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اجلمعة، 2021/1/1

�إن حما�ص  �إ�صماعيل هنية، يف ت�رشيح �صحفي،  قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص   •

و�لتحركات  �لوطنية،  �مل�صاحلة  جهود  �إجناح  �أجل  من  وخارجية  د�خلية،  �ت�صاالت  جُتري 

الإجناز  �لفل�صطينية،  و�لف�صائل  فتح  حركة  مع  حو�رها  يف  خطو�ت  من  بد�أته  ما  ال�صتكمال 

�لتحرير منظمة  �صو�ء  �لفل�صطينية،  �لقيادية  �ملوؤ�ص�صات  بناء  �إعادة  عب  �لوحدة   متطلبات 

�ل�صعب  �إر�دة  وفق  �لوطنية،  و�لتو�فقات  �ل�رش�كة  قاعدة  على  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أم 

1
�لفل�صطيني، يف �أماكن تو�جده كافة يف �لد�خل و�خلارج، عب �نتخابات حرة ونزيهة.

مببادرة من قوى يينية متطرفة يف تل �أبيب، تقدمت ع�رش عائالت يهودية بدعوى �إىل �ملحكمة   •

�ملركزية يف �لقد�ص، تطالب �ل�صلطة �لفل�صطينية ورئي�صها حممود عبا�ص بدفع مبلغ 1.2 مليار 

2
�صيكل )نحو 373 مليون دوالر(، تعوي�صاً لها عن قتل �أبنائها يف عمليات فل�صطينية.

�أ�صدر  �أنه   ،Gabi Ashkenazi �أ�صكنازي  جابي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  مكتب  �أعلن   •

�لرتكي �لرئي�ص  ت�رشيحات  جدية  مدى  لفح�ص  وز�رته  يف  �ملهنية  �لطو�قم  �إىل   تعليمات 

رجب طيب �أردوغان Recep Tayyip Erdoğan، لتح�صني �لعالقات �ل�صيا�صية بني �لبلدين 

وكيفية �لتجاوب معها يف حال �ت�صاح جديتها، و�أن م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني بد�أو� عملية �ت�صال 

3
وج�ّص نب�ص مع �أنقرة الأجل �لدفع �الإيجابي لهذه �لعالقات.

�إ�رش�ئيلية  حكومية  خطة  �صمن  �أبيب،  تل  �إىل  �إثيوبيا  من  يهودي  مهاجر   300 نحو  و�صل   •

 .)Falasha )�لفال�صا  �إثيوبية  �أ�صول  من  �ليهود  من  مهاجر  �آالف   3 من  �أكرث  جللب  تهدف 

هي  هذه  فاإن  �لعبية،   Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  موقع  وبح�صب 

 ر�بع طائرة ت�صل �إىل “�إ�رش�ئيل” حتمل جمموعات من يهود �لفال�صا. وخالل كانون �الأول/

4
دي�صمب 2020 دخل 647 مهاجر�ً قادماً من �إثيوبيا عب 3 رحالت جوية.

قال مركز معلومات و�دي حلوة، يف تقريره �ل�صنوي، �إن �صلطات �الحتالل و��صلت عمليات   •

 ،2020 6 مو�طنني بدم بارد، خالل �صنة  �لفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص، حيث ��صت�صهد  قتل 

لالأق�صى  �ملقتحمني  عدد  وبلغ  �إبعاد.  قر�ر   375 �ملركز  ور�صد  �آخرين،   1,979 �عتقال  ومتّ 

5
18,526، خالل �صنة 2020، ومّت هدم 193 من�صاأة يف مدينة �لقد�ص.
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و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �ل�صاأن  لدر��صات  �لقد�ص  مركز  يف  �مليد�ين  �لر�صد  وحدة  �صجلت   •

�أطفال،   9 فل�صطينياً، كان منهم   48 ��صت�صهاد   ،2020 ل�صنة  �ل�صاملة  �ل�صنوية  �إح�صائياته  يف 

و�صيدة مر�صعة. و�حتفظ �الحتالل بجثامني 18 �صهيد�ً. وبلغت حاالت �العتقال 3,648 حالة، 

3 من نو�ب �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني.  2020. و�أبقى �الحتالل على �عتقال  خالل �صنة 

6
و��صت�صهد 4 �أ�رشى خالل �صنة 2020، لريتفع عدد �صهد�ء �حلركة �الأ�صرية �إىل 230 �صهيد�ً.

Mike Pompeo، عن تعيني �حلاخام �ل�صابق  �أعلن وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو   •

بني  �القت�صادي  �لتطبيع  لت�رشيع  خا�صاً  مبعوثاً   Aryeh Lightstone اليت�صتون  �آرييه 

تطبيع  يف  �الأمريكية  �مل�صالح  لتمثيل  تعيينه  يهدف  �إذ  و�إ�صالمية.  عربية  ودول  “�إ�رش�ئيل” 
وكو�صوفو،  و�ل�صود�ن،  و�لبحرين،  و�الإمار�ت،  “�إ�رش�ئيل”  بني  �القت�صادية  �لعالقات 

7
و�ملغرب.

ال�صبت، 2021/1/2

�ملكتب  رئي�ص  من  خطية  ر�صالة  ت�صلّم  عبا�ص  حممود  �أن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  �أعلنت   •

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، نقلها جبيل �لرجوب. وبعد �الطالع على �لر�صالة، 

�أعطى عبا�ص توجيهاته للرجوب، باإبالغ حركة حما�ص برتحيبه مبا جاء يف �لر�صالة. وقرر 

�الإجر�ء�ت  لبحث  به  لالجتماع  �ملركزية،  �النتخابات  جلنة  رئي�ص  نا�رش،  حنا  دعوة  عبا�ص 

8
�لو�جبة �التباع الإ�صد�ر �ملر��صيم �خلا�صة باالنتخابات وفق �لقانون.

يف  ز�ر  �أنه   ،Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  ك�صف   •

�جتماع  خالل  نتنياهو،  وقال  “�إ�رش�ئيل”.  مع  عالقات  تقيم  ال  عربية  دوالً  �الأخرية  �لفرتة 

مغلق الأمانة �رش حزب �لليكود Likud، �إنه ز�ر موؤخر�ً دوالً ال ي�صتطيع �لك�صف عن �أ�صمائها، 

9
متاماً مثلما فعل من قبل مع �الإمار�ت، قبل �الإعالن عن �تفاق تطبيع �لعالقات معها.

�ملنتهية  �الأمريكي  �لرئي�ص  حكم  من  �الأوىل  �لثالث  �ل�صنو�ت  يف  �الحتالل  �صلطات  �صادقت   •

�صنوياً،  �صكنية  وحدة  �آالف   7 معدله  ما  بناء  على   ،Donald Trump تر�مب  دونالد  واليته 

يف  �صبقتها،  �لتي  �لثالث  �ل�صنو�ت  يف  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  متو�صط  �صعف  يقارب  ما  �أي 

3,600 وحدة �صكنية. و�صجلت  Barack Obama، و�لتي جتاوزت  �أوباما  بار�ك  �إد�رة  عهد 

�إذ �صهد م�صادقة �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية على  2020 �أ�رشع وترية للن�صاط �ال�صتيطاين،  �صنة 

ومقاومة  �الأر�ص  عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  تقرير  ويقول  ��صتيطانية.  وحدة   15,100 بناء 
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�ال�صتيطان، �إن �صلطات �الحتالل تخطط لرفع عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية ليبلغ نحو 

10
مليون م�صتوطن.

نحو  �ل�صورية  �الأر��صي  ��صتهدفت  “�إ�رش�ئيل”  باأن  �الإن�صان  حلقوق  �ل�صوري  �ملر�صد  �أفاد   •

40 مرة خالل �صنة 2020. وقال �ملر�صد، يف تقرير له، �إن �ال�صتهد�ف �الإ�رش�ئيلي ت�صبب يف 

مقتل نحو 215 من �لقو�ت �الإير�نية و�مليلي�صيات �ملو�لية لها، وقو�ت �لنظام �ل�صوري. ووفق 

135 هدفاً؛ ما بني مبان، وم�صتودعات،  �أ�صفر �ال�صتهد�ف عن �إ�صابة وتدمري نحو  �ملر�صد، 

11
ومقر�ت، ومر�كز، و�صيار�ت.

االأحد، 2021/1/3

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، ��صتعد�د �حلركة ال�صتئناف �حلو�ر   •

�لفل�صطيني، و�إجناز �تفاق وتفاهم فل�صطيني الإجر�ء �نتخابات ت�رشيعية ورئا�صية وجمل�ص 

وطني، بالتو�يل و�لرت�بط، يف غ�صون 6 �أ�صهر. و�أ�صار هنية، خالل كلمة له، �إىل �أنه تلقى ر�صالة 

خطية جو�بية من �لرئي�ص حممود عبا�ص، فيها ترحيب مب�صمون ر�صالته، و�لتز�مه باإجر�ء 

“تلقى ر�صالة من  �النتخابات وحتقيق مبد�أ �ل�رش�كة يف بناء �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية، وكذلك 

12
�الإخوة يف م�رش وقطر وتركيا، �أكدو� فيها هذ� �ملوقف”.

قالت �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، يف بيان لها، �إن عز�م �ل�صو� قدم ��صتقالته للرئي�ص حممود عبا�ص   •
13

من من�صبه كمحافظ ل�صلطة �لنقد، الأ�صباب �صخ�صية؛ وقبلها �لرئي�ص عبا�ص.

�أكد �للو�ء جبيل �لرجوب، �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �أن �التفاق مع حركة حما�ص   •

“لن يكون حتت �لطاولة، �أو على ح�صاب ف�صائل �لعمل �لوطني”، موؤكد�ً مت�صك فتح و�لتز�مها 
�إ�صطنبول،  وتفاهمات  �لعامّني  �الأمناء  خمرجات  وحتديد�ً  و�التفاقات،  �لتفاهمات  بكافة 

14
و�أو�صح �أن �حلو�ر مع حركة حما�ص مل يتوقف.

�قتحام  �ملا�صي  �الأ�صبوع  خالل  “جرى  �إنه  له،  بيان  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لناطق  قال   •

و�أفادت  ع�صكرية”.  ذخرية  و�رُشقت  �لبالد،  جنوب  يف  ع�صكرية  قاعدة  يف  ذخرية  خمزن 

�لقومية �لتدريبات  قاعدة  هي  �قتحامها  مّت  �لتي  �لقاعدة  باأن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم   و�صائل 

منها  و�رُشقت  ت�صيئيليم،  كيبوت�ص  قرب  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص   National Training Center
15

�أكرث من 93 �ألف ر�صا�صة من عيار 5.56مم.

�ليهود  عدد  يف  كبري  تر�جع  عن  �أحرنوت،  يديعوت  �صحيفة  ن�رشته  �إ�رش�ئيلي  تقرير  ك�صف   •

�ملخت�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لباحث  وقال   .2020 �صنة  خالل  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  هاجرو�  �لذين 
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من كالً  �إن  له،  تقرير  يف   ،Netanel Fisher في�رش  نتانئيل  �ليهودية  �لهجرة  �صوؤون   يف 

The Jewish Agency for Israel” ووز�رة �ال�صتيعاب  �إ�رش�ئيل  �ليهودية الأجل  “�لوكالة 
�ليهود  �ملهاجرين  عدد  يف  تر�جع  حدوث  على  تدّل  �لتي  �ملعطيات  �إخفاء  حاولتا  �الإ�رش�ئيلية 

�لذين و�صلو� “�إ�رش�ئيل” خالل �صنة 2020. وبح�صب في�رش، فاإن �ملعطيات دلّت على �أنه يف 

�ألف يهودي   20 �ألف يهودي، فاإن   30 2019 نحو  “�إ�رش�ئيل” يف �صنة  �إىل  �لوقت �لذي هاجر 

فقط هاجرو� يف �صنة 2020، برت�جع بن�صبة �أكب من 30%. وتر�جع عدد �ليهود �لذين هاجرو� 

�أن �إىل  �لنظر  الفتاً   ،%50 من  �أكرث  بن�صبة  �ل�صوفييتي  �الحتاد  ت�صكل  كانت  �لتي  �لدول   من 

يف �آالف   6 �إىل   2019 �صنة  يف  �ألف   16 من  �نخف�ص  رو�صيا  من  هاجرو�  �لذين  �ليهود   عدد 

16
�صنة 2020، يف حني �نخف�ص عدد �ملهاجرين من �أوكر�نيا من 6 �آالف �إىل 2,500.

خالل م�رشعهم  لقو�  �لذين  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  عدد  �أن  �إ�رش�ئيلية  معطيات  �أظهرت   • 

�صنة 2020 يف �أحد�ث غري قومية، بلغ 28 جندياً، مقابل 27 يف �صنة 2019. وتنوعت �الأحد�ث 

ما بني حو�دث �صري، �أو �نتحار، �أو غريها من �الأ�صباب غري �لعمد. و�أ�صارت �إىل �أن 9 جنود 

17
�أقدمو� على �النتحار خالل �صنة 2020.

�لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  لوكالة  �الإعالمي  �مل�صت�صار  ح�صنة،  �أبو  عدنان  قال   •

 United Nations Relief and Works Agency )�لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى )�الأونرو�

�لوكالة تنخف�ص  �إن ميز�نية   ،for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

يف  ح�صنة،  �أبو  و�أو�صح   .2020 �صنة  من  �أقل  �صتكون   2021 و�صنة  م�صبوقة،  غري  بطريقة 

�أنه للمرة �الأوىل يف تاريخ �الأونرو� تتجاوز �مل�رشوفات �ملدخوالت،  حديث الإذ�عة �الأق�صى، 

18
وهناك عجز حقيقي.

لقو�  فل�صطينياً  عامالً   49 �إن  �صعد،  �صاهر  فل�صطني  عمال  لنقابات  �لعام  �الحتاد  رئي�ص  قال   •

�أثناء عملهم د�خل �صوَقي �لعمل �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية.  2020، يف  م�رشعهم خالل �صنة 

�ألفاً  و35  �لت�صاريح،  حملة  من  “�إ�رش�ئيل”  يف  عامل  �ألف   70 هناك  �أن  �إىل  �لنظر  �صعد  ولفت 

د�خل  يعملون  �آخرين  �ألفاً  و35  بالتهريب،  للعمل  يدخلون  �ألفاً  و30  خمتلفة،  بت�صاريح 

19
�مل�صتعمر�ت.

االإثنني، 2021/1/4

حمافظاً  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أمام  �لقانونية  �ليمني  ملحم  فر��ص  �أدى   •
20

ل�صلطة �لنقد. و�أدى حممد منا�رشة �ليمني �لقانونية �أمام عبا�ص، نائباً ملحافظ �صلطة �لنقد.
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جدد �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب �لتاأكيد ل�صفري م�رش لدى �ل�صلطة   •

�لفل�صطينية طارق طايل، على موقف فتح �ملتم�صك و�مللتزم بكل ما مّت �التفاق عليه مع حركة 

�لوحدة  وحتقيق  �النق�صام،  �إنهاء  ت�صمن  �صاملة  وطنية  �نتخابات  �إىل  للو�صول  حما�ص، 

21
�لوطنية و�ل�رش�كة.

�أ�صلحة  باإنتاج  �إن بالده لن ت�صمح الإير�ن  �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو  قال رئي�ص �حلكومة   •

20%، يف  �ليور�نيوم بن�صبة  �إير�ن تخ�صيب  ��صتئناف  �إعالن طهر�ن  نووية، وذلك ردً� على 

22
.Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP) مفاعل فوردو للتخ�صيب

 B’Tselem—The �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  قالت   •

�صلطات  �إن   Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied

غري  �لبناء  بد�عي   ،2020 �صنة  خالل  فل�صطينياً  مبنى   730 هدمت  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل 

�ملرخ�ص. وقالت �ملنظمة، يف تقرير لها، �إن “�إ�رش�ئيل” هدمت 273 منزالً، و456 مبنى، لغري 

و�لكهرباء.  �ملياه  �صبكات  مثل  حيوية  �إن�صانية  ومن�صاآت  مر�فق  ب�صمنها  �ل�صكن  �أغر��ص 

بينهم فل�صطينيني،   1,006 �صيا�صاتها  بفعل  �رّشدت  “�إ�رش�ئيل  �أن  �ملنظمة   وذكرت 

”. و�أ�صارت بت�صيلم �إىل �أن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلية قتلت 27 فل�صطينياً خالل  519 قا�رش�ً

م�صتوطنون  نفذها  هجوماً   248 وّثقت  �إنها  �ملنظمة  وقالت  قا�رشين.   7 بينهم   ،2020 �صنة 

�إ�رش�ئيليون على فل�صطينيني، بال�صفة �لغربية خالل �صنة 2020، م�صرية �إىل �إتالف �أكرث من 

23
3 �آالف �صجرة، نتيجة ذلك.

�صدّد �ملجل�ص �الأعلى ملجل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية على مركزية �لق�صية �لفل�صطينية،   •

�مل�رشوعة  �حلقوق  جميع  يلبي  مبا  �ل�رش�ع،  حلّل  �لدويل  �ملجتمع  جهود  تفعيل  و�رشورة 

لل�صعب �لفل�صطيني وفق تلك �الأ�ص�ص. و�أكد �ملجل�ص، يف �لبيان �خلتامي لقمته �لـ 41، �أن دول 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  جميع  على  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لد�ئمة  لل�صيادة  دعمها  توؤكد  �ملجل�ص 

�ملحتلة منذ �صنة 1967، وتاأ�صي�ص �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية”، 

وقر�ر�ت  �لدولية،  و�ملرجعيات  �لعربية،  �ل�صالم  مبادرة  وفق  �لالجئني،  حقوق  و�صمان 

�ل�رشعية �لدولية. و�صدد �لبيان على �أهمية وكالة �الأونرو�، وطالب �ملجتمع �لدويل با�صتمر�ر 

24
دعمها لتو��صل مهمتها حتى عودة �لالجئني �لفل�صطينيني.

الثالثاء، 2021/1/5

مّر، مبحافظة �خلليل، بر�صا�ص جي�ص �الحتالل 
ُ
��صت�صهد �ل�صاب عاهد �خليّل من بلدة بيت �أ  •

�الإ�رش�ئيلي، بزعم �أنه حاول تنفيذ عملية طعن، يف جممع م�صتعمر�ت جو�ص عت�صيون جنوب 
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بيت حلم. وزعمت م�صادر �إ�رش�ئيلية �أن �ل�صاب تقدم نحو نقطة يتمركز فيها جنود �الحتالل 

مقابل حمطة �لوقود يف عت�صيون، وهو يحمل �صكيناً، وعندما ُطلب منه �لتوقف رف�ص، فاأطلق 

25
�جلنود �لنار عليه.

عيّنت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �ل�صفري �ل�صابق يف �أنقرة �إيتان نائيه Eitan Na’eh �صفري�ً  •
26

موؤقتاً يف �أبو ظبي، وقررت �إر�صاله ملبا�رشة �لقيام مبهامه يف �الأ�صبوعني �ملقبلني.

دعا برملانيون موريتانيون �إىل �صّن ت�رشيع ُيجّرم �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، وتقديه يف �أقرب  •

وقت للم�صادقة عليه. جاء ذلك يف بيان م�صرتك ملمثلي 3 �أحز�ب �صيا�صية معار�صة يف �لبملان 

هم: “�حتاد قوى �لتقدم”، وحزب “�لتحالف �ل�صعبي �لتقدمي”، و“�لتحالف من �أجل �لعد�لة 

27
و�لديقر�طية”.

�أعلن وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، يف تغريدة له على تويرت Twitter، �أنه وّقع على   •

قر�ر �صطب �ل�صود�ن من قائمة �لدول �لر�عية لالإرهاب، م�صدد�ً على �أن “هذه �لفر�صة تاأتي 

28
مرة و�حدة يف كل جيل من �أجل �حلرية”.

Sam Ben أُعلن عن ت�صكيل “منتدى �صد�قة �إ�رش�ئيل �ملغرب” برئا�صة �صام بن �صيرتيط�  •

The World Federation of Moroccan رئي�ص �لفيدر�لية �لعاملية ليهود  �ملغرب ،Chetrit

ورجال  وق�صائيني،  متقاعدين،  �رشطة  و�صباط  عامة،  �صخ�صيات  �ملنتدى  وي�صّم   .Jewry

و�صيد�ت �أعمال، وروؤ�صاء بلديات �صابقني وغريهم. ومن بني �أهد�ف �ملنتدى تن�صيط �لتعاون 

29
بني “�إ�رش�ئيل” و�ملغرب، يف خمتلف �ملجاالت وخ�صو�صاً �ل�صياحة.

االأربعاء، 2021/1/6

�أ�صدر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً بتعيني �للو�ء طالل دويكات مفو�صاً   •

�لذي عنّي م�صت�صار�ً  �ل�صيا�صي و�لوطني، خلفاً للو�ء عدنان �ل�صمريي،  �لتوجيه  عامّاً لهيئة 

مكافحة  هيئة  رئا�صة  من  بر�ك  �أحمد  �مل�صت�صار  ��صتقالة  عبا�ص  قبل  كذلك  �لد�خلية.  لوزير 

30
�لف�صاد، و�أ�صدر قر�رً� بتعيني ر�ئد ر�صو�ن خلفاً له.

�أعلنت جهات ر�صمية وحقوقية فل�صطينية �أنها منعت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من �ال�صتيالء على   •

�أر��صي �ل�صو�حرة يف منطقة �لنبي مو�صى )جنوب �لقد�ص  ( من 
2
�ألف دومن )11 كم  11 نحو 

�ملحتلة(. وك�صفت رئا�صة �لوزر�ء �لفل�صطينية عن “�لنجاح يف �إبطال �ل�صفقة، �لتي متت عب 

31
تزوير تو�قيع مالكي �الأر�ص، وهما ع�صريتا �خلاليلة و�الأعرج”.
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دعا �أكرث من 200 حاخام من “�إ�رش�ئيل” و�لعامل، �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إىل توفري �للقاح �مل�صاد   •

لفريو�ص كورونا COVID–19 للفل�صطينيني. وقالو�، يف ر�صالة وجهتها منظمة “حاخامات 

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �إىل   ”Rabbis for Human Rights �الإن�صان  حقوق  �أجل  من 

�إدل�صتاين  يويل  و�ل�صحة   Benny Gantz جانت�ص  بني  �لدفاع  ووزيري  نتنياهو،  بنيامني 

Yuli Edelstein، �إن على “�إ�رش�ئيل” م�صوؤولية توفري �للقاح للفل�صطينيني. ودعو� �إىل “�لعمل 

على �الإ�رش�ع بتوزيع �للقاح �صّد فريو�ص كورونا يف جميع مناطق �إ�رش�ئيل، ومعهم وبنف�ص 

32
�الأهمية و�الإحلاح، يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة”.

ن�رش ما ي�صمى باأر�صيف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ما قال عنها �صور ومقاطع فيديو ووثائق �رشية   •

يك�صف عنها الأول مرة، عن حرب �خلليج �لتي وقعت منذ 30 عاماً. و�إجماالً، وفق �ملوؤ�ص�صة 

�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، فاإنه مّت �إطالق 43 �صاروخاً من طر�ز �صكود Scud على “�إ�رش�ئيل” 

�إ�رش�ئيلياً، يف حني  من �لعر�ق. وكان هناك، وفق تقرير وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، 14 قتيالً 

�أن موقع �لن�صب �لتذكاري ل�صحايا �لهجمات ذكر رقم �أعلى بذلك بكثري، وفق موقع �صحيفة 

يديعوت �أحرونوت �لعبي. و�أ�صار �إىل �أن هناك 229 �إ�رش�ئيلياً �أ�صيبو� بجروح جر�ء �لهجمات 

33
ب�صكل مبا�رش، و540 جر�ء �إ�صابتهم بالقلق.

�الحتالل  جي�ص  من  قوة  �إن  �صلفيت،  حمافظة  يف  بلوط،  دير  بلدية  رئي�ص  عودة،  يحيى  قال   •

�قتلعت، يوم �الأربعاء 2021/1/6، نحو �ألفي �صجرة من �أ�صجار �لزيتون غربي �لبلدة، بدعوى 

34
�أنها مزروعة يف �ملنطقة �مل�صنفة ج.

بنّي تقرير ر�صمي جديد �صدر مبنا�صبة يوم �ل�صهيد �لفل�صطيني، �أن 100 �ألف �صهيد، �رتقو�   •

منذ  ��صت�صهدو�  �ألفاً   11 نحو  بينهم  من   ،2020 نهاية  وحتى   ،1948 �صنة  �لنكبة  �أحد�ث  منذ 

�ل�صهد�ء  عدد  بلغ  فيما   ،2019 �صنة  خالل   151 �ل�صهد�ء  عدد  وبلغ  �لثانية.  �النتفا�صة  بد�ية 

�ل�صهد�ء  جثامني  عدد  بلغ  فقد  �لر�صمية،  �الإح�صائيات  ووفق   .2020 �صنة  يف  فل�صطينياً   48

35
�ملحتجزة لدى �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف “مقابر �الأرقام”، 327 جثماناً.

و�فقت  �لتي   ،”Abraham Accord �إبر�هيم  “�تفاق  �ملتحدة  �لواليات  مع  �ل�صود�ن  وقّع   •

�الأمريكية  �ل�صفارة  �أعلنت  ح�صبما  “�إ�رش�ئيل”،  مع  عالقات  �إقامة  على  �خلرطوم  مبوجبها 

�الأخرى  و�لدول  و�إ�رش�ئيل  لل�صود�ن  ي�صمح  “�التفاق  باأن  �ل�صفارة  و�أ�صافت  �خلرطوم.  يف 

36
�ملوقعة على “�تفاقات �إبر�هيم” بناء ثقة متبادلة وزيادة �لتعاون يف �ملنطقة”.
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 The United States �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  يف  �خلارجية  للجنة  �جلديد  �لرئي�ص  �أعلن   •

House of Representatives غريغوري ميك�ص Gregory Meeks �أنه �صينظر يف ��صتئناف 

 .Joe Biden مل�صاعد�ت �الإن�صانية للفل�صطينيني، يف �صياق �صيا�صة �لرئي�ص �ملنتخب جو بايدن�

 French Press Agency كذلك �أّيد ميك�ص، يف مقابلة �أجرتها معه وكالة �ل�صحافة �لفرن�صية

37
(AFP)، عودة �لتمثيل �لديبلوما�صي �لفل�صطيني �إىل �لواليات �ملتحدة.

ك�صفت منظمة �ل�صالم �الآن Peace Now �الإ�رش�ئيلية �لنقاب عن مو�فقة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية   •

بدء  وحتى  �لتخطيط  الإمتام  دوالر(؛  ماليني   4.35 )نحو  �صيكل  مليون   14 تخ�صي�ص  على 

يف  �لبناء  لتمكني   ،”Sovereignty Road �ل�صيادة  “طريق  با�صم  �ملعروف  �لطريق  يف  �لعمل 

�أدوميم و�رشقي  �لو�قعة بني م�صتعمرة معاليه   ،E1 �أو  �إي1  �مل�رشوع �ال�صتيطاين يف منطقة 

 
38

�لقد�ص �ملحتلة.

اخلمي�س، 2021/1/7

قال �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح �للو�ء جبيل �لرجوب، يف لقاء مع قناة �مليادين، �إن   •

“هناك عمالً جدياً مع جلنة �النتخابات �ملركزية الإ�صد�ر �ملر��صيم �لرئا�صية �لتي حتدد مو�عيد 
�النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية وت�صكيل �ملجل�ص �لوطني”. وك�صف �لرجوب عن �أن “حركة 

�لتجاذبات  خارج  �لتمثيل  بخ�صو�ص  حما�ص،  حركة  عند  جتاوباً  لقي  �قرت�حاً  قدمت  فتح 

�إىل �أنه “يكن �لبناء على ذلك، الإبقاء �لقد�ص و�ملقد�صيني ومعركتهم مع  �لف�صائلية”، م�صري�ً 

لن  �ملقبلة  “�النتخابات  �أن  على  �لرجوب  و�صدد  �لتجاذبات”.  خارج  ثابتاً  عن�رش�ً  �الحتالل 

�أن “�لعالقة مع �إ�رش�ئيل مو�صوع  ترتكز على خمرجات �أو�صلو ]Oslo Accords[”، موؤكد�ً 

39
مفتوح للنقا�ص و�حلو�ر، وفق حو�ر وطني ي�صمن بقاء �ل�صد�م مع �لعدو”.

حذو  �صتحذو  و�إ�صالمية  عربية  دوالً  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�الإمار�ت، و�لبحرين، و�ملغرب، و�ل�صود�ن، لتن�صّم �إىل د�ئرة “�ل�صالم”، وذلك خالل ��صتقباله 

40
.Steven Mnuchin وزير �خلز�نة �الأمريكي �صتيفن منوت�صني

ذكرت و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية �أن ملك �ملغرب  حممد �ل�صاد�ص �أبلغ رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية   •

مغربية  �صفارة  بفتح  ملتزم  �أنه  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  �لهاتفية  مكاملتهما  يف  نتنياهو،  بنيامني 

و�ال  ملوقع  ووفقاً  �جلانبني.  بني  �لعالقات  تطبيع  من  �ملقبلة  �ملرحلة  �إطار  يف  “ �إ�رش�ئيل”،  يف 

Walla �الإخباري �لعبي، فاإن م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني كبار�ً �رشحو� �أن حممد �ل�صاد�ص �أبلغ 
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نتنياهو �أن فتح �صفار�ت �صيكون “�خلطوة �لطبيعية �لتالية” بعد تنفيذ �لتفاهمات �الأولية بني 

41
�لطرفني.

“ننتظر دورنا يف  قال وزير �خلارجية �لقطري حممد بن عبد �لرحمن، يف مقابلة تلفزيونية:   •

�لتطبيع �إذ� �لتزمت �إ�رش�ئيل مببادرة �ل�صالم �لعربية باإنهاء �الحتالل و�إقامة دولة فل�صطينية 

عا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية و�إعادة �لالجئني... ودولة قطر �صت�صري يف هذه �مل�صاألة؛ �أما �الآن فال 

42
نرى �أي د�ع”.

�أمني عام حزب �لعد�لة و�لتنمية، ورئي�ص �حلكومة �ملغربية، �صعد �لدين �لعثماين عن  �أعرب   •

ولفت  �ملغرب.  موؤ�ص�صات  حقّ  يف  �لفل�صطينية”  �لق�صية  وبيع  “�لتخوين  �تهامات  رف�صه 

�لعثماين �لنظر �إىل �أن مو�قف حزبه �لد�عمة للق�صية “ثابتة ومل تتغري، وال يكن �صطبها هكذ� 

بجرة قلم”. وقال �لعثماين �إن موقف حزبه من �لق�صية �لفل�صطينية “مثبت يف وثائقنا، وفيه 

دعم م�صتمر لل�صعب �لفل�صطيني، وتاأكيد م�صتمر على ثو�بت �إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة 

43
عا�صمتها �لقد�ص، و�لتاأكيد على حّق �لعودة”.

�الإ�رش�ئيلية  �لطري�ن  �رشكة  مع  �تفاقاً  �الإمار�تية  �لطري�ن  لتدريب  �الحتاد  �رشكة  وّقعت   •

“ي�رش�ئري Israir Airlines” لتدريبٍ كاملٍ للطيّارين على �أجهزة حماكاة �لرحالت لطائر�ت 
�إيربا�ص A320 �أو Airbus A320 �لتابعة لل�رشكة. ومبوجب �التفاقية، �صت�صتاأجر �ل�رشكة 

يتوىل  �أن  على  ظبي،  �أبو  يف  �لتدريب  من�صاأة  يف  �لكاملة  �لرحالت  حماكاة  �أجهزة  �الإ�رش�ئيلية 

44
�لتدريب مدّربون من “ي�رش�ئري”.

اجلمعة، 2021/1/8

قال وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي �أمري �أوحانا Amir Ohana، �إن قر�ر منع تطعيم �الأ�رشى   •

�لفل�صطينيني بلقاح كورونا لن يتغري. جاء ذلك يف ر�صالة بعثها ملكتب �ملدعي �لعام بعد ر�صالة 

كان وجهها نائبه عميت مري�ري Amit Merari، ب�صاأن عدم �متالك �لوزير �أي �صلطة متنع 

ت�صمح  له  �صلطة  ال  �أنه  �أوحانا  �أبلغ  مري�ري  �أن  ذكرت  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وكانت  ذلك. 

45
باإ�صد�ر مثل هذ� �لقر�ر، م�صري�ً �إىل �أن قر�ره ال يكن �أن يبقى �صارياً بعد �الآن.

�أكد مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى �أن حماكم �الحتالل �ل�صورية �صعدت خالل �صنة 2020   •

1,100 قر�ر  �أو�مر �العتقال �الإد�ري بحّق �الأ�رشى �لفل�صطينيني، حيث �أ�صدرت  من �إ�صد�ر 

750 قر�ر�ً  �أ�صدر  �أن �الحتالل  له،  �ملركز، يف تقرير  �إد�ري، ما بني جديد وجتديد. و�أو�صح 



18

اليوميات الفل�سطينية

�أ�صهر، يف مقابل  6 �إىل  2020، بتجديد �العتقال �الإد�ري لفرت�ت متتد ما بني �صهرين   يف �صنة 

46
350 قر�ر �عتقال �إد�ري �صدر الأول مرة.

 United Nations Office for )قال مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا  •

the Coordination of Humanitarian (OCHA)، يف تقرير له: “ُهدم 848 مبنى �أو �صوِدر 

�الأ�رش�ر  و�إحلاق  فل�صطينياً،   996 تهجري  �إىل  �أدى  ما   ،2020 �لعام  خالل  �لغربية  �ل�صفة  يف 

�لعام  منذ  ل  ي�صجَّ رقم  �أعلى  وهذ�  يتلقونها،  �لتي  وباخلدمات  غريهم،  �الآالف  عي�ص  ب�صبل 

47
.”2016

نعى �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، ع�صو �ملجل�ص، �لرئي�ص �ل�صابق لر�بطة �جلالية �لفل�صطينية   •
48

يف بريطانيا �أني�ص م�صطفى �لقا�صم، �لذي و�فته �ملنية يف �إ�صبانيا عن عمر ناهز 95 عاماً.

�الأرثوذك�ص  للروم  و�الأردن  فل�صطني  �أعمال  و�صائر  �لقد�ص  بطريرك  عهد  خالل  كُ�صف   •

ثيوفيلو�ص �لثالث Theophilos III، على �الأقل، عن 25 �صفقة ت�رشيب د�خل �لقد�ص وحدها، 

49
ب�رشقها وغربها و�لقد�ص �لقدية.

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  حماكمة  جل�صة  تاأجيل  �لقد�ص  يف  �ملركزية  �ملحكمة  ق�صاة  قرر   •

�آخر  موعد�ً  �لق�صاة  يحدد  ومل   ،2021/1/13 �الأربعاء  ليوم  �ملقررة  نتنياهو،  بنيامني 

مندلبليت �أفيحاي  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  قرر  ذلك،  مو�ز�ة  يف   للجل�صة. 

�لد�خلية،  Shas ووزير  �صا�ص  �تهام �صدّ رئي�ص حزب  Avichai Mandelblit تقدمي الئحة 

50
.Aryeh Deri أرييه درعي�

ال�صبت، 2021/1/9

حنا  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  رئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ��صتقبل   •

نا�رش، حيث متّ �لتباحث يف مو�عيد �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية و�ملجل�ص �لوطني، وفق 

 
51

�لقانون.

�ملتحدة  �الأمم  �إىل  بر�صائل  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  بعث   •

�إفريقيا؛ دعاهم فيها، �إير�ن و�الأردن و�صوي�رش� وجنوب   United Nations، وقادة كل من 

�إىل دعم خطو�ت وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني و�إ�صنادها، و�لعمل على �إجناح هذه �خلطو�ت �لتي 

52
من �صاأنها تعزيز وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني.
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�أنه مّت خالل  �أكد زكريا بكر، من�صق �ل�صيادين �لفل�صطينيني يف �حتاد جلان �لعمل �لزر�عي،   •

�صنة 2020 ت�صجيل 320 �نتهاكاً بحّق �ل�صيادين �لفل�صطينيني، من قبل �لبحرية �الإ�رش�ئيلية 

�صياد�ً،   18 �إ�صابة  �النتهاكات  هذه  عن  نتج  �أنه  بكر  و�أو�صح  غزة.  قطاع  بحر  عر�ص  يف 

و�عتقال 9 �آخرين، وتدمري وم�صادرة 16 قارباً، وتخريب ومتزيق وفقد�ن �ملئات من �صبك 

53
�ل�صيادين.

االأحد، 2021/1/10

�لزيتون  زيت  �صحنات  �أوىل  �إن  �الإلكرتوين،  موقعها  عب  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صابعة  �لقناة  قالت   •

و�لع�صل �نطلقت من م�صتعمر�ت �صمال �ل�صفة �لغربية �إىل �إمارة دبي. ونقلت �لقناة عن يو�صي 

 Shomron Regional رئي�ص �ملجل�ص �الإقليمي مل�صتعمر�ت �صومرون ،Yossi Dagan دغان

54
Council يف �ل�صفة �لغربية، خالل �إ�رش�فه على عملية �لت�صدير، قوله �إنه “يوم تاريخي”.

�لفل�صطينية حممود عبا�ص، رئي�صاً  �ل�صلطة  �أمام رئي�ص  �لقانونية،  �ليمني  ر�ئد ر�صو�ن  �أدى   •
55

لهيئة مكافحة �لف�صاد.

�أبلغ   2020 �صنة  يف  �أنه  �الأمنية،  �الأجهزة  معطيات  عن   ،Haaretz هاآرت�ص  ملوقع  تقرير  ذكر   •

�صّد  موّجهة  حالة(   42( منها   %10 من  �أكرث  �مل�صتوطنني،  قبل  من  عنف”  “حادث   370 عن 

�العتد�ء�ت  هذه  من  �عتد�ء�ت   206 �أن  كذلك  �ملعطيات  وتظهر  �جلي�ص.  �أو  �ل�رشطة  يف  �أفر�د 

�أبلغت على �أ�صا�ص �أنها “جرية قومية”، و�صملت هجمات وتخريب ممتلكات وقذف حجارة 

باقي  بينما  �لفل�صطينيني،  �عتد�ء�ت ج�صدّية �صّد  �أنها  �عتد�ًء على  �لفل�صطينيني، و120  جتاه 

56
�العتد�ء�ت هي �صّد �الأجهزة �الأمنية لالحتالل.

يف  حفر  �أعمال  ر�صدت  �أنها  لها،  بيان  يف  �الأق�صى،  و�مل�صجد  �لقد�ص  �أوقاف  د�ئرة  ذكرت   •

 �صاحة �لب�ق، �ملحاذية ل�صور �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، عند بد�ية �جل�رش �خل�صبي �ملوؤدي �إىل

57
باب �ملغاربة.

�لقد�ص، الإلز�م  �لعليا يف غربي  �إىل �ملحكمة  �لتما�صاً  “�إ�رش�ئيل”  5 منظمات حقوقية يف  قدمت   •

�الأ�رشى  بتطعيم  �الإ�رش�ئيلية،  و�حلكومة  �أوحانا  �أمري  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن  وزير 

�لفل�صطينيني �صّد فريو�ص كورونا، فور�ً، مع �صجانيهم �الإ�رش�ئيليني. وقد وّقع على �اللتما�ص 

�إ�رش�ئيل”،  يف  �لعربية  �الأقلية  حقوق  حلماية  �لقانوين  �ملركز   -  Adalah “عد�لة  �مل�صرتك: 

 ،”The Association for Civil Rights in Israel �إ�رش�ئيل  يف  �ملو�طن  حقوق  و“جمعية 
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وجمعية �أطباء حلقوق �الإن�صان Physicians for Human Rights، ومركز �لدفاع عن �لفرد 

58
)هموكيد HaMoked(، و“حاخامات من �أجل حقوق �الإن�صان”.

�لتن�صيق  �إن   ،Amira Oron �أورون  �أمرية  م�رش  يف  �جلديدة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفرية  قالت   •

�ل�صي�صي �لفتاح  عبد  تويل  منذ  ذروته  �صهد  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش  بني  �الأمني   و�لتعاون 

�إ�رش�ئيل “زمن  موقع  مع  مطولة  مقابلة  يف  �أورون،  و�أ�صافت  �لبالد.  يف  �حلكم   مقاليد 

Zman Yisrael”، �أن �لتعاون مع م�رش يتو�صع، فهناك �لعديد من جماالت �لتعاون �لثنائي 

59
بيننا، �أهمها �لتبادل �لتجاري، و�ملياه، و�لزر�عة، و�لتعاون �الأمني.

في�صبوك  موقع  يف  ح�صابه  على  �لع�صّي  حامت  �ل�صابق  �لتون�صي  �لدولة  �أمالك  وزير  كتب   •

]Laura Baeza[، �صفرية �الحتاد  �ل�صيدة لور� بايز�  2015 ��صتقبلت  “يف �صنة   :Facebook

�أن  يل  و�أكدت  �لدولة،  الأمالك  كوزير  مكتبي  يف  بتون�ص،   ]European Union[ �الأوروبي 

�إ�رش�ئيل قد طلبت منها �إبالغنا �أنها �صتطلب تعوي�صات �صخمة من تون�ص بخ�صو�ص �أمالك 

ذلك”.  على  م�رشون  و�أنهم  و1973،   1967 �صنة  تون�ص  من  فرو�  �لذين  �ليهود  مو�طنيها 

و�صّدد �لع�ّصي على �أنه قد ف�رّش لها �أن “�ليهود �لذين فرو� من تون�ص هم تون�صيون، و�أمالكهم 

60
موجودة، وال دخل الإ�رش�ئيل يف ذلك”.

االإثنني، 2021/1/11

بقانون قر�ر  مبوجبه  عّدل  بقانون،  قر�ر�ً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر   • 

رقم )1( ل�صنة 2007 ب�صاأن �النتخابات �لعامة. وياأتي ذلك يف �صياق �لتح�صري�ت �لتي جتري 

تتعلق  �لقانون  قوة  لها  قر�ر�ت  ثالثة  �أ�صدر  كذلك  �لقادمة.  لالنتخابات  و�صاق  قدم  على 

61
بال�صاأن �لق�صائي.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، خالل �الجتماع �الأ�صبوعي للحكومة �لفل�صطينية،   •

�إن “وز�رة �ل�صحة وّقعت عقود�ً مع �أربع �رشكات لت�صليم �للقاحات �لتي �صت�صل يف �ل�صهرين 

62
�ملقبلني”، بقيمة 21 مليون دوالر.

 ،2020 �صنة  خالل  متنوعة  عملية   5,530 �لفل�صطينية  �ملقاومة  تنفيذ  �صنوي  تقرير  ر�صد   •

منها نحو 100 عملية موؤثرة �أدت �إىل مقتل 3 �إ�رش�ئيليني. ووثق �لتقرير 29 عملية �إطالق نار 

�أو حماولة دع�ص، وجرى  11 عملية دع�ص  ��صتهدفت قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنني. وجرت 

تنفيذ 27 عملية طعن �أو حماولة طعن. وبلغ عدد عمليات �إلقاء �حلجارة 1,960 عملية، وعدد 
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عمليات �إلقاء �لزجاجات �حلارقة و�الألعاب �لنارية 249 عملية، �إ�صافة �إىل 30 عملية زرع �أو 

63
�إلقاء عبو�ت نا�صفة.

�أمر رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو ببناء 800 وحدة �صكنية جديدة يف م�صتعمر�ت   •
64

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

�أعرب بني جانت�ص، رئي�ص حتالف كاحول الفان Kahol Lavan )�أزرق �أبي�ص(، عن ندمه بعد   •

�أن حتالف مع بنيامني نتنياهو عقب �النتخابات �الأخرية لت�صكيل حكومة. و�عرتف جانت�ص 

“لقد خدعني، لقد خدعكم، وخدع  �إىل حكومة نتنياهو، قائالً:  �أخطاأ من خالل �ن�صمامه  �أنه 

مت�صل�صل،  وعود  خمالف  �صافحت  با�صتبد�له،  تعهدت  �لذي  �لرجل  مر�ت عديدة، �صافحت 

كافة  جانت�ص  ودعا  �أخطاأت”.  لها،  جندي  �صيء  كل  قبل  و�أنا  حرب،  يف  �إ�رش�ئيل  دولة  الأن 

65
�الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية �إىل �لوحدة للعمل من �أجل �إ�صقاط نتنياهو.

�إىل  �لقاهرة،  يف  �جتماع  خالل  و�أملانيا،  وفرن�صا،  و�الأردن،  م�رش،  خارجية  وزر�ء  دعا   •

�ل�رش�ع  “ت�صوية  باأن  منوهني  �الإ�رش�ئيلية،   - �لفل�صطينية  للمحادثات  �لفوري  �ال�صتئناف 

على �أ�صا�ص حّل �لدولتني مطلب ال غنى عنه لتحقيق �صالم �صامل يف �ملنطقة”. وتعهد �لوزر�ء 

كذلك بدعم “جهود م�رش و�لر�مية الإنهاء �النق�صام بني �لفل�صطينيني”، مرحبني بـ“�لتطور�ت 

�ل�صلطة  با�صتعد�د  ورحبو�  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  حتقيق  بجهود  �ل�صلة  ذ�ت  �الأخرية 

66
�لفل�صطينية الإجر�ء �النتخابات �ملقبلة”.

مليار   50.23 )نحو  �صيكل  مليار   160.3 فعلياً   2020 ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  �مليز�نية  عجز  بلغ   •

عجز  �أي  من  �أعلى  ن�صبة  وهي  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  من   %11.7 يعادل  ما  �أي  دوالر(، 

�ملالية ياهلي روتنبغ  �لعام يف وز�رة  �ملحا�صب  �أعلن  �أخرى، بح�صب ما  �أي �صنة  مُ�صجّل يف 

�مليز�نية  يف  �لعام  �لعجز  فاإن  روتنبغ،  �أعلنها  �لتي  �ملعطيات  وبح�صب   .Yahli Rotenberg

�الإ�رش�ئيلية يف �صنة 2019 �ملا�صية، بلغ 52.2 مليار �صيكل )نحو 16.36 مليار دوالر(، �أي ما 

�نخفا�ص  �إىل  �أ�صا�صي  ب�صكل  �ملو�زنة  عجز  ويعود  �الإجمايل.  �ملحلي  �لناجت  من   %3.7 يعادل 

�الإنفاق  وزيادة  دوالر(،  مليار   7.2 )نحو  �صيكل  مليار   22.9 مبقد�ر  �ل�رشيبية  �الإير�د�ت 

�حلكومي مبقد�ر 68.6 مليار �صيكل )نحو 21.5 مليار دوالر(، ب�صبب �ل�صيا�صات �القت�صادية 

67
�لتي �عتمدتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية للتعامل مع �أزمة كورونا.
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الثالثاء، 2021/1/12

�رش�ر  �أبو  عي�صى  �لقا�صي  بتعيني  قر�ر�ً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر   •

قر�ر�ً  �أ�صدر  كذلك  �الأعلى.  �لق�صاء  ملجل�ص  رئي�صاً  �لنق�ص،  حمكمة  �لعليا/  للمحكمة  رئي�صاً 

لرئي�ص جمل�ص  نائباً  �لنق�ص،  �لعليا/ حمكمة  لرئي�ص �ملحكمة  نائباً  �لقا�صي فريد عقل  بتعيني 

68
�لق�صاء �الأعلى.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، �إن “�مل�صاحلة لي�صت م�صلحة   •

مرزوق  �أبو  و�أكد  �صابقاً”.  الإمتامها  كبرية،  و�أثماناً  تنازالت  �حلركة  قدمت  وقد  حلما�ص، 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  م�صلحة  و��صعة  �لظروف،  كانت  مهما  للم�صاحلة  ت�صعى  حما�ص  �أن 

ووحدته يف �الأ�صا�ص، بعيدً� عن خيار �أو�صلو. ولفت �أبو مرزوق �لنظر �إىل �أن �أو�صلو مرفو�ص 

وحول  تتبدل.  ال  وثو�بت  �أولويات  وهي  باالحتالل،  �العرت�ف  وكذلك  حلما�ص،  بالن�صبة 

وجود �صمانات الإجناح �النتخابات، قال �أبو مرزوق، �إن �ل�صمانات �ملوجود هي “�صيا�صية 

و�أدبية”. وك�صف �أبو مرزوق عن توّجه عام بني حركتي فتح وحما�ص، �أن تكون �إد�رة �حلكم 

69
ب�صكل جمعي ي�صارك فيه �لكل �لوطني، ولي�ص ف�صيالً و�حد�ً بعينه.

و�فق وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص على م�صاريع بناء فل�صطينية يف �ملنطقة ج بال�صفة   •

�لغربية. وقال مكتب جانت�ص �إن �خلطط �صت�صمح ببقاء �أو �إقامة مئات �ملباين �لفل�صطينية يف 

70
منطقة ج.

�الإن�صان  �الإ�رش�ئيلي حلقوق  �ملعلومات  بت�صيلم - مركز  خل�صت وثيقة �صادرة عن منظمة   •

بعنو�ن: “نظام تفوّق يهوديّ من نهر �الأردن �إىل �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط: �إّنه �أبارتهايد”، �إىل 

�لطريقة  �لوثيقة،  وت�صتعر�ص   .Apartheid �أبارتهايد  عن�رشي”  ف�صل  دولة  “�إ�رش�ئيل  �أن 

71
�لتي يعمل بها “�لنظام �الإ�رش�ئيلي” �صعياً �إىل �أهد�فه يف �الأر��صي �لو�قعة حتت �صيطرته.

�أظهرت �الإح�صائية �ل�صنوية �ل�صادرة عن وز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية يف قطاع غزة �أن عدد   •

�صكان �لقطاع بلغ 2,254,061 ن�صمة، حتى نهاية �صنة 2020. وح�صب �الإح�صائية فاإن عدد 

ن�صمة،   1,110,624 �الإناث  عدد  بلغ  فيما   ،%50.7 بن�صبة  ن�صمة،   1,143,437 بلغ  �لذكور 

72
بن�صبة 49.3%. وبلغ عدد �لوفيات يف قطاع غزة 5,143 حالة خالل �صنة 2020.

�لعربي  �ملجتمع  يف  وقعت  قتل  جر�ئم  يف  �تهام  الئحة   30 قر�بة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  قدمت   •
73

خالل �صنة 2020، علماً �أن هذه �جلر�ئم بلغ عددها 111 جرية بح�صب معطيات �ل�رشطة.
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االأربعاء، 2021/1/13

�أقدم م�صاحون �إ�رش�ئيليون، بحماية �رشطة �الحتالل، على �إجر�ء �أعمال م�صح و�أخذ قيا�صات   •
74

يف باحات �مل�صجد �الأق�صى ويف �صحن قبة �ل�صخرة.

ب�صاأن   2021 ل�صنة   )1( رقم  بقانون  قر�ر  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  ت�صلمت   •

 تعديل قر�ر بقانون رقم )1( ل�صنة 2007، ب�صاأن �النتخابات �لعامة، و�لذي �أ�صدره �لرئي�ص

و�صتعمل  �لر�صمية  �صفحتها  على  بن�رشه  �للجنة  وقامت   .2021/1/11 يف  عبا�ص  حممود 

75
مبقت�صاه.

�لفل�صطينية �ل�صلطة  رئي�ص  �أن  لع،  مطَّ ق�صائي  م�صدر  من  فل�صطني  �صحيفة  علمت   • 

�الأعلى �لق�صاء  جمل�ص  �صّد  نا�صطني  قا�صياً،   15 قر�بة  �لتقاعد  �إىل  �أحال  عبا�ص   حممود 

76
�النتقايل، و�إجر�ء�ت �ل�صلطة �لتنفيذية �صّد �ل�صلطة �لق�صائية.

��صتهل رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �ملوؤمتر �ل�صحفي، �لذي عقده يف مدينة   •

�لنا�رشة، بالتحري�ص على �لقائمة �مل�صرتكة Joint List لالأحز�ب �لعربية لفل�صطينيي 1948 

�إىل “�أهمية م�صاركة �جلميع يف  من جهة، و�لتملق لفل�صطينيي 1948 من جهة �أخرى، م�صري�ً 

�النتخابات”. وعن �ملظاهر�ت �لتي ��صتقبلته يف �لنا�رشة، قال نتنياهو �إن “مظاهر�ت �لقائمة 

يل  �ملتز�يد  �لدعم  يرون  هم  للياأ�ص.  �صبب  “لديهم  م�صتطرد�ً:  �لياأ�ص”،  على  دليل  �مل�صرتكة 

77
ولليكود يف �ملجتمع �لعربي”.

لبلورة �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية  �صكّل رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو طاقماً   •

يف �ملحادثات �الأولية مع �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي �ملنتخب جو بايدن، حول �لبنامج �لنووي 

�الإير�ين. ونقل موقع و�ال �الإخباري �لعبي، عن م�صوؤولني يف مكتب نتنياهو قولهم �إن �لطاقم 

 National Security Council �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  جمل�ص  عن  مندوبني  �صي�صمل 

 ،Mossad ووز�رة �خلارجية، ووز�رة �لدفاع، و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وجهاز �ملو�صاد ،(NSC)
78

.Israel Atomic Energy Commission وجلنة �لطاقة �لذرية

40 قتيالً  �أ�صلحة ومو�قع ع�صكرية يف �رشق �صورية،  �إ�رش�ئيلية على خمازن  �أوقعت غار�ت   •

على �الأقل من قو�ت �لنظام وجمموعات مو�لية الإير�ن، يف ح�صيلة ُتعّد �الأعلى منذ نحو عامني. 

و�أفاد �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان عن ق�صف �إ�رش�ئيلي مكثف ��صتهدف بعد منت�صف 

ليل �لثالثاء �الأربعاء �ملنطقة �ملمتدة من مدينة �لزور �إىل �حلدود �ل�صورية - �لعر�قية يف بادية 

79
�لبوكمال.
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�أعلنت “جمموعة بريد �الإمار�ت” عن تو�صيع نطاق عملياتها �لدولية، باإ�صافة “�إ�رش�ئيل” �إىل   •

 Israel Postal �إ�رش�ئيل  “�رشكة بريد  �ل�رشكة مع نظريتها،  �رتبطت  �صبكة عملياتها، حيث 

80
.”Company

اخلمي�س، 2021/1/14

دعت وكالة �الأونرو� �ملجتمع �لدويل �إىل زيادة دعمها مالياً لتغطية �الحتياجات �ملتنامية لالجئني   •

 ،Philippe Lazzarini فيليب الز�ريني  �الأونرو�  لـوكالة  �لعام  �ملفو�ص  �لفل�صطينيني. وقال 

خالل موؤمتر �صحفي يف غزة، �إن �ملو�زنة �ملتوقعة للوكالة �صنة 2021 لن تغطي �الحتياجات 

�لرئي�ص  �إد�رة  �ت�صاالت مع  �لفل�صطينيني. و�أعلن الز�ريني عن  �لالجئني  �ملتنامية يف جمتمع 

�لذي  �الأونرو�،  �إىل  �الأمريكي  �ملايل  �لدعم  ��صتئناف  �أمل  على  بايدن؛  جو  �ملنتخب  �الأمريكي 

توقف بد�ية �صنة 2018 بقر�ر من �لرئي�ص دونالد تر�مب.81

من  �إنه  �الأحمد،  عز�م  فتح  حلركة  و�ملركزية  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنتني  ع�صو  قال   •

�ملتوقع �أن ي�صلّم �لرئي�ص حممود عبا�ص يف 2021/1/20 �ملر��صيم �خلا�صة باإجر�ء �النتخابات، 

جترى  �أن  فل�صطني،  �صوت  الإذ�عة  حديث  يف  �الأحمد،  ورّجح  �ملركزية.  �النتخابات  للجنة 

�النتخابات �لت�رشيعية يف 2021/5/22، على �أن جترى �النتخابات �لرئا�صية بعد ذلك ب�صهرين، 

82
وبعدها �ملجل�ص �لوطني، م�صري�ً �إىل �أن �نتخابات �لوطني له قانون خا�ص.

عُنّي وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي جابي �أ�صكنازي مبعوثاً خا�ّصاً لدى دول �خلليج �لتي وّقعت   •

فاإن  �لعبي،  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  موقع  ووفق  “�إ�رش�ئيل”.  مع  “�صالم”  �تفاقيات 

�لدول  من  لعدد  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  و�ل�صفري  �لديبلوما�صي   Zvi Heifetz حيفت�ص  ت�صيفي 

3 بعثات ديبلوما�صية، كونه يتمتع بخبة غنية  �إن�صاء  �ل�صني، �صيكون م�صوؤوالً عن  �آخرها 

83
ويعتب من ديبلوما�صيي “�لدرجة �الأوىل”.

�ل�صجون  م�صلحة  طو�قم  تطعيم  �صيتّم  �إنه  �إدل�صتاين  يويل  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحة  وزير  قال   •

�الإ�رش�ئيلية باللقاح �صّد فريو�ص كورونا �مل�صتجد، خالل عطلة نهاية �الأ�صبوع �جلاري، على 

84
�أن تبد�أ حملة تطعيم �ل�صجناء، ومن �صمنهم �الأ�رشى �لفل�صطينيني، خالل �الأ�صبوع �ملقبل.

ذكرت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم Israel Hayom” �لعبية �أن رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص   •

جديدة  عملياتية  خطة  باإعد�د  تعليمات  �أ�صدر   ،Aviv Kochavi كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي 

3 خطط  �إير�ن �لنووي. وبح�صب �ل�صحيفة، فاإن �لتعليمات تتحدث عن  للتعامل مع برنامج 

بديلة لبع�صها �لبع�ص، و�صيتّم �صياغتها قريباً وعر�صها على �مل�صتوى �ل�صيا�صي.85
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Israel Democracy Institute على  دلّت نتائج در��صة يف �ملعهد �الإ�رش�ئيلي للديوقر�طية   •

“�إ�رش�ئيل” عموماً، وعلى  48 خطر�ً على م�صتقبل  �أن عرب  �أن ثلثي �ليهود �ملتدينني، يرون 

�إنهم يعتقدون  �ملتزمتني،  �ملتدينني  92% من  �ليهودي ب�صكل خا�ص. وقال  م�صتقبل طابعها 

�أن �لقر�ر�ت �ل�صيا�صية �مل�صريية لـ“�إ�رش�ئيل”، �لتي تتعلق بق�صايا �ل�صالم و�حلرب، يجب �أن 

86
توؤخذ باأكرثية يهودية �رشفة، بحيث ال يكون للعرب وزن فيها.

�إن عدد �الإ�صابات بفريو�ص كورونا بني �صفوف �الأ�رشى يف  قال نادي �الأ�صري، يف بيان له،   •

�صجون �الحتالل، �آخذة باالرتفاع ب�صكٍل ُمت�صارع، حيث جتاوزت منذ بد�ية �نت�صار �لوباء 

87
�أكرث من 245 �إ�صابة.

عن  تقريرها  يف  �حلقوقية   Human Rights Watch ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  قالت   •

“جتاوزت بكثري �ملبر�ت  �إن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية  2020 يف فل�صطني و“�إ�رش�ئيل”،  �أحد�ث 

مار�صت  “�إ�رش�ئيل”  �إن  وقالت  �ملمار�صات”.  لتلك  �الأحيان  من  كثري  يف  قدمتها  �لتي  �الأمنية 

�لغربية،  �ل�صفة  وعن   .2020 �صنة  خالل  �لفل�صطينيني  �صّد  نْهج،  مُمَ ب�صكل  ومتييز�ً،  قمعاً 

�إىل  �الإ�رش�ئيليني  �ملو�طنني  من  �ملزيد  نقل  يف  مت�صي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  �ملنظمة  قالت 

88
�مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �ملحتلة، و“هي جرية حرب”.

ك�صفت �خلارجية �الإ�رش�ئيلية عن تعيني �إيتاي تاغرن Itay Tagner قائماً باأعمال �صفارتها يف   •

�لبحرين. وقالت �لوز�رة، يف ح�صابها على تويرت، �إن تاغرن �جتمع مع وكيل وز�رة �خلارجية 

89
�لبحرينية لل�صوؤون �لدولية عبد �هلل بن �أحمد �آل خليفة.

قال رئي�ص �لبملان �لتون�صي ر��صد �لغنو�صي، يف حو�ر له مع تلفزيون �لعربي، �إن “�لتون�صيني   •

ال يجتمعون على �صيء كاالجتماع على �لت�صامن مع �لق�صية �لفل�صطينية، فق�صية فل�صطني 

�أحد”.  يتجاوزه  ال  �أحمر  خّط  “هذ�  قائالً:  �لغنو�صي  و�أ�صاف  بالدنا”.  يف  مقد�صة  ق�صية 

�أحد  وال  �إجماع،  حمّل  بل  تون�ص  يف  نقا�ص  حملّ  لي�ص  �لتطبيع  “رف�ص  �أن  �لغنو�صي  و�رّشح 

90
جتر�أ بقطع �لنظر عن قناعاته �لفردية يف �حلديث عنه”.

�أكدت وز�رة �لدفاع �الأمريكية )�لبنتاغون The Pentagon( �أن �لواليات �ملتحدة �أجرت تغيري�ً   •

على خطة �لقيادة �لع�صكرية �ملوحدة، ونقلت “�إ�رش�ئيل” من منطقة عمليات �لقيادة �لع�صكرية 

�الأمريكية يف �أوروبا، �إىل �لقيادة �لو�صطى �لتي ت�صمل دوالً عربية. وذكر �لبنتاغون �أن خف�ص 

�لتوتر بني “�إ�رش�ئيل” وجري�نها بعد توقيع “�تفاقيات �إبر�هيم” �أتاح فر�صة مهمة للواليات 

91
�ملتحدة جلمع �ل�رشكاء �الأ�صا�صيني �صّد �لتهديد�ت �مل�صرتكة يف �ملنطقة.
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�صارون  �أريل  �الأ�صبق  �الحتالل  Guy Maayan، م�صت�صار رئي�ص وزر�ء  معيان  جاي  ن�رش   •

Ariel Sharon، فيديو على �صفحته يف موقع تويرت: “الأول مرة: وفد ريا�صي من �إ�رش�ئيل 

يف �ل�صعودية، ي�صرتك يف �صباق ر�يل دكار ]Dakar Rally[. يوم للتاريخ! �لريا�صة يف خدمة 

92
�ل�صالم بني عيال �لعمومة”.

اجلمعة، 2021/1/15

�النتخابات  �إجر�ء  ب�صاأن  رئا�صياً  �لفل�صطينية حممود عبا�ص مر�صوماً  �ل�صلطة  �أ�صدر رئي�ص   •

�لعامة على ثالث مر�حل. ومبوجب �ملر�صوم �صتُجرى �النتخابات �لت�رشيعية يف 2021/5/22، 

2021/7/31، على �أن تُعدّ نتائج �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملرحلة �الأوىل يف  و�لرئا�صية يف 

ت�صكيل �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، وعلى �أن يتّم ��صتكمال �ملجل�ص �لوطني يف 2021/8/31 

جُترى  بحيث  �لوطنية،  و�لتفاهمات  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �الأ�صا�صي  �لنظام  وفق 

93
�نتخابات �ملجل�ص �لوطني حيثما �أمكن.

رحبت حركة حما�ص ب�صدور �ملر��صيم �لرئا�صية ب�صاأن �النتخابات �لعامة: �ملجل�ص �لوطني،   •

و�ملجل�ص �لت�رشيعي، و�لرئا�صة. و�أكدت �حلركة حر�صها �ل�صديد على �إجناح هذ� �ال�صتحقاق 

مبا يحقق م�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني �صاحب �حلّق �ملطلق يف �ختيار قيادته وممثليه. وقالت 

�ليوم،  هذ�  �إىل  للو�صول  �لعقبات  كل  تذليل  على  �ملا�صية  �الأ�صهر  طو�ل  عملنا  “�إننا  �حلركة 

�ل�صعب”. و�صددت �حلركة على  يد  لل�صعب، ويف  �لعهدة  باأن  منا  �إياناً  و�أبدينا مرونة عالية 

94
�أهمية تهيئة �ملناخ النتخابات حرة نزيهة.

�ل�صلطة رئي�ص  قر�ر�ت  حملتها  �لتي  �لد�صتورية  “�النتهاكات  �إن  حما�ص  حركة  قالت   • 

وقال  ومد�نة”.  مرفو�صة  �لق�صائية،  �ل�صلطة  قو�نني  تعديالت  ي�صمى  مبا  عبا�ص،  حممود 

�ملتحدث با�صم �حلركة حازم قا�صم، يف ت�رشيح �صحفي: “�لقر�ر�ت �ملتالحقة �الأخرية �لتي 

�إر�دتها  على  و�ل�صيطرة  �لق�صائية  �ل�صلطة  على  لال�صتيالء  تهدف  �ل�صلطة،  رئي�ص  �أ�صدرها 

قيادة  توجه  على  يوؤ�رش  ما  وهو  للق�صاء،  ��صتقاللية  الأي  و�نتهاك  د�صتوري،  غري  ب�صكل 

95
�ل�صلطة ملو��صلة �لتحكم باحلريات و�حلقوق �لعامة”.

 ،Tikva Hadasha �لعبية تكفاه حد�صاه  باللغة   ،New Hope �أمل جديد  قال رئي�ص حزب   •

 Associated Press Gideon Sa‘ar، يف مقابلة مع وكالة �الأ�صو�صيتد بر�ص  جدعون �صاعر 

(AP) �الأمريكية، �إنه لن يو�فق �أبد�ً على قيام دولة فل�صطينية م�صتقلة ت�صمل �إز�لة �مل�صتعمر�ت، 
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و�أ�صاف �صاعر قائالً: “�أعار�ص )قيام( دولة فل�صطينية يف قلب وطننا... �أعتقد �أنها لن جتلب 

96
�ل�صالم و�صيقّو�ص )قيامها( �ال�صتقر�ر و�الأمن يف �ملنطقة”.

قال �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية �أفيحاي مندلبليت، يف ر�صالة وجهها �إىل وزير   •

�لفئة  �إىل  ينتمون  �لذين  �الأ�رشى  تطعيم  بعدم  �الأخري  قر�ر  �إن  �أوحانا،  �أمري  �لد�خلي  �الأمن 

بتناق�ص  �فتقار لل�صالحية، وموبوءة  “�صدر من خالل  بلقاح كورونا،  “يف خطر”  �لعمرية 

بارز مع �لقانون”. و�صدد مندلبليت على �أن �جلهة �ملخولة باإ�صد�ر قر�ر بهذ� �خل�صو�ص هي 

97
وز�رة �ل�صحة �الإ�رش�ئيلية.

ال�صبت، 2021/1/16

قبل  �النتخابات  مر�صوم  �صدور  فيه  ر�أت  بياناً  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  �أ�صدرت   •

�حلو�ر �لوطني “ال ُي�صّكل �صمانة الإنهاء �النق�صام �ل�صيا�صي و�جلغر�يف”. وقالت �جلبهة �إن 

“�أ�صباب �النق�صام وما ترتب عليه من وقائع مل يجِر معاجلتها وطنياً، عد� عن عدم �التفاق 
على كيفية حتويل �النتخابات �إىل فر�صة الإعادة بناء �ملوؤ�ص�صات �لوطنية، ويف مقدمتها منظمة 

لدولة  كرئي�ص  �لرئي�ص  �نتخاب  �صمل  �لذي  “�لتعديل  �أن  و�أ�صافت  �لفل�صطينية”.  �لتحرير 

فل�صطني، ولي�ص رئي�صاً لل�صلطة �لفل�صطينية، ي�صتدعي �أن يكون �نتخابه من جمموع �ل�صعب 

�لفل�صطيني، وعدم ح�رشه على �لفل�صطينيني �ملقيمني يف �ل�صفة و�لقد�ص وقطاع غزة، كما جاء 

98
يف �ملر�صوم”.

يقوده �لذي  �لديقر�طي”  �الإ�صالحي  “�لتيار  يف  �لقيادي  ز�يدة،  �أبو  �صفيان  ك�صف   • 

 .2021/5/22 يف  �صتجرى  �لتي  �ملقبلة  �النتخابات  يف  �مل�صاركة  �لتيار  نيّة  عن  دحالن،  حممد 

و�أو�صح �أبو ز�يدة يف من�صور عب في�صبوك، �أنه �صيتم �مل�صاركة يف �النتخابات بقائمة م�صتقلة 

فتح  ت�صارك  باأن  يرغب  �لتيار  �أن  �إىل  م�صري�ً  فتح،  حركة  قائمة  عب  �مل�صاركة  تعذر  حال  يف 

99
بقائمة موحدة حتت �صعار “قوتنا يف وحدتنا”.

رحّب �الحتاد �الأوروبي بتحديد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص موعد �النتخابات   •

�الأر��صي  كل  يف  �ال�صتحقاق  تنظيم  “ت�صهيل”  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  د�عياً  و�لرئا�صية،  �لت�رشيعية 

بوريل  جوزيب  �الأوروبي  �الحتاد  يف  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  و�أكد  �لفل�صطينية. 

Josep Borrell، �أن “�ملوؤ�ص�صات �لديوقر�طية �لت�صاركية، و�لتمثيلية، و�خلا�صعة للم�صاءلة 

100
�رشورية لتقرير �مل�صري وبناء دولة فل�صطينية”.
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االأحد، 2021/1/17

 The Higher Planning Council أعطى �ملجل�ص �الأعلى للتخطيط لالإد�رة �ملدنية �الإ�رش�ئيلية�  •

of the Israeli Civil Administration (HPC) �ل�صوء �الأخ�رش لبناء 780 وحدة ��صتيطانية 
101

جديدة يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، باإيعاز من رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو.

��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف ر�م �هلل، رئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لعامة   •

�مل�رشية �لوزير عبا�ص كامل، ورئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لعامة �الأردنية �للو�ء �أحمد ح�صني، 

بالق�صية  �ملتعلقة  �لتطور�ت  �آخر  على  �لوفدين  عبا�ص  و�أطلع  لهما.  �ملر�فقني  و�لوفدين 

موعد  بتحديد  �ملتعلق  �ملر�صوم  و�إ�صد�ر  �لوطنية،  �مل�صاحلة  ملف  وحتديد�ً  �لفل�صطينية، 

102
�النتخابات �لعامة.

�لعاّمني  �الأمناء  مع  �جتماعاً  �هلل،  ر�م  مدينة  يف  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  عقدت   •

للف�صائل وممثلي �الأحز�ب �ل�صيا�صية. و�أعلن رئي�ص جلنة �النتخابات حنا نا�رش، عن �جلدول 

�لزمني لالنتخابات �لعامة 2021، يف �صقيها �لت�رشيعي و�لرئا�صي، و�لتي تبد�أ �أوىل مر�حلها 

�أن عملية  �إىل  2021/2/14، م�صري�ً  2021/2/10 لغاية  �ملر�كز، وتنطلق يف  �لت�صجيل يف  بعملية 

�صتكون  �لت�صجيل  عملية  �أن  وبنّي  و�لرئا�صية،  للت�رشيعية  �صتكون  لالنتخابات  �لت�صجيل 

103
ب�صكل �إلكرتوين، و�أنها متاحة على موقع �للجنة.

الأو�نه  �ل�صابق  من  �إنه  �الأيام،  ل�صحيفة  حما�ص،  حركة  با�صم  �ملتحدث  برهوم،  فوزي  قال   •

�حلديث عن �ل�صكل �لذي �صتدخل فيه حركة حما�ص �النتخابات. و�أ�صاف برهوم �أن ما يهم 

ديوقر�طي  ح�صاري  ب�صكل  ت�صري  و�أن  �النتخابية،  �لعملية  جناح  �صمان  هو  �الآن  حما�ص 

104
�صفاف، يعّب فيها �جلميع بحرية دون �صغوط �أو قيود.

يف  ت�صارك  لن  �جلبهة  باأن  �صحادة،  عمر  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  يف  �لقيادي  �أعلن   •

�أن  على  �صحادة  و�صدد  غائبة”.  �إجناحها  �رشوط  “كون  �حلايل؛  و�صعها  على  �النتخابات 

“مر�صوم �النتخابات قبل �حلو�ر �لوطني ال يثل �صماناً الإنهاء �النق�صام �ل�صيا�صي �حلا�صل، 
105

وذلك على �عتبار �أنه �لهدف �لرئي�صي يف هذه �ملرحلة لرتتيب �لبيت �لد�خلي �لفل�صطيني”.

�أعلنت �حلركة �لوطنية �الأ�صرية يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي دعمها لكل خطو�ت �مل�صاحلة،   •
106

و�لعمل على �إجناز �النتخابات كمرحلة �رشورية من مر�حل حماية �مل�رشوع �لوطني.

فريو�ص  �صّد  باللقاع  �الأ�رشى  بتطعيم  �صتبد�أ  �أنها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  م�صلحة  �أعلنت   •

كورونا، وذلك بعد �النتهاء من تطعيم �ل�صّجانني. ونقلت و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية عن م�صادر 



29

كانون الثاين/ يناير 2021

وز�رة  حددتها  �لتي  لالأولويات  وفقاً  �الأ�رشى  تطعيم  �صيتّم  �إنه  قولها  �ل�صجون  م�صلحة  يف 

107
�ل�صحة �الإ�رش�ئيلية، “ومن دون �لتمييز �صّد �لفل�صطينيني �لذين �أدينو� مبخالفات �أمنية”.

�أفرجت �ل�صلطات �مل�رشية عن �ل�صياد �لفل�صطيني من قطاع غزة يا�رش �لزعزوع، بعدما كانت   •

�عتقلته �لبحرية �مل�رشية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020، فيما ��صت�صهد �صقيقاه بالر�صا�ص، 

108
بعد مطاردتهم على �حلدود �لبحرية بني م�رش وقطاع غزة.

“�لعاهل �ملغربي حممد �ل�صاد�ص، �لذي وّجه له رئي�ص  Maariv �لعبية باأن  �أفادت معاريف   •

�لعالقات  تطبيع  بعد  �إ�رش�ئيل،  لزيارة  ر�صمية  دعوة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

�ل�صالم  مفاو�صات  ��صتئناف  عن  خاللها  �الإعالن  مع  �لزيارة  �إجر�ء  ي�صرتط  �جلانبني،  بني 

بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني”. ولفتت �ل�صحيفة �لنظر �إىل �أن “�مللك حممد �ل�صاد�ص، طالب 

�أي�صاً باالجتماع مع رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص خالل �لزيارة”، بح�صب ما نقله 

109
موقع �آي 24 نيوز i24NEWS �الإ�رش�ئيلي.

االإثنني، 2021/1/18

 Israel Security Agency—ISA (Shabak) )ن�رش جهاز �الأمن �لعام �الإ�رش�ئيلي )�ل�صاباك  •

�ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي،  2020. ووفقاً ملز�عم  �لتي نفذها خالل �صنة  بيانات خا�صة بن�صاطاته 

فاإنه �أحبط 430 عملية يف �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي قد�ص، مقارنًة بـ 563 يف �صنة 2019، 

و581 يف �صنة 2018، و418 يف �صنة 2017. و�أ�صار �إىل �أنه يف �صنة 2020 مّت �إحباط 283 عملية 

�إطالق نار، و70 عملية طعن، و10 عمليات دع�ص، و62 عملية تفجريية، و5 عمليات خطف 

110
�صيب 46 �آخرين.

ُ
خطط لها فل�صطينيون. وُقتل 3 �إ�رش�ئيليني يف �صنة 2020، فيما �أ

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �أن حو�ر�ً وطنياً فل�صطينياً �صيجري يف �لعا�صمة   •

�إن �حلو�ر �صت�صارك فيه  2021. وقال ��صتية  �مل�رشية يف �الأ�صبوع �الأول من �صباط/ فب�ير 

جميع �لف�صائل �لفل�صطينية لبحث كيفية �إجناح �النتخابات �لعامة �لفل�صطينية �ملقررة �بتد�ء 

من �أيار/ مايو 2021. و�أعلن ��صتية �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �صتوجه طلباً ر�صمياً �إىل “�إ�رش�ئيل” 

111
ب�صاأن �ل�صماح مب�صاركة �لفل�صطينيني يف �رشقي �لقد�ص يف �النتخابات، تر�صحاً و�نتخاباً.

ذكرت �الإذ�عة �لعامة �لعبية �الإ�رش�ئيلية �أن �خلارجية �الإ�رش�ئيلية تلقت �إ�صعار�ً من نظريتها   •

تاأ�صرية،  بدون  لالإمار�ت  �الإ�رش�ئيليني  دخول  من  �الإعفاء  باتفاقية  �لعمل  بتعليق  �الإمار�تية 

ملدة �صتة �أ�صهر. وبح�صب �الإذ�عة، فاإن �الإمار�ت فعلت ذلك يف �إطار حماوالتها الحتو�ء �نت�صار 

112
فريو�ص كورونا.
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قالت وز�رة �لعمل يف قطاع غزة �إن �إجمايل كلفة م�صاريع �لت�صغيل �لتي نفذتها �لوز�رة خالل   •

�صنة 2020 جتاوزت 25 مليون دوالر، ��صتفاد منها قر�بة 16,200 متعطل عن �لعمل �صمن 

113
فر�ص ت�صغيلية موؤقتة يف قطاعات خمتلفة.

�صلبة  كتلة  بناء  �رشورة  على  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

تتو�فق على خيار �النتفا�صة، ودعم �صمود �ل�صعب، و��صتمر�ر �ملقاومة. و�أ�صار هنية �إىل �أن 

خيار �ملقاومة وتطوير و�صائلها ال يكن �أن يخ�صع الأي متغري�ت �أو �بتز�ز�ت، و�أنها م�صتمرة 

114
كما �أن �ل�صعب �لفل�صطيني يتحمل �لت�صحيات �ملرتتبة عليها.

�أعرب ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح نا�رش �لقدوة عن معار�صته دخول فتح �النتخابات   •

بقائمة م�صرتكة مع حما�ص، موؤكد�ً رف�صه لت�صكيل �أي قائمة م�صرتكة باالنتخابات �لت�رشيعية 

�لفل�صطينية. و�أو�صح �لقدوة �أن خو�ص �النتخابات بقائمة م�صرتكة طريقة غري ديوقر�طية، 

�النتهازية  ر�ئحة  منها  وتفوح  �صيا�صياً،  ممكنة  وغري  �ل�صابق،  يف  حدث  ما  كل  وتتجاهل 

115
و�مل�صالح �ل�صخ�صية على ح�صاب م�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني.

�أبلغت نظريتها �لرتكية ر�صمياً،  �أبيب �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية  �أكدت م�صادر �صيا�صية يف تل   •

ولكنها  معها،  �ل�صيا�صية  �لعالقات  لتعزيز  معنية  باأنها  موؤخر�ً،  ن�رش  قد  كان  �لذي  مبوقفها 

ملوقع  وفقاً  �مل�صادر،  هذه  وقالت  �إ�صطنبول.  يف  حما�ص  حركة  مكتب  �إغالق  لذلك  ت�صرتط 

“مكتب  �صحيفة يديعوت �أحرونوت باللغة �لعبية، �إن مكتب حما�ص يف �إ�صطنبول هو عملياً 

�جلناح �لع�صكري للحركة، �لذي ي�صتخدم منذ عدة �صنو�ت وحتى يومنا هذ�، لتوجيه �الأن�صطة 

عن  ومتويلها  �إرهابية،  باأن�صطة  للقيام  �لفل�صطينيني  وجتنيد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإرهابية 

116
طريق حتويل �الأمو�ل �إىل �لبنية �لتحتية �لع�صكرية حلما�ص ورجالها”.

�تفق وزير �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي �أرييه درعي، مع نظريه �ملغربي عبد �لو�يف لفتيت، على ت�صكيل   •

�ملتبادل من  �الإعفاء  �لبلدين، وفح�ص م�صاألة  �لعالقات بني  طاقم م�صرتك للوز�رتني لتوطيد 

117
تاأ�صري�ت �لدخول.

�الأدوية  و�رشكة  “�إ�رش�ئيل”  بني  �تفاقية  هناك  �أن  عن  �لفرن�صية  �ل�صحافة  وكالة  ك�صفت   •

“�إ�رش�ئيل” على خمزون كبري من جرعات لقاح  Pfizer”، تف�رّش ح�صول  “فايزر  �الأمريكية 

118
فريو�ص كورونا مقابل تزويد �ل�رشكة ببيانات �رشيعة حول تاأثري �ملنتج.

قال نقيب �ل�صحفيني نا�رش �أبو بكر، �إن �لنقابة ر�صدت 490 �نتهاكاً �إ�رش�ئيلياً بحّق �ل�صحفيني   •

يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص وقطاع غزة، خالل �صنة 2020. و�أ�صاف �أبو بكر، 
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خالل موؤمتر �صحفي، �أنه مّت ت�صجيل 106 �نتهاكات يف �رشقي �لقد�ص. و�أكد نقيب �ل�صحفيني 

�نتهاك   500 مبعدل  �أي   ،4,200 �ل�صحفيني  بحّق  �النتهاكات  عدد  بلغ   2012 �صنة  ومنذ  �أنه 

119
�صنوياً.

�أكد رئي�ص �لبملان �لعربي عادل بن عبد �لرحمن �لع�صومي، يف بيان له، “دعم �لبملان �لعربي   •

لهذه �النتخابات ]�لفل�صطينية[ �ملهمة، �لتي �صتجرى للمرة �الأوىل منذ �أكرث من ع�رش �صنو�ت، 

120
و��صتعد�ده للم�صاركة يف مر�قبتها وتقدمي كل �لدعم الإجناحها”.

قال وزير خارجية رو�صيا �صريجي الفروف Sergei Lavrov: “�إذ� كانت �إ�رش�ئيل م�صطرة،   •

لزمالئنا  قلنا  فقد  �ل�صورية،  �الأر��صي  من  ت�صدر  الأمنها  تهديد�ت  على  للردّ  يقولون،  كما 

باملعلومات  تزويدنا  فريجى  �لتهديد�ت،  هذه  مثل  ر�صدمت  �إذ�  مر�ت:  عدة  �الإ�رش�ئيليني 

باأن  تفيد  حقائق  لديكم  كانت  “�إذ�  �الإ�رش�ئيلي:  �جلانب  خماطباً  الفروف  و�أ�صاف  �ملعنية”. 

تهديدً� لدولتكم ينطلق من جزء من �الأر��صي �ل�صورية، فاأبلغونا فور�ً بهذه �حلقائق، و�صنتخذ 

121
جميع �الإجر�ء�ت لتحييد هذ� �لتهديد”.

الثالثاء، 2021/1/19

�ملنتخب �لرئي�ص  �إن   ،Antony Blinken بلينكن  �أنطوين  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال   • 

�أن �لت�صوية �لوحيدة �لقابلة لال�صتمر�ر يف �لنز�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي  جو بايدن يرى 

هي “حّل �لدولتني”، ودعا بلينكن �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني فور�ً �إىل جتنب �تخاذ خطو�ت 

تزيد هذه �لعملية تعقيد�ً. لكنه �أكد يف �لوقت نف�صه �لتز�م �الإد�رة �الأمريكية �جلديدة باأن تظّل 

�لقد�ص �ملحتلة عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، وباإبقاء �ل�صفارة �الأمريكية هناك.122

�أجه�ص رئي�ص �حلكومة �لبديل ووزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، حماولة رئي�ص �لوزر�ء   •

بنيامني نتنياهو، �تخاذ قر�ر باإ�صفاء �ل�رشعية على �لبوؤر �ال�صتيطانية. ورف�ص جانت�ص جمرد 

طرح �القرت�ح على جدول �أعمال �حلكومة، وقال �إن �تخاذ قر�ر ح�صا�ص كهذ� قبل يوم و�حد 

من ت�صلّم �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن مقاليد �حلكم ُيعّد ت�رشفاً غري م�صوؤول.123

 Israel Land �إ�رش�ئيل  “�أر��صي  �صلطة  ت�صمى  وما  �الإ�رش�ئيلية  �الإ�صكان  وز�رة  ن�رشت   •

Authority” مناق�صات لبناء 2,572 وحدة �صكنية جديدة يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي 

جتارية  مبانٍ  �ملناق�صات  و�صملت  �لقد�ص(،  �رشقي  يف  و460  �ل�صفة،  يف   2,112( �لقد�ص 

124
و�صناعية.
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“�إ�رش�ئيل” لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  مبالحقة  �لفل�صطينية  �خلارجية  وز�رة  تعهدت   • 

وذ�ت  �لدولية  �ملحاكم  �أمام  وم�صاءلته  قانونياً،   David Friedman فريدمان  ديفيد 

و�صط   ”City of David د�وود  “مدينة  �ال�صتيطاين  بامل�رشوع  �عرت�فه  بعد  �الخت�صا�ص، 

125
�لقد�ص �ملحتلة.

ذكر تقرير ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن 1,400 الئحة �تهام قدمت �صّد فل�صطينيني خالل   •

�صنة 2020. و�أ�صار �إىل �أنه من جممل لو�ئح �التهام �لتي قدمت؛ 245 تتعلق بـ“ر�صق �حلجارة 

�لتوقيع على  مّت  �ل�صعبي”، يف حني  بـ“�الإرهاب  �إ�رش�ئيلياً  �لتي ت�صمى  �ليومية”  و�ملو�جهات 

126
نحو �ألف �أمر �إد�ري.

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �إ�صد�ر  عن  �لنقاب  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  ك�صفت   •

وحدة  رئي�ص  و�أكد  جديد�ً.  �أمر�ً   467 بينها  من   ،2020 �صنة  خالل  �إد�ري  �عتقال  �أمر   1,114

�لدر��صات و�لتوثيق بالهيئة، عبد �لنا�رش فرو�نة، �أن �صلطات �الحتالل تو��صل �حتجاز زهاء 

127
380 معتقالً �إد�رياً، يف ظروف �صعبة.

 ،David Elhayani Yesha Council، ديفيد �حلياين  �أعلن رئي�ص جمل�ص ي�صع �ال�صتيطاين   •

�إىل و�الن�صمام  �ملقبلة،  �النتخابات  يف  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  دعم  عن   تخليه 

حزب �أمل جديد، قائالً: �إن “نتنياهو لي�ص يينياً حقيقياً”، و“مل يخدم �مل�رشوع �ال�صتيطاين 

128
كما يجب”.

االأربعاء، 2021/1/20

رويرتز لوكالة  ت�رشيحات  يف  �لفل�صطينية،  �لرئا�صة  با�صم  �لناطق  ردينة  �أبو  نبيل  قال   • 

�ل�صيا�صة  من  و��صح  موقف  الأخذ  �جلديدة  �الأمريكية  �الإد�رة  “ندعو  لالأنباء:   Reuters

�الإ�رش�ئيلية �ال�صتيطانية �ملنفلتة، �إذ� �أر�دت حتقيق �الأمن �أو �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة”. و�أ�صاف 

�أبو ردينة قائالً: “�حلكومة �الإ�رش�ئيلية تعمل على قتل ما تبقى من �أي �إمكانية حلّل �لدولتني، 

جهد  و�أي  �جلديدة،  �الأمريكية  �الإد�رة  �أمام  و�لعر�قيل  �لعقبات  من  �ملزيد  و�صع  وحتاول 

129
�صتقوم به ال�صتئناف عملية �ل�صالم �ملتعرثة منذ �صنو�ت”.

“�لتخل�ص من دونالد تر�مب،  قال �ملبعوث �خلا�ص لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �صعث:   •

ب�رشف �لنظر عن من يحلّ مكانه، كان مك�صباً، فهو �أ�صو�أ رئي�ص يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

مبا يخ�ص �لق�صية �لفل�صطينية”، م�صدد�ً على �أن “وجوده كرئي�ص للواليات �ملتحدة �الأمريكية 

130
كان مبثابة كارثة علينا كفل�صطينيني”.
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�لغربية �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتوطنني  عدد  �أّن  �ال�صتيطاين  ي�صع  جمل�ص  ك�صفت   • 

يف يعي�صون  م�صتوطناً،   476,033 �إىل  و�صل  �ملحتلة،  �لقد�ص  �رشقي  دون   �ملحتلة، 

 %2.6 150 م�صتعمرة موزعة يف �ل�صفة �لغربية. وبلغت ن�صبة �الرتفاع يف عدد �مل�صتوطنني 

131
خالل �صنة 2020، مقابل 3.4% يف �صنة 2019.

�لفل�صطينية  لالإذ�عة  عثمان،  �صادي  �لقد�ص  يف  �الأوروبي  �الحتاد  مكتب  با�صم  �ملتحدث  قال   •

لها،  يلزم  ما  كل  بتوفري  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  للجنة  تعهد  �الحتاد  �إن  �لر�صمية، 

بكل   2021 مايو  �أيار/  من  �بتد�ًء  �إجر�وؤها  �ملقرر  �لعامة  �لفل�صطينية  �النتخابات  الإجناح 

�صفافية.132

��صت�صهد �الأ�صري ماهر �صع�صع يف �صجن ريونيم �الإ�رش�ئيلي. وقالت هيئة �صوؤون �الأ�رشى   •

ونادي �الأ�صري يف بيان م�صرتك: �إنه ال تفا�صيل و��صحة حتى �الآن حول �أ�صباب ��صت�صهاده، 

�الأ�رشى  عدد  يرتفع  �صع�صع  وبا�صت�صهاد  �الأ�صباب.  حول  للوقوف  �صتُتابع  ق�صيته  و�أن 

133
�ل�صهد�ء يف �صجون �الحتالل �إىل 227 منذ �صنة 1967.

اخلمي�س، 2021/1/21

م�صرية  خالل  وجهها  كلمة  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

مب�صار�تها  �حلركة  �لتز�م  بـ“�إ�رش�ئيل”،  و�العرت�ف  للتطبيع  رف�صاً  باك�صتان  يف  مليونية 

�ال�صرت�تيجية �لثالثة �ملتمثلة يف: عدم �لتنازل �أو �لتفريط يف �أر�ص فل�صطني �ملباركة، و�لتم�صك 

بحّق �لعودة وكل حقوق �لفل�صطينيني كاملة غري منقو�صة، و�لتم�صك بخيار �ملقاومة �ل�صاملة 

�صّد �الحتالل، باالإ�صافة �إىل �لتم�صك �الأ�صيل باأن ق�صية فل�صطني عربية و�إ�صالمية و�إن�صانية، 

134
ولي�صت فل�صطينية فح�صب.

�أن  �لعربي،  �لتلفزيون  لف�صائية  حديث  خالل  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد   •

يف  �إجر�وؤها  �ملزمع  �لرئا�صة”  النتخابات  فتح  حركة  مر�صح  هو  عبا�ص  حممود  “�لرئي�ص 
135

2021/7/31. و�أمل ��صتية �أن تكون �النتخابات �ملرتقبة مدخالً الإنهاء �النق�صام �لفل�صطيني.

�الأوروبي،  �الحتاد  �صيّما  ال  �لدويل،  �ملجتمع  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  طالب   •

خالل لقائه مع 51 �صفري�ً وقن�صالً �أجنبياً، �أع�صاء �ل�صلك �لديبلوما�صي �ملعتمد لدى �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، يف ر�م �هلل، بال�صغط على “�إ�رش�ئيل” لتمكني �لفل�صطينيني يف �رشقي �لقد�ص من 

136
�مل�صاركة باالنتخابات �لعامة، وفق ما تن�ص عليه �التفاقيات �ملوقعة.
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2020، فقد  �الإرهابية” خالل �صنة  “�الأعمال  �إنه طر�أ �نخفا�ص على  قال �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي   •

“�رتكبت 1,500 عملية �إخالل بالنظام. ويف �ملنا�صبات �لتاأ�صي�صية ملنظمات �إرهابية، مّت تنفيذ 
120 ن�صاطاً يوم ذكرى تاأ�صي�ص  300 ن�صاط ر�دع ملنا�صبات حركة فتح، و�أكرث من  �أكرث من 

137
�جلبهة �ل�صعبية، و�أكرث من 170 ن�صاطاً يف ذكرى تاأ�صي�ص حما�ص”.

�لفل�صطينية  �ملناطق  �الإ�رش�ئيلية تقرير�ً ر�صمياً خل�صت فيه ن�صاطاتها يف  �أ�صدرت �حلكومة   •

�ملحتلة خالل �صنة 2020، وقالت �إنها �صاعفت كمية �ملنتوجات �لزر�عية �لتي تخرج من قطاع 

غزة �إىل “�إ�رش�ئيل” و�ل�صفة �لغربية، و�أ�صدرت 100 �ألف ت�رشيح عمل لعمال فل�صطينيني يف 

“�إ�رش�ئيل”. وحتدث �لتقرير عن دخول �أكرث من 60 �ألف عامل فل�صطيني من �ل�صفة للعمل يف 
138

“�إ�رش�ئيل”.

�أعلنت وكالة �الأونرو� �أنه منذ �صباط/ فب�ير 2020 بلغ �لعدد �لرت�كمي لالإ�صابات بفريو�ص   •
139

كورونا يف خميمات �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان 150 وفاة و4,313 �إ�صابة.

�إف رينوبلز )للطاقة �ملتجددة(  “م�صدر”، و“�أي دي  �أبو ظبي لطاقة �مل�صتقبل  �أعلنت �رشكة   •

�لفر�ص  ال�صتك�صاف  ��صرت�تيجية  �تفاقية  توقيع  عن   ،”ADF Renewable Energy LTD

�ملتاحة �صمن قطاع �لطاقة �ملتجددة يف “�إ�رش�ئيل”، و�الإ�صهام يف دعم حتقيق �الأهد�ف �ملتعلقة 

 - رينوبلز  �إف  دي  و“�أي  “م�صدر”  تتعاون  �صوف  �التفاقية،  ومبوجب  �لنظيفة.  بالطاقة 

�إىل  �لتطوير،  قيد  �أو  قائمة  متجددة  طاقة  م�صاريع  يف   ،2010 �صنة  تاأ�ص�صت  �لتي  �إ�رش�ئيل”، 

عنها  �أعلنت  قد  كانت  جديدة  بر�مج  يف  معاً  �مل�صاركة  �إمكانية  ��صتك�صاف  على  �لعمل  جانب 

140
�حلكومة �الإ�رش�ئيلية.

وقّعت “�إ�رش�ئيل” على �تفاقية لت�صيري رحالت جوية مبا�رشة مع �ملغرب، بح�صب ما ذكرت   •
141

�صحيفة يديعوت �أحرنوت عب موقعها �الإلكرتوين.

قالت �صحيفة ماكور ري�صون Makor Rishon �لعبية �إن �أكب م�رشفني يف “�إ�رش�ئيل” وهما   •

Bank Hapoalim، وّقعا هذ� �الأ�صبوع مذكرَتي  Bank Leumi وبنك هبوعليم  بنك لئومي 

�لوطني”.  �لبحرين  “بنك  و�أقدمها، وهو  �لبحرين  �لر�ئدة يف  �لبنوك  �أحد  للتعاون مع  تفاهم 

ومبوجب مذكرة �لتفاهم، �تفق �لطرفان على �لعمل معاً لتزويد عمالئهم باملعلومات �مل�رشفية 

و�الأور�ق  �الأجنبية  �لعمالت  وتد�ول  و�ال�صتثمار،  و�ملقا�صة،  للتجارة،  �لبلدين  بني  �ملطلوبة 

142
�ملالية، وفق �ل�صحيفة.
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اجلمعة، 2021/1/22

�أكد وزير �خلارجية �ل�صعودي �الأمري في�صل بن فرحان �آل �صعود، يف مقابلة مع قناة �لعربية،   •

�أن “�ل�صالم” بني �ل�صعودية و“�إ�رش�ئيل” مرهون باإقامة دولة فل�صطينية عا�صمتها “�لقد�ص 

�تفاقات  �لعربية  �لدول  من  عدد  توقيع  حول  �صوؤ�ل  على  رد�ً  فرحان،  �بن  وقال  �ل�رشقية”. 

هذ�  على  و�فقت  �لتي  لالأطر�ف  �صيادي  �لقر�ر  هذ�  �إن  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعالقات  لتطبيع 

�الإجر�ء، وقال: “نرجو �أن يكون ما مّت د�فعاً الإ�رش�ئيل �إىل �النخر�ط يف مفاو�صات جادة مع 

�إليه  نتطلع  ما  حتقق  عادلة  ولت�صوية  �لق�صية،  لهذه  نهائي  حّل  �إىل  للو�صول  �لفل�صطينيني، 

�التفاقات حري�صة على حتقيق ذلك مثلما  �لتي وّقعت هذه  �لدول  �أن  و�أنا و�ثق من  جميعاً. 

143
حري�صون عليه نحن”.

�أعلنت �رشكة �أنظمة �إلبيت Elbit Systems �أو “�إلبيت معرخوت” باللغة �لعبية، �أنها �صتزود   •

قيمته  عقد  يف  �الأهد�ف،  وك�صف  لتحديد  متقدمة  ��صطناعي  ذكاء  باأنظمة  �لبيطاين  �جلي�ص 

137 مليون دوالر �أمريكي. وقالت �ل�رشكة، يف بيان لها، �إنه مّت ت�صمني ذلك يف �تفاقية مدتها 

خم�ص �صنو�ت بني �ل�رشكة �الإ�رش�ئيلية ووز�رة �لدفاع �لبيطانية.144

�ل�صلطات  �إن  له،  تقرير  يف  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال   •

�الإ�رش�ئيلية هدمت �أو �صادرت 24 مبنًى يلكه فل�صطينيون يف خمتلف �أنحاء �ملنطقة ج خالل 

عملية   161 �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  “نفذت  قائالً:  �ملكتب  و�أ�صاف   .)2021/1/18-5( �أ�صبوعني 

بحث و�عتقال، و�عتقلت 157 فل�صطينياً يف خمتلف �أنحاء �ل�صفة �لغربية”. وقال �لتقرير �إنه 

1,370 �صجرة يلكها فل�صطينيون بحجة  يف �لفرتة ذ�تها �قتلعت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية نحو 

145
�الإعالن عن �الأر��صي �لتي كانت مغرو�صة فيها “�أر��صي دولة”.

قبل  من  عنيفاً  هجوماً   44 عن  يقل  ال  ما  �الإ�رش�ئيلية   Yesh Din دين  يي�ص  منظمة  ر�صدت   •

�مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني �صّد فل�صطينيني بال�صفة �لغربية خالل �صهر فقط، وذلك بح�صب 

146
�صحيفة هاآرت�ص �لعبية.

�أكد �أ�صاقفة �الأر�ص �ملقد�صة �لتز�مهم بدعم “�أخو�تنا و�إخوتنا يف وطن �مل�صيح، خا�صة يف ظّل   •

“�الآن وقالو�  �الإ�رش�ئيلي”.  �الحتالل  و�إجر�ء�ت  كورونا،  جائحة  تفر�صها  �لتي   �لتحديات 

هي حلظة حا�صمة بالن�صبة لنا جميعاً، لتقوية تعبرينا عن ت�صامننا مع �صعب �الأر�ص �ملقد�صة، 

ودعو�  �لعام”.  بال�صالح  �اللتز�م  على  ومثابر  ثابت،  كعزم  ولكن  غام�صة  كم�صاعر  لي�ص 
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حكومات بلد�نهم �إىل جتديد م�صاركتهم �لن�صطة يف �لبحث عن �صالم عادل، ودعم �حلو�ر بني 

جميع �الأطر�ف.147

قدم وزير �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي �صكوى ر�صمية �إىل مفّو�صة �الأمم   •

حكومة �صّد   ،Michelle Bachelet با�صيليت  مي�صيل  �الإن�صان  حلقوق  �ل�صامي   �ملتحدة 

على �ملقامة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  من  باال�صتري�د  �لدويل،  �لقانون  خلرقها  ظبي،   �أبو 

148
�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية.

ال�صبت، 2021/1/23

يف  متخ�ص�صة  �أممية  جلنة  �إن  �ملالكي،  ريا�ص  �لفل�صطيني  و�ملغرتبني  �خلارجية  وزير  قال   •

مكافحة �لعن�رشية قبلت �لنظر يف �صكوى تقدمت بها دولة فل�صطني �صّد “�إ�رش�ئيل”، م�صري�ً 

149
�إىل �أن �ل�صكوى تقدمت بها فل�صطني قبل نحو عامني للجنة �لق�صاء على �لتمييز �لعن�رشي.

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد، يف حديث لالإذ�عة �لفل�صطينية �لر�صمية،   •

�ئتالفية”  “قائمة  ت�صكيل  ق�صية  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  مع  بحثت  حركته  �إن 

للف�صائل يف �النتخابات �ملقبلة، لكن �أي قر�ر مل يتخذ بعد، بانتظار �جتماع ي�صّم بقية �لف�صائل 

150
يف �لقاهرة.

االأحد، 2021/1/24

و�لبملان  �الأوروبي  لالحتاد  ر�صمية  دعوة  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �صلّمت   •
151

�الأوروبي European Parliament للرقابة على �النتخابات �لفل�صطينية 2021.

��صتقالل  “تقوي�ص  �صاأنها  من  �إن  قالت  رئا�صية  قر�ر�ت  باإلغاء  فل�صطينية  هيئات  طالبت   •

140 موؤ�ص�صة( وجمل�ص حقوق  �لق�صاء”. ويف بيان م�صرتك ل�صبكة �ملنظمات �الأهلية )ت�صّم 

�الإن�صان �لفل�صطيني )ي�صّم 12 منظمة حقوقية(، دعت �لهيئات �إىل “�إلغاء �لقر�ر�ت )�لرئا�صية( 

152
كافة ذ�ت �ل�صاأن �لق�صائي، و�إنهاء �آثارها كافة ب�صكل فوري”.

�أقر جمل�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �تفاق “�ل�صالم” مع �ملغرب؛ ليتمّ طرحه الحقاً على �لكني�صت   •

�لبث  لهيئة  �ل�صيا�صية  �ل�صوؤون  مر��صل  و�أفاد  عليه.  للم�صادقة  �الإ�رش�ئيلي   Knesset

قريباً  تنويان  و�ملغرب  “�إ�رش�ئيل”  �أن   ،Simon Arann �أر�ن  �صمعون  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي 

�فتتاح مكتبي �ت�صال �صمن تطبيع �لعالقات بينهما. ورحب وزير �ال�صتخبار�ت �إيلي كوهني 
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�تفاقية تطبيع مع  �ملغرب، و��صفاً هذه �خلطوة  �لوزر�ء على  Eli Cohen مب�صادقة جمل�ص 

�لتعاون  تعزيز  �إىل  �صتوؤدي  �ملغرب  مع  “�ل�صالم”  عالقات  �أن  كوهني  وذكر  تاريخية.  باأنها 

بني �لبلدين يف جماالت �ل�صياحة و�لتجارة و�ال�صتثمار�ت وغريها. و�أعلنت وز�رة �القت�صاد 

�الإ�رش�ئيلية من جهتها، �أن �لبلدين تو�ّصال �إىل �تفاق لتعزيز �لتعاون �لتجاري و�القت�صادي يف 

153
جماالت تت�صمن �لتنظيم و�البتكار.

�ل�صفارة باأعمال  �لقائم  و�صول  مع  ظبي،  �أبو  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  ر�صمياً  �فتتحت   • 
154

�إيتان نائيه �إىل �لعا�صمة �الإمار�تية.

�إن�صاء  على  �صادق  �لوزر�ء  جمل�ص  �إن  تويرت،  على  ح�صابها  عب  �الإمار�تية،  �حلكومة  قالت   •
155

�صفارة لدولة �الإمار�ت يف تل �أبيب.

دعت جمعية �ل�صد�قة �ل�صود�نية �الإ�رش�ئيلية رئي�ص جمل�ص �ل�صيادة �ل�صود�ين �إىل �إلغاء قانون   •

كانت  �جلمعية  �أن  له،  بيان  يف  �إ�صحق،  �ل�صادق  �جلمعية  رئي�ص  وذكر  “�إ�رش�ئيل”.  مقاطعة 

156
تتوقع �إنز�ل �تفاق “�ل�صالم” بني �لبلدين على �أر�ص �لو�قع بعد توقيع �حلكومة موؤخر�ً.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية �أن “�إ�رش�ئيل” ��صتجابت لطلب �لقو�ت �مل�صرتكة جليو�ص   •

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، بن�صب عدد من منظومات �لقبة �حلديدية Iron Dome �مل�صادة 

لل�صو�ريخ يف عدد من دول �أوروبا، و�خلليج �لعربية، و�ل�رشق �الأق�صى.157

�ل�صيخ  ،1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�صالمية  باحلركة  �لقيادي  قتل   • 
158

حممد �أبو جنم، متاأثر�ً باإ�صابته باإطالق نار ��صتهدفه من جمهول، يف مدينة يافا �ملحتلة.

�صادقت  “�إ�رش�ئيل”  باأن  و�ال�صتيطان،  �جلد�ر  مقاومة  لهيئة  ر�صمي  �صنوي  تقرير  �أفاد   •

على بناء 6,719 وحدة ��صتيطانية يف �صنة 2020، و�أودعت خمططات تت�صمن 8,060 وحدة 

وبلغ عدد �مل�صتعمر�ت د�خل حدود بلدية  ��صتيطانية �أخرى للم�صادقة، خالل �لفرتة ذ�تها. 

�لقد�ص 13 م�صتعمرة، �إىل جانب 10 من �لبوؤر �ال�صتيطانية، و�الأحياء �ليهودية. وفيما ر�صدت 

�لغربية،  �ل�صفة  2020 يف  869 مبنى ومن�صاأة فل�صطينية خالل �صنة  “�إ�رش�ئيل”  �لهيئة هدم 

�إخطار�ً.   817 بلغ  وتوثيقها  ر�صدها  مّت  �لتي  �لهدم  �إخطار�ت  جمموع  �أن  �لهيئة  �أو�صحت 

�إعالن ثالث حمميات طبيعية، مب�صاحة  �ليد بخ�صو�ص  �أمر�ً و�حد�ً بو�صع  �لهيئة  ور�صدت 

(. وح�صب �لهيئة، فقد بلغ جمموع م�صاحات �الأر��صي �لفل�صطينية 
2
11,790 دومناً )11.79 كم

�لتي �أعلنتها �صلطات �الحتالل كـ“�أر��صي دولة”، منذ �حتالل �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يف 
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، ما ن�صبته 30% من جممل �أر��صي �ل�صفة. ور�صدت �لهيئة ما 
2
�صنة 1967 نحو 1,700 كم

يزيد على 930 �عتد�ء للم�صتوطنني خالل �صنة 2020، �أ�صيب خاللها 197 فل�صطينياً، لي�صهد 

159
بذلك �رتفاعاً ملحوظاً يف وترية �العتد�ء�ت مقارنة ب�صنة 2019.

 Euro–Mediterranean Human ك�صف تقرير للمر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان  •

جر�ء  �القت�صادية  �خل�صائر  من  غزة  يف  �لو�حد  �لفرد  ن�صيب  �أن  عن   Rights Monitor

�حل�صار �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع، بلغ نحو 9 �آالف دوالر �أمريكي. ور�صد �لتقرير �أن ن�صبة 

�لبطالة يف قطاع غزة ت�صتمر يف كونها من بني �لن�صب �الأعلى يف �لعامل، فبعد �أن كانت ت�صل �إىل 

نحو 23.6% يف �صنة 2005، و�صلت يف �صنة 2020 �إىل نحو 49%، و�نكم�ص ن�صيب �لفرد من 

�إىل   ،2005 40% يف �صنة  �لفقر من  27%. فيما قفزت معدالت  �الإجمايل بن�صبة  �لناجت �ملحلي 

 56% يف �صنة 2020، وت�صاعفت تكلفة �نت�صال �صكان �لقطاع من �لفقر �أربع مر�ت، وذلك من
160

209 ماليني دوالر �إىل 838 مليون دوالر.

االإثنني، 2021/1/25

�رشها �أمني  برئا�صة  �حلركة  من  وفد  ت�صكيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  قررت   • 

جبيل �لرجوب، للم�صاركة بجل�صات �حلو�ر �لتي �صتعقد يف م�رش بد�ية �صباط/ فب�ير 2021. 

وقررت �للجنة ت�صكيل جلنة لالإعد�د �الإجر�ء�ت ومتابعتها حت�صري�ً لعقد �النتخابات �لعامة 

�ملقررة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  �صتخو�ص  �حلركة  �أن  �لرجوب  و�أكد  كافة.  �الأماكن  يف 

يف 2021/5/22 بقائمة و�حدة، مو�صحاً �أن �لقائمة �صيتّم �ختيارها وفق جمموعة من �الأبعاد 

و�لديني،  و�لتاريخي،  �جلغر�يف،  وهي:  �حلركة،  مركزية  �جتماع  يف  عليها  �لتو�فق  مّت  �لتي 

161
و“�جلندر”، و�الأكاديي، و�القت�صادي، و�لنقابي، و�الجتماعي.

�أكد ع�صو �للجنتني �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير و�ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد، �أن “�لرئي�ص   •

تعليماته  و�أعطى  �أيام،  خالل  �لق�صايا  كّل  بحل  و��صحة  تعليمات  �أ�صدر  عبا�ص[  ]حممود 

2005 و�لتقاعد �ملايل، و�ملقطوعة رو�تبهم”. و�أكد ع�صو  لرئي�ص �لوزر�ء، و�أبرزها تفريغات 

�أنه �صيتّم حّل م�صاكل �ملوظفني يف قطاع غزة على  �للجنة �ملركزية للحركة توفيق �لطري�وي 

162
مر�حل.

قال مدير �مل�صجد �الإبر�هيمي، ورئي�ص �صدنته، �ل�صيخ حفظي �أبو �صنينة، �إن “قو�ت �الحتالل   •

منعت موظفي جلنة �الإعمار من ��صتكمال �أعمال �لرتميم باحلرم، بحجة عدم حيازتهم على 

163
ت�رشيح خا�ص بذلك”.
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بيان  يف  وقال  �ل�صود�ن،  �إىل  بزيارة  قيامه  كوهني  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت  وزير  �أكّد   •

�لتي  �ملهمة،  �لتعاون  �أوجه  للعديد من  �الأ�ص�ص  �لزيارة ت�صع  �أن هذه  ثقة  “لدي  بعد عودته: 

�الأمني يف �ملنطقة”. وذكر  �إ�رش�ئيل و�ل�صود�ن، و�صتدعم كذلك �ال�صتقر�ر  �صت�صاعد كالً من 

كوهني �أن وفده بحث مع م�صت�صيفيه جمموعة من �لق�صايا �لديبلوما�صية، و�أن �لطرفني �تفقا 

على تعميق �لتعاون �ال�صتخبار�تي، وبحثا �إمكانية �لتعاون �القت�صادي. و�أ�صاف �لبيان �أن 

164
�جلانبني �تفقا على �أن يزور وفد �صود�ين “�إ�رش�ئيل”.

�أعلنت دولة �الإمار�ت عن تاأجيل فتح �صفارتها لدى “�إ�رش�ئيل”، ب�صبب �لقيود �ملفرو�صة على   •
165

�حلركة يف تل �أبيب للحد من �نت�صار جائحة كورونا.

�ملغربي  �لعاهل  ور�ء  �لد�ئم  �نخر�طه  �ملغربي  و�لتنمية  �لعد�لة  حلزب  �لوطني  �ملجل�ص  �أعلن   •

�مللك حممد �ل�صاد�ص “للدفاع عن �لوحدة �لوطنية و�لرت�بية للمملكة، و�صيادتها على �ل�صحر�ء 

�ملغربية”. لكنه �صدد يف �لوقت نف�صه على مو�قف �حلزب “�ملبدئية �لثابتة و�لر��صخة”، ودعمه 

�ل�صهيوين  �الحتالل  �صّد  ون�صاله  �لبطل،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  “لكفاح  �لقوية  وم�صاندته 

166
�لغا�صم”.

الثالثاء، 2021/1/26

قالت �ملتحدثة با�صم �لبيت �الأبي�ص جينيفر ب�صاكي Jennifer Psaki، لل�صحفيني، �إن �لرئي�ص   •

للم�صي قدماً �صوب حتقيق  �لوحيد  �ل�صبيل  �لدولتني هو  �أن حّل  بايدن يرى  �الأمريكي جو 

�الأمم  لدى  �الأمريكي  �ملبعوث  باأعمال  �لقائم  و�أكد  و�لفل�صطينيني.  “�إ�رش�ئيل”  بني  �ل�صالم 

 UN Security �لدويل  �الأمن  ملجل�ص  جهته،  من   ،Richard Miles ميلز  ريت�صارد  �ملتحدة 

�إد�رة  �تخذتها  قر�ر�ت  عدة  عن  و�صترت�جع  �لدولتني،  حّل  تدعم  بايدن  �إد�رة  �أن   Council

�لرئي�ص �ل�صابق دونالد تر�مب، م�صدد�ً على �أن �إد�رة بايدن تعتزم �إعادة �لدعم للفل�صطينيني 

ميلز  و�أبلغ  تر�مب.  �إد�رة  �أغلقتها  �لتي  �لديبلوما�صية  �لبعثات  فتح  الإعادة  خطو�ت  و�تخاذ 

جمل�ص �الأمن �أن و��صنطن �صتح�ّص “�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني على “جتنب �خلطو�ت �أحادية 

�جلانب”، موؤكد�ً �أن و��صنطن تدعم حليفتها “�إ�رش�ئيل” بكل قوة، و�صتو��صل م�صاعيها ل�صّد 

167
�أي �نحياز �صدها يف �الأمم �ملتحدة وكل �لهيئات �لدولية �الأخرى.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمته خالل �جتماع �ملجل�ص �لثوري حلركة   •

�أن نكون جميعاً يف  �إىل �لقاهرة وقلوبنا مفتوحة لكل �القرت�حات، على  “نحن �صنذهب  فتح: 
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�صف و�حد، بال�صكل �لذي يتو�فق عليه �جلميع، الأننا نريد �أن يكون �جلميع يف �لد�خل ولي�ص 

يف �خلارج”. و�أ�صار عبا�ص �إىل �أن “ما يتّم �لتو�فق عليه �صنلتزم به، ولذلك �صنتحاور ون�صع 

�أمامنا هذه �الأ�ص�ص ون�صتمع لكل �قرت�ح، من �أجل �أن ندخل وحدة وطنية )ال مانع(... من �أجل 

�أن ندخل �النتخابات قائمة وطنية )ال مانع(”. و�صدد عبا�ص على �أن “�النتخابات �صتجري يف 

168
غزة ويف �لقد�ص �ل�رشقية ويف �ل�صفة �لغربية”.

قال نائب �مل�صوؤول �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف لبنان جهاد طه، �إن “�آالف �لعائالت �لفل�صطينية   •

�لتي يار�صها �لالجئون  �أ�صحت دون م�صدر دخل؛ ب�صبب توقف �الأعمال و�ملهن  يف لبنان 

د�خل �ملخيمات”. ودعا طه، خالل حو�ر مع وكالة قد�ص بر�ص، “�ملوؤ�ص�صات �لر�صمية �للبنانية 

169
�إىل �اللتفات لتدهور �الأو�صاع �الجتماعية و�ملعي�صية د�خل �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان”.

للجي�ص  �أو�مر  �أ�صدر  �أنه  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أعلن   •

�مل�صوؤولون  قرر  �إذ�  جاهزة”  “�صتكون   ،2021 �صنة  يف  �إ�صافية”  عمالنية  خطط  بـ“و�صع 

�ل�صغوط  ممار�صة  مو��صلة  “يجب  قائالً:  و�أ�صاف  �إير�ن.  على  هجوم  �صّن  �ل�صيا�صيون 

�أن �جلي�ص  �إىل  �لنووية”، م�صري�ً  �لقنبلة  �إير�ن، وال يكن الإير�ن �متالك قدر�ت حليازة  على 

بتوجيه  2020. وهدد كوخايف  �صنة  �الأو�صط خالل  �ل�رشق  500 هدف يف  �الإ�رش�ئيلي هاجم 

�ل�رشر  �إحلاق  ملنع  قوة  بكل  �صيعمل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إن  وقال  ولبنان،  لغزة  �رشبات 

باالإ�رش�ئيليني، و�صيتّم مهاجمة كل قاذفات �ل�صو�ريخ وم�صتودعاتها، د�عياً �ملدنيني يف غزة 

170
ولبنان برتك مناطق �صكنهم �لتي ُي�صتبه بوجود �صو�ريخ قربها.

طالب �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي باإ�صافة مقد�رها ثالثة مليار�ت �صيكل )نحو 914.7 مليون دوالر(   •

2.5 مليار  بـ  �إ�صافة مليز�نيته  على  �أن ح�صل موؤخر�ً  2021، وذلك بعد  ل�صنة  �لدفاع  مليز�نية 

�صيكل )نحو 762.3 مليون دوالر(. وذكرت �صحيفة هاآرت�ص �أن طلب �جلي�ص �إ�صافة مليار�ت 

و�لتقلي�صات  �ل�صعب،  �القت�صادي  �لو�صع  ب�صبب  �حلكومة  د�خل  غ�صباً  يثري  مليز�نيته 

كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  وكان  �أخرى.  وز�ر�ت  ميز�نيات  يف  �ملتوقعة 

Yisrael Katz رف�ص طلب رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف �إ�صافة 

�إىل رئي�ص  �الأخري  �لدفاع. وتوجه  �إىل ميز�نية  1.28 مليار دوالر(  )نحو  4.2 مليار�ت �صيكل 

2.5 مليار �صيكل )نحو  بـ  �حلكومة بنيامني نتنياهو، �لذي �صادق على زيادة ميز�نية �الأمن 

171
762.3 مليون دوالر( “الحتياجات د�خلية”.

�إنه  تويرت،  يف  لها  تغريدة  يف  بنمبارك،  جنالء  �ملغربية  �خلارجية  بوز�رة  �ملديرة  قالت   •

�ل�صفري ر�أ�صه  على  يوجد  �لذي  �لرباط،  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الت�صال  مكتب  فتح  �إعادة   جرت 
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وز�رة  و�أعلنت  م�رش.  لدى  �صفري�ً  �صابقاً  عمل  �لذي   ،David Govrin جوفرين  ديفيد 

من�صبه،  ت�صلّم  �لرباط  يف  �لديبلوما�صية  �لبعثة  رئي�ص  �أن  جهتها،  من  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية 

172
مبوجب �تفاق لرفع م�صتوى �لعالقات مع �ملغرب.

ت�صري معلومات جديدة ُن�رشت، حول �رشقة 93 �ألف ر�صا�صة من عيار 5.56 مم من �مل�صتودع   •

�لع�صكرية   Tze’elim ت�صيئيليم  قاعدة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �لتدريبات  مركز  يف  �ملركزي 

�الإ�رش�ئيلية يف �لنقب، خالل �صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2020، �إىل �أن جهات د�خل �لقاعدة 

173
�لع�صكرية قدمت م�صاعدة لل�صارقني.

��صتاأنفت جلنة �الإعمار بامل�صجد �الأق�صى �أعمالها بامل�صجد، بعد منع �إ�رش�ئيلي ��صتمر �أربعة   •

�الإ�رش�ئيلي عن منع  �لرت�جع  �إن  بالقد�ص  �الإ�صالمية  �الأوقاف  �أيام. وقالت م�صادر يف د�ئرة 

174
�لرتميم جاء بعد تدخل حثيث من �حلكومة �الأردنية.

قال نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، يف بيان له، �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صّعدت منذ نهاية   •

عدد  �أن  و�أو�صح  �ملمنهجة.  �الإد�ري  �العتقال  �صيا�صة  من   ،2021 �صنة  ومطلع   ،2020 �صنة 

175
�ملعتقلني �الإد�ريني بلغ حتى نهاية 2020 �أكرث من 440 معتقالً، بينهم 3 فتية، و3 �أ�صري�ت.

�صّد   World Health Organization �لعاملية  �ل�صحة  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  �صوّت   •

م�رشوع �لقر�ر �ملقدم من “�إ�رش�ئيل”، باإلغاء �لبند �خلا�ص على جدول �أعمال �ملنظمة، و�ملعني 

باالأحو�ل �ل�صحية يف �أر�ص دولة فل�صطني �ملحتلة و�جلوالن �ل�صوري �ملحتل. و�صوتت �صّد 

176
�لقر�ر 15 دولة، فيما �صوتت ل�صاحله 7 دول، و�متنعت 9 دول عن �لت�صويت.

مبوجب  ثقافيّاً،  “�إ�رش�ئيل”  دولة  مبقاطعة  �إيرلند�  من  وفنانة  فنان  �ألف  على  يزيد  ما  تعهد   •

 Ireland–Palestine Solidarity �لفل�صطيني  �الإيرلندي  �لت�صامن  موؤ�ص�صة  �أطلقتها  حملة 

“�إ�رش�ئيل”،  �أي فعاليات يف  Campaign (IPSC). وُتلزم هذه �لوثيقة �ملوّقعني رف�َص تنفيذ 

و�أي ن�صاطات ثقافية م�صرتكة، �أو حتى �لقبول باأي متويل الأي عر�ص ثقايف من ِقبل موؤ�ص�صات 

177
�إ�رش�ئيلية.

�لتم�ص تور وين�صالند Tor Wennesland يف �أول �إحاطة له �أمام جمل�ص �الأمن �لدويل ب�صفته   •

“�ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط”، دعم جمل�ص �الأمن جلهوده 
�لر�مية �إىل ت�صجيع �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني على �ل�صعي لتحقيق �ل�صالم، و�المتناع عن 

وين�صالند  ودعا  للحو�ر.  مو�تية  بيئة  �إيجاد  على  و�مل�صاعدة  م�رّشة،  �أحادية  خطو�ت  �أي 

178
“�إ�رش�ئيل” �إىل ت�صهيل عملية تلقيح �لفل�صطينيني �صّد فريو�ص كورونا.
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 Japan International Cooperation )جايكا(  �لدويل  للتعاون  �ليابانية  �لوكالة  �أعلنت   •

Agency (JICA) تخ�صي�صها مليار ين ياباين )نحو 9.6 ماليني دوالر( لدعم �لبنية �لتحتية 

�ملخيمات  حت�صني  م�رشوع  �صمن  وذلك  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لالجئني  خميمات  من  عدد  يف 

�لتحرير  منظمة  يف  �لالجئني  �صوؤون  د�ئرة  تنفذه  �لذي   ،)PALCIP )بال�صيب  �لفل�صطينية 

179
�لفل�صطينية بدعم ومتويل من جايكا.

االأربعاء، 2021/1/27

قال �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح ماجد �لفتياين، �إن “�لرئي�ص حممود عبا�ص قال يف   •

�جتماع �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح، �إنه ال يف�صل، وال يحبذ �أن يخو�ص �أع�صاء �الأطر �لقيادية 

�لت�رشيعية  �النتخابات  و�لوزر�ء،  و�الأمن  �لثوري  و�ملجل�ص  �ملركزية  �للجنة  مثل  �لعليا، 

�لقادمة”. و�أ�صار �لفتياين �إىل �أن عبا�ص قال �إنه “يجب �إف�صاح �ملجال �أمام �لكو�در �لتنظيمية 

�صو�ء �ل�صباب، و�ملر�أة، و�الأكادييون، ورجال �الأعمال، و�حلركيون غري �الأع�صاء يف �الأطر 

180
�لقيادية �لعليا، خلو�ص �النتخابات، و�أن يجري دعم هذه �لقائمة الإجناحها”.

�إن  �لعبية،  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  ل�صحيفة  كوهني،  �إيلي  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  وزير  قال   •

�مل�صوؤولني يف �خلرطوم عبو� عن رغبتهم �مل�صي قدماً بالتعاون يف جميع �ملجاالت، وب�رشعة، 

�أن  وعلى  و�خلرطوم،  �أبيب  تل  يف  �صفارتني،  فتح  على  �التفاق  متّ  �أنه  وبنيّ  “�إ�رش�ئيل”.  مع 

يتّم عقد لقاء�ت تعاونية �قت�صادية وزر�عية، كما �صي�صمح للطائر�ت �الإ�رش�ئيلية بالتحليق يف 

�أجو�ء �ل�صود�ن. ولفت كوهني �لنظر �إىل �أن وزير �لدفاع �ل�صود�ين يا�صني �إبر�هيم قّدم م�صودة 

�تفاقية للتعاون �ال�صتخبار�تي، وبعد �إحد�ث تعديالت عليها مّت �لتوقيع عليها ر�صمياً.181

 West Bank Jewish �لغربية  �ل�صفة  يف  �ليهود  �ل�صكان  �إح�صائيات  جمعية  ك�صفت   •

مبعدل  �رتفع  بال�صفة  �ليهود  �مل�صتوطنني  عدد  �أن  �ال�صتيطانية،   Population Stats

�ملا�صية �الأربع  �ل�صنو�ت  مدى  على  ككل،  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �ل�صكان  منو  مبعدل  مقارنة   �أعلى 

)2017-2020(؛ هي مدّة والية �لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق دونالد تر�مب. وبنّي تقرير �جلمعية 

م�صتوطناً،   475,481 �إىل  لي�صل   2017 �صنة  بد�ية  منذ   %13 بنحو  ز�د  �مل�صتوطنني  عدد  �أن 

و�رتفع  ماليني.   9.3 من  يقرب  ما  �إىل  لي�صل   %8 بنحو  “�إ�رش�ئيل”  �صكان  عدد  �رتفع  فيما 

“�إ�رش�ئيل” ككل.  1.7% يف  2020، مقابل  2.62% يف �صنة  عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة بن�صبة 

ويف �صنة 2016 �رتفع عدد �مل�صتوطنني بن�صبة 3.59%. وقلل مدير �جلمعية باروخ جوردون 
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�أي رئي�ص  �أن  �أعتقد  “ال  قائالً:  �الأمريكية،  �ل�صيا�صة  تاأثري  Baruch Gordon من جهته، من 

�أمريكي يكنه �لتاأثري كثري�ً؛ الأن �لنمو على �الأر�ص )يعتمد( على قر�ر�ت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

�لقيام به”. وتقرير �جلمعية،  �لقيام به، وما ال يجب  �لذي يجب  �لبناء  �لد�خلية ب�صاأن حجم 

من �أكرث  يقطنها  �لتي  �لقد�ص  �رشقي  ي�صمل  ال  ر�صمية،  حكومية  بيانات  �إىل  ي�صتند   �لذي 

182
200 �ألف م�صتوطن.

باأمن  �لتز�مها  توؤكد  �ملتحدة  �لواليات  �إن  بلينكن  �أنطوين  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال   •

يف  بلينكن،  و�أ�صاد  �ملنطقة.  يف  �ل�صالم  لدفع  كثب  عن  معها  �لعمل  و�صتو��صل  “�إ�رش�ئيل”، 
�ت�صال هاتفي مع وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي جابي �أ�صكنازي، مبا حتقق من تقدم يف �الآونة 

183
�الأخرية فيما يتعلق بـ“�تفاقيات �إبر�هيم”، و�أكد �هتمام بالده بالبناء على هذ� �لتقدم.

قال �ملفو�ص �لعام لـوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني، �إن �لوكالة بحاجة الأكرث من مليار دوالر   •

و�صورية.  فل�صطني  يف  للحياة  و�ملنقذة  و�لطارئة  �لعادية  خدماتها  الإد�رة   ،2021 �صنة  خالل 

“�لوكالة  �لالجئني:  حقوق  عن  للدفاع   302 �لهيئة  موقع  مع  مقابلة  يف  الز�ريني،  و�أ�صاف 

�إىل باالإ�صافة  �لعادية،  خدماتها  دّفة  الإد�رة  �لعام  هذ�  دوالر  ماليني   806 لنحو   بحاجة 

184
550 مليون دوالر الإد�رة خدماتها �لطارئة يف فل�صطني و�صورية”.

اخلمي�س، 2021/1/28

�أن �حلركة ذ�هبة لالنتخابات برغبة  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية  �أكد ع�صو �ملكتب   •

د�خلية وقر�ر قيادي، م�صدد�ً على �أن حما�ص �صتكون عامالً م�صاعد�ً الإز�لة �أي عقبات تعرت�ص 

طريق �النتخابات. ولفت �حلية �لنظر �إىل �أن بع�ص ما جاء يف �ملر��صيم �تفقنا عليه، لكن �لبع�ص 

�الآخر كان تفرد�ً من �الإخوة يف حركة فتح، خ�صو�صاً مبا يتعلق باملحكمة �لد�صتورية. وعن 

�النتخابات  يف  دخولنا  �صكل  �إن  �حلية  قال  �لرئا�صية،  �النتخابات  يف  حما�ص  م�صاركة  �صكل 

185
�لت�رشيعية �صي�صكل روؤيتنا يف حما�ص لطريقة �مل�صاركة يف �النتخابات �لرئا�صية.

و�الأ�صري  للحركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �إن  �لقادر،  عبد  حامت  فتح  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

�ل�صلطة  رئا�صة  من�صب  على  �ملناف�صة  على  و�الإر�دة  �لرغبة  ولديه  عازم  �لبغوثي،  مرو�ن 

�لفل�صطينية. وعن موقف �لبغوثي يف حال ر�صح حممود عبا�ص نف�صه للرئا�صة مرة �أخرى، 

و�أكد  للتناف�ص”.  �ل�صلطة  رئا�صة  من�صب  عبا�ص  �لرئي�ص  يرتك  �أن  مع  “�أنا  �لقادر:  عبد  قال 

مرة  عبا�ص  وتر�صح  حدث  حال  يف  �لبغوثي  موقف  بال�صبط  يعرف  ال  �أنه  على  �لقادر  عبد 

186
�أخرى.
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�أنه  لها،  تقرير  يف  �الإن�صان،  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  ذكرت   •

“خالل خم�صة �أ�صابيع )2020/12/21-2021/1/24(، وّثق باحثو �ملركز �مليد�نيّون 49 هجوماً 
عنيفاً �صنّه م�صتوطنون على مو�طنني فل�صطينيني وحما�صيلهم وممتلكاتهم )وهذ� ال ي�صمل 

حدث  �حلاالت  هذه  من   28 يف  حجارة(،  ر�صق  دون  �صو�رع  و�إغالق  م�صري�ت  يف  خروجهم 

�عتد�ء ج�صدّي. و�أ�صار �إىل �أنه خالل �الأ�صهر �ل�صتّة �الأخرية )2020/7/1-2020/12/20( وّثق 

187
�ملركز 108 �عتد�ء�ت �صنّها م�صتوطنون على �ل�صكان �لفل�صطينيني.

�أعلنت وز�رة �خلارجية �لبحرينية، يف بيان لها، دخول �تفاقية �الإعفاء من �لتاأ�صري�ت �ملتبادل   •
188

مع “�إ�رش�ئيل” حلملة جو�ز�ت �ل�صفر �لديبلوما�صية و�خلا�صة، حيّز �لتنفيذ.

�لقو�نني  “�إن  كحيل:  ه�صام  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  للجنة  �لتنفيذي  �ملدير  قال   •

وحاملي  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  للموجودين  ت�صمح  �النتخابية  و�للو�ئح  �لفل�صطينية 

�لهوية �لفل�صطينية فقط بامل�صاركة يف عملية �القرت�ع”. و�أ�صاف كحيل، يف ت�رشيح ل�صحيفة 

“بناء على تلك �لقو�نني و�للو�ئح، لن يتمكن �ملغرتبون و�جلاليات �لفل�صطينية من  فل�صطني: 

189
�مل�صاركة يف �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية و�ملحلية”.

�صادق �ملوؤمتر �لعام �ل�صاد�ص الحتاد نقابات عمال فل�صطني، يف ختام �أعماله باأريحا، على رفع   •

ن�صبة متثيل �ملر�أة يف كافة هيئات �الحتاد، مبا ال يقل عن 30%، كذلك �صادق على ��صتيعاب ما 

ن�صبته 5% من ذوي �الحتياجات �خلا�صة يف هيئات �الحتاد كافة. ومّت، خالل �ملوؤمتر، �نتخاب 

190
�صاهر �صعد �أميناً عاّماً لالحتاد.

اجلمعة، 2021/1/29

�الأمريكية  �الإد�رة  جتميد  �أن  يعتقد  ال  �إنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�أعتقد  “ال  قائالً:  و�رّشح  �لتطبيع.  باتفاقيات  �صي�رش  لالإمار�ت  �حلديثة  �ملقاتالت  �صفقة 

 ذلك، فنحن يف نقطة �لال عودة. �جلميع �أدرك �أن يف ذلك )�لتطبيع( فو�ئد عظيمة، بعد �أن قام

�إىل ملك  �إ�صافة  �لتاريخية.  �لبحرين بهذه �خلطوة  �أبو ظبي( وملك  حممد بن ز�يد )ويل عهد 

191
�ملغرب، وقادة �ل�صود�ن. كلهم يدركون �أن يف ذلك �صالماً و�زدهار�ً”.

تعتزم �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تقدمي �قرت�ح لالإد�رة �الأمريكية �جلديدة برئا�صة جو بايدن، يتعلق   •

بخطة خا�صة حول �لبناء �ال�صتيطاين يف �ل�صفة �لغربية. وبح�صب �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم” 

�لعبية، فاإن �خلطة تقوم على �ال�صتمر�ر يف دعم �لواليات �ملتحدة للبناء يف �مل�صتعمر�ت، كما 

192
جرى يف �ل�صنو�ت �الأربع �ملا�صية من حكم �لرئي�ص دونالد تر�مب.
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�الأمن  جمل�ص  رئي�ص  مع  هاتفية  مباحثات  بوريطة  نا�رش  �ملغربي  �خلارجية  وزير  �أجرى   •

ذ�ت  �لق�صايا  من  عدد�ً  تناولت   ،Meir Ben–Shabbat �صبات  بن  مئري  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي 

�إبر�م  على  �صت�رشف  عمل  جمموعات  ت�صكيل  على  �مل�صوؤوالن  و�تفق  �مل�صرتك.  �الهتمام 

و�لبيئة،  و�ملياه،  و�لفالحة،  �ال�صتثمار�ت،  �صيّما  �ملجاالت، وال  �لعديد من  تعاون يف  �تفاقات 

193
و�ل�صياحة، و�لعلوم، و�البتكار، و�لطاقة.

قامت �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن بتعيني هادي عمرو Hady Amr نائباً مل�صاعد وزير   •

من  �أمريكي  هو  عمرو  وهادي  وفل�صطني.  “�إ�رش�ئيل”  ل�صوؤون  �جلديد  �الأمريكي  �خلارجية 

194
�أ�صل لبناين، كان قد �ن�صم �إىل وز�رة �خلارجية يف �صنة 2013.

ذكرت م�صادر موثوق بها �أن �لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية )يو �أ�ص �آيد USAID( تلقت   •

قر�رً� من �إد�رة �لرئي�ص بايدن بالعودة �إىل �لعمل يف �الأر��صي �لفل�صطينية، حيث �أجرت �ت�صاالت 

مع عدد من �ملوؤ�ص�صات غري �حلكومية �لفل�صطينية، متهيد�ً ال�صتئناف عملها يف �ل�صفة �لغربية 

195
وقطاع غزة، بعد �نقطاع د�م عامني بقر�ر من �لرئي�ص �ل�صابق دونالد تر�مب.

�ل�صيار�ت، بح�صب  �الإ�رش�ئيلية، وت�صبب بتحطم عدد من  �ل�صفارة  بالقرب من  �نفجار  وقع   •

�لهندي  �إ�صابات. وقال وزير �خلارجية  يت�صبب بوقوع  �أنه مل  �أكدت  �لتي  �لهندية،  �ل�رشطة 

�صوبر�همانيام جاي�صانكار Subrahmanyam Jaishankar، �إنه حتدث مع نظريه �الإ�رش�ئيلي 

جابي �أ�صكنازي حول �النفجار قرب �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف نيودلهي، و�أكد له �أن �ملو�صوع 

196
قيد �لتحقيق، و�أنهم لن يّدخرو� جهد�ً يف �لقب�ص على �جلناة.

ال�صبت، 2021/1/30

�أن قيادة �حلركة وجهت تهديد�ً بالقتل  ك�صف �لقيادي يف حركة فتح عبد �لفتاح حمايل، عن   •
197

لكل من ير�صح نف�صه خارج �إطارها، خالل جل�صة �ملجل�ص �لثوري للحركة.

32 على �لتو�يل، مطالبني با�صتقالة رئي�ص  �لـ  تظاهر �آالف من �الإ�رش�ئيليني، وذلك لالأ�صبوع   •

جلنة  وبت�صكيل  باملحكمة،  �صّده  �ملوجهة  �لف�صاد  ملفات  ب�صبب  نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة 

198
حتقيق ر�صمية باأزمة جائحة كورونا.

272.2 مليون  �إمار�تي )نحو  �لتبادل �لتجاري بني دبي و“�إ�رش�ئيل” مليار درهم  بلغ حجم   •

دوالر(، خالل �الأ�صهر �خلم�صة �الأخرية، ح�صبما قال �ملكتب �الإعالمي حلكومة دبي. وتوقع 

موؤ�ص�صة  رئي�ص  �لعاملية،  دبي  مو�نئ  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �صليم،  بن  �أحمد  �صلطان 
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�ل�صنو�ت  خالل  �جلانبني  بني  �لتجارية  �ملبادالت  �رتفاع  �حلرة،  و�ملنطقة  و�جلمارك  �ملو�نئ 

�ملقبلة �إىل 15 مليار درهم �إمار�تي )نحو 4.1 مليار�ت دوالر(، ما يوفر �أكرث من 15 �ألف فر�صة 

199
عمل.

االأحد، 2021/1/31

�أن حما�ص م�صتعدة حلو�ر  �أكد رئي�ص مكتب �لعالقات �لوطنية حلركة حما�ص ح�صام بدر�ن   •

�أن قدمت  �أن �حلركة جاهزة لالنتخابات بعد  �لقاهرة، وذ�هبة بعقول مفتوحة، م�صدد�ً على 

�صعبنا  �إي�صال  �ملر�د  �ل�صيا�صي  �لبنامج  نقا�ص  من  بّد  “ال  �إنه  بدر�ن  وقال  �لعالية.  �ملرونة 

�صقفاً  نريد  “�أننا  على  م�صدد�ً  �أو�صلو”،  م�صار  ف�صل  بعد  وذلك  �لقاهرة،  حو�ر�ت  يف  �إليه 

�لتي نقاوم فيها  �لو�صائل  �أو�صلو، ونح�رّش ملرحلة جديدة، و�أن نتفق على  �صيا�صياً يتجاوز 

200
�الحتالل”.

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �جلهاد �الإ�صالمي خالد �لبط�ص، �أن �حلركة �صتحدد موقفها   •

�لعا�صمة  يف  �لف�صائل  حو�ر  بعد  عدمه،  �أو  �ملقبلة  �لفل�صطينية  �النتخابات  يف  �مل�صاركة  من 

�مل�رشية �لقاهرة. و�أو�صح �لبط�ص �أن �ملدخل �حلقيقي للوحدة �لفل�صطينية هو بالتو�فق على 

�ملدخل  هي  لي�صت  �النتخابات  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  حقيقي،  �صيا�صي  بعد  ذ�ت  وطني  برنامج 

للوحدة. وطالب �لبط�ص بتهيئة �الأجو�ء قبيل �إجر�ء �النتخابات، مطالباً ب�رشورة �لتخل�ص من 

201
�تفاق �أو�صلو و�إلغاء �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”.

�النتخابات  �إجر�ء  دعم  �إىل  �الأوروبية  �لدول  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  دعا   •

�لفل�صطينية �لعامة �ملقررة �بتد�ء من �أيار/ مايو 2021. وحّث ��صتية، يف بيان له، عقب مباحثات 

مع   ،Video Conference كونفرن�ص  فيديو  �ملغلقة  �لتلفزيونية  �لد�ئرة  تقنية  عب  �أجر�ها 

“�ملبعوث �لرنويجي �جلديد �خلا�ص لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط” جون هان�صني باور 
John Hansen Bauer، على �إر�صال مر�قبني �أوروبيني ل�صمان �صري �لعملية �النتخابية على 

202
�أكمل وجه.

طعن  عملية  تنفيذ  حماولته  بعد  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بر�صا�ص  فل�صطيني  �صاب  ��صت�صهد   •
203

قرب مفرتق جو�ص عت�صيون، جنوب بيت حلم.

نقل مر��صل وكالة قد�ص بر�ص يف قطاع غزة عن م�صدر يف �ملقاومة �لفل�صطينية، متكنها، من   •

�إيريز �صمال  “بدون طيار” يف حميط معب بيت حانون/  �إ�رش�ئيلية  ��صتطالع  �إ�صقاط طائرة 
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حو�مة  �إ�صقاط  مّت  �أنه  جهتها،  من  �لعبية   13 �لقناة  وذكرت  عليها.  و�ل�صيطرة  غزة،  قطاع 

ت�صوير تابعة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي خالل ن�صاط يف �صمال قطاع غزة، وفقاً للجي�ص. و�أ�صافت 

“�الأمر �الأكرث مدعاًة للقلق هو تطور قدر�ت �ملنظمات يف غزة على ك�صف وتعطيل  �أن  �لقناة 

204
ن�صاطات �جلي�ص - بينما �جلي�ص ير�قب”.

�أمر بتخ�صي�ص  �آل ثاين  �ل�صيخ متيم بن حمد  �الأمري  باأن  )قنا(  �لقطرية  �الأنباء  �أفادت وكالة   •

منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دوالر �أمريكي، ت�رشف على مدى عام كامل، �بتد�ء 

205
من كانون �لثاين/ يناير 2021.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، خالل مقابلة مع قناة �لغد �لتي تبث من �لقاهرة،   •

�إن “�إ�رش�ئيل” باإمكانها �لدخول يف حرب �صدّ �إير�ن، و�إنها متتلك �لقوة و�جلهوزية �لالزمة 

ملثل هذ� �الحتمال، م�صري�ً �إىل �أن ملفها �لنووي ي�صكل خطر�ً �أمنياً على �ملنطقة باأكملها ولي�ص 

�حلرب  هذه  مثل  �إن  جانت�ص  قال  �مل�صتقبلية،  �حلرب  �صيناريو  وب�صاأن  فقط.  “�إ�رش�ئيل” 
“�إ�رش�ئيل” لن  �أن  �إىل  �أم يف غزة، م�صري�ً  �صتوؤدي ملقتل عدد كبري من �ملدنيني �صو�ء يف لبنان 

206
تتو�نى يف مهاجمة مطلقي �لقذ�ئف، حتى ولو كان ذلك من مناطق ماأهولة.

يديعوت  ب�صحيفة  مقال  يف   ،Itamar Eichner �آيخرن  �إيتمار  �الإ�رش�ئيلي  �لكاتب  ك�صف   •

�لكتب  �إنها حمتويات حتري�صية يف  “كند� بد�أت حتقيقاً ر�صمياً حول ما قالت  �أن  �أحرونوت، 

�ملدر�صية �لتابعة لوكالة �الأونرو�، بعد �أ�صبوع و�حد فقط من بدء �أ�صرت�ليا حتقيقاً مماثالً، فيما 

207
�أكدت بريطانيا هذ� �لتحري�ص، و�أثارت �لق�صية مع �الأونرو�”، ح�صب زعمه.
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