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 تنفذ أكبر مناورة عسكرية في غزة المقاومةفصائل .. وجوا   وبحرا   برا    .1
"عبرا وعحبرا وجوا" شهد قطءع غزة منءوبرة عسكبرية هي األولى من نوعهء : برائد موسى -غزة 
حء جنء 12، الثالثء ، نفذتهء "الغبرفة المشتبركة لفصءئل المقءومة" عءلذخيبرة الحية، وعمشءبركة ]أمس[اليوم

  عسكبريء.
وتحت غطء  من طءئبرات المقءومة المسيبرة عدون طيءبر، التي حلقت في أجوا  القطءع، عدأت منءوبرة 
"البركن الشديد"، عإطالق "برشقءت صءبروخية تجبريعية" في اتجءه العحبر، الذي أخلته المقءومة من 

 الصيءدين والمبرتءدين منذ سءعءت الفجبر؛ لتهيئة األجوا  للمنءوبرة الموساة.
وتستمبر المنءوبرة حتى صعءح األبرعاء ، ويتخللهء انتشءبر واسع لانءصبر المقءومة واألجهزة األمنية،  

وحبركة نشطة لمبركعءت اإلساءف والدفءع المدني واألمن والشبرطة على امتداد القطءع، سايء من 
 المقءومة لالطمئنءن على جهوزية الجعهة الداخلية.

إن المنءوبرة ستشهد محءكءة لمء يمكن أن يحدث في أي  وقءلت مصءدبر في المقءومة للجزيبرة نت،
مواجهة حقيقية مع االحتالل، وتنفيذا تمثيليء لقدبرة المقءومة على التاءمل مع هذه األحداث والتصدي 

 لهء، كءلتوغالت العبرية، واإلنزال العحبري، وغيبرهء من أوجه الادوان المحتملة.
من نوعهء واألكعبر على مستوى القطءع، التي تشءبرك  وعحسب المصءدبر، فإن هذه المنءوبرة هي األولى

فيهء أعبرز األجنحة الاسكبرية، وهي: كتءئب الشهيد عز الدين القسءم، سبرايء القدس، لوا  نضءل 
الاءمودي، كتءئب أعو علي مصطفى، ألوية النءصبر صالح الدين، كتءئب المقءومة الوطنية، كتءئب 

د ععد القءدبر الحسيني، كتءئب الشهيد جهءد جعبريل، األنصءبر، كتءئب المجءهدين، كتءئب الشهي
 وحدات جيش الاءصفة، ومجموعءت الشهيد أيمن جودة.

وقءل نءطق عسكبري ظهبر في مؤتمبر صحفي لإلعالن عن عد  المنءوبرة، وهو يغطي وجهه عءلكوفية 
ه المنءوبرة الفلسطينية التقليدية، وعدون أي برايءت خءصة عءلفصءئل، داللة على وحدة الموقف، "إن هذ
  تاعبر عوضوح عن القبرابر المشتبرك ووحدة الحءل عين أجنحة فصءئل المقءومة عكءفة أطيءفهء".

وعلى البرغم من حجم المنءوبرة الكعيبر، حبرص النءطق الاسكبري على تأكيد أنهء "دفءعية"، وهدفهء 
 "تأكيد جهوزية المقءومة للدفءع عن شاعنء في كل األحوال، وتحت كءفة الظبروف".

ل إن "قيءدة المقءومة جءهزة لخوض أي مابركة للدفءع عن شاعنء وأبرضنء، ولن نقعل عأن يتغول وقء
ن سالحنء حءضبر، وقبرابرنء موحد في خوض أي مواجهة تُفبرض على شاعنء في  الادو على أهلنء، وا 

 أي زمءن ومكءن".
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المقءومة تمتلك وحذبر النءطق الاسكبري قيءدة االحتالل من التفكيبر في مغءمبرة ضد غزة، وهدد عأن 
الكثيبر من المفءجآت، وقءدبرة على صد أي عدوان، وأنهء "في حءلة دائمة من التطوبر في أدواتهء 

دابرتهء للصبراع".  وتكتيكءتهء وا 
 29/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الزعنون: واجبنا يحتم علينا الحفاظ على منظمة التحرير وفتح الباب للشباب الستكمال المسيرة .2

قءل برئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، انه برغم إيمءننء المطلق عضبروبرة : برام هللا
جبرا  االنتخءعءت الاءمة لتجديد دمء  مؤسسءتنء الوطنية، إال  استكمءل طبريق تحقيق الوحدة الوطنية، وا 

 أنه ال يمكن القعول عءستمبرابر الوضع الداخلي كمء هو عليه اآلن.
" من مجلة المجلس، التي صدبرت الثالثء ، إنه برغم الجهود 64حية الادد "وأضءف الزعنون في افتتء

التي عذلتهء القيءدة الفلسطينية لطي صفحة االنقسءم األسود، ععبر الدعوة إلجبرا  االنتخءعءت الاءمة، 
وأشءبر إلى أن الواجب الوطني  لكن لألسف هنءك من وضع الابراقيل مجددا في طبريق نجءحهء.

عءدة االعتعءبر لمكءنتهء، واتخءذ وتنفيذ يفبرض علينء الحفء ظ على منظمة التحبريبر الفلسطينية، وا 
 القبرابرات واإلجبرا ات الكفيلة عتحقيق هذا الهدف.

 29/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أبو هولي يطالب الدول المانحة لألونروا بتقديم تمويل إضافي لتمكينها من مواصلة خدماتها .3
طءلب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر، برئيس دائبرة شؤون الالجئين أحمد أعو هولي : برام هللا

تقديم تمويل إضءفي يمكنهء من استمبرابرية خدمءتهء لالجئين ، الدول المءنحة والممولة لوكءلة "أونبروا"
أن كل األطبراف  وأكد أعو هولي الثالثء ، وصبرف برواتب موظفيهء والتغلب على أزمتهء المءلية.

المانية عمء فيهء الدول المءنحة والدول المضيفة ومجتمع الالجئين واللجنة االستشءبرية واألمين الاءم 
 لألمم المتحدة متفقة نحو الامل على تحقيق االستقبرابر المءلي لألونبروا.

في ظل ولفت الى ان مجتمع الالجئين على شفء االنهيءبر في ظل ابرتفءع مادالت العطءلة والفقبر 
 جءئحة كوبرونء، وازديءد احتيءجءته، واستمبرابر األزمة المءلية التي تاصف عءلوكءلة

 29/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 
 



 
 
 
 

 

 6 ص             5421 الادد:             12/30/2020 ألبرعاء ا التءبريخ: 

 

                                    

 فإن الظلم واإلفلت من العقاب سيستمران باالزدياد "إسرائيل"منصور: في ظل غياب مساءلة  .4
فلسطين لدى األمم المتحدة، السفيبر بريءض منصوبر، أنه في ظل أكد المندوب الدائم لدولة : نيويوبرك

غيءب مسء لة إسبرائيل، فإن الظلم واإلفالت من الاقءب سيستمبران في االزديءد، مء يتسعب عءلمزيد من 
جء  ذلك في ثالث برسءئل متطءعقة  الماءنءة لإلنسءنية، ويقوض اآلمءل في التوصل إلى حل عءدل.

إلى كل من األمين الاءم لألمم المتحدة، وبرئيس مجلس األمن لهذا الشهبر عاثهء منصوبر، الثالثء ، 
/جنوب إفبريقيء/، وبرئيس الجماية الاءمة لألمم المتحدة، حول تصءعد السيءسءت والممءبرسءت غيبر 

 القءنونية والالإنسءنية التي تنتهجهء إسبرائيل، القوة القءئمة عءالحتالل، ضد الشاب الفلسطيني.
 29/12/2020، والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء 

 
 ويحيي رجال المقاومة "الركن الشديد"هنية يشيد بمناورة  .5

التحية والتقديبر للمجءهدين والمقءومين في  ،وجه برئيس المكتب السيءسي لحبركة حمءس إسمءعيل هنية
جبرت في القطءع، قطءع غزة وغبرفة الامليءت المشتبركة القءئمين على منءوبرة "البركن الشديد" التي 

وأضءف  وقءل "نوجه تحية للفصءئل الفلسطينية في قطءع غزة التي نفذت اليوم منءوبرة البركن الشديد".
"هذه المنءوبرة تُنّعئ عمستقعل وشكل عمل الفصءئل في المستقعل من خالل غبرفة الامليءت المشتبركة"، 

قوة أو الامل أو تطويبر أدوات مشدًدا على أن شاعنء متمسك عخيءبر المقءومة، سوا  في مبراكمة ال
وأضءف: هذه المنءوبرة التي هي األولى من نوعهء عين فصءئل المقءومة وهي تأكيد  ووسءئل المقءومة.

على الوحدة الميدانية في خيءبر المقءومة االستبراتيجي، وجهوزية الفصءئل ألي تطوبرات من قعل الادو 
 في إطءبر نظبرية البردع التي برسختهء المقءومة.

 29/12/2020، حركة حماسموقع 

 
 هنية يجدد مطالبته للملك سلمان باإلفراج عن معتقلي "حماس" .6

جّدد برئيس المكتب السيءسي لحبركة "حمءس"، إسمءعيل هنية، االثنين، مطءلعته للساودية عءإلفبراج 
عع وقءل هنية في كلمة له عءلمؤتمبر اإللكتبروني السيءسي السء عن ماتقلين فلسطينيين محتجزين لديهء.

لحبركة "حمءس"، إن الحبركة تطءلب من "خءدم الحبرمين الشبريفين والمسؤولين في المملكة الابرعية 
وتءعع هنية أنه "ال يجوز عقءؤهم في السجون،  الساودية عضبروبرة اإلفبراج عن الماتقلين الفلسطينيين".

 ألن لهم عالقة مع حبركة حمءس التي لم تاعث عأي شؤون داخلية ألي دولة".
 29/12/2020، الفلسطيني لإلعلمالمركز 
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 الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: قرارنا موحد في خوض أية مواجهة .7
أكدت الغبرفة المشتبركة لفصءئل المقءومة الفلسطينية أن قبرابرهم موحد في خوض أية مواجهة : غزة

التفكيبر في  تُفبرض على الشاب الفلسطيني في أي زمءن ومكءن، محذبرة قيءدة االحتالل من أن "مجبرد
 مغءمبرة ضد شاعنء ستواجه عكل قوة ووحدة وستحمل الكثيبر من المفءجآت عإذن هللا".

(، أنه في إطءبر تازيز الامل المشتبرك 12-29وشددت الغبرفة المشتبركة في عيءن لهء الثالثء  )
اسكبري والتاءون عين األجنحة الاسكبرية لفصءئل المقءومة، وتتويًجء لفتبرٍة من اإلعداد والتدبريب ال

المشتبرك، وتجسيًدا لجهود المقءومة في برفع جهوزيتهء القتءلية دائمء، نالن عاون هللا تاءلى عن 
 انطالق منءوبرات البركن الشديد.

وشدد العيءن على أن هذه المنءوبرات الدفءعية هي تأكيد على جهوزية المقءومة للدفءع عن شاعنء في 
ن قيءدة الم قءومة جءهزة لخوض أية مابركة للدفءع عن شاعنء كل األحوال وتحت الظبروف كءفة، وا 

وأضءفت: "إن برسءلة مقءومتنء  وأبرضنء، ولن نقعل عأن يتغول الادو على أهلنء، وأّن سالحنء حءضبر.
لكل الاءلم، عأن كلمتنء ستظل هي الفصل، ويدنء ستعقى عقوة هللا هي الاليء، ولن تغيبر اتفءقيءت الاءبر 

 على األبرض".وحفالت التطعيع الخءئعة شيئًء 
 29/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 القوى الفلسطينية تدعو للتصدي العتداءات المستوطنين .8

دعت القوى الوطنية واإلسالمية، الثالثء ، إلى التصدي العتدا ات المستوطنين عحق أعنء  الشاب 
لي. وأكدت القوى في عيءن الفلسطيني وممتلكءتهم، والتي تتم عحمءية ودعم من جيش االحتالل اإلسبرائي

، توسيع برقاة المشءبركة في فاءليءت المقءومة الشاعية. ونوهت إلى ]أمس[عقب اجتمءع لهء اليوم
ضبروبرة تسليط الضو  على ماءنءة األسبرى في زنءزين االحتالل في ظل ماءنءة من اإلهمءل الطعي 

 المتامد والازل.
 29/12/2020، فلسطين أون الين

 
 السوري حاتم علي حماس تنعى المخرج .9

إن الفقيد حءتم علي  ،نات حبركة "حمءس" المخبرج الابرعي السوبري حءتم علي، وقءلت في عيءن ناي
جسد عأعمءله الفنية البرائاة صوت الابروعة الصءدق نحو فلسطين وقضيتهء الاءدلة، وأعءد فلسطين 

نحو التطعيع مع هذا والقضءيء القومية كلهء إلى سلم األولويءت، في وقت هبرول فيه عاض الابرب 
الكيءن الغءصب. وأكدت الحبركة أن عبرحيل المعدع علي تفقد فلسطين صوًتء عظيًمء من األصوات 
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الابرعية الوطنية التي عبرفت كيف تدافع عن قضءيء األمة من زاوية الفن والدبرامء التي تالمس قلوب 
 الماليين.

 29/12/2020، موقع حركة حماس
 

 لسياسية والعمل إلسقاط نتنياهوغانتس يقرر مواصلة حياته ا .10
أعيض، مسء  يوم الثالثء ، أنه سيواصل الامل عقيءدة  -علن عيني غءنتس زعيم حزب أزبرق أ  :برام هللا

حزعه، والامل على تشكيل تحءلف قوي لقيءدة الحكومة اإلسبرائيلية المقعلة من أجل إنهء  حكم عنيءمين 
 نتنيءهو.

نتنيءهو كءن مستاًدا ليضحي عمستقعل إسبرائيل، من أجل وقءل غءنتس في مؤتمبر صحفي له، "إن 
 الحفءظ على مستقعله الشخصي والقءنوني والسيءسي".

أعيض الذي يتزعمه،  -واعتعبر غءنتس أن إنهء  المسءبر السيءسي لنتنيءهو عمثءعة إنجءز لحزب أزبرق 
 جح.مشيبًرا إلى أن الكثيبرون حءولوا ذلك وفشلوا سءعًقء وأن حزعه الوحيد الذي ن

 29/12/2020القدس، القدس، 
 

 بيرتس يتنحى عن رئاسة حزب العمل .11
، عن تنحيه عن يوم األبرعاء عميبر عيبرتس،  الامل اإلسبرائيلي،أعلن برئيس حزب : عالل ضءهبر

الحسم.  منصعه هذا، وذلك على خلفية توقع كءفة االستطالعءت عأن حزب الامل لن يتجءوز نسعة
ويتولى عيبرتس منصب وزيبر االقتصءد. ويأتي إعالنه غداة حل الكنيست تلقءئيء، منتصف الليلة 
المءضية، عسعب عدم المصءدقة على الميزانية، وعذلك يتم التوجه إلى انتخءعءت جديدة للكنيست، في 

 آذابر/مءبرس المقعل، وهي البراعاة خالل سنتين.
أنه "من خالل الشاوبر عءلمسؤولية الملقءة علّي، أعلن أنه في وكتب عيبرتس في صفحته في "فيسعوك" 

االنتخءعءت القبريعة لن أقود حزب الامل ولن أتولى برئءسة القءئمة. وفي هذه المبرحلة، على حزب 
 الامل أن يتجدد وينتخب برئيسء وقيءدة جديدة".

  23/12/2020، 48عرب 
 

 ة المشتركة"جيش االحتلل يرفع حالة التأهب بسبب مناورة "الغرف .12
قءلت صحيفة "يدياوت أحبرونوت" الاعبرية، صعءح الثالثء  إنَّ جيش االحتالل : القدس المحتلة

اإلسبرائيلي برفع حءلة التأهب عءلتزامن مع انطالق منءوبرات "البركن الشديد" التي تجبريهء "الغبرفة 
 المشتبركة" لفصءئل المقءومة في قطءع غزة.
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أليكس فيشمءن"، أن ماظم حءلة التأهب "استخعءبرية" للوقوف وذكبر المحلل الاسكبري في الصحيفة "
وبرأى "فيشمءن" أن "فبرصة انزالق المنءوبرة إلى مواجهة عسكبرية  على مء سيدوبر في هذه المنءوبرات.

 مع إسبرائيل منخفضة".
ولفت المحلل إلى أن "حمءس وحزب هللا واإليبرانيين على قنءعة أن البرئيس األمبريكي دونءلد تبرمب قد 

 غل مء تعقى له في سدة الحكم للقيءم عمغءمبرة مء على جعهة من الجعهءت".يست
وأشءبر "فيشمءن" إلى أن منءوبرة اليوم تأتي بردًّا على منءوبرات جيش االحتالل الواساة التي نفذهء قعل 

 وقءل إن حبركة "حمءس تاد منءوبرات اليوم وسيلة بردع إلسبرائيل". أسءعيع.
 29/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 غانتس يقيله من منصبه: نيسانكورين يعلن انضمامه لحزب حولدائي .13

أعلن وزيبر القضء  اإلسبرائيلي، آفي نيسءنكوبرين، يوم الثالثء ، أنه سينضم إلى الحزب : عالل ضءهبر
الجديد الذي ياتزم برئيس علدية تل أعيب، برون حولدائي، اإلعالن عن تأسيسه خالل مؤتمبر صحءفي 

مءبرس المقعل. وقءل مقبرعون من  ليوم، ليخوض من خالل انتخءعءت الكنيست، في آذابر/ياقده مسء  ا
 برئيس "كءحول الفءن"، عيني غءنتس، إن األخيبر سيقيل نيسءنكوبرين من منصعه الوزابري اليوم.

 29/12/2020، 48عرب 
 

 من فنادق بدبي صحيفة عبرية: إسرائيليون يسرقون أغراضا   .14
إسبرائيلي ومديبر فندق عدعي عأن سيءحء إسبرائيليين يسبرقون أغبراضء من  أفءد برجل أعمءل: )األنءضول(

 الغبرف التي يقيمون عهء في فنءدق عءلمدينة اإلمءبراتية، عحسب صحيفة ععبرية.
، مسء  الثالثء ، إنه وبرغم مبروبر نحو شهبر فقط على انطالق ”يدياوت أحبرونوت“وقءلت صحيفة 

عن سيءح إسبرائيليين يسبرقون “ أن تقءبريبر عدأت تتحدث البرحالت الجوية عين إسبرائيل واإلمءبرات، إال
 ”.محتويءت من غبرف الفنءدق عدعي

أزوبر اإلمءبرات منذ سنوات عديدة حيث أقوم “وقءل برجل أعمءل إسبرائيلي للصحيفة، دون نشبر اسمه: 
 ”.عأعمءل تجءبرية هنءك

ابرت عءلفزع عندمء في الشهبر المءضي وصلت إلى الفندق الماتءد الذي كنت أقيم فيه وش“وتءعع: 
وجدت في عهو الفندق إسبرائيليين يتم فتح حقءئعهم قعل تسجيل المغءدبرة للعحث عن أشيء  مسبروقة من 

 ”.الغبرف
 ”.برأيت مجموعة من الشعءب وقد كدسوا المنءشف وغالية في حقءئعهم“وأضءف: 
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على مصعءح، ال  وأكد برجل األعمءل أنه تم الاثوبر في حقيعة سءئحة إسبرائيلية أخبرى عءلفندق ذاته
ويقول مديبر أحد الفنءدق المطلة  شيكل إسبرائيلي(. 3.22يتادى سابره عضاة شواكل )الدوالبر يسءوي 

نستضيف مئءت السيءح من جميع دول الاءلم، “على عبرج خليفة في قلب منطقة الخليج التجءبري: 
 ”.عاضهم يحدث مشءكل، لكننء لم نشءهد من قعل سبرقة األغبراض

 29/12/2020ندن، القدس العربي، ل
 

 "ملف الغواصات"المحكمة العليا توافق على فتح  .15
تل أعيب: عاد سلسلة مداوالت تمهيدية استمبرت شهوبرًا عدة، أعلنت محكمة الادل الاليء في القدس 

االستمءع إلى االلتمءسءت التي « الحبركة من أجل جودة الحكم في إسبرائيل»الغبرعية، قعول طلب 
« قضية الغواصءت»ي توبرط برئيس الوزبرا ، عنيءمين نتنيءهو، فيمء تابرف عـتدعو إلى تحقيق جنءئي ف

 «.3000الملف »أو 
وجء  هذا القبرابر ليفتح العءب مجددًا أمءم الشعهءت عوجود دوبر لنتنيءهو في قضية الغواصءت، وذلك 
 على عكس موقف المستشءبر القضءئي للحكومة، أعيحءي مندلعليت، الذي عبرأ سءحة نتنيءهو وألغى

 االتهءمءت عحقه.
 30/12/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 صحف إسرائيلية تنتقد هيئة اإلذاعة البريطانية لوصفها المسيح بأنه من أصل فلسطيني .16

( BBCانتقدت صحف إسبرائيلية هيئة اإلذاعة العبريطءنية "عي عي سي" ): مواقع إلكتبرونية -الجزيبرة 
وجء   يه السالم، ووصفه عأنه فلسطيني األصل.عسعب تقديمهء عبرنءمجء حول السيد المسيح عل

من الشهبر المءضي،  18الحديث على لسءن مقدم العبرنءمج اإلذاعي "القلب والبروح" الذي عبرض يوم 
 إذ قءل إن "يسوع المسيح ليس أشقبر أوبروعيء، عل فلسطينيء".

ءة "عي عي سي" وقد أثءبر الخطءب حفيظة وامتاءض اإلسبرائيليين، ودفاهم إلى تقديم طلب برسمي لقن
وعحسب الصحف اإلسبرائيلية، فإن هذا المصطلح لم يستخدم  عتوضيح مء وصفوه "عءلخطأ التءبريخي".

 عءم من صلب المسيح، وفق ماتقدهم. 100إال عاد حوالي 
 29/12/2020الجزيرة.نت، 

 
 االحتلل يعتقل أحد حراس "األقصى" واقتحام جديد للمستوطنين .17

ة االحتالل، الثالثء ، حءبرس المسجد األقصى عصءم نجيب، خالل اعتقلت شبرط: القدس المحتلة
وفي شأن متجدد، اقتحم مستوطنون متطبرفون صعءح الثالثء ، المسجد  عمله في سءحءت األقصى.
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األقصى المعءبرك من عءب المغءبرعة، عحبراسة مشددة من شبرطة االحتالل اإلسبرائيلي، وسط قيود على 
 دخول الفلسطينيين للمسجد.

 29/12/2020، رسقدس ب
 

 إدارة سجن "جلبوع" تبلغ األسرى بقرار تأجيل إعطائهم اللقاح ضد فيروس كورونا .18
أفءدت هيئة شؤون األسبرى والمحبربرين، الثالثء ، عأن إدابرة سجن "جلعوع" أعلغت األسبرى عقبرابر : برام هللا

هذا القبرابر  وأوضح األسبرى، أن " لشهبر أو شهبرين.19-تأجيل إعطءئهم اللقءح ضد فيبروس "كوفيد
جء  عاد تقديم شكوى من قعل المستوطنين لـ"وزيبر األمن الداخلي" اإلسبرائيلي عمنع "األسبرى األمنيين" 

وأشءبرت الهيئة إلى أن ماتقل "جلعوع" سجل خالل الشهبر المءضي إصءعة أكثبر من  من تلقي اللقءح.
أن عدد اإلصءعءت عين صفوف أسيبر عءلفيبروس، وتم إغالق أقسءمه وا عالنه منطقة حمبرا ، علمًء  100

 إصءعة منذ شهبر نيسءن المءضي. 140األسبرى وصلت إلى 
 29/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بدأ عمليات حفر وبناء في محطة الحافلت بشارع الشهداء في الخليلياالحتلل  .19

عمليءت حفبر وعنء  في محطة الحءفالت عدأت جبرافءت االحتالل اإلسبرائيلي اليوم الثالثء ، : الخليل
وقءل برئيس علدية الخليل تيسيبر  المبركزية القديمة القبريعة من مدخل شءبرع الشهدا  وسط مدينة الخليل.

أعو سنينة إن هذه األعمءل تشمل عنية تحتية وأعمءل هندسية وعنء  لغبرض إقءمة "مبركب يشمل كءفة 
 ة".متطلعءت كتيعة الجيش التنفيذية كقوة متكءمل

 29/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  

 المواطنين مستوطنون يهاجمون مركباتو  دسفلسطينيا بالضفة والق 22قوات االحتلل تعتقل  .20
مواطنء فلسطينيء، عقب دهم  22شنت قوات االحتالل حملة اعتقءالت، الثالثء ، طءلت : برام هللا

وذكبر . يءتهء في منءطق متفبرقة عءلضفة الغبرعية والقدس المحتلتينمنءزلهم وتفتيشهء والاعث عمحتو 
جيش االحتالل في عيءنه لوسءئل اإلعالم، أن جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيين عءلضفة الغبرعية، 
جبرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية عحجة المشءبركة في أعمءل مقءومة شاعية ضد قوات 

 االحتالل والمستوطنين.
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عءلحجءبرة عين قبريتي "مءدمء" و"عوبرين" جنوب نءعلس  نالفلسطينييوهءجم مستوطنون مبركعءت المواطنين 
قلقيلية على أطبراف علدة "حوابرة" جنوب  -)شمءال(، إلى جءنب هجمءت أخبرى على شءبرع نءعلس 

 نءعلس، دون أن يعلغ عن إصءعءت.
 29/12/2020، قدس برس

 
 يهدم مساكن في أريحاشجرة زيتون و  350االحتلل يقتلع  .21

أفءدت وكءلة األنعء  )وفء(، نقاًل عن برئيسة علدية النويامة والديوك الفوقء، نجءة ابرميلية، عأن جبرافءت 
شجبرة زيتون مغبروسة منذ نحو عءمين في أبراضي النويامة، تاود  350االحتالل اقتلات مء يقءبرب 

مسءكن، واستولت على  3ل هدمت ملكيتهء للمواطن سليمءن الزايد. وقءلت: إن "قوات االحتال
 ماداتهء، وشبردت قءطنيهء".

 29/12/2020، فلسطين أون الين
 

 دعمه للقضية الفلسطينية لـعباس ملك المغرب يؤكد في رسالة .22
ثعءت “البرعءط: جدد ملك المغبرب محمد السءدس في برسءلة للبرئيس الفلسطيني محمود ععءس تأكيده 

سبرائيل ”سطينيةالموقف المغبرعي الداعم للقضية الفل ، غداة توقيع إعالن للتاءون عين المملكة وا 
وقءل الديوان الملكي، في عيءن األبرعاء ، إن الاءهل المغبرعي وجه برسءلة  والواليءت المتحدة في البرعءط.
سعيال “، والتمسك عءلمفءوضءت ”على حل الدولتين المتوافق عليه دوليء“إلى ععءس جدد فيهء التأكيد 

كمء أعلن اجتمءعء مقعال في المغبرب للجنة القدس التي  ”.لى حل نهءئي ودائم وشءملوحيدا للوصول إ
حمءية طءعاهء "للمدينة، و” سيواصل الدفءع عن الوضع الخءص“يبرأسهء الملك، مؤكدا أنه 

 ”.حبرية ممءبرسة الشاءئبر الدينية ألتعءع الديءنءت الثالث"، و”اإلسالمي
 29/12/2020، لندن، القدس العربي

 
 س توصد أبوابها في وجه التطبيع وتؤكد التزامها بالقضية الفلسطينيةتون .23

حول قبرب ” نيويوبرك تءيمز“حسن سلمءن: نفت وزابرة الخءبرجية التونسية مء ذكبرته صحيفة  –تونس 
مع إسبرائيل، مؤكدة تمسكهء عحقوق الشاب الفلسطيني، في وقت حذبر فيه ” سالم“توقياهء اتفءقية 

تعاًء “وفي عيءنهء أكدت الخءبرجية التونسية أنه  ة للتطعيع مع الكيءن المحتل.اتحءد الشغل من أي خطو 
لألنعء  المتداولة في عدد من وسءئل اإلعالم حول إمكءنية إبرسء  عالقءت دعلومءسية عين تونس 
والكيءن الصهيوني، تؤّكد وزابرة الشؤون الخءبرجية والهجبرة والتونسيين عءلخءبرج أن كّل مء يبروج من 
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ات في هذا الخصوص ال أسءس له من الصّحة وأّنه يتنءقض تمءمًء مع الموقف البرسمي اّدعء 
المعدئي للجمهوبرية التونسية المنءصبر للقضّية الفلسطينية الاءدلة والداعم للحقوق الشبرعّية للشاب 

 ”.الفلسطيني
 29/12/2020، لندن، القدس العربي

 
 بين الفلسطيني المقيم والمواطن العراقيمجلس النواب العراقي يقر تعديل قانونيا يساوي  .24

أقبر مجلس النواب الابراقي، األبرعاء ، تاديال قءنونيء على قءنون األجءنب عءلقبرا ة األولى، : عغداد
سءوى عموجعه عين الفلسطيني المقيم لمدة عشبر سنوات في الابراق وعين المواطن الابراقي في الحقوق 

 نتخءب حفءظء على حق عودة الفلسطيني لعالده.والواجعءت، عدا الجنسية وحق التبرشح واال
 09/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
صابة سوري مقتل جندي  .25  ةآخرين في غارات إسرائيلية على سوري 3وا 

آخبرون في غءبرة نفذهء  3قءلت وكءلة األنعء  السوبرية نقال عن مصدبر عسكبري إن جنديء قتل وجبرح 
وأضءفت الوكءلة أن الدفءعءت الجوية السوبرية  ائيلي على بريف الاءصمة دمشق.الطيبران اإلسبر 

من جهته، ذكبر التلفزيون  تصدت فجبر اليوم األبرعاء  لادوان إسبرائيلي في أجوا  محيط الاءصمة.
البرسمي أن الدفءعءت الجوية السوبرية تصدت لادوان إسبرائيلي عءلصوابريخ في سمء  بريف دمشق 

 الغبرعي.
 30/12/2020، الدوحة، الجزيرة نت

 
 وفاة مخرج "التغريبة الفلسطينية" حاتم علي .26

الثالثء ، صءحب "التغبريعة الفلسطينية"، المخبرج السوبري، حءتم علي، في مصبر يوم توفي، : القءهبرة
، وهو ممثل وكءتب ومخبرج سوبري، عدأ حيءته عءلكتءعة 1962وحءتم علي من مواليد  جبرا  أزمة قلعية.
النصوص الدبرامية والقصص القصيبرة، وتخبرج من الماهد الاءلي للفنون المسبرحية  المسبرحية وكتءعة

 .1986عدمشق عءم 
 29/12/2020، قدس برس
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 الركن الشديد تمثل وحدة للموقف والكلمةمناورة االتحاد العالمي لعلماء المقاومة:  .27
، أن منءوبرة البركن أكد الشيخ محمد أديب يءسبرجي، عضو االتحءد الاءلمي لالمء  المقءومة: دمشق

الشديد التي عقدتهء فصءئل المقءومة الفلسطينية، تحمل أهمية كعيبرة على طبريق مواجهة االحتالل 
 "اإلسبرائيلي".

وقءل يءسبرجي، في حديث خءص لـ"المبركز الفلسطيني لإلعالم": "منءوبرات "البركن الشديد" هي وحدة  
الجمءعة، وفوق أيدي اإلخوة المتاءونين، فإن للصف، ووحدة للكلمة والموقف، فإذا كءنت يد هللا مع 

وأضءف: "هذا االجتمءع وهذه الوحدة المطلوعة  يد هللا سعحءنه هي التي تجال بركنكم بركنء شديدًا".
ليست مهمة على المستوى الفلسطيني فحسب؛ عل على مستوى األمة، ومستوى اإلنسءنية"، مؤكدًا أن 

 يد.وحدة الكلمة تقوم عنءً  على كلمة التوح
 29/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 محامون مغاربة يرفعون دعوى قضائية ضد الحكومة إللغاء التطبيع .28

: تقدم محءمون مغءبرعة اإلثنين عدعوى قضءئية ضد حكومة ساد الدين "القدس الابرعي" -البرعءط
 الاثمءني مطءلعين عإلغء  كءفة القبرابرات المتالقة عءلتطعيع مع إسبرائيل.

كءنون األول/  28أنه تقدم صعءح اإلثنين ” القدس الابرعي“د عالغ صحءفي اطلات عليه وأفء 
ديسمعبر، دفءع المحءمي خءلد السفيءني، عمقءل أمءم محكمة النقض من أجل الطان في قبرابرات 
السلطة الحكومية ذات الاالقة عءلتطعيع السيءسي والدعلومءسي واالقتصءدي والسيءحي مع الكيءن 

ملتمسء من محكمة النقض إلغء  كءفة القبرابرات المتخذة من قعل المدعى عليهم مع الكيءن الصهيوني، 
اإلسبرائيلي؛ عءعتعءبرهء مخءلفة للنظءم الاءم المغبرعي ولمقتضيءت الدستوبر ولميثءق األمم المتحدة 

 والتفءقية فيينء للماءهدات والقءنون الدولي اإلنسءني وللشبرعية الدولية لحقوق اإلنسءن.
 29/12/2020، لندن، دس العربيالق

 
 مشاريع لصالح فلسطين سبعة"يونسكو" تصادق على تمويل  .29

مشءبريع لصءلح  7صءدقت منظمة األمم المتحدة للتبرعية والالم والثقءفة "يونسكو" على تمويل : برام هللا
 ، ضمن مشءبريع عبرامج المسءهمة التي تقدمهء المنظمة للدول األعضء .2021دولة فلسطين للاءم 

أوضحت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتبرعية والثقءفة والالوم، في عيءن لهء، يوم الثالثء ، أن عاض و 
هذه المشءبريع سيتم تنفيذهء عءلتنسيق مع اللجنة الوطنية والوزابرات ذات الاالقة، عءإلضءفة لادد من 



 
 
 
 

 

 15 ص             5421 الادد:             12/30/2020 ألبرعاء ا التءبريخ: 

 

                                    

لجنة الوطنية للتبرعية المشءبريع الموجهة نحو مؤسسءت المجتمع المدني، ومشبروع سيتم تنفيذه لصءلح ال
 والثقءفة والالوم، ومشبروع لصءلح األندية الفلسطينية المنتسعة "لليونسكو".

 29/12/2020القدس، القدس، 
 

 "إسرائيل"تكشف وجهات نظر بايدن األولى بشأن  1986وثائق نادرة من عام  .30
البرئيس األميبركي  أن 1986كشفت وثءئق نءدبرة تاود للاءم : ميدل إيست آي -الصحءفة اإلسبرائيلية 

المنتخب جو عءيدن كءن حليفء إلسبرائيل عندمء كءن شءعء؛ لكنه كءن متبرددا في االنخبراط في 
( اإلخعءبري Middle East Eyeمنءصبرتهء عشكل علني، وفق مء ذكبر موقع "ميدل إيست آي" )

 العبريطءني.
( اإلسبرائيلية Haaretz) وتاطي الوثءئق، التي برفات عنهء السبرية، والتي استاءدتهء صحيفة "هآبرتس"

عين عءيدن،  1986من سجالت أبرشيف الدولة اإلسبرائيلية، لمحة عن اجتمءع عقد في فعبرايبر/شعءط 
 -1988على عاد أكثبر من عءم عقليل من إعالنه التبرشح للبرئءسة عءم -الذي كءن آنذاك سينءتوبرا 

والسفيبر اإلسبرائيلي السءعق لدى الواليءت المتحدة مئيبر بروزين، والموظف في السفءبرة اإلسبرائيلية 
 يوسف المدان.

وذكبرت الصحيفة أن كال من بروزين والمدان كءنء آنذاك على علم عأن عءيدن مبرشح برئءسي محتمل؛ 
 لكنهمء اعتعبرا أن فبرصه في الفوز عءلبرئءسة ضئيلة.

عءيدن يدعم الحمالت البرئيسة المؤيدة إلسبرائيل في الكونغبرس خالل الثمءنينيءت؛  وأكدت أنه عينمء كءن
إال أن القوائم، التي أنشأتهء السفءبرة اإلسبرائيلية عواشنطن في ذلك الوقت، لم تكن تاتعبره مؤيدا وال 

 ماءبرضء لدولة إسبرائيل؛ عل كءنت تنظبر إليه على أنه يقف على الحيءد.
"نقطة تحول" محوبرية في تصوبر  -عحسب الصحيفة-ن اإلسبرائيليين شكل لكن لقء ه مع المسؤولي  

إسبرائيل لعءيدن، حيث وصفه المسؤوالن في السفءبرة على أنه "مؤيد متحمس" أكد خالل االجتمءع أن 
 عالده "تنتقد أحيءنء عشدة" حليفتهء إسبرائيل.

 29/12/2020الجزيرة.نت، 
 

 اإلسرائيلي .. دوافعه ومستقبله –المغربي  –اإلعلن األميركي : تقدير موقف .31
، مبراسم توقيع "إعالن 2020كءنون األول/ ديسمعبر  22شهدت الاءصمة المغبرعية، البرعءط، في 

سبرائيل، ليكون المغبرب عذلك براعع دولة  مشتبرك" عين كل من المغبرب والواليءت المتحدة األميبركية وا 
، عاد كل من اإلمءبرات الابرعية المتحدة عبرعية تالن تطعيع الاالقءت مع إسبرائيل، خالل أبرعاة أشهبر

والعحبرين والسودان. وحصل المغبرب، مقءعل ذلك، على اعتبراٍف من إدابرة البرئيس األميبركي المنتهية 
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واليته، دونءلد تبرامب، عـ "السيءدة المغبرعية على كءمل إقليم الصحبرا  الغبرعية"، ودعم لمقتبرح الحكم 
 يد لحل عءدل ودائم للنزاع حول الصحبرا  الغبرعية". الذاتي المغبرعي "عءعتعءبره األسءس الوح

 تفاصيل االتفاق
سبرائيل "على تطعيع  2020كءنون األول/ ديسمعبر  11كءن البرئيس تبرامب أعلن في  اتفءق المغبرب وا 

الاالقءت عينهمء"، على أن يستأنفء الحًقء "الاالقءت الدعلومءسية الكءملة". وفي الثءني والاشبرين من 
أقلات أول طءئبرة تجءبرية إسبرائيلية من تل أعيب إلى البرعءط على متنهء وفدان؛ أميبركي الشهبر نفسه، 

سبرائيلي عبرئءسة مستشءبر األمن القومي اإلسبرائيلي،  عبرئءسة مستشءبر تبرامب وصهبره، جءبريد كوشنبر، وا 
تل مئيبر عن شعءت. واتفق الطبرفءن، في المبرحلة األولى، على إعءدة فتح مكتَعي االتصءل في البرعءط و 

، وأُغلقء عند اندالع االنتفءضة الفلسطينية الثءنية أواخبر عءم 1994أعيب، اللذين تمَّ افتتءحهمء عءم 
 . في حين أعلنت واشنطن أنهء عصدد فتح قنصلية لهء في مدينة الداخلة في الصحبرا  الغبرعية. 2000

سبرائيل أبرعع مذكبرات تفءهم، شملت الطيبران  المدني وأعحءث الموابرد إضءفة إلى ذلك، وّقع المغبرب وا 
المءئية والتمويل وا عفء  حءملي الجوازات الدعلومءسية من التأشيبرات مع عقءئهء عءلنسعة إلى المواطنين 
الاءديين. في المقءعل، وّقات الواليءت المتحدة والمغبرب مذكبرَتي تفءهم تاهدت فيهمء واشنطن 

قليم الصحبرا  . وقد أعلغت إدابرة تبرامب الكونغبرس نّيتهء عءستثمءبر ثالثة مليءبرات دوالبر في المغبرب وا 
 عيع المغبرب طءئبرات عدون طيءبر وأسلحة موجهة عءلية الدقة عقيمة مليءبر دوالبر.

، فإّن 2000اإلسبرائيلية كءنت قد جّمدت برسمًيء أواخبر عءم  -وعلى البرغم من أن الاالقءت المغبرعية 
ألف  30ث يزوبر المغبرب كل عءم مء عين الطبرفين حءفظء على اتصءالٍت دعلومءسيٍة غيبر ماَلنة؛ حي

ألف سءئح إسبرائيلي. كمء أّن التجءبرة العينية عينهمء لم تتوقف، وقد علغ حجم التعءدل التجءبري  50إلى 
مليون دوالبر. والمابروف أّن اليهود المنحدبرين من أصول  149قبراعة  2017 - 2014الثنءئي في الفتبرة 

يهودي في  3,000(، في حين عقي نحو 700,000يل )من سكءن إسبرائ %12مغبرعية يمثلون نحو 
 .1948المغبرب، عاد أن هءجبرت غءلعيتهم إلى فلسطين المحتلة عاد قيءم دولة إسبرائيل عءم 

وحبرص المغبرب على التاعيبر عن موقٍف داعم لحل الدولتين، على البرغم من أن اإلعالن الثالثي 
. ويمكن تقسيم اإلعالن المشتبرك ثالثة أجزا : المشتبرك ال يشيبر إلى أّي حديث عن "دولة فلسطينية"

يتضمن األول االعتبراف األميبركي عءلسيءدة المغبرعية على الصحبرا  الغبرعية، ويحيل الثءني إلى موقٍف 
سبرائيل عحسب  عءم للمغبرب من القضية الفلسطينية والقدس، وينءقش الثءلث التزامءت المغبرب وا 

 االتفءق.
. االعتراف األميركي بال  سيادة المغربية على الصحراء الغربيةأوال 
 جء  في اإلعالن مء يلي:
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. "تاتبرف حكومة الواليءت المتحدة عءلسيءدة المغبرعية على كءمل إقليم الصحبرا  الغبرعية، وتجدد 1
دعمهء لمقتبرح الحكم الذاتي المغبرعي الجءد والواقاي وذي الصدقية، عءعتعءبره األسءس الوحيد لحٍل 

 ول الصحبرا  الغبرعية.عءدل ودائم للنزاع ح
. تيسيبًرا للامل من أجل علوغ هذه الغءية، ستشجع الواليءت المتحدة التنمية االقتصءدية واالجتمءعية 2

مع المغبرب، عمء في ذلك إقليم الصحبرا  الغبرعية، وستقوم لهذا الغبرض عفتح قنصلية في مدينة الداخلة 
 المنطقة".  من أجل تازيز الفبرص االقتصءدية واالستثمءبرية لفءئدة
 كانون األول/ ديسمبر، فأضاف ما يلي:  11أما بيان الرئيس ترامب الذي تم اإلعلن عنه في 

. المغبرب هو أحد أقدم حلفء  الواليءت المتحدة في شمءل أفبريقيء وأقبرعهم، وقد أكدت كل إدابرة 1
 )أميبركية( منذ إدابرة البرئيس كلينتون دعمهء اقتبراح المغبرب للحكم الذاتي.

يحّث البرئيس تبرامب جميع األطبراف على المشءبركة العنء ة مع األمم المتحدة، والنظبر في طبرق . 2
 معتكبرة وحقيقية، لدفع عملية السالم.

. يتبرك هذا االعتبراف مجءاًل لحٍل تفءوضي، وتظل الواليءت المتحدة ملتزمة عءلامل مع المغبرب 3
الفءعلة لدعم الامل الضبروبري في المستقعل  وجعهة العوليسءبريو وجميع األطبراف اإلقليمية والدولية

 وخلق منطقة أكثبر سالًمء وازدهءبًرا".
 ثاني ا. موقف المغرب من القضية الفلسطينية والقدس

ال يتحدث اإلعالن الثالثي عن حل الدولتين، كمء أنه ال يشيبر إلى الوضع السيءسي لمدينة القدس. 
لنظبر المتعءدلة خالل االتصءل عين الملك محمد وقد جء  في اإلعالن الثالثي: تذكيبًرا عوجهءت ا

السءدس والبرئيس دونءلد تبرامب، عشأن الوضع البراهن في منطقة الشبرق األوسط، والذي جّدد خالله 
الملك "موقف المملكة المغبرعية المتوازن والثءعت عخصوص القضية الفلسطينية والموقف الماّعبر عنه 

الخءص لمدينة القدس المقّدسة عءلنسعة إلى الديءنءت في مء يخص أهمية المحءفظة على الطءعع 
 السمءوية الثالث ومكءنة صءحب الجاللة عوصفه برئيًسء للجنة القدس".

ال نفهم المقصود عاعءبرة "موقف المملكة المغبرعية المتوازن والثءعت عخصوص القضية الفلسطينية"، 
مدينة القدس المقدسة عءلنسعة إلى وكذلك المقصود عاعءبرة "أهمية المحءفظة على الطءعع الخءص ل

الديءنءت السمءوية الثالث". وهذه الصيءغة ال تتنءقض مع "سيءدة إسبرائيل على القدس الموحدة"، وال 
مع كونهء عءصمة إلسبرائيل، وال ُيجلي الغموض، خصوًصء أن هذا االتفءق يندبرج ضمن "اتفءق 

لتءبريخية في إسبرائيل" المفتوحة "أمءم المسلمين أعبراهءم" الذي يجال مدينة القدس جزً ا من "المواقع ا
 في جميع أنحء  الاءلم"، لزيءبرتهء "والصالة عسالم في المسجد األقصى في القدس". 

 اإلسرائيلي -ثالث ا. نطاق االتفاق المغربي 
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 يشير االتفاق إلى أن  الطرفين يعتزمان:
سبرائيل1 ، عمء فيهء برحالت شبركءت الطيبران . "التبرخيص للبرحالت الجوية المعءشبرة عين المغبرب وا 

 اإلسبرائيلية والمغبرعية، مع تخويل حقوق استامءل المجءل الجوي.
 . االستئنءف الفوبري لالتصءالت البرسمية الكءملة.2
 . تشجيع تاءون ثنءئي اقتصءدي دينءميكي وخالق.3
ولوجيء، والطيبران . مواصلة التاءون في مجءالت التجءبرة، والمءلية واالستثمءبر، واالعتكءبر والتكن4

المدني، والتأشيبرات والخدمءت القنصلية، والسيءحة، والميءه والفالحة واألمن الغذائي، والتنمية، 
 والطءقة والمواصالت السلكية والالسلكية، وغيبرهء من القطءعءت وفًقء لمء سيتم االتفءق عشأنه.

 . إعءدة فتح مكتَعي االتصءل في البرعءط وتل أعيب".5
 ق على توافق الدول الثلث على:وينص االتفا

 . "االلتزام عءالحتبرام الكءمل للانءصبر المتضمنة في هذا اإلعالن، والنهوض عهء والدفءع عنهء.1
. قيءم كل طبرف عءلتنفيذ الكءمل اللتزامءته وتحديد مزيد من الخطوات، وذلك قعل نهءية كءنون 2

 .2021الثءني/ ينءيبر 
 لى المستويءت الثنءئية واإلقليمية والمتاددة األطبراف". . التصبرف وفًقء لهذا اإلعالن ع3

 دوافع أطراف االتفاق 
جء ت موافقة البرعءط على توقيع اتفءق تطعيع للاالقءت مع إسبرائيل عهدف االستفءدة من هبرولة تبرامب 
وماءونيه لتقديم مء أمكن من الخدمءت إلسبرائيل قعل نهءية برئءسته، عأسلوب صفقءت برجءل األعمءل 

ذي يتّعاه في السيءسة الخءبرجية، عحيث تمنحه إنجءًزا دعلومءسًيء أخيبًرا، وتحصل، في المقءعل، على ال
 اعتبراٍف أميبركي عسيءدتهء على الصحبرا  الغبرعية ودعم اقتصءدي وعسكبري.

وعءلنسعة إلى إسبرائيل، ياّزز التطعيع مع المغبرب سيءسة نتنيءهو القءئمة على شاءبر "السالم مقءعل 
من منطلق القوة"، وليس على قءعدة "األبرض مقءعل السالم" في السيءق الفلسطيني/ الابرعي السالم، 

اإلسبرائيلي". وعموجب هذه السيءسة، ال ينعغي إلسبرائيل أن تنسحب من أي أبراٍض )فلسطينية  –
نمء يجب عليهء فقط الدخول في مسءبر سالم كءمل وعلني مع الدول الابرعية في شتى  وعبرعية(، وا 

 ت، عمء فيهء المجءل األمني".المجءال
أمء أميبركًيء، فيمكن الحديث عن عدة مستويءت من الدوافع إلنجءز هذا االتفءق، أّولهء برغعة تبرامب في 
تقديم قصة نجءح يتيمة لبرئءسٍة فوضوية، داخلًيء وخءبرجًيء، وقد وجد ضءّلته في موافقة عاض الدول 

ء التقليل من دوبر "فبريق السالم األميبركي"، إذ يتعّنى الابرعية على التطعيع مع ٍإسبرائيل. وال يمكن هن
كل من كوشنبر والسفيبر األميبركي في القدس المحتلة ديفيد فبريدمءن، والمعاوث األميبركي للسالم في 
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الشبرق األوسط آفي عيبركويتز، وسلفه جيسون غبرينعالت، أفكءبر اليمين اإلسبرائيلي. ولم ُتخف هذه 
إسبرائيل، حتى ولو على حسءب المصءلح األميبركية. ويعدو  الشخصيءت حبرصهء على خدمة مصءلح

هؤال  كأنهم في سعءٍق مع الزمن، لخدمة إسبرائيل قعل خبروجهم من الحكم. وقد سءيبر تبرامب أجندة 
هذه الشخصيءت األبرعع، على نحٍو أّدى إلى تحّول إدابرته إلى قنءة لتمبريبر أجندة اليمين الصهيوني، 

 ء عين واشنطن وتل أعيب خالل إدابرته وحكومة نتنيءهو. ومن ثم، شهدنء انسجءًمء تءمً 
إقليمًيء، ال تخفي إدابرة تبرامب استنءدهء إلى المقءبرعة التي تعّنتهء منذ أشهبرهء األولى في الحكم، ومفءدهء 

إسبرائيلي لن يتم إال ععبر مقءبرعة إقليمية، على أسءس أن ذلك سيخدم  –أن تحقيق سالم فلسطيني 
ءت المتحدة في المنطقة، وتحديًدا احتوا  إيبران ومحءبرعة اإلبرهءب. ويؤّكد عيءن تبرامب أجندة أوسع للوالي

الذي أعلن فيه االتفءق عين البرعءط وتل أعيب أن "مع قيءم المزيد من الدول الابرعية عتطعيع الاالقءت 
ئيل"، ويؤّدي إلى مع إسبرائيل، ستصعح المنطقة أكثبر استقبرابًرا وأمءًنء وازدهءبًرا." و"سياّزز ذلك أمن إسبرا

 "تحول جيوسيءسي" في الشبرق األوسط وأفبريقيء. 
 مستقبل االتفاق

أثءبر االتفءق انتقءداٍت حءّدة داخل الواليءت المتحدة، تبركزت حول اعتبراف إدابرة تبرامب عءلسيءدة 
المغبرعية على الصحبرا  الغبرعية. وكءن الفًتء أن يتصّدبر حملة االنتقءدات هذه ثالث شخصيءت 

، هي: وزيبر الخءبرجية األسعق، جيمس عيكبر، والذي عمل أيًضء معاوثًء لألمم المتحدة جمهوبرية
للصحبرا  الغبرعية، ومستشءبر األمن القومي السءعق لتبرامب، جون عولتون، وبرئيس لجنة القوات 
المسلحة في مجلس الشيوخ األميبركي، جيم إينهوف. وقد دعء الثالثة البرئيس المنتخب جوزيف عءيدن 

اجع عن االعتبراف عءلسيءدة المغبرعية على الصحبرا ، برافضين برعط ذلك عءالتفءق مع إسبرائيل، إلى التبر 
 -وماتعبرين أنه في حءل قبّربر عءيدن التبراجع عن هذا االعتبراف فذلك لن يابّرض االتفءق المغبرعي 

لداعي اإلسبرائيلي للخطبر. وقد دعمت الواليءت المتحدة، قعل االعتبراف األخيبر، موقف األمم المتحدة ا
إلى إجبرا  استفتء  عين مواطني الصحبرا  على حق تقبريبر المصيبر؛ إذ تبرى األمم  1991منذ عءم 

المتحدة واالتحءد األوبروعي واالتحءد األفبريقي أن الصحبرا  منطقة متنءزع عليهء. في حين أن السيءدة 
 مغبرعية. المغبرعية على الصحبرا  قضية إجمءع وطني في المغبرب، ال تشّذ عنه أي قوة سيءسية

في وسع عءيدن، دستوبرًيء، التبراجع عن قبرابر تبرامب، من خالل إصدابر قبرابر تنفيذي عند توليه البرئءسة، 
لكن ذلك غيبر مبرّجح، ولن يكون سهاًل، خصوًصء أن األمبر يتالق عءلاالقة مع حليف في شمءل 

ئيل. ومع ذلك، فإن أفبريقيء هو المغبرب، فضاًل عن أّن عءيدن دعم اتفءقءت التطعيع الابرعية مع إسبرا
حدوث هذا األمبر غيبر مستعاد؛ إذ يتحّدث مقبّرعون من عءيدن عن نيته تجميد عاض أجزا  صفقءت 

، والتي تجد ماءبرضة واساة في 35 –التطعيع الابرعي مع إسبرائيل، مثل عيع اإلمءبرات طءئبرات أف 
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ءوى القضءئية عذبرياة الكونغبرس، وكذلك األمبر عءلنسعة إلى منح السودان حصءنًة سيءديًة ضد الدع
اإلبرهءب. كمء أن عءيدن يبريد إدمءج الفلسطينيين في اتفءقءت السالم، كمء أنه يؤيد الاودة إلى االتفءق 
النووي مع إيبران، وهو مء تبرفضه إسبرائيل ودول خليجية، كءلمملكة الابرعية الساودية واإلمءبرات 

 والعحبرين.
 29/12/2020حة، ، الدو المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

 
 في الرد على مزاعم المصالح الوطنية لتبرير التطبيع .32

 فبراس أعو هالل
ينقسم دعءة ومعبربرو الهبرولة نحو التطعيع مع االستامءبر الصهيوني في فلسطين إلى طبرفين، أولهمء 
من يدعي أن هذا التطعيع يهدف لمصلحة الفلسطينيين! عينمء يمتلك اآلخبر "شجءعة" أكعبر ووقءحة 

نه قد أقل ، ليقول إن فتح عالقءت مع االحتالل يهدف لتحقيق "المصءلح الوطنية" للدول المطعاة، وا 
آن األوان لتاطي الدول الابرعية األولوية لمصءلحهء عاد أن ظلت تضع فلسطين وقضيتهء كأولوية في 

 سيءسءتهء!
النءطقين والسيءسيين  ال يستحق الطبرف األول البرد أو تفنيد حجته، ألنه هو نفسه ال يصدقهء، عل إن

اإلمءبراتيين على سعيل المثءل ال الحصبر، سحعوا في أول تصبريحءت إعالمية عاد التطعيع اإلمءبراتي 
مع االحتالل ادعء اتهم، وقءلوا إن تنفيذ الضم أو شن حبرب على غزة لن يؤثبرا على اتفءق التطعيع، 

 عاد أيءم فقط من ادعء  أن االتفءق يهدف لوقف الضم!
برف الثءني، فتنقسم حجته إلى جزأين: األول هو ادعء  أن الدول الابرعية فضلت القضية أمء الط

الفلسطينية على مصءلحهء "الوطنية" لاقود، وهو ادعء  برد عليه مقءل العبروفيسوبر جوزيف مساد في 
ا " قعل أيءم، أمء الجز  الثءني فهو ادعء  أن التطعيع هو مصلحة وطنية للدول الابرعية، وهذ21"عبرعي

 مء سنوضح كذعه وخطأه في السطوبر التءلية.
 وكيل الغرب الحصري

تقوم استبراتيجية الغبرب تجءه الدول الابرعية ومنطقة الشبرق األوسط على عدة ثواعت، عاضهء ثءعت منذ 
، وعاضهء تشكل مع انهيءبر 1967تأسيس دولة االحتالل، وعاضهء اآلخبر تازز عاد النكسة عءم 

 أيديولوجيء "محءبرعة اإلبرهءب".االتحءد السوفييتي وظهوبر 
هذه الثواعت هي: ضمءن وصول طءقة )غءز ونفط( برخيصة من الشبرق األوسط للغبرب، ومحءبرعة 
اإلبرهءب )يقصد عه الظءهبرة اإلسالموية حتى السلمي منهء عند كثيبرين في الغبرب وغءلعية األنظمة 

 إسبرائيل الاسكبري واالستبراتيجي.الابرعية(، وضعط الهجبرة غيبر القءنونية ععبر المتوسط، وضمءن تفوق 
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ال أحد تقبريعء يمكن أن يجءدل حول هذه الثواعت، عل إن الذين يهبرولون نحو التطعيع يقومون عذلك 
 وعينهم على "الثءعت البراعع"، ولذلك فإنهم يحءولون أن يدخلوا "قلب" واشنطن ععبر تل أعيب.

ذا كءن الغبرب يالن صبراحة أن الحفءظ على تفوق دولة اال حتالل هو في صلب ثواعت سيءسته وا 
الخءبرجية، فإن من العديهي أن هذا التفوق هو في ضد مصلحة الدول الابرعية، ألن مصلحة الغبرب 

 عءلضبروبرة هي ضد مصلحة دول المنطقة كل على حدة، أي أنه ضد المصءلح "الوطنية" لكل دولة.
يبريد ضمءن تدفقهء، ومصدبر الغبرب ال يبرى في الدول الابرعية سوى مصدبر للطءقة البرخيصة التي 

للتخلف والفقبر الذي يبريد له أن يستمبر عشبرط أن ال يفبر الابرب إلى شواطئه ععبر العحبر هبرعء من هذا 
الفقبر، ومصدبر "لإلسالم الانيف" الذي ال يمكن مواجهته إال عءلحبرب، ومصدبر لالستعداد الذي ال عد 

كءم الابرب ياملون لصءلح شاوعهم ال لصءلح من استمبرابره ألن الحبرية والكبرامة والديمقبراطية ستجال ح
الغبرب. ولضمءن كل هذه المصءلح، ال عد من وجود "وكيل حصبري" للغبرب في المنطقة، يتفوق على 
كل الدول الابرعية عسكبريء واقتصءديء و"أخالقيء" ععبر مزاعم الديمقبراطية في دولة فصل عنصبري. هذا 

 ى يستمبر الغبرب عحصد مصءلحه من المنطقة.الوكيل يجب أن يعقى مصدبر خوف لدول الجوابر، حت
يأتي التطعيع هنء ليازز موقف "الوكيل الحصبري"، ألن عالقته مع الدول التي توقع ماه اتفءقيءت 
التطعيع هي عالقة الحوت الذي يمتلك مادل إنتءج قومي أعلى من نظبرائه الابرب، ومادل دخل للفبرد 

من أمبريكء، وقوة استخعءبرية ستكون مؤهلة للاب أعلى من الدول الابرعية، وقوة عسكبرية مضمونة 
 عءلدول الابرعية التي تطعع ماه.

كيف إذن سيكون التطعيع مصلحة وطنية والحءل هذه؟ إنه تكبريس لتخلف الدولة الوطنية الابرعية وبرا  
 "وكيل االستامءبر الحصبري".
 أكذوبة الديمقراطية والتنمية

أن ماظمهم يكتب في صحف ومواقع غيبر ليعبرالية يقول عاض "الليعبراليين" الابرب، الذين صدف 
ن ميزانيءت  وغيبر ديمقبراطية! إن الصبراع مع االحتالل أدى لتسويغ الديكتءتوبرية عءسم فلسطين، وا 

 الدفءع ابرتفات عسعب فلسطين على حسءب التنمية.
شعه  ولال نظبرة عسيطة على واقع الدول الابرعية، ستكشف أنه ال يوجد دولة عبرعية ذات ديمقبراطية

حقيقية عءستثنء  تونس التي تتلمس طبريقهء عاد الثوبرة، فيمء يتحكم االستعداد عصوبر مختلفة، وعدبرجءت 
متفءوتة في عقية الدول الابرعية، سوا  تلك التي أقءمت عالقءت مع االحتالل، أو التي قءطاتهء وبرفات 

 هء.شاءبرات عدائهء. "كلنء في الهم شبرق"، وال عالقة لذلك عفلسطين أو قضيت
أمء موضوع اإلنفءق على التسليح عدال من التنمية فهو أيضء أكذوعة أخبرى. فءلتسلح الابرعي في 
مجمله ال عالقة له عإسبرائيل. في ماظم الدول الابرعية يتم شبرا  السالح للحفءظ على عالقءت جيدة 
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صفقءت  عين المستعدين الابرب وعين أمبريكء والغبرب، وعاض هذه الدول توزع "برشءواهء" على شكل
سالح عين الغبرب وبروسيء والصين، أمء الادو المالن عشكل ال لعس فيه للدول األكثبر إنفءقء على 

 التسليح في الخليج فهو إيبران وليس "إسبرائيل".
تعقى أطبروحة "البرخء " المنتظبر من عالقءت مفتوحة مع االحتالل، وهي أطبروحة تكذعهء مؤشبرات 

ءمت ماءهدات سالم مع االحتالل، وخصوصء مصبر واألبردن، التنمية واالقتصءد في الدول التي أق
حيث تتصءعد نسب الفقبر ومؤشبرات الفوابرق الطعقية والعطءلة كل عءم، ولم تستطع ماءهدات السالم 
أن تسءهم عتحسين األوضءع االقتصءدية في هءتين الدولتين أو على األقل تخفيف التدهوبر 

 االقتصءدي فيهء.
نصبرية، وهي تدبرك أن تطوبر الدول الابرعية ليس في مصلحتهء، ولذلك لن "إسبرائيل" دولة احتالل ع

تسءهم عأي حءل في تحسين اقتصءديءت دول تالم أنهء في نهءية األمبر قد تتحول إلى دول ماءدية 
في حءل تغيبرت السيءسة فيهء. وهي أيضء دولة تالم أن عقء هء "كوكيل حصبري" للغبرب يتطلب أن 

 ضءبريء وعسكبريء على دول الابرب المجءوبرة.تعقى متفوقة اقتصءديء وح
لن يسءهم التطعيع إذن عبرخء  اقتصءدي للدول المطعاة، وستستمبر الدول الغنية عشبرا  األسلحة 
لضمءن الحمءية الغبرعية، ولن تسمح دولة االحتالل عتشغيل عمءل عبرب للمسءهمة في تخفيف العطءلة 

الابرب من النءحية األمنية، وسيكون السيءح عءلدول الابرعية المطعاة ألنهء تفضل الامءل غيبر 
المزعومين "مشءبريع" جواسيس وصحفيين يكتعون علغة استشبراقية عن الابرب "المشغولين عءلفقبر 

 التطعيع إذن ال يحقق مصءلح وطنية للدول المهبرولة نحو االحتالل. والجهل والجنس"!
 دولة عنصرية مثيرة للمشكلت

حتالل سيحقق لهء مصلحة وطنية خءصة عهء، غيبر تلك المصءلح تزعم كل دولة أن تطعياهء مع اال
 الاءمة المزعومة التي تحدثنء عنهء في المحوبرين السءعقين، وهي مزاعم سءقطة منطقء وسيءسة.

تهبرول عاض دول الخليج نحو التطعيع عحجة مواجهة إيبران التي تاتعبرهء هذه الدول عدوا استبراتيجيء، 
الصهيوني عدوا استبراتيجيء أو محتمال. وتتجءهل هذه الدول أن تطعياهء عينمء ال تبرى في االحتالل 

مع "إسبرائيل" سيجالهء عمواجهة حتمية مع إيبران. من المتوقع أن يتوثق الامل االستخعءبري اإلسبرائيلي 
ضد إيبران من الخليج عءالستفءدة من اتفءقيءت التطعيع، وهو مء سيجال دول الخليج هدفء معءشبرا 

 اني ال يمكن توقع شكله أو حجمه.النتقءم إيبر 
لن تحءبرب "إسبرائيل" إيبران معءشبرة ألجل عيون الخليج، عل ستستخدم دول الخليج كمحطءت 
استخعءبرية، ولن تبرد إيبران على إسبرائيل في أبراضي فلسطين المحتلة عل ستجد من األسهل توجيه 
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كذا ستتحول دول الخليج ضبرعءت ألهداف خليجية خوفء من حبرب معءشبرة عينهء وعين االحتالل. ه
 ميدانء للحبرب عءلوكءلة عين إيبران واالحتالل اإلسبرائيلي.

أمء المغبرب، فقد "عءع" شاعيء اتفءق التطعيع )أو مء تسميه استئنءف الاالقءت، مء الفبرق؟(، من خالل 
 حصوله على اعتبراف أمبريكي عسيءدته على الصحبرا . ال جدال عءلنسعة لنء عأهمية الصحبرا  للمغبرب،
ولسنء ممن يدعمون أي حبركءت انفصءلية في أي دولة عبرعية، ولكن عيع الوهم حول أهمية التطعيع 

 لحل أزمة الصحبرا  هو جهل مطعق عطعياة "إسبرائيل".
تاتعبر "إسبرائيل" الدولة الوحيدة في الاءلم التي تؤسس نظءمء عنصبريء عحكم القءنون، وكءن آخبر 

هذه الدولة الانصبرية عحكم طعياتهء تميل لدعم الحبراكءت تمظهبرات ذلك قءنون القومية الانصبري. 
االنفصءلية في الدول الابرعية. حصل هذا مع الكبرد في الابراق، وحصل كذلك في جنوب السودان، 

 وبرعمء ستكشف األيءم دوبرا "إسبرائيليء" في ملفءت انفصءلية أخبرى.
، وثمة مطءلعءت عفصل ملف ثمة نقءش اليوم في اإلعالم الصهيوني حول ثمن التطعيع مع المغبرب

التطعيع عن ملف الصحبرا ، وجدل كعيبر عن كيفية التصويت في المحءفل األممية على القبرابرات 
حول الصحبرا . لم يحسم الموقف اإلسبرائيلي إذن تجءه ملف الصحبرا ، ولكن األخطبر هو أن تل 

ع األمءزيغ المغءبرعة أعيب اُتهمت ععبر سنوات طويلة من جهءت مغبرعية مختلفة عمحءولة لاب دوبر م
وتأجيج الانصبرية عين مكونءت الشاب المغبرعي المختلفة، عل إن المغبرب طءلب برسميء دولة االحتالل 

 قعل سنوات عادم التدخل عملف األمءزيغ.
ستعقى "إسبرائيل" دولة عنصبرية حبريصة على تفتيت وحدة الدول الابرعية، وسيعقى موقفهء الجذبري هو 

ي الدول الابرعية، ولذلك فإن من الجهل عطعياة الصبراعءت في المنطقة مع أي نزعءت انفصءلية ف
 توقع أن يمثل التطعيع مدخال لحق المغبرب في وحدته التبراعية.

أمء الدول الابرعية األخبرى، مء طعع منهء أو لم يطعع عاد، فإنهء لو فتشت في مشءكلهء فإنهء ستجد 
كمء هو الحءل مثال في لعنءن واألبردن اللذين دولة االحتالل حءضبرة عشكل معءشبر، أو غيبر معءشبر، 

تسعب االحتالل في خلق أزمءت مختلفة فيهمء تبرتعط عءلالجئين الذين هجبرهم االحتالل، أو مصبر 
التي تحبرم من التصبرف عحبرية ومن عسط سيءدتهء كءملة على سينء  عسعب ماءهدة كءمب ديفيد، 

 والقءئمة تطول.
برية هي في طعياتهء عنصبرية، وهي عحكم تأسيسهء تامل ضد عجملة واحدة، هذه الدولة االستامء

مصلحة الدول الابرعية، ولذلك فإن توقع تحقيق مصءلح وطنية للدول الابرعية من خالل التطعيع هو 
 مجبرد وهم، تبردده أنظمة ال تبرى في األوطءن سوى مصلحتهء الشخصية فقط!

 29/12/2020، "21موقع "عربي 
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دارة بايدن "لإسرائي"أول خلف مبكر بين  .33  وا 
 د. عدنءن أعو عءمبر
أقل من شهبر تعقى على تنصيب البرئيس األمبريكي الجديد جو عءيدن في العيت األعيض، مء زاد من 
الجهود اإلسبرائيلية الحثيثة للحيلولة دون استئنءفه الامل عءالتفءق النووي مع إيبران، الذي تخلى عنه 

 الصهيوني وتلعية للمصءلح األمبريكية، كمء يظنهء.البرئيس الخءسبر دونءلد تبرامب، استبرضء  للوعي 
م، للوصول إلى 2015تقديبرات )تل أعيب( تتحدث أن عءيدن ياتزم الاودة لالتفءق النووي الموقع في 

اتفءق محّسن، في حين عدأ عنيءمين نتنيءهو حملة عءمة ضد الخطوة المبرتقعة، وقد تتكثف قعل 
 االنتخءعءت اإلسبرائيلية المعكبرة.

دابرة عءيدن في مسءبر متضءبرب حول االتفءق النووي المعبرم مع إيبران، عسعب تسيبر  )تل أعيب( وا 
فجواتهمء المتزايدة، فءلبرئيس ينوي الدخول عءالتفءق النووي، في حين تطءلب هي عدم القيءم عذلك، 
وشدد عءيدن ومستشءبروه عدة مبرات على أنهم ياتزمون التوصل التفءق معدئي مع إيبران، عموجعه 

 فع الاقوعءت عنهء، والاودة لالتفءق النووي.ستبر 
دابرة عءيدن، لكن نتنيءهو ومستشءبره المقبرب، سفيبره  ال توجد حتى اآلن اتصءالت عين )إسبرائيل( وا 
عواشنطن برون دبريمبر، يوجهءن برسءئل عءمة لإلدابرة الجديدة ضد الاودة لالتفءق النووي منذ عدة 

"ممنوعة" من القيءم عهذه الخطوة، وزعم دبريمبر أن ذلك  أسءعيع، وأعلن نتنيءهو أن اإلدابرة الجديدة
سيكون "خطأ فءدًحء"، وذهب أعاد من ذلك، عندمء صبرح أن الاودة لالتفءق النووي ستكون مبروعة 

 وخطيبرة على الشبرق األوسط.
مستشءبرو عءيدن، ممن شغل ماظمهم منءصب عليء عإدابرة أوعءمء، يستماون لألصوات القءدمة من 

م، وهم 2015مبر، يشابر عاضهم كأنهم استاءدوا الحملة التي شنهء نتنيءهو ضدهم في نتنيءهو ودبري
 غيبر براضين عن ذلك.

الالفت أنه ال يوجد موقف موحد للحكومة اإلسبرائيلية في القضية اإليبرانية، فنتنيءهو ودبريمبر لديهمء 
شكنءزي وبرئيس خط متطبرف ينفي أي عودة لالتفءق النووي، لكن وزيبري الحبرب والخءبرجية غءنتس أ

األبركءن كوخءفي لديهم موقف مختلف، فهم ال يبرفضون صبراحة اتفءًقء مع إيبران، لكنهم يؤكدون أن 
نة.  االتفءقية يجب أن تكون جديدة وُمحسَّ

مسؤولون إسبرائيليون كعءبر أكدوا أنه في ضو  عدم وجود اتصءالت مع عءيدن، قبربر كعءبر أعضء  
دة من زيءبرة هيئة األبركءن المشتبركة األمبريكية، مءبرك ميلي إلى المستويين السيءسي والاسكبري االستفء

)إسبرائيل(، وقد يظل في منصعه حتى عاد دخول عءيدن العيت األعيض، وقد يكون عمنزلة جسبر 
 لإلدابرة الجديدة ماهء.
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الخالصة أن الوضع السيءسي في )إسبرائيل( له تأثيبر على النقءش مع إدابرة عءيدن، ألنه سيتولى 
حين تايش )إسبرائيل( أجوا  انتخءعءت، فنتنيءهو سيبرغب عءلسفبر لواشنطن، ومقءعلة  منصعه في

البرئيس الجديد قعل االنتخءعءت، ولكن من غيبر الواضح هل األخيبر سيبرغب عأن ُينظبر إليه يتدخل في 
 االنتخءعءت اإلسبرائيلية، كمء فال أسالفه في الحمالت االنتخءعية الثالث األخيبرة.

 29/12/2020، فلسطين أون الين
 

 .. من المسؤول عن إطلق الصاروخين؟ "أسبوع الحرب"حماس في مناورة  .34
 أليكس فيشمءن
عدأت حمءس منءوبرة عسكبرية كعيبرة، ضمت كل المنظمءت الملحقة عغبرفة الامليءت الحبرعية لديهء في 

تزيد عن  غزة. وهي عءلتأكيد لن تافي األذن اإلسبرائيلية من تقءبريبر عن نءبر صءبروخية إلى مسءفءت
مئة كيلومتبر: فقد دعيت وسءئل اإلعالم في غزة لمشءهدة إطالق مثل هذه الصوابريخ نحو العحبر، 

سينفذون منءوبرات استابراضة. وهكذا، في ذبروة أزمة اقتصءدية  –برجءل النخعة  –والوحدات الخءصة 
في القطءع،  في المئة من فحوصءت كوبرونء إيجءعية( واللتين لم يسعق لهمء مثيل 24وأزمة صحية )
 سنة على تأسيسهء. 35وتحيي عمنءسعة ذلك ” أسعوع حبرب“تجبري حمءس 

برفات إسبرائيل مستوى التأهب، وال سيمء االستخعءبري. وحسب تقديبرات الوضع، فإن احتمءل تدهوبر 
هذه المنءوبرة إلى حدث أمني مع إسبرائيل متدٍن جدًا، هذا إن وجد أصاًل: فقد زعم أن هذا مجبرد تاعيبر 

انادام اليقين في الفتبرة االنتقءلية عين إدابرتي تبرامب وعءيدن. فءإليبرانيون، ونصبر هللا،  آخبر عن
كلهم مقتناون عأن إسبرائيل والواليءت المتحدة تاتزمءن استغالل أيءم  –وحمءس، والجهءد اإلسالمي 

تبرامب األخيبرة لتصفية الحسءعءت. كمء أن حمءس تسمع تصبريحءت في إسبرائيل عن الجءهزية 
مواجهة، تبرى المنءوبرات األخبرى التي نفذتهء قيءدة المنطقة الجنوعية وفبرقة غزة قعل عضاة أسءعيع، لل

 فتبرد، على مء يعدو، عأدوات بردعية. –والتي بركزت على احتالل القطءع 
ال تبرى إسبرائيل لحمءس مصلحة في تحطيم الهدو  الحءلي، كمء أن حجم المنءوبرة، عقدبر مء هو 

، ويستهدف الكءميبرات أسءسًء. ولكن المصبريين قبربروا في األسعوع األخيبر مابروف، صغيبر نسعيءً 
وعلى نحو مفءجئ، إخال  ممثليتهم الدعلومءسية من القطءع. وكءن يخيل للحظة أنهم يتخوفون من 
تدهوبر عسكبري، ولكن المصبريين، من جهتهم، شبرحوا عأنهم يخلون الاتءد كي ينقلوا الممثلية إلى 

ب التصديق. فهنء ستجبرى عءلتأكيد استيضءحءت أخبرى للفحص ومء الذي مكءن أصغبر. من الصا
 يجبري من تحت السطح.
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خال  الممثلية المصبرية أي صلة، ولكن كءن هنءك إطالق صءبروخين من  ظءهبرًا، ليس عين المنءوبرة وا 
ملم اتجءه عسقالن يوم الجماة المءضي، وال يوجد عبرق يمكن اتهءمه هذه المبرة، وحمءس  122عيءبر 

م تطلقهمء، والجهءد اإلسالمي لم يالن المسؤولية عنهمء. الاكس هو الصحيح: فقد تقبرب هذان ل
التنظيمءن جدًا مؤخبرًا، وحمءس تجبري اآلن تحقيقًء حول منفذي إطالق النءبر. يتعين أن تنظيمًء جديدًا 

تنظيم  وكءن”. كتءئب الصءعقة”في القطءع هو الذي تحمل مسؤولية إطالق النءبر، ويابرف نفسه عـ
الصءعقة عمل حتى التساينيءت كذبراع إبرهءب فلسطيني للعاث السوبري. واآلن ثمة تحد لكل محءفل 
االستخعءبرات التي تانى عءلقطءع، عمء في ذلك حمءس نفسهء: اكتشءف األشخءص الذين يختعئون 

ولة خلف هذا اللقب. ثمة شك عأن يحءول السوبريون إدخءل قدم إلى القطءع، ولكنهء قد تكون محء
 إيبرانية أخبرى الستخدام قطءع غزة كمنصة للمس عإسبرائيل.

كمء أن حدث إطالق النءبر ال يبرتعط، ظءهبرًا، عءلمنءوبرة الاسكبرية، ولكنه يشيبر إلى مشكلة قدبرة حكم 
حمءس. قد تمبر هذه المنءوبرة دون أن تخلق هزة في المنطقة. فءلضبرعة التي أنزلهء الجيش اإلسبرائيلي 

ة األسعوع كءنت قءسية على نحو خءص، والضبربر المحيط الذي وصفه سكءن على القطءع في نهءي
محليون كءن نتيجة مخزونءت من الذخيبرة تفجبرت في مصنع أقيم في قلب السكءن المدنيين عضءحية 
ن لم تبرتعط إحداهء عءألخبرى،  في الشمءل الشبرقي من مدينة غزة. غيبر أن تبراكم مثل هذه األحداث، وا 

االستقبرابر واضطبراب في القطءع ال يكف عن االعتمءل. محظوبر الغفو في  هو دليل على انادام
 الحبراسة.

 29/12/2020يديعوت 
 29/12/2020القدس العربي، لندن، 
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