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 33 :كاريكاتير
*** 

 
 

 الحكومة الفلسطينية تحّول روات  األسر.... استباقاه لتهديد إسرائيلي بعقوبات .1
سقومت الحكرم  الفلسطيني  على تحرير  تل سبيب: م ، 31/12/2020، الشرق األوسط، لندنذكرت 

الرراتب الت  توفعها إلى عائالت األسرى الفلسطينيي  ف  السجر  اإلسرائيلي ، رسيضا  لعائالت 
الشهواء الفلسطينيي ، رذلك ف  اللحظ  األخيرة قبل س  تبوس إسرائيل ف  تنفيذ تهويوها بفرض عقربات 

رحسب هيئات الوفاع ع  حقرق األسرى، فإ  الحكرم  الفلسطيني  حرلت  .شويوة على البنرك
رقال ناطق  بنكا .  13الرراتب الشهري  لحسابات عائالت األسرى رعائالت الشهواء المصرفي ، ف  

، إ  التهويوات اإلسرائيلي  جوي ، رلكنها ل  تمنع رصرل األمرال «منظم  التحرير الفلسطيني »بلسا  
حساب، رعوو  7,500ا المناضلر  رسهاليهم. ريبلغ عوو حسابات األسرى المحرري  الت  يستحقه

آالف حساب لعائالت الشهواء.  8آالف، هذا فضال  ع   4حسابات األسرى واخل السجر  حرال  
 .ملير  ورالر( 16ملير  شيقل شهريا  ) 50رتبلغ حص  هؤالء 

سائو سبر فرح : جرى الليل  الماضي ، صرف  –رام هللا ، م  30/12/2020، األيام، رام هللارنقلت 
الناطق  رقال رراتب األسرى رعائالت الشهواء ع  الشهر الحال ، ركانر  الثان  رشباط المقبلي .

لن"األيام": كما يعلم الجميع، كا  هناك قرار  باسم هيئ  شؤر  األسرى رالمحرري  حس  عبو ربه
ر البنرك م  فتح حسابات لألسرى، ركا  عسكري إسرائيل  صور خالل شباط الماض ، يحذ

 يرما سي خالل سيار الماض . 90يفترض س  يوخل حيز التنفيذ بعو 
 

 "النقل والمواصالت": قرار بإغالق الخطوط الجوية الفلسطينية وبيع الطائرات التابعة لها .2
را ، بإغالق كشفت رزارة النقل رالمراصالت، الثالثاء، ع  اتخاذها قرا: عرض سبر وق  - رام هللا

رقال ركيل الرزارة، عمار ياسي  ف  حويٍث  الخطرط الجري  الفلسطيني ، ربيع الطائرتي  التابعتي  لها.
خاص مع "ونيا الرط ": " سخذنا قرارا  بمجلس إوارة الخطرط الجري  الفلسطيني  بإغالق الشرك ، ربيع 

رط الجري  الفلسطيني ، طائرتي  م  نرع رتمتلك شرك  الخط الطائرتي  التابعتي  لها، رتصفي  عملها".
 (، إحواهما مرجروة بمطار القاهرة الورل ، راألخرى ف  عمَّا .50)فركر 

الت  سهواها األمير السعروي الرليو ب  طالل  727رف  سؤالنا له ع  الطائرة الثالث  م  طراز برينج 
 15سنها بيعت قبل سكثر م   للرئيس الراحل ياسر عرفات، سرضح ركيل رزارة النقل رالمراصالت،
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صالحها باهظ . رع  مصير مرظف   عاما  كسكراب، كرنها كانت متهالك ، رتكلف  صيانتها را 
مرظفي   8الخطرط الجري  الفلسطيني  بعو هذا القرار، سشار ياسي  إلى سنه تبقى منهم حتى اللحظ  

جرى ترزيعهم بتصرف ثالث إواريي ، سما البقي  ف 3م  قسم الهنوس ، ر 2طياري ،  3فقط، هم 
 جهات.

 29/12/2020، دنيا الوطنموقع 
 

 ةالفلسطينية استمرار تعطيل "التشريعي" يزيد فساد المتنفذين بالسلط النائ  خريشة: .3
محمو سبر شحم : سكو النائب الثان  لرئيس المجلس التشريع ، الوكترر حس  خريش ، س   - رام هللا

ء انتخابات برلماني ، بهوف عوم قيام سي رقاب  سر محاسب  متنفذي  ف  السلط  برام هللا ال يريور  إجرا
على سواء الحكرم  رالسلط . رقال خريش  لصحيف  فلسطي : "سجيال كثيرة لم تحَظ رلر لمرة راحوة 
بالمشارك  ف  االنتخابات، رسصبح هناك نرع م  الحني  للذهاب إلى صنورق االقتراع"، مضيفا : "لك  

يور  انتخابات ررقاب  رمحاسب ". ررصف ما يحوث ف  الساح  السياسي  متنفذي  ف  السلط  ال ير 
 .لس التشريع ، بن"النهج التوميري"الفلسطيني  ف  ظل غياب المج

 30/12/2020، فلسطين أون الين
 

" تطال  المجتمع الدولي بالضغط على االحتالل لمنع تنفيذ مخطط القطار الفلسطينية "الخارجية .4
 الخفيف
لبت رزارة الخارجي  الفلسطيني ، المجتمع الورل  بالضغط على ورل  االحتالل لمنع تنفيذ طا: رام هللا

ركانت بلوي  االحتالل ف  القوس المحتل ، سعلنت بوء تنفيذ مرحل  جويوة  مخطط القطار الخفيف.
م  مشررع القطار الخفيف التهريوي، الذي يهوف الى ربط جميع المسترطنات المحيط  بالقوس م  

الخارجي  ف   راعتبرت يع الجهات ببعضها البعض، رربطها بالقوس ربالعمق االسرائيل  ايضا.جم
محارل  ورل  االحتالل استغالل  إطاربيا  صحف  األربعاء، س  بوء تنفيذ هذا المشررع ينورج ف  

ت مب ف  البيت األبيض لتنفيذ سكبر عوو ممك  م  المخططااااليام المتبقي  على رجرو الرئيس تر 
 االستعماري  الترسعي .

 30/12/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 أول طعن ضد استمرار المحاكم الفلسطينية باالستناد إلى األوامر العسكرية اإلسرائيلية .5
شاركت مؤسسات حقرقي  فلسطيني  رمحامر  مستقلر  ف  مباورة طع  ف  : جهاو بركات - البيرة

رري  العليا الفلسطيني ، ضو استمرار استناو المحاكم الفلسطيني  بالفصل ف  القضايا المحكم  الوست
إلى عوو م  األرامر العسكري  اإلسرائيلي . رالطع  المقوم، كما سرضح موير مركز القوس للمساعوة 

قوم اء، القانرني  عصام العاررري، بعو إيواع األرراق للمحكم  ف  موين  البيرة رسط رام هللا، األربع
 .باسم متضرري  م  تلك األرامر

 30/12/2020، العربي الجديد، لندن

 
 بشارة للفلسطينيين بالعودة والتحريرو صالح: مناورة "الركن الشديد" تأكيد على وحدة شعبنا  .6

قال رئيس حرك  "حماس" ف  منطق  الخارج و. ماهر صالح إ  مناررة الرك  الشويو تأت  تتريجا 
لتنسيق بي  مختلف األذرع العسكري  للمقارم  الفلسطيني  ف  قطاع غزة لمراجه  لجهرو التعار  را

رسكو صالح ف  تصريح صحف ، س  رسال  المناررة ه   االحتالل اإلسرائيل  رالوفاع ع  شعبنا.
التأكيو على الرحوة الرطني  الفلسطيني  الحقيقي ، رتعكس موى التزام شعبنا رقراه ف  جهرو ترحيو 

رسشار إلى س  هذه المناررة مثلت بارق   التنسيق الميوان  ف  مراجه  اإلرهاب الصهيرن .الرؤي  ر 
سمل لألم  رللفلسطينيي  بقورات المقارم  رجهرزيتها، ركا  لها صوى إيجاب  عنو شعبنا الفلسطين  

 ف  الخارج الذي  افتخررا برحوة المقارم ، رمثلت له بشارة بالعروة رالتحرير.
س  رسال  الروع الت  سراوتها المقارم  م  مناررة الرك  الشويو قو رصلت، مشيرا  إلى رسرضح صالح 

س  صوى المناررة ظهر برضرح واخل الكيا  الصهيرن  الذي سذله حجم التنسيق رالتعار  بي  
 فصائل المقارم .

 30/12/2020، موقع حركة حماس
 

 بنا زمام المبادرة وأمسك بقرار مصيرهفتح: االنطالقة شكلت فجرا جديدا استعاد من خاللها شع .7
سكوت اللجن  المركزي  لحرك  التحرير الرطن  الفلسطين  "فتح"، س  انطالق  الثررة الفلسطيني  : رام هللا

شكلت فجرا جويوا رمرحل  تاريخي  استعاو م  خاللها الشعب  1965المسلح  ف  الفاتح م  عام 
لرطن  المستقل قرار قضيته الرطني  العاول ، قرار حقه الفلسطين  زمام المباورة رسمسك بقراره ا

رسرضحت اللجن ، ف  بيا ، س  القرار التاريخ  الشجاع الذي اتخذه القائو  المقوس بتقرير المصير.
م  ظلم رتخاذل، مشيرة  1948قو جاء روا على ما حصل ف  نكب  عام ، الرمز ياسر عرفات ررفاقه

الفلسطين  ف  طليع  حرب التحرير هر صاحب القرار بما  إلى س  الهوف منه س  يكر  الشعب
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يتعلق بقضيته رمصيره، رهذا لم يك  رل  يكر  يرما متعارضا مع قرمي  القضي  رمركزيتها بالنسب  
 المتنا العربي  العظيم .

 30/12/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 يرها الفشلحماس: محاوالت االحتالل تهويد القدس مص .8
وعت حرك  حماس، الثالثاء، إلى سياس  رطني  شامل  تسخر فيها كل اإلمكانات : القوس المحتل 

لوعم القوس رالوفاع عنها رحمايتها، مشووة على س  محارالت االحتالل تغيير الطابع الجغراف  
لها: إ  إعال  ما  رقالت وائرة القوس ف  حماس، ف  بيا ٍ  رالويمرغراف  لموين  القوس ستبرء بالفشل.

يسمى بلوي  االحتالل الصهيرن  ف  موين  القوس المحتل  ع  الشررع بتنفيذ مشررع ربط مسترطنات 
عبر ما يسمى بن"القطاري  الخفيف رالكبير"؛  1948القوس المحتل  بكل سرجاء سراضينا المحتل  عام 

القوس المحتل . ستيطاني  لموين  مشررع استعماري جويو يضاف إلى سلسل  المشاريع التهريوي  اال
رشووت على س  المشاريع الصهيرني  الهاوف  إلى تغيير الطابع الجغراف  رالويمغراف  لموين  القوس 

الفلسطين  ستبرء بالفشل الذريع؛ رس  موين  المحتل ، رمحارالت طمس هريتها رسلخها ع  محيطها 
 زء ال يتجزس م  فلسطي  التاريخي . القوس ستبقى فلسطيني  عربي  إسالمي  الهري ، رج

 30/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 العالول: نضالنا مستمر والنصر قادم ال محالة .9
"إ  نضالنا سيستمر حتى  ،قال نائب رئيس حرك  "فتح" محمرو العالرل :سهاو سبر كميل -رام هللا 

ال محال ، فهر مرتبط بقورة شعبنا نيل الحري  راالستقالل، ريبقى األمل بحتمي  النصر قاوم 
هام   56رسضاف ف  مقابل  مع "رفا"، إ  ذكرى انطالق  الثررة الفلسطيني  الن الفلسطين  رصمروه".

جوا ف  حياة شعبنا، فرغم ما مر عليها م  تحويوات رمصاعب خالل السنرات الماضي  اال انها 
رجّوو التأكيو على س  الثررة الفلسطيني   ل ".مستمرة، حتى تحقيق آمال شعبنا ف  اقام  ورلته المستق

ال يمك  ا  تترقف كما حوث مع حركات التحرر األخرى، لسبيي ، األرل: له عالق  بمررن  القياوة 
الفلسطيني ، الت  ال تقصفها العاصف ، رالثان  عمق جذرر هذه الثررة رحرك  "فتح"، أل  شعبنا ال 

 م  سجل نيل حريته، رقورته على التكيف مع التغييرات عالي . يرجو لويه حل سرى االستمرار رالبقاء
 30/12/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 جريمة مستنكرة ةحماس: العدوان الصهيوني على سوري .10
حازم قاسم إ  العورا  الصهيرن  فجر اليرم على سرريا جريم   حماس قال الناطق باسم حرك 

رها رسرضح قاسم ف  تصريح  ب يمارسه االحتالل بشكل متراصل ضو سمتنا رالمنطق .مستنكرة، را 
صحف  س  القصف الصهيرن  على سرريا يأت  ف  سياق منهجيته العوراني  لتحقيق سطماعه 

 الترسعي  ف  المنطق  الموعرم  سمريكيا، ربتشجيع م  مسار التطبيع.
 30/12/2020، موقع حركة حماس

 
 " ُتعلن اختتام مناورات "الركن الشديد"مة الفلسطينيةغزة: "فصائل المقاو  .11

سعلنت الغرف  المشترك  لفصائل المقارم  الفلسطيني ، ع  اختتام مناررات "الرك  الشويو" الت  
انطلقت سمس الثالثاء، ألرل مرة ف  قطاع غزة رتشمل كاف  األجنح  العسكري  للفصائل، رالت  

رقالت الغرف  ف  بياٍ  مقتضب األربعاء:  ي المكثف رالمشترك". "جاءت بعو فترة م  التوريب العسكر 
"إّ  المقاتلي  سبورا خالل هذه المناررات كفاءة قتالي  متقوم ، رررحا  قتالي  عالي  ُتؤكو جهرزيتهم 

 الكبيرة للقتال ف  كاف  الظررف".
 30/12/2020، فلسطين أون الين

 
 حتالل في قباطيةقوات اال معاشتباكات مسلحة  .12

شهوت بلوة قباطي  قضاء جني  األربعاء، اشتباكات مسلح  بي  قرات االحتالل : محمو رتو
سفاو شهرو عيا ، بأ  العويو م  المسلحي  تصورا لقرات االحتالل، رخاضرا اشتباكات ر رمسلحي ، 

 مع جنرو االحتالل قبل س  تنسحب باتجاه معسكر سالم العسكري.
 30/12/2020، 48عر  

 
 لإلمارات F35قائد سالح الجو اإلسرائيلي: سنتأثر من صفقة بيع  .13

قال قائو سالح الجر ف  الجيش اإلسرائيل ، عميكام نرركي ، األربعاء، إ  بيع ن: محمرو مجاول 
  لإلمارات "صفق  ستؤثر علينا"، بحسب القناة العام  اإلسرائيلي  )"كا F35الراليات المتحوة طائرات 

11.)" 
رجاء تصريحات نرركي  خالل جلس  نقاش عقوها ف  معهو "رايزما  للعلرم"؛ رقال إ  "نسعى إلى 

 الحفاظ على تفرق نرع  عسكري على صعيو الجروة".
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رقال إنه "ليس م  الجيو بالنسب  لنا س  يكر  هناك طائرات متطررة ف  سجراء المنطق "؛ رلفت إلى 
 جار األرضاع ف  الشرق األرسط".ما اعتبره "قابلي  شويوة النف

 30/12/2020، 48عر  
 

 لجنة التعيينات تصدق ترشيح شبتاي مفتشا عاما للشرطة اإلسرائيلية .14
صاوقت اللجن  االستشاري  للتعيينات ف  المناصب الحكرمي  الرفيع  يرم األربعاء، : بالل ضاهر

 لشرط  اإلسرائيلي .على ترشيح قائو رحوة حرس الحورو، كرب  شبتاي، مفتشا عاما ل
 30/12/2020، 48عر  

 
 أشكنازي يعتزل الحياة السياسية وآيزنكوت يقرر البقاء بعيدها .15

سعل  غاب  سشكنازي، رزير الخارجي  اإلسرائيل ، يرم األربعاء، ع  اعتزال الحياة السياسي  لفترة 
حررنرت، فإ  ربحسب مرقع يويعرت س محووة سيورس خاللها مستقبله السياس  بشكل نهائ .

سبيض، رالتفكير الحق ا ف  مستقبله  -سشكنازي سعل  ف  مؤتمر صحف  انشقاقه ع  حزب سزرق 
رف  سياق متصل، سكو رئيس سركا  الجيش اإلسرائيل  السابق غاوي آيزنكرت سنه قرر  السياس .

 ها.عوم الترشح ف  االنتخابات المقبل ، رغم س  عوو م  األحزاب عرضت عليه االنضمام إلي
 30/12/2020القدس، القدس، 

 
 الليكود يقرر عدم إجراء انتخابات تمهيدية .16

رم األربعاء، عوم إجراء انتخابات تمهيوي  يقررت اللجن  الوسترري  لحزب الليكرو، مساء : رام هللا
واخلي  لتحويو القائم  الت  ستخرض االنتخابات العام  المقبل ، رالت  ستجري ف  الثالث رالعشري  

ربحسب مرقع "يويعرت سحررنرت"، فإ  الحزب سيوخل بالقائم  المحووة  مارس/ آذار المقبل. م 
 رفق االنتخابات السابق  رترفيع سعضاء جوو ف  القائم  بوال  مم  انشقرا ع  الحزب.

 30/12/2020القدس، القدس، 
 

 ميركاعاما بأ 30استقبله نتنياهو بصالة شكر.. جاسوس سابق يصل إسرائيل بعد سجنه  .17
رصل إلى إسرائيل اليرم، األربعاء، جرناثا  برالرو المحلل السابق ف  البحري  : ركاالت -الجزيرة 

عاما ف  السج  بعو إوانته بالتجسس لصالح إسرائيل، راستقبله رئيس  30األميركي ، الذي قضى 
، 1987اة عام ركا  قو ُحكم على برالرو بالسج  موى الحي الرزراء بنيامي  نتنياهر بصالة شكر.

راعتبر البعض قرار رزارة  .2015بعوما سقر بالذنب ف  تهم  التآمر للتجسس، رُسفرج عنه بشررط عام 
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سنرات، الذي تضمنه قرار اإلفراج  5العول األميركي ، الشهر الماض ، بعوم تجويو حظر السفر 
 و ترامب لحليفتها إسرائيل.المشررط ع  برالرو بمثاب  هوي  الرواع م  إوارة الرئيس األميرك  ورنال

 30/12/2020الجزيرة.نت، 
 

 مستوطنها خالل تظاهرة بالقدس 36اعتقال  .18
متظاهر ا م  المسترطني  المحسربي  على حرك   36اعتقلت الشرط  اإلسرائيلي ، الليل  الماضي ، 

لمطالب  "شبيب  التالل" االستيطاني  المتطرف ، رالذي  يحتجر  منذ سيام بشكل يرم  ف  القوس ل
بمحاكم  سفراو الشرط  الذي  تسببرا بمصرع سحو سفراو الحرك  جراء انقالب مركب  كا  بواخلها، خالل 

 مالحقته قرب رام هللا بعو مهاجمته لفلسطينيي .
 30/12/2020القدس، القدس، 

 
 استطالع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد االنتخابي ضبابية .19

"، يرم األربعاء، تراجع عوو مقاعو حزب الليكرو 103للرسي نشره "راوير  سظهر استطالع: محمو رتو
برئاس  بنيامي  نتنياهر، ركذلك تراجع حزب "تيكفا حوشا" )سمل جويو( برئاس  غوعر  ساعر، مع 
إعال  رئيس بلوي  تل سبيب رر  حرلوائ ، ع  تشكيل حزب جويو سطلق عليه اسم "اإلسرائيليي "، 

 نيست ف  آذار/ مارس المقبل.لخرض انتخابات الك
ريأت  هذه االستطالع بعو االنسحابات م  حزب "كاحرل الفا " رتأكيو رئيسه بين  غانتس، استمراره 
 خرض المنافس  باالنتخابات المقبل ، تزامنا مع إعال  رئيس بلوي  تل سبيب ع  تأسيس حزبه الجويو.

ترك السياس  على المشهو االنتخاب ، رتمحرر االستطالع حرل موى تأثير وخرل حرلوائ  للمع
 رالخارط  السياسي  رالحزبي  ف  البالو.

مقعوا، علما  26رسظهر االستطالع س  حزب الليكرو الذي يحتفظ بقرته كأكبر حزب سيحصل على 
مقعوا، كذلك الحزب المنافس "تيكفا حوشا"، برئاس   30إلى  28س  استطالعات الرسي السابق  منحت 

 مقعوا. 21مقعوا بعو س  منحته استطالعات رسي سابق   17لى ساعر سيحصل ع
مقعوا، علما سنه ف   13ريحتل المركز الثالث حزب "يمينا" بزعام  نفتال  بينيت بحصرله على 

 12مقعوا، بينما حزب "يش عتيو" برئاس  يائير البيو يتراجع إلى  15استطالع سابق حصل على 
 مقعوا. 12يضا على مقعوا مع حصرل القائم  المشترك  س

مقاعو، فيما تحافظ األحزاب الحريوي   8بينما حزب "اإلسرائيليي "، برئاس  حرلوائ  سيحصل على 
 مقاعو. 7مقاعو، بينما "يهورت هترراة" ستحصل على  8على قرتها االنتخابي  بحصرل "شاس" على 
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بينما حزب ميرتس  مقاعو، 7رسيحصل حزب "يسرائيل بيتنر"، بزعام  سفيغورر ليبرما ، على 
مقاعو، بينما حزب "كاحرل الفا " بالكاو  7مقاعو بعو س  منحه استطالع سابق  5سيتراجع إلى 

 مقاعو. 4يتخطى نسب  الحسم ريحصل على 
سما م  حيث التكتل رالمعسكرات، سظهر استطالع الرسي س  معسكر اليمي  الذي يضم الليكرو 

صعرب  ف  تشكيل الحكرم  المقبل ، بينما المعسكر  مقعوا، الت  تجو 41راألحزاب الحريوي  
مقعوا حتى  13مقعوا، بينما حزب "يمينا" الذي يحصل على  66المناهض لنتنياهر، سيحصل على 

 لر انضم إلى معسكر اليمي  ل  يساعو نتنياهر على تشكيل الحكرم  المقبل .
راليسار، الت  ستضم "يش عتيو"  كما فحص االستطالع إمكاني  تشكيل قائم  مرحوة ف  كتل  الرسط

مقعوا، رستكر   27ر"اإلسرائيليي " ر"ميرتس" رعرفر شيلح، رف  هذه الحال ، سيحصل الليكرو على 
 مقعوا. 25قائم  الرسط اليسار ف  المركز الثان  بحصرلها على 

اجع مقعوا، رالمشترك  تتر  14مقعوا، ر"يمينا" سيحصل  16بينما حزب "تكفا حوشا" سيحصل على 
مقعوا، بينما األحزاب الحريوي  "ريسرائيل بيتنر" ر"كاحرل الفا " ل  تتأثر بإقام  تحالف المركز  11لن

 اليسار.
 30/12/2020، 48عر  

 
 بسب  كورونا %14 - %8تقرير: اتساع الفقر في إسرائيل بة .20

 - %8ارح بي  يترقع س  يسجل الفقر ف  إسرائيل خالل العام الحال  زياوة بنسب  تتر : بالل ضاهر
، بسبب سزم  كرررنا، رفقا لتقرير صاور ع  %4 - %1.5، رس  يزواو انعوام المساراة بما بي  14%

"معهو طارب ألبحاث السياس  االجتماعي  ف  إسرائيل". رف  مرازاة ذلك، امتنعت مؤسس  التأمي  
 الرطن ، ألرل مرة منذ عشري  عاما، ع  نشر تقرير الفقر الرسم  السنري.

شوو الباحثا  ف  "معهو طارب"، بررفيسرر جر  غال رشافيط موهاال، ف  التقرير، على س  ر 
المتضرري  األساسيي  م  سزم  كرررنا ه  العائالت العامل ، الت  فقو سربابها مكا  عملهم سر 

 تضرر وخلهم، رالعائالت األحاوي  الرالوي  رعائالت شاب .
م   %50اس ف  سرساط السكا  ف  س  العمل رلوى رسضافا س  الرضع االقتصاوي ساء باألس

المجتمع العرب . راضطر قسم م  المتضرري  إلى تقليص كميات الطعام سر عوو الرجبات ألسباب 
 اقتصاوي  ف  سعقاب جائح  كرررنا.

رترقع رئيس "معهو طارب"، بررفيسرر سف  فايس، سنه بسبب العجز المال  الهائل ف  الميزاني  ف  
نفاق م  سجل مكافح  الجائح ، فإ  "الحكرم  ستضطر بعو األزم  إلى خفض عجزها سعقاب اإل

 اإلنتاج إلى مستراه قبل األزم ". –بسرع  رتشجيع النمر م  سجل إعاوة تراز  الوي  
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رسكو التقرير على س  سزم  التشغيل خالل جائح  كرررنا سلحقت ضررا اقتصاويا بالعاملي  م  
، مقابل %48بي  الرجال ف  هذا المجتمع، ربلغت نسب  البطال  بينهم  المجتمع الحريوي، رخاص 

 سبريل الماض ، ربقيت مرتفع  بي  الحريويي  الحقا.  ، خالل نيسا /بي  اليهرو غير المتويني 28%
 30/12/2020، 48عر  

 
 عام في تاريخ الكيانأسوأ  2020االقتصاد اإلسرائيلي:  .21

رالذي ينته  عنو منتصف  2020يرم الخميس، س  العام الجاري  سظهرت بيانات رسمي  إسرائيلي ،
ربحسب مرقع صحيف  معاريف، فإ  العام  هذه الليل ، بات هر األسرس ف  تاريخ االقتصاو اإلسرائيل .

 الجاري سيغلق الليل  بأسرس بيانات اقتصاوي  ممكن .
 165العجز إلى ذررته عنو ، رسيصل %4ررفق ا للبيانات، فإ  النمر االقتصاوي سيكر  سقل م  

م  الناتج المحل  اإلجمال (، رسيصل عوو العاطلي  ع  العمل حرال   %12مليار شيكل )حرال  
 سلف. 700
 2.5إلى  3تم هذا العام بإغالق يؤوي إلى خطررة ف  الناتج المحل  اإلجمال  تقور ما بي  ترسيخ

 مليار شيكل سسبرعي ا.
 30/12/2020القدس، القدس، 

 
 تالل يحّول القدس القديمة إلى مدينة أشباحاالح .22

"األيام": حرلت قيرو فرضها االحتالل اإلسرائيل ، تحت غطاء رقف تفش  فيررس كرررنا،  -القوس 
فقو منع االحتالل، منذ سيام،  البلوة القويم  ف  موين  القوس الشرقي  المحتل  إلى موين  سشباح.

م  وخرلها بواع  س  القيرو تمنع المراطني  م  مغاورة  الفلسطينيي  م  غير سكا  القوس القويم 
رشوو االحتالل م  قيروه على المواخل الخارجي  للبلوة  منازلهم لمساف  تزيو على كيلرمتر راحو.

القويم  حيث سرقفت قراته الفلسطينيي  روققت ف  هرياتهم رمنعت َم  هم م  غير سكانها م  
ى ما يشبه موين  سشباح، فالمحال التجاري  ف  سسراق البلوة سغلقت رتحرلت البلوة القويم  إل وخرلها.

كما انعكست آثار اإلجراءات  بغالبيتها العظمى سبرابها ف  حي  خلت األسراق راألزق  م  المارة.
 اإلسرائيلي  على سعواو المصلي  ف  المسجو األقصى.

 30/12/2020، رام هللا، األيام
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 بكيرات لحظة اإلفراج عنه ويداهم منزل عائلته في القدس االحتالل يعيد اعتقال األسير .23
عاما(  41سعاوت سلطات االحتالل اإلسرائيل ، األربعاء، اعتقال األسير مالك ناجح بكيرات ): القوس

لحظ  اإلفراج عنه م  سج  النقب الصحراري، رواهمت منزل عائلته ف  بلوة صرر باهر بالقوس 
بأ  قرات االحتالل سعاوت اعتقال نجلها مالك م  سمام براب  سج   رسفاوت عائل  بكيرات، المحتل .

عاما، رنقلته إلى سج  تحقيق المسكربي  بالقوس المحتل ، رمنعت عائلته  19النقب، بعو اعتقال وام 
رف  السياق، واهمت قرات االحتالل منزل نائب موير وائرة األرقاف ف  القوس ناجح  م  مصافحته.

 بثت بمحترياته، رتسببت بخراب راسع فيه.بكيرات، رفتشته رع
 30/12/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 2020طفال خالل  550حالة اعتقال بينهم  4,700 تقرير: .24

كشف مركز حقرق  فلسطين  متخصص بشؤر  األسرى الفلسطينيي  ف  سجر  االحتالل ف  : غزة
سرى، اليرم األربعاء، النقاب ع  س  االحتالل اإلسرائيل  حرل األ 2020تقرير له ع  حصاو لعام 

رقال موير مركز  .2020امرسة رفتاة خالل العام  118طفال، ر 550فلسطينيا، بينهم  4,700اعتقل 
فلسطي  لوراسات األسرى، رياض األشقر، ف  التقرير، بأ  االحتالل بكاف  مؤسساته األمني  

إجراءاته العنصري  رالتعسفي  ضو األسرى  2020راصل خالل العام رالعسكري  رالسياسي  راإلعالمي ، 
رفرض كل سشكال االنتهاك رالتضييق. رع  ترزيع حاالت االعتقال خالل العام، بيَّ  األشقر بأ  

حال   2,000براقع  2020موين  القوس حصلت على النصيب األكبر م  االعتقاالت خالل العام 
حال  اعتقال رالباق   88رف  قطاع غزة سجل  حال  اعتقال. 700راقع الخليل ب رتلتها موين اعتقال، 

حال  اعتقال،  550مرزعي  على مو  الضف  الغربي  المحتل . ربلغت حاالت االعتقال بي  األطفال 
رفتاة  امرسة 118سجل التقرير اعتقال ر  لم تتجارز سعمارهم الرابع  عشر. بحسب التقرير. 52بينهم 
حاالت اعتقال خالل العام لنراب م  المجلس التشريع   9كذلك تم رصو . صرفتاة قا 11بينه  

االحتياجات الخاص ، بعضهم  رذريفلسطينيا م  المرضى  145رسجل التقرير اعتقال  الفلسطين .
شهو ارتفاع قائم  شهواء الحرك   2020رسشار األشقر إلى س  عام  يعان  م  إعاقات نفسي  رجسوي .

شهواء نتيج  اإلهمال الطب  المتعمو رال تزال جثامينهم  4م  الشهواء رذلك بارتقاء  226األسيرة إلى 
 محتجزة ريرفض االحتالل تسليمها إلى ذريهم لوفنها.

 30/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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خطار واقتحام واسعة .25  في مناطق عدة بالضفة حملة هدم وتجريف واقتالع وا 
المراطني  بينهم صحافير  بحاالت اختناق رجررح ررضرض خالل  سصيب عشرات منوربر "األيام":

خطار راقتحام راسع  شنتها قرات االحتالل ف  محافظات  تصويهم لحمل  هوم رتجريف راقتالع را 
عوة هومت خاللها منزال  رسربع  مساك  رمخزني  رغرف  سكني  رثالث منشآت تجاري  رسخطرت بهوم 

تر ، تزام  ذلك مع شررعها بعمليات حفر ربناء ف  محط  شجرة زي 350سخرى، راقتلعت نحر 
الحافالت المركزي  القويم  رسط موين  الخليل، ف  الرقت الذي راصل المسترطنر  تسييج مساحات 

 راسع  م  األراض  رالمراع  ف  األغرار الشمالي .
 30/12/2020، األيام، رام هللا

 
 ةاعتقاالت ومواجهات في بيت لحم ومخيم الدهيش .26

اعتقلت قرات االحتالل فجر الخميس ثالث  شبا  م  مخيم الوهيش  جنرب  :نجيب فراج -بيت لحم 
رسلقى عشرات الشبا  رالفتي  الحجارة رالزجاجات الفارغ  رالحارق   بيت لحم، رشاب ا رابع  م  الموين .

م  العيارات الناري  تجاه جنرو االحتالل، رسطلقرا نحرهم األلعاب الناري ، ررو الجنرو برابل كثيف 
 رالمطاطي  رقنابل الغاز المسيل للومرع.

 31/12/2020، القدس، القدس
 

 الصحة الفلسطينية تراسل أربع شركات مصنعة لّلقاح وأولى الدفعات تصل خالل أسبوعين .27
ف  فلسطي  مرتفعا، ف  رقت ” كرررنا“ال يزال منسرب اإلصابات بفيررس  ”:القوس العرب “ -غزة

رزارة الصح  تأكيوها س  اللقاح المخصص للعالج م  الفيررس ستصل سرلى وفعاته جووت فيه 
  خالل سسبرعي ، بعو مراسل  الجهات المختص  سربع شركات منتج  للعالج.

رقال المتحوث باسم رزارة الصح  كمال الشخرة، إنه م  المترقع س  يشهو األسبرعا  المقبال  
تا إلى س  الرزارة راسلت الورل الت  تشرف على إنتاج لقاحات ، الف”كرررنا“رصرل سرلى وفعات لقاح 

ماليي  جرع  ستصل  4الفيررس، رسبرزها سسترازينيكا، رمرويرنا، رفايزر، رسبرتنيك، رطلبت شراء 
سلف جرع  ستخصص لخط الوفاع األرل المكر  م   100تباعا خالل األشهر المقبل ، منرها إلى س  

 سصحاب األمراض الخطيرة رالمزمن  ركبار الس  رعناصر األم .الطراقم الطبي ، إلى جانب 
 30/12/2020، لندن، القدس العربي

 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             5422 العوو:             12/31/2020 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

 رة تواجه القضية الفلسطينيةيتحديات خط: هناك "مؤتمر فلسطينيي الخارج" .28
قال نائب األمي  العام للمؤتمر الشعب  لفلسطيني  الخارج هشام سبر : حبيب سبر محفرظ -عما  

، شهو تحويات كبيرة راجهت الشعب الفلسطين ، كاعتراف الراليات المتحوة 2020 محفرظ: "إ  العام
األمريكي  بالقوس عاصم  لالحتالل اإلسرائيل ، ركذلك نقل السفارة األمريكي  إليها، رما يجري م  
تآمر لتقسيم الصالة ف  المسجو األقصى بالقوس المحتل ، كل هذا يعكس حجم الخطر الواهم على 

، 2020ررسى سبر محفرظ، خالل حويثه لن"قوس برس"، س  "سن   رشعبنا الفلسطين  الصامو".قضيتنا، 
 سكوت على التميز الفلسطين  برفض كاف  سشكال التطبيع مع االحتالل الصهيرن ".

م  جانبه، قال الناطق باسم المؤتمر الشعب  لفلسطين  الخارج زياو العالرل: "إ  هناك العويو م  
ماليي  فلسطين  ف  الخارج تم إقصاؤهم  7تراجه مؤتمر فلسطيني  الخارج؛ فهناك  التحويات الت 

منذ اتفاقي  سرسلر، باإلضاف  إلى س  الكثير م  الورل العربي  الت  طبعت مع االحتالل، عملت على 
فرض سيطرتها على شعربها، رمنعتها م  التعبير ع  حقيق  مرقفها الرافض ألي  خطرات تطبيعي ، 

رسرضح العالرل خالل  نعت شعربها م  التضام  مع الشعب الفلسطين  رقضيته العاول ".بل رم
حويثه لن"قوس برس"، س  القائمي  على المؤتمر يسعر  الستنهاض األم  "لوعم رمناصرة القضي  
الفلسطيني ، ربأ  تبقى قضي  فلسطي  حي  لوى الشعرب العربي  رمناصريها، عبر الفعاليات 

 ل العام، رالت  تثبت الحق، رالرراي  الفلسطيني ".المستمرة طرا
 30/12/2020، قدس برس

 
 مستوطنون يتهمون األردن بمحاولة السيطرة على مناطق في الضفة .29

تل سبيب: زعم مرقع إخباري استيطان  ف  تل سبيب، س  منظم  سروني  تحارل بسط يوها على 
االحتالل اإلسرائيل ، رذلك بسبب النشاطات ف  الضف  الغربي ، الراقع  تحت سيطرة « ج»المناطق 

، التابع «0404المرقع »رجاء ف   الت  تقرم بها لتشجير األراض  رغرسها بأشجار الزيتر .
منظم  سروني  توع  سنها تركز، حسب رؤيتها، »ه  « العربي  لحماي  الطبيع »للمسترطني ، س  

عظم نشاطها يتركز ف  الضف  الغربي ، م  على حماي  المرارو الطبيعي  ف  الورل العربي  لك  م
ررفقا للمرقع «. خالل زراع  ماليي  األشجار خاص  ف  مناطق ج، للسيطرة على تلك األراض 

تسعى م  خالله « ملير  شجرة ف  فلسطي »اإلسرائيل ، فقو سقامت المنظم  مشررعا  شامال  بعنرا  
 2,434,452ف  الغربي ، رقو تم التبرع براقع إلى السيطرة على مناطق ف  القوس رغرر األرو  رالض

رترجه المرقع االستيطان   شجرة ذهب معظمها لغزة ثم الخليل ربيت لحم رجني  رطرلكرم رالقوس.
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إلى الحكرم  اإلسرائيلي  طالبا س  تسترضح م  الحكرم  األروني  بخصرص الجهات األروني  الت  
 «.تعمل بشكل معل  ضو االستيطا 

 31/12/2020، ط، لندنالشرق األوس
 

 عمرو موسى: الجامعة العربية ال تستطيع منع أي دولة من التطبيع مع "إسرائيل" .30
حسم األمي  العام األسبق لجامع  الورل العربي  عمرر مرسى، الجول : محمو عبو هللا -القاهرة 

قرل إ  "الجامع  ال بشأ  ورر الجامع  إزاء انفراط عقو الرفض العرب  للتطبيع مع إسرائيل، بال
رف  تصريحات تلفزيرني  سذيعت الجمع  الماضي ،  تستطيع منع سي ورل  م  التطبيع مع إسرائيل".

قال عمرر مرسى إ  "سمي  جامع  الورل العربي  الحال  ال يستطيع س  يقرل ألي ورل  س  تطبع سر 
 يل".ال تطبع مع إسرائيل، رال يستطيع س  يقرل ألي ورل  س  تحارب إسرائ

 30/12/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بالمائة من مجموع المشاريع المنفذة 75قطاع االجتماعي شكل س": البيت مال القد" .31
 بالمائ  75سفاوت ركال  بيت مال القوس الشريف بأ  قطاع الشؤر  االجتماعي  هيم  على  -الرباط 

 441، بقيم  مالي  فاقت الملير  ر2020ام م  مجمرع المشاريع رالبرامج الت  نفذتها الركال  برسم الع
 سلف ورالر. 921سلف ورالر م  مجمرع يتجارز الملير  ر

رسرضح التقرير السنري للركال ، الت  تعو الذراع الميواني  للجن  القوس، المنبثق  ع  منظم  التعار  
ج العيش الكريم اإلسالم ، س  البرامج المنجزة ف  إطار المساعوة االجتماعي  ترزعت بي  برنام

(، رسيضا قف  رمضا  المبارك 19ربرنامج كفال  اليتيم المقوس ، رالطررو الغذائي  )جائح  كرفيو 
 (.19)جائح  كرفيو  -هن  1441

 30/12/2020، وكالة المغر  العربي لألنباء
 

 المغربي -هآرتس: تحديات تواجه االتفاق اإلسرائيلي  .32
ي ، اليرم الخميس، إ  هناك تحويات باتت تراجه االتفاق قالت صحيف  هآرتس العبر : ترجم  خاص 

 المعل  بي  إسرائيل رالمغرب الستئناف العالقات الوبلرماسي  الكامل  بي  الجانبي  بعو قطيع  طريل .
ا خاص   م  الجانب المغرب ،  ربحسب الصحيف ، فإ  التقارب بي  الجانبي  ال زال بطيئ ا رموررس 

قام  عالقات وبلرماسي  كامل . مشيرة  إلى سنه لم يتم  حتى اآل  تحويو مرعو الفتتاح سفارة رسمي  را 
ريرى محللر  رمختصر  ف  سياسات الشرق األرسط، ف  سحاويث منفصل  ضم  تقرير هآرتس 
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المطرل، س  المغرب مهتم باالنتظار لمعرف  مرقف اإلوارة األميركي  الجويوة م  قضي  الصحراء 
 الغربي .

 31/12/2020، سالقد، القدس
 

 "العدالة والتنمية"استئناف العالقات بين الرباط وتل أبي  ُيرِبك البيت الداخلي لحز   .33
المغرب  « العوال  رالتنمي »ماجوة سيت لكتاري: لم تهوس بعو الزربع  الت  سثارها قرار حزب  -الرباط 

التطررات » تأجيل عقو مجلس رطن  استثنائ  كا  مخصصا  لمناقش  سواء الحزب بخصرص
 «.السياسي  المرتبط  بالقضي  الرطني  األرلى ره  الصحراء المغربي  رمستجوات القضي  الفلسطيني 

رتعليقا  على هذا القرار، قال البرلمان  السابق ع  حزب العوال  رالتنمي ، عزيز الكرماط، إ  الخطرة 
الحل، بقور ما كانت سُتعمِّق  كانت صائب ، على اعتبار س  مخرجات االجتماع لم تك  لُتسِهم ف 

 م  مأزق الحزب.
 30/12/2020، القدس العربي، لندن

 
 بالمملكة الحوثية: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إال مقابل األسر. الفلسطينيين "أنصار هللا" .34

ويي  سعلنت جماع  "سنصار هللا" الحرثي  اليمني  سنها ل  تفرج ع  الطياري  السعر : سبرتنيك -القاهرة 
 األسرى لوى قراتها إال بعو إخالء سلطات المملك  سبيل "األسرى الفلسطينيي " المحتجزي  لويها.

قال رئيس لجن  شؤر  األسرى ف  الجماع ، عبو القاور المرتضى، ف  تصريح تلفزيرن  سولى به ر 
زعيم  األربعاء، ف  إشارة إلى معتقلي  م  حرك  "حماس" ف  السعروي  حسب اتهام سابق رجهه

"سنصار هللا"، عبو الملك الحرث  للمملك : "سكونا للطرف اآلخر س  الطياري  السعرويي  ل  يخرجا م  
 السج  إال مقابل األسرى الفلسطينيي  ف  السعروي ".

 Sputnik ،30/12/2020موقع سبوتنيك 
 

 ميالدينوف يزور غزة للمرة األخيرة .35
يكرالي ميالوينرف المبعرث األمم  لعملي  السالم رصل ف  رقت سابق م  اليرم األربعاء، ن: غزة

 ف  الشرق األرسط، إلى قطاع غزة، ف  زيارة استغرقت عوة ساعات.
ميالوينرف القطاع عبر حاجز بيت حانر  "إيرز" شمال القطاع، بعو س  عقوة عوة  رغاور

 اجتماعات مع مسؤرلي  سممي ، قبل س  يلتق  بقياوة حرك  حماس ف  لقاء قصير.
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عام ا(، بصفته الحالي ، حيث كا  عي  ف   48عتبر هذه الزيارة األخيرة للبلغاري ميالوينرف )رت
 ، رسينته  خالل األيام القليل  المقبل .2015منصبه الحال  عام 

رقرر منذ سيام قليل ، انطرنير غرتيرتش األمي  العام لألمم المتحوة، تعيي  النرريج  ترر رينسالنو 
 الذي اعتذر هر اآلخر ع  ترل  منصب المبعرث األمم  لعملي  السالم ف  ليبيا. بويال  لميالوينرف

 30/12/2020القدس، القدس، 
 

 مليون دوالر 67بأكثر من  "إسرائيل"الكشف عن صفقة بيع منزل السفير األميركي في  .36
ر ركاالت: كشفت صحيف  "راشنط  برست"، سمس، النقاب ع  بيع الراليات المتحوة مق –راشنط  

ملير  ورالر ف  شهر تمرز الماض ، رفقا  لسجل  67إقام  السفير األميرك  ف  إسرائيل بأكثر م  
 إسرائيل  رسم  لعملي  البيع.

بوررها، كشفت صحيف  األعمال اإلسرائيلي  "غلربس" س  المشتري هر قطب كازينر القمار الملياروير 
س األميرك  ورنالو ترامب ررئيس رزراء األميرك  شيلور  سويلسر ، رهر م  سقرى مؤيوي الرئي

ملير  ورالر يصبح البيت الذي شراه سويلسر  سغلى مسك  منفرو  67ربسعر  إسرائيل بنيامي  نتنياهر.
 يباع ف  إسرائيل.

ربحسب الخبراء، فقو ساعوت الصفق  ف  ترسيخ قرار ترامب المثير للجول بنقل السفارة األميركي  م  
كانر  األرل  6راالعتراف بالقوس عاصم  إلسرائيل يرم  2018حتل  ف  العام تل سبيب إلى القوس الم

، كر  سنه م  خالل بيع البيت رالسفارة سيكر  م  الصعب على الرؤساء األميركيي  2017
 المستقبليي  التراجع ع  قرار نقل السفارة.

 30/12/2020األيام، رام هللا، 
 

 "إسرائيل"تفاق تطبيع آخر مع مسؤول في إدارة ترام : جهود متواصلة ال  .37
سكو مسؤرل ف  إوارة الرئيس األميرك  المنهي  راليته، ورنالو ترامب، إ  الجهرو : محمرو مجاول 

األميركي  متراصل ، ف  محارل  إلعال  جويو ع  اتفاقي  تطبيع بي  إسرائيل رورل  مسلم  سر عربي ، 
 ة.قبل تنصيب جر بايو  رسميا، رئيسا للراليات المتحو

رشوو المصور الذي شارك ف  إعواو "اتفاقيات سبراهام" مع اإلمارات رالبحري  رالسروا ، ف  
تصريحات نقلتها صحيف  "جيررزاليم برست"، على س  إوارة ترامب "تضغط ف  هذا االتجاه"، رسضاف 

 "إننا نعمل بجو لتحقيق ذلك".
 30/12/2020، 48عر  
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 مفاجئبشكل  "إسرائيل"بنس يلغي جولة تشمل  .38
سلغى نائب الرئيس األميرك ، مايك بنس، بشكل مفاجئ زيارته إلى إسرائيل، الت  : بالل ضاهر

كانر  الثان /يناير المقبل، رُرصفت سنها "زيارة رواعي " قبل سسبرع م   13ر 10كانت مقررة بي  
 نهاي  راليته، حسبما ذكر مرقع "يويعرت سحررنرت" اإللكتررن  اليرم، األربعاء.

  31/12/202الشرق األوسط، لندن، 
 

 : ترحيل أزمات وتوقع عثرات2020إسرائيل  .39
ترحل إسرائيل سزماتها م  عام إلى آخر منذ ثالث سنرات على األقل. : محمرو مجاول ، بالل ضاهر

سرلها األزم  السياسي  رعوم استقرار الحكم، خالل السنتي  األخيرتي ، رالترجه إلى انتخابات رابع  
اقتصاوي ، استفحلت بشكل كبير خالل  –نهاي  العام الحال . كما راجهت سزم  اجتماعي  بحلرل 

العام الحال  على خلفي  سزم  فيررس كرررنا، رسوت إلى اتساع وائرة الفقر رانكماش االقتصاو. رلم 
ات تحقق إسرائيل سهوافها اإلقليمي  المعلن ، حيث إيرا  ما زالت تتمرضع ف  سرري  رحشوت ميليشي

مرالي  لها مقابل هضب  الجرال  السرري  المحتل ، رحزب هللا يعل  مضاعف  ترسانته م  الصراريخ 
الوقيق ، ركذلك حرك  حماس ف  قطاع غزة. ررغم ترقيع "اتفاقيات سبراهام" مع ورل عربي  بوعم م  

ي  إسرائيل رالراليات إوارة الرئيس األميرك ، ورنالو ترامب، إال س  الترقعات تشير إلى سزم  محتمل  ب
 المتحوة بعو بوء رالي  الرئيس المنتخب، جر بايو .

على الصعيو السياس ، انتهى العام الحال  بالترجه إلى انتخابات عام  للكنيست، مثلما انتهى العام 
الماض ، الذي جرت فيه معركتي  انتخابيتي  سيضا. رربما يكر  الفرق الرحيو بي  االنتخابات المقبل  

لجرالت االنتخابي  الثالث السابق ، س  زعيم حزب الليكرو ررئيس الحكرم ، بنيامي  نتنياهر، ل  را
 يصل إلى الحكم مرة سخرى.

رتعزز االستطالع هذا االحتمال بعو االنشقاق ف  الليكرو، بقياوة القياوي السابق ف  هذا الحزب، 
ف  هذا الرضع الخصرم  الت  باور  غوعر  ساعر، الذي يبور كم  بات يهوو حكم نتنياهر. رساهم

إليها نتنياهر مع رئيس تحالف سحزاب اليمي  المتطرف "يمينا"، نفتال  بينيت. ررغم س  "يمينا" ممثل 
 13ف  الكنيست بخمس  سعضاء فقط، إال س  االستطالعات ف  األسابيع األخيرة تترقع حصرله على 

إثر اتهامه بمخالفات فساو خطيرة  –شعبي  نتنياهر مقعوا ف  االنتخابات المقبل ، بسبب تراجع  14 –
 رالفشل ف  مراجه  سزم  كرررنا.

 20رقبل تشكيل حزب ساعر الجويو )"سمل جويو"( كانت االستطالعات تترقع حصرل "يمينا" على 
مقعوا،  28 – 26عضر كنيست حاليا، إلى  36مقعوا سر سكثر، مقابل تراجع قرة الليكرو، الممثل بن

بب انهيار حزب "كاحرل الفا " برئاس  رزير األم ، بين  غانتس. رتترقع االستطالعات رسيضا بس
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مقعوا. ريعن  ذلك س  ساعر استرو قسما م  ناخب   20 – 19األخيرة حصرل حزب ساعر على 
عضر  14الليكرو الذي  انتقلرا إلى "يمينا" إضاف  إلى قسم م  ناخب  "كاحرل الفا " الممثل بن

 مقاعو رربما سقل. 5تترقع االستطالعات اآل  حصرله على  كنيست، بينما
رتؤكو االستطالعات على س  ناخب  سحزاب اليمي  ينقلر  تصريتهم إلى سحزاب واخل معسكر 
اليمي . ربسبب تراجع شعبي  نتنياهر رضعف الليكرو، مؤخرا، باتت حظرظ ساعر بأ  يشكل حكرم  

ويي  فقط، حزب شاس ركتل  "يهورت هترراة". ف  سفضل م  حظرظ نتنياهر، الموعرم م  الحري
المقابل، بإمكا  ساعر تشكيل ائتالف يستنو إلى سحزاب "ييش عتيو" برئاس  يائير لبيو، الذي يرفض 
لى حزب "يسرائيل  االنضمام إلى حكرم  برئاس  نتنياهر بسبب رصم  الفساو الت  التصقت به، را 

فض االنضمام لحكرمات برئاس  نتنياهر بعو الجرالت بيتينر" برئاس  سفيغورر ليبرما ، الذي ر 
 االنتخابي  الثالث األخيرة، رربما إلى حزب "كاحرل الفا " ف  حال تجارز نسب  الحسم.

رليس مستبعوا انضمام "يمينا" سيضا إلى حكرم  برئاس  ساعر، خاص  رسنه حتى لر سراو بينيت 
بي  ف  الكنيست، رفقا لصررة الكنيست المقبل  الت  االنضمام إلى نتنياهر، فإ  األخير ليس لويه سغل

ترسمها االستطالعات. كما سنه ليس مستبعوا سبوا، ف  سياق هذه الصررة، انتقال األحزاب الحريوي  
م  وعمها لنتنياهر إلى وعم ساعر، إذا كانت حظرظه بتشكيل حكرم  كبيرة. فالحريوير  ينفرر  م  

لحكرمات م  سجل الحصرل على ميزانيات لمؤسساتهم م   صفرف المعارض  ريفضلر  االنضمام
 الخزين  العام ، علما س  هناك نفرر كبير بي  الحريويي  ر"ييش عتيو" رليبرما .

رف  حال تحقق هذا السينارير، فإنه يعن  س  حكرم  برئاس  ساعر ستكر  يميني  سكثر م  حكرم  
تنياهر سعت إلى مهاجم  جهاز القضاء بسبب برئاس  نتنياهر. رعلى سبيل المثال، فإ  حكرمات ن

الئح  االتهام الجنائي  ضوه، بينما حكرم  برئاس  ساعر، إذا كانت تضم "يمينا" رالحريويي ، ستسعى 
إلى استهواف جهاز القضاء م  منطلقات سيويرلرجي  عميق . كذلك ستسعى حكرم  برئاس  ساعر 

سقل م  حكرم  برئاس  نتنياهر. رعمرما، ل  إلى ترسيع االستيطا ، رقمع حقرق اإلنسا  ليس 
 يتمك  ساعر م  تشكيل حكرم  م  ور  س  يضم إليها "يمينا" سر الحريويي .

رف  غضر  ذلك، يترقع س  تبوس محاكم  نتنياهر، بثالث تهم جنائي  خطيرة ه  الرشرة راالحتيال 
  سكثر م  جلس  سسبرعي ، األمر رخيان  األمان ، بوءا م  مطلع العام المقبل، ربحيث ستعقو المحكم

الذي م  شأنه إضعاف نتنياهر سكثر. إلى جانب ذلك، يطرح بي  الحي  راآلخر احتمال ترصل 
نتنياهر إلى صفق  تقض  برحيله ع  الحلب  السياسي  مقابل إغالق الملفات الجنائي  ضوه، رهر 

 احتمال مستبعو.
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 أزمات كورونا
جائح  كرررنا بمسترى يرازي مراجه  ورل غربي  متطررة لهذا  تظهر المعطيات س  إسرائيل راجهت

الرباء، رذات تعواو سكان  مشابه إلسرائيل، مثل سريسرا رالنمسا، رغم س  عوو الرفيات فيهما سعلى 
م  عووها ف  إسرائيل، رلعل السبب ف  ذلك س  نسب  المسني  ف  إسرائيل سقل م  نسبتهم ف  ورل 

فذت إسرائيل حمل  نشط  م  سجل شراء لقاحات مضاوة لكرررنا رم  سكثر سررربا الغربي . كذلك ن
م  شرك ، سبرزها شركتا "فايزر" ر"مرويرنا". كذلك بوست إسرائيل بحمل  التطعيم ضو كرررنا ف  رقت 

 مبكر نسبيا.
ي إال س  الضرب  الشويوة الت  تلقتها إسرائيل إثر انتشار الرباء كانت ف  المجال االقتصاوي، الذ

كا  له تأثير كبير على الناحي  االجتماعي  راتساع وائرة الفقر. فمنذ بواي  الجائح ، ف  آذار/مارس 
الماض ، قررت الحكرم  فرض إغالق مشوو، شّل قطاعات رمرافق اقتصاوي  راسع ، رخرج 
العاملر  فيها إلى إجازة بور  راتب، ليحصلرا على مخصصات بطال  بمبالغ تقل ع  وخلهم م  

 لعمل.ا
نيسا /سبريل، لك  على الرغم م  فتح المرافق االقتصاوي  توريجيا  19راستمر اإلغالق األرل حتى 

بعو ذلك، إال س  قسما كبيرا، يقور بمئات آالف العاملي  لم يعرورا إلى رظائفهم. رتال ذلك، ف  
لى البطال  منتصف سيلرل/سبتمبر الماض ، فرض اإلغالق الثان  رعروة مئات آالف العاملي  إ

راإلجازة بور  راتب. رقبل انتهاء قيرو اإلغالق الثان ، فرضت الحكرم  إغالقا مشووا ثالثا، بوس ف  
كانر  األرل/ويسمبر، فيما لم تخرج مصالح تجاري  كثيرة، مثل المطاعم رقطاع السياح ، م   27

 اإلغالق الثان  ربعضها م  اإلغالق األرل سيضا.
. رارتفعت بعو اإلغالق األرل إلى قراب  %3.9إسرائيل قبل جائح  كرررنا  ركانت نسب  البطال  ف 

، سي س  ربع القرة العامل  بقيت خارج سرق العمل. ررغم س  هذه النسب  انخفضت ف  سعقاب 25%
فتح المرافق االقتصاوي  بعو اإلغالقي  األرل رالثان ، إال س  نسب  البطال  بقيت مرتفع  رتجارزت 

10%. 
لمعطيات نشرتها وائرة اإلحصاء المركزي  اإلسرائيلي ، ف  منتصف تشري  األرل/سكتربر ررفقا 

الماض ، تسببت سزم  كرررنا بانكماش اقتصاوي كبير جوا، رس  الناتج القرم  الخام ف  إسرائيل 
 .%28.8انخفض ف  الربع الثان  م  العام الحال ، األشهر نيسا /سبريل حتى حزيرا /يرنير، بنسب  

ف  ظل هذا الرضع االقتصاوي، سظهرت معطيات رسمي  صاورة ع  رزارة العمل رالرفاه ر 
االجتماع  حورث ارتفاع كبير ف  عوو المترجهي  إلى مكاتب الشؤر  االجتماعي  بسبب الفقر، 
رارتفاع ف  عوو الملفات الت  تم فتحها على خلفي  العنف واخل العائل  سيضا. كذلك ترووت تقارير 
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رل سزمات نفسي  راجهها المراهقر  رالشبا ، رتزايو معوالت تنارل الكحرل رتعاط  عويوة ح
 المخورات.

غير س  سكثر االنتقاوات الت  ُرجهت إلى سياس  اإلغالقات الحكرمي  تطرقت إلى تعطيل الوراس . 
ة بس  فقو سلحق تعطيل الموارس ألشهر طريل  نسبيا، خالل اإلغالقي  األرل رالثان ، سضرارا كبير 

الطفرل  المبكرة خصرصا، سي صفرف األرل رالثان . رتحوثت تقارير ع  س  تالميذ هذه الصفرف 
ال يعرفر  القراءة رالكتاب ، إال ف  حال تمكنت عائالتهم م  ترفير معلم خاص، لك  نسب  هذه 

إشكالي  العائالت منخفض . كما س  التعليم ع  بعو، براسط  تطبيق "زرم" برز كأسلرب ينطري على 
كبيرة بالنسب  للطالب األكبر سنا رللمعلمي  سيضا. ررغم س  اإلغالق الثالث لم يشمل جهاز التعليم، 
لك  القيرو نفسها الت  مررست على جهاز التعليم ف  اإلغالقي  السابقي ، استمرت ف  اإلغالق 

مراء رالبرتقالي ، الت  الثالث بسبب منع الورام المورس  لصفرف الخامس حتى العاشر ف  البلوات الح
 م  سكا  إسرائيل. %51يسكنها 

 
 تعميق االحتالل واالستيطان والحصار

استمرت إسرائيل خالل العام الحال  ف  تعميق االحتالل راالستيطا  ف  الضف  الغربي  رالقوس 
 رحصارها لقطاع غزة. رتراصل بناء آالف الرحوات السكني  ف  المسترطنات ف  األراض  المحتل 

، ربضمنها هضب  الجرال . رحصلت إسرائيل على وعم إوارة ترامب ف  هذا االتجاه، 1967عام 
رالذي رصل ذررته باالعتراف بالقوس عاصم  إلسرائيل رنقل السفارة األميركي  إليها، رالحقا بإعال  

  م %30ترامب، نهاي  كانر  الثان /يناير الماض ، ع  تفاصيل "صفق  القر " الت  شملت ضم 
مساح  الضف  الغربي  إلى إسرائيل، ربضمنها المسترطنات رغرر األرو ، رنصت على إقام  ورل  
فلسطيني  منقرص  رمقطع  األرصال، رسجمع الفلسطينير  على رفضها. كما رفض قسم م  قاوة 

 المسترطني  "صفق  القر " باوعاء سنها تشمل إقام  ورل  فلسطيني .
ذار/مارس الماض ، تعهو نتنياهر ببوء تنفيذ مخطط الضم ف  رقبل انتخابات الكنيست ف  آ

تمرز/يرلير الماض . رالقت "صفق  القر " تأييوا راسعا جوا ف  إسرائيل. ررغم س  غانتس وعا إلى 
تنفيذ المخطط باالتفاق مع "المجتمع الورل "، لكنه شوو على س  غرر األرو  سيبقى تحت سيطرة 

 إلى سيطرة إسرائيلي  سمني  على الضف  كلها.إسرائيل ف  سي اتفاق، إضاف  
رسعل  نتنياهر قبل انتخابات الكنيست ف  آذار/مارس الماض  ع  عزمه بوء تنفيذ مخطط الضم ف  
تمرز/يرلير الماض ، لكنه لم ينفذ هذا المخطط حتى اآل ، بسبب معارض  االتحاو األرررب  

هذا المخطط. رقال نتنياهر إنه سرجأ تنفيذ الضم رالحزب الويمقراط  األميرك  رجهات ورلي  راسع  ل
بسبب اتفاقيات التحالف رتطبيع العالقات مع اإلمارات رالبحري ، ف  سيلرل/سبتمبر الماض ، رالحقا 
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مع السروا  رالمغرب. راعتبرت اإلمارات سنها منعت تنفيذ الضم، رذلك خالفا للتصريحات 
 اإلسرائيلي .

إعال  نتنياهر بتنفيذ مخطط الضم برقف التنسيق األمن  بينها ربي  رروت السلط  الفلسطيني  على 
سجهزة األم  اإلسرائيلي ، لك  بعو سشهر معوروة عاوت السلط  إلى التنسيق األمن . ركانت السلط  
الفلسطيني  رفضت تلق  مخصصات المقاص  م  إسرائيل بعوما اشترطت األخيرة تحريلها بعو خصم 

فعها السلط  إلى األسرى رعائالت الشهواء، لك  السلط  تراجعت ع  قرارها، مبلغ الرراتب الت  تو
 خاص  رس  عائوات المقاص  تمرل جزءا كبيرا م  رراتب مرظفيها.

الفلسطين ، يزواو الرضع اإلنسان  سرءا ف  قطاع  –رفيما ال يلرح ف  األفق حل للصراع اإلسرائيل  
اك رسقرط رفيات يرمي . روارت خالل العام الحال  غزة، خاص  ف  ظل انتشار فيررس كرررنا هن

جرالت قتالي ، لفترات قصيرة، بي  الفصائل الفلسطيني  رالجيش اإلسرائيل . رلم ينتج شيئا حتى اآل  
ع  المحاوثات غير المباشرة بي  إسرائيل رحرك  حماس برساط  مصري  حرل تهوئ  طريل  األمو، 

 ول سسرى رصلت إلى طريق مسورو.ف  حي  يبور س  المحاوثات حرل تبا
 

 إيران و"اتفاقيات أبراهام"
يعتزم نتنياهر التركيز ف  حملته االنتخابي  الحالي ، بي  سمرر سخرى، على ما يسمى "اتفاقيات 
سبراهام"، ره  اتفاقيات التحالف رالتطبيع الت  سبرمت تحت رعاي  سميركي ، بي  إسرائيل ربي  

 ، فيما سعت المغرب بالنأي بنفسها ع  هذا اإلطار لوى إعالنها ع  اإلمارات رالبحري  رالسروا
 تطبيع عالقاتها مع إسرائيل.

رسبرمت هذه االتفاقيات بعو إعطاء إوارة ترامب تعريضات للورل العربي  الُمطّبع  مع إسرائيل، على 
  ع  قائم  رسسلح  سخرى لإلمارات، حماي  سميركي  للبحري ، رفع السروا F35شكل صفق  طائرات 

 الورل الواعم  لإلرهاب، راعتراف سميرك  بسياوة المغرب ف  الصحراء الغربي  المتنازع عليها.
لك  األمر األبرز ف  "اتفاقيات سبراهام" هر سنها شكلت حلفا جويوا ف  المنطق ، يجمع إسرائيل 

ا ، نتنياهر ف  رالورل الُمطّبع  ريشمل مصر رالسعروي  الت  التقى رل  عهوها، محمو ب  سلم
تشري  الثان /نرفمبر الفائت، ضو إيرا . رالحج  األساسي  لوى ورل  22موين  نيرم السعروي ، ف  

الخليج المطبع  مع إسرائيل ه  س  إيرا  تسعى إلى تطرير سالح نرري، علما س  قسما كبيرا م  
 اإلمارات. التجارة اإليراني  يتم عبر اإلمارات، رشركات إيراني  كثيرة استقرت ف 

رصّعوت إسرائيل خالل العام الحال  عملياتها العسكري  ضو إيرا . رتحوثت تقارير إسرائيلي  ع  
مشارك  المرساو ف  تخطيط رتنفيذ الراليات المتحوة اغتيال قائو "فيلق القوس" ف  حرس الثررة 

ائيل منشأة نطنز اإليراني ، قاسم سليمان ، ف  العراق ف  مطلع العام الحال . كذلك فجرت إسر 
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النرري  الت  شملت سجهزة طرو مركزي حويث  لتخصيب اليررانيرم. كما اغتال المرساو نائب زعيم 
تنظيم القاعوة، سبر محمو المصري، ف  طهرا ، رسخيرا اغتالت العالم النرري اإليران ، محس  فخري 

ررخ  اإلسرائيل  ألهواف زاوة، ف  طهرا  سيضا. رف  مرازاة ذلك، تراصلت الغارات رالقصف الصا
إيراني  ف  سرري  طرال العام الحال ، ربينها سهواف للنظام رحزب هللا. ريقرل مسؤرلر  سمنير  

 إسرائيلير  إ  حرب سايبر وائرة يرميا مع إيرا ، حيث يجري استهواف متباول ألنظم  إلكتررني .
سمي  عام حزب هللا، حس  نصر هللا، رال يزال الترتر يسرو الحورو بي  إسرائيل رلبنا ، إثر تعهو 

باالنتقام لمقتل سحو عناصر حزب هللا ف  غارة إسرائيلي  قرب ومشق، ف  سيلرل/سبتمبر الماض ، 
بقتل جنوي إسرائيل. ربحسب الجيش اإلسرائيل ، فإ  حزب هللا حارل مرتي  تنفيذ هجمات ضو 

ي . ريقرل الجيش اإلسرائيل  إ  حربا بي  مراقع إسرائيلي ، ف  مزارع شبعا رقرب بلوة سفيفيم الحورو
إسرائيل رحزب هللا ستنشب، لك  مسأل  ترقيتها ليس معررفا. رصرح نصر هللا لقناة "المياوي "، يرم 

 األحو الماض ، س  كمي  الصراريخ الوقيق  لوى حزب هللا تضاعفت هذا العام.
يرا . ررغم س  نتنياهر ربحلرل نهاي  العام الحال ، ليس راضحا مستقبل الصراع الوائ ر بي  إسرائيل را 

بي  إيرا  رالقرى الكبرى  2015، باالنسحاب م  االتفاق النرري المبرم عام 2018سقنع ترامب، عام 
رفرض عقربات اقتصاوي  على طهرا ، إال س  ترامب صرح بأنه يعتزم الوخرل إلى مفارضات مع 

سفضل م  االتفاق السابق. كذلك سعل  بايو ، إيرا  م  سجل الترصل إلى اتفاق نرري تكر  شررطه 
خالل حملته االنتخابي ، ع  عزمه الوخرل إلى مفارضات مع إيرا  م  سجل الترصل إلى اتفاق 

 ، خالفا لكاف  سياسات نتنياهر.2015نرري، سر العروة إلى اتفاق العام 
يو إلسرائيل رسمنها، سيحبط رتشير التقويرات ف  إسرائيل إلى س  فرز بايو ، الذي يعل  تأييوه الشو

الكثير م  سياسات نتنياهر، الت  تركت بصم  كبيرة ف  الرسي العام اإلسرائيل ، حتى لر رحل 
نتنياهر، خاص  ف  حال عروة تحالف مترقع بي  الراليات المتحوة راالتحاو األرررب . ريشمل ذلك، 

رمعارض  ترسيع االستيطا  ف  حسب تقارير إسرائيلي ، الترصل التفاق نرري جويو مع إيرا ، 
الضف  رالسع  إلى استئناف "العملي  السياسي " مع الفلسطينيي ، رتخرفات الورل المطبع  مع 
إسرائيل، ربضمنها السعروي  رمصر بشكل خاص، م  سياس  بايو  تجاهها، ف  ظل القمع الرحش  

 لحقرق اإلنسا  رالحريات فيها.
مقبل، خاص  ف  حال رحيل نتنياهر رصعرو قياوة جويوة إلى رغم ذلك، يصب ترقع سحواث العام ال

الحكم بعو انتخابات الكنيست، ف  آذار/مارس المقبل. ررغم س  الترقعات تشير إلى خبّر رباء 
كرررنا، العام المقبل، إال س  ذلك ل  يحل األزم  االجتماعي  االقتصاوي  ف  إسرائيل بشكل سريع. 

نتخابات إلى استمرار األزم  السياسي  سيضا، ف  حال لم يحصل رليس مستبعوا س  تقرو هذه اال
نتنياهر سر المعسكر المعارض له برئاس  ساعر على سغلبي  راضح  ف  الكنيست. رف  جميع 
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األحرال، سيحكم اليمي  إسرائيل ف  المستقبل المنظرر، رليس مترقعا الترصل خالل ذلك إلى حل 
 ألمر الذي م  شأنه التأثير على القضايا اإلقليمي  األخرى.الفلسطين ، ا –للصراع اإلسرائيل  

 30/12/2020، 48عر  
 

 الثورة بين الماء والحلي  .40
 معي  الطاهر
ف  الذكرى الساوس  رالخمسي  النطالق  الثررة الفلسطيني  المعاصرة، خطر ف  بال  لقاء جمعن  

يه ع  الموى الزمن  الالزم للتغيير بي  رالراحل  الررائي  رالناقوة المصري ، رضرى عاشرر، تساءلت ف
ثررٍة لم تحّقق سهوافها كامل ، لكنها ما زالت تواعب مخيلتنا رنتعلق بأهوابها، رسخرى نرنر إليها، 
رنتعّجل شرارتها، رنقف مشورهي  سمام عوم اشتعالها، على الرغم م  قناعتنا بأ  السيل قو بلغ 

 جويوة. الُزبى، رس  الظرف المرضرع  يحتم بوايات
لم نستطع اإلجاب  ع  سؤال الزم  الالزم ليستجمع الشعب قراه، فثّم  إرهاصاٌت تتكّرر رهّبات 
تشتعل عنو كل منعطف، م  ور  س  تؤّوي إلى تغيير شامل، رم  ور  س  تمّكننا م  حسم ما إذا 

ّبات رتصاعوها. كنا نشهو حراك ا ال يلبث س  يخفت، سم نقف على سبراب ثررٍة انطلقت بعو تراكم اله
يرلير، فكانت نحر سبعي  عام ا، رما بينها  23عوونا السنرات ما بي  ثررة عراب  ف  مصر رثررة 

ربي  إطاح  حكم حسن  مبارك فكانت قراب  الستي  عام ا. رف  فلسطي ، انطلقت حرك  فتح ف  
ثم  على صوررنا منذ ، لك  اتفاقي  سرسلر ما زالت جا1948عام ا على نكب  عام  17، بعو 1/1/1965

ا. رالمضحك المبك  ف  الحال  الفلسطيني   ا قبلها سصبح اليرم مباح  نحر ثالثي  عام ا، رما كا  محّرم 
 س  الثررة المجيوة، رالتنسيق األمن ، كالهما صورا ع  الحرك  ذاتها، مع اختالف الزما  رالرجال.

عملي  عسكري  ُومر فيها نفق عيلبر ، ره  تحّوث البيا  األرل للقياوة العام  لقرات العاصف  ع  
عملي  لم تُنّفذ، على عكس ما هر شائع، بسبب صعربات راجهت المجمرع  الفوائي ، لك  بيانها كا  
قو سُعو سلف ا، رُرّزع على اإلعالم فرر انطالق المجمرع  إلى هوفها، ف  حي  س  مجمرع  ثاني  

ا م  منشآت تحريل مجرى نهر األرو ، رقو ، عملي  عسكري  استهوف1965/ 7/1نّفذت، ف   ت بعض 
اعترف العور الصهيرن  بهذه العملي ، إال س  نفي ا للبيا  األرل لم يصُور، راستمرت فتح تحتفل 
بذكرى انطالقتها، ربعمليتها األرلى، ف  األرل م  يناير/ كانر  الثان  م  كل عام. رعلى موار 

نشر مقاالته بهذه المناسب ، رالت  حملت عناري  م  مثل "فتح: سعراٍم سابق ، وسب كاتب المقال  على 
تبويل القاطرة سم تغيير السك ، ر"فتح ف  عيوها الخمسي : بقيت الفكرة"، ر"ماذا تبقى م  فتح؟"، 
رجميعها ال تخلر م  إشارة إلى س  حرك  فتح الت  نراها اليرم ه  غير "فتح" الت  نعرفها. رمثير 
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الرغم م  تبّول شعاراتها م  "فتح ويمرم  الثررة رشعل  الكفاح المسلح"، الذي للوهش  سنها، رعلى 
رافق احتفاالتها رزّي  ملصقاتها رسكوته ممارستها العملي  سعرام ا عوة، إلى شعاراٍت تتمحرر حرل 
الرالء راالنتماء، فإنها ما زالت تحظى بامتواو جماهيري راسع، ره  مرّشح ، رفق استطالعات الرسي 

لعام، للحصرل على نسب  كبيرة م  سصرات الناخبي ، تؤهلها للبقاء ف  السلط  ف  سي انتخابات ا
 مرتقب .

ثّم  تحرالٌت كبرى طرست على حرك  فتح منذ اتفاقي  سرسلر، رتعّمقت بعو استشهاو الرئيس ياسر 
عاوة إنتاج "سرسلر" ف  عهو الرئيس محمرو عباس  عرفات، را 

على حرك  فتح منذ اتفاقي  سرسلر، رتعّمقت بعو استشهاو الرئيس ياسر  ثّم  تحرالٌت كبرى طرست
عاوة إنتاج "سرسلر" ف  عهو الرئيس محمرو عباس الذي تمّيز باستباح  الجيش اإلسرائيل   عرفات، را 
المو  الفلسطيني ، رتعميق التنسيق األمن ، ربناء سجهزة األم  الفلسطيني  رفق عقيوة جويوة، 

السلط  الفلسطيني  رحورو ما تسمى سياوتها، رنمر االستيطا ، رقضم األرض  رتقليص صالحيات
 الفلسطيني ، ما عّزز هيمن  االحتالل عليها، رتحّكمه بكل مناح  الحياة فيها.

المفارق  سنه، ف  رسط هذا كله، يعيش جمهرر "فتح" العريض، رجزء كبير م  كراورها، ركأنه 
ر يتحّوث ع  "فتح" سخرى غير الت  سصبحت تحت سيطرة السلط  منفصٌل تمام ا ع  هذا الراقع، فه

نتنياهر، راجتماع الفصائل، رالمصالح  مع حرك   -رسجهزتها األمني ؛ يصفق لرفض صفق  ترامب 
حماس، رقرارات رقف التنسيق رسحب االعتراف، ريسترّو فيها ررحه المفقروة، ثم يصمت سمام عروة 

ف  باالنتصار المزعرم الذي قيل إنه قو تحقق. ُيصاب بعٌض التنسيق األمن ، م  ور  س  يحت
باإلحباط، ريصمت آخرر ، لكنهم يبقر  سبناء  لفتح "ال يهتفر  لغيرها"، يعيشر  على ماٍض ثرريٍّ 
مجيٍو ال يفارقهم، لكنه ف  المقابل يمنع كثيري  منهم م  رؤي  راقع الحال، رالبعيو كل البعو ع  

خالق  ترّبرا عليها، فنراهم مثال  ف  االنتخابات النقابي  رالطالبي  يهربر  م  نضاٍل مارسره، رسفكار 
سسئل  "سرسلر"، راالستيطا ، رالسلط ، رالتنسيق األمن ، إلى "فتح" الت  ه  سرل الرصاص، رسرل 
الحجارة، رالطلق  األرلى، رالت  قّومت عبر مسيرتها آالف الشهواء راألسرى رالجرحى، ركانت حرك  

 شعب الفلسطين  بحق.ال
م  العبث س  نبحث ع  "فتح" األرلى ف  الصفرف المتقّوم  لن"فتح" اليرم، إال م  رحم رب . هناك 
انتهت مرحل  الثررة ف  سذها  كثيري  منهم. سما لوى الجيل الصاعو، رالقراعو الشعبي ، رعلى الرغم 

لها رمستقبل الشعب الفلسطين  غو ا، م  الهررب م  األسئل  الصعب  حرل راقع "فتح" اليرم، رمستقب
رما ينبغ  فعله، سر الترقف عنوه، سر اإلقالع عنه، فما بق  ف  "فتح" هر سهم ما فيها؛ فكرتها 

 األرلى، رم  الفكرة تنولع الثررة. 
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ف  كل يرم يمر، نشهو صوام ا مع جيش االحتالل، سر اشتباك ا مع المسترطني ، سر غضب ا على 
ات طع  بسكي ، سر وهس بسيارة، فمتى يتحّرل ذلك إلى انتفاض  شعبي  راسع ؟ التطبيع، سر عملي

ركيف نرقب تلك التحرالت سر نترقعها؟ تجيب رضرى عاشرر بأ  الثررة ف  بالونا ال تشبه غليا  
الماء، بل فررا  الحليب، فالماء يمك  متابع  ارتفاع ورج  حرارته رريو ا رريو ا، لنرى فّقاعاته تتصاعو 

حر سطحه توريجي ا، سما الحليب فال نرى منه غير سطح سبيض هاوئ، ال يشّف عما تحته، رال ن
نرقب تحرالته رتمرجاته، لكنه يفرر فجأة، فال تركنرا إلى ما يبور هورء ا ف  فلسطي ، سر ف  عالمنا 

 العرب ، فالحليب سيفرر يرم ا، رتحت سطحه براكي  تثرر، را   غو ا لناظره قريب.
 30/12/2020، الجديد، لندن العربي
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 ماجو عزام
عاشت فلسطي  خالل العامي  الماضيي  على رقع ثالثي  صفق  القر  األمريكي ، رجولي  االنقسام 

ل اإلسرائيل  ف  غزة رالمصالح  بي  حركت  فتح رحماس، رالتهوئ  رالتصعيو بي  المقارم  راالحتال
رمحيطها. سما خالل العام الجاري الذي سرشك على االنتهاء فتحرلت الثالثي  إلى رباعي ؛ تضمنت 
صفق  القر  األمريكي ، رخط  الضّم اإلسرائيلي  لثلث الضف  الغربي ، رالتطبيع العرب  اإلسرائيل ، 

 قو تكر  قاصم  ف  آخره. رالمصالح  الت  اكتسبت وفع  قري  خالل العام ثم تلقت ضرب 
إذ  عاشت فلسطي  خالل العامي  الماضيي  على رقع ثالثي  صفق  القر  األمريكي  رجولي  
المصالح  راالنقسام رالتهوئ  رالتصعيو، رمنذ بوء الحويث ع  الصفق  اتحو الفلسطينير  ف  

وارة ورنالو ترامب، خاص  بعو مراجهتها، رسرقفت السلط  حراراتها راتصاالتها )باستثناء األمني ( مع إ
اعترافها بالقوس عاص  إلسرائيل رنقل السفارة األمريكي  إليها. كما رفضت قياوة السلط  بعناو 
االنخراط ف  جهرو رمساع  اإلوارة السياسي  رالوبلرماسي  التمهيوي  إلنضاج الصفق ، بما ف  ذلك 

قبل اإلعال  عنها رسميا  ف  البيت األبيض ( 2019الررش  االقتصاوي  ف  البحري  )حزيرا / يرنير 
 مطلع العام الجاري.

الرفض الفلسطين  للمساع  رالتحركات األمريكي  كا  قاطعا  رشامال ، حيث رفضت حرك  حماس 
سيضا  كل وعرات إوارة ترامب للحرار معها مباشرة سر عبر رسطاء لشق طريق التفاف  على القياوة 

 ل االنخراط ف  الجهرو األمريكي .الفلسطيني  رابتزازها م  سج
خالل العامي  الماضيي  عشنا سيضا  على رقع جولي  االنقسام رالمصالح  بي  حركت  فتح رحماس 
مع عروة الحياة إلى العملي  إثر استئناف النظام المصري رساطته، ررعاي  حرارات مباشرة بي  
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، رالذي رافقته آمال عريض  لشهرر 2017الحركتي  سوت إلى اتفاق القاهرة ف  تشري  سرل/ سكتربر 
قليل  سرعا  ما تالشت مع محارل  اغتيال رئيس الرزراء السابق رام  الحمو هللا ف  غزة مارس/ آذار 

؛ المحارل  الت  رجهت ضرب  قاصم  للمصالح ، رسعاوت العملي  برمتها إلى نقط  الصفر رغم 2018
 اك.محارالت عشرائي  رذات طابع وعائ  هنا سر هن

عاشت فلسطي  سيضا  خالل الفترة نفسها جولي  التهوئ  رالتصعيو ف  غزة رجرارها يب  المقارم  
رتحويوا  حرك  حماس راالحتالل اإلسرائيل ، سيضا  تم الترصل إلى تفاهم غير مباشر بينهما نهاي  

رائيلي  معتاوة لجه  ، فباتت التهوئ  ه  القاعوة رالتصعيو بمثاب  االستثناء مع مماطل  إس2018العام 
االلتزام باستحقاقات التهوئ  رمساع  مستمرة م  الرسطاء اإلقليميي  رالورليي  إلبقاء العرب  على 

 السك ، رمنع التصعيو سر ذهاب األرضاع نحر االنفجار.
 الثالثي  الفلسطيني  تحّرلت إلى رباعي  هذا العام مع إعال  الرئيس األمريك  رسميا  ع  صفق  القر ،
نهاي  شهر كانر  الثان / يناير الماض ، را عال  رئيس الرزراء اإلسرائيل  بنيامي  نتنياهر )آذار/ 
 -مارس( ع  خط  الضم المنبثق  عنها لثلث الضف  الغربي ، ثم انطالق مسيرة التطبيع العرب 

احي  سخرى إلى اإلسرائيل  الذي سخذ شكل التحالف ف  الحال  اإلماراتي . الثالثي  السابق  سوت م  ن
 وفع  قري  لعملي  المصالح  الفلسطيني  كتعبير ع  الترحو ف  مراجه  الصفق  رالخط  رالتطبيع.

رفض الفلسطينير  )رهم محقر ( صفق  القر  "رؤي  ترامب" برصفها خط  لتصفي  القضي  ال حلها، 
لحورو، لذلك ترحورا رفرض االستسالم عليهم عبر شطب ركائز القضي  الثالث: القوس رالالجئي  را

 بكاف  انتماءاتهم راتجاهاتهم م  سجل إسقاطها رمنع مرررها.
فِهم الفلسطينير  سيضا  خط  الضّم اإلسرائيلي  لثلث الضف  الغربي  باعتبارها إعالنا سياسيا رسميا 
 ع  مرت حّل الورلتي ، رف  السياق قتل سي احتمال إلقام  ورل  فلسطيني  مستقل  كامل  السياوة

، ره  نقاط ترافق الحو األونى 1967رقابل  للحياة عاصمتها القوس ضم  حورو حزيرا / يرنير 
فلسطينيا  رعربيا  رحتى رورليا  قبل خررج إوارة ترامب ع  اإلجماع الورل ، كما ع  محووات 

 اإلوارات األمريكي  المتعاقب  تجاه حل الصراع ف  فلسطي .
تطبيع العرب  رتحويوا  التطبيع/ التحالف اإلمارات  اإلسرائيل  الفلسطينير  رفضرا كذلك مسيرة ال

باعتباره طعن  نجالء للشعب الفلسطين  رقضيته العاول ، رخررجا ع  المباورة العربي  رالشرعي  
الورلي ، راعترافا باألمر الراقع الذي فرضه االحتالل اإلسرائيل  بالقرة القهري  رالجبري  ف  الضف  

 راء.رغزة على حو س
الترحو الفلسطين  سعطى وفع  قري  لعملي  المصالح  الت  لم تعو بحاج  إلى رسيط سر راع، رهكذا تم 
سطنبرل ور  رعاي  م   عقو لقاءات رحرارات ثنائي  رجماعي  متنقل  ما بي  غزة ررام هللا ربيررت را 
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برل(، رتم الترافق على سحو، بل استضاف  كريم  كما رسينا تحويوا  ف  الحال  التركي  )حرار إسطن
نهاء االنقسام را عاوة بناء المؤسسات على  خريط  طريق تتعلق بإجراء الحزم  االنتخابي  الكامل ، را 
قاعوة الشراك  ربرنامج رطن  متفق عليه استناوا  إلى رثيق  الرفاق الرطن  )األسرى( الت  تحتاج إلى 

ي ، تحويوا  فيما يتعلق بالمقارم  بكاف  تحويث بسيط فقط بعوما شملت األسس المطلرب  رالضررر 
 سشكالها رخاص  الشعبي  منها الت  تم التفاهم على تشكل قياوة رطني  عليا إلوارتها.

غير س  عروة السلط  للتنسيق األمن  مع إسرائيل بعو فرز الويمقراط  جر بايو  باالنتخابات 
قري  قو تكر  قاصم  للعملي  الت  الرئاسي  األمريكي  مثلت انتكاس  للمصالح ، ررجهت ضرب  

 سزيحت عمليا  ع  جورل األعمال، سقله ف  الموى المنظرر.
فرز بايو  سزاح سيضا  صفق  القر  )رؤي  ترامب( ع  جورل األعمال المحل  اإلقليم  رالورل ، ره  

يخي  لم تك  تملك حظرظا جوي  سصال  ف  ظل الرفض الفلسطين  القاطع لها، رحسب السرابق التار 
 ال يمك  س  يمر سي ش ء يتعلق بالقضي  الفلسطيني  ور  رضى سصحابها.

خط  الضّم سزيحت سيضا  ع  وائرة الضرء، سقله بالشكل الرسم  رالمعل  لصالح مراصل  إسرائيل 
سياساتها التقليوي  المتضمن  إوارة الصراع فقط بأقل ثم  ممك ، رفرض رقائع تهريوي  راستيطاني  

 توريج  كلما رجوت سبيال  لذلك. جويوة ربشكل
سما مسيرة التطبيع العرب  اإلسرائيل  فتستمر خالل العام القاوم، رلك  برتيرة محوروة رضيق  رور  
وعم سر رعاي  مباشرة م  اإلوارة األمريكي  الجويوة، بينما ستستمر سبر ظب  ف  منحاها التحالف  مع 

 راقتصاوي  را عالمي  رعلمي  رحتى رياضي . تل سبيب رعلى صعو رمستريات مختلف ، سياسي 
ضاف  إلى مسيرة التطبيع الضيق  سيعيش المشهو الفلسطين  خالل العام القاوم على  ربناء عليه، را 
رقع ثالثي  جويوة تتضم  مع التطبيع؛ صيان  التهوئ  ف  غزة ألبعو موى زمان  ممك ، مع عمل 

ما يمنع االنفجار، ريخلق م  جه  سخرى ظررفا الرسطاء الكثر على تحسي  جوي لألرضاع فيها ب
مناسب  سمام البنو الثالث ف  الثالثي  رالمتمثل بالسع  الستئناف عملي  التسري  رالمفارضات بي  

سرائيل.  السلط  الفلسطيني  را 
رغم حويث السلط  ع  مؤتمر ورل  للسالم برعاي  األمم المتحوة سر حتى اللجن  الرباعي ، إال سنها 

ل بعروة للمفارضات المباشرة مع إسرائيل برساط  سمريكي  حصري ، غير س  الملف الفلسطين  ستقب
ال يمثل سرلري  إلوارة جر بايو ، رقو ال تتفرغ له إال بعو سن  على األقل، رلكنها ستعمل ف  المقابل 

سي  على صيانته، بمعنى استئناف عالقاتها مع السلط  الفلسطيني  على كل المستريات السيا
راالقتصاوي  راألمني ، رضما  تراصل السلط  مع إسرائيل سقله سمنيا ، ما يعن  س  تضحي  رام هللا 
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بالمصالح  ل  تثمر نتائج جوي  ملمرس ، بل على العكس، ستطيل سمو االنقسام راالنفصال السياس  
 رالجغراف  بي  الضف  رغزة ألربع سنرات على األقل، رربما حتى سكثر م  ذلك.

 31/12/2020، "21قع "عربي مو 
 

 قطار التطبيع: رغبة في كبح "اإلخوان المسلمين" وليس "حّباه إلسرائيل" .42
 إيل  برويه رليمرر الف 
يثير ترقيع اتفاقات السالم بي  إسرائيل ربعض الورل العربي  حويثا  نقاشا  ف  العالم العرب  حرل 

شريع  اإلسالمي . فقو حّلل سحو الفقهاء الكبار ف  السؤال عّما إذا كانت هذه االتفاقيات مباح  رفق ال
، مؤكوا  س  الشريع  اإلسالمي  «اتفاقات سبراهام»ورل  اإلمارات العربي  المتحوة، على سبيل المثال، 

تخّرل الحاكم صالحي  عقو االتفاقات الورلي ، رفق ما يرتئيه، بينما استنجوت شخصي  ويني  سخرى 
مملك  العربي  السعروي  السابق، الشيخ عبو العزيز ب  باز، ف  بفترى كا  سصورها مفت  ال

التسعينيات، على خلفي  ترقيع اتفاقيات سرسلر، حّلل فيها التصالح مع اليهرو، إ  كا  األمر ف  
 صالح المسلمي .

ف  المقابل صورت فتارى مضاوة ع  المؤسس  الويني  ف  ليبيا رع  رابط  علماء فلسطي  ف  قطاع 
خيان  لألم  رمقوساتها، رخوم  مجاني  للعور، رخررجا  ع  الشرائع « اتفاقات سبراهام»عتبرت غزة، ا 

اإلسالمي . رف  السروا ، الت  سعلنت ه  اأُلخرى إقام  عالقات وبلرماسي  مع إسرائيل، ُنشرت 
ف  سلطن  فتارى متضارب  م  جانب هيئتي  وينيتي  متنافستي ، األرلى تحلل، بينما الثاني  تحّرم. ر 

 ُعما ، الواعم  للتطبيع بالذات، سصور المفت ، مؤخرا ، فترى شرعي  تعارض االتفاقات.
ف  العربي  السعروي ، الت  لم يتضح بعو ما إذا كانت ستنضم إلى االتفاقات مع إسرائيل سم ال، لم 

تصريحات اأُلخرى يتفره فقهاء الوي  بشأ  التطبيع، ال موحا  رال ذّما ، لكنهم سصوررا سلسل  م  ال
الت  تول على تغيير ما ف  المرقف حيال إسرائيل. سبرز تلك التصريحات هر الذي صور ع  

الحرم القوس  »المفت  السعروي الذي كا  قو حّرم، قبل ثالث سنرات، سي مّس باإلسرائيليي  ف  
، رس  «ال فائوة منها»، رسعل  س  تظاهرات التأييو للفلسطينيي  الت  تجري ف  العالم العرب  «الشريف
 «.تنظيم إرهاب « »حماس»حرك  

كا  شطب تعابير معاوي  للسامي  رإلسرائيل م  منهاج التوريس ف  العربي  السعروي  خالل السن  
الفائت  بمثاب  عالم  إضافي  على التحرل الحاصل ف  المرقف م  إسرائيل. كما انضم إلى هذا 

الحرم المّك  الذي نّره، ف  خطب  الجمع ، بمعامل  النب  محمو الترجه خالل األسابيع األخيرة إمام 
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الحسن  لجاره اليهروي. هذه كلها رغيرها تشكل مؤشرات إلى تهيئ  األرضي  راألجراء إلقام  عالقات 
 مع إسرائيل، سر لتقبل االتفاقات المعقروة بينها ربي  ورل سخرى ف  المنطق  على األقل.

ل على التقارب مع إسرائيل هر الفترى الت  صورت ع  هيئ  كبار ثم  مؤشر إضاف  آخر قو يو
، المعررف  بمراقفها المعاوي  للسامي  «اإلخرا  المسلمي »العلماء السعروي  رالت  تقّر بأ  حرك  

 «.تنظيم إرهاب »ربمعارضتها التفاقي  السالم مع إسرائيل، ه  
م  خالل انتخابات ويمقراطي  إثر  2012إلى سوة الحكم ف  مصر سن  « اإلخرا  المسلمر »صعو 

سقرط الرئيس حسن  مبارك، ثم تم إقصاؤهم ع  الحكم بانقالب عسكري بعو سن  راحوة فقط. منذ 
قمعا  غير مسبرق م  جانب نظام السيس ، بالرغم م  س  التيار « اإلخرا »ذلك الرقت، يعان  

 المركزي ف  هذه الحرك  يوعر إلى نبذ العنف.
رمعارضيهم حورو الورل  المصري  رخلق استقطابا  « اإلخرا »قسام السياس  بي  مؤيوي تجارز االن

إقليميا . ف  الطرف األرل، معسكر المؤيوي ، الذي يضم تركيا رقطر، بينما تقرو السعروي  المعسكر 
  اإلخرا»المنارئ، الذي يضم مصر راإلمارات رالبحري ، علما  بأ  هذه الورل األربع سعلنت حرك  

تنظيما  إرهابيا  منذ بضع سنرات. بناء عليه، فإ  التأييو الذي تسبغه المؤسس  الويني  « المسلمي 
السعروي ، ثم اإلماراتي  ف  إثرها، على هذا اإلعال  ف  هذه األيام بالذات قو يرجح االعتقاو بأنها 

 خطرة مؤيوة إلسرائيل.
التطبيع الجويوة ربرغب  رل  العهو السعروي، محمو لكّ  اختيار هذا الترقيت تحويوا  ال يرتبط بمرج  

نما الوافع األساس  هر محارل  منع حرك   اإلخرا  »ب  سلما ، ف  رسم صررة معتول  له فقط، را 
م  رفع رسسها ثاني  على ضرء التبويل الرئاس  ف  الراليات المتحوة، ذلك س  السعرويي  « المسلمي 

 م  جويو.« اإلخرا »نتَخب، جر بايو ، على إعاوة إحياء يخشر  كثيرا  م  إقوام الرئيس الم
م  المحتمل، سيضا ، س  يكر  إعال  المؤسستي  الوينيتي  السعروي  راإلماراتي ، اآل ، معوا  لتشجيع 

تنظيم إرهاب  « اإلخرا  المسلمي »الرئيس المنتهي  راليته، ورنالو ترامب، على اإلعال  بنفسه س  
، رهر اإلجراء الذي يوفع ترامب 2021مفاتيح البيت األبيض ف  كانر  الثان   سجنب ، قبل س  يسّلم

 .2019نحره منذ زيارة السيس  إلى راشنط  سن  
مع ذلك تعارض سرساط مختلف  ف  اإلوارة األميركي  هذا اإلجراء باوعاء سنه سيضّر بعالقات 

ف  الحكم بصررة شرعي ، « مسلمي اإلخرا  ال»الراليات المتحوة مع الورل الت  تشارك فيها حرك  
مثل ترنس، رسيعمق م  اإلسالمرفربيا ف  الراليات المتحوة ذاتها. رم  شأ  خطرة كهذه س  تقض  

ف  الراليات المتحوة، رس  تشجع ورال  ُسخرى على اتخاذ هذا اإلجراء، « اإلخرا »على جميع سنشط  
 ف  مقومها ورل االتحاو األرررب .



 
 
 
 

 

 32 ص             5422 العوو:             12/31/2020 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

يت الحال  سيضا  م  الرغب  ف  استغالل مرج  االعتقاالت رالتحقيقات الجاري  ينبع اختيار الترق
خالل األسابيع األخيرة ف  كل م  فرنسا رالنمسا ضو عناصر اإلسالم السياس ، رف  مقومها حرك  

، منذ العمليات اإلرهابي  األخيرة ف  موينت  فيينا رنيس. رتجور اإلشارة ف  هذا «اإلخرا  المسلمي »
ياق إلى س  عووا  م  العمليات اإلرهابي  رقعت ف  السعروي ، مؤخرا ، ضو سهواف مختلف  مرتبط  الس

 بفرنسا.
خالل زيارته األخيرة إلى باريس، ف  منتصف كانر  األرل الحال ، تحوث الرئيس المصري، عبو 

«. لمي اإلخرا  المس»الفتاح السيس ، ع  رحوة المصير بي  مصر رفرنسا ف  الحرب ضو إرهاب 
م  جانبه سبوى الرئيس الفرنس ، إيمانريل ماكرر ، تعاطفا  مع المشاعر المعاوي  لإلسالمريي  رمنح 
السيس  رسام شرف. رقو تجاهل ماكرر  تماما  وعرة البرلما  األرررب  ورل االتحاو إلى إعاوة 

حقرق  النظر ف  عالقاتها مع مصر ف  ضرء التوهرر الخطر الحاصل ف  مرقف السلطات م 
 اإلنسا .

، مؤسس  «األزهر»تحت ضغط السيس  رب  سلما  رمحمو ب  زايو انضم، األسبرع الماض ، 
«. اإلخرا  المسلمي »اإلفتاء الكبرى ف  مصر خصرصا  رالعالم السّن  عمرما ، إلى الحمل  ضو 

، سعل  فبعو س  كا  رزير األرقاف رالمفت  المصريا  قو عّبرا ع  تأييوهما للفترى السعروي 
رالحركات « اإلخرا  المسلمي »، ف  ما يشكل سابق  إفتائي ، س  االنضمام إلى عضري  «األزهر»

الشرعي  الويني  « األزهر»المتطرف  األخرى محّرم وينيا . هذه الفترى ه  المرة األرلى الت  ينزع فيها 
، «األزهر»فتاء التابع  لن ، رم  هنا تنبع سهميتها. فقو كانت وار اإل«اإلخرا  المسلمي »ع  حرك  

ررغم س  السيس  قو كلفها منذ بواي  راليته الرئاسي  باستئناف الحرار الوين  م  خالل شجب 
التطرف اإلسالم  رتشجيع التسامح راالعتوال، قو امتنعت بصررة حازم  رمثابرة ع  رصم 

 م كافر.بأنه تنظي« واعش»كتنظيم إرهاب ، مثلما سحجمت ع  رصم تنظيم « اإلخرا »
، «اإلخرا  المسلمي »إلى جانب السيس  رتأييو االنقالب العسكري ضو « األزهر»بالرغم م  رقرف 

ف  « األزهر»إاّل إ  الفجرة بينهما تتسع باستمرار، ريحارل السيس  على الورام قصقص  جناحّ  
راسع ، نظرا  لكرنها  مقابل تعزيز قرة رمكان  مؤسسات ويني  ُسخرى. رلهذا تثير الفترى األخيرة سصواء

لضغرط السيس ، رينحر نحر تشريه صررة « األزهر»سيضا  المرة األرلى الت  يخضع فيها 
 رالحركات األصرلي  برجه عام.« اإلخرا »

« اإلخرا  المسلمي »ف  هذا المنحى حتى نهايته، رلم يعل  ع  « األزهر»مع ذلك، لم يذهب 
لويني  ف  السعروي  راإلمارات، رهر ما يمك  س  يول على س  تنظيما  إرهابيا ، كما فعلت المؤسسات ا

 لم يك  راضيا  تماما  ع  القرار الذي ربما يكر  قو ُفرض عليه عنرة.« األزهر»
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على سي حال، يبور س  مرج  الفتارى الصاورة ع  المؤسسات الويني  ف  السعروي  رورل  اإلمارات 
نما م  كراهي  « مي اإلخرا  المسل»العربي  المتحوة رمصر ضو  ال تنبع م  محب  إسرائيل، را 

ررغب  زعماء هذه الورل ف  وق مسمار آخر ف  نعش هذه الحرك . رقو سعل  فقهاء « اإلخرا »
شريع  بارزر  ف  العالم اإلسالم  السن : نعم لتطبيع العالقات مع إسرائيل، ال للتصالح مع 

 «.اإلخرا  المسلمي »
 «والال»موقع 

 31/12/2020، م هللااأليام، را
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