من 100 �عتد�ء ��صتهدفت  	

�أماكن عبادة ورجال دين م�صيحيني منذ �صنة 1967 يف فل�صطني. وت�صري �إح�صائيات �لهيئة �إىل 

28 
�أن �مل�صاجد ودور �لعبادة يف فل�صطني �صهدت �أكرث من 1,500 �عتد�ء منذ �صنة 1967.
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�لر�كدة  	 �ملياه  حتريك  “�إعادة  �إن  �حلية،  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

�جلهد  مع  “نحن  قائالً:  و�أ�صاف  �صمناً“.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  منها  يجِن  مل  �الحتالل  مع 

من  ونخ�صى  �لفل�صطيني؛  حّقنا  حول  و�لكيانات  و�لعامل  �لدول  يجمع  �لذي  �لفل�صطيني 

�حلية:  قال  �لوطنية،  �مل�صاحلة  وحول  �ملنطقة“.  يف  �لتطبيع  وم�صار  �لت�صوية  م�صار  عودة 

و�صوالً  �الت�صاالت  يف  ما�صون  ونحن  نقطعها،  مل  فتح  حركة  يف  �الإخوة  مع  “�الت�صاالت 
29

للوحدة �لوطنية �حلقيقية“.

للمفاو�صات  	 �لعودة  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  وزير  جانت�ص،  بني  دعا 

له،  م�صورة  ر�صالة  يف  جانت�ص،  وطالب  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  �الأو�صاع  تغري  ظلّ  يف  جمدد�ً، 

“�إ�رش�ئيل“  �أن  �إىل  م�صري�ً  كورونا،  فريو�ص  �أزمة  مو�جهة  ب�صاأن  �لتن�صيق  لزيادة  �ل�صلطة 

قال  غزة،  قطاع  وب�صاأن  للفل�صطينيني.  �للقاحات  لتوفري  وت�صعى  ذلك،  يف  �ل�صلطة  �صت�صاعد 

جانت�ص �إن “�إ�رش�ئيل“ م�صتعدة للرتويج مل�صاريع كبى يف قطاع غزة، و�إدخال عمال، و�إن�صاء 

�إعادة  تتّم  �أن  مقابل  و�لزر�عة،  و�ملياه  بالطاقة  تتعلق  وم�صاريع  م�صرتكة  �صناعية  مناطق 

30
�الأ�رشى و�ملفقودين، ووقف تعاظم قوة حما�ص.

�أعرب 600 �أكاديي من �ليهود عن دعمهم �لكامل لبيان مثقفني و�أكادييني عرب وفل�صطينيني  	

حول مفهومهم حلركة �لال�صامية، ودعو� جامعات يف �لواليات �ملتحدة و�إجنلرت� للرت�جع عن 

31
تبني هذ� �لتعريف �مل�صّوه لال�صامية.

�الإن�صانية  	 �حلالة  تدهور  لها،  بيان  يف  غزة،  على  �حل�صار  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  �أكدت 

و�القت�صادية و�ل�صحية يف �لقطاع، جر�ء �حل�صار �الإ�رش�ئيلي، يف وقت ز�دت جائحة فريو�ص 

كورونا من حالة �لتدهور. و�أبرزت �للجنة “�رتفاع معدالت �لفقر و�لبطالة �إىل م�صتويات فوق 

�خلطرية، حيث يعي�ص �أكرث من 80% حتت خط �لفقر، و�رتفعت ن�صبة �لبطالة بني فئة �ل�صباب 

32
�إىل %70“.

ال�صبت، 2020/12/5

�لعالقات  	 لتطبيع  �لع�صكريني  �صعي  �صالح،  حممد  في�صل  �ل�صود�ين،  �الإعالم  وزير  �نتقد 

�آخرين. وقال �صالح، يف حديث لقناة تلفزيونية  “�إ�رش�ئيل“ دون تن�صيق مع م�صوؤولني  مع 

�لثاين/ ت�رشين  خالل  �صود�نية  ع�صكرية  ت�صنيع  ملوؤ�ص�صة  �إ�رش�ئيلي  وفد  زيارة  �إن   حملية، 

33
نوفمب 2020، جرت دون علم جمل�ص �لوزر�ء.
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االأحد، 2020/12/6

	  Jerusalam District Planning and �لقد�ص  يف  و�لبناء  للتخطيط  �للو�ئية  �للجنة  قالت 

م�صتعمرة  بناء  �الإ�رش�ئيلية  و�الإ�صكان  �لبناء  وز�رة  خمطط  �إن   ،Building Committee

يلبي  �لقد�ص،  �صمال �رشق  قلنديا،  �أر�ص مطار  ��صتيطانية على  �آالف وحدة   9 جديدة ت�صمّ 

جهتها،  من  ريغف،  مريي  �ملو��صالت  وزيرة  و�أعلنت  عليه.  للم�صادقة  �ملطلوبة  �ل�رشوط 

�إىل ت�صل  بتكلفة  �لغربية،  بال�صفة  �مل�صتوطنني  ل�صالح  �صو�رع  �أربعة  على   �مل�صادقة 

نحو قدمه  �عرت��ص،  ك�صف  ثانية،  جهة  من  دوالر(.  مليون   122 )نحو  �صيكل  مليون   400 

�لتخطيط  للجنة  �رشقالقد�ص،  �صمال  �لفرن�صية،  �لتلة  م�صتعمرة  يقطنون  م�صتوطن   400

و�لبناء يف �لقد�ص، �صّد خطة �إ�رش�ئيلية لبناء برج من24 طابقاً، وذلك على �أر��ٍص م�صادرة من 

بلدة �لعي�صوية؛ الأن �خلطة �صتوؤدي �إىل �زدحام يف �مل�صتعمرة، و�نهيار �لبنية �لتحتية و�زدحام 

34
يف حركة �ملرور يف كل �ملنطقة.

بالنفاق.  	 “�إ�رش�ئيل“  �ل�صابق،  �ل�صعودي  �ال�صتخبار�ت  رئي�ص  �لفي�صل،  تركي  �الأمري  �تهم 

“�إ�رش�ئيل“ باأنها  �إقليمي يف �لبحرين،  وو�صف �لفي�صل، خالل م�صاركة له يف جل�صة ملوؤمتر 

�أنها دولة �صغرية  “�إ�رش�ئيل تقدم نف�صها على  �أن  �إىل  �لنظر  “قوة ��صتعمارية غربية“، الفتاً 
تعاين من تهديد وجودي، حماطة بقتلة متعط�صني للدماء، يرغبون يف �لق�صاء عليها، وتتحدث 

عن رغبتها يف �إقامة عالقات ودية مع �لريا�ص“، وحمذر�ً من �أنه “ال يكن عالج جرح مفتوح 

35
با�صتخد�م م�صكنات �الأمل“.

�ملنامة:  	 حو�ر  منتدى  يف  مد�خلة  خالل  �أ�صكنازي،  غابي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  قال 

كانت هناك حلقتان  د�ئماً  �الأخرية،  �لفرتة  �ملنطقة خالل  �لدر�ماتيكية يف  للتطور�ت  “بالنظر 
�لعربي  �ل�رش�ع  �إن  �لقول  يكنني  �الآن  �إ�رش�ئيلي.  وفل�صطيني  �إ�رش�ئيلي،  عربي  لل�رش�ع؛ 

و�لبحرين،  و�الإمار�ت،  و�الأردن،  م�رش،  مع  �ل�صالم  �تفاقيات  بعد  يتال�صى  �الإ�رش�ئيلي 

و�ل�صود�ن“. و�صدّد �أ�صكنازي على �أن �خليار �ملتاح �الآن للفل�صطينيني، هو �إما �إنهاء �ل�رش�ع، 

�أو �أن يظلو� د�خل هذه �حللقة �ملفرغة؛ “�لباب مفتوح لبدء مفاو�صات مبا�رشة دون �رشوط“. 

و�أكد �أ�صكنازي �أن “�تفاق �إبر�هيم“ مع �الإمار�ت و�لبحرين ال ياأِت على ح�صاب �لفل�صطينيني، 

36
بل ي�صّكل “فر�صة ال يجب �إ�صاعتها“.

قال �مل�صوؤول يف وز�رة �صوؤون �الأ�رشى �لفل�صطينية ح�صن عبد ربه، �إن “�الأ�رشى بد�أو� تعبئة  	

مناذج ��صتمارة، ت�صمل بيانات �صخ�صية وموؤهالتهم �لعلمية وو�صعهم �ل�صحي، يف عملية قد 
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تكون طويلة، من �أجل ��صتيعابهم يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة“. و�أ�صاف عبد ربه قائالً: “�صيجري 

توظيفهم و�إحالة بع�صهم للتقاعد. هذ� يعتمد على �لرغبة، و�ملوؤهل �لعلمي، و�لو�صع �ل�صحي، 

و�لعمر كذلك“. وقال عبد ربه: “نريد حّل �لق�صية عب �صمان حّقهم كمنا�صلني يف مو�جهة 

 
37

�ال�صتهد�ف �الإ�رش�ئيلي لهم“.

�أ�صري�ً  	  130 من  �أكرث  �أّن  �لفاخوري،  ناهد  �ملحرر  �الأ�صري  �الأ�رشى،  �إعالم  مكتب  مدير  �أكد 

�آخر  وحول  كورونا.  بفريو�ص  �أ�صيبو�  �ل�صهيونية  �ل�صجون  من  عدد  على  موزعون 

38
�الإح�صائيات الأعد�د �الأ�رشى؛ فقد بلغت بح�صب �لفاخوري 4,500 �أ�صري، بينهم 39 �أ�صرية.

�لعامل  	 �غتيال  عملية  �إن   ،Ali Fadavi فدوي  علي  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  قائد  نائب  قال 

�الإير�ين حم�صن فخري ز�ده، متت باأجهزة متطورة تتحكم فيها �الأقمار �ال�صطناعية، و�إنه 

�أن عملية �الغتيال متَّت بو��صطة  �أي مهاجم يف مكان �حلادث. و�أ�صاف فدوي  مل يكن هناك 

�ال�صطناعي  �لذكاء  تقنية  با�صتخد�م  �ال�صطناعية،  �الأقمار  عب  فيه  �لتحكم  جرى  ر�صا�ص 

39
للتعرف على وجه فخري ز�ده و��صتهد�فه ب�صكل دقيق.

االإثنني، 2020/12/7

�أبرم �ملجل�ص �الإقليمي �صومرون، �لذي يقع �صمال �ل�صفة �لغربية، يف �الإمار�ت، �أوىل �صفقات  	

�لتي  �ملبيعات  �صفقة  و�صملت  �خلليجي،  �لبلد  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  منتجات  ت�صدير 

متّ �لتوقيع عليها يف دبي، على �لع�صل، و�لنبيذ؛ عب �رشكة “فام Fam“ �الإمار�تية، بح�صور 

40
رئي�ص وفد جمل�ص �صومرون يو�صي دغان.

ينوي  	 الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  م�صادر  ك�صفت 

�لرت�جع عن �صّن “قانون �مل�صاو�ة“ بال�صيغة �حلالية �لتي و�صعها، وتغيريه �إىل قانون �آخر 

41
ينع �العرت�ف باحلقوق �لقومية لـ“مو�طني �إ�رش�ئيل �لعرب“.

�الأخرية  	 �الإعالمية  �لتقارير  على  رّد�ً  �الإمار�تية،  �لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  �أكدت 

�عتذ�رها  قدمت  دبي“  “فالي  �رشكة  �أن  �الإمار�ت،  �إىل  �إ�رش�ئيليني  دخول  حول  �ملتد�ولة 

�ل�صيا�صة  �أن  و�أكدت  دبي،  �إىل  و�صولهم  لدى  تاأخري�ً  و�جهو�  �لذين  �ملت�رشرين  للم�صافرين 

�الإمار�ت بالرتحيب بهم على  �الإ�رش�ئيليني تبقى دون تغيري، وت�صتمر  �لتي ت�صمح بدخول 

42
�أر��صيها.
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خليفة 	 بن  حمد  �الإمار�تي  �الأعمال  رجل  ظبي،  �أبو  يف  �حلاكمة  �الأ�رشة  �أفر�د  �أحد   ��صرتى 

�آل نهيان، ح�صة تبلغ نحو 50% من نادي بيتار �لقد�ص Beitar Jerusalem، بح�صب ما �أعلن 

مالك �لنادي، مو�صيه حوغيغ Moshe Hogeg. وذكر �ملوقع �الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت 

�أحرونوت �أن �بن خليفة �صي�صخ بالنادي، على نحو فوري، مبلغاً ي�صل �إىل 28 مليون يورو 

43
)نحو 33.9 مليون دوالر(.

لتحديد  	 تفاهم  مذكرة  �الإ�رش�ئيلية  نيوز   24 �آي  وقناة  لالإعالم،  ظبي  �أبو  جمموعة  وّقعت 

و�إنتاج  و�لتقارير،  �لر�هنة،  و�لق�صايا  �الأخبار،  جمال  يف  �جلانبني،  بني  �لثنائي  �لتعاون  �أطر 

�ملحتوى. وتت�صمن بنود مذكرة �لتفاهم توفري تغطية �إخبارية متبادلة بني �أبو ظبي لالإعالم 

�ملتعلق  �ملحتوى  تبادل  جانب  �إىل  و�الإمار�ت،  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ملر��صلني  عب  نيوز،   24 و�آي 

يف  �لتعاون  �إىل  باالإ�صافة  �الأر�صيفية،  �ملو�د  وبع�ص  �لوثائقية،  و�الأفالم  �لوطنية،  بالتقارير 

44
جمال تكنولوجيا �لبّث �لتلفزيوين.

بحث م�صوؤولون من �الإمار�ت، وكيان �الحتالل �الإ�رش�ئيلي فر�ص �لتعاون يف جماالت �لذكاء  	

دبي  يف  وعقدت  �ل�صحية.  و�لرعاية  �مل�صتقبلي،  و�لتنقل  �ل�صيب�ين،  و�الأمن  �ال�صطناعي، 

�أعمال “قمة �القت�صاد �لرقمي �مل�صتقبلي �الإمار�تي - �الإ�رش�ئيلي“، وهي �الأوىل من نوعها. 

و�صارك يف جل�صات �لقمة وزر�ء، وم�صوؤولون حكوميون، وقادة �أعمال، ومبتكرون، وخب�ء 

45
متخ�ص�صون يف جماالت �لتقنية، ال�صتعر��ص فر�ص �لتعاون بني �جلانبني.

ديرمر  	 رون  و��صنطن،  يف  و�الإمار�تي  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفريين  �إن  معاريف  �صحيفة  قالت 

 MSNBC �صي  بي  �أن  �أ�ص  �أم  �صبكة  على  م�صرتكة  مقابلة  يف  �لتقيا  �لعتيبة،  ويو�صف 

�الأمريكية، و�أ�صافت �ل�صحيفة، يف تقرير لها، �أن “ديرمر تطرق �إىل ق�صية بيع طائرة �أف 35 

لالإمار�ت، مو�صحاً �أن �إ�رش�ئيل تعتب �الإمار�ت حليفة، وبالتايل فهي ال تتعدى على تفوقها 

 
46

�لع�صكري يف �ل�رشق �الأو�صط“.

�إن رئي�ص جمل�ص �ل�صيادة �ل�صود�ين، �لفريق �أول عبد �لفتاح  	 �أك�صيو�ص �الأمريكي  قال موقع 

�لبهان، طلب من تل �أبيب، خالل زيارة وفد �إ�رش�ئيلي �إىل �ل�صود�ن قبل �أ�صبوعني، �أن تعمل 

�لدعاوى  من  ح�صانة  �خلرطوم  ينح  قانون  م�رشوع  لتمرير  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  مع 

47
�لق�صائية �مل�صتقبلية يف �لواليات �ملتحدة، من قبل �صحايا �لهجمات �الإرهابية.

�أن 	 على  �ملقبلة،  �الإد�رة  يف  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  ملن�صب  �ملر�صح  بلينكن،  توين   �أكد 

جو بايدن ملتزم ب�صكل عميق باأمن “�إ�رش�ئيل“، و�أنه كان على �لدو�م �رشيكاً يف �الت�صاالت 
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مع كل رئي�ص وزر�ء �إ�رش�ئيلي الأجل م�صالح “�إ�رش�ئيل“. و�أ�صار بلينكن �إىل �أن بايدن �صيقدم 

باالإرهاب“،  “�ملتورطني  رو�تب  دفع  ويوقف  للفل�صطينيني،  و�قت�صادية  �إن�صانية  م�صاعد�ت 

و�صي�رش على �أن تتوقف �ل�صلطة عن “�لتحري�ص“، و�أن تعرتف ب�صكل نهائي بو�قع �لدولة 

�أن  و�أ�صار  �ل�صّم،  و��صح  ب�صكل  يعار�ص  بايدن  �أن  بلينكن  و�أكد  “�إ�رش�ئيل“.  يف  �ليهودية 

48
حكومته �صتعمل من �أجل منع �أي هجوم من بو�بة �الأمم �ملتحدة �صّد “�إ�رش�ئيل“.

الثالثاء، 2020/12/8

�أعلن ع�صو �لكني�صت عن حزب �لليكود جدعون �صاعر Gideon Sa‘ar، ��صتقالته من �حلزب  	

وقال  �ملقبلة.  �النتخابات  خلو�ص  برئا�صته  جديد  حزب  لت�صكيل  و�لتجهيز  و�لكني�صت، 

�صاعر �إنه قرر �إن�صاء حركة �صيا�صية جديدة، و�صري�صح نف�صه لرئا�صة �لوزر�ء �صّد بنيامني 

49
نتنياهو.

�أكدت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، يف موؤمتر �صحفي عقدته يف مقر حركة �الأحر�ر، مبدينة  	

ُتعّد  �أنو�عها  بكل  �ملقاومة  �أن   ،1987 �صنة  �حلجارة  النتفا�صة   33 �لـ  للذكرى  �إحياًء  غزة، 

�خليار �ال�صرت�تيجي لل�صعب �لفل�صطيني، معلنة رف�صها عودة �ل�صلطة بر�م �هلل للمفاو�صات 

50
مع �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أو مل�صاريع �لت�صوية.

من 	 م�صيحية  فل�صطينية  �صيدة  وهي  خازن،  �إلهام  �لفل�صطينية  �الأعمال  �صيدة   �أعلنت 

فل�صطينيي 1948، تر�صيح نف�صها ملن�صب رئي�ص �لدولة يف “�إ�رش�ئيل“، مكان روؤوفني ريفلني، 

51
�لذي �صتنتهي فرتة واليته يف متوز/ يوليو 2021.

قال �لباحث يف �صوؤون �الأ�رشى ريا�ص �الأ�صقر، �إن �العتقاالت �أ�صحت ظاهرة يومية، مالزمة  	

حلياة �ملو�طن �لفل�صطيني، وقد ��صتهدفت ما يقارب مليون فل�صطيني منذ �حتالل �الأر��صي 

وحتى   1987 �صنة  �حلجارة  �نتفا�صة  منذ  �العتقال  حاالت  وبلغت   ،1948 �صنة  �لفل�صطينية 

�ل�صبع النتفا�صة �حلجارة  �ل�صنو�ت  �ألف حالة. وقدمت �حلركة �الأ�صرية خالل   348 �ليوم 

52
43 �صهيد�ً، من �أ�صل 226 �صهيد�ً هم �إجمايل �صهد�ء �حلركة �الأ�صرية.

	  22 ر�يفل  لوجن   22 �صالح  �أن  فل�صطني  فرع   - �الأطفال  عن  للدفاع  �لعاملية  �حلركة  �أكدت 

Long Rifle )روجر Ruger( �لذي ت�صتخدمه قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف قمع �مل�صري�ت 

�لتظاهر�ت  لتفريق  فتاكة“  “غري  و�صيلة  ولي�ص  قاتل،  �صالح  هو  �لفل�صطينية  و�لتظاهر�ت 

كما تّدعي، م�صرية �إىل �أنها وّثقت عدة حاالت الأطفال �أ�صيبو� و��صت�صهدو� بر�صا�ص بندقية 
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روجر خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية. وذكرت �حلركة �أن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قتلت 8 �أطفال 

53
يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، منذ بد�ية �صنة 2020.

�لتنمية  	 �لوكالة �الإ�رش�ئيلية للتعاون يف  �إ�رش�ئيلياً من  �إن وفد�ً  �لت�صادية  قالت وز�رة �ل�صحة 

 Israel’s Agency for International Development Cooperation �لدولية )ما�صاف( 

�لتعاون  للوز�رة  �لعامة  �الإد�رة  مع  بحث  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  يف   (MASHAV)
54

�ل�صحي بني ت�صاد و“�إ�رش�ئيل“.

�لغربية، 	 �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدى  �الأوروبي  �الحتاد  دول  �صفر�ء  من  وفد   قام 

يف  �ملرتدية  و�الإن�صانية  �ل�صحية  �الأو�صاع  على  لالطالع  غزة،  قطاع  �إىل  جماعية  بزيارة 

�لقطاع، وذلك بعد �أربع �صنو�ت من �لغياب. و�طلع 48 ديبلوما�صياً عن قرب، على م�صاريع 

�ل�صلطة �أر��صي  يف  �الأوروبي  �الحتاد  ممثّل  وقال  �لقطاع.  يف  �الأوروبي  �الحتاد   نفذها 

�لفل�صطينية �صفني كوهان فون بورغ�صدورف، �إن �الأو�صاع يف قطاع غزة تتدهور ب�رشعة 

�لو�صول  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  متكني  يف  ننجح  �أن  “ناأمل  وتابع:  كورونا.  جائحة  مع 

للقاح... فاالأمر �صعب ومعقد“، و�أ�صار �إىل �أن �الحتاد يعمل لتقدمي دعم مل�صت�صفى �لوبائيات 

بغزة، ولوز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية. و�أكد �لوفد دعمه �لكامل للق�صية �لفل�صطينية وت�صامنه 

55
مع �أهايل قطاع غزة، يف �صوء �حل�صار �الإ�رش�ئيلي وتف�صي كورونا.

ل�صحيفة  	  ،Anatoly Viktorov فيكتوروف  �أناتويل  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �لرو�صي  �ل�صفري  قال 

جريوز�ليم بو�صت، �إن “�إ�رش�ئيل“ �صبب زعزعة �ال�صتقر�ر يف �ل�رشق �الأو�صط، ولي�ص �إير�ن. 

وقال فيكتوروف �إن “�مل�صكلة يف �ملنطقة لي�صت �الأن�صطة �الإير�نية“، بل �مل�صكلة تتج�صد يف عدم 

وجود “تفاهمات بني �لدول، وعدم �المتثال لقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة يف �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي - 

56
�لعربي/ �لفل�صطيني“.

االأربعاء، 2020/12/9

�لتقى وفد من قيادة حركة حما�ص برئا�صة خليل �حلية، يف مدينة غزة، بالوفد �الأمني �مل�رشي  	

و�مللفات،  �ملو��صيع  من  �لعديد  حول  معّمق  حو�ر  ود�ر  �خلالق.  عبد  �أحمد  �للو�ء  برئا�صة 

�ملتعلقة  و�لتفا�صيل  و�ل�رش�كة  �لوحدة  وحتقيق  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  مو�صوع  ومنها: 

قطاع  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  وملف  حتقيقها،  �أجل  من  م�رش  تبذلها  �لتي  و�جلهود  بها، 

�ملختلفة،  �لقطاعات  �حتياجات  وتوفري  غزة،  يف  �أهلنا  معاناة  �إنهاء  متطلبات  وتوفري  غزة، 
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�لتنقل  يف  �لنا�ص  بحاجات  يفي  مبا  رفح  معب  وفتح  كورونا،  جائحة  مو�جهة  وم�صتلزمات 

57
و�ل�صفر.

�أعلن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص قبوله ��صتقالة ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة  	

يف  ع�رش�وي،  وقالت  طلبها.  على  بناء  �للجنة،  من  ع�رش�وي  حنان  �لفل�صطينية  �لتحرير 

2020/11/24 �صفهياً، و�أعقبتها  �لتنفيذية يف  �للجنة  �إنها قدمت ��صتقالتها من  �أ�صدرته،  بيان 

با�صتقالة مكتوبة يف 2020/11/26. و�أ�صافت قائلة: “ �آن �الأو�ن الإجر�ء �الإ�صالحات �ملطلوبة، 

�للجنة  تفوي�ص  و�حرت�م  ومهامها،  ل�صالحياتها  �العتبار  و�إعادة  �لتحرير،  منظمة  وتفعيل 

�لتنفيذية �لتي تعاين من �لتهمي�ص وعدم �مل�صاركة يف �صنع �لقر�ر، وال بّد من تد�ول �ل�صلطة 

58
ديوقر�طياً عن طريق �النتخابات“.

�صاوى  	 �الأوىل،  بالقر�ءة  �الأجانب  قانون  على  قانونياً  تعديالً  �لعر�قي  �لنو�ب  جمل�ص  �أقر 

مبوجبه بني �لفل�صطيني �ملقيم ملدة ع�رشة �أعو�م يف �لعر�ق وبني �ملو�طن �لعر�قي، يف �حلقوق 

�لفل�صطيني  عودة  حّق  على  حفاظاً  و�النتخاب،  �لرت�صح  وحّق  �جلن�صية،  عد�  و�لو�جبات، 

59
لبالده.

ذكرت �لقناة 12 �لعبية �أن قاعدة ع�صكرية تقع �صمال فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948، بالقرب من  	

�حلدود �للبنانية، تعر�صت ل�رشقة ع�رش�ت قطع �ل�صالح �لتي ت�صتخدم الأغر��ص �حلر��صة. 

ونقلت عن م�صادر ع�صكرية مقربة من �لتحقيق، �أن عملية �ل�رشقة ��صتهدفت نحو 40 بندقية، 

60
يف �أكب عملية �رشقة لالأ�صلحة من قاعدة جلي�ص �الحتالل.

�صادقت جلنة �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي على م�رشوع قانون حلّ �لكني�صت، وطرحته للت�صويت  	

�لقانون  م�رشوع  على  �مل�صادقة  حال  يف  �لكني�صت  �نتخابات  جتري  بحيث  �الأوىل،  بالقر�ءة 

61
بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة، يف موعد يرت�وح ما بني 16 و2021/3/24.

	  ،DHL �إل  �إت�ص  �لعاملية دي  �الإر�صاليات  �إىل مطار بن جوريون طائرة تابعة ل�رشكة  و�صلت 

رئي�ص  و�أعلن  كورونا.  فريو�ص  �صدّ   Pfizer فايزر  ل�رشكة  لقاح  �آالف   4 قر�بة  حتمل  حيث 

�حلكومة بنيامني نتنياهو، �لذي و�صل �إىل �ملطار مع وزير �ل�صحة يويل �إدل�صتاين، ال�صتقبال 

62
�أوىل �صحنات �للقاح، �أنه يريد �أن يكون �أول �ملَطعَّمني.

كتلة 	 من  هاندل،  ويوعاز   Zvi Hauser هاوزر  ت�صفي  �لكني�صت  ع�صو�   �أعلن 

جديد حزب  �إىل  �ملقبلة  �النتخابات  يف  �صين�صمان  �أنهما   ،Derech Eretz �إيرت�ص   ديرخ 
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“مل  �إنه  هاندل  قال  �لكني�صت،  يف  �لكتلة  مكتب  من  متلفز  بيان  ويف  �صاعر.  جدعون  برئا�صة 

63
يعد هناك جمال للمزيد من �لت�صويات؛ نحن بحاجة �إىل بديل ييني لنتنياهو“.

�ليهودي 	 �حلاخام  تعيني  جرى  �إنه  �الإ�رش�ئيلية  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة   قالت 

�إيلي �أبادي Elie Abadie، �أول حاخام يف �الإمار�ت للجالية �الإ�رش�ئيلية. وقال �أبادي، يف مقابلة 

مع جريوز�مل بو�صت، �إن “�الإمار�ت �صتكون �ملالذ �الآمن لي�ص فقط لليهود، ولكن للعديد من 

64
�ل�صعوب �مل�صطهدة يف جميع �أنحاء �لعامل“.

قال رئي�ص غرفة جتارة دبي حمد بوعميم، يف لقاء خا�ص مع �صحيفة جلوب�ص �الإ�رش�ئيلية، �إن  	

�الإمار�ت ال متيّز يف �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية بني �ملنتجات �مل�صنعة يف مناطق خمتلفة، مبا يف ذلك 

65
“يهود� و�ل�صامرة“، م�صتخدماً �لت�صمية �الإ�رش�ئيلية لل�صفة �لغربية �ملحتلة.

قالت طري�ن �خلليج - �لناقلة �لوطنية ململكة �لبحرين �إنها وّقعت خم�صة �تفاقات مع كيانات  	

�الأ�صبوع  خالل  “�إ�رش�ئيل“  �إىل  بحريني  �قت�صادي  وفد  بها  قام  زيارة  �أثناء  يف  �إ�رش�ئيلية، 

66
�الأخري.

	  The �لدويل  �الأمني  �لتحالف  دول  د�خلية  لوزر�ء  بعد  عن  �جتماعاً  ظبي  �أبو  ��صت�صافت 

رئي�ص  نائب  وو�صف  “�إ�رش�ئيل“.  ممثل  بح�صور   ،International Security Alliance

جمل�ص �لوزر�ء، وزير �لد�خلية �الإمار�تي �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان، يف كلمته، �ن�صمام 

“�إ�رش�ئيل“ للتحالف باأنه ي�صكل �إ�صافة وقوة لهذ� �لتكتل �ل�صاعي لتحقيق �أهد�فه �لتي ُوجد 
67

من �أجلها.

اخلمي�س، 2020/12/10

عالقات  	 �إقامة  على  و“�إ�رش�ئيل“،  �ملغرب  بني  �تفاقاً  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أعلن 

ديبلوما�صية كاملة. وقال تر�مب، يف تغريدة له على تويرت: “�خرت�ق تاريخي �آخر �ليوم. �ثنان 

�إقامة عالقات دبلوما�صية كاملة،  من �أعظم �أ�صدقائنا، �إ�رش�ئيل ومملكة �ملغرب و�فقتا على 

هذ� �خرت�ق كبري لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“. و�أ�صار تر�مب، يف تغريدة �أخرى، �إىل �أنه 

68
وقّع �إ�صعار�ً باعرت�ف �لواليات �ملتحدة ب�صيادة �ملغرب على �ل�صحر�ء �لغربية.

�أعلن �لعاهل �ملغربي �مللك حممد �ل�صاد�ص �أن تر�صيخ مغربية �ل�صحر�ء لن يكون على ح�صاب  	

�ل�صعب �لفل�صطيني، وجاء يف بيان �صدر عن �لديو�ن �مللكي �ملغربي �أن حممد �ل�صاد�ص �أجرى 

�ت�صاالً هاتفياً مع رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، و�أطلعه على م�صمون �الت�صال 
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�لهاتفي �لذي جمعه بالرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب. و�أو�صح �لبيان �أن حممد �ل�صاد�ص �أكد 

�خلارجية  وزير  وقال  يتغري.  ال  ثابت  �لفل�صطينية  للق�صية  �لد�عم  بالده  موقف  �أن  لعبا�ص 

بحّل  �خلا�صة  �الأ�صا�صية  بالثو�بت  متم�صك  “�ملغرب  �إن  جهته:  من  بوريطة،  نا�رش  �ملغربي 

�الأمريكي  �العرت�ف  “يكون  �أن  بوريطة  ونفى  �الأزمة“.  حلّل  كاأ�صا�ص  و�لتفاو�ص  �لدولتني، 

بني  عالقة  هناك  �أن  خا�صة  �إ�رش�ئيل،  مع  �لعالقات  �إعادة  مقابل  �ل�صحر�ء  على  بال�صيادة 

�إعادة  تطلبت  �لتي  �لقر�ر�ت  “بع�ص  �أن  على  م�صدد�ً  �لت�صعينيات“،  منذ  و�إ�رش�ئيل  �ملغرب 

69
�الت�صال مع �إ�رش�ئيل ال ُتعّد تطبيعاً“.

لل�صوؤون  	 وم�صت�صاره  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لرئي�ص  �ل�صخ�صي  �ملمثل  �أكد 

بني  كامل  تطبيع  من  عنه  �الإعالن  جرى  ما  �أن  �صعث،  نبيل  �لدولية  و�لعالقات  �خلارجية 

70
�الحتالل و�ملغرب هو “�أمر موؤ�صف جد�ً“.

رحّب رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو بتطبيع �لعالقات مع �ملغرب، وو�صفه باأنه  	

�الت�صال“ قريباً  “مكاتب  “رحالت مبا�رشة“، وتبادل  ت�صيري  �إىل  “تاريخي“، م�صري�ً  �تفاق 

71
بني �جلانبني. و�صكر نتنياهو ملك �ملغرب على “قر�ره �لتاريخي �صنع �صالم مع �إ�رش�ئيل“.

	  ،2020 �صنة  خالل  ُقتال  �إ�رش�ئيليَّني  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  ن�رشها  معطيات  �أظهرت 

خالل  فاإنه  �ملعطيات،  تلك  وبح�صب   .Golani Brigade جوالين  لو�ء  من  جندي  �أحدهما 

�صنتي 2018-2019 قتل 25 �إ�رش�ئيلياً، 9 منهم من �جلي�ص، و16 م�صتوطناً. و�أ�صارت �إىل �أنه 

1,296 يف  �أطلق  2018، فيما  �الإ�رش�ئيلية“ خالل �صنة  “�ملناطق  1,164 �صاروخاً جتاه  �أطلق 

72
�صنة 2019، و174 �صاروخاً خالل �صنة 2020.

500 هدف  	 �إن قو�ته هاجمت  �أفيف كوخايف،  قال رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

و�أ�صاف   .2020 �صنة  بد�ية  منذ  �ل�رشية  �لعمليات  من  بالعديد  وقامت  �ل�صاحات،  جميع  يف 

طويل  طريق  �أمامه  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  عنه  نقلت  كما  كوخايف، 

73
ليقطعه يف حماربة من و�صفهم بـ“�أعد�ء �إ�رش�ئيل“.

طلب �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق لدى �الأمم �ملتحدة رون برو�صور Ron Prosor، من �إد�رة  	

لالأمم  تابعتني  هيئتني  �إىل  �أخرى  مرة  �الن�صمام  عدم  بايدن،  جو  �ملنتخب  �الأمريكي  �لرئي�ص 

�ملتحدة تتعامالن مع ق�صايا حقوق �الإن�صان، وهما �ليون�صكو وجمل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع 

74
لالأمم �ملتحدة، كما حذّره من متويل وكالة �الأونرو�.
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�صادق �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، بالقر�ءة �لتمهيدية، على م�رشوع قانون جديد يلزم �أي حكومة  	

يف �مل�صتقبل، باإجر�ء ��صتفتاء �صعبي قبل �الن�صحاب من �أي م�صتعمرة �أقيمت بقر�ر حكومي 

م�رشوع  ل�صالح  و�ملعار�صة،  �الئتالف  من  نائباً   54 و�صوَّت  �لغربية.  �ل�صفة  �أر��صي  على 

75
�لقانون �الأ�صا�صي: �ال�صتفتاء، بينما عار�صه 42 نائباً.

�ال�صتيطانية  	  El‘ad �إلعاد  جمعية  �أن  دياب،  �أبو  فخري  �لقد�ص  �صوؤون  يف  �لباحث  ك�صف 

بعد على  �لرحمة  باب  باجتاه  �لعذر�ء“،  “عني  منطقة  من  حفر  عمليات   جتري 

100-150م من �ل�صور �ل�رشقي للم�صجد �الأق�صى، وهي قريبة من تلة تر�بية مرتفعة، تف�صل 

�إيجاد  �أن �الحتالل يعمل على  �أبو دياب  �الأق�صى وباحاته... و�أ�صاف  �لعني و�أ�صا�صات  بني 

�ملغاربة،  وباب  حلوة،  و�دي  حي  حتى  �لغربية  باملنطقة  لربطها  �حلفريات  من  جديد  م�صار 

وو�دي  �صلو�ن  بلدة  يف  �الأنفاق  وب�صبكة  �لب�ق،  وحائط  �الأق�صى،  جنوبي  �صلو�ن  وعني 

76
حلوة.

من  	 �أمريكي(،  دوالر  ماليني   3.4 )نحو  كرونة  مليون   30 تقلي�ص  �لرنويجي  �لبملان  �أقر 

�تهام  خلفية  على  وذلك  �لفل�صطينية؛  �ل�صلطة  �إىل  �لرنويج  تقدمها  �لتي  �مل�صاعد�ت  ميز�نية 

77
�ل�صلطة بت�صمني �ملناهج �لدر��صية مو�د حتري�صية �صّد “�إ�رش�ئيل“.

بهدم  	 )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  �أ�صدره  تقرير  �أفاد 

�لبناء  تر�خي�ص  �إ�صد�ر  عدم  بدعوى  للفل�صطينيني،  منزالً   52 لـ  “�إ�رش�ئيل“  وم�صادرة 

�إىل  �أدت  �ملنازل  هدم  عمليات  �أن  �لتقرير  و�أ�صاف  �الحتالل.  �صلطات  ت�صدرها  �لتي 

–2020/11/24 �لفرتة  خالل  �آخرين،   860 بنحو  �الأ�رش�ر  و�إحلاق  �صخ�صاً،   67 تهجري 

يف منزالً   49 �صملت  و�مل�صادرة  �لهدم  عمليات  �أن  �لتقرير  و�أو�صح   .2020/12/7 

�ل�صفة �لغربية و3 يف �لقد�ص. وذكر مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني �أن عدد �ملنازل �ملهدومة 

78
منذ �حتالل “�إ�رش�ئيل“ للقد�ص يف �صنة 1967 بلغ �أكرث من 1,900 منزٍل.

اجلمعة، 2020/12/11

�أن حركة حما�ص رف�صت  	 �أحرونوت �الإلكرتوين عن م�صادر فل�صطينية  نقل موقع يديعوت 

�ملوقع  ونقل  �مل�رشية.  �ملخابر�ت  وفد  نقله  �أ�رشى  تبادل  ل�صفقة  جديد�ً  �إ�رش�ئيلياً  �قرت�حاً 

�ملتعلقة  �مل�صاعد�ت  زيادة  �قرتحت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �لفل�صطينية  �مل�صادر  عن  �الإ�رش�ئيلي 

ُقتِل  عمليات  نفذو�  �أ�رشى  عن  �الإفر�ج  رف�صها  على  �صددت  لكنها  كورونا،  �أزمة  مبو�جهة 
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فيها �إ�رش�ئيليون. و�أ�صار �ملوقع �إىل �أن وفد �ملخابر�ت �مل�رشية �لتقى مع م�صوؤولني يف جهاز 

�الأمن �الإ�رش�ئيلي، يف 2020/12/9، وبعد ذلك توّجه �لوفد �مل�رشي �إىل قطاع غزة. ورف�صت 

بتنفيذ  �أدينو�  �أ�رشى  عن  �الإفر�ج  بعدم  �الإ�رش�ئيلي  �القرت�ح  على  �ملو�فقة  ب�صدة،  حما�ص 

79
عمليات ُقتِل فيها �إ�رش�ئيليون.

ك�صفت م�صادر ديبلوما�صية يف تل �أبيب �أن �ل�صفارة �لتي �صتُقام يف �أبو ظبي �صتكون من �أكب  	

�ل�صاباك  رئي�ص  �أرغمان،  ند�ف  �أن  �مل�صادر  هذه  وك�صفت  �لعامل،  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفار�ت 

�الإ�رش�ئيلي، ز�ر يف �الأ�صبوع �ملا�صي �الإمار�ت و�لبحرين، بغر�ص فح�ص م�صتوى �الإجر�ء�ت 

80
�الأمنية ع�صية تد�صني �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف �لبلدين.

�أ�صكنازي  	 غابي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  �إن  �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة  تقرير  قال 

�أر�صل �صهادة تقدير للديبلوما�صيني �الإ�رش�ئيليني �لذين خدمو� �رش�ً يف عدد من دول �خلليج 

قر�بة  خدم  �ملا�صيني،  �لعقدين  يف  �أنه  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار  �ملا�صية.  �ل�صنو�ت  خالل  �لعربي، 

ع�رشين ديبلوما�صياً �إ�رش�ئيلياً يف هذه �لدول �خلليجية، حتى قبل �إقامة �لعالقات �لر�صمية يف 

81
�إطار “�تفاق �إبر�هيم“، وعا�صو� هناك بهويات مدنية وبطاقات �صخ�صية مزيفة.

بالق�صية  	 تتعلق  قر�ر�ت  �صتة  �صاحقة،  باأغلبية  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت 

مو��صلة  �رشورة  على  �الأول  �لقر�ر  و�أكد  خا�ص.  ب�صكل  و�لالجئني  و�لقد�ص،  �لفل�صطينية، 

169 دولة، مقابل �عرت��ص  تاأييد  �لفل�صطينيني، وح�صل على  �إىل �لالجئني  �مل�صاعد�ت  تقدمي 

دولتني، و�متناع 7 عن �لت�صويت. وجاء �لقر�ر �لثاين لدعم عمليات وكالة �الأونرو�، وح�صل 

على �أغلبية 162 دولة، و�عرت��ص 4، و�متناع 9 عن �لت�صويت. وح�صل �لقر�ر �لثالث �خلا�ص 

مبمتلكات �لالجئني �لفل�صطينيني و�الإير�د�ت �الآتية منها على تاأييد 160 دولة، و�عرت��ص 5، 

و�متناع 12 عن �لت�صويت. وجاء �لقر�ر �لر�بع ليوؤكد عدم �رشعية �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

 �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967، مبا فيها �رشقي �لقد�ص و�جلوالن �ل�صوري، فح�صل على تاأييد

150 دولة، و�عرت��ص 7، و�متناع 17 عن �لت�صويت. وح�صل �لقر�ر �خلام�ص �خلا�ص باملمار�صات 

�ملحتلة �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �الإن�صان  حقوق  مت�ص  �لتي   �الإ�رش�ئيلية 

 16 و�متناع   ،10 و�عرت��ص  دولة،   147 �أغلبية  على  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا   ،1967 �صنة 

بالتحقيق يف  �ملعنية  �للجنة �خلا�صة  �أعمال  �إىل  �ل�صاد�ص، فتطرق  �لقر�ر  و�أما  �لت�صويت.  عن 

�ل�صكان  من  وغريه  �لفل�صطيني  لل�صعب  �الإن�صان  حقوق  مت�ص  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات 

عن   83 و�متناع   ،14 و�عرت��ص  دولة،   76 تاأييد  على  فح�صل  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �لعرب 

82
�لت�صويت.
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بالقد�ص،  	 منازلها  �إخالء  خطر  تو�جه  فل�صطينية  �أ�رشة   200 �أن  �الأوروبي  �الحتاد  �أعلن 

“�إ�رش�ئيل“ الإلغاء �أو�مر �الإخالء. ولفت �الحتاد، يف بيان م�صرتك  ل�صالح م�صتوطنني، د�عياً 

�صادر عن ممثلي دول �الحتاد �الأوروبي باالأر��صي �لفل�صطينية، �لنظر �إىل �أن �أو�مر �الإخالء 

83
“ُتعرِّ�ُص جميع �لعائالت خلطر �لنقل �لق�رشي �لو�صيك“.

�الأو�صط  	 �ل�رشق  �إىل  �لرئي�ص فالديري بوتني  �لرو�صي ومبعوث  نائب وزير �خلارجية  �أعلن 

“�إ�رش�ئيل“  �لعالقات بني  بعملية تطبيع  �أن مو�صكو ترحب  و�إفريقيا، ميخائيل بوغد�نوف، 

84
ودول عربية، لكنها ترى �أن هذ� يجب �أال يكون على ح�صاب �ل�صعب �لفل�صطيني.

ال�صبت، 2020/12/12

�آي 	 �إي�صت  ميدل  موقع  يف  مقال  يف  �لقدوة،  نا�رش  فتح  حركة  يف  �لقيادي   �أعلن 

�صاملة  بيانات  قاعدة  على  �الطالع  �الآن،  للفل�صطينيني  يكن  �أنه   ،Middle East Eye

�لقدوة  1948. وقال  �لتي �حتلت �صنة  �لتي تعود لالجئني يف �الأر��صي  باملمتلكات �خلا�صة، 

يف �ملقال �لذي ن�رش باللغة �الإجنليزية، �إن �الأمم �ملتحدة متكنت من و�صع قاعدة بيانات �صاملة 

باملمتلكات �خلا�صة �لتي تعود �إىل �لالجئني �لفل�صطينيني، وبالكنائ�ص، و�الأوقاف، و�ملاُلك من 

85
غري �لفل�صطينيني يف �ملناطق �ملحتلة �صنة 1948.

دعت خم�صة ف�صائل فل�صطينية ال�صتئناف �أعمال �حلو�ر �لوطني، عب جولة جديدة لالأمناء  	

�لعاّمني، لبحث جميع �لق�صايا �ملدرجة على جدول �أعمال �لق�صية �لوطنية. و�أكدت �لف�صائل، 

�ل�صامل،  �لفل�صطيني  �لوطني  �حلو�ر  مبو��صلة  مت�صكها  لها،  �جتماع  عقب  م�صرتك  بيان  يف 

 – �ل�صعبية  و�جلبهة  �ل�صعبية،  �جلبهة  �لتالية:  �لف�صائل  �الجتماع  و�صمّ  �النق�صام.  الإنهاء 

86
�لقيادة �لعامة، وحركة �جلهاد �الإ�صالمي، وقو�ت �ل�صاعقة، و�جلبهة �لديوقر�طية.

حذّر رئي�ص �لوزر�ء �جلز�ئري عبد �لعزيز جر�د، من وجود ما �صماها �إر�دة حقيقية لو�صول  	

87
“�إ�رش�ئيل“ �إىل حدود بالده، حمذر�ً مما و�صفها بعمليات �أجنبية ل�رشب ��صتقر�ر �جلز�ئر.

بني  	 �الت�صاالت  ��صتئناف  بعد  �الأول  هو  له،  بيان  يف  �ملغربي،  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  �أعلن 

�ل�صاد�ص“.  حممد  �ملغربي  للعاهل  �حلكيمة  �لقيادة  يف  وثقته  “�عتز�زه  و“�إ�رش�ئيل“،  �لرباط 

�لق�صية  د�ئماً  “ي�صع  و�أنه  �ملغربي“،  للعاهل  و�ملتو��صلة  �لثابتة  بـ“�ملو�قف  �لبيان  ونّوه 

�لفل�صطينية يف مرتبة ق�صية �ل�صحر�ء �ملغربية، و�أن عمل �ملغرب من �أجل تر�صيخ مغربيتها لن 

يكون �أبد�ً، ال �ليوم وال يف �مل�صتقبل، على ح�صاب ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني من �أجل حقوقه 
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�لفل�صطينيني من جر�ئم  �مل�رشوعة“. و��صتنكر �حلزب ما يقرتفه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صّد 

88
تقتيل، وت�رشيد، وعدو�ن على �ملقد�صات.

االأحد، 2020/12/13

�نطالقة حركة  	 �إ�صماعيل هنية، مبنا�صبة ذكرى  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  قال رئي�ص 

وكمية،  نوعية  �إ�صافة  وقدمت  �ملقاومة،  مل�رشوع  �العتبار  �أعادت  حما�ص  �إن   ،33 �لـ  حما�ص 

تفعيل  �أولها  حماور،  �أربعة  على  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  �صتعمل  حما�ص  �أن  هنية  و�أكد  مهمة، 

�ملقاومة وتطويرها يف كل �ل�صاحات، و�أما �ملحور �لثاين هو مقاومة �صاملة بكل �أ�صكالها وبكل 

�لقوة  ��صرت�تيجية تطوير  �أن حما�ص �صوف ت�صتمر يف  �ل�صعبية و�مل�صلحة؛ و�أكد  م�صتوياتها 

�أبناء �صعبنا على ��صتنها�ص �ملقاومة يف �ل�صفة  وبنائها يف قطاع غزة، و�صوف تعمل مع كل 

�لغربية �ملحتلة. و�أعرب هنية عن �أ�صفه من �ال�صتد�رة �ل�صيا�صية �لتي قامت بها �ل�صلطة بعودة 

�أمام  �ملطلوب  �الخرت�ق  حتقيق  �أمام  كثيفاً  عائقاً  �صّكل  ذلك  �أن  مبيناً  �الحتالل،  مع  �لعالقة 

89
�مل�صاحلة.

حركة  	 �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

و�جلبهة  �ل�صعبية،  )�جلبهة  فل�صطينية  ف�صائل  خم�صة  بيان  يف  جاء  ما  كل  مع  تتفق  حما�ص 

وقو�ت  �الإ�صالمي،  �جلهاد  وحركة  �لعامة،  �لقيادة   – �ل�صعبية  و�جلبهة  �لديوقر�طية، 

ثابت من  �أن موقفها  توؤكد  �لعاّمني؛ فهي  �الأمناء  لقاء  �ل�صاعقة(، ال�صتمر�ر �حلو�ر وجتديد 

ال�صتعادة  �ل�صامل  �لفل�صطيني  �لوطني  �حلو�ر  يف  لال�صتمر�ر  و��صتعد�دها  �لوطنية،  �لوحدة 

�لوحدة، و�إعادة بناء �ملوؤ�ص�صات �لوطنية �لفل�صطينية على �أ�صا�ص من �ل�رش�كة �لوطنية مبا يف 

ذلك منظمة �لتحرير، وفق �ملرجعيات �لوطنية �لتي مّت �لتاأكيد عليها يف �جتماع �الأمناء �لعاّمني 

90
يف �أيلول/ �صبتمب 2020.

لدعم  	 منها  حر�صاً   ،33 �لـ  �نطالقتها  مهرجان  �إلغاء  قررت  �حلركة  �أن  حما�ص  حركة  �أعلنت 

91
�ل�صعب �لفل�صطيني، و�إ�صناده يف ظلّ جائحة كورونا.

لتحويل 	 خمططها  تفا�صيل  عن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �ال�صتيطان  وز�رة   ك�صفت 

70 بوؤرة ��صتيطان ع�صو�ئية �إىل م�صتعمر�ت ر�صمية يف �ل�صفة �لغربية، ي�صكنها نحو 10 �آالف 
92

م�صتوطن، ت�صاف �إىل 132 م�صتعمرة ر�صمية �أقيمت منذ �صنة 1967.

�صتكون  	 “�إ�رش�ئيل“  مع  �ملغرب  عالقات  �إن  بوريطة،  نا�رش  �ملغربي  �خلارجية  وزير  قال 

فتح  و�إعادة  للطري�ن،  مبا�رش  خط  فتح  وت�صمل  ب�رشعة،  حتقيقها  و�صيتّم  و�صاملة،  كاملة 
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مكاتب �الت�صال �لتي عملت يف �ملا�صي بني �لبلدين. ويف مد�خلة هاتفية مع �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية 

93
�لر�صمية، �أ�صاف بوريطة �أن �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“ مهمة للمغرب.

االإثنني، 2020/12/14

�أكدت حركة حما�ص، يف ذكرى �النطالقة �لـ 33، �أنها �صتقف �صد�ً منيعاً يف وجه كل حماوالت  	

يف  �حلركة،  و�أكدت  وتو�بعها.  �لقرن“  “�صفقة  مقدمتها  ويف  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ت�صفية 

بيان �صحفي، �أنها �صتو��صل �لعمل و�حلر�ك من �أجل بناء وحدة فل�صطينية، و�رش�كة وطنية 

حقيقية يف كل �ملوؤ�ص�صات �لوطنية �لتي متثل �صعبنا يف كل �أماكن تو�جده. ودعت �حلركة �إىل 

برنامج عمل وطني يف هذه  �لعاّمني، و�عتباره  �الأمناء  �جتماع  �الإ�رش�ع يف تطبيق خمرجات 

94
�ملرحلة.

�ملرتقبة،  	 �الأ�رشى  تبادل  �صفقة  ق�صية  يف  �لو�صطاء  �أبلغت  �إنها  حما�ص  حركة  قالت 

و�أكد �أخرى.  ق�صية  �أي  عن  مف�صول  لديها  �ملختطفني  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  ملف   �أن 

الأي  مبوجبه  ت�صمح  لن  قطعياً  قر�ر�ً  �حلركة  لدى  �أن  �حلركة،  با�صم  �ملتحدث  قا�صم،  حازم 

جهة بابتز�زها يف هذه �لق�صية �لتي تخ�ص �الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل. و�أ�صار 

قا�صم �إىل �أن ملف �جلنود �الإ�رش�ئيليني �ملختطفني يف غزة لن ينتهي �إال بعملية تبادل حقيقية، 

95
يتّم خاللها �الإفر�ج عن �الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل.

“�إ�رش�ئيل“  	 �أن  هاوزر،  ت�صفي  �لكني�صت،  يف  و�لدفاع  �خلارجية  �ل�صوؤون  جلنة  رئي�ص  �أكد 

تتفاو�ص مع حركة حما�ص من �أجل عودة مدنينَي �إ�رش�ئيلينَي ورفات جنديني، مقابل �إطالق 

باأنها  �ملقرتحة  �ل�صفقة  هاوزر  وو�صف  مدنية.  وم�صاعد�ت  فل�صطينيني  �أ�رشى  �رش�ح 

�لذي  هاوزر،  وقال  �الإرهاب“.  د�ئرة  �إىل  �الإرهابيني  “مئات  �صتعيد  �إنها  قائالً  “فا�صحة“، 
�ل�رشية و�ملحتجزين  �لفرعية لال�صتخبار�ت، و�خلدمات  �للجنة  �أي�صاً من�صب رئي�ص  ي�صغل 

و�جلنود �ملفقودين، يف �لكني�صت: “�أنا على علم بكل �لتفا�صيل �صمن من�صبي“. وقال هاوزر 

�إن مثل هذه �ل�صفقة تنتهك مبادئ تقرير جلنة مائري �صمغار Meir Shamgar، �لتي ت�صمح 

96
فقط مببادلة �أي �إ�رش�ئيلي خمتطف بعدد حمدود من �الأ�رشى.

	  ،Yoaz Hendel هندل  يوعاز  �لكني�صت  ع�صو  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أقال 

يوؤ�ص�صه  جديد  �صيا�صي  حزب  �إىل  �الن�صمام  �إعالنه  بعد  لالت�صاالت،  وزير�ً  من�صبه،  من 

جدعون �صاعر. و�أ�صارت �لقناة 12 �الإ�رش�ئيلية �إىل �أن جانت�ص يعتزم تعيني نف�صه يف �ملن�صب 

97
�ل�صاغر.
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باب  	 منطقة  يف  �ليو�صفية  �ملقبة  �صور  من  جانباً  �لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  جر�فات  هدمت 

98
�الأ�صباط يف �ملدينة.

دعا �الأمني �لعام حلزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي يف �الأردن مر�د �لع�صايلة، يف ت�رشيحٍ خا�ص  	

�لفل�صطيني“، مو�صحاً:  �ل�صعب  “للتو�زن يف عالقتها مع  لوكالة قد�ص بر�ص، حكومة بالده 

“�أعتقد �أن حما�ص منذ عام 2006 �أثبتت �أنها متثل �ل�صعب �لفل�صطيني عب �صناديق �القرت�ع، 
و�أي �نتخابات جديدة �صتوؤكد هذه �ملقولة“. وتابع قائالً: “بالتايل ال يجوز �أن تبقى �ل�صلطات 

�الأردنية تتعامل مع جزء �أ�صيل من �ل�صعب �لفل�صطيني بهذه �ل�صورة غري �ملقبولة، �إذ ال بّد 

من �لتعامل مع كل مكونات �ل�صعب �لفل�صطيني، خا�صة �أن حما�ص ال حتمل م�صاريع توؤذي 

99
بها �ململكة، بل �إنها حتميها من تغّول �مل�رشوع �ل�صهيوين“.

قال �أمري قطر متيم بن حمد �آل ثاين، يف تغريدة على تويرت، �إنه �أكد لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية  	

�لفل�صطيني  لل�صعب  �لد�عم  قطر  “موقف  على  �لدوحة،  يف  لقائهما  خالل  عبا�ص،  حممود 

وق�صيته �لعادلة، و�ملوؤيد لتحقيق �ل�صالم على �أ�صا�ص �ملبادرة �لعربية وحّل �لدولتني وقر�ر�ت 

100
�ل�رشعية �لدولية،... كما �أكدت على �أهمية وحدة �ل�صف �لفل�صطيني“.

وّقع �الحتاد�ن، �الإمار�تي و�الإ�رش�ئيلي، لكرة �لقدم، �تفاقية تفاهم خالل حفل كبري �أقيم يف  	

مقر �الحتاد بدبي، ح�رشه رئي�ص �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم “�لفيفا FIFA“ جياين �إنفانتينو 

Gianni Infantino، ورئي�ص �الحتاد �الإمار�تي لكرة �لقدم ر��صد بن حميد �لنعيمي، ورئي�ص 

�الحتاد �الإ�رش�ئيلي لكرة �لقدم �أورين ح�صون Orin Hasson. وت�صمل �تفاقية �لتعاون عدد�ً 

َية للمنتخبات �لوطنية كافة و�الأندية، و�إقامة ور�ص عمل  �إقامة مباريات ودِّ من �لبنود، منها 

�إىل طرح مبادر�ت تطويرية ت�صهم يف  �إ�صافة  �لفنية و�الإد�رية،  م�صرتكة لعنا�رش �الحتاَدين 

101
دعم م�صرية �للعبة يف �لبلدين.

�صارك وفد من �الإمار�ت و�لبحرين يف �حتفال �إيقاد “�صمعة حانوكا Hanukkah“، يف �صاحة  	

وزير  بينهم  ومن  �مل�صاركون،  �الإ�رش�ئيليون  و�أ�صاد  �الأق�صى.  �مل�صجد  بجو�ر  �لب�ق  حائط 

�ل�صحة �الإ�رش�ئيلي يويل �إدل�صتاين، بامل�صاركة �الإمار�تية - �لبحرينية، وبخطو�ت “�ل�صالم“ 

102
و�لتطبيع �لتي �صهدتها �ملنطقة موؤخر�ً، و��صفني ما يجري باأنه “معجزة“.

�أكّد �لناطق با�صم وكالة �الأونرو� �صامي م�صع�صع على �أنّ �الأونرو� مل تتمكن من توفري رو�تب  	

موظفيها حتى �للحظة، ُمو�صحاً �أنه يف حال مّت توفري �أّي �أمو�ل، �صرُتّحل لل�صنة �لقادمة ل�صد 

�مل�صتلزمات. وقال م�صع�صع �إن �مل�صكلة ال تتمثل فقط يف توفري رو�تب لـ 30 �ألف موظف، �إمنا 

 
103

يف تغطية �حتياجات �لعديد من �لقطاعات وخ�صو�صاً يف غزة و�صورية.
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ز�ر �أكرث من 50 �ألف �إ�رش�ئيلي �الإمار�ت منذ بدء �لرحالت �لتجارية بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“  	

يف بد�ية كانون �الأول/ دي�صمب 2020. و�أ�صارت توقعات م�صوؤويل �ل�صياحة �الإ�رش�ئيليني، �إىل 

قيام �أكرث من 70 �ألف �إ�رش�ئيلي بزيارة �الإمار�ت خالل ما ي�صمى “عيد �حلانوكاة“ )�الأنو�ر( 

104
�لعبي، �لذي بد�أ يف 2020/12/11 وي�صتمر ملدة ثمانية �أيام.

الثالثاء، 2020/12/15

قالت �صحيفة معاريف �لعبية �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يو��صل �ال�صتعد�د�ت من خالل خطط  	

وتدريبات الحتمال �حلرب �صدّ قطاع غزة. ويعتقد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، بح�صب �ل�صحيفة، 

مثل  �ل�صابقة،  �لعمليات  عن  خمتلفة  بنتائج  تنتهي  �أن  يجب  �لقطاع  على  �لقادمة  �حلرب  �أن 

و��صح.  ح�صم  �إىل  فيها  �لتو�صل  يتّم  مل  حيث   ،2014 �صنة  غزة  على  �حلرب  يف  كانت  �لتي 

بـ“بقتل تق�صي  خطة  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص   وو�صع 

بد�ية  يف  يومياً،  غزة  قطاع  يف  �الأخرى  �لع�صكرية  و�لف�صائل  حما�ص  حركة  من  عن�رٍش   300
105

�لعملية �لع�صكرية، لت�صوي�ص خطط �لعدو؛ على �أمل تق�صري مدة �لقتال“.

ر�صمياً  	 طلباً  قدمت  �ل�صلطة  �أن  �صالمة  �إ�صطفان  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  م�صت�صار  �أعلن 

بيانات  فل�صطني. وتظهر  �إىل  �ملقدمة  �ل�صنوية  �ملالية  لزيادة م�صاعد�ته  �الأوروبي  �إىل �الحتاد 

مبا�رش�ً  خارجياً  دعماً   ،2020 �صنة  من  �الأوىل  �ل�صبعة  �الأ�صهر  يف  تلقت  �ل�صلطة  �أن  ر�صمية 

للخزينة بنحو 255 مليون دوالر، بعدما كانت نحو 500 مليون دوالر يف �لفرتة �ملماثلة من 

106
�صنة 2019.

�الأمم  	 يف  �الإن�صاين  �ملن�صق  باأعمال  �لقائمة  مع  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أطلق 

�ملتحدة لو�صيا �إملي Lucia Elmi، خطة �ال�صتجابة �الإن�صانية �أت�ص �آر بي HRP ل�صنة 2021، 

مل�صاعدة 1.8 مليون ن�صمة من �لفئات �ل�صعيفة يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، بقيمة �إجمالية 

107
تبلغ 417 مليون دوالر.

�رشكاء  	 مع  حما�ص  �إن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صابق  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال 

مت�صكها  و�أكدت  و�الأر�ص،  �لعودة  وحّق  و�لقد�ص،  �لوطنية،  للثو�بت  �العتبار  �أعادت  �لوطن 

�لكل  على  �نفتحت  حما�ص  �أن  هنية  و�أكد  و�صعوبها.  �الأمة  مكونات  مع  �لفل�صطيني،  بالقر�ر 

وخيار  بالثو�بت  �لتم�صك  مع  �جلميع،  مع  و�لعمل  �ل�رش�كة  قاعدة  على  بناًء  �لفل�صطيني، 

�إ�رش�ئيل  على  ر�هن  من  كل  و�أن  �صعوبهم،  على  يكذبون  “�ملطبعني  �أن  و�أكد  �ملقاومة. 

108
�صيخ�رش عاجالً �أم �آجالً، و�صرنى ذلك“.
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قرر رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو تعيني نائب رئي�ص �ملو�صاد �مللقب بـ“د D“ رئي�صاً جديد�ً  	

109
للجهاز، خلفاً ليو�صي كوهني �لذي �صينهي مهام من�صبه بعد نحو ن�صف عام.

“�إ�رش�ئيل“ عن �إجر�ء �صل�صلة جتارب و�صفتها بـ“�لناجحة“، الختبار منظومة دفاع  	 �أعلنت 

منظومة  مع  دجمت  �جلديدة  و�ملنظومة  متطورة؛  �صو�ريخ  العرت��ص  متقدمة،  �صاروخي 

�صوب  تطلق  جو�لة  و�صو�ريخ  بالي�صتية  ل�صو�ريخ  �لت�صدي  وحتاكي  �حلديدية،  �لقبة 

110
“�إ�رش�ئيل“.

و�أبر�ج  	 ��صتيطانية،  وحدة   8,300 لبناء  �صخمة  خطة  �أقرت  �أنها  �ملحتلة  �لقد�ص  بلدية  �أعلنت 

�صفافا،  بيت  �أر��صي  من  �ملمتدة  �خل�رش�ء،  �ملنطقة  يف  و�لفنية  �الإد�رية  بالوظائف  خا�صة 

111
و�لبقعة، ومنطقة تلبيوت �جلديدة، حتى قرية �لوجلة.

تتنازل عن ثو�بتها يف  	 لن  �أن بالده  �لعثماين على  �لدين  �ملغربية �صعد  �صدد رئي�ص �حلكومة 

دعم �لق�صية �لفل�صطينية، وقال �إن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ قر�ر �صعب، ولذلك “تاأخر �إىل هذ� 

لن  “�ملغرب  �إن  �لعثماين  قال  �ليوم“،  “ح�صاد  برنامج  للجزيرة �صمن  �لوقت“. ويف حديث 

“�أقول  و�أ�صاف:  �ملبادرة“.  �أعلى من  ثو�بتنا  �إن  بل  �لعربية،  �ملبادرة  �أبد�ً عن م�صتوى  ينزل 

112
للفل�صطينيني �إن �ملغرب �لقوي �ملوحد �أقدر على دعم �لق�صية �لفل�صطينية“.

“�إ�رش�ئيل“ لي�ص  	 �إن تطبيع عالقات بلده مع  �لتون�صي ه�صام �مل�صي�صي،  �لوزر�ء  قال رئي�ص 

�ملغرب  �عتمده  خيار  “هذ�   :24 فر�ن�ص  قناة  مع  مقابلة  يف  �مل�صي�صي  وقال  مطروحة.  م�صاألة 

113
بحرية“.

قال وزير �الت�صال �لناطق با�صم �حلكومة �جلز�ئرية عمار بلحيمر، يف مقابلة مع موقع قناة  	

�ملغرب  خطوة  من  تتفاجاأ  مل  و�إنها  للتطبيع،  تهرول  لن  �جلز�ئر  �إن  �الإنرتنت،  على  �مليادين 

�أن تغري  �أنها يكن  “�إذ� ر�أت  �لرباط و�همة  �أن  �لكيان �الإ�رش�ئيلي، و�صدد على  بالتطبيع مع 

114
مو�قف �جلز�ئر من �لق�صايا �لعادلة“، من خالل عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل“.

متقدمة  	 مباحثات  جتري  باأنها  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  �أوردتها  تقارير  �إندوني�صيا  نفت 

�خلارجية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  وقال  “�إ�رش�ئيل“.  مع  ديبلوما�صية  عالقات  الإقامة 

خطة  �أي  توجد  ال  �حلايل،  �لوقت  “يف   :Teuku Faizasyah �صاه  فايزة  تيوكو  �الإندوني�صية 

الإقامة عالقات مع �إ�رش�ئيل“، ح�صبما نقلته وكالة �الأنباء �الأملانية. و�أ�صاف: “نحن ملزمون 

115
بالد�صتور بدعم �لفل�صطينيني وحتريرهم من �الحتالل“.
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�مل�صتعمر�ت  	 منتجات  دخول  مبنع  تطالب  ر�صالة  على  �أوروبي  برملان  ع�صو   40 وّقع 

�الحتاد  لدى  �لفل�صطينية  �لبعثة  يف  �ملناوب  �ل�صفري  وقال  �الأوروبي.  �الحتاد  �أ�صو�ق  �إىل 

�لتجارة ل�صوؤون  �الأوروبي  �الحتاد  مفو�ص  �إىل  رفعت  �لر�صالة  �إن  عطية،  عادل   �الأوروبي، 

�الأوروبي،  �لقانون  بتطبيق  تطالب   ،Valdis Dombrovskis دومبوف�صكي�ص  فالدي�ص 

منتجات  مبنع   World Trade Organization (WTO) �لعاملية  �لتجارة  منظمة  وقانون 

 
116

�مل�صتعمر�ت من دخول �أ�صو�ق �الحتاد �الأوروبي.

�ملتحدة،  	 �لواليات  �أن   ،Dan Brouillette بروييت  د�ن  �الأمريكي  �لطاقة  وزير  �أعلن 

و“�إ�رش�ئيل“، و�الإمار�ت، و�لبحرين تدر�ص عقد حمادثات للربط �لطاقي يف �ل�رشق �الأو�صط 

�ل�صلطة  ورمبا  و�ملغرب،  و�ل�صود�ن،  عُمان،  �صلطنة  فيها  ت�صارك  �ملتو�صط،  �رشق  ومنطقة 

117
�لفل�صطينية، ح�صب قوله.

قطاع  	 �صكان  يعي�صها  �لتي  �ملاأ�صاة  على  �ل�صوء  �ملتحدة،  �الأمم  �أ�صدرته  جديد،  تقرير  �صلّط 

غزة، جر�ء �الإغالق �لطويل �الأمد، و�لعمليات �لع�صكرية �ل�صخمة �لتي تنفذها قو�ت �الحتالل 

و�لعمليات  عاماً،   14 منذ  �ل�صكان  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  �أن  �لتقرير  و�أكد  �الإ�رش�ئيلي. 

�لع�صكرية تدفعان �القت�صاد يف غزة �إىل “حافة �النهيار“. ويف �لتقرير �جلديد لالأمم �ملتحدة، 

118
و�صف �أحد م�صوؤويل �ملنظمة �لدولية قطاع غزة باأنه يثل “�صجناً كبري�ً“.

االأربعاء، 2020/12/16

�إن  	 �الأو�صط“،  “�ل�رشق  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  وزير  جانت�ص،  بني  قال 

�أن على  م�صدد�ً  عا�صمة“،  لهم  تكون  و�أن  باال�صتقالل،  ي�صعرو�  “�أن  �لفل�صطينيني  حّق   من 

و�أ�صاف  فل�صطينية“.  لعا�صمة  مكان  فيها  �صيكون  ولكن  موحدة.  تبقى  �أن  يجب  “�لقد�ص 
�لعامل  مع  �مل�صرية  فهذه  �ل�صالم.  م�صرية  من  جزء�ً  )�لفل�صطينيون(  يكونو�  �أن  “�أريد  قائالً: 

بحاجة  “نحن  فاأجاب:  �حلدود؟  عن  وماذ�  و�ُصئل:  وحقيقية“.  كبرية  فر�صة  هي  �لعربي 

�أن تكون  بال�رشورة  لي�ص  �مل�صاحة  �الأمنية. ولكن م�صاألة  �الإجر�ء�ت  �الأردن �صمن  �إىل غور 

30%، ويكن تقلي�ص هذه �مل�صاحة كثري�ً“. وك�صف جانت�ص �أنه ز�ر كل �لدول �لعربية باخلفاء 

وّدي  ر�صمي  ب�صكل  علناً  �أزورها  �أن  يف  جد�ً  “�أرغب  م�صيفاً:  ع�صكرية،  مهمات  �أد�ء  �صمن 

119
و�صلمي“.

�ال�صتيطانية  	 �لبوؤر  “ت�صوية“  قانون  م�رشوع  على  �لتمهيدية،  بالقر�ءة  �لكني�صت،  �صادق 

�لكني�صت  �أع�صاء  60 من  �إىل جانبه  �لذي �صّوت  �لقانون،  �ملحتلة. وين�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف 
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�لبوؤر  جميع  بتزويد  �ل�صلة،  ذ�ت  �حلكومية  �لوز�ر�ت  خمتلف  �إلز�م  على   ،40 وعار�صه 

و�الت�صاالت  و�ملياه،  و�لطرقات،  و�لكهرباء،  �لتحتية،  �لبنى  بخدمات  �ال�صتيطانية 

و�ملو��صالت. كما ين�ص مقرتح �لقانون باأن متنح �حلكومة مكانة قانونية للبوؤر �ال�صتيطانية 

وتعمل على �رشعنتها، مبوجب قر�ر �صادر عن �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية 

120
و�الأمنية )كابينت( �صنة 2017.

�صيلح  	 �لكني�صت، عوفري  State Control Committe يف  �لدولة  حتدث رئي�ص جلنة مر�قبة 

Ofer Shelah، عن “�رتفاع ن�صبة �ملعفيني من �خلدمة �لع�صكرية يف �جلي�ص الأ�صباب نف�صية“، 

�إىل �أن “جي�ص �ل�صعب ينهار �أمام �أعيننا“. و�أ�صاف �صيلح �أن “�ملعطيات �لتي طرحت  م�صري�ً 

�ليوم يف جلنة مر�قبة �لدولة، وحجم �الإعفاء�ت من �خلدمة �لع�صكرية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

121
هي لي�صت �أقل من مرعبة“.

�أحز�ب  	 قادة  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  ليبمان،  �أفيجدور  �لكني�صت  ع�صو  دعا 

يف  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  حلزب  معار�صة  كتلة  ت�صكيل  �إىل  �الآخرين  �ملعار�صة 

ي�ص  حزب  ورئي�ص  �ملعار�صة  لزعيم  �لعر�ص  ليبمان  وقدم  �النتخابات.  من  �لتالية  �جلولة 

عتيد )يوجد م�صتقبل( يائري البيد، ورئي�ص حزب يينا نفتايل بينيت، وجدعون �صاعر �لذي 

 New Hope – ن�صق موؤخر�ً عن حزب �لليكود لت�صكيل حزب “�أمل جديد - وحدة الإ�رش�ئيل�

122
Unity for Israel“، وفقاً لعدة تقارير يف �الإعالم �لعبي.

��صتئناف  	 منذ  نوعه  من  �الأول  هو  لقاًء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحة  وز�رة  يف  م�صوؤولون  �أجرى 

�لتن�صيق �الأمني و�ملدين مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، مع نظر�ئهم يف وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية. 

�لذي عقد على م�صتوى  �للقاء،  �أن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة   11 �لقناة  وذكرت 

يف كورونا  فريو�ص  مو�جهة  �إجر�ء�ت  م�صاألة  ناق�ص  �ملوظفني،  وكبار  �لتنفيذيني   �ملدر�ء 

123
�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�صجون  	 يف  �الأ�رشى  بحّق  �نتهاكاً  �الأكرث  ُتعّد   2020 �صنة  �أن  �لعربية  �لدول  جامعة  �أكدت 

خالل  بلغ  �الأ�رشى  عدد  �أن  �إىل  �جلامعة،  عن  �صدر  تقرير  و�أ�صار  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل 

�إد�ري، و1,300 حالة  �أ�صرية، و170 طفالً، و500 معتقل   38 �أ�صري، بينهم   4,400 �صنة نحو 

�الأ�صرية،  �حلركة  �صهد�ء  عدد  يف  �رتفاعاً  �صهدت   2020 �صنة  �أن  �لتقرير  و�أو�صح  مر�صية. 

124
حيث ��صت�صهد 4 �أ�رشى جر�ء �الإهمال �لطبي �ملتعمد بحقهم.
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من 	 �أكرث  �عتقلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أن  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي   �أعلن 

3,300 مو�طن منذ بدء جائحة كورونا يف �آذ�ر/ مار�ص 2020. و�أو�صح �لنادي، يف بيان له، �أن 

�صلطات �الحتالل مل ت�صتثِن يف حمالتها �العتقالية، �أّي من �الأطفال، و�لنّ�صاء، وكبار �ل�ّصن، 

125
و�ملر�صى، و�جلرحى. وقال: �إن “�الحتالل حّول �لوباء الأد�ة قمع وعنف بحق �الأ�رشى“.

	  The Institute for �ملدر�صي  �لتعليم  يف  �لثقايف  و�لت�صامح  �ل�صالم  مر�قبة  معهد  قال 

Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-SE) �إن 
�لكر�هية  على  حت�ص  ن�صو�صاً  �جلديدة،  طبعاتها  يف  �لدر��صية  �ملناهج  من  �أز�لت  �ل�صعودية 

جتاه �الأديان �الأخرى، و“�إ�رش�ئيل“، و�ملثلية �جلن�صية؛ وذلك بح�صب تقرير �صادر عن �ملعهد 

حديث  تطور  ويف  �أنه،  �لتقرير  و�أ�صاف   .2016 �صنة  منذ  �لدر��صية  للمناهج  مر�جعة  �صمل 

�إز�لة ق�صة �حلرب �حلتمية بني �مل�صلمني و�ليهود يف �آخر �لزمان،  2021/2020، متت  ملناهج 

�إىل جانب �إز�لة ن�صو�ص عن ��صتخد�م “�ل�صهيونية“ للمال و�لن�صاء و�ملخدر�ت، و�إز�لة ف�صل 

126
كامل عن “�خلطر �ل�صهيوين“.

رحّب رئي�ص م�رش عبد �لفتاح �ل�صي�صي، بان�صمام �الإمار�ت �إىل منتدى غاز �رشق �ملتو�صط،  	

وذلك ب�صفة مر�قب. وجاء �الإعالن عن �ن�صمام �الإمار�ت للمنتدى، عقب زيارة قام بها ويل 

127
عهد �أبو ظبي �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �إىل �لقاهرة، �لتقى خاللها بال�صي�صي.

�أر�صلت دولة �الإمار�ت طائرة م�صاعد�ت طبية ثالثة، حتتوي على 4.14 �أطنان من �الإمد�د�ت  	

�لقطاع، ي�صتفيد منها  �لتكافل يف  بالتعاون مع جلنة  �إىل قطاع غزة،  �لفح�ص  �لطبية و�أجهزة 

من باأكرث  �الإمار�ت  �أ�صهمت  وقد  �ل�صحية.  �لرعاية  جمال  يف  �لعاملني  من  �ألفاً   14 من   �أكرث 

يف  �لقطاعات  خمتلف  لتمويل   ،2020–2015 �لفرتة  خالل  �أمريكي  دوالر  مليون   187
128

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

اخلمي�س، 2020/12/17

�إن  	 �ملغربي:  �لوزر�ء  ملجل�ص  �جتماع  عقب  بوريطة،  نا�رش  �ملغربي  �خلارجية  وزير  قال 

“�ململكة �ملغربية قررت �ل�رشوع يف تنزيل وتفعيل �إجر�ء�ت ��صتئناف �لرحالت و�الت�صاالت 
129

مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي“، دون �أن يحدِّد موعد�ً لذلك.

وقّعت �حلكومة �لفل�صطينية ثالث �تفاقيات مع �الحتاد �الأوروبي و�لرنويج. �التفاقية �الأوىل  	

ل�صالح  دوالر(،  مليون   1.17 )نحو  يورو  ماليني   10 بقيمة  �الأوروبي،  �الحتاد  من  مقدمة 
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�صندوق تطوير و�إقر��ص �لبلديات لدعم م�صاريع �لبنية �لتحتية، من خالل �لبلديات يف قطاع 

�ملعهد  لتمويل  دوالر،  مليون   1.3 بقيمة  �لرنويج،  من  فمقدمة  �لثانية  �التفاقية  �أما  غزة. 

�لوطني لل�صحة �لعامة، وتعزيز دور وز�رة �ل�صحة. و�التفاقية �لثالثة مقدمة من �لرنويج، 

ومو�جهة  وتنميتها،  وحمايتها  �ملبكرة  �لطفولة  �صحة  لتعزيز  دوالر،  ماليني   6.3 بقيمة 

 
130

فريو�ص كورونا يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

ر�صدت جلنة �أهايل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني، يف �ل�صفة، �رتكاب �ل�صلطة �لفل�صطينية 189 �نتهاكاً  	

�عتقال  حالة   41 منها   ،2020 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  خالل  �لفل�صطينيني،  �ملو�طنني  بحّق 

قمع  حالة  و26  عمل،  و�أماكن  ملنازل  مد�همة  عملية  و24  ��صتدعاء،  حالة  و32  �صيا�صي، 

ب�صبب  ملعتقلني  �ل�صحي  �لو�صع  يف  تدهور  حاالت  و4  تع�صفية،  حماكمة  و24  حريات، 

�لتعذيب �أو ظروف �الحتجاز، ومرة و�حدة �أجب فيها �ملعتقل على خو�ص �الإ�رش�ب ب�صبب 

 ظروف �العتقال. ووفق تقرير �للجنة؛ طالت �نتهاكات �ل�صلطة �لفل�صطينية 49 �أ�صري�ً حمرر�ً،

131
و32 معتقالً �صيا�صياً �صابقاً.

هّدمت �صلطات �الحتالل م�صاكن �أهايل قرية �لعر�قيب، م�صلوبة �العرت�ف و�ملهددة باالقتالع  	

132
و�لتهجري يف منطقة �لنقب، للمرة 181 على �لتو�يل.

قال مقرر �الأمم �ملتحدة �خلا�ص، �ملعني بحالة حقوق �الإن�صان يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة  	

�أو  �لق�صاء  خارج  �الإعد�م  بحاالت  �ملعنية  �خلا�صة  و�ملقررة  لينك،  مايكل   1967 �صنة  منذ 

�أبو عليا يف  �لطفل علي  �إن مقتل  لهما:  بيان  Agnès Callamard، يف  �آغني�ص كاالمار  تع�صفاً 

�الإ�صابة  �أو  بالقتل  تهديد  فيها  �الإ�رش�ئيلية، يف ظروف مل يكن  �لقو�ت  يد  2020/12/4 على 

�أن  �خلبري�ن  و�أ�صاف  �لدويل.  للقانون  �صارخ  �نتهاك  هو  �الإ�رش�ئيلية،  للقو�ت  �خلطرية 

منظمات �ملجتمع �ملدين وثّقت وفاة 155 طفالً فل�صطينياً بفعل �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية، با�صتخد�م 

133
�لذخرية �حلية �أو با�صتخد�م �أ�صلحة لل�صيطرة على �حل�صود، منذ �صنة 2013.

ت�صكيل  	 عن  �لليكود،  حزب  عن  �ملن�صق  �صاعر،  جدعون  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  ع�صو  �أعلن 

حزبه، ر�صمياً. و�أطلق �صاعر ��صم “�أمل جديد - وحدة الإ�رش�ئيل“ على حزبه �جلديد. ومن 

بني �أهد�ف �حلزب، بح�صب �صاعر، “تر�صيخ هوية �إ�رش�ئيل كدولة لل�صعب �ليهودي، و�حلفاظ 

على �لديوقر�طية، وت�صجيع �ال�صتيطان و�لزر�عة يف م�صتوطنات �ل�صفة �لغربية، و�جلوالن 

134
�ملحتل، وو�دي �الأردن“.
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اجلمعة، 2020/12/18

�صدّد رئي�ص حركة حما�ص يف منطقة �خلارج ماهر �صالح، خالل حديثه يف �ملوؤمتر �ل�صيا�صي  	

�ل�صابع “حما�ص 33 بني �الإجناز�ت و�لتحديات“، “حول فل�صطينيي �خلارج و�لدور �ملاأمول“، 

على �أن “م�رشوع فل�صطينيي �خلارج يرتكز حول قطع �حلبل بالعدو �ل�صهيوين، ومو�جهة 

م�رشوعه وتفكيكه، و�لعمل على تعزيز دور �لالجئني، ودعم فل�صطينيي �لد�خل وتثبيتهم“. 

من  �أكرث  يف  �أع�صاء  ولها  �صاحة،   17 يف  منظم  ب�صكل  موجودة  “حما�ص  �أن  �صالح  وك�صف 

و�لد�خل،  �خلارج  فل�صطينيو  فيها  �صي�صرتك  �لتحرير  “معركة  �أن  على  م�صدد�ً  دولة“،   77
135

و�صرتون من فل�صطينيي �خلارج ما ي�رّشكم يف �أي مو�جهة قادمة“.

�لدولية،  	 �جلنائية  للمحكمة  �لتنفيذي  �ملكتب  يف  ع�صو�ً  باالإجماع،  فل�صطني،  دولة  �نتُخبت 

يف  باملحكمة  �أع�صاء  دولة   123 ممثلو  عقده  �جتماع  خالل  وذلك  �لتو�يل،  على  �لثانية  للمرة 

136
نيويورك.

منع  	 �خلليل،  مدينة  يف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أمن  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  موقع  ذكر 

باب  حاجز  عند  �الحتالل،  جي�ص  مع  �الحتكاك  نقطة  �إىل  �لو�صول  من  فل�صطينيني  �صبان 

137
�لز�وية و�صط �خلليل.

تابعة  	 م�صرية  طائرة  �إ�صقاط  من  �لغربية،  �ل�صفة  �صمايل  فل�صطينيون،  متظاهرون  متّكن 

�إن جنوده  بيان،  �الإ�رش�ئيلي، عن طريق قذفها باحلجارة، وقال جي�ص �الحتالل يف  للجي�ص 

138
�لتقطو� �لطائرة �ملحطمة، و�إنه ال خوف من ت�رّشب �أي معلومات تقنية ب�صاأنها.

�مل�صرتكة  	 �الأركان  هيئة  برئي�ص  جمعه  لقاء  يف  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال 

�الأمريكية مارك ميلي Mark Milley، �إن تل �أبيب م�صتعدة للعمل مع �لواليات �ملتحدة، يف �أي 

139
حترك ع�صكري �صدّ �إير�ن.

ال�صبت، 2020/12/19

“�لقيادة  	 �إن  لها،  �جتماع  خالل  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  قالت 

�إذ� ما نّفذت �الإد�رة �الأمريكية  �لفل�صطينية“ �صتعيد عالقاتها مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

�جلديدة ما �أعلنته من �إعادة �فتتاح مكتب منظمة �لتحرير يف و��صنطن و�لقن�صلية �الأمريكية 

يف �رشقي �لقد�ص، ورف�ص �ل�صّم و�ال�صتيطان، و�إعادة �مل�صاعد�ت باأ�صكالها �ملختلفة لل�صعب 
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�لفل�صطيني، مبا فيها دعم �الأونرو�، وحّل �لدولتني، و�لعمل مع �ملجتمع �لدويل الإحياء عملية 

140
“�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط من خالل عقد موؤمتر دويل.

ح�صانة  	 �أول   ،Yitzhak Yosef يو�صف  يت�صحاق  �الأكب  �الإ�رش�ئيلي  �حلاخام  �فتتح 

�لعائلة  �صالمة  �أجل  من  خا�صة،  يهودية  �صالة  وقاد  �الإمار�ت،  يف  �ليهودية  �جلالية  الأطفال 

 Kikar HaShabbat ه�صبات  كيكار  موقع  و�أ�صار  عبي.  �إعالم  وفق  فيها،  �حلاكمة 

“ميكفا طاهار� �أو  �لطهارة“  “حمام  �ملوقع �ملحدد الإقامة  �أي�صاً  �أن �حلاخام تفّقد  �إىل   �لعبي 

Mikvah Tahara“، و�صيكون �حلمام �ملذكور هو �الأول يف دول �خلليج. وبح�صب تقدير�ت 
141

�إ�رش�ئيلية، يعي�ص يف �الإمار�ت نحو 3 �آالف يهودي، يرتكز معظمهم يف دبي و�أبو ظبي.

�لطري�ن  	 خبري  �أرملة  �صالح،  ملاجدة  �لتون�صية  �جلن�صية  �صعيّد  قي�ص  �لتون�صي  �لرئي�ص  منح 

منحه  من  �أ�صهر  بعد  تاأتي  خطوة  يف  �لزو�ري،  حممد  حما�ص  حركة  يف  �ل�صابق  و�لقيادي 

142
�جلن�صية لع�رش�ت �لفل�صطينيني �ملقيمني يف تون�ص.

منهم 	  ،2020 �صنة  بد�ية  منذ  “�إ�رش�ئيل“  يف  ُقتلو�  �صخ�صاً   140 �أن  هاآرت�ص  �صحيفة   ذكرت 

95 من فل�صطينيي 1948، �أي بن�صبة 67% من جممل عدد �لقتلى، وهذ� هو �أعلى رقم ُي�صّجل 
143

منذ نحو 20 عاماً د�خل جمتمع فل�صطينيي 1948.

االأحد، 2020/12/20

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص ورئي�ص مكتب �لعالقات �لوطنية، ح�صام بدر�ن،  	

يوجد  �إنه  بدر�ن  وقال  الإجنازها.  �جلهود  ��صتمر�ر  من  ينع  ال  �مل�صاحلة  حتقيق  عدم  �إن 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  �لعربية على دخول حركة حما�ص ملنظمة  �الأطر�ف  “فيتو“ من بع�ص 
�الحتالل، عد�ء  �صدة  فيها  يوؤثر  �أن  يكن  ال  عاماً   30 بعد  حما�ص  �إن  �جلميع؛  ليطمئن   لكن 

144
�أو �صدة �خل�صومة من �الأقربني، ولن نرت�جع عن مو�قفنا وثو�بتنا.

قال وزير �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي ت�صاحي هنغبي، �إن حكومته �صتم�صي قدماً يف تنفيذ �لروؤية  	

145
�لقائمة على جلب �أكرث من مليون يهودي للم�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية.

�أّجرتها  	 بالقد�ص،  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بلدية  مع  �تفاقاً  باإبر�مها  �الأرمن  بطريركية  �أقرت 

146
مبوجبه قطعة �أر�ص تقع مقابل مبنى �لبطريركية �الأرمنية بالبلدة �لقدية.

لالإيقاع  	 وم�صبوهة،  �صهيونية  جهات  ت�صنّها  �لتي  �التهامات  م�صلّم  مانويل  �الأب  رف�ص 

�إن حما�ص ت�صطهد �مل�صيحيني بغزة:  “�أ�صاأل من يقول  �لفل�صطيني، قائالً:  �ل�صعب  �أبناء  بني 
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من �أنت؟“. و�أ�صاف م�صلّم يف ت�رشيح له: “م�صرينا و�حد، و�أر�صنا و�حدة، ونحمل �لبندقية 

ويف �الجتاه و�مل�صري ذ�ته“، مت�صائالً: “من هو �ل�صديق �إذ� مل تكن حما�ص �صديقة؟“، وتابع 

غزة  يف  حما�ص  قائد  موقف  �أن  م�صلّم  و�أّكد  �الأخرية“.  �لق�صية  هي  �ليوم  “حما�ص  قائالً: 

�لتطبيع،  �أو�صلو، وال  “ال  قائالً:  و�أ�صاف  �مل�صيحي.  للمكوِّن  �ل�صنو�ر، و��صح ود�عم  يحيى 

147
وال �النق�صام يدلونا على �لطريق نحوها، وحدها بندقية �ملقاوم �لتي تدلنا على �لطريق“.

يف  	 �الأ�صبال  �الأ�رشى  على  مالية  غر�مات  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  �لع�صكرية  �ملحاكم  فر�صت 

148
�صجون �الحتالل بقيمة 350 �ألف �صيكل )نحو 108.5 �آالف دوالر(.

�إن  	 قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني و�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، يف تقرير م�صرتك، 

�أولية، حتت �صغط جائحة كورونا  12% وفق تنبوؤ�ت  �القت�صاد �لفل�صطيني �نكم�ص بن�صبة 

�إىل  �لتقرير  و�أ�صار   .2021 �صنة  يف   %7 بن�صبة  منو�ً  ليحقق  تعافيه  وتوقعا  �ملقا�ّصة،  و�أزمة 

149
توقف �أكرث من 66 �ألف عامل عن �لعمل خالل �صنة 2020.

االإثنني، 2020/12/21

طلب �مل�رشّعون �جلمهوريون يف �لكوجنر�ص، من �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، رفع  	

�ملولودين يف فل�صطني  �لفل�صطينيني  �ل�رشية عن تقرير لوز�رة �خلارجية ييّز بني �لالجئني 

�الأبي�ص  �لبيت  �إىل  بر�صالة  جمهورياً  نائباً   21 بعث  حيث  وذريتهم،   1948 �صنة  قبل  �ملحتلة 

برعاية �لنائب دوغ المبورن Doug Lamborn، حلثّ تر�مب على رفع �ل�رشية عن �لتقرير، 

�لذي يعود �إىل �صنة 2012. وقال �مل�رّشعون �إن ق�صية ما ي�صمى بحّق �لعودة لنحو 5.3 ماليني 

فل�صطيني كجزء من �أي �صفقة “�صالم“، هي مطلب غري و�قعي، و�صّكك �أع�صاء �لكوجنر�ص 

150
ب�صاأن عدد �لالجئني.

��صت�صهد �صاب فل�صطيني بر�صا�ص قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عند باب �الأ�صباط يف مدينة  	

بجروح  �الحتالل،  �رشطة  من  عن�رش  فيها  �أ�صيب  نار  �إطالق  عمليه  تنفيذه  �إثر  �لقد�ص، 

151
تر�وحت بني �لطفيفة و�ملتو�صطة.

�أفاد مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى باإ�صد�ر حماكم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أحكاماً بال�صجن  	

2020. و�أ�صار مدير �ملركز ريا�ص �الأ�صقر، يف بيان له،  5 فل�صطينيني خالل �صنة  �ملوؤبد على 

�أحكاماً خمتلفة  2,670 يق�صون  4,400، منهم  �أن عدد �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل يبلغ  �إىل 

�أ�رشى �صدرت   5 �آخرهم  بال�صجن �ملوؤبد، كان  �أحكاماً  543 �صدرت بحقهم  بال�صجن، منهم 

152
بحقهم �أحكام موؤبدة خالل �صنة 2020.
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قال �لنائب �لثاين لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي ح�صن خري�صة، �إن عالقات �ل�صلطة �لفل�صطينية  	

بتلك  �ل�صلطة  ��صتمر�ر  �أن  موؤكد�ً  تنقطع،  مل  �الأمريكية  و�الإد�رة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع 

�لعالقات وال �صيّما “�لتن�صيق �الأمني“ هو معيار ��صتمر�رها ووجودها على �الأر�ص. وحول 

ملف �مل�صاحلة �لوطنية، قال خري�صة: “كل عاقل ومتابع لالأحد�ث يتيقن باأن �ل�صلطة مل تكن 

�إىل �لتن�صل من  يف يوم من �الأيام �صادقة يف حتقيقها، ومع فوز جو بايدن �صارعت �ل�صلطة 

153
كافة ما مّت �التفاق عليه بلقاء�ت �مل�صاحلة، وخ�صو�صاً �جتماع �الأمناء �لعامني“.

نفت باك�صتان تقارير عن �إر�صالها �رش�ً، ر�صوالً �إىل تل �أبيب، وقال وزير �خلارجية �لباك�صتاين  	

لوزير  “بيّنُت  �صحفي:  موؤمتر  خالل   ،Shah Mahmood Qureshi قري�صي  حممود  �صاه 

مل  و�أننا  �إ�رش�ئيل،  من  باك�صتان  موقف  قاطع  ب�صكل  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  خارجية 

للق�صية  ود�ئم  ملمو�ص  حّل  �إىل  �لتو�صل  يتّم  حتى  �إ�رش�ئيل  مع  عالقة  �إقامة  ن�صتطيع  ولن 

154
�لفل�صطينية“.

من  	 جمموعة  عب  لبنان،  يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  الإغاثة  حملة  تركية  منظمة   22 �أطلقت 

م�صرتك  بيان  يف  وجاء  �لتعليم.  جمال  ويف  �أ�صا�صية،  م�صاعد�ت  لتقدمي  �لر�مية  �مل�صاريع 

تقدمي  عب  للفل�صطينيني،  �الأ�صا�صية  �الحتياجات  “تلبية  �حلملة  من  �لهدف  �إن  للمنظمات: 

�مل�صاكل  و�إز�لة  �ملنازل،  وترميم  �الحتياجات،  تلك  لتلبية  لتوفري  �مل�صاريع  من  جمموعة 

 
155

�ملوجودة باملخيمات، وتوفري فر�ص عمل، وتقدمي خدمات تعليمية و�صحية“.

ذكرت 	 ما  بح�صب  �لعربي،  �خلليج  مياه  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  للبحرية  تابعة  غو��صة   توّجهت 

قناة 11 �الإ�رش�ئيلية، يف خطوة و�صفت باأنها “ر�صالة �إىل �إير�ن“. وذكرت �لقناة �أن �لغو��صة 

�الإ�رش�ئيلية عبت قناة �ل�صوي�ص عالنية وفوق �صطح �ملاء، يوم �الأحد 2020/12/20، مبو�فقة 

ر�صمية م�رشية، ويف خ�صم ت�صاعد �لتوتر بني “�إ�رش�ئيل“ و�إير�ن، وذلك نقالً عن م�صادر 

156
“��صتخبار�تية عربية“.

وقّع 24 نائباً يف �لبملان �الأوروبي على عري�صة للمر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان،  	

�إىل قطاع  �إىل �ل�صماح �لفوري باإدخال م�صتلزمات مكافحة جائحة كورونا  “�إ�رش�ئيل“  تدعو 

157
غزة، و�إنهاء �حل�صار �ملفرو�ص على �لقطاع منذ �أكرث من 14 عاماً.

الثالثاء، 2020/12/22

�التفاقيات  	 تن�ص  متعددة.  جماالت  يف  �تفاقيات  �أربع  �لرباط،  يف  و“�إ�رش�ئيل“،  �ملغرب  وقّع 

“�إ�رش�ئيل“  مع  و�لر�صمية  �لديبلوما�صية  و�لعالقات  لالت�صاالت  �لكامل  �ال�صتئناف  على 
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على �مل�صتوى �ملنا�صب، وت�صجيع تعاون �قت�صادي ثنائي دينامي وخاّلق، و�لعمل من �أجل 

�إعادة فتح مكتبيّ �الت�صال، يف �لرباط وتل �أبيب. وجدّد �مللك �ملغربي حممد �ل�صاد�ص “موقف 

جنباً  تعي�صان  �للتني  �لدولتني  حّل  على  و�لقائم  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ب�صاأن  �لثابت  بالده 

�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي ك�صبيل �ملفاو�صات بني �جلانبني  و�أمان، وعلى  يف �صالم  جنب   �إىل 

�لقد�ص،  جلنة  رئي�ص  �ملغربي،  �مللك  و�لتزم  ونهائية“.  �صاملة  ت�صوية  �إىل  للتو�صل  وحيد 

158
باحلفاظ على �لطابع �الإ�صالمي للمدينة �ملقد�صة.

�أ�صا�ص  	 �أكدت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �أهمية حتقيق �لوحدة �لوطنية، على 

كل  ملو�جهة  موحدة؛  وطنية  ��صرت�تيجية  على  �لتو�فق  و�رشورة  �لثو�بت،  على  �حلفاظ 

يف  �صدر  بيان  يف  �لف�صائل،  ودعت  وق�صيته.  �لفل�صطيني  بال�صعب  تع�صف  �لتي  �لتحديات 

ختام �جتماع لها، حركة فتح لال�صتجابة للمجموع �لوطني، وتنفيذ ما مّت �لتو�فق عليه يف كل 

على  و�ملر�هنة  �لفل�صطيني،  بال�صاأن  و�لعبث  �لتفرد  �صيا�صة  عن  و�لتوقف  �لوطنية،  �للقاء�ت 

159
�الإد�ر�ت �الأمريكية، و�رش�ب �ملفاو�صات. 

مّت  	 �أنه  بادعاء  دوالر،  ماليني   4 مب�صادرة  �أمر�ً  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقّع 

حتويلها من �إير�ن �إىل حركة حما�ص يف قطاع غزة. و�دعت “�إ�رش�ئيل“، وفق م�صادر عبية، 

�لبنية  لتطوير  خم�ص�صة  كانت  �رش�فة،  �رشكة  عب  حما�ص  �إىل  حّولت  �لتي  �الأمو�ل  �أن 

160
�لتحتية �لع�صكرية حلما�ص يف غزة، مبا يف ذلك �إنتاج �الأ�صلحة ودفع رو�تب لعنا�رشها.

�أعلن رئي�ص �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي يريف ليفني، ر�صمياً، عن حلّ �لكني�صت �لـ 23، و�لتوّجه �إىل  	

�إىل �تفاق  �أن ف�صلت �حلكومة يف �لتو�صل  2021/3/23، بعد  �إجر�ء �نتخابات برملانية عامة يف 

161
ب�صاأن ميز�نية �لدولة، لتكون �لر�بعة �لتي ت�صهدها “�إ�رش�ئيل“ خالل عامني.

�لديقر�طي،  	 �لوطني  و�لتجمع  �مل�صرتكة  �لقائمة  عن  �صحادة،  �أبو  �صامي  �لنائب  وبّخ 

م�صوؤولَني �إمار�تيَني ز�ر� �لكني�صت، و�صاركا يف �جتماع جلنة �القت�صاد �لبملانية خالل بحثها 

�لتطبيع  رو�د  يفعله  مبا  خجله  عن  �صحادة  �أبو  وعّب  �لغاز.  من  �جلمهور  باأرباح  يعرف  ما 

ديخرت،  �آيف  �لكني�صت  ع�صو  �القت�صادية،  �للجنة  رئي�ص  قام  ذلك  خلفية  وعلى  �الإمار�تيني. 

162
باإخر�ج �أبو �صحادة من �لقاعة.

قالت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �إنه يوجد نحو 700 حالة مر�صية يف �صفوف �الأ�رشى  	

163
د�خل �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، بينهم 40 حالة م�صتع�صية.
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م�صتعمر�ت  	 ل�صالح  �أمنية  مالية  منحة  حتويل  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صادقت 

�صيكل مليون   34.5 تخ�صي�ص  مّت  فاإنه  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  �لغربية.   �ل�صفة 

164
)نحو 10.6 ماليني دوالر(.

قالت تون�ص �إنها غري معنية بالتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“. وقال بيان لوز�رة �خلارجية �لتون�صية  	

“�إذ حترتم تون�ص �ملو�قف �ل�صيادية ملختلف �لدول، فاإنها توؤكد �أن موقفها ثابت ومبدئي، ولن 
توؤثر فيه �أبد�ً �لتغري�ت يف �ل�صاحة �لدولية“. و�أ�صاف �لبيان �أن �ملوقف نابع من �إر�دة �ل�صعب 

لل�صعب  �ل�رشعية  �لتون�صي، ومعّب عما يخاجله من م�صاعر ت�صامن وتاأييد مطلق للحقوق 

165
�لفل�صطيني.

�لتنفيذي للوكالة �الأمريكية  	 Bloomberg �الأمريكية، عن �مل�صوؤول  نقلت �صحيفة بلومبريغ 

�أمريكا قد ت�صاعف  �أن   ،Adam Boehler �آدم بوهلر   )USAID �آيد  �أ�ص  �لدولية )يو  للتنمية 

يف  بوهلر،  وقال  �لتطبيع.  على  �إندوني�صيا  و�فقت  لو  دوالر،  مليار  وهي  �حلالية،  �مل�صاعدة 

مقابلة معه يف فندق �مللك د�وود The King David Hotel يف �لقد�ص: “نحن نتحدث حول 

�صيكونون  وعندها  جاهزون،  فنحن  جاهزين،  كانو�  ولو  م�صتعدين،  كانو�  ولو  �ملو�صوع، 

دولة  الأكب  وكالته  دعم  ز�د  لو  ُيْدَه�ص  لن  �أنه  م�صيفاً  نفعل“،  مما  �أكرث  �ملايل  للدعم  �صعد�ء 

166
�إ�صالمية يف �لعامل )مليار �أو مليار� دوالر(.

�لفل�صطينية  	 �ل�صلطة  �ت�صال هاتفي مع رئي�ص  �لرو�صي فالديري بوتني، خالل  �لرئي�ص  �أكد 

حممود عبا�ص، مو�قف بالده �لد�عمة لتحقيق “�ل�صالم“ و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، على �أ�صا�ص 

�لرباعية، وتاأييد رو�صيا  �لدويل، وحتت رعاية  �ل�صلة و�لقانون  �ملتحدة ذ�ت  �الأمم  قر�ر�ت 

167
لعقد �ملوؤمتر �لدويل لـ“�ل�صالم“ الإطالق عملية “�ل�صالم“.

االأربعاء، 2020/12/23

�صّق  	 م�رشوع  على  ريغف،  مريي  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �ملو��صالت  وزيرة  �صادقت 

�لزر�عية.  �لدومنات  �آالف  يلتهم  �لغربية،  �ل�صفة  �صمال  �صخم  ��صتيطاين  �لتفايف  �صارع 

76 مليون �صيكل  �لوزيرة ر�صدت  �أن  �لنقاب عن  �لعبي   Srugim وك�صف موقع �رشوغيم 

)نحو 23.4 مليون دوالر( لتغطية نفقات �مل�رشوع، و�أطلق عليه ��صم “�لتفايف �للنب“، و�لذي 

168
ير بالقرب من قرية �للنب �لغربي.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف ر�صالة بعث بها �إىل قادة وزعماء  	

�أكرث من 30 دولة عربية و�إ�صالمية، �إن تطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“ هو مبثابة طعنة غادرة 
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يف ظهر �ل�صعب �لفل�صطيني، وخطيئة �صيا�صية كبى، و�صلوكاً م�رش�ً مب�صالح �الأمة و�أمنها 

169
�لقومي على �ملدى �ملنظور و�ال�صرت�تيجي.

�أنه �صيتّم  	 �لفل�صطينية حممود عبا�ص،  �ل�صلطة  �ل�صاد�ص رئي�ص  �مللك �ملغربي �مللك حممد  �أبلغ 

ر�صالة  يف  وذلك  �ملغربية“،  باململكة   ،21 دورتها  يف  لالجتماع  �لقد�ص  جلنة  دعوة  “قريباً 
�لق�صية  “د�ئماً  ي�صع  �ملغرب  �أن  على  �لتاأكيد  �لر�صالة  وجدّدت  لعبا�ص.  �مللك  وجهها 

�لفل�صطينية يف مرتبة ق�صية �ل�صحر�ء �ملغربية“، و�أن “عمل �ملغرب من �أجل تر�صيخ مغربيتها 

لن يكون �أبد�ً، ال �ليوم وال يف �مل�صتقبل، على ح�صاب ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني من �أجل نيل 

170
حقوقه �مل�رشوعة“.

�رشّح وزير �خلارجية �ملغربي نا�رش بوريطة، يف حديثه مع موقع �آي 24 نيوز �الإ�رش�ئيلي،  	

�الأ�صا�صي يف  �لالعب  2018، و�أن  “�إ�رش�ئيل“ بد�أت منذ �صنة  �لتطبيع مع  �ملباحثات حول  �أن 

ال  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لعالقات  هذه  �أن  موؤكد�ً  �ل�صاد�ص،  حممد  �ملغربي  �مللك  كان  �لعملية  دعم 

171
تتعار�ص مع دعم، ودفاع �ملغرب عن �لق�صية �لفل�صطينية.

�إد�رة �جلمارك وحماية �حلدود �الأمريكية عن دخول �الأمر �لذي ُيلزم بو�صع عالمة  	 �أعلنت 

يف  “�إ�رش�ئيل“  عليها  ت�صيطر  �لتي  �ملناطق  يف  �مل�صنعة  �ملنتجات  على  �إ�رش�ئيل“  يف  “�ُصنع 
172

�ل�صفة �لغربية، حيّز �لتنفيذ.

على  	 وذلك  هذ�،  من�صبه  عن  تنّحيه  عن  بريت�ص،  عمري  �الإ�رش�ئيلي  �لعمل  حزب  رئي�ص  �أعلن 

173
خلفية توّقع كافة �ال�صتطالعات باأن حزب �لعمل لن يتجاوز ن�صبة �حل�صم.

اخلمي�س، 2020/12/24

�أكد نائب رئي�ص حركة حما�ص �صالح �لعاروري، �أن �ل�صفة �لغربية مبرتفعاتها متثل خطر�ً  	

�الإ�رش�ئيلي ي�صهد تطور�ً ييل لالجتاه  �لو�صع  �أن  ��صرت�تيجياً على �الحتالل، م�صدد�ً على 

�أبرز  �أن  �لعاروري  وذكر  �ل�رش�ع.  حمور  �أنها  على  لل�صفة  وينظر  ديني،  وب�صكل  �ليميني 

بوؤرة  �أنها  يرى  بحيث  لها،  �الحتالل  نظرة  تطور  هو  �ل�صفة  يف  نو�جهها  �لتي  �لتحديات 

وجوده �لديني و�لتاريخي، متخوفاً من حماوالت �الحتالل فر�ص خيار�ت �إ�رش�ئيلية باأيدي 

174
فل�صطينية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �إن �تفاقيات تطبيع �إ�صافية بني “�إ�رش�ئيل“  	

و�لدول �لعربية و�الإ�صالمية �صتُعلن يف وقت �أقرب مما كان متوقعاً. وقال نتنياهو: “�صن�صهد 

175
�لكثري و�لكثري من �لبلد�ن، �أكرث بكثري من �ملتوقع، ورمبا �أ�رشع بكثري من �ملتوقع“.



اليوميات الفل�سطينية

532

قال �أين عودة، رئي�ص �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة، �إن �لقائمة لن تدعم �أو تتحالف مع جدعون  	

نو�صي  الأن  فر�صة  توجد  ال  �لعبية،  “كان“  الإذ�عة  ت�رشيحات  يف  عودة  و�أ�صاف  �صاعر. 

176
ب�صاعر كرئي�ص للوزر�ء، م�صدد�ً يف �لوقت ذ�ته على �رشورة �الإطاحة ببنيامني نتنياهو.

�حرت�زياً  	 �أمر�ً  �لقد�ص  يف   Israeli Magistrate Court �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلح  حمكمة  �أ�صدرت 

ينع “بلدية �الحتالل يف �لقد�ص“ و“�رشكة موريا Moria“ من تنفيذ �أي �أعمال هدم و�قتحام 

لالأر�ص �ملجاورة ملقبة �ليو�صفية، و�ملقام عليها �لن�صب �لتذكاري ل�صهد�ء معركة حزير�ن/ 

177
يونيو 1967.

�حل�صار  	 ��صتمر�ر  ب�صبب  غزة  قطاع  خ�صائر  �إن  �حل�صار  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  قالت 

�للجنة رئي�ص  وذكر   .2020 �صنة  خالل  دوالر  مليار   1.5 نحو  بلغت   �الإ�رش�ئيلي 

من   %70 لنحو  �لغذ�ئي  �الأمن  ُيهدد�ن  وكورونا  �حل�صار  �أن  له،  بيان  يف  �خل�رشي،  جمال 

�إىل ما  �لبطالة  �لفقر، و�رتفعت معدالت  85% حتت خط  �أكرث من  �الأ�رش يف غزة، فيما يعي�ص 

178
ن�صبته 60%، م�صري�ً �إىل �أن �أكرث من 350 �ألف عامل ُمعّطل عن �لعمل.

�إنها خطة تقوم �الإمار�ت بتنفيذها،  	 �لفرن�صية �ل�صوء على ما قالت  �صلّطت �صحيفة لوموند 

�أن  �ل�صحيفة  وذكرت  �الأونرو�.  وكالة  على  للق�صاء  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  بالتن�صيق 

“م�صاعدة“ �الحتالل يف �لتخل�ص  �إىل  �لنا�صئ بني �جلانبني يدفع �الإمار�ت  “�لتعاون �لكبري“ 
179

من �الأونرو�.

�أحرنوت  	 �لعلوي، يف مقابلة �صحفيه مع يديعوت  �ل�صياحة �ملغربية نادية فتاح  قالت وزيرة 

لي�صو� من  �إ�رش�ئيليني  باإح�صار  للغاية، و�إنها �صتقوم  “طموحاً كبري�ً  لديها  �إن  �القت�صادية، 

�أ�صل مغربي ممن ال يعرفون بلدنا، و�صوف يقعون يف حبها“. و�أ�صافت �لوزيرة �ملغربية �أنها 

180
تخطط جلذب نحو 200 �ألف �صائح �إ�رش�ئيلي �صنوياً �إىل �ملغرب.

اجلمعة، 2020/12/25

�أكدت حركة حما�ص �أن توقيع رئي�ص �حلكومة �ملغربية �الإعالن �مل�صرتك لتطبيع �لعالقات مع  	

مبادئ  عن  خروجاً  ُيعدُّ  �خلطوة،  لهذه  و�لتنمية  �لعد�لة  حلزب  �لعامَّة  �الأمانة  وتاأييد  �لعدو، 

حزب  حما�ص  ودعت  �الإ�صالمي.  �لتيار  ملوقف  وك�رش�ً  لفل�صطني،  �لدَّ�عمة  و�أدبياته  �حلزب 

181
�لعد�لة و�لتنمية �إىل مر�جعة موقفه من تاأييد هذ� �الإعالن �مل�صوؤوم وتبيره.
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�أجرى �مللك حممد �ل�صاد�ص مباحثات هاتفية مع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو.  	

وذّكر �مللك باالأو��رش �ملتينة و�خلا�صة �لتي تربط �جلالية �ليهودية من �أ�صل مغربي بامللكية 

�ملغربية بخ�صو�ص  �لثابت و�لذي ال يتغري للمملكة  “�ملوقف  �لتاأكيد على  �ملغربية. كما جدد 

�ململكة  بني  �لتعاون  �آليات  تفعيل  باإعادة  �مللك  نّوه  �ل�صياق،  هذ�  ويف  �لفل�صطينية“.  �لق�صية 

�صلمية  ديبلوما�صية  عالقات  �إطار  يف  منتظم،  ب�صكل  �الت�صاالت  و��صتئناف  و“�إ�رش�ئيل“، 

182
ووّدية.

�أكد �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �أن بالده ال تقبل ب�صيا�صة “�إ�رش�ئيل“ جتاه فل�صطني،  	

م�صري�ً �أن هذ� �خلالف ينع �نتقال �لعالقات لالأف�صل. و�أ�صاف �أردوغان قائالً: “عالقاتنا مع 

�إ�رش�ئيل، على �مل�صتوى �ال�صتخبار�تي، م�صتمرة ومل تتوقف، ونو�جه بع�ص �ل�صعوبات مع 

�ل�صخ�صيات يف �أعلى �لهرم“. وتابع قائالً: “ال يكن �أن نقبل ب�صيا�صة �إ�رش�ئيل جتاه فل�صطني، 

وهذه هي نقطة خالفنا معها، و�لتي ت�صتند ملفهومنا للعد�لة ووحدة �أر��صي �لدول، وما عد� 

183
ذلك ناأمل �أن ننقل عالقاتنا معهم �إىل م�صتوى �أف�صل“.

لدى  	 �لرو�صي  �ل�صفري  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ��صتدعاء  �إز�ء  ��صتغر�بها  عن  مو�صكو  �أعربت 

يف  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  مع  له  مقابلة  خلفية  على  فيكتوروف،  �أناتويل  �أبيب  تل 

2020/12/8. وقالت �ملتحدثة با�صم �خلارجية �لرو�صية �إن �ملوقف �لرو�صي ثابتٍ وقا�صٍ باأن 

�لق�صية �لفل�صطينية كانت وما تز�ل ق�صية مركزية الإحالل �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، وال 

184
يكن �لتو�صل �إىل ��صتقر�ر �إقليمي م�صتد�م وطويل �الأمد دون حلّها.

ال�صبت، 2020/12/26

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صنّ غار�ت على �أهد�ف حلركة حما�ص يف قطاع غزة. وقال �جلي�ص  	

وبنية  �ل�صو�ريخ،  لت�صنيع  موقع  با�صتهد�ف  قام  �إنه  تويرت،  على  تغريدة  يف  �الإ�رش�ئيلي، 

�إىل �أن �لق�صف جاء رد�ً على �إطالق �صو�ريخ  حتتية حتت �الأر�ص، ونقطة ع�صكرية؛ م�صري�ً 

185
من غزة باجتاه جنوب “�إ�رش�ئيل“ يوم �جلمعة 2020/12/25.

�لفرتة  	 خالل  جرى  �إنه  حو�متة  نايف  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة  عام  �أمني  قال 

�ملا�صية، بال�رش�كة مع كل �ملكونات �لفل�صطينية، �إجناز قر�ر�ت �ملجل�صني �ملركزيني وخمرجات 

�الأمني  �لتن�صيق  ووقف  بـ“�إ�رش�ئيل“،  �العرت�ف  �صحب  �إىل  كلها  تقود  �لتي  �لعاّمني،  �الأمناء 

�صاملة  وطنية  ��صرت�تيجية  وو�صع  بالكامل،  �ال�صتيطان  ووقف  �القت�صادي،  و�لتعاون 
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�أن هذه  �لتطبيع. و�أكد حو�متة  �ل�صمّ وم�صاريع  “�صفقة تر�مب نتنياهو“ وخمطط  ملو�جهة 

�الإجناز�ت جميعها و�صلت �إىل “�النقالب �ل�صيا�صي، و�الأمني، و�الإد�ري بالعودة �إىل �لتن�صيق 

186
�الأمني“.

�أ�صدر وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي �أمري �أوحانا، تعليماته �إىل م�صلحة �ل�صجون بعدم منح  	

�الأ�رشى �لتطعيمات �صدّ فايرو�ص كورونا. وربط �أوحانا �لتطعيم باحل�صول على ت�صاريح 

187
من �جلهات �لر�صمية، بينما �أتاح للم�صتخدمني و�لعاملني يف م�صلحة �ل�صجون تلقي �للقاح.

ك�صف �الأمني �لعام حلزب �هلل ح�صن ن�رش �هلل، يف مقابلة مع قناة �مليادين �لف�صائية، �أن قائد  	

ف�صائل  مع  �لعالقة  طّور  �صليماين،  قا�صم  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  يف  �ل�صابق  �لقد�ص  فيلق 

خطوط  “�أي  هناك  يكن  مل  �أنه  م�صيفاً  �جتاهاتها،  �ختالف  على  كلها  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

�إي�صال  �أن  وك�صف  �لفل�صطينية“.  للف�صائل  �للوج�صتي  �لدعم  يف  �صليماين  لدى  حمر 

�إىل �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة يقف خلفه �صليماين، و�أن   Cornet �صو�ريخ كورنيت 

��صرتتها دم�صق  �لتي  �إي�صال �صو�ريخ كورنيت  �الأ�صد و�فق على  �ل�صوري ب�صار  �لرئي�ص 

188
من �لرو�ص �إىل “حما�ص و�جلهاد يف غزة“.

�الإير�ين، 	 �لبملان  يف  �خلارجية  و�ل�صيا�صات  �لقومي  �الأمن  جلنة  با�صم  �ملتحدث   قال 

�أبو �لف�صل عموي Abu al–Fadl Amoui، �إنه �إذ� ما و�صلت غو��صة �إ�رش�ئيلية �إىل �خلليج، 

فاإن بالده �صتعّد ذلك عمالً عد�ئياً، و“من حقنا �لثاأر حينئذ“. وخاطب �الإ�رش�ئيليني قائالً �إنه 

غو��صة  و�صلت  �إذ�  و�أنه  حذرين،  يكونو�  �أن  عليهم  �أن  مفادها  لهم،  و��صحة  ر�صالة  يوّجه 

189
�إ�رش�ئيلية �إىل مياه �خلليج “ف�صتكون هدفاً ر�ئعاً بالن�صبة لنا“.

االأحد، 2020/12/27

�لفل�صطيني، 	 �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لبملانية  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  رئي�ص   قال 

لالحتالل، �الأمريكي  و�لدعم  �الأمني  و�لتن�صيق  �الحتالل  مع  “�لتطبيع  �إن  �لزهار،   حممود 

190
فتح �صهيته على �رتكاب �ملزيد من �جلر�ئم بحّق �لفل�صطينيني“.

�أزمة فايرو�ص  	 �إن  قال م�صت�صار رئي�ص �لوزر�ء ل�صوؤون �القت�صاد �لفل�صطيني �صاكر خليل، 

من  �الأوىل  �الأ�صهر  يف  خ�صو�صاً  كبري،  ب�صكل  �لفل�صطيني  �القت�صاد  على  �أّثرت  كورونا 

�جلائحة. و�أ�صاف خليل، يف ت�رشيحات لالإذ�عة �لر�صمية، �أن ن�صبة خ�صائر �القت�صاد �لوطني 

191
للعام �جلاري تر�وحت بني %15-12.
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خميمات  	 يف  و�حلياتية  �خلدماتية  �مل�صاريع  من  �الأوىل  �ملرحلة  لبنان  يف  حما�ص  حركة  �أطلقت 

للحركة �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  عنها  �أعلن  و�لتي  لبنان،  يف  �لفل�صطينيني   �لالجئني 

�حلركة  يف  �لقيادي  و�أو�صح   .2020 �صبتمب  �أيلول/  خالل  زيارته  �أثناء  يف  هنية،  �إ�صماعيل 

جهاد طه، �أن �ملرحلة �الأوىل ت�صم ع�رشة م�صاريع، ت�صمل عدد�ً من �صبكات �ملياه، و�لكهرباء، 

192
و�لتدفئة، وتعبيد �لطرقات، و�الإ�صهام يف دفع �أق�صاط جامعية الألف طالب جامعي.

مغادرة  	 قررت  �أنها   Eleanor Bronstein برون�صتاين  �إليونور  �ليهودية  �لنا�صطة  �أعلنت 

خائناً.  ي�صبح  �الإن�صان  حقوق  �أجل  من  وينا�صل  �ل�صهيونية  يعار�ص  من  الأن  “�إ�رش�ئيل“، 
وذكرت �إذ�عة �آر تي بي �أف RTBF �لبلجيكية، �أن برون�صتاين �أعلنت �أنها �أ�ص�صت مع زوجها 

بها  ت�صبّبت  �لتي  بالنكبة  للتعريف  تهدف  و�لتي   ،De-Colonizer كولونايزر  دي  جمعية 

�لت�صامنية  و�لفعاليات  �لوقفات  يف  و�مل�صاركة  �الإ�رش�ئيلي،  للمجتمع  و�رشحها  “�إ�رش�ئيل“، 
193

مع فل�صطني.

بد�أت �للجنة �ملحلية للتنظيم و�لبناء يف بلدية �الحتالل بالقد�ص �لعمل يف تنفيذ م�رشوع ربط  	

م�صتعمر�ت جنوب �لقد�ص ب�صمالها، عب م�صار �لقطار �خلفيف. و�أكدت �لبلدية، �لتي ن�رشت 

تفا�صيل �مل�رشوع على موقعها �لر�صمي وعلى لوحة �الإعالنات، �أن هذ� �مل�رشوع ُيعّد من �أهم 

�مل�صاريع �لتي تربط �صبكة �ملو��صالت �خلا�صة بالقد�ص بكافة �أرجاء “�إ�رش�ئيل“؛ حيث �صيتّم 

ربط �لقد�ص بتل �أبيب ويافا وحيفا �صماالً، ويف �لوقت نف�صه ربط م�صتعمر�ت �لقد�ص ببع�صها 

194
�لبع�ص.

دعت �إمباكت �لدولية ل�صيا�صات حقوق �الإن�صان، يف ر�صالة لها �إىل �ملفو�صة �ل�صامية حلقوق  	

�أي  جتاه  عاجلة  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  با�صليه،  مي�صيل  �ل�صيدة  �ملتحدة،  �الأمم  لدى  �الإن�صان 

�الأر��صي  على  �لقانونية  غري  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  م�صاريع  يف  �إمار�تية  ��صتثمار�ت 

�لذي  �ال�صتيطان  م�صاريع  ت�صجيع  عو�قب  �إىل  با�صليه  �نتباه  �إمباكت  ولفتت  �لفل�صطينية. 

يت�صبب يف م�صادرة �الأر��صي �لفل�صطينية ب�صكٍل و��صع، و�صلب حّق �لفل�صطينيني يف تقرير 

195
م�صريهم.

االإثنني، 2020/12/28

للكيان  	 تاأمني  هو  �لتطبيع  �إن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال 

فيها. �ل�صقاق  وبّث  د�خلها  من  وتفجريها  د�خلها،  من  �لعربية  �ملنطقة  وتهجري   �الإ�رش�ئيلي، 
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هذه  عن  بالعودة  ونطالبها  �الحتالل،  مع  عربية  دولة  �أي  تطبيع  نقبل  “ال  قائالً:  وتابع 

�لبيت  ترتيب  الإعادة  متكاملة  وطنية  ��صرت�تيجية  لبناء  بحاجة  “�أننا  هنية  و�أكد  �خلطيئة“. 

�لقيادية  �ملوؤ�ص�صة  خالل  من  عدة،  م�صتويات  يف  حقيقية،  وطنية  و�رش�كة  �لفل�صطيني، 

)منظمة �لتحرير(“. و�أو�صح هنية �أن حركته ال تفكر بابتالع منظمة �لتحرير و�لهيمنة على 

�لوطني للجميع،  �لبيت  �ملنظمة هي  �أن  �إىل  �لنظر  فـ“نحن حركة حترر“، ولفت  موؤ�ص�صاتها، 

وحما�ص تدخل منظمة �لتحرير لي�ص من منطلق �ل�صيطرة على �لقر�ر؛ بل على قاعدة �ل�رش�كة 

196
و�لعمل حتت �صقف ومظلة و�حدة.

�أفادت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( باأن �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية �أحبطت عملية طعن كانت  	

ت�صتهدف جنود�ً �إ�رش�ئيليني. ونقلت �لهيئة عن م�صادر فل�صطينية قولها �إن �الأجهزة �الأمنية 

�أوقفت قبل يومني �مر�أتني فل�صطينيتني من نابل�ص، كانتا يف طريقهما لتنفيذ عملية طعن �صّد 

197
جنود �أو م�صتوطنني �إ�رش�ئيليني، يف منطقة حو�رة جنوب نابل�ص.

يهودي  	 �ألف   20 من  �أكرث  �أن  �إ�رش�ئيل“،  الأجل  �ليهودية  “�لوكالة  ي�صمى  ملا  معطيات  ذكرت 

هاجرو� من دول خمتلفة من �لعامل �إىل “�إ�رش�ئيل“ خالل �صنة 2020. و�أ�صارت �ملعطيات، وفق 

�لقناة �لعبية �ل�صابعة، �إىل �أن هوؤالء �ملهاجرين و�صلو� “�إ�رش�ئيل“ و��صتقرو� فيها، وقِدمو� 

من 71 دولة خمتلفة؛ منها �إثيوبيا، ورو�صيا، و�أوكر�نيا، وفرن�صا، وبريطانيا، ودول �أمريكا 

198
�جلنوبية و�ل�صمالية، وغريها، م�صريًة �إىل �أن هذه �ل�صنة �صهدت قفزة حادة يف �لهجرة.

�الأق�صى  	 باحات  يف  نفذت  فل�صطينية  عمليات   9 �أن  �لعبية  ري�صون  ماكور  �صحيفة  ذكرت 

199
وبو�باته خالل �الأعو�م �لثالثة �الأخرية، باأ�صاليب خمتلفة؛ تنوعت بني �إطالق نار وطعن.

�صلطات  	 �إن  �حلمّوري،  زياد  و�الجتماعية  �القت�صادية  للحقوق  �لقد�ص  مركز  مدير  قال 

حديث  يف  وحّذر  �لقد�ص.  يف   2020 �صنة  خالل  هدم  عملية   120 نفذت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

الإذ�عة �صوت فل�صطني، من تنفيذ �الحتالل لعمليات هدم جماعي مطلع �ل�صنة �ملقبلة، حيث �إن 

200
هناك نحو 22 �ألف �إخطار ملن�صاآت ومنازل ملقد�صيني، �صادر بحقها �أو�مر هدم.

خالل 	 �لعمال  خ�صائر  قيمة  �أن  غزة  قطاع  يف  �لعمال  لنقابات  �لعام  لالحتاد  تقرير   �أظهر 

�لعمال  عدد  و�أن  دوالر(،  مليون   593.4 )نحو  �صيكل  مليون   192 بلغت   2020 �صنة 

�صفوف  يف  �لبطالة  ن�صبة  و�أن  عامل،  �ألف   160 قر�بة  بلغ  كورونا  الأزمة  نتيجة  �ملت�رشرين 

�أن �لطاقة �الإنتاجية لقطاع �ل�صناعات �نخف�صت  75%. و�أو�صح �لتقرير  �إىل  �لعمال و�صلت 

وقال  م�صنع.   2,000 �أ�صل  من  جيدة  ب�صورة  م�صنع   500 حالياً  يعمل  حيث  كبري،  ب�صكل 
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�لتقرير “�إن �لعام �صهد ��صت�صهاد �صياَدين �ثنني، بر�صا�ص �لبحرية �مل�رشية“، ونبّه �إىل �أن 

نتج عنها  �عتد�ًء   40 فبلغت  �ل�صيادين،  �ليومية على  �عتد�ء�ته  �الإ�رش�ئيلي و��صل  �الحتالل 

201
�إ�صابة 30 �صياد�ً.

فل�صطني 	 فرع   – �الأطفال  عن  للدفاع  �لعاملية  �حلركة  يف  �مل�صاءلة  برنامج  مدير   قال 

عايد �أبو قطي�ص، يف حديث �إذ�عي، �إن �حلركة وّثقت ��صت�صهاد 9 �أطفال يف �ل�صفة �لغربية مبا 

202
فيها �لقد�ص، وقطاع غزة، على يد قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، خالل �صنة 2020.

هناك  	 �أن   ،2020 ل�صنة  �ل�صنوي  تقريرها  يف  �لفل�صطينيني،  �ل�صحفيني  دعم  جلنة  �أكدت 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  �ل�صحفيني يف  �الإ�رش�ئيلية على حريات  لالعتد�ء�ت  ملحوظاً  ت�صاعد�ً 

�إليها ي�صاف  �ل�صحافة،  حرية  بحّق  لالحتالل  �نتهاكاً   476 وثقت  �إنها  وقالت   �ملحتلة. 

203
127 �نتهاكاً من قبل جهات فل�صطينية.

مع  	 �لعربية  �لتطبيع  جتربة  �إن  �صالح  حممد  في�صل  �ل�صود�ين  و�الإعالم  �لثقافة  وزير  قال 

“�إ�رش�ئيل“  من  �لتطبيع  هذ�  من  �ال�صتفادة“  “�أوهام  �صّماها  ما  وجود  �أثبتت  “�إ�رش�ئيل“ 
رفع  �إىل  يرمون  كانو�  �إمنا  �ل�صود�ن  يف  �لتطبيع  قبلو�  �لذين  �أن  �إىل  �صالح  و�أ�صار  نف�صها. 

 
204

�لعقوبات �الأمريكية عن �لبلد و��صتعادة حقوقه �ل�صيادية، على حّد تعبريه.

�الأمام.  	 �إىل  �لبلدين  بني  �لعالقات  تطبيع  دفع  �أجل  من  لـ“�إ�رش�ئيل“  زيارة  مغربي  وفد  بد�أ 

و�أفيد �أن �ملهمة �لرئي�صية للوفد هي در��صة �إمكانية �إعادة ��صتخد�م �ملبنى �لذي كانت تتو�جد 

2000، علماً باأن حكومة �لرباط ما  �أبيب حتى �صنة  فيه �ملمثلية �لديبلوما�صية للمملكة يف تل 

205
تز�ل متتلكه.

�ملغربي 	 نظريه  مع  ُبعد،  عن  مباحثات  بريت�ص،  عمري  و�ل�صناعة  �القت�صاد  وزير   �أجرى 

موالي حفيظ �لعَلَمي، حول �آفاق �لتعاون �ل�صناعي بني �لبلدين. ود�ر �حلديث عن قطاعات 

و�صناعة  �خل�رش�ء،  و�لتكنولوجيات  �ل�صناعة،  يف  �لتطبيقي  و�لبحث  و�الأغذية،  �لن�صيج 

206
�لطاقات �ملتجددة.

17 كني�صة وموؤ�ص�صة دينية �أمريكية، �لرئي�ص �ملنتخب جو بايدن، باإعادة �لعالقة مع  	 طالبت 

فل�صطني وحما�صبة “�إ�رش�ئيل“. و�أكدت �ملوؤ�ص�صات و�لكنائ�ص، خالل ر�صالة بعثتها �إىل بايدن، 

فيها  مبا   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  و�عتبار  “�إ�رش�ئيل“،  حما�صبة  �رشورة 

207
�رشقي �لقد�ص مناطق فل�صطينية حمتلة.
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الثالثاء، 2020/12/29

�الأذرع  	 نفذتها  نوعها،  من  �الأوىل  هي  وجو�ً،  وبحر�ً  بر�ً  ع�صكرية،  مناورة  غزة  قطاع  �صهد 

�لع�صكرية �ملقاتلة �ملن�صوية حتت لو�ء “�لغرفة �مل�صرتكة لف�صائل �ملقاومة“، بالذخرية �حلية 

ومب�صاركة 12 جناحاً ع�صكرياً. وحتت غطاء من طائر�ت �ملقاومة �مل�صرية بدون طيار؛ بد�أت 

و�أكدت  �لبحر.  �جتاه  يف  جتريبية“  �صاروخية  “ر�صقات  باإطالق  �ل�صديد“  “�لركن  مناورة 

يف  موّحد  �لفل�صطيني  “�ل�صالح  �أن  م�صرتك،  بيان  يف  �ملقاومة،  لف�صائل  �مل�صرتكة  �لغرفة 

جمرد  �أن  تدرك  �أن  �الحتالل  قيادة  “على  و�أنه  �صعبنا“،  على  ُتفر�ص  مو�جهة  �أي  خو�ص 

�ملفاجاآت،  من  كثري�ً  و�صتحمل  ووحدة،  قوة  بكل  �صتو�جه  �صعبنا،  �صّد  مغامرة  يف  �لتفكري 

208
باإذن �هلل“.

�الأ�رشى  	 عائالت  �إىل  تدفعها  �لتي  �لرو�تب  �رشف  على  �لفل�صطينية  �حلكومة  �أقدمت 

يف  وذلك  �لفل�صطينيني،  �ل�صهد�ء  لعائالت  و�أي�صاً  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  يف  �لفل�صطينيني 

على  �صديدة  عقوبات  بفر�ص  تهديدها  تنفيذ  يف  “�إ�رش�ئيل“  تبد�أ  �أن  قبل  �الأخرية  �للحظة 

�لبنوك. وح�صب هيئات �لدفاع عن حقوق �الأ�رشى، فاإن �حلكومة �لفل�صطينية حّولت �لرو�تب 

عدد  ويبلغ  بنكاً.   13 يف  �مل�رشفية،  �ل�صهد�ء  وعائالت  �الأ�رشى  عائالت  حل�صابات  �ل�صهرية 

نحو �ل�صجون  د�خل  �الأ�رشى  ح�صابات  وعدد  ح�صاب،   7,500 �ملحررين  �الأ�رشى   ح�صابات 

مليون   50 هوؤالء  ح�صة  وتبلغ  �ل�صهد�ء.  لعائالت  ح�صاب  �آالف   8 �إىل  �إ�صافة  هذ�  �آالف،   4
209

�صيكل �صهرياً )نحو 16 مليون دوالر(.

�أعلن وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، �أنه �صيو��صل �لعمل بقيادة حتالف �أزرق �أبي�ص  	

�ملقبلة، من  �الإ�رش�ئيلية  لقيادة �حلكومة  ت�صكيل حتالف قوي  )كاحول الفان(، و�لعمل على 

كان  “نتنياهو  �إن  له:  �صحفي  موؤمتر  يف  جانت�ص،  وقال  نتنياهو.  بنيامني  حكم  �إنهاء  �أجل 

م�صتعد�ً لي�صحي مب�صتقبل �إ�رش�ئيل، من �أجل �حلفاظ على م�صتقبله �ل�صخ�صي، و�لقانوين، 

210
و�ل�صيا�صي“.

�أفادت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين باأن �إد�رة �صجن جلبوع �أبلغت �الأ�رشى بقر�ر تاأجيل  	

�إعطائهم �للقاح �صدّ فريو�ص كورونا ل�صهر �أو �صهرين. و�أ�صارت �لهيئة �إىل �أن معتقل جلبوع 

�صجل خالل ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020 �إ�صابة �أكرث من 100 �أ�صري بالفريو�ص، ومّت �إغالق 

�إىل و�صلت  �الأ�رشى  �صفوف  بني  �الإ�صابات  عدد  �أن  علماً  حمر�ء،  منطقة  و�إعالنه   �أق�صامه 

211
140 �إ�صابة منذ ني�صان/ �أبريل 2020.
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من  	 عدد  يف  �ملتد�ولة  لالأنباء  “تبعاً  �أنه  �أ�صدرته،  بيان  يف  �لتون�صية،  �خلارجية  وز�رة  �أكدت 

�ل�صهيوين،  و�لكيان  تون�ص  بني  دبلوما�صية  عالقات  �إر�صاء  �إمكانية  حول  �الإعالم  و�صائل 

توؤّكد وز�رة �ل�صوؤون �خلارجية و�لهجرة و�لتون�صيني باخلارج، �أن كّل ما ُيرّوج من �ّدعاء�ت 

يف هذ� �خل�صو�ص ال �أ�صا�ص له من �ل�صّحة، و�أنه يتناق�ص متاماً مع �ملوقف �لر�صمي �ملبدئي 

للجمهورية �لتون�صية �ملنا�رش للق�صية �لفل�صطينية �لعادلة، و�لد�عم للحقوق �ل�رشعية لل�صعب 

212
�لفل�صطيني“.

�أظهرت معطيات �إ�رش�ئيلية �أن عدد �صحايا جر�ئم �لقتل يف �أو�صاط فل�صطينيي 1948، يف �رتفاع  	

م�صتمر وب�صكل كبري هذه �ل�صنة، مقارنًة مع �ل�صنو�ت �ملا�صية. وبح�صب تلك �ملعطيات �لتي 

منذ  هذه �جلر�ئم  يف  قتلو�  �صخ�صاً   111 فاإن  �أحرونوت،  يديعوت  ل�صحيفة  تقرير  يف  وردت 

213
بد�ية �صنة 2020.

االأربعاء، 2020/12/30

�جلوية  	 �خلطوط  باإغالق  قر�ر�ً  �تخاذها  عن  �لفل�صطينية  و�ملو��صالت  �لنقل  وز�رة  ك�صفت 

214
�لفل�صطينية، وبيع �لطائرتني �لتابعتني لها.

�أبي�ص 	 �أزرق  حتالف  عن  �ن�صقاقه  �أ�صكنازي  غابي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير   �أعلن 

)كاحول الفان(، و�لتفكري الحقاً يف م�صتقبله �ل�صيا�صي. ويف �صياق مت�صل، �أكد رئي�ص �أركان 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق غادي �آيزنكوت �أنه قرر عدم �لرت�صح يف �النتخابات �ملقبلة، بالرغم 

215
من �أن عدد من �الأحز�ب عر�صت عليه �الن�صمام �إليها.

�لبحرية  	 يف  �ل�صابق  �ملحلل   ،Jonathan Pollard بوالرد  جوناثان  “�إ�رش�ئيل“  �إىل  و�صل 

“�إ�رش�ئيل“،  ل�صالح  بالتج�ص�ص  �إد�نته  بعد  �ل�صجن  يف  عاماً   30 ق�صى  �لذي  �الأمريكية، 

216
و��صتقبله رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو ب�صالة �صكر.

ك�صف مركز حقوقي فل�صطيني متخ�ص�ص ب�صوؤون �الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل،  	

يف تقرير له يف ح�صاد ل�صنة 2020 حول �الأ�رشى، �لنقاب عن �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �عتقل 

4,700 فل�صطيني، بينهم 550 طفالً، و118 �مر�أة وفتاة خالل �صنة 2020. و�أ�صار مدير مركز 

�رتفاع قائمة �صهد�ء  2020 �صهدت  �أن �صنة  �إىل  �الأ�صقر،  فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى ريا�ص 

217
�حلركة �الأ�صرية �إىل 226 �صهيد�ً، وذلك بارتقاء 4 �صهد�ء نتيجة �الإهمال �لطبي �ملتعمد.



اليوميات الفل�سطينية

540

�ل�صوؤون  	 قطاع  باأن  للوكالة،  �ل�صنوي  �لتقرير  يف  �ل�رشيف،  �لقد�ص  مال  بيت  وكالة  �أفادت 

بر�صم �لوكالة  نفذتها  �لتي  و�لب�مج  �مل�صاريع  جمموع  من   %75 على  هيمن   �الجتماعية 

مليون   1.921 يتجاوز  جمموع  من  دوالر؛  مليون   1.441 فاقت  مالية  بقيمة   ،2020 �صنة 

218
دوالر.

�أعلنت جماعة �أن�صار �هلل �حلوثية �ليمنية، على ل�صان رئي�ص جلنة �صوؤون �الأ�رشى يف �جلماعة  	

بعد  �إال  قو�تها،  لدى  �الأ�رشى  �ل�صعودَينْي  �لطياَرْين  عن  تفرج  لن  �أنها  �ملرت�صى،  �لقادر  عبد 

219
�إخالء �صلطات �ململكة �صبيل “�الأ�رشى �لفل�صطينيني“ �ملحتجزين لديها.

�ل�صفري  	 �إقامة  مقر  �ملتحدة  �لواليات  بيع  عن  �لنقاب  �الإ�رش�ئيلية  جلوب�ص  �صحيفة  ك�صفت 

ل�صجل  وفقاً   ،2020 يوليو  متوز/  يف  دوالر  مليون   67 من  باأكرث  “�إ�رش�ئيل“  يف  �الأمريكي 

�أديل�صون  �صيلدون  �الأمريكي  �مللياردير  هو  �مل�صرتي  و�أن  �لبيع،  لعملية  ر�صمي  �إ�رش�ئيلي 

220
.Sheldon Adelson

اخلمي�س، 2020/12/31

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمة متلفزة، “�إننا ن�صعى للعمل و�لتن�صيق  	

مع �أ�صقائنا من �لدول �لعربية و�الإ�صالمية و�لدول �ل�صديقة حول �لعامل، من �أجل ح�صد �لدعم 

�لدولتني على  �أ�صا�ص حّل  �لفل�صطينية مبني على  �لدويل، و�إيجاد حّل �صامل وعادل للق�صية 

حدود عام 1967، لتعي�ص دول �ملنطقة جميعها باأمن و�صالم و��صتقر�ر“. و�أعرب عبا�ص عن 

�لعالقات  لتعزيز  �ملتبادلة،  �لثقة  من  �أ�ص�ص  على  �لقادمة  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  للعمل  تطلعه 

221
معها وحتقيق �ل�صالم و�الأمن للجميع.

ذكرت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت، يف تقرير �إح�صائي، �أنّ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي نّفذ 50 غارة  	

جوية �صدّ �أهد�ف د�خل �صورية خالل �صنة 2020. وفيما يتعلق بقطاع غزة، ذكر �لتقرير �أن 

90 منها يف مناطق  2020؛ �صقط  176 قذيفة �صاروخية خالل  �أطلقت  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

مفتوحة، يف حني مّت �عرت��ص 80 قذيفة �أخرى. وفيما يتعلق بال�صفة �لغربية، �صجل �لتقرير 

1,500 عملية �إلقاء حجارة، وهو ما يدل على حدوث زيادة طفيفة عما حدث يف �صنة 2019، 

و�لتي �صهدت 1,469 عملية مماثلة. ويف �ملقابل، فاإن �لتقرير يدل على زيادة يف عدد عمليات 

31 عملية، يف  �لتي ��صتهدفت �جلي�ص و�مل�صتوطنني يف �ل�صفة، حيث مّت ت�صجيل  �لنار  �إطالق 

222
حني نفذت 19 عملية خالل 2019.
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قال قائد �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي �أميكام نوركني Amikam Norkin، �إن هناك فر�صاً عظيمة  	

يف �التفاقات �لتي مّت توقيعها مع دول خليجية، و�إن “�ليوم �لذي �صن�صهد فيه �إجر�ء مناور�ت 

223
م�صرتكة بني �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي و�أ�صلحة جو خليجية، لن يكون بعيد�ً“.

ملعطيات  	 وفقاً   ،2020 �صنة  نهاية  بحلول  ن�صمة  ماليني   9.291 “�إ�رش�ئيل“  �صكان  عدد  بلغ 

ن�رشتها د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية. وبلغ عدد �ليهود 6.870 ماليني ن�صمة ي�صكلون 74%، بينما 

عدد �ل�صكان �لعرب 1.956 مليون ن�صمة، وي�صكلون 21%، وي�صمل هذ� �ملعطى �لفل�صطينيني 

“�إ�رش�ئيل“ بنحو  �لدروز يف ه�صبة �جلوالن. و�زد�د عدد �صكان  �ملحتلة و�لعرب  �لقد�ص  يف 

20 �ألف  2020، بينهم مو�ليد يف �لقد�ص و�جلوالن. وهاجر نحو  151 �ألف ن�صمة خالل �صنة 
224

�صخ�ص �إىل “�إ�رش�ئيل“، بينما كان هذ� �لعدد 34 �ألفاً تقريباً يف �صنة 2019.

قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �إن عـدد �لفل�صطينيني �ملقدر نهاية �صنة 2020 بلغ  	

نحو 13.7 مليون فل�صطيني؛ 5.2 ماليني فـي �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، ونحو 1.6 مليون 

�لدول  يف  �ألفاً   738 �لعربية، ونحو  �لدول  6.2 ماليني يف  1948، ونحو  �أر��صي  فل�صطيني يف 

�الأجنبية. وت�صري تقدير�ت �جلهاز �إىل �أن عدد �ل�صكان �لفل�صطينيني يف فل�صطني �لتاريخية بلغ 

نحو 6.80 ماليني نهاية �صنة 2020، يف حني من �ملتوقع �أن يبلغ عدد �ليهود 6.88 ماليني مع 

225
نهاية �صنة 2020.

	  Nobel Peace لل�صالم  نوبل  جائزة  على  �حلائز   ،Desmond Tutu توتو  ديزموند  دعا 

�إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي  The Guardian �لبيطانية،  Prize، يف مقال له ب�صحيفة غارديان 

�ملنتخب جو بايدن �إىل �لتوقف عن �لت�صرت على �صالح “�إ�رش�ئيل“ �لنووي، و�لتوقف عن �صّخ 

على  �أن  مبيناً  �لفل�صطينيني،  جتاه  قمعية  �صيا�صات  ذ�ت  دولة  مل�صاعدة  �ل�صخمة  �الأمو�ل 

226
حكومة �لواليات �ملتحدة و�جب �اللتز�م بقو�نينها وقطع �لتمويل عن “�إ�رش�ئيل“.
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