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 بأي ملف آخر حماس: أبلغنا الوسطاء رفضنا ربط قضية الجنود اإلسرائيليين  .1
قالت حركة حماس إنها أبلغت  حسن جبر:، عن مراسلها 15/12/2020األيام، رام هللا، ذكرت 

الوسطاء في قضية صفقة تبادل األسرى المرتقبة أن ملف الجنود اإلسرائيليين المختطفين لديها 
وأكد حازم قاسم المتحدث باسم الحركة أن لدى الحركة قرارًا قطعيًا لن  أخرى. مفصول عن أي قضية

تسمح بموجبه ألي جهة بابتزازها في هذه القضية التي تخص األسرى الفلسطينيين في سجون 
وأشار قاسم إلى أن ملف الجنود اإلسرائيليين المختطفين في غزة لن ينتهي إال بعملية  االحتالل.

وقال إن حماس  تم خاللها اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل.تبادل حقيقية ي
ستعمل ما في وسعها من أجل تبييض السجون اإلسرائيلية من األسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن قضية 

 األسرى تقع على رأس أولويات الحركة.
" إلى غزة 19 -ال لقاح "كوفيد وكانت وسائل إعالم إسرائيلية تحدثت عن محاولة إسرائيلية لربط إدخ

باإلفراج عن الجنود اإلسرائيليين وهو ما ترفضه "حماس" وتصر على الحق في تلقي اللقاح دون 
 ربطه بملف صفقة األسرى.

الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم قال في ، أن 14/12/2020، فلسطين أون الينوأضافت 
ي حول الحراك في ملف تبادل أسرى، محاولة من تصريح صحفي: إن "ما يروجه اإلعالم الصهيون

بنيامين نتنياهو لتعزيز حضوره الشخصي ألي انتخابات صهيونية متوقعة". وأضاف: "هذا الحديث 
اإلعالمي الصهيوني ال أساس له من الصحة، فال جديد في هذا المسار"، مردًفا: "نتنياهو مازال 

 بمشاعر عائالت الجنود الصهاينة األسرى".يتهرب من اتخاذ قرار في هذا الملف، ويتالعب 
 

 إعادة إطالق عملية السالم مير قطرأ عباس بحث مع .2
التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس )االثنين(، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن  رام هللا:

وقالت  حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة في اجتماع بحث العملية السياسية في المنطقة.
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وكالة األنباء الفلسطينية إن عباس أطلع أمير قطر على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية، وتباحثا في القضايا ذات االهتمام المشترك، وسبل دعم العالقات الثنائية بين البلدين 

املة غير الداعم لشعبنا في نيل حقوقه الك»الشقيقين، وتعزيزها. وثمن عباس موقف دولة قطر 
 «.المنقوصة

 15/12/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 الفلسطينية يمنع انتقاد المطّبعين السلطةقرار من ": العربي الجديد" .3
الفلسطينية قررت  السلطةأكدت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن : نائلة خليل - رام هللا

ع مع إسرائيل، وأن تعليمات شفهية ومكتوبة االمتناع عن توجيه أي انتقادات للدول العربية التي تطب  
وصلت من الرئاسة الفلسطينية إلى منظمة التحرير وحركة "فتح" ووزارة الخارجية باالمتناع عن نقد 
الدول المطب عة.. وتفيد المصادر بأن مصدر التعليمات هو مكتب الرئيس محمود عباس وا عالم 

لحركة "فتح" والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الرئاسة الذي يشرف عليه عضو اللجنة المركزية 
بحيث ال تقتصر هذه التعليمات على التصريحات الصحافية والبيانات، بل تصل إلى كتابة التدوينات 

. وقال مسؤول في "فتح"، فضل عدم الكشف عن اسمه االجتماعيوالتغريدات على وسائل التواصل 
ليمات حديدية بعدم التعليق على تطبيع المغرب، وعدم انتقاد أي لـ"العربي الجديد": وصلتنا أوامر وتع

 دولة عربية قامت بالتطبيع مع إسرائيل. 
 14/12/2020العربي الجديد، لندن، 

 
 هناك حملة تحريض جديدة على المنهاج الفلسطيني :اشتية .4

ثقافتنا ونضالنا وديننا أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن "المنهاج الفلسطيني نتاج تاريخنا و  رام هللا:
ومساهمتها الحضارية عبر آالف السنين، وما تم التمسك به على طاولة المفاوضات لن نتنازل عنه 

وأشار إلى أن هناك حملة تحريض جديدة على المنهاج الفلسطيني واألسرى والشهداء،  بالمنهاج.
وقال  ية للنيل من هويتنا الوطنية".ننا نعتبر ذلك ضمن الدعاية الممنهجة التي تبثها أدوات إسرائيلإ"

رئيس الوزراء: "فوجئنا األسبوع الماضي ان جماعات الضغط المؤيدة إلسرائيل وبعض مراكز 
البحوث، تدعو لوقف استخدام كلمة فلسطين في بعض مؤتمراتها ويجري اآلن تنظيم ندوات من قبل 

 بعض العناصر الصهيونية لهذا الغرض".
 14/12/2020(، وفا)مات الفلسطينية وكالة األنباء والمعلو 
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 : ملتزمون بدعم عمل الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب االسرائيليينالمالكي .5
قال وزير خارجية السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، االثنين، إن اإلدارة األمريكية تسعى : رام هللا

ذاته التزام السلطة في دعم عمل المحكمة، لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا في الوقت 
وأشار إلى أن "التهديدات الصادرة عن اإلدارة  لمالحقة ومحاكمة مجرمي الحرب االسرائيليين.

لى ما توفره هذه االدارة  األمريكية، والتي تسعى من خاللها لتقويض المحكمة والمساس باستقاللها، وا 
الكي أن "التزام فلسطين ثابت ال يتزعزع في دعم عمل وأكد الم من دعم مطلق لحليفتها إسرائيل".

المحكمة الجنائية الدولية، وسيادة العدالة من خالل ضمان تنفيذ نظام روما األساسي، وتطبيق 
 القانون الدولي الذي يشكل الضمانة الدائمة للسالم".

 14/12/2020، قدس برس
 

 خطة تزويد بلقاحات "كورونا"ماد .. اعتطعيم لن يكون إجبارياً ية: التفلسطينالالحكومة  .6
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته اإلثنين برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، خطة تزويد : رام هللا

فلسطين بلقاحات "كورونا" بما يكفي لتغطية االحتياجات وحماية المواطنين ووفق معايير منظمة 
إن التطعيم لفيروس "كورونا" لن يكون وقال رئيس الوزراء في مستهل الجلسة،  الصحة العالمية.

إجباريًا ألحد، وسيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية، التي تعطي األولوية للطواقم الطبية 
 والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج سليم وواضح بالتشاور بين وزارة الصحة والمنظمة.

 14/12/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 برئاسة مكتب رئيس الوزراء: افتتاح أعمال اللجنة الفلسطينية األوروبية المشتركة .7
افتتحت اللجنة الفلسطينية األوروبية المشتركة أعمالها، عبر االتصال المرئي، برئاسة : رام هللا

ريقيا في مستشار رئيس الوزراء اسطفان سالمة، ونائب المدير العام لمنطقة الشرق األوسط وشمال إف
وبحث سالمة، خالل االجتماع، سبل البدء في مفاوضات حول  االتحاد األوروبي كارل هالرجارد.

وتباحث الطرفان في اإلطار العام للدعم  اتفاقية الشراكة الكاملة بين االتحاد األوروبي وفلسطين..
وضمت اللجنة  قادمة.سنوات ال 7األوروبي لفلسطين، من خالل برنامج وموازنة االتحاد األوروبي لـ 

دولة من أعضاء  21لجان فرعية ممثلة عن مختلف الوزارات الفلسطينية، ومشاركة  6عضوية 
 االتحاد األوروبي.

 14/12/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 االحتالل يجدد االعتقال اإلداري للنائب "عطون" .8
ثنين، االعتقال اإلداري للنائب المقدسي أحمد عطون جددت محكمة عوفر العسكرية، اإل: رام هللا

واعتقلت قوات االحتالل النائب عطون بتاريخ  أشهر، دون تقديم مبررات. 4للمرة الثانية، 
وعطون نائب عن كتلة التغير واإلصالح عن محافظة القدس  وحولته لالعتقال اإلداري. 26/8/2020

ي سجون االحتالل، ويتواجد حاليا في سجن عوفر عاما ف 15وهو أسير محرر، أمضى ما يزيد عن 
 العسكري.

 14/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : سنقف سًدا منيًعا أمام محاوالت تصفية القضية33حماس في ذكرى االنطالقة الـ .9
في ذكرى االنطالقة الثالثة والثالثين أنها ستقف سًدا منيًعا في وجه كل محاوالت  حماسأكدت حركة 

قالت الحركة في بيان صحفي و  فية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن وتوابعها.تص
اإلثنين، إن حماس ستظل أمينة على حقوق شعبنا الفلسطيني وثوابته على مستوى اإلنسان واألرض 

وأوضحت أنها ستعمل مع الكل الوطني على تصعيد جهود التصدي لكل محاوالت  والمقدسات..
ين بعض األطراف في المنطقة والكيان الصهيوني، باعتبار التطبيع خطيئة وطنية وقومية، التطبيع ب

 وال تخدم إال المشروع الصهيوني في المنطقة.
وقالت الحركة إنها تقدر عالًيا المواقف الوطنية والقومية التي تعبر عنها شعوب أمتنا، إلى جانب كل 

وأكدت حماس أنها ستواصل العمل  ال شعبنا العادل.األحرار في العالم في دعمهم ومساندتهم لنض
والحراك من أجل بناء وحدة فلسطينية، وشراكة وطنية حقيقية في كل المؤسسات الوطنية التي تمثل 

ودعت حركة حماس إلى اإلسراع في تطبيق مخرجات اجتماع األمناء  شعبنا في كل أماكن تواجده.
 ذه المرحلة. العامين، واعتباره برنامج عمل وطني في ه

 14/12/2020موقع حركة حماس، 
 

 العاروري: حماس متمسكة بالمقاومة بكافة أشكالها .10
أكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، "تمسك الحركة : بيروت

وشدد  باستراتيجية المقاومة في وجه االحتالل بكل أشكالها، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة".
لتأسيس  33روري"، خالل تصريحات نشرها الموقع الرسمي لحركة "حماس"، بمناسبة الذكرى الـ"العا

حماس، االثنين، "على تمسك حركته بهويتها ومنهجها"، مؤكًدا استيعابها لكل من يشاركها مهمة 
وأكد القيادي في حماس على  المقاومة ضد االحتالل، "بغض النظر عن هويته الفكرية أو الوطنية".
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"ضرورة تعديل وتصحيح الخلل في قيادة الشعب الفلسطيني وتمثيله، والذي نتج عن اتفاقية أوسلو، 
 .وتسبب بتقسيم عميق للشعب وتهميش لتمثيله ومرجعياته

 
ودعا إلى "إعادة النظر في شكل السلطة الفلسطينية ووظيفتها، عبر توافق وطني ُيعيد تصميمها 

يرة مقاومة الشعب ونضاله، وليس نقطة ضعف ترتبط مقومات بشكل ودور يجعلها نقطة قوة في مس
 وجودها باالحتالل، وتزداد قوة على حساب منظمة التحرير والتوافق الوطني".

 14/12/2020قدس برس، 
 

 أبو مرزوق: ترتيب البيت الفلسطيني على سلم أولويات حماس .11
أن  حركته تركز جهودها أك د عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، : الدوحة

نهاء  لتحقيق ترتيب البيت الفلسطيني، والذي يأتي في سل م مهام الحركة من أجل وحدة شعبنا وا 
االنقسام وكسر الحصار عن قطاع غزة وبناء المنظومة السياسية بالمشاركة والتوافق ال المغالبة 

لإلعالم"، االثنين: إن  الحركة  وقال أبو مرزوق، في تصريحات خاصة لـ"المركز الفلسطيني والصراع.
على تطوير بنية المقاومة الفلسطينية، واكتسابها المزيد من مراكمة  33تعمل في ذكرى انطالقتها الـ

كما أشار إلى  القوة بمختلف أشكالها وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
لى هوية شعبنا في القدس، والعمل الجاد حماية القدس واألقصى والدفاع عن المقدسات والحفاظ ع
 على تحرير األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.

 14/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الزهار: الوحدة خيار حماس وال يمكن إنجازها وسط التنسيق األمني .12

فلسطيني ال يزال في أن ترتيب البيت ال ،محمود الزهار حركة حماسأكد القيادي البارز في : غزة
 المرحلة الحالية أولوية لحماس تتقدم على األولويات كافة وسط حالة العدوان اإلسرائيلي المستمرة.
وقال في تصريح خاص بـ"المركز الفلسطيني لإلعالم": "نسعى لحماية المجتمع والوطن اآلن 

الذي يتناقض مع مشروع ومستقباًل، وال يمكن إنجاز وحدٍة مع تواصل تنسيق أمني مع االحتالل 
ويقول الزهار: "تطور حماس كفصيل مقاوم جعلها رقمًا صعبًا ال يمكن تخط يه  المصالحة الوطنية".

قليميًا، ورسالتي هي ضرورة تقويم منظمة التحرير الفلسطينية ومرجعيات الفلسطينيين  محليًا وا 
 لمواصلة معركة التحرير واستعادة الحقوق".

 14/12/2020، عالمالمركز الفلسطيني لإل
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 بركة: حماس تعمل على بناء تحالف لمواجهة المشاريع المعادية .13
قال القيادي في حركة "حماس" علي بركة، أن  الحركة تسعى إلى بناء تحالف عربي إسالمي : بيروت

دولي لمواجهة المشاريع األمريكية والصهيونية المعادية للقضية الفلسطينية، وأبرزها صفقة القرن 
أن   ،وأك د بركة في تصريٍح خاص لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" االثنين ة الضم الصهيونية.وخط

أبرز أولويات الحركة هو التأكيد على أن  القضية الفلسطينية هي قضية وطنية إسالمية عقدية 
من  وليست فقط مسألة سياسية، "ال يحق ألي تنظيم أو قائد أو زعيم أو دولة التنازل عن شبٍر واحدٍ 

وبين القيادي في حماس، أن  حركته تعمل وال زالت على استنهاض دور  أرض فلسطين" وفق قوله.
الالجئين الفلسطينيين من أجل العودة لفلسطيني والمشاركة في معركة التحرير القادمة، بالتوازي مع 

 العمل على تخفيف معاناة شعبنا في الداخل والخارج.
 14/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل"العائدون من اإلمارات.. "قنبلة كورونا" التي تثير قلق  .14

أعرب مسؤولون صحيون إسرائيليون كبار عن قلقهم من عودة : الصحافة اإلسرائيلية -الجزيرة 
المسافرين الموجودين حالًيا في اإلمارات العربية المتحدة، وذلك الرتفاع احتمال إصابتهم بفيروس 

ونقلت صحيفة  مستجد المنتشر فيها، وعدم مراعاة القواعد واإلجراءات المعتمدة للوقاية منه.كورونا ال
يديعوت أحرونوت أمس األحد عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هؤالء الزائرين سيكونون بمنزلة "قنبلة 

 موقوتة" في حال عودتهم حاملين للفيروس.
 14/12/2020الجزيرة.نت، 

 
 أربعة جنود وراء الحدود مع سوريا واألردن الجيش اإلسرائيلي ينسى .15

شف النقاب في تل أبيب أن فرقة من الجيش اإلسرائيلي دخلت إلى هذه المنطقة للقيام كُ  تل أبيب:
، ونسيت وراء الحدود أربعة جنود من عناصرها، ولم تكتشف فقدانهم إال «عمليات صيانة للحدود»بـ

وقد وقع الحادث في منطقة  هم إلى قواعدهم سالمين.دقيقة. وقد عادت وانتشلتهم وأعادت 50بعد 
الحمة، على مثلث الحدود بين إسرائيل وسوريا واألردن، حيث يقيم الجيش سياجًا مزدوجًا، ليترك 

 منطقة حرام تابعة إلسرائيل ولكنها ال تستخدم إال في حاالت الضرورة القصوى. 
 15/12/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 يعيد األحزاب الصغيرة إلى الكنيست لدعم نتنياهو 1.5يض نسبة الحسم إلى قانون لتخف مشروع .16
مع استمرار العمل الحثيث في األحزاب اإلسرائيلية، ألجل تبكير موعد : نظير مجلي - تل أبيب

االنتخابات إلى شهر مارس )آذار( القادم، يطرح اليمين بدعم من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
في المائة حتى يتاح لمجموعة من األحزاب الصغيرة،  1.5تخفيض نسبة الحسم إلى مشروع قانون ل

وبينها أحزاب عربية، االنفصال عن التكتالت القائمة، وتخدم بذلك معركة البقاء لنتنياهو وتجعله 
 قادرًا على تشكيل الحكومة القادمة.

، أفيغدور ليبرمان، قد مررا «ينويسرائيل بيت»وكان نتنياهو وبالتعاون مع رئيس حزب اليهود الروس 
في المائة من  3.25لرفع نسبة الحسم بحيث يسقط كل حزب ال يحصل على  2015قانونا في سنة 

األصوات السليمة في االنتخابات. وبسبب ذلك سقطت أحزاب اليمين المتطرف الصغيرة، وخوفًا من 
القائمة »ا بينها، وشكلت سقوط معظم األحزاب العربية، اتحدت أربعة من هذه األحزاب فيم

 نائبًا. 15وهي اليوم تضم «. المشتركة
 15/12/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 «فضيحة»مسؤول إسرائيلي: الصفقة المقترحة مع حماس  .17

في الوقت الذي أصر فيه مسؤولون إسرائيليون ووسائل إعالم على وجود تقدم : كفاح زبون - رام هللا
، أكدت الحركة مجددًا أنه ال يوجد أي اختراق في «حماس»ة في ملف تبادل األسرى مع حرك

 الملف.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية واألمن ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون األسرى والمفقودين في 
الكنيست اإلسرائيلي، تسفي هاورز، إنه بحكم موقعه اطلع على التفاصيل بشأن ما ينشر حول صفقة 

وأضاف أن مثل هذه «. الفاضح»، واصفًا ما يجري بالنسبة إلسرائيل، بـ«حماس»تبادل األسرى مع 
التي تسمح فقط بمبادلة أي إسرائيلي مختطف بعدد محدود « لجنة شمغار»الصفقة تخالف توصيات 

 من األسرى.
الصفقة التي تجري بلورتها تنطوي على فضيحة وتكسر مبادئ )تقرير »وأضاف هاورز أن 

رئيس المحكمة العليا األسبق، مئير شمغار، بعد صفقة الجندي اإلسرائيلي ؛ )تقرير أعده «شمغار(
جلعاد شاليط ويحدد مبادئ إجراء صفقات(. ودعا رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى 

، «التراجع عن الفكرة الخطيرة الجاري بحثها بين الجانبين، واستخالص الدروس من صفقة شاليط»
 «.لمخربين الذي ُحرروا عادوا إلى اإلرهابمعظم ا»مضيفًا: 
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وتدعم تصريحات هاورز سلسلة من التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية التي تتحدث عن تقدم في 
بأنه يمكن الحديث عن تسارع كبير في « 13»مباحثات صفقة جديدة. وأفادت القناة اإلسرائيلية 

 االتصاالت بين الجانبين.
 15/12/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 تقرير: الوضع في جنوب سورية يتطلب تدخال إسرائيليا .18

اعتبر تقرير أن الوضع في جنوب سورية يتطلب تدخال إسرائيليا هناك، بادعاء أن : بالل ضاهر
حالة فوضى تسود هذه المنطقة، وتنبع من عدم سيطرة النظام السوري فيها ومن وجود مصالح 

المنطقة، بحسب تقرير صادر عن "معهد أبحاث األمن  متنافسة للعبين كثيرين ينشطون في هذه
 القومي" في جامعة تل أبيب، وأعده مدير المعهد، أودي ديكل، والباحثة في المعهد، كرميت فالنسي.
ووصف التقرير منطقة جنوب سورية أنها "ساحة خلفية" إليران ورافعة لمهاجمة إسرائيل، في حال 

د على اغتيال عالمها النووي، محسن فخري زادة، "ولذلك تصر أرادت إيران، على سبيل المثال، الر 
 إيران على دفع تموضع أذرعها وزيادة تأثيرها المدني والعسكري في هذه المنطقة".

وأشار التقرير إلى أنه في موازاة ذلك، يتواجد في هذه المنطقة العبون لديهم مصالح متناقضة، وهم: 
من إيران، حزب هللا قوات روسية وسكان محليون "سنة قوات النظام، مليشيات محلية مدعومة 

ودروز" معارضون لنظام بشار األسد. "وهذا الوضع المعقد يتطلب تدخال إسرائيليا في ما يجري في 
 جنوب سورية، قبل أن تحقق إيران ما تسعى إليه من تأثير متزايد في هذه المنطقة".
 14/12/2020، 48عرب 

 
 4000االتهام ضد نتنياهو في الملف قرار قضائي بتعديل الئحة  .19

أصدرت المحكمة، يوم اإلثنين، قرارا يلزم النيابة العامة اإلسرائيلية، بتعديل الئحة : محمود مجادلة
االتهام ضد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشددة على أن الئحة االتهام المتعلقة 

بها"، فيما رفضت المحكمة ادعاء نتنياهو بأن الئحة  "تفتقر إلى تفاصيل ال يستهان 4000بالملف 
 االتهام ضده ُقدمت في انتهاك لقانون الحصانة.

 14/12/2020، 48عرب 
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 بعد انضمامه لساعر: غانتس يقيل هندل من منصبه وزيرا لالتصاالت .20
ين، أقال رئيس الحكومة البديل ووزير األمن اإلسرائيلي، بني غانتس، يوم اإلثن: محمود مجادلة

عضو الكنيست عن كتلة "ديرخ إيرتس"، يوعاز هندل، من منصبه وزيرا لالتصاالت؛ وأشارت القناة 
 اإلسرائيلية إلى أن غانتس يعتزم تعين نفسه في المنصب الشاغر. 12

يأتي ذلك بعيد إعالن هندل عن انضمامه وكتلته إلى قائمة يقودها المنشق عن الليكود، غدعون 
ات اإلسرائيلية المقبلة. وقد رت استطالعات الرأي حصول قائمة يتزعمها ساعر، لخوض االنتخاب

 مقعًدا مرشحة لالرتفاع. 20 – 15ساعر على 
 14/12/2020، 48عرب 

 
 يهنئ ملك البحرين بالعيد الوطني "إسرائيل"للمرة األولى.. رئيس  .21

تفي، ملك البحرين، حمد في اتصال ها، )األناضول(: هنأ الرئيس اإلسرائيلي رؤوبين ريفلين -إسرائيل
 آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني، في اتصال هاتفي هو األول منذ تطبيع العالقات بين البلدين.

يساهم إعالن تأييد السالم بين البلدين في خدمة شعبيهما وتعزيز “وأعرب ريفلين، عن أمله في أن 
 ، وفق ذات المصدر.”األمن واالستقرار في المنطقة

إقامة “لعاهل البحريني الشكر لرئيس إسرائيل على االتصال، مؤكدا حرص بالده على بدوره قدم ا
 ”.عالقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السالم في المنطقة

 14/12/2020القدس العربي، لندن، 
 

 الشرطة اإلسرائيلية تستخدم نظاما سريا للتجسس على مواطنين باإلنترنت .22
إلسرائيلية نظاما إلكترونيا للتجسس على أنشطة متصفحين معينين تستخدم الشرطة ا: بالل ضاهر

في شبكة اإلنترنت، ويراقب هذا النظام تنقل المتصفحين في اإلنترنت، أو من خالل مراقبة جميع 
 زوار مواقع إلكترونية معينة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، اإلثنين.

شرطة شركات اإلنترنت والهواتف الخليوية أن تضع في ومن أجل تنفيذ عمليات التجسس هذه، تلزم ال
خوادمها آلية تنقل أنشطة المتصفحين من خالل نظام تسيطر عليه الشرطة، ومن دون علمهم. 

 ويعمل هذا النظام في حالتين.
في الحالة األولى، عندما تشتبه الشرطة بشخص معين، تنقل الشرطة نشاط تصفحه عن طريق 

لم بذلك. وفي الحالة الثانية، عندما تريد الشرطة معرفة الذي يتصفح موقع أو نظامها، من دون أن يع
معين، وتنقل كافة عمليات تصفح هذه المواقع من خالل نظامها. ونقلت الصحيفة عن  IPعنوان 
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مصدر قوله إن "القدرة على مراقبة حركة المرور في موقع تختلف جوهريا من التنصت على فرد، 
 وواسع". وهذا استهداف كبير

 14/12/2020، 48عرب 
 

 اإلغالق بسبب كوروناتقرير: ذوو الدخل المتدني األكثر تضررا من  .23
سجل اإلغالق الثاني، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، نصف عدد العاطلين : بالل ضاهر

عن العمل الذي وصل ذروته خالل األول، وذلك بحسب تقرير استعرضته الخبيرة االقتصادية 
رئيسية في وزارة المالية اإلسرائيلية، شيرا غرينبرغ. وتناول التقرير، وفقا لوسائل إعالم إسرائيلية اليوم ال

أيلول/سبتمبر وخالل تشرين األول/أكتوبر الماضيين، على  18اإلثنين، تأثير اإلغالق الثاني، منذ 
 سوق العمل، استنادا إلى تحليل معطيات دائرة اإلحصاء المركزية.

ن من المعطيات أن ارتفاعا معتدال أكثر طرأ على البطالة خالل اإلغالق الثاني مقارنة ويتبي
ألفا في تشرين األول/أكتوبر، بينما  740باإلغالق األول. فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل قرابة 

 1.4وصل عدد العاطلين عن العمل في نيسان/أبريل الماضي، أي اإلغالق األول، إلى قرابة 
 ألفا تقريبا قبل جائحة كورونا. 130، علما أن عدد العاطلين عن العمل كان مليون

وأفادت المعطيات  وكان العاملون في فروع مثل المطاعم والتجارة األكثر تضررا من اإلغالق.
 بانخفاض أكبر في عمل ذوي الدخل المنخفض، منذ تشرين األول/أكتوبر. 

 14/12/2020، 48عرب 
 

 القدس تمهيدًا لتحويلها إلى مسار لـ "الحديقة التوراتية"بقبرة اليوسفية هدم جزء من سور الم .24
"األيام"، وكاالت: هدمت جرافات بلدية االحتالل في القدس، جانبًا من سور المقبرة  –محافظات 

واستخدمت طواقم بلدية االحتالل جرافة كبيرة  اليوسفية في منطقة باب األسباط في المدينة، أمس.
 قبرة صرح الشهيد المالصقة للمقبرة اليوسفية وشرعت بتجريف األرض فيها.لهدم سور م

وقال الحاج مصطفى أبو زهرة، رئيس لجنة الدفاع عن المقابر اإلسالمية بالقدس، للصحافيين إن 
جرافات وطواقم البلدية عادت برفقة قوات من الشرطة اإلسرائيلية واستأنفت اعتداءها على أرض 

وأشار إلى أن الطواقم اإلسرائيلية هدمت الجزء الغربي  جد العديد من القبور.صرح الشهيد حيث يو 
 من سور المقبرة ودخلت إلى األرض نفسها من أجل إقامة حديقة توراتية فيها.

 15/12/2020، األيام، رام هللا
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 إدارة سجن "النقب" تتعمد إهمال األسرى المتدهورة حالتهم الصحية .25
ن األسرى والمحررين، اإلثنين، بياًنا، قالت فيه إن "إدارة سجون أصدرت هيئة شؤو : طارق طه

تواصل سياستها بانتهاك األسرى والمعتقلين طبًيا، خاصة ممن  "النقب"االحتالل بما فيها إدارة معتقل 
يعانون من أمراض مزمنة، فهي تتعمد استهدافهم بتجاهل أمراضهم وعدم التعامل معها بشكل جدي، 

عن تقديم العالج الالزم لهم، وتستبدل ذلك بإعطائهم حبوب مسكنة ومهدئة لأللم  كما أنها تتقاعس
ورصدت الهيئة في تقرير أعدته بهذا الخصوص، عدًدا من الحاالت المرضية القابعة حالًيا  فقط".

 داخل معتقل "النقب" الصحراوي،
 14/12/2020، 48عرب 

 
 دهم واعتقاالت واسعة بالضفةم منازل نواب ومحررين.. حملة قوات االحتالل تقتح .26

داهمت قوات االحتالل الليلة الماضية وفجر اليوم االثنين، مناطق متفرقة بالضفة : الضفة الغربية
الغربية المحتلة، واقتحمت منازل عدد من النواب في المجلس التشريعي وأسرى محررين اعتقل 

الل اقتحامها للمنطقة الغربية واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات االحتالل خ بعضهم.

ويواصل االحتالل حمالت االعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان  بالمدينة.
وصعدت قوات  وخاصة النساء واألطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

بة الكتلة اإلسالمية في جامعات االحتالل في األيام األخيرة من استهداف األسرى المحررين وطل
 الضفة بالتزامن مع عودة التنسيق األمني مع السلطة.

 14/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 البطريرك صّباح: سنصبح يوما أحرارا وأسيادا في وطننا .27
وديع عواودة: أكد الدكتور ميشيل صباح غبطة بطريرك القدس السابق لطائفة الالتين،  - الناصرة

نه يجب أال يغلب اليأس الشعب الفلسطيني، داعيا للبقاء على األرض، ولإلبقاء على األمل في أ
يد وسيأتي يوم أكون فيه سيدا “دواخل أبنائه والصمود. وأضاف  شعبنا موجود اليوم خاضع وغير س 

 .وغير خاضع.. نحن بين موت وحياة وال يجوز السماح بالفساد واإلفساد عندنا يسبب جوعا للشعب
وهو ” محطات مع البطريرك ميشيل صب اح –بطريرك الشعب “جاء ذلك في فيلم وثائقي جديد بعنوان 

خراج محمد العطار، ويمتد على نتاج الدكتورة ليلي حبش، وا  دقيقة يقدم فيها البطريرك  27فكرة وا 
 صباح رؤيته واستنتاجاته التي تجمع بين الدين والسياسة والمجتمع والتاريخ.

 14/12/2020القدس العربي، لندن، 
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 األمان الوظيفيين موظفال: عدم توفر التمويل الكافي ُيفقد في أونروا رئيس اتحاد الموظفين .28
قال أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا": إن  أعداد الموظفين في الوكالة : غزة

األصل أن يكون هناك زيادة طبيعية ألعداد الموظفين يتقلص تدريجيًا بسبب األزمة المالية، مبينًا أن  
وأوضح المسحال، في حواٍر خاص مع "المركز  لكن األعداد أقل مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

الفلسطيني لإلعالم"، أن  الوكالة تعتمد ثالثة برامج في طبيعة عملها تتوزع بين الموازنة العامة، 
ع، الفتًا إلى أن  الفئات الثانية والثالثة عرضة للتهديد الوظيفي في وبرنامج الطوارئ، وبرنامج المشاري

وكشف المسحال أن  الوكالة تعو ل اآلن على مؤتمر دولي سيتم عقده في  حال لم يتوفر تمويل.
مارس/ آذار القادم، سيكون على مستوى الدول المانحة وحثها وهي التي قدمت دعما سياسيا من 

ا ثالث سنوات في الجمعية العامة، أن يكون لها انعكاسات مالية ال سيما أن خالل تمديد والية أونرو 
 اإلدارة األمريكية الجديدة قالت إنها ستعيد النظر في المساعدات للفلسطينيين وخاصة أونروا.

 14/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لية من جيوب الموظفيناألزمة المالية لألونروا.. الوكالة فكرت بحل األزمة الماتقرير:  .29
( على مدى UNRWAتعاني وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" ): أيمن فضيالت

سنوات من عجز مالي في موازنتها، زاد من حدة هذا العجز قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب عام 
مليون سنويا، ثم تبع ذلك  350قيمة وقف التمويل المالي المقدم من الواليات المتحدة لألونروا ب 2018

حالة تقليص الخدمات وتخفيض  مليون دوالر. 200قرار من دول خليجية بوقف مساعدات بقيمة 
ترجع أسبابها للنقص الحاصل في قيمة التبرعات  -وفق مراقبين-النفقات، التي تتبعها إدارة األونروا، 

 ا.المالية من المجتمع الدولي لعمليات وخدمات األونرو 
وقال رئيس اتحاد العاملين في األونروا باألردن، رياض زيغان، للجزيرة نت إن رئاسة الوكالة فكرت 

من  %30بحل األزمة المالية من جيوب الموظفين، وذلك بسحب الزيادات الممنوحة لهم، ووضع 
يقاف الموظفين العاملين على نظام العقود والمياومة.  الموظفين في إجازات بدون راتب لعدة أشهر، وا 

 ووصف زيغان تلك القرارات بـ"المجحفة والظالمة".
ويقول الناطق اإلعالمي للوكالة سامي مشعشع للجزيرة نت، إن األزمة التي تعاني منها األونروا ذات 

أما الشق الثاني من المشكلة، فهو ما تعانيه  شقين؛ فهي أزمة وجودية متعلقة باستمرار عملها.
مليون دوالر حتى  100ية متأصلة، حيث تعاني حاليا من عجر مالي يقدر بـالوكالة من أزمة مال

ألف موظف يعملون لدى  30نهاية العام الجاري، وعدم توفير هذا المبلغ يعني صعوبة توفير رواتب 
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الوكالة، ويقدمون الخدمات الالزمة والضرورية والطارئة لالجئين في مناطق العمليات الخمس، وسيتم 
 يون دوالر عجزا للعام.مل 70ترحيل 

 14/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "حماس" مع العالقات إلعادة األردن " تدعوجبهة العمل اإلسالمي" .30

أكد األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن، مراد : حبيب أبو محفوظ –عمان
الوقت الذي كانت فيه  ، جاء فيحماسأن "ظهور حركة  ،العضايلة في تصريٍح خاص لـ"قدس برس"

األمة، قد وصلت إلى حالة من المهانة والذل والتراجع، فكانت انطالقتها، عنوان لقيامة جديدة 
ودعا "العضايلة" حكومة بالده "للتوازن في عالقتها مع  للشعب الفلسطيني، ولمشروع المقاومة".

نها تمثل الشعب الفلسطيني أثبتت أ 2006الشعب الفلسطيني"، موضحًا: "أعتقد أن حماس منذ عام 
وتابع: "بالتالي ال يجوز أن تبقى  عبر صناديق االقتراع، وأي انتخابات جديدة ستؤكد هذه المقولة".

السلطات األردنية تتعامل مع جزء أصيل من الشعب الفلسطيني بهذه الصورة غير المقبولة، إذ ال بد 
حماس ال تحمل مشاريع تؤذي بها من التعامل مع كل مكونات الشعب الفلسطيني، خاصة أن 

 المملكة، بل إنها تحميها من تغول المشروع الصهيوني".
 14/12/2020، قدس برس

 
 بتهمة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي يةلبنان سنوات لناشطة 3السجن  .31

يب، قضت المحكمة العسكري ة الدائمة في لبنان، االثنين، بسجن الناشطة اللبنانية كيندا الخط: بيروت
  سنوات؛ إلدانتهما بـ"التعامل مع إسرائيل". 10ثالث سنوات، ومواطن آخر يدعى شربل الحاج 

 14/12/2020، قدس برس
 

 أمير قطر: أكدت لعباس دعمنا للفلسطينيين وأهمية وحدة صفهم .32
إنه أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس موقف قطر الداعم  ،قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

وفي تغريدة على تويتر كتب الشيح تميم "أكدت لألخ الرئيس أبو  الفلسطيني وقضيته العادلة. للشعب
مازن خالل لقائنا اليوم على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمؤيد لتحقيق 

على أهمية السالم على أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.. كما أكدت 
جاء ذلك عقب مباحثات عقدها الجانبان االثنين في الدوحة، وتناولت أبرز  وحدة الصف الفلسطيني".
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وناقش الزعيمان  تطورات األوضاع في فلسطين، والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
 مستجدات عملية السالم في الشرق األوسط.

 14/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 اإلماراتي يوقع اتفاقية تفاهم مع نظيره اإلسرائيلي الكرةاتحاد  .33
وقع االتحادان اإلماراتي واإلسرائيلي لكرة القدم اتفاقية تفاهم خالل حفل كبير أقيم في مقر  :دبي وام

جياني انفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وأورين حسون رئيس  بحضوراالتحاد بدبي 
وتشمل اتفاقية التعاون عددا من البنود، منها إقامة مباريات ودية  ائيلي لكرة القدم.االتحاد اإلسر 

قامة ورش عمل مشتركة لعناصر االتحادين الفنية واإلدارية،  للمنتخبات الوطنية كافة واألندية، وا 
 فضال عن طرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين.

 14/12/2020(، وام)وكالة أنباء اإلمارات 
 

 بحريني يوقد "شمعة حانوكا" بساحة حائط البراق -وفد إماراتي : صحيفة عبرية .34
، في احتفال إيقاد "شمعة حانوكا" في اإلثنينشارك وفد من اإلمارات والبحرين، : القدس المحتلة

إن وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، ف ساحة حائط البراق بجوار المسجد األقصى.
الحدث تم بحضور وزير الصحة اإلسرائيلي بولي إدلشتاين، وعدد من الحاخامات والشخصيات 

 -وأشاد اإلسرائيليون المشاركون ومن بينهم إدلشتاين بالمشاركة اإلماراتية  العامة اإلسرائيلية.
 "معجزة". البحرينية، وبخطوات السالم والتطبيع التي شهدتها المنطقة مؤخًرا، واصفين ما يجري بأنه
 15/12/2020وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل "إسرائيل"اإلمارات و .35

التقى سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مع ميري ريغيف وزيرة المواصالت 
طار تعزيز التعاون في مجال وسالمة الطرق في إسرائيل، عبر تقنية االتصال المرئي، وذلك في إ

تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير التشريعات و البنية التحتية والنقل بين البلدين. 
شركة وطنية في  17توجد »من جهتها، قالت ريغيف:  المرتبطة بالبنية التحتية والنقل البحري والبري.

ي المجاالت المتعلقة بالسكك الحديدية دولة إسرائيل، يمكن من خاللها تعزيز العمل المشترك ف
 «.والقطارات السريعة ومشاريع البنية التحتية

 15/12/2020الخليج، الشارقة، 



 
 
 
 

 

 18 ص             5408 العدد:             12/15/2020 ثالثاءلا التاريخ: 

 

                                    

 السلطات المغربية تمنع وقفة مناهضة للتطبيع أمام البرلمان .36
منعت السلطات المغربية اإلثنين، وقفة احتجاجية، كان من المقرر تنظيمها : عادل نجدي - الرباط
وحال  مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجًا على تطبيع المغرب لعالقاته مع إسرائيل. أمام

التواجد األمني المكثف دون وصول عشرات المشاركين في الوقفة، التي دعت إليها ست جمعيات 
مغربية احتجاجًا على ما وصفته بالتطور الخطير المتمثل في قرار التطبيع الرسمي للنظام المغربي 
 مع "محتلي فلسطين، مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية"، إلى الساحة المقابلة للبرلمان.

ورغم قرار سلطات والية الرباط القاضي برفض الترخيص للوقفة المناهضة الستئناف العالقات بين 
سرائيل، إال أن المشاركين في الوقفة أصروا على الوصول إلى المكان المقرر الحتشادهم،  المغرب وا 

بعادهم.  قبل أن ينجح التدخل األمني في تفريقهم وا 
 14/12/2020العربي الجديد، لندن، 

 
 على قائمة التراث اإلسالميمواقع تراثية فلسطينية "إيسيسكو" تدرج  .37

أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، عن إدراج لجنة التراث في العالم : رام هللا
سالمي التابعة لمنظمة العالم اإلسالمي للتربية والثقافة والعلوم "اإليسيسكو"، لموقعين تراثيين اإل

وتتضمن المواقع البلدة القديمة بالخليل،  فلسطينيين على قائمة التراث في العالم اإلسالمي النهائية.
على القائمة  مواقع 3المشهد الثقافي لجنوب القدس بتير، و -وفلسطين أرض الزيتون والعنب

التمهيدية )قرى الكراسي، األنثيدون في غزة، مدينة نابلس القديمة ومحيطها، في حين أدرجت 
"النخلة: التقاليد والمهارات والممارسات المرتبطة بها" كعنصر تراثي ال مادي لعدد من الدول 

ي عقدتها لجنة جاء ذلك على هامش الدورة االستثنائية الثالثة الت األعضاء من ضمنها فلسطين.
 التراث في العالم اإلسالمي عبر تقنية االتصال المرئي.

 14/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حملة لمقاطعة منتجات "بوما" بسبب دعمها لالستيطان اإلسرائيلي .38
("، حملة BDSأطلقت حركة "مقاطعة )إسرائيل( وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها )

(، بسبب دعمها أندية Pumaنتجات شركة المعدات والمالبس الرياضية األلمانية "بوما" )لمقاطعة م
كرة قدم في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على األراضي الفلسطينية. وأطلقت حركة المقاطعة، الحملة 

 يوم السبت الماضي، تحت عنوان "مقاطعة بوما". 
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تدعم المساواة، لكنها في الواقع تساعد في إطالة  وقالت الحركة في تصريح مكتوب "تقول بوما إنها
أمد السلب اإلسرائيلي الوحشي للسكان الفلسطينيين األصليين". وأضافت "تدعم بوما، فرق كرة القدم 

 في المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية، ولفروعها المرخصة في إسرائيل فروع في المستوطنات".
 14/12/2020، فلسطين أون الين

 
 شعشع: "األونروا" لم تتمكن من توفير رواتب موظفيها حتى اللحظةم .39

أك د الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين"األونروا" سامي مشعشع، ايوم اإلثنين، على أن  
"األونروا" لم تتمكن من توفير رواتب موظفيها حتى اللحظة، ُموضحُا أن ه في حال تم توفير أي  أموال 

 قادم لسد المستلزمات. سُترحل للعام ال
وقال مشعشع خالل حديثه إلذاعة "صوت فلسطين" التابعة للسلطة: "إن  أزمة الرواتب تراوح مكانها، 

 30وال حلول قادمة رغم االختراقات البسيطة". وبي ن أن  المشكلة ال تتمثل فقط في توفير رواتب لـ 
 وخاصة في غزة وسوريا.  ألف موظف، إنم ا في تغطية احتياجات العديد من القطاعات

وأشار إلى أهمية المؤتمر السنوي "لألونروا" ألن ه يعزز دور الدول العربية واألعضاء لدعم الالجئين 
بعد التراجع الكبير في دعم الالجئين والذي يحتاج إلى مثل هذه اللقاءات إلعادة الدعم". وفي ختام 

مليون دوالر العام الماضي،  200ـساعدات بحديثه، أشار مشعشع إلى أن  الدول الخليجية قدمت م
 ُمعبرًا عن أمله بارتقاء الدعم العربي. 

 14/12/2020، فلسطين أون الين
 

 استقالة حنان عشراوي وواقع منظمة التحرير .40
 *هاني المصري

سل طت استقالة حنان عشراوي من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الضوء على واقع 
ل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ولكنها ُقز مت بعد توقيع اتفاق أوسلو من قبل المنظمة، الممث

السلطة التي تضخ مت على حسابها، تحت تأثير وهم بأن المفاوضات ستتوصل إلى اتفاق نهائي في 
وفق ما تم االتفاق عليه، وبالتالي ستتجسد الدولة الفلسطينية، وتقوم المنظمة  1999موعد أقصاه أيار 

دورها األخير بالتوقيع باسم الشعب الفلسطيني على االتفاق النهائي، وتتحول في أحسن األحوال إلى ب
ما يشبه ما أصبحت عليه الوكالة اليهودية التي تحولت بعد قيام إسرائيل إلى وكالة وظيفتها العمل 

 على تشجيع يهود العالم كله على الهجرة إلى إسرائيل.
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ابات البيدر، فلم تلتزم الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، خصوًصا بعد لم تطابق حسابات الحقل حس
اغتيال إسحاق رابين، بالتزامات إسرائيل المترتبة على اتفاق أوسلو، فضاًل عن أن االتفاق لم يتضمن 
دولة فلسطينية، بل التوصل إلى حل نهائي حول القضايا األساسية، وهذا يضعها تحت رحمة 

الوقت الذي طالبت فيه الفلسطينيين بتطبيق التزاماتهم من جانب واحد، حتى بعد االحتالل، في نفس 
سنوات كما نص اتفاق أوسلو، وال بعد أكثر من  5الفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي ليس فقط بعد 

 سنة على هذا االتفاق. 27
منظمة بعد فوز ولألمانة، قام الرئيس محمود عباس ومن خلفه قيادة حركة فتح بتفعيل محدود لل

حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي حتى تعو ض المنظمة عما حصل في السلطة، ولكن 
هذا التفعيل كان شكلًيا، بدليل أن اللجنة التنفيذية عادت إلى الجمود، وأصبحت بشكل فعلي لجنة 

حًدا باتخاذ القرارات استشارية ال تتخذ قرارات، ألن رئيسها ال يحضر معظم اجتماعاتها، ولم يفوض أ
في غيابه، وفي حضوره هو اآلمر الناهي، حيث يقوم بإعالمها ماذا فعل، وأحياًنا بما ينوي أن يفعل، 
لها إلى منتدى لتبادل اآلراء، وأبعد ما تكون عما يجب أن تكون بوصفها المرجعية العليا  ما حو 

ية العضوية فيها، ويفسر لماذا لم تعقد ومصدر القرار الفلسطيني، وهذا أدى إلى تعليق الجبهة الشعب
جلسة مجلس وطني توحيدي بمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي التي تؤمن بالشراكة، فما ُعِقَد 
مجلس انفرادي أضعف دور المنظمة وتمثيلها في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى أن تصبح، قواًل 

 وفعاًل، لجميع الفلسطينيين.
ة في مناسبات كثيرة، تبدأ بأن المجلس الوطني ال يعقد جلساته إال فيما ندر، لقد ظهرت عورة المنظم

وقام بالجلسة األخيرة بتفويض صالحياته كاملة بشكل غير قانوني للمجلس المركزي، الذي لم يعقد 
، وأصبحت موازنتها بنًدا صغيًرا في موازنة السلطة، وتمر بأنها اتخذت 2019منذ كانون الثاني 

فيما يتعلق بالعالقة  2015ى مستوى المجلسين المركزي والوطني واللجنة التنفيذية منذ آذار قرارات عل
مع االحتالل واتفاق أوسلو وااللتزامات المترتبة عليه، وبقيت حبًرا على ورق، وانتهاء باتخاذ قرار 

من دون التحلل من االتفاقات في التاسع من أيار الماضي والتراجع عنه بعد حوالي ستة أشهر، 
 الرجوع إلى المنظمة، وال إلى أي مؤسسة فصائلية، وال حتى إلى الحكومة.

ووصل األمر باللجنة التنفيذية أنها لم تعقد اجتماًعا منذ فترة، حتى بعد وفاة صائب عريقات، أمين 
سر ها، واستقالة حنان عشراوي منها، التي تم التعامل معها بصورة مسيئة لها وللمنظمة، رغم أنها 

 وحتى اآلن. 2009قامت بدور قيادي فيها على أعلى مستوى منذ العام 
جاءت استقالة عشراوي، المسببة، متأخرة جًدا، ويمكن تسجيل مالحظات على أدائها داخل اللجنة 
التنفيذية وخارجها، لجهة عدم إثارة االنتقادات للسياسات الخاطئة المعتمدة، ولتهميش المنظمة، ولكن 
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خير من أال تأتي أبًدا، فهي تعد  أول عضو يقدم استقالته من اللجنة التنفيذية، وهذه  أن تأتي متأخرة
بادرة تستحق الثناء. وما طرحته صحيح جًدا بخصوص أن المنظمة بال صالحيات، وأضيف بأن 
القرار الفلسطيني في المنظمة والسلطة يتخذ من قبل الرئيس وعدد من مساعديه بعيًدا عن 

ائل، ما يجعل القرارات ردود أفعال وغير مدروسة وتجريبية وانتقائية، وال تعبر عن المؤسسات والفص
المجموع الوطني والمصلحة العامة، بل تعكس موقف ومصلحة مجموعة أشخاص، والبنية والشريحة 

 اللتين يستندون إليهما.
ظمة تتعرض وجاءت االستقالة لتدق مرة أخرى ناقوس الخطر، ألن القضية واألرض والشعب والمن

لمخاطر وجودية، ويجب التعامل معها بكل جدية ومسؤولية بداًل من إبقاء القديم على حاله رغم أنه 
أوصلنا إلى الكارثة التي نعيش فيها، وال مجال لتجاوزها من دون تغيير جذري شامل بأسرع وقت 

 ممكن قبل فوات األوان.
ن أفضل الشخصيات التي قدمت الرواية حنان عشراوي لها ما لها وعليها ما عليها، ولكنها م

الفلسطينية منذ عشرات السنين، خصوًصا عند الغرب، فأذكر أنني حينما زرت الواليات المتحدة 
، الحظت أن األميركيين على المستويين الرسمي والنخبوي 2002األميركية ألول مرة، في العام 

أنهم يعرفون عن القضية الفلسطينية من والناس العاديين يقولون لك عندما يعرفون أنك فلسطيني ب
 الفلسطينيين من ياسر عرفات وحنان عشراوي.

أنا لست من دعاة المقاطعة للمؤسسات شرط أن تكون مؤسسات، ولو بالحد األدنى، ولكن مؤسسات 
السلطة والمنظمة ال تملك من المؤسسات سوى االسم، خصوًصا مع عدم التجديد واإلصالح، وغياب 

ذا استمرت المساءلة وا لمحاسبة والمشاركة، وحل المجلس التشريعي، وتعويم مؤسسات المنظمة. وا 
منظمة التحرير على ما هي عليه اآلن، فلن يمضي وقت طويل قبل أن تصبح من الماضي ونسًيا 

 االستراتيجياتمنسًيا. وحتى تعود إليها الحياة، ال بد من إعادة إحياء المشروع الوطني ووضع 
 خطط القريبة والبعيدة الكفيلة بتحقيق األهداف والمصالح والطموحات الفلسطينية.والبرامج وال

وما سبق لن يتحقق من دون إعادة بناء مؤسسات المنظمة على أساس المشروع الوطني بكل 
مكوناته، والمراجعة الشاملة والجريئة للتجارب السابقة، واستخالص الدروس والعبر، وعلى أسس 

توافقية تناسب مرحلة التحرر الوطني التي يعيشها الشعب  وديمقراطيةقية وطنية ومشاركة حقي
الفلسطيني، بصورة تجعل القضية الفلسطينية قادرة على الصمود والبقاء حية والتقدم على طريق 

 االنتصار.
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عادة السلطة إلى حجمها الطبيعي كإحدى  كما يتطلب أن تبادر المنظمة ألخذ دورها القيادي، وا 
منظمة والبرنامج الوطني، وأال تبقى المنظمة بكل قياداتها ودوائرها تحت بسطار االحتالل، أدوات ال

 بل ال بد من توزيعها على مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.
ولمن يقول إن هذا مستحيل، ألن الدول العربية واألجنبية لن تقبل، مثلما يقول بأن كل الحلول انتهت 

ل على ألنها باتت مستحيلة ا لتحقيق، فعليه أن يتنحى جانًبا، ألن األهداف واألحالم الكبيرة ال تفص 
نما على  مقاس ما يريده األعداء والممكن وغير الممكن وموازين القوى الماثلة في هذه المرحلة، وا 
أساس الحقوق والعدالة. فكلمة مستحيل، كما قال نابليون، ال توجد إال في قاموس الجبناء، وأن 

 خ سلسلة ال نهاية لها من صناعة المستحيالت.التاري
من المفهوم أن القيادات والقوى المتحكمة والبنية القائمة وعالقات القوة الماثلة لن تسمح طواعية 
وبسهولة تحقيق التغيير المطلوب، ما يلقي بهذه المسؤولية على الشعب وطالئعه التي يجب أن 

 درة على تحقيق المهمات المطلوبة.تناضل إلحداث التغيير وخلق األدوات القا
إن  عقد اجتماع المجلس المركزي القادم، المتوقع في أوائل العام القادم، والمفترض أن يكون على 
جدول أعماله مناقشة التطورات والتحديات الجسيمة التي تمر بها القضية الفلسطينية، قد يكون 

الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، فسيكون بمنزلة  الفرصة األخيرة، فإذا تم فيه تكريس القديم والمسار
 إعالن وفاة للمنظمة.

وأما إذا اتخذ المجلس المركزي سلسلة مواقف وخطوات إيجابية، فيكون البداية إلعادة المنظمة إلى 
دورها ومكانتها كممثل للفلسطينيين، وذلك في سياق تغيير المسار، وا عطاء األولوية إلنهاء االنقسام 

لوحدة ضمن حل الرزمة الشاملة المتكاملة التي تطبق بالتزامن والتوازي، عبر الدعوة إلى واستعادة ا
حوار وطني شامل بأوسع مشاركة من ممثلي القطاعات والتجمعات والمرأة والشباب والشتات لوضع 
خارطة طريق لإلنقاذ الوطني، ويمكن البدء بتغيير قوام اللجنة التنفيذية بشكل جوهري، ومن خالل 
سد الشواغر الحادثة نتيجة وفاة صائب عريقات واستقالة حنان عشراوي، والسعي لتفعيل مشاركة 
الجبهة الشعبية، ومشاركة المبادرة الوطنية، تمهيًدا لعقد مجلس وطني توحيدي يضم الجميع بأسرع 

 اتيجياتاالستر ما يمكن، بطريقة توحي بالشروع الجدي في التغيير، الذي يبدأ بمنع التدهور، ووضع 
 القادرة على السير إلى األمام.

 *مدير مركز مسارات
 15/12/2020مركز مسارات، رام هللا، 
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 المغرب والتطبيع مع الكيان الصهيوني .41
 منير شفيق
السياسة المغربية الرسمية من أوائل السياسات العربية التي أقامت عالقات مع الكيان الصهيوني، في 

لقمم العربية، وتحرص على عالقة قوية مع م.ت.ف، وتترأس لجنة الوقت الذي كانت تستضيف فيه ا
 القدس.

أما من الناحية الشعبية، فإن ثمة شبه إجماع من ِقَبل األحزاب والقوى السياسية والنقابات 
والشخصيات المرموقة في الوقوف إلى جانب الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وفي حشد 

دانته. التظاهرات المليونية تحت ر  اية نصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ورفض التطبيع وا 
وهذا ثابت من ثوابت المغرب الشعبي، وهو اليوم كما كان أمس وأول أمس، بل وعبر التاريخ منذ 
الصراع ضد الفرنجة )الصليبيين كما سموا أنفسهم( وصواًل إلى اليوم، وامتدادًا لغد إن شاء هللا، حتى 

 طين كل فلسطين من النهر إلى البحر ومن الناقورة إلى أم الرشراش.تحرير فلس
والشعب المغربي وقواه السياسية الحي ة، ومن مختلف التوجهات، فرضوا إغالق ما سمي بمكتب 

 11. واستمر مغلقًا حتى إعالن إعادة فتحه في 2002اتصال بين المغرب والكيان الصهيوني عام 
 -وقد أحيطت هذه الخطوة بضجة إعالمية كبيرة من جانب ترامب. 2020كانون األول/ ديسمبر 

نتنياهو، ووضعاها في إطار ما بدأه محمد بن زايد من انتقال بظاهرة التطبيع إلى مستوى التحالف 
الخياني مع الكيان الصهيوني ومشروعه في المنطقة. وبهذا حم الها أكثر مما تحتمل حتى اآلن في 

ناخ العام الذي أحاط بظاهرة محمد بن زايد ومن سار على دربه، بالرغم من األقل، ولكن التوقيت والم
عزلتهم، يسمحان لكل من ترامب ونتنياهو والجوقة اإلعالمية التي تنفخ في هذه الظاهرة المرضية، 
بأن يضعوا الخطوة المغربية في ذلك اإلطار، بالرغم من التصريحات المغربية الرسمية التي تحاول 

 خطورة الخطوة وتداعياتها، ولكن مع ذلك تظل خطوة مدانة أشد اإلدانة. التقليل من
في الحقيقة ثمة حرب نفسية تشن على الشعوب العربية، وعلى الشعب الفلسطيني، تحاول جعل 
ظاهرة التحالف الخياني الذي عب ر عنه توقيع اتفاقي  محمد بن زايد وملك البحرين، وما مورس بعده 

السودان والمغرب لإلقدام على خطوة بهذا االتجاه، كأنها ظاهرة عربية من ضغوط على كل من 
سالمية متدحرجة ككرة الثلج لتكون ظاهرة المستقبل، وذلك بالرغم من أنها تشق طريقها ببطء  وا 
سالمية كثيرة ما زالت ممتنعة، عن  سالمي واسع من دول عربية وا  شديد، وبمواجهة تهر ب عربي وا 

وف من شعوبها، عن الرضوخ لما رضخ إليه عبد الفتاح البرهان والموقف قناعة أو ألسباب الخ
 المغربي األخير.



 
 
 
 

 

 24 ص             5408 العدد:             12/15/2020 ثالثاءلا التاريخ: 

 

                                    

يحب أال  ُيسمح لهذه الحرب النفسية أن تؤثر في قراءة الوضع الخاص بهذه الظاهرة التي افتتحها 
بية، محمد بن زايد، وذلك باعتبارها، وبالرغم من خطورتها الرمزية والمعنوية، ظاهرة تمشي بأرجل خش

ولن يكون المستقبل لها؛ ألنها معادية لألمة العربية واإلسالمية وألحرار العالم، ولكل ما هو وطني 
نساني، لما يمثله الكيان الصهيوني من عملية اقتالع للشعب الفلسطيني من  وقومي وديني وأخالقي وا 

حالل لمستوطنين غير شرعيين )حتى من زاوية القانون الدولي وميثا ق هيئة األمم المتحدة( وطنه، وا 
قامة كيان "دولة" بالقوة والمجازر، وتاريخ حافل بالحروب العدوانية على فلسطين ومصر  -مكانه، وا 

 وسوريا ولبنان واألردن.
بكلمة، هو تطبيع استسالمي يتم تحت الضغوط والمساومات مع كيان غاصب عنصري استيطاني لم 

الستعمار الغربي في القرون الثالثة الماضية، ولهذا لن يعد له شبيه )ولم يكن له شبيه( منذ عهد ا
 يكون له مستقبل أبدًا، ومصيره إلى فشل ورحيل.

المهم ما جرى ويجري حتى اآلن من هرولة لم يغي ر في ميزان القوى، ولسوف يواِجه عزلة من 
إلى دمامل الشعب الفلسطيني ومن شعوبنا، ومصيره إلى أن يتحول إلى فقاعات إعالمية عابرة، أو 

 في الجسد العربي.
ذا ظن أحد من الحكام العرب أن العالقات بالكيان الصهيوني ُتعزز نظامه، أو مكانته، في نظر  وا 
شعبه، أو حتى على مستوى عالمي، فسيخيب ظنه، وسيجد نفسه غارقًا في البطش ضد شعبه ونخبه 

قليمي وعربي، جعل الدول الشريفة. وعليه أن ينتظر العواصف في ظروف من ميزان قوى، عالم ي وا 
واألنظمة مهتزة ومهددة، وأخذ كورونا يزيدها ضعفًا، وكيف مع وضع اليد في يد نتنياهو: اليد التي 
تعتدي كل يوم على القدس والمسجد األقصى، اليد التي تكافئ اليد التي تمتد إليها بإعالن بناء آالف 

 في القدس والضفة الغربية؟ االستيطانيةالوحدات 
نساني في إطار موازين قوى،  إنها معادلة مركبة من خلل مبدئي ووطني وقومي وديني وأخالقي وا 
تجعل من غير الحكمة التحالف مع الكيان الصهيوني، بما يتضمنه من استفزاز ألرض تميد تحت 

 (.216ٌر َلُكْم" )البقرة: أقدام الحكام أصاًل. وقد تنطبق اآلية الكريمة "َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخيْ 
هانة أمتكم، ولنَر ماذا تخبئ األيام. ولكن ثقوا أن ما بيننا وبين  إذن، أمعنوا في استفزاز شعوبكم وا 
الكيان الصهيوني متنافيان، بينهما برزخ ال يلتقيان، بل بينهما حرب وجود فرضها الكيان الصهيوني 

دة لكيانه، ويفرضها في المسجد في فلسطين، ويفرضها اآلن في القدس التي جعلها  عاصمة مهو 
األقصى، وفي االستيطان المستشري مع كل "تطبيع"، األمر الذي يعني الحرب ضد العرب 

 والمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم.
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 ولهذا، من الخطأ الركون إلى لحظة الهدوء الراهنة اآلفلة سريعًا.
 14/12/2020، "21موقع "عربي 

 
 ى لعبة القوى في الحرم القدسيالمغرب ينضم إل .42

 نداف شرغاي
 –( إحدى المنظمات األكثر عداء إلسرائيل 1969سنة منذ أقيمت في الرباط بالمغرب )في  51مرت 

حدى اللجان األهم في المنظمة هي لجنة القدس. ملكا المغرب،  حماة »منظمة التعاون اإلسالمي. وا 
 –م، محمد السادس وفي الماضي أبوه، حسن الثاني اليو  –« األماكن اإلسالمية المقدسة في القدس

قامة العالقات مع  يقفان على رأسها منذ عشرات السنين. من زاوية نظر المغرب فإن التطبيع وا 
إسرائيل ليست فقط إعادة عناق مع الشتات سليلي المغرب في البالد، بل وأيضا وتدا لتحسين مكانته 

 الحرم(، المكان الثالث في قدسيته لإلسالم.في المسجد األقصى الذي في جبل البيت )
يعرب المغرب عن اهتمامه بالجبل )الحرم( وبما يجري فيه منذ سنوات عديدة. فقد ساهم بعشرات 
السجاجيد للمساجد في الحرم. كما أنه حول األموال أيضا، عبر لجنة القدس، لترميم بيوت ومجاالت 

الحرم وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، الذي  ، زار2018في منطقة الحائط الغربي. في آذار 
كما هو معروف الجهة المركزية في وضع التفاهمات واالتفاقات مع إسرائيل، اآلن. منظومة القوى 
وخريطة الالعبين في الحرم، ستجتاز تغييرا في الفترة القريبة القادمة. فالتقرب اإلسرائيلي من 

حليفة السعودية، يخلقان محور قوى إسالمي جديدا في  السعودية الى جانب التطبيع مع المغرب
 الحرم.

الحالي على المقدسات اإلسالمية في القدس وفي الحرم، واٍع لما يجري وقلق « الوصي»األردن، 
من اي وقت مضى. مكانة الوصاية له في الحرم وان كان منصوصا عليها في اتفاق السالم  أكثر

عديدة، رسمية وغير رسمية، تحققت معه بعد ذلك؛ إال انه منذ ، وفي تفاهمات 1994مع إسرائيل في 
أن انطلقت الى الدرب خطة القرن من مدرسة الرئيس ترامب، فإن المنافسة على الصدارة اإلسالمية 

 في الحرم ارتفعت درجة.
، بالنسبة لألردنيين، فإن الوصاية على األقصى ليست فقط إرثا وتقليدا دينيا وتاريخيا طويل السنين

بل أساس مركزي يعزز حكمهم الملكي، ويمنحه الشرعية في مواجهة المحافل اإلسالمية المتطرفة 
في األردن. فالضعف في الحرم، كما يخشى األردن، سيضعف بالضرورة أيضا االستقرار في 

 المملكة، لدرجة تعريض وجودها للخطر.
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وى في الحرم. لجنة القدس في منظمة وينضم، إذًا، في المستقبل القريب المغرب أيضا الى لعبة الق
التعاون اإلسالمي، برئاسة الملك حسن الثاني، قضت منذ سنوات طويلة بأن المكانة التي يتمتع بها 
األردن في الحرم مؤقتة فقط. وكرد على ذلك، ترك المندوب األردني في حينه مداوالت اللجنة وعاد 

 عودية أيضا.الى عمان. وأيدت موقف المغرب في حينه مصر والس
في إسرائيل واعون للحساسية اإلسالمية العامة حيال مكانة الصدارة التي منحتها إسرائيل لألردن في 
الحرم. في عهد رابين نقل الى الملك األردني في حينه، الحسين عرض إسرائيل إلقامة مديرية دينية 

السعودية، المغرب  متعددة القوميات في شأن األقصى، يكون فيها معا ممثلون من األردن،
الديني الذي يتمتع  –والفلسطينيون. وعرض ان تكون المديرية هي التي تدير الحكم الذاتي اإلداري 

به المسلمون في الحرم. وافق الحسين في حينه على المبدأ، على أن تعطى لألردن أفضلية في إطار 
 هذه المديرية.

رب والسعودية، اللتان تنسقان فيما بينهما، واآلن، كما يذكر، جاء الى الحرم العب جديد. المغ
ستحاوالن التصعيب على األردن في كل ما يتعلق بحفظ مكانتها في الحرم، وعقب ذلك أيضا 
ستتحديان إسرائيل والواليات المتحدة في هذا الموضوع الغاية في الحساسية. فكرة المديرية متعددة 

فيلة بأن تشكل قاعدة للمحادثات التي ستدار في األديان ليست غريبة على نتنياهو ورجاله. وهي ك
 المستقبل في هذه المسألة.

 «إسرائيل اليوم»
 15/12/2020األيام، رام هللا، 
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 :صورة .43

 
 أمام حائط البراق.  اليهودي (احانوك)يشاركون بإضاءة شمعدان عيد األنوار  إماراتيون وبحرينيون

 14/12/2020وكالة سما اإلخبارية، 


