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ني  دياجة إتى غور الرا  يم  .. اتساس يجب أ  تدسى موياة :تـ"اتشرق الوسي" غانتس  .1
 اإلجراءات المنية

األمن اإلسرائيلي، القيادة دعا بيني غانتس، رئيس الحكومة البديل وزير : تل أبيب: نظير مجلي
عدم البقاء في الصفوف »الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى االنضمام للمسيرة السلمية، و

، ومقرًا بأن «الفلسطينيين يريدون ويستحقون كيانًا يعيشون فيه بشكل مستقل»، مشيرًا إلى أن «الخلفية
 السالم في المنطقة سيبقى ناقصًا من دون الفلسطينيين.

أن يشعروا باالستقالل، وأن »، إن من حق الفلسطينيين «الشرق األوسط»وقال غانتس في مقابلة مع 
القدس يجب أن تبقى موحدة. ولكن سيكون فيها مكان »، مشددًا على أن «تكون لهم عاصمة

أريد أن يكونوا »وأضاف: «. لعاصمة فلسطينية. فهي مدينة رحبة جدًا، ومليئة بالمقدسات للجميع
 فلسطينيون( جزءًا من مسيرة السالم. فهذه المسيرة مع العالم العربي هي فرصة كبيرة وحقيقية{.)ال

نريد للكيان الفلسطيني أن يكون ذا امتداد جغرافي مناسب يجعله قاباًل للحياة المريحة بال » موضحاً 
 «.عوائق وعراقيل

دولة أو إمبراطورية، يسمونها كما يشاءون. من حقهم أن يشعروا باالستقالل وأن تكون لهم وتابع: "
عاصمة، وأن يكون هناك حل لكل القضايا العالقة. علينا أن نتحدث بلغة جديدة عصرية عن سبل 

ونريد ضمانات ألمننا. الحل وال نتشبث بالخطاب التقليدي. نحن، من جهتنا، نريد االنفصال عنهم 
إذا اتفقنا على األمور األمنية فإن الحل السياسي يأتي بسهولة. وسيكون علينا أن نجد ليس فقط 
حلواًل للمشاكل، بل أن يكون لدينا تعاون عميق في االقتصاد وفي العلوم والتكنولوجيا وفي التعليم 

 ."وفي كل شيء. وهذه فرصة تاريخية
مع تبادل أراض. بالمقابل خطة الرئيس  1967سئل: وماذا عن الحدود؟ الفلسطينيون يطلبون حدود 

 في المائة من الضفة الغربية، من جهة غور األردن. 30ترمب تتحدث عن ضم 
نحن بحاجة إلى غور األردن ضمن اإلجراءات األمنية. ولكن مسألة المساحة ليس ": فأجاب

في المائة، ويمكن تقليص هذه المساحة كثيرًا. أنت تعرف أننا كنا قد عارضنا  30بالضرورة أن تكون 
 مخطط الضم من البداية، وذلك قبل أن يطرح مطلب اإلمارات وقبل أن يوافق نتنياهو على التجميد.
ووقفنا ضد إضفاء الشرعية على البؤر االستيطانية العشوائية. نحن نريد للكيان الفلسطيني أن يكون 
ذا امتداد جغرافي مناسب يجعله قاباًل للحياة المريحة بال عوائق وعراقيل. ما نطلبه بإصرار هو 

ن الحديث عن األمن. نحن بحاجة إلى نقاط مراقبة استراتيجية حقيقية ألجل األمن. وبالطبع، يمك
لن تعود. ولكن يوجد دائمًا  1967تبادل أراض، مع أنني ال أرى كيف وأين. نحن نقول إن حدود 

ن إمكانية للتوصل إلى حلول وسط. المهم أن نبقي المسار حيًا. وأال يتخلف الموضوع الفلسطيني ع
 ".ركب رياح السالم القائم حالياً 
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وكشف غانتس في المقابلة أنه زار كل الدول العربية بالخفاء ضمن أداء مهمات عسكرية، مضيفًا: 
 «.أرغب جدًا في أن أزورها علنًا بشكل رسمي ودي وسلمي»

في المنطقة، قائاًل إنه يشكل تهديدًا إلسرائيل وللدول العربية « نيالمحور اإليرا»وتحدث عما سماه 
نتمنى أن يتوصل المحور )اإليراني( إلى االستنتاج الالزم من رياح السالم ويبدأ »أيضًا. وأوضح: 

ال سيواجه ما ال تحمد عقباه انظر كيف تعيش سوريا اليوم أو لبنان أو »وتابع: «. في التغيير... وا 
 «.يبيا أو اليمن. هذا المحور )اإليراني( يدمر، ونحن نسعى للسالم واالزدهار لشعوبناالعراق أو ل

 17/12/2020اتشرق الوسي، تنا ، 
 
 "إسرائيل"يثم  موقف أناونيسيا اترافض تستيديع مع  عداس .2

محمود عباس، ورئيس  يةفلسطينال السلطةجرى اتصال هاتفي، األربعاء، بين رئيس : رام هللا
على مواقف بالده الداعمة للحقوق  األندونيسي الرئيس، عباسوشكر  أندونيسيا جوكو ويدودو.

الفلسطينية، معربا عن تقديره لموقف أندونيسيا الرافض للتطبيع المسبق مع إسرائيل والتزامها بأن 
مواقف أندونيسيا  عباسوثمن  يتحقق السالم اوال على اساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

 ن خالل عضويتها في مجلس االمن الدولي.الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، م
بدوره، أكد الرئيس األندونيسي، التزام بالده الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وقال: "رغم 
التغيرات المتسارعة في الشرق األوسط، إال ان أندونيسيا لن تقوم بأي خطوات للتطبيع مع إسرائيل، 

وأضاف: "أندونيسيا بصفتها  ل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين".إلى حين تحقيق السالم الدائم والشام
 في هذا المجال". أكبركبرى الدول اإلسالمية، ستواصل جهودها في دعم تحقيق السالم ولعب دور 

 16/12/2020، وكاتة النداء واتمعسومات اتفسسيينية )وفا(
 
 عداس جاا ف  إيالل سالم شامل وعاال: اترئيس اتماتك  .3

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ضرورة استمرار بريطانيا بتقديم الدعم : هللارام 
 السياسي واالقتصادي واإلنساني لفلسطين، فضال عن مساندة المبادرات الخاصة بعملية السالم.

ربعاء، وشدد المالكي خالل لقائه القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، بمدينة رام هللا، األ
على أن الدعم البريطاني يزيد من فرص تحقيق السالم واالستقرار، موضحا أنه بالرغم من الظروف 
الصعبة التي نمر بها بسبب جائحة "كورونا" واستمرار التوسع االستيطاني، إال أن الرئيس محمود 

 عباس جاد في إحالل سالم شامل وعادل، من خالل عقد مؤتمر سالم برعاية دولية.
 16/12/2020، كاتة النداء واتمعسومات اتفسسيينية )وفا(و 
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 راي  وتنتج  اتترييل اتسسر  ساستداال اتفسسيينيي  داتمستويني ال تفتت  "إسرائيل"منصور:  .4
أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، السفير رياض ”: القدس العربي“ –غزة 

جادة لمحاسبة إسرائيل )السلطة القائمة باالحتالل( وضمان منصور، أن االفتقار إلى الجهود ال
الحماية، على النحو المنصوص عليه في القانون اإلنساني الدولي، جعل الشعب الفلسطيني أكثر 

 عرضة لوحشية االحتالل. 
رسائل متطابقة، إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس  3وبعث السفير منصور بـ 

هذا الشهر )جنوب إفريقيا(، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، حول تصاعد الجرائم التي األمن ل
ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه 

 األمن.  االنتهاكات التي تقترفها إسرائيل ضد القانون وحقوق اإلنسان على رأس جدول أعمال مجلس
 16/12/2020، تنا ، اتساس اتعرد 

 
 أتف وياة استييانية 25تنفذ صفسة اتسر  عدر  "إسرائيل"مصيفى اتدرغوث :  .5

قال د. مصطفى البرغوثي األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن حكام إسرائيل  :رام هللا
ينفذون على أرض الواقع صفقة القرن الخطيرة عبر التوسع االستيطاني السرطاني الذي استفحل في 

لي وأشار البرغوثي إلى أن إسرائيل أعلنت خالل شهر واحد عن حوا مختلف مناطق الضفة الغربية.
 وحدة استيطانية في مناطق نابلس والقدس ورام هللا وبيت لحم والخليل وسلفيت. وعشرين ألفخمسة 

وأضاف البرغوثي أن من الوهم االعتقاد أن مخطط صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية سيذهب 
بذهاب ترامب فهو أصال مخطط نتنياهو والحركة الصهيونية وهم ينفذونه على أرض الواقع 

 مع أطراف عربية. والتطبيع المشينباالستيطان 
 16/12/2020ة، وكاتة معًا اإلخداري

 
 " يياتب اساتياا اتدرتمان  اتاوت  ديظر اتتجارة ووقف اتاعم تسمستويناتاتفسسيين  "اتوين  .6

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، االتحاد البرلماني الدولي والجمعيات والبرلمانات اإلقليمية : عمان
وبرلمانات العالم اتخاذ مواقف مماثلة لموقف أعضاء من البرلمان األوروبي بحظر التجارة والدولية 

 ووقف الدعم للمستوطنات غير الشرعية في األراضي التي تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي.
عضوا من أعضاء البرلمان  46ورحب المجلس الوطني في بيان األربعاء، بما جاء في رسالة وقعها 

/، بشأن وجوب حظر التجارة والدعم االقتصادي Renew Europروبي /كتلة جّدد أوروبا األو 
للمستوطنات غير الشرعية في األراضي المحتلة، وتطبيق القانون األوروبي وقانون منظمة التجارة 
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العالمية بمنع منتجاتها من دخول أسواق االتحاد، والعمل كوحدة واحدة واالستفادة من نفوذ االتحاد 
 األوروبي ككتلة تجارية عالمية.

 16/12/2020، وكاتة النداء واتمعسومات اتفسسيينية )وفا(
 
 : نراع  ايتياجات اتموايني  وت  نتَّخذ قرارات تشايا مفاِجئة" دغزةاتااخسية"اتمتياث داسم  .7

البزم، غزة/ نور الدين صالح: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة إياد 
إن وزارته لديها سلسلة من اإلجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أنها لن تتجه لقرارات 
تشديد مفاجئة في هذه المرحلة. وأوضح البزم خالل اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، أن 

 لمرحلة الحالية.اإلجراءات الُمعلن عنها سابقًا ال تزال سارية، وال يوجد أي تغييرات عليها في ا
 16/12/2020أو  ساي ،  فسسيي 

 

 اترشق: م  يق تركيا امتالك اتسّوة اتعسكرية تيماية أمنجا اتسوم  .8
دانت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، األربعاء، العقوبات األمريكية المفروضة على : الدوحة

"، مؤكدة حقها بامتالك القّوة العسكرية 400-تركيا بسبب امتالكها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس
 لحماية أمنها القومي.

س مكتب العالقات العربية واإلسالمية في الحركة، عّزت الّرشق، في تصريح مكتوب: "ندين رئي وقال
، 400بشّدة العقوبات األمريكية المفروضة مجّددًا على الشقيقة تركيا بسبب امتالكها منظومة إس 

ق وأكد الرشق، على ح ونعلن عن تضامننا الكامل مع الجمهورية التركية، رئيًسا وحكومة وشعًبا".
 تركيا المشروع في امتالك القّوة العسكرية لمواجهة األخطار التي تهّددها وحماية أمنها القومي.
وأضاف: "إن سياسة العقوبات التي تنتهجها اإلدارة األمريكية ضد الدول العربية واإلسالمية لن تفلح 

اإلدارة األمريكية  وأشار إلى أن في ثنيها عن الحصول على مقّومات صمودها ومقدراتها العسكرية".
"تمارس ازدواجية المعايير عندما يتعّلق األمر باالحتالل اإلسرائيلي الذي تدعمه بالمال والسالح 

جرامه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".  ليمارسه إرهابه ويواصل عدوانه وا 
 16/12/2020، قاس درس

 
 ديرزيت عدر اتفياء اإلتكترون  ف  جامعة 33اتـ انيالقة يماسل مشارك ف  يف 3,000: اتيفة .9

النطالقة حركة  33أحيت الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت الثالثاء، الذكرى الـ: الضفة الغربية
"حماس" بتنظيم مهرجان طالبي إلكتروني عبر منصة الزوم بعنوان "فلسطين عهدة األحرار"؛ حيث 
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البث المباشر على صفحة  عبر 2500، وطالب عبر منصة زووم 500شارك في المهرجان قرابة 
، عن الدور عبد الحكيم حنيني في كلمة مسجلة حركة الدكتورالكما تحدث القيادي في  .الفيسبوك

الجهادي والبطولي لطلبة الجامعات في مواجهة االحتالل وممارساته البشعة ضدهم، موجًها التحية 
ين على الدرب من الطالب والطالبات من أجل للشهداء من أبناء الجامعة واألسرى األبطال والصابر 
وقال إن قيادة حركة حماس تولي اهتمامًا كبيرًا  الدفاع عن األرض والمقدسات والحركة المباركة.

بطلبة الجامعات في الضفة المحتلة، وتتابع جهودهم وأنشطتهم في ساحات العلم، وحثهم على مزيد 
 من العطاء والتعلم لمواجهة االحتالل.

 16/12/2020، كز اتفسسيين  تإلعالماتمر 

 
 اتمصااقة داتسراءة اتتمجياية عسى قانو  "تسوية" اتدؤر اساستييانية .10

راءة التمهيدية على مشروع قانون "تسوية" البؤر صادق الكنيست، اليوم األربعاء، بالق: محمد وتد
االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والذي قدمه عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة 

 "يمينا".
، على إلزام مختلف 40من أعضاء الكنيست وعارضه  60وينص القانون الذي صوت إلى جانبه 

ويد جميع البؤر االستيطانية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، الوزارات الحكومية ذات الصلة بتز 
 والطرقات، والمياه واالتصاالت والمواصالت.

كما ينص مقترح القانون الذي صوت إلى جانبه أعضاء كنيست عن "كاحول الفان"، بإن الحكومة 
ن المجلس الوزاري ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر االستيطانية بموجب قرار صادر ع

، وحتى شرعنتها يتعين على 2017اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية "كابينيت" من العام 
 الوزارات الحكومية تقديم الخدمات األساسية للمستوطنين بالبؤر االستيطانية.

 16/12/2020، 48عرب 
 
 اتسيكوا: نتنياهو قرر تفييل اسانتخاداتمصاار ف   .11

رجحت مصادر في حزب الليكود أن زعيمه ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين : بالل ضاهر
اريف" ونقلت صحيفة "مع .بات رابعة للكنيست في غضون سنتيننتنياهو، قرر التوجه إلى انتخا

اليوم، األربعاء، عن مصادر في الليكود قولها إنه ال توجد اتصاالت جدية بين الليكود وحزب 
"كاحول الفان" حول الميزانية، وأنه "ال يظهر في األفق عامل هام بإمكانه الدفع نحو اتفاق. وعلى ما 

 ة السياسية نحوه".يبدو أن نتنياهو قرر أنه يفضل انتخابات، وهذا هو االتجاه الذي تسير المؤسس
 16/12/2020، 48عرب 
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 تيكومة اإلسرائيسيةتسمرة اتثاتثة خالل أسدوع: تأجيل جسسة ا .12
تستمر األزمة السياسية بين الليكود و"كاحول الفان" في تعطيل عمل الحكومة : محمود مجادلة

اإلسرائيلية، األمر الذي أدى لتأجيل جلسة الحكومة المقررة يوم غذ الخميس، بحسب ما أعلنت 
وفي هذه األثناء، طالب  ء اليوم، األربعاء، وذلك للمرة الثالثة خالل أسبوع.سكرتارية الحكومة، مسا

وزير المالية ورئيس قائمة "كاحول الفان"، بيني غانتس، من رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 
المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا )كابينيت كورونا(، في أعقاب نتنياهو، بالدعوة إلى عقد 

 ارتفاع معدالت اإلصابة وحملة التطعيم التي من المقرر أن تبدأ األسبوع المقبل.
 16/12/2020، 48عرب 

 
 الردعاء اتمسدل -اتمستشار اتسانون : سيتم يل اتكنيست تسسائًيا منتصف تيسة اتثالثاء .13

يوم األربعاء، القانوني للكنيست اإلسرائيلي،  أصدرت ساغيت افيك القائمة بأعمال المستشار: رام هللا
األربعاء المقبل، وليس عند  -رأًيا قانونًيا يؤكد أن الكنيست سيحل تلقائًيا منتصف ليلة الثالثاء 

أن  -بحسب موقع يديعوت أحرونوت  - وأوضحت افيك الخميس كما ُيعتقد. -منتصف األربعاء 
هذه الخطوة ستتم في حال لم يتم تمرير الميزانية العامة، ودون الحاجة الستخدام مشروع قانون حل 

 الكنيست الذي قدم من قبل المعارضة وأقر حتى اآلن بالقراءة التمهيدية فقط.
 16/12/2020اتساس، اتساس، 

 
 اتسياء نيسينكور اعا تتجنب اسانتخادات.. غانتس: ت  استدال وزير  .14

يوم أبيض،  -ني غانتس زعيم حزب أزرقأعلن بي -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
 األربعاء، أنه ال ينوي استبدل آفي نيسينكورن من منصبه الحالي كوزير للقضاء.

إلى أن نيسينكورن يقوم بعمل جيد للغاية، وأن  -كما نقلت عنه القناة العبرية السابعة -وأشار غانتس
وشدد غانتس على ضرورة تجنب االنتخابات  حزبه ملتزم بالحفاظ على "الديمقراطية وسيادة القانون".

ة، مشيًرا إلى أنه وتفعيل عمل الحكومة لمواجهة األزمات الصحية واالقتصادية واالجتماعية الواسع
وقال "آمل أن يفهم نتنياهو أن الذهاب إلى االنتخابات ليس هو  متمسك بموقفه لتمرير الميزانية.

 الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
 16/12/2020اتساس، اتساس، 
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 عيننارئيس "مراقدة اتاوتة" ف  اتكنيست: اتجيش اإلسرائيس  ينجار أمام أ .15
تحدث رئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست عوفير شيلح، عن "ارتفاع نسبة  -معا -القدس 

المعفيين من الخدمة العسكرية في الجيش ألسباب نفسية"، مشيرًا إلى أن "جيش الشعب ينهار أمام 
يلح أن "المعطيات التي طرحت اليوم في لجنة مراقبة الدولة وحجم اإلعفاءات من وأضاف ش أعيننا".

 الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي هي ليست أقل من مرعبة".
وتابع: "جيش الشعب ينهار أمام أعيننا. أحجام اإلعفاء من الخدمة ألسباب نفسية تقترب من نسبة 

 ريديم".المعفيين من الخدمة العسكرية بين الح
وبحسب شيلح، "ثلث الرجال المرشحين للخدمة العسكرية، بكل بساطة ال يأتون للخدمة في الجيش. 

 أين الحكومة؟ ال تعمل شيء".
يتسرحون من الجيش بناء  2020مرشحين للخدمة العسكرية من دفعة  8من كل  1وأوضح شيلح أن "

والغالبية الساحقة ألسباب نفسية"، معتبرًا أن على البند المتعلق بالجانب البدني )وهي نسبة صغيرة( 
هذه النسبة "في ارتفاع متواصل، فقبل سنتين نسبة المسرحين من الجيش وفق هذه البنود تقريبًا 

50%". 
من المتدينين الحريديم وقلياًل ألسباب أخرى، وصلنا إلى  %16إلى ذلك، قال شيلح "أضف عليها 
من الذين يتجندون ال يكملون خدمة  %11مضيفًا "بالمناسبة هناك ثلث الجمهور اليهودي ال يتجند"، 

 عسكرية كاملة ويتسرحون خالل الخدمة".
 16/12/2020، معًا اإلخدارية وكاتة

 
 مستوينا يستيمو  اتمسجا القصى 115: اتساس .16

مبارك، من جهة اقتحم عشرات المستوطنين، األربعاء، باحات المسجد األقصى ال: القدس المحتلة
مستوطنا اقتحموا باحات المسجد  115وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، أن  باب المغاربة.

 األقصى، تحت حماية عناصر من شرطة االحتالل اإلسرائيلي، ونفذوا جوالت استفزازية في المكان.
 16/12/2020، اتمركز اتفسسيين  تإلعالم

 
 داساعتااء عسيه ف  مستوينة "جيسو"ديت تيم: استشجاا شاب  .17

عامًا( إنه استشهد بعد  37وكاالت: قالت عائلة الشاب عبد الفتاح محمد سعيد عبيات ) -بيت لحم 
اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه أثناء عمله في مستوطنة "جيلو"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء 
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جد في أحد المباني السكنية في مستوطنة "جيلو" وأكدت العائلة "أن الشهيد عبد و  "معًا" اإلخبارية.
 وعلى جسمه كدمات وآثار جروح ووجود حبل ملفوف على رقبته".

 17/12/2020، اليام، رام هللا
 
 هو الكثر انتجاكا ديق السرى ف  سجو  اسايتالل 2020سجامعة اتعردية: عام تسرير ت .18

، يعد األكثر انتهاكًا بحق األسرى في 2020أكدت جامعة الدول العربية، األربعاء، أن عام  :القاهرة
ية وقال تقرير صدر عن الجامعة، وتضمن أبرز االنتهاكات اإلسرائيل سجون االحتالل اإلسرائيلي.

وأضاف أن االحتالل سعى خالل عام الجاري، إلعادة أوضاع  .بحق األسرى خالل العام الجاري
سرى للمربع األول من تجربة االعتقال في بداية الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة، وعمل على األ

منع الزيارات بحجة "كورونا"، وعزل األسرى بظروف صعبة، مشيرا إلى أن عدد األسرى بلغ خالل 
ة، حالة مرضي 1,300معتقل إداري، و 500طفال، و 170أسيرة، و 38أسير، بينهم  4,400العام نحو 

أسيرا يرقدون بشكل دائم في  17حالة بحاجة ماسة لكشوفات طبية عاجلة، إضافة الى  80منهم 
عيادات السجون، ويمارس بحقهم كافة األساليب اإلجرامية التي تخالف مبادئ حقوق اإلنسان، 

ن العام وأوضح التقرير، إ وينتزع منهم حقوقهم األساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العالقة.
أسرى جراء اإلهمال الطبي  4الجاري شهد ارتفاعا في عدد شهداء الحركة األسيرة، حيث استشهد 

ونوه  المتعمد بحقهم، وتعرض كل من دخل سجون االحتالل لكافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي.
قدس من طفل تقريبا خاصة أطفال ال 800التقرير إلى ان االحتالل اعتقل خالل العام الجاري، 

 .طفال في سجون ومعتقالت االحتالل 170، ويبلغ عددهم نحو 16ضمنهم من هم دون سن الـ
 16/12/2020، اتساس، اتساس

 
 مواي  واتخذ "كورونا" أااًة تسمع السرى 3,300ناا  السير: اسايتالل اعتسل  .19

مواطن منذ  3,300أعلن نادي األسير الفلسطيني، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت أكثر من 
له األربعاء، أن  نلنادي في بياابدء جائحة "كورونا" في شهر آذار/ مارس الماضي. وأوضح 

سلطات االحتالل لم تستثن في حمالتها االعتقالية، أٍي من: األطفال والّنساء وكبار الّسن والمرضى 
ورغم تزايد تسجيل  والجرحى. وقال: إن "االحتالل حّول الوباء ألداة قمع وعنف بحق األسرى،

اإلصابات بين صفوفهم، السيما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إال أنه استمر في عمليات 
 االعتقال اليومية الممنهجة، والتي رافقها عمليات عنف وقمع وترهيب بحق المعتقلين وعائالتهم". 

 16/12/2020، ساي  أو فسسيي  
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 مخيي استييان  جايا يجاا ي  واا  اتردادة ف  سسوا  مخصص تسيجوا اتفرنسيي  .. .20
قال الناشط المقدسي عبد الكريم أبو سنينة، عضو لجنة حي وادي الربابة: إن : القدس المحتلة

 االحتالل يعمل على بناء حي استيطاني مخصص لليهود الفرنسيين في أعلى حي وادي الربابة.
نية التحتية الالزمة لذلك في المنطقة، محذرًا من أن الخطوة وأشار أبو سنينة إلى أن االحتالل أعد الب

 .67مستوطنة في األراضي التي احتلت في العام  11مقدمة لتحويلها إلى مستوطنة كما حدث مع 
ألف قرار هدم، في مقابل بناء مئات آالف الوحدات السكنية  33ويخضع المقدسيون اليوم لما يقارب 

حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها بسبب منعهم من  واالستيطانية، في حين يهّجر
 استصدار رخص بناء، وهدم ومصادرة منازلهم وأراضيهم.

 16/12/2020، تإلعالم اتفسسيين اتمركز 
 
 عاا م  موظف  اتسسية: اشتية سا يعترف دمستيساتنا اتمتراكمة منذ عجا اتيكومة اتسادسة .21

أبو شحمة: كشف عدد من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عن وصول  محمد - غزة
معلومات من رام هللا إليهم تفيد بأن رئيس الحكومة الحالي محمد اشتية ال يعترف بمستحقاتهم المالية 

وقال الموظفون الذين طلبوا عدم الكشف عن  التي تراكمت منذ عهد حكومة رامي الحمد هللا السابقة.
م في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين": "تأكد لدينا أن اشتية لن يصرف لنا أيا من أسمائه

مستحقاتنا المالية المتراكمة منذ حكومة رامي الحمد هللا". وأوضحوا أن اشتية يرفض الحديث مع أي 
 من الجهات التي تمثل الموظفين في قطاع غزة لتوضيح وضعهم االقتصادي له.

السلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد: "ال أنفي وال أؤكد المعلومات التي  بدوره، قال نقيب موظفي
يتناقلها الموظفون حول تنكر اشتية لمستحقاتهم". وأضاف أبو جراد في حديث لـ"فلسطين" "ما أعرفه 
أن اشتية لم يتحدث عن مستحقات موظفي السلطة في قطاع غزة منذ استالمه منصب رئيس 

". وأشار إلى عدم وجود قرار واضح من حكومة اشتية حتى عن 2019الحكومة في مارس/ آذار 
 رواتب موظفي السلطة في غزة، والنسبة التي يتلقونها.

 16/12/2020أو  ساي ،  فسسيي 
 
 اتمستوينو  ينفذو  سسسسة م  اساعتااءات ووقوع إصادات خالل مواججات ف  سدسيية .22

واسعة من االعتداءات في الضفة، فيما نفذت "األيام": شن المستوطنون أمس، سلسلة  –محافظات 
وفي هذا السياق، أصيب أكثر  مواطنين. 10قوات االحتالل اإلسرائيلي، حمالت دهم واعتقال طالت 
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مواطنين في بلدة سبسطية شمال نابلس، باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع،  10من 
 الذي أطلقته قوات االحتالل، خالل مواجهات اندلعت إثر اقتحام جديد لعشرات المستوطنين للقرية.

 17/12/2020، اليام، رام هللا
 
 دسدب مساعاات ماتية تسفسسيينيي  اعاوى قيائية ف  نيويورك يا مؤسسات قيرية خيرية .23

رفعت دعوى قضائية جديدة في مدينة نيويورك األميركية ضد مؤسسات  :سعيد عريقات - واشنطن
مالية وجمعيات خيرية قطرية متهمة إياها بتحويل أموال لتمويل جماعات فلسطينية متطرفة مسؤولة 

سر أميركية تزعم أن ثالثة من المؤسسات عن قتل أميركيين في إسرائيل، وفقًا لشكوى أولية قدمتها أ
المالية الرائدة في دولة قطر "حولت سرًا ماليين الدوالرات إلى الجماعات الفلسطينية المسؤولة عن 

، 2020كانون األول  15وفي الدعاوى القضائية األميركية التي رفعت يوم الثالثاء،  قتل أميركيين".
لقطرية وأفراد العائلة المالكة في الدولة الخليجية الثرية قادوا يزعم أفراد أسر الضحايا "أن الحكومة ا

مؤامرة لتمويل اإلرهاب، وجهت عشرات الماليين من الدوالرات لدعم حركتي حماس والجهاد 
 اإلسالمي الفلسطينيتين، وكلتاهما جماعات تصنفها الواليات المتحدة بأنها إرهابية".

 16/12/2020، اتساس، اتساس
 
 مع نظيرتجما اإلسرائيسية "يانوكا"اإلمارات واتديري  ف  تنا  ييتفال  دعيا سفيرا  .24

شارك سفيرا اإلمارات والبحرين سفيرة دولة االحتالل اإلسرائيلي في لندن في ”: القدس العربي“ -لندن
عالم مسلم ومنظمة  100اليهودي، وذلك برغم دعوة أكثر من ” حانوكا“حفل افتراضي بمناسبة عيد 

نية، السفيرين لالنسحاب من المشاركة في الحفل، الذي تشارك فيه تسيبي حوتوفلي، المعروفة بريطا
ميدل “بإنكارها للنكبة الفلسطينية ومواقفها العنصرية المتطرفة ضد الفلسطينيين، كما ذكر موقع 

 ”.إيست مونيتور
 16/12/2020، تنا ، اتساس اتعرد 

 
 مناهججا دخصوص اتيجوا واتمثسية: اتسعواية عاتت إسرائيس  تسرير .25

قال "معهد مراقبة السالم والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي"، إن السعودية، أزالت من المناهج 
سرائيل، والمثلية  الدراسية في طبعاتها الجديدة، نصوصا تحض على الكراهية تجاه األديان األخرى، وا 

وحتى  2016اجعة للمناهج الدراسية منذ عام وبحسب تقرير صادر عن المعهد شمل مر  الجنسية.
 اللحظة، فقد شهدت المناهج الكثير من الحذف لُتوائم التغيرات في المنطقة، وفي المملكة خصوصا.
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وأشار المعهد الذي يعمل من تل أبيب، إلى أن النتائج تقول إن هنالك أمثلة على التطرف ما تزال 
سرائيل.موجودة في المناهج، مع تغييرات نحو بعض   المواضيع فيما يخص المرأة واألديان األخرى وا 

ولفت إلى أن المناهج ال تزال تصف غير المسلمين بـ"الكفار" لكن مع انفتاح أكبر على الغرب في 
وتابع بأن المناهج ما زالت تثني على "الجهاد في سبيل هللا" و"الشهادة"،  مواقع أخرى من المناهج.
وأكد أن هنالك تلميحات في المناهج  اإلرهابية التي يرتكبها المتطرفون". لكنها تنتقد أيضا "األعمال

بادة بعض األقليات من الدول  الجديدة عن "الهولوكوست" إذ يتحدث أحد النصوص عن "ترحيل وا 
قال  2021 – 2020وفي تطور حديث لمناهج  مثل طرد اليهود من أوروبا، والهنود من أوغندا".

لحتمية بين المسلمين واليهود في آخر الزمان تمت إزالتها إلى جانب إزالة المعهد إن قصة الحرب ا
زالة فصل كامل عن "الخطر  نصوص عن استخدام "الصهيونية" للمال والنساء والمخدرات، وا 

 الصهيوني".
 16/12/2020، "21موقع "عرد  

  
 اتنايق داسم اتيكومة: اتجزائر ت  تجرول تستيديع وجاهزة تكل اسايتماسات .26

في مقابلة  قال وزير االتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر رضا شنوف: –الجزائر 
نها لم تتفاجأ من خطوة  ،على اإلنترنت” الميادين“مع موقع قناة  إن الجزائر لن تهرول للتطبيع، وا 

يمكن أن تغير  إذا رأت أنها“المغرب بالتطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، وشدد على أن الرباط واهمة 
 ، من خالل عالقاتها مع إسرائيل.”مواقف الجزائر من القضايا العادلة

 16/12/2020، تنا ، اتساس اتعرد 
 
 نسادة اتصيافة اتمغردية تعس  رفيجا أ  تيديع أو تواصل مع اتكيا  اإلسرائيس  .27

ء، بيانًا أعلنت فيه الثالثا« النقابة الوطنية للصحافة المغربية»أصدرت «: القدس العربي»الرباط ـ 
رفضها ألي تطبيع أو تواصل إعالمي مع الكيان اإلسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة والثابتة 

وقال  للشعب الفلسطيني، وعلى حساب قيم السالم والتعايش والحوار التي تحفظ حقوق الجميع.
امًا مع موقف النقابة الثابت نسخة منه، إن هذا القرار يأتي انسج« القدس العربي»البيان، الذي تلقت 

والتاريخي المساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة عاصمتها 
 القدس الشريف.

 16/12/2020، تنا ، اتساس اتعرد 
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 اتسمع ت  يمنع اتمغاردة م  اتتصا  تستيديع منظمة يسوقية مغردية: .28
منع السلطات لوقفة « مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين»أدانت «: القدس العربي»الرباط ـ 

احتجاجية كان نشطاء مناهضة التطبيع يعتزمون تنظيمها أمام مبنى البرلمان، مساء اإلثنين، رفضًا 
في بيان تنديدي، « مجموعة العمل»واعتبرت  لقرار الرباط استئناف عالقتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

تطويق العاصمة بحزام أمني مبالغ فيه وحصار مكان الوقفة أمام »ات العمومية بـأن قيام السلط
البرلمان، يؤشر على تراجع خطير في موقف السلطة حيال فعاليات دعم فلسطين ومناهضة التطبيع 
التي كان يسمح بها إلى عهد قريب، وتحظى بتفهم وتعقل ِعَوض اللجوء للقمع األمني ومصادرة 

 «.الحريات
 16/12/2020، تنا ، س اتعرد اتسا

 
 اسامارات توقع اتفاقيات تجارية مع شركات إسرائيسية استييانية .29

وّقعت اإلمارات، اتفاقيات تجارية مع شركات إسرائيلية استيطانية، ستستورد منها النبيذ وزيت : القدس
 "شمرون" االستيطاني "يوسي داغان".الزيتون والعسل والطحينة، وفًقا لما ورد عن رئيس مجلس 

 4ستباع بكميات كبيرة في بلد مسلم". وأشار إلى أن الـ السامرة،"منتجات  إن:تفاخر داغان قائال 
اتفاقيات لتصدير المنتجات من المستوطنات، إلى أبو ظبي، ستتم بشكل مباشر عبر شركة "فام" 

اد المستوطنين وتوسيع المستوطنات، "هذا جزء قال دغان: "األرباح ستسهم في زيادة أعدو  اإلماراتية
لتمكين السامرة في عدد السكان والبنية التحتية والثقافة، ونعمل  االستراتيجيمهم من المسار 

 باستمرار وفي كل مكان، لتحويل السامرة إلى قوة اقتصادية أيًضا".
 16/12/2020، اإلخدارية معاً وكاتة 

 
 منيسة وني  نتكفل دأمنجاجزء م  ات "إسرائيل"ياي  خسفا :  .30

بعد أيام من دعوته لضم إسرائيل إلى الجامعة العربية، اعتبر نائب قائد شرطة  حسن سلمان: -تونس
 دبي، ضاحي خلفان، أن إسرائيل جزء من المنطقة، مشيرا إلى أن العرب هم من يتكفلون بأمنها.

عربية مع إسرائيل، ما الذي بعد معاهدات السالم ال“وكتب خلفان على صفحته في موقع تويتر: 
سيتشدق به قادة أمريكا وبعض الدول الغربية عن أمن إسرائيل الحريصين عليه والذي يجعلهم 
يتخذون مواقف غير حيادية مع العرب. اليوم العرب يقولون أمن إسرائيل من أمن دول المنطقة. 

 ”.لذلك سقطت حجج أمن إسرائيل!
 16/12/2020، تنا ، اتساس اتعرد 
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 ف  تسرير اتمصير اتشعب اتفسسيين  اتجمعية اتعامة تألمم اتمتياة تصوت عسى يق .31
صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة، بأغلبية األصوات، على حق شعبنا في تقرير : رام هللا

 .دول عن التصويت 10دول، وامتنعت  5دولة لصالح القرار، وعارضته  168وصوتت  المصير.
 16/12/2020، وكاتة النداء واتمعسومات اتفسسيينية )وفا(

 
 واتاول اتت  يدعت معجا "إسرائيل"  واشني  تارس وسائل ردي اتياقة دي .32

سرائيل : سعيد عريقات–واشنطن أعلن وزير الطاقة األميركي دان بروييت أن الواليات المتحدة وا 
والبحرين تدرس عقد محادثات للربط الطاقي في الشرق األوسط ومنطقة شرق ودولة اإلمارات 

 المتوسط، تشارك فيها سلطنة عمان، والسودان، والمغرب، وربما السلطة الفلسطينية، حسب قوله.
وقال بروييت في مؤتمر صحافي، اليوم الثالثاء: إن مباحثات عقدها مع نظرائه في اإلمارات 

سرائيل والبحرين، ح ققت مكسبًا سريعًا، تمثل في االتفاق على عقد محادثات عن بعد بشأن الربط وا 
واالستثمار الطاقي في "وقت مبكر من شهر كانون الثاني المقبل"، مؤكدًا أن المحادثات "قد تشتمل 
على المزيد من دول المنطقة"، مضيفًا أنه تحدث مع نظرائه في إسرائيل، واإلمارات، والبحرين 

توجيه دعوات المشاركة إلى "سلطنة عمان، والسودان، والمغرب، وربما إلى السلطة  "بإيجاز" عن
 الفلسطينية أيضًا".

 16/12/2020اتساس، اتساس، 
 
 روا ُتويح.. إتى أي  وصست الزمة اتماتية تألونروا ورواتب موظفيجا؟ونال  .33

أكد مدير االتصال واإلعالم بوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، سامي مشعشع، 
 28اليوم األربعاء، أنهم استطاعوا توفير جزٍء من المبلغ اإلجمالي المطلوب إلتمام عملية دفع رواتب 

ألول/ ديسمبر الجاري. وقال ألف موظف وموظفة، وتقديم خدمات أساسية مباشرة عن شهر كانون ا
مليون دوالر إلتمام عملية  40مشعشع في حديث متلفز لقناة )المملكة( األردنية: "نحن نحتاج إلى 

دفع الرواتب، وتقديم خدمات ُمنِقذة للحياة خصوصًا في سوريا وقطاع غزة"، مشيرًا إلى أنه حتى 
مليون  30شق األنفس استطعنا توفير اللحظة لم نحصل على جزٍء كبير من هذا المبلغ". وأضاف "ب

دوالر الشهر الماضي بعد تبرع بعض الدول السخية بكامل ما عليها وزادت على ذلك، وقيامنا 
 مليون دوالر من صندوق الطوارئ المركزي التابع لألمم المتحدة".  20باستدانة 

رسالًة مقلقة جدًا وبيَّن مشعشع أن ذات الحال يتكرر هذا الشهر، بل هو أصعب، معتبرًا هذه 
لالجئين، وكذلك للموظفين الذين يعتمدون على رواتب الوكالة، ليس فقط ألسرهم، ولكن لألسر 
الممتدة بسبب سوء األوضاع داخل المخيمات الفلسطينية، وجلُّ عامليها هم أيضًا الجئين مسجلين 
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دفع الرواتب كاملًة، لكن  لدى الوكالة. وتابع مشعشع "ال يوجد سيولة نقدية حتى اللحظة تمكننا من
مازال لدينا فسحة من الوقت، أيام قليلة نربط بها الليل بالنهار، وهناك جهود مكثفة للمفوض العام 
في هذا اإلطار، وجهود مميزة لألمين العام لألمم المتحدة، بالرغم من انشغالته، والمآسي التي تعم 

ة على دعم الوكالة". ونوه إلى أنهم مازالوا العالم، حيث ُيخصص وقتًا مهمًا لحث الدول المتبرع
ينظرون إلى دور أكبر للدول العربية، وتحديدًا دول الخليج الذين سدوا الفجوة الكبيرة التي تركها 

دول هي:  4مليونًا، ُدفعت من  50مليون دوالر، موزعة بواقع  200ـ التبرع األمريكي، حيث تبرعت ب
الزلنا نصبو إلى إعادة ترجمة هذا التبرع، لكي نخرج من عنق السعودية، اإلمارات، قطر والكويت، و 

عامًا، فالوكالة تنظر في أعين  70الزجاجة. كما نوه مشعشع إلى أن هذا الوضع غير مسبوق منذ 
 الموظفين وتقول لهم: قد ال نستطيع أن ندفع لكم الرواتب كاملًة. 
لية التي تعيشها الوكالة منذ سنوات، وتحدث الناطق الرسمي باسم )أونروا( عن عمق األزمة الما

مليون دوالر  360والتي تفاقمت منذ قطعت اإلدارة األمريكية الحالية مساعداتها التي تُقدر بقيمة 
مليون دوالر هذا الشهر،  40. ولفت إلى أن الوكالة حتى لو وفرت مبلغ 2017سنويًا نهاية عام 

المتعهدين لديها، وهي فاتورة ال نستطيع توفيرها للموردين و  مليون دوالر، 70ُتضطر إلى ترحيل س
 لهذا الشهر.

ونوه مشعشع إلى أن لجنة الحوار االستراتيجي، والتي ُتشرف عليها مملكة األردن والسويد منذ عدة 
كي، حيث عندما توقف الدعم المالي األمير  2018ولوال هاتين الدولتين خصوصًا في عام  -سنوات 

ولكن  -قادتا الجهود الدبلوماسية، السياسية والمالية المركزة للوكالة، وبالتالي أخرجتنا من مآزٍق كبيرة
الالجئ، الموظف والمتابع سئم من األزمات المالية المتكررة لكل عام، لهذا السبب المؤتمر يريد أن 

ة خمسية لخلق هذا التالي سنقدم خطيرى آليات تمويلية مستدامة، يمكن التنبؤ بها لعدة سنوات، وب
 .الثبات المالي

 16/12/2020، فسسيي  أو  ساي 
 
 تسوي  اتيجوا اساعتراف داتساس كعاصمة و  ف  اتافاع ع  نفسجا "إسرائيل"اعم  أكانا: دومديو .34

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية األميركي، أن الواليات المتحدة رّكزت كثيرًا : واشنطن: معاذ العمري
سبتمبر على مكافحة اإلرهاب، ولم ترّكز على التحديات األخرى، ولكن مع إدارة  11بعد تفجيرات 

وفي حوار مع بين شابيرو، المحافظ  .ركيز جهاز األمن القومي األميركيالرئيس ترمب تم إعادة ت
إن اإلدارة األميركية اتخذت قرارين الشهير على منصة اليوتيوب مساء أول من أمس، قال بومبيو 

كبيرين في بداية عصرها، األول هو استمرار دعم إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها، وكذلك 
االعتراف بالقدس كعاصمة شرعية للوطن اليهودي ومرتفعات الجوالن، والقول بأن جميع 
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د من أنشطة إيران، والتأكيد على المستوطنات ليست بالضرورة غير قانونية، والقرار الثاني هو الح
 أنها عامل الدعم األساسي المزعزع لالستقرار في الشرق األوسط.

وأفاد بأن هذين القرارين أّديا إلى اعتراف دول الخليج بأن الحل الصحيح هو أن يكونوا شركاء 
هيم للعمل بهذه وأصدقاء وتجارًا تجاريين وشركاء أمنيين مع إسرائيل، لهذا السبب جاءت اتفاقيات إبرا 

 .المصالح
 . 2015عما كان عليه في عام  2020وأضاف بومبيو أن الشرق األوسط مختلف تمامًا في عام 

 17/12/2020اتشرق الوسي، تنا ، 
 
 رودية تمسايعة منتجات اتمستويناترات الو : فرنسا تياول اساتتفاف عسى اتسرا21أوريا  .35

( الفرنسي إن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أدانت باريس من orientxxi) 21قال موقع أوريان 
خالل إصدار حكم في يونيو/حزيران الماضي يؤيد شرعية الدعوات لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية، 

من االمتثال للقرار، تحاول االلتفاف عليه في تحد للقانون، معتبرة الدعوة إلى  إال أن فرنسا بدال
 المقاطعة استفزازا ونوعا من التمييز.

 16/12/2020اتجزيرة.نت، 
 
 عام اتوفاء تجم 2021"اتتياتف الورود " ييسق يمسة اوتية تستيام  مع السرى ويعتدر  .36

أعلن التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، عن إطالق حمله دولية للتضامن مع : هللارام 
جاء ذلك في ختام أعمال  عاما للوفاء لهم. 2021األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي واعتبار 

ة ألسرى مؤتمره االفتراضي السادس، تحت شعار "كل التضامن مع األسرى المرضى والحري
دولة عربية وأوروبية وروسيا والواليات المتحدة  45فلسطين"، الذي عقد في رام هللا وأوروبا، بمشاركة 

 األميركية، واستمر على مدار األيام األربعة أيام الماضية.
 16/12/2020، وكاتة النداء واتمعسومات اتفسسيينية )وفا(

 
 تيذير إسرائيس  م  اتِّساع رقعة اتتجاياات المنية واتعسكرية .37

 د. عدنان أبو عامر
مع اقتراب نهاية العام أجرت األوساط العسكرية واألمنية اإلسرائيلية ما قالت إنه رصد ألهم المخاطر 

مكانية أن تتدحرج هذه التوترات المحدقة بالدولة، وعلى مختلف ا لجبهات المشتعلة، شمااًل وجنوبًا، وا 
 إلى حالة من االشتباكات الواسعة، وصوال إلى الحرب المفتوحة.
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تبدأ التقديرات بالحديث عن الجبهة الشمالية، حيث يقرع حزب هللا طبول الحرب، لكن حساباته 
انيون يجدون صعوبة في الرد على الضربات السياسية ال تقل خطورة عن دوافعه العسكرية، واإلير 

الموجهة إليهم، في حين لعب وباء كورونا دوًرا نسبًيا في خفض عتبة التوترات األمنية في مختلف 
 الجبهات التي تواجه "إسرائيل".

ما زالت الساحة الشمالية هي األكثر مركزية وخطورة أمام "إسرائيل"، ولذلك لن تتوقف أنشطة الجيش 
مستقبال عن استخدام القوة العسكرية لوقف محاوالت إيران المستمرة لترسيخ نفسها في المنطقة، ومنع 

أن الوجود  حزب هللا من الحصول على ترسانة كبيرة من الصواريخ الدقيقة، ولذلك زعم كوخافي
اإليراني بسوريا يتباطأ، كما أن الكمية الصاروخية التي يمتلكها الحزب ال تزال قدرتها على التأثير 

 في الحرب القادمة ضئيلة.
مع العلم أن وباء كورونا واألزمة السياسية المستمرة في "إسرائيل" يصعبان األمر على الجيش، 

العسكري واإلصالحات بعيدة المدى في أدراج وستبقى العديد من خطط رئيس األركان للحشد 
التخطيط، دون تنفيذ، وبينما يؤثر الوباء في القدرة العسكرية لحزب هللا وحماس، وقدراتهما العملياتية 
بشكل أكبر، لكن سياسة "إسرائيل" في السنوات األخيرة لم تخل من األخطاء، خاصة في غزة، 

 بالنظر لتآكل الردع اإلسرائيلي فيها.
در المحافل اإلسرائيلية أن المعادلة التي وضعها حزب هللا أمام "إسرائيل" قد تجر المنطقة للحرب، تق

رغم أن األطراف غير مهتمة بها، ولكن من الناحية العملية، لم ينفذ الحزب على مدى السنوات 
الساحة  الست الماضية تهديداته بإلحاق األذى بالجنود اإلسرائيليين، رغم أن هذه المعادلة في

الشمالية تخلق مشكلة معقدة لـ"إسرائيل"، كما اتضح من حالة التأهب القصوى التي استمرت شهرين 
 على الحدود الشمالية.

على المستوى األمني المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، شهدت اآلونة األخيرة انخفاًضا في 
صواريخ من غزة، والهجمات الشديدة في عدد الهجمات المسلحة ضد "إسرائيل"، وتراجعا في إطالق ال

الضفة الغربية، رغم أن احتمال التصعيد في هذه الساحات ما زال قائما، ولكن كما هو الحال في 
السنوات األخيرة، فقد كان التهديد من الشمال األكثر خطورة، رغم أن احتمال نشوب صراع مسلح في 

 غزة أكبر بكثير.
للعام المقبل أن فرص شن حرب ال تزال منخفضة، ف حين يعتبر ترى تقديرات الجيش اإلسرائيلي 

التدهور األمني والتصعيد العسكري سيناريو معقوال، لكن التحدي الرئيس لكوخافي يتمثل بإعداد 
 الجيش للحرب أو العملية العسكرية، حتى عندما يبدو أن جميع األطراف ليست مهتمة بالمواجهة.

 16/12/2020فسسيي  أو  ساي ، 
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 ماذا وراء تعيي  نتنياهو ترئيس موساا جايا يشغل مكا  صايسه كوهي ؟ .38
 رونين بيرغمان
سواء قصد نتنياهو ذلك أم لم يقصد، فإن اختياره د. ليحل محل يوسي كوهن في منصب رئيس 
الموساد هو نوع من الحسم بين نهجين في الجهاز وفي صراع المكانة المتواصل بين أقسامه. يتبنى 

عداد البنية أحد المنه جين العمل الهادئ والمتواصل في الظالل، وأساسه الحصول على المعلومات وا 
التحتية لحاالت الطوارئ القاسية التي تضطر فيها الدولة إلى أعمال تلحق ضررًا ذا مغزى بالخصم. 
وثمة نهج ثاٍن يتبنى أكبر قدر ممكن من األعمال التي لها نهاية واضحة وتترك آثارها وتنتهي 

” السكين بين األسنان“بضرر ذي مغزى للخصم، حتى في أوقات ليست حالة طوارئ. هذا النهج، 
كما صاغه أرئيل شارون عندما أودع الموساد في يد مئير داغان، ميز أيامه، وميز أيضًا يوسي 

 ”.سلسلة عمليات تكتيكية تولد نتيجة استراتيجية“كوهن. كالهما تحدث عن 
ليات التي نفذها الموساد في السنوات األخيرة، أو نسبت له في وسائل تكفي مراجعة سلسلة العم

اإلعالم الدولية كي نفهم ما هي طبيعة هذا النهج. مثال ممتاز يمكن الحديث فيه، ألن إسرائيل 
أخذت المسؤولية عنه، وهو سرقة وكالء الموساد األرشيف النووي، وكشف نتنياهو للعملية، ونشر 

ى العظمى واألمم المتحدة، مما ألحق بإيران ضررًا معنويًا واقتصاديًا وسياسيًا نسخ عن الوثائق للقو 
 كبيرًا جدًا.

ما كان لهذا الضرر أن يقع بشكل آخر، وينبع بعض منه من القرار بكشف العملية. سيقول مؤيدو 
قى النهج المحافظ بأن وجود العملية كشف بل وعرض للخطر قدرات الموساد التي كان ينبغي أن تب

 لم نأخذ فقط، بل وتبجحنا بذلك. –ألوقات الطوارئ، وأن الكشف مثل اإلصبع في عين اإليرانيين 
تعيينه انتصار داخلي: للمرة الثانية في تاريخ الموساد يعين شخص قضى معظم حياته المهنية في 

تحددت ، قسم تجنيد وتفعيل للعمالء. عندما تجند د. للموساد غيرت خطة التأهيل و ”تسومت“قسم 
مهماته النهائية والترجمة العملية بالتنفيذ الفعلي في الميدان. وقد حصل على الشهادة العملياتية في 
أعمال كان قائدها دافيد ميدان. ومع شهادة التأهيل اجتذب يوسي كوهن، الذي شغل في حينه منصبًا 

 آخر، وأخذ د. إليه وكلفه بالمنصب العملياتي األول له في الموساد.
رب بين الرجلين، منذ أن دربه كوهن الحقًا، يقبع في أساس تعيين د. في المنصب. أمس، بعد أن الق

في المئة مقابل صفر.  100علم بأمر التعيين، تحدثت مع سلسلة من رجال الموساد، وكانت النتيجة 
لقد نجح نتنياهو هذه المرة في تعيين شخص ال يختلف أحد في مالءمته لمنصب رئيس الموساد 

الذي ” كيشت“ويحظى بإجماع الثناء من الحائط إلى الحائط. كما أن توليه منصب نائب رئيس قسم 
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يعنى بالتعقبات واالقتحامات والعمليات في بلدان القواعد )البلدان التي تقيم إسرائيل معها عالقات 
 دبلوماسية( أتاح له االحتكاك بعمليات من نوع آخر ومهم جدًا للموساد.

نائب كوهن بعد النائب السابق أ. الذي أنهي مهام منصبه قبل سنتين ولم يحَظ توليه منصب 
بالمنصب، أجازه في دورة مكثفة جدًا فيما يتضمنه المنصب. يقف د. أمام عدة تحديات أساسية، 

إيران. وسيحصل الموساد في أيام بايدن على يد  –أولها مواصلة الحرب ضد العدو المركزي وفروعه 
 ر من اإلدارة األمريكية.حرة أقل بكثي

والثاني هو الحفاظ على منظومة عالقات الموساد في الشرق األوسط، التي قبعت في أساس القدرة 
على التوقيع على سلسلة اتفاقات السالم. التوقيع أمر واحد، أما الحفاظ على العالقات وتطويرها 

 جار عنيف مع الفلسطينيين.فشيء آخر. فهذه العالقات هشة وقد تكون في خطر عميق بسبب انف
يجاد حل لألقسام التي كانت في الماضي في مقدمة فعل  وثمة تحٍد ثالث، وهو مواصلة بناء القوة وا 

للعمليات الخاصة. أما التحدي ” قيساريا“الموساد وألسباب مختلفة تضررت قوتها، وال سيما قسم 
مه نحو نصف سنة في المنصب، الرابع فهو الدخول في حذاء كوهن الكبير، الذي ال تزال أما

وبالتأكيد يسره أيضًا هذا التعيين الذي هو توصيته، وكذا ليتأكد من أن الرئيس التالي سيكون رئيسًا 
في الجهاز، بعد أن سبق ” يعلق“من داخل الموساد وليس جنرااًل ينزل بالمظلة من الخارج، وكذا أال 

 ومة انتقالية.أن مددت واليته بنصف سنة. وبالصدفة تكون هذه حك
 16/12/2020يايعوت 
 16/12/2020اتساس اتعرد ، تنا ، 

 
 .. ما اتذ  تخشاه إسرائيل م  مسسسل اتتيديع اتعرد ؟"إنجم دشر!"دعا أ  تفاجأت:  .39

 تسفي برئيل
رويدًا رويدًا تسيطر مشاعر عدم الرضى مع إشارات على الضائقة، وليس سبب ذلك أن لقاح كورونا 

معافين وسعداء بعد فترة قصيرة، تضج المدارس بأصوات الطالب الفرحين أصبح هنا وسنكون 
واألناشيد الوطنية التي تنطلق من مكبرات الصوت، وسنعود إلى األقنعة القديمة في عيد المساخر، 

إنما المشكلة هي أن جميع الدول العربية التي تقف على بابنا وتريد … وسنستعد كالعادة لالنتخابات
األردن ومصر والسودان والمغرب … كأننا عالج لمشكالتهم السياسية والعسكريةالتقرب منا و 

واإلمارات والبحرين، ومن يعرف من سيطرق الباب في الغد، ُعمان؟ السعودية؟ وربما إندونيسيا 
 والباكستان؟
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ل هي في الواقع ليست أغلبية، ولم يعد باإلمكان االدعاء بأن إسرائي 22ست دول عربية من بين الـ 
يران، ومن بينها إيران هي  دولة صغيرة محاطة باألعداء. وقد بقينا مع تهديدات لبنان وسوريا وا 
الوحيدة التي ما زالت تعّد تهديدًا وجوديًا. دولة تفقد هذا العدد من أعدائها هي دولة هويتها في خطر. 

هات والنصائح التي قد تتحول قرطاج إلى ديزني الند. وتظهر عالمات االنهيار األولى في التوجي
يعطونها لإلسرائيليين الذي يسافرون لالحتفال في دبي والمغرب أو في البحرين. كونوا مؤدبين. 
احترموا الثقافة المحلية، تعلموا القواعد. فجأة العرب ليسوا عبوة ناسفة متجانسة تنتظر االنفجار في 

 وجوهنا، بل هم أشخاص مثقفون وبشر. من كان يصدق.
لنا مع المغاربة تاريخ وثقافة مشتركة، لكن المفاجأة الكبرى هي أن أصدقاءنا في دبي أكثر جمااًل. 
ما هذا االستقبال، ما هذه االستضافة، حقًا عائلة، بل ويتحدثون اإلنجليزية. فجأة يجب التمييز بين 

ني للعرق اليهودي، العرب والفلسطينيين. هؤالء ودودون وأولئك مخربون. بيتار القدس، الرمز الوط
لم يبق مكان للجان االقتصادية المشتركة، أما بخصوص ” زووم“سبق وبعناه باسم السالم. وعبر 

شراء ميناء حيفا فتتنافس شركة من اإلمارات وأخرى من تركيا، وبعد قليل سنبدأ أيضًا برحالت 
يوبيا ومن هناك إلى سيارات الدفع الرباعي في مصر وسنواصل مباشرة إلى السودان ونميل إلى إث

 تنزانيا.
أين اختفى الرهاب اإلسرائيلي حيث الدولة تحت تهديد داخلي خطير جدًا؟ يجب على الهوية 
اإلسرائيلية التي بنيت على أسس الحصار والحرب الدائمة، أن تجد لها آلهة جديدة. هذه السياسة 

فسها بدون ذخيرة. وعندما لم يعد اإلسرائيلية التي تعظم رؤساء األركان وتجعلهم مالئكة قد تجد ن
السالم مع الدول العربية حلم اليساريين المهووسين بل نتاج نموذجي سياسي لزعيم يميني، فإن 

 التهديدات االستراتيجية تقتضي إعادة النظر وثورة في الوعي.
ة ولكن يصعب اختراق سور الفصل الذي أعطى إسرائيل شعور القفص المغلق الذي نمت فيه القومي

المتطرفة اليهودية، الوطنية والتضامن األمني. وهكذا، فإن القلق على سالمة الدولة اليهودية بدأ 
ثمة حديث عن بدء حملة شراء عربية لعقارات في ” بيتار القدس“يسمع من زوايا مختلفة، فبعد شراء 

التي سيجلس في  األحياء الفاخرة في تل أبيب والقدس، وعن استثمارات في الصناعات االستراتيجية،
مجالس إدارتها أشخاص يرتدون العباءات البيضاء والكوفيات، وعن إنشاء مصانع يشغل فيها عرب، 
وعن مطربين ومطربات إسرائيليين سيعدلون أغانيهم كي تناسب الذوق اإلقليمي وسيتم شراؤهم أيضًا 

سودانيون لن يكونوا من قبل شركات إنتاج عربية. مواطنون من المغرب سيغرقون سوق العمل، وال
مصدر عدوى للسرطان وسيصبحون سياحًا قانونيين، وسيكون على وزارة التربية والتعليم إعداد مناهج 
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تعليمية جديدة تلزم الطالب اليهود بتعلم مبادئ الدين اإلسالمي، وستصبح اللغة العربية موضوعًا 
 إلزاميًا من أجل ضمان أماكن عمل لجيل الشباب.

ن بقي لدينا فلسطينيون في المناطق والفلسطينيون اإلسرائيليون. ولكن يجب عليك من حسن الحظ أ
الوثوق بهم مع مرور الوقت. فهم في النهاية عرب، واالتجاه العربي هو صنع السالم مع إسرائيل. ما 

 هذا الخوف؟
 16/12/2020هآرتس 
 16/12/2020اتساس اتعرد ، تنا ، 
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 17/12/2020، و  ساي أفسسيي  


