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 اتفاقيات في مجاالت متعددة ربعأيوقعان  "إسرائيل"المغرب و  .1
سبرائيل، وقع ال حءتم العطيوي: - البرعءط، 23/12/2020، لندن، الشرق األوسطذكبرت  مغبرب وا 

الثالثء  في البرعءط، أبرعع اتفءقيءت في مجءالت متاددة، خالل زيءبرة الوفد األميبركي اإلسبرائيلي عءلي 
ويتالق األمبر عءتفءق حول اإلعفء  من إجبرا ات التأشيبرة عءلنسعة لحءملي الجوازات  المستوى.

ني، تنص على أن يلتزم الطبرفءن الديعلومءسية وجوازات الخدمة، ومذكبرة تفءهم في مجءل الطيبران المد
كمء تم التوقيع، على مذكبرة تفءهم حول االعتكءبر  عإجبرا  منءقشءت إلعبرام اتفءق حول الخدمءت الجوية.

وتطويبر الموابرد المءئية، وتنص على التاءون التقني في مجءل تدعيبر وتهيئة المء ، عءإلضءفة إلى 
بر، تنص على إناءش الاالقءت االقتصءدية عين مذكبرة تفءهم للتاءون في مجءل المءلية واالستثمء

العلدين من خالل التجءبرة واالستثمءبر، والتفءوض حول اتفءقيءت أخبرى تؤطبر هذه الاالقءت، ويتالق 
األمبر عءتفءقية تجنب االزدواج الضبريعي واتفءقية إناءش وحمءية االستثمءبرات واتفءقية المسءعدة 

 الجمبركية.
ن الاءهل المغبرعي، جدد اإلعبراب عن ابرتيءحه الاميق للنتءئج التءبريخية وقءل عيءن للديوان الملكي، إ
ديسمعبر )كءنون الثءني( الحءلي، مع البرئيس دونءلد تبرمب، إضءفة إلى  10لالتصءل الذي أجبراه في 

التداعيبر المالن عنهء من أجل استئنءف آليءت التاءون مع إسبرائيل، تشكل تطوبرات كعبرى في سعيل 
وأضءف العيءن أن هذه التداعيبر تهم التبرخيص لشبركءت الطيبران  الستقبرابر اإلقليمي.تازيز السالم وا

اإلسبرائيلية عنقل أفبراد الجءلية اليهودية المغبرعية والسيءح اإلسبرائيليين إلى المغبرب، واالستئنءف الكءمل 
اءون لالتصءالت والاالقءت الدعلومءسية والبرسمية مع إسبرائيل على المستوى المنءسب، وتشجيع ت

 اقتصءدي ثنءئي دينءمي وخالق، والامل من أجل إعءدة فتح مكتعي االتصءل في البرعءط وتل أعيب.
وكءن الاءهل المغبرعي الملك محمد السءدس، قد استقعل عءلقصبر الملكي عءلبرعءط، وفدًا يضم جءبريد 

تشءبر األمن وأكد الاءهل المغبرعي لمس كوشنبر، ومئيبر عن شعءت، مستشءبر األمن القومي اإلسبرائيلي.
القومي اإلسبرائيلي، على البرواعط الخءصة مع الجءلية اليهودية المغبرعية، والسيمء أفبرادهء الذين 

 يشغلون منءصب مسؤولية في إسبرائيل.
وعحسب مء نقلته وكءلة األنعء  المغبرعية، جدد الملك محمد السءدس، "موقف عالده الثءعت عشأن 

دولتين اللتين تايشءن جنعًء إلى جنب في سالم وأمءن، وعلى القضية الفلسطينية، والقءئم على حل ال
المفءوضءت عين الجءنعين الفلسطيني واإلسبرائيلي كسعيل وحيد للتوصل إلى تسوية شءملة ونهءئية، 

 وكذا التزام الاءهل المغبرعي، برئيس لجنة القدس، عءلحفءظ على الطءعع اإلسالمي للمدينة المقدسة.
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ن األميبركي واإلسبرائيلي تم التوقيع، أمءم الاءهل المغبرعي، على إعالن وفي ختءم استقعءل الوفدي
سبرائيل، وقاه برئيس الحكومة المغبرعية ساد الدين  مشتبرك عين المغبرب والواليءت المتحدة األميبركية وا 

 الاثمءني، وجءبريد كوشنبر، ومئيبر عن شعءت.
لفتت صحيفة "يدياوت أحبرونوت" وكءالت: ، عن البرعءط، من 23/12/2020، األيام، رام هللاوأضءفت 

ععبر موقاهء اإللكتبروني، إلى أنه تم التوقيع على اتفءقية لتجديد الاالقءت الدعلومءسية، واتفءقية 
للتاءون في مجءل الموابرد المءئية )تزويد المغبرب عتقنيءت تحلية الميءه(، واتفءقية تاءون صحية وأخبرى 

مئيبر عن شعءت، و في مؤتمبر صحءفي مشتبرك مع كوشنبر و  مءلية، واتفءقية في مجءل الطيبران المدني.
قءل وزيبر الخءبرجية المغبرعي، نءصبر عوبريطة إن "مكءتب التمثيل الدعلومءسي في إسبرائيل والمغبرب 

وأضءف  ستفتتح في غضون أسعوعين وتم االتفءق على تسييبر برحالت طيبران معءشبرة عين الدولتين".
سبرائيل، واستئنءف عوبريطة، إنه تقبربر إصدابر تبرخيص للبرحالت ال جوية المعءشبرة عين المغبرب وا 

االتصءل عين المسؤولين اإلسبرائيليين ونظبرائهم المغءبرعة عشكل فوبري، إضءفة إلى تشجيع التاءون 
سبرائيل في مجءالت التجءبرة والمءلية والتأشيبرات والخدمءت القنصلية.  االقتصءدي عين المغبرب وا 

 
 لالنخراط بعملية سياسية جدية برعاية الرباعيةعباس لبوتين: الجانب الفلسطيني مستعد  .2

محمود ععءس خالل اتصءل هءتفي، الثالثء ، مع البرئيس  ةالفلسطيني السلطة أكد برئيس :برام هللا
البروسي فالديميبر عوتين، على "استاداد الجءنب الفلسطيني لالنخبراط في عملية سيءسية جدية تحت 

قبرابرات الشبرعية الدولية والقءنون الدولي"، مشددًا على برعءية البرعءعية الدولية، قءئمة على أسءس 
 "أهمية عقد المؤتمبر الدولي للسالم في النصف األول من الاءم المقعل إلطالق عملية السالم".

 22/12/2020العربي الجديد، رام هللا، 
 

 أبو ردينة: الحكومة االسرائيلية تتحمل مسؤولية استمرار ارهاب المستوطنين .3
دان النءطق البرسمي عءسم البرئءسة، نعيل أعو بردينة، اعتدا ات المستوطنين اإلبرهءعية التي أ: برام هللا

لحءق أضبرابر عممتلكءتهم، واستمبرابر  استهدفت أعنء  شاعنء، مء تسعب عإصءعة عدد من المواطنين وا 
على  سيءسة تهجيبر الاءئالت المقدسية من منءزلهء واالستيال  عليهء، إضءفة إلى مواصلة االعتدا ات

قعل عصءعءت المستوطنين  المتكبربرة من خالل االقتحءمءتالمقدسءت االسالمية والمسيحية من 
 للمسجد االقصى المعءبرك.
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 وحمل أعو بردينة في عيءن، الحكومة اإلسبرائيلية مسؤولية استمبرابر اعتدا ات المستوطنين اإلبرهءعية. 
 يبر الحمءية الدولية لشاعنء.وجدد دعوة المجتمع الدولي ومجلس األمن إلى اإلسبراع عتوف

 22/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تحالف دولي إلعادة إحياء عملية السالميدعو إلى اشتية  .4
عحث برئيس الوزبرا  محمد اشتية، مع نءئب برئيس الوزبرا  وزيبر خءبرجية العبرتغءل اوغستو : برام هللا

وشدد اشتية خالل اللقء ، على أهمية كسبر  دات السيءسية.سءنتوس سيلفء، آخبر التطوبرات والمستج
األمبر الواقع، وتطعيق دعوة العبرلمءن العبرتغءلي للحكومة لالعتبراف عدولة فلسطين. وأشءبر برئيس 
الوزبرا  الى ضبروبرة تشكيل تحءلف دولي إلعءدة إحيء  عملية السالم، تبرأسه البرعءعية الدولية، على 

يجءد حل عءدل وشءمل للقضية أسءس قبرابرات األمم المتحدة و  القءنون الدولي، إلنهء  االحتالل وا 
 الفلسطينية.

 22/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المجلس الوطني يدعو برلمانات العالم إلدراج "كنيست" االحتالل كبرلمان عنصري .5
لم إلدبراج الكنيست االسبرائيلي كعبرلمءن دعء المجلس الوطني الفلسطيني العبرلمءنءت في الاء: برام هللا

عنصبري وماءٍد للديمقبراطية وحقوق اإلنسءن عاد إقبرابره مشبروع قءنون شبرعنة العؤبر االستيطءنية عتءبريخ 
ودعء المجلس لممءبرسة الضغط على الكنيست االسبرائيلي ليتوقف فوبرًا عن وضع  .16-12-2020

ت ومعءشبرًا ألهداف ومقءصد االتحءدات والجمايء تلك التشبرياءت عءعتعءبرهء تشّكل انتهءكًء واضحءً 
 .العبرلمءنية وشبروط الاضوية فيهء

 22/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أبو يوسف: منظمة التحرير لم تبحث عن بديل لعريقات لغاية اآلن .6
لتحبريبر الفلسطينية، أن صبّرح واصل أعو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ا :أ ف ب - برام هللا

منصب أمين سبر اللجنة التنفيذية للمنظمة ومسؤول ملف المفءوضءت مع الجءنب االسبرائيلي ال يزال 
  يومًء على وفءة الدكتوبر صءئب عبريقءت. 42شءغبرًا، برغم مبروبر

 22/12/2020القدس، القدس، 
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 حماس: خيار المقاومة األقدر على لجم اعتداءات االحتالل .7
عءًمء(، والذي ابرتقى عاد تنفيذه عملية  17حمءس" شهيد فلسطين محمود عمبر كميل )نات حبركة "

وأكدت الحبركة  إطالق نءبر عطولية عند عءب حطة أحد أعواب المسجد األقصى المعءبرك في القدس.
في عيءن صحفي الثالثء ، أن خيءبر المقءومة هو القءدبر على لجم االحتالل ووقف اعتدا اته عحق 

 .تنء في القدس واألقصىبرضنء ومقدسءأ
 22/12/2020موقع حركة حماس، 

 
 المقاومة الشاملة هي السبيل األمثل لمواجهة ااٍلرهاب الصهيوني": الجهاد" .8

إن “، وقءلت: عءًمء( 17نات حبركة الجهءد اإلسالمي شهيد فلسطين محمود عمبر كميل )غزة: 
تصءعد ضد شاعنء في القدس وني المالمقءومة الشءملة هي السعيل األمثل لمواجهة ااٍلبرهءب الصهي

 ”.والضفة
 22/12/2020القدس العربي، لندن، 

 
 فصائل المقاومة تطالب فتح بعدم المراهنة على اإلدارات األمريكية والمفاوضات .9

أكدت فصءئل المقءومة الفلسطينية في غزة، أهمية تحقيق الوحدة الوطنية، على أسءس الحفءظ : غزة
وطنية موحدة؛ لمواجهة كل التحديءت التي تاصف  استبراتيجيةوافق على على الثواعت، وضبروبرة الت

ودعت الفصءئل، في عيءن صدبر في ختءم اجتمءع لهء، الثالثء ، حبركة  عءلشاب الفلسطيني وقضيته.
"فتح" لالستجءعة للمجموع الوطني، وتنفيذ مء تم التوافق عليه في كل اللقء ات الوطنية، والتوقف عن 

 الاعث عءلشأن الفلسطيني والمبراهنة على اإلدابرات األمبريكية وسبراب المفءوضءت.سيءسة التفبرد و 
وطءلعت السلطَة عتازيز صمود أعنء  الشاب الفلسطيني في غزة، وبرفع اإلجبرا ات الاقءعية ضد غزة، 

 والتوقف عن تسميم األجوا  عءالعتقءالت السيءسية المقيتة لبرموز وكوادبر وأعنء  الضفة الغبرعية.
ودعت أعنءَ  الشاب الفلسطيني للمزيد من هذه ، ت فصءئل المقءومة عمليَة عءب حطة العطوليةوعءبرك

 الامليءت العطولية، مؤكدة أن هذه الاملية هي البرد الطعياي على جبرائم االحتالل.
 22/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تحرص على بناء العالقات مع جميع الدول: أبو مرزوق .10

أكد موسى أعو مبرزوق، برئيس مكتب الاالقءت الدولية في "حمءس"، أن "الواقع يحتم : صفيةمحمد 
على حبركته دبراسة المنظومة السيءسية من أجل تطويبرهء، حتى تحقق المصءلح االستبراتيجية للقضية 
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وأضءف،  الفلسطينية"، مشددا، على ضبروبرة قطع حعل التأييد الخءبرجي للكيءن اإلسبرائيلي وتفكيكه.
الل وبرقة قدمهء، ضمن فاءليءت المؤتمبر السءعع، في ذكبرى انطالقة "حمءس"، الثالثء ، أن خ

االحتالل اإلسبرائيلي يولي أهمية كعيبرة للاالقءت الدولية، عءعتعءبره الكيءن الوحيد الذي انشأته األمم 
الدول  المتحدة، و"لذلك صبراعنء ال ينحصبر عءلادو الصهيوني، عل يمتد إلى ميءدين الاالقءت مع

أكد أن "حمءس" تحبرص على عنء  الاالقءت مع جميع الدول "ألننء نبريد من الدول أن يسماوا  كءفة".
وشدد على أن ثواعت عالقءت "حمءس" عءلدول الابرعية، تستند على  منء، ال أن يسماوا من غيبرنء".

ءتهء، فهم شبركء  عدم التدخل في شؤون أي دولة، مؤكدا أن "حءضنتنء في المنطقة الابرعية عكل مكون
 في القضية، وقوة الابرب قوة لنء، وخسءبرة الابرب خسءبرة لنء".

 23/12/2020، قدس برس
 

 لشركة صيرفة في غزة بحجة "دعم اإلرهاب"ماليين دوالر من إيران  4 مصادرة: "إسرائيل" .11
بر عءدعء  ماليين دوال 4وقع وزيبر الجيش اإلسبرائيلي عيني غءنتس، الثالثء ، أمبرا عمصءدبرة : عيت لحم

وجء  توقيع القبرابر، وفق مصءدبر ععبرية،  أنه تم تحويلهء من إيبران إلى حبركة حمءس في قطءع غزة.
 عنء  على توصية من القيءدة االقتصءدية الوطنية لمكءفحة "اإلبرهءب" التءعاة لوزابرة الجيش االسبرائيلي.

ت مخصصة لتطويبر وادعت إسبرائيل أن األموال التي حوّلت إلى حمءس ععبر شبركة صبرافة، كءن
 العنية التحتية الاسكبرية لحمءس في غزة، عمء في ذلك إنتءج األسلحة ودفع برواتب لانءصبرهء.

 22/12/2020، وكالة معًا اإلخبارية
 

 مناورة عسكرية لفصائل المقاومة بغزة األسبوع المقبل .12
سكبرية على مستوى أعلنت الغبرفة المشتبركة لفصءئل المقءومة، الثالثء ، أنهء عصدد تنفيذ منءوبرة ع

قطءع غزة يوم األحد القءدم، الذي يصءدف ذكبرى "مابركة الفبرقءن". وستعدأ المنءوبرة عمؤتمبر صحفي 
لألجنحة الاسكبرية لإلعالن عن المنءوبرة، وسيصءحعهء إطالق برشقءت صءبروخية عءتجءه العحبر مع 

متواصلة سءعة 12الل عد  المنءوبرة. وعينت الغبرفة المشتبركة أن المنءوبرة ستنفذ في كل القطءع خ
هنءك إجبرا ات لوزابرة الداخلية مصءحعة للمنءوبرة. وأكدت أنه سيتم فتح موقاين على مستوى  وسيكون

 القطءع لكءفة وسءئل اإلعالم للتغطية المنءوبرة.
 22/12/2020، فلسطين أون الين
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 / مارس المقبل"الكنيست" اإلسرائيلي يحل نفسه وانتخابات جديدة في آذار .13
وكءالت: تّم حّل الكنيست اإلسبرائيلي منتصف ليلة أمس، مء استدعى الدعوة إلجبرا   -القدس

 23فقد أعلن برئيس الكنيست يءبريف ليفن ليلة أمس برسميًء، عن حل العبرلمءن الـ  انتخءعءت جديدة.
آذابر المقعل عاد أن فشلت الحكومة في التوصل  23والتوجه إلى إجبرا  انتخءعءت عبرلمءنية عءمة في 

اتفءق عشأن ميزانية الدولة، لتكون البراعاة التي تشهدهء إسبرائيل خالل عءمين، ليستمبر عمل إلى 
 أشهبر. 7حكومة الوحدة عين الليكود و"كءحول الفءن"، نحو 

يأتي ذلك مع وصول الفبرقء  في الحكومة إلى طبريق مسدود في قضءيء تتالق عءلتايينءت في الجهءز 
لتنءوب على برئءسة الحكومة، عموجب االتفءق االئتالفي، عين القضءئي والمنءصب الحسءسة وموعد ا

 عنيءمين نتنيءهو، وعيني غءنتس.
(، المصءدقة على 120)من أصل  47نءئعًء مقءعل  49وبرفض الكنيست، الليلة قعل المءضية، عأغلعية 

ن سيجنب مشبروع القءنون الذي طبرحه االئتالف الحءكم، لتأجيل إقبرابر الميزانية لمدة أسعوعين، مء كء
 العالد الذهءب لجولة انتخءعءت جديدة.

وقعيل ذلك، صبرح برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي، عنيءمين نتنيءهو، عأنه ال يبرغب في تعكيبر موعد 
االنتخءعءت، محماًل برئيس )أزبرق أعيض(، عيني غءنتس المسؤولية عن األزمة، عسعب دعمه لمء 

 وصفه عدكتءتوبره لموظفي اليسءبر.
كلمة عءلتلفزيون "إذا ُفبرضت علينء االنتخءعءت، أعدكم عأننء سنفوز" ملقيًء عءلالئمة  وقءل نتنيءهو في

 على حزب "أزبرق أعيض" وهو حزب الوسط الذي يتزعمه غءنتس في أزمة االئتالف.
ومن جهته، عقب )أزبرق أعيض(، عءلقول: إن "مدانًء عجبرائم جنءئية"، في إشءبرة إلى نتنيءهو، "يجبر 

 ماءبرك انتخءعية، ولوال محءكمته لكءن كل شي  على مء يبرام".الدولة إلى أبرعع 
 23/12/2020األيام، رام هللا، 

 
 استقالة لجنة تقصي الحقائق بقضية الغواصات .14

قدم أعضء  لجنة تقصي الحقءئق حول قضية الغواصءت، التي شكلهء وزيبر األمن : عالل ضءهبر
لى خلفية أزمة شديدة نشأت في األيءم األخيبرة اإلسبرائيلي، عيني غءنتس، استقءلتهم يوم الثالثء ، ع

 عينهم وعين المستشءبر القضءئي للحكومة، أفيحءي مندلعليت. وتوجه غءنتس إلى مندلعليت، اليوم
 ، من أجل تنظيم عمل اللجنة، وطلب تايين أعضء  جدد فيهء.]امس[

 22/12/2020، 48عرب 
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 القومية" جبارين: أغلبية ساحقة بين قضاة العليا تدعم "قانون .15
الثالثء ، في  ]أمس[ قءضيء يوم 11تنظبر المحكمة الاليء اإلسبرائيلية عهيئة موساة من : عالل ضءهبر

التمءسء ضد "قءنون القومية" الانصبري. وعاث برئيس الكنيست، يءبريف ليفين، برسءلة إلى برئيسة  15
في تشبريع القوانين،  المحكمة، القءضية إستيبر حيوت، صعءح اليوم، طءلب فيهء عأال تتدخل المحكمة

 وخءصة قوانين أسءس، وأن أي قبرابر ستصدبره ضد القءنون الانصبري سيكون فءقدا للصالحية.
وقءل مديبر عءم مبركز عدالة، الدكتوبر حسن جعءبرين، إنه "واضح من توجه القضءة وجود أغلعية 

ة لقسم من العنود سءحقة عينهم داعمة للقءنون. ومن الجهة األخبرى، يعدو أنهم سياطون تفسيبرات ماين
 التي تتمءشى مع قبرابرات أصدبرتهء في المءضي، مثل العند السءعع في القءنون".

وأضءف جعءبرين أنه "يعدو أن المحكمة غيبر فءهمة وغيبر واعية دستوبريء لخطوبرة هذا القءنون، وغيبر 
 لدبرجة عنصبرية هذا القءنون". –ال سيءسيء وال دستوبريء وال قءنونيء  –واعية 

 22/12/2020، 48عرب 
 

فلسطينيو الداخل يتجهون لتصعيد احتجاجاتهم ضد تواطؤ الشرطة اإلسرائيلية مع الجريمة في  .16
 بلداتهم

صءدق العبرلمءن اإلسبرائيلي )الكنيست( على مشبروع قءنون قدمته النءئب عن المشتبركة عءيدة  النءصبرة:
 دى استصدابر أمبر حمءية ضدهم. تومء سليمءن عءلقبرا ة األولى يلزم البرجءل الانيفين عتلقي الاالج ل

ويأتي هذا القءنون على خلفية استفحءل االعتدا  على النسء  خءصة الابرعيءت في فتبرة تفشي كوبرونء 
في هذه الفتبرة. وجدد فلسطينيو  48وهو مبرتعط عءستشبرا  الجبريمة والانف على أشكءله داخل أبراضي 

الجبريمة والمجبرمين وبرؤسء  الاصءعءت وتجءبر الداخل احتجءجءتهم على تواطؤ الشبرطة اإلسبرائيلية مع 
محمد عبركة أن  48السالح والمخدبرات داخل علداتهم. وأكد برئيس لجنة المتءعاة الاليء داخل أبراضي 

هنءك مخططء لتصايد االحتجءجءت الجمءهيبرية والميدانية حتى تقوم الشبرطة اإلسبرائيلية عواجعءتهء 
 والمجبرمين.الدستوبرية والكف عن التواطؤ مع الجبريمة 

 22/12/2020القدس العربي، لندن، 
 

 ”دول عربية أخرى”بورصة تل أبيب تتوقع جذب مستثمرين من اإلمارات و .17
القدس: ذكبر إيتءي عن زئيف البرئيس التنفيذي لعوبرصة تل أعيب اليوم الثالثء  أن العوبرصة تتوقع أن 

في أعقءب تطعيع  2021في عءم  تكسب مستثمبرين جددا من دولة اإلمءبرات الابرعية ودول عبرعية أخبرى
 الاالقءت عين إسبرائيل ودولة اإلمءبرات.

 22/12/2020القدس العربي، لندن، 
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 "ما تفعلوه عيب"النائب سامي أبو شحادة يوبخ مسؤولين إماراتيين زارا الكنيست:  .18
وعخ النءئب سءمي أعو شحءدة عن القءئمة المشتبركة التجمع الوطني ”: القدس الابرعي“-القدس

ديمقبراطي، مسؤولين إمءبراتيين زابرا الكنيست اليوم الثالثء  وشءبركء في اجتمءع لجنة االقتصءد ال
وععبر النءئب أعو شحءدة عن خجله عمء  العبرلمءنية خالل عحثهء مء يابرف عأبرعءح الجمهوبر من الغءز.

 يفاله برواد التطعيع اإلمءبراتيين.
مءبراتيين حضبرا لطبرح تجبرعتهمء في مجءل إقءمة إن المسؤولين اإل” القدس الابرعي”وقءل أعو شحءدة  لـ

صندوق قومي ألبرعءح النفط. كمء قءل أعو شحءدة إنه وجد من المنءسب توعيخ كل من جمءل الجبروان 
الشنطي سكبرتيبر مجلس االستثمءبرات الدولي التءعع لإلمءبرات وجماة محمد القيط نءئب سكبرتيبر شؤون 

وعلى خلفية ذلك قءم برئيس اللجنة االقتصءدية عضو  مءبراتية.التجءبرة الخءبرجية في وزابرة االقتصءد اإل
 الكنيست افي ديختبر) الليكود وبرئيس سءعق لبرئيس الشءعءك( عإخبراج أعو شحءدة من القءعة.
 22/12/2020القدس العربي، لندن، 

 
 ليبرمان يدعو مجدًدا لتحالف ُيسقط نتنياهو .19

عيتنء، صعءح اليوم الثالثء ، إلى استكمءل خطوات دعء أفيغدوبر ليعبرمءن زعيم حزب إسبرائيل  :برام هللا
إسقءط عنيءمين نتنيءهو من الحكم عاد إفشءل تمبريبر قءنون تأجيل الميزانية، الليلة المءضية في 

 الكنيست.
ليعبرالي، يضم  -وجدد ليعبرمءن دعوته في تصبريحءت إلذاعة كءن الاعبرية، إلى تشكيل تحءلف علمءني

وحدة إلسبرائيل، ويءئيبر العيد زعيم حزب هنءك  -حزب أمل جديد  إلى جءنعه، جدعون سءعبر زعيم
 مستقعل، ونفتءلي عينيت زعيم اليمين الجديد.

مقاًدا يمكن من خالله تشكيل ائتالف  64وقءل ليعبرمءن، إن مثل هذا التحءلف سيسمح عوجود 
 حكومي.

 22/12/2020القدس، القدس، 
 

 ته بالكنيستخيانة داخلية.. الليكود يفصل عضوين من قائم .20
أعلن حزب الليكود اليميني اإلسبرائيلي، يوم الثالثء ، فصل اثنين من أعضء  حزعه في  :برام هللا

الكنيست، عاد أن وجهء ضبرعة للحزب وصفت عأنهء "خيءنة" في أعقءب مخءلفتهمء اإلجمءع داخل 
عتأجيل إمكءنية  الحزب عءلتصويت على تمبريبر مشبروع قءنون يسمح عتأجيل تمبريبر الميزانية، مء يسمح

 التوجه النتخءعءت جديدة.
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وقدم برئيس فصيل الليكود في الكنيست ميكي زوهءبر، طلًعء برسمًيء إلى برئءسة الكنيست لفصل 
 الاضوين، وهمء ميشءل شيبر سيجمءن وشءبرون هيسكيل.

وصوتت سيجمءن ضد مشبروع القءنون، حيث أعلنت عاد التصويت انضمءمهء للمنشق عن الحزب، 
 بر، الذي أعلن تأسيس حزب سيءسي جديد، فيمء تغيب هيسكيل عن حضوبر الجلسة.جدعون سءع

 22/12/2020القدس، القدس، 
 

 في خطوة لتكريس سيطرته على المسجد اإلبراهيمي .. االحتالل يقلم أشجار الحرم .21
ل قءلت وزابرة األوقءف والشؤون والمقدسءت اإلسالمية في برام هللا، إن قيءم سلطءت االحتال: قدس عبرس

عتقليم األشجءبر داخل حبرم المسجد اإلعبراهيمي، "اعتدا  جديد على الحبرم االعبراهيمي وصالحيءت 
وأوضحت الوزابرة في  األوقءف، وخطوة خعيثة من االحتالل لتكبريس سيطبرته على الحبرم ومء يتعع له".

تهدف إلى عسط سلطءت االحتالل فيهء عأعمءل  التي تقومعيءن، الثالثء ، "أنهء ليست المبرة األولى، 
 سيطبرتهء على الحبرم اإلعبراهيمي".

عدوبره، قءل مديبر أوقءف الخليل جمءل أعو عبرام: "إن سلطءت االحتالل مء زالت تعقي "الشمادان" الذي 
 نصعته قعل أيءم على سطح الحبرم، ضمن خطواته التهويدية للحبرم اإلعبراهيمي".

 22/12/2020قدس برس، 

 
 حالة مستعصية 40سرى بينهم ي صفوف األحالة مرضية ف 700هيئة األسرى:  .22

حءلة مبرضية في صفوف  700قءلت هيئة شؤون األسبرى والمحبربرين، الثالثء ، إنه يوجد نحو : برام هللا
ولفت المستشءبر االعالمي  حءلة مستاصية. 40األسبرى داخل سجون االحتالل اإلسبرائيلي، عينهم 

ة تتنوع مء عين مشءكل في المادة واألماء ، للهيئة حسن ععد برعه لـ "وفء"، عأن الحءالت المبرضي
حءالت مبرضية عأوبرام سبرطءنية، والتي كءن آخبرهء  10والشلل واالعءقة، وحءالت العتبر، إضءفة لوجود 
 األسيبرين عمءد أعو برموز ونضءل أعو عءهوبر.

 22/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ل والمستوطنين تأتي في إطار حملة كبيرة ممنهجة"بتسيلم": اعتداءات جيش االحتال  .23
قءل مديبر العحث الميداني في مبركز "عتسيلم" كبريم جعبران، إن انتهءكءت المستوطنين : برام هللا

واعتدا اتهم المتكبربرة والمتصءعدة في الفتبرة االخيبرة تأتي في إطءبر حملة كعيبرة ممنهجة، تهدف الى 
وأضءف جعبران في تصبريحءت  ض وقءئع جديدة في السءحة.االستيال  على مزيد من األبراضي، لفبر 
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إلذاعة صوت فلسطين، الثالثء ، ان هذ االعتدا ات تتم عدعم من جيش وحكومة االحتالل 
 للمستوطنين، ومواقفهم المتطبرفة تجءه المواطنين وممتلكءتهم.

 22/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 هدم واسعة بالقدساالحتالل يشن حملة  .24
قوات االحتالل حملة هدم واساة في مدينة القدس المحتلة، أقدمت  ت"األيءم": شن -محءفظءت 

خاللهء على هدم منزل ومنشآت تجءبرية في علدات سلوان وجعل المكعبر والايزبرية والسواحبرة، وأجعبرت 
أوى لاءئلتهء، وأوقفت مقدسية على هدم منزلهء في علدة سلوان وبرفضت إمهءلهء أيءمًء للعحث عن م

 عنء  عئبر في محءفظة الخليل.
 23/12/2020، األيام، رام هللا

 
 لدعم المستوطناتدوالر مليون  12.4حكومة االحتالل تخصص  .25

وكءالت: صءدقت الحكومة اإلسبرائيلية، مسء  امس، على تحويل منحة مءلية أمنية لصءلح  -القدس
 مليون شيكل 34.5عبرية السءعاة، فإنه تم تخصيص وعحسب القنءة الا مستوطنءت الضفة الغبرعية.

مليون شيكل لتدعيم السلطءت المحلية  5.5لذلك، في حين تم تخصيص  شيكل( 3.22)الدوالبر يسءوي 
مليون شيكل،  230كمء صءدقت على تمويل مسءعدات لمدينة عسقالن عمعلغ  في تلك المستوطنءت.

من المشءبريع، منهء مء يتالق عءلغبرف المحصنة  وهو مخطط كءن مجهزًا مسعقًء لمسءعدتهء في عدد
 من الصوابريخ.

 23/12/2020، األيام، رام هللا
 

 مستوِطنة تحاول دهس ثالثة أطفال أشقاء بالخليل .26
حءولت مستوِطنة، الثالثء ، دهس ثالثة أطفءل أشقء  في منطقة جعل جءلس عمحءذاة : الخليل

وقءل المواطن براشد التميمي أحد  نين شبرق الخليل.مستوطنة "حفءل جءل" المقءمة على أبراضي المواط
سكءن المنطقة، إن المستوطنة دخلت عمبركعتهء الى مدخل الطبريق عءتجءههم لوال تدخل أحد المواطنين 

 في اللحظءت األخيبرة، حيث الذت عءلفبرابر.
 22/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيل"لتطبيع مع تونس تقول إنها غير معنية با .27
ن موقفهء ال تؤثبر فيه التغيبرات الدولية. : برويتبرز قءلت تونس إنهء غيبر مانية عءلتطعيع مع إسبرائيل، وا 

وقءل عيءن لوزابرة الخءبرجية  وذلك في أول تاليق لهء عقب تطعيع المغبرب الاالقءت مع إسبرائيل.
فإنهء تؤكد أن موقفهء ثءعت ومعدئي ولن التونسية "إذ تحتبرم تونس المواقف السيءدية لمختلف الدول، 

وأضءف العيءن أن الموقف نءعع من إبرادة الشاب التونسي  تؤثبر فيه أعدا التغيبرات في السءحة الدولية".
 وماعبر عمء يخءلجه من مشءعبر تضءمن وتأييد مطلق للحقوق الشبرعية للشاب الفلسطيني.

وكءن االتحءد الاءم التونسي للشغل أصدبر الثالثء  عيءنء حذبر فيه السلطءت من اإلقدام على التطعيع 
مع إسبرائيل، وأكد برفضه القءطع للتقءبرب "مع الادو الصهيوني تحت أي ذبرياة"، وشدد على محوبرية 

 القضية الفلسطينية عءلنسعة للشاب التونسي.
 22/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يرفضون زيارة كوشنرثالثين حزبًا وجمعية مناهضة للتطبيع رب: نحو المغ .28

وكءالت: أعبرعت نحو ثالثين حزعًء وجماية منءهضة للتطعيع مع إسبرائيل، من التيءبرين  -البرعءط
"برفضهء ألي زيءبرة يقوم عهء حءمي الصهيونية في جبرائمهء ضد  أمساليسءبري واإلسالمي، في عيءن 

ومنات السلطءت  يد كوشنيبر لعالدنء، ولتدنيس أبرض وطننء المطهبرة".اإلنسءنية في فلسطين جءبر 
 المغبرعية األسعوع المءضي تظءهبرتين لالحتجءج على استئنءف الاالقءت مع إسبرائيل في البرعءط.

 23/12/2020، األيام، رام هللا
 

 مقابل زيادة الدعم مليار دوالر "إسرائيل"للتطبيع مع  إندونيسياترامب يضغط على  .29
أفءدت صحيفة "علومعيبرغ" األميبركية، الثالثء ، أن مسؤواًل أميبركيًء صبرح  :سايد عبريقءت – طنواشن

تحصل على مليءبرات الدوالبرات من الدعم األميبركي لو وافقت على  إندونيسيء إن عإمكءنعءلقول 
 االنضمءم إلى بركب الدول الابرعية واإلسالمية المطعاة لاالقءتهء مع إسبرائيل.

عن آدم عوهلبر، المسؤول التنفيذي لوكءلة التنمية والتاءون الدولي  ونقلت الصحيفة
(، أن أميبركء قد تضءعف المسءعدة الحءلية وهي مليءبر دوالبر لو وافقت USAID)يو.إس.إيه.آي.دي 

  اندونيسيء على التطعيع.
ول وعحسب "علومعيبرغ"، قءل عوهلبر في مقءعلة ماه في فندق الملك داوود في القدس: "نحن نتحدث ح

الموضوع، ولو كءنوا مستادين، ولو كءنوا جءهزين، فنحن جءهزون، وعندهء سيكونون سادا  للدعم 
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المءلي أكثبر ممء نفال"، مضيفًء أنه لن يدهش لو زاد دعم وكءلته ألكعبر دولة إسالمية في الاءلم 
 )مليءبر أو مليءبرا دوالبر(.

 22/12/2020، القدس، القدس
 

عادة السفير توقع فتحي تركي مستشار رئاسي .30  آذار/بحلول مارس إلى "إسرائيل" السفارة وا 
أكد مستشءبر برئءسي تبركي أن عالده تجبري محءدثءت ثنءئية مع إسبرائيل، مشيبرًا إلى إمكءنية  أنقبرة:

وعحسب موقع  استئنءف الاالقءت الدعلومءسية الكءملة عين العلدين عحلول شهبر مءبرس )آذابر( المقعل.
بري، فقد قءل مستشءبر البرئيس التبركي للشؤون الخءبرجية، مساود كءسين، االخعء« فويس أوف أميبركء»

إذا خطت إسبرائيل خطوة واحدة، فبرعمء يمكن أن »في إشءبرة إلى المحءدثءت الجءبرية مع إسبرائيل: 
 «.تخطو تبركيء خطوتين

 22/12/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 ابل مساعدات أمريكيةنيويورك تايمز: موافقة السودان على االستمرار بالتطبيع مق .31
قءلت إن ضحءيء ” نيويوبرك تءيمز“في تقبريبر أعدته البرا جيكس لصحيفة  إعبراهيم دبرويش: - لندن

مليون دوالبر كتاويضءت كجز  من تسوية واساة  485تفجيبري نيبروعي ودابر السالم سيحصلون على 
وقءل أشخءص  ائيل.مع السودان وشطعه من قءئمة الدول البراعية لإلبرهءب وتازيز التطعيع مع إسبر 

على مابرفة عءلمحءدثءت الدعلومءسية إن السودان هدد هذا الشهبر عءلخبروج من االتفءقيءت التي أطلق 
 لو لم يمنحه الكونغبرس الحصءنة الكءملة من الدعءوى القضءئية.” اتفءقيءت إعبراهيم“عليهء تبرامب 

في الخبرطوم األسعوع المءضي. وأوضحت المصءدبر أن هذه النقطة الاءلقة كءنت محال للنقءش الحءبر 
وفي الوقت الذي لم يحصل فيه قءدة السودان على براحة العءل القءنونية التي كءن يطءلب عهء إال إنهم 

مليون دوالبر كمسءعدات أمبريكية واإلعفء  من  931قبربروا مواصلة التطعيع مقءعل الحصول على 
 في المحءكم. 9/11نغبرس، ومواجهة قضءيء الديون والتي ضمنت في ميزانية اإلنفءق التي نءقشهء الكو 

 22/12/2020، لندن، القدس العربي
 

موارده الطبيعية بما فيها األرض والطاقة ب"الجمعية العامة" تصوت لقرار حق الشعب الفلسطيني  .32
 والمياه

صوتت الجماية الاءمة لألمم المتحدة، على قبرابر السيءدة الدائمة للشاب الفلسطيني في : برام هللا
( دولة صوتت 153وذكبرت وكءلة وفء، أن ) برض الفلسطينية المحتلة، عمء فيهء القدس الشبرقية.األ
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دول ضده )كندا، إسبرائيل، جزبر مءبرشءل، ميكبرونيزيء، نءوبرو، أمبريكء(،  6لصءلح القبرابر، فيمء صوتت 
 دولة عن التصويت. 17عينمء امتنات 

 22/12/2020الشرق، الدوحة، 
 

 : نؤيد عقد مؤتمر دولي للسالمعباس بوتين في اتصال هاتفي مع .33
محمود ععءس، يوم الثالثء ، والبرئيس البروسي البرئيس الفلسطيني جبرى اتصءل هءتفي عين : برام هللا

، البرئيس البروسي، على مواقف عالده الثءعتة والداعمة للشاب ععءسوشكبر  فالديميبر عوتين.
 الفلسطيني وحقوقه الاءدلة.

واقف عالده الداعمة لتحقيق السالم واالستقبرابر في المنطقة على أسءس عدوبره، أكد البرئيس البروسي، م
قبرابرات األمم المتحدة ذات الصلة والقءنون الدولي، وتحت برعءية البرعءعية، وتأييد بروسيء لاقد المؤتمبر 

عملية السالم، خءصة انه كءن لبروسيء معءدبرة عهذا الشأن جء ت في القبرابر  إلطالقالدولي للسالم 
وشدد البرئيس عوتين، على حبرص عالده لتوفيبر كميءت يتفق عليهء من اللقءح الذي  .1850االممي 

 .للقطءع الطعي الفلسطيني نجحت عءنتءجه ضد فيبروس كوبرونء،
 22/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ممثلو دول "السيباد" يبحثون خطط المجموعة لدعم فلسطين في ظل كورونا .34

عقد مندوعو حكومءت دول "مؤتمبر شبرق آسيء للتاءون في دعم التطوبر في فلسطين" )السيعءد( : برام هللا
اجتمءعء ععبر شعكة االنتبرنت، يوم الثالثء ، لمبراجاة عمل المجموعة، ونقءش الخطط المستقعلية، ال 

دات سيمء سينءبريوهءت الموازنة، عين التحديءت التي فبرضتهء جءئحة كوبرونء الاءلمية، والمسءع
 المطلوعة لهذه 

ونءقش االجتمءع الدعم المقدم من قعل دول السيعءد في مجءالت التنمية الزبراعية ععبر إدابرة التبرعية 
للاجول واألغنءم وتبرعية األسمءك، وصوال إلى دعم المنتج الفلسطيني وتصديبره لعاض دول جنوب 

بركة في االجتمءع عن وأعبرعت جميع الدول المشء شبرق آسيء، وخلق فبرص عمل جديدة للشعءب.
 دعمهء "لحل الدولتين".

 22/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بومبيو: الواليات المتحدة ال تزال مستعدة للتوّسط بين إسرائيل ولبنان .35
واشنطن: قءل وزيبر الخءبرجية األميبركي مءيك عومعيو، يوم الثالثء ، إن الواليءت المتحدة مستادة 

تمبرابر في الامل مع إسبرائيل ولعنءن على مفءوضءت الحدود العحبرية التي يواجه الطبرفءن لالس
 لألنعء .« برويتبرز»صاوعءت في التوصل إلى اتفءق في شأنهء، كمء أوبردت وكءلة 

 23/12/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 قبلةمليون دوالر على مدى السنوات الثالث الم 70كندا تقّدم لألونروا مساعدة بقيمة  .36
مليون دوالبر كندي  90أعلنت كندا، أّنهء ستقّدم على مدى السنوات الثالث المقعلة  :مونتلاير –لندن 

مليون دوالبر أميبركي( لمسءعدة وكءلة األمم المتحدة إلغءثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  70)
 .2018 ، التي تفءقمت مشءكلهء المءلية منذ قطات عنهء واشنطن المسءعدات في«أونبروا»

تلعية االحتيءجءت المتزايدة لالجئين »وقءلت وزابرة الخءبرجية الكندية، إّن هذه المسءعدة ستتيح 
، وهي الضفة الغبرعية «الفلسطينيين المابّرضين للخطبر في منءطق التدّخل الخمس التءعاة للوكءلة

ن واألبردن، وذلك ، وسوبريء ولعنء1967وقطءع غزة، األبراضي الفلسطينية التي تحتّلهء إسبرائيل منذ 
 عحسب وكءلة الصحءفة الفبرنسية.

 23/12/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 مليون يورو إضافية لدعم الجئي فلسطين 4.6االتحاد األوروبي يتبرع بمبلغ  .37
مليون يوبرو من أجل  4.6وقع االتحءد األوبروعي، اليوم الثالثء ، على تعبرع إضءفي عقيمة  :القدس
ية العبرنءمجية لوكءلة األمم المتحدة إلغءثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشبرق األدنى الميزان

، 19-، للمسءعدة في تلعية احتيءجءت الجئي فلسطين خالل تفشي جءئحة كوفيد2020)األونبروا( لاءم 
 من خالل عبرامجهء الصحية واإلغءثية.

 22/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 هل تتبنى حماس حّل الدولة الواحدة؟ .38
 محمود ععد الهءدي

آب المءضي، حءمال ماه  مءذا فال الفلسطينيون منذ أن مبر قطءبر التطعيع أمءمهم في أغسطس/
أشهبر، وعءد القطءبر ليمبر أمءمهم  4دولتين عبرعيتين وتذكبرة بركوب لدولة ثءلثة؟ لم يفالوا شيئء. مضت 

ءلثة، ثم عءد من جديد حءمال ماه براعاة. فمءذا فال الفلسطينيون؟ لم من جديد حءمال ماه دولة ث
 يفالوا شيئء.
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تمتمءت وهمهمءت تسماهء من هنء وهنءك ال تفهم منهء شيئء، وال تتوقع من وبرائهء شيئء. الشاب 
الفلسطيني ينظبر إلى قءدته سءخطء، وأحعءب الشاب الفلسطيني ينظبرون إليهم حسبرة وكمدا، وهم 

 أن يحمل القطءبر في جولته القءدمة الكثيبرين.يخشون من 
مءذا فال الفلسطينيون قيءدة وشاعء إزا  قطءبر التطعيع الجءبرف؟ مءذا فالت القيءدة الفلسطينية في برام 
هللا وغزة؟ مءذا فالت النخب السيءسية واالقتصءدية واألكءديمية واإلعالمية والنقءعية والطالعية 

ع الفلسطيني؟ ال شي ! ال شي  يمكنه أن ياتبرض مسيبرة القطءبر، أو ومؤسسءتهء المتغلغلة في الشءبر 
يعاث القلق والخوف في صدوبر براكعيه، أو يعاث التبردد في عقول من اشتبروا تذاكبرهم في انتظءبر 

 جولته القءدمة.. ال شي .. ال شي !.
 القيادة الفلسطينية محلك سر

م شءمل مع الكيءن الصهيوني، فءق الوصف أشهبر وّقات كل من اإلمءبرات والعحبرين اتفءق سال 4قعل 
وتجءوز كل التوقاءت، وصءبر مثءال لم تسعقه األمثلة من قعل، ال من قبريب وال من عايد، وكءن ذلك 

عقود على وجه الخصوص.  3نتيجة حتمية لحءلة التبردي المستمبرة التي يمبر عهء الوطن الابرعي منذ 
نوان )من السالم المستحيل إلى السالم المحبّرم( وفي مقءلي المنشوبر حينهء عهذه المنءسعة تحت ع

تحدثت فيه عن الخيءبرات األبرعاة الصاعة المطبروحة أمءم القيءدة الفلسطينية في الضفة الغبرعية 
وقطءع غزة، إزا  البركوب الابرعي اإلجعءبري في قطءبر التطعيع مع الكيءن الصهيوني، عوضء عن 

 لخيءبرات هي:الولولة والصيءح والشجب واالستنكءبر، وهذه ا
قليمية ودولية من شأنهء تحقيق 1 . االنتظءبر الاءجز والمهين، على أمل حدوث تغيبرات محلية وا 

 الماجزة.
 . اإلذعءن لشبروط الكيءن الصهيوني الكءملة إلقءمة سالم دائم مع السلطة الفلسطينية.2
 . إطالق المقءومة الشءملة ضد الكيءن الصهيوني.3
نظميهء ومديبريهء، عءلتخلي عن حل الدولتين، وتعني حل الدولة الواحدة . قلب الطءولة على برأس م4

 للشاعين الفلسطيني واليهودي على أبرض فلسطين التءبريخية.
 هل كءنت توقاءتنء من القيءدة الفلسطينية متفءئلة جدا؟

ء من أم أن القيءدة الفلسطينية اختءبرت مسءبرات أخبرى أسهل من هذه الخيءبرات الصاعة السءعقة، تمكنه
 الحفءظ على مكتسعءتهء التي لم تزد الشاب الفلسطيني عنء  وخسبرانء؟.

أم أن األمبر أكثبر تاقيدا من ذلك، وأن عنية القيءدة الفلسطينية الحءلية، ومنهجية تفكيبرهء، وبرؤيتهء 
النضءلية، تجالهء غيبر قءدبرة على اتخءذ خطوات وطنية جبريئة، تمكنهء من مواجهة مء يحدث، ومن 

 دتهء إقليميء ودوليء؟.فبرض إبرا
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أيء كءن األمبر، فإن القيءدة الفلسطينية تملك في يدهء أكعبر وأقوى وبرقة ضغط عبرفهء التءبريخ 
ن قيءدة  الماءصبر، إنه الشاب الفلسطيني، عطل المقءومة وصءنع الماجزات، داخل وخءبرج فلسطين، وا 

ذا لم تحسن القيءدة استخدام تملك مثل هذه الوبرقة ال تحتءج ماهء إلى أوبراق أخبرى من أي نوع، و  ا 
 هذه الوبرقة، فإن الشاب لن يتسءمح ماهء.

 من سيقلب الطاولة؟
من المؤسف جدا، أن القيءدة الفلسطينية لم تستطع، حتى اآلن، لم شملهء وتوحيد صفهء حول مشبروع 

 تحبربر وطني مشتبرك.
فءقيءت قءمت على أسءس حل ومن المؤسف جدا، أن القيءدة الفلسطينية في برام هللا، ملتزمة دوليء عءت

الدولتين، وال تستطيع المغءمبرة عءلتخلي عن هذا الحل وتعني حل الدولة الواحدة من جديد. وهذا ليس 
نمء كذلك عسعب عجز القيءدة الحءلية عن القيءم عمثل هذه الخطوة،  فقط عسعب االلتزامءت الدولية، وا 

 أكثبر من مبرة. -عن عجز-التي لوحت عهء 
ءن من محءسن األقدابر، أن القيءدة الفلسطينية في غزة، ليست ملتزمة عءالتفءقءت التي ولكن، برعمء ك

التزمت عهء السلطة الفلسطينية في برام هللا، فهل تقوم القيءدة الفلسطينية في غزة عقلب الطءولة نيءعة 
اعين عن برام هللا؟ هل تالن حبركة حمءس برفضهء لحل الدولتين، وتعنيهء لحل الدولة الواحدة للش

 الفلسطيني واليهودي؟.
إن هذا السيناريو يبدو أكثر مثالية من غيره، وربما كان الوحيد القادر على قلب الطاولة، وذلك 

 لألسباب التالية:
. ال يوجد كيءن فلسطيني آخبر، عدا السلطة الفلسطينية في برام هللا، ذو وزن سيءسي وعسكبري، وذو 1

حداث التأثيبر اعتعءبر إقليمي ودولي، يمكنه القيءم ع هذه الخطوة عنجءح، نيءعة عن السلطة الفلسطينية، وا 
 المطلوب.

نمء نيءعة عنهء عسعب االلتزامءت التي تمنع 2 . "حمءس" لن تقوم عذلك كعديل للسلطة الفلسطينية، وا 
السلطة الفلسطينية من القيءم عهذه الخطوة، ومء ستقوم عه حمءس سيكون عءلتوافق السيءسي التءم مع 

 طة الفلسطينية.السل
. "حمءس" هي الفزاعة التي ينفخ فيهء الكيءن الصهيوني عوجه الدول الحليفة له، التي تهدد الوجود 3

اليهودي، وحمءس مثءل صءبرخ على التهديدات التي تواجه الوجود اليهودي في )إسبرائيل(، وتعبربر 
وا عالن "حمءس" تعّني حل  الحءجة المءسة إلى جال )إسبرائيل( دولة يهودية خءلصة للشاب اليهودي.

الدولة الواحدة سيشكل صدمة كعيبرة للكيءن الصهيوني داخل )إسبرائيل( وخءبرجهء، وسيهدم أسوابر 
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الدعءية الكءذعة التي طءلمء صوبرت للاءلم حجم الخطبر الذي يتهدده، وسهلت له دائمء الظهوبر عمظهبر 
 الضحية.

ولديهء أكعبر جنءح مقءومة عسكبرية، وتسيطبر  . "حمءس" تملك القيءدة الفالية في منطقة قطءع غزة،4
أمنيء على كءمل قطءع غزة، وهي أحد أكعبر فصيلين أو حزعين في السءحة السيءسية الفلسطينية مع 

 حبركة التحبريبر الوطني الفلسطيني "فتح".
. الجذوبر الفكبرية لحبركة "حمءس" تبرجع إلى حبركة اإلخوان المسلمين، الممتدة في الاءلمين الابرعي 5
إلسالمي، وتحظى "حمءس" عشاعية كعيبرة فيهمء، فضال عن أنهء تمثل الموقف اإلسالمي وا

األيديولوجي التقليدي من دولة الكيءن الصهيوني، وهذا ياني أن تعني "حمءس" لحل الدولة الواحدة، 
سالميء.  سيقءعل عءلتأييد من نسعة كعيبرة في األوسءط الشاعية عبرعيء وا 

الدولة الواحدة، واستادادهء للايش مع الشاب اليهودي في دولة واحدة . تعني حبركة "حمءس" لحل 6
على قدم المسءواة، سيظهبر لدول الاءلم أنهء ليست حبركة إبرهءعية، وأنهء كءنت تقءوم االحتالل وفقء 

 للقوانين الدولية.
 . حبركة "حمءس" عتعني هذا الحل، لن تغدبر عءلشاب الفلسطيني، ولن تحيد عن طبريق المقءومة،7

ولن تفبّرط عحعة من تبراب فلسطين، ولن تتخلى عن تحقيق تطلاءت الشاب الفلسطيني؛ لكنهء تقوم 
عذلك نيءعة عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحبريبر الفلسطينية وحبركة "فتح"، وعءلتفءهم ماهء، عاد أن 

هذا الطبرح. أمء  أثقلتهء االلتزامءت السيءسية مع الكيءنءت الدولية الظءلمة، التي حبرمتهء من تعني
 "حمءس" فلم تلتزم عشي  من هذه االلتزامءت.

. تعني "حمءس" لهذا الحل، سيخبرجهء من ابرتعءكءت البرؤية السيءسية، التي تحءول أن تجالهء أكثبر 8
 دينءميكية وقعوال على المستوين اإلقليمي والدولي.

سءبر القضية الفلسطينية، إنهء مسؤولية كعيبرة تنتظبر من يتقدم ليتحمل ععئهء، من أجل تصحيح م
والتخلص من المؤامبرات المتتءعاة التي يحيكهء الكيءن الصهيوني ضد الشاب الفلسطيني، وضد 
حقوقه المشبروعة في أبرضه التءبريخية. إنهء مسؤولية كعيبرة ال تقوم إال على التوافق الكءمل عين قيءدتي 

 الشاب الفلسطيني في برام هللا وغزة.
 ب الطءولة؟.فهل تتقدم "حمءس" لتقل

 22/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 مقايضة الحقوق الفلسطينية لخدمة "المصالح الوطنية" لألنظمة العربية .39
 جوزيف مساد
منذ الحبرب الاءلمية األولى، تم استخدام الفلسطينيين كوبرقة مسءومة من قعل أنظمة عبرعية مختلفة 

ن. ومع ذلك، فإن المدافاين عن األنظمة لتازيز مصءلحهء من خالل التضحية عحقوق الفلسطينيي
الابرعية، التي قءمت مؤخبرًا عتطعيع عالقءتهء مع إسبرائيل، يدافاون عن قبرابر هذه األنظمة منتحلين 

منذ عقود، والمتمثلة في أن هذه الدول  -مصبر واألبردن -ذات الحجج التي استخدمهء برائدا التطعيع 
صءلح الفلسطينية فوق مصءلحهء "الوطنية" )اقبرأ من خالل وضع الم 1948قدمت تضحيءت منذ عءم 

مصءلح نظءمهء(. وفي المقءعل، ُيقءل لنء إن قبرابر هذه الدول في األشهبر القليلة المءضية عءلتطعيع مع 
ذاته، فإن  وفي الوقتإسبرائيل قد أعءد تبرتيب مصءلحهء الوطنية أخيبرًا لتصعح في المقءم األول، 

 ن مسءعدة الفلسطينيين أيضًء!تطعياهء مع إسبرائيل لن يثنيهء ع
تبرتعط إحدى الحجج البرئيسة المطبروحة في هذا الصدد عءلفكبرة األيديولوجية التي تبرعءهء أمبريكء عن 
"السالم". ومفهوم "السالم" هو حجبر الزاوية في الدعءية األمبريكية ضد الشاوب التي تنءضل ضد 

بر أو داخل الواليءت المتحدة نفسهء، حيث االضطهءد االستامءبري والانصبري، سوا  في الاءلم المستامَ 
يقءل لنء إن "السالم" الذي يحءفظ على الاالقءت االستامءبرية والانصبرية القماية يجلب البرخء ، عينمء 
النضءل ضد الظلم والقمع االستامءبري والانصبري، الذي يطلق عليه اسم "الحبرب" في اللغة 

 األمبريكية، ال يجلب سوى الدمءبر والفقبر.
ذكبرت في مقءل سءعق هنء، فلطءلمء وضات األنظمة الابرعية مصءلحهء "الوطنية" أواًل وأقءمت وكمء 

(. 1919)وفي حءلة األميبر فيصل الهءشمي منذ عءم  1948عالقءت وتاءونت مع إسبرائيل منذ عءم 
ادعى المدافاون عن استسالم أنوبر السءدات إلسبرائيل منذ عقود أن حمءس البرئيس جمءل ععد 

المفبرط" للدفءع عن الفلسطينيين دفع مصبر، كمء قءل البرئيس ععد الفتءح السيسي في عءم النءصبر "
ألف شهيد مصبري" من أجل الفلسطينيين! عينمء الحقيقة هي أن خسءئبر  100، للتضحية عـ"2014

شهيدًا من الجنود  1,168، وفقًء لمصءدبر عسكبرية مصبرية، لم تتجءوز 1948مصبر في حبرب عءم 
وعين، فيمء قّدبرت مصءدبر برسمية مصبرية أخبرى عدد قتلى الحبرب من الجيش والضعءط والمتط

، فلم يكن ألنه قّدم المصءلح 1948شهيدًا. أمء دخول الملك فءبروق في حبرب عءم  1,400 المصبري عـ
الفلسطينية على مصءلح مصبر، عل عسعب تنءفسه مع النظءم الملكي الابراقي للهيمنة على الاءلم 

 قالل.الابرعي في عصبر االست
أمء ععد النءصبر، فلم يشن حبرعًء واحدة على إسبرائيل، عل كءنت جميع حبروعه مع إسبرائيل حبروب دفءع 

، غزت إسبرائيل مصبر واحتلت سينء . وقد 1967و 1956عن مصبر، ال عن الفلسطينيين. ففي عءمي 
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ءمي استشهد الجنود المصبريون في هذه الحبروب دفءعء عن وطنهم وليس عن الفلسطينيين. وعين ع
، خءضت مصبر مع إسبرائيل "حبرب االستنزاف" التي استشهد فيهء جنود مصبريون 1970و 1968

دفءعًء عن عالدهم ضد الادوان اإلسبرائيلي المستمبر، وهي حبرب دابرت برحءهء على األبراضي 
شنت مصبر حبرعًء لتحبريبر سينء  وليس فلسطين، واستشهد جنود مصبريون  1973المصبرية. وفي عءم 

دافاون عن عالدهم ضد االحتالل األجنعي. وعندمء وّقع السءدات اتفءقية كءمب ديفيد مبرة أخبرى وهم ي
، لم يقم عذلك دفءعًء عن الفلسطينيين، عل ضّحى عءلفلسطينيين وعحقهم في االستقالل 1978في عءم 

مقءعل عودة سينء  إلى مصبر )عدون سيءدة مصبرية كءملة( وحزمة مسءعدات أمبريكية سخية، أدت 
فقءبر ماظم السكءن.إلى إثبرا    الطعقءت الاليء في مصبر وا 

لتوسيع أبراضيه،  1948دخل النظءم األبردني عدوبره، الذي قءد جيشه جنبرال استامءبري عبريطءني، حبرب 
، 1967وهو مء فاله عضم وسط فلسطين )أعيدت تسميتهء "الضفة الغبرعية"( عاد الحبرب. وفي عءم 

غبرعية. في كلتء الحبرعين، استشهد جنود أبردنيون لمصلحة غزا اإلسبرائيليون األبردن واحتلوا الضفة ال
ماءهدة السالم مع  1994النظءم األبردني وليس لمصلحة الفلسطينيين. وعندمء وّقع األبردن في عءم 

إسبرائيل، تمت التضحية عءلمصءلح الفلسطينية مبرة أخبرى من خالل اعتبراف األبردن عحق إسبرائيل في 
مسبروقة، ومن خالل تأمين دوبر هءشمي غيبر محدد على األمءكن الوجود على األبرض الفلسطينية ال

المقدسة اإلسالمية في القدس. في المقءعل، تلقى األبردن أيضًء حزمة مسءعدات أمبريكية سخية استفءد 
منهء النظءم والطعقءت الاليء. وعلى النقيض من صفقة مصبر، تم إعبرام صفقة األبردن دون مطءلعة 

. ونتيجة لذلك، شبّرع "سالم" األبردن 1967ن األبراضي التي احتلتهء عءم إسبرائيل عءالنسحءب من أي م
 مع إسبرائيل االحتالل اإلسبرائيلي ولم ينقض أيًء منه.

وعينمء قيل تءبريخيًء للجنود المصبريين واألبردنيين عأنهم خءضوا هذه الحبروب من أجل فلسطين، فإن 
نظءميهم. أمء عءلنسعة إلى السودان حقيقة األمبر هي أنهم، دون علمهم، قءتلوا من أجل مصءلح 

والمغبرب والعحبرين واإلمءبرات الابرعية المتحدة، فال يزال من غيبر الواضح كيف ومتى كءنوا قد وضاوا 
 المصءلح الفلسطينية فوق مصءلحهم.

يطبرح المدافاون عن التطعيع حجة أخبرى ذات الصلة وهي مء يسمى عـ"عوائد السالم"، التي سّوقهء 
مءس منذ سعاينيءت القبرن المءضي، حيث يقءل لنء إن جميع األموال التي تُنفق على األمبريكيون عح

التسليح والحبروب مع إسبرائيل سُتستخدم عاد إعبرام السالم للتنمية االقتصءدية واالزدهءبر. المفءبرقة 
عءلطعع هي أن الميزانيءت الاسكبرية لمصبر واألبردن، والتي تشجع المسءعدات الاسكبرية األمبريكية 

ى تضّخمهء، ابرتفات عشكل كعيبر منذ تطعياهء مع إسبرائيل. وتقوم الواليءت المتحدة عتقديم هذه عل
المسءعدات الاسكبرية كمكءفأة لهذين النظءمين مقءعل انتهءجهمء سعل التطعيع و"السالم". في المقءعل، 
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في كال انحدبرت مستويءت التنمية االقتصءدية والخدمءت االجتمءعية إلى مستويءت غيبر مسعوقة 
العلدين، ممء تسعب عفقبر مدقع ألغلعية الشاعين، وتبراجع مبرّوع في مستوى الخدمءت التاليمية 
والصحية التي تقدمهء الدولة. وال يخفي مسؤولون أبردنيون ممن يدعمون اتفءق السالم لغءية اليوم 

 استيء هم من أن األبردن لم يستفد عشكل كءف من "عوائد السالم".
القءت الاءمة، ونتيجة لادا  الكونغبرس واإلعالم األمبريكي للساوديين ودول الخليج أمء على صايد الا

أيلول/ سعتمعبر، فقد قبربرت عءئالت النفط الحءكمة مبرة أخبرى االستفءدة على  11األخبرى عاد أحداث 
حسءب المصءلح الفلسطينية من خالل التخلي عن مطءلعهء عأن تلتزم إسبرائيل عءلقءنون الدولي 

ب من األبراضي المحتلة كشبرط أسءسي لتوطيد عالقءتهء مع إسبرائيل. وسبرعءن مء تقبرعت هذه واالنسحء
الدول من إسبرائيل واللوعي اإلسبرائيلي في الواليءت المتحدة لوقف موجة الادا  لهء هنءك من خالل 

 الوعود عتوثيق عالقءتهء عإسبرائيل، والتي غدت اليوم عالنية.
ولى، عل هي جز  من عملية التطعيع المستمبرة، حيث أعلن  ليست هذه التبرتيعءت جز  من مءض

البرئيس تبرامب عن صفقءت ضخمة لشبرا  األسلحة األمبريكية مع الساودية، والمغبرب، والعحبرين، 
، حيث تتم عسكبرة المنطقة 2019واإلمءبرات أثنء  التحضيبر لصفقءت التطعيع والسمسبرة فيهء منذ عءم 

سؤولون الخليجيون عال توقف الفلسطينيين في وسءئل اإلعالم أكثبر من أي وقت مضى. وقد هءجم الم
والصحءفة الخليجية المملوكة للاءئالت النفطية في السنوات القليلة المءضية إلثعءت والئهم لسيءسءت 
سبرائيل الماءدية للفلسطينيين. وقد تصءعدت وتيبرة هذه الحمالت مؤخبرًا، ال سيمء  الواليءت المتحدة وا 

 م الساودية واإلمءبراتية.في وسءئل اإلعال
-Fومن المفءبرقءت أن دولة اإلمءبرات كءنت تأمل في الحصول على طءئبرات مقءتلة متطوبرة من طبراز 

من الواليءت المتحدة مقءعل سالمهء مع إسبرائيل، إال أن إسبرائيل وأنصءبرهء في الكونغبرس يبرفضون  35
أجل تهدئة المخءوف اإلسبرائيلية، اقتبرح  السمءح لهء عذلك. ونتيجة هذا اإلذالل لدولة اإلمءبرات، ومن

اإلمءبراتيون مؤخبرًا على عنيءمين نتنيءهو أن يتولى الطيءبرون الحبرعيون اإلسبرائيليون مسؤولية طءئبرات 
F-35 .لفتبرة مؤقتة، وعاد ذلك يقومون عتدبريب الطيءبرين اإلمءبراتيين ليحلوا محلهم 

متحدة لضمه للصحبرا  الغبرعية. كمء تم شطب أمء المغبرب، فقد حصل أخيبرًا على شبرعنة الواليءت ال
السودان عدوبره من القءئمة األمبريكية للدول البراعية لإلبرهءب، وذلك دون أن يتنءزل أي من هذين 
العلدين أو يضحي عأي جز  من مصلحته الوطنية للحصول على هذه المكءفآت. عل عداًل من ذلك، 

، فقد قءمء عءلتضحية عءلحقوق الفلسطينية 1948وشأنهمء شأن الدول الابرعية األخبرى منذ عءم 
المنصوص عليهء في القءنون الدولي للحصول على مكءسب لنظءميهمء. وقد انضمت الجءماة الابرعية 
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إلى هذا البركب )والجءماة الابرعية لطءلمء كءنت عدوة للمصءلح الفلسطينية منذ إنشءئهء( وبرفضت إدانة 
 سيءستهء القءئمة. اتفءقيءت السالم هذه برغم أنهء تتاءبرض مع

لقد استغلت األنظمة الابرعية كل فبرصة سءنحة لمقءيضة حقوق الفلسطينيين لتازيز مصءلحهء هي 
دون توقف، ولم تضّح عمصءلحهء الوطنية من أجلهم قط، كمء يسّوق دعءئيوهء. فعد ًا من األميبر 

، 1919ة في عءم فيصل الهءشمي الذي تاءون وتآمبر مع الصهءينة لضمءن دعمهم لمملكته السوبري
وصواًل إلى تطعيع الملك محمد السءدس مع إسبرائيل مقءعل الصحبرا  الغبرعية اليوم، كءن الفلسطينيون 
سء ة ماءملتهم  عمثءعة نامة إلهية ُمِنحت لألنظمة الابرعية التي استغلتهم واستمبرت في استغاللهم وا 

 لمصلحتهء الخءصة.
 21/12/2020، 21موقع عربي 

 
 بكامل قبحهاأالعيب نتنياهو  .40

 يوسي فيبرتبر
هذه االنتخءعءت، التي جبرت إليهء دولة اسبرائيل عءجزة كبرهينة تحت اعط أحد سءبرقي العنوك، هي كمء 
يعدو حءلة متكبربرة. جولة براعاة في اقل من سنتين. مء الجديد في ذلك. ولكن ليس هنءك خطأ أكعبر 

 افتتءح مختلفة وعتشكيلة جديدة. من هذا. هذه المبرة، االمبر سيصعح لاعة جديدة تمءمء، مع شبروط
يسءبر. كءن من  –اعتءد عنيءمين على ادابرة حمالت امءم عدو برئيسي واحد، من ماسكبر الوسط 

السهل عليه أن يلصق عهم اتهءمءت ظءلمة وكءذعة التي اقتبرعت من االتهءم عءلخيءنة. هكذا نجح في 
اآلن، مع جدعون سءعبر «. اليسءبر حكم»أن يجذب اليه مقءعد من اليمين، الذين خءفوا من مفهوم 

كادو برئيسي ونفتءلي عينيت كادو فبرعي، فإن التكتيك الذي استخدمه عشكل جيد لم ياد ذا صلة. 
سيكون من الصاب عليه أن يصفهمء عءليسءبري، وأن يلصق عهمء صفة عميل. سيحءول عءلطعع، لكن 

 .الدعءئيين النءشطين نجءحء في الاءلم توجد حدود أكثبرحتى لخدع 
دخل نتنيءهو الى هذه الجولة االنتخءعية عماطيءت افتتءح هي االسوأ في االشهبر االخيبرة. حتى قعل 

مقادا. ائتالف متجءنس سيمنحه  67 – 65االصوليين كءنت تاد  –يمين  –« الليكود»سءعبر، كتلة 
لقضء  التحبربر من الكءعوس الذي ينتظبره في قءعة القءضية بريفكء فلمءن، وتبرخيص لتصفية جهءز ا

كءن موجودا في جيعه. هذا لم ياد قءئمء، سءعبر تاهد عأنه لن يسمح عتصفية الديمقبراطية االسبرائيلية. 
أمس، فال هذا ايضء عينيت. يجدبر عكل متطهبري اليسءبر الذين يلوون انوفهم ازا  تصءعد هذين 

 االثنين في االستطالعءت أن ينتعهوا ايضء لهذه النقطة.
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حملته االنتخءعية البراعاة وهو في أدنى المستويءت امءم النءخب. فقد كءن حتى عني غءنتس دخل الى 
يمكنه أن يحءفظ على كبرامته وعلى انتصءب قءمته لو أنه برفض تمءمء الطلعءت الوقحة والعلطجية 
التي قدمهء له نتنيءهو؛ طلعءت استهدفت تحطيم استقاللية سلطة القضء  وافبراغ وظيفة وزيبر الادل 

 عطء  المتهم عقضءيء جنءئية سلمء للهبرب من السجن الذي ينتظبره.من مضمونهء وا 
إن مجبرد استاداد غءنتس )المدعوم عصمت من قعل غءعي اشكنءزي( إلجبرا  مفءوضءت على هذا 
االفتبراس، هو الذي أدى الى التمبرد ضده في قءئمته. عءالستاءبرة من المجءل الجنءئي فإن هذا االمبر 

ة ويجبري مفءوضءت مع الاءبرض على المعلغ الموجود في يشعه من حصل على عبرض عءلبرشو 
المغلف. كءن عليه أن يبرفض هذا عصوبرة قءطاة وأن يحل هذه البرزمة عضجة كعيبرة. أي طبريق سيئة 
اجتءزهء: التاهد، تقبريعء عمء يشعه أدا  القسم، عأال يجلس تحت إمبرة متهم يتطءول عفظءظة على 

وته الى التهبرب من القضء ، ومسءومته على الثمن محققيه وعلى من يدعون ضده ويساى عكل ق
 عينهمء.« الشبراكة»الذي سيدفاه جهءز القضء  من اجل أن تستمبر 

سيفال كل مء في استطءعته، وسيستخدم جميع الخدع « الليكود»تم تقبريعء نسيءن ميزانية الدولة. 
يمكن حسب االتفءق ، التي كءن 2021 – 2020واألالعيب من أجل أن ينسينء حقيقة أن ميزانية 

االئتالفي، أن تتم المصءدقة عليهء في الكنيست في شهبر آب، تم اختطءفهء من قعل المتهم عنيءمين 
 –نتنيءهو من اجل أن تعقي له الثغبرة المشهوبرة النتخءعءت عءلشبروط المبريحة له. من جميع النواحي 

سويءت، عءلتأكيد في هذه الفتبرة، هو فإن عدم تمبريبر الميزانية وقءنون الت –عءمة واقتصءدية واخالقية 
 أخطبر من تهمة البرشوة.

تم في الطبريق الى االنتخءعءت، كشف األالعيب عكءمل قعحهء. حتى، أمس، ادعى الاميل البرئيسي 
قعل منتصف شهبر شعءط.  2021لنتنيءهو، وزيبر المءلية اسبرائيل كءتس، عأنه ال يمكن تمبريبر ميزانية 

س، ال يفهم أي شي . هنء، تأتي مكءلمة واحدة من مكتب برئيس وكل من يقول الاكس، تعجح كءت
كءنون الثءني. ليس هنءك  5يوقع على موعد نهءئي جديد: « المءلية! –وزيبر  –أنء »الحكومة والسيد 

 منسوب منخفض جدا عءلنسعة له. وثمن هذه النكتة المحزنة سندفاه جمياء.
 «هآرتس»

 23/12/2020، األيام، رام هللا
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