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 للحصار واالحتكام الى شعبنا باالنتخابات "إسرائيل"اشتية: مفتا  حل األزمة في  ز  رفع  .1

رئيس الوزراء محمد اشتية: "نعمل كل جهد في مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة : قال رام هللا
سواء كان ذلك في قطاع الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء أو شبكات الطرق، المشكلة في 

اع غزة ليست في البنية التحتية، المشكلة في الحصار اإلسرائيلي المفروض على أهلنا هناك، قط
واستدرك: "األساس ان نرفع المعاناة عن أهلنا في القطاع، ولذلك  ونسبة البطالة والفقر العاليتين".

ل نعمل كل ما نستطيع من أجل ذلك، ومفتاح حل األزمة في غزة، من جانبين أن ترفع إسرائي
الحصار، وأن نحتكم إلى شعبنا باالنتخابات كما أراد سيادة الرئيس محمود عباس أن تكون هناك 

 انتخابات للمجلس التشريعي والرئاسة وللمجلس الوطني ونحن جاهزون إلنجاز ذلك".
 17/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ع االحتالل لمناقشة تفشي كوروناانعقاد "أول لقاء" منذ استئناف التنسيق م .2
أجرى مسؤولون في وزارة الصحة اإلسرائيلية، الثالثاء، لقاًء هو األول من نوعه منذ : محمود مجادلة

 استئناف التنسيق األمني والمدني مع السلطة الفلسطينية، مع نظرائهم في وزارة الصحة الفلسطينية.
"(، مساء األربعاء، أن اللقاء الذي عقد على مستوى المدراء 11وذكرت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 

التنفيذيين وكبار الموظفين، ناقش مسألة إجراءات مواجهة فيروس كورونا باألراضي الفلسطينية 
من  %60وأضافت أنها حصلت على معلومات تفيد بأن السلطة الفلسطينية تنوي تطعيم  المحتلة.

وأشارت القناة الرسمية  األطفال والشباب في المرحلة األولى.السكان الفلسطينيين، مع استثناء 
اإلسرائيلية إلى أن منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق )المحتلة(، كميل أبو ركن، طالب 

 من المسؤولين الفلسطينيين اإلسراع بعملية شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.
 16/12/2020، 48عرب 

 
 إجراءاتها للحد من انتشار "كورونا"السلطة الفلسطينية تشدد  .3

قال رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية، إن لجنة الطوارئ العليا قررت إغالق : رام هللا
المدارس الحكومية واألهلية والخاصة والجامعات والمعاهد كافة اعتبارا من يوم األحد المقبل، مع 

 التربية والتعليم المعدة مسبقا.التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة 
 17/12/2020، قدس برس

 
 انتهاًكا حقوقيًّا ألجهز  السلطة خالل نوفمبر الماضي 189أكثر من : أهالي المعتقلين .4

شهد تشرين اآلِخر/نوفمبر الماضي تصاعًدا في انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية ضد : رام هللا
والقدس، خاصة في اقتحام المخيمات واعتقال المواطنين على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة 

( انتهاكا 189ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، ارتكاب السلطة ) خلفية الرأي.
( عملية مداهمة لمنازل 24( حالة استدعاء، )32( حالة اعتقال سياسي، )41بحق المواطنين، منها )

( حاالت تدهور الوضع الصحي 4( محاكمة تعسفية، )24حريات، )( حالة قمع 26وأماكن عمل، )
( أجبر فيها المعتقل على خوض اإلضراب بسبب 1لمعتقلين بسبب التعذيب أو ظروف االحتجاز، )

طالق نار وتعذيب معتقلين 28كما ارتكبت أجهزة السلطة ) ظروف االعتقال. ( حالة اعتداء وا 
( 32( أسيًرا محرًرا، )49الت انتهاكات السلطة الفلسطينية )ووفق تقرير اللجنة؛ ط وانتهاكات أخرى.

  معتقاًل سياسيًّا سابًقا.
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( 7كما واصلت أجهزة السلطة اقتحام المساجد واعتقال الدعاة، حيث بلغت االنتهاكات بحق الدعاة )
 انتهاكات.

 17/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 المصالحة مع قاد  حماسزم بحث الرجوب يعت .5

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب إنه سيلتقي بقيادات حركة  رام هللا:
ال يوجد خيار سوى »وقال الرجوب إنه  لة قطر، التي تبدأ اليوم الجمعة.أثناء زيارته لدو « حماس»

ن التهرب بحسن نية أو بسوء نية، هو خدمة مجا نية لصالح االحتالل الذي يغذي الوحدة الوطنية وا 
وأكد الرجوب أن قرار حركة فتح االستراتيجي، هو «. االنقسام واستمراره هو مصلحة له وال يخدم أحداً 

وتابع  ضرورة إنهاء االنقسام وبناء الشراكة على مشروع الدولة والمقاومة الشعبية في هذه المرحلة.
اء العامين، وكان هناك مخرجات، ونحن ملتزمون هناك تفاهمات إسطنبول واجتماع األمن»الرجوب 

وشدد أنه على الرغم من تراجع «. ونرى في الحوار الطريق الوحيد إلنجاز ذلك، لكن حماس تراجعت
 المباحثات من الوصول إلى مصالحة.ستتواصل « حماس»

 18/12/2020، الشرق األوسط، لندن
 
 في ملف "صفقة تبادل األسرى" نباء المتداولة حول وجود تقدمحماس توضح حقيقة األ  .6

نفى المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، الخميس، األنباء المتداولة حول وجود تقدم في : غزة
وأوضح في  ملف "صفقة تبادل األسرى"، بين المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة واالحتالل اإلسرائيلي.

فقة تبادل األسرى نابع من قيادة لصوت الوطن المحلية، أن كل ما يدور حول ص إلذاعةتصريح 
االحتالل، مضيًفا: "من موقع حركة حماس المسؤول نؤكد على أنه ال صحة لما يتداول وال يوجد 

عجزه في التحرك بهذا المسار من خالل  يحاول تغطيةوأشار إلى أن االحتالل  تقدم في هذا الملف".
وأكد على أن الحركة على أتم  الحديث عن صفقة تبادل لألسرى، وهو أمر ليس جديد عليه.

 االستعداد إلبرام صفقة تبادل لألسرى بين المقاومة واالحتالل حال قراره الجدي بذلك.
 17/12/2020وكالة سما اإلخبارية، 

 
 كتائب القسام تتحدث عن عملية "هّزت حصون العدو" .7

عًا مرئيًا عن عملية نوعية استهدفت بها أبرام مراقة االحتالل اإلسرائيلي طالقسام مق بكتائنشرت 
التابعة « وحدة مكافحة اإلرهاب»جنوبي قطاع غزة. وقالت الكتائب: في مثل هذه األيام تمكنت 
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لكتائب القسام من نسف وتفجير أحد أبراج المراقبة العسكرية الحصينة والنوعية للعدو الصهيوني 
عسكرية خاصة بمنطقة الحدود المصرية الفلسطينية المحاذية لمخيم يبنا الصمود والمحاط بقوة 

وأضافت: تمكنت مجاهدو اإلعالم العسكري «. حردون»بمدينة رفح جنوب القطاع والمعروف بموقع 
لكتائب القسام من تصوير عملية التفجير بالكامل، فيما قّلل العدو من خسائره ليعترف فقط بمقتل 

 ( آخرين.   10وده وجرح )اثنين من جن
 17/12/2020، فلسطين أون الين

 
 "يهودية إسرائيل"برنامج حزب ساعر: توسيع االستيطان وتعزيز  .8

تقضي أهداف البرامج السياسي للحزب الجديد الذي أسسه غدعون ساعر، بعد انشقاقه : بالل ضاهر
عن حزب الليكود، بتشجيع االستيطان في الضفة الغربية وهضبة الجوالن المحتلتين، وكذلك في 

 لعنصري.الجليل والنقب في إطار مخطط إسرائيل ا
الخميس. وبين أهداف  ة إلسرائيل"، لدى مسجل األحزاب يومالوحد –وسجل ساعر حزبه، "أمل جديد 

هذا الحزب، التي جرى تقديمها إلى مسجل األحزاب، "تشجيع االستيطان والزراعة في الجليل والقب، 
 في السامرة ويهودا، من هضبة الجوالن وعلى طول نهر األردن واألغوار".

وذكر أهدافا أخرى لهذا الحزب، بينها "العمل من أجل ترسيخ هوية إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، 
والدفاع عن قيمها كدولة قومية للشعب اليهودي" وادعى أن إسرائيل "تحافظ على حقوق اإلنسان" رغم 

 أن نظامها بات يوصف بأنه نظام أبرتهايد.
يق الحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب اليهودي في ويدعو هذا الحزب إلى خطوات من أجل "تطب

 أرض إسرائيل".
 17/12/2020، 48عرب 

 
 يدعو الحكومة إلى المصادقة على مشروع الموازنة وزير المالية اإلسرائيلي .9

دعا وزير المالية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو : كفاح زبون - رام هللا
، من أجل تقديمها 2020لميزانية العامة لعام ونائب رئيس الوزراء بيني غانتس، إلى الموافقة على ا

ديسمبر )كانون األول( الحالي، في محاولة منه للحيلولة دون الذهاب إلى  23إلى الكنيست قبل 
انتخابات رابعة في إسرائيل. وقال كاتس إنه يأمل الموافقة على مشروع الميزانية في جلسة الحكومة 

 يوم األحد.
 18/12/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 باحثون إسرائيليون يحذرون من إ الق شامل وشيك .10
ألربعاء، من االضطرار إلى فرض حذر باحثون في الجامعة العبرية في القدس، ا: محمود مجادلة

إغالق شامل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تواصل معدالت اإلصابة االرتفاع، 
وتقترب من الحد الذي أقرته الحكومة اإلسرائيلية التباع إجراء "لجم مشدد"، الذي يشمل إغالق 

 لدات الحمراء والبرتقالية.األنشطة التجارية باإلضافة إلى جهاز التعليم في المدن والب
 17/12/2020، 48عرب 

 
 مستوطنون يقتحمون باحات "األقصى" واالحتالل يعتقل فتاتين بالقدس .11

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الخميس، باحات المسجد األقصى تحت : القدس المحتلة
 المحتلة. حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي، في حين اعتقل عناصرها فتاتين مقدسيتين بالقدس

طالبا يهوديا، اقتحموا باحات  12مستوطنا و 95وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، إن 
المسجد من جهة "باب المغاربة"، خالل فترة االقتحامات الصباحية، ونفذوا جوالت استفزازية في 

 المكان.
 17/12/2020، قدس برس

 
 النازفجثامين األسرى الشهداء جر  الفلسطينيين  .12

تتذرع إسرائيل عندما يستشهد أحد األسرى الفلسطينيين في سجونها بأن : بيت لحم -فادي العصا 
مدة حكمه لم تنته، وأنه يجب أن يقضي المدة المتبقية حتى لو كان جثمانا محجوزا، ولكن حالة داود 

مه بتاريخ الخطيب مختلفة هنا؛ فالرجل استشهد قبل أيام من موعد اإلفراج عنه، وانتهى حك
، وتحررت روحه عند بارئها، ولكن جسده ما زال محتجزا لدى سجان غير مكتٍف بما 4/12/2020

أسرى استشهدوا داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي  8داود واحد من  سلب من سنوات عمره وشبابه.
زيز ، وع1980وما زالت جثامينهم محتجزة، وهم الشهداء األسرى أنيس دولة المحتجز منذ عام 

دويكات، وبسام السايح، وفارس بارود وسعدي الغرابلي، ونصار طقاطقة، وكمال أبو وعر، وهؤالء 
أسيرا استشهدوا بسبب  71، و1967أسيرا فلسطينيا استشهدوا داخل السجون منذ عام  226ضمن 

 اإلهمال الطبي.
 17/12/2020، الجزير  نت، الدوحة
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 روسية ضد كورونا للفلسطينيينمنظمة إسرائيلية تحذر من إعطاء لقاحات  .13
دعت منظمة حقوقية إسرائيلية سلطات االحتالل لتوفير لقاحات «: القدس العربي» –الناصرة 

التطعيم ضد عدوى الكورونا للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة محذرة من استيراد لقاحات روسية 
في رسالة ” طّباء لحقوق اإلنسانأ“وأكدت جمعية  قبل المصادقة عليها من قبل جهات طبية رسمية.

على ” منّسق أعمال الحكومة في المناطق“موّجهة إلى كّل من مدير عاّم وزارة الصّحة وما يعرف بـ 
واجب إسرائيل أن توفر اللقاحات للفلسطينّيين في كل من الضفة الغربّية وقطاع غزة. وتحّذر من أن 

الموافقة عليه علميا في إسرائيل، إلى األراضي استيراد اللقاح الروسي، أو أي لقاح آخر لم تتم 
 الفلسطينية يتعارض مع سياسة وزارة الصّحة واالتفاقيات الموقعة مع الفلسطينّيين أنفسهم.
 17/12/2020، القدس العربي، لندن

 
 على التوالي 181سلطات االحتالل تهدم قرية العراقيب للمر   .14

هدمت سلطات االحتالل، الخميس، مساكن أهالي قرية العراقيب، مسلوبة االعتراف والمهددة 
على التوالي. وهذه هي المرة العاشرة التي هدمت  181باالقتالع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 

نصبها  ، فيما يعيد األهالي2020فيها سلطات االحتالل خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 
من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارص في ظل األجواء 

في  2000العاصفة ورغم جائحة كورونا. وتواصل سلطات االحتالل هدم قرية العراقيب منذ العام 
 محاوالتها المتكررة لدفع أهالي القرية لإلحباط. 

 17/12/2020، فلسطين أون الين
 

 ل اإلسرائيلي يحرم الغزيين أرضهم تحت تهديد القتلاالحتال  .15
الفلسطينيين جنوبي  للمزارعينتسبب االستهداف المباشر من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، : غزة

وكانت  قطاع غزة، حرمانهم من أراضيهم، وجني محاصيلهم، لمحاذاتها للسياج الحدودي الفاصل.
المواطنين الزراعية شرقي خان يونس )جنوب قطاع غزة(،  قوات االحتالل وخالل توغلها في أراضي

وضعت الفتات مثبتة بعصي خشبية كتب عليها باللغتين العربية والعبرية، عبارات تطالب 
 الفلسطينيين بالتوقف عن الزراعة في تلك المنطقة وقلع مزروعاتهم، تحت تهديد استهداف حياتهم.

 



 
 
 
 

 

 9 ص             5411 العدد:             12/18/2020 جمعةلا التاريخ: 

 

                                    

ي بيان لها، الخميس، إن قوات االحتالل قامت باستهداف وقالت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، ف
طاقمها ومجموعة من الصحفيين الذين تواجدوا في منطقة الفخاري شرق خان يونس الستطالع 

 المزارعين. شكاوى
 17/12/2020، قدس برس

 
 شتلة زيتون شرق بيت لحم 250مستوطنون يقتلعون  .16

 شتلة زيتون، في قرية كيسان شرق بيت لحم. 250اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، : بيت لحم
وصّعد المستوطنون هجمتهم الشرسة على أهالي القرية، وآخرها مهاجمة منازل المواطنين ورشقها 

 بالحجارة، واالعتداء على رعاة األغنام ومهاجمتهم بالكالب المفترسة أمس.
 17/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نائب حاكم والية فرجينيافلسطيني يترشح لمنصب  .17

عاما(، عن ترشحه لمنصب نائب حاكم  39أعلن الشاب الفلسطيني سام رسول ): وكاالت –واشنطن 
والية فرجينيا في االنتخابات المقررة العام المقبل، والتي تشمل انتخاب حاكم الوالية، والمدعي العام، 

وينحدر رسول من مدينة البيرة، وهو  ونائب الحاكم، إضافة إلى مائة مقعد في مجلس المندوبين.
 .2014عضو مجلس النواب )المندوبين( عن الحزب الديمقراطي في الوالية منذ عام 

 17/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 

 "إسرائيل"المغرب: بدء إجراءات استئناف االتصاالت والرحالت مع  .18
أعلن المغرب، بدء تفعيل إجراءات استئناف الرحالت واالتصاالت مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، بعد 
عودة العالقات بين الجانبين. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية ناصر بوريطة، نقلها بيان 

مغربية قررت وقال بوريطة: إن "المملكة ال لرئاسة الحكومة المغربية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء. 
الشروع في تنزيل وتفعيل إجراءات استئناف الرحالت واالتصاالت مع الجانب اإلسرائيلي"، دون أن 

د موعدا لذلك.  يحدِّ
 17/12/2020، فلسطين أون الين
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 فايننشال تايمز: تعاون إماراتي إسرائيلي لشراء شركة رجل أعمال هندي .19
اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وشركة إماراتية، أبرمت مجموعة أعمال مرتبطة برئيس الوزراء 

( التي مقرها لندن وقد تضررت بفضيحة FINABLR PLCصفقة لشراء شركة "فينابلر بي إل سي" )
( البريطانية عن شخص مطلع Financial Timesونقلت صحيفة فايننشال تايمز ) أدت إلفالسها.

( التي يتولى أولمرت منصب Prism Advance Solutionsقوله إن شركة بريزم آدفانس سوليوشنز )
الملكيين في أبو ظبي بما في ذلك فرعها  االستراتيجيينمديرها غير التنفيذي، ومجموعة الشركاء 

"صرافة اإلمارات"، سيشتريان "فينابلر بي إل سي" التي يمتلك أغلب أسهمها رجل األعمال الهندي 
-الملكيين في أبو ظبي  االستراتيجيينالشركاء  وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة بي آر شيتي.

تابعة للشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي  -والتي يديرها أبو بكر الخوري
 إلمارة أبو ظبي وشقيق الزعيم الفعلي لدولة اإلمارات.

 17/12/2020، الجزير  نت، الدوحة
 

 وع سكني في االماراتسرائيلية سورية بمشر إصحيفة عبرية: شراكة  .20
المناطق في دبي سيكون  أرقىن مشروعا سكنيا في إحدى أ"يسرائيل اليوم"  ذكرت صحيفة: بيت لحم

فيه ألول مرة في االمارات وحتى في العالم العربي عموما، كنيس يهودي، ومصعد يعمل على توقيت 
ن رجل االعمال االسرائيلي فوجئ لدى زيارته أوذكر التقرير يهودية. ساعات ايام السبت، ومطهرة 

قامة كنيس فاخر يقام بالطابق إن رجل االعمال السوري قدم لهم هدية ثمينة بشكل أالمشروع السكني 
نه في حال تمكن من بيع الشقق سيعمل على اقامة مطهرة ومطعم يقدم أالثاني بالمشروع، وتعهد 

 ير(.ل حسب االحكام اليهودية )كوشاالطعمة الحال
 17/12/2020، وكالة معًا اإلخبارية

 
 "إسرائيل"انطالق حملة شعبية لمقاطعة مصرف "أبوظبي اإلسالمي" لتعامله مع  .21

(، حملة شعبية لمقاطعة مصرف "أبوظبي 12-17انطلقت، الخميس )ت: وكاال –اسطنبول 
االستيطان في األراضي اإلسالمي" اإلماراتي، لتعاونه مع "بنك لئومي" اإلسرائيلي الضالع في أنشطة 

وقالت "الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة"، الُمنظمة للحملة، عبر  الفلسطينية المحتلة.
  حسابها على "تويتر"، "ندشن حملتنا األولى لمقاطعة المؤسسات المتصهينة".
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اإلسالمي الذي انخرط في اتفاقية عار مع بنك  : "ستكون )الحملة( عن مصرف أبوظبيتوأضاف
 لئومي الموجود ضمن قائمة األمم المتحدة للشركات المتورطة في االستيطان اإلسرائيلي".
 17/12/2020المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 علماء وأكاديميون ينددون باستئناف بالدهم التطبيع: المغرب .22

ن في المغرب، الخميس، باعتزام بالدهم استئناف تطبيع : ندد علماء وأكاديميو األناضول - الرباط
من العلماء واألكاديميين  200جاء ذلك في عريضة حملت توقيع أكثر من  العالقات مع إسرائيل.

خطيئة “ونددت الشخصيات باإلقدام على ما سمته  والحقوقيين والسياسيين، وال تزال مفتوحة للتوقيع.
وأشادت  ”.األمة أجمعوا على حرمة التصالح مع عدو )إسرائيل( علماء“، مشيرين إلى أن ”التطبيع

وأكدت أن  ”.موقف المغاربة باختالف توجهاتهم، الرافض للتطبيع والمناصر للحق الفلسطيني"بـ
 .”القضية الفلسطينية أمانة لن يتم التخلي عنها مع نصرها حتى تحرير فلسطين“

  17/12/2020، القدس العربي، لندن
 

 فلسطين مويل مشاريع فيمليون يورو منح لت 17.6والنرويج يقدمان األوروبي  االتحاد .23
برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت الحكومة، الخميس، في مكتب رئيس : رام هللا

ألولى مقدمة من واالتفاقية ا الوزراء بمدينة رام هللا، ثالث اتفاقيات مع االتحاد األوروبي، والنرويج.
ماليين يورو لصالح صندوق تطوير واقراض البلديات لدعم مشاريع البنية  10، بقيمة األوربياالتحاد 

مليون  1.3، بقيمة اقية الثانية فمقدمة من النرويجأما االتف التحتية من خالل البلديات في قطاع غزة.
الثة مقدمة من فاقية الثواالت دوالر لتمويل المعهد الوطني للصحة العامة وتعزيز دور وزارة الصحة.

مليون دوالر، لتعزيز صحة الطفولة المبكرة وحمايتها وتنميتها، واالستجابة  6.3، بقيمة النرويج
وقال رئيس الوزراء: "توقيعنا اليوم لهذه االتفاقيات تجعلنا نستكمل  لفيروس "كورونا" في فلسطين.

وأضاف: "نحن نقدم  ".2020العام  ماليين دوالر من المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات بها في 610مبلغ 
ألف عائلة فقيرة  81ماليين دوالر شهريا لقطاع غزة، سواء كان ذلك رواتب أو غيره، و 110ما قيمته 

 ألف عائلة". 120تتلقى مساعدات من الحكومة، مما مجموعه 
 17/12/2020، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 سياسيون يشككون بجدية االتحاد األوروبي حول دعوته إلجراء انتخابات فلسطينية .24
شكك سياسيون فلسطينيون وأوروبيون، بجدية االتحاد األوروبي حول دعوته للسلطة الفلسطينية 

تدى التواصل األوروبي نية. واعتبر هؤالء، خالل ندوة إلكترونية نظمها منإلجراء انتخابات فلسطي
في لندن، االتحاد األوروبي "جزًء من المشكلة؛ ألنه غير جاد في الضغط باتجاه إجراء الفلسطيني 

 انتخابات بمشاركة كافة األطراف". 
"مسارات" هاني المصري أن  وأكد مدير المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية

طية في النظام السياسي الفلسطيني، ُمعقد، وأن إجراء االنتخابات، على الرغم من الترحيب بالديمقرا
 .فلسطين، ليس باألمر السهل

من جهته، تناول األكاديمي السويدي الدكتور أندرس بيرسون، دور االتحاد األوروبي في الجولتين 
(. وقال بيرسون: االتحاد األوروبي وضع 2005/2006، 1996السابقتين من االنتخابات الفلسطينية )

مل معها، وهذا يعني فشل أوروبي في القبول غير المشروط للواقع شروطا على حماس لكي يتعا
وبما أفرزته العملية الديمقراطية. وأضاف "السؤال الكبير الذي يواجه  2006السياسي الفلسطيني عام 

االتحاد األوروبي فيما يتعلق بدعوته الحالية إلجراء انتخابات هو ماذا سيحدث في اليوم التالي 
القول إن هناك فجوة في المعلومات حول الموقف الذي سيتخذه االتحاد األوروبي  إلجرائها؟.. يمكن

 بعد دورة جديدة من االنتخابات".
من جانبه، شكك هيو لوفات زميل سياسات الشرق األوسط وشمال إفريقيا في المجلس األوروبي 

ة إلجراء االنتخابات. للعالقات الخارجية، بجدية االتحاد األوروبي بشأن دعوته للسلطة الفلسطيني
وتساءل: "عن كيفية نظر االتحاد إلى األطراف المركزية داخل الطيف السياسي الفلسطيني وخاصة 
حماس؟". وبسبب حالة الشلل التي يعاني منها االتحاد األوروبي قال لوفات: "يجب على الفلسطينيين 

باالنتخابات( لكي يضعوا االتحاد أن يجتمعوا ويقدموا خارطة طريق لالتحاد األوروبي )فيما يتعلق 
 أمام مسؤولياته ويختبروا مدى جديته بشأن إجراء االنتخابات واالعتراف بنتائجها". 

وأما إيفين إنسير عضو البرلمان األوروبي السويدي، رأت أن االتحاد األوروبي يمكنه أن يلعب دوًرا  
مهًما كوسيط وأن يكون أكثر حزما تجاه )إسرائيل( وممارساتها؛ وذلك لتسهيل مشاركة جميع 

 .ك الذين يعيشون في القدس المحتلةالفلسطينيين في االنتخابات، وخاصة أولئ
أوروبا توماس هامربيرغ، أن الحكومة بدوره، أكد المفوض السابق لحقوق اإلنسان في مجلس 

 السويدية ُمهتمة بدعم االنتخابات في فلسطين، رغم الشعور السائد بأن تأثيرها محدود.
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وقال هامربرغ إن "األوروبيين يشعرون بخيبة أمل متزايدة بسبب عدم وجود تفاؤل وجدية تجاه  
يكون بمثابة عائق حقيقي أمام أي االنتخابات من قبل الالعبين الرئيسيين في المنطقة، وأن ذلك س

 تحرك جاد من قبل االتحاد األوروبي".
 17/12/2020، فلسطين أون الين

 
 المدن اإلسرائيلية: آالف الكاميرات بالحيز العام تنتهك الخصوصية .25

أكد تقرير لمركز األبحاث والمعلومات التابع للكنيست أن بلديات كثيرة وهيئات أخرى : بالل ضاهر
تنصب آالف الكاميرات في الحيز العام وفقا لمشيئتهم، من دون التشاور ومن دون وجود قانون بهذا 

اية الخصوص. وتستخدم بعض البلديات هذه الكاميرات من أجل إدارة المدينة وليس لغرض الحم
 فقط.

، تعليمات بشأن 2012وأشار التقرير إلى أن هيئة حماية الخصوصية في وزارة القضاء أصدرت، عام 
نصب الكاميرات، وشملت تعليمات بشأن استخدام درونات )طائرات مسيرة صغيرة(، وذلك إلى جانب 

وزارة الداخلية حول الكاميرات في مواقف السيارات، لكن ال يوجد تشريع ينظم قضية تفعيل  أنظمة
 الكاميرات.

وقالت عدة بلديات وعيئات حكومية، ردا على توجه مركز األبحاث والمعلومات إليها، إن الكاميرات 
الدراسات، فيما التي نصبتها ال تشخص وجوها. ولم ترد سلطة المطارات على توجه مركز األبحاث و 

 طلبت وزارة األمن الداخلي أن يبقى ردها سريا.
وقال مندوب مركز األبحاث والمعلومات، أول من أمس، للجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست، التي 
طلبت إعداد التقرير، إن اإلشكالية تمكن في "عدم التطرق أو عدم وجود إطار يراقب أو ينظم هذا 

 المجال".
ويتم نصب الكاميرات في الحيز العام في المدن اإلسرائيلية بموجب برنامجين، حسبما ذكرت صحيفة 
"هآرتس" اليوم، الخميس. البرنامج األول هو "مدينة بال عنف"، وهدفه رصد ومنع والتحقيق في 

أجل  اعتداءات وأعمال عنف، وذلك بواسطة كاميرات فيديو صامتة. والبرنامج الثاني هو "الخطة من
كاميرا لتشخيص  63تعزيز األمن الشخصي في الحيز الريفي"، وهدفها منع جرائم زراعية، وتم نصب 

 بلدة. 17أرقام سيارات في 
وقالت بلدية القدس إنها تستخدم تكنولوجيا لتحليل مقاطع فيديو ترصد حركة السير أو ترصد نشاطا 

أضافت البلدية أن ألف كاميرة حراسة منتشرة غير مألوف، من أجل إدارة الحيز العام والمواصالت. و 
في أنحاء المدينة. إضافة إلى ذلك، نصب مركز إدارة حركة السير التابع للبلدية كاميرات على طول 

 الشوارع المركزية في القدس، وقسم منها ُيستخدم لمراقبة الداخلين إلى شوارع معينة.
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كاميرا إلنفاذ القانون في مواقف  20وأجسام، و كاميرا، ترصد حركة السير 1,200وتوجد في تل أبيب 
 السيارات.

كاميرا في مديننة الرملة،  100ونصبت بلديات المدن الصغيرة عددا أقل من الكاميرات، حيث توجد 
 وغالبيتها في الحدائق العامة ومؤسسات التعليم.

ك، من أن هذه وحذر المحاضر في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، بروفيسور ميخائيل بيرنه
الكاميرات "تقلص حيزنا الشخصي في الحيز العام"، وأن من حق المواطن "الجلوس في ركن ما في 

 المدينة من دون أن يضطر أنن يشرح شيئا ألحد ما".
وأضاف بيرنهك أنه "ال ينبغي أن يخشى األفراد الذين يحافظون على القانون من أنهم مراقبون طوال 

ات يتسبب بشعور بأن المواطن مراقب في كل دقيقة. وهذا شعور غير لطيف الوقت. ووجود الكامير 
 ويوحي بنظام شرطوي".

 17/12/2020، 48عرب 
 

 انتهى اإلجماع العربي والوصاية على قضيتنا .26
 عصام شاور د.

واالستسالم مع االحتالل اإلسرائيلي، قال أحمد أبو الغيط بعد شهر من توقيع اإلمارات اتفاقية العار 
األمين العام لجامعة الدول العربية: نحن على ثقة بأن التطورات التي تشهدها المنطقة مؤخًرا، 
وبالذات ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي، لن تؤثر في اإلجماع العربي 

حتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية كاشتراط أساسي لكي يتحقق السالم بشأن حتمية إنهاء اال
 العادل والشامل في الشرق األوسط.

نما هو توافق بين الدول الوازنة في جامعة  أعتقد أن هذا التصريح ال يمثل وجهة نظر أبو الغيط وا 
ة العربية للسالم بالمقلوب وقد الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على تطبيق المبادر 

تكون منقوصة، أي تطبيع عربي شامل بين الدول العربية ودولة االحتالل )إسرائيل( ثم بعدها تتم 
، فالمبادرة العربية 1967مناقشة القضية الفلسطينية واالنسحاب اإلسرائيلي من المناطق المحتلة عام 

إسرائيلي كامل كشرط لبدء التطبيع مع الدول كان الشرط األساسي فيها هو انسحاب  2002للسالم 
العربية ولكننا نرى العكس، وال أعتقد بوجود نوايا لدى العدو اإلسرائيلي لالنسحاب من أي شبر من 

، كما لم يعد هناك تفكير في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ما دام حصل مجاًنا على 67مناطق 
 أمر كان يفكر في دفع ثمن له.
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قد يكره بعضنا شيًئا وفيه خير لنا، حيث إن استسالم بعض الدول العربية أو حتى كلها ال يعني أن 
نما ظهر عوار كانت تحاول إخفاءه ال أكثر. الجيد أنه لم  أمًرا جديًدا قد طرأ على طبيعة األنظمة وا 

عربي الذي كان يعد هناك إمكانية أن نجعل الدول العربية وصية على شعبنا وقضيتنا، اإلجماع ال
مثل سيًفا مصلًتا على المقاومة الفلسطينية سقط ولم يعد مقبواًل من أي فلسطيني االحتكام إلى 
لى إجماعهم، ال يمكن للنظام العربي الرسمي أن يكون وسيًطا بين حماس وفتح  األنظمة العربية وا 

شعوب العربية في موضوع المصالحة، ألن كل من هرول إلى المحتل انفصل عن شعبه، فكل ال
ترفض التطبيع وكل من طبع مع المحتل اإلسرائيلي معزول عن شعبه بل وأصبح معادًيا له، 

 وعروش التطبيع آيلة للسقوط ولن تدوم طوياًل.
ال بد للقيادة الفلسطينية من أن تستمع إلى صوت العقل وأن تكف عن البحث عن حلول خارج حدود 

نجاز المصالحة الداخلية الوطن، وال بد من دعم توجه الفصائل  الداعية إلى اسقاط اتفاقية أوسلو وا 
قامة دولة  حتى تتوفر لنا القدرات الذاتية الوطنية الفلسطينية لهدم معبد المطبعين وطرد المحتلين وا 

على أساس وثيقة الوفاق الوطني ودون اعتراف للمحتل بالشرعية على أي  67فلسطينية على حدود 
 شبر من فلسطين.

 17/12/2020أون الين،  نفلسطي
 

 نهج رئيس "الموساد" الجديد في العمل .27
 رونين بيرغمان

ليحل محل يوسي كوهن في منصب «. د»سواء أقصد بنيامين نتنياهو ذلك ام لم يقصد، فإن اختياره 
هو نوع من الحسم بين نهجين في الجهاز وفي صراع المكانة المتواصل بين « الموساد»رئيس 

اقسامه. يتبنى أحد المناهج العمل الهادئ، المتواصل، في الظالل، وأساسه الحصول على 
واعداد البنية التحتية لحاالت الطوارئ القاسية التي تضطر فيها الدولة الى اعمال تلحق المعلومات 

قدر ممكن من االعمال التي تترك آثارها وتنتهي  أكبرضررا ذا مغزى بالخصم. نهج ثاٍن يتبنى 
« السكين بين األسنان»بضرر ذي مغزى للخصم، حتى في اوقات ليست حالة طوارئ. هذا النهج، 

في يد مائير داغان، ميز أيامه وميز جدا ايضا « الموساد» أودعه ارئيل شارون عندما كما صاغ
 «.سلسلة عمليات تكتيكية تولد نتيجة استراتيجية»يوسي كوهن. كالهما تحدث عن 

في السنوات االخيرة، أو نسبت له في وسائل « الموساد»تكفي مراجعة سلسلة العمليات التي نفذها 
نفهم ما هي طبيعة هذا النهج. مثال ممتاز يمكن الحديث فيه، ألن اسرائيل  االعالم الدولية كي

االرشيف النووي، حيث كشف نتنياهو العملية « الموساد»أخذت المسؤولية عنه، هو سرقة وكالء 
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ونشر نسخا عن الوثائق للقوى العظمى واالمم المتحدة، ما ألحق بإيران ضررا معنويا، اقتصاديًا 
 جدًا. وسياسيًا كبيراً 

ما كان لهذا الضرر أن يقع بشكل آخر، وبعضه ينبع من قرار كشف العملية. سيقول مؤيدو النهج 
، التي كان ينبغي أن تبقى «الموساد»المحافظ، ان وجود العملية كشف بل عرض للخطر قدرات 

 ذلك.ألوقات الطوارئ، وان الكشف هو مثل االصبع في عين االيرانيين، لم نعلن فقط بل تبجحنا ب
الى مدرسة داغان وكوهن مع السكين بين االسنان، حيث يسعى الى االشتباك ويبحث «. د»ينتمي 

 عن ترك البصمة.
يعين شخص قضى معظم حياته « الموساد»تعيينه هو ايضا انتصار داخلي: للمرة الثانية في تاريخ 

غيرت « الموساد«لـ«. د»، قسم التجنيد والتفعيل للعمالء. عندما تجند «تسومت»المهنية في قسم 
خطة التأهيل ومهماته النهائية والترجمة العملية تحددت بالتنفيذ الفعلي في الميدان. وقد حصل على 
الشهادة العملياتية في أعمال كان قائدها دافيد ميدان. ومع شهادة التأهيل اجتذب يوسي كوهن، الذي 

نصب العملياتي االول له في اليه وكلفه في الم«. د»كان في حينه في منصب آخر واخذ 
 «.الموساد»

في المنصب. أول من «. د»القرب بين الرجلين، منذ أن دربه كوهن الحقا، يقبع في اساس تعيين 
في  100وكانت النتيجة «. الموساد»التعيين تحدثت مع سلسلة من رجال  بأمرأمس، بعد أن علم 

في مالءمته  أحدن يعين شخصا ال يختلف المئة مقابل صفر. لقد نجح نتنياهو في هذه المرة في أ
الثناء من الحائط الى الحائط. كما ان توليه منصب  بإجماع، ويحظى «الموساد»لمنصب رئيس 
، الذي يعنى بالتعقبات، االقتحامات، والعمليات في بلدان القواعد، والبلدان «كيشت»نائب رئيس قسم 

له االحتكاك بعمليات من نوع آخر مهم جدا  معها عالقات دبلوماسية، أتاح إلسرائيلالتي توجد 
 «.الموساد«لـ

مهام منصبه قبل سنتين ولم يحَظ أنهى الذي «. أ»توليه منصب نائب كوهن بعد النائب السابق 
امام عدة تحديات اساسية، «. د»بالمنصب، أجازه في دورة مكثفة جدا فيما يتضمنه المنصب. يقف 

في ايام بايدن سيحصل « الموساد«. وإيران –زي وفروعه اولها مواصلة الحرب ضد العدو المرك
 على يد حرة اقل بكثير مما في ظل االدارة االميركية الحالية.

في الشرق االوسط، والتي قبعت في اساس « الموساد»والثاني هو الحفاظ على منظومة عالقات 
اما الحفاظ على العالقات القدرة على التوقيع على سلسلة اتفاقات السالم. التوقيع هو أمر واحد، 

وتطويرها فشيء آخر. فهذه العالقات هشة ويمكن أن توجد في خطر عميق لنقل بسبب انفجار 
 عنيف مع الفلسطينيين.
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التي كانت في الماضي في مقدمة فعل  لألقسامتحٍد ثالث هو مواصلة بناء القوة وايجاد حل 
للعمليات الخاصة. التحدي « قيساريا»م مختلفة تضررت قوتها، وال سيما قس وألسباب« الموساد»

الرابع هو الدخول في حذاء كوهن الكبير، الذي ال تزال امامه نحو نصف سنة في المنصب وبالتأكيد 
يسره أيضا هذا التعيين الذي هو توصيته وكذا ليتأكد من أن الرئيس التالي سيكون رئيسا من داخل 

في الجهاز، بعد أن سبق أن « يعلق»رج وكذا اال وليس جنراال ينزل بالمظلة من الخا« الموساد»
 مددت واليته نصف سنة. وبالصدفة تكون هذه حكومة انتقالية.

 «يديعوت»عن 
 17/12/2020األيام، رام هللا، 
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