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 25 :كاريكاتير

*** 
 
 
 

 على تطبيع العالقات "إسرائيل"ترامب يعلن اتفاق المغرب و .1
أعلن الرئيس األميركي : تل أبيب: نظير مجلي -الرباط: حاتم البطيوي  -واشنطن: هبة القدسي 
سرائيل على إقامة عالقات دبلوماسية كاملة. وأكد العاهل دونالد ترمب، أمس، ا تفاقًا بين المغرب وا 

المغربي الملك محمد السادس، من جهته، التزامه الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومجددًا 
 دعمه لحل الدولتين.
ائيل اختراق تاريخي آخر اليوم. اثنان من أعظم أصدقائنا، إسر »أمس: « تويتر»وقال ترمب عبر 

ومملكة المغرب وافقتا على إقامة عالقات دبلوماسية كاملة، هذا اختراق كبير لعملية السالم في 
وأشار ترمب، في تغريدة أخرى، إلى أنه وّقع إشعارًا باعتراف الواليات المتحدة «. الشرق األوسط

 جنوب المغرب. بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهي األراضي التي كانت تحتلها إسبانيا في
سرائيل، في مؤتمر هاتفي  وقال جاريد كوشنر، مهندس عمليات السالم والتطبيع بين الدول العربية وا 
بالبيت األبيض، ظهر أمس )الخميس(، إن االتفاق ينص على إقامة عالقات دبلوماسية كاملة بين 

سرائيل، بما يشمل فتح خطوط طيران بين الرباط وتل أبيب وفتح س قامة المغرب وا  فارتين فورًا، وا 
وقال كوشنر للصحافيين إن هذا االتفاق يأتي ثمرة  عالقات اقتصادية بين الشركات من البلدين.

 .مناقشات دبلوماسية استمرت أربع سنوات
وأعلن البيت األبيض أن الرئيس ترمب تحدث هاتفيًا صباح الخميس مع الملك محمد السادس، الذي 

ستئناف العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وتوسيع التعاون االقتصادي وافق، خالل المحادثة، على ا
 والثقافي لدفع االستقرار اإلقليمي.

وفي الرباط، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس أن ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون 
مب اعتراف على حساب الشعب الفلسطيني، وذلك في أعقاب إعالن الرئيس األميركي دونالد تر 

سرائيل على إقامة عالقات  واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء وتأكيده موافقة المغرب وا 
 دبلوماسية كاملة بينهما.
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وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس أجرى أمس اتصااًل هاتفيًا 
زن( وأطلعه على مضمون االتصال مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس )أبو ما

الهاتفي الذي جمعه بالرئيس ترمب، اعتبارا للتقدير الذي يخص به الرئيس الفلسطيني. وأوضح البيان 
في  أن محمد السادس أكد للرئيس عباس أن موقف بالده الداعم للقضية الفلسطينية ثابت ال يتغير.

حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين  سياق ذلك، أبرز العاهل المغربي لعباس أن المغرب مع
 الفلسطيني واإلسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.

قدم نتنياهو شكره و وفي تل أبيب، رحب رئيس الوزراء اإلسرائيلي باستئناف العالقات مع المغرب، 
على تجاوبه مع مبادرة ترمب. وقال إن اتفاقًا  ووجه شكره للملك محمد السادس. إلى الرئيس ترمب

ن حكومته تنوي السير نحو عالقات دبلوماسية كاملة مع الرباط،  بهذا الشأن سيوقع في القريب، وا 
 وتفعيل خط طيران مباشر بينها وبين تل أبيب.

 11/12/2020، ، لندنالشرق األوسط

 
 يؤكد االستعداد للعودة إلى المفاوضات عباس .2

محمود عباس، الخميس، على االستعداد للعودة إلى مفاوضات  ةالفلسطينيالسلطة أكد رئيس  :رام هللا
السالم مع إسرائيل. وشدد عباس لدى لقائه وزيرة الخارجية اإلسباني، ارانتشا غونزاليس، في رام هللا، 

ية على ضرورة أن تكون المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية برعاية اللجنة الرباع
وتسلم عباس، رسالة من رئيس الوزراء اإلسباني أكد فيها على العالقات الثنائية المميزة بين  الدولية.

البلدين وحرص بالده على تعزيزها، واالستمرار في تقديم الدعم للعملية السياسية القائمة على مبدأ 
 حل الدولتين.

 10/12/2020 وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية )وفا(،
 

 االعتراف بدولة فلسطينإلى شتية يدعو فنلندا ا .3
كسر األمر الواقع، من خالل »دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، فنلندا إلى : رام هللا

االعتراف بدولة فلسطين، من منطلق إيمانها بقيم العدالة والقانون الدولي، والحفاظ على حل الدولتين 
ئه ممثلة فنلندا لدى السلطة الفلسطينية بايفي بيلتوكوكسي في رام وأشار اشتية لدى لقا«. من التالشي

، مبرزا الجهود المبذولة لعقد مؤتمر سالم «انتهاكات إسرائيل والتوسع االستيطاني»هللا، إلى تواصل 
 دولي، إليجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.

 10/12/2020 فا(،وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية )و 
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 ": تطبيع المغرب مؤسف جدا ولن ينفعه21لـ"عربي شعث .4
أعرب الممثل الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عن أسفه الشديد : أحمد صقر

إلعالن التطبيع الكامل بين المغرب واالحتالل اإلسرائيلي. وأكد الدبلوماسي الفلسطيني نبيل شعث، 
ة للشؤون الخارجية والعالقات الدولية، أن ما جرى اإلعالن عنه من تطبيع وهو مستشار رئيس السلط

كامل بين االحتالل والمغرب هو "أمر مؤسف جدا"، منوها أن "إسرائيل لم تكن أسوأ وال أكثر 
 عنصرية وال أكثر احتقارا لعملية السالم مما هي اآلن". 

 10/12/2020، 21موقع عربي 
 

 "إسرائيل"زاز النتزاع مزايا لصالح عشراوي: ترامب يمارس االبت .5
األناضول: اعتبرت حنان عشراوي، العضوة المستقيلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  - رام هللا

” النتزاع تنازالت لصالح إسرائيل“الفلسطينية، الخميس، أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب يسارع 
وأعادت عشراوي، في تغريدة لها على  رة البيت األبيض.قبيل تولي اإلدارة األمريكية الجديدة إدا

سرائيل على إقامة عالقات ” تويتر“ نشر تغريدة ترامب التي أعلن فيها اتفاق المملكة المغربية وا 
بين الرشوة واالبتزاز، فإن إدارة ترامب في صراع مجنون النتزاع “وأضافت عشراوي:  دبلوماسية كاملة.

 ”.ئيل قبل أن تتولى اإلدارة الجديدة مقاليد األمورالتنازالت والمزايا إلسرا
 10/12/2020، القدس العربي، لندن

 
 حماس: اتفاق التطبيع المغربي خذالن للشعب الفلسطيني .6

عدَّت حركة "حماس"، قرار تطبيع العالقات بين المغرب واالحتالل خذالن للشعب الفلسطيني 
دام المملكة المغربية على هذه الخطوة خذالن وقضيته العادلة. وقالت حماس في بيان صحفي: إق

للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وانقالب على الموقف التاريخي للمغرب في رفض االحتالل 
والتعامل معه. وأضافت أن هذه الخطوة مستنكرة وال تليق بالمغرب، وال تعبر عن الشعب المغربي 

 مسجد األقصى في كل الظروف والمحطات. الشقيق الذي وقف وما زال مع فلسطين والقدس وال
 10/12/2020، فلسطين أون الين

 
 إعالن التطبيع الكامل بين المغرب واالحتالل اإلسرائيلي تدين فتح .7

أدانت حركة "فتح"، إعالن التطبيع الكامل بين المغرب واالحتالل اإلسرائيلي، وأكدت : أحمد صقر
فتح فايز أبو عيطة، أن "التطبيع بكل أشكاله  على لسان نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة
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مرفوض ومستنكر، ويشكل طعنة حقيقية في ظهر الشعب الفلسطيني وقضيته؛ سواء كان هذا 
 التطبيع مغربيا أو إماراتيا أو بحرينيا أو سودانيا". 

 10/12/2020، 21موقع عربي 
 

 : تطبيع المغرب و"إسرائيل" "خيانة للقدس وفلسطين"د"الجها" .8
لت حركة الجهاد اإلسالمي يوم الخميس، إنه يتواصل سقوط بعض األنظمة العربية في وحل قا

الخيانة والرِّدة عن ثوابت األمة، مؤكدة أن إعالن التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني الغاصب 
 ليمثل انتكاسة جديدة للنظام العربي الهش الذي يبحث عن توطيد أركان حكمه االستبدادي. وشددت
الجهاد في بيان صحفي، على أن ما أقدم عليه النظام الحاكم في المغرب هو خيانة لثوابت اإلسالم 

 والعروبة وتفريط بالقدس وفلسطين.
 10/12/2020، فلسطين أون الين

 
 صاروًخا 174يديعوت أحرونوت: إسرائيليان ُقتال هذا العام وأطلق  .9

رائيلي، الخميس، أن إسرائيليّين ُقتال خالل العام أظهرت معطيات نشرها الجيش اإلس: القدس المحتلة
الجاري، أحدهما جندي من جوالني قتل بإلقاء حجر صخري على رأسه في جنين، واآلخر إسرائيلي 

وبحسب تلك المعطيات، فإنه خالل العامين  قتل طعًنا في "بتاح تكفا" داخل الخط األخضر.
وأشارت إلى أنه  مستوطًنا. 16من الجيش، و 9نهم إسرائيلًيا، م 25( قتل 2019 - 2018الماضيين )

في عام  1296، فيما أطلق 2018صاروًخا تجاه "المناطق اإلسرائيلية" خالل عام  1,164أطلق 
صاروًخا، دون أن يحدد فيما إذا كان ذلك يشمل قطاع غزة  174، وخالل العام الجاري أطلق 2019

اإلسرائيلي، إن العام الجاري شهد انخفاًضا كبيًرا في وقال الجيش  فقط، أو الحدود الشمالية أيًضا.
الهجمات، ووصفه بأنه كان األكثر أماًنا في جميع الجبهات، مع تحسن الوضع االستراتيجي األمني 

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الجيش اإلسرائيلي هاجم أهداًفا  مقارنة بالسنوات السابقة.
يران في سوريا، دون   رد منهم على عكس السنوات السابقة.لحزب هللا وا 

 10/12/2020وكالة سما اإلخبارية، 

 
 معتصمون من "فتح" يطالبون عباس بـ"استحقاقهم الوظيفي" .10

جمال غيث: هدد معتصمون من حركة "فتح" في قطاع غزة، بتصعيد خطواتهم االحتجاجية  - غزة
فلسطينية. جاء ذلك خالل اعتصام للمطالبة بـ"استحقاقهم الوظيفي"، ضمن أطر ومؤسسات السلطة ال
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ورفع  دعا له "الهيكل التنظيمي غير المفرغ" في حركة "فتح"، أمام مقر التنظيم، في مدينة غزة.
المشاركون في االعتصام، أعالم فلسطين، والفتات كتب على بعضها: "أنهكنا الجوع يا ريس، 

 في أسرع وقت. استحقاقنا حقنا"، مطالبين رئيس السلطة محمود عباس بإنصافهم
 10/12/2020، فلسطين أون الين

 
 حجة على كل أعضاء اللجنة التنفيذيةحركة األحرار: استقالة عشراوي  .11

قالت حركة األحرار الفلسطينية إن استقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، 
ل أعضاء اللجنة وغيرها من وتأكيدها حاجة النظام السياسي لتجديد مكوناته، "سيظل حجة على ك

مؤسسات المنظمة". وأوضحت الحركة في تصريح مقتضب، أعضاء اللجنة التنفيذية وغيرها من 
مؤسسات المنظمة يشاركون ِبصمتهم في استمرار هذه المأساة للقضية الفلسطينية، ومسؤولين أمام 

 ة والتهميش واإلقصاء. هللا ثم شعبنا عن توفير الغطاء للحالة الالوطنية من التفرد والهيمن
 10/12/2020، فلسطين أون الين

 
 نتنياهو يصف االتفاق مع المغرب بالتاريخي  .12

وكاالت: رحب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتطبيع العالقات مع المغرب  -عواصم 
صال" قريبًا بين ووصفه بأنه اتفاق "تاريخي" مشيرًا إلى تسيير "رحالت مباشرة" وتبادل "مكاتب االت

وفي كلمة متلفزة، شدد نتنياهو على أن العالقات ستكون "حارة" بين الطرفين. وشكر  الجانبين.
نتنياهو ترامب وملك المغرب على "قراره التاريخي صنع سالم مع إسرائيل". وأكد نتنياهو: "سنعيد 

سرعة "إلقامة عالقة سالم وأكد أن حكومته ستتحرك ب إنشاء مكاتب االتصال بين إسرائيل والمغرب".
دبلوماسية كاملة مع المغرب. باإلضافة إلى ذلك، سنقوم بإنشاء خط طيران مباشر بين إسرائيل 

 والمغرب. سيكون هناك سالم دافئ بين الجانبين".
 11/12/2020األيام، رام هللا، 

 
 غانتس وأشكنازي: البيت األبيض أخطرنا بالتطبيع مع المغرب .13

ى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزير األمن، بيني غانتس، أقص: محمود مجادلة
ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، عن عملية اتخاذ القرارات المعلقة بالخطوات التي أفضت إلى 

 اإلعالن عن استئناف العالقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب".
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ألشهر األخيرة مع األمارات والبحرين والتفاهمات حول وعلى غرار االتفاقات السابقة الموقعة في ا
التطبيع مع السودان، غّيب نتنياهو شركائه في االئتالف عن هذا الشأن؛ بحسب ما أوضح غانتس، 
الذي قال إن اإلدارة األميركية أطلعته وأشكنازي على التقدم الذي تم إحرازه في االتصاالت مع 

 المغرب.
  10/12/2020، 48عرب 

 
وتجاهل هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم  "األونروا"تطلب من بايدن عدم تمويل  "رائيلإس" .14

 المتحدة
طلب السفير اإلسرائيلي السابق لدى األمم المتحدة، رون بروسور، من إدارة : رائد صالحة -واشنطن

ألمم المتحدة الرئيس األمريكي المنتخب، جو بايدن، عدم االنضمام مرة أخرى إلى هيئتين تابعتين ل
تتعامالن مع قضايا حقوق اإلنسان، وهما اليونسكو ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، كما 

 حذره من تمويل وكالة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين )األونروا(.
 10/12/2020القدس العربي، لندن، 

 
 قانون إسرائيلي آخر لعرقلة إخالء مستوطنات .15

حاولة لوضع عراقيل جديدة أمام إخالء مستوطنات إسرائيلية من المناطق الفلسطينية تل أبيب: في م
المحتلة، صادق الكنيست )البرلمان(، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون جديد يلزم أي حكومة في 
المستقبل، بإجراء استفتاء شعبي قبل االنسحاب من أي مستوطنة أقيمت بقرار حكومي على أراضي 

 ة الغربية.الضف
نائبًا من االئتالف والمعارضة لصالح مشروع القانون األساسي: االستفتاء، بينما عارضه  54وصوَّت 

 130يوجد في يهودا والسامرة )الضفة الغربية( »نائبًا. وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القرار:  42
ف مليون مواطن إسرائيلي. وال تقع بلدة قررت الحكومة اإلسرائيلية إقامتها، ويعيش فيها حوالي نص

دارة دولة إسرائيل. هناك  هذه التجمعات في المنطقة التي يسري عليها القانون والوالية القضائية وا 
التزام بإجراء استفتاء أو المصادقة بأغلبية خاصة في الكنيست على قرار حكومي، لتغيير وضع تلك 

 «.إلى كيان أجنبيالمحليات ونقل المسؤولية الشاملة في أراضيها 
وقد أحيل مشروع القانون على لجان الكنيست لتحضيره لثالث قراءات إضافية قبل أن يصبح قانونًا 

آلية االستفتاء هي اآللية المثلى لحل الخالفات العميقة في »ناجزًا. واعتبر مشروع القانون أن 
وطرح هذا المشروع النائب «. اقشاتالمجتمع اإلسرائيلي واتخاذ القرارات التي قد تثير الخالفات والمن
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كحول »، حليف «ديرخ إيرتس»تسفي هاوزر، رئيس لجنة الخارجية واألمن الذي ينتمي إلى حزب 
 في الحكومة. وأيده نواب اليمين واليمين المتطرف. « لفان

 11/12/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 «بأي ثمن»و ساعر يسعى للشراكة مع ليبرمان وبنيت... وهدفه إسقاط نتنياه .16
استطالعات رأي جديدة مشجعة، تُبين أنه قادر على  3بعد أن نشرت نتائج : تل أبيب: نظير مجلي

التحول إلى المنافس الحقيقي األول، توجه غدعون ساعر، المنشق عن حزب الليكود الحاكم، إلى 
روس اليميني ، نفتالي بنيت، وزعيم حزب اليهود ال«يمينا»زعيم اتحاد أحزاب اليمين المتطرف 

 ، أفيغدور ليبرمان، للتحالف معهما في المعركة إلسقاط بنيامين نتنياهو وحكومته.«يسرائيل بتينو»
ألنه بات »وقال مقربون من ساعر إن هدفه واضح وال يحيد عنه، وهو إسقاط نتنياهو بأي ثمن، 

الستطالعات تمنح ساعر وأكدوا أن ا«. يهدد مكانة إسرائيل كدولة ذات أسس ديمقراطية وقيم أخالقية
أساسًا متينًا لقيادة التغيير وتجعله الحزب األكبر بعد الليكود. وكانت قنوات التلفزيون الثالث في 

 18 – 15إسرائيل قد نشرت استطالعات رأي، خاصة بكل منها، منحت حزب ساعر الجديد ما بين 
ط األوراق في الخريطة الحزبية، مقعدًا لو جرت االنتخابات اآلن، وأكدت أن هذه النتيجة تعيد خل

وتؤدي إلى فقدان نتنياهو القدرة على تشكيل الحكومة التي يطمح لها، والتي تعطيه إمكانية التملص 
مقعدًا( ومعسكر اليمين  36مقعدًا )له اليوم  28 - 24من المحاكمة بتهم الفساد. فهو سيهبط إلى 

عني أنه لن يستطيع تشكيل حكومة، وحلفاؤه . ما ي120من مجموع  60 – 58الذي يقوده يهبط إلى 
 مقعدًا في أحسن األحوال. 50 – 46مقعدًا( سيهبطون إلى  71الذين يوفرون له األكثرية اليوم )

كيف سيكون وضع ساعر فيما لو تمكن من ضم نائب من الليكود  11وقد فحص استطالع القناة 
مقعدًا، بينما  21كوت، فقفز رصيده إلى إلى حزبه، وكذلك رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزن

مقعدًا. وعندما سئل ممثلو الجمهور عن الشخصية التي تصلح  23الليكود بزعامة نتنياهو يهبط إلى 
في المائة(، لكن ساعر اقترب  40أكثر من غيرها لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على أعلى نسبة )

 في المائة. 32منه كثيرًا بتأييد 
أن نتائج االستطالعات مقلقة لنتنياهو وحليفه المخاصم غانتس، لذلك سارعا إلى فتح  وبدا واضحاً 

 محادثات سرية لوقف عملية التدهور نحو االنتخابات، التي انجرفا إليها بال إرادة أو رغبة حقيقية. 
 11/12/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 يصحيفة إسرائيلية: نتنياهو يزور مصر قريبا للقاء السيس .17
)األناضول(: قالت صحيفة إسرائيلية، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيزور في -القدس

عن ” إسرائيل اليوم“ونقلت صحيفة  األيام القريبة المقبلة، مصر، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يام المقبلة، بناء مسؤولين مصريين، لم تسمهم، قولهم إنه من المتوقع أن يزور نتنياهو مصر في األ

ستكون الزيارة الرسمية األولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى “وأضافت:  على طلب الرئيس المصري.
 ”.سنوات 10مصر، منذ أكثر من 

 10/12/2020القدس العربي، لندن، 
 

 نتنياهو يريد تعيين إردان سفيرا بواشنطن مع اقتراب والية بايدن .18
إلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تغيير قرار حكومته بأن يتولى يدرس رئيس الحكومة ا: بالل ضاهر

السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة، غلعاد إردان، منصب السفير في واشنطن أيضا، ولذلك طلب 
نتنياهو من إردان، يوم الخميس، أن يعود بشكل طارئ إلى إسرائيل، كي يلتقيا بشكل مباشر وبحث 

 بدء والية الرئيس األميركي المنتخب، جو بايدن.الموضوع على خلفية اقتراب 
  10/12/2020، 48عرب 

 
 هدف خالل العام الجاري ونفذنا عمليات سرية 500كوخافي: هاجمنا  .19

هدف في  500قال أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، يوم الخميس، إن قواته هاجمت 
كما  -وأضاف كوخافي  نذ بداية العام الجاري.جميع الساحات، وقام بالعديد من العمليات السرية م

إنه أمام الجيش اإلسرائيلي طريق طويل لقطعه في محاربة من  -نقلت عنه القناة العبرية السابعة 
ميادين بشكل مكثف، بعضها بشكل  6وأشار إلى أن قواته تعمل في  وصفهم بـ "أعداء إسرائيل".

وتطرق للتواجد اإليراني في سوريا، مشيًرا إلى  .يومي، وآخر بشكل أسبوعي، والبعض بشكل شهري"
أن طهران تعمل على تأسيس تواجدها هناك بشكل بطيء بسبب نشاطات الجيش اإلسرائيلي، 

 مستدرًكا أن قواته أمامها الكثير لتقطعه في هذا الطريق.
ا إلى أن قسم وأشار إلى أن العام الماضي شهد زيادة في النشاط السيبراني الدفاعي والهجومي، مشيرً 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستخبارات عملت على إحباط الكثير من هذه الهجمات.
وقال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، "إن مساحة القتال المهمة التي تغيرت هي البعد السيبراني، 

 حيث نفذنا العديد من العمليات الهجومية".
ر مناطق العالم انقساًما وعنًفا، مشيًرا إلى أن التحركات التطبيع وأشار إلى أن الشرق األوسط من أكث

 في المنطقة كان لها تأثير إيجابي على إقامة التحالفات وكذلك جوانب أمنية.
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 وبشأن خطته "متعددة السنوات"، قال إنه سيعمل من خاللها على مضاعفة نطاق التسلح.
 10/12/2020القدس، القدس، 

 
 أس من شعور األطفال الفلسطينيين بعدم الراحة فهم يكبرون لقتل اليهودنائب إسرائيلي: ال ب .20

لم تعد العنصرية ضد كل شيء فلسطيني خفية فهي سافرة وبكل  ”:القدس العربي“ -الناصرة
الذي قال خالل ” الليكود“المستويات كما يستدل من تصريحات اريئيل كلنر نائب في الكنيست عن 

ال بأس أن يشعر الفلسطينيون بعدم الراحة، في الوقت “ة بحقوق الطفل اجتماع للجنة برلمانية خاص
 ”.اّلذي يكبر فيه هؤالء األطفال لقتل اليهود

وقال نائب عربي في الكنيست معقبا على تقرير حقوقي إسرائيلي إن االقتحامات االستبدادية 
الل اجتماع للجنة حقوق جاء أقوال جبارين خ لالحتالل للبيوت الفلسطينية تحمُل سمات إرهابّية.

الطفل في الكنيست برئاسة النائب الدكتور يوسف جبارين تّم فيه عرض التقرير الخاص اّلذي 
يكسرون ”و” يش دين“، ”أطباء لحقوق اإلنسان“أصدرته مؤخًرا ثالث منظمات حقوقية يسارية هي 

لفلسطينية وآثارها ، وتمحور حول االقتحامات المتواصلة لجنود جيش االحتالل للبيوت ا”الصمت
 الخطيرة على األطفال الفلسطينيين.

 10/12/2020القدس العربي، لندن، 
 

 حفريات وأنفاق جديدة أسفل المنطقة الشرقية للمسجد األقصى .21
كشف الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب عن حفريات تجري من منطقة : القدس المحتلة

متر من السور الشرقي للمسجد األقصى،  150-100"عين العذراء" باتجاه باب الرحمة على بعد 
وأكد أبو دياب، على  وهي قريبة من تلة ترابية مرتفعة تفصل بين العين وأساسات األقصى وباحاته..

أن عماال من جمعية "إلعاد" االستيطانية ُيواصلون العمل في تلك الحفريات، والتي يتخللها استخراج 
لصخور من المنطقة المستهدفة، والعمل على دفن كل هذه اآلثار كميات كبيرة وضخمة من األتربة وا

وأضاف أبو دياب أن االحتالل يعمل على خلق مسار جديد من  التاريخية تحت الطمم والتراب.
الحفريات لربطها بالمنطقة الغربية حتى حي وادي حلوة وباب المغاربة وعين سلوان جنوبي األقصى 

 في بلدة سلوان ووادي حلوة.وحائط البراق، وبشبكة األنفاق 
 10/12/200، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مستوطن يقتحمون "األقصى" 100أكثر من  .22
طالب يهودي، اليوم الخميس، ساحات المسجد األقصى،  20مستوطنًا و 88اقتحم : القدس المحتلة

لسطينيين وتواصل شرطة االحتالل التضييق على دخول الف خالل فترة االقتحامات الصباحية.
لألقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، في حين تسمح للمستوطنين بأداء 

 طقوس تلمودية في ساحات األقصى، وتحديدا في الجهة الشرقية منه.
 10/12/2020، قدس برس

 
 بلدية إسرائيلية تحّول مسجدا لمتحف يهودي .23

بعد تغيير ” مركز ثقافي“شمونه اإلسرائيلية الفتتاح تستعد بلدية كريات  ”:القدس العربي“ -الناصرة
التاريخي في المدينة وصعد رئيسها تحريضه على جهات سياسية وأهلية ” مسجد الخالصة“هوية 

إزاء هذه  دعته للتوقف عن تزوير هوية المكان واحترام قدسيته. 48فلسطينية داخل أراضي 
توجه النائب ، لتغيير معالم مسجد الخالصة التاريخيالمحاوالت المتكررة من قبل بلدية كريات شمونه 

وليد طه برسالة إلى رئيس البلدية يطالبه بوقف هذه األعمال والحفاظ على مكانة المسجد التاريخية 
والدينية. وسارع رئيس بلدية كريات شمونه آفي خاي شطيرن للرّد على توجه النائب طه برد عنصري 

وراء توجه النائب طه تهدف إلى بناء ” مبيتة وقحة“هناك دوافع “أن  مليئ بالتحريض والكراهية زاعما
 ”.كريات شمونه” قصة“رواية مغايرة للمكان الذي يروي 

 10/12/2020، القدس العربي، لندن
 

 تحذيرات لفلسطينيي سورية من تلبية دعاة الهجرة .24
ن تلبية دعوة "الهيئة حذرت لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، م: بيروت

الشبابية لالجئين الفلسطينيين من سوريا" لتفويضهم بالتحدث باسم العائالت مع سفارات الدول 
وأشارت اللجنة في بيان صحفي إلى أن ادعاء الهيئة بعلم  األوروبية في لبنان من أجل تهجيرهم.

عالن وتحركها، هو عار عن السفارة الفلسطينية ومسؤول اللجان الشعبية في لبنان أبو إياد الش
الصحة، وهو محض افتراء، مشيدة بدور السفير الفلسطيني أشرف دبور والشعالن في خدمة الشعب 

ن إلى أوهام وأحالم ال فائدة منها، قائلة "االنتهازيون ال وأكدت على أال ينجّر الفلسطينيو  الفلسطيني.
 يهمهم سوى مصالحهم الشخصية على حساب معاناة أهلنا المهجرين من سوريا في لبنان".

 10/12/200، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تقرير حقوقي: التحريض اإلسرائيلي يطال الموتى أيضا .25
المركز العربي للحريات اإلعالمية والتنمية والبحوث في  -أصدر إعالم ”:القدس العربي“ -الناصرة

تقريرا كمًيا يرصد خطاب التحريض والعنصرية في اإلعالم   48مدينة الناصرة داخل أراضي 
 ”.الرصد“اإلسرائيلي ضد كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، ضمن مشروع 

ضافة إلى تعقب صفحات تضّمن البحث رصًدا للصحافة المكتوبة، والمرئية، والمسموعة، باإل
سياسّيين وا عالمّيين إسرائيليين على مواقع التواصل اإلجتماعي )فيسبوك وتويتر(. يتطّرق التقرير 

حالة تحريض وعنصرية ضد  63الكمي لشهر تشرين الثاني من العام الجاري، حيث تم رصد 
األكثر تحريًضا على  ويتبين من النتائج أن المنصة المجتمع الفلسطيني على طرفي الخط األخضر.

حالة من مجمل الحاالت(،  18) %29بنسبة ” فيسبوك“الفلسطينيين هي شبكة التواصل اإلجتماعي 
التي تعتبر بوقا شخصيا لرئيس حكومة االحتالل بنيامين ” إسرائيل اليوم“تليها كل من صحيفة 

مل الحاالت(، من مج 11 -و 12، على التوالي )%18 -و %19بنسبة ” تويتر“نتنياهو وشبكة 
 .%10بنسبة ” معاريف“وصحيفة 

 10/12/2020، القدس العربي، لندن
 

 منتدى يدين التطبيع اإلعالمي بين "إسرائيل" واإلمارات .26
أدان منتدى اإلعالميين بشدة إصرار شركة خدمات اإلعالم العامة في دولة اإلمارات العربية : غزة

اإلعالمي مع كيان االحتالل اإلسرائيلي، وذلك عبر "أبو ظبي لإلعالم" على مواصلة جريمة التطبيع 
" اإلسرائيلية ومقرها بمدينة يافا الفلسطينية المحتلة لتحديد i24NEWSتوقيع اتفاقية تعاون مع قناة "

نتاج المحتوى. وقال منتدى  أطر التعاون الثنائي في مجال األخبار والقضايا الراهنة والتقارير وا 
ي بيان صحفي، الخميس، إن "التعاون بين أبو ظبي لإلعالم والقناة اإلعالميين الفلسطينيين ف

اإلسرائيلية، يمثل طعنة نجالء في ظهر الشعب الفلسطيني، ويعكس مدى التخلي عن قيم وثوابت 
 .األمة العربية واإلسالمية وضميرها الحي الذي لفظ ويلفظ التطبيع والمطبعين

 10/12/200، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "إسرائيل"سيسي يشيد بإعالن تطبيع العالقات بين المغرب وال .27
، اليوم )الخميس(، إنه يثمن «تويتر»القاهرة: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقع 

سرائيل، برعاية الواليات المتحدة، وفقًا لوكالة  الخطوة المهمة بتطبيع العالقات بين المغرب وا 
تابعُت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق »سيسي في تغريدة: وكتب ال لألنباء.« رويترز»
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سرائيل على تطبيع العالقات بينهما برعاية أميركية أثّمن هذه الخطوة الهامة »، مضيفًا: «المغرب وا 
 «.باعتبارها تحقق مزيدًا من االستقرار والتعاون اإلقليمي في منطقتنا

 10/12/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 "خيارنا االستراتيجي"ل األردني: تحقيق السالم على أساس حل الدولتين العاه .28
تحقيق »عمان: قال العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، )الخميس(، خالل خطاب العرش، أن 

وأضاف أن ذلك يجب «. السالم العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، هو خيارنا االستراتيجي
يونيو )حزيران(  4فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط يضمن قيام دولة »أن 

حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة »وأكد أن  «.، وعاصمتها القدس الشرقية1967من عام 
 «.والمشروعة، هو السبب الرئيسي لبقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب االستقرار

قدس هي عنوان السالم، ال نقبل أي مساس بوضعها التاريخي ال»من جهة أخرى، أكد الملك أن 
 «.والقانوني، والمسجد األقصى، كامل الحرم القدسي الشريف، ال يقبل الشراكة وال التقسيم

 10/12/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 صحيفة إسرائيلية: األردن يرغب ببدء العمل بمشروع "قناة البحرين" .29
ئيل اليوم" العبرية، عن جهود تبذلها الحكومة اإلسرائيلية من أجل كشفت صحيفة "إسرا: أحمد صقر

وزعمت  استئناف العمل في مشروع قناة البحرين الذي يربط بين البحر األحمر والبحر الميت.
الصحيفة األربعاء، أن "األردن نقل في األيام األخيرة رسائل إلى إسرائيل حول رغبته في استئناف 

وذكرت أن "الموضوع طرح في  مياه من البحر األحمر إلى البحر الميت".المشروع العظيم لضخ ال
التوجهات التي وصلت لوزارة التعاون اإلقليمي وكذا في لقاء وزير الخارجية غابي أشكنازي ونظيره 

 أيمن الصفدي األسبوع الماضي".
 10/12/2020، 21عربيموقع 

 
 ولي بحضور إسرائيليأبو ظبي تستضيف اجتماعا عن بعد للتحالف األمني الد .30

استضافت أبو ظبي يوم األربعاء اجتماعا عن بعد لوزراء داخلية دول التحالف األمني الدولي، 
ووصف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اإلماراتي الشيخ سيف بن  بحضور ممثل إسرائيل.

لهذا التكتل الساعي لتحقيق زايد آل نهيان في كلمته انضمام إسرائيل للتحالف بأنه يشكل إضافة وقوة 
 أهدافه التي ُوجد من أجلها، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء اإلمارات )وام(.
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سبانيا وسلوفاكيا والسنغال  يطاليا وا  ويضم التحالف األمني الدولي كال من اإلمارات وفرنسا وا 
 إليه رسميا. وسنغافورة ومملكة البحرين والمملكة المغربية، إلى جانب إسرائيل التي انضمت

 10/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 المرصد المغربي: الشعب بكل قواه الحية ضد التطبيع .31
قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان: إن الشعب المغربي : عبدهللا التركماني

اإلمارات بمغربية بكل قواه الحية ضد التطبيع. وذكر ويحمان في تصريح لقناة الميادين أن "اعتراف 
الصحراء كان طعًما لم نتلقفه"، مشيًرا إلى أن "اإلمارات بالنسبة لنا وكيل حصري للكيان الصهيوني". 

ويحمان إلى أن "الشعب المغربي يعد القضية الفلسطينية قضية وطنية والتطبيع خيانة". قال:  أشارو 
بض الشارع المغربي. وما لم يصدر شيء "حتى اآلن بالنسبة لنا الجانب الرسمي ال يزال يتناغم مع ن

 رسمي فنحن نعتقد بما يقوله رئيس الحكومة الذي ينطق باسم القرار الرسمي". 
 10/12/2020، القدس العربي، لندن

 
سالمية تطلق حملة مقاطعة المؤسسات الداعمة ل سة عشر .32  "إسرائيلـ"مؤسسة عربية وا 

عربية مناهضة للتطبيع إطالق حملة شعبية واسعة جمعية وهيئة نقابية وطالبية وسياسية  16أعلنت 
وقالت تلك المؤسسات في بيان إن "تهافت المطبعين خلف  لمقاطعة "المؤسسات المتصهينة".

االحتالل للتقرب منه بشتى الصور واألشكال، مسترخصين األمانة المقدسة" عّجل بإطالق مشروع 
 لك تحت شعار "قاطع من أجل فلسطين"."الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة"، وذ

وأوضحت الحملة أن الهدف منها توعية الشعوب للقيام بواجبها تجاه القضية الفلسطينية، ومساندة 
الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المسلوبة، إلى جانب التأثير على أرباب العمل وأصحاب القرار 

كما تهدف الحملة إلى "مقاطعة  ية.إليقاف أي تعاون مع أي مؤسسة خاصة أو حكومية إسرائيل
 البضائع الصهيونية والمؤسسات المتصهينة والمطبعة، ونبذها وتعريتها أمام الشعوب".
 10/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بالضفة تزود مراكز إيواء فلسطينية بالوقودو قطر توزع آالف الطرود الغذائية والصحية بغزة  .33

سفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، أن أعلن ال”: القدس العربي“ –غزة 
بدأت عملية توريد آالف الطرود الغذائية والصحية ” صندوق قطر للتنمية“اللجنة وبالتعاون مع 

لألسر المحجورة والمحتاجة في قطاع غزة. وأوضح السفير العمادي في تصريح صحافي، أن اللجنة 
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من الطرود الغذائية والصحية المتكاملة، لتتسلمها وزارة  3,000وريد ستستكمل خالل أيام عملية ت
 التنمية االجتماعية بغزة قبل توزيعها على األسر المحجورة والمحتاجة ضمن تصنيفات الوزارة. 

أكملت جمعية قطر الخيرية، تمويل عملية تزويد مراكز إيواء شمالي الضفة الغربية من جهة أخرى، 
 تدفئة، وفق بيان فلسطيني الخميس.بالوقود ألغراض ال

 10/12/2020، القدس العربي، لندن
 

 الجامعة العربية تدعو للضغط على االحتالل لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين .34
طالبت جامعة الدول العربية، الخميس، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على سلطات : القاهرة

رى الفلسطينيين في سجونها، السيما كبار السن والمرضى عن األس لإلفراجاالحتالل اإلسرائيلي، 
جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية بمناسبة ذكرى "اليوم العالمي  وأصحاب المناعة المتدنية.

 لحقوق االنسان" الذي يوافق العاشر من كانون أول/ديسمبر من كل عام.
 10/12/2020، قدس برس

 
 بإسرائيل أمر حتمي جاريد كوشنر: اعتراف السعودية .35

)أ ف ب(: أكد مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، الخميس، -واشنطن
سرائيل مسألة وقت، بعدما أعلن دونالد ترامب أن المغرب  أن تطبيع العالقات بين السعودية وا 

 ستعترف بإسرائيل.
ع الكامل بينهما في هذه المرحلة هو أمر تقارب إسرائيل والسعودية والتطبي“وقال كوشنر لصحافيين 

 ”.حتمي، لكن من الواضح أنه ينبغي العمل على الجدول الزمني
 10/12/2020القدس العربي، لندن، 

 
 بسبب أنشطتها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة "إير بي.إن.بي"العفو الدولية تنتقد  .36

إن.بي لتأجيل أماكن تمضية العطالت على رام هللا: اتهمت منظمة العفو الدولية شركة إير بي.
اإلنترنت بالتصرف بسوء نية تجاه المستثمرين قبل طرح أسهمها في البورصة للمرة األولى اليوم 
الخميس من خالل عدم إبالغهم بأنشطتها التجارية التي تتسم بحساسية سياسية في الضفة الغربية 

 المحتلة.
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ظمة. وأحال متحدث باسم الشركة رويترز إلى بيان أصدرته ولم تعلق إير بي.إن.بي على اتهام المن
قالت فيه إنها لن تجني أرباحا من مواقع بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية تدرجها  2019عام 

 ضمن قوائمها ألماكن قضاء العطالت.
 10/12/2020القدس العربي، لندن، 

 
لولية في لقاح كورونا ضمن خطة التضامن ماليين دوالر لألونروا: لفلسطين أو  5تقدم  إسبانيا .37

 اإلسباني
أكدت وزيرة خارجية اسبانيا ارانتشا غونزاليس أن فلسطين ستكون لها أولوية للحصول على : رام هللا

وأشارت إلى أن زيارتها  لقاح كورونا بموجب خطة التضامن التي تضعها بالدها لمكافحة الفيروس.
منصبها كوزيرة للخارجية، وأنها بحثت مع وزير الخارجية إلى فلسطين هي األولى منذ توليها 

رياض المالكي في رام هللا، مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين افتراضيًا  الفلسطيني والمغتربين
مليون يورو، والتي تحدد آفاق الدعم اإلسباني لفلسطين للفترة بين عامي  100قبل شهرين بقيمة 

ماليين دوالر أميركي،  5ة الخارجية اإلسبانية أن بالدها قررت تقديم وأعلنت وزير  .2024و 2020
 كدعم عاجل لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين "أونروا".

 10/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مليون دوالر دعما لــــ "أونروا" 2الهند تقدم  .38
مليون دوالر، لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين  2كومة الهندية مبلغ قدمت الح :رام هللا

الفلسطينيين "أونروا"، وذلك لدعم برامج الوكالة وخدماتها األساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية 
وأكد ممثل جمهورية الهند سونيل كومار، وخالل مراسم  الصحية واإلغاثة والخدمات االجتماعية.

تقديم المبلغ المالي، في رام هللا، يوم الخميس، دعم الهند للوكالة وخدماتها المقدمة لالجئين 
 الفلسطينيين.

 10/12/2020القدس، القدس، 
 

 "المناهج الدراسية"النرويج تقّلص مساعدات السلطة على خلفية  .39
مليون شيقل  11من مليون كرونة )أكثر  30أقر البرلمان النرويجي تقليص : كفاح زبون -رام هللا

إسرائيلي(، من ميزانية المساعدات التي تقدمها النرويج إلى السلطة الفلسطينية؛ وذلك على خلفية 
 اتهام السلطة بتضمين المناهج الدراسية مواد تحريضية ضد إسرائيل.
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 IMPACT - seواتخذ البرلمان قراره بعد حملة واسعة من قبل معهد البحوث والسياسة النرويجي 
ذي استعرض أمام لجنة الخارجية واألمن في البرلمان، ووزارة الخارجية النرويجية ونواب نرويجيين ال

من كل األحزاب، تقريرًا يقول إنه لم يتم إجراء أي تغييرات جذرية على الخطة التعليمية الفلسطينية 
 لمجتمع الدولي.، رغم التعهدات الفلسطينية ل«محّرضة ومتطرفة»الجديدة هذا العام، وأنها بقيت 

سوريدة، عن تجميد  -وفي شهر يونيو )حزيران( الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية اريكسن 
في المائة من التمويل الذي تقدمه حكومتها إلى وزارة التعليم الفلسطينية، وقالت إن  50أكثر من 

 دريس هذا العام.تمرير المساعدات سيكون مرتبطًا بإجراء تغييرات إيجابية في كتب الت
 11/12/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 آفة الحكم والقرار في المنظمة وفي السلطة .40

 أ.د. يوسف رزقة
حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمسؤولة عن ملف العالقات الدولية فيها، 

الفلسطيني، وأزمة الحكم والوزيرة السابقة، تؤكد ما قلُته في مقاالت سابقة حول أزمة النظام 
الفلسطيني، حيث تتمثل هذه األزمة في تفّرد الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة، ورئيس المنظمة، 
ورئيس فتح بالحكم وبالقرار الفلسطينيَّْين، ومن ثم تغييب المؤسسة الفلسطينية الموجودة شكال، الميتة 

 موضوعا وحكما.
ي كل زوايا القضية الفلسطينية، بدءا من الوظيفة والراتب، عباس هو صاحب القرار األول واألخير ف

ونهاية بالمفاوضات، والتنسيق األمني، والعالقات العربية والدولية، والمصالحة واالنتخابات، والعالقة 
 مع غزة، ومع األسرى والمعتقلين.

اعة قليلة عباس يحكم ويقرر وال معقب لحكمه وقراره، وحتى حاشية عباس المقربة منه، وهم جم
العدد، ومعروفون باالسم للمواطنين، حتى هؤالء ال يغيرون من قرار عباس شيئا، مهما بدا لهم 
برازها وكأنها اختراق ال مثيل له لحجب المستقبل.  التغيير مهما، بل هم يتسابقون في تزيين قراراته، وا 

اصة، وعباس قرر وحده عباس قرر وقف التنسيق مع اإلدارة المدنية، وقرر عدم أخذ أموال المق
العودة للتنسيق، والعودة الستالم أموال المقاصة، وما كان قرار للمجلس المركزي لفتح، وللمجلس 
الوطني، وللفصائل وللشعب ألغاه عباس بقرار فردي دون التفات للمؤسسات وللفصائل وللشعب 

 أيضا!
ن تفرد عباس ودكتاتوريته، ولكن نعم تحدث التيار اإلصالحي لحركة فتح الذي يقوده دحالن كثيرا ع

كالم التيار لم يكن مقبوال ألنه في نزاع مع عباس، وألنهم يوما ما كانوا جزءا من منظومة عباس 
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الحاكمة، وممن يزينون له قراراته، ال سيما المعادية للفصائل األخرى. ولكن اليوم لدينا صوت 
ت حنان عشراوي التي قدمت استقالتها من سياسي مقرب من عباس، وال ينازعه القيادة، أعني به صو 

المنظمة وكشفت عن أسباب االستقالة، وهي أسباب ال تخرج عن اتهام عباس بالتفرد والحكم الفردي 
 وتهميش المؤسسة الفلسطينية.

تقول عشراوي:" لقد آن األوان إلجراء اإلصالحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير، وا عادة االعتبار 
مهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني التهميش وعدم المشاركة في صنع لصالحياتها و 

القرار، وال بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق االنتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة 
ة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب: نساء ورجاال، والكفاءات في مواقع صنع القرار، واألمان

تتطلب أن يتحمل كل شخص مسئولياته". فهل يحتاج الشعب إلى بيان أوضح من بيان عشراوي هذا 
 ليطالب بحقوقه الدستورية "الشعب مصدر السلطات"؟!

 10/12/2020فلسطين أون الين، 
 

 إسرائيل مأزومة ونتنياهو خطير .41
 طالل عوكل

تخترقه بين الحين واآلخر، توغالت مع أن األوضاع بين إسرائيل وقطاع غزة، تشهد هدوءًا نسبيًا 
إسرائيلية محدودة، إال أن هذا الهدوء مضلل إلى حد كبير. الوفد األمني المصري يعود من جديد إلى 
القطاع، وال نظن انه يأتي سائحًا، أو حتى لالطالع على جوانب الكارثة التي يعاني منها سكان 

 القطاع.
الجهات المعنية تتابع عن كثب أدق التفاصيل، وهي قرون االستشعار المصرية دقيقة للغاية، و 

 تتحرك بسرعة كلما ظهرت مؤشرات حرائق قادمة.
مسؤولية مصر القومية، والتزاماتها وأمنها القومي، ال تترك مجااًل للتكهنات والمفاجآت خاصة حين 

 يتعلق األمر بالجوار الذي يكاد يكون جزءًا من المعادلة الداخلية،
من قبل فصائل المقاومة في غزة، فعدا أن إسرائيل ال تلتزم بالتفاهمات، وتبقي ثمة تذمر واضح 

القطاع تحت طائلة حصار ظالم ومشدد، فإن اآلثار الخطيرة الناجمة عن فيروس كورونا، والزيادة 
الخطيرة في معدالت الوفيات واإلصابات، تدق أجراس الخطر. األوضاع الصحية خطيرة في القطاع 

تلزمات الطبية، وشح العالجات، وحتى المسحات االختبارية، التي ال يصل منها ما مع نقص المس
 يكفي لحارة من حارات القطاع، أمر يضع المسؤولين أمام اختيارات صعبة.
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إسرائيل دولة االحتالل، والمسؤولة بموجب القانون الدولي عن األراضي التي تحتلها ومنها قطاع 
سكانه، فها هو نتنياهو يتبجح بأن إسرائيل هي الدولة األولى التي  غزة، تتنصل من أي التزام تجاه

يصلها اللقاح من الواليات المتحدة، وانه أول من سيتعاطى اللقاح، فإن منظمة الصحة العالمية 
 .أشهرتتحدث عن ان اللقاح قد يصل الى القطاع بعد ستة 

قبل أن تصل حتى الى سكان نيويورك،  في الواقع، إن تسلم إسرائيل ألف جرعة من اللقاح األميركي،
 يقدم مؤشرًا قويًا على ما يمكن ان تقدم عليه إسرائيل بدعم كامل من إدارة ترامب من مغامرات.

ألف جرعة ال تعني شيئًا بالنسبة لعدد سكان يصل الى تسعة ماليين، ومثلما اتخذ ترامب قرارًا، بأن 
الجرعات التي تصل الى إسرائيل قليال او كثيرا، من أولوية وصول اللقاح ستكون لسكان بالده، فإن 

 المرجح ان تقدم لليهود بينما على الفلسطينيين ان ينتظروا وقد ال يصلهم الدور بعد أشهر.
أنانية مقيتة، وذاتية مفرطة، تنطوي على أبعاد عنصرية تميز اإلدارتين األميركية الحالية، وأيضا 

تالزم بين رأسي اإلدارتين، ويعني أيضا ان رحيل ترامب عن رئاسة االسرائيلية الحالية، ما يشير الى 
 قليلة. أشهرالبالد، إنما هو فأل سيئ لنتنياهو الذي من المرجح أن يلحق به بعد 

قبل أن يغادر المغامران المتطرفان موقع المسؤولية، ستكون األسابيع المتبقية لهما خطيرة للغاية، 
رجية ترامب على قرار إسرائيل بإقامة تسعة آالف وحدة سكنية فلقد صادق مايك بومبيو وزير خا

وأربع طرق التفافية فوق أراضي مطار قلنديا. يستعجل نتنياهو البدء بعمليات اإلنشاء ألنه يدرك أو 
على األقل يخشى من معارضة الرئيس المنتخب جو بايدن، ولذلك يسعى لفرض أمر واقع على 

 األرض.
نه يرفض اإلجراءات أحادية الجانب، وهو كان قد أعلن عن رفضه لقرارات جو بايدن كان قد صرح بأ

الضم، وال يشارك ترامب سياسته بالنسبة لالستيطان، الذي يشكل عقبة أمام إمكانية تحريك عملية 
مرارا بايدن التزام إدارته بها. التجربة التاريخية تشير الى  أعلنالسالم على أساس رؤية الدولتين التي 

رائيل تتجه نحو حروب خارجية حين تواجه أزمات داخلية، واألزمة الداخلية في إسرائيل ان إس
واضحة معالمها للعيان، فكيف حين يتعلق األمر بشخصية مفرطة في الذاتية مثل نتنياهو حين 

 يكون مستقبله السياسي وحتى االجتماعي واألخالقي في خطر.
يد ويركض وراء سراب إمكانية الفوز بتولي رئاسة كان على بني غانتس إال يضحي بتحالفه مع لب

 الحكومة مناصفة في المدة مع نتنياهو.
لقد اتضح ان غانتس، سطحي، وليس على دراية كافية بمواصفات شريكه الجديد نتنياهو، الذي ال 

 نتنياهو باتفاقه مع بني غانتس ويصر أخليعرف االلتزام بأي مواثيق او اتفاقيات او معاهدات. لقد 
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على عدم تمرير مشروع قانون الموازنة، وال يكف عن ممارسة الضغوط واإلغراءات لغانتس حتى ال 
جراء انتخابات جديدة في آذار القادم.  تندفع األمور نحو حل الكنيست وا 

حتى الثالث والعشرين من شهر كانون األول الجاري، سيكون الكنيست قد حل نفسه بالقانون، هذا إذا 
أال تفشل محاوالت غانتس وآخرين، لحل الكنيست قبل هذا التاريخ، معظم الطيف فشلت واألرجح 

 السياسي اإلسرائيلي يرغب في رحيل نتنياهو، ما عدا حزبه واألحزاب الحريدية.
جدعون ساعر، انسحابه من « الليكود»غير أن نتنياهو تلقى صفعة قوية حين اعلن منافسه في 

در االستطالعات األخيرة انه قد يحصل على سبعة عشر الحزب، وسعيه لتشكيل حزب جديد تق
مقعدًا. ساعر ال يخفي طموحه بأن يرث نتنياهو في رئاسة الحكومة، بعد أن فقد أمله في االنتخابات 

 «.الليكود»الداخلية، من أن يتم استبدال نتنياهو في زعامة 
به مع تحالفاته على أغلبية كان نتنياهو قبل الضربة التي تلقاها من ساعر، وكأنه ضمن حصول حز 

واضحة في الكنيست القادم، لتشكيل حكومة من اليمين دون االضطرار الى البحث عن تحالف آخر 
 ومكلف، لكنه، اآلن، يقع في فخ اليأس مرة أخرى.

من يدري كيف سيحاول الساحر الشرير نتنياهو الخروج من هذه األزمة المعقدة والصعبة، والتي 
خلف القضبان، وبعد أن فشلت في إنقاذه كل انتصاراته الخارجية، بدعم ال محدود تقرب آجال وقوفه 

من ترامب؟ نتنياهو مهدد، إذًا، هو خطير، وال يتورع عن ارتكاب أي حماقة، بتفجير حرب خارجية 
 المرشح لها واألسهل، قطاع غزة.

ة نتنياهو تنجح الكتاب اإلسرائيليين الذي قال، ان حكوم أحدعجيب غريب الوضع كما وصفه 
 خارجيًا، بينما الجبهة الداخلية تشهد تفككًا وصدعًا عميقًا.

إن كان ثمة احتمال كهذا فإن األمر ال يتعدى الفترة ما قبل دخول بايدن للبيت األبيض، ولهذا جاء 
 الوفد األمني المصري إلى غزة، لكي يحبط مثل هذه اإلمكانية إن استطاع ذلك.

 10/12/2020األيام، رام هللا، 
 

 هل ترد إيران على إسرائيل أم تنتظر بايدن؟ .42
 يوني بن مناحيم

أبو القنبلة »أحد السيناريوهات التي تتكهن بها المؤسسة األمنية اإلسرائيلية كرد إيراني على اغتيال 
، العالم محسن فخري زاده، هو هجوم بصواريخ باليستية دقيقة بعيدة المدى من إيران باتجاه «النووية
 ف استراتيجية في إسرائيل من المحتمل أن يجري قبيل نهاية الشهر.أهدا
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أحد التقديرات أن اإليرانيين سيحاولون ضرب خزانات الغاز في إسرائيل، وسيكون الضرر كبيرًا جدًا، 
، لكن عدد المصابين سيكون قلياًل. في تقدير اإليرانيين، لن «رد مناسب»ويرمز في نظر إيران إلى 

بذلك مضطرة إلى الرد وبإمكانها احتواء الهجوم. في تقدير جهات أمنية في إسرائيل تكون إسرائيل 
أسابيع من دخول بايدن إلى البيت األبيض، ويعتقد اإليرانيون أن  3يمكن أن ينفَّذ الهجوم قبل نحو 

 هجومًا كهذا لن يورطهم مع اإلدارة الجديدة.
كانون األول  3ي الخاص بموضوع إيران، يوم في مقابل ذلك، قال إليوت أبرامز، الموفد األميرك

الجاري، إنه يقّدر أن إيران لن ترد على اغتيال العالم فخري زاده قبل دخول بايدن إلى البيت 
األبيض. في تقديره تتخوف إيران من أن ردًا كهذا سيؤدي إلى عدم رفع العقوبات المفروضة عليها 

 إذا قامت بمثل هذه الخطوة.
الهجوم اإليراني بصواريخ باليستية على أهداف استراتيجية في إسرائيل هو احتمال طبعًا، سيناريو 

 يمكن أاّل يتحقق، لكنه يعكس تخّوف إسرائيل من مشروع الصواريخ الباليستية الدقيقة إليران.
أحد التقصيرات الكبيرة في االتفاق النووي، الذي وّقعه الرئيس السابق، باراك أوباما، مع إيران من 

اء ظهر إسرائيل ووضعها أمام حقيقة منتهية، هو عدم إدراج مشروع الصواريخ الباليستية في ور 
 االتفاق النووي.

هذا موضوع فائق األهمية بالنسبة إلى أمن إسرائيل، ويشكل خطرًا كبيرًا. تنقل إيران، بين معدات 
متمردين الحوثيين في ُأخرى، هذه الصواريخ إلى وكالئها في الشرق األوسط، على سبيل المثال ال

في جدة « أرامكو»اليمن. قبل أسبوعين ُأطلق صاروخ باليستي إيراني على منشأة نفط تابعة لشركة 
 في السعودية، وكانت اإلصابة دقيقة وتسببت بأضرار كبيرة.

 موقف بايدن من الصواريخ الباليستية
في « نيويورك تايمز»يدمان في في مقابلة أعطاها الرئيس المنتَخب، جو بايدن، للصحافي توماس فر 

األول من كانون األول كشف عن أن إدارته تنوي إجراء مفاوضات مع إيران بشأن موضوع مشروع 
دخاله في  بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا، »جديد. وقال بايدن: « اتفاق الحق»الصواريخ الباليستية وا 

طالة مدة بنود في سنتوجه نحو إجراء مفاوضات إلدخال إضافات إلى االتفاق ا لنووي تشمل إحكام وا 
« االتفاق، وهذه االتفاقات الالحقة تعالج أيضًا موضوع مشروع الصواريخ وليس فقط المشروع النووي.

يران تعلم ذلك»وأضاف:   «.تستطيع الواليات المتحدة دائمًا إعادة العقوبات عند الضرورة وا 
ماته، اآلن، تجديد االتفاق النووي مع إيران مع ذلك من الواضح من كالمه أن في رأس سلم اهتما

السبيل األفضل لتحقيق استقرار معين »لمنعها من الحصول على سالح نووي. وشدد بايدن على أن 
إذا حصلت إيران على قنبلة »وبحسب كالمه: « في المنطقة هو مواجهة المشروع النووي اإليراني.
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يين، وعلى تركيا، وعلى مصر، وعلى دول ُأخرى نووية فإن هذا سيشكل ضغطًا كبيرًا على السعود
في المنطقة من أجل الحصول على سالح نووي خاص بها، وآخر ما نحتاج إليه في هذا الجزء من 

وكرر بايدن موقفه أنه سيرفع العقوبات عن إيران إذا عادت إلى التقيد « العالم مراكمة قدرة نووية.
 بصرامة بشروط االتفاق النووي.

 بةمفاوضات صع
االفتراض األساسي للرئيس المنتَخب هو أنه سينجح في جلب اإليرانيين إلى التفاوض مجددًا على 
المشروع النووي. اإليرانيون متمرسون بالمفاوضات، وبدؤوا منذ اآلن بتحضير األرضية للمفاوضات 

لى البيت بأساليب متعددة من خالل وضع شروط مسبقة على اإلدارة الجديدة حتى قبل دخول بايدن إ
 األبيض.

فقد طالب الرئيس اإليراني قبل نحو شهر بأن تعوض اإلدارة الجديدة إيران عن األضرار التي تسببت 
بها إدارة ترامب، ويصرح مسؤولون إيرانيون كبار بأنه لن تحدث مفاوضات جديدة على االتفاق 

 النووي.
لباليستية تفسرها إيران كضعف، تصريحات بايدن بشأن موضوع االتفاق النووي ومشروع الصواريخ ا

ويقّدر اإليرانيون أن جو بايدن، بعكس الرئيس ترامب، يتخوف من مواجهة عسكرية معهم، لذا من 
 المتوقع أن يتحّدوه ويضعوه قيد االختبار في التوقيت المالئم بالنسبة إليهم.

اول خالله دول، مثل يشعر الرئيس األميركي المنتَخب بالقلق من سباق تسلح في الشرق األوسط تح
 مصر والسعودية، الحصول على قنبلة نووية إذا لم ُيجّدد االتفاق النووي مع إيران.

يأمل بايدن بأن تتغلب أصوات المعتدلين في إيران، مثل صوت الرئيس حسن روحاني ووزير 
مع  الخارجية محمد جواد ظريف، على أصوات المتطرفين، لكن إيران تنوي إجراء مفاوضات متصلبة

الرئيس الجديد، وليس لديها أي نية للتنازل عن إنجازاتها في المجال النووي، وفي مجال الصواريخ 
الباليستية، وهي أيضًا غير مستعدة لاللتزام بتقليص تطلعاتها التوسعية في الشرق األوسط، وتصدير 

 هو جزء ال يتجزأ من أيديولوجيتها، وال تنوي التخلي عنه.« الثورة الخمينية»
في أيار، من المنتَظر أن تجري في إيران انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، وثمة شك كبير في 
أن ينجح بايدن في التوصل إلى اتفاق جديد مع القيادة اإليرانية قبل االنتخابات، ومن المعقول أن 

. ماذا سيحدث لو فاز تتأثر المفاوضات باالنتخابات التي يمكن أن تدفع اإليرانيين إلى تشديد مواقفهم
التيار المتطرف باالنتخابات وكيف سيؤثر هذا في العالقات مع إدارة بايدن؟ ال جواب حاليًا على 

 هذا السؤال.
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 خالصة
مشروع الصواريخ الباليستية ليس أقل خطرًا بالنسبة إلى إسرائيل من المشروع النووي اإليراني، حيث 

في لبنان ووكالئها في سورية، والعراق، واليمن، وسيأتي « حزب هللا»تنقل إيران هذه الصواريخ إلى 
 يوم ستصل هذه الصواريخ إلى قطاع غزة.

باالستناد إلى مصادر سياسية في القدس، يدرك الرئيس المنتَخب، جو بايدن، جيدًا خطر الصواريخ 
االستخباراتية الباليستية، والمستوى السياسي في القدس يمده بصورة دائمة بالمستجدات والمعلومات 

 التي لدى إسرائيل عن الموضوع.
تجاهل الرئيس السابق، باراك أوباما، الموقف اإلسرائيلي من الموضوع، وأقصى إسرائيل عن 

 المفاوضات التي أجراها مع إيران ووضع إسرائيل أمام حقيقة منتهية.
ك من المهم جدًا أن ، لذل«نسخة أخرى عن إدارة أوباما»سبق أن أوضح بايدن أن إدارته لن تكون 

يجري المستوى السياسي حوارًا متواصاًل ومثمرًا مع الرئيس الجديد يقوم على الثقة المتبادلة من أجل 
 الدفع قدمًا بالموضوعات المهمة بالنسبة إلى أمن دولة إسرائيل.

 معهد القدس للشؤون العامة والسياسة
 10/12/2020األيام، رام هللا، 
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