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 .. هنية: عودة السلطة للعالقة مع االحتالل أعاقت المصالحة  .1
إ  حماس أعادت االعتبار لمشروع  ،قال رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس" إسماعنل هينة

المقاومة، وقدمت إضافة يوعنة وكمنة مهمة، وكا  لها بصمتها الخاصة في مسنرة المقاومة، 
وأكد هينة في كلمة له بمياسبة ذكرى ايطالقة  اومة بكل أشكالها وأيواعها.واستطاعت أ  تخوض المق

حركة حماس النثالنثة والنثالنثن ، أ  حماس يجحت م  خالل المقاومة أ  تبيي قاعدة صلبة للمقاومة 
وشدد هينة  متمنثلة النوم في غزة، واستطاعت أ  تبيي يظرنات الردع، وأ  تقض مضاجع العدو.

 أسهمت إسهاما حقنقنا في المقاومة كخنار استراتنجي.على أ  حركة حماس 
 تفعيل المقاومة

وأكد هينة أ  حماس ستعمل في المرحلة المقبلة على أربعة محاور، أولها تفعنل المقاومة وتطونرها 
في كل الساحات حتى يرغم العدو الصهنويي على اإلقرار بحقوق الشعب الفلسطنيي، وأما المحور 

وأوضح هينة أ  حماس  ة الشاملة بكل أشكالها وبكل مستوناتها الشعبنة والمسلحة.النثايي هو المقاوم
سوف تستمر في استراتنجنة تطونر القوة وبيائها في قطاع غزة، وسوف تعمل مع كل أبياء شعبيا 

وبن  هينة أ  الضفة تشكل الساحة األهم في  على استيهاض المقاومة في الضفة الغربنة المحتلة.
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اع مع العدو وفي مشروع االيتفاضة والمقاومة في الماضي والحاضر والمستقبل، وَم  إدارة الصر 
 نعتقد أ  الضفة ساكية أو هادئة أو مردوعة فهو واهم.

 الوحدة الوطنية
وفي ملف الوحدة الوطينة شدد هينة على أ  حركة حماس وميذ ايطالقتها وحتى اللحظة مع وحدة 

يهاء االيقسام وضرورة إعادة بياء المرجعنات الوطينة الشعب الفلسطنيي والمصالحة والشر  اكة وا 
والقنادنة والسناسنة لشعبيا، بدًءا بمؤسسات ميظمة التحرنر، ومرورا بكل المؤسسات القنادنة التي 

وتابع هينة، لقد دفعيا بكل قوة ووعي واقتدار يحو  ترعى وتدنر شؤو  شعبيا في الداخل والخارج.
لذي بدأياه مؤخرا مع إخوتيا في حركة فتح والفصائل الوطينة، وقدميا كل ما إيجاح مسار المصالحة ا

 نلزم م  أجل إحداث االختراق المطلوب م  أجل إيجاز هذه المصالحة.
وأعرب هينة ع  أسفه م  االستدارة السناسنة التي قامت بها السلطة بعودة العالقة مع االحتالل، 

وجدد هينة جاهزنة  حقنق االختراق المطلوب أمام المصالحة.مبنيا أ  ذلك شكل عائقا كنثنفا أمام ت
حركة حماس أل  تبيي مشهدا وطينا فلسطنينا موحدا م  أجل التصدي لمشارنع تصفنة القضنة 

وأضاف هينة أ  الذي نجري في الميطقة م  بعض الدول العربنة م  جرنمة التطبنع ال  الفلسطنينة.
ووصف هينة التطبنع مع االحتالل بااليفالت الهائل  ستوعبه.نمك  ألحد في شعبيا وال أمتيا أ  ن

الذي نجري في ظل مشارنع تصفنة قضنة فلسطن ، وفي ظل صفقة القر ، ومخطط الضم، وفي 
ظل محاولة ضرب حقيا اإلسالمي المقدس في مدنية القدس والمسجد األقصى المبارك، والمقدسات 

ما يكو  إلى وحدة الموقف الفلسطنيي، مبنيا أ  حماس  وأكد هينة أييا أحوج اإلسالمنة والمسنحنة.
مدت ندها وما زالت ممدودة م  أجل بياء شراكة حقنقنة وا عادة بياء مؤسسات ميظمة التحرنر 

 الفلسطنينة والمؤسسات األخرى لتكو  هياك شراكة سناسنة ووطينة ومنداينة في آ  واحد.
لى حمانة عمقه العربي واإلسالمي، بل واالمتداد إلى وأكد هينة أ  الشعب الفلسطنيي بأمّس الحاجة إ

كل أحرار العالم، في ظل الواقع الجدند الذي تمر به الميطقة، وفي ظل محاولة يزع القضنة 
الفلسطنينة ع  بنئتها العربنة واإلسالمنة. ودعا هينة "كل اليخب سواء كايت في الدول التي طبعت 

 ل وضوح برفض هذا التطبنع".أو غنر المطبعة إلى إعال  موقفها بك
وفي رسالته لألسرى، قال هينة إ  حماس وفصائل المقاومة تعمل بصمت وبقوة وبوعي م  أجل 

 تحرنركم، وم  أجل كسر قندكم، ول  تترككم في غناهب السجو .
 13/12/2020موقع حركة حماس، 
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 نالسلطة الفلسطينية تدعو العالم إلى عدم تجاهل هدم منازل الفلسطينيي .2
طالبت السلطة الفلسطنينة العالم بالتوقف ع  تجاهل عملنات الهدم واالستنالء اإلسرائنلي  رام هللا:

وقالت وزارة الخارجنة الفلسطنينة إ  عملنات الهدم واالستنالء على الميازل  على ميازل الفلسطنينن .
  .«جرنمة بحق اإليساينة، نستمر العالم في تجاهلها»والميشآت الفلسطنينة 

 13/12/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 وقفة برلمانية: تطبيع المغرب مع االحتالل طعنة مسمومة للقضية الفلسطينيةخالل الزهار  .3
: "إ  إقدام اليظام المغربي إلصالح" البرلماينة محمود الزهاراليائب رئنس "كتلة التغننر وا قال: غزة

عيًة جدندًة للشعب الفلسطنيي وقضنته العادلة، على تطبنع العالقات مع االحتالل الصهنويي نعد ط
وخنايًة للشهداء المغاربة الذن  رووا بدمائهم الطاهرة أرض المدنية المقدسة والذن  عمروها حتى ُسمِّّي 
حيٌّ م  أحناء القدس وباُب م  أبواب المسجد األقصى المبارك باسمهم، و)باب المغاربة( في القدس 

جاء ذلك خالل كلمة له، في الوقفة البرلماينة الرافضة للتطبنع المغربي  .بريء م  خناية التطبنع".
  مع االحتالل اإلسرائنلي، االحد، بمقر المجلس التشرنعي )البرلما ( في قطاع غزة.

 13/12/2020، قدس برس
 

 قاعدة بيانات تحتوي ممتلكات الفلسطينيين المسروقةالقدوة:  .4
القنادي في "فتح" ياصر القدوة، في مقال في موقع "مندل أعل  الدبلوماسي الفلسطنيي السابق، و 

أنست آي"، أيه نمك  للفلسطنينن  اآل ، االطالع على قاعدة بنايات شاملة بالممتلكات الخاصة التي 
" للمقال الذي 21وقال وفق ما ترجمته "عربي .1948تعود لالجئن  في األراضي التي احتلت عام 

ادي الفلسطنيي؛ إ  األمم المتحدة تمكيت م  وضع قاعدة بنايات شاملة يشر في اللغة اإليجلنزنة للقن
بالممتلكات الخاصة التي تعود إلى الالجئن  الفلسطنينن ، وبالكيائس واألوقاف والمالك م  غنر 
الفلسطنينن  في المياطق المحتلة. وأوضح أيه لسيوات طونلة ظلت قاعدة البنايات تصيف على أيها 

ميها على تل أبنب واألرد  ومصر وسورنا وجامعة الدول العربنة وميظمة سرنة، ووزعت يسخ 
التحرنر الفلسطنينة. وأكد أيه "تم تسلنم اليسخة التي تمخضت ع  ذلك إلى بعنثة فلسطن  إلى األمم 
المتحدة التي كيت أرأسها"، وفق قوله. وأعل  أيه "قرريا النوم فتح السجالت أمام كل الفلسطنينن  

 ا م  التدقنق في ممتلكاتهم، وفي بعض الحاالت، الحصول على الونثائق الخاصة بذلك".حتى نتمكيو 
 12/12/2020، 21موقع عربي 
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 وتحقيق المصالحة االنقساماألحمد والسفير المصري يستعرضان جهود إنهاء  .5
حمد، استعرض عضو اللجيتن  التيفنذنة لميظمة التحرنر، والمركزنة لحركة "فتح" عزام األ: رام هللا

بمدنية رام هللا، األوضاع العربنة  ،طارق طانل السلطة الفلسطنينةوسفنر جمهورنة مصر العربنة لدى 
 بشكل عام والفلسطنينة بشكل خاص، في ضوء التطورات واألحداث المتالحقه في الميطقة.

 وتحقنق المصالحة الفلسطنينة االيقسامكما جرى استعراض الجهود المتواصلة م  أجل إيهاء 
والعقبات التي ظهرت مؤخرا يتنجة تراجع حركة "حماس" عما صدر ع  اجتماع األمياء العامن  

، وتفاهمات لقاء حركتي "فتح" و"حماس" التي تمت في اسطيبول بشأ  3/9/2020الذي عقد بتارنخ 
 إجراء االيتخابات العامة بالتتابع.

 13/12/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 مستعدون الستئناف الحوارو  فلسطينية بدمشقالالفصائل  بدران: نتفق مع ما جاء في بيان .6

نثّم  عضو المكتب السناسي لحركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" حسام بدرا  دعوة خمسة فصائل 
فلسطنينة الستمرار الحوار وتجدند لقاء األمياء العامن ، وحرصها على وحدة الشعب الفلسطنيي 

وقال بدرا  في  لصفوف في مواجهة التحدنات التي تعصف بالوط  وتهدد النثوابت الوطينة.ورص ا
تصرنح صحفي إ  حركة حماس" تتفق مع كل ما جاء في البنا ، وتؤكد موقفها النثابت م  الوحدة 
الوطينة، واستعدادها لالستمرار في الحوار الوطيي الفلسطنيي الشامل الستعادة الوحدة وا عادة بياء 

لمؤسسات الوطينة الفلسطنينة على أساس م  الشراكة الوطينة بما في ذلك ميظمة التحرنر وفق ا
 المرجعنات الوطينة التي تم التأكند علنها في اجتماع األمياء العامن ".

 13/12/2020موقع حركة حماس، 
 

 مجدالني: مباحثات المصالحة الفلسطينية مستمرة وحماس غير مستعدة إلتمامها اآلن .7
ال الدكتور أحمد مجداليي، وزنر الشؤو  االجتماعنة الفلسطنيي، عضو اللجية المركزنة لميظمة ق

التحرنر وأمن  عام جبهة اليضال الشعبي، إ  الحوار بن  حركتي فتح وحماس لعقد مصالحة 
وأضاف في حوار مع "سبوتينك"، أ  حركة حماس وقنادتها غنر ياضجة  فلسطنينة ما زال مستمرا.

 ستعدة للمضي قدما في إتمام القضانا الجوهرنة التي نتضميها ملف المصالحة.وغنر م
 Sputnik ،13/12/2020موقع سبوتنيك 

 
 



 
 
 
 

 

 8 ص             5407 العدد:             12/14/2020 إلنثين ا التارنخ: 

 

                                    

 اتصاالت المصالحة لم تنجح بعقد جولة حوارات جديدة": القدس العربي" .8
و يوفمبر الماضي، وه 17تشنر المعلومات المتوفرة حالنا إلى أ  حركتي فتح وحماس لم تيجحا، ميذ 

تارنخ آخر جلسة مصالحة عقدت في العاصمة المصرنة القاهرة، في رأب الصدع، والتوصل إلى 
حلول مرضنة للطرفن  بشأ  ملف االيتخابات، م  أجل االستمرار في حوارات المصالحة، خاصة 

م  ” القدس العربي“وعلمت  في ظل تمسك كل حركة بموقفها م  طرنقة إجراء تلك االيتخابات.
عة أ  اتصاالت بعد ذلك التارنخ جرت بن  قنادات م  الحركتن ، لك  لم تيجح بعد مصادر مطل

 فشل حوارات القاهرة، في الوصول إلى يقطة في ميتصف الطرنق، نجمع علنها الطرفا .
 13/12/2020القدس العربي، لندن، 

 
 بدران لـ"قدس برس": خمسة منعطفات أثرت في مسيرة "حماس" زادتها قوة .9

أكد مسؤول مكتب العالقات الوطينة في حركة "حماس"، وعضو مكتبها : ب أبو محفوظحبن – عما 
السناسي، حسام بدرا ، أ  حركته، وهي تحني ذكرى ايطالقتها النثالنثة والنثالنثن ، فإيها "النوم باتت 
رقمًا صعبًا ال نمك  تجاوزه، وهي المؤنثر األكبر في الكنثنر م  القضانا المتعلقة بالقضنة 

"بدرا "، في حوار خاص مع "قدس برس"، خمسة ميعطفات رئنسنة أنثرت في واستعرض  ينة".الفلسطن
مسار الحركة، "أعطتها مزندا م  القوة والزخم، حتى باتت الحركة، المؤنثر األكبر في الكنثنر م  

اجهة فالميطعف األول هو االيطالقة ذاتها، وااليتقال إلى المو ، القضانا المتعلقة بالقضنة الفلسطنينة"
أما الميعطف النثالث، بالغ األهمنة،  المباشرة مع االحتالل ونثاينا، محطة اإلبعاد، إلى مرج الزهور،

كما أ  م  المحطات المهمة التي أنثرت في مسار حماس، هي محطة . هو تأسنس كتائب القسام
تي خرج بموجبها الفوز بااليتخابات التشرنعنة، وخامس تلك الميعطفات، تيفنذ صفقة "وفاء األحرار" ال

 مئات األسرى الفلسطنينن  م  مختلف الفصائل.
 13/12/2020، قدس برس

 
 لغاء مهرجان انطالقتها السنوي بسبب تفشي فيروس كوروناإ تقرر حماس .10

م  ميزل الشنخ الشهند أحمد  33أعليت حركة "حماس" األحد ع  إطالق فعالنات ايطالقتها الـ : غزة
القنادي في حماس يسنم ناسن  خالل مؤتمر صحافي لإلعال  ع  وأكد  ناسن  وسط مدنية غزة.

فعالنات االيطالقة، أ  الحركة قررت إلغاء مهرجا  ايطالقتها النثالنثة والنثالنثن  حرصا ميها لدعم 
سياد الشعب الفلسطنيي في ظل جائحة كورويا.   وا 

 13/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ر الوطني وعقد اجتماع لألمناء العامينالستئناف الحوا تدعوخمسة فصائل  .11
دعت خمسة فصائل فلسطنينة، السبت، الستئياف أعمال الحوار الوطيي، عبر جولة جدندة : غزة

وأكدت الفصائل  لألمياء العامن ، لبحث جمنع القضانا المدرجة على جدول أعمال القضنة الوطينة.
، تمسكها بمواصلة الحوار الوطيي في بنا  مشترك وصل "الرأي" يسخة ميه عقب اجتماع لها

 –وضم االجتماع الفصائل )الجبهة الشعبنة، الجبهة الشعبنة. لسطنيي الشامل، إليهاء االيقسامالف
 القنادة العامة؛ حركة الجهاد اإلسالمي، قوات الصاعقة، الجبهة الدنمقراطنة(.

 12/12/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 تجديد للمشروع الوطني الفلسطيني مرة: انطالقة "حماس" .12
في الخارج، رأفت مرة، إ   حماسقال مسؤول الدائرة اإلعالمنة لحركة : محمد الشهابي -بنروت 

تمنثل تجدنًدا للمشروع الوطيي الفلسطنيي وتأكنًدا على التمسك بالهونة  33"ذكرى ايطالقة الحركة الـ 
أضاف مرة، خالل حدننثه مع "قدس برس"، و  الوطينة الفلسطنينة ومشروع التحرنر والعودة".

"استطاعت حركة حماس تطونر االيتفاضة وعززت مشروع المقاومة وأعادت االلتزام بالنثوابت الوطينة 
وتمسكت بالوحدة ورفضت احتكار القرار والهنمية، كما دعت إلى حوار شامل عبر تصحنح عمل 

كويات الشعب الفلسطنيي في المؤسسة المؤسسات وتوسنع دائرة الشراكة الوطينة واشراك جمنع م
 والقرار".

 13/12/2020، قدس برس
 

 حماد: إصالح منظمة التحرير يكون بإعادة بنائها على الثوابت .13
فتحي حماد إ  إصالح ميظمة التحرنر نكو  بإعادة  حماسقال عضو المكتب السناسي لحركة 

ئنة األقصى مساء السبت، أ  حماس بيائها على النثوابت الفلسطنينة. وأكد حماد في لقاء عبر فضا
قدمت بعض التيازالت لتشجنع الطرف اآلخر على تحقنق المصالحة. وأضاف أ  حماس بذلت جهًدا 

  لتحقنق المصالحة، مبنًيا أيه ال نوجد فلسطنيي وطيي نرفض المصالحة.
 12/12/2020موقع حركة حماس، 

 
 تضارب األنباء حول تقّدم صفقة تبادل األسرى .14

تضاربت األيباء، األحد، ع  التقّدم في صفقة تبادل األسرى بن  االحتالل وحركة : اوشةأحمد در 
إلى "تقّدم حقنقي"، كشف موقع "والال" أ  االحتالل وضع شروًطا  13"حماس"، فبنيما أشارت القياة 



 
 
 
 

 

 10 ص             5407 العدد:             12/14/2020 إلنثين ا التارنخ: 

 

                                    

والشروط الجدندة وفق موقع "والال" هي رفض طلب حركة "حماس" الفصل بن  ملّف جيود  جدندة.
 13وقال مسؤولو  مصرّنو  للقياة  حتالل األسرى لدنها، وبن  ملّف المدينن  المحتجزن  عيدها.اال

سرائنل لزنارة القاهرة لبحث الملّف، وهو  في وقت سابق األحد إّ  مصر دعت وفدن  م  "حماس" وا 
ومع  د.ما فهمت إسرائنل أيها "فرصة لمّرة واحدة"، بحسب المراسل العسكري للقياة، ألو  ب  دافن

وهّدد مسؤولو  إسرائنلّنو  بعدم تحونل لقاحات  ذلك، أشار ب  دافند إلى عدم تحقنق "اختراق".
 كورويا دو  التوصل إلى تفاهمات مع "حماس".

في المقابل، ذكر موقع "والال" أ  حركة "حماس" مّررت لالحتالل عبر الوسنط المصري قائمة طونلة 
سطنينن ، وميهم م  عّد االحتالل أ  "أندنهم ملّطخة بالدماء"، لك  تشمل قادة األسرى السناسّنن  الفل

 المستوى السناسي اإلسرائنلي تبّيى موقف جهاز األم  العام )الشاباك( الرافض بشّدة لإلفراج عيهم.
كما قال المسؤولو  اإلسرائنلّنو  "ل  تكو  هياك تهدئة جدّنة في قطاع غّزة تشمل مشارنع كبنرة، ما 

 ملّف األسرى جدول األعمال.لم ُنزل 
 13/12/2020، 48عرب 

 
 : حماس شكلت إضافًة نوعية وتعزيزًا لخيار الجهاد والمقاومة"الجهاد" .15

قال عضو المكتب السناسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطن ، يافذ عزام، مساء النوم األحد إ  
المقاومة على الساحة الفلسطنينة. ايطالقة حركة حماس شكل إضافًة يوعنة وتعزنزًا لخنار الجهاد و 

جاء ذلك بمياسبة ذكرى ايطالقة حماس، حنث تقدمت حركة الجهاد في فلسطن  بالتهايي والتبرنكات 
طالق فعالنات متيوعة  للحركة في هذه المياسبة. وأكد عزام أ  حماس أسهمت في تحشند طاقات وا 

 اجهة المشروع والروانة الصهنوينة.خدمًة للقضنة الفلسطنينة، ياهنك ع  دورها الكبنر في مو 
 13/12/2020، فلسطين أون الين

 
 "القسام" تنعى أحد عناصرها قضى بحادث عرضي .16

، أحد عياصرها والذي األحديعت كتائب "عز الدن  القسام"، الجياح العسكري لحركة "حماس"، : غزة
القسامي عمرو  وقالت "كتائب القسام"، في بنا  صحفي: "توفي المجاهد قضى بحادث عرضي.
عامًا( م  مسجد )عنثما  ب  عفا ( بخا  نويس جيوب قطاع غزة، النوم،  25رناض محمد كالب )

 إنثر حادٍث عرضي داخل ميزله".
 13/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مستوطنة عشوائية إلى رسمية 70الحكومة اإلسرائيلية لتحويل  .17
نطا  في الحكومة اإلسرائنلنة، أمس األحد، ع  تفاصنل رام هللا: كشفت وزارة االست -تل أبنب 

بؤرة استنطا  عشوائنة إلى مستوطيات رسمنة في الضفة الغربنة، تضاف إلى  70مخططها لتحونل 
 بعد احتالل الضفة الغربنة. 1967مستوطية رسمنة أقنمت ميذ سية  132

قرار حكومي، لكيها تحظى  والبؤر االستنطاينة مستوطيات عشوائنة أقامها المتطرفو  م  دو 
بحمانة الجنش اإلسرائنلي وبخدمات حكومنة أساسنة، منثل تزوندها بالكهرباء والماء والتعلنم... 

بؤرة كبنرة، تسك   46آالف مستوط ، ميها  10بؤرة، نسكيها يحو  130وغنرها. ونبلغ تعدادها النوم 
ميها إلى مستوطيات رسمنة  70حونل كل ميها عشرات العائالت. وتسعى حكومة بينامن  يتيناهو لت

معترف بها، وفقًا للمبدأ الذي وضعه يتيناهو بموافقة إدارة الرئنس دويالد ترمب. والمخطط الجدند 
 ميها. 46نتحدث ع  إضفاء الشرعنة على 

 13/12/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 يدعو إلى الوحدة في مواجهة "تهديد إيران" نتنياهو .18
جرى رئنس حكومة االحتالل، بينامن  يتيناهو، اجتماًعا لم نعل  عيه سلًفا مع مستشار األم  أ

وقبل االجتماع، قال يتيناهو إّ  "الوالنات المتحدة  القومي األمنركي، روبنرت أوبرنا ، نوم األحد.
سرائنل تعمال  بتعاو  ونثنق أكنثر م  أّنة مّرة"، وتابع "يح  يتعاو  إلحباط التهد ندات المشتركة، وا 

 ويتعاو  في جلب السالم. وفي هذن  المجالّن  تقّدميا بشكل كبنر".
؛ مميوع علنيا العودة إلى وضع .. وتابع يتيناهو "طالما أ  إنرا  مستمّرة في إخضاع تهدند جنرايها،

"السالم  ودعا يتيناهو إلى الوحدة لمحاربة "هذا التهدند" على )تعقد( فنه صفقات كالمعتاد مع إنرا ".
 العالمي".

 13/12/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 عضو كنيست يدعو لعدم تفويت فرصة إعادة اإلسرائيليين من غزة .19
دعا أوفنر سوفنر عضو الكينست ع  كتلة نمنيا بزعامة يفتالي بنينت، نوم األحد، إلى عدم : رام هللا

ودن  في قطاع غزة، وخاصًة جنثث الجيدنن  تفونت الفرصة أمام إمكاينة إعادة اإلسرائنلنن  المفق
  هدار غولد ، وأرو  شاؤول لدفيهما في إسرائنل.
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ويقلت القياة العبرنة السابعة ع  سوفنر، قوله إ  إسرائنل ملتزمة بم  ضحى بأغلى ما نمك ، وفي 
ووزنر ضوء ينة الحكومة اإلسرائنلنة المساعدة في أزمة كورويا بغزة، فإييي أدعو رئنس الوزراء، 

 الجنش لعدم تفونت فرصة إعادة "المدينن " والجيود إلى عائالتهم لدفيهم.
 13/12/2020القدس، القدس، 

 
 عائلة جندي إسرائيلي تدعو الستغالل الفرصة إلعادته من غزة .20

دعا سمحا غولد  والد الجيدي اإلسرائنلي هدار غولد  الذي فقدت أنثاره خالل العدوا  على قطاع 
وألمحت حماس إلى أيه أسنر حي لدنها، إلى استغالل الفرصة الحالنة في ظل  ،2014غزة عام 

 التقارنر ع  إمكاينة حصول تقدم في مفاوضات صفقة تبادل األسرى، م  أجل إتمامها.
 13/12/2020القدس، القدس، 

 
 ساعر: لن أنضم لنتنياهو والدولة الفلسطينية خطر .21

يشّق ع  اللنكود، غدعو  ساعر، إيه ل  نيضّم إلى قال عضو الكينست السابق الم: أحمد دراوشة
ّ  "إقامة دولة فلسطنينة خطر على إسرائنل". ووردت تصرنحات  حكومة نرأسها بينامن  يتيناهو، وا 

وأضاف ساعر "أيوي الفوز  ساعر في مقابالت مع القيوات اإلخبارّنة المركزّنة، مساء النوم، السبت.
لمقبلة. مغادرتي )اللنكود( هي تعبنر ع  عدم نثقة بيتيناهو وبما في االيتخابات، وتشكنل الحكومة ا

كما عّبر ساعر ع   نفعله للدولة وللنكود. ال احتمال أييي فعلت كل هذا م  أجل تمدند والنته".
وحول محاكمات يتيناهو، قال ساعر إيه  تأننده لضّم مياطق واسعة م  الضّفة الغربنة إلى إسرائنل.

 قة.ال نعتقد أيها ملفّ 
 13/12/2020، 48عرب 

 
 شركة إسرائيلية 40بينها أمنية: هجوم سيبراني يستهدف  .22

أكدت شركة الخدمات اللوجستنة واإلرسالنات اإلسرائنلنة "أورنا " نوم األحد، أيها : بالل ضاهر
تضررت م  هجوم سنبرايي، وقدمت تقرنرا بذلك إلى البورصة. وقالت الشركة إيها واحدة م  بن  

ركة، وجمنعها زبائ  شركة البرمجة "عمنطال"، وتضررت م  جراء الهجوم السنبرايي الذي أربعن  ش
 استهدف "أورنا ". وبن  هذه الشركات نثالث شركات على األقل تيقل لقاحات كورويا إلى إسرائنل.
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ة وأفادت اإلذاعة العامة اإلسرائنلنة "كا " بحدوث هجوم سنبرايي آخر، استهدف شركة إسرائنلنة تابع
لشركة "إلبنت" وتسمح برامجها بربط حواسنب ع  بعد. وقد تسربت معلومات م  هذه الشركة إلى 

 شبكة اإليتريت.
 13/12/2020، 48عرب 

 
 "أونافو" اإلسرائيلية زودت "فيسبوك" بقدرات تجسس على مستخدميها .23

 تضطلع شركات هانتك إسرائنلنة عدندة بعملنات تجسس على مستخدمي شبكة: بالل ضاهر
االيتريت. والمنثنر في هذا السناق أ  كبرى الشركات العالمنة في هذا المجال، وفي مقدمتها 
"فنسبوك"، تستخدم الشركات اإلسرائنلنة خاصة وأ  مؤسسنها هم في الغالبنة الساحقة م  الحاالت 

ش  التابعة لشعبة االستخبارات العسكرنة اإلسرائنلنة، والمدربن  على  8200م  مسرحي الوحدة 
إحدى هذه الشركات هي "أويافو"، التي أسسها الجيدنا  اإلسرائنلنا  غاي روزن   هجمات سنبراينة.

، وباعا الشركة وبرامجها لـ"فنسبوك" 8200، بعد تسرحهما م  الوحدة 2011وروئي تنغر، في العام 
 . 2013ملنو  دوالر، في العام  150مقابل 

 13/12/2020، 48عرب 
 

 ية تخترق تطبيقات يستخدمها صحفيونشركة تجسس إسرائيل .24
كشفت شركة تجسس إسرائنلنة، ع  استطاعتها اختراق تطبنق اتصال نعد األكنثر تشفنرا وأمايا، 

وذكرت صحنفة "هآرتس" العبرنة في  ونستخدمه الصحفنو  بشكل شائع في التواصل مع مصادرهم.
، تقول إ  تقينتها Cellebriteنا التجسس اإلسرائنلنة "، أ  شركة تكيولوج21تقرنر ترجمته "عربي

، وهو تطبنق لالتصال المشفر ليظامي تشغنل أيدروند وآي أو Signalنمكيها اآل  اختراق تطبنق 
 إس، وتتوفر ميه إصدارات لسطح المكتب ليظم تشغنل "جيو/ لنيكس" وونيدوز وماك أو إس.

 14/12/2020، "21موقع "عربي 
 

 ركة تنفي وجود نوايا لتفكيكهاالقائمة المشت .25
يفى عضو كينست في القائمة العربنة المشتركة، وجود أي يوانا لدى أحزاب القائمة بالتخلي ع  

ويقلت صحنفة نسرائنل هنوم  التحالف المشترك بنيهم رغم الخالفات مع اليائب ميصور عباس.
قائمة تفضل البقاء والترشح العبرنة، ع  ذاك المصدر الذي لم تحدد هونته، أ  جمنع أحزاب ال

 ضم  قائمة واحدة في االيتخابات المقبلة التي قد تجري في شهر مارس/ آذار المقبل.
 13/12/2020القدس، القدس، 
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 إسرائيليون يصفون دبي بعد زيارتها: "العبرية تغرق شوارعها" .26
م لها في األنام وصف إسرائنلنو  مشاهد بمدنية دبي اإلماراتنة، بعد زنارته: عديا  أبو عامر

 األخنرة، مؤكدن  أيها مختلفة ع  الزنارات السابقة، التي كايت تبدو كمكا  غرنب.
وقال الكاتب اإلسرائنلي حاننم آتغار في مقال يشرته صحنفة "معارنف" العبرنة وترجمته 

مهمة "؛إ  "السيوات الماضنة التي كايت تشهد كل زنارة إسرائنلنة إلى دبي، تظهر وكأيها 21"عربي
 الفتة ومنثنرة، لك  النوم بدأت شوارع المدنية تغرق باللغة العبرنة".

 14/12/2020، "21موقع "عربي 
 

 العب إسرائيلي من أصول مغربية يرغب في تمثيل "أسود األطلس" .27
ذكرت تقارنر صحفنة مغربنة، أ  الالعب اإلسرائنلي ناينف إندنري، الُميحدر م  أصول : ليد 

مه بتمنثنل "أسود األطلس"، مؤكدا أيه تلقى الكنثنر م  رسائل الّدعم والمطالبة مغربنة، كشف ع  حل
 17وبحسب صحنفة "البطولة" فقد قال صاحب الـ بحمل قمنص الميتخب الوطيي في قادم السيوات.

": "تمنثنل الميتخب i24 newsسية الذي ُنمارس في صفوف "أبونل رامات غا "، في تصرنح لقياة "
لما؛ أليه م  أفضل الميتخبات على صعند العالم، إييي أحب هذا البلد وأعشق المغربي سنكو  ح

 الشعب المغربي االستنثيائي".
 14/12/2020، "21موقع "عربي 

 
 تقدير إسرائيلي: إيران تواجه صعوبة في االنتقام من هجماتنا .28

أعمال ايتقامنة قال كاتب إسرائنلي؛ إ  "إنرا  تواجه صعوبة في تيفنذ : عديا  أبو عامر -21عربي
ضد الهجمات اإلسرائنلنة"، مشددا في الوقت ذاته على أ  "هذه لنست شهادة تأمن  بأ  الهجوم ل  

رام، الذي غطى الحروب العربنة  -وأضاف الكاتب تال لنف نتحقق في المستقبل القرنب".
نيبغي االستهاية  "، أيه "ال21اإلسرائنلنة، في مقال يشرته صحنفة "معارنف" العبرنة وترجمته "عربي

بقدرات إنرا  وحزب هللا في الميطقة، مع تذكر أ  الجنش اإلسرائنلي نتمتع بتفوق استخباراتي كبنر 
 نجعله الجايب البادئ".

 14/12/2020، "21موقع "عربي 
 

 مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى 130: القدس .29
جهة م  باب المغاربة، بحمانة  مستوطيا، األحد، المسجد األقصى المبارك م  130اقتحم : القدس

 130وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمنة بالقدس المحتلة، بأ   مشددة م  شرطة االحتالل اإلسرائنلي.
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طالبا نهودنا، اقتحموا باحات المسجد األقصى، وتلقوا شروحات ع  "الهنكل"  40مستوطيا بنيهم 
 المزعوم، وتحدندا في الجهة الشرقنة م  األقصى.
 13/12/2020(، وفا)األنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة 

 
 بؤرة استيطانية يهدف لربط المستوطنات معاً  70معهد "أريج": مخطط إقامة  .30

قال مدنر وحدة مراقبة االستنطا  في معهد "أرنج" سهنل خلنلنة إ  مخططات االحتالل : رام هللا
طق استراتنجنة، تهدف إلى ربط بؤرة استنطاينة في الضفة الغربنة تقع في ميا 70 لشرعية

وأكد خلنلنة، في حدنث إلذاعة  المستوطيات وتكون  حواجز جغرافنة بن  األراضي الفلسطنينة.
صوت فلسطن ، األحد، أ  االحتالل نهدف إلى ربط المستوطيات م  مستوطية "أرئنل" المقامة على 

ط البؤر االستنطاينة التي تقع أراضي المواطين  في محافظة سلفنت وحتى األغوار، إضافة إلى رب
 .48في المياطق الموجودة بن  جدار الضم والتوسع العيصري وأراضي عام الـ

 13/12/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 "إسرائيل" تواصل عداونها.. اعتقاالت ومداهمات بالضفة والقدس .31
قدس المحتلة، عملنات دهم وتفتنش يفذتها قوات شهدت مياطق متفرقة بالضفة الغربنة وال: رام هللا

ففي القدس المحتلة،  االحتالل، اعتقلت خاللها عددا م  المواطين ، وايدلعت مواجهات في بعضها.
شهدت بلدة العنساونة مواجهات بن  الشبا  وقوات االحتالل التي اقتحمت البلدة، وسبقتها قوة خاصة 

 حمد عبند في بلدة العنساونة.م  المستعربن  اقتحمت حارة الشهند م
وفي الخلنل، تصدى مواطيو  لهجمات المستوطين ، حنث هاجم مستوطيو  صحفنًّا نقط  في حي 

ونواصل االحتالل حمالت االعتقال والدهم  تل الرمندة بمدنية الخلنل، واعتدوا علنه بالضرب.
ونيدلع على إنثرها مواجهات مع  والتفتنش النومنة، ونتخللها إرهاب السكا  وخاصة اليساء واألطفال،

وصعدت قوات االحتالل في األنام األخنرة م  استهداف األسرى المحررن   الشبا  الفلسطنينن .
 وطلبة الكتلة اإلسالمنة في جامعات الضفة بالتزام  مع عودة التيسنق األميي مع السلطة.

 13/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 رة زيتون بالخليلشج 400مستوطنون يحرقون  .32
أحرقت مجموعات م  المستوطين ، األحد، مئات م  أشجار زنتو  معمرة في أراضي خلة الضبع 
بمسافر نطا جيوب الخلنل. وأفاد ميسق اللجا  الشعبنة والوطينة لمقاومة الجدار واالستنطا  راتب 



 
 
 
 

 

 16 ص             5407 العدد:             12/14/2020 إلنثين ا التارنخ: 

 

                                    

ين  في ميطقة الجبور أ  مجموعة م  مستوطيي مستوطية "متسبي نائنر"، هاجمت حقول المواط
خلة الضبع بمسافر نطا، وألقت زجاجات وقيابل حارقة أدت إلى اشتعال الينرا  في مساحات 

شجرة زنتو . ونسعى االحتالل لتشرند  400شاسعة. وأشار الجبور إلى احتراق ما نزند ع  
 المواطين  في هذه الميطقة م  خالل هدم ميازلهم واالستنالء على أراضنهم لصالح مستوطيات

 "كرمئنل" و"افنجال" و"حفات افنجال" و"ماعو ".
 13/12/2020فلسطين أون الين، 

 
 حصيلة قياسية من الوفيات بفيروس كورونا في األراضي الفلسطينية .33

حالة وفاة بجائحة فنروس كورويا المستجد، في  33سجلت األراضي الفلسطنينة )السبت(  رام هللا:
أعلى حصنلة نومنة ميذ بدء تفشي الفنروس مطلع مارس )آذار( الماضي. وأعليت وزارة الصحة 

ساعة  24إصابة جدندة بفنروس كورويا خالل الـ 1845أيه تم تسجنل ، الفلسطنينة، في بنا  صحفي
ألف حالة  94ألف إصابة م  بنيهم يحو  121  الماضنة لنرتفع إجمالي عدد اإلصابات إلى أكنثر م

وفي هذه األنثياء، أعل  مدنر عام الخدمات الطبنة المسايدة في وزارة الصحة الفلسطنينة  تعاف.
مالنن  جرعة م  لقاح فنروس كورويا الروسي، ستصل قرنبا إلى  4أسامة اليجار أ  حوالي 

 فلسطن .
 13/12/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 إلى حدودنا "إسرائيل"اء الجزائر: بالدنا مستهدفة وهناك إرادة أجنبية لوصول رئيس وزر  .34

حذر رئنس الوزراء الجزائري عبد العزنز جراد السبت م  وجود ما سماها إرادة حقنقة لوصول 
 إسرائنل إلى حدود بالده، محذرا مما وصفها بعملنات أجيبنة لضرب استقرار الجزائر.

سرائنل واعتراف واشيط  بسنادة وفنما بدا أول تعلنق رسم ي على تطبنع العالقات بن  المغرب وا 
"الجزائر مستهدفة  -في تصرنح لوسائل إعالم محلنة-المملكة على الصحراء الغربنة، قال جراد 

وهياك قضانا خطنرة في محنطيا الجهوي ترند ضرب استقرار الميطقة، وها هي الدالئل النوم عيدما 
 غاربي واألفرنقي الدائر حول الجزائر مخاطر وعدم استقرار وحروب".يرى في كل الفضاء الم

وأضاف "هياك إرادة أجيبنة حقنقنة النوم لوصول الكنا  اإلسرائنلي والصهنوينة قرب حدوديا. نتعن  
ودو  أ  نسمي المغرب أو نشنر إلى  على الطبقة السناسنة والنثقافنة العمل على استقرار البالد".

طبنع المغربي اإلسرائنلي واالعتراف األمنركي بسنادة الرباط على الصحراء، شدد اإلعال  ع  الت
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رئنس الوزراء الجزائري على ضرورة حل مشاكل الجزائر الداخلنة، والعمل بشكل متضام  للخروج 
 مما وصفها باألزمة المتعددة ومحاوالت استهداف البالد.

 12/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 للقضية الفلسطينية بالدهالمغربية يؤكد دعم رئيس الحكومة  .35
قال رئنس الحكومة المغربنة سعد الدن  العنثمايي إ  دعم بالده للقضنة الفلسطنينة نثابت وال نتغنر، 
في حن  جددت واشيط  تأكندها على أ  المقترح المغربي لحل أزمة الصحراء هو الخنار الوحند 

أ  المملكة  -وهو األمن  العام لحزب العدالة والتيمنة-ايي وأكد العنثم الواقعي للتوصل إلى حل دائم.
تدعم باستمرار القضنة الفلسطنينة بشكل نثابت وال نتغنر، وهو الموقف الذي أكده ملك المغرب محمد 

 السادس خالل اتصاله األخنر بالرئنس الفلسطنيي محمود عباس.
 13/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 حتى قبل االتفاق "كانت طبيعية" "إسرائيل"العالقات مع  وزير الخارجية المغربي: .36

القدس: قال وزنر الخارجنة المغربي ياصر بورنطة ، م  13/12/2020القدس العربي، لندن، ذكرت 
سرائنل ” ندنعوت أحرويوت“األحد في مقابلة مع صحنفة  اإلسرائنلنة إ  العالقات بن  المغرب وا 

 تطبنع الذي أعل  عيه الخمنس الرئنس األمرنكي دويالد ترامب.قبل اتفاق ال” طبنعنة أصالً “كايت 
العالقات بن  إسرائنل والمغرب ممنزة وال نمك  مقاريتها بالعالقة التي “وأكد بورنطة في المقابلة: 

 ”. تجمع إسرائنل بأي بلد عربي آخر
قال بورنطة إ  عالقات المغرب مع إسرائنل ستكو  : 13/12/2020، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

وفي مداخلة هاتفنة مع اإلذاعة اإٍلسرائنلنة الرسمنة، أضاف  .كاملة وشاملة وسنتم تحقنقها بسرعة
بورنطة أ  العالقات مع إسرائنل مهمة للمغرب، وأ  ملك المغرب اتخذ قرارا سنادنا مرتبطا 

سرائنل. وأكد بورنطة أ  العالقات مع إسرائنل تشمل فتح  بخصوصنة العالقة مع النهود المغاربة وا 
 ح مكاتب االتصال التي عملت في الماضي بن  البلدن .خط مباشر للطنرا  وا عادة فت

 
 توقعان اتفاقًا لتعزيز التجارة "إسرائيل"اإلمارات و .37

سرائنل اتفاق تعاو  لتطونر العالقات  أبوظبي: وقعت وكالتا ضما  الصادرات في اإلمارات وا 
حت الوكالة أ  وأوض «.وكالة األيباء اإلماراتنة )وام(»االقتصادنة بن  البلدن ، حسبما ذكرت 

، نخططا  «شركة تأمن  مخاطر التجارة الخارجنة اإلسرائنلنة»و« االتحاد الئتما  الصادرات»
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للتعاو  في تقدنم دعم مشترك للصادرات والتجارة واالستنثمار بن  البلدن ، وذلك بعد االتفاق على 
 تطبنع العالقات في أغسطس )آب( الماضي.

 13/12/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 عمان قد تنضمان للتطبيع قبل نهاية والية ترامبسلطنة تقديرات إسرائيلية: السعودية و  .38
قدرت مصادر دبلوماسنة إسرائنلنة رفنعة المستوى أ  السعودنة وسلطية عما  قد : محمد وتد

تيضما  إلى قطار تطبنع العالقات مع إسرائنل قبل ايتهاء والنة الرئنس األمنركي دويالد ترامب، 
وقال مسؤولو  سناسنو   ما أفاد الموقع اإللكترويي لصحنفة "ندنعوت أحرويوت"، األحد. بحسب

قامة عالقات دبلوماسنة رسمنة مع  إسرائنلنو  إ  الدول المقبلة بالدور والتي ستعل  ع  التطبنع وا 
نا إسرائنل هي، سلطية عما  ولربما أنضا السعودنة، كما نتم إجراء مباحنثات مع دول إسالمنة بآس

لى جايب هذه التقدنرات، قال مستشار  وأفرنقنا إلقامة عالقات متبادلة، بحسب المزاعم اإلسرائنلنة. وا 
الرئنس األمنركي دويالد ترامب جارند كوشير، إ  إحداث اختراق بمفاوضات التطبنع مع السعودنة 

 مجرد مسألة وقت.
 13/12/2020، 48عرب 

 
 باستخدام "المصالحة" الزائفة "ائيلإسر "جيروزاليم بوست: تركيا تسعى لعزل  .39

قالت صحنفة جنروزالنم بوست اإلسرائنلنة، إ  تركنا تسعى لعزل إسرائنل باستخدام ما  :بنت لحم
أسمتها "المصالحة الزائفة"، في محاولة م  أيقرة لتخرنب صداقة إسرائنل المتزاندة مع النويا  

لى أ  تركنا سعت عبر اإلعالم وجماعات ولفتت الصحنفة في مقال يشرته األحد، إ واإلمارات.
ضغط إلى اإلنحاء بأ  هياك "عالقات سرنة" بنيها وبن  إسرائنل، كما أ  هياك "مصالح مشتركة 

  بنيهما بشأ  إنرا  والقوقاز".
 13/12/2020اإلخبارية، وكالة معا 

 
 محمد السادسلتاريخية ال باإلنجازات المغربي يعلن اعتزازه "العدالة والتنمية" .40

استيكر حزب العدالة والتيمنة، قائد االئتالف الحكومي بالمغرب، السبت، ما : خالد مجدوب -ط الربا
جاء  نقترفه االحتالل اإلسرائنلي ضد الفلسطنينن  م  جرائم تقتنل وتشرند وعدوا  على المقدسات.

مع ذلك في بنا  للحزب، هو األول بعد إعال  الرباط، قبل نومن ، عزمها استئياف االتصاالت 
 إسرائنل "في أقرب اآلجال"، وهي الخطوة التي لم نتطرق البنا  إلنها بشكل مباشر.
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وقال "العدالة والتيمنة" في بنايه، إ  "مواقف الحزب نثابتة بخصوص االحتالل الصهنويي وما نقترفه 
قته وأعل  الحزب "اعتزازه ونث ضد الشعب الفلسطنيي م  جرائم تقتنل وتشرند وعدوا  على المقدسات".

في القنادة الحكنمة للعاهل المغربي محمد السادس، وما يتج عيها م  إيجازات تارنخنة وتحوالت 
 استراتنجنة تشهدها القضنة الوطينة )إقلنم الصحراء(".

ويوه البنا  بـ"المواقف النثابتة والمتواصلة للعاهل المغربي رئنس لجية القدس في الدفاع ع  حقوق 
ن  المواقف النثابتة للمغرب أنضا، وفق البنا ، أيه "نضع دائما القضنة وم  ب الشعب الفلسطنيي".

الفلسطنينة في مرتبة قضنة الصحراء المغربنة، وأ  عمل المغرب م  أجل ترسنخ مغربنتها ل  نكو  
 أبدا، ال النوم وال في المستقبل، على حساب يضال الشعب الفلسطنيي م  أجل حقوقه المشروعة".

 12/12/2020 ،ألنباءلناضول وكالة األ 
 

 "إسرائيل"أحزاب وجماعات إسالمية مغربية تعلن رفضها تطبيع العالقات مع  .41
رفضت أحزاب وجماعات إسالمنة رئنسنة في المغرب، إعال  الرباط تطبنع العالقات مع : رونترز

الدعوي  وأكد "حزب التوحند واإلصالح" وهو الجياح إسرائنل بعد اتفاق توسطت فنه الوالنات المتحدة.
لـ"حزب العدالة والتيمنة" الذي نقود اإلئتالف الحكومي في بنا  نوم السبت، أ  "موقف الحركة نرفض 

وقال إ  "المكتب التيفنذي نعتبر ما أقدم علنه  ونستيكر كل محاوالت التطبنع واالختراق الصهنوينة".
وعلى عكس شركائه في  .المغرب، الذي نرأس لجية القدس الشرنف، تطورا مؤسفا وخطوة مرفوضًة"

االئتالف الحكومي الذن  دعموا االتفاق لم نرد حزب "العدالة والتيمنة" إال بعد نومن  بعد ظهور 
وقالت  خالفات فنما بن  القنادة العلنا للحزب، وذلك طبقا لما قاله مصدر قرنب م  هذه الموضوع.

جماعات المعارضة في البالد، نوم "جماعة العدل واإلحسا " المغربنة المحظورة، وهي إحدى أكبر 
 الجمعة، إ  اتفاقات التطبنع تعد "طعية للقضنة الفلسطنينة وخذال  للشعب الفلسطنيي".
 13/12/2020روسيا اليوم، 

 
 "إسرائيل"لعالقات بين المغرب وابإعالن تطبيع  الجزائرية تنددحركة مجتمع السلم  .42

سرائنل.يدد حزب حركة مجتمع السلم )حمس( باإلعال  ع  ت  طبنع قادم للعالقات بن  المغرب وا 
، وصف الحزب قرار التطبنع بالمشؤوم، واعتبر أ  "فتح عالقات مع الكنا  السبتوفي بنا  أصدره 

الصهنويي لنس شأيا داخلنا سنادنا لدول الميطقة، بل هو تهدند لكل دولة عربنة في استقرارها 
  وتطورها".
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في إخفاء جرم التطبنع  بالحق الفلسطنييالمعبرة ع  التمسك وأضاف "ال تيفع الخطابات المخادعة 
 وتفرنطه في القضنة الفلسطنينة"، حسب تعبنر البنا .

 12/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 وثيقة ترفض التطبيع وتدعو لنصرة القضية الفلسطينية تصدر مؤسسات وجمعيات بحرينية .43
أعليت خاللها رفض التطبنع مع الكنا   أصدرت مؤسسات وجمعنات بحرنينة ونثنقة: الميامة

وفي  اإلسرائنلي، والتوحد على يصرة القضنة الفلسطنينة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطنيي.
البنا  الذي وصل "المركز الفلسطنيي لإلعالم" مساء األحد، جاء فنه: "تتفق جمنع مكويات الشعب 

مياصرة الحقوق المشروعة والعادلة للشعب البحرنيي وأطنافه وتتوحد على القضنة الفلسطنينة و 
قامة دولته الوطينة المستقلة  الفلسطنيي الشقنق وعلى الوقوف مع يضاله لدحر االحتالل الصهنويي وا 

كما تتفق هذه المكويات جمنعًا  أراضنهم،إلى   الفلسطنيننوعاصمتها القدس الشرنف وعودة الالجئن  
 صهنويي.على رفض صور التطبنع كافة مع العدو ال

 13/12/2020، لإلعالم يالفلسطينالمركز 
 

 تجمع إسرائيليين مع إماراتيين وبحرينيين "الشابات"وجبة عشاء  .44
على موقع تونتر مقطع فندنو نظهر لقاء جمع ” إسرائنل في الخلنج“يشر حساب ”: القدس العربي“ 

ماراتنن  وبحرنينن  على وجبة عشاء. استقبل واحتفل ياشطو   هكذا“وكتب الحساب:  إسرائنلنن  وا 
ونعرف  ”.إسرائنلنو  إماراتنو  وبحرنينو  وجبة الشبات )السبت( التقلندنة نوم أمس، ما أجمل السالم

الحساب الرسمي للسفارة االفتراضنة إلسرائنل في دول الخلنج “الحساب يفسه على تونتر على أيه 
 ”.مكرس لتعزنز الحوار مع شعوب هذه الدول

 13/12/2020، ندنالقدس العربي، ل
 

  الرباط أسلحة بمليار دوالر "تهدي"واشنطن بعد إعالن التطبيع بين المغرب و"إسرائيل":  .45
في أعقاب إعال  اتفاق تطبنع المغرب عالقاته مع إسرائنل برعانة أمنركنة، أفادت : )أ ف ب (

ب، أخطرت الكويغرس بأ  إدارة الرئنس األمنركي، دويالد ترام« رونترز»مصادر مّطلعة وكالة 
بعزمها المضّي ُقُدمًا في بنع طائرات مسّنرة وأسلحة موّجهة بدّقة بقنمة ملنار دوالر للمغرب. وبحسب 

التي « بي سي غاردنا  9-إم كنو»هذه المصادر، تشمل الصفقة أربع طائرات مسّنرة م  طراز 
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هنل »هة بدّقة م  طراز المملوكة للقطاع الخاص، وذخائر موجّ « جيرال أتومنكس»تصيعها شركة 
 «. بونيغ»و« رننثنو »و« لوكهند مارت »م  « جي دي أنه إم»، و«بنف واي»، و«فانر

 14/12/2020األخبار، بيروت، 
 

 الخارجية الفرنسية: الوقت مناسب إلطالق مبادرات السالم .46
ي مقابلة تيشر االنثين  إ  التطبنع األخنر للعالقات بن  بارنس: قال وزنر الخارجنة الفريسي ف
إلحناء عملنة « إطالق مبادرات»، داعنًا إلى «خبرًا جنداً »إسرائنل وعدد م  الدول العربنة، نشكل 

 السالم في الشرق األوسط.
 14/12/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 "جيروزاليم بوست" تحذر بايدن من تبعات التصعيد مع تركيا .47

حّذرت صحنفة "جنروزالنم بوست" اإلدارة األمنركنة المقبلة م  مغبة تطبنق تهدندات : لح اليعاميصا
الرئنس الميتخب، جو  باند ، باعتماد خط متشدد إزاء تركنا؛ على اعتبار أ  هذا التوجه ل  نخدم 

خارجنة وفي تحلنل أعده الباحث المتخصص في مجال السناسة ال المصالح األمنركنة في الميطقة.
األمنركنة، كرنستوفر منلر، دعت الصحنفة، النوم األحد، باند  إلى التعامل "باعتدال" مع تركنا، 
مشنرة إلى أ  هذا ما تملنه الحاجة إلى مواجهة التحدنات التي تيتظر الوالنات المتحدة في الميطقة، 

 المصالح األمنركنة.في ظل العالقة المتوترة مع الصن  وعدد كبنر م  الصراعات التي ترتبط ب
 13/12/2020العربي الجديد، لندن، 

 
  "السالمـ"لنا عباس ألنه يؤمن بفضّ : نتنياهو ماكر ومناور و "أوبامالـ"بكتاب أرض الميعاد  .48

أصدر الرئنس األمنركي األسبق باراك أوباما، كتاًبا حقَّق مبنعات  :سعند عرنقات -واشيط  
عبارة ع  مذكرات رئاسنة للرئنس الرابع واألربعن   ضخمة، نحمل عيوا  :"أرض المنعاد"، وهو

 للوالنات المتحدة تتياول حناته السناسنة حتى الفترة األولى التي قضاها في البنت األبنض.
وفي سناق تياوله للميطقة، عرض أوباما صورة قاتمة ع  حكام الشرق األوسط، وتياول "الطبنعة 

ونلفت أوباما إلى أ  تلك األيظمة اعتمدت على  لحاكمة".االستبدادنة والقمعنة لأليظمة العربنة ا
 الشعارات القومنة، والمعتقدات الدنينة المشتركة، وشبكات المحسوبنة والروابط القبلنة والعائلنة. 

، وقد وصف المملكة بصورة قاتمة، 2009وقد تحدث أوباما ع  زنارته األولى للسعودنة في حزنرا  
بن  الجيسن ، والقواين  والحدود الدنينة التي نتم تطبنقها في  حنث تحدث ع  الفصل الصارم

 المملكة.
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ونوضح الرئنس السابق أيه لم نك  هياك توافقا مع الملك عبدهللا حنال موضوعن ، قائال :" لم نقدم 
الملك عبدهللا التزاًما، وكا  حذًرا م  الجدل المحتمل عيدما تعلق األمر بانثين  م  طلباتي المحددة، 

هما أ  تدرس المملكة وأعضاء آخرو  في جامعة الدول العربنة اتخاذ بادرة يحو إسرائنل قد تساعد و 
في إطالق محادنثات السالم مع الفلسطنينن ، وأ  تتم مياقشة إمكاينة يقل بعض السجياء م  

 غوايتايامو إلى مراكز إعادة التأهنل السعودنة".
الشؤو  العامة األمنركنة اإلسرائنلنة "أنباك"، والتي تعمل على وباليسبة إلسرائنل، نيتقد أوباما " لجية 

ضما  تقدنم الدعم األمنركي النثابت إلسرائنل، والمعروف عيها سنطرتها على أعضاء الكويغرس، 
 مشنًرا إلى أ  يفوذ "أنباك" نمك  أ  نطال كل سناسي في واشيط  حتى هو يفسه.

نلنة إجراءات تتعارض مع السناسات األمنركنة، وأصبحت وفي الوقت الذي اتخذت فنه الدولة اإلسرائ
سناساتها أكنثر نمنينة، ضم  اللوبي الصهنويي في واشيط  بشكل عام، و"أنباك" بشكل خاص، 
استمرار الدعم األمنركي إلسرائنل ومعارضة الجهود المبذولة إلداية أو عزل إسرائنل في األمم 

اإلسرائنلنة علًيا بـ"معاداة السامنة". وفي هذا اإلطار، أشار إلى المتحدة. واتهام الذن  ايتقدوا السناسة 
أ  البعض اتهمه بتعدد الوالءات يظًرا لتعاطفه مع الفلسطنينن ، والصداقة التي جمعته بأشخاص 
معادن  للسناسة اإلسرائنلنة، إلى جايب كويه مواطًيا أسود البشرة باسم مسلم. وهيا تجدر اإلشارة إلى 

تي واجهته أنثياء حملته االيتخابنة، الفًتا إلى أ  اسمه وتارنخ عائلته وكويه أسود، فضاًل التحدنات ال
 ع  حمله أفكاًرا اشتراكنة، جمنعها كايت بمنثابة التحدي األكبر إلنثبات الوالء للوالنات المتحدة.

راء إسرائنل ونسلَّط أوباما الضوء في كتابه على التبان  الحاد في وجهات اليظر بنيه وبن  رئنس وز 
"بينامن  يتيناهو" فنما نتعلق بسبل التوصل إلى عملنة السالم؛ مشنًرا إلى أ  "يتيناهو" كا  متردًدا 
بشأ  محادنثات السالم في الشرق األوسط، وكا  نؤكد على أ  السالم نجب أ  نحدث وفًقا لما نخدم 

سالم. كما رفض "يتيناهو" تماًما مصالح إسرائنل األمينة، وأ  الفلسطنينن  هم م  ُنعنقو  عملنة ال
مقترح "أوباما" بتجمند بياء المستوطيات في األراضي المحتّلة، كخطوة أولى للسالم، واتهمه البعض 
بمحاولة إضعاف التحالف األمرنكي اإلسرائنلي، وذلك بالتركنز على المستوطيات بداًل م  التركنز 

 على أعمال العيف الفلسطنينة.
ابه يتيناهو بأيه "سناسي ذكي ومخادع ونتق  التواصل بالعبرنة وااليجلنزنة ونصف أوباما في كت

وصاحب قدرات اتصال استنثيائنة"، وحمله المسؤولنة ع  فشل الجهود الهادفة إلى "حّل الصراع 
 اإلسرائنلي".-الفلسطنيي 

-سطنيي وأضاف أوباما أيه على الرغم م  الجهود الكبنرة التي بذلها م  أجل حّل الصراع الفل
اإلسرائنلي، إال أ  يتيناهو واجه هذه الجهود بالرفض مما حال دو  حدوث تقدم في مسار 
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المفاوضات، معتبرا أ  يتيناهو رأى في يفسه "حائطا للدفاع ع  الشعب النهودي، وهو ما جعله 
 نضفي صدقنة على كل خطوة نقدم علنها وتضم  بقاءه في الحكم".

ناهو عالقته ومعرفته الكبنرة باليخبة السناسنة واإلعالمنة األمنركنة، في ولفت أوباما إلى استغالل يتي
 سبنل التصدي لجهود اإلدارة الهادفة إلى دفع عملنة تسونة الصراع مع الفلسطنينن  قدمًا.

وأوضح أ  كبنر موظفي البنت األبنض في عهده رام عماويئنل )اإلسرائنلي األصل( حذره بعند 
يه ال فرص للتعاو  بنيه وبن  يتيناهو في كل ما نتعلق بحّل الصراع الفلسطنيي ايتخابه رئنسًا، م  أ

اإلسرائنلي بسبب االختالف في التوجهات السناسنة لكل ميهما، ميوها بأيه أدرك صحة حكم 
 عماويئنل عيدما التقى يتيناهو وعباس.

جل بشعر أبنض ال نعبر ونصف الرئنس األمنركي السابق أوباما الرئنس محمود عباس قائال :"إيه ر 
سرائنل تولي عباس القنادة أليه نعترف  إلى حد كبنر ونكتفي باإلنماءات .. لقد فضلت أمنركا وا 

المفاوضات،  فاستئيابصراحة في إسرائنل، ونيبذ "العيف"، وأبدي استعدادا وحماسة كبنرة م  أجل 
 لك  هذه المفاوضات ظلت عقنمة ولم تصل إلى يتنجة.

األمنركي ع  إحباطه بشأ  الصراع الفلسطنيي اإلسرائنلي بالقول "كيت أحنايًا أتساءل: ونعبر الرئنس 
سرائنل( ستكو  أفضل لو  هل كايت األمور )في ما نتعلق بالمفاوضات بن  السلطة الفلسطنينة وا 
كا  رئنسًا غنري في المكتب البنضاوي، ولو كا  شخص آخر غنر يتيناهو نمنثل إسرائنل ولو كا  

 عباس أكنثر شبابًا".محمود 
وأضاف أوباما أيه ظل نعتقد أ  إسرائنل كالطرف األقوى، مطالبة بأ  تقوم بالخطوة األولى تجاه 
الفلسطنينن  وتقدم على تجمند البياء في المستوطيات في الضفة الغربنة، وهذا ما عارضه يتيناهو، 

 شيط  للضغط على إدارته.الذي لم نكتفِّ بالرفض، بل عمد إلى توظنف أصدقاء إسرائنل في وا
 13/12/2020القدس، القدس، 

 
 اعترفت األنظمة العربية؟ "إسرائيلية"بأي دولة  .49

 د. فانز أبو شمالة
، رفض دنفند ب  غورنو . أول رئنس وزراء 1948أنار  14نوم إعال  قنام دولة )إسرائنل( في 

 ي الجزء الغربي م  بالديا".)إسرائنل(ي تحدند حدود الدولة، واكتفى بقوله: "يعل  قنام دولة ف
فبأي حدود لدولة )إسرائنل( اعترفت الدول العربنة التي تقنم عالقات دبلوماسنة مع العدو، ووقعت 

؟ ولك  دولة 1948معه االتفاقنات؟ هل اعترفت بحدود دولة الغاصبن  وفق خطوط هدية سية 
ا أكده دنفند ب  غورنو  نوم إعال  الصهانية لم تكتفِّ بتلك الخطوط حدوًدا يهائنة لدولتهم، وهذا م

 قنام الدولة، على الجزء الغربي م  بالديا، كما ادعى!
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الجزء الغربي م  البالد ال نفصح ع  حدود الجزء الشرقي م  البالد، فإذا كا  البحر المتوسط هو 
 الجزء الغربي م  حدود دولة )إسرائنل(، فأن  حدود دولة )إسرائنل( م  جهة الشرق، وم  جهة

 الشمال وم  جهة الجيوب؟
وحتى نوميا هذا لم تعل  )إسرائنل( حدودها، فالتحدند لدولة الكنا  حرام وفق الشرائع النهودنة، وتبقى 
الحدود مفتوحة على كل احتمال، وكما قال حاخام نهودي، يمهر حدوديا بوقع أقداميا، وهذا نعيي أ  

ميحت عدو األمة اعتراًفا مسبًقا بالحدود التي ستصل الدولة العربنة التي اعترفت بدولة )إسرائنل( قد 
إلنها قدرات الجنش اإلسرائنلي، أو قدرات جهاز الموساد اإلسرائنلي، أو قدرات الدبلوماسنة اإلسرائنلنة 

وللتوضنح، ولكي نيجلي المشهد أما القارئ، فإ   اليشطة داخل قصور الحكام العرب هذه األنام.
 ود:لدولة )إسرائنل( نثالنثة حد

أواًل: لـ)إسرائنل( حدود سناسنة، وهي تلك الحدود التي تشمل كل أرض فلسطن  التي حددتها اتفاقنة 
سانكس بنكو، وأقرتها عصبة األمم، وهذه الحدود تشمل كل شبر م  أرض فلسطن  بدًءا م  البحر 

 المتوسط وحتى يهر األرد .
تي وصلت إلنها أقدام آبائهم زم  الملوك داود نثايًنا: لـ)إسرائنل( حدود تارنخنة، وهي تلك الحدود ال

 وسلنما  كما نزعمو ، وتشمل أجزاء م  لبيا  حتى صور، وأجزاء م  األرد  وسورنا.
نثالنثًا: لـ)إسرائنل( حدود توراتنة، وباتت معروفة وفق كتاب "التياخ" وهي تمتد م  يهر الينل في مصر 

 إلى يهر الفرات في سورنا.
دنة اعترفت الدولة العربنة؟ وبأي حدود لهذ الدولة اعترفت السلطة الفلسطنينة؟ فبأي حدود لدولة معت

وهل هياك خرائط لحدود )إسرائنل( وقع علنها العرب الذن  وقعوا على الونثائق والمعاهدات مع هذا 
 العدو المتغطرس العينف؟

ة، وقنادة ميظمة التحرنر )إسرائنل( دولة مترامنة األطماع، وبال حدود، وبهذا اعترفت األيظمة العربن
الفلسطنينة، ول  تهشم هذه الحدود إال بإرادة الجماهنر العربنة الرافضة للتطبنع، والكارهة للتيسنق 

 والتعاو  األميي.
 13/12/2020فلسطين أون الين، 

 
 "بالوعة" التطبيع من مراكش للبحرين .50

 قطب العربي
الصهنويي هو األول ول  نكو  األخنر؛ في أحدث  لم نك  قرار المملكة المغربنة بالتطبنع مع الكنا 

موجات التطبنع التي افتتحتها ميذ آب/ أغسطس الماضي اإلمارات وم  بعدها البحرن  وتطانرت 
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ذا كايت الشعوب العربنة قد هتفت م  قبل  رناحها إلى السودا ، وحطت رحالها أخنرا في المغرب، وا 
إ  حكامها نهتفو  النوم "م  مراكش للبحرن  للتطبنع "م  مراكش للبحرن  شعب واحد ال شعبن "، ف

 كليا رانحن ".
بزنارة الرئنس أيور  1977الموجة األخنرة للتطبنع هي امتداد لموجات سابقة بدأتها مصر في العام 

نثم  1978السادات المفاجئة والصادمة إلى القدس، نثم توقنعه اتفاقنتي كامب دنفند في أنلول/ سبتمبر 
، نثم كايت الموجة النثاينة بتوقنع األرد  اتفاقنة وادي عربة 1979الم في آذار/ مارس اتفاقنة الس

وتوقنع ميظمة التحرنر اتفاقنة الحكم الذاتي بعد مفاوضات أوسلو، وهو ما فتح الباب أمام عدة دول 
 لبدء عالقات دبلوماسنة بمستونات مختلفة مع الكنا ، بدءا بمكاتب تمنثنلنة أو تجارنة منثل قطر

 والبحرن  وسلطية عما  وحتى المغرب، وايتهاء بسفارة كاملة في األرد  ومورنتاينا.
لم نك  قرار المغرب مفاجئا، حنث كا  أسبق الدول العربنة في التواصل مع الكنا  الصهنويي ميذ 
 ملكها الراحل الحس  النثايي، وكا  هو الوسنط بن  السادات والصهانية، باحتضايه للقاءات سرنة بن 

سرائنلنن  ميذ العام  ، كا  ميها لقاءات لحس  التهامي المستشار السناسي 1976مبعونثن  مصرنن  وا 
للسادات مع بعض القادة األمينن  والسناسنن  اإلسرائنلنن ، منثل مدنر المخابرات اإلسرائنلنة، وموشي 

قاءات بحضور ، وقد تمت بعض هذه الل1976دنا  وزنر الخارجنة اإلسرائنلي األسبق وقائد حرب 
الملك شخصنا حسبما ورد في مذكرات التهامي ومذكرات محمد إبراهنم كامل، وزنر الخارجنة 
المصري إبا  عملنة التفاوض في كامب دنفند. وخالل تلك المفاوضات جرى الترتنب سرا لزنارة 

أنثياء خطابه السادات إلى القدس، والتي بدت ظاهرنا كأيها فكرة طارئة للسادات جاءت ولندة اللحظة 
 .1977تشرن  النثايي/ يوفمبر  9في مجلس الشعب نوم 

هكذا جرت الترتنبات سرا في الرباط، ولذلك كايت المملكة المغربنة م  الدول المؤندة لمبادرة 
السادات وحاولت أ  تلعب دورا إلقياع باقي الدول العربنة بذلك، لك  موجة الرفض كايت هي 

امت فنها جبهة الصمود والتصدي )جبهة الرفض بتعبنر السادات( بدور األعلى في تلك الفترة التي ق
قوي ضد المبادرة )ضمت الجبهة العدند م  الدول العربنة كا  أبرزها العراق وسورنا ولنبنا والجزائر 

 وميظمة التحرنر(.
كما ذكريا م  قبل، كا  المغرب م  الدول العربنة التي تبادلت فتح مكاتب اتصال وتمنثنل مع 
إسرائنل ميتصف التسعنينات عقب توقنع اتفاق أوسلو، وقد تم إغالقه عقب ايدالع االيتفاضة 

. وبالتالي فإ  موافقة المملكة المغربنة على فتح سفارة كاملة هو تطونر 2000الفلسطنينة النثاينة عام 
حناء لمسار كا  قد توقف ولو ظاهرنا عقب االيتفاضة. فما الجدند الذي ندفعها  لخطوتها السابقة، وا 
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)عقب توقنع  1979لذلك وهي التي تتولى رئاسة لجية القدس في ميظمة التعاو  اإلسالمي ميذ العام 
 اتفاقنة السالم المصرنة اإلسرائنلنة(؟

السبب الظاهر والذي تم تقدنمه للرأي العام المغربي أ  ما تم هو مقانضة سناسنة تعترف بموجبها 
مغربنة التامة على إقلنم الصحراء، ولك  نبدو أ  وراء األكمة ما وراءها، الوالنات المتحدة بالسنادة ال

سرائنل نتهنأ للعب دور جدند بن  الفلسطنينن   فالمغرب الذي كا  عرابا للسالم بن  مصر وا 
واإلسرائنلنن ، ولذا فقد سارع الملك باالتصال بالرئنس الفلسطنيي محمود عباس الذي لم نصدر عيه 

طوة المغربنة تجاه إسرائنل بل أبدى ترحنبا بذلك، وهو ما نؤكد أ  هياك ترتنبات موقف ميدد بالخ
تمت في الخفاء الستئياف الحوار بن  السلطة الفلسطنينة والحكومة اإلسرائنلنة عبر البوابة المغربنة، 
 بعد أ  تراجعت سلطة عباس ع  قرارها السابق بوقف االتصاالت مع الحكومة اإلسرائنلنة ميذ ستة

 أشهر بسبب قرارها بضم أراضي في الضفة الغربنة لها.
كايو   20ونبدو أ  إدارة ترامب أرادت تحقنق إيجاز سناسي جدند قبل رحنلها ع  البنت األبنض في 

النثايي/ نيانر المقبل، ولنس المقصود بالطبع هو إقامة عالقات دبلوماسنة كاملة بن  الرباط وتل 
عد ذلك إيجازا بذاته(، ولك  تحقنق اتفاق جدند بن  عباس ويتيناهو أبنب )وا   كايت إدارة ترامب ت

 نيقذ هذا األخنر قبنل االيتخابات البرلماينة اإلسرائنلنة، ونمنثل إيجازا جدندا لترامب قبل مغادرته.
التي دخلت بالوعة التطبنع قدنما  -هذا االحتمال ندفعيا لتوقع ضغوط مكنثفة م  الدول العربنة 

السلطة الفلسطنينة لقبول اتفاق أو تفاهم جدند مع يتيناهو، وقد يجد دوال جدندة دخلت  على -وحدننثا 
 إلى البالوعة ذاتها بضغط أمرنكي.

رغم تسارع وتنرة التطبنع مع الكنا  الصهنويي في الموجة الحالنة إال أيه نبقى في اإلطار الحكومي 
دول إسباغ طابع شعبي كما تفعل الرسمي، وال نتعداه إلطار شعبي، حتى وا   حاولت بعض ال

اإلمارات بتيظنم مهرجايات فينة أو دنينة أو رناضنة مشتركة، لك  المؤكد أ  الشعب اإلماراتي لنس 
هو صاحب القرار في تلك المهرجايات، ولو أتنح له قدر ولو قلنل م  الحرنة لوجديا مقاومة لهذا 

 منعا م  قبل.التطبنع، اتساقا مع مواقفه الراسخة التي لمسياها ج
ولنس خافنا على أحد أ  كل جهود التطبنع التي قادتها حكومات مصر ومورنتاينا واألرد  م  قبل 
لم تفلح في تغننر عقندة الشعوب، ولم تمح عداءها للكنا  الغاصب. ولعل أحدث التعبنرات ع  ذلك 

 إسرائنلي.هو موقف الشعب المصري م  الفيا  محمد رمضا  بسبب التقاطه صورة مع فيا  
ال أظ  أ  موقف الشعب المغربي سنختلف ع  مواقف الشعوب العربنة األخرى خاصة التي سبقته 
دولها إلى التطبنع، بل إ  هذا الشعب كا  دوما م  أشد المياصرن  للقضنة الفلسطنينة، وكنثنرا ما 

ة للكنا  رددت مدرجات يوادنه الرناضنة الهتافات المتضامية مع الشعب الفلسطنيي والرافض
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الصهنويي، وقد يددت العدند م  األحزاب والقوى السناسنة المغربنة بالقرار األخنر، وأعليت حالة 
 االستيفار لمواجهة أي مظهر للتطبنع.

 13/12/2020، "21موقع "عربي 
 

 .. هل بقي للفلسطينيين أمل؟"األبرتهايد"مع  "الفساد"بعد تطبيع دول  .51
 جدعو  لنفي  

نمة االتفاقات التي وقعت علنها إسرائنل مع األربع دول عربنة، وم  السهل أكنثر م  السهل إلغاء ق
بنا  ايعدام أخالقنتها. لم نك  إلسرائنل حرب مع هذه الدول، وا   هذه االتفاقات استهدفت تحقنق 
 -مصالح الوالنات المتحدة )اتفاقنات السالح معها( وأل  إسرائنل، صدنقته  الجدندة، عدوة أعدائه 

را . م  المؤلم والمنثنر للغضب اختنار إخوة الفلسطنينن  التخلي عيهم وتركهم نواجهو  مصنرهم؛ إن
إ  تهرب إسرائنل م  حل مشكلتهم، والتي هي أنضًا مشكلتها الكبرى التي ترسم صورتها، هي أكنثر 
إنثارة للغضب. هذه لنست اتفاقات سالم وال حتى اتفاقات تطبنع: لنس هيالك شيء طبنعي في 

 عالقات دول استبدادنة مع دولة أبرتهاند.
وبعد أ  قليا هذا وكيا على حق، لنس باإلمكا  قبول اكفهرار الوجه والعبوس الذي أبداه اإلسرائنلنو  
في أعقاب هذه االتفاقات، فقط أل  يتيناهو وترامب هما اللذا  حققاها. هل كا  على يتيناهو أ  

 ، التي أرادت التوقنع على اتفاقات مع إسرائنل؟لألربعة أيظمة الفاسدة هذه” ال“نقول 
القول بأ  االتفاقات تخدم مصالحه ، هل نضعف مفعول هذه االتفاقات أم نعززها؟ هل نحق 
إلسرائنل أ  تتورع وال توقع على اتفاق نسمح للمغرب بضم الصحراء الغربنة، في حن  أيها ترسخ 

ل شيء جايبًا وييهي االحتالل أواًل. ولك  هذا لم احتالاًل وحشنًا أطول عمرًا ميه؟ نجب أ  يضع ك
عامًا. لم تيوِّ إسرائنل في نوم م  األنام تحرنر  53عامًا، ول  نحدث حتى بعد  53نحدث طوال 

الفلسطنينن  م  قبضتها الحدندنة، أما خناية الدول العربنة لهم فلنس أمرًا جدندًا؛ فالمغرب اآل  
ة األولى. ومع ذلك، هيالك بصنص أمل في هذه االتفاقات، نغرس في ظهرهم سكنيًا، ولنس للمر 

 وحتى لو لم نك  فنها ما نبشر بفجر نوم جدند فربما ستساعد على خلق واقع جدند، أفضل قلناًل.
ترامب ويتيناهو لنسا رجَلي سالم أو ضمنر، وبالتأكند لنسا م  مؤسسي العدالة، ولك  لنس باإلمكا  

العربي، بن  قوسن  أو بدويهما، أكنثر م  سابقه  –سالم اإلسرائنلي تجاهل أ  ترامب مسؤول ع  ال
الحاصل على جائزة يوبل للسالم، باراك أوباما. كما أيه لنس باإلمكا  تجاهل حقنقة أ  يتيناهو فتح 

بم  فنهم الحاصلو  على جوائز  –أمام اإلسرائنلنن  أبواب الدول العربنة أكنثر م  كل سابقنه معًا 
. اتفاقات السالم الجدندة ال تستحق جائزة، أليه لم نك  على يتيناهو بذل أي جهد حن  يوبل للسالم
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أ  يبارك لترامب ويتيناهو.  -بصعوبة–وقع علنها. لدى رؤنتيا أضرار هذه االتفاقنات العدندة، نمكييا 
 ولك  االستقامة تقتضي القول: أعطوا ما لقنصر لقنصر. لقد صيعا سالمًا ولنس حربًا.

يظمة كل أعداء إسرائنل متعفية، ويظام إسرائنل أنضًا بعند لنس يقنًا، ولك  هل بسبب ذلك لم إ  أ
تكويوا لتوقعوا على اتفاق سالم مع إنرا ؟ هل كايت مصر دنموقراطنة نومًا ما؟ أو المملكة األردينة؟ 

سرائنل أنضًا لنست دنموقراطنة، ولهذا ن… السلطة الفلسطنينة عتبر هذا هل هي دنموقراطنة؟ وا 
السؤال م  يافل القول. إذا كايت يوعنة اليظام في الدولة شرطًا أساسنًا إلقامة عالقات معها، 

 فباإلمكا  التيازل ع  يصف العالم وأكنثر.
بواقي اآلمال: قد نؤدي ايقضاض اإلسرائنلنن  وهجومهم يحو الدول العربنة إلى تغننر في وعنهم. 

وا إ  كل الفلسطنينن  مخربو  وماكنثو  غنر شرعنن ، وغاسلو بعد سيوات م  غسل الدماغ، حن  قال
سنارات، وعمال بياء، أو يوادل نقدمو  الحمص والشنبس والسلطة، وأ  العرب الجندن  هم العرب 

نا للهول! لنس هذا هو ما أخبرويا … فجأة نواَجهو  بدبي –األموات، وأيهم نرندو  رمنيا في البحر 
، م  بن  كل الفرق نمتلكها نهود وعرب، والرحالت الجونة المباشرة ”سبنتار القد“به ع  العرب. 

 -إلى المغرب ستذكر النهود الذن  جاءوا م  المغرب بالتفاخر بأصلهم حتى في إسرائنل. هم نهود
 عرب، وهذا أمر مدهش.

بيا ، هل ستش  إسرائنل، نثاينًة، هجومًا بربرنًا على غزة، أو على ل… بعد ذلك، نأتي وقت االختبار
وهي تعرف أ  لدنها ما ستخسره؟ لقد فشلت الوالنات المتحدة وأوروبا، ولم تضعا حدًا لالحتالل. ربما 

 نيجح العرب في هذا األمر نومًا ما دو  حرب.
 13/12/2020هآرتس  

  13/12/2020القدس العربي، لندن، 
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