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 قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي تشدد على مركزية القضية الفلسطينية  .1
شدد المجلس األعلى لمجلس التاءون لدول الخليج الابرعي، على مبركزية القضية : الساودية -الُاال 

لسطينية، وضبروبرة تفايل جهود المجتمع الدولي لحل الصبراع، عمء يلعي جميع الحقوق المشبروعة الف
اناقدت، التي  41وأكد المجلس، في العيءن الختءمي لقمته الـ للشاب الفلسطيني وفق تلك األسس.

الثءعتة من الثالثء ، في محءفظة الُاال عمنطقة المدينة المنوبرة في الساودية، مواقف دوله  اليوم]أمس[
 القضية الفلسطينية، عءعتعءبرهء قضية الابرب والمسلمين األولى.

وأضءف العيءن، أن دول المجلس تؤكد دعمهء للسيءدة الدائمة للشاب الفلسطيني على جميع األبراضي 
، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعءصمتهء القدس 1967الفلسطينية المحتلة منذ حزيبران/يونيو 

وضمءن حقوق الالجئين، وفق معءدبرة السالم الابرعية والمبرجايءت الدولية وقبرابرات الشبرعية  الشبرقية،
وأدان قيءم سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي عهدم عشبرات المنءزل شبرق القدس، داعيء المجتمع  الدولية..
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القدس،  الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني والتهجيبر القسبري للمواطنين من مدينة
وأكد العيءن أن سيءسة إسبرائيل المتالقة  ومحءولة تغييبر طءعع المدينة القءنوني وتبركيعتهء السكءنية.

عهدم المنءزل وتهجيبر وطبرد السكءن والمواطنين الفلسطينيين تقوض إمكءنية تحقيق حل الدولتين 
عدات السخية التي تقدمهء دول على أهمية وكءلة )األونبروا( مشيدًا عءلمسءالعيءن وشدد  والسالم الدائم.

المجلس لدعم أنشطة الوكءلة، وطءلب المجتمع الدولي عءستمبرابر دعمهء لتواصل مهمتهء حتى عودة 
 الالجئين الفلسطينيين.

 4/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الفلسطينية يقدر عاليا ما جاء في بيان القمة الخليجية حول القضية عباسأبو ردينة:  .2
نعيل أعو بردينة، إن البرئيس محمود ععءس، ياعبر  السلطة الفلسطينية قءل النءطق عءسم برئءسة: برام هللا

عن شكبره وتقديبره الاميق للمواقف الواضحة والقوية لقءدة دول مجلس التاءون الخليجي خالل القمة 
طينية هي قضية الابرب والمسلمين في الاال، والتي اعتعبروا فيهء القضية الفلس ]أمس[التي عقدت اليوم

األولى، ودعمهء للسيءدة الدائمة للشاب الفلسطيني على جميع األبراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعءصمتهء القدس الشبرقية، وضمءن حقوق 1967حزيبران/يونيو 

 لية وقبرابرات الشبرعية الدولية.الالجئين، وفق معءدبرة السالم الابرعية والمبرجايءت الدو 
 5/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يستعيد السمع.. مائة طفل مع "البنك اإلسالمي" و"التعاون" اشتية: بالشراكة .3

عبرعءية وحضوبر برئيس الوزبرا  د. محمد اشتية، تم الثالثء  توقيع اتفءقية مشبروع توبريد القواقع  :برام هللا
برونية لألطفءل ذوي اإلعءقة السماية عين العنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسة التاءون، لصءلح اإللكت

وقءل  جماية عيت لحم الابرعية للتأهيل، عإشبراف وزابرة الصحة وتنسيق الصنءديق الابرعية واإلسالمية.
ل أعمءبرهم طف 100اشتية: "هذا المشبروع فبريد من نوعه ألنه يتالق عزبراعة قواقع إلكتبرونية ألكثبر من 

من ست سنوات ومء دون في الضفة الغبرعية وقطءع غزة، عقيمة مليون ونصف دوالبر مقدمة من 
 المصبرف الابرعي للتنمية في افبريقيء، الذين نشكبرهم".

 5/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 آخرين قبل شهر رمضان 88اماما وخطيبا و 88: سيتم تعيين "األوقاف" .4
ن أعو البرب، حول التايينءت الجديدة في المسءجد، الكل يالم أقءل وكيل وزابرة االوقءف حسءم : الخليل

عديدة اهمهء تقءعد الاديد ووصولهم للسن  ألسعءبهنءك نقصء في اعداد الموظفين في المسءجد 
ذلك تم تايين عدد القءنوني الذي ال يتيح لهم االستمبرابر االمءمة والخطءعة من نءحية قءنونية وادابرية ل

وأضءف اعو البرب أنه  من الموظفين كأئمة ووعءظ وخطعء  ليقوموا على امءمة النءس والصالة عهم.
امءمء وخطيعء في الدفاة االولى وهنءك دفاة اخبرى عنفس الادد سيتم تايينهم قعل  88سيتم تايين 

 .شهبر برمضءن المعءبرك
 5/1/2021، وكالة معًا اإلخبارية

 
 االحتالل بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن برصاصلسطيني فشاب استشهاد  .5

استشهد شءب فلسطيني أمس الثالثء  عبرصءص جيش االحتالل اإلسبرائيلي عزعم أنه حءول تنفيذ 
وزعمت مصءدبر إسبرائيلية أن  عملية طان، في مجمع مستوطنءت غوش عتصيون جنوب عيت لحم.

ل مقءعل محطة الوقود في عتصيون وهو يحمل الشءب تقدم نحو نقطة يتمبركز فيهء جنود االحتال
من جهته، قءل محمد عوض  سكينء، وعندمء ُطلب منه التوقف برفض، فأطلق الجنود النءبر عليه.
عءمء( من علدة عيت ُأّمبر،  35النءشط في مجءل مقءومة االستيطءن، إن الشهيد هو عءهد اخلّيل )

سالمي جبريمة قتل الشءب عدم عءبرد على يد وقد دانت حبركتء )حمءس( والجهءد اإل عمحءفظة الخليل.
 قوات االحتالل.

 6/1/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 : حوارات قريبة بين فتح وحماس لتطبيق التفاهمات األخيرة"القدس العربي" .6
أن هنءك تحضيبرات تجبرى في هذه األوقءت، عهدف عقد لقء  مشتبرك ” القدس الابرعي“علمت  :غزة

ن حبركتي فتح وحمءس، من أجل التعءحث فيمء جبرى إنجءزه خالل اليومين على مستوى قيءدي عءل عي
 المءضيين، عاد إعالن حبركة حمءس قعولهء عإجبرا  االنتخءعءت الاءمة عءلتتءلي.

وتوقات مصءدبر قيءدية في حبركة فتح أن ياقد اللقء  في الاءصمة المصبرية القءهبرة، عوفد من الحبركة 
سبر الحبركة، ووفد من حمءس عبرئءسة صءلح الاءبروبري نءئب برئيس يبرأسه اللوا  جعبريل البرجوب أمين 

وحسب المصءدبر فإن قنءة االتصءل الخءصة عملف المصءلحة، والتي يقودهء  المكتب السيءسي.
البرجوب عن فتح، والاءبروبري عن حمءس، لم تقطع، حتى عاد فشل جلسة الحوابرات األخيبرة في 

 القءهبرة.
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يءدات فتح وحمءس، مع الاديد من التنظيمءت الفلسطينية، وفي الكواليس، تجبرى اتصءالت من ق
عهدف دعم توجه إجبرا  االنتخءعءت عءلتتءلي، خءصة عاد ظهوبر اعتبراضءت من حبركة الجهءد 
اإلسالمي، عءعتعءبر االتفءق خءبرج تفءهمءت االجتمءع السءعق لألمنء  الاءمين للفصءئل، وتأكيدهء أن 

كة، فيمء أعلنت الجعهة الشاعية برفضهء ألن يكون مبرجاية أي االتفءق المعبرم محل تقييم لدى الحبر 
 ”.اتفءق أوسلو“تفءهم 

إنه ال أسءس حءليء للتكهنءت التي أشءبرت إلى ” القدس الابرعي”وفي هذا السيءق، قءل مصدبر مطلع لـ
أن االنتخءعءت التشبرياية ستاقد في مءبرس القءدم، موضحة أن تبرتيب المواعيد سياتمد على اللقء  

ي يجمع البرئيس ععءس علجنة االنتخءعءت، خءصة وأن اللجنة تطلب عأن تمنح مهلة ثالثة أشهبر الذ
 قعل عقد تلك االنتخءعءت، من أجل التبرتيب لهء جيدا.

 5/1/2021، لندن، القدس العربي
 

 خدمة القضية الفلسطينيةلالّرشق: المصالحة الخليجية خطوة مهّمة  .7
سي وبرئيس مكتب الاالقءت الابرعية واإلسالمية لحبركة حمءس: قءل عّزت البّرشق، عضو المكتب السيء

اليوم في مدينة الاال عءلمملكة الابرعية  41"نعءبرك لدول مجلس التاءون الخليجي اناقءد دوبرته الـ
عن "أمله في أن تتكّلل هذه الدوبرة عءلّنجءح  ]أمس[ وأعبرب البّرشق في تصبريح صحفي اليوم الساودية.

نجءزهء، واستاءدة اللحمة وبرأب الصدع عين األشقء ، عمء يحّقق خيبر في تحقيق المصءلحة الخ ليجية وا 
نهء  الخالف عين  وأمن واستقبرابر وتقّدم دولهء وشاوعهء". وأّكد البّرشق أنَّ "المصءلحة الخليجية وا 

األشقء  هو خطوة مهّمة لتحقيق تطلاءت الشاوب الابرعية في تازيز الامل المشتبرك في خدمة قضءيء 
 ة وعلى برأسهء القضية الفلسطينية في ظل التحديءت والمخءطبر التي تتابّرض لهء".األمَّ 

 5/1/2021، موقع حركة حماس
 

 رحب بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجيفتح ت .8
برحب عضو المجلس الثوبري والمتحدث البرسمي عءسم حبركة فتح أسءمه القواسمي عمخبرجءت : برام هللا

كمء وثمن  الفلسطينية،القضية  اتجءهالتي تعنءهء العيءن الختءمي مجلس التاءون الخليجي والمواقف 
، ةخو القواسمي الجهود الكويتية التي أثمبرت هذا اللقء  التصءلحي الهءم واإليجءعي عين األشقء  واإل
 والذي فتح صفحة جديده في الاالقءت عشكل يخدم مصءلح شاوب ودول المنطقة الابرعية عبرمتهء.

 5/1/2021، اإلخباريةوكالة معا 
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 حماس: تصعيد هجمات المستوطنين سيلقى ردا في مناطق االشتباك كافة .9
قءلت حبركة حمءس إن عدوان قطاءن المستوطنين وحكومة االحتالل المتواصل على مدننء وقبرانء في 

ودعت حبركة حمءس في تصبريح  الضفة سيلقى بردا من أعنء  شاعنء في منءطق االشتعءك كءفة.
تشكيل لجءن حمءية شاعية في مدننء وقبرانء، والتي يجب أن تكون جز ا من صحفي اإلثنين إلى 

وأكدت الحبركة أن خيءبر  استبراتيجية وطنية لوقف المشبروع االستيطءني ومنع عبرعدة المستوطنين.
المقءومة عأشكءلهء كءفة، هو القءدبر على وقف اعتدا ات االحتالل والمستوطنين، وقد أثعتت انتفءضة 

 ل المقءوم قءدبر على تحويل المستوطنءت لمدن أشعءح.األقصى أن الام
 5/1/2021، موقع حركة حماس

 
 فصائل المقاومة ووزارة األسرى: حياة األسرى خط أحمر .10

جمءل غيث: شددت فصءئل المقءومة الفلسطينية ووزابرة شؤون األسبرى على أن "حيءة أسبرانء  - غزة
". وحذبرت الفصءئل ووزابرة األسبرى خالل خط أحمبر، ولن نسمح لالحتالل عتابريض حيءتهم للخطبر

مؤتمبر صحفي أقيم عمقبر الوزابرة الثالثء ، في اختتءم اجتمءع عقد لعحث تداعيءت أوضءع األسبرى 
داخل سجون االحتالل في ظل انتشءبر فيبروس كوبرونء، سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي من مغعة 

مسؤول منظمة "الصءعقة" في قطءع غزة االستمبرابر في هذا االستهتءبر والاعث عأبرواح أسبرانء. ودعء 
والقءنونية واالنسءنية الدولية للتدخل الاءجل للحفءظ على  المؤسسءت الحقوقيةمحيي الدين أعو دقة، 

حيءة األسبرى الذين يتابرضون لمخءطبر تفشي كوبرونء، مطءلًعء السلطة للقيءم عدوبرهء عحق األسبرى 
 ومحءسعتهم في محكمة الجنءيءت الدولية. والتحبرك الدولي لمالحقة مجبرمي الحبرب الصهءينة

 5/1/2021، فلسطين أون الين
 

 "الشعبية" تجدد موقفها بضرورة عزل البطريرك "ثيوفولوس الثالث" .11
جددت الجعهة الشاعية لتحبريبر فلسطين موقفهء عضبروبرة عزل العطبريبرك "الخءئن والفءسد" ثيوفولوس 

في ظل استمبرابر خيءنته لألمءنة ومواصلة تسبريب  الثءلث" وعدم االعتبراف عه ومقءطاته عشكِل كءملِ 
المزيد من الاقءبرات لالحتالل اإلسبرائيلي، وذلك على حد وصف العيءن. وقءلت الجعهة في عيءنهء 
الذي وصل "فلسطين أون الين" نسخة عنه الثالثء ، إن آخبر هذه الخيءنءت قيءمه عتحويل معءني ديبر 

ندق يشبرف على إدابرته شبركة أوبروعية مشعوهة من المحتمل مءبر إليءس الواقاة في عيت جءال إلى ف
جدًا أن تكون مملوكة لالحتالل. ونددت الجعهة عقيءم محءفظة عيت لحم واألجهزة األمنية عمنع إقءمة 
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المؤتمبر الصحفي للحبراك األبرثذوكسي الذي كءن عصدد كشف خيوط تسبريب الصفقة الجديدة لهذا 
 ل في مدينة القدس.العطبريبرك الخءئن والفءسد لالحتال

 5/1/2021، فلسطين أون الين
 

 قيادات يهودية ُتضرب عن الطعام لشرعنة بؤر استيطانية .12
مع التقدم في المابركة االنتخءعية وعغبرض اعتزاز برئيس الوزبرا ، عنيءمين : تل أعيب: نظيبر مجلي

عية، فتح إضبراب نتنيءهو، أعلنت مجموعة من القيءدات المدنية للمستوطنين اليهود في الضفة الغبر 
عن الطاءم حتى تجتمع الحكومة وتقبربر إضفء  الشبرعية القءنونية اإلسبرائيلية على العؤبر االستيطءنية 

 في الضفة الغبرعية.
، آليءهو عطية، أن نتنيءهو «االستيطءن الشءب»وكشف قءئد المجموعة، التي تطلق على نفسهء اسم 

لقد عبرض علينء نص مشبروع قبرابر »لوعد. وقءل: عؤبرة ولكنه نكث عء 50وعدهم عمنح الشبرعية لنحو 
عهذا الشأن وصدقنءه. أمء اآلن، فقد يعدو أنه تبراجع. ولم يطبرح المشبروع على جدول أعحءث الحكومة. 

عؤبرة. ولن نوقف اإلضبراب عن الطاءم إال إذا أصدبرت  70عؤبرة. نبريد إقبرابر  50ونحن لم ناد نكتفي عـ
 «.الحكومة قبرابرهء

 6/1/2021ن، الشرق األوسط، لند
 

 تعّين سفيرًا مؤقتًا في أبوظبي وتشير إلى تحسن العالقات مع أوروبا "إسرائيل" .13
عينت وزابرة الخءبرجية اإلسبرائيلية السفيبر السءعق في أنقبرة سفيبرًا مؤقتًء في : تل أعيب: نظيبر مجلي

 أعوظعي، وقبربرت إبرسءله لمعءشبرة القيءم عمهءمه في األسعوعين المقعلين.
ديد هو إيتءن نءئيه الذي كءن قد طبرد من تبركيء عند تدهوبر الاالقءت عين العلدين سنة والسفيبر الج

. ومنذ ذلك الوقت، ال يشغل أي منصب. وقد اتفق وزيبر الخءبرجية، غءعي أشكنءزي، مع برئيس 2018
الوزبرا ، عنيءمين نتنيءهو، على تكليفه عءلمهمة عشكل مؤقت إلى حين يتم العت في تايين سفيبر برفيع 

لمستوى. وقد يكون السفيبر الدائم وزيبرًا سءعقًء، عءعتعءبر أن سفءبرة إسبرائيل في اإلمءبرات ستكون إحدى ا
 أكعبر سفءبراتهء في الاءلم. 

وجنعًء إلى جنب هذه التطوبرات، أشءبر مسؤولون في وزابرة الخءبرجية اإلسبرائيلية إلى أن الاالقءت عين 
مة عالقءت عين إسبرائيل والدول الابرعية المذكوبرة، إسبرائيل واالتحءد األوبروعي تحسنت في أعقءب إقء

وعشكل خءص عاد موافقة برئيس الوزبرا ، نتنيءهو، على تجميد مخطط ضم منءطق واساة من الضفة 
 الغبرعية المحتلة إلى إسبرائيل. 

 6/1/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 الليكود يطالب بإسقاط التهم عن نتنياهو .14
د الحءكم، يوم الثالثء ، عإسقءط التهم عن برئيس الحكومة طءلب حزب الليكو : محمود مجءدلة

اإلسبرائيلية، عنيءمين نتنيءهو، وا غالق ملفءت التحقيق ضده عشعهءت فسءد، متهمء النيءعة الاءمة 
 اإلسبرائيلية عـ"الكذب واعتزاز الشهود والامل في ظل تضءبرب المصءلح وتزييف التحقيقءت".

نشبره نتنيءهو على حسءعءته البرسمية عمواقع التواصل، في ظل جء  ذلك في عيءن صدبر عن الليكود، 
األنعء  عن عدم صدوبر موافقة خطية من المستشءبر القضءئي للحكومة اإلسبرائيلية، أفيحءي مندلعليت، 

 تسمح عفتح تحقيق ضد برئيس الحكومة اإلسبرائيلية، وفقء لمء ينص عليه "قءنون أسءس: الحكومة".
 5/1/2021، 48عرب 

 
بتل أبيب من الرهان على التطبيع.. الشعب الفلسطيني سيثور على االحتالل عاجال أم  تحذيرات .15

 آجال
وديع عواودة: تذهب إسبرائيل في مءبرس/آذابر القءدم لـ انتخءعءت براعاة في غضون عءمين  -النءصبرة

 تعدو كسءعقءتهء تدوبر حول خالفءت شخصية تغيب فيهء حتى القضءيء اإلسبرائيلية الداخلية الملحة
وليس فقط القضية الفلسطينية، وعلى خلفية ذلك تواصل عاض األوسءط التحذيبر من االستمبرابر في 

 تجءهل الصبراع مع الشاب الفلسطيني.
وعادمء حذبرت من البرهءن على التطعيع مع أنظمة عبرعية لم تحءبرب إسبرائيل يومء، تدعو مجموعة 

ألحزاب الصهيونية لـ طبرح مواقفهء حيءل كعيبرة من الجنبراالت في االحتيءط وبرجءل األمن السءعقين ا
اإلسبرائيلي. هذه المجموعة من برجءل األمن اإلسبرائيليين سءعقء والتي تنضوي  -الصبراع الفلسطيني

فبرصة براعاة لـ “اعتعبرت عيءنءت للصحف اليوم أن هنءك ” قءدة من أجل أمن إسبرائيل“تحت منظمة 
 ”.حسم موضوع أمن إسبرائيل ومستقعلهء هذه المبرة

ؤكد هؤال  األمنيون الذين يقودهم الوزيبر األسعق والجنبرال في االحتيءط متءن فلنءئي على الحءجة عـ وي
ال “انفصءل عن الفلسطينيين أو االنجبرابر لـ ضمهم لـ إسبرائيل. وتءعاوا في عيءنهم: ”: الحسم الوطني“

مندفع. نحن ملزمون يوجد تطايم ضد خبراب العيت القومي للشاب اليهودي نتيجة الضم المتدبرج أو ال
أن نستيقظ من وهم الوضع البراهن والمعءدبرة لـ عملية انفصءل عقالنية وآمنة وسط استنفءد فبرص 

عبرنءمجهء ” قءدة من أجل أمن إسبرائيل“وتطبرح منظمة ”. كءمنة في اتفءقءت التطعيع مع دول عبرعية
طبرة أمنية بريثمء تتحقق لالنفصءل المدني عن الفلسطينيين وسط استمبرابر سي” األمن أوال“عانوان 

هذا ممكن وعملي وحيوي لـ أمن إسبرائيل “وخلصت المجموعة األمنية للقول إن ”. التسوية ماهم
 ”.ومستقعلهء كـ عيت ديموقبراطي للشاب اليهودي

 5/1/2021القدس العربي، لندن، 
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 استطالع: انفصال سموتريتش عن بينيت يعزز قوة "يمينا" .16
قوة  ضانخفءاإلسبرائيلية، مسء  يوم الثالثء ،  12للبرأي نشبرته القنءة عّين استطالع : محمود مجءدلة
 10مقاًدا لو جبرت االنتخءعءت اليوم، عينمء سيتبراجع تمثيل القءئمة المشتبركة إلى  27الليكود إلى 

 مقاًدا حءلًيء. 15من  مقءعد
تمع الابرعي لليكود، وعّين االستطالع أنه على البرغم من تبراجع المشتبركة، إال أنه ال أصوات من المج

خالفء لمخطط برئيس الحكومة، عنيءمين نتنيءهو، الذي ياتزم حجز مقاد مضمون في قءئمة الليكود 
 لشخصية عبرعية، في محءولة إلضاءف القءئمة المشتبركة.

مقادا، عينمء يحصل تحءلف  18وياطي االستطالع حزب "تيكفء حداشء" عبرئءسة غدعون سءعبر، 
 مقاًدا. 13مقاًدا، و"يش عتيد" على  14"يمينء" على أحزاب اليمين المتطبّرف 

مقءعد، وهو نفس حجم التمثيل الذي تحصل عليه "يهدوت هتوبراة"،  8أمء "شءس" فستحصل على 
مقءعد ومن ثم  6مقءعد و"يسبرائيل عيتينو" عـ 6يليهء حزب "اإلسبرائيليين" عبرئءسة برون حولدائي، عـ

 مقءعد. 5"ميبرتس" و"كءحول الفءن" عـ
ظهبر االستطالع أن الحزب "االقتصءدي الجديد" الذي شكله حديثء المحءسب الاءم السءعق في وزابرة وأ

من أصوات  %2.8( ويحصل على %3.25المءلية، يءبرون زليخه، يفشل عتجءوز نسعة الحسم )
 النءخعين.

( وحزب %0.3( وحزب "تنوفء" عبرئءسة عضو الكنيست عوفبر شيلح )%1.5كمء يفشل حزب الامل )
 ( وحزب "غيشبر"، عاعوبر نسعة الحسم.%0.3العيت اليهودي" )"

وفحص االستطالع إمكءنية انفصءل حزب "االتحءد القومي" عن قءئمة "يمينء" عبرئءسة نفتءلي عينيت، 
مقادا، على حسءب الليكود الذي  16وفي هذه الحءلة، يبرتفع تمثيل عينيت عمقادين ويحصل على 

 .17بر الذي يتبراحع إلى وحزب سءع 26يتبراجع الليكود إلى 
( وعينيت %14( كال من يءئيبر لعيد )%16وحول الشخصية األنسب لبرئءسة الحكومة، تجءوز سءعبر )

 %14، فيمء قءل %27(، ليحل )سءعبر( ثءنيء خلف نتنيءهو الذي يحصل على %4( وغءنتس )13%)
إنهم  %10مة، وقءل من المستطلاة آبراؤهم إن أيء من األسمء  المطبروحة غيبر منءسعة لتبرؤس الحكو 

 ال يابرفون اإلجءعة عن هذا السؤال.
 5/1/2021، 48عرب 

 
 والمفتي يندد "قبة الصخرة"الكشف عن مخطط استيطاني لتفكيك  .17

قءمت مجموعءت من المستوطنين عتنفيذ اقتحءم جديد لعءحءت المسجد األقصى، عحمءية أمنية  برام هللا:
، وأجبروا جوالت استفزازية، ”عءب المغءبرعة“هؤال  من  مشددة، وفبرتهء شبرطة االحتالل الخءصة، ودخل
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، حيث تامدت ”عءب السلسلة“المزعوم، قعل الخبروج من ” الهيكل“استماوا خاللهء لشبروحءت حول 
قوات االحتالل المنتشبرة على عواعءت األقصى، عإعءقة دخول المصلين المقدسيين خالل فتبرة 

يءبر الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المعءبرك، الشيخ وندد المفتي الاءم للقدس والد االقتحءمءت.
المزعوم على حكومة االحتالل، لكي تقدم ” جمءعءت الهيكل“محمد أحمد حسين، عابرض مء يسمى 

 عبرضًء لألوقءف اإلسالمية في القدس والحكومة األبردنية، لتفكيك مسجد قعة الصخبرة إلقءمة هيكلهم.
 5/1/2/2021، القدس العربي، لندن

 
 كشف عن صفقة تسريب أراٍض نفذها "ثيوفولوس" لمصلحة االستيطانال .18

كشف الحبراك الوطني األبرثوذوكسي، الثالثء ، عن صفقة تسبريب جديدة : وكءالت –القدس المحتلة 
قءم عهء العطبريبرك كيبريوس ثيوفولوس الثءلث، ألبراٍض تقع عين عيت لحم والقدس عءلضفة الغبرعية، 

االستيطءنية ضمن مشبروع مء يسمى "القدس الكعبرى" الذي ينفذه  لمصلحة التوسع واالستثمءبرات
-وأكد عضو المجلس المبركزّي األبرثوذوكسّي في األبردن وفلسطين جالل عبرهم  االحتالل اإلسبرائيلي.

أن خطوبرة صفقة التسبريب  -خالل مؤتمبر صحءفي عقد في مدينة عيت جءال شمءل غبرب عيت لحم
ستكمءل الحزام االستيطءني الذي يفصل جنوب القدس عن شمءل الجديدة تأتي ضمن حلقة تكميلية ال

دونمءت من أبراضي ديبر مءبر إليءس،  110فهي تسبريب  -وفق عبرهم-أمء الصفقة الحءلية  عيت لحم..
ستقءم عليهء وحدات سكنية استيطءنية وحدائق عءمة فيهء آثءبر، وستعنى فنءدق سيءحية من أجل سبرقة 

يوًمء  20د السيءحي في عيت لحم، وهو مء أعلنه ثيوفولوس قعل نحو السيءحة والسيءح وضبرب االقتصء
عن تحويل ديبر مءبر إليءس إلى فندق ضمن مشبروع استيطءني استثمءبري سيءحي سيخنق ويفصل 
القدس عن عيت لحم. كمء أن المشبروع االستيطءني يشكل محءصبرة ومنًاء للتوسع في الفضء  

 قدس.والتواصل الجغبرافي لعلدات وأحيء  في ال
 5/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وحدة استيطانية في شمال الضفة 1,406"أريج": مخطط استيطاني جديد لبناء  .19

 1,406كشف ماهد االعحءث التطعيقية "أبريج" عن عزم سلطءت االحتالل االسبرائيلي عنء  : برام هللا
ماهد، إن هذا جء  عاد قيءم وزابرة وقءل تقبريبر صءدبر عن ال وحدة استيطءنية في شمءل الضفة الغبرعية.

الداخلية االسبرائيلية عنشبر إعالن صءدبر عن مجلس التخطيط االعلى التءعع لمء يسمى االدابرة المدنية 
، عخصوص إيداع مخطط 2020االسبرائيلية في الثءني والاشبرين من شهبر كءنون الثءني من الاءم 

قبرية عزون الفلسطينية في محءفظة دونمء من أبراضي  1,008استيطءني جديد، يقضي عمصءدبرة 
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وحدة استيطءنية  1,406ويشمل المخطط االستيطءني الجديد عنء   قلقيلية لصءلح العنء  االستيطءني.
في المنءطق المابروفة عءسم وادي  2جديدة جنوب شبرق مستوطنة الفيه منءشيه، في الحوض برقم 

، إن مخطط العنء  والتوسع في مستوطنة وقءل التقبريبر عسلة، ظهبر المنءف، قطءين السهل والَمنءفس.
"الفيه منءشيه" ياتعبر واحدا من عين عشبرات المخططءت االستيطءنية التي أعلنت عنهء "اإلدابرة المدنية 

 .2020اإلسبرائيلية" للعنء  في المستوطنءت اإلسبرائيلية خالل الاءم 

 5/1/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ونا" في صفوف األسرى بسجون االحتاللإصابة بـ "كور  184سير": "نادي األ .20
ابرتفات حصيلة اإلصءعءت عفيبروس "كوبرونء" المستجد في صفوف األسبرة في سجن النقب : برام هللا

إصءعة جديدة عصفوف األسبرى ليعلغ إجمءلي  13إصءعة، وذلك عاد تشخيص  44الصحبراوي إلى 
 "نءدي األسيبر" الفلسطيني. إصءعة، عحسب مء أعلن 184اإلصءعءت عين األسبرى عسجون االحتالل 

وقءل "نءدي األسيبر" في عيءن اليوم الثالثء : "إن استمبرابر تسجيل إصءعءت عين صفوف األسبرى ينذبر 
عمء هو أخطبر، ال سيمء مع استمبرابر إدابرة السجون في احتكءبر برواية الوعء ، من حيث نتءئج الاينءت، 

 وكذلك األوضءع الصحية لألسبرى المصءعين".
 5/1/2021، قدس برس

 
 السيسي: القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق األوسط .21

أكد البرئيس المصبري ععد الفتءح السيسي موقف عالده الثءعت في القضية الفلسطينية وضبروبرة : القءهبرة
قءمة دولته المستقلة وفق  التوصل إلى حل عءدل وشءمل يضمن حقوق الشاب الفلسطيني وا 

القضية الفلسطينية هي جوهبر قضءيء الشبرق األوسط وأن تسويتهء  وشدد على أن المبرجايءت الدولية.
ستغيبر واقع المنطقة إلى األفضل، وذلك من خالل فتح آفءق جديدة للتاءون على المستوى اإلقليمي 

 وتقويض اإلبرهءب والفكبر المتطبرف.
 5/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 برلمانيون موريتانيون يطالبون بسن تشريع يجرم التطبيع مع "إسرائيل" .22

دعء عبرلمءنيون موبريتءنيون إلى سن تشبريع يجبرم التطعيع مع "إسبرائيل"، وتقديمه في أقبرب : نواكشوط
أحزاب سيءسية ماءبرضة في العبرلمءن هم  3جء  ذلك في عيءن مشتبرك لممثلي  وقت للمصءدقة عليه.

ودعء  م"، حزب "التحءلف الشاعي التقدمي"، والتحءلف من أجل الادالة والديمقبراطية"."اتحءد قوى التقد
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العيءن الكتل العبرلمءنية كءفة لعذل جهد تشبرياي عءجل يؤكد حقيقة اإلجمءع الوطني التءبريخي الدائم 
 .منذ قيءم الدولة الموبريتءنية حول دعم قضءيء التحبربر الاءدلة، وعلى برأسهء القضية الفلسطينية
 5/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بـعد تحذير بمنع أسلحة نووية إيرانية "إسرائيل"طهران تتوعد  .23

على إسبرائيل أن »لندن: نقلت وكءلة األنعء  البرسمية اإليبرانية )إبرنء( عن مصدبر أمني مطلع أن 
س وزبرا  إسبرائيل ، وذلك بردًا على إعالن برئي«تنتظبر تعاءت األحداث التي يتحمل مسؤوليتهء قءدتهء

في المءئة تهدف إلى تطويبر أسلحة  20عنيءمين نتنيءهو أن زيءدة إيبران نسعة تخصيب اليوبرانيوم إلى 
عاد استئنءف »وقءل المصدبر األمني اإليبراني إنه  نووية، وأن إسبرائيل لن تسمح لطهبران عذلك.

وأضءف «. أسلحة نووية في المءئة، زعم نتنيءهو أنه سيمنع حصول إيبران على 20التخصيب عنسعة 
برغم أن إسبرائيل تاتقد أن عوساهء االستمبرابر في زعزعة استقبرابر المنطقة، فإن »المسؤول اإليبراني: 

 «.سيءسة إيبران كءنت االعتاءد عن مسءبرات التوتبر، مقءعل هذه األفاءل الشبريبرة
 5/1/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 الراعية لإلرهاب بومبيو يوقع قرار شطب السودان من قائمة الدول .24

أعلن وزيبر الخءبرجية األميبركي مءيك عومعيو أنه وقع الثالثء  على قبرابر شطب السودان من : وكءالت
 قءئمة الدول البراعية لإلبرهءب، ماتعبرا أن "هذه الفبرصة تأتي مبرة واحدة في كل جيل من أجل الحبرية".

ات على أمبر شطب السودان من وقءل عومعيو في تغبريدة على تويتبر "عاد أشهبر من المفءوضءت، وق
 قءئمة الدول البراعية لإلبرهءب وضمءن تاويض ضحءيء اإلبرهءب األميبركيين وعءئالتهم".

مليون دوالبر كتاويضءت للمتضبربرين، مقءعل حذف  335وقضى تشبريع الكونغبرس عدفع السودان 
 القضءيء. اسمه من القءئمة كخطوة أولى، ياقعهء شطب األحكءم القضءئية الصءدبرة ضده في تلك

كمء يتيح التشبريع إعطءل كل األحكءم التي قضت عهء المحءكم األميبركية مسعقء في قضية السفءبرتين، 
 مليءبرات دوالبر، عحسب العيءن. 10.2والقءضية عتغبريم السودان 

 5/1/2021الجزيرة.نت، 
 

 : نعمل مع دول آسيوية لتطبيع عالقاتها مع إسرائيل في القريب العاجلواشنطن .25
قءل وزيبر الخءبرجية األميبركية، مءيك عومعيو الثالثء ، إن الواليءت المتحدة : سايد عبريقءت -واشنطن

 تامل مع دول في آسيء لتطعيع الاالقءت مع إسبرائيل في القبريب الاءجل.
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وأشءبر الوزيبر عومعيو في مقءعلة مع شعكة "علومعيبرغ"، إلى أن وزابرته تامل مع دول آسيوية، لم يسمهء، 
سبرائيل وعقد اتفءقيءت تطعيع ماهء على غبرابر مء فالت اإلمءبرات والعحبرين والسودان لالعتبراف عإ

 والمغبرب.
وزعم عومعيو في المقءعلة التي وزعتهء وزابرة الخءبرجية األميبركية: أن "هذه الدول ستأخذ هذه القبرابرات 

 ألنهء تصب في مصلحة أوطءنهء".
 5/1/2020القدس، القدس، 

 
 حكومة "فيشي" الفلسطينية .26

 أحمد الحيلة
أُعِدم برئيس الوزبرا  عييبر الفءل، وحكم على برئيس الجمهوبرية الفبرنسية الثءلثة فيليب عيتءن عءلسجن 
المؤّعد عاد تخفيف حكمه عءإلعدام. تهمتهمء الخيءنة الاظمى العتبرافهمء أو قعولهمء عءلسيءدة األلمءنية 

(، حيث انحسبرت الجمهوبرية 1940الاءم )المحتلة على ثلثي فبرنسء شمءاًل عموجب اتفءقية الهدنة في 
الفبرنسية في الجز  الجنوعي على مء تعقى من فبرنسء، ال سّيمء عاد أن صءدقت الجماية الوطنية 

 الفبرنسية عءألغلعية المطلقة )في علدة فيشي الفبرنسية( على اتفءقية الهدنة مع ألمءنيء النءزية.
اعتبراف شبريحة من الفبرنسيين عءلسيءدة األلمءنية على  الذاكبرة التءبريخية في ذلك الحدث كلمتءن؛ األولى

جز  من فبرنسء، وقيءمهم عءلتنسيق األمني مع االحتالل األلمءني ومالحقة المقءومة عذبرياة حمءية 
الجمهوبرية والمصءلح الوطنية للشاب الفبرنسي، والثءنية تجّسدت في َوسم ذلك الفال عءلخيءنة الاظمى 

لى اليوم عءبرًا في تءبريخ فبرنسء.للشاب الفبرنسي ولقيمه الوط  نية، مء ُعّد في حينه وا 
نسوق هذا التءبريخ ألننء عحءجة للنظبر إلى األشيء  عن ُعاد وعايدًا عن الغبرق في التفءصيل التي نحن 
جز  منهء، والتي قد تخدعنء وتخدع أجيءاًل قءدمة مطلوب منهء أن ال تنسى حقيقة أن فلسطين كل 

عهدهء عءالحتالل الذي يحءول عدوبره إقنءع عاضنء )كمء اقتنع الفءل وعيتءن  فلسطين محتلة، مهمء طءل
عسطوة النءزية( عأنه جز  طعياي من المنطقة، وعأنه قّوة ال تقهبر غيبر قءعلة للتعّدل أو اإلزاحة أو 

 االندثءبر.
ن استسلم تلك ظءهبرة تءبريخية، تتكبربر في الشاوب المحتلة أبرضهء، فيقع في َشبَركهء ويتحّمل ِوْزبرهء م

لليأس والاجز عن تغييبر الواقع الُمتَوّهم ثعءته إلى األعد، على شءكلة المءبرشءل وزيبر الدفءع الفبرنسي 
األسعق وبرئيس الجمهوبرية الفيشية، فيليب عيتءن، الذي عذبرياة حمءية الشاب ومء تعقى من المصءلح 

ييبر الفءل إلى وكيل أمني يطءبرد الوطنية، تحّول إلى أداة في يد النءزية، وتحّولت حكومته عقيءدة ع
 الشعءب الفبرنسي في الجعءل والغءعءت لمناهم من مقءومة االحتالل..!!
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في فلسطين اليوم، سقطت نخعة سيءسية واستسلمت لليأس والاجز مظنة أن االحتالل عءٍق إلى األعد 
لمجتزأة التي ال تغني وليست هنءك من قوة يمكن أن تزيله أو ُتْضافه، ولم يعق إال أن تتسّول حقوقهء ا

ة مع االحتالل الذي ال يتبرك منءسعة إال ويؤكد على عدم إيمءنه ععن الحق شيئًء، برغم وضوح التجبر 
ن قعل عءلتفءوض فهو يقعله الستثمءبر الوقت لمزيد من مصءدبرة  عءلسالم أو الايش المشتبرك، وأنه وا 

إلى أبرضه، الاودة التي عءتت في  األبراضي، وتهويد القدس، والحيلولة دون عودة الشاب الفلسطيني
 عقل ومخّيلة سءسة فلسطينيين فكبرة طوعءوية.

على ذات الدبرب ودون اتاءظ، تتمسك منظمة التحبريبر الفلسطينية عقيءدة حبركة "فتح" عءلتنسيق األمني 
وتطءبرد المقءومين لحمءية االستيطءن وأمن الكيءن المحتل؛ الذي يتمّتع عءلسيءدة على ثلثي أبرض 

ن ويتمدد على الثلث األخيبر من األبرض، على عين وسمع القوم الذين ال يألون جهدًا في فلسطي
 اإلدانة والتهديد عفتح مابركة دعلومءسية شبرسة في األبروقة والمحءفل الدولية.

على الطبرف اآلخبر من تلك الظءهبرة الفيشية، تقف فصءئل المقءومة البرافضة لمسءبر التسوية السيءسية 
االضطبراب، يحدوهء األمل في التحبربر واالنتصءبر ويشّدهء اليأس من الواقع، فتبراهء على حد الحيبرة و 

متمسكة عءلثواعت الوطنية وعسالح المقءومة، ولكنهء تقتبرب أو تتجه برويدًا برويدًا نحو من تنءزل عن 
 فلسطين وأدابر ظهبره لحق الاودة عءسم "الوحدة الوطنية".

الوطنية األخبرى أن اقتبراعهء من سلطة األمبر الواقع،  لقد تسبّرب في وعي حبركة "حمءس" والفصءئل
السلطة الفلسطينية المدعومة إسبرائيليًء ودوليًء، يمكن أن ُيحدث نقلة نوعية أو أثبرًا في واقع حبركة 
"فتح" نحو الشبراكة الوطنية، أو يمكن أن يحّل أزمة، أو يوّفبر حمءية، أو ُيشّكل حصءن طبروادة لاعوبر 

نمء عحكم التجبرعة أسوابر القلاة.. ومء  كل ذلك إال وهمء وخداعء للذات؛ ليس عحكم التنظيبر فحسب وا 
ومء تالهء من حوابرات وحوابرات كءن مصيبرهء الفشل  2006الغنية منذ االنتخءعءت الفلسطينية في الاءم 

 ألسعءب ذاتية وموضوعية عّينة لم تتغيبر ماطيءتهء عاد، عل ازدادت تاقيدًا.
سطينية أو الذهءب عءتجءه حبركة "فتح" وفقًء لسلوكهء السيءسي )االعتبراف االندمءج في السلطة الفل

عءالحتالل والتنسيق األمني(، ُياد دعمًء لهء ولنهجهء، وخداعًء عصبريًء ألعين الفلسطينيين عءسم الوحدة 
 الوطنية، األمبر الذي سيشّوه الحقًء المقءومة الوطنية ويطان في مصداقيتهء، فءلتقدم خطوة خطوة نحو
مآثبر اتفءقيءت أوسلو سيزيد الاب  عليهء ويشكل قيدًا قد يصاب التخلص منه عاد حين، وهو مء 
أقدمت عليه حبركة "فتح" ووقات فيه. وهذا عذاته سُياّد انتصءبرًا لصءلح االحتالل اإلسبرائيلي الذي 

"، تحت سيكون قد نجح في دفع المقءومة إلى دائبرة االشتعءك واالستنزاف الداخلي مع حبركة "فتح
مظلة استحقءقءت أوسلو السيءسية واألمنية وفي سءحٍة يتحكم عأدواتهء ويبرسم مسءبراتهء الكلية، مء 
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سُيفقد المقءومة الوطنية ِسَمتهء التي تمءيزت عهء عن خط التسوية السيءسية، ويشّكل عدوبره عءماًل 
 إضءفيًء ُمحِعطًء للحءلة الوطنية الفلسطينية.

"فتح" وفق الماطيءت السيءسية البراهنة ال يمكن أن ُيشّكل قءبرب نجءة للحءلة إّن الذهءب عءتجءه حبركة 
الوطنية، إال إذا كءن محمواًل على معءدئ وأسس سيءسية، دقيقة، وواضحة، وحءكمة، وفقًء للثواعت 
الوطنية المالومة عءلضبروبرة، وهذا مء لم يكن لحد اللحظة وال أظنه سيكون، ألن السلطة الفلسطينية 

"فتح" ال تبريد ذلك وال تبرغعه ألنه يشكل قيدًا عليهء ويحّد من دوبرهء الذي قءمت عه وانتهى عهء  وحبركة
 المطءف إليه، حكومة ذاتية سقفهء سيءسة األمبر الواقع التي يبرسمهء االحتالل عدعم أمبريكي معءشبر.

عه وتنسيقًء أمنيًء ماه،  إّن َحْسم السلطة الفلسطينية أو حبركة "فتح" خيءبرهء مع االحتالل اعتبرافًء سيءسيءً 
في مخءلفة صبريحة لكءفة القبرابرات الوطنية الصءدبرة عن منظمة التحبريبر الفلسطينية أو الصءدبرة عن 
لقء  األمنء  الاءمين األخيبر عين عيبروت وبرام هللا، يبرمي الكبرة في ملاب فصءئل المقءومة؛ فإمء أن 

براكة "وطنية" موهومة محكومة عمفءعيل اتفءقيءت تعقى واقفة على عواعة االنتظءبر والتاويل على عنء  ش
أوسلو وسيءسة األمبر الواقع اإلسبرائيلية، مع مء يانيه ذلك من ضيءع للوقت والطءقءت، ومء قد يحمله 
من اعتبراف ضمني عواقع االحتالل على أبرض فلسطين.. أو أن على فصءئل المقءومة استاءدة زمءم 

هء ويدعمهء فلسطينيًء وعبرعيًء كل من يؤمن عفلسطين كل المعءدبرة عتشكيل جعهة وطنية ينضم إلي
فلسطين وطنًء للفلسطينيين ومالذًا للمؤمنين عادالة القضية، ألنه ال يصح إال الصحيح، وألن 
االحتالل ال ولن ينسحب من شعبر واحد من األبرض إال إذا دفع الثمن عءهظًء وابرتفات كلفة احتالله 

 إلى حد الاجز عن احتمءله.
 5/1/2021، "21"عربي موقع 

 
 االنتخابات اإلسرائيلية: مالحظات أولية .27

 هءني حعيب
أبرعع مالحظءت سبرياة يمكن تسجيلهء مع عد  الحملة االنتخءعية النتخءعءت الكنيست البراعاة المعكبرة 
خالل عءمين، وبرغم أن الوقت مءزال معكبرًا، على قبرا ٍة محددة للخءبرطة الحزعية اإلسبرائيلية في هذا 

ءق كونهء تتغيبر كل يوم، عل كل سءعة، إال أن هذه المالحظءت عءتت سمة أسءسية، تتبرافق مع السي
 الحملة االنتخءعية للكنيست القءدمة.

أولى هذه المالحظءت يتالق عبرئيس الحكومة في سيءق نتءئج االنتخءعءت المعكبرة الثالث السءعقة، 
اعاة القءدمة، برفات الماءبرضة خاللهء شاءبر ونقصد هنء عنيءمين نتنيءهو، فتلك االنتخءعءت كمء البر 

، غيبر أنه لم يسقط، عل أّن شكل حكومة عبرئءسته مع القوى التي خءضت «إسقءط نتنيءهو»
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االنتخءعءت تحت شاءبر إسقءطه، هذه المبرة وبرغم انشقءق حزب الليكود عقيءدة جدعون سءعبر الذي 
ماظم التكتالت والتشكيالت الحزعية يشكل شكبر حزعًء خءصًء عه، إال أن ذات الشاءبر مءزال مبرفوعًء، 

، ولال اتفءق فءئض األصوات عين حزعي سءعبر وعينيت «إسقءط نتنيءهو»القءسم المشتبرك فيمء عينهء، 
 هو الدليل على ذلك.  

والذي « اليسءبري والمبركز»أمء المالحظة السبرياة الثءنية، فتتالق عمسءعي استاءدة دوبر أكعبر للوسط 
عزعءمة غءنتس « أزبرق أعيض»عزعءمة لعيد، وعقءيء « يوجد مستقعل»وى التءلية: يتشكل اآلن من الق

عقيءدة عوفبرشيلح إضءفة إلى عيبرتس، هذا « تنوفء«عبرعءية خولدائي، و« اإلسبرائيليون»والحزب الجديد 
الوسط يفتقد إلى عنصبرين هءمين، عنصبر غيءب التقءبرب الفكبري واأليديولوجي والسيءسي من نءحية، 

فتقءده لزعءمة تتحلى عءلشخصية القيءدية الكءبريزمية إضءفة إلى أن هنءك من عين هذه القوى وكذلك ا
 من يحءول أن يجد له مكءنًء مع األحزاب اليمينية عمء فيهء وعلى برأسهء حزب سءعبر.  
سءبرع « ميبرتس»فجأة تذكبرت مختلف األحزاب، أهمية الصوت الابرعي وهذه هي المالحظة الثءلثة، 

ين عبرعيين في مواقع مضمونه، البراعع والخءمس، عينمء سءعبر يبرد على سؤال حول عتايين عضو 
، خلدائي عدوبره «كل شي  ممكن»إمكءنية تايين عبرعي في قءئمته في األمءكن المضمونة، عءلقول: 

يالن أنه يساى لضم شخصيءت عبرعية في قءئمته، واألكثبر عبروزًا في هذا السيءق هو نتنيءهو نفسه، 
أنهم يتدفقون على صنءديق »اديل سيءسته المالنة ضد الابرب وأصواتهم من معدأ الذي قءم عت

إلى زيءبرة مدينتين هءمتين في الوسط الابرعي همء الطيبرة وأم الفحم، مشيدًا عإنجءزه عضم دول « االقتبراع
لمءذا يصّوت الابرب ألحزاب ال تامل لصءلحهم، »حسب زعمه قءئاًل: « ماسكبر السالم»عبرعية إلى 

 «.ا لي أنءصوتو 
أمء المالحظة األخيبرة فتتمثل في نجءح نتنيءهو في تفكيك القءئمة الابرعية المشتبركة من خالل التقءبرب 
عين منصوبر ععءس والقءئمة الموحدة مع حكومة نتنيءهو، ومع أننء ناتقد أن تبراجع المشتبركة، ياود 

نتنيءهو، ومع أنهء ليست  في جز  كعيبر منه إلى فشلهء في تحقيق الشاءبر الذي برفاته وهو اسقءط
مسؤولة وحدهء عن هذا الفشل، إال أّن القءئمة المشتبركة عءتت أكثبر تاثبرًا وتفككًء، وعءت من المتوقع 
أن تنقسم إلى قءئمتين، ومن المتوقع أن تتبراجع نسعة تصويت الابرب عشكل عءٍم، وأن جز ًا من 

 10إن الابرب لن يحصلوا على أكثبر من أصواتهم برعمء يذهب إلى األحزاب الصهيونية، وفي الغءلب ف
 مقءعد حسب استطالعءت البرأي األخيبرة.

 6/1/2021، األيام، رام هللا
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 "حماس"نتنياهو يتعاون مع  .28
 إيهود عءبراك
من وقءئع الفتبرة األخيبرة نبرى عنيءمين نتنيءهو والحبركة اإلسالمية يتاءنقءن؛ تبركيء تبريد تحسين عالقتهء 

غزة يجبري اعتبراضهء في سمء  غالف غزة، والجيش يبرد على أهداف  عإسبرائيل؛ عضاة صوابريخ من
في غزة. ظءهبريًء تعدو األحداث غيبر « حمءس«ثءنوية؛ القطبريون يدبرسون استئنءف دفع الماليين لـ

يجءعية عمانى مء. في نظبرة عن قبرب تتضح صوبرة أكثبر تاقيدًا عكثيبر، تخعبرنء شيئًء عن  متبراعطة، وا 
 هو.وأيضًء عن نتنيء« حمءس»

عفبرعيهء في غزة وعفبرعهء األيديولوجي في إسبرائيل ]براعءم[، ومؤيديهء « حمءس»يتضح أن حبركة 
وبراعيهء في المنطقة، يبرغعون في فوز نتنيءهو في االنتخءعءت، ويسءهمون في تحقيق ذلك. سقوطه 

 عءلنسعة إليهم تهديد، وهم يالمون لمءذا.
دمء  مئءت اإلسبرائيليين على يديهء. نتذكبر «. حمءس»ليس لدينء عين الفلسطينيين عدو شبرس مثل 

وعد نتنيءهو كبرئيس للماءبرضة عءلقضء  عليهء. في ذبروة موسم العءلونءت الحءبرقة حءول أن يظهبرهم 
عأنهم يحءولون حبرق أطفءل البروضءت أحيء  في غالف غزة. هذا نتنيءهو وكالمه. الواقع مختلف. 

تنيءهو السمءح عوصول األموال إلى الحبركة مع منذ عءمين سكءن غالف غزة متبروكون. يواصل ن
مابرفته أن جز ًا منهء يذهب إلى عنيتهء الاسكبرية، وامتنع من دق إسفين عينه وعين السكءن على شكل 
مشءبريع مدنية، مثل مشءبريع صبرف صحي وحتى محطة توليد للطءقة، كمء يقتبرح الجيش 

 «.الشءعءك«و
، وعلى حسءب الغزيين الاءجزين ينشط حلف غيبر على حسءب سكءن غالف غزة الذين تخلى عنهم

يبريدون « إبرهءعيين»لنتنيءهو عدوًا مثءليًء، مجموعة « حمءس»تقدم «. حمءس«مكتوب عين نتنيءهو و
أو عءللغة الحقيقية الداخلية لنتينءهو ليس هنءك  -برؤية إسبرائيل تغبرق في الدمء . عدو ال أمل منه 

« عمءليق«و« وحوش مفتبرسة»ي تاميق الخوف من فبرصة في أن يتغيبر، وهو عذلك يسءعد ف
يتبرعصون عنء لتدميبرنء. وفبرعهم األيديولوجي في العلد، الحبركة اإلسالمية، كءنت تصوَّبر مؤخبرًا كجز  

وكل عدو سيءسي لنتنيءهو. في « البرموز»، أي كل المواطنين الابرب في إسبرائيل، وكل «الخونة»من 
ي، األمبر الذي يتجءوز كثيبرًا قدبرتهء الامالنية، ومن جهة من جهة كخطبر وجود« حمءس»عءلمه تقّدم 

ُأخبرى يجبري التاءمل ماهء كنعتة محمية. السلطة الفلسطينية، على البرغم من كل قيودهء، تنسق مع 
« حمءس»في الحبرب على اإلبرهءب، لكن نتنيءهو يساى لتقوية « الشءعءك»الجيش اإلسبرائيلي ومع 

فبرادتهء وأهميتهء في مقءعل السلطة، كأنهء تحءبرب إسبرائيل من « حمءس»على حسءعهء. ياطي نتنيءهو 
 دون أن تدفع ثمنًء لذلك.
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لكن في السنة األخيبرة، وفي مواجهة الجءئحة وأزمة المايشة والقءنون، يتصءعد خطبر حقيقي لفقدان 
الذين  –السلطة. في انتظءبر إدابرة عءيدن ومواقف مصبر، واألبردن، والساودية، وأصدقءئنء في الخليج 

قد يكون مطلوعًء من الحكومة الجديدة في إسبرائيل العحث في  -هم من كعءبر المؤيدين لمحمد دحالن 
« حمءس»إمكءن الخبروج من النفق المسدود في غزة إلى تسوية طويلة األجل. في هذه الحءلة ُتزود 

نصف شاعهء. نتنيءهو عءلذبرياة الحءسمة إلفشءل أي معءدبرة: السلطة الفلسطينية ال تسيطبر على 
في غزة. « حمءس«احتمءل التسوية ليس عسيطًء لكنه موجود، ويمكن أن يتطوبر إلى تهديد وجودي لـ

والقطبريون والحبركة اإلسالمية واألتبراك. هم يقبرؤون جيدًا محنة المتهم « حمءس»هذا التهديد تستاد له 
وأتعءعه ياتعبر مسءعدة  «حمءس»جنءئيًء الذي يبريد أن ُينتخب من جديد؛ في ضءئقته أيضًء إنقءذ 

 منءسعة.
مشبروعية مشءبركة فءعلة ألحزاب عبرعية في االئتالف هي أمبر مبرّحب عه وحءن وقته. لكن يجب أن 
نفهم أن هذه في أسءسهء صفقة مبرفوضة عين برئيس حكومة هو من أسوأ أعدا  التهدئة والتسءمح في 

ذا كءن هذا مالذ المتهم، فإن هذا ليس السعيل.  المنطقة. وا 
 «هآرتس»

 6/1/2021، األيام، رام هللا
 

سرائيل تستعدان لالنتقام اإليراني .29  أميركا وا 
 مبردخءي كيدبر

كءنون الثءني يصل التوتبر ذبروته: ففي الغد من المفتبرض أن ينزل البرئيس تبرامب عن مسبرح  19في 
خالل  األحداث وبرعمء عن مسبرح التءبريخ، لكن إيبران عءقية. قءدتهء تلقوا ضبرعءت قءسية من تبرامب

واليته، واألخطبر من كل شي : أنه أهءنهم في نظبر الاءلم. لكن برغم ذلك فإنهم صمدوا في وجهه، 
 عْيد أن كبرامتهم ُسحقت، وهم لن يتسءمحوا ولن يصفحوا عن ذلك.

كءنون الثءني صءدفت الذكبرى السنوية لمقتل قءسم سليمءني، البرجل األسطوبرة، الذي منح القيءدة  3في 
 برة على السيطبرة عمليًء على دول عبرعية.اإليبرانية القد

مقتله تبرك فبراغًء من الصاب على الذي حل محله أن يمأله. ال يمكن لقءدة إيبران االستمبرابر في 
حيءتهم الاءدية وتبْرك مقتل قءسم سليمءني من دون القيءم عءنتقءم منءسب، وعحجم يتال م مع أهميته 

 عءلنسعة إليهم.
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لمشبروع النووي الاسكبري اإليبراني، محسن فخبري زادة، وتزعم طهبران أن في تشبرين الثءني اغتيل أعو ا
التي لم يجبِر االنتقءم لهء حتى اآلن، وال مفبر للنظءم اإليبراني من « الجبريمة»يدًا إسبرائيلية نّفذت هذه 

 القيءم عذلك.
 كءنون الثءني للقيءم عاملية عسكبرية مذهلة تحمل اسم 19في تقديبري، يخطط زعمء  إيبران في 

سليمءني، أو برعمء فخبري زادة، تايد إليهم، قعل كل شي ، كبرامتهم الضءئاة ومكءنتهم اإلقليمية التي 
 اعتءدوا عليهء.

عملية االنتقءم اإليبرانية لن تُنّفذ من إيبران، عل من دولتين أو ثالث دول تدوبر في فلكهء: اليمن، 
بر عءيدن، البرئيس األميبركي الجديد؛ والابراق، وسوبرية، كي ال ُتدان طهبران معءشبرة، وخصوصًء في نظ

وأيضًء من أجل تأكيد وجود السيطبرة اإليبرانية في هذه الدول برغم المحءوالت األميبركية واإلسبرائيلية 
 المستمبرة منذ سنوات لوقفهء.
الذبراع  -، أي الميليشيءت الشياية لفيلق القدس «قوات التحبريبر المحلية»سُيسَند تنفيذ الاملية إلى 

 لتي استخدمهء سليمءني.الاسكبرية ا
سيكونون حءضبرين، وسينشطون في مواقع إطالق « مستشءبرين إيبرانيين»من الماقول االفتبراض أن 

الصوابريخ والمسّيبرات التي سُتطلق في الاملية التي يجبري التخطيط لهء، وستكون موجهة ضد سفءبرة 
سوبرية، ومن المحتمل أيضًء الواليءت المتحدة في عغداد، وضد قواعد عسكبرية أميبركية في الابراق و 

(، وضد العحبرين ودولة اإلمءبرات، إلثعءت 2019ضد منشآت نفط في الساودية )كمء جبرى في أيلول 
 عجز حليفتهمء الجديدة )إسبرائيل( التي لن تحبرك إصعاًء إلنقءذهمء من جءبرتهمء الكعيبرة.

االفتبراض أن أجهزة االستخعءبرات إذا كءن لدى قءدة إيبران نية لتنفيذ عملية من هذا النوع، من الماقول 
سبرائيل قد التقطتهء، وهذا هو سعب زيءدة عديد القوات األميبركية في  في الواليءت المتحدة والساودية وا 

 الخليج في األسءعيع األخيبرة.
، 52 -في شهبر واحد فقط أبرسلت الواليءت المتحدة إلى الخليج ثالث قءذفءت حبرعية من طبراز عي 

نتين حبرعيتين محملتين عءلصوابريخ، عءإلضءفة إلى الغواصة اإلسبرائيلية التي وغواصة نووية، وسفي
 توجهت إلى المنطقة، عحسب التقءبريبر.

كءنون األول زابر برئيس األبركءن األميبركي، الجنبرال ميلي، إسبرائيل والتقى برئيس الحكومة  18في 
سنتاءون »مءع قءل غءنتس: نتنيءهو، ووزيبر الدفءع، عني غءنتس، وبرئيس األبركءن كوخءفي. عاد االجت

ماًء لمواجهة أي سينءبريو في الجعهة اإليبرانية. سنامل ماًء لمواجهة التهديدات المشتبركة من أجل 
 «.المحءفظة على االستقبرابر في الشبرق األوسط مع حلفءئنء
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ة كءنون األول ُقصفت السفءبرة األميبركية في عغداد وحّملت اإلدابرة األميبركية طهبران المسؤولي 20في 
 عن الهجوم الذي ُنّفذ عصوابريخ من صنع إيبران.

عاد مبروبر ثالثة أيءم جبرى الحديث عن أن أذبرع األمن األميبركية ستابرض قبريعًء على تبرامب عددًا من 
 ، أي ضبرب إيبران عطبريقة ال تشال حبرعًء.«للمواجهة مع إيبران»االحتمءالت 

أوضح فيه أن إيبران ستكون المسؤولة عن كءنون األول وّجه تبرامب تحذيبرًا شديدًا إلى طهبران  24في 
إصءعة أي مواطن أو جندي أميبركي، حتى لو جبرى ذلك عوسءطة ميليشيءت شياية، ودعء تبرامب قءدة 

 في خطواتهم.« إلى التفكيبر جيداً »إيبران 
كءنون األول ذكبرت إسبرائيل أنهء وضات الجيش اإلسبرائيلي في حءلة تأهب عسعب احتمءل أن  25في 

 ءت المتحدة إيبران قعل مغءدبرة تبرامب العيت األعيض.تضبرب الوالي
وتتخوف إسبرائيل من تابّرض منشآت عنءهء التحتية للضبرب، مثل الهجوم على منشآت النفط في 
الساودية، ومن المحتمل أن هذا التخوف يفسبر الامليءت في سوبرية في األسعوعين األخيبرين، والتي 

 ُنسعت إلى إسبرائيل.
الساودي إن إسبرائيل تتءعع عن كثب التحبركءت « إيالف»إلسبرائيلي قءل لموقع النءطق علسءن الجيش ا

اإليبرانية في الابراق واليمن، ولديهء مالومءت عن صوابريخ ومسّيبرات تطوبرهء إيبران وتصناهء سبرًا في 
 هءتين الدولتين.

وبران في دول شعه الجزيبرة الابرعية منقسمة عصوبرة حءدة إلى ثالث مجموعءت: اليمن وقطبر اللتين تد
فلك إيبران وتخدمءنهء عأي طبريقة ممكنة؛ الساودية والعحبرين واإلمءبرات، التي تتخوف من تدهوبر 
يحولهء إلى هدف للصوابريخ اإليبرانية؛ ُعمءن والكويت اللتين تقفءن موقف المتفبرج، وتحءوالن البرعط 

يبران من أجل إنقءذ منطقة الخليج، الم شبرذمة والحسءسة، من والتجسيبر ومصءلحة الواليءت المتحدة وا 
 حبرب لن يكون فيهء براعحون، عل خءسبرون فقط.

 في هذا الوضع الهش والشديد التاقيد توجد الساودية والعحبرين واإلمءبرات.
من جهة تتخوف هذه الدول من عملية أميبركية أو إيبرانية يمكن أن تلحق أضبرابرًا عءلغة عصنءعة النفط 

 لذي عنته خالل الاقدين األخيبرين.والسيءحة واالستقبرابر االقتصءدي المذهل ا
سنوات،  4من جهة ُأخبرى، ال تبرغب هذه الدول العتة في أن تستبرجع إيبران القوة التي كءنت لديهء قعل 

ألن هذه القوة ستتبرَجم إلى ضغوط سيءسية وعسكبرية من جءنب طهبران تجالهء ألاوعة في يد نظءم 
سيءسية )مثل قطع أو تجميد عالقءتهء مع إسبرائيل آيءت هللا، وتجعبرهء على الخضوع إلمال ات إيبران ال

 والواليءت المتحدة وطبرد وجودهمء الاسكبري، وبرعمء أيضًء التجءبري(.
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في القدس أيضًء ليس هنءك حمءسة إزا  احتمءل اندالع مواجهة في الخليج يمكن أن تنزلق إلى 
 إسبرائيل عوسءطة هجوم صءبروخي من لعنءن، وسوبرية، والابراق، أو اليمن.

ؤخبرًا ُسمات تحذيبرات من جءنب الحوثيين في اليمن الذين يشبرفون ويسيطبرون عءلنءبر على مضءئق م
عءب المندب، العواعة الجنوعية للعحبر األحمبر التي تمبر عهء المالحة العحبرية الاءلمية )وأيضًء 

سبرائيل من جهة، وعين الشبرق األدنى )الهند والصين وكوبريء( م ن جهة اإلسبرائيلية(، عين أوبروعء وا 
 ثءنية.

من أجل إعاءد حلفء  الواليءت المتحدة عن التابرض النتقءم إيبران، من الماقول االفتبراض أن ضبرعة 
ه من أي من دول المنطقة. -إذا حدثت  -عسكبرية ضد إيبران   لن توجَّ

، القءذفءت االستبراتيجية األميبركية، ستنطلق نحو مهمتهء في إيبران من قواعد في 52 -طءئبرات عي
 ءت المتحدة، أو من جزيبرة دييغو غءبرسيء في الخليج الهندي.الوالي

حءمالت طءئبرات  -عءإلضءفة إلى ذلك، لدى الواليءت المتحدة في المنطقة غواصءت وسفن حبرعية 
وهي قءدبرة على ضبرب إيبران ووكالئهء في أي وقت من دون تدّخل حلفءئهء في الموضوع،  ومدمبرات.

، وبرغم الشتء ، فإن الحبرابرة في منطقة 2021 في عداية الاءم عءن.وبرعمء من دون أخذ مواقفهم في الحس
 الخليج تبرتفع، ويمكن أن تصل إلى نقطة الغليءن قعل نهءية والية تبرامب.

 «السادات -مركز بيغن »موقع 
 6/1/2021، األيام، رام هللا
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