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 ص ح: حماس متمسكة بالوحدة والمقاومة وترفض التطبيع  .1
 متمسكةحماس في منطقة الخارج ماهر صالح إن الحركة في ذكرى انطالقتها قال رئيس حركة 

بوحدة الشعب الفلسطيني، وترفض مشاريع التطبيع واالعتراف باالحتالل، وتؤكد حق أمتنا وواجبها 
أن  ،33وأكد صالح في تصريح صحفي بمناسبة انطالقة الحركة الـ في المشاركة بمشروع التحرير.

 حماس متمسكة بوحدة الشعب الفلسطيني بجميع فصائله وتياراته في الداخل والخارج مثلما هي
 متمسكة بحق شعبنا في مقاومة االحتالل بكل الوسائل من أجل التحرير والعودة وتقرير المصير.
وجدد صالح تمسك الحركة بإعادة بناء وتطوير المؤسسات الفلسطينية، وتوسيع دائرة التمثيل 
شراك جميع القوى والفصائل والمؤسسات من أجل صناعة  والمشاركة وتطوير آليات صنع القرار، وا 

ستقبل فلسطيني يتناسب مع ما قدمه الشعب الفلسطيني من تضحية ومعاناة في سبيل حريته م
 واستقالله.

 8/12/2020، موقع حركة حماس
 
 "المجلس الوطني"استقالة عشرواي تنتظر اجتماع  .2

رام هللا: قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن استقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
عامًا(، من المنظمة، كانت ألسباب صحية. وأضافت المصادر:  74الفلسطينية حنان عشراوي )

المعلومات في وقت نشرت فيه وسائل  جاءت هذه «.تريد عشرواي الحصول على بعض الراحة»
إعالم إسرائيلية، أنها استقالت ألسباب شخصية، ورجحت أخرى أنها استقالت رفضًا لعودة 

 االتصاالت مع إسرائيل بدون استشارة تنفيذية المنظمة.
 9/12/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 اإلسرائيليرسائل فلسطينية إلى األمم المتحدة بشأن انتهاكات االحت ل  .3

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن إفالت : نيويورك
إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، من العقاب، عن الهجمات المباشرة ضد المدنيين، ومن بينهم 

 األطفال، أصبح أكثر تواترا وصادما، حتى أثناء الوباء.
سائل متطابقة بعثها السفير منصور، االثنين، إلى كل من األمين العام لألمم جاء ذلك في ثالث ر 

المتحدة، ورئيس مجلس األمن لهذا الشهر )جنوب إفريقيا(، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
وأكد  بشأن الجرائم التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.
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ور أن عمليات القتل خارج نطاق القانون أصبحت ممارسة ممنهجة لالحتالل، ترقى إلى جرائم منص
  الحرب ضد السكان المدنيين الواقعين تحت االحتالل.

 8/12/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 "االقتصاد": تشكيل مجلس اقتصادي حكومي يضم خبراء لمناقشة القضايا االقتصادية .4

رمانة: قال وكيل وزارة االقتصاد الوطني د. رشدي في حديثه لصحيفة "فلسطين": "شكل  رامي - غزة
مجلس اقتصادي حكومي، لمناقشة القضايا الضرورية ذات األولوية والخروج بتوصيات لتطويرها، 
تضم: وزارة االقتصاد عضًوا مقرًرا، ووزارتي المالية والزراعة، وخبراء من خارج اإلطار الحكومي". 

ضاف: "شكلت أيًضا لجنة اقتصادية مشتركة تضم اللجنة الحكومية االقتصادية واتحاد الصناعات وأ
الفلسطينية، والغرف التجارية واتحاد المقاولين الفلسطينيين، لمناقشة قضايا القطاع الخاص". وتابع 

لحكومي، وادي: "أيًضا شكلت لجنة إعداد السياسات والتخطيط، هدفها وضع سياسات ناظمة للعمل ا
 المتعلق بحماية المستهلك، ودعم الصناعات، والمواصفات والمقاييس وغير ذلك".

 8/12/2020طين أون الين، سفل

 
 رسالة ألمير الكويت: انتخابات مجلس األمَّة نموذٌج ُيحتذى بههنية في  .5

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ببرقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، 
وعّبر  الشيخ َنوَّاف األحمد الجابر الصباح، بمناسبة إنجاز ونجاح انتخابات مجلس األمَّة الكويتي.

ص تهنئة حركة حماس لدولة الكويت الشقيقة، أميرًا وحكومة وشعبًا، بهذه هنية في رسالته عن خال
المناسبة، داعيًا هللا تعالى بالتوفيق ألعضاء مجلس األّمة المنتخبين في خدمة دولة الكويت الشقيقة 
ورفعة مكانتها في المجاالت كافة، وتحقيق تطلعات شعبها العزيز نحو مزيد من التنمية والتقّدم 

وأعرب هنية عن تطّلع حركة حماس في مواصلة مجلس األمَّة الكويتي دوره المشّرف  ء.والّرخا
ومواقفه المتقّدمة في دعم القضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه وثوابته 

ويعدُّ  ووصف هنية هذا "النَّجاح واإلنجاز" بأنَّه "يعكس وعيًا سياسيًا وسلوكًا حضاريًا، ومقدساته.
 نموذجًا ُيحتذى به في عالمنا العربي واإلسالمي".

 8/12/2020، موقع حركة حماس
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 النخالة: "ما يجري اليوم هو قفزة أخرى للمشروع الصهيوني في العمق العربي" .6
ما يجري اليوم هو قفزة أخرى قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة، الثالثاء، إّن "

للمشروع الصهيوني في العمق العربي متجاوزًا حدود سايكس بيكو التي وضعت لهذا أصاًل". جاء 
وأضاف النخالة: "نرى تداعيات ما خططت له القوى العظمى بعد  .بيروتفي ذلك خالل مؤتمر 

يان الصهيوني بفلسطين". الحرب العالمية األولى وأكملت مشروعها بعد الحرب الثانية بزرع الك
واستدرك: "اليوم أصبح الكيان الصهيوني حليفًا مقبواًل وجميع الحدود مفتوحة له بحرًا وبرًا وجوًا 
لمواجهة األمة وشعوبها المقهورة"، ُمشيرًا إلى أن "بعض األنظمة العربية المتخمة بأموال النفط 

 ق بالمشروع اإلسرائيلي".وامتيازات البورصات تشيع بال خجل وبكل وقاحة االلتصا
 8/12/2020، فلسطين أون الين

 
 تحذر من استمرار رهان "القيادة المتنفذة" على التسوية "الشعبية" .7

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من استمرار من وصفتها بـ"القيادة المتنفذة" في منظمة 
ومفاوضاته الكارثية، مشددة على أنه التحرير الفلسطينية على مشروع التسوية األمريكي الصهيوني، 

 33ألحق الضرر بوحدة ونضال شعبنا الفلسطيني. ونبهت الجبهة في بيان أصدرته في الذكرى الـ 
إلى أن االستثمار الُمتسرع لالنتفاضة من قبل القيادة المتنفذة في منظمة التحرير في  ،لالنتفاضة

أوسلو "االنهزامي التفريطي" بكل  -سار مدريد مشروع التسوية األمريكي الصهيوني الذي تجسد في م
ما تعنيه الكلمة؛ مثل أكبر عملية تقويض إجهاض لمسارها وشعارها الناظم آنذاك الحرية 

وأردفت "وعليه فإننا نحذر من خطورة استمرار الرهان على ذات المشروع ومفاوضاته  واالستقالل.
ا، وكرس االنقسام األفقي والعمودي المستمر، الكارثية الذي ألحق أفدح الضرر بوحدة ونضال شعبن

 رغم كل المخاطر والتحديات والمخططات التصفوية التي تواجه شعبنا وحقوقه".
 8/12/2020، فلسطين أون الين

 
 "ترويج للصهيونية"واإلمارات  "إسرائيل": التفاهم اإلع مي بين د"الجها" .8

الفلسطينية، الثالثاء، أن توقيع مذكرة تفاهم األناضول: اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي  -غزة 
في  وقالت ”.تساوق مع التهويد وترويج للرواية الصهيونية“إعالمية بين شركة إماراتية وقناة إسرائيلية 

لم تزل أنظمة التطبيع توغل في السقوط في وحل الخيانة والرذيلة طلبًا لرضا سادتهم من "بيان، 
رض الحائط تضحيات الشعب الفلسطيني ودماء شهدائه وأوجاع األمريكان والصهاينة، ضاربة بع

المذكرة اإلعالمية تعني تقديم “ولفتت إلى أن  ”.جرحاه وعذابات أسراه خلف قضبان سجون العدو
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خدمة كبيرة لالحتالل من خالل فتح المجال له للسيطرة على جزء كبير من وسائل اإلعالم العربية 
ير رواياته المكذوبة في تزوير التاريخ والجغرافيا، واإلمعان في التنكر واحتاللها احتالال ناعما، لتصد

 ”.ألصحاب الحقوق، وليقف المطبعون شهود زور وعّرابين لجرائم االحتالل
 8/12/2020، القدس العربي، لندن

 
 "األحرار" في ذكرى انتفاضة الحجارة: المقاومة مستمرة وستسقط المؤامرات التصفوية .9

النتفاضة الحجارة، على أن المقاومة مستمرة  33رار الفلسطينية، عشيِّة الذكرى الـشددت حركة األح
والنيل من حقوق وستسقط مشاريع التسوية العبثية وكل المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية 

وعدَّت الحركة في بيان لها، اإلثنين، أن االنتفاضة األولى "شكَّلت ملحمة بطولية  الشعب الفلسطيني.
ومقاومة الشعب الفلسطيني ومحطة هامة الستعادة روح الثورة  وانعطافة هامة في مسيرة نضال

واالنتفاضة الشعبية في وجه االحتالل، وأن انتفاضة الحجارة أثبتت أن الشعب يملك اإلرادة القوية 
د فلسطين  والصلبة لالنتفاض في وجه الظلم والقهر واالستبداد وعربدة االحتالل لوقف إجرامه ضِّ

 وأهلها".
 8/12/2020، ينفلسطين أون ال

 
 أمر مرحب به ومحمود "أي مساٍع إلنهاء ما سمي باألزمة الخليجية: خاطر .10

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سامي خاطر، أن موقف حركته من األزمة : الدوحة
الخليجية، التي عصفت بالخليج العربي، مبدئي، وقائم على ضرورة وحدة الموقف العربي 

، -ينشر األربعاء كامالً -طر في حوار شامل مع "المركز الفلسطيني لإلعالم"، وأشاد خا واإلسالمي.
وأضاف: "أي  بمواقف دولة قطر السياسية والنبيلة تجاه القضية الفلسطينية وحصار قطاع غزة.

 مساٍع إلنهاء ما سمي باألزمة الخليجية ووحدة الدول الخليجية أمر مرحب به ومحمود".
 8/12/2020، مالمركز الفلسطيني لإلع 

 
 ؤكدان وحدة الموقف الفلسطينيفي لبنان يحماس و"الشعبية"  .11

أكد لقاء مشترك بين ممثلين عن حركة "حماس"، وممثلين عن الجبهة الشعبية لتحرير : بيروت
فلسطين، في لبنان، وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديات كافة، ورفض اتفاقيات التطبيع مع 

وعّد المشاركون في االجتماع، الذي عقد الثالثاء، أن التطبيع يشكل خنجرًا في  الكيان الصهيوني.
وطالب المجتمعون، بحسب  خاصرة القضية الفلسطينية، داعين إلى تصحيح هذا الخطأ التاريخي.
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عاجلة تساهم في  طوارئبيان أصدرته "حماس"، وكالة "أونروا" بالعمل الجاد، من أجل إطالق خطة 
عاناة شعبنا في لبنان، كما أكدوا رفضهم المطلق ألي خصومات مالية بحق موظفي التخفيف من م

الوكالة، ورفضهم إيقاف برنامج الدعم الدراسي، مطالبين المدير العام بالتراجع الفوري عن قراراته، 
 والتي تأتي ضمن محاوالت التضييق على شعبنا.

 8/12/2020، المركز الفلسطيني لإلع م
 

 تقيل من الليكود ويدعو إلسقاط نتنياهوساعر يس .12
أعلن عضو الكنيست عن حزب الليكود جدعون ساعر مساء اليوم الثالثاء، استقالته : ترجمة خاصة

وقال ساعر  من الحزب والكنيست، والتجهيز لتشكيل حزب جديد برئاسته لخوض االنتخابات المقبلة.
في مؤتمر صحفي له، إنه قرر إنشاء حركة سياسية جديدة، وسيرشح نفسه لرئاسة الوزراء ضد 

وأشار إلى أن الليكود كان بيته السياسي لكن الحزب غير وجهه بشكل كبير  بنيامين نتنياهو.
لى قيادة ومتسارع، وأصبح أداة لصالح زعيمه، مشيًرا إلى أنه يشعر بالنضج الكافي ويثق بقدرته ع

ودعا ساعر إلى إسقاط وتغيير نظام حكم نتنياهو، مشيًرا إلى أنه لم يعد  إسرائيل في المستقبل.
وأشار  يستطيع دعم الحكومة التي يقودها نتنياهو، وأنه ال يستطيع االستمرار في الحزب الذي يقوده.

 إلى أنه سيقدم غًدا استقالته الرسمية إلى الكنيست.
 8/12/2020القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"سيدة أعمال عربية تترشح لرئاسة  .13

ترشيح  48في خطوة هي األولى من نوعها، أعلنت سيدة أعمال عربية من فلسطينيي  تل أبيب:
نفسها لمنصب رئيس الدولة في إسرائيل، مكان الرئيس الحالي، رؤوبين رفلين، الذي ستنتهي فترة 

 .2021واليته في شهر يوليو )تموز( 
الغربي، قضاء مدينة عكا:  وقالت إلهام خازن وهي من سكان بلدة البعنة العربية في منطقة الجليل

كان هذا الباب مغلقا أمام المجتمع العربي لفترة طويلة، وقد حان الوقت لفتحه بحيث يشارك »
 «.المواطنون العرب في إسرائيل في أرفع مجاالت العمل السياسي، ومواقع صنع القرار والتأثير

ينتخبون رئيس الدولة، ويتم ذلك  المعروف أن أعضاء الكنيست )البرلمان( المائة والعشرين هم الذين
 أن ينتخب للمنصب. 24بسرية تامة بواسطة مظروف. ويحق لكل مواطن بلغ الـ

 8/12/2020، 48عرب 
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 لصد تدخ ت أجنبية في االنتخابات« شاباك»خطة لا .14
مع التقدم في اإلعداد النتخابات مبكرة رابعة ال تريدها األحزاب التي أقّرتها، : ظير مجلين -تل أبيب

أعلن جهاز المخابرات العامة )شاباك(، عن نيته وضع خطة لصد محاوالت من دول أجنبية أو 
هاكرز للتدخل في هذه االنتخابات. وقال مندوب عنه، في اجتماع خاص في الكنيست، أمس 

هناك إشارات واضحة على وجود نيات وحتى محاوالت الختراق حواسيب لجنة »ن )الثالثاء(، إ
 «.االنتخابات. ولذلك ينبغي اتخاذ كل االحتياطات المهنية لصدها

 9/12/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 رئيس الكنيست: لن أسمح بتحديد موعد االنتخابات بشكل آحادي .15
 ه لن يسمح بأن يتمقال ياريف ليفين رئيس الكنيست اإلسرائيلي مساء اليوم الثالثاء، أن :تل أبيب

 تحديد موعد االنتخابات بشكل آحادي الجانب دون التوصل إلى التفاهم بين الكتل المختلفة.
أن تفضي المداوالت  -كما نقلت عنه هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية  -وتوقع ليفين 

موعد االنتخابات المقبلة كما بهذا الخصوص إلى اتفاق واسع النطاق بين المعارضة واالئتالف حول 
 جرت العادة عليه منذ تشكيل الكنيست.

 8/12/2020القدس، القدس، 
 

 في اإلمارات "إسرائيل"خ ف جديد بين نتنياهو وغانتس بشأن هوية سفير  .16
وكاالت: أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، امس، بأن هوية السفير اإلسرائيلي في  -ل أبيب 

 اء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس.اإلمارات، أصبحت نقطة خالف قوية بين رئيس الوزر 
وذكرت الصحيفة، أن هوية سفير إسرائيل لدى دولة اإلمارات، ستكون محل خالفات جديدة في 

 الحكومة اإلسرائيلية، بين نتنياهو، بزعامة حزب "الليكود"، وغانتس بقيادة حزب "أزرق ــــ أبيض".
ي ديختر، من حزب "الليكود"، وهو الذي تولى رئاسة جهاز ويقترح نتنياهو ترشيح عضو الكنيست، آف

األمن العام الداخلي "الشاباك"، من قبل، ليكون مرشحا لتولي منصب السفير اإلسرائيلي لدى 
 اإلمارات.

وأوضحت الصحيفة أن بيني غانتس رئيس الوزراء البديل، لم يقرر بعد فيما إذا كان سيدعم خيار 
يقترح شخصية أخرى، خاصة وأن نتنياهو يرى في الجنرال آفي ديختر  نتنياهو بتولي ديختر، أم

 موضع ثقة وشخصية مرموقة بإمكانها أن تحقق النجاحات.
 9/12/2020األيام، رام هللا، 
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 االستقالة في حال تعيين بن شبات رئيًسا للشاباكتهديدات ب .17
ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، الليلة الماضية، أن مجموعة من الضباط الكبار في جهاز 

ددوا باالستقالة من الجهاز، في حال لجأ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء األمن العام "الشاباك" ه
اإلسرائيلي، لتعيين مئير بن شبات رئيس مجلس األمن القومي، رئيًسا للجهاز بعد انتهاء والية نداف 

ووفًقا للموقع، فإن مسؤولون في الجهاز أجروا مؤخًرا محادثات مغلقة  أرغمان خالل األشهر المقبلة.
سيعين بن شبات على رأس الجهاز، وقرروا في حال اتخاذ مثل هذه  فيما إذا كان نتنياهوحول 

وبحسب الموقع، فإن أولئك الضباط والمسؤولين قلقون للغاية من مثل  الخطوة االستقالة من منصبهم.
 هذه الخطوة، معتبرين أن مثل هذا التعيين غير مهني وخاصًة أن بن شبات مقرب من نتنياهو.

 9/12/2020القدس، القدس، 
 

 كبر حادثة سرقة س ح من قاعدة عسكرية إسرائيليةالكشف عن أ .18
كشفت وسائل اعالم عبرية، اليوم األربعاء، النقاب عن تعرض قاعدة عسكرية : )فلسطين( الناصرة

" العبرية، أن قاعدة عسكرية تقع )شمال 12وذكرت القناة " إسرائيلية، ألكبر حادثة سرقة سالح.
( بالقرب من الحدود اللبنانية، تعرضت لسرقة عشرات قطع السالح والتي 1948فلسطين المحتلة عام 

 تستخدم ألغراض الحراسة.
بندقية، في أكبر  40ونقلت عن مصادر عسكرية مقربة من التحقيق، أن عملية السرقة طالت نحو 

 عملية سرقة لألسلحة من قاعدة لجيش االحتالل.
طع السالح المخصصة لالستخدام في مهام الحماية وبحسب نتائج التحقيق، فقد تمت سرقة ق

المكانية في المواقع القريبة، من حاوية بالقرب من المستودع الرئيسي لقاعدة اللواء على الحدود 
 اللبنانية في منطقة مستوطنة "كريات شمونة".

ؤول عن القاعدة وأشارت القناة إلى أنه على إثرها، أصدر الجيش قرارا بتجميد ترقية قائد اللواء المس
 العسكرية، في حين تقرر طرد نائبه من الخدمة.

 ضابطا، تجميد ترقياتهم، وفصل بعضهم وتوجيه توبيخ آلخرين.  15كما شملت العقوبات 
 9/12/2020قدس برس، 

 
 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الحجارة 348تقرير:  .19

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

 ألف حالة. 348، وحتى اليوم 1987رة عام ، وبلغت حاالت االعتقال منذ انتفاضة الحجا1948عام 
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شهيدًا هم  226شهيًدا، من أصل  43وقدمت الحركة األسيرة خالل السنوات السبع النتفاضة الحجارة 
أسيًرا استشهدوا نتيجة  11شهيًدا قضوا نتيجة التعذيب، و 23إجمالي شهداء الحركة األسيرة، بينهم 

تشهدوا نتيجة إطالق النار عليهما مباشرة، وكذلك استشهد من الشهداء اس 2اإلهمال الطبي المتعمد و
 أسرى نتيجة القتل العمد بدم بارد بعد االعتقال. 7

 8/12/2020، المركز الفلسطيني لإلع م
 

 تفرق تظاهرات الفلسطينيين با"س ح روجر القاتل" "إسرائيل"منظمة حقوقية:  .20
فلسطين، أن سالح "لونج  -أكدت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: "الحركة العالمية": رام هللا

" )روجر( الذي تستخدمه قوات االحتالل اإلسرائيلي في قمع المسيرات والتظاهرات 22رايفل 
وأضافت "الحركة  الفلسطينية هو سالح قاتل وليس وسيلة "غير فتاكة" لتفريق التظاهرات كما تدعي.

هو الطفل علي ، لق الرصاص المعروف باسم "توتو"هذا السالح الذي يطالعالمية" أن آخر ضحايا 
وأكدت "الحركة العالمية" أن ادعاء االحتالل أنه جرى إطالق النار على الطفل أبو عليا  .أبو عليا

بالخطأ ليس األول من نوعه فيما يتعلق باستخدام هذا النوع من السالح، مشيرة إلى أنها وثقت عدة 
مجددة التأكيد ، أصيبوا واستشهدوا برصاص بندقية "روجر" خالل السنوات الماضيةحاالت ألطفال 

على أن سياسة اإلفالت من العقاب وعدم المساءلة التي يتمتع بها جنود االحتالل اإلسرائيلي هي 
ذكر أن ويُ  التي تشجعهم على االستمرار بانتهاكاتهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة األطفال.

أطفال في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بداية  8الحتالل اإلسرائيلي قتلت قوات ا
 .2020عام 

 8/12/2020 فلسطين، -الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
 

 االحت ل يقرر االستي ء على مئات الدونمات جنوب نابلس .21
أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اإلثنين، باالستيالء على مئات الدونمات من : باسل مغربي

أراضي قرىة بورين، ومادما، وعصيرة القبلية، جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتّلة، بهدف توسعة 
 مستوطنة "يتسهار".

 8/12/2020، 48عرب 
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 فلسطيني يحصل على جائزة فرنسية ا ألمانية لحقوق اإلنسان .22
حصل مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في فلسطين، عصام يونس، الثالثاء، على  غزة:

 .2020الجائزة الفرنسية األلمانية لحقوق اإلنسان وسيادة القانون لعام 
، والقنصل الفرنسي، وسفير االتحاد اوجرت مراسم تكريم يونس في غزة، بحضور ممثل الماني

ويتم منح الجائزة الفرنسية األلمانية  سطينية، وعدد من سفراء دول االتحاد.األوروبي في األراضي الفل
لشخصيات ساهمت مساهمة استثنائية في  2016لحقوق اإلنسان وسيادة القانون سنويًا منذ عام 

 حماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون وترويجها في بلدانها وعلى الصعيد الدولي.
 9/12/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 "الموافقات األمنية"راغبون بالعودة وينتظرون  "اليرموك"نازحو  .23

إخفاء فرحته مع بدء محافظة دمشق الشهر الماضي « م. ز»دمشق: لم يستطع الالجئ الفلسطيني 
في جنوب العاصمة السورية، والسماح لمن « مخيم اليرموك»تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى 

وقد نزح من المخيم مع معظم سكانه خالل  ول لتفقد منزله، ومن ثم الخروج.يبرز وثيقة ملكية بالدخ
الحرب التي دمرت قسمًا كبيرًا من المنازل في المنطقة وأسواقها التجارية وبناها التحتية. وبدأت 

الذي استعادت « مخيم اليرموك»محافظة دمشق الشهر الماضي تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى 
حيث يتجمع يوميًا العشرات من سكانه على جانبي  ،2018يطرة عليه في مايو )أيار( الحكومة الس

شروط لها،  3الطريق في مدخله الشمالي بانتظار تسجيل أسمائهم للعودة التي وضعت المحافظة 
حصول المالكين على »، و«إثبات المالك ملكية المنزل العائد إليه»، و«أن يكون البناء سليماً »وهي: 
أنه منذ البدء في تسجيل أسماء « الشرق األوسط»وعلمت  للعودة إلى منازلهم.« فقات الالزمةالموا

الراغبين بالعودة إلى المخيم، لم يتم حتى اآلن صدور أي موافقة بالعودة ألشخاص سجلوا أسماءهم، 
ش بينما يقوم بعض من عناصر الفصائل الفلسطينية الموالية للحكومة السورية وعناصر في الجي

عائلة تعيش في  400للعودة، حيث يوجد حاليًا أكثر من « موافقات خاصة»النظامي بالحصول على 
 المخيم، معظمهم في المنطقة الوسطى التي لم يطالها دمار كبير.

 9/12/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 اتحادات العاملين في "األونروا" تحذر من إنهاء عملها .24
حذرت نقابة اتحادات الموظفين في وكالة "األونروا" بمناطق عملياتها الخمس، من إنهاء الوكالة 

 71لعملها وخدماتها. وقالت اتحادات الموظفين، في بيان صحفي، الثالثاء، بمناسبة الذكرى الـ
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تستهدف إنهاء لتأسيس "األونروا": إّن "إدارة وكالة الغوث تقوم حالًيا بالتحضير لقرارات غير مسبوقة 
األونروا وخدماتها قبل الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية". وأضافت: أن "ما تقوم به 

 ".2022إدارة الوكالة حالًيا هو مخالف لتفويض الجمعية العمومية التي مددت والية األونروا للعام 
 8/12/2020، فلسطين أون الين

 
 مبادرة العربيةالالسعودية تشدد على موقفها الحازم من القضية الفلسطينية وتمسكها ب .25

ددًا موقف بالده الحازم من القضية الفلسطينية، مشددًا على السعودي، مج أعاد مجلس الوزراء نيوم:
، والتزال على رأس اع عنها منذ عهد الملك عبدالعزيزأنها }قضية عربية أساسية، ولم تتوان عن الدف

القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية{، كما جددت التزامها بدعم الخيار االستراتيجي للسالم، 
، ووفقًا للقرارات والقوانين الدولية، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولي 2002والتمسك بمبادرة السالم العربية 

حتالل اإلسرائيلي عن بناء المستوطنات على للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على }أهمية كف اال
األراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السالم الدائم 

 والشامل{.
 8/12/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 وفد إسرائيلي يبحث عن مقر لسفارة في المنامة .26

ة اإلسرائيلية خالل األسبوع الجاري، العاصمة البحرينية زار ممثلون عن وزارة الخارجي: ترجمة خاصة
وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن  المنامة، لتفقد العقارات المحتمل إمكانية فتح السفارة فيها.

بعثات دبلوماسية مؤقتة مع دول الخليج التي وقعت معها  3مخطط وزارة الخارجية اإلسرائيلية إقامة 
ع، حيث سيكون هناك سفارة في أبو ظبي وقنصلية عامة في دبي، وسفارة إسرائيل اتفاقيات التطبي

وتخطط إسرائيل إلنشاء واحدة من أكبر السفارات اإلسرائيلية في العالم، والتي باإلضافة  في البحرين.
 إلى ممثلي وزارة الخارجية ستضم أيًضا ممثلين عن وزارات حكومية أخرى. بحسب الموقع.

 8/12/2020، القدس، القدس
 

 دبي تشهد انعقاد قمة االقتصاد الرقمي المستقبلي مع كيان االحت ل اإلسرائيلي .27
د ب أ: بحث مسؤولون من اإلمارات وكيان االحتالل اإلسرائيلي فرص التعاون في مجاالت  - دبي

وعقدت في دبي يوم  الذكاء االصطناعي واألمن السيبراني والتنقل المستقبلي والرعاية الصحية.
، وهي األولى من نوعها وتأتي ”اإلسرائيلي-قمة االقتصاد الرقمي المستقبلي اإلماراتي“اإلثنين أعمال 
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في أعقاب بدء التطبيع سيئ الذكر بين اإلمارات وكيان االحتالل في أيلول/سبتمبر الماضي، وشارك 
في  في جلسات القمة وزراء ومسؤولون حكوميون وقادة أعمال ومبتكرون وخبراء متخصصون

وأعربت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون  مجاالت التقنية الستعراض فرص التعاون بين الجانبين.
التعاون الدولي باإلمارات: لدينا الكثير من المكتسبات التي سنجنيها معًا من خالل التالقي 

 ”.إسرائيل”الدبلوماسي والثقافي والعلمي بين اإلمارات و
 8/12/2020، القدس العربي، لندن

 
 وفد إسرائيلي في تشاد لبحث التعاون الطبي .28

قالت وزارة الصحة التشادية إن وفدا إسرائيليا من وكالة التعاون التنموي اإلسرائيلية )ماشاف( بحث 
سرائيل. وقالت وزارة الصحة إن الوفد اإلسرائيلي  مع اإلدارة العامة للوزارة التعاون الصحي بين تشاد وا 

وهو سفير في الخارجية اإلسرائيلية، وصل إلى تشاد "لدعم برامج وزارة الصحة بقيادة دانيال زوهار، 
، وتدريب األطباء االستراتيجيةوالتضامن الوطني، ومشاركة خبرات إسرائيل في دعم المبادرات 

دارة خدمات الطوارئ في المستشفيات".  التشاديين في عدة تخصصات منها القلب والكلى والتخدير، وا 
 8/12/2020، الدوحة الجزيرة نت،

 
 "يديعوت": عمل عسكري ضد إيران يحوم في األفق .29

، "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمانكتب محّلل الشؤون العسكرّية في صحيفة : أحمد دراوشة
الثالثاء، أن "عمال عسكرًيا ضد المشروع النووي اإليراني يحوم في األفق، تماًما كما حدث عام 

كان حديث فيشمان يستند إلى إحاطة صحافّية أو تحليالت شخصّية،  ومن غير الواضح إن ".2011
وتابع فيشمان "نحن لسنا في مرحلة قرار  ولم يذكر في مقاله إن استقى معلوماته من "مصادر أمنّية".
وهذا غير مرتبط بها. هي )إسرائيل( ال  –الضغط على الزناد، لكّن إسرائيل تقترب إلى هناك بسرعة 

حداث" وأردف "ولكن لو أن لدولة إسرائيل حكومة تقوم بمهامها وكابينيت )المجلس تحّدد وتيرة األ
الوزاري األمني والسياسي المصّغر( يعمل بشكل منتظم، لكان هذا هو الموضوع األساسي الذي 

 يناقشانه خالل اليوم وفي األشهر المقبلة".
 8/12/2020، 48عرب 
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 لغزة حال توفره  "كورونا"ح : سنحاول إيصال لقاد دعمه للقضية الفلسطينيةكيؤ  االتحاد األوروبي .30
أكد وفد دبلوماسي أوروبي  غزة،، 8/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 

ة في ضوء الحصار رفيع المستوى دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وتضامنه مع أهالي قطاع غز 
 اإلسرائيلي وتفشي جائحة كورونا، وضرورة توفير الحقوق األساسية من صحة وتعليم وحقوق إنسان.

وعبر رئيس الوفد ممثل االتحاد األوروبي في القدس، سفن كون فون بورغسدورف، خالل كلمة له 
ممولة أوروبيًا في قطاع في مؤتمر صحفي عقد بعيد جولة تفقدية قام بها الوفد لعدد من المشاريع ال

غزة عن ترحيبه بهذه الزيارة إلى غزة، مبينًا أن ممثلي االتحاد األوروبي في فلسطين يثمنون هذه 
 .2016الزيارة التي تعد األولى لهم إلى غزة منذ عام

ن نقدم دعمنا للقضية الفلسطينية ونسعى لتحقيق االستقالل الكامل لفلسطين وغزة هي وأضاف، نح
جزء ال يتجزأ من فلسطين، ونؤكد على الضمان وحقوق االنسان والحق في التعليم وتحقيق الذات 

 لكل إنسان في غزة.
ي وهو يتحكم في وبين بورغسدورف أن لدى الوفد ثالثة بنود للتحدث عنها أولها االحتالل اإلسرائيل

غزة وفي قراراتها منذ زمن طويل، أما البند الثاني فهو السلطة الفلسطينية والمعترف بها من دول 
 من إنقسام داخلي فلسطيني. 2007العالم، والثالث ما حدث في عام 

وأوضح أن االتحاد يعمل مع منظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات الدولية من أجل تمكين 
 لطة الفلسطينية للوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا، رغم صعوبة األمر.الس

توفر اللقاح، “أنه بمجرد  أكد بورغسدورف، أن 8/12/2020، القدس العربي، لندنوأضافت 
 سيتواصل االتحاد مع األمم المتحدة، إليصاله لمن يعملون في الخط األول في القطاع الصحي

 ”.الفلسطيني، ولمن يستحق ذلك من مرضى وغيرهم
 

 سبب زعزعة استقرار المنطقة وليس إيران "إسرائيل": لدى تل أبيب السفير الروسي .31
قال السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، اليوم الثالثاء، إن إسرائيل : محمود مجادلة

قلتها صحيفة "جيروزاليم سبب زعزعت االستقرار في الشرق األوسط وليس إيران، في تصريحات ن
وقال فيكتوروف في السفارة الروسية في تل أبيب إن "المشكلة في المنطقة  يوم الثالثاء.بوست"، 

األنشطة اإليرانية"، معتبرا أن المشكلة تتجسد في عدم وجود "تفاهمات بين الدول وعدم  ليست
 العربي/ الفلسطيني". -االمتثال لقرارات األمم المتحدة في الصراع اإلسرائيلي 
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ورفض السفير الروسي فكرة تمويل إيران لـ"الجماعة اإلرهابية الشيعية"، على حد تعبير الصحيفة 
وأضاف أن "إسرائيل تهاجم حزب هللا، وحزب هللا ال يهاجم إسرائيل"، في إشارة إلى  اإلسرائيلية،

 الهجمات العدوانية اإلسرائيلية على مواقع في سورية.
 8/12/2020، 48عرب 

 
 الشعب الفلسطينيداعم لحقوق يد موقف ب ده الجدد تأكلدى لبنان ي السفير الروسي .32

جدد سفير روسيا االتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف، تأكيد موقف بالده الثابت في دعم : بيروت
قامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وااللتزام  الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وا 

 ةاللبنانيئه في العاصمة جاء ذلك لدى لقا بقرارات الجمعية العامة ومجلس االمن ذات الصلة.
لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة السفير الفلسطيني بيروت، اليوم الثالثاء، مع 

 فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات.
 8/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ندوة أوروبية تناقش معاناة القطاع الصحي في القدس المحتلة .33

ة التي ناقش تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا بالتعاون مع نقابة أطباء فلسطين، المعانا: لندن
-يمر بها القطاع الصحي في مدينة القدس المحتلة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد

وتناول المشاركون تأثيرات جائحة كورونا على المقدسيين، بحضور رئيس اللجنة الفرعية لنقابة  ".19
بقا الدكتور هيثم األطباء فرع القدس الدكتور سفيان خليل بسيط، ومدير مستشفى جمعية المقاصد سا

 الحسن.
صت الندوة لعدد من التوصيات لدعم القطاع الصحي في القدس، حيث اقترحت الدعوة عقد وخل

ورشة عمل مشتركة بين تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا ونقابة األطباء، لبحث االحتياجات 
 وترتيب األولويات، كإيجاد تمويل لكفالة أطباء التخصص في القدس.

 9/12/2020، "21موقع "عربي 
 

 في العقد المقبل؟" إسرائيل"أّية تهديدات عسكرّية تواجه : ز أبحاث األمن القوميمرك .34
ز أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب إلى أّن خلص تقرير صادر عن مرك: أحمد دراوشة

التطّورات المتوّقعة للمحور اإليراني شمال البالد ستصّعب على الجيش اإلسرائيلي العمل في الحرب 
 المقبلة.
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مزراحي، التي عملت سابًقا في مجلس األمن القومي اإلسرائيلي،  والتقرير، الذي أعّدته الباحثة أورنا
التابع لمكتب رئيس الحكومة، صدر في فصل ضمن كتاب بعنوان "الحرب المقبلة في الشمال: 

 السيناريوهات، البدائل اإلستراتيجّية وتوصيات"، أمس، اإلثنين.
ألحداث بالتوازي، استصعاب توزيع  ويلفت التقرير إلى تهديدات محتملة أبرزها "الوتيرة السريعة

اهتمام الجيش اإلسرائيلي بين الجبهات، والتهديدات التي تواجه سالح الجو اإلسرائيلي، وتقليص 
الفجوة التكنولوجية بين إسرائيل وأعدائها، باإلضافة إلى حجم الضرر الذي قد تتعّرض له جبهتها 

 الداخلّية".
 2006ى لبنان عام التحّوالت منذ الحرب اإلسرائيلية عل

ويشير إلى التقرير إلى أن التغّير األبرز هو تطّور تهديد عسكري تقليدي "الذي اليوم هو التهديد 
األكبر على إسرائيل، ومن المتوّقع أن يتزايد خالل السنوات المقبلة" وتابع أن "إيران تمّكنت من 

ا إلنشاء محور شيعي بقيادتها، الذي استغالل الحربين األهلّيتين في العراق وسورية للدفع بطموحه
تحّول في السنوات األخيرة إلى تحالف متماسك لجهات لديها قدرات عسكرّية، تعمل مباشرة 

 بتوجيهاتها وتقّدم لها الخدمات".
ورّكز التقرير في هذا الجزء على "حزب هللا" اللبناني وعلى التموضع اإليراني في سورية، باإلضافة 

د العسكري الروسي على األراضي السوري، وكيفّية تقييده للعمليات اإلسرائيلية في إلى تطّرقه للوجو 
 الحرب المقبلة.

 "حزب هللا".. ليست الصواريخ الدقيقة ما يؤرق فقط
وكتب التقرير أّن "حزب هللا" خالل السنوات األخيرة جمع قدرات نارية بقّوة كبيرة وتزّود بوسائل قتالّية 

ألف صاروخ وقذيفة لكل األمدية )قصيرة، متوّسطة  150"حزب هللا" يملك حوالي  متنوّعة، وقّدر أن
وبعيدة( تغّطي تقريًبا كافة مساحة إسرائيل. باإلضافة إلى "االرتفاع الملحوظ على سّلم التهديد الذي 

شمل بمساعدة إيران، في السنوات األخيرة، للدفع ببرنامج تدقيق الصواريخ، وي’ حزب هللا’يشّكله جهد 
 صواريخ باليستّية، صواريخ كروز والصواريخ المضادة للسفن، وطائرات مسّيرة هجومّية".

وأشار إلى أن التقديرات في إسرائيل هي أن لدى "حزب هللا" صواريخ دقيقة تقّدر بـ"عّدة عشرات" بينما 
يران في  يملك "عشرات كثيرة" من الطائرات المسّيرة، ومن المتوّقع أن تستمّر جهود "حزب هللا" وا 

 السنوات المقبلة لزيادة هذه األعداد.
تقاد أّن إسرائيل ستستصعب منع تكديس الصواريخ الدقيقة بشكل وتابع التقرير أنه "من المقبول االع

 واسع تماًما عبر المعركة بين الحربين".
وزعم التقرير أن "حزب هللا" استثمر في العقد األخير ببناء خيار هجومي برّي ضد إسرائيل. "للمنظمة 

ت خبرة خالل مشاركتها في ، اكتسب’قّوة الرضوان’قّوة كوماندو مدّربة تعّد آالف المقاتلين اسمها 
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الحرب السورية، وهناك نّية إلشراكها في الحرب ضد إسرائيل بهدف احتالل مناطق مفتاحّية شمالي 
 إسرائيل، منها بلدات مدنّية وقواعد عسكرّية".

ورغم إعالن الجيش اإلسرائيلي أنه دّمر أنفاق "حزب هللا" في العملية التي أطلق عليها اسم "درع 
حزب ’، إال أنه "ما تزال هنالك إمكانّية الختراق الحدود من فوق سطح األرض و2018ام شمالّي" ع

أمام ’ حزب هللا’يرّكز على تحضيرها. كل هذا باإلضافة إلى وسائل متطّورة أخرى يملكها ’ هللا
 التهديدات في البحر وفي الجّو، وقدرات أخرى في مجال السايبر".

 التموضع اإليراني في سورية
صف التقرير التموضع اإليراني في سورية واقتراب قواتها وأذرعها من الحدود اإلسرائيلّية بأّنه وو 

"تغيير إستراتيجي من الدرجة األولى". وشرح أّن "إيران عرفت كيفّية استغالل حاجة )رئيس النظام 
ى بناء السوري، بشار( األسد لمساعدتها من أجل تعميق سيطرتها على سورية، وأكثر من ذلك إل

تهديد عسكري جديد من سورية على إسرائيل". ولفت التقرير إلى أّن إسرائيل نجحت في اإلضرار 
بقدرة إيران على بناء قواعدها العسكرية الخاصة في سورية عبر "المعركة بين الحربين" لكّنها "لم 

ستشارين أرض ومسّيرات هجومّية، وال وجود م –تمنع بشكل نهائي إنشاء أنظمة صواريخ أرض 
 إيرانّيين وعشرات آالف الميليشيات" التي تعمل بأوامر وتمويل إيرانّيين.

وفصل التقرير بين التموضع اإليراني في سورية وبين بناء "حزب هللا" قواعد في الجوالن وقّوات 
ا بالتزامن. ولفت إلى تهديدات أخرى، مثل إعادة بناء جيش النظام موالية له، رغم إشارته إلى أنه حدث

السوري وباألساس تقوية أنظمة الدفاع الجوي، باإلضافة إلى التموضع اإليراني غربّي العراق، برعاية 
 الحكومة العراقّية وبالتعاون مع ميليشيات "الحشد الشعبي" العراقّية.

في سورية يشّكل تغييرا كبيًرا في توازن القوى، ويشمل هذا ولفت التقرير إلى أّن الوجود الروسي 
الوجود "نصب أنظمة دفاع جوي متطورة في سورية، لم تفّعل حتى اآلن ضد إسرائيل لحسابات 

 موسكو"، ما يعطي لروسيا تأثيًرا أكبر في الحرب المقبلة من السابق.
تمام األميركي والغربي في سورية وعدم وفي مقابل ازدياد الدور الروسي، الحظ التقرير انخفاض االه

 استعدادهما لالستثمار في إعادة إعمار سورية.
 تحّديات على المستوى اإلستراتيجي

وخلص التقرير إلى أّن التحّدي األكبر الذي يجب أن تستعّد له إسرائيل هو الحرب متعّددة الجبهات، 
 ".وتطّلب تعامال متزامًنا في الجبهات "القريبة والبعيدة

وفي هذه المعركة "سيكون مطلوبا من إسرائيل اتخاذ قرارات تحّدد ساحة الحرب، ومن ضمنها 
الجبهات األساسّية والثانوّية، وتحديد سّلم األولوّيات وتوزيع االهتمام والموارد. وأكثر من ذلك، 

سيكون من  ستستصعب إسرائيل السيطرة على حدود المعركة ومّدتها"، وفق التقرير، الذي أورد أنه
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الصعب جًدا الفصل بين جبهتي سورية ولبنان في الحرب المقبلة. وتحّدث مسؤولون إسرائيلّيون سابًقا 
 عن "حرب الشمال" في إشارة إلى وحدة الجبهتين.

وأشار التقرير إلى تحدٍّ مركزي آخر هو الجبهة الداخلية اإلسرائيلّية التي من المتوّقع أن تتعّرض 
ى األقّل في المرحلة األولى" على عّدة مستويات: إمكانّية اإلضرار بالقدرات ألضرار كبيرة "عل

الضرورية لدولة إسرائيل بالتشديد على عرقلة نشاطات الجيش )مقّرات القيادة، قواعد سالح الجو، 
منظومة التجنيد(؛ اإلضرار بالبنى التحتية اإلستراتيجّية وبمنشآت حيوّية )مطارات وموانئ والطاقة 

مواصالت والمياه(؛ أو اإلضرار بالمراكز البشرية، في محاولة لتقويض الشعور باألمان والمناعة وال
 القومّية لمواطني إسرائيل، بحسب التقرير.

 روسيا أضحت عامال مؤثرا في المنطقة )أ ب(روسيا أضحت عامال مؤثرا في المنطقة )أ ب(
ولفت التقرير إلى تحديات كبيرة تواجه منظومة الدفاع الجوي اإلسرائيلي، باإلضافة إلى تحّدي التفوق 
يران وأذرعها، في عّدة مجاالت: السايبر،  التكنولوجي للجيش اإلسرائيلي المتوقعة عند "حزب هللا" وا 

ة للسفن. وتابع "سيكون الدفاع الجّوي، الحرب اإللكترونّية، الطائرات المسّيرة والصواريخ المضادّ 
وسورية ومكّونات إيرانّية، ’ حزب هللا’مطلوبا من الجيش اإلسرائيلي تدمير منظومة الدفاع الجوي لـ

مع االجتهاد بعدم اإلضرار بالروسّيين في المجال السوري" باإلضافة إلى االستعداد لما سّماها 
 التقرير "مفاجآت إستراتيجّية".

 ل الدوليتغّير على مستوى التدخّ 
كما توّقع التقرير أن تغّير القوى الدولية في الحرب المقبلة ستغّير، لصالح دور روسي أكبر بسبب 
استمرار وجودها في الشرق األوسط وفي البحر المتوسط، "وبهدف الحفاظ على مصالحها في 

رائيل إلى المنطقة، ستحاول روسيا الحّد من مجال النشاط اإلسرائيلي في سورية، حتى تضطّر إس
بما يتعّلق بأهدافها في الحرب". أّما  –أكثر من الماضي  –أخذ الموقف الروسي بعين االعتبار 

الواليات المتحدة، فتوّقع التقرير على األقّل دعًما سياسًيا ومساعدة عسكرّية إلسرائيل، لكّنها قّدرت أن 
لى منع التدخل النشط في القتال ستطمح إ –ديمقراطّية كانت أو جمهورّية  –"اإلدارة األميركّية 

وستطلب من إسرائيل األخذ بعين االعتبار باآلثار المحتملة للحرب على القوات األميركّية طالما هي 
 موجودة في المنطقة.

الحرب منذ اآلن، تتيح "إنهاًء سريًعا للحرب وترجمة ودعا التقرير إلى بلورة "إستراتيجّية خروج" من 
 سياسّية". –إنجازاتها العسكرية إلى أفضلية أمنية 

 8/12/2020، 48عرب 
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 حول كتاب "فلسطين أربعة آالف عام في التاريخ" لنور مصالحة .35
 منير شفيق

-1- 
الغربية  يدحض نور مصالحة في كتابه "فلسطين أربعة آالف عام في التاريخ" السردية االستشراقية

حول تاريخ فلسطين القديم، وكذلك السردية الصهيونية التي يأخذ بها الكيان الصهيوني في سعيه 
 إلثبات حق تاريخي له في فلسطين.

كلتا السرديتان ملفقتان كما يثبت نور مصالحة وآخرون سبقوه )طبعًا ال يقلل هذا من أهمية عمله(. 
الل اتخاذها مرجعية تاريخية، وما هي بمرجعية تاريخية فقد اعتمدتا على الرواية التوراتية من خ

 بالتأكيد. فلم يستطع كل الذين استندوا إليها أن يعززوها بما يتطلبه علم التاريخ من وقائع وأدلة.
نور مصالحة هنا يكمل مشروع إدوارد سعيد: "االستشراق"، وكتاب "المسألة الفلسطينية"، حيث يؤكد 

المتركز على فلسطين بالتحديد كان جزءًا وامتدادًا للسردية االستشراقية "أن االستشراق التوراتي 
 (.34للهيمنة، وتصويرها في الغرب. وهي سردية كتبت من دون أي شرقي فاعل فيها )مصالحة، ص

ويقتبس من كيث وايتالم: "اختراع إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني" مؤكدًا ما ذهب إليه 
"الدراسات الغربية اخترعت إسرائيل القديمة وأسكتت التاريخ الفلسطيني" )مصالحة، ص ادوارد سعيد: 

38.) 
وبعد إنهاك الرواية التوراتية باألدلة الداحضة ألية عالقة لها بالتاريخ في فلسطين، وعدم وجود أية 

تعّلم "في أدلة لتصديق ما تورده من وقائع "وقصص"، مكتفيًا باعتبارها "أدبيات مقدسة" تصلح أن 
 (.46األقسام األكاديمية، أو البرامج الالهوتية والدراسات التوراتية )مصالحة، ص 

وذلك ليصل إلى االستشهاد بزئيف هيرتسوغ )استاذ اآلثار في جامعة تل أبيب، ومدير معهد اآلثار 
، تحت 1999أكتوبر  29، في مقالة نشرتها مجلة هآرتس األسبوعية، في 2010-2005فيها من 

عامًا من األحفار المكثفة في أرض إسرائيل،  70نوان "تفكيك أسوار أريحا"، يكتب هيرتسوغ: "بعد ع
وجد علماء اآلثار ما يلي: أعمال اآلباء األولين أسطورية. واإلسرائيليون لم يسكنوا مصر. ولم 

ناك مصدر داود وسليمان، وال ه إلمبراطوريةيخرجوا منها، ولم يغزوا األرض. وليس هنالك أي ذكر 
لالعتقاد بإله إسرائيل. هذه األمور باتت معروفة منذ سنين. لكن إسرائيل شعب عنيد، وال أحد يريد 

 (.47أن يسمع هذا". )عن هيرتسوغ، مصالحة، ص 
ويتابع "هذا ليس رأي من بين آراء" قائاًل: "يتفق الذين انخرطوا في عمل علمي في موضوعات 

الذين نزلوا في يوم من األيام إلى الميدان  -لشعب اليهودي المتداخلةالتوراة، وعلم اآلثار، وتاريخ ا
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بحثًا عن أدلة تؤيد قصة التوراة يتفقون اآلن على أن األحداث التاريخية المتعلقة بمراحل ظهور 
 (.47/48الشعب اليهودي تختلف جذريًا عما ترويه القصة" )عن هيرتسوغ، مصالحة، ص 

سطين بعد اآلن يستخدم العهد القديم مرجعًا أو مصدرًا تاريخيًا )مصالحة وبكلمة، "لم يعد علم آثار فل
 (.48من 

مقاربة علمية، وتفكيرًا نقديًا، وأدلة  -ويلخص مصالحة بالقول: "يقتضي التاريخ المؤسس على األدلة
و دحضًا" عملية، ومادية، ووقائع دقيقة. فالمقاربات الدراسية للتاريخ تتطلب دلياًل إثباتيًا، وقائع، أ

 (.50)مصالحة ص 
وبالمناسبة إذا كان علم التاريخ ال يعتبر الروايات التوراتية وقصصها مرجعًا تاريخيًا، فأولى بكل 
تفسير آليات القرآن المتعلقة باألنبياء عليهم السالم أاّل يعتمد، أو يلجأ، للروايات التوراتية من بعيد أو 

ير التفاسير من "اإلسرائيليات"، لئال تتعارض مع العلم، أو قريب. أي ضرورة المزيد من التدقيق لتحر 
 تخدش صحتها.

-2- 
عندما أخرجت روايات التوراة من مجاالت علم التاريخ وعلم اآلثار، ولم تجد دلياًل واحدًا يؤكد 
صحتها لم تعد مصدرًا مسلمًا بصحته التاريخية. األمر أصاب مقتاًل لما جاء في التوراة من رواية 

بكنعان والكنعانيين وسواهم أيضًا. وأصبح من الضروري البحث في اآلثار والمنقوشات  تتعلق
الحفرية، وفي كل ما تركه المصريون واآلشوريون والبابليون والفرس وصواًل إلى هيرودتس )القرن 

اريخية. الخامس ق.م( "أبي التاريخ". وهنا تبين أن رواية التوراة عن الكنعانيين ال تتطابق والحقائق الت
وال يسمح بالحديث عن "أرض كنعان" باعتبارها فلسطين. أو عن الكنعانيين باعتبارهم جدود الشعب 

 الفلسطيني وسكان فلسطين األصليين.
إن كل ما استطاع نور المصالحة أن يجمعه حول موضوع كنعان بعد نفي المرجع التوراتي أو عدم 

 اعتماده.
في العصر البرونزي المتأخر: "كان اسمًا لمنطقة جغرافية تشمل أواًل: تاريخيًا استخدم اسم كنعان 

سورية ولبنان واألردن وفلسطين. ولم يطلق على فلسطين وحدها. وذلك من القرن الخامس عشر قبل 
 الميالد حتى بداية القرن التاسع ق.م.

ال سورية عام ثانيًا: أول إشارة مؤكدة تذكر كنعان وجدت على تمثال "أدريمي" من "الاّلخ" في شم
 ق.م. 1500

ثالثًا: عندما غادر الفينيقيون موطنهم في الساحل اللبناني ممتدًا شمااًل ليشمل جزءًا من الساحل 
 السوري، وجنوبًا ليشمل شمال الساحل الفلسطيني، أعلنوا أنهم كانوا كنعانيين.
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يمشه يقول: "رواية العهد رابعًا: يستشهد مصالحة بباحث في العهد القديم )التوراة( هو نيلس بيتر ل
القديم عن اإلسرائيليين والكنعانيين يجب أن تقرأ على أنها نظرة أيديولوجية إلى اآلخر )غير 

 (.79اليهودي( ال على إشارة إلى جماعة إثنية تاريخية حقيقية" )مصالحة ص
رف بها في ولهذا على كل من يؤكد على األصل الكنعاني للشعب الفلسطيني أن يأتي باألدلة المعت
 علم التاريخ، وليس باالستناد إلى الروايات التوراتية التي ال يمكن اعتمادها مرجعًا تاريخيًا.

تتركز أهمية الكتاب، بسبب مستواه األكاديمي، بمقاييس األكاديمية الغربية في دحضه لالستشراق 
يتعلق، أيضًا، بأسطورية الرواية التوراتية التي ال يمكن اعتمادها  الغربي التوراتي الصهيوني في ما

كمرجعية تاريخية، وعدم إقامة أي صلة من قريب أو بعيد، بين رواياتها، وما أقره علم التاريخ من 
حقائق ووقائع. وبهذا يحرر من السردية الصهيونية والسردية االستشراقية التوراتية الصهيونية الغربية. 

 ي ما يتعلق بوجود تاريخ للشعب اليهودي في فلسطين كما ترويه التوراة.وذلك ف
أما البعد الثاني الذي يتضمنه كتاب نور مصالحة، فيتركز في الفصل العاشر حيث ُيعّرى الفكر 
قامة  المسيحي البروتستاني الصهيوني في بريطانيا في القرن التاسع عشر وصواًل إلى "وعد بلفور" وا 

 .1948ني الكيان الصهيو 
وبالمناسبة إن التدقيق بهذا الفكر البروتستاني وجبلتُه الصهيونية يظهر الخطأ التاريخي الذي اعتبر 
هذا الفكر هو فكر اإلصالح الديني، وفكر النهضة والتنوير والعقل. صحيح، إن مآخذ كثيرة يمكن 

ر الذي نقضها بالرجوع أن تسجل على الكنيسة الكاثوليكية في عصر اإلقطاع األوروبي، ولكن الفك
إلى التوراة، وما أدى إليه من مشروع صهيوني، هو بالتأكيد خطوة إلى الخلف. وأكثر رجعية من 

األمريكي البروتستاني التوراتي  –االتهامات التي وجهت للبابوية. ألن تأثيرات هذا الفكر البريطاني 
اإلنسانية، ويحتل أعلى درجات الصهيوني، هو الذي يشكل الخطر األكبر على العالم ومستقبل 

 العنصرية.
طبعًا ال عالقة لنور مصالحة في هذا االستنتاج، ولكن التدقيق في ما قدمه في الفصل العاشر، 

 يمكن اتخاذه سندًا في هذا االستنتاج.
ويختتم نور مصالحة الفصل العاشر وهو الدّرة الثانية في الكتاب، بتناوله الدقيق لعمليات التزوير 

رى التي حدثت في فلسطين، في تغييب اسم كل ما يحمل اسمًا فيها، وعبرنته وأسرلته، كجزء الكب
حالل الكيان اليهودي  مكمل لعملية اقتالع الشعب الفلسطيني، واالستيالء على فلسطين، وا 

 االستيطاني الصهيوني فيها.
، يستعرض فيها نور مصالحة كيف زّور 392إلى  384وثمة تسع صفحات في الفصل العاشر، من 

قادة المشروع الصهيوني وبناة "دولة إسرائيل" أسماءهم لتبدو متوافقة مع "شعب" له تاريخه وهويته 
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ولغته وأسماؤه ألن االحتفاظ باألسماء التي جاء أصحابها من عشرات البلدان، تكشف فضيحة أخرى 
ية واحدة. فالمشروع الصهيوني كان بحاجة إلى للعملية التاريخية في صناعة "شعب" له هوية قوم

اختراع "الشعب اإلسرائيلي" من خالل تزوير التاريخ الفلسطيني، وبحاجة إلى صناعة "شعب" إلقامة 
 "مجتمع"، "شعب" ليس كمثل بقية الشعوب. –كيان "دولة" 

ان اسمه فمثاًل غولدا مائير كان اسمها األصلي غولدا مابوفيتش من كييف، يتسحاق شامير ك
األصلي اتسهاك جيزيرنيكي من شرق بولندا، زألمان شازار اسمه األصلي شنورزالمان روباشوف من 

 (.386 – 384روسيا، شمعون بيريس اسمه األصلي شيمون بيرسكي )بولندا( )مصالحة 
 –عربي –أما الفضيحة االكبر والتزوير األخطر فقد تمثل في تزوير وتغيير اسم كل ما هو فلسطيني

سالمي في فلسطين، أو تاريخي قبل اإلسالم. وهذا لم يقتصر على القرى والمدن والشوارع واألحياء إ
نما امتد حتى إلى أسماء األكالت الفلسطينية أو األثواب أو الدبكات أو األلحان.  فحسب، وا 

ًا. هنا وباختصار سلب كل ما يمكن سلبه، وتزوير كل ما يترك أثرًا فلسطينيًا أو عربيًا أو إسالمي
 يمكن القول إن نور مصالحة الحقهم على "الدعسة".

إن الجهد الذي وضعه نور مصالحة في هذه المجاالت، يرتفع بالكتاب وأهميته إلى مستوى أكاديمي 
لى تأثير إيجابي هائل في الصراع األيديولوجي والتاريخي والحقوقي والوجودي الذي  مرموق عالميًا، وا 

 ضد المشروع الصهيوني على كل المستويات.يخوضه الشعب الفلسطيني 
-4- 

 الفلسطنة والهوية الفلسطينية
على إن كتاب نور مصالحة "فلسطين أربعة آالف عام من التاريخ" ابتلي بأيديولوجية "الفلسطنة" 
واختراع هّوية فلسطينية قائمة بذاتها، ال عالقة لها بالهّوية العربية اإلسالمية لفلسطين، باعتبارها 

ًا من الوعي، وشعبها جزء من األمة العربية واألمة اإلسالمية )بالمعنى العقدي والحضاري جزء
 للكلمة(.

هذا "االبتالء" جعله يهرب من كتابة تاريخ لفلسطين وللمكّونات التي شكلت شعب فلسطين. وانتهت 
إلى الشعوب خالل ألف وأربعمئة عام إلى أن تكون هويته عربية إسالمية، كما هو الحال بالنسبة 

 التي تسكن البالد العربية من المحيط إلى الخليج.
فمن جهة الجغرافية، حاول أن يثبت أن جغرافية فلسطين االنتدابية، كانت كذلك تقريبًا طوال التاريخ. 
فلم يربط تاريخها بتاريخ سورية ولبنان واألردن، وبامتداد مصري وامتداد مشرقي، وصواًل إلى شبه 

ة. ولذلك كثرت إشارته باستخدام عبارة "على حدة" وال سيما عن سورية كأنها جزيرة في الجزيرة العربي
باستقالل أو شبه استقالل تاريخي. علمًا أن أغلب  إنها تمتعتبحر. ووصل به األمر إلى حد القول 
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تاريخ فلسطين إن لم يكن كله، وبشبه إطالق، كان جزءًا من منطقة )سورية لبنان شرق األردن( 
ت تاريخيًا لألمبراطوريات القديمة قبل األمبراطورية اليونانية كما بعدها، كما االمبراطورية خضع

 الرومانية والبيزنطية إلى الفتح العربي اإلسالمي.
لهذا تجنب مصالحة أن يسرد تاريخ فلسطين ما قبل األمبراطورية اإلغريقية طوال أكثر من ألفي 

ت: وال آماد كل غزوة بالنسبة إلى األمبراطوريات القديمة سنة. فلم يتابع ما تعرضت له من غزوا
الفرعونية المصرية والبابلية واآلشورية والفارسية. فكيف يكتب تاريخ فلسطين دون تتبع الغزوات 

العسكري  -التاريخ السياسي –المختلفة. وكيف يكتب تاريخ دون سجل الغزوات االمبراطورية
ي إذا لم يربطه بالتاريخ السياسي والعسكري. وكيف يكتب عن لفلسطين. وكيف يكتب عن تاريخ ثقاف

 مثقفي األمبراطوريات الذين "استوطنوا" في مدن فلسطين كأنهم من أبناء الشعب األصلي.
لقد تجنب مصالحة أن يكتب عن تاريخ هذه الغزوات ألنه إن فعل سيجد أن فلسطين جزء من منطقة 

ال وسيطرت على األردن ولبنان وسوريا بمصير واحد. فما من أمبراطورية سيطرت  على فلسطين وا 
وصواًل إلى مصر، إن كانت آتية من الشرق، أو وصواًل إلى فارس والهند إن استطاعت، إذا كانت 

 فلسطين أو من الغرب. -آتية من مصر
ن بل حتى عندما تناول العصور اإلغريقية والرومانية والبيزنطية، بل حتى مرحلة حروب الفرنجة، فكا

يتجنب التعرض للتاريخ السياسي والعسكري فيما راح يركز على تاريخ المدن الفلسطينية وازدهارها 
الثقافي وتاريخ الكنيسة في العصر البيزنطي خصوصًا، وتاريخ النخب اإلغريقية والرومانية التي 

البطاركة توطنت في تلك المدن. وهنا يصل به األمر إلى اعتبار المؤرخين الشعراء والمطارنة و 
 اإلغريق أو الرومان ممن برزوا في غزة وقيسارية ويافا والقدس باعتبارهم فلسطينيين كيف؟

هنا لم يكن يفّرق بين عامة الشعب ولغته وكينونته من جهة، وبين النخب المستوطنة أو المنحدرة 
ثاني قبل من، االمبراطوريات المسيطرة من جهة أخرى. مثاًل انطوخيوس العسقالني في القرن ال

الميالد، أو يوزيبوس القيساري أو بروكوبيوس القيساري أيضًا. ولهذا لم يتساءل كيف تبخرت نخب 
األمبراطوريات بعد الفتح العربي اإلسالمي؟ باختصار هاجروا ولحقوا جيوش دولهم. أما لو كانوا 

، ولم يبق منهم جزءًا من شعب فلسطين فكيف أصبحوا مسيحيين عربًا، وكيف أصبحوا مسلمين عرباً 
 جماعة واحدة ترطن بالالتينية أو اإلغريقية إلى جانب العربية.

ولهذا ال نجد تاريخًا ومتابعة دقيقة لألقوام والجماعات التي كّونت الشعب الفلسطيني ابتداء من شعب 
سالمي بلست ومن األقوام التي تكلمت باآلرامية. وال نجد متابعة دقيقة للهجرات العربية قبل الفتح اإل

وبعده، والتي شكلت مع أقوام آخرين األمة العربية. إن اإلسالم وحده غير كاٍف للتفسير ألن مناطق 
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كثيرة دخلها اإلسالم، غير هذه المنطقة، حافظت على قوميتها ولغتها وحضارتها وهويتها. وكذلك 
ثنيتها.  حافظت بعض األقليات على هويتها وا 

الغساسنة في العصر البيزنطي، والهجرات العربية بوجودهم  ربما متابعة الفصل الذي يتحدث عن
يشكل واحدة من األجوبة التي يمكن أن تفّسر تشكل هذه العملية الفريدة التي امتدت من المحيط إلى 
الخليج، وطبعت شعوبها بالطابع العربي اإلسالمي )المسيحيون العرب جزء من المكّون األساسي( 

 عربية واحدة. وجعلتها وطنًا واحدًا وأمة
ولكي يصل بهذا الخلل في قراءة تاريخ فلسطين الحقيقي إلى الهوية الفلسطينية يلجأ إلى محمود 
درويش فيستشهد بقوله: "ولدت قرب البحر من أم فلسطينية وأب آرامي، ومن أم فلسطينية وأب 

الظل العالي(" مؤآبي، ومن أم فلسطينية وأب أشوري، ومن أم فلسطينية وأب عروبي )قصيدة مديح 
 (. )وبالمناسبة: األب المؤابي في التوراة ال يمكن أن تذكر روايته هنا(.309)مصالحة ص 

يقول نور مصالحة: "يعتبر محمود درويش تجسيدًا لمفهوم الهوية الفلسطينية المتعددة الشرائح، 
نية والفارسية واضحة من خالل كل الثقافات القوية )القومية( التي مرت عبر أرض فلسطين: الهلي

والرومانية والبيزنطية واآلرامية والعربية واليهودية واإلسالمية والعربية اليهودية والفارسية والبريطانية" 
 (.309)ص 

الحظ هنا كيف مّيعت الهوية العربية واإلسالمية وأصبحت جزءًا من "الَسَلَطة" أو شريحة من 
 َلَطة" تجمع اللبن مع الفسيخ.الشرائح. وذابت في عشرات الهويات. ألن هذه "السَ 

إذا كان من الممكن ألحد أن يغض النظر عن محمود درويش وهو يحكي كشاعر عن األم 
الفلسطينية التي ال عالقة لها باألم العربية والمسلمة األصيلة، فكيف يمكنه أن يغض النظر عن 

برؤ من هويته العربية عالِّم في التاريخ حيث تذهب به الفلسطنة إلى هذا الحد. ويذهب به الت
)المسيحية والمسلمة( إلى هذا الحد. وهو الذي حطم السردية الصهيونية، والسردية المسيحية 
البروتستانتية الصهيونية تحطيمًا يليق بالسرديتين، وهو الذي كشف ما تعرضت له فلسطين من 

ريمة كما يجب اقتالع للشعب الفلسطيني، ومن إحالل صهيوني وتزوير مرغه بالعنصرية والج
 ويستحق. ولكن ما العمل؟ هذا هو البحث عن هوية استثنائية.

 2020كانون األول/ ديسمبر  502مجلة المستقبل العربي العدد 
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 المشروع اإلسرائيلي األخطر في المنطقة .36
 محمد عايش
خطوتان قامت بهما اسرائيل مؤخرًا، تصبان في صالح مشروعها األخطر على اإلطالق الذي يهدد 
منطقتنا العربية، وهو المشروع الذي يرمي إلى ضمان التفوق اإلسرائيلي في كافة المجاالت، بما 
يجعل من تل أبيب مركز المنطقة ومحورها، ويجعل مزيدًا من الدول العربية تحبو من أجل طلب 

 الود والرضا اإلسرائيلي.
دف إلى ضمان التفوق على المشروع اإلسرائيلي األخطر يعود إلى عشرات السنين الماضية، ويه

الدول كافة في المنطقة، وعلى كل المستويات، وليس فقط على المستوى العسكري، بل العلمي 
واالقتصادي والتكنولوجي أيضًا، وهذا هو التهديد األكبر لألمن القومي العربي، الذي يتوجب على 

الحرفي عند دولة االحتالل.. هذا  العرب أن يتنبهوا له ويستفيقوا، قبل أن يتحولوا إلى عبيد بالمعنى
 إن لم يكن بعُض العرب قد تحولوا بالفعل إلى عبيد عند اإلسرائيليين.

الخطوة األولى التي قامت بها إسرائيل في هذا السياق، هي التطبيع مع دولة اإلمارات التي تشكل 
أسواق الخليج هي  مركزا تجاريًا مهمًا على المستوى العربي، وعلى مستوى المنطقة، فضال عن أن

األكبر واألهم واألغنى في منطقتنا، بما يعني أن أخطر ما في تطبيع االحتالل مع إسرائيل هو أنه 
فتح أسواقا مهمة أشبه بمناجم الذهب أمام اإلسرائيليين، وهو ما سيؤدي إلى خالصهم من األزمة 

واق لصناعاتهم على المدى االقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا، ومن ثم يؤدي إلى ضمان أس
 الطويل، بما يضمن في نهاية المطاف تفوقهم الصناعي واالقتصادي.

وبطبيعة الحال فإن الوجود اإلسرائيلي في اإلمارات سوف يفتح أسواق الخليج كافة، وذلك بفضل 
ول، اتفاقات مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أن المنتج اإلسرائيلي قد يتسلل أيضا إلى أسواق الد

التي ال تزال لم تعترف بإسرائيل، وال تقيم أي عالقات معها، إال أنها تبقي على العالقات التجارية، 
من دون أي قيود مع كل من اإلمارات والبحرين، ما يعني في نهاية المطاف أن اإلسرائيليين حققوا 

 مواطنيه. مرادهم بالوصول إلى أسواق الخليج كافة، واستفادوا من القوة الشرائية لكل
أما الخطوة الثانية التي حققها اإلسرائيليون مؤخرًا في الطريق نحو التفوق، وفي سبيل مشروعهم 
األخطر على العرب، فهي اغتيال العالم النووي اإليراني محسن فخري زاده، وهذا االغتيال ال عالقة 

رحيل ترامب عن البيت  له بالتطورات األخيرة في المنطقة، وال باللقاءات التطبيعية، وال بقرب
نما هو حلقة من مشروع خطير يعود إلى عشرات السنين الماضية، ويرمي إلى تصفية  األبيض، وا 
العلماء والنخب المميزة من بالدنا العربية واإلسالمية. اغتيال زاده ليس سوى حلقة في قائمة طويلة 

لمين، سواء من كان منهم في إيران من االغتياالت اإلسرائيلية، التي استهدفت العلماء العرب والمس
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أو العراق أو سوريا أو باكستان، أو بطبيعة الحال العلماء الذين عملوا مع المقاومة الفلسطينية مثل 
واألكاديمي الفلسطيني فادي البطش الذي  2016المهندس التونسي محمد الزواري، الذي اغتيل في 

 .2018اغتيل في 
، 1981سرائيلية التي استهدفت المفاعل النووي العراقي في تموز/ يوليو نتذكر جميعًا الغارة الجوية اال

وقبلها بعام واحد فقط اغتيال العالم النووي المصري الدكتور يحيى المشد، الذي كان يعمل في 
المفاعل العراقي ذاته، وصواًل إلى تدمير العراق بأكمله، عبر احتالله من قبل الواليات المتحدة في 

وبين هذا وذاك اغتالت اسرائيل عددًا كبيرًا من العلماء واألكاديميين، من دون أي اكتراث ، 2003عام 
 بجنسيتهم وال بانتمائهم ونفذت عددًا كبيرًا من جرائم االغتيال.

والخالصة هو أنه ثمة مشروع إسرائيلي بالغ الخطورة يهدف إلى ضمان التفوق المطلق والكامل في 
شرق االوسط، منفردة أو مجتمعة، ال تقوى على مواجهة اسرائيل في أي المنطقة، بما يجعل دول ال

مجال من المجاالت، سواء من الناحية العسكرية أو السياسية أو االقتصادية أو العلمية أو 
التكنولوجية، وصواًل إلى تحويل هذه الدول إلى مجرد كيانات تطلب الرضا اإلسرائيلي، وتخشى فقط 

 ى على الصمود أمام دولة االحتالل ولو حتى في مسابقة تلفزيونية تافهة.من أي مواجهة، وال تقو 
 8/12/2020القدس العربي، لندن، 

 
 !ة عاان مواجاهاة اباتزاز "حمااس"إسرائياال المادجاجاة بالطااائاارات والاادباابااات عاجااز  .37

 سام بن شطريت
يتفطر القلب ألمًا ويدور الرأس لعجز الدولة عن إعادة جثامين: عظام الجنديين أورون شاؤول 

في غزة، « حماس»وهدار غولدن، اللذين انتقم الرب لدمائهما، إلى جانب مواطنين يوجدان في أسر 
 على مسافة بصقة عن حدودنا الجنوبية.

أظهرت مرات عديدة جرأة ويقظة؟ من اختطاف ُيسأل السؤال: أين أذرع األمن اإلسرائيلية، والتي 
الطاغية أدولف آيخمن من أعماق األرجنتين وتقديمه للمحاكمة في إسرائيل وحتى حملة ديموقليس 
ضد العلماء األلمان الذين ساعدوا المصريين على بناء آلة الحرب، ومن جلب أرشيف عشرات آالف 

 نتيبة. كل هذه أبقت العالم فاغرًا فاه.يمخطوفي ع الوثائق من إيران إلى إسرائيل وحتى عملية إنقاذ
تهزنا منذ سنوات عديدة. فهي تطلق الصواريخ وقذائف الهاون في الليالي « اإلرهابيين»مجموعة من 

نحو بلدات غالف غزة، توقظ بفزع الرضع من نومهم، ونحن بالتوازي نطلق النار عليهم ردًا على 
نسمح بنقل شاحنات مليئة بكل ما طاب لرفاهية هؤالء الصواريخ. ولشدة غبائنا، بالتوازي 

دخال عشرات آالف الدوالرات من أموال قطر لبناء أنفاق تصل إلى نطاق إسرائيل. « اإلرهابيين» وا 
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؟ ماذا يجدي إسرائيل في هذا «األنذال»فهل نحن مصابون بزوغان البصر؟ إلى متى سيهزنا أولئك 
ة إقليمية مسلحة من أخمص قدميها وحتى رأسها الوضع أن تكون تعرف كقوة عظمى عسكري

 بالدبابات، بآالت إطالق النار، وكذا بالطائرات المتملصة؟
على الحكومة ورؤسائها أن تقرر وقف نقل شاحنات البضائع إلى قطاع غزة وا غالق البوابات في 

النظر في  وجه المرضى والعمال من غزة حتى إعادة المفقودين والمحتجزين لديهم. وكبديل، يجب
وجلبهم إلى البالد كورقة مساومة « حماس»شخصيات مركزية من قادة  أربعاختطاف ثالث أو 

إلعادة األسرى. رغم أن لدينا متسللين كثيرين من غزة، فليس لهم أي أهمية في نظر زعماء غزة وهم 
 ال يشكلون أي ورقة مساومة.

استثناء تركيا وماذا سيقول األغيار؟ بيجب تفجيره على الفور.  –« حماس» –هذا الدمل الخبيث 
، فإن دول العالم، بما في ذلك الدول العربية والسلطة الفلسطينية، قد «حزب هللا"أردوغان، إيران، و

 هذه عبئا عليها.« اإلرهاب»ترحب بذلك في خفاء قلبها إذ إنها هي أيضا ترى في منظمة 
من سيخاف »د لها. وهنا المكان للقول: منذ ست سنوات تتواصل هذه القصة المهينة ويجب وضع ح

 «.ويرق قلبه فليذهب ليبقى في بيته
 «معاريف»
 9/12/2020األيام، رام هللا، 
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