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 اليوميات الفلسطينية
 2021 يناير/ الثاني كانون 

 1/1/2021الجمعة، 

  جري ت ، إن حماسإسماعيل هنية، في تصريح صحفي السياسي لحركة حماس المكتبقال رئيس
والتحركات الستكمال ما  ،المصالحة الوطنية وخارجية من أجل إنجاح جهود ،اتصاالت داخلية

إلنجاز متطلبات الوحدة عبر  ،الفلسطينية ح والفصائلمع حركة فت هامن خطوات في حوار  تهبدأ
على  ،السلطة الفلسطينية مإعادة بناء المؤسسات القيادية الفلسطينية، سواء منظمة التحرير أ

في أماكن تواجده كافة في  ،وفق إرادة الشعب الفلسطيني ،قاعدة الشراكة والتوافقات الوطنية
 1يهة.عبر انتخابات حرة ونز  ،الداخل والخارج

  بمبادرة من قوى يمينية متطرفة في تل أبيب، تقدمت عشر عائالت يهودية بدعوى إلى
تطالب السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بدفع مبلغ  ،القدسالمحكمة المركزية في 

 2ليات فلسطينية.مليون دوالر(، تعويضًا لها عن قتل أبنائها في عم 373)نحو  شيكلمليار  1.2

 غابي أشكنازي ي سرائيلوزير الخارجية اإل أعلن مكتب Gabi Ashkenazi أنه أصدر تعليمات إلى ،
 رجب طيب أردوغانالطواقم المهنية في وزارته لفحص مدى جدية تصريحات الرئيس التركي 

Recep Tayyip Erdoğan لتحسين العالقات السياسية بين البلدين وكيفية التجاوب معها في ،
نبض مع أنقرة ألجل  يين بدأوا عملية اتصال وجس  إسرائيلن مسؤولين حال اتضاح جديتها، وأ

 3الدفع اإليجابي لهذه العالقات.

  ية تهدف إسرائيلمهاجر يهودي من إثيوبيا إلى تل أبيب، ضمن خطة حكومية  300وصل نحو
. وبحسب (Falashaيهود من أصول إثيوبية )الفالشا الآالف مهاجر من  3لجلب أكثر من 

، فإن هذه هي رابع طائرة تصل العبرية Yedioth Ahronoth فة يديعوت أحرونوتصحيموقع 
دخل  2020خالل كانون األول/ ديسمبر . و الفالشاتحمل مجموعات من يهود  "إسرائيل"إلى 
 4رحالت جوية. 3من إثيوبيا عبر  اً قادم اً مهاجر  647

  حتالل واصلت عمليات قتل في تقريره السنوي، إن سلطات اال ،معلومات وادي حلوة مركزقال
وتم  اعتقال  ،2020، خالل سنة مواطنين بدم بارد 6الفلسطينيين في مدينة القدس، حيث استشهد 

، خالل 18,526. وبلغ عدد المقتحمين لألقصى قرار إبعاد 375ورصد المركز  آخرين، 1,979
 5.منشأة في مدينة القدس 193هدم تم  و  ،2020سنة 

 في ي سرائيلاني في مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني واإلسجلت وحدة الرصد الميد
ة ، وسيدأطفال 9، كان منهم فلسطينياً  48، استشهاد 2020 سنةلشاملة لاته السنوية اإحصائي

، خالل حالة 3,648وبلغت حاالت االعتقال  .اً شهيد 18احتفظ االحتالل بجثامين مرضعة. و 
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 ستشهد. واالفلسطيني من نواب المجلس التشريعي 3على اعتقال االحتالل . وأبقى 2020سنة 
 6.اً شهيد 230يرتفع عدد شهداء الحركة األسيرة إلى ل، 2020 سنةخالل أسرى  4
  األمريكي مايك بومبيو الخارجيةوزير أعلن Mike Pompeo،  عن تعيين الحاخام السابق آرييه

" ودول إسرائيلقتصادي بين "مبعوثًا خاصًا لتسريع التطبيع اال Aryeh Lightstoneاليتستون 
ية في تطبيع العالقات االقتصادية بين مريكعربية وإسالمية. إذ يهدف تعيينه لتمثيل المصالح األ

 7والمغرب. ،وكوسوفو ،والسودان ،والبحرين ،" واإلماراتإسرائيل"
 2/1/2021السبت، 

   رئيس المكتب السياسي م رسالة خطية من أعلنت رئاسة السلطة الفلسطينية أن محمود عباس تسل
وبعد االطالع على الرسالة، أعطى عباس  .، نقلها جبريل الرجوبلحركة حماس إسماعيل هنية

دعوة حنا  قرر عباستوجيهاته للرجوب، بإبالغ حركة حماس بترحيبه بما جاء في الرسالة. و 
تباع إلصدار ناصر، رئيس لجنة االنتخابات المركزية، لالجتماع به لبحث اإلجراءات الواجبة اال

 8الخاصة باالنتخابات وفق القانون.المراسيم 
  ية بنيامين نتنياهوسرائيلالحكومة اإل رئيسكشف Benjamin Netanyahu،  أنه زار الفترة األخيرة

، خالل اجتماع مغلق ألمانة سر حزب . وقال نتنياهو"إسرائيل"عربية ال تقيم عالقات مع  دوالً 
مثلما فعل من قبل مع  ال يستطيع الكشف عن أسمائها، تماماً  دوالً  اً ، إنه زار مؤخر Likud الليكود

 9قبل اإلعالن عن اتفاق تطبيع العالقات معها. ،اإلمارات
  ي المنتهية واليته مريكاالحتالل في السنوات الثالث األولى من حكم الرئيس األ سلطاتصادقت

، أي ما يقارب دة سكنية سنوياً آالف وح 7، على بناء ما معدله Donald Trump دونالد ترامب
 في عهد إدارة باراك أوباما ،ضعف متوسط الوحدات االستيطانية في السنوات الثالث التي سبقتها

Barack Obama ، أسرع وتيرة للنشاط  2020سنة  توحدة سكنية. وسجل 3,600التي تجاوزت و
وحدة استيطانية. ويقول  15,100ية على بناء سرائيلاالستيطاني، إذ شهد مصادقة السلطات اإل

إن سلطات االحتالل تخطط لرفع  ،المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان تقرير
 10عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليبلغ نحو مليون مستوطن.

  مرة خالل  40استهدفت األراضي السورية نحو  "إسرائيل"بأن  السوري لحقوق اإلنسان المرصدأفاد
من  215ي تسبب في مقتل نحو سرائيل، إن االستهداف اإلله. وقال المرصد، في تقرير 2020سنة 

. ووفق المرصد، أسفر االستهداف وقوات النظام السوري  ،لموالية لهاالقوات اإليرانية والميليشيات ا
 11وسيارات. ،ومراكز ،ومقرات ،ومستودعات ،ما بين مبان ؛هدفاً  135عن إصابة وتدمير نحو 

 3/1/2021 األحد،

  استعداد الحركة الستئناف الحوار  ،السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المكتبأكد رئيس
 ،وإنجاز اتفاق وتفاهم فلسطيني إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ،الفلسطيني
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ة إلى أنه تلقى رسالة خطي ،خالل كلمة له ،أشهر. وأشار هنية 6في غضون  ،بالتوالي والترابط
فيها ترحيب بمضمون رسالته، والتزامه بإجراء االنتخابات  ،محمود عباسجوابية من الرئيس 

تلقى رسالة من اإلخوة في مصر "وتحقيق مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية، وكذلك 
 12."وقطر وتركيا، أكدوا فيها هذا الموقف

  استقالته للرئيس محمود عباس من قدم  لشواعزام ا لها، إنالنقد الفلسطينية، في بيان  سلطةقالت
 13.الرئيس عباسوقبلها  ؛ألسباب شخصية ،منصبه كمحافظ لسلطة النقد

  لن "الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن االتفاق مع حركة حماس  جبريلأكد اللواء
التزامها بكافة تمسك فتح و  ، مؤكداً "أو على حساب فصائل العمل الوطني ،يكون تحت الطاولة

وضح أن الحوار وأ، إسطنبولين وتفاهمات التفاهمات واالتفاقات، وتحديدًا مخرجات األمناء العام  
 14.مع حركة حماس لم يتوقف

  إنه "جرى خالل األسبوع الماضي اقتحام مخزن ذخيرة لهي في بيان سرائيلالعسكري اإل الناطققال ،
ية بأن إسرائيلوأفادت وسائل إعالم  ".ذخيرة عسكريةفي قاعدة عسكرية في جنوب البالد، وُسرقت 

للجيش  National Training Centerاقتحامها هي قاعدة التدريبات القومية  القاعدة التي تم  
 15.مم56.5ألف رصاصة من عيار  93ي قرب كيبوتس تسيئيليم، وُسرقت منها أكثر من سرائيلاإل

  وت، عن تراجع كبير في عدد اليهود الذين ي نشرته صحيفة يديعوت أحرنإسرائيلكشف تقرير
ي المختص في شؤون الهجرة سرائيل. وقال الباحث اإل2020 سنةخالل  "إسرائيل"هاجروا إلى 

 The Jewish الوكالة اليهوديةإن كاًل من  له، ، في تقريرNetanel Fisher نئيل فيشرااليهودية نت

Agency for Israel حاولتا إخفاء المعطيات التي تدل  على حدوث ية سرائيلووزارة االستيعاب اإل
وبحسب فيشر، فإن  .2020 سنةخالل  إسرائيلتراجع في عدد المهاجرين اليهود الذين وصلوا 

ألف يهودي،  30حو ن 2019 سنة في "إسرائيل"المعطيات دل ت على أنه في الوقت الذي هاجر إلى 
عدد اليهود  تراجعو  .%30نسبة أكبر من تراجع بب، 2020 سنة ألف يهودي فقط هاجروا في 20فإن 

النظر ، الفتًا %50 أكثر من بنسبةالذين هاجروا من الدول التي كانت تشكل االتحاد السوفييتي 
آالف في  6إلى  2019 سنة ألف في 16أن عدد اليهود الذين هاجروا من روسيا انخفض من  إلى
 2,500.16آالف إلى  6 ، في حين انخفض عدد المهاجرين من أوكرانيا من2020 سنة

  في  2020 سنة يين الذين لقوا مصرعهم خاللسرائيلأن عدد الجنود اإل يةإسرائيلأظهرت معطيات
. وتنوعت األحداث ما بين حوادث 2019 سنةفي  27، مقابل اً جندي 28غير قومية، بلغ  أحداث

قدموا على جنود أ 9سير، أو انتحار، أو غيرها من األسباب غير العمد. وأشارت إلى أن 
 2020.17سنة االنتحار خالل 

  األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين حسنة، المستشار اإلعالمي لوكالة قال عدنان أبو
 United Nations Relief and Works Agency forالفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( 
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Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)لوكالة تنخفض بطريقة غير ، إن ميزانية ا
، في حديث إلذاعة األقصى ،. وأوضح أبو حسنة2020سنة ستكون أقل من  2021سنة مسبوقة، و 

 18فات المدخوالت، وهناك عجز حقيقي.أنه للمرة األولى في تاريخ األونروا تتجاوز المصرو 

  لقوا  نياً عاماًل فلسطي 49إن  ،العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد االتحادقال رئيس
 ية. ولفتسرائيلي العمل الفلسطينية واإلأثناء عملهم داخل سوق   ، في2020سنة مصرعهم خالل 

بتصاريح  ألفاً  35من حملة التصاريح، و "إسرائيل"ألف عامل في  70إلى أن هناك  النظر سعد
 19.اتمستعمر آخرين يعملون داخل ال ألفاً  35يدخلون للعمل بالتهريب، و ألفاً  30مختلفة، و

 4/1/2021اإلثنين، 

  لسلطة  اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، محافظاً  فراس ملحمأدى
 20لمحافظ سلطة النقد. أدى محمد مناصرة اليمين القانونية أمام عباس، نائباً و النقد. 

  ى السلطة الفلسطينية جبريل الرجوب التأكيد لسفير مصر لد فتحجدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة
للوصول  ،حماسحركة االتفاق عليه مع  المتمسك والملتزم بكل ما تم   فتحطايل، على موقف  طارق 

 21وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة. ،إلى انتخابات وطنية شاملة تضمن إنهاء االنقسام

  نووية، نتاج أسلحة ية بنيامين نتنياهو إن بالده لن تسمح إليران بإسرائيلاإل الحكومةقال رئيس
 في مفاعل فوردو ،%20استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة  على إعالن طهران وذلك رداً 

 Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP).22 للتخصيب
 مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان  -بتسيلم  منظمة تقالB'Tselem - The Israeli 

Information Center for Human Rights in the Occupied ية سرائيلإن سلطات االحتالل اإل
في  ،المنظمة توقال ، بداعي البناء غير المرخص.2020 سنةخالل  مبنى فلسطينياً  730هدمت 
مبنى، لغير أغراض السكن بضمنها مرافق  456، ومنزالً  273 تهدم ""إسرائيلإن ، لهاتقرير 

شر دت بفعل  إسرائيلأن " نظمةالم توذكر  ه والكهرباء.ومنشآت إنسانية حيوية مثل شبكات الميا
إلى أن قوات االحتالل  بتسيلم تقاصرًا". وأشار  519بينهم  ،فلسطينيين 1,006سياساتها 

 توث ق انهإ نظمةالم قالتقاصرين. و  7بينهم ، 2020سنة خالل فلسطينيًا  27ية قتلت سرائيلاإل
، 2020 سنةفلسطينيين، بالضفة الغربية خالل  يون علىإسرائيلهجومًا نفذها مستوطنون  248

 23.، نتيجة ذلكشجرةآالف  3إلى إتالف أكثر من  مشيرة
   على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة  مجلس التعاون لدول الخليج العربياألعلى ل المجلسد شد

لفلسطيني وفق الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب ا تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل  
، أن دول المجلس تؤكد دعمها للسيادة 41 تلك األسس. وأكد المجلس، في البيان الختامي لقمته الـ

، وتأسيس الدولة 1967 سنةالدائمة للشعب الفلسطيني على جميع األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
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وفق مبادرة السالم  ، وضمان حقوق الالجئين،"القدس الشرقية"الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
وشدد البيان على أهمية وكالة األونروا،  وقرارات الشرعية الدولية. ،والمرجعيات الدولية ،العربية

 24وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة الالجئين الفلسطينيين.

 5/1/2021الثالثاء، 

  بمحافظة الخليل، برصاص جيش االحتالل من بلدة بيت ُأم ر،  عاهد اخلي ل الشاباستشهد
ات غوش عتصيون جنوب بيت مستعمر بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن، في مجمع  ،يسرائيلاإل

ية أن الشاب تقدم نحو نقطة يتمركز فيها جنود االحتالل مقابل محطة إسرائيللحم. وزعمت مصادر 
 25وقف رفض، فأطلق الجنود النار عليه.، وعندما ُطلب منه التوهو يحمل سكيناً  ،الوقود في عتصيون 

   إيتان نائيهية السفير السابق في أنقرة سرائيلنت وزارة الخارجية اإلعي Eitan Na'eh  سفيرًا مؤقتًا في
 26م بمهامه في األسبوعين المقبلين.ظبي، وقررت إرساله لمباشرة القيا أبو

  وتقديمه في أقرب وقت إسرائيل" م التطبيع معجر  تشريع يُ  موريتانيون إلى سن   برلمانيون دعا ،"
 :أحزاب سياسية معارضة في البرلمان هم 3للمصادقة عليه. جاء ذلك في بيان مشترك لممثلي 

 27ية".ديمقراطالتحالف من أجل العدالة وال"حزب "التحالف الشعبي التقدمي"، وو "اتحاد قوى التقدم"، 

  تويترعلى له  في تغريدة ،األمريكي مايك بومبيو الخارجيةوزير أعلن Twitter  ع على ، أنه وق
أن "هذه الفرصة تأتي مرة  على اً شددقرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، م

 28واحدة في كل جيل من أجل الحرية".
  المغرب" برئاسة سام بن شيتريط إسرائيلتشكيل "منتدى صداقة  عنأُعلن Sam Ben Chetrit ،

 يضم  و . The World Federation of Moroccan Jewry المغربمية ليهود رئيس الفيدرالية العال
ورؤساء  ،ورجال وسيدات أعمال ،وقضائيين ،وضباط شرطة متقاعدين ،المنتدى شخصيات عامة

في  ،غربوالم "إسرائيل"تنشيط التعاون بين  المنتدى بلديات سابقين وغيرهم. ومن بين أهداف
 29ة.السياح خصوصاً و مختلف المجاالت 

 6/1/2021األربعاء، 

  ًعاماً  بتعيين اللواء طالل دويكات مفوضاً  أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا 
لوزير الداخلية.  ن مستشاراً الذي عي   ،للواء عدنان الضميري  والوطني، خلفاً  السياسيلهيئة التوجيه 

 مكافحة الفساد، وأصدر قراراً قبل عباس استقالة المستشار أحمد براك من رئاسة هيئة  ذلكك
 30له. بتعيين رائد رضوان خلفاً 

 ي من االستيالء على نحو سرائيلأنها منعت االحتالل اإل نت جهات رسمية وحقوقية فلسطينيةأعل
من أراضي السواحرة في منطقة النبي موسى )جنوب القدس المحتلة(. ( 2كم 11)ألف دونم  11
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"النجاح في إبطال الصفقة، التي تمت عبر تزوير تواقيع  وكشفت رئاسة الوزراء الفلسطينية عن
 31مالكي األرض، وهما عشيرتا الخاليلة واألعرج".

  ية إلى توفير اللقاح المضاد سرائيلالحكومة اإل ،والعالم "إسرائيل"حاخام من  200دعا أكثر من
 ل حقوق اإلنسان"حاخامات من أج منظمة هاتفي رسالة وجه ،لفيروس كورونا للفلسطينيين. وقالوا

Rabbis for Human Rights" بني الدفاع  ووزيري  ،ي بنيامين نتنياهوسرائيلإلى رئيس الوزراء اإل
مسؤولية  "إسرائيل"، إن على Yuli Edelstein يولي إدلشتاين والصحة Benny Gantz جانتس

فيروس كورونا في  العمل على اإلسراع بتوزيع اللقاح ضد  "توفير اللقاح للفلسطينيين. ودعوا إلى 
 32."غزةقطاع ، ومعهم وبنفس األهمية واإللحاح في الضفة الغربية و إسرائيلجميع مناطق 

 ما قال عنها صور ومقاطع فيديو ووثائق سرية يكشف  يسرائيلنشر ما يسمى بأرشيف الجيش اإل
كرية وفق المؤسسة العس ،. وإجماالً اً عام 30عن حرب الخليج التي وقعت منذ  ،عنها ألول مرة

من العراق. وكان  "إسرائيل"على  Scud من طراز سكود اً صاروخ 43إطالق  ية، فإنه تم  سرائيلاإل
، في حين أن موقع النصب التذكاري اً يإسرائيل قتيالً  14 ة،يسرائيلاإل دفاعوفق تقرير وزارة ال ،هناك

العبري. وأشار  صحيفة يديعوت أحرونوتموقع لضحايا الهجمات ذكر رقم أعلى بذلك بكثير، وفق 
 33جراء إصابتهم بالقلق. 540أصيبوا بجروح جراء الهجمات بشكل مباشر، و اً يإسرائيل 229إلى أن هناك 

 محافظة سلفيت، إن قوة من جيش االحتالل اقتلعتفي  ،رئيس بلدية دير بلوط ،قال يحيى عودة، 
بدعوى أنها مزروعة  من أشجار الزيتون غربي البلدة، شجرة نحو ألفي ،6/1/2021األربعاء يوم 

 34.في المنطقة المصنفة ج
   ألف شهيد، ارتقوا منذ  100ن تقرير رسمي جديد صدر بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، أن بي

دوا منذ بداية ألفًا استشه 11، من بينهم نحو 2020، وحتى نهاية 1948 سنةأحداث النكبة 
 فلسطينياً  48، فيما بلغ عدد الشهداء 2019 سنةخالل  151بلغ عدد الشهداء و . االنتفاضة الثانية

الرسمية، فقد بلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى  اإلحصائيات. ووفق 2020 سنةفي 
 35.جثماناً  327، "األرقام مقابر"ي في سرائيلاالحتالل اإل

  اتفاق إبراهيم"وق ع السودان مع الواليات المتحدة Abraham Accord"،  التي وافقت بموجبها
ية في الخرطوم. مريك، حسبما أعلنت السفارة األ"إسرائيل"لخرطوم على إقامة عالقات مع ا

اتفاقات "والدول األخرى الموقعة على  إسرائيلاالتفاق يسمح للسودان و "وأضافت السفارة بأن 
 36."بناء ثقة متبادلة وزيادة التعاون في المنطقة "إبراهيم

  يمريكمجلس النواب األ الجديد للجنة الخارجية في الرئيسأعلن The United States House of 

Representatives غريغوري ميكس Gregory Meeks  أنه سينظر في استئناف المساعدات
 د. كذلك أي  Joe Bidenجو بايدن اإلنسانية للفلسطينيين، في سياق سياسة الرئيس المنتخب 
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، عودة French Press Agency (AFP) ميكس، في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية
 37بلوماسي فلسطيني إلى الواليات المتحدة.يتمثيل د

 منظمة السالم اآلن كشفت Peace Now  ية على سرائيلالنقاب عن موافقة الحكومة اإلاإلسرائيلية
؛ إلتمام التخطيط وحتى بدء العمل في دوالر(ماليين  4.35 )نحو شيكلمليون  14تخصيص 

"، لتمكين البناء في المشروع Sovereignty Road باسم "طريق السيادة الطريق المعروف
  38.الواقعة بين مستعمرة معاليه أدوميم وشرقي القدس المحتلة ،E1أو  1إي منطقة فياالستيطاني 

 7/1/2021الخميس، 

 في لقاء مع قناة الميادين، إن ،اللواء جبريل الرجوب ين سر اللجنة المركزية لحركة فتحقال أم 
لجنة االنتخابات المركزية إلصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد مواعيد  مع"هناك عماًل جديًا 

عن أن "حركة فتح  الرجوب االنتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل المجلس الوطني". وكشف
بخصوص التمثيل خارج التجاذبات الفصائلية"،  ،لقي تجاوبًا عند حركة حماس اقتراحاً قدمت 

ًا إلبقاء القدس والمقدسيين ومعركتهم مع االحتالل عنصر  ،رًا إلى أنه "يمكن البناء على ذلكمشي
على أن "االنتخابات المقبلة لن ترتكز على مخرجات  الرجوب ثابتًا خارج التجاذبات". وشدد

وفق  ،موضوع مفتوح للنقاش والحوار إسرائيل"، مؤكدًا أن "العالقة مع [Oslo Accords] أوسلو
 39ار وطني يضمن بقاء الصدام مع العدو".حو 

  إن دواًل عربية وإسالمية ستحذو حذو اإلمارات،  بنيامين نتنياهو يسرائيلالوزراء اإل رئيسقال
، وذلك خالل استقباله وزير الخزانة "السالم"إلى دائرة  والبحرين، والمغرب، والسودان، لتنضم  

 Mnuchin nSteve.40ي ستيفن منوتشين مريكاأل

  اإلسرائيليةحكومة المحمد السادس أبلغ رئيس ية أن ملك المغرب إسرائيل إعالمت وسائل ذكر 
أنه ملتزم بفتح سفارة مغربية في  ،في مكالمتهما الهاتفية األسبوع الماضي ،بنيامين نتنياهو

 Wallaواال لموقع  انبين. ووفقاً في إطار المرحلة المقبلة من تطبيع العالقات بين الج ،"إسرائيل"
صرحوا أن محمد السادس أبلغ نتنياهو أن فتح  اً يين كبار إسرائيل، فإن مسؤولين اإلخباري العبري 

 41سفارات سيكون "الخطوة الطبيعية التالية" بعد تنفيذ التفاهمات األولية بين الطرفين.
  تطبيع "ننتظر دورنا في ال :في مقابلة تلفزيونية ،القطري محمد بن عبد الرحمن الخارجيةقال وزير

بمبادرة السالم العربية بإنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس  إسرائيلإذا التزمت 
 42أما اآلن فال نرى أي داع". ؛مسألةلا. ودولة قطر ستسير في هذه .الشرقية وإعادة الالجئين.

  عن رفضه  لعثمانية المغربية، سعد الدين احزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكوم عامأعرب أمين
إلى  النظر مؤسسات المغرب. ولفت العثماني اتهامات "التخوين وبيع القضية الفلسطينية" في حق  

ا هكذا بجرة قلم". وقال وال يمكن شطبه ،أن مواقف حزبه الداعمة للقضية "ثابتة ولم تتغير
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مستمر للشعب إن موقف حزبه من القضية الفلسطينية "مثبت في وثائقنا، وفيه دعم  العثماني
والتأكيد  ،الفلسطيني، وتأكيد مستمر على ثوابت إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

 43العودة". على حق  

  شركة الطيران اإلسرائيلية "يسرائيراتفاقًا مع  اإلماراتية االتحاد لتدريب الطيرانوق عت شركة Israir 

Airlines" اكاة الرحالت لطائرات إيرباص لتدريب كامل للطي ارين على أجهزة محA320 أو 
Airbus A320 ية أجهزة محاكاة سرائيلالتابعة للشركة. وبموجب االتفاقية، ستستأجر الشركة اإل

 44."يسرائير"الرحالت الكاملة في منشأة التدريب في أبو ظبي، على أن يتولى التدريب مدر بون من 
 8/1/2021الجمعة، 

  ي أمير أوحاناائيلسر الداخلي اإل األمنقال وزير Amir Ohana،  إن قرار منع تطعيم األسرى
الفلسطينيين بلقاح كورونا لن يتغير. جاء ذلك في رسالة بعثها لمكتب المدعي العام بعد رسالة 

بشأن عدم امتالك الوزير أي سلطة تمنع ذلك.  ،Amit Merari ي ار كان وجهها نائبه عميت مير 
ي أبلغ أوحانا أنه ال سلطة له تسمح بإصدار مثل ار رت أن مير وكانت القناة العبرية السابعة، ذك

 45بعد اآلن. اً إلى أن قراره ال يمكن أن يبقى ساري اً هذا القرار، مشير 
  من  2020 سنةأكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن محاكم االحتالل الصورية صعدت خالل

قرار إداري، ما  1,100 يث أصدرتاألسرى الفلسطينيين، ح إصدار أوامر االعتقال اإلداري بحق  
، 2020في سنة  قراراً  750، أن االحتالل أصدر له، في تقرير مركزالبين جديد وتجديد. وأوضح 

قرار اعتقال  350أشهر، في مقابل  6بتجديد االعتقال اإلداري لفترات تمتد ما بين شهرين إلى 
 46إداري صدر ألول مرة.

  (أوتشا) ون اإلنسانيةمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤ قال United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian (OCHA) ، مبنى أو صوِدر في الضفة  848ُهدم ": لهفي تقرير
وإلحاق األضرار بسبل عيش  ،فلسطينياً  996، ما أدى إلى تهجير 2020الغربية خالل العام 

 47".2016ذا أعلى رقم يسجَّل منذ العام وبالخدمات التي يتلقونها، وه ،اآلالف غيرهم

  عضو المجلس، الرئيس السابق لرابطة الجالية الفلسطينية في الفلسطينينعى المجلس الوطني ،
 48.عاماً  95في إسبانيا عن عمر ناهز  الذي وافته المنية ،مصطفى القاسمبريطانيا أنيس 

  ثيوفيلوس لروم األرثوذكس لالقدس وسائر أعمال فلسطين واألردن ُكشف خالل عهد بطريرك
بشرقها وغربها  ،صفقة تسريب داخل القدس وحدها 25عن  ،على األقل ،Theophilos III الثالث

 49.والقدس القديمة
 بنيامين يةسرائيلتأجيل جلسة محاكمة رئيس الحكومة اإلمة المركزية في القدس قرر قضاة المحك 

آخر للجلسة. في موازاة ذلك،  يحدد القضاة موعداً ، ولم 13/1/2021نتنياهو، المقررة ليوم األربعاء 
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تقديم الئحة  Avichai Mandelblit فيحاي مندلبليتأ اإلسرائيليةالمستشار القضائي للحكومة قرر 
 Aryeh Deri.50أرييه درعي  ،الداخليةووزير  Shas رئيس حزب شاس اتهام ضد  

 9/1/2021السبت، 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر،  اسس السلطة الفلسطينية محمود عباستقبل رئي
  51.ن وفق القانو  ،التباحث في مواعيد االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني حيث تم  

 المتحدةإلى األمم  بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية برسائل United 

Nationsخطواتإلى دعم  ا،فيه همدعا ؛فريقياإنوب ، وقادة كل من إيران واألردن وسويسرا وج 
وحدة الشعب الفلسطيني وإسنادها، والعمل على إنجاح هذه الخطوات التي من شأنها تعزيز وحدة 

 52الشعب الفلسطيني.

 سنةخالل  أنه تم   ،في اتحاد لجان العمل الزراعي بكر، منسق الصيادين الفلسطينيين أكد زكريا 
ية في عرض سرائيلمن قبل البحرية اإل ،الصيادين الفلسطينيين بحق   انتهاكاً  320تسجيل  2020

آخرين،  9، واعتقال صياداً  18أنه نتج عن هذه االنتهاكات إصابة بكر . وأوضح بحر قطاع غزة
 53، وتخريب وتمزيق وفقدان المئات من شبك الصيادين.قارباً  16وتدمير ومصادرة 

 10/1/2021األحد، 

 ية، عبر موقعها اإللكتروني، إن أولى شحنات زيت الزيتون والعسل ائيلسر قالت القناة السابعة اإل
 Yossi يوسي دغانالضفة الغربية إلى إمارة دبي. ونقلت القناة عن  شمالمستعمرات انطلقت من 

Dagan رئيس المجلس اإلقليمي لمستعمرات شومرون ،Shomron Regional Council  في الضفة
 54ية التصدير، قوله إنه "يوم تاريخي".إشرافه على عمل خالل، الغربية

 لهيئة  رئيساً  ،أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،اليمين القانونية أدى رائد رضوان
 55مكافحة الفساد.

  هآرتس ذكر تقرير لموقعHaaretz، أبلغ عن  2020 سنةفي  هأن ،عن معطيات األجهزة األمنية
هة ضد   42منها ) %10ثر من "حادث عنف" من قبل المستوطنين، أك 370 أفراد في  حالة( موج 

اعتداءات من هذه االعتداءات أبلغت على  206الشرطة أو الجيش. وتظهر المعطيات كذلك أن 
وشملت هجمات وتخريب ممتلكات وقذف حجارة تجاه الفلسطينيين،  ،أساس أنها "جريمة قومية"

نيين، بينما باقي االعتداءات هي ضد  الفلسطي اعتداًء على أنها اعتداءات جسدي ة ضد   120و
 56األجهزة األمنية لالحتالل.

 أنها رصدت أعمال حفر في ساحة البراق، لها ذكرت دائرة أوقاف القدس والمسجد األقصى، في بيان ،
 57المحاذية لسور المسجد األقصى المبارك، عند بداية الجسر الخشبي المؤدي إلى باب المغاربة.

  وزير ، إللزام القدسغربي التماسًا إلى المحكمة العليا في  "إسرائيل"في  حقوقية منظمات 5قدمت
فيروس  ، بتطعيم األسرى الفلسطينيين ضد  ومة اإلسرائيليةحكالو  أمير أوحانا اإلسرائيلياألمن الداخلي 
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ز المرك - Adalah عدالة"يين. وقد وق ع على االلتماس المشترك: سرائيلكورونا، فورًا، مع سجانيهم اإل
 Theفي إسرائيل  جمعية حقوق المواطن"، و"القانوني لحماية حقوق األقلية العربية في إسرائيل

Association for Civil Rights in Israel" أطباء لحقوق اإلنسان جمعية، و Physicians for Human 

Rights هموكيد، و( مركز الدفاع عن الفرد HaMoked)58."حاخامات من أجل حقوق اإلنسان"، و 

  أميرة أورون ية الجديدة في مصر سرائيلاإل السفيرةقالت Amira Oron،  إن التنسيق والتعاون
السيسي مقاليد الحكم في البالد. عبد الفتاح شهد ذروته منذ تولي  "إسرائيل"األمني بين مصر و

، أن التعاون مع "Zman Yisrael زمن إسرائيل"موقع في مقابلة مطولة مع  ،أورون وأضافت 
 ،يتوسع، فهناك العديد من مجاالت التعاون الثنائي بيننا، أهمها التبادل التجاري، والمياه مصر

 59والزراعة، والتعاون األمني.

  ي على حسابه في موقع : Facebook فيسبوككتب وزير أمالك الدولة التونسي السابق حاتم العش 
 European ة االتحاد األوروبيسفير  [،Laura Baeza]السيدة لورا بايزا  استقبلت 2015"في سنة 

Union في مكتبي كوزير ألمالك الدولة، وأكدت لي أن إسرائيل قد طلبت منها إبالغنا  ،بتونس
أنها ستطلب تعويضات ضخمة من تونس بخصوص أمالك مواطنيها اليهود الذين فروا من تونس 

ي د شد  . و "وأنهم مصرون على ذلك ،1973و 1967سنة  اليهود "ر لها أن قد فس  على أنه العش 
 60."وال دخل إلسرائيل في ذلك ،موجودة وأمالكهم ،من تونس هم تونسيون  االذين فرو 

 11/1/2021اإلثنين، 

 ( 1ل بموجبه قرار بقانون رقم )عد   ،بقانون  قراراً  س السلطة الفلسطينية محمود عباسأصدر رئي
ات التي تجري على قدم بشأن االنتخابات العامة. ويأتي ذلك في سياق التحضير  2007لسنة 

 61ة القانون تتعلق بالشأن القضائي.أصدر ثالثة قرارات لها قو  ذلكوساق لالنتخابات القادمة. ك
  إن  الفلسطينية، للحكومة األسبوعيخالل االجتماع  ،اشتيةمحمد الفلسطيني قال رئيس الوزراء

 ،صل في الشهرين المقبلين"عت عقودًا مع أربع شركات لتسليم اللقاحات التي ست"وزارة الصحة وق  
 62.مليون دوالر 21بقيمة 

  منها نحو  ،2020 سنةعملية متنوعة خالل  5,530رصد تقرير سنوي تنفيذ المقاومة الفلسطينية
عملية إطالق نار استهدفت قوات  29يين. ووثق التقرير إسرائيل 3 عملية مؤثرة أدت إلى مقتل 100

عملية طعن أو  27س، وجرى تنفيذ عس أو محاولة دعدعملية  11االحتالل والمستوطنين. وجرت 
عملية، وعدد عمليات إلقاء الزجاجات  1,960وبلغ عدد عمليات إلقاء الحجارة  محاولة طعن.

 63لقاء عبوات ناسفة.إعملية زرع أو  30عملية، إضافة إلى  249الحارقة واأللعاب النارية 

 مستعمرات الضفة وحدة سكنية جديدة في  800ناء ي بنيامين نتنياهو ببسرائيلأمر رئيس الوزراء اإل
 64المحتلة.الغربية 
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  كاحول الفانتحالف  رئيس ،بني جانتسأعرب Kahol Lavan (أزرق أبيض) عن ندمه بعد أن ،
أنه أخطأ  جانتستحالف مع بنيامين نتنياهو عقب االنتخابات األخيرة لتشكيل حكومة. واعترف 

: "لقد خدعني، لقد خدعكم، وخدع مرات عديدة، ، قائالً وحكومة نتنياه إلى انضمامهمن خالل 
في  إسرائيلن دولة لسل، ألصافحت الرجل الذي تعهدت باستبداله، صافحت مخالف وعود متس

ية إلى الوحدة سرائيلكافة األحزاب اإل جانتس. ودعا "نا قبل كل شيء جندي لها، أخطأتأحرب، و 
 65للعمل من أجل إسقاط نتنياهو.

 وألمانيا، خالل اجتماع في القاهرة، إلى االستئناف  ،ارجية مصر، واألردن، وفرنسادعا وزراء خ
الدولتين  تسوية الصراع على أساس حل  "ية، منوهين بأن سرائيلاإل -الفوري للمحادثات الفلسطينية 

جهود مصر ". وتعهد الوزراء كذلك بدعم "مطلب ال غنى عنه لتحقيق سالم شامل في المنطقة
التطورات األخيرة ذات الصلة بجهود تحقيق "، مرحبين بـ"نهاء االنقسام بين الفلسطينيينوالرامية إل

 66."المصالحة الفلسطينية، ورحبوا باستعداد السلطة الفلسطينية إلجراء االنتخابات المقبلة
 ي ، أمليار دوالر( 50.23)نحو  شيكل مليار 160.3 فعلياً  2020 سنةية لسرائيلبلغ عجز الميزانية اإل

، وهي نسبة أعلى من أي عجز ُمسج ل في أي عام اإلجماليمن الناتج المحلي  %11.7ما يعادل 
. وبحسب Yahli Rotenbergالمحاسب العام في وزارة المالية ياهلي روتنبرغ آخر، بحسب ما أعلن 
، ةماضيال 2019 سنةية في سرائيل، فإن العجز العام في الميزانية اإلروتنبرغالمعطيات التي أعلنها 

اإلجمالي. من الناتج المحلي  %3.7أي ما يعادل  ،مليار دوالر( 16.36)نحو  شيكلمليار  52.2بلغ 
)نحو  شيكل مليار 22.9ويعود عجز الموازنة بشكل أساسي إلى انخفاض اإليرادات الضريبية بمقدار 

 ،مليار دوالر( 21.5)نحو  شيكلمليار  68.6وزيادة اإلنفاق الحكومي بمقدار  ،مليار دوالر( 7.2
 67ية للتعامل مع أزمة كورونا.سرائيلبسبب السياسات االقتصادية التي اعتمدتها الحكومة اإل

 12/1/2021الثالثاء، 

 بتعيين القاضي عيسى أبو شرار رئيساً  قراراً  س السلطة الفلسطينية محمود عباسأصدر رئي 
بتعيين القاضي  أصدر قراراً  ذلك. كلمجلس القضاء األعلى للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيساً 

 68لرئيس مجلس القضاء األعلى. لرئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، نائباً  فريد عقل نائباً 
  المصالحة ليست مصلحة "إن  ،موسى أبو مرزوق  المكتب السياسي لحركة حماس عضوقال

أن حماس أبو مرزوق وأكد  ."كبيرة، إلتمامها سابقاً  لحماس، وقد قدمت الحركة تنازالت وأثماناً 
ووحدته في األساس،  الفلسطيني شعبالتسعى للمصالحة مهما كانت الظروف، واضعة مصلحة 

إلى أن أوسلو مرفوض بالنسبة لحماس، وكذلك النظر  أبو مرزوق  عن خيار أوسلو. ولفت بعيداً 
ح االنتخابات، االعتراف باالحتالل، وهي أولويات وثوابت ال تتبدل. وحول وجود ضمانات إلنجا

ه عام عن توج   أبو مرزوق  قال أبو مرزوق، إن الضمانات الموجود هي "سياسية وأدبية". وكشف
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كون إدارة الحكم بشكل جمعي يشارك فيه الكل الوطني، وليس تفتح وحماس، أن  تيبين حرك
 69بعينه. واحداً  فصيالً 

  ينية في المنطقة ج بالضفة الغربية. على مشاريع بناء فلسط بني جانتسي سرائيلاإل دفاعال وزيروافق
 70ج. إن الخطط ستسمح ببقاء أو إقامة مئات المباني الفلسطينية في منطقة جانتسوقال مكتب 

 بعنوان: مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان  -منظمة بتسيلم صادرة عن  وثيقة خلصت
ق يهودي  من نهر  A regime of أبارتهايد: إن ه طاألبيض المتوس إلى البحر األردن "نظام تفو 

Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid ،"
(. وتستعرض الوثيقة، الطريقة التي يعمل بها أبارتهايددولة فصل عنصري" ) إسرائيلإلى أن "

 71حت سيطرته.ي" سعيًا إلى أهدافه في األراضي الواقعة تسرائيل"النظام اإل

  أن عدد سكان  ةغز  قطاع فيالفلسطينية أظهرت اإلحصائية السنوية الصادرة عن وزارة الداخلية
. وحسب اإلحصائية فإن عدد الذكور بلغ 2020 سنةنسمة، حتى نهاية  2,254,061القطاع بلغ 
بلغ و  .%49.3نسمة، بنسبة  1,110,624، فيما بلغ عدد اإلناث %50.7بنسبة  ،نسمة 1,143,437

 2020.72 سنةخالل حالة  5,143عدد الوفيات في قطاع غزة 

 الئحة اتهام في جرائم قتل وقعت في المجتمع العربي خالل  30ية قرابة سرائيلقدمت الشرطة اإل
 73جريمة بحسب معطيات الشرطة. 111أن هذه الجرائم بلغ عددها  علماً ، 2020سنة 

 13/1/2021األربعاء، 

  مسح وأخذ قياسات في  أعمالعلى إجراء  ،بحماية شرطة االحتالل ،يون إسرائيل مساحون أقدم
 74باحات المسجد األقصى وفي صحن قبة الصخرة.

  بشأن تعديل قرار  2021لسنة  (1قرار بقانون رقم ) الفلسطينيةتسلمت لجنة االنتخابات المركزية
 فيمحمود عباس  بشأن االنتخابات العامة، والذي أصدره الرئيس ،2007( لسنة 1بقانون رقم )

 75. وقامت اللجنة بنشره على صفحتها الرسمية وستعمل بمقتضاه.11/1/1202
 محمود عباس الفلسطينية أن رئيس السلطة  ،من مصدر قضائي مطَّلع علمت صحيفة فلسطين

وإجراءات  ،مجلس القضاء األعلى االنتقالي ناشطين ضد   اً قاضي 15 قرابةأحال إلى التقاعد 
 76السلطة القضائية. ة ضد  السلطة التنفيذي

 الذي عقده في مدينة الناصرة،  ،المؤتمر الصحفي بنيامين نتنياهو يةسرائيلاستهل رئيس الحكومة اإل
من جهة، والتملق  1948لألحزاب العربية لفلسطينيي  Joint List القائمة المشتركةبالتحريض على 

وعن  ".الجميع في االنتخاباتإلى "أهمية مشاركة  من جهة أخرى، مشيراً  1948لفلسطينيي 
المظاهرات التي استقبلته في الناصرة، قال نتنياهو إن "مظاهرات القائمة المشتركة دليل على 

 77".: "لديهم سبب لليأس. هم يرون الدعم المتزايد لي ولليكود في المجتمع العربياليأس"، مستطرداً 
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 ية في سرائيللبلورة االستراتيجية اإل اً ية بنيامين نتنياهو طاقمسرائيلشك ل رئيس الحكومة اإل
 .ي المنتخب جو بايدن، حول البرنامج النووي اإليرانيمريكالرئيس األ إدارةالمحادثات األولية مع 

، عن مسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إن الطاقم سيشمل اإلخباري العبري ال ونقل موقع وا
، ووزارة National Security Council (NSC)اإلسرائيلي  مجلس األمن القوميمندوبين عن 

 ولجنة الطاقة الذرية ،Mossad الموساد وجهاز ي،سرائيلالجيش اإلو ، الخارجية، ووزارة الدفاع
Israel Atomic Energy Commission.78 

  قتياًل على  40، ةية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريإسرائيل غاراتأوقعت
موعات موالية إليران، في حصيلة ُتعد  األعلى منذ نحو عامين. وأفاد األقل من قوات النظام ومج

ي مكثف استهدف بعد منتصف ليل الثالثاء إسرائيلعن قصف  اإلنسانالمرصد السوري لحقوق 
 79العراقية في بادية البوكمال. - المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية األربعاء

  إلى شبكة  "إسرائيل"عن توسيع نطاق عملياتها الدولية، بإضافة  "اراتبريد اإلم مجموعة"أعلنت
 Israel Postal Company".80 إسرائيلبريد "شركة عملياتها، حيث ارتبطت الشركة مع نظيرتها، 

 14/1/2021الخميس، 

  ين ونروا المجتمع الدولي إلى زيادة دعمها ماليًا لتغطية االحتياجات المتنامية لالجئاألدعت وكالة
، خالل Philippe Lazzarini ونروا فيليب الزارينياألالمفوض العام لـوكالة وقال  .الفلسطينيين
لن تغطي االحتياجات المتنامية  2021سنة في في غزة، إن الموازنة المتوقعة للوكالة مؤتمر صح

ي كمريعن اتصاالت مع إدارة الرئيس األ الزارينيوأعلن  .في مجتمع الالجئين الفلسطينيين
الذي توقف بداية  ،ونروااألي إلى مريكالمنتخب جو بايدن؛ على أمل استئناف الدعم المالي األ

 .81مبابقرار من الرئيس دونالد تر  2018 سنة
  قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام األحمد، إنه من المتوقع

المراسيم الخاصة بإجراء االنتخابات، للجنة  20/1/2021الرئيس محمود عباس في  ميسل  أن 
، أن تجرى االنتخابات في حديث إلذاعة صوت فلسطين ،االنتخابات المركزية. ورجح األحمد

، على أن تجرى االنتخابات الرئاسية بعد ذلك بشهرين، وبعدها 22/5/2021التشريعية في 
 82ن خاص.إلى أن انتخابات الوطني له قانو  المجلس الوطني، مشيراً 

  ُاً  اً مبعوث غابي أشكنازي ي سرائيلن وزير الخارجية اإلي  ع لدى دول الخليج التي وقعت اتفاقيات  خاص 
 Zviالعبري، فإن تسيفي حيفتس  صحيفة يديعوت أحرونوتموقع . ووفق "إسرائيل"مع  "سالم"

Heifetz عن  كون مسؤوالً ي السابق لعدد من الدول آخرها الصين، سيسرائيلبلوماسي والسفير اإليالد
 83بلوماسيي "الدرجة األولى".يبلوماسية، كونه يتمتع بخبرة غنية ويعتبر من ديبعثات د 3إنشاء 

 ية سرائيلتطعيم طواقم مصلحة السجون اإل إنه سيتم   يولي إدلشتايني سرائيلقال وزير الصحة اإل
لى أن تبدأ حملة فيروس كورونا المستجد، خالل عطلة نهاية األسبوع الجاري، ع باللقاح ضد  

 84تطعيم السجناء، ومن ضمنهم األسرى الفلسطينيين، خالل األسبوع المقبل.
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  إسرائيل اليوم " صحيفةذكرتIsrael Hayom"  الجيش في ركان هيئة األرئيس العبرية أن
أصدر تعليمات بإعداد خطة عملياتية جديدة للتعامل  ،Aviv Kochaviاإلسرائيلي أفيف كوخافي 

خطط بديلة لبعضها  3وبحسب الصحيفة، فإن التعليمات تتحدث عن  .يران النووي مع برنامج إ
 .85صياغتها قريبًا وعرضها على المستوى السياسي البعض، وسيتم  

 يةديموقراطي للسرائيلدل ت نتائج دراسة في المعهد اإل Israel Democracy Institute  على أن
عمومًا، وعلى مستقبل  "إسرائيل"على مستقبل  خطراً  48اليهود المتدينين، يعتبرون عرب  ثلثي

من المتدينين المتزمتين، إنهم يعتقدون أن القرارات  %92بشكل خاص. وقال  اليهوديطابعها 
، التي تتعلق بقضايا السالم والحرب، يجب أن تؤخذ بأكثرية يهودية "إسرائيلـ"السياسية المصيرية ل

 86صرفة، بحيث ال يكون للعرب وزن فيها.
  ين صفوف األسرى في سجون ، إن عدد اإلصابات بفيروس كورونا بلهفي بيان  ،نادي األسيرقال

 87إصابة. 245أكثر من  تجاوزت منذ بداية انتشار الوباء باالرتفاع بشكٍل ُمتسارع، حيث ةآخذ، االحتالل

  هيومن رايتس ووتشمنظمة قالت Human Rights Watch  في تقريرها عن أحداث الحقوقية
"تجاوزت بكثير المبررات األمنية التي  يةسرائيلاإل، إن السلطات "إسرائيل"ي فلسطين وف 2020

، بشكل وتمييزاً  مارست قمعاً  "إسرائيل"قدمتها في كثير من األحيان لتلك الممارسات". وقالت إن 
ْنهج، ضد   . وعن الضفة الغربية، قالت المنظمة إن السلطات 2020 سنةالفلسطينيين خالل  ُمم 

ات في الضفة المحتلة، مستعمر يين إلى السرائيلية تمضي في نقل المزيد من المواطنين اإلسرائيلاإل
 88هي جريمة حرب"."و
 إيتاي تاغنر ية عن تعيين سرائيلكشفت الخارجية اإلItay Tagner بأعمال سفارتها في  اً قائم

وزارة الخارجية  إن تاغنر اجتمع مع وكيل ،في حسابها على تويتر ،البحرين. وقالت الوزارة
 89البحرينية للشؤون الدولية عبد هللا بن أحمد آل خليفة.

 في حوار له مع تلفزيون العربي، إن "التونسيين ال  ،قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي
يجتمعون على شيء كاالجتماع على التضامن مع القضية الفلسطينية، فقضية فلسطين قضية 

ح الغنوشي أن أحمر ال يتجاوزه أحد". وصر   "هذا خط   قائاًل: ف الغنوشيمقدسة في بالدنا". وأضا
"رفض التطبيع ليس محل  نقاش في تونس بل محل  إجماع، وال أحد تجرأ بقطع النظر عن 

 90."قناعاته الفردية في الحديث عنه

 البنتاغون مريكأكدت وزارة الدفاع األ( ية The Pentagonأن الواليات المتحدة أجرت تغ ) ًعلى  ييرا
ية مريك" من منطقة عمليات القيادة العسكرية األإسرائيل، ونقلت "الموحدةخطة القيادة العسكرية 

إلى القيادة الوسطى التي تشمل دواًل عربية. وذكر البنتاغون أن خفض التوتر بين  ،في أوروبا
المتحدة لجمع الشركاء  " أتاح فرصة مهمة للوالياتإبراهيماتفاقيات "" وجيرانها بعد توقيع إسرائيل"

 91التهديدات المشتركة في المنطقة. األساسيين ضد  
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 نشر جاي معيان Guy Maayan،  ريل شارون أمستشار رئيس وزراء االحتالل األسبق Ariel Sharon، 
يشترك في  ،فيديو على صفحته في موقع تويتر: "ألول مرة: وفد رياضي من إسرائيل في السعودية

 92. يوم للتاريخ! الرياضة في خدمة السالم بين عيال العمومة".[kar RallyDa] سباق رالي دكار

 15/1/2021الجمعة، 

 بشأن إجراء االنتخابات العامة على  رئاسياً  مرسوماً  ية محمود عباسأصدر رئيس السلطة الفلسطين
 في، والرئاسية 22/5/2021 فيجرى االنتخابات التشريعية ثالث مراحل. وبموجب المرسوم ستُ 

نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة األولى في تشكيل المجلس  د  ع، على أن تُ 31/7/2021
 يوفق النظام األساس 31/8/2021استكمال المجلس الوطني في  على أن يتم  و الوطني الفلسطيني، 

 93أمكن. جرى انتخابات المجلس الوطني حيثمالمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تُ 
  ،رحبت حركة حماس بصدور المراسيم الرئاسية بشأن االنتخابات العامة: المجلس الوطني

. وأكدت الحركة حرصها الشديد على إنجاح هذا االستحقاق بما والرئاسةوالمجلس التشريعي، 
المطلق في اختيار قيادته وممثليه. وقالت  يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق  

ا عملنا طوال األشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا إنن"الحركة 
على أهمية تهيئة  الحركة . وشددت"منا بأن العهدة للشعب، وفي يد الشعب اً مرونة عالية إيمان

 94المناخ النتخابات حرة نزيهة.
 س السلطة محمود عباس، بما قالت حركة حماس إن "االنتهاكات الدستورية التي حملتها قرارات رئي

حازم  يسمى تعديالت قوانين السلطة القضائية، مرفوضة ومدانة". وقال المتحدث باسم الحركة
: "القرارات المتالحقة األخيرة التي أصدرها رئيس السلطة، تهدف قاسم، في تصريح صحفي

انتهاك ألي استقاللية لالستيالء على السلطة القضائية والسيطرة على إرادتها بشكل غير دستوري، و 
 95للقضاء، وهو ما يؤشر على توجه قيادة السلطة لمواصلة التحكم بالحريات والحقوق العامة".

  أمل جديدقال رئيس حزب"" New Hope ، تكفاه حدشاباللغة العبرية Tikva Hadasha ، جدعون
 ية،مريكاأل Associated Press (AP)برس  سوشيتداألفي مقابلة مع وكالة  ،Gideon Sa'ar ساعر

: قائالً  ساعرأضاف ات، و مستعمر على قيام دولة فلسطينية مستقلة تشمل إزالة ال اً إنه لن يوافق أبد
ض )قيامها(  "أعارض )قيام( دولة فلسطينية في قلب وطننا... أعتقد أنها لن تجلب السالم وسيقو 

 96االستقرار واألمن في المنطقة".

  في رسالة وجهها إلى وزير األمن فيحاي مندلبليتأ سرائيليةاإلالمستشار القضائي للحكومة قال ،
في "الداخلي أمير أوحانا، إن قرار األخير بعدم تطعيم األسرى الذين ينتمون إلى الفئة العمرية 

وموبوءة بتناقض بارز مع القانون". وشدد  ،ن خالل افتقار للصالحيةصدر مبلقاح كورونا، " "خطر
 97ية.سرائيلمخولة بإصدار قرار بهذا الخصوص هي وزارة الصحة اإلعلى أن الجهة ال مندلبليت
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 16/1/2021السبت، 

  ًفيه صدور مرسوم االنتخابات قبل الحوار  رأت أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانا
أسباب االنقسام "وقالت الجبهة إن  ."ضمانة إلنهاء االنقسام السياسي والجغرافي ُيشك لال "الوطني 

، عدا عن عدم االتفاق على كيفية تحويل معالجتها وطنياً  رتب عليه من وقائع لم يجرِ وما ت
. "وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية ،االنتخابات إلى فرصة إلعادة بناء المؤسسات الوطنية

للسلطة  وليس رئيساً  ،فلسطينالتعديل الذي شمل انتخاب الرئيس كرئيس لدولة "وأضافت أن 
وعدم حصره على  ،يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب الفلسطيني ،يةالفلسطين

 98."كما جاء في المرسوم ،الفلسطينيين المقيمين في الضفة والقدس وقطاع غزة
 ي" الذي يقوده محمد دحالن، عن ني ة ديمقراطالقيادي في "تيار اإلصالح ال ،كشف سفيان أبو زايدة

. وأوضح أبو زايدة في منشور 22/5/2021المقبلة التي ستجرى في في االنتخابات  المشاركةالتيار 
عبر فيسبوك، أنه سيتم المشاركة في االنتخابات بقائمة مستقلة في حال تعذر المشاركة عبر قائمة 

 99إلى أن التيار يرغب بأن تشارك فتح بقائمة موحدة تحت شعار "قوتنا في وحدتنا". اً حركة فتح، مشير 

  محمود عباس موعد االنتخابات  ةالفلسطيني السلطة بتحديد رئيس روبيرح ب االتحاد األو
" إلى "تسهيل" تنظيم االستحقاق في كل األراضي الفلسطينية. إسرائيلالتشريعية والرئاسية، داعيًا "

أن  ،Josep Borrell الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب بوريلوأكد 
والخاضعة للمساءلة ضرورية لتقرير المصير  ،والتمثيلية ،ية التشاركيةقراطديمو "المؤسسات ال

 100وبناء دولة فلسطينية".
 17/1/2021األحد، 

 اإلسرائيلية "المدنية إلدارةـ"الالمجلس األعلى للتخطيط ى أعط The Higher Planning Council 

(HPC) of the Israeli Civil Administration وحدة استيطانية جديدة  780 الضوء األخضر لبناء
 101.في الضفة الغربية المحتلة، بإيعاز من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

  رام هللا، رئيس جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية محمود عباس،  رئيساستقبل
أحمد حسني، المصرية الوزير عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات العامة األردنية اللواء 

والوفدين المرافقين لهما. وأطلع عباس الوفدين على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، 
 102بتحديد موعد االنتخابات العامة. وتحديدًا ملف المصالحة الوطنية، وإصدار المرسوم المتعلق

 ين مع األمناء العام   في مدينة رام هللا، اجتماعاً  الفلسطينية عقدت لجنة االنتخابات المركزية
وأعلن رئيس لجنة االنتخابات حنا ناصر، عن الجدول  السياسية. األحزابللفصائل وممثلي 

، في شقيها التشريعي والرئاسي، والتي تبدأ أولى مراحلها بعملية 2021الزمني لالنتخابات العامة 
ى أن عملية التسجيل إل ، مشيراً 14/2/2021لغاية  10/2/2021 فيالتسجيل في المراكز، وتنطلق 
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لالنتخابات ستكون للتشريعية والرئاسية، وبي ن أن عملية التسجيل ستكون بشكل إلكتروني، وأنها 
 103متاحة على موقع اللجنة.

 إنه من السابق ألوانه الحديث  ،األيامصحيفة ل ،حماسحركة المتحدث باسم  ،قال فوزي برهوم
اآلن هو  حماسن ما يهم أ برهوم ات. وأضافحماس االنتخاب عن الشكل الذي ستدخل فيه حركة

ي شفاف، يعب ر فيها الجميع ديموقراطضمان نجاح العملية االنتخابية، وأن تسير بشكل حضاري 
 104بحرية دون ضغوط أو قيود.

 بأن الجبهة لن تشارك في  ،أعلن القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة
أن "مرسوم  على شحادةشدد "كون شروط إنجاحها غائبة". و  ؛الحالي وضعهااالنتخابات على 

إلنهاء االنقسام السياسي الحاصل، وذلك على  االنتخابات قبل الحوار الوطني ال يمثل ضماناً 
 105اعتبار أنه الهدف الرئيسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

  اإلسرائيلي دعمها لكل خطوات المصالحةأعلنت الحركة الوطنية األسيرة في سجون االحتالل، 
 106والعمل على إنجاز االنتخابات كمرحلة ضرورية من مراحل حماية المشروع الوطني.

 فيروس كورونا، وذلك  أنها ستبدأ بتطعيم األسرى باللقاع ضد   يةسرائيلأعلنت مصلحة السجون اإل
ية عن مصادر في مصلحة إسرائيلانين. ونقلت وسائل إعالم بعد االنتهاء من تطعيم السج  

ية، سرائيللألولويات التي حددتها وزارة الصحة اإل تطعيم األسرى وفقاً  السجون قولها إنه سيتم  
 107الفلسطينيين الذين أدينوا بمخالفات أمنية". "ومن دون التمييز ضد  

 بعدما كانت ،ياسر الزعزوع الفلسطيني من قطاع غزة أفرجت السلطات المصرية عن الصياد 
بعد  ،رصاصال، فيما استشهد شقيقاه ب2020أكتوبر  تشرين األول/قلته البحرية المصرية في اعت

 108حدود البحرية بين مصر وقطاع غزة.مطاردتهم على ال
  معاريفأفادت Maariv ه له رئيس الحكومة بأن "العاهل المغربي محمد السادس، الذي وج   العبرية

لزيارة إسرائيل، بعد تطبيع العالقات بين الجانبين، يشترط اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو دعوة رسمية 
إجراء الزيارة مع اإلعالن خاللها عن استئناف مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين". 

باالجتماع مع رئيس السلطة  إلى أن "الملك محمد السادس، طالب أيضاً النظر ولفتت الصحيفة 
 109اإلسرائيلي. News24iلزيارة"، بحسب ما نقله موقع الفلسطينية محمود عباس خالل ا

 18/1/2021اإلثنين، 

  ( الشاباك) اإلسرائيلي العام األمنجهاز نشرIsrael Security Agency-ISA (Shabak)  بيانات
ي، فإنه أحبط سرائيلاإل الشاباكلمزاعم  اً . ووفق2020 سنةخاصة بنشاطاته التي نفذها خالل 

في  581، و2019 في سنة 563قدس، مقارنًة بـ شرقي لغربية، بما فيها عملية في الضفة ا 430
عملية إطالق  283إحباط  تم   2020سنة . وأشار إلى أنه في 2017 في سنة 418، و2018سنة 
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عمليات خطف خطط  5عملية تفجيرية، و 62س، وععمليات د 10عملية طعن، و 70نار، و
 110.آخرين 46، فيما ُأصيب 2020 في سنة يينإسرائيل 3لها فلسطينيون. وُقتل 

 في العاصمة  ي سيجر أن حوارًا وطنيًا فلسطينيًا  محمد اشتية أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني
إن الحوار ستشارك فيه  اشتية. وقال 2021شباط/ فبراير األسبوع األول من  فيالمصرية 

ينية المقررة ابتداء من جميع الفصائل الفلسطينية لبحث كيفية إنجاح االنتخابات العامة الفلسط
بشأن  "إسرائيل"أن السلطة الفلسطينية ستوجه طلبًا رسميًا إلى  اشتية. وأعلن 2021 مايو /أيار

 111القدس في االنتخابات، ترشحًا وانتخابًا. شرقيالسماح بمشاركة الفلسطينيين في 
  من نظيرتها اإلماراتية  اً عار ية تلقت إشسرائيلأن الخارجية اإل اإلسرائيلية العبريةالعامة  اإلذاعةذكرت

لمدة ستة أشهر.  ،يين لإلمارات بدون تأشيرةسرائيلباتفاقية اإلعفاء من دخول اإل العملبتعليق 
 112وبحسب اإلذاعة، فإن اإلمارات فعلت ذلك في إطار محاوالتها الحتواء انتشار فيروس كورونا.

  سنةغيل التي نفذتها الوزارة خالل جمالي كلفة مشاريع التشإإن  غزةفي قطاع قالت وزارة العمل 
متعطل عن العمل ضمن فرص  16,200مليون دوالر، استفاد منها قرابة  25تجاوزت  2020

 113تشغيلية مؤقتة في قطاعات مختلفة.

  أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على ضرورة بناء كتلة صلبة تتوافق
واستمرار المقاومة. وأشار هنية إلى أن خيار  ،بودعم صمود الشع ،على خيار االنتفاضة

أن يخضع ألي متغيرات أو ابتزازات، وأنها مستمرة كما أن  يمكنالمقاومة وتطوير وسائلها ال 
 114يتحمل التضحيات المترتبة عليها. الشعب الفلسطيني

  بقائمة عن معارضته دخول فتح االنتخابات  لمركزية لحركة فتح ناصر القدوةاللجنة ا عضوأعرب
رفضه لتشكيل أي قائمة مشتركة باالنتخابات التشريعية الفلسطينية.  مشتركة مع حماس، مؤكداً 

وتتجاهل كل ما  ،يةديموقراطوأوضح القدوة أن خوض االنتخابات بقائمة مشتركة طريقة غير 
 ، وتفوح منها رائحة االنتهازية والمصالح الشخصية علىحدث في السابق، وغير ممكنة سياسياً 

 115حساب مصالح الشعب الفلسطيني.
  بموقفها أبلغت نظيرتها التركية رسمياً  يةسرائيلسياسية في تل أبيب أن الحكومة اإل مصادرأكدت ،

الذي كان قد نشر مؤخرًا، بأنها معنية لتعزيز العالقات السياسية معها، ولكنها تشترط لذلك إغالق 
 صحيفة يديعوت أحرونوتموقع مكتب حركة حماس في إسطنبول. وقالت هذه المصادر، وفقًا ل

ة، الذي مكتب الجناح العسكري للحرك"، إن مكتب حماس في إسطنبول هو عمليًا باللغة العبرية
يستخدم منذ عدة سنوات وحتى يومنا هذا، لتوجيه األنشطة اإلرهابية في الضفة الغربية، وتجنيد 

البنية التحتية  الفلسطينيين للقيام بأنشطة إرهابية، وتمويلها عن طريق تحويل األموال إلى
 116."حماس ورجالهاالعسكرية ل

 على تشكيل طاقم  ،المغربي عبد الوافي لفتيت مع نظيره ،أرييه درعي اإلسرائيلي اتفق وزير الداخلية
117المتبادل من تأشيرات الدخول. اإلعفاءوفحص مسألة  ،مشترك للوزارتين لتوطيد العالقات بين البلدين
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 يةمريكاألوشركة األدوية  "إسرائيل"عن أن هناك اتفاقية بين  كشفت وكالة الصحافة الفرنسية 
على مخزون كبير من جرعات لقاح فيروس كورونا  "إسرائيل"ر حصول ، تفس  "Pfizer فايزر"

 118ببيانات سريعة حول تأثير المنتج.مقابل تزويد الشركة 

 الصحفيين في  يًا بحق  إسرائيلانتهاكًا  490إن النقابة رصدت  ،قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر
خالل  ،رأبو بك . وأضاف2020 سنة، خالل وقطاع غزة القدسبما فيها شرقي  الضفة الغربية
أنه ومنذ نقيب الصحفيين . وأكد القدس في شرقي انتهاكات 106ل يسجتم  ت هنأ، مؤتمر صحفي

 119انتهاك سنويًا. 500، أي بمعدل 200,4الصحفيين  بلغ عدد االنتهاكات بحق   2012 سنة

  ،دعم البرلمان العربي "أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان له
التي ستجرى للمرة األولى منذ أكثر من عشر سنوات،  ،المهمة ]الفلسطينية[ ذه االنتخاباتله

 120."واستعداده للمشاركة في مراقبتها وتقديم كل الدعم إلنجاحها

  وزير خارجية روسيا سيرجي الفروف قالSergei Lavrov مضطرة، كما  إسرائيل: "إذا كانت
يين عدة سرائيلر من األراضي السورية، فقد قلنا لزمالئنا اإلعلى تهديدات ألمنها تصد يقولون، للرد  

 الفروف وأضافمرات: إذا رصدتم مثل هذه التهديدات، فيرجى تزويدنا بالمعلومات المعنية". 
لدولتكم ينطلق من جزء من  ي: "إذا كانت لديكم حقائق تفيد بأن تهديداً سرائيلالجانب اإل مخاطباً 

 121بهذه الحقائق، وسنتخذ جميع اإلجراءات لتحييد هذا التهديد". فوراً األراضي السورية، فأبلغونا 

 19/1/2021الثالثاء، 

 ي المقبل أنتوني بلينكن مريكقال وزير الخارجية األAntony Blinken،  إن الرئيس المنتخب جو
 ي هي "حل  سرائيلاإل - بايدن يرى أن التسوية الوحيدة القابلة لالستمرار في النزاع الفلسطيني

إلى تجنب اتخاذ خطوات تزيد هذه العملية  يين والفلسطينيين فوراً سرائيلالدولتين"، ودعا بلينكن اإل
القدس المحتلة عاصمة  ية الجديدة بأن تظل  مريك. لكنه أكد في الوقت نفسه التزام اإلدارة األتعقيداً 

 .122ية هناكمريك، وبإبقاء السفارة األ"إسرائيلـ"ل

 محاولة رئيس الوزراء بنيامين  ،بني جانتس دفاع اإلسرائيليوزير الو يل أجهض رئيس الحكومة البد
اتخاذ قرار بإضفاء الشرعية على البؤر االستيطانية. ورفض جانتس مجرد طرح االقتراح  ،نتنياهو

م الرئيس على جدول أعمال الحكومة، وقال إن اتخاذ قرار حساس كهذا قبل يوم واحد من تسل  
 .123تصرفًا غير مسؤول عد  ليد الحكم يُ األمريكي جو بايدن مقا

  ما تسمى سلطة "أراضي إسرائيلنشرت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية و Israel Land Authority" 
في  2,112)القدس بما فيها شرقي  وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية 2,572مناقصات لبناء 

 124ة وصناعية.، وشملت المناقصات مبان تجاري(القدسشرقي في  460و ،الضفة
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  السفير األمريكي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان بمالحقة  الفلسطينية الخارجية وزارةتعهدتDavid 

Friedman  ًبعد اعترافه بالمشروع ، الدولية وذات االختصاص المحاكم أمام تهومساءل، قانونيا
 125" وسط القدس المحتلة.City of David االستيطاني "مدينة داوود

  سنةفلسطينيين خالل  الئحة اتهام قدمت ضد   1,400لصحيفة يديعوت أحرونوت أن ذكر تقرير 
رشق الحجارة والمواجهات "تتعلق بـ 245 ؛. وأشار إلى أنه من مجمل لوائح االتهام التي قدمت2020

 126أمر إداري. ألفالتوقيع على نحو  بـ"اإلرهاب الشعبي"، في حين تم   اً يإسرائيلالتي تسمى  "اليومية

 ي سرائيلسلطات االحتالل اإل إصدارالنقاب عن  هيئة شؤون األسرى والمحررينت كشف
أمرًا جديدًا. وأكد رئيس وحدة  467، من بينها 2020 سنةأمر اعتقال إداري خالل  1,114

أن سلطات االحتالل تواصل احتجاز زهاء  ،وثيق بالهيئة، عبد الناصر فروانةالدراسات والت
 127ظروف صعبة. داريًا، فيإمعتقاًل  380

 االستيطانييشع  أعلن رئيس مجلس Yesha Council  ،بالعبرية اختصار للكلمات: يهودا(
، تخليه عن دعم رئيس David Elhayani، ديفيد الحياني أي الضفة الغربية وغزة( ؛شمرون، عزة

: إن "، قائالً أمل جديدفي االنتخابات المقبلة، واالنضمام إلى حزب " نتنياهوالوزراء بنيامين 
 128، و"لم يخدم المشروع االستيطاني كما يجب"."نتنياهو ليس يمينيًا حقيقياً "

 20/1/2021األربعاء، 

 في تصريحات لوكالة رويترز لناطق باسم الرئاسة الفلسطينيةقال نبيل أبو ردينة ا ،Reuters 
ية االستيطانية لسرائيية الجديدة ألخذ موقف واضح من السياسة اإلمريكندعو اإلدارة األ"لألنباء: 

الحكومة ": قائالً  أبو ردينة . وأضاف"إذا أرادت تحقيق األمن أو االستقرار في المنطقة ،المنفلتة
وتحاول وضع المزيد من  ،الدولتين ية تعمل على قتل ما تبقى من أي إمكانية لحل  سرائيلاإل

الستئناف عملية السالم  وأي جهد ستقوم به ،الجديدة يةمريكاألالعقبات والعراقيل أمام اإلدارة 
 129."المتعثرة منذ سنوات

  نبيل شعث: "التخلص من دونالد ترامب، بصرف  السلطة الفلسطينية المبعوث الخاص لرئيسقال
ية بما مريكمكانه، كان مكسبًا، فهو أسوأ رئيس في الواليات المتحدة األ النظر عن من يحل  

ية كان بمثابة مريككرئيس للواليات المتحدة األ"وجوده  أن ، مشددًا علىيخص القضية الفلسطينية"
 130كارثة علينا كفلسطينيين".

  في الضفة الغربية المحتلة، دون  يينسرائيلاإلأن  عدد المستوطنين  االستيطانييشع  مجلسكشفت
ة موزعة في مستعمر  150يعيشون في  ،مستوطناً  476,033صل إلى و ، القدس المحتلةشرقي 
مقابل  ،2020خالل سنة  %2.6سبة االرتفاع في عدد المستوطنين نوبلغت  الغربية. الضفة

 2019.131 في سنة 4.3%



 2021 يناير/ ثانيكانون ال ______________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 21                                                  

  قال المتحدث باسم مكتب االتحاد األوروبي في القدس شادي عثمان، لإلذاعة الفلسطينية
إلنجاح  ،الرسمية، إن االتحاد تعهد للجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية بتوفير كل ما يلزم لها

 .132بكل شفافية 2021 مايو /إجراؤها ابتداًء من أيار المقررطينية العامة الفلس تاالنتخابا
 ي. وقالت هيئة شؤون األسرى ونادي سرائيلفي سجن ريمونيم اإل استشهد األسير ماهر سعسع

األسير في بيان مشترك: إنه ال تفاصيل واضحة حتى اآلن حول أسباب استشهاده، وأن قضيته 
ألسباب. وباستشهاد سعسع يرتفع عدد األسرى الشهداء في سجون تابع للوقوف حول استُ 

 1967.133 سنةمنذ  227االحتالل إلى 

 21/1/2021الخميس، 

  خالل مسيرة مليونية في  إسماعيل هنية، في كلمة وجهها حماسالمكتب السياسي لحركة  رئيسأكد
تها االستراتيجية الثالثة المتمثلة ، التزام الحركة بمساراـ"إسرائيل"للتطبيع واالعتراف ب اً باكستان رفض

العودة وكل حقوق  في: عدم التنازل أو التفريط في أرض فلسطين المباركة، والتمسك بحق  
االحتالل، باإلضافة إلى  التمسك بخيار المقاومة الشاملة ضد  و الفلسطينيين كاملة غير منقوصة، 

 134وليست فلسطينية فحسب. التمسك األصيل بأن قضية فلسطين عربية وإسالمية وإنسانية،
  أن "الرئيس  ،العربيالتلفزيون فضائية ل حديثخالل  ،محمد اشتية الفلسطيني الوزراءأكد رئيس

أمل و  .31/7/2021 فيمحمود عباس هو مرشح حركة فتح النتخابات الرئاسة" المزمع إجراؤها 
 135.الفلسطيني االنقسامإلنهاء  المرتقبة مدخالً  االنتخاباتاشتية أن تكون 

  المجتمع الدولي، ال سيما االتحاد األوروبي، خالل  اشتيةمحمد  الفلسطينيطالب رئيس الوزراء
، يةفلسطينالسلطة البلوماسي المعتمد لدى ي، أعضاء السلك الدأجنبياً  وقنصالً  سفيراً  51لقائه مع 

كة القدس من المشار في شرقي لتمكين الفلسطينيين  "إسرائيل"رام هللا، بالضغط على في 
 136ما تنص عليه االتفاقيات الموقعة.وفق  ،باالنتخابات العامة

  فقد 2020" خالل سنة اإلرهابية األعمال"ي إنه طرأ انخفاض على سرائيلالجيش اإلقال ،
تنفيذ  عملية إخالل بالنظام. وفي المناسبات التأسيسية لمنظمات إرهابية، تم   1,500ارتكبت "

نشاطًا يوم ذكرى تأسيس  120حركة فتح، وأكثر من نشاط رادع لمناسبات  300أكثر من 
 137".نشاطًا في ذكرى تأسيس حماس 170الجبهة الشعبية، وأكثر من 

 المحتلة  الفلسطينيةلخصت فيه نشاطاتها في المناطق  رسمياً  تقريراً  يةسرائيلأصدرت الحكومة اإل
ج من قطاع غزة إلى ، وقالت إنها ضاعفت كمية المنتوجات الزراعية التي تخر 2020 خالل سنة

 ."إسرائيل"ألف تصريح عمل لعمال فلسطينيين في  100والضفة الغربية، وأصدرت  "إسرائيل"
 138."إسرائيل"عامل فلسطيني من الضفة للعمل في  ألف 60وتحدث التقرير عن دخول أكثر من 
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  يروس كورونا بلغ العدد التراكمي لإلصابات بف 2020 / فبرايرأنه منذ شباط األونرواأعلنت وكالة
 139إصابة. 313,4وفاة و 150لبنان في في مخيمات الالجئين الفلسطينيين 

  للطاقة المتجددة( أي دي إف رينوبلز"، و"مصدر"أعلنت شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل( ADF 

Renewable Energy LTD"ضمن  ، عن توقيع اتفاقية استراتيجية الستكشاف الفرص المتاحة
 م في دعم تحقيق األهداف المتعلقة بالطاقة النظيفة.اسه، واإل"إسرائيل"ة في قطاع الطاقة المتجدد

 سنةالتي تأسست  "،إسرائيل - أي دي اف رينوبلز"و "مصدر"وبموجب االتفاقية، سوف تتعاون 
، في مشاريع طاقة متجددة قائمة أو قيد التطوير، إلى جانب العمل على استكشاف إمكانية 2010

 140برامج جديدة كانت قد أعلنت عنها الحكومة اإلسرائيلية.المشاركة معًا في 
   على اتفاقية لتسيير رحالت جوية مباشرة مع المغرب، بحسب ما ذكرت صحيفة  "إسرائيل"عت وق

 141.أحرنوت عبر موقعها اإللكتروني يديعوت

  صحيفة ماكور ريشون قالتMakor Rishon " بنك " وهما إسرائيلالعبرية إن أكبر مصرفين في
، وق عا هذا األسبوع مذكرتي تفاهم للتعاون Bank Hapoalimوبنك هبوعليم  Bank Leumiئومي ل

وهو "بنك البحرين الوطني". وبموجب مذكرة التفاهم،  ،مع أحد البنوك الرائدة في البحرين وأقدمها
 لتزويد عمالئهم بالمعلومات المصرفية المطلوبة بين البلدين اً اتفق الطرفان على العمل مع

 142وتداول العمالت األجنبية واألوراق المالية، وفق الصحيفة. ،واالستثمار ،والمقاصة ،للتجارة

 22/1/2021الجمعة، 

 أن في مقابلة مع قناة العربية ،أكد وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان آل سعود ،
. وقال "القدس الشرقية"تها مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصم "إسرائيل"و ةالسعوديبين  "السالم"
على سؤال حول توقيع عدد من الدول العربية اتفاقات لتطبيع العالقات مع  رداً بن فرحان، ا
: "نرجو أن يكون ما وقال، إن هذا القرار سيادي لألطراف التي وافقت على هذا اإلجراء، "إسرائيل"

نهائي  للوصول إلى حل   ،طينيينإلسرائيل إلى االنخراط في مفاوضات جادة مع الفلس دافعاً  تم  
عت هذه . وأنا واثق من أن الدول التي وق  ولتسوية عادلة تحقق ما نتطلع إليه جميعاً  ،لهذه القضية

 143االتفاقات حريصة على تحقيق ذلك مثلما حريصون عليه نحن".

  تأنظمة إلبيأعلنت شركة Elbit Systems الجيش  أنها ستزود معرخوت" باللغة العبرية، تأو "إلبي
مليون  137في عقد قيمته  ،األهداف ذكاء اصطناعي متقدمة لتحديد وكشف بأنظمةالبريطاني 

تضمين ذلك في اتفاقية مدتها خمس سنوات  إنه تم   لها، في بيان الشركة،وقالت  .يأمريكدوالر 
 .144ية ووزارة الدفاع البريطانيةسرائيلبين الشركة اإل

  إن السلطات لهفي تقرير ، (أوتشا) شؤون اإلنسانيةمكتب األمم المتحدة لتنسيق القال ،
في مختلف أنحاء المنطقة ج خالل  فلسطينيون يملكه  مبنىً  24ية هدمت أو صادرت سرائيلاإل
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عملية بحث  161ية سرائيل: "نفذت القوات اإلالمكتب قائالً  . وأضاف(18/1/2021-5) أسبوعين
ء الضفة الغربية". وقال التقرير إنه في الفترة في مختلف أنحا اً فلسطيني 157واعتقلت  ،واعتقال

شجرة يملكها فلسطينيون بحجة اإلعالن عن  1,370ية نحو سرائيلاقتلعت السلطات اإل هاذات
 145."أراضي دولة"األراضي التي كانت مغروسة فيها 

  ييش دين منظمةرصدت Yesh Din من قبل  اً عنيف اً هجوم 44ما ال يقل عن  يةسرائيلاإل
فلسطينيين بالضفة الغربية خالل شهر فقط، وذلك بحسب صحيفة  يين ضد  سرائيلين اإلالمستوطن

 146هآرتس العبرية.

   أكد أساقفة األرض المقدسة التزامهم بدعم "أخواتنا وإخوتنا في وطن المسيح، خاصة في ظل 
هي وقالوا إن "اآلن  ".يسرائيلالتحديات التي تفرضها جائحة كورونا، وإجراءات االحتالل اإل

تعبيرنا عن تضامننا مع شعب األرض المقدسة، ليس  لتقوية ،اً لحظة حاسمة بالنسبة لنا جميع
ودعوا حكومات بلدانهم  ".ومثابر على االلتزام بالصالح العام ،كمشاعر غامضة ولكن كعزم ثابت

 .147إلى تجديد مشاركتهم النشطة في البحث عن سالم عادل، ودعم الحوار بين جميع األطراف
  ض األمم المتحدة إلى مفو   ةوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي شكوى رسميقدم

حكومة أبو ظبي، لخرقها  ضد   ،Michelle Bachelet السامي لحقوق اإلنسان ميشيل باشيليت
 148من المستعمرات اإلسرائيلية المقامة على أراضي السلطة الفلسطينية. باالستيراد ،القانون الدولي

 23/1/2021سبت، ال

  إن لجنة أممية متخصصة في مكافحة  ،وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكيقال
الشكوى  "، مشيرًا إلى أنإسرائيل" العنصرية قبلت النظر في شكوى تقدمت بها دولة فلسطين ضد  

 149تقدمت بها فلسطين قبل نحو عامين للجنة القضاء على التمييز العنصري.
 إن  ،المركزية لحركة فتح عزام األحمد، في حديث لإلذاعة الفلسطينية الرسمية اللجنةضو قال ع

للفصائل في  "قائمة ائتالفية"حركته بحثت مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية قضية تشكيل 
 150بقية الفصائل في القاهرة. بانتظار اجتماع يضم   ،االنتخابات المقبلة، لكن أي قرار لم يتخذ بعد

 24/1/2021األحد، 

   دعوة رسمية لالتحاد األوروبي والبرلمان األوروبي  الفلسطينية المركزية االنتخاباتمت لجنة سل
European Parliament  2021.151للرقابة على االنتخابات الفلسطينية 

 بإلغاء قرارات رئاسية قالت إن من شأنها "تقويض استقالل القضاء". وفي  طالبت هيئات فلسطينية
مؤسسة( ومجلس حقوق اإلنسان الفلسطيني  140 لشبكة المنظمات األهلية )تضم   مشتركان بي

منظمة حقوقية(، دعت الهيئات إلى "إلغاء القرارات )الرئاسية( كافة ذات الشأن  12 )يضم  
 152وإنهاء آثارها كافة بشكل فوري". القضائي،
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  على الكنيست طرحه الحقاً  يتم  ل ؛مع المغرب "السالم"اتفاق  اإلسرائيليأقر مجلس الوزراء 
Knesset  هيئة البث اإلسرائيلي )مكان( ل لشؤون السياسيةاد مراسل افأعليه. و  للمصادقةاإلسرائيلي
افتتاح مكتبي اتصال ضمن  تنويان قريباً  مغربوال "إسرائيل" أن ،Simon Arannأران شمعون 

بمصادقة مجلس  Eli Cohen نإيلي كوهيورحب وزير االستخبارات  تطبيع العالقات بينهما.
كوهين أن  ذكرو  هذه الخطوة بأنها تاريخية. واصفاً  ،المغرب معالوزراء على اتفاقية تطبيع 

مع المغرب ستؤدي إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجاالت السياحة والتجارة  "السالم"عالقات 
أن البلدين توصال إلى اتفاق جهتها،  منية سرائيلوأعلنت وزارة االقتصاد اإل واالستثمارات وغيرها.

 153.لتعزيز التعاون التجاري واالقتصادي في مجاالت تتضمن التنظيم واالبتكار
 إلىالسفارة إيتان نائيه  بأعمالمع وصول القائم  ،افتتحت رسميًا السفارة اإلسرائيلية في أبو ظبي 

 154.يةعاصمة اإلماراتال
 إن مجلس الوزراء صادق على إنشاء سفارة  ،ى تويترعبر حسابها عل ،قالت الحكومة اإلماراتية

 155لدولة اإلمارات في تل أبيب.

 إلى إلغاء قانون  السوداني دعت جمعية الصداقة السودانية اإلسرائيلية رئيس مجلس السيادة
، أن الجمعية كانت تتوقع لهفي بيان  ،. وذكر رئيس الجمعية الصادق إسحق"إسرائيل"مقاطعة 

 156بين البلدين على أرض الواقع بعد توقيع الحكومة مؤخرًا. "المالس"إنزال اتفاق 

  استجابت لطلب القوات المشتركة لجيوش الواليات  "إسرائيل"أن  يةسرائيلهآرتس اإل صحيفةذكرت
المضادة للصواريخ في  Iron Dome ية، بنصب عدد من منظومات القبة الحديديةمريكالمتحدة األ

 .157والشرق األقصى ،العربيةوالخليج  ،عدد من دول أوروبا
  الشيخ محمد أبو نجم، ، 1948 سنةقتل القيادي بالحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة

 158بإطالق نار استهدفه من مجهول، في مدينة يافا المحتلة. بإصابته متأثراً 
  على بناء  " صادقتإسرائيلبأن " ،رسمي لهيئة مقاومة الجدار واالستيطان سنوي أفاد تقرير

وحدة استيطانية أخرى  8,060أودعت مخططات تتضمن و  ،2020 سنةاستيطانية في  وحدة 6,719
ة، إلى عمر مست 13القدس  داخل حدود بلدية عمراتوبلغ عدد المست .الفترة ذاتهاللمصادقة، خالل 

مبنى  869" إسرائيلرصدت الهيئة هدم " مافيو  من البؤر االستيطانية، واألحياء اليهودية. 10جانب 
أوضحت الهيئة أن مجموع إخطارات الهدم  ،في الضفة الغربية 2020 سنةومنشأة فلسطينية خالل 

وضع اليد بخصوص إعالن ب واحداً  رصدت الهيئة أمراً و  .إخطاراً  817رصدها وتوثيقها بلغ  التي تم  
مجموع مساحات بلغ فقد وحسب الهيئة،  .(2كم 911.7) دونماً  11,790محميات طبيعية، بمساحة  3

"أراضي دولة"، منذ احتالل الضفة الغربية التي أعلنتها سلطات االحتالل كـ األراضي الفلسطينية
ورصدت  من مجمل أراضي الضفة. %30، ما نسبته 2مك 1,700حو ن 1967 في سنةوقطاع غزة 

، ياً فلسطين 197أصيب خاللها  ،2020سنة اعتداء للمستوطنين خالل  930هيئة ما يزيد على ال
 2019.159سنة ليشهد بذلك ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة االعتداءات مقارنة ب
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  األورومتوسطي لحقوق اإلنسان للمرصد تقريركشف Euro-Mediterranean Human Rights Monitor 
ي على القطاع، سرائيلعن أن نصيب الفرد الواحد في غزة من الخسائر االقتصادية جراء الحصار اإل

ورصد التقرير أن نسبة البطالة في قطاع غزة تستمر في كونها من  ي.أمريكف دوالر آال 9بلغ نحو 
 وصلت في ،2005 في سنة %23.6تصل إلى نحو  كانتبين النسب األعلى في العالم، فبعد أن 

فيما . %27، وانكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة %49إلى نحو  2020 سنة
 ، وتضاعفت تكلفة انتشال2020 سنةفي  %56، إلى 2005 سنةفي  %40من معدالت الفقر  قفزت

 160مليون دوالر. 838ماليين دوالر إلى  209سكان القطاع من الفقر أربع مرات، وذلك من 
 25/1/2021اإلثنين، 

  تشكيل وفد من الحركة برئاسة أمين سرها جبريل الرجوب،  فتحالمركزية لحركة  اللجنةقررت
قررت اللجنة تشكيل و . 2021 / فبرايرت الحوار التي ستعقد في مصر بداية شباطللمشاركة بجلسا
أكد و  تحضيرًا لعقد االنتخابات العامة في األماكن كافة. تهاومتابعاإلجراءات لجنة لإلعداد 

، بقائمة واحدة 22/5/2021في  المقررةالرجوب أن الحركة ستخوض انتخابات المجلس التشريعي 
التوافق عليها في اجتماع  اختيارها وفق مجموعة من األبعاد التي تم   ة سيتم  أن القائم موضحاً 

الجغرافي، والتاريخي، والديني، و"الجندر"، واألكاديمي، واالقتصادي،  :لحركة، وهيامركزية 
 161والنقابي، واالجتماعي.

  الرئيس "ن أ ،اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام األحمد عضوأكد
القضايا خالل أيام، وأعطى تعليماته لرئيس  ]محمود عباس[ أصدر تعليمات واضحة بحل كل  

أكد عضو اللجنة المركزية و . "والتقاعد المالي، والمقطوعة رواتبهم 2005الوزراء، وأبرزها تفريغات 
 162الموظفين في قطاع غزة على مراحل.مشاكل  حل   أنه سيتم   توفيق الطيراوي  للحركة

 اإلبراهيمي، ورئيس سدنته، الشيخ حفظي أبو سنينة، إن "قوات االحتالل منعت  سجدقال مدير الم
موظفي لجنة اإلعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح 

 163خاص بذلك".

بيان بعد عودته: ي إيلي كوهين قيامه بزيارة إلى السودان، وقال في سرائيلأك د وزير االستخبارات اإل
 إسرائيل"لدي ثقة أن هذه الزيارة تضع األسس للعديد من أوجه التعاون المهمة، التي ستساعد كاًل من 

والسودان، وستدعم كذلك االستقرار األمني في المنطقة". وذكر كوهين أن وفده بحث مع مستضيفيه 
التعاون االستخباراتي، وبحثا إمكانية بلوماسية، وأن الطرفين اتفقا على تعميق يمجموعة من القضايا الد

 164."إسرائيل"التعاون االقتصادي. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أن يزور وفد سوداني 
  بسبب القيود المفروضة على الحركة "إسرائيل"عن تأجيل فتح سفارتها لدى  اإلماراتأعلنت دولة ،

 165في تل أبيب للحد من انتشار جائحة كورونا.
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 انخراطه الدائم وراء العاهل المغربي الملك  لحزب العدالة والتنمية المغربي لمجلس الوطنيأعلن ا
. "للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وسيادتها على الصحراء المغربية"محمد السادس 

القوية ، ودعمه ومساندته "المبدئية الثابتة والراسخة"لكنه شدد في الوقت نفسه على مواقف الحزب 
 166."االحتالل الصهيوني الغاشم البطل، ونضاله ضد   الفلسطينيلكفاح الشعب "

 26/1/2021الثالثاء، 

  بساكي جينيفرباسم البيت األبيض  المتحدثةقالت Jennifer Psaki، إن الرئيس  فيين،للصح
سالم بين الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا صوب تحقيق ال ي جو بايدن يرى أن حل  مريكاأل

أكد القائم بأعمال المبعوث األمريكي لدى األمم المتحدة ريتشارد ميلز و  .والفلسطينيين "إسرائيل"
Richard Miles،  ،الدولي  األمنلمجلس من جهتهUN Security Council  أن إدارة بايدن تدعم

ن أ مشددًا على ،مبار الدولتين، وستتراجع عن عدة قرارات اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ت حل  
بلوماسية التي يإدارة بايدن تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات إلعادة فتح البعثات الد

والفلسطينيين على  "إسرائيل"ن واشنطن ستحض  أوأبلغ ميلز مجلس األمن  مب.اأغلقتها إدارة تر 
بكل قوة، وستواصل  "إسرائيل"ا أن واشنطن تدعم حليفته"، مؤكدًا "تجنب الخطوات أحادية الجانب

 167مساعيها لصد  أي انحياز ضدها في األمم المتحدة وكل الهيئات الدولية األخرى.
  في كلمته خالل اجتماع المجلس الثوري لحركة  ،السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيسقال

يعًا في صف : "نحن سنذهب إلى القاهرة وقلوبنا مفتوحة لكل االقتراحات، على أن نكون جمفتح
ألننا نريد أن يكون الجميع في الداخل وليس في  ،واحد، بالشكل الذي يتوافق عليه الجميع

التوافق عليه سنلتزم به، ولذلك سنتحاور ونضع أمامنا هذه  ما يتم  " ". وأشار عباس إلى أنالخارج
ندخل  .. من أجل أن(.ال مانع)من أجل أن ندخل وحدة وطنية  ،األسس ونستمع لكل اقتراح

االنتخابات ستجري في غزة وفي " على أن عباس شدد". و (ال مانع)االنتخابات قائمة وطنية 
 168."لقدس الشرقية وفي الضفة الغربيةا
 إن "آالف العائالت الفلسطينية  ،جهاد طه المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان نائب قال

الالجئون داخل  ن التي يمارسهادون مصدر دخل؛ بسبب توقف األعمال والمه أضحتفي لبنان 
إلى  قدس برس، "المؤسسات الرسمية اللبنانيةخالل حوار مع وكالة  ،المخيمات". ودعا طه

 169المخيمات الفلسطينية في لبنان". االلتفات لتدهور األوضاع االجتماعية والمعيشية داخل

  وضع "أوامر للجيش بـأنه أصدر  ،الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي ركان هيئة األرئيس أعلن
هجوم  إذا قرر المسؤولون السياسيون شن   "ستكون جاهزة" ،2021 سنة في "خطط عمالنية إضافية

وال يمكن إليران امتالك  ،يجب مواصلة ممارسة الضغوط على إيران" قائاًل: على إيران. وأضاف
هدف في الشرق األوسط  500ي هاجم سرائيل، مشيرًا إلى أن الجيش اإل"قدرات لحيازة القنبلة النووية
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ي سيعمل سرائيلبتوجيه ضربات لغزة ولبنان، وقال إن الجيش اإل كوخافيوهدد  .2020 خالل سنة
مهاجمة كل قاذفات الصواريخ ومستودعاتهم،  وسيتم   ،يينسرائيلبكل قوة لمنع إلحاق الضرر باإل

 170صواريخ قربها. المدنيين في غزة ولبنان بترك مناطق سكنهم التي يشتبه بوجود اً داعي

 لميزانية  مليون دوالر( 914.7)نحو  شيكلي بإضافة مقدارها ثالثة مليارات سرائيلطالب الجيش اإل
)نحو  شيكلمليار  2.5 على إضافة لميزانيته بـ ، وذلك بعد أن حصل مؤخراً 2021 سنةل دفاعال

 يزانيته يثير غضباً أن طلب الجيش إضافة مليارات لم هآرتس. وذكرت صحيفة مليون دوالر( 762.3
والتقليصات المتوقعة في ميزانيات وزارات  ،داخل الحكومة بسبب الوضع االقتصادي الصعب

ركان هيئة األرئيس رفض طلب  Yisrael Katzيسرائيل كاتس ي سرائيلأخرى. وكان وزير المالية اإل
إلى  دوالر( مليار 1.28)نحو  شيكل اتمليار  4.2إضافة  الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي 

بنيامين نتنياهو، الذي صادق على زيادة ميزانية  . وتوجه األخير إلى رئيس الحكومةدفاعميزانية ال
 171"الحتياجات داخلية". مليون دوالر( 762.3)نحو  شيكلمليار  5.2 األمن بـ

  إعادة فتح  إنه جرت ،نجالء بنمبارك، في تغريدة لها في تويتر زارة الخارجية المغربيةقالت المديرة بو
، الذي David Govrinي في الرباط، الذي يوجد على رأسه السفير جوفرين سرائيلاالتصال اإل مكتب

أن رئيس البعثة  ،من جهتها يةسرائيلأعلنت وزارة الخارجية اإلو عمل سابقًا سفيرًا لدى مصر. 
 172مغرب.بموجب اتفاق لرفع مستوى العالقات مع ال بلوماسية في الرباط تسلم منصبه،يالد

 من المستودع مم  5.56ألف رصاصة من عيار  93حول سرقة  ،جديدة ُنشرت تشير معلومات
" العسكرية Tze'elim في قاعدة "تسيئيليم اإلسرائيلي المركزي في مركز التدريبات القومي

، إلى أن جهات داخل القاعدة 2020األول/ ديسمبر  كانون  شهر خاللية في النقب، سرائيلاإل
 173قدمت مساعدة للسارقين.العسكرية 

 ي استمر أربعة أيام. إسرائيلبعد منع  ،استأنفت لجنة اإلعمار بالمسجد األقصى أعمالها بالمسجد
ي عن منع الترميم جاء سرائيلوقالت مصادر في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس إن التراجع اإل

 174بعد تدخل حثيث من الحكومة األردنية.
 ي صع دت منذ نهاية سرائيل، إن سلطات االحتالل اإلفي بيان له ،ينيدي األسير الفلسطقال نا

، من سياسة االعتقال اإلداري الممنهجة. وأوضح أن عدد 2021سنة ، ومطلع 2020سنة 
 175أسيرات. 3فتية، و 3، بينهم معتقالً  440أكثر من  2020المعتقلين اإلداريين بلغ حتى نهاية 

   العالمية الصحة لمنظمةت المجلس التنفيذي صو World Health Organization   مشروع  ضد
والمعني باألحوال  ،منظمةالالبند الخاص على جدول أعمال  بإلغاء، "إسرائيل"القرار المقدم من 

دولة،  15القرار  الصحية في أرض دولة فلسطين المحتلة والجوالن السوري المحتل. وصوتت ضد  
 176عن التصويت.دول  9دول، وامتنعت  7فيما صوتت لصالحه 

  بموجب حملة اً ثقافي   "إسرائيل"تعهد ما يزيد على ألف فنان وفنانة من إيرلندا بمقاطعة دولة ،
 Ireland-Palestine Solidarity Campaignأطلقتها مؤسسة التضامن اإليرلندي الفلسطيني 
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(IPSC)  ي نشاطات ثقافية وأ ،"إسرائيل"عين رفض  تنفيذ أي فعاليات في . وُتلزم هذه الوثيقة الموق
 177ية.إسرائيلأو حتى القبول بأي تمويل ألي عرض ثقافي من ِقبل مؤسسات  ،مشتركة

 التمس تور وينسالند Tor Wennesland  في أول إحاطة له أمام مجلس األمن الدولي بصفته
ق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط"" دعم مجلس األمن لجهوده ، المنس 

على السعي لتحقيق السالم، واالمتناع عن أي  والفلسطينيينيين سرائيلية إلى تشجيع اإلالرام
إلى  "إسرائيل" وينسالند دعاو بيئة مواتية للحوار.  إيجادخطوات أحادية مضر ة، والمساعدة على 

 178.فيروس كورونا تسهيل عملية تلقيح الفلسطينيين ضد  
  جايكا(اليابانية للتعاون الدولي  الوكالةأعلنت( Japan International Cooperation Agency (JICA) 

لدعم البنية التحتية في عدد من مخيمات  دوالر(ماليين  9.6)نحو  تخصيصها مليار ين ياباني
(، PALCIPالالجئين في الضفة الغربية، وذلك ضمن مشروع تحسين المخيمات الفلسطينية )بالسيب 

 179.حرير الفلسطينية بدعم وتمويل من جايكامنظمة الت الذي تنفذه دائرة شؤون الالجئين في
 27/1/2021األربعاء، 

  الرئيس محمود عباس قال في  إن ،الفتيانيماجد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح قال"
وال يحبذ أن يخوض أعضاء األطر القيادية  ،إنه ال يفضل ،اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح

االنتخابات التشريعية القادمة".  ،زية والمجلس الثوري واألمن والوزراءمثل اللجنة المرك ،العليا
 ،يجب إفساح المجال أمام الكوادر التنظيمية سواء الشباب"إنه قال أن عباس  إلى الفتياني شاروأ

 ،والحركيون غير األعضاء في األطر القيادية العليا ،ورجال األعمال ،واألكاديميون  ،والمرأة 
 180وأن يجري دعم هذه القائمة إلنجاحها". ،تلخوض االنتخابا

  العبرية، إن المسؤولين  "يومالسرائيل "إ لصحيفةإيلي كوهين، وزير االستخبارات اإلسرائيلية قال
مع  ،وبسرعة ،بالتعاون في جميع المجاالت اً في الخرطوم عبروا عن رغبتهم المضي قدم

عقد  أن يتم  على في تل أبيب والخرطوم، و  ،االتفاق على فتح سفارتين ن أنه تم  وبي   ."إسرائيل"
 .ية بالتحليق في أجواء السودانسرائيللقاءات تعاونية اقتصادية وزراعية، كما سيسمح للطائرات اإل

م مسودة اتفاقية للتعاون إلى أن وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم قد  النظر ولفت كوهين 
 .181اً التوقيع عليها رسمي م  االستخباراتي، وبعد إحداث تعديالت عليها ت

  السكان اليهود في الضفة الغربية إحصائياتجمعية كشفت West Bank Jewish Population Stats 
ستيطانية، أن عدد المستوطنين اليهود بالضفة ارتفع بمعدل أعلى مقارنة بمعدل نمو السكان في اال

ة ؛ (2020-2017) على مدى السنوات األربع الماضية ،ككل، "إسرائيل" الرئيس األمريكي والية هي مد 
 2017 سنةمنذ بداية  %13أن عدد المستوطنين زاد بنحو تقرير الجمعية ن بي  و . مباالسابق دونالد تر 

ليصل إلى ما يقرب من  %8حو نب "إسرائيل"، فيما ارتفع عدد سكان اً مستوطن 475,481ليصل إلى 
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في  %1.7، مقابل 2020 سنةفي  %2.62 بةوارتفع عدد المستوطنين في الضفة بنس .ماليين 9.3
باروخ  الجمعيةقلل مدير و  .%3.59ارتفع عدد المستوطنين بنسبة  2016 سنةفي و "إسرائيل" ككل. 

من تأثير السياسة األمريكية، قائاًل: "ال أعتقد أن أي رئيس من جهته،  Baruch Gordon جوردون 
ض )يعتمد( على قرارات الحكومة اإلسرائيلية الداخلية ؛ ألن النمو على األر أمريكي يمكنه التأثير كثيراً 

، الذي يستند إلى الجمعيةتقرير و  وما ال يجب القيام به". ،بشأن حجم البناء الذي يجب القيام به
 182ألف مستوطن. 200يقطنها أكثر من  رسمية، ال يشمل شرقي القدس التي بيانات حكومية

 إسرائيل"إن الواليات المتحدة تؤكد التزامها بأمن  ،نأنتوني بلينكي مريكقال وزير الخارجية األ،" 
في اتصال هاتفي مع  ،وأشاد بلينكن وستواصل العمل معها عن كثب لدفع السالم في المنطقة.

بما تحقق من تقدم في اآلونة األخيرة فيما يتعلق  ،غابي أشكنازي ي سرائيلوزير الخارجية اإل
 183.بناء على هذا التقدمده بال، وأكد اهتمام بال"إبراهيماتفاقيات ـ"ب
  إن الوكالة بحاجة ألكثر من مليار دوالر  ،ونروا فيليب الزارينياألالمفوض العام لـوكالة قال

 وأضاف .ةإلدارة خدماتها العادية والطارئة والمنقذة للحياة في فلسطين وسوري ،2021 سنةخالل 
الوكالة بحاجة لنحو "ق الالجئين: للدفاع عن حقو  302، في مقابلة مع موقع الهيئة الزاريني

مليون دوالر إلدارة  550ماليين دوالر هذا العام إلدارة دفة خدماتها العادية، باإلضافة إلى  806
 184.ة"خدماتها الطارئة في فلسطين وسوري

 28/1/2021الخميس، 

  اخلية حماس خليل الحية أن الحركة ذاهبة لالنتخابات برغبة دأكد عضو المكتب السياسي لحركة
أي عقبات تعترض طريق إلزالة  اً مساعد على أن حماس ستكون عامالً  اً وقرار قيادي، مشدد

إلى أن بعض ما جاء في المراسيم اتفقنا عليه، لكن البعض اآلخر  النظر ولفت الحية االنتخابات.
ركة وعن شكل مشا بما يتعلق بالمحكمة الدستورية. خصوصاً من اإلخوة في حركة فتح،  اً كان تفرد

حماس في االنتخابات الرئاسية، قال الحية إن شكل دخولنا في االنتخابات التشريعية سيشكل 
 185رؤيتنا في حماس لطريقة المشاركة في االنتخابات الرئاسية.

  عضو اللجنة المركزية للحركة واألسير مروان إن  ،في حركة فتح حاتم عبد القادر القياديقال
على المنافسة على منصب رئاسة السلطة الفلسطينية. وعن  واإلرادةعازم ولديه الرغبة ، البرغوثي

"أنا مع  موقف البرغوثي في حال رشح محمود عباس نفسه للرئاسة مرة أخرى، قال عبد القادر:
على أنه ال يعرف عبد القادر أن يترك الرئيس عباس منصب رئاسة السلطة للتنافس". وأكد 

 186مرة أخرى. عباسترشح بالضبط موقف البرغوثي في حال حدث و 

  أنه "خالل افي تقرير له ،مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان -منظمة بتسيلم  تذكر ،
هجومًا عنيفًا شن ه  49وث ق باحثو المركز الميداني ون (، 2021/1/24-2020/12/21)خمسة أسابيع 
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شمل خروجهم في ال يهذا )و مستوطنون على مواطنين فلسطينيين ومحاصيلهم وممتلكاتهم 
.  28في  ،مسيرات وإغالق شوارع دون رشق حجارة( أشار و من هذه الحاالت حدث اعتداء جسدي 

اعتداءات شن ها  108وث ق المركز  (2020/12/20-2020/7/1)إلى أنه خالل األشهر الست ة األخيرة 
 187ستوطنون على السكان الفلسطينيين.م

  التأشيرات المتبادل مع من دخول اتفاقية اإلعفاء  لها، ، في بيانوزارة الخارجية البحرينيةأعلنت
 188ز التنفيذ.بلوماسية والخاصة، حي  يلحملة جوازات السفر الد "إسرائيل"

  هشام كحيل: "إن القوانين الفلسطينية  الفلسطينية التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية المديرقال
الفلسطينية وحاملي الهوية الفلسطينية فقط  واللوائح االنتخابية تسمح للموجودين على األراضي

لصحيفة فلسطين: "بناء على تلك  في تصريح ،بالمشاركة في عملية االقتراع". وأضاف كحيل
الرئاسية  لن يتمكن المغتربون والجاليات الفلسطينية من المشاركة في االنتخابات ،القوانين واللوائح

 189والتشريعية والمحلية".

 رفعالسادس التحاد نقابات عمال فلسطين، في ختام أعماله بأريحا، على  صادق المؤتمر العام 
صادق على استيعاب ما كذلك ، %30نسبة تمثيل المرأة في كافة هيئات االتحاد، بما ال يقل عن 

، خالل المؤتمر، انتخاب تم  و من ذوي االحتياجات الخاصة في هيئات االتحاد كافة.  %5نسبته 
 190لالتحاد. شاهر سعد أمينًا عاماً 

 29/1/2021الجمعة، 

 ية صفقة مريكي بنيامين نتنياهو إنه ال يعتقد أن تجميد اإلدارة األسرائيلقال رئيس الوزراء اإل
"ال أعتقد ذلك، فنحن في  :سيضر باتفاقيات التطبيع. وصرح قائالً  لإلماراتالمقاتالت الحديثة 

ئد عظيمة، بعد أن قام محمد بن زايد نقطة الال عودة. الجميع أدرك أن في ذلك )التطبيع( فوا
)ولي عهد أبو ظبي( وملك البحرين بهذه الخطوة التاريخية. إضافة إلى ملك المغرب، وقادة 

 191".وازدهاراً  السودان. كلهم يدركون أن في ذلك سالماً 
  خطة ية الجديدة برئاسة جو بايدن، يتعلق بمريكتقديم اقتراح لإلدارة األ يةسرائيلاإل الحكومةتعتزم

اليوم" العبرية، فإن  إسرائيلخاصة حول البناء االستيطاني في الضفة الغربية. وبحسب صحيفة "
كما جرى في  ،اتمستعمر الخطة تقوم على االستمرار في دعم الواليات المتحدة للبناء في ال

 192السنوات األربع الماضية من حكم الرئيس دونالد ترامب.
  رئيس مجلس األمن القوميمباحثات هاتفية مع  بوريطة ناصر وزير الخارجية المغربيأجرى 

هتمام المشترك. من القضايا ذات اال ، تناولت عدداً Meir Ben Sahabat مئير بن شبات اإلسرائيلي
على تشكيل مجموعات عمل ستشرف على إبرام اتفاقات تعاون في العديد من  واتفق المسؤوالن

 193والمياه، والبيئة، والسياحة، والعلوم، واالبتكار، والطاقة. ،ةوالفالح ،المجاالت، وال سيما االستثمارات
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 ي جو بايدن بتعيين هادي عمرومريكقامت إدارة الرئيس األ Hady Amr مساعد وزير ل اً نائب
ي من أصل أمريك" وفلسطين. وهادي عمرو هو إسرائيل" لشؤون ي الجديد مريكالخارجية األ

 2013.194 سنةية في ، كان قد انضم إلى وزارة الخارجلبناني

  يوالوكالة ا أن موثوق به مصادرذكرت( آيد  سأ األمريكية للتنمية الدوليةUSAID)  تلقت قرارًا من
إدارة الرئيس بايدن بالعودة إلى العمل في األراضي الفلسطينية، حيث أجرت اتصاالت مع عدد 

لضفة الغربية وقطاع من المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية، تمهيدًا الستئناف عملها في ا
 195غزة، بعد انقطاع دام عامين بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.

  حسب الشرطة ب ،انفجار بالقرب من السفارة اإلسرائيلية، وتسبب بتحطم عدد من السيارات قعو
سوبراهمانيام الهندي  الخارجيةقال وزير و التي أكدت أنه لم يتسبب بوقوع إصابات.  ،الهندية
ابي أشكينازي حول غي سرائيلإنه تحدث مع نظيره اإل ،Subrahmanyam Jaishankarنكار جايشا

خروا وأنهم لن يد   ،ية في نيودلهي، وأكد له أن الموضوع قيد التحقيقسرائيلاالنفجار قرب السفارة اإل
 196جهدًا في القبض على الجناة.

 30/1/2021السبت، 

  بالقتل لكل  اً أن قيادة الحركة وجهت تهديد عن ،في حركة فتح عبد الفتاح حمايلكشف القيادي
 197خالل جلسة المجلس الثوري للحركة. ،من يرشح نفسه خارج إطارها

 على التوالي، مطالبين باستقالة رئيس  32 ، وذلك لألسبوع الـتظاهر آالف من اإلسرائيليين
شكيل لجنة تحقيق تبه بالمحكمة، و ضد   ةالحكومة بنيامين نتنياهو، بسبب ملفات الفساد الموجه

 198رسمية بأزمة جائحة كورونا.
  مليون دوالر(،  272.2نحو مليار درهم إماراتي ) "إسرائيل"التجاري بين دبي و التبادلبلغ حجم

وتوقع سلطان أحمد  خالل األشهر الخمسة األخيرة، حسبما قال المكتب اإلعالمي لحكومة دبي.
العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك بن سليم، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي 

 مليار درهم 15والمنطقة الحرة، ارتفاع المبادالت التجارية بين الجانبين خالل السنوات المقبلة إلى 
 199ألف فرصة عمل. 15دوالر(، ما يوفر أكثر من  اتار ملي 4.1نحو ) إماراتي

 31/1/2021األحد، 

 حسام بدران أن حماس مستعدة لحوار القاهرة،  سيس مكتب العالقات الوطنية لحركة حماأكد رئ
على أن الحركة جاهزة لالنتخابات بعد أن قدمت المرونة العالية.  وذاهبة بعقول مفتوحة، مشدداً 

من نقاش البرنامج السياسي المراد إيصال شعبنا إليه في حوارات القاهرة،  ال بد  "وقال بدران إنه 
ر لمرحلة يتجاوز أوسلو، ونحض   سياسياً  أننا نريد سقفاً " لىع اً شدد، م"وذلك بعد فشل مسار أوسلو

 200."جديدة، وأن نتفق على الوسائل التي نقاوم فيها االحتالل
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 أن الحركة ستحدد موقفها من  ،أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش
 لفصائل في العاصمة المصرية القاهرة.بعد حوار ا ،في االنتخابات الفلسطينية المقبلة أو عدمه المشاركة

وأوضح البطش أن المدخل الحقيقي للوحدة الفلسطينية هو بالتوافق على برنامج وطني ذات بعد سياسي 
إلى أن االنتخابات ليست هي المدخل للوحدة. وطالب البطش بتهيئة األجواء قبيل النظر حقيقي، الفتًا 

 201ص من اتفاق أوسلو وإلغاء االعتراف بـ"إسرائيل".إجراء االنتخابات، مطالبًا بضرورة التخل
  الدول األوروبية إلى دعم إجراء االنتخابات الفلسطينية  شتيةامحمد الفلسطيني دعا رئيس الوزراء

عبر ، عقب مباحثات أجراها له شتية، في بياناوحث   .2021/ مايو العامة المقررة ابتداء من أيار
المبعوث النرويجي "، مع Video Conferenceلقة فيديو كونفرنس تقنية الدائرة التلفزيونية المغ

، على John Hansen Bauer جون هانسين باور "الجديد الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط
 202إرسال مراقبين أوروبيين لضمان سير العملية االنتخابية على أكمل وجه.

  ولته تنفيذ عملية طعن قرب مفترق محابرصاص االحتالل اإلسرائيلي بعد  فلسطيني شاباستشهد
 203جنوب بيت لحم. ،غوش عتصيون 

  غزة عن مصدر في المقاومة الفلسطينية، تمكنها، من إسقاط  في قطاع قدس برسوكالة نقل مراسل
والسيطرة  غزة، شمال قطاع إيرز /بيت حانون "بدون طيار" في محيط معبر  إسرائيليةطائرة استطالع 

حوامة تصوير تابعة للجيش اإلسرائيلي  إسقاط نه تم  أ ،من جهتها العبرية 13القناة ذكرت و  عليها.
"األمر األكثر مدعاًة للقلق هو  أن وأضافت القناة للجيش. اً وفق ،خالل نشاط في شمال قطاع غزة

 204بينما الجيش يراقب". -تطور قدرات المنظمات في غزة على كشف وتعطيل نشاطات الجيش 
 لقطرية )قنا( بأن األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمر بتخصيص منحة أفادت وكالة األنباء ا

تصرف على مدى عام كامل، ابتداء من  ،مليون دوالر أمريكي 360مالية لقطاع غزة بقيمة 
 2021.205 يناير /يثانالكانون 

  إن قناة الغد التي تبث من القاهرة،  ، خالل مقابلة معانتسجبني  اإلسرائيلي دفاعوزير القال
نها تمتلك القوة والجهوزية الالزمة لمثل هذا إإيران، و  بإمكانها الدخول في حرب ضد   "إسرائيل"

 "إسرائيل"االحتمال، مشيرًا إلى أن ملفها النووي يشكل خطرًا أمنيًا على المنطقة بأكملها وليس 
ل عدد كبير انتس إن مثل هذه الحرب ستؤدي لمقتجوبشأن سيناريو الحرب المستقبلية، قال  فقط.

لن تتوانى في مهاجمة مطلقي  "إسرائيل"في غزة، مشيرًا إلى أن  ممن المدنيين سواء في لبنان أ
 206حتى ولو كان ذلك من مناطق مأهولة. ،القذائف

  إيتمار آيخنركشف الكاتب اإلسرائيلي Itamar Eichnerبصحيفة يديعوت أحرونوت،  ، في مقال
ما قالت إنها محتويات تحريضية في الكتب المدرسية التابعة حول  رسمياً  أن "كندا بدأت تحقيقاً 

، فيما أكدت بريطانيا هذا مماثالً  لوكالة األونروا، بعد أسبوع واحد فقط من بدء أستراليا تحقيقاً 
 207التحريض، وأثارت القضية مع األونروا"، حسب زعمه.
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