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 اإلمارات تستقبل أول شحنة من منتجات المستوطنات اإلسرائيلية  .1
األراضي  نوم األحد أولى الشحيات التجارنة م  ميتجات مستوطيات إسرائنلنة مقامة على ايطلقت

وقالت القياة السابعة اإلسرائنلنة، عبر موقعها اإللكترويي، إ   الفلسطنينة المحتلة إلى دولة اإلمارات.
ويقلت  أولى الشحيات م  زنت الزنتو  والعسل ايطلقت م  شمال الضفة الغربنة إلى إمارة دبي.

 ، أنثياء إشرافه على عملنة القياة ع  رئنس مجلس المستوطيات بالضفة الغربنة المحتلة، نوسي داغا
 التصدنر، قوله إيه "نوم تارنخي".

 10/1/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ريعية والرئاسيةمواعيد االنتخابات التش رئيس لجنة االنتخابات المركزية يبحث مع عباس .2
محمود عباس، السبت، رئنس لجية االيتخابات المركزنة  نةفلسطنيال السلطةاستقبل رئنس : هللا رام

حيا ياصر، حنث تم التباحث في مواعند االيتخابات التشرنعنة والرئاسنة والمجلس الوطيي وفق 
دة، وقدم ياصر مقترحا لتوارنخ محد القايو ، وذلك تأكندا لما تم االتفاق علنه مع الكل الوطيي.

 عباسوسنعقد خالل أسبوع م  اآل ، اجتماع آخر مع لجية االيتخابات المركزنة، وذلك لنقوم 
كايو  النثايي/نيانر الجاري، نتبعها حوار بن  الفصائل حول  20بإصدار المراسنم في موعد أقصاه 
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لنة ايتخابات التأكند على مواقفه بتعزنز الوحدة الوطينة م  خالل عم عباسوجدد  العملنة االيتخابنة.
 حرة ويزنهة.

 9/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يومًا من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي 120ناصر: إجراء االنتخابات يحتاج  .3
: عقدت لجية االيتخابات المركزنة برئاسة الدكتور حيا ياصر، أمس، اجتماعًا في مقرها العام رام هللا

قينة الربط التلفزنويي )فندنو كويفريس( مع أعضائها في مدنية غزة، لبحث آخر بالبنرة، وعبر ت
 المستجدات المتعلقة بااليتخابات العامة التشرنعنة والرئاسنة المزمعة.

وأطلع ياصر، خالل االجتماع، أعضاء اللجية على يتائج لقائه بالرئنس محمود عباس مساء السبت، 
عند االيتخابات، حنث قدمت اللجية خالل االجتماع مقترحات والذي جرى خالله التباحث في موا 

نومًا م  تارنخ صدور المرسوم، إلجرائها وفقًا للمدد  120لتوارنخ محددة، مبنيًا أيها تحتاج إلى 
 القايوينة التي يص علنها قايو  االيتخابات العامة، واعتبارات السالمة العامة ضم  جائحة "كورويا".

ابات المركزنة جاهزنتها التامة وجاهزنة طواقمها في الضفة الغربنة وقطاع غزة وأكدت لجية االيتخ
 إلجراء االيتخابات العامة، فور صدور المرسوم الرئاسي الذي نحدد موعدها.

 11/1/2021، رام هللا، األيام
 

 مسؤول لا"األيام": ال ترتيبات للقاء وزيَري الخارجية الفلسطيني واإلسرائيلي في القاهرة .4
أكد مسؤول فلسطنيي كبنر لـ"األنام" أيه ال ترتنبات للقاء بن  وزنري الخارجنة  بد الرؤوف أرياؤوط:ع

ولك  المسؤول، الذي فّضل عدم الكشف  الفلسطنيي د. رناض المالكي، واإلسرائنلي غابي أشكيازي.
 ع  اسمه، أكد أ  "هياك محاوالت م  قبل مجموعة منوينخ لدعوة الوزنَرن  لحضور أحد

 اجتماعاتها، لك  بشكل ميفصل وكل على حدة".
وتضم مجموعة منوينخ وزراء خارجنة مصر واألرد  وفريسا وألماينا، وستجتمع النوم في العاصمة 

 المصرنة القاهرة لبحث عملنة السالم في الشرق األوسط.
 11/1/2021، رام هللا، األيام

 
 لهيئة مكافحة الفساد رئيسا عباسرائد رضوان يؤدي اليمين القانونية أمام  .5

محمود  نةفلسطنيال السلطةنوم األحد، النمن  القايوينة أمام رئنس أدى رائد رضوا ، مساء : رام هللا
: "إ  شاء هللا عباسوقال  عباس، رئنسا لهنئة مكافحة الفساد، وذلك عبر تقينة "الفندنوكويفريس".
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محاربة الفساد أمر أساسي باليسبة ليا، ستكو  على قدر هذه المسؤولنة والمهمة صعبة"، مؤكدا أ  
وال نوجد شخص فوق القايو ، ول  نستنثيى أحدا إطالقا، أي شخص توجه له تهمة بالفساد تحقق 

 معه وتقدمه للقضاء أنا كا  موقعه وميصبه.
 10/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المستوطنات في اإلمارات شرعنة لالستيطان": محاولة تسويق منتجات الفلسطيني "االقتصاد .6

األحد، إ  محاولة تسونق ميتجات المستوطيات اإلسرائنلنة،  قالت وزارة االقتصاد الوطيي،: رام هللا
في دولة اإلمارات العربنة المتحدة، نعد ايتهاكا صارخا للقواين  والموانثنق الدولنة التي تجرم 

وطالبت وزارة  حتلة والتعامل معه، ومحاولة لشرعيته.االستنطا  على األراضي الفلسطنينة الم
االقتصاد في بنا  صحفي، الشركات اإلماراتنة، بالتراجع والتوقف ع  هذه الخطوة غنر القايوينة، 

ودعت جامعة  التي م  شأيها أ  تعزز م  اليشاط االستنطايي في األرض الفلسطنينة المحتلة.
لمتبعة في حظر إدخال ميتجات المستوطيات إلى األسواق الدول العربنة إلى اتخاذ اإلجراءات ا

 .العربنة واإلسالمنة
 10/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 توفير اللقاحات للفلسطينيين "كقوة احتالل" "إسرائيل": على "الفلسطينية الخارجية" .7

سلطة الفلسطنينة، )السبت(، إسرائنل بتوفنر رام هللا: طالبت وزارة الشؤو  الخارجنة والمغتربن  في ال
، وفقًا لوكالة األيباء «كقوة احتالل»للفلسطنينن ، باعتبار ذلك م  واجباتها « كورويا»لقاحات فنروس 

واجبات إسرائنل السلطة القائمة باالحتالل بتوفنر لقاحات »وقالت الوزارة، في بنا ، إ  م   األلماينة.
نيي، في الوقت الذي توفر فنه هذه اللقاحات لمواطينها وتتجاهل ضد )كورويا( للشعب الفلسط

ضد الشعب « التمننز العيصري»واعتبرت الوزارة أ  إسرائنل تمارس  «.واجباتها كقوة احتالل
الفلسطنيي وتحرمه م  حقه بالصحة، وتحاول أ  تعفي يفسها م  واجباتها وترمي بالمسؤولنة كاملة 

 على الحكومة الفلسطنينة.
 9/1/2021، لندن، شرق األوسطال

 

 النائب عدوان: منع االحتالل إدخال لقاحات كورونا جريمة عنصرية .8
أدا  اليائب ع  كتلة التغننر واإلصالح الدكتور عاطف عدوا  ميع دولة االحتالل إدخال لقاحات 

مخالفة مؤكدًا أ  ميع اللقاحات جرنمة إيساينة و  االحتالل،كورويا لقطاع غزة ولألسرى في سجو  
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للقايو  الدولي اإليسايي تكشف الوجه القبنح لالحتالل وعيصرنته التي نمارسها بحق الفلسطنينن  م  
 خالل إجراءات الحصار وميع إدخال اللقاح.

 10/1/2021، فلسطين أون الين
 

 مباالسلطة الفلسطينية: االحتالل يسابق الزمن في تكيي  االستيطان قبيل رحيل تر  .9
لسلطة الفلسطنينة، األحد، إ  سلطات االحتالل اإلسرائنلي تسابق الزم  قبل رحنل قالت ا: رام هللا

مب لتيفنذ أكبر عدد ممك  م  االيتهاكات والمخططات االستنطاينة االرئنس األمرنكي دويالد تر 
وأضافت وزارة الخارجنة الفلسطنينة، في بنا ، "تهدف إسرائنل إلغالق الباب أمام أنة  التوسعنة.
 قامة دولة فلسطنينة ذات سنادة، ومتصلة جغرافنا بعاصمتها القدس الشرقنة المحتلة".فرصة إل

وأعربت الوزارة، ع  "استغرابها الشدند م  الصمت الدولي تجاه االيتهاكات الجسنمة للقايو  الدولي 
 واعتبرت أ  هذه االيتهاكات "ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد المرتكبة م  قبل االحتالل".

 اإليساينة".
 10/1/2021، قدس برس

 
 هنية يواصل جهوده السياسية والدبلوماسية لدعم خطوات وحدة الشعب الفلسطيني .10

جهوده السناسنة والدبلوماسنة لدعم  ،واصل رئنس المكتب السناسي لحركة حماس إسماعنل هينة
سياد خطوات وحدة الشعب الفلسطنيي على المستوى العربي واإلقلنمي والدول ي، حنث بعث برسائل وا 

 إلى العدند م  الدول في إطار اتصاالته التي نقوم بها في هذا الصدد.
فقد أرسل رئنس الحركة برسائل إلى األمم المتحدة، وقادة كل م  إنرا  واألرد  وسونسرا وجيوب 

يهاء حق بة أفرنقنا، استعرض فنها الجهود التي قامت بها الحركة لتحقنق وحدة الشعب الفلسطنيي وا 
االيقسام، وموافقتها على إجراء االيتخابات بمستوناتها المختلفة للمجلس التشرنعي والرئاسة والمجلس 

ودعا رئنس الحركة في رسالته قادة الدول المختلفة  الوطيي الفلسطنيي على قاعدة التوالي والترابط.
سيادها، والعمل على إيجاح هذه الخطوات التي م  ش أيها تعزنز وحدة إلى دعم هذه الجهود وا 

 الشعب الفلسطنيي.
 9/1/2021موقع حركة حماس، 
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 هنية يبارك للسعودية إنجاز المصالحة الخليجية .11
برسالة إلى خادم الحرمن  الشرنفن ،  هينة رئنس المكتب السناسي لحركة حماسبعث إسماعنل 

ربعن  للمجلس األعلى الملك سلما  ب  عبد العزنز، بارك له فنها إيجاز ويجاح الدورة الحادنة واأل
وأّكد هينة في رسالته أ َّ حماس ترى في هذه المصالحة خطوة  لمجلس التعاو  لدول الخلنج العربنة.

مهّمة في تعزنز العمل المشترك لصالح القضنة الفلسطنينة، في ظّل ما تتعّرض له م  تحّدنات 
 االحتالل والحصار والتهوند ومخاطر التصفنة والتغننب واإليهاء.

 9/1/2021موقع حركة حماس، 
 

 وفد من حماس برئاسة هنية يلتقي أمير قطر ويهنئه بالمصالحة الخليجية .12
الشنخ  ،زار وفد م  قنادة حركة حماس برئاسة إسماعنل هينة رئنس المكتب السناسي للحركة األحد

الشروع في بيجاح قمة العال و لألمنر تمنم ب  حمد آل نثايي أمنر دولة قطر، وقدم الوفد التهايي 
المصالحة بن  دول مجلس التعاو  الخلنجي، معبًرا ع  أمله أ  تكو  مقدمة إليهاء الخالفات 

يهاء األزمات البنينة بن  مكويات األمة. وأكد رئنس الحركة تعامل حماس اإلنجابي  العربنة كافة، وا 
نعنة والرئاسنة والمجلس مع الجهود األخنرة للوصول إلى الوحدة الوطينة بعد إجراء االيتخابات التشر 

 الوطيي الفلسطنيي. 
 10/1/2021موقع حركة حماس، 

 
 : اإلمارات تشجع االستيطان وتعمل على تهجير الفلسطينيينماسح .13

اتهمت حركة "حماس"، دولة اإلمارات العربنة المتحدة، بتشجنع االستنطا  وتهجنر الفلسطنينن  : غزة
 م  أرضهم.

م قاسم في تصرنح مكتوب، األحد: "بدء شركات م  دولة اإلمارات وقال الياطق باسم الحركة حاز  
 باستنراد ميتجات المستوطيات في الضفة الغربنة، إصرار على خطنئة التوقنع على اتفاق التطبنع".
وأضاف: "هذا التبادل التجاري مع المستوطين  نمنثل تشجنعًا لالستنطا  الصهنويي المقام على 

 ربنة، ونعطي دفعة لسناسة التهجنر التي نمارسها النمن  الصهنويي".أراضي أهليا في الضفة الغ
 10/1/2021، قدس برس
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 ؤيد االنتخابات مع ضرورة عقد حوار وطني شاملتلجبهة الشعبية اأبو دقة:  .14
يور الدن  صالح: أبدت عضو المكتب السناسي للجبهة الشعبنة مرنم أبو دقة تأنندها إلجراء  - غزة

لة، مع ضرورة عقد حوار وطيي شامل نضم كل الفصائل لالتفاق على كل ما االيتخابات الشام
نتعلق بها، مشددًة على أ  "توافر اإلرادة السناسنة الداخلنة أهم م  الضمايات الخارجنة". وقالت أبو 
دقة لصحنفة "فلسطن ": "إ  الجبهة تؤند إجراء االيتخابات، على أ  تكو  األولونة للمجلس الوطيي 

منثل ميظمة التحرنر، لك  قبل ذلك األولونة لعقد حوار وطيي شامل لوضع اليقاط على الذي ن
 الحروف بشأ  كل ما نتعلق بااليتخابات".

 10/1/2021أون الين،  فلسطين
 

 االحتالل يعلن تعرض جنوده إلطالق نار ومحاولة دهس قرب يعبد .15
عة م  جيوده إلطالق يار نوم السبت، تعرض مجمو أعل  جنش االحتالل ظهر : القدس المحتلة

وقالت وسائل إعالم  ومحاولة دهس خلف حاجز عسكري بالقرب م  بلدة نعبد قضاء مدنية جين .
عبرنة، إ  قوات االحتالل عنثرت في المكا  على قطعة سالح م  يوع "كارلو" استخدمها مقاوم، قبل 

 ايسحابه م  المكا .
 9/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : نتنياهو يخطط لسيناريو مشابه لما جرى في الكونغرس األمريكيليبرمان .16

قال زعنم حزب "إسرائنل بنتيا" أفنغدور لنبرما ، إيه في حال خسارة رئنس الوزراء : تل أبنب
اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو في االيتخابات المقبلة، فإيه سنفعل أسوأ مما جرى في الوالنات المتحدة 

 شغب واقتحام للكويغرس. األمنركنة م  أعمال
 10/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تستغل نقاط ضع  إيرانية لمهاجمة أهدافها بسورية "إسرائيل": محلل عسكري .17

تصعند  ، إ للمحلل العسكري في صحنفة "هآرتس"، عاموس هرئنل، نوم األحد : قالبالل ضاهر
ينة في سورنة، خالل األسبوعن  األخنرن ، يابع م  استغاللها إسرائنل لهجماتها ضد أهداف إنرا

ضعفا إنراينا، إلى جايب فترة ايتظار دخلت إلنها إنرا  إلى حن  تيصنب الرئنس األمنركي الميتخب، 
 جو باند .
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وقصفت نثالنثة هجمات إسرائنلنة، خالل األسبوعن  األخنرن ، عدة مواقع إنراينة في سورنة، بنيها 
أسلحة، ومخاز  أسلحة بحوزة حزب هللا، ومواقع مشتركة لقوات اليظام وحزب هللا في مواقع صيع 

 جيوب سورنة، وكذلك ميظومة الدفاعات الجونة السورنة.
وحسب هرئنل، فإيه في األشهر الماضنة كايت تش  إسرائنل هجوما كهذا مرة كل نثالنثة أسابنع 

لى جايب ذلك، بعنثت إسرائنل رسائل إلى  اليظام السوري، هدفها تقلنص استخدام بالمعدل. وا 
 الدفاعات الجونة السورنة في الدفاع ع  "كيوز إنرا  وحزب هللا العسكرنة في األراضي السورنة".

 11/1/2021الغد، عّمان، 
 

 "إسرائيل" تخشى أن تقوض منظمات حقوقية مكانتها الدولية .18
اإلسرائنلنة تخلت ميذ فترة طونلة ع   قال كاتب إسرائنلي إ  "الميظمات الحقوقنة: عديا  أبو عامر

هدفها األصلي في ما نتعلق بمالحقة أفعال جيود الجنش اإلسرائنلي، وباتت تشارك اآل  في صراع 
وأضاف المحامي آال   دولي واسع اليطاق م  أجل دعم الميظمات الرادنكالنة المعادنة إلسرائنل".

"ميظمة  م  ضم  هذه الميظمات "، أ 21"عربي بنكر في مقاله المطول على موقع "مندا"، وترجمته
أصدرت في كايو  األول/ دنسمبر الماضي دراسة ع  "تأنثنر  التي "كسر جدار الصمت" اإلسرائنلنة

خطة الضم على البينة التحتنة للمواصالت"، ايتقدت فنها مشارنع المواصالت اإلسرائنلنة بالضفة 
 تنطاينة، على حساب الفلسطنينن .الغربنة، أليها مصممة على ربط المراكز االس

إلى أ  "ميظمة "كسر جدار الصمت" هدفت إلى إيهاء االحتالل وفضح سلوكنات  وأشار بنكر
جيوده، لكيها تشهد مؤخرا توسعا بيشاطاتها، يحو مجال أوسع بمالحقة المشارنع الحكومنة، بما نشنر 

المقاطعة ضد إسرائنل "بي دس أس"،  إلى ارتباطها المتأصل والميظم مع الميظمات المرتبطة بحملة
 الساعنة لمحاولة تقونض مكاية إسرائنل".

 10/1/2021، "21موقع "عربي 
 

 هنغبي يطالب ساعر بالتوق  عن "مقاطعة" نتنياهو .19
دعا وزنر االستنطا  اإلسرائنلي، تساححي هيغبي، نوم األحد، رئنس حزب "أمل : بالل ضاهر

حزب اللنكود الشهر الماضي، إلى إنقاف مقاطعته لزعنم جدند"، غدعو  ساعر، الذي ايشق ع  
 اللنكود ورئنس الحكومة، بينامن  يتيناهو، معتبرا أ  "األمور ستُفتح مجددا بعد االيتخابات".

 10/1/2021، 48عرب 
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 تصاعد في هجمات المستوطنين على األجهزة األمنية لالحتالل .20
اإلسرائنلنة مؤخًرا ع  قلقهم م  تصاعد عيف  عّبر مسؤولو  في األجهزة األمينة: أحمد دراوشة

وتأتي هذه  األحد. ومنالمستوطين  ضد أفراد أم  االحتالل، بحسب ما ذكر تقرنر لموقع "هآرتس"، 
 الخشنة غداة اعتداء مستوط  على قائد سرنة "غواليي" في جنش االحتالل باللكمات، أمس، السبت.

"حادث عيف"  370أبلغ ع   2020مينة أّ  في العام ويقل تقرنر "هآرتس" ع  معطنات األجهزة األ
 حالة( موّجهة ضد أفراد في الشرطة أو الجنش. 42ميها ) %10م  قبل المستوطين ، أكنثر م  
اعتداءات م  هذه االعتداءات أبلغت على أساس أيها "جرنمة  206وتظهر المعطنات كذلك أّ  

اعتداًء على أيها  120تجاه الفلسطنيّنن ، و قومّنة" وشملت هجمات وتخرنب ممتلكات وقذف حجارة
 اعتداءات جسدّنة ضد الفلسطنّينن ، بنيما باقي االعتداءات هي ضّد األجهزة األمينة لالحتالل.

 اعتداًء م  قبل مستوطين  على األجهزة األمينة لالحتالل. 29أكنثر م   2019ولم نسّجل في العام 
 10/1/2021، 48عرب 

 
 جيش حول الهجمات الفلسطينية بالضفة "كاذبة"معاري : إحصائية ال .21

، الذي أظهر 2020قالت كاتبة إسرائنلنة إ  "آخر تقرنر للجنش اإلسرائنلي لعام : عديا  أبو عامر
عددا ميخفضا يسبنا م  عملنات الفلسطنينن  إللقاء زجاجات المولوتوف والحجارة على مركبات 

رنر العسكري حذف نثلنثي الهجمات الفلسطنينة م  الجنش والمستوطين ، تبن  الحقا أ  هذا التق
 اإلحصائنات". 

"، أ  "التقرنر اإلسرائنلي 21وأضافت كالمن  لنبسكنيد في مقالها بصحنفة معارنف، ترجمته "عربي
إلقاء زجاجات  229حادنثة رشق حجارة و 1,500حول عملنات الفلسطنينن  بالضفة الغربنة نسرد 

ك  المعطنات الحقنقنة تؤكد أ  الجنش اإلسرائنلي نقدم بنايات حارقة شهدها العام الميصرم، ل
مفقودة، أل  هياك العدند م  العملنات الفلسطنينة لم نتم ذكرها، وظهر المتحدث باسم الجنش 

 اإلسرائنلي حرنصا على حذفها م  قائمته الميشورة".
 10/1/2021، "21موقع "عربي 

 
 رغم تطعيم مليوني مواطن باللقاح لة البريطانيةللسال  "مخيفاً "تواجه انتشارًا  "إسرائيل" .22

األمنركي، وتحولها « فانزر»تل أبنب: في الوقت الذي سجلت فنه إسرائنل إيجاز عملنة تطعنم بلقاح 
، وهي شعبة االستخبارات العسكرنة في «أما »إلى مندا  تجارب للقاح، كشف تقرنر صادر ع  

التي ايتشرت في برنطاينا، باتت تيتشر « كورويا»  فنروس الجنش اإلسرائنلي، بأ  الطفرة الجدندة م
 ، وأ  اكتشاف إصابات أنضًا بالطفرة الجيوب األفرنقنة نزند الخطر.«مخنف»في إسرائنل بشكل 
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مركز األم  القومي اإلسرائنلي لمتابعة »، الذي ُطرح، أمس )األحد(، على طاولة «أما »وأكد تقرنر 
باتت تيتشر بن  السكا  اإلسرائنلنن  بمعدل مرتفع، وحذر م  أ  هذه ، بأ  الطفرة «شؤو  )كورويا(

 .الظاهرة باتت تؤنثر بالفعل على مدى ايتشار المرض وتخرب على جهود مكافحته
 11/1/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 نتنياهو المطاِلبة باستقالته تجدد التظاهرات ضدّ  .23

س، تظاهرات حاشدة ضد رئنس الوزراء بينامن  وكاالت: شهد عدد م  المد  اإلسرائنلنة، مساء أم
وتشهد إسرائنل خروج  يتيناهو، وخاصة قرب مقر إقامته في القدس الغربنة وفي مدنية تل أبنب.

على التوالي، ضد يتيناهو، لالحتجاج على سناساته، سواء بشأ  مواجهته  29تظاهرات لألسبوع الـ
 عنة.ألزمة كورويا، أو للظروف االقتصادنة واالجتما

 10/1/2021األيام، رام هللا، 
 

في صفو  الجيش اإلسرائيلي بسبب األوضاع  48"الحركة الوطنية" تحذر من اخراط عرب .24
 االقتصادية

 )الحركة الوطينة للتواصل(” الياصرة: حذرت لجية التواصل الوطيّنة ومننثاق المعروفّنن  األحرار
اجتماعنة متردنة م  أجل زنادة عدد  -م  مغبة استغالل أوضاع اقتصادنة  48داخل أراضي 

المجيدن  العرب، ميبهة الى أ  ذلك ننثقل أنضا على الطائفة العربنة الدرزنة م  ياحنة رفض التجيند 
 المفروض علنها قسرا.

وقالت إيه في ظل ازدناد عدد الشبا  النهود الذن  نرفضو  التجيند اإللزامي في جنش االحتالل 
ة وضمنرنة، نزداد عدد الشبا  العرب الذن  نلتحقو  طواعنة في صفوف اإلسرائنلي ألسباب ايساين

متطوعو  للقتال: “العبري قبل أنام تحت عيوا  ” وانيت“الجنش اإلسرائنلي. واستذكرت ما يشره موقع 
 ”.رقم قناسي.. أكنثر م  ألف متطوع عربي في الجنش اإلسرائنلي خالل السية األخنرة

 10/1/2021القدس العربي، لندن، 
 

 ترد على طلب قبرص بشأن تزويدها بلقاحات كورونا "إسرائيل" .25
، إ  إسرائنل ستضم  أواًل تزوند اللقاحات ضد السبت قال مصدر سناسي إسرائنلي، نوم: رام هللا

  فنروس كورويا لكافة مواطينها، نثم على استعداد لتقدنم المساعدة لآلخرن .
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دها بجرعات م  اللقاح، وفق ما ذكرته هنئة البث جاء ذلك بعد أ  طلبت قبرص م  إسرائنل تزون
 اإلسرائنلنة العامة الياطقة بالعربنة.

 9/1/2021القدس، القدس، 
 

 بينيت يقدم اقتراًحا لسموتيريتش ويعلون ينفصل عن البيد .26
 3قدم زعنم حزب النمن  الجدند يفتالي بنينت، اقتراًحا إلى بتسلئنل سموتنرتش نتضم  الحصول على 

ي القائمة األولى لاليتخابات العامة التي ستجري في النثالث والعشرن  م  مارس/ آذار مراكز ف
وبحسب صحنفة نسرائنل هنوم العبرنة، فإ  سموتنرنتش طلب  المقبل، لخوضها ضم  بشكل موحد.

مقاعد، مشنرًة إلى أ  بنينت لم نتلقى بعد رًدا على عرضه األخنر بميح  8مقاعد م  أول  4م  قبل 
 مقاعد. 10مقاعد م  بن  أول  3رنتش سموتن

وفي سناق متصل، سنعل  النوم األحد، موشنه نعلو  زعنم حزب تنلم ايفصاله ع  حزب هياك 
 مستقبل بزعامة نائنر البند، والعمل لوحده.

 10/1/2021القدس، القدس، 
 

 فرصة نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة ضعيفةوفقًا الستطالعات:  .27
ستطالع للرأي يشر صباح انوم اإلنثين ، أ  فرصة بينامن  يتيناهو زعنم اللنكود أظهر ا: رام هللا

لتشكنل الحكومة المقبلة، في أعقاب االيتخابات العامة التي ستجري في النثالث والعشرن  م  مارس/ 
 آذار المقبل، باتت ضعنفة بشكل أكبر م  السابق.

معقًدا  27  اللنكود بزعامة يتيناهو سنحصد العبرنة، فإ 103وبحسب االستطالع الذي أجرته إذاعة 
بايخفاض بيحو مقعد إلى مقعدن  ع  استطالعات رأي أخرى أجرنت في األنام األخنرة، في حن  

مقعًدا، نلنه النمن  الجدند بزعامة يفتالي بنينت  17نحافظ حزب أمل جدند بقنادة جدعو  ساعر على 
كو  فنه حزب هياك مستقبل بزعامة نائنر البند الذي مقعًدا، وهو المكا  الذي كا  نجب أ  ن 14بـ

 مقعًدا. 13تراجع إلى 
 7مقاعد، و 8مقاعد، بنيما نرتفع شاس إلى  10ووفًقا لالستطالع، فإ  القائمة المشتركة ستتراجع إلى 

لحزب نهدوت هتوراة، ومنثلها لحزب إسرائنل بنتيا بزعامة أفنغدور لنبرما ، في حن  أ  حزب 
مقاعد، والحزب الصهنويي الدنيي بزعامة بتسلئنل  5  بقنادة رو  حوالداي سنحصد اإلسرائنلنو 

 أبنض. -مقاعد، ومنثلها لحزب أزرق 4سموتنرنتش 
ونشنر االستطالع، إلى أ  حزب تالم بقنادة موشنه نعلو ، إلى جايب العمل وغنشر وتيوفا والحزب 

 زوا يسبة الحسم.االقتصادي وقدامى المحاربن  والقوة النهودنة ل  نتجاو 
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نهدوت هتوراة(  -ونظهر م  االستطالع أ  كتلة يتيناهو التي تضم اللنكود وأحزاب الحرندنم )شاس
مقعًدا فقط، ومع إمكاينة التوصل التفاق مع حزب  46إلى جايب حزب سموتنرنتش ستصل إلى 

ومة التي تتطلب مقعًدا على األقل، وهو أقل م  المطلوب لتشكنل حك 60بنينت فنمك  الوصول إلى 
 مقعًدا بالحد األديى. 61

 11/1/2021القدس، القدس، 
 

 هآرتس: وحدة أمنية إسرائيلية جمعت معلومات عن جيران غانتس .28
نوم األحد، أ  وحدة أمينة تعمل لصالح مكتب رئنس الوزراء نة، كشفت صحنفة هآرتس العبر 

ات ع  الجنرا  الذن  نقطيو  بجوار اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، أقدمت مؤخًرا على جمع معلوم
ووفًقا لعدد م  اإلسرائنلنن  الذن  نقطيو  في  ميزل بنيي غايتس وزنر الجنش ورئنس الوزراء البدنل.

محنط ميزل غايتس، فإ  عملنة جمع المعلومات بدأت بعد فترة م  تولي غايتس وزارة الجنش، 
 وصفة رئنس الوزراء البدنل.

 10/1/2021القدس، القدس، 
 

 ألول مرة.. الصراع مع الفلسطينيين خارج اهتمام الحمالت االنتخابية اإلسرائيلية .29
، ستكو  2021قالت صحنفة نسرائنل هنوم العبرنة، إ  الحملة االيتخابنة اإلسرائنلنة الجدندة لعام 

دو  أ   استنثيائنة، لنس أليه فقط للمرة األولى التي ستشهد فنها إسرائنل ايتخابات رابعة خالل عامن 
نتمك  أي شخص م  تشكنل حكومة مستقرة بنيهما، ولك  أليها المرة األولى ميذ عقود ل  نحتل 

وبحسب الصحنفة، فإ  الصراع  فنها الصراع مع الفلسطنينن  األولونة باليسبة لألحزاب المتيافسة.
رًة إلى أ  األحزاب الفلسطنيي بات أقل أهمنة باليسبة للحملة االيتخابنة الجدندة، مشن -اإلسرائنلي 

اإلسرائنلنة تركز حالًنا على قضانا أخرى وجدندة، منثل األزمة الصحنة واالقتصادنة والخالفات 
 الداخلنة في إسرائنل.

 11/1/2021القدس، القدس، 
 

 ألفا انضموا لدائرة البطالة باليومين األخيرين 21تشديد اإلغالق:  .30
طالب عمل جدند ميذ تشدند اإلغالق،  20,742لنة تسجل في مصلحة التشغنل اإلسرائن: بالل ضاهر

، بحسب معطنات يشرتها مصلحة التشغنل النوم، األحد. وتبن  أ  المشعلن  الجمعةأول م  أمس 
نفصلو  العاملن  لدنهم وحتى م  أماك  العمل الحنونة، التي نسمح لها بالعمل خالل فترة اإلغالق، 
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م  العاملن  إلى إجازة بدو  راتب ميذ بدء اإلغالق، في ألف  50إذ أ  المشغلن  أخرجوا أكنثر م  
 كايو  األول/دنسمبر الفائت. 27

طالب عمل جدند.  80,668ووفقا لمعطنات مصلحة التشغنل، فإيه ميذ يهانة الشهر الماضي تسجل 
( فصلوا أو %19.4عامال ) 15,585( ميهم أخرجوا إلى إجازة بدو  راتب، و%80.6) 65,083و

   العمل.استقالوا م
عملوا في مجال  %16.2م  المسجلن  عملوا في مجال المبنعات، و %23ونتبن  م  المعطنات أ  

التعلنم والتربنة واإلرشاد، وتضاعفت يسبتهم نثالث مرات إنثر تشدند اإلغالق أول م  أمس، بعد 
 ألول/كايوي  ا 27نوم الخمنس بن  طالبي العمل ميذ  %5.1إغالق المدارس. فقد كايت يسبتهم 

 دنسمبر الفائت.
وتتوقع مصلحة التشغنل، إنثر تشدند اإلغالق، أيه في حال استمرار اإلغالق، فإ  عدد طالبي العمل 

 150ألفا إلى  120سنرتفع، وبعد شهر م  اإلغالق، ميذ يهانة الشهر الفائت، سنتراوح عددهم بن  
م فصل قسم ميهم يهائنا م  العمل، الفا. ونتوقع خبراء اقتصادنو ، وفقا لتقارنر اقتصادنة، أ  نت

 وخاصة العاملن  الذن  بقوا في إجازة بدو  راتب خالل اإلغالقات النثالنثة.
ونضاف طالبوا العمل الجدد إلى طالبي العمل الذن  تسجلوا في مصلحة التشغنل خالل اإلغالقات 

خصصات طالب عمل ونحصلو  على م 623,045السابقة. ووفقا للمعطنات فإ  مسجل النوم 
 طالب عمل أخرجوا إلى إجازة بدو  راتب. 417,715بطالة، بنيهم 

ودلت معطنات يشرت صحنفة "غلوبس" االقتصادنة، النوم، على أ  دخل المجمعات التجارنة، التي 
بسبب اإلغالقات، ومبنعات المالبس  %29تضم شبكات المالبس واألحذنة، تراجع هذا العام بيسبة 

 مقارية مع العام الماضي. ، وذلك%33تراجع بيسبة 
 10/1/2021، 48عرب 

 
 تجري  "إسرائيلي" في ساحة البراق بالقدس .31

نوم األحد، عملنات تجرنف وحفرنات في ساحة ت قوات االحتالل "اإلسرائنلي"، يفذ: القدس المحتلة
جد وذكرت دائرة أوقاف القدس والمس البراق قرب باب المغاربة، في محنط المسجد األقصى المبارك.

األقصى، في بنا ، أيها رصدت أعمال حفر في ساحة البراق، المحاذنة لسور المسجد األقصى 
 المبارك، عيد بدانة الجسر الخشبي المؤدي إلى باب المغاربة.

 10/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 سلوانبمقدسيون يمنعون آليات االحتالل من تجري  أراضيهم في حي وادي  .32
تصدى مقدسنو ، األحد، لجرافات االحتالل، وميعوها م  تجرنف أراٍض في حي : القدس المحتلة

وأفاد عضو لجية الدفاع ع  أراضي  وادي الربابة م  بلدة سلوا  جيوب المسجد األقصى المبارك.
سلوا  خالد أبو تانه، في تصرنحات صحفنة، بأ  قوات االحتالل اقتحمت حي وادي الربابة لتجرنف 

نة لصالح االستنطا ، إال أ  المقدسنن  المرابطن  هياك تصدوا لها بأجسادهم، أراضنه الزراع
وأشار إلى أ  أراضي حي وادي الربابة  وميعوها م  تيفذ أعمال التجرنف والتخرنب في الميطقة.

تتعرض ميذ عدة أشهر، إلى أعمال تجرنف وتخرنب تمهندا لالستنالء علنها وتيفنذ مشارنع فوقها 
 طين .لصالح المستو 

 10/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مليون شيكل إلغالق مدخل العيزرية وشّق طريق للبلدة عبر الزعيم 14االحتالل يخصص  .33
: كشفت حركة "السالم اآل " اإلسرائنلنة اليقاب ع  موافقة الحكومة اإلسرائنلنة على تخصنص القدس

بدء العمل في الطرنق المعروف باسم "طرنق السنادة"، ملنو  شنكل؛ إلتمام التخطنط وحتى  14
وذكرت أيه بموجب  "، شرق القدس.E1لتمكن  البياء في المشروع االستنطايي المعروف باسم "

 المخطط "سنغلق مدخل العنزرنة م  اتجاه المدنية ونيقل حاجز الزعنم باتجاه منشور أدومنم".
ع  الفضاء الفلسطنيي بوساطة الجدار، وبالتالي ل   وقالت: "أْي أ  معالنه أدومنم ستفصل فعلناً 

تكو  هياك حاجة ليقطة التفتنش الموجودة حالنًا بن  معالنه أدومنم والقدس"، في إشارة إلى حاجز 
وأضافت: "سنمر الحاجز شرقًا حتى ال نضطر سكا  معالنه أدومنم اإلسرائنلنو  إلى المرور  الزعنم.

إلى القدس، ول  نتمك  الفلسطنينو  م  الوصول إلى الميطقة  عبر الحاجز كل نوم في طرنقهم
 الواقعة بن  القدس ومعالنه أدومنم، وحتى شرقها".

 11/1/2021، األيام، رام هللا
 

 بتطعيم األسرى الفلسطينيين "إسرائيل"منظمات حقوقية تطالب  خمس .34
 5عنم األسرى، قدمت في أعقاب أوامر وزنر األم  الداخلي، أمنر أوحايا، بعدم تط تل أبنب:

ميظمات حقوقنة في إسرائنل، أمس األحد، التماسًا إلى المحكمة العلنا في القدس الغربنة، إللزام 
، فورًا، مع سجاينهم «كورويا»الوزنر وحكومته، بتطعنم األسرى الفلسطنينن  ضد فنروس 

، «جمعنة حقوق المواط »و، «مركز عدالة القايويي»وقد وّقع على االلتماس المشترك:  اإلسرائنلنن .
وطالبت «. حاخامات لحقوق اإليسا »، و«مركز الدفاع ع  الفرد»، و«أطباء لحقوق اإليسا »و
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الميظمات بإصدار قرار نلزم مصلحة السجو  بتطعنم جمنع األسرى وفقًا لخطة أفضلنات التطعنم 
. كذلك طالب االلتماس عاماً  60التي قررتها وزارة الصحة، خصوصًا فنما نتعلق باألسرى ما فوق 

 بميع مصلحة السجو  م  تفضنل تطعنم السجاين  على تطعنم األسرى.
 11/1/2021، لندن، الشرق األوسط

 
صابة  .35  نقطة مواجهة بأسبوع 82جنود ومستوطنين في  8شهيد وا 

صابة جيدنن  إسرائنلنن  و: رام هللا مستوطين ،  6شهد األسبوع الماضي استشهاد شاب فلسطنيي وا 
يقطة بمياطق متفرقة م  الضفة الغربنة والقدس المحتلة، وشهد بعضها إلقاء  82ل مواجهات في خال

 زجاجات حارقة وعبوات محلنة الصيع على دورنات االحتالل.
 9/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 انتهاكًا ضد الصيادين الفلسطينيين العام الماضي 320االحتالل يقتر   .36

ايتهاكا بحق الصنادن  الفلسطنينن   320أ  قوات االحتالل اإلسرائنلي اقترفت  كشف تقرنر فلسطنيي
وأكد زكرنا بكر، ميسق الصنادن  الفلسطنينن ، في اتحاد لجا   في قطاع غزة خالل العام الماضي.

ايتهاكا بحق  320، تسجنل 2020العمل الزراعي لـ"قدس برس"، أيه "تم خالل العام الميصرم 
وأوضح أيه يتج ع   سطنينن  م  قبل البحرنة اإلسرائنلنة في عرض بحر قطاع غزة".الصنادن  الفل

قاربا، وتخرنب وتمزنق  16آخرن ، وتدمنر ومصادرة  9صنادا، واعتقال  18هذه االيتهاكات، "إصابة 
 وفقدا  المئات م  شبك الصنادن ".

 9/1/2021قدس برس، 
 

 في تزايدقناة عبرية: عن  المستوطنين ضد الفلسطينيين  .37
أظهرت بنايات إسرائنلنة رسمنة، وجود ارتفاع ملحوظ في أحداث العيف التي نرتكبها : رام هللا

ووفًقا للمعطنات، فإيه خالل الشهر الماضي تم  مستوطيو  ضد الفلسطنينن  في الضفة الغربنة.
أدى حالة هجوم م  قبل المستوطين ، معظمها رشق بالحجارة، تجاه فلسطنينن ، ما  41رصد 

وأشارت القياة إلى أ  عيف المستوطين  تزاند  فلسطنينن  على األقل في تلك الحوادث. 7إلصابة 
بعد مصرع مستوط  م  حركة شبنبة التالل المتطرفة بعد مالحقته م  قبل الشرطة اإلسرائنلنة قرب 

 رام هللا، إلى جايب آخرن  كايوا برفقته، عقب هجوم يفذوه تجاه فلسطنينن .
 10/1/2021، القدس، القدس
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 اعتقاالت ومداهمات لالحتالل في الضفة .38
يفذت قوات االحتالل اإلسرائنلي، فجر األحد، عدة مداهمات لمياطق مختلفة في الضفة : رام هللا

 3واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائنلي،  الغربنة المحتلة، واعتقاالت لفلسطنينن ، بنيهم أسنر محرر.
وفي السناق ذاته، يصبت قوات االحتالل حواجز عسكرنة على  لنل.م  الخ  فلسطنيننمحامن  

مداخل بلدات بنت عيو  وبيي يعنم ووادي السم ، واغلقت البوابة الحدندنة المقامة على مدخل بلدة 
مواطيا م  قرنة عاطوف في األغوار  االحتالل،كما اعتقلت قوات  بنت عوا )غرب الخلنل(.

 .الشمالنة، واستولت على شاحيته
 9/1/2021قدس برس، 

 
 زحالقة: العنصرية اإلسرائيلية وراء ارتفاع جرائم القتل في الداخل المحتل .39

جمال غنث: حذر رئنس حزب التجمع الوطيي الدنمقراطي د. جمال زحالقة، م  ازدناد  - الياصرة
جرائم قتل في األنام األولى  8، الفًتا إلى وقوع 1948جرائم القتل في الداخل الفلسطنيي المحتل عام 

. وأكد زحالقة لصحنفة "فلسطن "، أمس، أ  ازدناد جرائم القتل في الداخل المحتل 2021للعام الجدند 
سببه الرئنس الممارسات العيصرنة اإلسرائنلنة في مختلف مجاالت الحناة، بما في ذلك مجال 

 مكافحة الجرائم.
 10/1/2021، فلسطين أون الين

 
 : سنعقد مؤتمرًا جامعًا لبحث تمييل فلسطينيي الخارج في "المنظمة"أبو محفوظ .40

أكد يائب األمن  العام للمؤتمر الشعبي لفلسطنيني الخارج، هشام أبو : حبنب أبو محفوظ – عما 
محفوظ، أ  "المؤتمر سنعقد خالل الفترة القرنبة القادمة، مؤتمرًا جامعًا نتعلق بتمنثنل فلسطنيني 

التحرنر، ومواجهة المشروع الصهنويي، نضم كافة أعضاء الهنئة العامة،  الخارج في ميظمة
وقال "أبو محفوظ" لـ"قدس برس": إ  "المرحلة الحالنة  ومجموعة كبنرة م  الشخصنات الفلسطنينة".

تتطلب جهدًا اسنثيائنًا للوقوف عيد مسؤولناتيا الوطينة، وبياء التصورات الالزمة لمواجهة تحدناتها"، 
وأضاف أبو  لي يسعى الستعادة الدور الحقنقي لفلسطنيني الخارج في المشهد الفلسطنيي.وبالتا

محفوظ: "ييوي أنضا عقد مؤتمر آخر، خالل الشهر الحالي نتعلق بسبل وطرق وآلنات مواجهة 
 المشروع الصهنويي، ومواجهة خطر التطبنع".

 10/1/2021قدس برس، 
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 ت ذروة التعاون األمنيسفيرة االحتالل بمصر: حقبة السيسي شهد .41
قالت السفنرة اإلسرائنلنة الجدندة في مصر أمنرة أور ، إ  التيسنق والتعاو  : عديا  أبو عامر

سرائنل شهد ذروته ميذ تولي السنسي مقالند الحكم في البالد. وأضافت أور  في  األميي بن  مصر وا 
لتعاو  مع مصر نتوسع، فهياك " أ  ا21مقابلة مطولة مع موقع "زم  إسرائنل"، ترجمتها "عربي

العدند م  مجاالت التعاو  النثيائي بنييا، أهمها التبادل التجاري، والمناه والزراعة، والتعاو  األميي، 
وأكدت أيه "في الوقت الذي ايفتحت فنه السناحة  وذلك رغم أ  الجمنع نفهم أ  السالم بنيهما مجّمد.

ة خالل أشهر قلنلة، فإ  ذلك ال نحدث مع مصر، فخالل اإلسرائنلنة على اإلمارات العربنة المتحد
 11ألف إسرائنلي إلى مصر، سافر معظمهم لسنياء، وهذا لنس رقمًا سنئًا، مقابل  300، وصل 2019

 ملنو  سائح زارها م  العالم".
 11/1/2021، 21موقع عربي 

 

 بوق  الحفريات في ساحة حائط البراق فورًا "إسرائيل"األردن يطالب  .42
قنام السلطات اإلسرائنلنة بتيفنذ اعمال  األردينةدايت وزارة الخارجنة  :ماجدة أبو طنر -ا  عم

وحفرنات في ساحة حائط البراق، الذي نشكل جزءًا ال نتجزأ م  المسجد األقصى المبارك/ الحرم 
فض ر  ،وأكد الياطق الرسمي باسم الوزارة القدسي الشرنف، وكذلك بالقرب م  تلة باب المغاربة.

االرد  لكافة اإلجراءات اإلسرائنلنة أحادنة الجايب في القدس الشرقنة المحتلة وفي البلدة القدنمة وفي 
وطالب الفانز السلطات اإلسرائنلنة بوقف األعمال  محنط المسجد األقصى خرقًا للقايو  الدولي.

الشرقنة المحتلة بموجب القايو  الجارنة حالنا فورا والتقند بالتزاماتها كقوة قائمة باالحتالل في القدس 
 الدولي، والتوقف ع  المساس بهونة البلدة القدنمة أو تغننر طابعها.

 11/1/2021، الدستور، عّمان

 
 في هدوء "إسرائيل"السودان يوقع اتفاق التطبيع مع  .43

استفاق السوداينو  بعد ايقضاء زنارة وزنر الخزاية األمنركي ستنف  ميوتشن  : أحمد فضل -الخرطوم
توقنع اتفاقات اقتصادنة فقط، بل مياسبة لتوقنع "اتفاقات أبراهام" على أ  الزنارة لم تك  مخصصة ل

 التي جعلت التطبنع مع إسرائنل رسمنا.
ونقول المتحدث باسم الحكومة السوداينة، وزنر النثقافة واإلعالم، فنصل محمد صالح إ  ايخراط 

جماعنة بالهاتف  الخرطوم في اتفاقات أبراهام لنس جدندا، أليه حصل بالفعل شفاهة خالل محادنثة
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في أكتوبر/تشرن  األول الماضي بن  الرئنس األمنركي دويالد ترامب ورئنس الوزراء اإلسرائنلي 
 بينامن  يتيناهو، ورئنس مجلس السنادة االيتقالي عبدالفتاح البرها  ورئنس الوزراء عبدهللا حمدوك.

اتفاقات أبراهام التي هي في ونوضح صالح للجزنرة يت، "كل ما حدث اآل  هو التوقنع رسمنا على 
األصل إعال  يوانا ولنست اتفاقا، نقضي إيشاء عالقات ترمي إلى ترسنخ قنم التسامح والحوار 

 والتعانش بن  كل الدول بما فنها إسرائنل".
 9/1/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 سرائيليةاإل "إسرا إير"توقع شراكة مع  اتيةمار اإل "لتدريب الطيرانا االتحاد" .44

إسرا »، اتفاقًا مع شركة الطنرا  اإلسرائنلنة ماراتنةاإل "االتحاد لتدرنب الطنرا " شركة وّقعت أبو ظبي:
 التابعة للشركة. A320لتدرنب كامل للطّنارن  على أجهزة محاكاة الرحالت لطائرات إنرباص « إنر

وبموجب االتفاقنة، ستستأجر الشركة اإلسرائنلنة أجهزة محاكاة الرحالت الكاملة في ميشأة التدرنب 
 «.إسرا إنر»، على أ  نتولى التدرنب مدّربو  م  في أبو ظبي

 7/1/2021، الخليج، الشارقة
 

 انضمام باحية إماراتية لطاقم صحيفة "إسرائيل اليوم" .45
أفادت القياة السابعة العبرنة صباح األحد، أ  مجموعة "إسرائنل النوم" اإلعالمنة : القدس المحتلة

م  اإلمارات العربنة المتحدة كمعّلقة وكاتبة عمود في  أعليت ايضمام الباحنثة الدكتورة يجاة السعند
وعبر رئنس تحرنر صحنفة "إسرائنل النوم" "بوعز بسموت" اإلسرائنلنة ع  ارتناحه لهذه  الصحنفة.
كما كشفت القياة السابعة العبرنة أيه قبل عدة أشهر شاركت الدكتورة يجاة السعند في  الخطوة.

 نل هنوم" والميتدى الكيسي وميتدى شنلو."مؤتمر إسرائنل" لصحنفة "إسرائ
 10/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 2021"بي دي أس" تدعو لمفاقمة عزلة االحتالل في  .46

دعت "حركة مقاطعة إسرائنل" في العالم والمعروفة اختصارا بـ "بي دي أس"، نوم األحد، إلى : رام هللا
ت مقاطعتها وسحب االستنثمارات ميها وفرض ، وتكنثنف حمال2021مفاقمة عزلة االحتالل في 

، يشر على 2020وقالت الحركة، في تقرنر استعرضت فنه إيجازاتها خالل  عقوبات دولنة علنها.
موقعها، إ  "موجة التطبنع مع إسرائنل الجارفة تتطلب تضافر جهود كل حرنص على القضنة 
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لى ضرورة تصعند مياهضة التطبنع، وشددت الحركة ع الفلسطنينة وحقوق شعوب الميطقة العربنة".
 وتكنثنف حمالت مقاطعة االحتالل وسحب االستنثمارات ميه وفرض العقوبات الدولنة علنه.

 10/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عام الحروب الممتّدة ...2021  .47
 معن  الطاهر

علت فنه جبهات عدة م  خالًنا م  المعارك والحروب في ميطقتيا العربنة، فقد اشت 2020لم نك  عام 
النم  وحتى لنبنا، مروًرا بالعراق وسورنة وقطاع غزة، وطاولت شظانا المعارك السعودنة، وشهدت 
إنرا  تفجنراٍت في ميشآتها اليوونة، واغتنل قائد فنلق القدس في الحرس النثوري اإلنرايي، قاسم 

اغتنل رائد المشروع اليووي اإلنرايي، سلنمايي، بغارة جونة أمنركنة بالقرب م  مطار بغداد، وأخنًرا 
 محس  فخري زاده. 

شهد قطاع غزة، خالل العام الميصرم، نثالنثمائة غارة إسرائنلنة، وطاولت الصوارنخ الفلسطنينة 
والبالويات الحرارنة مستوطيات غالف غزة، ووصلت إلى بعض المد  اإلسرائنلنة القرنبة. أما سورنة، 

لى جايب معارك اليظام وال معارضة، ووجود قوات روسنة وأمنركنة وتركنة فنها، فقد تعّرضت وا 
لخمسن  غارة إسرائنلنة في مواقع تعود إلى حزب هللا والحرس النثوري اإلنرايي الذي زاد م  رقعة 
ايتشاره على األرض السورنة، وتمّك  م  التموضع على طول الطرنق البرّي الذي نربط بن  الحدود 

إلى داخل سورنة، وم  يقل أعداد كبنرة م  الصوارنخ البالستنة القادرة على اإلنراينة عبر العراق 
الوصول إلى عمق الجبهة الداخلنة اإلسرائنلنة. ذلك كله نعيي، بوضوح، أ  ميطقتيا عاشت حالة 

 .2020حرب كاملة بأشكالها المختلفة خالل عام 
ئش قد ُنقدم علنه الرئنس األمنركي، ، فنبدأ والعالم نحبس أيفاسه تخّوًفا م  عمل طا2021أما عام 

دويالد ترامب، إلعاقة ايتقال السلطة إلى الرئنس الميَتخب جو باند ، أو لجعل مهمته في التفاوض 
على الملف اليووي اإلنرايي أكنثر صعوبة، عبر إنجاد حقائق جدندة على األرض، قد توّرط اإلدارة 

التحلنالت ع  توّقعات ضربة أمنركنة على إنرا ،  األمنركنة التالنة في مواجهة طونلة. لذا، تكنثر
تتياول هدفها ومداها، وتوقعات ردة الفعل اإلنراينة علنها، وهل ستتمّك  م  احتواء الموقف، كما 
فعلت تجاه عملنتي اغتنال سلنمايي وزاده، وتجاه الغارات اإلسرائنلنة على مواقعها في سورنة، لتفونت 

ة جدندة مع خلنفته، أم أيها ستيفذ رًدا مياسًبا؟ علًما أ  خنارات الرد الفرصة على ترامب، وبدء صفح
وأماكيه المحتملة واسعة، تمتد م  المصالح األمنركنة في الخلنج، إلى األرض الفلسطنينة المحتلة، 
أو تيطلق م  إنرا  ذاتها، أو م  مواقع حلفائها في سورنة ولبيا  والعراق والنم ، ما نجعل التيبؤ 
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عها وتطّورها مسألة صعبة، ونترك الخنارات مفتوحًة على مصراعنها. وتقل فرص ترامب لشّ  بايدال
هذه الحرب إذا ما واجهته إنرا  وحلفاؤها بضبط اليفس، مع مالحظة أ  التارنخ نحفل بالحوادث 

 المفتعلة التي اسُتخدمت إلشعال الحروب وتأجنج اليزاعات.
ل ترامب ع  رئاسة الوالنات المتحدة؛ إذ ما زالت بؤرة الشر ل  تختفي المخاطر على ميطقتيا برحن

المتمنّثلة بالكنا  الصهنويي قائمة، وال توجد إرادة دولنة إلنجاد حلٍّ نكفل للشعب الفلسطنيي حقوقه 
العادلة، وستيحصر الجهود األمنركنة والدولنة في إطار إدارة الصراع، في وقٍت سنزداد فنه قضم 

توسنع المستوطيات. كما أ  تحّول التطبنع العربي مع الكنا  الصهنويي إلى األرض الفلسطنينة و 
تحالٍف في مواجهة قوى إقلنمنة أخرى، منثل إنرا  وتركنا، سنجّر الميطقة إلى مخاطر ستّتسع بعودة 

الروسنة، في  –إسرائنل إلى ممارسة دور الشرطي في الميطقة، فضاًل ع  ايعكاس العالقة األمنركنة 
ة الرئنس باند ، على تطّورات الوضع في سورنة، ومحاوالت إدراج ملف الصوارنخ البالستنة ظل إدار 

واليفوذ اإلنرايي في الميطقة ضم  بيود المفاوضات على الملف اليووي اإلنرايي، وهي بيوٌد، تفوق 
فهذه في أهمنتها، باليسبة إلى الكنا  الصهنويي وبعض دول الميطقة، امتالك إنرا  قيبلة يوونة؛ 

الصوارنخ نمك  استخدامها في يزاعاٍت محدودة، على عكس السالح اليووي الذي ُنعتبر سالًحا 
للردع، وطرنًقا للوصول إلى حالة م  تواز  القوى، م  شأيها أ  تميع أي طرٍف م  اإلقدام على 

وب، لك  استخدامه، هذا كله سُنبقي ميطقتيا عرضًة ألشكال مختلفة م  التوترات واليزاعات والحر 
 السؤال الرئنس هيا نترّكز حول أشكالها المتوقعة.

 في الجانب اإلسرائيلي
كنثنرة المتغّنرات العسكرنة والتقينة والسناسنة التي أنّثرت في قدرات الجنش اإلسرائنلي ميذ آخر حروبه 

ولى ، وااليتفاضتن  الفلسطنينتن  األ1982، واحتالله بنروت في 1973مع الجنوش العربنة في عام 
 2012و 2008، وم  نثم حروبه على قطاع غزة، في 2000والنثاينة، وايسحابه م  لبيا  في عام 

 . 2006، وحربه على لبيا  في 2014و
لم تعد الجنوش العربنة مصدر التهدند األول للكنا  الصهنويي، حنث ُحّندت ميذ توقنع اتفاق كامب 

اتفاقنة وادي عربة مع األرد ، وتوقنع اتفاق  دنفند مع مصر، واالحتالل األمنركي للعراق، وتوقنع
يهاك سورنة في الحرب الضارنة التي تشهدها. لم تعد  أوسلو مع ميظمة التحرنر الفلسطنينة، وا 
الجنوش العربنة مصدر قلٍق للجايب اإلسرائنلي، إذ اختفت جبهاتها معه. وفي الوقت ذاته، توّلدت 

ابط فنهما قوات شبه يظامنة: جبهة قطاع غزة، حنث جبهاٌت أخرى ذات طبنعة مختلفة؛ جبهتا  تر 
حركتا حماس والجهاد اإلسالمي وفصائل المقاومة الفلسطنينة، وهي جبهة دائمة االشتعال، فما إ  
تهدأ أناًما حتى تشتعل بضرباٍت وضرباٍت مضاّدة، مع ترّقٍب دائم اليفجارها، كما حدث في 



 
 
 
 

 

 23 ص             5430 العدد:             1/11/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

في  2006اينة مفترضة، وهادئة بحذر، ميذ حرب عام االجتناحات اإلسرائنلنة النثالنثة. وجبهة نث
الجيوب اللبيايي، وا   كايت قد امتدت إلى سورنة التي ايتشرت فنها قوات م  حزب هللا بعد ايحنازه 
لليظام السوري، جيًبا إلى جيب مع الحرس النثوري اإلنرايي، حنث نسعى جنش العدو إلى إعاقة يقل 

توجنه ضرباٍت مستمرة لمواقعهما في سورنة وعلى الحدود  األسلحة والصوارنخ ومراكمتها عبر
العراقنة، م  دو  ردٍّ ميهما، لك  كل التقدنرات تشنر إلى تحقنق يجاٍح الفٍت على مستوى تخزن  
قامة ميشآت تصينع عسكرنة، على الرغم م  كنثافة الضربات  ترساية صاروخنة، وتموضع قوات، وا 

ذلك وسط معادلة معقدة، عمادها عدم الرد على الضربات  التي ُوّجهت إلى تلك المواقع، وتم
 .2020اإلسرائنلنة، واالستمرار في تدّفق السالح والقوات. ولم تتغنر هذه المعادلة خالل عام 

طالق  نثمة جبهة نثالنثة في الضفة الغربنة تتمنّثل في عملنات "الذئاب الميفردة"، م  طع  ودهس وا 
متعّددة. وهي في حالة اشتباك مستمر مع االحتالل، على الرغم م  يار، وأشكال المقاومة الشعبنة ال

تيسنقه األميي مع السلطة الفلسطنينة، األمر الذي أيهك الجنش اإلسرائنلي ميذ االيتفاضة األولى، 
وحّول وحدات المشاة التي ايتشرت على الحواجز وفي الطرقات إلى وحدات ُشَرطنة، وأعاق برامجها 

 م  روحها المعيونة.التدرنبنة، وأضعف 
في الحروب األخنرة على غزة ولبيا ، تراجعت أفكار كايت تشّكل جوهر االستراتنجنة العسكرنة 
اإلسرائنلنة، منثل فكرة الحرب الخاطفة القادرة على تحقنق اليصر في غضو  ساعات أو أنام، ويقل 

بعاد الجبهة الداخلنة عيها، حنث كا  المس توط  اإلسرائنلي نجلس المعركة إلى أرض الخصم، وا 
 على مقاهي تل أبنب وشواطئها، في وقت نحتل فنه الجنش اإلسرائنلي أراضي عربنة جدندة. 

وقد حّققت اآللة العسكرنة اإلسرائنلنة تقّدًما كبنًرا في القوة اليارنة التي تمتلكها؛ في سالح الجو 
مدّعمة بالتكيولوجنا الحدننثة، إضافة والصوارنخ والمدفعنة، كما هي الحال في قدرتها االستخبارنة ال

إلى قدراتها التقينة باستخدام الطائرات المسّنرة واألقمار الصياعنة ألغراض عسكرنة، وصلت إلى حّد 
ولكن تلك اآللة المتطّورة واجهت يالث استخدامها في عملنات االغتنال والقتل وتوجنهها ع  ُبعد. 

 نقاط ضع ، هي بمنزلة كعب أخيل:
يتنجة تطّور القدرات الصاروخنة في قطاع غزة، ولدى حزب هللا، ظهرت معطنات جدندة  األولى:

أّدت إلى يشوء جبهة داخلنة في الكنا  الصهنويي، إذ لم نعد العمق اإلسرائنلي، بما فنه م  مد  
ومستوطيات وميشآت اقتصادنة، بعنًدا ع  أي حرٍب محتملة. وقد تيامت هذه القدرات بشكل الفت 

لعامن  الماضنن ، فأصبحت دولة االحتالل كلها ضم  مدى هذه الصوارنخ، وخصوًصا في خالل ا
ظل عدم يجاح ميظومة القبة الحدندنة في التصّدي لها. لهذا، وفي أي حرٍب مقبلة، ستكو  إسرائنل 

 على قطاع غزة. 2014بأسرها ميغمسة فنها على يحو أشّد مما شهدته خالل حرب عام 
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لمدى الزميي للحروب؛ ففكرة الحروب التقلندنة الخاطفة قد ايتهت، ولم تعد هياك تتعلق با اليانية:
بادتها. أي حرٍب جدندٍة ستستغرق وقًتا طوناًل، وستكو  إسرائنل  جنوش كالسنكنة نمك  تطونقها وا 
كلها تحت وطأتها بدرجات مختلفة، وسقوط بضعة صوارنخ على التجمعات الكبرى في كل نوم 

 شّل الحناة فنها، وجعل سكايها نقضو  أغلب أوقاتهم في المالجئ.سنكو  كفناًل ب
تتعّلق بوحدات المشاة في الجنش اإلسرائنلي. ايتبه رؤساء أركا  الجنش المتعاقبن  إلى  اليالية:

ضعف قدرات وحدات المشاة، على عكس التطّور الكبنر الحاصل لدى وحدات الجنش األخرى، منثل 
و، والصوارنخ، وسالح االستخبارات، والتطّور التقيي العام. فم  المعروف القوة اليارنة، وسالح الج

أ  الطائرة والصاروخ قادرا  على تدمنر األهداف المقصودة، لك  لنس على احتاللها أو السنطرة 
علنها، والتي ال نمك  أ  تتم م  دو  العامل البشري. وضع الجنش اإلسرائنلي خطًطا عدة م  أجل 

لمشاة، لكيها اصطدمت بتطّورات الوضع في األرض المحتلة، كما باألزمات تطونر وحدات ا
السناسنة في داخل الكنا  الصهنويي، والموازيات الالزمة، واستدعاء وحدات المشاة للسنطرة على 
الوضع في األرض المحتلة وحمانة المستوطين ، ايتهاًء بما سببته جائحة كورويا، فلم تتمك  فعلًنا 

 هنل هذه الوحدات وتدرنبها وربطها بالتقّدم الذي طرأ على أذرع الجنش األخرى.م  إعادة تأ
توالت محاوالت قادة الجنش اإلسرائنلي لتحقنق ذلك، ميذ وضع رئنس األركا  األسبق، غابي 

، 2015، والتي طّورها غادي آنزيكوت إلى خطة "جدعو "، في 2008أشكيازي، خطة "تنفن " في عام 
، 2020األركا  الحالي، أفنف كوخافي، على خطة ُعرفت باسم "تيوفا"، في عام لتستقر مع رئنس 

بهدف إعادة االعتبار إلى سالح المشاة في أرض المعركة. لك  الذي تحّقق فعاًل هو تأهنل بضع 
وحدات فقط م  وحدات الُيخبة في الجنش اإلسرائنلي لتمكنيها م  استخدام القدرات التقينة المتوافرة، 

مل مع المعطنات المنداينة، وميحها صالحنة االتصال المباشر مع أسلحة الجنش األخرى والتعا
 خالل مهماتها المنداينة.

وما قبله، قد يكون باإلمكان التنبؤ بما قد يحدث في  2020على وقع ما حدث من تطّورات في عام 
 ، ونلخصه بما يلي:2021عام 

تالل أراٍض جدندة والبقاء فنها، سواًء في غزة أم م  الصعب الحدنث ع  اجتناحاٍت تستهدف اح -1
 في جيوب لبيا ، لك  قد يشهد تقّدًما محدوًدا في بعض المواقع نعقبه ايسحاب سرنع.

السمة الرئنسة لعملنات الجنش اإلسرائنلي ستكو  استخدام القدرة اليارنة الكبنرة التي نمتلكها، وقد  -2
ل وقوع مواجهاٍت واسعة باتجاه ضرب أهداف اقتصادنة وبيى نلجأ إلى التوّسع في استخدامها في حا

 تحتنة.
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قد نتمّنز هذا العام باستخدام وحدات الُيخبة في عملنات كومايدوز واسعة، لضرب أهداف، أو  -3
مواقع ومستودعات أسلحة، وقواعد صوارنخ، ومراكز قنادة بعندة ع  الخطوط األمامنة، وبالتيسنق 

ة واالستخبارات. وهو ُنعّد تطونًرا ألسلوب الجنش اإلسرائنلي الحالي، مع أسلحة الجو والمدفعن
المتمنّثل بغاراٍت جونٍة وصاروخنٍة فحسب، قد ال تكو  قادرًة على تدمنر أهدافها. لذا، أي موقع مهم 
قد نكو  معّرًضا لالستهداف بعملناٍت أرضنة، بغض اليظر ع  مكايه. نسمح هذا اليمط م  

حقنق ما نعتقد أيه إيجازات، م  دو  التوّرط في حرٍب طونلة، وم  دو  الحاجة العملنات للعدو بت
إلى موافقاٍت دولنٍة مسبقٍة على عملناته، ونكو  بذلك قد تجّيب حدوث شلل كامل في بينته 
االقتصادنة وجبهته الداخلنة يتنجة حرٍب طونلة. وقد سبق للجنش اإلسرائنلي تيفنذ عملناٍت محدودة 

 يمط على الجبهات، المصرنة والسورنة واللبياينة، في السبعنينات.ضم  هذا ال
 سنشهد هذه العام توّسًعا في استخدام أسالنب جدندة، منثل الطائرات المسّنرة والعملنات السنبراينة. -4
م  المهم االيتباه إلى عملنة اغتنال العالم اليووي اإلنرايي، محس  فخري زاده، في طهرا ، إذ قد  -5

يموذًجا ُنحتذى في اغتنال شخصناٍت قنادنٍة عبر استخدام األقمار الصياعنة والطائرات  تشّكل
المسّنرة، وتقينات التعّرف على األشخاص المستهدفن ، ما نعيي أ  مفهوم األم  الشخصي للقنادات 

ايتباه  والمسؤولن  قد تغّنرت أسالنبه، وما عاد نعتمد على عدد الحّراس والمرافقن ، وهذا نحتاج إلى
 مبكر وتغننر في يمط العادات المتبعة لحمانة الشخصنات. 

بعض مواقع التطبنع الرسمي العربي، وخصوًصا تلك التي ايتقلت م  موقع تطبنع العالقات إلى  -6
موقع التحالف، ستميح العدو مّنزات إضافنة، سواًء باستعادته دور الشرطي، أم بالتعاو  االستخباري 

خله المباشر في الوضع الداخلي، أم حتى بميحه تسهنالٍت وموطئ قدم نعّزز م  والعسكري، أم بتد
 إمكاياته.

نثمة عوامل أخرى سنكو  لها أنثر كبنر في مسار األمور، منثل المفاوضات مع إنرا  حول ملفها  -7
التركنة، فقد تسعى  -األمنركنة  –اليووي والصاروخي ويفوذها في الميطقة، والعالقات الروسنة 

 طراف المختلفة إلى إحداث وقائع للتأنثنر في مجرى األحداث.األ
استراتنجنة العدو تلك حافلة بمكام  ضعف نمك  م  خاللها إلحاق هزنمة مدّونة به عبر السعي 
إلى تطونر الهّبات النثورنة في الضفة الغربنة إلى ايتفاضة شاملة، والتي م  شأيها أ  تشّل قطاعات 

ستخباري، وتخرج بعضها م  أي مواجهة مقبلة. كما أ  اليضال الشعبي واسعة م  جنشه وجهده اال
العربي ضد التطبنع سنكو  قادًرا على الحّد م  أضراره، والعمل على مياهضته، وكذلك فإ  تعرنة 
لحاق الهزنمة به في  يظام األبارتهاند الصهنويي سنربك عالقاته الدولنة، والحًقا قد نؤدي إلى عزله، وا 

امراته، ستربك استراتنجنته بأسرها؛ فهو غنر قادر على احتمال الهزائم. وتبقى خاصرة أيٍّ م  مغ



 
 
 
 

 

 26 ص             5430 العدد:             1/11/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

العدو الرخوة، والمتمنثلة في جبهته الداخلنة، هدًفا مشروًعا للرّد على مغامراته العسكرنة، إاّل أ  هذا 
راجع االستراتنجي كله نقتضي موقًفا حازًما مبيًنا على اإلنما  بقدرتيا على االيتصار، ورؤنة حالة الت

 التي تعصف بالعدو وحلفائه، مهما بدت علنهم مظاهر القوة الزائفة.
 11/1/2021، العربي الجديد، لندن

 
 إنها ليست "نهاية التاريخ" العربي.. أيها المطبعون .48

 باسم يعنم
نحاول، وبقوة، مروجو "التطبنع" في هذه األنام تسونق بضاعتهم الكاسدة، بربطها بعدد م  

تخالصات، وترونج هذه االستخالصات على أيها حقائق دامغة ال مجال للتشكنك فنها، بل االس
نجب األخذ بها والبياء علنها. ولك  م  نتفحص هذه االستخالصات، حتى لو لم نك  خبنرا 
استراتنجنا أو عالما بالتارنخ، نكتشف أييا أمام أوهام تخلقت في عقل الطبقة العربنة الحاكمة، يتنجة 

ج آنثم بن  الخوف على السلطة والجهل بسي  التارنخ، نحاولو  بنعها ليا على أيها يتائج يهائنة زوا
لمرحلة تارنخنة، ايتهت بهزنمة العرب والمسلمن  هزنمة ساحقة، وايتصار العدو الصهنويي يصرا ال 

أ  يركب قطار  مراء وال مشاحة فنه، وعلنه فإيها فرصتيا األخنرة إليقاذ ما تبقى م  ركاميا، وعلنيا
"التطبنع"، لنحمليا إلى بر االزدهار والرفاهنة والسالم حسب الرؤنة التي روجها جارند كوشينر، كبنر 
مستشاري وصهر الرئنس المغادر غنر مأسوف علنه، دويالد ترامب. بمعيى أّ  ما يراه النوم هو 

" في هذه الجولة الحضارنة، حتى "يهانة التارنخ" العربي، وعلنيا أ  يضع أندنيا في أندي "الميتصرن 
 يحجز ليا مقعدا مرنحا في المستقبل الذي سترسمه األندي الصهنوينة للميطقة.

 يمكن للمتأمل في الحجج "األوهام" التي يسوقها المطبعون أن يرصد الحجج التالية:
زوالها أوال: نيطلق المطبعو  م  الوهم بأ  دولة الكنا  حقنقة قائمة ومستمرة في المستقبل و 

مستحنل. هذه الحجة )الوهم( تتصدع بمجرد أ  تضعها في منزا  التارنخ القرنب والبعند، زماينا 
وجغرافنا. فالقارئ لتارنخ االستعمار والمستعمرن  على مدار التارنخ، نعلم نقنيا أيه في وجود شعوب 

مر مهما طال الزم ، حنة تقاوم وجود األغراب، ندرك بما ال نترك مجاال للشك أيه ال بقاء لمستع
 طالما تقاومه شعوب تحلم بالحرنة والكرامة، ولعل يصنب شعبيا الفلسطنيي م  ذلك أعظمه.

فعلى مدار قر  م  الزما  لم نبخل شعبيا بغاٍل أو رخنص في سبنل حرنته وكرامته واستقالله، وهيا 
نقنا وغنرها كنثنر، كشاهد ال مجال للحدنث بالتفاصنل ع  تجربة الهيد وفنتيام والجزائر وجيوب أفر 

م  التارنخ المعاصر على أيه ال توجد قوة على األرض نمك  أ  تكبل شعبا نحلم بالحرنة ونتطلع 
 لالستقالل.
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أما المستقبل فحدث وال حرج، ويبدأه م  دولة الكنا  يفسه، فالمتتبع ألخبار الكنا  ل  نغنب عيه أ  
الستمرار. فهذا يتيناهو في االحتفال بالذكرى السبعن  قادته أيفسهم نشكو  في قدرته على البقاء وا

 لقنام الكنا  نعل  ع  أقصى أميناته بأ  نحتفل الكنا  بذكرى تأسنسه المائة.
لى الكنا ، سنرصد ازدنادا ملحوظا في الهروب م  الكنا  إلى  إ  الراصد لحركة الهجرة م  وا 

الصحفنن  الصهانية متهكما، حنث أكد  الخارج، بمجرد أ  نحدث تصعند كبنر، مصداقا لقول أحد
أ  معظم "اإلسرائنلنن " نؤميو  بحل الدولتن ، ولكّيه ال نعيي الحل المتعارف علنه للصراع بن  
يما نعيي الحصول على جوازي سفر، أحدهما "اإلسرائنلي" والنثايي لدولة أخرى نهربو   الطرفن ، وا 

ق البقاء إذ ؟ شعٌب نبذل الغالي واليفنس في سبنل إلنها إذا ضاقت بهم األمور في الكنا . م  نستح
 الدفاع ع  أرضه ومقدساته، أم شعب نبحث ع  فرصة للهروب؟

، التي CIAلنس بعندا ع  ذلك الكنثنر م  الدراسات، وبعضها تتبع جهاز المخابرات األمرنكنة 
ث نحدد سيوات منثل تتساءل ع  إمكاينة وجود الكنا  خالل العقود القادمة، وبعضها أكنثر تحدندا حن

. في هذا السناق، ال بد أ  يذكر بأ  يشأة هذا الكنا  جاءت بشكل أساس، يتنجة ٢٠٥٠و ٢٠٣٠
تقاطع مصالح الدول الكبرى في حنيه، وأ  اعتماد الكنا  دولة عضوا في األمم المتحدة ال نزال، 

إلى دنارهم. تيفنذ ذلك  حتى اللحظة، اعتمادا مشروطا بقنام دولة فلسطنينة مستقلة وعودة الالجئن 
نعيي ايتهاء الكنا  موضوعنا، وعدم تيفنذه نعيي بقاء عالمة استفهام كبنرة حول بقائه، مما نبقنه في 

 حالة بحث دائم ع  الشرعنة والشعور العمنق بالتهدند الوجودي.
تفحص نثاينا: نحاول المطبعو  تسونق التحالف مع الكنا  لصد هجوم "الغزاة" على الميطقة. عيد 

هذا االدعاء، يكتشف أ  المقصود بالغزاة هم الفرس واألتراك. هذه المحاولة البائسة للّي أعياق 
التارنخ والجغرافنا، ل  تيطلي على طفل صغنر سمع في مدرسته ع  تارنخ الميطقة. فإنرا  وتركنا 

عة حضارتها دول أصنلة في الميطقة، وجزء م  تارنخها وحاضرها ومستقبلها، شاركت بقوة في صيا
ورسم معالمها لقرو . هذه الحقنقة النثابتة كالشمس ل  تغنرها حراكات بعض الصغار هيا أو هياك، 

 حتى لو اتفقيا أو اختلفيا مع سناسات هذه الدول، فإ  ما نجمعيا بها أكنثر بكنثنر مما نفرقيا.
قوة، وتارنخه كله م  ياحنة أخرى، كنف سيستعن  بكنا  طارئ، حتى لو امتلك كنثنرا م  مقومات ال

نشي بدوره في زرع الفت  والشحياء بن  الفرقاء، لنستمر في تسّنده للمشهد؟ ألم نساهم الكنا  بشكل 
كبنر في تعزنز ايقسام السودا ؟ ألم تسرب التقارنر الصحفنة ع  دور الكنا  في بياء سد اليهضة؟ 

استهدف األبرناء في حمام الشط م  الذي ضغط على اإلدارات األمرنكنة لتدمنر العراق؟ م  الذي 
في تويس؟ م  الذي خطط ويفذ اغتنال الشهند محمود المبحوح رحمه هللا في دبي، ضاربا بعرض 

 الحائط مصالح الدول وأميها واستقرارها؟
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إ  أمييا القومي نرتكز بشكل أساس على يبذ الخالفات البنينة والصراعات العبنثنة، والبحث ع  
 ائمة على الجوار الحس ، واالحترام المتبادل.المصالح المشتركة الق

نثالنثا: الوهم النثالث الذي نؤم  به هؤالء المطبعو ، هو المصالح الوطينة للدول الموقعة، بعندا ع  
التزاماتها القومنة واإلسالمنة تجاه القضنة المركزنة لألمة، قضنة فلسطن . ولعل هذا الوهم هو 

يي الدول المطبعة، ولكيه أقلها قدرة على الصمود في وجه األقوى لتسونق "التطبنع" لدى مواط
الحقائق الساطعة لتارنخ هذا الكنا  مع كل الدول التي عقد معها الكنا  اتفاقنات "سالم"، ابتداء 

 بمصر، مرورا باألرد  وايتهاء بالسلطة الوطينة الفلسطنينة.
وهو مصالح االحتالل وتعزنز سنطرته  أنثبتت عقود م  العالقات "السلمنة" أيها فقط في اتجاه واحد،

وتفرده في الميطقة، وأيه عدا اإليجازات السناسنة واألمينة التي حققها الكنا  لصالحه، لم تحدث 
 الطفرة االقتصادنة التي روجتها االتفاقنات بن  هذه الدول والكنا .

نة، هو صاحب الند العلنا إ  الكنا  سنكو  بما نملك م  إمكاينات تقينة وشبكة عالقات إقلنمنة ودول
في أي عالقة، وسنستنثمرها حتى اليهانة لصالحه. الكنا  عنيه على الممرات االستراتنجنة والنثروات 
الهائلة الطبنعنة التي تسنطر علنها هذه الدول، كما أيه نتطلع للتخلص م  حالة العزلة والحصار 

ى مستوى الشرعنة والوجود والقدرة على التي كلفته كنثنرا على مدار العقود الماضنة، سواء كا  عل
 التمدد، أو المستوى االقتصادي واألميي والعسكري.

م  ياحنة نثاينة، ندعي المطبعو  أ  اتفاقنة السالم ستزنح ع  كاهلهم عبئا كبنرا، متمنثال في 
الموازيات الهائلة التي تستقطع إلعداد الجنوش لمواجهة العدو والدفاع ع  فلسطن  والقضنة 

لسطنينة. بدانة كم حربا حقنقنة خاضها الحكام العرب م  أجل فلسطن ؟ وخاصة الدولة المطّبعة الف
مؤخرا؟ وما هي اإليجازات التي حققوها؟ نثم إ  الملنارات التي أيفقت على شراء األسلحة، لم تك  

 نوما إال لقهر الشعوب أو تهدند الجنرا  م  العرب والمسلمن .
ي إطار تبرنر خطنئتهم، أيهم نفعلو  ذلك في إطار دعمهم للقضنة رابعا: ندعي المطبعو ، ف

الفلسطنينة ودعمهم النثابت للحق الفلسطنيي. بدانة الفلسطنينو  لنسوا قّصرا حتى نتصرف أحٌد 
بالينابة عيهم، وكنف نصلح هذا االدعاء مع حقنقة أيه لم نتم التشاور مع أي طرف فلسطنيي، وأّ  

 ستيكروا هذه المعاهدات واعتبروها خناية لقضنتهم؟الفلسطنينن  باإلجماع ا
نثم كنف يفهم الميطق الذي نجمع بن  دعم القضنة الفلسطنينة والحقوق األصنلة لشعبها، نثم 
جراءات وسناسات تقوض األسس التي نستيد إلنها اليضال الفلسطنيي مع االحتالل؟ فأن   سلوكنات وا 

، وتوقنع ٦٧والمستوطيات في أراضنيا المحتلة عام  دعم القضنة الفلسطنينة في دعم المستوطين 
االتفاقنات التجارنة معهم واستنراد بضائعهم م  أراضنيا المسروقة؟ فمؤخرا، على سبنل المنثال، 
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أطلقت دبي وأبو ظبي مشروعات مشتركة مع عتاة الصهانية، لمضاعفة عدد المستوطين  في الضفة 
ل مشارنع ستيفذها شركتا طورا ودفاش فرادنس المحتلة لنصل إلى ملنو  مستوط ، م  خال

 الصهنوينتن  بدعم إماراتي.
أن  الدعم للفلسطنينن  وصمودهم في المساهمة وبشكل مباشر في تهوند القدس وترحنل سكايها 
العرب، م  خالل شركات إماراتنة وسنطة لشراء ميازل الفلسطنينن  وبنعها للنهود؟ هل دعم 

ادي "بنتار" الصهنويي المتطرف، الذي شعاره الرئنسي "الموت للعرب"؟ الفلسطنينن  نتحقق بدعم ي
هل دعم الفلسطنينن  نتحقق م  خالل تبيي مشروعات تهدف لشطب حقوق الالجئن  الفلسطنينن ، 
بالعمل على تقونض وكالة الغوث "األويروا"، حنث تبيت اإلمارات دراسة صهنوينة أصدرها معهد 

ويي، أهم المراكز المقربة م  صايعي القرار في الكنا ، ونقدم فنه رؤنة أبحاث األم  القومي الصهن
مفصلة إليهاء عمل وكالة الغوث "األويروا"، ع  طرنق شطب ملف الالجئن ، جوهر الصراع مع 
االحتالل؟ أم الدعم نتحقق بتبيي مشروعات تكيولوجنة لدعم الميظومة األمينة الصهنوينة وقدراتها 

 لشعب الفلسطنيي؟على السنطرة على ا
ل  نطول الزم  كنثنرا حتى يسمع ع  األدوار التخرنبنة للصهانية في البالد العربنة، ونكتشف 
مواطيو الدول المطبعة أ  حكامهم سوقوا علنهم األوهام، مقابل تنثبنت حكمهم وتعظنم سلطاتهم 

نثوا فنها فسادا سناسنا وأمينا ونثرواتهم، وأيهم فتحوا أبواب دولهم على مصراعنها للعابنثن  والمارقن  لنعن
واقتصادنا وأخالقنا، ولعل ما سمعياه في بعض التقارنر ع  السرقات في الفيادق، مؤشر بسنط على 

 ما هو قادم.
تموز/  24لعله م  المفند هيا التذكنر بأقوال أحد أهم مؤسسي هذا الكنا ، دنفند ب  غورنو ، ففي 

، قال رئنس الحكومة الصهنوينة أشناء قاسنة جدا ع  ، بعد شهرن  على قنام الكنا 1948نولنو 
المجتمع الصهنويي الجدند، معلقا على اليهب والسطو على ميازل الفلسطنينن ، بعد طردهم ميها 
بالقوة م  قبل العصابات الصهنوينة في حنيه: "تبن  أ  معظم النهود لصوص.. أيا أقول ذلك 

الحقنقة". هذه األقوال مكتوبة، حرفنا، في محضر بصورة متعمدة وبساطة؛ أليه لألسف هذه هي 
 جلسة لمركز مباي، المحفوظ في متحف حزب العمل الصهنويي.

 بالفلسطنيي يقول في المنثل الشعبي: "اللي بنجرب المجرب عقله مخرب".. مع التحنة.
 11/1/2021، "21موقع "عربي 
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 ما الذي يتغير في العالقات اإلسرائيلية التركية؟ .49
 طايناسن  أق

ايتشرت خالل األسبوع الماضي أخبار تفند بإمكاينة فتح صفحة جدندة في العالقات بن  تركنا 
سرائنل، وهو ما أنثار يقاشات عدندة. وتتعلق هذه األخبار بايضمام تركنا إلى ركب الدول المطبعة  وا 

والشعوب  مع إسرائنل، ال شك أ  تداول منثل هذه األخبار سوف نكو  محبطا باليسبة للفلسطنينن 
العربنة؛ لكيها في الوقت يفسه سوف تشعر الدول التي ايخرطت في سباق التطبنع باالرتناح، ال 
سنما أ  الموقف المبدئي الذي لطالما تبيته تركنا تجاه هذه الدول المطبعة كا  دائما نجعلها تشعر 

 بالحرج.
بار كا  خبرا ميسوبا لي لك  المسألة لنست بهذه البساطة، إ  السبب األصلي لظهور هذه األخ

بشكل خاطئ. نفند هذا االدعاء الذي ايتشر في اإلعالم العربي بأييا يبحث ع  فرصة للتقارب مع 
ذا خطت إسرائنل خطوة يحويا سيخطو خطوتن . علمت بأمر هذه األخبار عيدما تلقنت  إسرائنل، وا 

أدِل أبدا بمنثل هذا  -ول -لم  العدند م  الرسائل، التي تسأليي ع  مدى صحتها؛ لك  الحقنقة أييي
التصرنح؛ لك  إذا كا  هذا هو الحال، كنف نمك  لتصرنح لم نصدر عيي أبدا أ  نيتشر بهذا 

 الشكل؟.
بعد القلنل م  البحث، فهمت حقنقة الموضوع: كا  مسعود حقي جاشن ، مستشار الرئنس التركي 

ال نعكس سوى رأنه الشخصي، وال للشؤو  الخارجنة، هو م  أدلى بتصرنح ممانثل؛ لك  ما قاله 
نمنثل الموقف الحالي للحكومة أو الرئاسة التركنة. وفي الواقع، لم تبذل تركنا أي جهود لتحقنق منثل 

 هذا التقارب بن  الطرفن .
ال نمك  اعتبار هذا التصرنح دلنال على حدوث تطور جدند في العالقات مع إسرائنل، وأكنثر ما 

للرئنس أردوغا ، الذي وصف فنه الوضع الحالي قائال "إ  عالقاتيا نؤكد ذلك التصرنح المقتضب 
مع إسرائنل على مستوى التعاو  االستخباراتي لم تيقطع؛ لكيها تواجه صعوبات بسبب األشخاص 

 -بكل وضوح-الموجودن  في هرم السلطة اإلسرائنلنة. وهذا نعيي أ  أسباب تدهور هذه العالقات 
ع سناسة االحتالل، وارتكاب المجازر، واستمرار الحصار والمشارنع هو إصرار إسرائنل على اتبا

االستنطاينة، التي تتجاهل الفلسطنينن  والمسلمن  بشكل عام. إ  موقف تركنا م  هذه القضنة 
واضح "ال نمكييا قبول أسلوب إسرائنل في التعامل مع األراضي الفلسطنينة. هذه هي اليقطة التي 

 مقاربتيا وفهميا للعدالة واحترام وحدة أراضي الدول". يختلف فنها مع إسرائنل:
وفق هذه التصرنحات، م  الواضح أ  ما قنل مؤخرا بشأ  عالقة تركنا مع إسرائنل بعند جدا ع  
التطبنع. أما فنما نتعلق بالشروط المطروحة لتجاوز بعض العقبات في العالقة الحالنة بن  البلدن ، 
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تزم إسرائنل بالفهم التركي لمسألة العدالة واحترام حق الفلسطنينن  فهي مذكورة بوضوح: نجب أ  تل
في السنادة على أراضنهم. وربما باليظر لطبنعة إسرائنل، فإ  هذا نعيي أ  تركنا تطلب شنئا 

 مستحنال؛ أل  الجمنع نعلمو  أ  هذه الدولة ال تغنر أبدا أجيداتها السرنة حول هذا الملف.
سرائنل كايت مبينة على االعتراف المتبادل ميذ البدانة، وهي نجب التذكنر بأ  العالق ات بن  تركنا وا 

مختلفة ع  عالقاتها بالدول العربنة. اعترفت أيقرة بإسرائنل ميذ إعال  دولتها، وكا  هياك تبادل 
للبعنثات الدبلوماسنة بن  الطرفن . ومؤخرا، أفسدت تركنا عالقتها مع إسرائنل، ووضعت يفسها في 

هة، ردا على السناسات الظالمة التي تمارس في حق الفلسطنينن . لهذا السبب، م  الخاطئ الواج
 اعتبار أيقرة جزءا م  مسار التطبنع مع تل أبنب.

عيد قنام دولة إسرائنل، كايت تركنا أول بلد ذي غالبنة إسالمنة نعترف بها، وكايت العالقات 
الفلسطنينن  باليسبة لتركنا كايت دائما أهم م  هذا الطبنعنة بن  البلدن  هي المعنار؛ لك  مكاية 

التقارب، وهيا نكم  الفرق الجوهري. في المقابل، تطبع الدول العربنة مع إسرائنل وتقدم لها الخدمات 
تحت الطاولة، بنيما خطابها الرسمي برمته نعكس عداء تجاه هذه الدولة؛ لذلك كايت الخطوات 

ة. بعبارة أخرى، إ  هذه البلدا  التي بيت عالقاتها على أساس خدمة األخنرة للتطبنع متوقعة وميطقن
مصالح إسرائنل في الخفاء، تعمل اآل  على كشف عالقات قائمة ميذ زم ، ولنست تتخذ خطوات 

 جدندة.
كايت تركنا ميذ البدانة واضحة في عالقاتها مع إسرائنل، ومعروف عيها أيها كايت أول بلد إسالمي 

لك  هذا ال نعيي أيها كايت راضنة ع  سناسات إسرائنل أو سكتت ع   نعترف بوجودها؛
االيتهاكات، وحتى خالل الفترات التي كايت فنها العالقات جندة يسبنا، فإ  ذلك كا  في صالح 
تركنا والشعب الفلسطنيي. وفي كل األحوال، مهما كا  مستوى هذه العالقات، فإ  تركنا تعد التيازل 

 الفلسطنينة خطا أحمر ل  تتجاوزه أبدا.ع  القدس والقضنة 
 10/1/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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