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 قوة استعمارية غربية وال يمكن معالجة جرح مفتوح بمسكنات آالم "إسرائيل"تركي الفيصل:   .1
األمير تركي الفيصل، رئيس االستخبارات السعودي السابق، إسرائيل بالنفاق، مشيرًا  المنامة: اتهم

إلى أن الدولة العبرية تستمر في احتالل األراضي الفلسطينية، وقصف الدول العربية، وتمتلك ترسانة 
ل وانتقد المسؤول السعودي السابق إسرائيل، خال «.معسكرات اعتقال»نووية، وتضع الفلسطينيين في 

وعد األمير تركي أن  مشاركته في جلسة لمؤتمر إقليمي عن األمن في البحرين )حوار المنامة(.
تدعي من جهة أنها مهددة وجوديًا وتريد السالم، لكنها »، كونها «النفاق»إسرائيل تعتمد نهجًا يتسم بـ

 «.لنوويمن جهة أخرى تحتل األراضي الفلسطينية، وتقصف الدول العربية، وتمتلك السالح ا
، متحدثًا عن إجراءات إسرائيل، وتهجير الفلسطينيين «قوة استعمارية غربية»ووصف إسرائيل بأنها 

يهدمون المنازل كما يشاؤون، ويقومون »قسرًا، وتدمير القرى. وأضاف الفيصل أن اإلسرائيليين 
ها دولة صغيرة إسرائيل تقدم نفسها على أن»وقال األمير تركي الفيصل إن  «.باغتيال من يريدون

تعاني من تهديد وجودي، محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها، وتتحدث عن 
، مشيرًا إلى أن إسرائيل احتجزت آالف الفلسطينيين «رغبتها في إقامة عالقات ودية مع الرياض

خدام مسكنات ال يمكن عالج جرح مفتوح باست»الذين سرقت أراضيهم في معسكرات، محذرًا من أنه 
 «.األلم

أخذ يد »ودعا األمير تركي، وهو سفير سابق لبالده في لندن وواشنطن، الشعب اإلسرائيلي إلى 
نهاء هذه المهزلة المأساوية عندها فقط، يمكننا أن نلتقي لمواجهة »، مضيفًا: «السالم الممدودة، وا 

 في إشارة إلى إيران.، «االستعماري اآلخر الذي يفتخر بسيطرته على أربع عواصم عربية
وأكد األمير تركي أن تصريحاته تمثل رأيه الشخصي، وأعرب عن شكوكه في اتفاقات السالم التي 

 ."ال يمكنك عالج جرح مفتوح باستخدام مسكنات األلم"وقعتها دول خليجية مع إسرائيل، وعد أنه 
ي حوار المنامة عبر تقنية ومن جانبه، أكد وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي الذي شارك ف

وكتب أشكنازي بعدها  لتصريحات المسؤول السعودي السابق. "باألسف"أنه يشعر  ،االتصال المرئي
االتهامات الكاذبة للممثل السعودي في مؤتمر المنامة ال تعكس الحقائق أو "في تغريدة على تويتر: 

ته وأكدت أن عصر إلقاء اللوم قد رفضت تصريحا"وأضاف:  ."روح التغيير التي تمر بها المنطقة
 ."انتهى. نحن في فجر عصر جديد. عصر السالم

 7/12/2020، ، لندنالشرق األوسط
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 استيعاب األسرى في كادر وزارات وأجهزة أمنية فلسطينية": الشرق األوسط" .2
تعبئة بدأ األسرى المحررون الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية : كفاح زبون - رام هللا

نموذج يؤهلهم لاللتحاق بالوزارات والهيئات واألجهزة التابعة للسلطة، لضمان استمرار رواتبهم، في 
وقال المسؤول  خطوة تهدف إلى إنهاء الخالفات مع إسرائيل واإلدارة األميركية حول هذه الرواتب.

تعبئة نماذج استمارة األسرى بدأوا »، إن «الشرق األوسط»في وزارة شؤون األسرى حسن عبد ربه، لـ
تشمل بيانات شخصية ومؤهالتهم العلمية ووضعهم الصحي، في عملية قد تكون طويلة، من أجل 

حالة »وأضاف المستشار اإلعالمي للوزارة: «. استيعابهم في مؤسسات السلطة سيجري توظيفهم وا 
وقال عبد  «.كذلكبعضهم للتقاعد. هذا يعتمد على الرغبة والمؤهل العلمي والوضع الصحي والعمر 

«. نريد حل القضية عبر ضمان حقهم كمناضلين في مواجهة االستهداف اإلسرائيلي لهم»ربه: 
الفكرة ليست جديدة. لقد دعم االتحاد األوروبي ومول برامج سابقة لتأهيل األسرى »وأضاف: 

 «.المحررين من أجل استيعابهم في وظائف. لقد جرى بالفعل توظيف العديد منهم

سنوات في السجون اإلسرائيلية  5أسير محرر قضوا أكثر من  7,400الحديث عن نحو  ويدور
في السجون اإلسرائيلية، يتقاضون رواتب كذلك  5,000ويتقاضون رواتب من السلطة. يقابلهم نحو 

 بحسب سنوات سجنهم.
 7/12/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 تتوجه لمجلس األمن في مواجهة الجرائم اإلسرائيلية الفلسطينية السلطة .3

قال مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور في حديث لإلذاعة : كفاح زبون - رام هللا
الرسمية، إنه يجري اآلن تحضير مذكرات لمجلس األمن، واألمين العام لألمم المتحدة، ورئيس 

ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنون بحق  الجمعية العامة، توثق وتدين الجرائم التي
 وجاء التحرك الفلسطيني بعد قتل إسرائيل فتى في مظاهرة سلمية في رام هللا الجمعة. الفلسطينيين.

إن المجتمع الدولي ومنظماته الدولية واألممية يتحملون »وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شاللدة: 
، داعيا األطراف كافة إلى تطبيق «إسرائيل على الجرائم المتكررة بحق أبناء شعبناالمسؤولية بمحاسبة 

إن إعدام جيش االحتالل للطفل علي أيمن أبو عليا من قرية »وأضاف:  اتفاقية جنيف الرابعة.
المغير الجمعة تشمل مسؤولية فردية يتحملها الجندي القاتل، ودولية تتحملها إسرائيل )السلطة القائمة 

 «.االحتالل( أمام المحكمة الجنائية الدوليةب
 7/12/2020، الشرق األوسط، لندن
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 تسابق الزمن الستكمال تقويض حل الدولتين   "إسرائيل"مجدالني:  .4
رام هللا: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني، لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، إن  

إسرائيل في سباق مع الزمن لالستفادة مما تبقى من والية الرئيس األمريكي دونالد ترامب التي توفر 
أن ، وأضاف ن.لها كل اإلسناد السياسي والدبلوماسي لخلق أمر واقع يقوض فرص حل الدولتي

تصر على فرض الحل األحادي الجانب الذي وفرت إدارة ترامب اإلطار السياسي له عبر “إسرائيل 
 ”.صفقة القرن عبر مصادرة األراضي وتوسيع االستيطان والضم الفعلي لمدينة القدس

 6/12/2020، القدس العربي، لندن
 

 الفلسطينية احتجاجات واشتباكات في مخيم بالطة مع أجهزة أمن السلطة .5
يشهد مخيم بالطة شرق نابلس احتجاجات شعبية بعد اشتباك مسلح صباح اليوم بين قوة من األجهزة 
األمنية للسلطة الفلسطينية ومسلحون. وأغلق شبان شارع القدس وشارع السوق للتعبير عن الغضب 

المتمركزة في يوما. ورشق الشبان عناصر أمن السلطة  40من الحصار المستمر للمخيم منذ نحو 
محيط المخيم بالحجارة، وأشعلوا اإلطارات المطاطية وأغلقوا الشوارع. وذكرت مصادر محلية أن قوة 

شاب، حيث جرى اشتباك  من أجهزة السلطة تسللت بزي مدني إلى داخل المخيم في محاولة العتقال
 مسلح، وفشلت عملية االعتقال.

 6/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بالتراجع عن العالقة مع االحتاللو  وقف الرهان على بايدنب الفلسطينية السلطة تطالبحماس  .6

طالب حازم قاسم، الناطق باسم حركة "حماس"، مساء األحد، قيادة السلطة بالتراجع عن قرارها : غزة
لى ودعا قاسم في تصريحات عبر صفحته ع العودة لالتفاقات مع االحتالل والتنسيق األمني معه.

تويتر، قيادة السلطة لالنخراط مع الكل الوطني في مواجهة حقيقية للمخاطر المتصاعدة التي 
 تستهدف كل مكونات قضيتنا الوطنية.

كما طالبها بالتخلي عن وهم استرداد الحقوق بالعالقة مع االحتالل، وعبثية رهانها على الرئيس 
وأشار إلى أنه قبل ثالثة أعوام أعلن ترمب عن جريمته الكبيرة باعترافه بمدينة  األمريكي الجديد.

القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وهو األمر الذي شكل صفعة لتيار التسوية وقيادة السلطة التي 
وحذر من أن رهان السلطة على جو  راهنت حتى حينها على أن تطرح إدارة ترمب "رؤية للتسوية".

 ته مشابهة؛ لثبات الموقف األمريكي من مدينة القدس.بادين، نتيج
 6/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عسقالن هدف مكثف لـحماس في أي تصعيد مقبل: اإلسرائيلية 12لقناة ا .7
قال تقرير إسرائيلي إن الجيش قدم وثيقة سرية، إلى المستوى السياسي، قال فيها إن مدينة  رام هللا:

عسقالن ستتعرض لخطر بشكل خاص، في أي مواجهة مقبلة مع حركة حماس في قطاع غزة. 
في أي « حماس»اإلسرائيلية، أن عسقالن ستكون هدفًا رئيسيًا لـ 12وأكدت الوثيقة بحسب القناة 

ع غزة. ووفًقا للوثيقة، فسترّكز حماس على مدينة عسقالن كهدف رئيسي وأولوية تصعيد مقبل م
 قصوى في جولة التصعيد المقبلة، وأن المدينة ستتعرض لضربات قاسية خالل الجولة المقبلة.

عسقالن أكثر من مرة في جوالت قتل سابقة. « الجهاد اإلسالمي»و« حماس»واستهدفت حركة 
وجاء هذا التقدير في وقت تستعد فيه إسرائيل  كيلومترًا. 13زة نحو وتبعد عسقالن عن قطاع غ
 لتصعيد محتمل في القطاع.

 7/12/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 على شعبناالمتواصل العاروري: المقاومة والتصدي لالحتالل هو السبيل الوحيد لوقف العدوان  .8
التعازي لذوي الشهيد الطفل علي ، العاروريقّدم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح 

عاًما(، مشيًدا بصمود أهالي المغير أمام هجمات المستوطنين وجرائم االحتالل  13أيمن أبو عليا )
وأكد العاروري أن المقاومة والتصدي لالحتالل بكل األشكال هو السبيل الوحيد لوقف  المستمرة.

وشدد العاروري على أن حركة حماس ستواصل مع الكل  العدوان اإلسرائيلي المتواصل على شعبنا.
فشال مخططاته في ضم الضفة وتهويد القدس  الوطني الفلسطيني التصدي لالحتالل ومستوطنيه، وا 

 المحتلة.
 6/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 بقباطية اشتباكات ومواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود االحتالل .9

مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، األحد، عمليات دهم وتفتيش شهدت : رام هللا
نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت خاللها عددا من المواطنين، واندلعت اشتباكات في بلدة 

ففي جنين، شهدت بلدة قباطية جنوب جنين اشتباكات ومواجهات بين الشبان الفلسطينيين  قباطية.
وأفادت مصادر محلية  حتالل، سمع خاللها أصوات إطالق نار كثيف وقنابل صوتية.وجنود اال

آلية عسكرية، اقتحمت البلدة من  13بالبلدة أن قوة عسكرية كبيرة من جيش االحتالل، قدرت بنحو 
 جهة طريق بلدة الزبابدة، واقتحمت عدة حارات، وفتشت منازل عدة فيها.

 6/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أشكنازي: لم يبق أمام الفلسطينيين سوى التفاوض غير المشروط .10
 ]أمس[ وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي خالل مداخلة في منتدى حوار المنامة اليوم قال

"بالنظر للتطورات الدراماتيكية في المنطقة خالل الفترة األخيرة، دائما كانت هناك حلقتان : األحد
إسرائيلي، وفلسطيني إسرائيلي. اآلن يمكنني القول إن الصراع العربي اإلسرائيلي للصراع، عربي 

أن الخيار ، وأضاف يتالشى بعد اتفاقيات السالم مع مصر واألردن واإلمارات والبحرين والسودان".
 .المتاح اآلن للفلسطينيين، هو إما إنهاء الصراع أو أن يظلوا داخل هذه الحلقة المفرغة، حسب تعبيره

"أقول للفلسطينيين إن الباب مفتوح لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط. نحن أبناء ، وتابع أشكنازي
وأكد أشكنازي أن ما يسمى باتفاقات أبراهام للتطبيع  هذه المنطقة ونعرف المشاكل ونعرف التحديات".

 اعتها".مع اإلمارات والبحرين ال تأتي على حساب الفلسطينيين، بل تشكل "فرصة ال يجب إض
وأبدى وزير الخارجية اإلسرائيلي أسفه وعدم فهمه "سبب رفض الفلسطينيين لهذا العرض"، وقال 
"صحيح أن األمر قد ال يكون سهال لكنه لن يتكرر. وال أريد العودة للماضي ألذكركم كم مرة رفض 

 الفلسطينيون فرصا من أجل السالم".
 6/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ة في محاكمة نتنياهو... ومحاوالت لمنع انتخابات رابعةجلسة تمهيدي .11

عقدت المحكمة المركزية في القدس جلسة تمهيدية قبيل بدء جلسات : نظير مجلي - تل أبيب
المحاكمة الرسمية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس األحد، للبت في طلبه إلغاء 

 قضايا رشى وفساد. 3الئحة االتهام ضده في 
وجاءت هذه الجلسة وسط أجواء غليان في الحلبتين السياسية اإلسرائيلية. فمن جهة؛ تستمر 
المظاهرات الشعبية ضده في جميع أنحاء البالد، لألسبوع الخامس والعشرين على التوالي. ومن جهة 

برئاسة بيني « كحول لفان»ثانية؛ تجري محادثات بين قطبي الحكومة، الليكود برئاسة نتنياهو وحزب 
غانتس، وزير األمن، بغية التوصل إلى تفاهمات تمنع حل الكنيست )البرلمان( والتوجه النتخابات 

وقد عقد غانتس جلسة مع وزير  مبكرة، التي إذا جرت، فإنها ستكون الرابعة في غضون سنتين.
 ن إقرار الموازنة العامة.المالية، يسرائيل كاتس، ترمي إلى تسوية الخالفات بين الحزبين بشأ

 6/12/2020، ، لندنالشرق األوسط
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 خالفات تعّم "المعسكر" المعارض لنتنياهو .12
شّن رؤساء األحزاب المعارضة لرئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، هجوًما : أحمد دراوشة

من قبل وزير األمن  حاًدا على بعضهم البعض، باإلضافة إلى الهجوم على نتنياهو نفسه، خصوًصا
ورئيس قائمة "كاحول الفان"، بيني غانتس، الذي هاجم معارضي نتنياهو بنفس الحّدة الذي هاجم 

 فيها نتنياهو.
، شّدد غانتس على أّن الذهاب إلى انتخابات مبكرة إن لم تمّرر الحكومة الميزانّية، 12فعلى القناة 

لو كان غير ذلك، لُمّررت الميزانّية منذ مّدة" وتابع قائال "نحن نذهب إلى انتخابات بسبب نتنياهو، و 
 "ال ندير دولة بميزانّية ألسبوع. نتنياهو أهدر نصف عام".

كما هاجم غانتس شريكه السابق في إقامة "كاحول الفان" ورئيس قائمة "يش عتيد"، يائير البيد، قائال 
قود المعسكر، البيد غير قادر على إقامة إنه "ال احتمال للتعاون مع البيد في قائمة واحدة. أريد أن أ

ودعا غانتس رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، إلى  حكومة في إسرائيل".
"( إنه 11أّما يعالون، فذكر خالل لقاء مع هيئة البث الرسمّية )"كان  االنضمام إلى "كاحول الفان".

نه سيقّرر ذلك فور المصادقة نهائًيا على حّل تيلم –لم يقّرر بعد مغادرة قائمة "يش عتيد  " وا 
نه  12ونقلت القناة  الكنيست. عن "مقّربين من آيزنكوت" نفيه القطاع لوجود تفاهمات مع يعالون، وا 

 لم يتّخذ قراًرا بشأن دخول المعترك السياسي.
 6/12/2020، 48عرب 

 
 اعتقاالت في مظاهرات مناهضة لنتنياهو .13

بشبهة اإلخالل بالنظام العام، خالل  الجمعة،شخصًا  27اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية  تل أبيب:
 مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شارك فيها اآلالف قرب مسكنه الرسمي في القدس.
ونقلت هيئة البث اإلسرائيلي عن الشرطة القول إنها اضطرت الستخدام القوة إلجالء متظاهرين 

لى جانب  قطع محاور ومفترقات طرق رئيسية، حسبما نقلت وكالة األنباء األلمانية. حاولوا وا 
المحتجين السياسيين، يشارك محتجون على األوضاع االقتصادية في المظاهرات، احتجاجًا على 

 التي كانت الحكومة قد فرضتها.« كورونا»قيود 
 6/12/2020، ، لندنالشرق األوسط
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 بعدم مالحقة شرطيين أصابا طفاًل فلسطينيًا في عينه بعيار مطاطي: قرار "إسرائيل" .14
 أعلنت وزارة العدل اإلسرائيلية عدم مالحقة شرطيين قضائيًا بتهمة إصابة طفل فلسطيني تل أبيب:

بلدة العيساوية يبلغ تسع سنوات في عينه وفقدانه البصر فيها، في قرار اّطلعت عليه، )األحد(، من 
الذي اقُتلعت عينه إن ابنها  وقالت عائلة الطفل الفلسطيني مالك عيسى «.الفرنسيةوكالة الصحافة »

ُأصيب في فبراير )شباط( بطلقة غير فتاكة ُتستخدم للسيطرة على الحشود، وذلك خالل شرائه 
وقالت الشرطة حينها إن تدخلها كان بهدف التصدي ألعمال شغب في المنطقة، وفق ما  شطيرة.
وقالت وزارة العدل إن قسم الشؤون الداخلية التابع لها، وبعد  «.صحافة الفرنسيةوكالة ال»ذكرته 

 «.عدم توافر أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية»تحقيقات مكثّفة خلص إلى 
 6/12/2020، ، لندنالشرق األوسط

 
 قوة إسرائيلية تقع بحقل ألغام لدى محاولتها وقف عملية تسلل على الحدود األردنية .15

وسائل إعالم عبرية عن عملية لجيش االحتالل اإلسرائيلي لمواجهة عملية تسلل على الحدود  كشفت
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت؛ إن أوامر صدرت لجنود إسرائيليين هذا  األردنية.

يوم  12وفقا لتقرير للقناة و  األسبوع بوقف تسلل مشتبه به على الحدود األردنية، بدون أسلحة.
لسبت، دخلت قوات االحتالل اإلسرائيلي التي تم إرسالها في البداية إلى السياج الحدودي في حقل ا

وحسب وسائل اإلعالم العبرية لم  ألغام عن طريق الخطأ، وتعين على المهندسين العسكريين إنقاذهم.
 ترد أنباء عن وقوع إصابات.

 6/12/2020، "21موقع "عربي 
 

 تتعرض البتزاز هاكرزشركة تأمين إسرائيلية  .16
، أن عملية االبتزاز التي يتعرضون لها «شيربيت»أعلن ممثلو شركة التأمين اإلسرائيلية  تل أبيب:

«. عملية إرهاب اقتصادي دولية»منذ يوم الخميس الماضي، ليست إجرامًا جنائيًا، فحسب، بل إنها 
زاز وسيتخذون اإلجراءات الالزمة وأكدوا، خالل جلسة للمحكمة، أمس األحد، أنهم لن يرضخوا لالبت

 ينشرون بياناتهم.« الهاكرز»إلجهاضه. لكن هذا الموقف ال يقنع عشرات الوف الزبائن، الذين بدأ 
 7/12/2020، ، لندنالشرق األوسط
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 "تنظيم الدولة"عسكريون إسرائيليون يوصون بتكثيف التعاون مع مصر لمواجهة  .17
إسرائيليون؛ إن "فرع تنظيم الدولة في مصر ينتقل من الدفاع  قال خبراء عسكريون: عدنان أبو عامر

إلى الهجوم، وبمجرد إعادة فتح الحدود مع سيناء، سيكون اإلسرائيليون الذين يتدفقون على شواطئ 
شبه الجزيرة مستهدفين أيضا، ويجب على إسرائيل االستعداد لهذا االحتمال اآلن أكثر من أي وقت 

" أن 21شرها معهد أبحاث األمن القومي بجامعة تل أبيب، ترجمتها "عربيوأضافوا بدراسة ن مضى".
"األشهر األخيرة شهدت تنفيذ التنظيم هجومين غير عاديين، أولهما تم تفجير أنبوب الغاز من 
إسرائيل لمصر، وتنفيذ هجوم مشترك على قاعدة عسكرية، ويشكالن تغييرا باستراتيجية التنظيم، 

لبقاء إلى النشاط واإلضرار باالقتصاد المصري والحكومة، بما في ذلك والتحول من الدفاع وا
 األضرار التي لحقت بقناة السويس والسياحة في سيناء".

 7/12/2020، "21موقع "عربي 
 

 تعلن إحباط تهريب ثالثة أرباع طن من الكوكايين إلى دبي "إسرائيل" .18
للمخدرات، من أميركا الالتينية إلى دبي، تل أبيب: كشفت الشرطة اإلسرائيلية عملية تهريب ضخمة 

وأحبطتها قبل وصولها إلى الهدف، وأن حكومتي البلدين تبحثان عن وسيلة لتعميق التعاون ومنع 
وقالت هذه المصادر إن عصابات الجريمة  تنفيذ مزيد من هذه الصفقات واعتقال المتورطين.

نها تعمل على أعلى المستويات للمتاجرة المنظمة في إسرائيل ودبي، أقامت شبكة عالقات وثيقة،  وا 
 بالمخدرات وكذلك لتبييض األموال عن طريق صفقات في مجال العقارات.

 7/12/2020، ، لندنالشرق األوسط

 
 سنة 27الموساد زرع عمياًل قرب فخري زاده قبل : يديعوت أحرونوت .19

كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس الجمعة، أن الموساد )جهاز المخابرات الخارجية  تل أبيب:
إلسرائيل(، تمكن من زرع عميل له قريبًا جدًا من عالم الذرة اإليراني، محسن فخري زاده، الذي تم 

 .1993اغتياله في طهران يوم الجمعة األسبق. وأن هذا العميل تمكن من التقرب من العالم في سنة 
 سنة، واستطاع تسجيل صوته وهو يتحدث عن المشروع النووي العسكري. 27أي قبل 

، «يديعوت أحرونوت»وجاء في تقرير للخبير في الشؤون األمنية، رونين بيرغمان، ونشرته صحيفة 
أمس الجمعة، أن التخطيط في إسرائيل لشن هجمات ضد المنشآت النووية في إيران كان قد وضع، 

، عندما كان 2008ه خالل والية رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، في عام وبدأ العمل علي
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إيهود باراك يتولى منصب وزير األمن. فقد حصلت في حينه على تسجيل بصوت العالم النووي 
 فخري زاده، يتحدث فيه عن برنامج نووي عسكري سري.

 5/12/2020، ، لندنالشرق األوسط

 
 ال تستطيع احتواء إيران بدون التعاون مع إدارة بايدن "إسرائيل"واشنطن بوست:  .20

ناقش السفير األمريكي السابق في إسرائيل والزميل البارز في معهد دراسات  إبراهيم درويش: - لندن
أن إسرائيل ال ” واشنطن بوست“األمن القومي بجامعة تل أبيب، دانيال شابيرو، في مقال بصحيفة 

 وهي ليست بحاجة إلى هذا.تستطيع وحدها احتواء إيران 
وقال شابيرو إن مقتل محسن فخري زاده الذي يعتبر األب الحقيقي للمشروع النووي اإليراني ُنسب 
إلى إسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها عن العملية. وتم تقديم عدة نظريات حول السبب للقيام بهذه 

أن هذه النظريات ليست قاطعة وربما صّدق مجموع هذه النظريات وما يهم  ويعلق شابيرو العملية.
اإلسرائيلي إن كانت هناك فرصة لكي تعترف حكومة رئيس الوزراء  -هو للتحالف األمريكي

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن لديها فرصة رسم استراتيجية مشتركة مع إدارة بايدن بطريقة تكون 
منظور والتحليالت اإلسرائيلية لو كانت تريد العمل مع إسرائيل ضد التهديد إدارته منفتحة على ال

 فإسرائيل ال تستطيع احتواء إيران لوحدها وهي ليست بحاجة لهذا. اإليراني.
 6/12/2020، القدس العربي، لندن

 
شوارع  4وحدة استيطانية و 9,000بناء على  .. المصادقةمخطط لبناء برج في "التلة الفرنسية" .21

 بالقدس
"األيام": اعتبرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس أن مخطط وزارة البناء واإلسكان  -القدس 

وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا، شمال مدينة  9,000اإلسرائيلية بناء مستوطنة جديدة تضم 
ث اإلسرائيلية، مساء أمس: وقالت هيئة الب القدس الشرقية، يلبي الشروط المطلوبة للمصادقة عليه.

إن القرار جاء بعد محادثة بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية األميركي 
شوارع  4من جهتها، أعلنت ميري ريغيف وزيرة المواصالت اإلسرائيلية المصادقة على  مايك بومبيو.

مليون شيكل، بينها التفافي اللبن، وشارع  400لصالح المستوطنين بالضفة الغربية، بتكلفة تصل إلى 
التفافي "موديعين عيليت"، وشارع في منطقة حزما، وجسر فوق شارع قلنديا يتضمن حواجز تفتيش 

 جديدة.
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مستوطن يقطنون مستوطنة "التلة الفرنسية" شمال  400من جهة ثانية، كشف اعتراض، قدمه نحو 
 24البناء في القدس، ضد خطة إسرائيلية لبناء برج من القدس الشرقية المحتلة، للجنة التخطيط و 

طابقًا يعتبر األطول في المدينة بين الجامعة العبرية ومستشفى "هداسا"، وذلك على أراض مصادرة 
ووفق المخطط، سيتم بناؤه في المركز التجاري للتلة الفرنسية، الستخدامات  من بلدة العيسوية.

وحدة استيطانية، وشققًا صغيرة لصالح طالب  150م أكثر من متعددة، مكاتب ومحال تجارية ويض
 دونم. 2.5 حواليوتبلغ مساحة المخطط  الجامعة.

 7/12/2020، األيام، رام هللا
 

 جماعات الهيكل" تطلق برنامجًا القتحامات األقصى خالل األيام المقبلة .22
 المتطرفين اليهود إلى اقتحاموكاالت: دعا قادة اتحاد منظمات جبل الهيكل جمهور  -القدس 

ودعت جماعات الهيكل  المسجد األقصى المبارك، وتحويل هذا الشتاء إلى "شتاء يهودي" فيه.
المتطرفة إلى تكريس االحتفال به بإشعال الشمعدانات والرقص لياًل في ساحة الغزالي مقابل باب 

ضاءة الشمع في باب العامود والرسومات المرسلة إلى األسوار في باب الخليل، وعلى  األسباط، وا 
 طول أبواب وأسوار باب الساهرة وشارع السلطان سليمان القانوني.

 7/12/2020، األيام، رام هللا
 

 عشرات المستوطنين وطالب يهود يقتحمون "األقصى" .23
اقتحم عشرات المستوطنين وطالب يهود، األحد، باحات المسجد األقصى المبارك، من جهة باب 

سط حراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي. وأفاد دائرة األوقاف اإلسالمية في المغاربة، و 
طالبًا يهوديًا، اقتحموا باحات األقصى، ونفذوا جوالت  44مستوطنا، و 45القدس المحتلة، بأن 

 استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة. 
 6/12/2020، فلسطين أون الين

 
 العام األسوأ على اإلطالق في حياة األسرى 2020: "األسرىإعالم " .24

هو أسوأ األعوام  2020أّكد مدير مكتب إعالم األسرى األسير المحرر ناهد الفاخوري، أّن عام : غزة
 التي مّرت على األسرى من الناحية الطبية والصحية في ظل اإلهمال الطبي وجائحة كورونا.

أسيرًا موزعون على عدد من السجون الصهيونية أصيبوا  130أّن أكثر من ، وأوضح الفاخوري
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وأشار إلى أّن أكثر  أسيرًا. 90بفيروس كورونا بينهم مرضى وكبار سن، في سجن جلبوع وعددهم 
 أسيرًا من هؤالء األسرى ممن هو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة. 50من 

 4,500؛ فقد بلغت بحسب الفاخوري وحول آخر اإلحصائيات ألعداد األسرى في سجون االحتالل
يحملون  يرأس 21من الداخل المحتل، و 63من القدس، و 320من قطاع غزة، و 255أسير، بينهم 

وال . أسيرة 39ويقبع في سجون االحتالل  الجنسية األردنية، وأما البقية فكلهم من الضفة المحتلة.
كما تعتقل ثمانية نواب من نواب  .18الـ طفاًل لم تتجاوز أعمارهم 155تزال قوات االحتالل تعتقل 

 .أسير مريض 700 -وفق الفاخوري-ومن بين األسرى . المجلس التشريعي
 6/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المستوطنون يواصلون حربهم على الزيتون واالحتالل يقّيد حركة المزارعين في األغوار .25

االحتالل اإلسرائيلي، والمستوطنون، أمس، سلسلة من "األيام"، وكاالت: نفذت قوات  –محافظات 
 االعتداءات في الضفة، إضافة إلى اعتقال عدد من المواطنين، إلى غير ذلك.

شجرة زيتون معمرة، وهدم جدران استنادية حجرية في  42في سلفيت، أقدم مستوطنون على تقطيع 
الواقعة بمحاذاة مستوطنة "رحاليم"،  أراضي قرية ياسوف، شرق المحافظة، المعروفة بأرض "المحاور"

كما قطع مستوطنون أشجار زيتون في قرية كفر  وتعود ملكيتها للمواطَنين رضا وراجح عطياني.
وفي األغوار الشمالية، منعت قوات االحتالل المزارعين من العمل داخل  الديك غرب سلفيت.

ملف األغوار بمحافظة طوباس، وقال مسؤول  أراضيهم في قرية عاطوف، واستولت على جرافتين.
 معتز بشارات: إن قوات االحتالل منعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والعمل فيها.

 7/12/2020، األيام، رام هللا
 

 فلسطينيو الداخلالعنف يتفاقم في أوساط  .26
الكثيرة التي تواصلت أعمال الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل، على الرغم من الحمالت  رام هللا:

أطلقتها الجماهير العربية العام الماضي ضد الجريمة، ووضع الشرطة اإلسرائيلية خطة لمواجهة 
وذكرت هيئة البث اإلسرائيلية، أن فلسطينيين قتال الليلة الماضية، وُقتل الشابان بعد  تفشي العنف.

ع عدد ضحايا جرائم القتل، وبمقتل الشبان األربعة، يرتف المثلث..و  في اللد شابين ساعات من قتل
 98)المركز العربي لمجتمع آمن( منذ بداية هذا العام، إلى « أمان»وفقًا للمعطيات الواردة من مركز 

 امرأة.  18شخصًا، بينهم 
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وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن المجتمع العربي يواصل الغرق في مستنقع العنف؛ لكن قادة هذا 
 سرائيلية بالتقاعس عن مواجهة الجريمة.المجتمع يتهمون الحكومة اإل

 6/12/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيلـ"معاقبة مذيع مصري حّذر من انتقال كابالت اإلنترنت ل .27

فوجئ المذيع المقّرب من النظام المصري أسامة كمال بقرار من المجلس : القاهرة –عبد هللا حامد 
األعلى لإلعالم يمنعه من الظهور على الشاشات لمدة أسبوعين، مع تغريم قناة المحور التي تبث 

 جنيها(. 15.6ألف جنيه )الدوالر نحو  100برنامجه عبر شاشتها مبلغ 
د تحقيقات اسُتدعي إليها المذيع ومسؤول الشؤون وجاء قرار المنع والغرامة الذي صدر السبت بع

القانونية في القناة، بشأن شكوى تقدمت بها الشركة المصرية لالتصاالت )حكومية(، لتضررها من 
إحدى فقرات البرنامج التي يكشف فيها كمال عن أضرار بليغة ستلحق بمكانة مصر، كنقطة عبور 

 ية لصالح إسرائيل.للكابالت البحرية الدول استراتيجيةمركزية 
 6/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من دون رقابة "إسرائيل"وزير سوداني: الجيش يطّور عالقات مع  .28

ب أ: انتقد وزير اإلعالم السوداني فيصل محمد صالح الجيش لتطويره عالقات مع  د -الخرطوم 
إسرائيل، من دون إخطار مسؤولين آخرين، ما يشير إلى مزيد من التوتر داخل حكومة تقاسم السلطة 

ووفقًا لوكالة بلومبرج لألنباء، قال فيصل صالح، خالل حديث لقناة تلفزيونية محلية، في  بالبالد.
متأخر من يوم السبت: إن زيارة وفد إسرائيلي إلى مؤسسة تصنيع عسكرية سودانية الشهر وقت 

"، مقرها الخرطوم: إن 24وقال صالح لقناة "إس  الماضي قد تمت من دون علم مجلس الوزراء.
العالقات الخارجية "يفترض أن تكون بيد مجلس الوزراء"، مضيفًا: "لكن األمور المتعلقة بالتطبيع في 

 الجيش بشكل فعلي وأحادي". يد
 7/12/2020، األيام، رام هللا

 
 "إسرائيل"مسؤول اماراتي: هجمات إلكترونية استهدفت اإلمارات بعد التطبيع مع  .29

لحكومة دولة اإلمارات اليوم األحد إن اإلمارات تعرضت لهجمات  دبي: قال رئيس األمن السيبراني
وقال محمد حمد الكويتي في لقاء أمام جمهور  إلكترونية بعد إقامة عالقات رسمية مع إسرائيل.
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مؤتمر في دبي إن التطبيع مع إسرائيل على سبيل المثال جعل اإلمارات هدفا بالفعل لهجمات 
 ضخمة من بعض النشطاء اآلخرين.

 6/12/2020، القدس العربي، لندن
 

 نقلت نشاطها إلى اإلمارات "إسرائيلـ"جريمة بالقناة إسرائيلية: منظمات  .30
قالت قناة إسرائيلية إن قادة بارزين في منظمات الجريمة بإسرائيل بدؤوا أخيرا بنقل نشاطهم إلى دولة 

كبير في الشرطة اإلسرائيلية لم ( الخاصة عن ضابط 12ونقلت القناة ) اإلمارات العربية المتحدة.
تسّمه قوله إن قادة المنظمات اإلجرامية يعملون من خالل وكالء أرسلوهم نيابة عنهم، أو سافروا هم 

كما نقلت عنه قوله إن هؤالء المجرمين  بأنفسهم إلتمام صفقات تقدر بعشرات ماليين الدوالرات.
 أنهم مجرمون خطرون. ينتحلون صفة رجال أعمال إسرائيليين، ويخفون حقيقة

وأوضح الضابط اإلسرائيلي أن المجرمين اإلسرائيليين يشترون عقارات في دبي، ويشاركون في 
مشروعات غذائية وفندقية يتخذونها ستارا لالتجار بمخّدر الكوكايين وغسل األموال التي جمعوها في 

 إسرائيل.
 6/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"اقتراح تركي لترسيم الحدود االقتصادية مع : "يسرائيل هيوم" .31

نشر قائد سالح البحرية التركية السابق، األدميرال جيهات يايجي، مقاال في دورية : بالل ضاهر
سرائيل. واعتبرت  إسرائيلية، تضمن اقتراحا حول تنظيم الحدود االقتصادية البحرية بين تركيا وا 

نشر المقال واالقتراح، من جانب شخصية مقربة من الرئيس  صحيفة "يسرائيل هيوم"، األحد، أن
التركي، رجب طيب إردوغان، هو "مؤشر آخر على رغبة تركيا بالمصالحة مع إسرائيل، بعد سنوات 

"( التي Turkeyscopeوسينشر المقال في مجلة "توركيسكوب" )" من المواجهة الدبلوماسية الشديدة".
 جامعة تل أبيب.ستصدر عن مركز موشيه دّيان في 

ووفقا للصحيفة، فإن هذه المرة الثانية التي تعبر فيها تركيا عن رغبتها بالتوصل إلى تسوية مع 
إسرائيل في مجال الطاقة. وقبل أربعة أشهر، بعثت تركيا برسالة إلى إسرائيل حول رغبتها بدء 

 محادثات في هذا الموضوع، لكن هذه الخطوات لم تستمر بسبب أزمة كورونا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله، في رد على االقتراح التركي، إن "تحسين العالقات مع 
أنقرة هي خطوة مباركة"، "لكن االقتراح الذي يأتي على حساب قبرص، ال يشكل نقطة بداية حتى". 
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تحدة وأضاف أن "قبرص هي حليفة إلسرائيل والحدود البحرية بين الدولتين تعترف بها األمم الم
 واالتحاد األوروبي".

 6/12/2020، 48عرب 
 

 بأجهزة متطورة تتحكم فيها األقمار االصطناعيةتّم اغتيال فخري زاده : طهران .32
قال نائب قائد الحرس الثوري اإليراني، إن عملية اغتيال العالم اإليراني محسن فخري زاده تمت 

نه لم  يكن هناك أي مهاجم في مكان الحادث. بأجهزة متطورة تتحكم فيها األقمار االصطناعية، وا 
وأضاف فدوي أن عملية االغتيال تمت بواسطة رشاش جرى التحكم فيه عبر األقمار االصطناعية 

وأشار إلى  باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي للتعرف على وجه فخري زاده واستهدافه بشكل دقيق.
 ابت واحدة أحد حراسه الشخصيين.منها فخري زاده، وأص 5رصاصة، أصابت  13أنه تم إطالق 

حارسا كانوا يرافقون فخري زاده، وأن انفجار سيارة الشحن كان يستهدف حراسه  11وأوضح فدوي أن 
 الشخصيين.

 6/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 كردستان العراق يكذب تصريحات للمتحدث باسم نتنياهو .33
نفت حكومة إقليم كردستان العراق السبت وجود مصالح إلسرائيل أو مواطنين لها في اإلقليم. يأتي 
هذا النفي ردا على مزاعم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن 

 ن العراق.مواطني إسرائيل عرضة لهجمات إيرانية محتملة في عدة دول ومناطق بينها كردستا
وفي بيان قال المتحدث باسم حكومة اإلقليم جوتيار عادل "نحيط جميع األطراف علما، وكما أعلنا 
مرارا وتكرارا، أن إسرائيل ليست لديها أي مصالح في إقليم كردستان، وال يوجد أي من مواطنيها على 

 أراضي اإلقليم". وأضاف عادل أن تصريح جندلمان بعيد عن الصحة.
 6/12/2020، نت، الدوحة الجزيرة

 
 االتحاد األوروبي يطالب بإيضاح حول استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش اإلسرائيلي .34

د ب أ: طالب االتحاد األوروبي إسرائيل بإعطاء توضيح لواقعة استشهاد طفل فلسطيني  - تل أبيب
 بعد مواجهات مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.
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األوروبي المختص بالشؤون الفلسطينية السبت إن على السلطات اإلسرائيلية أن وقال وفد االتحاد  
 تحقق في الواقعة على نحو سريع، وكامل، وطالب بمحاسبة المتورطين.

 5/12/2020القدس العربي، لندن، 
 

 األميركي: ما جرى للطفل أبو عليا عملية قتل بشعة وحشية برعاية دولة عضو بالكونغرس .35
استهجنت عضو الكونغرس األميركي بيتي ماكولوم، قتل قوات االحتالل اإلسرائيلي الطفل : واشنطن

ووصفت ماكولوم في  الفلسطيني علي أبو عليا من قرية المغير شمال شرق رام هللا قبل يومين.
تصريح صحفي ما جرى "بالقتل الوحشي برعاية دولة"، داعية اإلدارة القادمة للرئيس األميركي 

عاما  15وقالت: "إّن مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر  جو بايدن بالتحقيق في الحادث.المنتخب 
 برصاصة في بطنه على يد جندي إسرائيلي في الضفة الغربية هو عملية قتل بشعة برعاية دولة".
وأضافت: "أحث إدارة بايدن على التحقيق الكامل، وطمأنة الشعب األميركي من أّن أيًا من 

العسكرية الممولة من دافعي الضرائب األميركيين إلسرائيل لن تكون بمنزلة مساعدة  المساعدات
 مادية لقتل األطفال".

 6/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تحريض "إسرائيلي" على التبرعات العربية للجامعات األمريكية .36
في مقاله بصحيفة معاريف، ترجمته  قال البروفيسور إيتان غلبوع: عدنان أبو عامر -21عربي
"، إن "إسرائيل مطالبة بأن تضمن استمرار إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن بالعمل ضد 21"عربي

ظاهرة التبرعات القادمة من الدول العربية والفلسطينيين لصالح الجامعات األمريكية؛ ألنها تزيد من 
ن "إدارة ترامب نشرت بيانات حول مساهمات وأضاف أ حدة معاداة إسرائيل في حرم الجامعات".

تبرعت الدول العربية  2020-1981الدول العربية والفلسطينية بالجامعات األمريكية، واتضح أنه بين 
بالمئة منها، وأكبر المانحين هي  40بعشرة مليارات دوالر للجامعات األمريكية، دون اإلبالغ عن 

الجامعات الحاصلة على التبرعات: هارفارد، كولومبيا،  قطر والسعودية واإلمارات والكويت، وأهم
 ييل، كورنيل، وجورج تاون".

وأشار إلى أن "األموال تهدف إلنشاء مراكز بحثية وكراسي ومناهج ومشاريع حول القضايا  
اإلسالمية والعربية والفلسطينية، وظهر الفتا أن الفلسطينيين لهم نصيب وافر من التبرعات، ففي 

مليون دوالر للجامعات األمريكية، صحيح أنه مبلغ صغير،   4.5ألربع الماضية، تبرعوا بـالسنوات ا
لكنه يحدث فرقا كبيرا، ورغم أن السلطة ال تملك موارد للتعامل مع كورونا، وخفضت نصف رواتبها، 
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 275 ، تبرعت فلسطين بمبلغ2017وأكد أنه "في  لكن لديها أموال تستثمرها في الجامعات األمريكية".
ألف دوالر في  525، و2018ألف دوالر في  775ألف دوالر لجامعة هارفارد المرموقة والغنية، و

ألف دوالر لجامعة براون إلنشاء كرسي للدراسات  643تبرع الفلسطينيون بمبلغ  2020، وفي 2019
الفلسطينية، مع العلم أن السلطة الفلسطينية تعيش بشكل أساسي على التبرعات السخية من العديد 

 تلقت مساعدات أمريكية بنصف مليار دوالر سنويا". 2019من الدول، وبحلول 
 6/12/2020، "21موقع "عربي 

 
 انتظار قطار ألغيت رحلته .37

 عمرو نبيل
الحالة الفلسطينية الواقعة في انقسام داخلي وصلت إلى حدود االنفصال، وتحت ضغط استعصاءات 
متنامية تحول دون التفاؤل بفتح مسار سياسي يفضي إلى حل... هذه الحالة أنهكها االنتظار متعدد 

سالم وقعت تحت طائلة احتضار طويل  األوجه... انتظار إدارة أميركية تعيد الحياة إلى شعملية
األمد، فال هي على قيد الحياة وال هي في موت معلن، وكذلك انتظار إدارة إسرائيلية مختلفة عن 
إدارة نتنياهو صاحب امتياز واختصاص إغالق الفرص مهما كانت ضعيفة، وكذلك انتظار معجزة 

العادلة قيد التداول... إلى جانب  عقد مؤتمر دولي إن لم يحقق حاًل فعلى األقل يبقي القضية
 انتظارات أخرى متفاوتة الواقعية واالستحالة.

انتظارات الفلسطينيين كان لها ما يبررها في زمن مختلف عن الزمن الذي نعيشه في الوقت الراهن، 
كان انتظار إدارة أميركية تضخ دمًا في عروق العملية السياسية بعد تجمد كان يبدو مؤقتًا بررته 

 لرعاية األميركية المتحمسة إلنجاز سالم فلسطيني إسرائيلي تداوله كثير من الرؤساء األميركيين.ا
وانتظار تغيير في إسرائيل كان مبررًا أيضًا حين كان هنالك حزب عمل يعد قويًا وحزب ميرتس كان 

ع، فال قوة في فعااًل ونواب عرب يرجحون قرارات وتوجهات، غير أن ذلك كله لم يعد قائمًا في الواق
إسرائيل تستحق الرهان عليها ولو بالحد األدنى إلعادة بعض حياة إلى عملية السالم، وحتى بالحد 
الذي يحفظ ماء وجه من يمكن أن يقبل بها من الفلسطينيين، ال إدارة أميركية مستعدة للمجازفة ببذل 

عالن الوفاة، وال قوة ثالثة جهد إلنقاذ عملية سالم تواصل احتضارها بين موت سريري وتردد في إ 
 تحفز وتحرض وتتحرك ولو تحت عنوان إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا مشروع السالم.

سرائيلية ودولية كهذه، يشبه انتظار قطار ألغيت رحلته من  إن انتظار شيء ما في حالة أميركية وا 
 ألغيت إلى ما ال نهاية.دون معرفة لموعد محدد الستئنافها، وحتى من دون التسليم بأن الرحلة 
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إن أول ما يتعين على الفلسطينيين القيام به هو مغادرة محطة االنتظار أواًل ولن يلومهم أحد على 
ذلك، فقد أعطوا لفرص السالم العادل، وحتى غير العادل كل ما طلب منهم أن يعطوا وكان سخاؤهم 

االتهام الذي التصق بهم بأنهم لم يتركوا في العطاء الذي سمي بالتنازالت راجعًا إلى رغبتهم في نفي 
فرصة إلضاعة الفرص إال واغتنموها، وكذلك رغبتهم المشروعة في حياة كريمة داخل دولة يعيشون 
فيها ويحملون هويتها، ويقررون مستقبل أجيالهم في ظلها بعيدًا عن اإلهانة الدائمة واإلذالل 

 ظاعة ضدهم.المتمادي الذي يمارسه االحتالل بأشد وسائل الف
إنَّ مغادرة محطة االنتظار يجب أن يكون بديلها محطة الفعل الذي ينبغي أن يبدأ ويتكرس في أداء 
الواجبات األساسية نحو الذات. وهي واجبات يمكن أداؤها من دون انتظار تغيير ال في القيادة 

ا قليلة الفاعلية والتأثير؛ اإلسرائيلية وال األميركية، وحتى من دون انتظار مبادرات أوروبية ثبت أنه
ليتفرغوا لتحسين إداراتهم لشؤون الماليين من الفلسطينيين الذين يعيشون تحت رايات السلطة الوطنية 
التي أنهكها االنقسام واالنهيارات المتتالية، وليرمموا العالقة المضطربة، إن لم أقل المعدومة مع 

ورة، حين ينجزون مهامهم على هذا الصعيد نصف شعبهم المنتشر على كل مكان فوق سطح المعم
ستكون مخاطبتهم للعالم أجدى وأكثر مصداقية، ذلك أن من ينتظر قطارا ألغيت رحلته يكون قد 
اختار العجز والالجدوى، وهذا ما ال يمكن للشعب الفلسطيني وأصدقائه وأشقائه المخلصين أن يقبلوا 

 به.
 7/12/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 ة على أنغام االنتخابات األمريكيةإسرائيلي .38

 فايز أبو شمالة د.
ن كانت هذه الخطوة بحد ذاتها ال  بالقراءة األولى، وافقت الكنيست اإلسرائيلي على حل نفسها، وا 
تشير إلى قرب إجراء االنتخابات البرلمانية المبكرة للكنيست، إال أن القراءة الثانية والثالثة ليست 

ذهبت إليه القراءة األولى، وال سيما أن المعطيات القائمة على األرض، والتي ببعيدة، وستعزز ما 
حفزت حزب أزرق أبيض على الثورة ضد نتنياهو لن تتغير، ولن تنجح كل أالعيب نتنياهو بلم شمل 
االئتالف الحاكم، ولن ُتصِلح تنازالته ما انكسر من عالقة، فما يجري على أرض الواقع من تحوالت 

تفوق قدرة عصا نتنياهو السحرية في االستمرار بتقديم نفسه  -نتائج االنتخابات األمريكية-ية دراماتيك
 ملك )إسرائيل( غير المنازع.

لقد دللت التجارب على أن العقل اإلسرائيلي النفعي ُيؤِثر مصلحة الدولة على مصلحة الحزب، 
رة للمجتمع اإلسرائيلي، وال رمز ويفاضل بين مصلحة المجتمع على مصالح األفراد، وال شخصية كبي
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يستظل بسيفه اليهود، المصلحة العليا لما يحسبونه وطنهم هي الحكم في كل خالف، وال يهتم 
اإلسرائيليون بما قدم رئيس الوزراء من إنجازات، ما دام ال يضمن بقاؤه تواصل هذه اإلنجازات، وهذا 

ن الكثير من األمن والتطور وحسن العالقة المنطق ينطبق على شخص نتنياهو الذي قدم لإلسرائيليي
 والتطبيع مع عديد الدول العربية.

قراءة المستقبل بالنسبة للمجتمع اإلسرائيلي تقوم على اإلدراك الدقيق للمتغيرات الدولية، ولعل أهم هذه 
المتغيرات هو حجم الخالف المتوقع بين شخص رئيس الوزراء نتنياهو وبين اإلدارة األمريكية 

ديدة، برئاسة بايدن، فرئيس الوزراء نتنياهو الذي تألق مع تألق الرئيس ترامب ألربع سنوات، الج
سيسقط مع سقوط ترامب، ولن تعجز دولة )إسرائيل( عن تقديم شخصية سياسية جديدة، قادرة على 

مية، إكمال مشوار اإلنجازات الذي حققه نتنياهو، دون االصطدام مع أي من األطراف الدولية واإلقلي
فـ)إسرائيل( تعرف أن االبتسامة العريضة التي كان يحظى بها نتنياهو من بعض الدول حين كان 

 كوشنر مستشاًرا للرئيس، لن ينالها بعد سقوط الرئيس نفسه.
وفي هذا المضمار ال يمكن تجاهل دور بعض الدول العربية والقيادة الفلسطينية، الذين استقبلوا 

بالدعوة إلى استئناف المفاوضات كما أفادت بعض التقارير عن وساطة الرئيس األمريكي الجديد 
مصرية لترتيب لقاء تفاوضي إسرائيلي فلسطيني، وقريب من هذا جاء تصريح وزير الخارجية 
السعودي، وهو يعلن عن تأييد بالده الستئناف الحوار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وهذا الحوار ال 

ياهو رئيًسا للوزراء، فالمفاوضات والحوار تنتظر نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، يتحقق ما دام ظل نتن
 وتنتظر رئيس وزراء إسرائيلي جديد.

ورغم أن استطالعات الرأي داخل المجتمع اإلسرائيلي تشير إلى تفوق األحزاب اليمينية باألغلبية 
المريحة في االنتخابات القادمة، ورغم الحديث عن تشكيل تكتالت حزبية جديدة يكون رئيس األركان 

ضات دون السابق غادي آيزنكوت أحد أركانها، إال أن ذلك ال يمنع من استئناف المفاوضات، مفاو 
أفق سياسي، مفاوضات وحوار ألجل الحوار، وهذه هي استراتيجية األحزاب اليمينية واليسارية في 

 دولة عدوانية تعرف من أين تؤكل الكتف العربية.
 6/12/2020فلسطين أون الين، 

 
 حرب إسرائيل على األطفال الفلسطينيين .39

 جدعون ليفي
ئين، ورحنا نبحث عن منطقة مفتوحة نجلس فيها في األسبوع الماضي كنا في مخيم العروب لالج

خشية من فيروس كورونا. لم نجد مكانًا. ففي مخيم تلتصق داخله البيوت بعضها ببعض، ال يزيد 
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عرض الممرات داخله عن عرض جسم الرجل، وتنتشر في أرجائها الفضالت، ال يوجد مكان تجلس 
ة أو مقعد، بل ال يوجد حتى ممرات جانبية. فيه في الخارج. يمكن للمرء فقط أن يحلم بوجود حديق

 هنا يعيش باسل البداوي، الذي أطلق الجنود قبل عام النار على شقيقه فأردوه قتياًل.
قبل أسبوعين انتزع باسل من سريره في ليلة قارصة وأخذ حافي القدمين للتحقيق. جلسنا داخل منزل 

رج نذهب إليه. وبينما كنا هناك، سد الجنود عائلته الضيق وقد أدركنا أنه ال يوجد مكان في الخا
اإلسرائيليون المدخل إلى المخيم، كما يفعلون من حين آلخر، بشكل تعسفي، فتنامى اإلحساس 

 باالختناق. 
هذا هو عالم باسل وهذا هو الواقع. يبلغ من العمر ستة عشر عامًا، وهو أخ مكلوم، اختطف من 
سريره في ظالم الليل البهيم من قبل الجنود. ليس لديه مكان يذهب إليه سوى المدرسة، والتي تغلق 

ك أفضل . ينعم باسل اآلن بالحرية، وهو بذل19-أبوابها بضعة أيام في األسبوع بسبب جائحة كوفيد
حظًا من غيره من األطفال والفتيان الذين يقبع ما يقرب من مائة وسبعين منهم رهن االعتقال في 
سجون إسرائيل. وهناك من األطفال من يتعرضون إلطالق النار عليهم من قبل الجنود، فيصاب 

يني هو بعضهم بجراح ويلقى بعضهم حتفه، دون تمييز لهم عن البالغين من أبناء شعبهم، فالفلسط
 الفلسطيني، ودون تمييز بين وضع يمثل تهديدًا للحياة ووضع ال يتجاوز حالة من "الشغب".

يوم الجمعة قتل الجنود علي أبو عليا، الغالم الذي يبلغ من العمر ثالثة عشر عامًا، برصاصة قاتلة 
قة ثم صورته اخترقت جسده. ال يمكن ألحد أن يبقى بال مباالة وهو يرى وجهه البريء في صور ساب

األخيرة وهو ملفوف بكفنه، وجهه مكشوف وعيناه مغمضتان، وقد حمله المشيعون على أكتافهم 
 وساروا به إلى مدفنه داخل قريته.

كان علي في كل أسبوع يذهب مع رفاقه للتظاهر ضد النقاط االستيطانية الخارجية المسعورة والعنيفة 
تيالء على ما تبقى من أراضي قريته، واسمها التي تنبثق عن مستوطنة كوخاف هشهار، لالس

المغاير. ال يوجد شيء أكثر عدالة من نضال هذه القرية، وال يوجد شيء أفظع من استخدام القوة 
القاتلة ضد المتظاهرين، وال يوجد على اإلطالق ما يبرر إطالق النار على علي وزرع رصاصة في 

أحد أدنى اهتمام خالل نهاية األسبوع بموت الطفل،  جسده أودت بحياته. بالطبع في إسرائيل لم يبد
 فهو مجرد طفل آخر.

حتى العام الدراسي الحالي كان خمسون طفاًل من المجتمع الرعوي رأس التين يدرسون في المدرسة 
داخل المغاير، قرية الغالم المتوفى. وكان يتوجب عليهم أن يسيروا ما يقرب من خمسة عشر 

يابًا، للحضور في المدرسة. قام أولياء أمورهم هذا العام، ميل( ك 9.3كيلومترًا ) ل يوم، ذهابًا وا 
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بمساعدة من منظمة خيرية تابعة للمفوضية األوروبية تتخذ من إيطاليا مقرًا لها، ببناء مدرسة 
 متواضعة وجميلة لهم داخل القرية.

اء بمضايقة التالميذ والمدرسين إال أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية تهدد بهدمها، وتقوم في هذه األثن
في قرية لم  –بزيارات مفاجئة للتأكد مما إذا كانت المراحيض، ال سمح هللا، موصولة بأنبوب مياه 

يحصل أصاًل أن وصلت بشبكة الكهرباء أو بشبكة المياه. ال بد أن األطفال في رأس التين يعرفون 
 عداد األموات.عليًا، زميلهم السابق في الفصل، الذي بات اآلن في 

لكن األطفال لم يعرفوا مالك عيسى، من العيسوية في القدس الشرقية. كان الغالم الذي يبلغ من 
العمر تسعة أعوام قد فقد إحدى عينيه بعد أن أصيب برصاصة ذات رأس إسفنجي أطلقها عليه 

لفات ارتكبتها ضابط شرطة إسرائيلي. ويوم الخميس، أعلنت وزارة العدل التي تحقق في مزاعم بمخا
الشرطة أنه لن توجه تهم ألحد بخصوص إطالق الرصاص، وذلك بعد عشرة شهور من التحقيق 

 المكثف.
كان يكفي أن يقبل من الشرطة المعنيين الزعم بأنهم تعرضوا للرجم بالحجارة، وأن واحدًا من تلك 

ر فيه مشهد رجم الحجارة ربما أصاب الطفل وتسبب في فقده لعينه. ولكن ال يوجد فيديو يظه
الحجارة، وال يوجد أي دليل آخر يثبت حدوث ذلك. بإمكان قتلة علي أيضًا أن يناموا هانئين: فلن 

 يحاكمهم أحد.. إذ إن كل ما فعلوه هو أنهم قتلوا طفاًل فلسطينيًا. 
تجري هذه الحوادث وغيرها خالل فترة هي واحدة من أهدأ الفترات في الضفة الغربية. هذا هو 

هاب الذي يقع، إنه اإلرهاب الذي ترتكبه الدولة. عندما نسمع عن مثل هذه الحوادث داخل اإلر 
أطفال ينتزعون من أسرتهم في منتصف الليل، غالم يصاب بعيار ناري في  –الدكتاتوريات الفظيعة 

فإن ذلك لمما تقشعر له األبدان وترتعد له  –عينه، وآخر يصاب برصاصة قاتلة تودي بحياته 
 ئص.الفرا

إطالق النار على المتظاهرين؟ على األطفال؟ أين تحدث مثل هذه األشياء؟ ليس في أرض نائية، 
نما في  نما فقط على بعد ساعة بالسيارة من مقر سكنك، وليس في نظام حالك الظلمة، وا  وا 

 الديمقراطية الوحيدة.
م ويهدم مدارسهم؟ ذلك ما ظنك بنظام يسمح بإطالق النار على األطفال، نظام يخطفهم أثناء نومه

 بالضبط ما ينبغي أن يكون عليه ظنك بالنظام الموجود هنا في بلدنا.
 هآرتس

 6/12/2020، "21موقع "عربي 
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