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 27 :كاريكاتير

*** 
 
 

   الفلسطينيةالمصالحة مصلحة فلسطينية كبر  لجمي  األطراأبو مرزو :   .1
أحمد المصبري: شدد عضو المكتب السيءسي لحبركة "حمءس"، د. موسى أعو مبرزوق، على أن 
المصءلحة الوطنية، هي مصلحة فلسطينية كعبرى لجميع األطبراف الفلسطينية، وليست مصلحة 
لطبرف أو حزب عاينه. وقءل أعو مبرزوق في حوابر موسع أجبراه "فلسطين أون الين" ماه، ععبر تطعيق 

وم" الثالثء ، إن المصءلحة ليست مصلحة لحمءس، وقد قدمت الحبركة تنءزالت وأثمءنء كعيبرة، "ز 
إلتمءمهء سءعقء دون أن يحصل أو تكن سععء فيه. وأكد أن حمءس تساى للمصءلحة مهمء كءنت 
الظبروف، واضاة مصلحة شاعنء ووحدته في األسءس، عايدا عن خيءبر أوسلو. ولفت إلى أن أوسلو 

وأوضح أن  نسعة لحمءس، وكذلك االعتبراف عءالحتالل، وهي أولويءت وثواعت ال تتعدل. مبرفوض عءل
حمءس تبرغب في االنتخءعءت وتدعمهء ليتم اختيءبر الشاب لقيءدته، وأن يكون كل مكونءت الشاب 

 الفلسطيني على الطءولة.
فلسطينية محمود ونعه أعو مبرزوق، إلى أن عاض األطبراف الدولية كقطبر تعءحثت مع برئيس السلطة ال

ععءس حول ملف االنتخءعءت، وقد كءن لديه عداية إصبرابرا أن ال تكون متزامنة وأن ُتجبرى متبراعطة 
ومتتءلية على األقل. وقءل إن حبركة حمءس وافقت على هذا المعدأ في سعيل عدم عبرقلة الملف الذي 

ألن لديه مشكلة في قضية ياد ملفء حيويء وهءمء. وأضءف: "ععءس جءد في خطوة إجبرا  االنتخءعءت، 
 الشبرعيءت وتجديدهء". 

وحول تاديل "ععءس" قءنون االنتخءعءت الذي أعلن عنه أمس، قءل أعو مبرزوق إن هذه التاديالت 
ليست جديدة، حيث كءن هنءك حوابر سءعق مء عين "حمءس" وبرئيس لجنة االنتخءعءت د. حنء نءصبر 

االنتخءعءت. وأضءف: "اآلن تمت التاديالت، واعتقد لضبروبرة وجود هذا التاديل، للموافقة على إجبرا  
  أن األموبر نءضحة من أجل إصدابر المبراسيم الخءصة عءالنتخءعءت".
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وحول وجود ضمءنءت إلنجءح االنتخءعءت، قءل أعو مبرزوق، إن الضمءنءت الموجود هي "سيءسية 
السلطة في إجبرا  هذه  وأدعية". ونوه إلى وجود ضمءن مهم يتالق في المصءلحة الفلسطينية ومصلحة

 االنتخءعءت. 
ونفى أعو مبرزوق تابرض حبركة حمءس ألي ضغوط خءبرجية من أطبراف إقليمية للقعول عءالنتخءعءت، 
مؤكدا أن حمءس مع االنتخءعءت وقبرابرهء ينعع من مؤسسءتهء، وال تقعل عأي ضغوط أو إمال ات من 

الاملية االنتخءعية عسالم، "ولن يتم الخءبرج. وقءل إن شبرطة غزة ستامل على ضمءن األمن ومجبريءت 
 استيبراد شبرطة من مكءن آخبر". 

وكشف عن توجه عءم عين حبركة فتح وحمءس، أن يكون إدابرة الحكم عشكل جماي يشءبرك فيه الكل 
الوطني، وليس فصيال واحدا عاينه. وفي سيءق إمكءنية تبرشح القيءدي في حبركة فتح محمد دحالن 

 س ليس لديهء أي موقف من لالنتخءعءت، شدد على أن حمء

أي قيءدي للدخول لاملية االنتخءعءت، وأن المشكلة اآلن مع "دحالن" هي في داخل عيت حبركة فتح 
 وليس حمءس.

وفي شأن عالقءت "حمءس" مع النظءم السوبري، نفى األخعءبر التي تزعم عودة هذه الاالقءت، وعودة 
ل لسوبريء وال شي  ملموس عءلاالقءت قيءدة الحبركة لدمشق. وأضءف: "حمءس ال تستاد للبرحي

 الحمسءوية السوبرية، ولم يتم الطلب من إيبران للتوسط إلعءدة هذه الاالقءت". 

وشدد على أن المقءومة عغزة، التي يتم حصءبرهء، هي األمل الوحيد أمءم الالجئين الفلسطينيين 
على أن له تأثيبر معءشبر وفي ملف التطعيع، شدد  المسحوقين في شتى دول الاءلم الابرعي والغبرعي.

وخطيبر على القضية الفلسطينية، الفتء إلى أن الكثيبر من الدول تبراجات عالقتهء مع "حمءس" عسعب 
 هذا األمبر.

 12/1/2021، فلسطين أون الين
 
 بتعيين عيسى أبو شرار رئيسا لمجلس القضاء األعلى وفريد عقل نائبا له يصدر قرارا   عباس .2

محمود ععءس، الثالثء ، قبرابرا عتايين القءضي عيسى أعو  يةفلسطينال ةالسلطأصدبر برئيس : برام هللا
كمء أصدبر قبرابرا عتايين  شبرابر برئيسء للمحكمة الاليء/ محكمة النقض، برئيسء لمجلس القضء  األعلى.

 القءضي فبريد عقل نءئعء لبرئيس المحكمة الاليء/ محكمة النقض، نءئعء لبرئيس مجلس القضء  األعلى.
 12/1/2021والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء 
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 المالكي يؤكد أهمية جلسة مجلس األمن المقبلة لبحث القضية الفلسطينية .3
أكد وزيبر الخءبرجية بريءض المءلكي، أهمية الجلسة المفتوحة لمجلس األمن، التي ستاقد في : برام هللا

وقءل المءلكي الفلسطينية. ضية من الشهبر الجءبري، لعحث الوضع في الشبرق األوسط، خءصة الق 26الـ
في تصبريح، الثالثء ، إن مء يميز هذه الجلسة الدوبرية عن غيبرهء، أنهء تاقد عبرئءسة تونس، التي 

ن الجلسة تاقد أيضء عاد تسلم إدابرة البرئيس أستلاب دوبرا مهمء في إعبراز القضية الفلسطينية، مضيفء 
لجديدة للواليءت المتحدة حول الدوبر األميبركي للمندوعة ا االستمءعاألميبركي جو عءيدن، حيث سيتم 

 .في إحيء  عملية السالم
 12/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 السلطة الفلسطينية ترّحب باالجتماع الوزاري األوروبي العربي بشأن القضية الفلسطينية .4

ءع الوزابري األوبروعي الابرعي الذي جمع عءالجتم، : برحعت السلطة الفلسطينية الثالثء دعء- برام هللا
وقءل وزيبر شؤون الخءبرجية والمغتبرعين  ألمءنيء وفبرنسء ومصبر واألبردن أمس لعحث القضية الفلسطينية.

الفلسطيني بريءض المءلكي، لإلذاعة الفلسطينية البرسمية، إن االجتمءع الوزابري محل تبرحيب 
ءك اهتمءم كعيبر من المجموعة لمل  الفبراغ نحن نتواصل مع مجموعة ميونخ وهن“وأضءف:  فلسطيني.

الذي تبركته اللجنة البرعءعية الدولية وغيءب أفق سيءسي لحل القضية الفلسطينية عنء  على قبرابرات 
 ”.الشبرعية الدولية

 12/1/2021، القدس العربي، لندن
 

 %26تعديالت قانون االنتخابات حّلت إشكال "التزامن" ورفعت "كوتة" المرأة إلى : كحيل .5
"األيءم": قءل هشءم كحيل المديبر التنفيذي للجنة االنتخءعءت المبركزية إن التاديالت التي  -برام هللا 

عشأن االنتخءعءت الاءمة، تاديالت  2007( لسنة 1أقبرهء البرئيس محمود ععءس على القءنون برقم )
عسعب تاديل مهمة، ألنه من دون هذه التاديالت ستكون المبراسيم موضع طان من قعل المواطنين، 

 عدم تزامن االنتخءعءت في يوم واحد كمء كءن ينص عليه القءنون السءعق.
وأضءف: عءلتءلي تم تاديل هذا العند حتى يتمشى مع تنفيذ الاملية االنتخءعية، عحيث تعدأ عءالنتخءعءت 

عداًل  %26التشبرياية ثم البرئءسية، كمء تضمنت التاديالت محءوبر أخبرى كزيءدة "كوتة" المبرأة لتصعح 
 وتبرتيب ذلك في قوائم التبرشح. %20من 

وقءل مصدبر مطلع لـ"األيءم": لم تتضمن التاديالت أي شي  يتالق عءلقدس التي ستكون مشمولة 
عءلقوائم االنتخءعية التي ستشءبرك في االنتخءعءت ضمن الوطن كدائبرة انتخءعية واحدة، الفتًء إلى أن 
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وأضءف: الفصءئل والقوائم هي التي ستبراعي ضم  ءعءت.القدس لن تكون مشكلة أمءم إجبرا  االنتخ
 أعضء  في قوائمهء من شخصيءت وطنية ووجهء  من مدينة القدس.

 13/1/2021، رام هللا، األيام
 

 من دون تنسي  "قبر يوس "الفلسطينية تعيد مستوطنين وصلوا إلى السلطة أجهزة أمن  .6
في « قعبر يوسف»مستوطنًء دخلوا إلى  20إسبرائيل أعءدت األجهزة األمنية الفلسطينية إلى  برام هللا:

في « قعبر يوسف»وقءلت مصءدبر أمنية فلسطينية إن المستوطنين وصلوا إلى  نءعلس من دون تنسيق.
نءطوبري »نءعلس السءعة البراعاة من فجبر الثالثء ، وكءنوا يستقلون حءفلة كعيبرة وادعوا أنهم من حبركة 

األجهزة األمنية الفلسطينية تصبرفت »وأضءفت المصءدبر أن  ة.الماءبرضة للحكومة اإلسبرائيلي« كءبرتء
 «.وفق العبروتوكوالت المتعاة، وأعءدتهم إلى الجءنب اآلخبر

 13/1/2021، الشر  األوسط، لندن
 

 بحر يدعو الشور  السعودي للتدخل إلطال  المعتقلين الفلسطينيين بالمملكة .7
الثء ، مجلس الشوبرى الساودي إلى التدخل دعء المجلس التشبرياي في قطءع غزة، اليوم الث: غزة

جء  ذلك  الاءجل لدى السلطءت المانية لإلفبراج عن الماتقلين الفلسطينيين السيءسيين في الساودية.
في برسءلة وجههء برئيس المجلس التشبرياي عءإلنءعة أحمد عحبر، إلى برئيس مجلس الشوبرى الساودي 

ع المجلس التشبرياي إلى "عنء  مستويءت متقدمة عن تطل عحبر وأعبرب ععد هللا عن محمد آل الشيخ.
سنءد  من التنسيق المشتبرك وتوطيد الاالقة عين مجلس الشوبرى الساودي والمجلس التشبرياي لدعم وا 

 القضية الفلسطينية في المحءفل اإلقليمية والدولية في ظل التحديءت واألحداث البراهنة".
 12/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : تسهيل عملية االنتخابات أمر هام لعملية السالم واالستقرار بالمنطقةمجدالني .8

دعء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية، األمين الاءم لجعهة النضءل الشاعي : برام هللا
الفلسطيني أحمد مجدالني، ايطءليء ودول االتحءد األوبروعي لدعم الاملية الديمقبراطية في فلسطين 

في القدس، حيث إن تسهيل عملية االنتخءعءت أمبر هءم لاملية السالم واالستقبرابر عءلمنطقة، خءصة 
 والمسءعدة في إزالة الاقعءت التي قد يضاهء االحتالل اإلسبرائيلي.

 12/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 ر سيدة االوجاع في القدسعلى دي االعتداءالرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تدين  .9
أدان برئيس اللجنة البرئءسية الاليء لمتءعاة شؤون الكنءئس، مديبر عءم الصندوق القومي : برام هللا

على ديبر سيدة االوجءع في القدس، والاعث عمحتويءته  االعتدا الفلسطيني، الوزيبر برمزي خوبري، 
ول الذي يمس دوبر الاعءدة ليس األ االعتدا ن، أن هذا ءوأوضح خوبري في عي ومحءولة سبرقته.

عن  والمقدسءت اإلسالمية والمسيحية وال سيمء في القدس، وقءل: "يتحمل االحتالل مسؤوليته الكءملة
 كل هذه االعتدا ات التي تحدث في حق دوبر الاعءدة، فهو القوة الحءكمة هنءك".

 12/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 : حملة عالمية ضد "طب األبرتهايد" ولتوفير اللقاحات للفلسطينيينالبرغوثيمصطفى  .10
أن حملة عءلمية  ،أكد األمين الاءم لحبركة المعءدبرة الوطنية الفلسطينية مصطفى العبرغوثي: برام هللا

كعبرى عدأت ضد سيءسة األعبرتهءيد والتمييز الانصبري اإلسبرائيلية الموجهة لحبرمءن الفلسطينيين من 
أن  ،وأوضح العبرغوثي في تصبريح صحفي الثالثء  لقءحءت ضد فيبروس "كوبرونء".الحصول على ال

هذه الحملة تأتي عفضل الجهود الفلسطينية لتابرية وفضح هذه السيءسءت، التي تبردد صداهء في 
وأكد انطالق حملة تواقيع عءلمية  كعبريءت الصحف ووسءئل اإلعالم الاءلمية، عمء في ذلك األميبركية.

سبرائيلية "طب األعبرتهءيد"، وللمطءلعة عتوفيبر التطايمءت السليمة فوبًرا ألعنء  وعنءت ضد السيءسة اإل
 الشاب الفلسطيني في الضفة الغبرعية وقطءع غزة.

 12/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هنية يبحث م  النخالة مستجدات الوحدة الوطنية .11

مءعيل هنية ووفد من قيءدة الحبركة، استقعل برئيس المكتب السيءسي لحبركة "حمءس" إس: الدوحة
األمين الاءم لحبركة الجهءد اإلسالمي زيءد النخءلة ووفدا من قيءدة الحبركة، في الاءصمة القطبرية 

نهء  االنقسءم  الدوحة. وعحث الوفدان، التطوبرات المتالقة عملف استاءدة وحدة الشاب الفلسطيني، وا 
ثة، المجلس التشبرياي والبرئءسة والمجلس الوطني، على قءعدة إجبرا  االنتخءعءت عمستويءتهء الثال

والنتءئج المتبرتعة على هذه التطوبرات، وسعل تمتين الجعهة الوطنية لمواجهة التحديءت الخطيبرة من 
محءوالت تصفية القضية الفلسطينية وضم األبراضي، إلى جءنب حمى التطعيع التي أصءعت عاض 

  دول المنطقة.
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ستمبرابر في خطوات استاءدة وحدة شاعنء للوصول إلى استبراتيجية وشدد الوفدان على ضبروبرة اال
وطنية كفءحية موحدة على قءعدة المقءومة الشءملة عءعتعءبرهء الخيءبر الوطني الكفيل عتحقيق أهداف 

 شاعنء ومصءلحه الاليء.
 12/1/2021، قدس برس

 
 حماس: العدوان اإلسرائيلي على سورية لن يتوق  إال بمواجهته .12

، على أن "الادوان اإلسبرائيلي على سوبرية لن يتوقف، إال عءلمواجهة حمءسحبركة  أكدت: غزة
وندد النءطق عءسم الحبركة، حءزم قءسم، عءلادوان اإلسبرائيلي، فجبر اليوم األبرعاء ،  الحقيقية لالحتالل".

 وقءل: "هذا اإلبرهءب المتواصل الذي على األبراضي السوبرية، واصفء ذلك عأنه "جبريمة متجددة".
يمءبرسه الكيءن الصهيوني ياكس الاقلية الادوانية التي تحكمه وسلوكه التوساي على حسءب المنطقة 
وشاوعهء، والذي لن يتوقف إال عءلمواجهة الحقيقة للمشبروع الصهيوني، وتشتبرك عهء كل القوى الحية 

 في األمة".
 12/1/2021، قدس برس

 
 حاجز قلندياعلى  عملية طعن بادعاء تنفيذبرصاص االحتالل فلسطيني شاب إصابة  .13

قلنديء، عين  حءجزأطلق جنود االحتالل اإلسبرائيلي، النءبر على شءب فلسطيني في : محمود مجءدلة
قءل مسافون إسبرائيليون إن الشءب و  القدس وبرام هللا، الثالثء ، عءدعء  محءولة تنفيذ عملية طان.

ئيلي أصيب عجبروح طفيفة )جبرح أصيب في عجبروح طفيفة، كمء أشءبروا إلى أن عنصبر أمن إسبرا
 سطحي عسيط( "خالل محءولة تحييد منفذ عملية الطان".

 12/1/2021، 48عرب 
 

 جيش االحتالل يزعم إحباط تفجير عبوة بمحطة حافالت للمستوطنين بالضفة .14
زعمت مصءدبر إسبرائيلية، صعءح اليوم الثالثء ، أنَّ الجيش اإلسبرائيلي أحعط عملية تفجيبر : نءعلس
ي محطة حءفالت للمستوطنين قبرب مستوطنة "شءفي شمبرون" غبرب نءعلس عءلضفة الغبرعية ععوة ف

وذكبرت القنءة السءعاة الاعبرية، أن قوة من الجيش أخلت المستوطنين من منطقة الحءدث،  المحتلة.
 فيمء فكك خعبرا  المتفجبرات الاعوة وحّيدوهء.

 12/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 قوات االحتالل في قباطية جنوب جنينإطال  نار على  .15
أطلق مقءومون النءبر، الثالثء ، صوب قوات االحتالل التي اقتحمت علدة قعءطية : الضفة الغبرعية

جنوب جنين. وأوضحت مصءدبر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت علدة قعءطية جنوب جنين 
ءبر صوب دوبريءت االحتالل ولفتت المصءدبر إلى أن مقءومين أطلقوا الن واعتقلت ثالثة شعءن.

المقتحمة للعلدة، فيمء اندلات مواجهءت أطلق خاللهء الشعءن الحجءبرة والزجءجءت الحءبرقة صوب قوات 
 االحتالل التي أطلقت واعال من البرصءص الحي وقنءعل الصوت والغءز السءم.

 12/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 سرائيليين بالجيشاتهامات لكوخافي بالتسبب بتراج  ثقة اإل .16
يحظى الجيش اإلسبرائيلي عأعلى ثقة عين المؤسسءت اإلسبرائيلية، في استطالع "مؤشبر : عالل ضءهبر

الديمقبراطية" السنوي الصءدبر عن "الماهد اإلسبرائيلي للديمقبراطية". إال أن "مؤشبر الديمقبراطية" الذي 
الجمهوبر اإلسبرائيلي عءلجيش، من  نشبره الماهد، أمس، أظهبر تبراجاء، تم وصفه عأنه "كعيبر"، في ثقة

في تشبرين األول/أكتوعبر المءضي، وهذه أدنى مستوى ثقة تم  %81في الاءم المءضي إلى  90%
خفءقءت الجيش خاللهء.2008منحهء للجيش منذ الاءم   ، في أعقءب حبرب لعنءن الثءنية وا 

كوخءفي، حملته مسؤولية  وُوجهت اليوم، الثالثء ، اتهءمءت لبرئيس أبركءن الجيش اإلسبرائيلي، أفيف
 تبراجع ثقة الجمهوبر عءلجيش.

 12/1/2021، 48عرب 
 

 تستبعد هجوما أميركيا ضد إيران قبل رحيل ترامب "إسرائيل" .17
اعتعبر محللون عسكبريون إسبرائيليون يوم الثالثء ، أن مستوى التوتبر الاسكبري في : عالل ضءهبر

إقدام البرئيس األميبركي المنتهية واليته، الشبرق األوسط، وخءصة في إيبران، مبرتفع جدا تحسعء من 
دونءلد تبرامب، في األيءم األخيبرة من واليته، على شن هجوم عسكبري. وأشءبر المحللون إلى أن أحداث 
الكونغبرس، يوم األبرعاء  المءضي، صّادت التوتبر في إيبران، وأن هذا التوتبر سيزول عتنصيب البرئيس 

 ينءيبر الحءلي.كءنون الثءني/ 20المنتخب، جو عءيدن، في 
وعحسب المحلل الاسكبري في "هآبرتس"، عءموس هبرئيل، فإن سينءبريو هجوم أميبركي ضد إيبران ليس 
ماقوال من وجهة النظبر اإلسبرائيلية. ونقل عن مصءدبر أمنية إسبرائيلية قولهء إن "جهءز األمن 

عين من هذه المحءدثءت اإلسبرائيلي على اتصءل دائم مع العنتءغون والقيءدة الاليء للجيش األميبركي. ويت
أن األميبركيين ال ياتزمون القيءم عخطوة هجومية ضد إيبران في هذه األيءم، وأنه على البرغم من 
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الظبروف السيءسية الحسءسة في واشنطن، ليس ماقوال أن يتبرجم تصبرف غيبر مألوف للبرئيس إلى 
 عملية عسكبرية في الشبرق األوسط".

 12/1/2021، 48عرب 
 

 ”فصل عنصري“دولة  "إسرائيل"تسمية يمكننا ”: بتسيلم“ .18
إن منظمة حقوق إنسءن نشبرت تقبريبرا قءلت فيه إن ” الغءبرديءن“قءلت صحيفة  إعبراهيم دبرويش: -لندن

 إسبرائيل ليس ديمقبراطية عل دولة تمييز عنصبري.
وفي تقبريبر أعده أوليفبر هولمز، قءل إن التقبريبر الصءدبر عن منظمة عتسيلم اإلسبرائيلية سيثيبر الكثيبر 

 من الجدل، وبرفضته السفءبرة اإلسبرائيلية في لندن، واعتعبرت مء وبرد فيه مزاعم كءذعة.
واحد من المعءدئ المنظمة في قلب السيءسءت اإلسبرائيلية: هو الحفءظ على تفوق “وجء  في التقبريبر: 

 ”.اليهود على حسءب الفلسطينيين -جمءعة واحدة
تبرفض ”و”. أداة دعءية“أوحءد زيميت، إن التقبريبر هو  وقءل المتحدث عءسم السفءبرة اإلسبرائيلية في لندن

إسبرائيل المزاعم الكءذعة فيمء يطلق عليه التقبريبر والذي ال يقوم على الحقيقة ولكن مواقف أيديولوجية 
 ”.مشوهة

هي “، عل ”اسبرائيل ليست ديمقبراطية لديهء احتالل مؤقت مبرتعط عهء“وقءل مديبر عتسليم هءغية إلاءد: 
 ”.نهبر األبردن والعحبر المتوسط، وعلينء النظبر للصوبرة األوسع ونبرى أنه: أعءبرتهءيد نظءم واحد عين

 12/1/2021القدس العربي، لندن، 
 

 «ج»تسمح للفلسطينيين ببناء محدود في المنطقة  "إسرائيل" .19
« ج»وافق وزيبر الجيش اإلسبرائيلي، عيني غءنتس، على مشءبريع عنء  فلسطينية في المنطقة  برام هللا:
فة الغبرعية، في خطوة نءدبرة، تهدف، كمء يعدو، لتخفيف الغضب والتوتبر من دفاه خطط عءلض

استيطءن جديدة واساة. وقءل مكتب غءنتس إن الخطط ستسمح ععقء  أو إقءمة مئءت المعءني 
في المءئة من الضفة الغبرعية وتخضع للسيطبرة األمنية  60الفلسطينية في المنطقة التي تشكل نحو 

سبرائيلية الكءملة. وعحسب عيءن المكتب، فقد تمت الموافقة على تقديم مخططءت لتوسيع والمدنية اإل
قبرية الولجة في جنوب الضفة الغبرعية، وتوسيع قبرية حزمء خءبرج القدس، والمصءدقة على مخططءت 
إلقءمة فندق في منطقة عيت لحم، واالستمءع عشأن تقديم مخططءت لفندق في عيت جءال، وجلسة 

 ن موافقة عأثبر برجاي على معءن زبراعية في منطقة الفءبرعة شمءل الضفة الغبرعية.استمءع عشأ
  13/1/2021الشر  األوسط، لندن، 
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 غانتس يدعو إلى تطعيم السجناء، ويص  األمر بمن  تلقيحهم بأنه غير قانوني وغير مفيد .20
التبراجع عن أمبره عادم  دعء وزيبر الدفءع عيني غءنتس يوم االثنين وزيبر األمن الاءم أميبر أوحءنء إلى

عءمء، قءئال إن الحظبر غيبر قءنوني ويجال من مكءفحة  60تطايم السجنء  الذين تزيد أعمءبرهم عن 
 جءئحة فيبروس كوبرونء أكثبر صاوعة.

وأعبرب غءنتس عن مخءوفه في برسءلة إلى برئيس الوزبرا  عنيءمين نتنيءهو، طءلب فيهء برئيس الوزبرا  
 عءلتبراجع عن قبرابره. عءلتدخل في األمبر وأمبر أوحءنء

 12/1/2021تايمز أو  إسرائيل، 
 

 "يسرائيل هيوم": علي ساّلم يترشح للكنيست ضمن قائمة الليكود .21
ذكبرت صحيفة "يسبرائيل هيوم"، مسء  الثالثء ، أن برئيس علدية النءصبرة، علي ساّلم، : محمود مجءدلة

ل، ضمن قءئمة حزب الليكود عقيءدة المقبربرة في آذابر/ مءبرس المقع 24سيتبرشح النتخءعءت الكنيست الـ
برئيس الحكومة اإلسبرائيلية، عنيءمين نتنيءهو. وقءمت الصحيفة عحذف الخعبر الذي أوبردته على موقاهء 

 اإللكتبروني عاد نحو سءعة من نشبره.
 12/1/2021، 48عرب 

 
 قادة أحزاب إسرائيلية يتجاهلون اجتماع ا دعا إليه غانتس .22

 -من الوسط واليسءبر، دعوة وجههء لهم عيني غءنتس زعيم حزب أزبرق تجءهل قءدة أحزاب إسبرائيلية 
 أعيض، لاقد اجتمءع عينهمء كءن مقبربًرا مسء  أمس الثالثء .

وعحسب صحيفة ماءبريف، فإن جميع قءدة األحزاب الذين تم دعوتهم ومن عينهم يءئيبر العيد زعيم 
يتسءن هوبرويتز زعيم حزب ميبرتس، حزب هنءك مستقعل، وأفيغدوبر ليعبرمءن زعيم إسبرائيل عيتنء، ون

وبرون حولداي زعيم حزب اإلسبرائيليون، وموشيه يالون زعيم حزب تيلم، وقءدة أحزاب أخبرى، تجءهلوا 
جمياهم الدعوة لالجتمءع الذي كءن سيعحث إمكءنية التوحد ودبراسة الخيءبرات الممكنة إلسقءط حكم 

 برس/ آذابر المقعل.عنيءمين نتنيءهو خالل االنتخءعءت المقعلة في شهبر مء
وبرغم تجءهل الدعوة، إال أن مصءدبر من كتلة الوسط واليسءبر برجحت أن مثل هذه االتصءالت ممكن 

 أن تعدأ أوائل الشهبر المقعل قعل تقديم قوائم المبرشحين لالنتخءعءت عن األحزاب المختلفة.
 12/1/2021القدس، القدس، 
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 كيل حكومةاستطالع: المعسكر المناوئ لنتنياهو قادر على تش .23
اإلسبرائيلّية، يوم، الثالثء ، ابرتفءع قوة الماسكبر  12عّين استطالع للبرأي نشبرته القنءة : محمود مجءدلة

لو  120مقادا من أصل  62المنءوئ لبرئيس الحكومة اإلسبرائيلية، عنيءمين نتنيءهو، ليحصل على 
 جبرت االنتخءعءت اليوم.

مقاًدا عينمء سيتبراجع تمثيل القءئمة المشتبركة  29كود إلى كمء أظهبرت نتءئج االستطالع ابرتفءع قّوة اللي
مقاًدا حءلًيء، فيمء أظهبر استطالع القنءة تبراجع كل من حزب "تيكفء حداشء"  15مقءعد من  10إلى 

 عبرئءسة غدعون سءعبر، و"يمينء" عبرئءسة نفتءلي عينيت.
مقادا  45حبريدية(، يحصل على ويظهبر االستطالع أن الماسكبر الداعم لنتنيءهو )الليكود واألحزاب ال

ذا مء قبربر عينيت االنضمءم إلى هذا الماسكبر، فإن قوته ستصل إلى  مقادا، األمبر الذي  58فقط، وا 
 يمنع نتنيءهو من تشكيل حكومة.

ال يشمل المشتبركة( يستطيع تشكيل حكومة  -مقادا  52في المقءعل، فإن الماسبر المنءوئ لنتنيءهو )
 مقادا في الكنيست. 65عءلمشءبركة مع عينيت تضم 

 12/1/2021، 48عرب 
 

 مستوطنون يقتحمون "األقصى" مجددا تحت حراسة شرطة االحتالل .24
اقتحم متطبرفون يهود، الثالثء ، سءحءت المسجد األقصى من جهة عءب المغءبرعة، : القدس المحتلة

ت "األقصى"، واقتحم المستوطنون، سءحء وسط حبراسة مشددة من أفبراد شبرطة االحتالل اإلسبرائيلي.
 برغم اإلغالق الذي تفبرضه سلطءت االحتالل على القدس وسءئبر المنءطق؛ عسعب جءئحة "كوبرونء".
وفي تنءقض واضح، منات سلطءت االحتالل ماظم المقدسيين من دخول المسجد األقصى، وسمحت 

 لسكءن العلدة القديمة فقط، عأدا  الصلوات داخل المسجد؛ عحجة اإلغالق.
 12/1/2021، قدس برس

 
نقاذنا هو واجب الساعة .25  الحركة األسيرة: العمل على تحريرنا وا 

قءلت الحبركة الفلسطينية األسيبرة إن اكتشءف حءالت جديدة مصءعة عفءيبروس كوبرونء في سجن : غزة
ينذبر عخطبر شديد يحيط عءألسبرى كنء قد حذبرنء منه مبرابرا وتكبرابرا. وحملت  - 4قسم  -"بريمون" 

ن صحفي، حكومة االحتالل ووزيبر أمنهء الداخلي أميبر اوحنء المسؤولية الكءملة الحبركة األسيبرة في عيء
عن تابرض حيءة األسبرى للخطبر نتيجة إصبرابره على استثنء  األسبرى األمنيين من اللقءح المضءد 



 
 
 
 

 

 14 ص             5432 الادد:             1/13/2021 برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

وشددت الحبركة األسيبرة في كلمة وجهتهء لفصءئل الشاب الفلسطيني؛ على أن  لفءيبروس كوبرونء.
نقءذنء من أن يفتك عنء المبرض عفال إهمءل السجءن هو واجب السءعة"."الامل على تحبريبرن  ء وا 

 12/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وحدة استيطانية شرقي القدس 530االحتالل يصاد  على بناء  .26
كشفت مصءدبر إعالمية ععبرية النقءب، اليوم األبرعاء ، عن أن سلطءت االحتالل صءدقت : النءصبرة

وقءلت إذاعة "كءن" اإلخعءبرية الاعبرية  وحدة استيطءنية، شبرقي القدس المحتلة. 530على عنء  
وحدة في حي جيلو االستيطءني، جنوب  400البرسمية: إن "حكومة االحتالل صءدقت على عنء  

وأشءبرت إلى أن "لجنة التخطيط  في برمءت شلومو، شمءل المدينة المقدسة". 130غبرب القدس، و
الل في القدس، ستجتمع أيضء، غًدا الخميس، للمصءدقة نهءئيء على الخطة، والعنء  في علدية االحت

 التي تم دفاهء عضغوط سيءسية".
 13/1/2021، قدس برس

 
 مليون نسمة عدد سكان قطاع غزة 2.25إحصائية رسمية:  .27

أظهبرت اإلحصءئية السنوية الصءدبرة عن وزابرة الداخلية في غزة، أن عدد سكءن القطءع علغ : غزة
وحسب اإلحصءئية فإن عدد الذكوبر  المءضي. 2020نسمة، حتى نهءية عءم  61ألفًء و 254ين ومليون

آالف  110في المءئة، فيمء علغ عدد اإلنءث مليونًء و 50.7نسمة عنسعة  437ألفًء و 143علغ مليونًء و
ى من وعّينت اإلحصءئية أن محءفظة غزة تحتل المبرتعة األول في المءئة. 49.3نسمة، عنسعة  624و

 729ألفًء و 439نسمة، تليهء محءفظة خءنيونس عمجموع  712ألفًء و 847حيث عدد السكءن عمجموع 
مولودًا  490ألفًء و 53نسمة. وعخصوص أعداد المواليد والوفيءت، فقد شهَد خالل الاءم الُمنصبرم والدة 

في قطءع غزة خالل الاءم مولودًا في اليوم الواحد. كمء علغ عدد الوفيءت  148جديدًا في غزة، عمادل 
 حءلة وفءة. 5,143المءضي 

 12/1/2021، قدس برس
 

 اندالع مواجهات في بيرزيت وحزما وقباطية والمستوطنون يعتدون على الزيتون في بيت أمر .28
"األيءم": واصل المستوطنون اعتدا اتهم عحق المواطنين وممتلكءتهم وأقدموا، أمس، على  -محءفظءت 

ءبر المثمبرة في علدة عيت أمبر عمحءفظة الخليل، في الوقت الذي أصيب فيه اقتالع عشبرات األشج
مواطنون عحءالت اختنءق متفءوتة خالل مواجهءت شهدتهء علدات حزمء وقعءطية وعيبرزيت خالل 
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تصدي المواطنين لحملة اقتحءم شنتهء قوات االحتالل في محءفظءت عدة جبرفت خاللهء مسءحءت 
س عمحءفظة نءعلس، واستولت على منشأة زبراعية في علدة تقوع شبرق واساة من أبراضي قبرية عينءعو 

وقءل النءشط اإلعالمي محمد عوض: إن مجموعة مسلحة من مستوطني مستوطنة "كبرمي  عيت لحم.
براضي المواطنين في علدة عيت أمبر، هءجمت تحت حمءية جنود االحتالل تسوبر" المقءمة على أ

 أبراضي المواطنين في منطقة أعو برجب، واقتلات عشبرات األشجءبر المثمبرة عءللوزيءت والانب.
 13/1/2021، رام هللا، األيام

 
 "جنين... جنين"المخرج الفلسطيني محمد بكري سيستأن  قرار من  فيلم  .29

، «جنين... جنين»علن الفنءن الفلسطيني محمد عكبري، مخبرج فيلم : أ نظيبر مجلي - تل أعيب
الثالثء ، أنه سيستأنف القبرابر الجءئبر الذي أصدبرته المحكمة المبركزية اإلسبرائيلية في اللد، عمنع 

المحكمة »ألف دوالبر. الفتًء إلى أنه من الواضح أن  70عبرض فيلمه، وتغبريمه عمعلغ يضءهي 
وقءل إن قبرابر المحكمة يدل على خضوع القضء  في  «.ى القءنون والقضء سيءسية وال تمت عصلة إل

إسبرائيل إلى إبرادة جيش االحتالل، الذي يحءول التاتيم على جبرائمه عحق شاعنء الفلسطيني في 
قبرابرًا انتقءميًء يسي  لحبرية اإلعداع الفني، وينعغي أن على كل من تاز »واعتعبره «. المنءطق المحتلة

 «.أن يتجند إللغء  هذا القبرابر المشين عليه الحقيقة،
الفيلم يشوه »عءمًء لفيلم عكبري، قد قبربرت، االثنين، أن  18وكءنت محكمة اللد، وعاد مالحقة استمبرت 

 «. الحقءئق ويتجءهل وجهة النظبر اإلسبرائيلية في الموضوع، ويخلو من أي جهد لمابرفة الحقيقة
في إسبرائيل، وأمبرت عمصءدبرة جميع النسخ الصءدبرة وقضت عحظبر توزيع الفيلم ومنع عبرضه، عتءتًء، 

لزام الفنءن عكبري عتحمل المصءبريف القضءئية   .عنه، وا 

 13/1/2021، الشر  األوسط، لندن
 

 الئحة اتهام فقط 30جريمة قتل بالمجتم  العربي و 111تقاعس الشرطة:  .30
تل وقات في المجتمع الئحة اتهءم في جبرائم ق 30قدمت الشبرطة اإلسبرائيلية قبراعة : عالل ضءهبر

جبريمة عحسب ماطيءت الشبرطة،  111الابرعي خالل الاءم المءضي، علمء أن هذه الجبرائم علغ عددهء 
جبريمة، الاءم المءضي، وعءقي  100علمء أن عدد جبرائم القتل في المجتمع الابرعي في إسبرائيل علغت 

مشتعهء فقط. ومنذ  39تهءم ضد الجبرائم في القدس وهضعة الجوالن المحتلتين. وقدمت الشبرطة لوائح ا
في علدة كفبر عقب،  4المءضية، ُقتل ثمءنية أشخءص، عينهم  12مطلع الاءم الحءلي، أي في األيءم الـ
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وتدل هذه الماطيءت، عين أموبر أخبرى في أدائهء، على تقءعس الشبرطة الكعيبر في  شمءل القدس.
 مواجهة استفحءل الجبريمة في المجتمع الابرعي.

 12/1/2021، 48عرب 
 

 "وورلد تشيك" تزيل اسم الناشط الفلسطيني زاهر بيراوي من قائمة اإلرهاب .31
تمكن النءشط الفلسطيني اإلعالمي زاهبر عيبراوي من إجعءبر شبركة "ووبرلد تشيك" المملوكة لشبركة : لندن

" والتي كءنت سءعقء تءعاة لوكءلة طومسون برويتبرز على إزالة اسمه من قوائم Refinitiv-"بريفينيتيف
وتكللت جهود الفبريق القءنوني في  اإلبرهءب التءعاة لهء من غيبر وجه حق ودون أي مستندات قءنونية.

مكتب المحءمي فءبروق عجوا، والحقء في "شبركة عيبرلنغتونز" في لندن والتي استمبرت عءمين، عءلنجءح 
األضبرابر  في برد االعتعءبر لعيبراوي وهو برئيس اللجنة الدولية لكسبر الحصءبر عن غزة، وتاويضه عن

 التي تبرتعت على وضع اسمه في القءئمة ظلًمء.
 12/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وحدة استيطانية جديدة 800مصر تدين مصادقة االحتالل على بناء  .32

 800عنء   على قبرابرأدانت جمهوبرية مصبر الابرعية، مصءدقة حكومة االحتالل اإلسبرائيلي، : القءهبرة
وأعبرب  في الضفة الغبرعية، عءعتعءبره انتهءكء جديدا لمقبربرات الشبرعية الدولية.وحدة استيطءنية جديدة 

المتحدث عءسم الخءبرجية المصبرية أحمد حءفظ في عيءن له، الثالثء ، عن قلقه من الخطوات 
 المتالحقة لسلطءت االحتالل، لتقويض فبرص حل الدولتين.

 12/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 لبنان سيوّجه رسالة لألمم المتحدة إلدانة اعتداءات "إسرائيل" .33
طلب البرئيس اللعنءني ميشءل عون، الثالثء ، من خءبرجية عالده توجيه برسءلة إلى مجلس : عيبروت

وقءل عيءن للبرئءسة: إّن عون  األمن الدولي إلدانة اعتدا ات االحتالل اإلسبرائيلي على سيءدة عالده.
جية شبرعل وهعه، توجيه برسءلة عءجلة إلى مجلس األمن الدولي واألمين الاءم طلب من وزيبر الخءبر 

لألمم المتحدة أنطونيو غوتيبريش، إلدانة مء تبرتكعه سلطءت االحتالل من اعتدا ات وخبروقءت جوية 
 .1701لسيءدة لعنءن وللقبرابر 

 12/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يا  الجيش اإلسرائيلي يحتجز راعيا  لبنان .34
احتجزت قوات إسبرائيلية، )الثالثء (، براعيًء لعنءنيًء وفق مء أفءدت وكءلة األنعء  البرسمية  عيبروت:

وأوبردت الوكءلة الوطنية  الحدود.« تجءوزه»اللعنءنية، فيمء قءل الجيش اإلسبرائيلي إنه يتم استجواعه عاد 
براعاة من عصبر اليوم على خطف دوبرية تءعاة للادو اإلسبرائيلي أقدمت في ال»لإلعالم في لعنءن أن 

 «.البراعي اللعنءني... في محلة عسطبرة في كفبرشوعء، واقتءدته إلى داخل األبراضي المحتلة
وأكد المتحدث عءسم قوة األمم المتحدة الموقتة في جنوب لعنءن )يونيفيل(، اعتقءل القوات اإلسبرائيلية 

 عءألمبر.أعلغت الجيش اللعنءني « يونيفيل»للبراعي، مشيبرًا إلى أن 
 12/1/2021، لندن، الشر  األوسط

 
 االحتالل اإلسرائيلي يشن غارات جوية شرقي سورية .35

أعلنت وسءئل إعالم النظءم السوبري البرسمية، صعءح اليوم )األبرعاء (، أن إسبرائيل شنت غءبرات على 
ن انفجءبرات وأكد المبرصد السوبري لحقوق اإلنسءن، أ منءطق في ديبر الزوبر والعوكمءل شبرقي سوبرية.

عنيفة دوت في أبرجء  محءفظة ديبر الزوبر، نتيجة قصف يبرجح أنه لطءئبرات إسبرائيلية استهدفت 
مستودعءت عيءش وماسكبر الصءعقة عند أطبراف مدينة ديبر الزوبر، ومستودعءت ومقبرات في علدتي 

وبر الى ضبرعة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة الز  18العوكمءل والميءدين، حيث نفذت أكثبر من 
 الحدود السوبرية الابراقية في عءدية العوكمءل.

 13/1/2021قدس برس، 
 

 وحدة استيطانية بالضفة الغربية 800السعودية تدين إنشاء  .36
وحدة استيطءنية  800البريءض: أدانت الساودية، )الثالثء (، عشدة قبرابر إسبرائيل المصءدقة على إنشء  

برجية الساودية، في عيءن، برفضهء القءطع هذه الخطوة وجددت وزابرة الخء جديدة في الضفة الغبرعية.
 عوصفهء انتهءكًء جديدًا لمقبربرات الشبرعية الدولية، وتهديدًا للسالم، وتقويضًء لجهود حل الدولتين.

 12/1/2021، لندن، الشر  األوسط
 

 إدانات عربية لمصادقة حكومة االحتالل على بناء وحدات استيطانية جديدة .37
ت األمءنة الاءمة لمنظمة التاءون اإلسالمي قبرابر سلطءت االحتالل المصءدقة أدان وفء: -عواصم 

وحدة استيطءنية جديدة في الضفة الغبرعية، ماتعبرة ذلك انتهءكًء صءبرخًء للقءنون  800على إنشء  
وأكدت المنظمة أن تسءبرع وتيبرة عنء  وتوسيع المستوطنءت  الدولي وقبرابرات األمم المتحدة ذات الصلة.
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مءبرية غيبر القءنونية على األبرض الفلسطينية المحتلة ال يخدم عملية السالم القءئمة على حل االستا
 الدولتين الذي أقبرته الشبرعية الدولية ومعءدبرة السالم الابرعية.

وفي أنقبرة، قءلت وزابرة الخءبرجية التبركية في عيءن لهء، مسء  أمس: "نشابر عءلقلق إزا  برغعة الجءنب 
وأكد العيءن أن  وحدة استيطءنية في الضفة الغبرعية". 850دقة على مخطط إنشء  اإلسبرائيلي في المصء

إسبراع الجءنب اإلسبرائيلي في عملية المصءدقة قعيل استالم اإلدابرة األميبركية الجديدة منصعهء، ياد 
 دليال آخبر على عدم شبرعية هذه الوحدات االستيطءنية.

الحجبرف قبرابر سلطءت االحتالل عنء  الوحدات  فينء الخليجيالاءم لمجلس التاءون  األمينوأدان 
في  اإلسبرائيليةله أمس، برفض المجلس التءم للخطط  عيءنالحجبرف في  وأكد .الجديدة االستيطءنية

 الشقيق الفلسطينيالحجبرف "دعم مجلس التاءون للشاب  وأكد .اھیعل السيءدةوفبرض  الغبرعيةالضفة 
للسالم  الابرعيةوفق المعءدبرة  الشبرقيةالقدس  ءصمتمءوعوحقه المشبروع في إقءمة دولته المستقلة 

 وقبرابرات األمم المتحدة".
 13/1/2021األيام، رام هللا، 

 
 إقامة "منتد  صداقة إسرائيل المغرب" لتنشيط التعاون .38

سبرائيل،ألول مبرة منذ تطعيع الاالقءت عين المملكة المغبرعية : شماون آبران تم تشكيل "منتدى  وا 
المغبرب. ويفيد غبرب" عبرئءسة سءم عن شيتبريط، برئيس الفيدبرالية الاءلمية ليهود صداقة إسبرائيل الم

مبراسلنء للشؤون السيءسية أن المنتدى يضم شخصيءت عءمة وضعءط شبرطة متقءعدين وقضءئيين 
وبرجءل وسيدات أعمءل وبرؤسء  علديءت سءعقين وغيبرهم. ومن عين أهدافه تنشيط التاءون عين إسبرائيل 

وسيعءدبر المنتدى إلى تقديم الخدمءت والمسءعدات  تلف المجءالت وخءصة السيءحة.والمملكة في مخ
 لسيءح مغءبرعة يزوبرون إسبرائيل.

 5/1/2021، هيئة البث اإلسرائيلي مكان
 

 وتريد جر دمش  للتطبي ة بسوري "إسرائيل"اإلمارات تدعم فورين بوليسي:  .39
، ”همء أفضل أصدقء  الشبرق األوسط الجدد إسبرائيل واإلمءبرات“تحت عنوان  إعبراهيم دبرويش: –لندن 

مقءال أعدته الصحءفية أنشءل فوهبرا قءلت فيه إن التقءبرب عين العلدين ” فوبرين عوليسي“نشبرت مجلة 
وتبرى فوهبرا أن  قوى أول شبراكة إسبرائيلية عءلمنطقة.” اتفءقيءت إعبراهيم“عاد توقيع مء أطلق عليهء 

ءت دعلومءسية على مستويءت عءلية، فهي ععءبرة عن تحول في اتفءقيءت إعبراهيم ليست ععءبرة عن اتفءقي
الوال ات، فءإلسبرائيليون واإلمءبراتيون ليسوا مجبرد شبركء  حذبرين عل حلفء  تتوطد أواصبر الاالقة عينهم 
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عطبريقة متزايدة. الاالقة الجديدة مع أعو ظعي هي صداقة حقيقية. وتنتشبر شءئاءت عن محءوالت 
بر األسد توقيع اتفءقية دعلومءسية مع إسبرائيل أيضء. ولم يصدبر عن نظءم اإلمءبرات إقنءع نظءم عشء

يبران إسبرائيل شجب قوي لالتفءقية اإلمءبراتية اإلسبرائيلية، عل وانتشبرت  -األسد الذي يزعم أنه يواجه وا 
لقطءت فيديو على اإلنتبرنت تظهبر أحد أعضء  حزب العاث، مهدي دخل هللا، وهو يدعو إلى توقيع 

 دة سالم مع إسبرائيل.سوبريء ماءه
 12/1/2021، لندن، القدس العربي

 
 مصادقة حكومة االحتالل على بناء وحدات استيطانية جديدة االتحاد األوروبي وفرنسا يدينان .40

وحدة سكنية في  800وفء: أدانت فبرنسء، مسء  أمس، إعالن إسبرائيل عنء  أكثبر من  -عواصم 
ءن، "السلطءت اإلسبرائيلية إلى عدم تنفيذ هذه القبرابرات، ودعت فبرنسء في عي مستوطنءت الضفة الغبرعية.

كمء دعت الطبرفين إلى اإلحجءم عن اتخءذ أي تدعيبر أحءدي الجءنب من شأنه أن يقّوض حل 
وفي عبروكسل، دعء النءطق البرسمي عءسم  الدولتين القءئم على القءنون الدولي والماءييبر المتّفق عليهء".

تحءد األوبروعي عيتبر ستءنو، أمس، إسبرائيل إلى وقف عنء  مفوضية الشؤون الخءبرجية في اال
 المستوطنءت في الضفة الغبرعية.

وقءل ستءنو في عيءن: "ندعو إسبرائيل لوقف هذه األفاءل والتبركيز على استئنءف الحوابر عدال من عنء  
 مستوطنءت غيبر شبرعية".

 13/1/2021األيام، رام هللا، 
 

 اهو.. إعالن وفاة إمبراطور القمار شيلدون أديلسونداعم االستيطان وصدي  ترامب ونتني .41
أُعلنت يوم الثالثء  وفءة إمعبراطوبر القمءبر األميبركي شيلدون أديلسون الذي كءن أحد أثبريء  الاءلم، 
والمابروف عتأييده القوي للبرئيس دونءلد تبرامب وبرئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي عنيءمين نتنيءهو، ودعمه 

وقءلت شبركته "الس فيغءس سءندز" إن أديلسون توفي  فة الغبرعية المحتلة.لالستيطءن اليهودي في الض
 عءمء، متأثبرا عمضءعفءت إصءعته عمبرض السبرطءن. 87الليلة المءضية عن عمبر نءهز 

ويابرف أديلسون عدعمه السخي للجمهوبريين عمن فيهم البرئيس المنتهية واليته دونءلد تبرامب، كمء كءن 
 ئيل.من الداعمين العءبرزين إلسبرا

وستقءم له جنءزة في إسبرائيل، ومن المتوقع إقءمة مبراسم تأعين في وقت الحق في الس فيغءس عوالية 
 نيفءدا.
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وقءل نتنيءهو إنه وزوجته يشابران عءلحزن لوفءة أديلسون، وأضءف "لقد كءن صديقء برائاء لنء شخصيء، 
 ئيل وأميبركء".وعطال ال يصدق للشاب اليهودي والدولة اليهودية والتحءلف عين إسبرا

 12/1/2021الجزيرة.نت، 
 

 حماس.. في مرمى خصومة فاجرة .42
 سءبري عبراعي
حبركة محظوبرة من االحتالل اإلسبرائيلي في الضّفة الغبرعية والقدس، ُيالَحق عنءصبرهء عءالعتقءل 
والمنع من السفبر ومصءدبرة أموالهم وممتلكءتهم، وهي محءصبرة في قطءع غّزة، والحكومة التي تديبرهء 

، وهي مقءعل 2006لقطءع غيبر ماتبرف عهء إقليمّيًء ودولّيًء، ولم تزل الحبروب ُتشّن عليهء منذ الاءم في ا
ذلك تواِجه الادوان المستمبّر عءلسالح، والصّد الانيف، والتدعيبر الاسكبري واألمني. حبركة هذا شأنهء 

 يزعم عاضهم أّنهء كعقية الحكومءت الابرعية!
س وحكومتهء في قطءع غّزة وعين الحكومءت الابرعية، إال عءلتجبّرد التءّم ال يمكن ألحد المسءواة عين حمء

من الاقل واألخالق ماًء، وهو أمبر ال ينفي وقوع الحبركة في أخطء  في مستويءت متاددة، سوا  في 
، فبرّد العهتءن عن واالستبراتيجيةأطبرهء التنظيمية، أو في إدابرتهء الحكومية، أو في سيءسءتهء التكتيكية 

كة ال يستلزم برفض نقدهء، أو تصّوبر عصمتهء، ولكن الاقول التي تسءوي عينهء وعين الحكومءت الحبر 
الابرعية، مع جال  الفبرق، لن تمتنع عن اقتبراف مغءلطة مكشوفة كهذه، تزعم عهء أّن أّي دفءع عن 

 الحبركة هو برفض لنقدهء وتصّوبر لاصمتهء!
م، دعء القبرآن للادل مع الخصم، فال تنءفي والحءصل أّن الخصومة لمء كءنت مظنة التحءمل والظل

عين وقوع الخصومة وعين الادل مع الخصم، ﴿يء َأيَُّهء الَّذيَن آَمنوا كونوا َقّواميَن ّلِلَِّ ُشَهداَ  ِعءلِقسِط وال 
نَّ اّلِلََّ َخعيبٌر ِعمء َتاَملوَن﴾، ولّمء َيجبِرَمنَُّكم َشَنآُن َقوٍم َعلى َأاّل َتاِدُلوا اعِدلوا ُهَو َأقبَرُب ِللتَّقوى َواتَُّقوا اّلِلََّ إِ 

كءنت القبراعة عكل دبرجءتهء، مظنة المحءعءة وّجه القبرآن إلى ضبروبرة الشهءدة عءلحّق ولو على النفس، 
 َن..﴾.﴿يء َأيَُّهء الَّذيَن آَمنوا كونوا َقّواميَن ِعءلِقسِط ُشَهداَ  ّلِلَِّ َوَلو َعلى َأنُفِسُكم َأِو الواِلَديِن َواألَقبَرعي

والتذكيبر عءلعدهيءت شءّق على النفس، خءّصة، مثل هذه العدهيءت إن ُذّكبر عهء منتسعون للامل 
اإلسالمي، أو حملة شهءدات عليء في الشبرياة، كذلك الدكتوبر الكويتي الذي يايش في تبركيء، في 

ن يدافع حدود علمي، مستفيدًا من حكم أبردوغءن، متجّنيًء على حمءس عتهم قد تنطعق على عاض م
 عنهم ويبرّوج لهم، ولكن العدهيءت قد تنطمس في غمبرة التحءمل والتمبركز حول الذات!

من الواضح أن منطلق التحءمل على حمءس، هو تطويبرهء للاالقة مع إيبران، في السنوات األخيبرة، 
سوبريء، عادمء تابرضت هذه الاالقة لهّزة قوّية، جبّرا  انحيءز الحبركة عن النظءم السوبري، وخبروجهء من 



 
 
 
 

 

 21 ص             5432 الادد:             1/13/2021 برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

ن كءن العاض قد تكون له  ظهءبرهء تاعيبرات ماءبرضة لسيءسءت النظءم تجءه ثوبرة الشاب السوبري، وا  وا 
 أسعءب غضب شخصي العتقءده أن حمءس ال توليه اهتمءمًء يتفق وتقديبره المفبرط لنفسه!

الحديث عن عالقة حمءس عإيبران له مستويءن، األول، معدأ الاالقة، وهو مبرفوض عند عاضهم 
عءب طءئفية، وهو صبريح في ذلك، وعند عاض آخبر، عذبرياة سيءسءت إيبران في المنطقة الابرعية ألس

من عاد الثوبرات الابرعية، وفي حين يتسلح العاض األول عءلسيءسءت الظءهبرة إليبران دلياًل على صحة 
 يبران تلك.موقفه الطءئفي، فإّن كثيبرًا في العاض الثءني يغطي فيه كءمنًء طءئفّيًء خجواًل عسيءسءت إ

أّمء المستوى الثءني، فهو النقمة على تصبريحءت وتاعيبرات يعديهء عاض من قيءدات حمءس، أو تظهبر 
في قطءع غّزة وقد ال تكون حمءس مسؤولة عنهء. ثمة من يقول إّنه متفهم لدواعي حمءس للاالقة مع 

غة في تلك التاعيبرات، عمء إيبران، في ظّل ظبرف عبرعّي متبرّد وماءد للحبركة، لكنه ال يمكنه تفهم المعءل
 يمّس مشءعبر الماليين من الشاوب الابرعية المتضبّربرة من السيءسءت اإليبرانية، وهذا العاض محّق.

ليست المشكلة في اتخءذ موقف من عالقة حمءس عإيبران، سوا  ألسعءب معدئية أم ألسعءب متالقة 
ياي، حتى لو عدا ألنصءبر حمءس أّن عطبريقة إدابرة حمءس لهذه الاالقة إعالمّيًء. فهذا االختالف طع

دواعي الحبركة في توثيق هذه الاالقة مقعولة، عل وضبروبرية في عاض جوانعهء، فإّن النءس يختلفون 
في مستويءت البرؤية، وزوايء النظبر، وطبرائق التفكيبر، والقدبرة على مالحظة التاقيد في الواقع. وهنء 

أو أن ُتابِرض الحبركة وأنصءبرهء عمن ال يصلح إّمء أْن ُيدابر حوابر مع من يصلح الحوابر ماهم، 
 الحوابر ماهم، مءضية في مء تظّنه صواعًء.

ولكن المشكلة في قصبر النظبر على الحبركة من نءفذة عالقتهء عإيبران فحسب، وكأنه ال اشتغءل 
للحبركة وال قضية لهء سوى هذه الاالقة، وكأنهء لو أسء ت في هذه الاالقة؛ فقد أسء ت في كل 

ت عاضهم ينفي حتى مقءومتهء، ويسءويهء عءلحكومءت الابرعية، ويتنكبر لكل مء خءضته شي ، فعء
وتخوضه من حبروب وماءبرك، وأسبر جنود، وصفقءت تعءدل أسبرى، فقط ألّنه سءخط على عالقتهء 

 عإيبران، وهذا كّله خلل عقلي ونفسي وشبرعي.
جاي من لحظة عالقءت حمءس وصل األمبر ععاضهم أن ُيقّيم مسيبرة الحبركة منذ عشبرين سنة، عأثبر بر 

األخيبرة عإيبران، وهذا العاض يعلغ عه التنءقض معلغًء يجال فيه حمءس مبّرة مسؤولة عن االنقسءم 
الفلسطيني، ومبّرة جز ًا من سلطة حبركة فتح، ومبّرة يجال سلطة فتح خيبرًا منهء، ومبّرة يزعم أن حمءس 

عءمًء، أي قعل استشهءد قءدتهء المؤسسين  قد تغيبرت عاد استشهءد قءدتهء المؤسسين، ومبرة منذ عشبرين
)علمًء عأّن حمءس أسست لاالقءتهء عإيبران في عهد قءدتهء المؤسسين(، ومبرة يهءجم الحبركة ألنهء 
دخلت السلطة، ومبرة يهءجمهء ألنهء مء تزال تحكم عال انتخءعءت، عءلبرغم من أنه ال يمكن لهء أن تجبري 

 انتخءعءت إال عءالتفءق مع السلطة!
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التنءقضءت كّلهء صءدبرة عن شخص واحد، منتسب للالم الشبرعي، يحبّرض الخليجيين على  هذه
حمءس، زاعمًء أّنهء ستقف مع إيبران لو استهدفت الخليج، كمء وقفت ماهء في الابراق وسوبريء. وال شّك 

ني أّن هذه كذعة فءحشة، فءلحبركة لم تقف مع إيبران في سيءسءتهء في سوبريء والابراق، ومديحهء لسليمء
 محصوبر في دوبره في دعم المقءومة الفلسطينية، وال يلزم، عند األسويء ، من هذه تلك!

لست في صدد تفكيك تنءقضءته وكشف أكءذيعه، لقّلة أهّميته الشخصية، ولكن كون تنءقضءته، 
وأكءذيعه تصلح نموذجًء على التحءمل الذي تاءنيه حمءس، ومجءفءة عاضهم للادل، وفجوبره في 

استسالمه لمشءعبر شخصية غءضعة.. َحُسن أن نقف عند عاضهء، ولمء فيهء فيهء من الخصومة، و 
ال فإنني ممن ينتقد مبرابرًا تاعيبرات حمءس حول عالقءتهء عإيبران،  الداللة على التجبرد من المصداقية، وا 

 وممن يالنون مخءلفتهم لعاض اختيءبرات الحبركة السيءسية، ومن على منءعبر حمءس اإلعالمية!
ضهم عن جبرائم دول أخبرى سوى إيبران، تسحق النءس عطءئبراتهء ومؤامبرتهء، وعدم اهتمءمه سكوت عا

لوجود عالقءت لحمءس عهء حين وجودهء، وتبرويج عاضهم لشخصيءت وأحزاب ودول تتمتع عاالقءت 
تتفوق على عالقءت حمءس عإيبران، عءلبرغم من ساة خيءبراتهء عءلنسعة لحبركة محءصبرة، دليل كءف 

األخالقي لذلك العاض، الذي يستهدف حبركة ال يصيعه ضبربر، ال من نقدهء وال من  على االهتبرا 
 نصحهء، وهو مطلوب، عل وال من هجوم كءسح عليهء يستهدف كّل فضيلة لهء.

 12/1/2021، "21موق  "عربي 

 
 "مؤامرة" الربي  العربي و"إسرائيل".. كي  التقى األعداء على نفس "الكذبة"؟ .43

 فبراس أعو هالل
نطالق الثوبرة التونسية المجيدة قعل عشبر سنوات وحتى اليوم، يتهم العاض الثوبرات الشاعية منذ ا

الابرعية عأنهء "مؤامبرة صهيونية"، أو أمبريكية، عهدف إدانة هذه الثوبرات، واتهءم من قءموا عهء ودفاوا 
 أثمءنء عءهظة لهء عأنهم عملوا عوعي أو عدون وعي ضمن المؤامبرة تلك.

لمفءبرقة أحيءنء، والسخبرية أحيءنء أخبرى، هو أن يتفق على هذا االتهءم طبرفءن خصمءن، ولال مء يثيبر ا
يكن كل منهمء الادا  لآلخبر، وهمء مؤيدو األنظمة التقليدية التي كءنت تابرف "عمحوبر االعتدال"، 

 ومؤيدو الدول التي كءنت تصنف ضمن "محوبر الممءناة".
ءبر لهمء أعاله يجب أن يؤخذ عاين االعتعءبر في نقءش ثمة سيءق تءبريخي لتطوبر مواقف الطبرفين المش

هذه الظءهبرة، فءلطبرف األول عدا متشككء عءلثوبرات وبرافضء منذ عدايتهء عسعب تعايته ألنظمة الحكم في 
عالده، ألن هذه األنظمة خشيت من خسءبرة حلفءئهء في المنطقة من جهة، ومن انتقءل عدوى الثوبرات 

دابرة أوعءمء  لعالدهء من جهة ثءنية، ولهذا فقد عدأت عممءبرسة الضغوط على الواليءت المتحدة وا 
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خصوصء عاد انتقءل الشبرابرة إلى مصبر، عهدف دعم البرئيس المخلوع حسني معءبرك وعدم التخلي عنه 
 خوفء من سقوطه كمء حدث مع البرئيس التونسي البراحل زين الاءعدين عن علي.

ألنظمة هذه الدول تبروج لفكبرة "المؤامبرة اإلسبرائيلية"  وفي الوقت ذاته الذي كءنت المءكينة اإلعالمية
لتمزيق الدول الابرعية ععبر الثوبرات، كءنت الفبرق الدعلومءسية لهء تنسق مع دعلومءسيي تل أعيب 
لممءبرسة الضغط في واشنطن وعواصم الغبرب األخبرى لتقديم الدعم لنظءم معءبرك. لم تخف تل أعيب 

لغبرب، وكءن موقف عواصم "االعتدال الابرعي" واضحء أيضء دعمهء لنظءم معءبرك دعلومءسيء في ا
 لجهة برفض الثوبرات الشاعية ووصفهء عءلفوضى والخبراب.

فكيف يمكن أن نصدق ادعء  هذا الطبرف عأن الثوبرات "مؤامبرة إسبرائيلية" في ظل الموقف الواضح 
لدعم معءبرك عهدف إكمءل لقءدة االحتالل؟ اللهم إال إذا اعتعبرنء أن تل أعيب كءنت تبرسل دعلومءسييهء 

 المشهد المسبرحي للمؤامبرة!
أمء الطبرف الثءني، وناني عه دول "محوبر الممءناة" ومؤيديهء، فقد أعلن دعمه الواضح في عدايءت 
"البرعيع الابرعي"، واعتعبرهء ثوبرة على أنظمة مابروفة عءلتطعيع مع االحتالل، و"التعاية للمشبروع 

نت إيبران تالن نفس الموقف، عل إن المبرشد اإليبراني علي اإلمعبريءلي"، ومن ضمن هذا الطبرف كء
 خءمنئي اعتعبر الثوبرات الابرعية امتدادا واستلهءمء للثوبرة اإلسالمية في إيبران.

ومع وصول شبرابرة الثوبرة إلى سوبريء، عدأت مواقف هذا الطبرف تتغيبر تمءمء، وصءبرت تاتعبرهء مؤامبرة 
تتهم كل من يؤيدهء عءلمشءبركة في هذه المؤامبرة. فهل "إسبرائيلية وأمبريكية وكونية" ضد المقءومة، و 

 كءنت دولة االحتالل تؤيد فاال الثوبرة السوبرية الشاعية؟
وحينمء نضع هذه النتيجة فإننء ال ننطلق ممء يبردده أصحءب التفسيبرات التآمبرية من عاض األطبراف 

د مسبرحية، إذ أن هذه المؤيدة للثوبرة، والتي تبرى أن عدا  نظءم األسد لدولة االحتالل هو مجبر 
التفسيبرات ال تقل عؤسء عن أصحءب نظبرية "المؤامبرة اإلسبرائيلية"، ولكننء نستند إلى خالصة غءلعية 

 التصبريحءت والدبراسءت التي صدبرت في تل أعيب.
عسعب تعنيهم لمعدأ  لم يكن قادة االحتالل متشجعين لتأييد الثورة السورية لثالث أسباب: األول

ابرفه خيبر من الشيطءن الذي ال نابرفه"، عمانى أن نظءم األسد االعن عمء هو امتداد "الشيطءن الذي ن
لنظءم حءفظ األسد، يمءبرس سيءسة محسوعة ويمكن توقاهء، وعشكل أو عآخبر فقد تاودت عليهء تل 
أعيب وتحسن التاءمل ماهء، فيمء ال يمكن توقع سيءسءت نظءم مء عاد الثوبرة في حءل نجحت في 

 سد.تغييبر حكم األ
فهو أن تل أعيب تدبرك تأييد الشاوب الابرعية جمياهء للقضية الفلسطينية وبرفضهء  أما الثاني

لالحتالل وللمشبروع الصهيوني، وعءلتءلي فهي تخشى من أن أي انتخءعءت ديمقبراطية حقيقية في 
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سوبريء وغيبرهء ستفبرز حكمء شاعيء يمتلك موقفء واضحء مؤيدا للشاب الفلسطيني، خصوصء مع 
 خءوف من صاود التيءبرات اإلسالمية التي تبرى فيهء تل أعيب عدوا مؤكدا.الم

فهو أن تل أعيب ال تبريد أي ديمقبراطية نءجحة في المنطقة الابرعية، ألن هذا  أما السبب الثالث،
سيقّوض بروايتهء في الغبرب، والتي تقوم على ادعء  أن "إسبرائيل هي واحة الديمقبراطية الوحيدة في 

عين دول متوحشة وأنظمة عدائية استعدادية"، وهي البرواية التي يحصل االحتالل من الشبرق األوسط 
خاللهء على التأييد في الغبرب، على األقل في البرأي الشاعي الاءم وفي السءحة األكءديمية 

 واإلعالمية.
هء في هذه األسعءب دفات تل أعيب للخشية من الثوبرة السوبرية، ولذلك لم تالن تأييدهء، ولم تسع لدعم

الغبرب، ولكنهء صءبرت تفضل مع الوقت أن يتحول الوضع في سوبريء إلى صبراع يفكك الدولة، 
ويضاف كءفة أعدائهء: النظءم وحلفءئه من جهة، والقوى الماءبرضة والشاعية من جهة أخبري، وهو مء 
ن حصل لألسف الحقء عسعب التاءمل األمني الدموي من النظءم مع الثوبرة السلمية، ومء أتءحه م

قليمي.  تدخل غبرعي وا 
ذا تجءوزنء فتبرة عدايءت الثوبرات وانتقلنء لقبرا ة موقف االحتالل من الصبراعءت القءئمة اليوم في دول  وا 
"البرعيع الابرعي"، فإننء سنجد األيدي والمواقف "اإلسبرائيلية" حءضبرة هنءك، فهي تؤيد نظءم السيسي 

ة حفتبر ممثل الثوبرة المضءدة في ليعيء، وتخشى الذي يمثل خسءبرة الثوبرة في مصبر، وتدعم اللوا  خليف
من الوصول لالستقبرابر في اليمن أو نجءح التحول الديمقبراطي في تونس. إذا فتشنء إذن عن 
"إسبرائيل" فسنجدهء عال شك تقف في ماسكبر الثوبرات المضءدة، وهو مء يؤكد أنهء تاءدي الثوبرات 

 الابرعية ألسعءب تتالق عمصءلحهء.
ن النتيجة التي آلت إليهء األوضءع اليوم عاد سنوات من الثوبرات هي لصءلح قد يقول العاض أ

االحتالل، وهو أمبر صحيح تمءمء، ولكن الصبراع في المنطقة الابرعية عين الشاوب الطءمحة للحبرية 
 والكبرامة وعين األقليءت الحءكمة التي تاتقد أن شبرعيتهء تستمد من واشنطن وتل أعيب لم ينته.

شءه االحتالل الصهيوني هو انتصءبر الشاوب في هذا الصبراع الطويل، فءلشاوب إن أكثبر مء يخ
الابرعية جمياهء كءنت مع فلسطين قعل الثوبرات، وستعقى ماهء عاد الثوبرات، ولكنهء لن تتمكن من 
تبرجمة تأييدهء للشاب الفلسطيني إال إذا حسمت صبراعهء أوال مع االستعداد واستطءعت تءليء أن 

 تفبرض كلمتهء.
 13/1/2021، "21وق  "عربي م
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داخل المعسكر  "القيمة"و "الحلي "في ظل توتر بين مصر واإلمارات.. كي  تناور إسرائيل بين  .44
 اإلقليمي؟

 دان شيفتن
في التوتبر عين اإلمءبرات ومصبر، من منهمء يتاين على إسبرائيل أن تؤيده؟ لمنظومة الاالقءت النءشئة 

ة وفضءئل هءئلة، كمء أنهء تطبرح أيضًء ماءضل مبركعة وغيبر مؤخبرًا مع الاءلم الابرعي أهمية كعيبر 
، ينعغي أن نتالم كيف ننءوبر في التوتبرات عين ”كله ضدنء“مابروفة. عندمء ال يكون الاءلم الابرعي 

الشبركء  الابرب الكثيبرين والمتنوعين إلسبرائيل في المنطقة. وفي الاصبر السءعق أيضًء، الذي تميز 
ميق، كءنت هنءك حءجة إلى منءوبرة برقيقة. لكنهء في الظبروف الجديدة عاالقءت سبرية وعدا  شاعي ع

خيءبرات عديدة الستثمءبر المءل االستبراتيجي إلسبرائيل ومحءولة مواظعة لضمءن ”: مشءكل أغنيء “تاد 
 مبردود عءٍل.

قول شكسعيبر الشهيبر عأن الماءنءة والضءئقة تقبرعءن عين من لم يكن عوساهم أن يتصوبروا ذلك، تحوبر 
العحث االستبراتيجي ليصعح القول عأن السيءسة تجال الغبرعء  أحعة من حيث الشبراكءت الغبريعة في في 

إلى جءنب ” السبريبر“السءحة السيءسية. وهكذا مثاًل وجدت إسبرائيل نفسهء في الاصبر السءعق في 
فشءل البراديكءليين ف ي نءصبر في منتصف الستينيءت عندمء حءولت الدولتءن االمتنءع عن الحبرب وا 

دمشق ممن أبرادوا جبر مصبر إلى مواجهة مع إسبرائيل حول ميءه نهبر األبردن. في الاصبر الجديد نجد 
 أن السءحة أكثبر تاقيدًا، فءلالععون أكثبر تنوعًء، والسءحءت تنتشبر إلى مء وبرا  مجءالت المنطقة.

د السءدات إن الحليف اإلقليمي األهم إلسبرائيل هي مصبر السيسي. فماءهدة السالم المنفبردة في عه
غيبرت من األسءس ميزان القوى اإلقليمي لصءلح إسبرائيل. السيسي أنقذ مصبر والشبرق األوسط 
لى الحبرب  سبرائيل من برعب حكم اإلخوان المسلمين، والذي كءن سيجبر المنطقة إلى البراديكءلية وا  وا 

ءبرب مع وحمءم دمء . أمء الحلف األهم في السنة األخيبرة فهو مع اإلمءبرات. وهذا يعشبر عءلتق
الساودية، وياد عءلكثيبر في مجءل التاءون االقتصءدي واألمني، وعدوبر على مستوى عءل في الصبراع 
ضد جملة من المحءفل البراديكءلية في المنطقة. نخعة اإلمءبرات تابرض ألول مبرة صيغة شبرعية واساة 

همة في المنطقة وكءملة للدولة اليهودية. قد تكون مصبر أهم، ولكن اإلمءبرات تجلب قيمة إضءفية م
 وفي واشنطن.

سبرائيل، كلهء تنتمي إلى الماسكبر اإلقليمي الذي يخءف تطلاءت هيمنة إيبران  مصبر، واإلمءبرات، وا 
اإلقليمية ويكءفح اإلخوان المسلمين عصفتهم هذه، ويخءف محءوالت أبردوغءن فبرض إمبرته على 

هء، التي تامل عءلتشءوبر الحوض الشبرقي للعحبر المتوسط، وياءبرض الحكومة الليعية الماتبرف ع
وعءلدعم من الطءغية التبركي، ويدعم الجنبرال الليعي المتمبرد خليفة حفتبر. وهو ماسكبر يستند إلى 
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الواليءت المتحدة في السءحة الدولية، غيبر أن فيه فبروقءت مهمة من حيث التشديد. فعينمء تقلق مصبر 
على حدودهء الغبرعية، فإن اإلمءبراتيين من اإلخوان المسلمين ومن التهديد الفوبري الليعي والتبركي 

والساوديين يخءفون من إيبران وفبروعهء. وعينمء تبرى مصبر في المشءبريع اإلثيوعية في أعءلي النيل 
تهديدًا ذا أعاءد وجودية، يفحص اإلمءبراتيون السءحة الجنوعية في العحبر األحمبر في سيءق أوسع من 

 التصدي للحوثيين في اليمن والعحبر األحمبر.
كل هذه المجءالت ثمة توتبر ومنءفسة: اإلمءبراتيون، وفي أحيءن قبريعة عإسنءد ساودي، يكونون أقل  في

تشددًا تجءه القطبريين الداعمين لإلخوان المسلمين وتجءه حكومة السبراج في ليعيء، ويؤيدون إثيوعيء دون 
في الجءبر السوداني أن يشتبرطوا المسءعدة عضمءن مستهلكي الميءه المصبريين، ولكي يقيموا مكءنتهم 

في مصبر من الجنوب. كمء أن عمق الاالقءت اإلمءبراتية مع إسبرائيل والواليءت المتحدة يثيبر قلق 
القءهبرة. لقد برحعت مصبر عءلسالم مع إسبرائيل. ولكن عن زايد والواليءت المتحدة لم يكونء يحتءجءن إلى 

ء تأتي على حسءعهء. ومن المتوقع إلدابرة السيسي كي يقيمءنه، والاالقءت الثنءئية تتجءوز القءهبرة وبرعم
عءيدن أن تضغط على السيسي في موضوع حقوق اإلنسءن، أمء مكءنة مصبر كءلابراب الحصبري 
للسالم مع إسبرائيل فقد ال تدافع عنهء كمء في المءضي. ومن غيبر المتوقع لمصبر أن تفقد مكءنتهء 

عءلمسءعدات االقتصءدية عخالف منءفسهء في كءلدولة الابرعية األكعبر واألكثبر تمءسكًء، ولكنهء تتالق 
 الخليج الفءبرسي. وقد توازن هذا التالق دومًء عءالعتبراف عأهميتهء اإلقليمية، وهذا يتآكل أمءم عينيهء.

إسبرائيل ملزمة عأن تاتبرف عهذه الحسءسيءت وتحذبر في المنءوبرة عينهء. من المهم تطويبر الفبرص 
 كءت التي أثعتت قيمتهء.الجديدة وال يجب أن يغبرينء هجبر الشبرا

 12/1/2021إسرائيل اليوم 
 12/1/2021القدس العربي، لندن، 
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