
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 %100أبو بكر: قرار بصرف رواتب أسرى من غزة بنسبة 

 فصائل فلسطينية: وقف الـ "أونروا " خدماتها أثناء الحظر بلبنان قرار غير مسؤول

 الفلسطينيين ضد كورونا.. األسبوع المقبل إدلشتاين: تطعيم األسرى 

 ا ممنهجا ضد الفلسطينيينتمارس قمعا وتمييز  "إسرائيل": 2020 "رايتس ووتش "هيومن

 متاجر اإلمارات تبدأ بيع النبيذ المنتج في مستوطنات إسرائيلية

أونــــروا تــــدةو لزهــــادة دةمهــــا ماليــــا  لت طيــــة 
 االحتياجات المتنامية لالجئين الفلسطينيين

 
 
 

 4... ص 
 

 5434 15/1/2021الجمعة 



 
 
 
 

 

 2 ص             5434 العدد:             1/15/2021الجمعة  التاريخ: 

 

                                    

  السلطة:
 5 من الشهر الجاري  20في الـ االنتخاباتاألحمد: من المتوقع إصدار مراسيم إجراء   2.
 5 ت الفلسطيني التعديالت الجديدة ةلى قانون االنتخابا ":الشرق األوسط"  3.
 6 %100أبو بكر: قرار بصرف رواتب أسرى من غزة بنسبة   4.
 6 بحّل أزمة موظفي غزةمن السلطة : قرار ةبدهللا  5.
 6 تجتمع للتحضير لجلسة مجلس األمن ودةم الرؤهة الفلسطينية للسالم "ةدم االنحياز"منصور:   6.
 7 اإلهمال الطبي بحق األسرى  تطالب منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في الفلسطينية "الخارجية"  7.
 7 المجلس الوطني يطالب بفرض ةقوبات ةلى وزهر أمن االحتالل  8.

 
  المقاومة:

 7 مسؤولون في فتح ينفون إشاةات حول مصالحة وشيكة بين عباس ودحالن  9.
 8 األسرى المصابين بكورونا يؤكد إهمال االحتالل المتعمد بحقهمقاسم: ارتفاع أةداد   10.
 8 وما يفرقنا التعاون معها "إسرائيل"ما يجمعنا مع الدول معاداة الزهار:   11.
 8 فتح تحمل االحتالل المسؤولية الكاملة ةن حياة األسرى   12.
 9 " حول إغالق العيادات والخدمات في لبنانااألونرو حماس تجري اتصاال مع مدير "  13.
 9 فصائل فلسطينية: وقف الـ "أونروا " خدماتها أثناء الحظر بلبنان قرار غير مسؤول  14.
 9 الضفةتحاول ت ييب رموز المقاومة الشعبية ب "إسرائيل"حماس:   15.
 10 مصدر لـ"األناضول": حماس ترفض التعامل مع المستشفى األمرهكي ب زة  16.
 10 "الديمقراطية": الصفقات التجارهة بين أنظمة ةربية والمستوطنات جرهمة حرب  17.
 11 لموقف الفلسطينيتحالف القوى بلبنان يؤكد ةلى وحدة ا  18.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 11 مليار دوالر للجم انخفاض سعر الدوالر 30بنك إسرائيل سيشتري   19.
 11 تعّين دبلوماسي ا خاّصا لدول الخليج "إسرائيل"  20.
 12 من إثيوبيا "إسرائيل"يصلون  مهاجر ا يهودي ا 162  21.
 12 إدلشتاين: تطعيم األسرى الفلسطينيين ضد كورونا.. األسبوع المقبل  22.
 12  تصعيد التنسيق اإلسرائيلي ودول خليجية للض ط ةلى بايدن في الشأن اإليراني  23.
 13  مليون دوالر 178ستبيع أنظمة رادار لسلوفاكيا بقيمة  "إسرائيل"  24.



 
 
 
 

 

 3 ص             5434 العدد:             1/15/2021الجمعة  التاريخ: 

 

                                    

 13 إلى التالحم« المشتركة»الليكود ةلى أصوات العرب يدفع  انقضاض  25.

 14 ينضم إلى صفوف ساةر« المستوطنات» رئيس  26.

 14 خيارات إسرائيلية لمواجهة إيران وسط توقعات بنشوء خالف مع إدارة بايدن 3طط ةسكرهة.. بينها خ  27.

 15 ثلثا اليهود المتدينين يعتبرون العرب خطرا  ةليهم  28.
 

  :األرض، الشعب
 16 مستوطنون يقتحمون األقصى وهؤدون طقوسا تلمودية  29.
 16 نادي األسير: ةدد اإلصابات بـ"الكورونا" بين صفوف األسرى في ارتفاع ُمتسارع  30.
 17 االحتالل ُيجبر مقدسي ا ةلى هدم منزله في بيت حنينا  31.
 17 ا ممنهجا ضد الفلسطينيينتمارس قمعا وتمييز  "إسرائيل": 2020 "رايتس ووتش "هيومن  32.
 18 مستوطنون يحرقون مركبتين وهحطمون ثالثة شمال رام هللا  33.
 18 إدانة وغضب ةارم.. أونروا تقرر إغالق مراكزها الصحية بمخيمات لبنان  34.
 19 مواطنا   41طالت  جيش االحتالل ينفذ حملة اةتقاالت  35.

 
  لبنان:

 19 "إسرائيل"شكوى لبنانية إلى مجلس األمن إلطالق راٍع اختطفته   36.
 

  ةربي، إسالمي:
 19 متاجر اإلمارات تبدأ بيع النبيذ المنتج في مستوطنات إسرائيلية  37.
 20 دول ةربية أربعال مرئي بين وزهر طاقة االحتالل ونظرائه بـأول اتص  38.
 20 تعّين قائما بأةمال سفارتها في البحرهن تكرهسا لتطبيع العالقات "إسرائيل"  39.
 20 طينيينلألسرى الفلس "كورونا"ةن تقديم لقاح  "إسرائيل"البرلمان العربي يدين امتناع   40.
 20 ال نوشي: رفض التطبيع ليس محّل نقاش في تونس  41.
 21 تقارهر أميركية وإسرائيلية: إيران تنقل درونات انتحارهة لليمن وأسلحة للعراق  42.
 21 "يلإسرائ"بعد ضربات  ةإيرانية في سوره "إةادة انتشار"  43.
 22 ترحيل جزائري من فرنسا رفض تورهد أغذية إلى َمطعمين إسرائيليين  44.

 
  دولي:

 22   فرهدمان يحرض اإلسرائيليين ةلى منع إةادة فتح القنصلية األميركية في القدس  45.



 
 
 
 

 

 4 ص             5434 العدد:             1/15/2021الجمعة  التاريخ: 

 

                                    

 22   السماح بوصول لقاح كورونا للفلسطينيين "إسرائيل"ى األمم المتحدة: ةل  46.
 

  حوارات ومقاالت
 23 نبيل عمرو... رباعيات التسوهة  47.
 24 سري سمور... هل باع الفلسطيني أرضه!  48.
 28 أسعد عبد الرحمن"... القادمة"والحكومة  "الذاهبة"إسرائيل: ةن الحكومة   49.
 29 يوسي يهوشع... الجيش اإلسرائيلي: نجاح في سورهة وفشل في غزة  50.

 
 31 :كارهكاتير

*** 
 
 
 

  أونروا تدةو لزهادة دةمها ماليا  لت طية االحتياجات المتنامية لالجئين الفلسطينيين  .1
يوم الخميس، المجتمع ئين الفلسطينيين )أونروا(، دعت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالج

 .جئين الفلسطينيينالدولي إلى زيادة دعمها ماليًا لتغطية االحتياجات المتنامية لال
فيليب الزاريني، خالل مؤتمر صحافي في غزة، إن الموازنة المتوقعة « أونروا»وقال المفوض العام لـ

 .للوكالة للعام الجديد لن تغطي االحتياجات المتنامية في مجتمع الالجئين الفلسطينيين
ي الذي واجهنا فيه صعوبات بدأنا هذا العام وقمنا بترحيل مالي من العام الماض»وأضاف الزاريني: 

 .«مالية كبيرة والمجتمع الدولي يعرف تمامًا ما يحدث مع )أونروا( وحاجتها إلى مصادر تمويل أخرى 
وذكر أنه زار الكثير من العواصم، من بينها خليجية لحشد الدعم للوكالة، وسيزور الكويت األحد 

 .إلى مزيد من الدعم المالي« أونروا»لـ المقبل من أجل الهدف نفسه على أمل ترجمة الدعم السياسي
وأعلن عن اتصاالت مع إدارة الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن؛ على أمل استئناف الدعم المالي 

 .بقرار من الرئيس دونالد ترمب 2018الذي توقف بداية عام « أونروا»األميركي إلى 
نية من تقليصها بقرار من إدارة وبشأن المساعدات الغذائية لالجئين في ظل انتقادات فلسطي

 ، وال سيما بعد صعود معدالت الفقر«بعض المستجدات طرأت عليها»، قال الزاريني، إن «أونروا»
وجدنا أن هناك فئات كبرى تحتاج إلى المساعدة؛ مما استدعى »والبطالة لمعدالت خيالية. وأضاف 
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دمات والوظائف في مختلف أماكن إعداد نظام يستهدف هذه الفئات، ونحن ملتزمون بتوفير الخ
 .«عمليات )أونروا(

إلى أزمة وباء فيروس كورونا زادت معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين « أونروا»ونّبه مفوض عام 
  .يعتبرون األكثر هشاشة للتعرض لتداعيات األزمة وزيادة حجم معاناة الفقراء في صفوفهم
 14/1/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 من الشهر الجاري  20في الـ االنتخابات: من المتوقع إصدار مراسيم إجراء األحمد .2

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام األحمد، إنه من  :رام هللا
من هذا الشهر المراسيم الخاصة بإجراء االنتخابات،  20المتوقع أن يسلم الرئيس محمود عباس في الـ

ورجح األحمد في حديث إلذاعة صوت فلسطين، الخميس، أن تجرى  المركزية. االنتخاباتة للجن
من شهر أيار/ مايو المقبل، على أن تجرى االنتخابات الرئاسية بعد  22االنتخابات التشريعية في الـ

ذلك بشهرين، وبعدها المجلس الوطني، مشيرا إلى أن انتخابات الوطني تختلف عن انتخابات 
 س التشريعي والتمثيل فيه مختلف وله قانون خاص.المجل

وبين األحمد أن التعديالت التي جرت على قانون االنتخابات تهدف إلى تعزيز الثقة بين كل 
الفصائل وتعزيز االستحقاق الديمقراطي ألبناء شعبنا ومعالجة بعض المعيقات التي قد تقف وراء 

 انجاز االنتخابات. 
 14/1/2021، ات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم

 
 الفلسطيني التعديالت الجديدة ةلى قانون االنتخابات ":الشرق األوسط" .3

شملت التعديالت الجديدة على قانون االنتخابات، أنه إذا تعذر إجراؤها بالتزامن، فستجرى  رام هللا:
ومواعيد مختلفة. وجاء في بمراسيم منفصلة  في السلطة الفلسطينية «الرئاسية»و« التشريعية»كل من 

أشهر من انتهاء  3يصدر رئيس دولة فلسطين مرسومًا رئاسيًا خالل مدة ال تقل عن »التعديل أنه 
واليته أو والية المجلس التشريعي، بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أو أي منهما، 

النتخابات لمنصب الرئيس باالقتراع تجرى ا»وتضمنت التعديالت نصًا بأنه  «.ويحدد موعد االقتراع
العام المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على األغلبية المطلقة 
ألصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على األغلبية المطلقة، ينتقل 

يومًا من إعالن  15ية تجرى بعد المرشحان الحائزان على أعلى األصوات، إلى دورة انتخابية ثان
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النتائج النهائية للدورة األولى، وفق الجدول الزمني الذي تحدده اللجنة، ويفوز بمنصب الرئيس 
وتضمنت التعديالت تغييرًا في طريقة االنتخاب، بحيث «. المرشح الذي يحصل على أعلى األصوات

 تصبح وفق القوائم فقط.
 15/1/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 %100أبو بكر: قرار بصرف رواتب أسرى من غزة بنسبة  .4

أعلن رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن محمود عّباس وقع الليلة  :رام هللا
وأضاف أبو بكر في حديث إلذاعة  من قطاع غزة. لألسرى الماضية على صرف كامل الرواتب 

ا يتقاضون نصف الراتب والرئيس وّقع قراًرا بصرف أسير كانو  900"صوت فلسطين" الخميس، أن 
 .%100رواتبهم بنسبة 

 14/1/2021، القدس، القدس
 

 بحّل أزمة موظفي غزةمن السلطة : قرار ةبدهللا .5
، عبد هللا عبد هللا، أن هناك قرارًا بحّل أزمة موظفي غزة، «فتح»يؤكد القيادي في حركة : مي رضا

، في إشارة إلى قبول السلطة أخيرًا تسّلم أموالها «السيولة المالية السلطة كانت بانتظار»مستدركًا: 
التي َتمّنعت عن أخذها من االحتالل اإلسرائيلي. وفي شأن عودة المساعدات األميركية في عهد 

، «الرئيس بايدن وعد بذلك، لكّن لديه كثيرًا من المشكالت عليه حّلها»اإلدارة الجديدة، قال عبد هللا: 
في ما يتعّلق بدعم األونروا، سنستغّل مؤتمر المانحين في أبريل )نيسان( المقبل إلعالن »مضيفًا: 

تأتي بعد إنهاء القضايا  USAIDعودة المساعدات األميركية إليها... بخصوص السلطة ومشاريع 
 «.الملّحة في أميركا مثل كورونا واالقتصاد ولملمة الوضع الداخلي

 15/1/2021، األخبار، بيروت
 

 تجتمع للتحضير لجلسة مجلس األمن ودةم الرؤهة الفلسطينية للسالم "ةدم االنحياز"منصور:  .6
قال مندوب فلسطين الدائم لدى االمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، ”: القدس العربي“ –غزة 

في األمم المتحدة، سيعقد الجمعة، في إطار التحركات ” دول عدم االنحياز“إن اجتماعا لكتلة 
وأشار منصور إلى اجتماع المجموعة  من الشهر الجاري. 26لتحضير لجلسة مجلس األمن في ل

العربية في األمم المتحدة الذي عقد برئاسة تونس، بحث عددا من القضايا، أبرزها رفع مستوى 
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التمثيل في جلسة المجلس، ودعم مبادرة الرئيس محمود عباس، المتعلقة بالطلب من األمين العام 
 بالمشاورات لعقد مؤتمر دولي للسالم. البدء

 14/1/2021، القدس العربي، لندن
 

 تطالب منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في اإلهمال الطبي بحق األسرى  الفلسطينية "الخارجية" .7
طالبت وزارة الخارجية، منظمة الصحة العالمية، بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق : رام هللا

ودعت الوزارة في  الصحية التي يعيشها األسرى داخل سجون االحتالل. لالطالع على األوضاع
بيان لها، الخميس، المجتمع الدولي، واألمين العام لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب 
االحمر الدولي، التخاذ ما يلزم إلجبار سلطات االحتالل اإلسرائيلي، على االلتزام بتحمل مسؤولياتها 

 ها القانونية تجاه األسرى، وحمايتهم من األمراض.وواجبات
 14/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المجلس الوطني يطالب بفرض ةقوبات ةلى وزهر أمن االحتالل .8

دعا المجلس الوطني الفلسطيني رسائل متطابقة، أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء : رام هللا
عالمية، ولرؤساء اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسالمية وآسيوية وأوروبية  برلمانات وطنية

وإفريقية والتينية، ولرئيس االتحاد البرلماني الدولي، األطراف السامية المتعاقدة التفاقية جنيف الثالثة، 
حاكمة، التخاذ اإلجراءات الواجبة، وفرض عقوبات على وزير أمن االحتالل، ومالحقته وتقديمه للم

 بعد رفضه تقديم اللقاحات ضد فيروس "كورونا" لألسرى والمعتقلين في سجون االحتالل.
 14/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مسؤولون في فتح ينفون إشاةات حول مصالحة وشيكة بين عباس ودحالن .9

ما تناقلته ” القدس العربي“لت بهم نفى أكثر من مسؤول من حركة فتح اتص”: القدس العربي“ –لندن 
وسائل إعالمية، حول مصالحة يجري اإلعداد لها بضغط من دولة اإلمارات بين الرئيس محمود 

وأجمع المسؤولون الذين  عباس ومحمد دحالن العضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح.
حه بأي شكل. وقالوا إنه هذه على أن هذا الملف مغلق ولن يعاد فت” القدس العربي“اتصلت بهم 

 اإلشاعات يروج لها دحالن نفسه.
بعد المصالحة الخليجية، وعودة “وحسب صحيفة األخبار اللبنانية فإن مصدرًا متابعًا يلفت إلى أنه 

العالقات التركية/ اإلماراتية، هناك توّجه مشترك، مصري أردني سعودي إماراتي قطري، إلى تفعيل 
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يجب حّل موضوعين: األول المصالحة بين عباس ودحالن،  وإلتمام ذلكطقة، ملّف السالم في المن
 ."والثاني االنتخابات التشريعية، وهذا مطلب أمريكي صرف

 14/1/2021، القدس العربي، لندن
 

 قاسم: ارتفاع أةداد األسرى المصابين بكورونا يؤكد إهمال االحتالل المتعمد بحقهم .11
ازم قاسم إن التزايد الكبير في أعداد األسرى في سجون االحتالل قال الناطق باسم حركة "حماس" ح

المصابين بفيروس كورونا، يؤكد مجددا حجم اإلهمال المتعمد من إدارة السجون الصهيونية في 
توفير أدنى سبل الوقاية والحماية من كورونا. وأكد قاسم في تصريح صحفي الخميس أن سياسة 

ارسها إدارة السجون الصهيونية، جريمة حرب، وانتهاك صارخ لكل اإلهمال الطبي المتعمد التي تم
 المواثيق الدولية واألعراف اإلنسانية.

 14/1/2021، موقع حركة حماس
 

 وما يفرقنا التعاون معها "إسرائيل"ما يجمعنا مع الدول معاداة الزهار:  .11
ود الزهار: إن حركته عبد هللا التركماني: قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، محم - غزة

استجابت لنداء المصالحة الفلسطينية ولضرورة وحدة الشارع الفلسطيني ألن فيها قوة للمقاومة 
وتخفيفًا عما يصيب الضفة الغربية والقدس والحصار على غزة. وأكد في حوار مع قناة الميادين، أن 

قت عليه ورأت أنه ال يشكل حركته ال تعارض االجتماع في أي مكان ما دامت كل األطراف قد اتف
الفلسطيني بعيدا عن الضغوط، "فقرارنا ثابت ومعروف وال  -خطرا على مشروع اللقاء الفلسطيني 

نضع عقبات باختيار المكان". وفي سياق آخر، قال الزهار: "نحن مع كل ما هو ضد )إسرائيل(، 
سان ولو كان شخصًا واحدًا يقف وبالتالي نحن مع سوريا في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ومع كل إن

موقفًا معاديًا لـ)إسرائيل(". وتابع: "ما يجمعنا هو معاداة )إسرائيل( وما يفرقنا هو مواراة هذا الكيان أو 
 التعاون معه". 

 14/1/2021، فلسطين أون الين
 

 فتح تحمل االحتالل المسؤولية الكاملة ةن حياة األسرى  .12
ت االحتالل اإلسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى، حملت حركة "فتح"، سلطا: رام هللا

وقالت  خاصة مع ازدياد أعداد اإلصابات بفيروس "كورونا" في صفوفهم، ورفضها تقديم اللقاح لهم.
الخميس، إن أسرانا البواسل يعانون إهماال طبيا مقصودا من قبل سلطات  الحركة في بيان،



 
 
 
 

 

 9 ص             5434 العدد:             1/15/2021الجمعة  التاريخ: 

 

                                    

الذي يعتبر تمييزا عنصريا، وخرقا فاضحا لكافة المواثيق  مراألصعدة، األاالحتالل، على كافة 
 والقوانين اإلنسانية الدولية. 

 14/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 " حول إغالق العيادات والخدمات في لبنانااألونرو حماس تجري اتصاال مع مدير " .13
إن نائب المسؤول السياسي للحركة جهاد طه، قالت حركة "حماس" في لبنان، الخميس، : بيروت

ولفتت "حماس" في بيان،  في لبنان كالوديو كوردوني. ااألونرو تلقى اتصااًل هاتفيًا من مدير عام 
والخدماتية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية،  واالقتصاديةإلى أن "طه"، شرح الظروف الصحية 

وبحسب البيان، جرى خالل  لعيادات أو فتحها جزئيًا.إدارة "األونروا" أغالق ا بعد قرارخاصة 
 الستيعاباالتصال التفاهم والتأكيد من "كورودوني" على فتح العيادات يوم اإلثنين بشكل طبيعي 

 كافة الحاالت المرضية في المخيمات، وقيام عمال النظافة بدورهم في رفع النفايات بشكل كامل.
 14/1/2021قدس برس، 

 
 ة: وقف الـ "أونروا " خدماتها أثناء الحظر بلبنان قرار غير مسؤولفصائل فلسطيني .14

استنكرت فصائل وقوى وطنية وإسالمية فلسطينية في لبنان، الخميس، قرار وكالة "أونروا"، : بيروت
اغالق المراكز الصحية بالمخيمات الفلسطينية ووقف خدماتها المقدمة لالجئين عشية بدء سريان 

وفي رسالة وجهتها إلى  التجول في لبنان، واصفة إياها بـ "الالمسؤول". االغالق العام وحظر
الالجئين الفلسطينيين في لبنان، أعلنت الـ "أونروا"، األربعاء، وقف خدماتها بعد تفشي فيروس 

منذ  991آالف و 3"كورونا"، وتجاوز عدد اإلصابات في صفوف الالجئين الفلسطينيين الـ 
 حالة وفاة. 145 شباط/فبراير الماضي، مع

 14/1/2021قدس برس، 
 

 تحاول ت ييب رموز المقاومة الشعبية بالضفة "إسرائيل"حماس:  .15
اعتبرت حركة "حماس"، الخميس، تمديد المحكمة العسكرية اإلسرائيلية، اعتقال : محمد ماجد

ولة لتغييب عاما(، الذي اشتهر مؤخرا بمقاومته االحتالل بالمقالع، "محا 51الفلسطيني سعيد عرمة، )
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، لألناضول، إن "هذا االعتقال يحاول  رموز المقاومة الشعبية".

وأضاف، إن  من خالله االحتالل اإلسرائيلي تغييب رموز المقاومة الشعبية في الضفة الغربية".



 
 
 
 

 

 10 ص             5434 العدد:             1/15/2021الجمعة  التاريخ: 

 

                                    

ستيطان"، مشددا على "المقاومة في الضفة سوف تظل حاضرة ومتواصلة طالما استمر االحتالل واال
 أن الفلسطينيين "قادرون في كل مرة على تقديم رموز للمقاومة بكل أشكالها".

 14/1/2021، لألنباءناضول وكالة األ 
 

 ب زة مصدر لـ"األناضول": حماس ترفض التعامل مع المستشفى األمرهكي .16
ررت عدم كشف مصدر فلسطيني مّطلع، الخميس، أن حركة "حماس"، ق: غزة/ نور أبو عيشة

التعامل مع المستشفى الميداني األمريكي، الذي تم تأسيسه شمالي قطاع غزة، بسبب الخدمات غير 
وقال المصدر، في حديثه  الكافية واالعتيادية التي سيقدمها، على خالف ما تم االتفاق عليه سابقا.

إسرائيل، نهاية عام لـ"األناضول"، إن المستشفى هو جزء من التفاهمات التي تم التوصل إليها مع 
، عبر وسطاء، والتي نصت على تشغيله الستقبال الحاالت الصعبة، كأمراض السرطان 2018

لكّن تقديم  والقلب واألعصاب، والتي يتم تحويلها إلى خارج القطاع للعالج، نظرًا لضعف اإلمكانات.
عليه مع الجهات المستشفى خدمات طبية اعتيادية، وعمله "كمستوصف"، بخالف ما تم االتفاق 

 المختّصة، دفع "حماس" إلى رفض التعامل معه.
 14/1/2021، لألنباءناضول وكالة األ 

 
 "الديمقراطية": الصفقات التجارهة بين أنظمة ةربية والمستوطنات جرهمة حرب .17

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن الصفقات التجارية لبعض األنظمة والشركات العربية 
مستوطنات اإلسرائيلية، جريمة حرب ضد شعبنا الفلسطيني. وأضافت الجبهة في بيان نشر مع ال

اليوم، أن تلك الصفقات تمثل طعنة لنضال شعبنا من أجل تحرير أرضه وتخليصها من االحتالل 
 والضم واستعادتها من عصابات المستوطنين. 

نين تشن هجمات مسلحة ضد أبناء وذكر بيان الجبهة: إنه في الوقت الذي بدأت عصابات المستوط
شعبنا في الضفة الغربية، تتقدم أنظمة وشركات عربية لدعم هؤالء المستوطنين بابتياع ما تنتجه 
المستوطنات، والترويج له، ما يعني بكل بساطة الوقوف إلى جانب المستوطنين في أعمالهم العدوانية 

 واإلجرامية ضد أبناء شعبنا.
 14/1/2021، فلسطين أون الين
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 تحالف القوى بلبنان يؤكد ةلى وحدة الموقف الفلسطيني .18
أكدت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان على أهمية وضرورة الموقف الفلسطيني : بيروت

وأشارت القيادة في بيان أعقب  الموحد لمواجهة المشاريع كافة والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
القيادة العامة في بيروت األربعاء، وصل "المركز  -ي مقر الجبهة الشعبيةاجتماعا دوريا عقدته ف

الفلسطيني لإلعالم" إلى أن هذا يتطلب إجراء مراجعة جادة من خالل حوار وطني شامل للوصول 
 إلى تحديد المهمات الوطنية التي تتطلبها مرحلة التحرر الوطني.

  14/1/2021، المركز الفلسطيني لإلةالم
 

 مليار دوالر للجم انخفاض سعر الدوالر 30رائيل سيشتري بنك إس .19
 3.116سجل سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الشيكل اإلسرائيلي حضيضا جديدا : بالل ضاهر

مليار دوالر خالل العام  30شيكل، األمر الذي دفع بنك إسرائيل إلى اإلعالن عنن خطة لشراء 
 شيكل. 3.18ا اإلعالن إلى الحالي. وارتفع سعر صرف الدوالر بعد هذ

وأشار بنك إسرائيل في بيان إلى أن إعالنه عن خطة شراء دوالرات هدفه طمأنة السوق من خالل 
 التأكيد على التزام البنك بمواجهة االنخفاض الكبير في سعر صرف الدوالر.

 173الر، مقابل مليار دو  200وبشراء دوالرات بهذا المبلغ، سترتفع أرصدة بنك إسرائيل إلى أكثر من 
 مليار دوالر قبل إعالن البنك.

 14/1/2021، 48ةرب 
 

 تعّين دبلوماسي ا خاّصا لدول الخليج "إسرائيل" .21
عين وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي، مبعوًثا خاّصا لدى دول الخليج التي وقعت : رام هللا

 اتفاقيات سالم مع إسرائيل.
سفي حيفتس الدبلوماسي والسفير اإلسرائيلي السابق لعدد من ووفق موقع واي نت العبري، فإن ت

الدول آخرها الصين، ُعّين مبعوًثا خاًصا لدى دول اإلمارات والبحرين، ويقع على عاتقه تطوير 
 العالقات مع دول الخليج.

بعثات دبلوماسية، كونه يتمتع بخبرة غنية  3وبحسب الموقع فإن حيفتس سيكون مسؤواًل عن إنشاء 
 تبر من دبلوماسيي "الدرجة األولى".ويع

 14/1/2021القدس، القدس، 
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 من إثيوبيا "إسرائيل"مهاجر ا يهودي ا يصلون  162  .21
مهاجًرا يهودًيا جديًدا، قادمين من العاصمة االثيوبية  162وصل إسرائيل اليوم الخميس، : رام هللا

وصلوا على متن رحلة هي وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المهاجرين الجدد  أديس بابا.
الخامسة التي تقل يهود الفالشا من إثيوبيا إلى تل أبيب، ضمن خطة حكومية إسرائيلية الستقدام 

 يهودي. 3000
مهاجر  2000وأشار الموقع إلى أنه بحلول نهاية الشهر الجاري سيصل عدد القادمين إلى إسرائيل 

 يهودي من إثيوبيا.
ألف مهاجر يهودي وصلوا إسرائيل العام الماضي  20أن نحو  وأظهرت معطيات إسرائيلية رسمية

 دولة. 70، قادمين من 2020
 14/1/2021القدس، القدس، 

 
 إدلشتاين: تطعيم األسرى الفلسطينيين ضد كورونا.. األسبوع المقبل .22

طواقم مصلحة  تطعيمقال وزير الصحة اإلسرائيلي، يولي إدلشتاين، إنه سيتم : محمود مجادلة
اإلسرائيلية باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، خالل عطلة نهاية األسبوع الجاري، على السجون 

 أن تبدأ حملة تطعيم السجناء، ومن ضمنهم األسرى الفلسطينيين، خالل األسبوع المقبل.
ويأتي إعالن إدلشتاين في ظل الخالف العلني بين وزير األمن اإلسرائيلي الداخلي، أمير أوحانا، 

ار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي ماندلبليت، بشأن تطعيم السجناء واألسرى؛ حيث والمستش
أعلن أوحانا أنه ال ينوي السماح بتطعيم السجناء "في الوقت الحالي"، فيما شدد مندلبليت على أنه 

 "يتصرف دون سلطة قانونية في هذا الشأن".
 14/1/2021، 48ةرب 

 
 ودول خليجية للض ط ةلى بايدن في الشأن اإليراني تصعيد التنسيق اإلسرائيلي  .23

وديع عواودة: قالت مصادر إسرائيلية إن حكومة االحتالل صعدت مستوى وحجم تنسيقها  -الناصرة 
مع دول خليجية للضغط على الرئيس األمريكي جو بايدن كي ال يوقع اتفاقا مع إيران مجددا، وكذلك 

 مارات ومصر.إلقناعه بعدم اإلساءة للسعودية واإل
وبالتزامن زعمت مصادر أخرى أن ايران أرسلت طائرات مسيرة تحمل متفجرات لليمن تستطيع بلوغ 

 إسرائيل.
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وحسب القناة اإلسرائيلية الرسمية زادت إسرائيل اتصاالتها وتحركاتها مع دول خليجية لتنسيق مواقف 
امل األمريكي مع إيران. وقالت مشتركة ضمن جبهة واحدة مقابل إدارة بايدن بكل ما يتعلق بالتع

القناة إن حكومة االحتالل على قناعة متزايدة بأن موقفا موحدا لها مع دول الخليج وعلى رأسها 
 السعودية واإلمارات سينعكس على موقف اإلدارة األمريكية الجديدة بكل ما يتعلق بإيران مستقبال.

 14/1/2021القدس العربي، لندن، 
 

  مليون دوالر 178ظمة رادار لسلوفاكيا بقيمة ستبيع أن "إسرائيل" .24

ذكر موقع "ذي ماركر" التابع لصحيفة )هآرتس( اإلسرائيلية، يوم الخميس، أن  -)شينخوا( -القدس 
مليون  568نظام رادار لوزارة الدفاع السلوفاكية بقيمة  17شركة صناعات الفضاء اإلسرائيلية ستبيع 

 .ر أمريكي(مليون دوال 178شيقل إسرائيلي جديد )
وقال الموقع اإلسرائيلي إن الصفقة تشمل أنظمة رادار )ام ام آر( التابعة لشركة )إلتا( من مجموعة 
شركة صناعات الفضاء اإلسرائيلية، باإلضافة لنقل التكنولوجيا والمعرفة من إسرائيل إلى سلوفاكيا 

 .والتعاون الصناعي
بالتعاون مع الصناعات الدفاعية المحلية في وكجزء من الصفقة، سيتم تصنيع مكونات الرادار 

 .سلوفاكيا
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الفضاء اإلسرائيلية يوآف ترجمان،ـ في تصريحات لموقع 
"ذي ماركر" إن "نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى سلوفاكيا والتعاون مع الصناعة السلوفاكية هما جزء 

 ."دلةمن متطلبات الشراء المتبا
 14/1/2021القدس، القدس، 

 
 إلى التالحم« المشتركة»انقضاض الليكود ةلى أصوات العرب يدفع  .25

أدى االنقضاض المفاجئ لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، : نظير مجلي -تل أبيب
، إلى (، بحثا عن األصوات في االنتخابات القادمة48ووزراؤه، على البلدات العربية )لفلسطينيي 

، فانطلقت مساع مكثفة إلعادة «القائمة المشتركة»استفزاز األحزاب الوطنية األربعة التي تشكل 
 اللحمة إلى صفوفها ووقف التراجع في شعبيتها.

وقال مصدر في المشتركة، إن الساعات األخيرة شهدت حراكا واسعا في قيادة هذه األحزاب لتسوية 
 15خم الشعبي لنشاطها، حتى تحافظ على قوتها في الكنيست )الخالفات الناشئة فيها وإعادة الز 

، المعروفة بكونها الجسم الوحدوي الذي وقف وراء تشكيل «لجنة الوفاق الوطني»مقعدا(. وأصدرت 
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الحملة المكثفة لبنيامين نتنياهو ورموز »، أمس الخميس، بيانا حذرت فيه من «القائمة المشتركة»
ودعت لجنة الوفاق كل مكونات القائمة «. جلدتنا، لضرب هذه القائمةحزبه ومن لف لفهم من أبناء 

 «.إيقاف المناكفة الشخصية والحزبية، فوراً »المشتركة إلى 
  15/1/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 ينضم إلى صفوف ساةر« المستوطنات»رئيس  .26

ليهود في الضفة تل أبيب: في إطار محاولته منافسة بنيامين نتنياهو على أصوات المستوطنين ا
)األمل « تكفا حدشا»الغربية وشرائح متطرفة أخرى في اليمين، أعلن غدعون ساعر، رئيس حزب 

الجديد(، عن ضم الرئيس السابق لمجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، داني ديان، إلى 
 قائمته االنتخابية.

يان مقربا جدا منه، لدرجة أنه جعل منه وقد اعتبرت هذه الخطوة ضربة شديدة لنتنياهو، إذ كان د
 .دبلوماسيا وعينه في منصب القنصل اإلسرائيلي في نيويورك

  15/1/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

خيارات إسرائيلية لمواجهة إيران وسط توقعات بنشوء خالف مع إدارة  3بينها خطط ةسكرهة..  .27
 بايدن

يوم( إن تل أبيب تراجع الخيارات العسكرية لمواجهة قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" )إسرائيل الروترز: 
محتملة مع إيران، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تنشأ خالفات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

 واإلدارة األميركية الجديدة بشأن السياسة النووية اإليرانية.
نا على صفحتها األولى يقول إن عنوا -التي تعد أوسع الصحف اإلسرائيلية انتشارا-وكتبت الصحيفة 

خيارات لتقويض جهود إيران النووية، أو التصدي لما وصفته بالعدوان اإليراني إذا لزم  3الجيش يعّد 
 األمر، وإنه سيطرحها قريبا على الحكومة.

ولم تذكر صحيفة "إسرائيل اليوم" أي مصادر لتقريرها، لكنها نقلت عن وزير الدفاع بيني غانتس 
 إسرائيل تحتاج لخيار عسكري على الطاولة.قوله إن 

 14/1/2021الجزهرة.نت، 
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 ثلثا اليهود المتدينين يعتبرون العرب خطرا  ةليهم .28
تل أبيب: دّلت نتائج دراسة في المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية، على أن ثلثي اليهود المتدينين، 

 ستقبل طابعها اليهودي بشكل خاص.خطرًا على مستقبل إسرائيل عمومًا، وعلى م 48يعتبرون عرب 
في المائة من اليهود المتدينين )الذين  82وحسب االستطالع المعمق الذي شملته الدراسة، فإن 

في المائة من السكان، ولهم وزن سياسي مؤثر أكثر من حجمهم(، يقولون إنه  20يشكلون نسبة 
اليهود والعرب منفصلين بعضهم  لكي يتم الحفاظ على الطابع اليهودي إلسرائيل، يجب أن يعيش»

وتبلغ هذه النسبة بين اليهود من فئة المتدينين الصهيونيين )الذين يعيش قسم كبير «. عن بعض
في المائة، وبين  45في المائة، وبين اليهود المحافظين على التقاليد  62منهم في المستوطنات( 

 في المائة. 25اليهود العلمانيين 
المتدينين المتزمتين، إنهم يعتقدون أن القرارات السياسية المصيرية إلسرائيل، في المائة من  92وقال 

التي تتعلق بقضايا السالم والحرب، يجب أن تؤخذ بأكثرية يهودية صرفة، بحيث ال يكون للعرب 
في المائة بين  62وزن فيها. ويتضح أن هذا الموقف يحمله غالبية اليهود عمومًا، موزعين على 

في المائة بين اليهود  80في المائة بين اليهود المتدينين المتمسكين بالتقاليد، و 87و العلمانيين،
 المتمسكين بالتقاليد من غير المتدينين.

في المائة من المتدينين اليهود، إنهم يفضلون أن يعالجهم طبيب يهودي، وليس طبيبًا  52وقال 
العمل في ورشة يكون مديرها عربيًا )مقابل  في المائة من المتدينين يوافقون على 37عربيًا. وفقط 

في المائة من المتدينين قالوا إنهم مستعدون للعمل في بلدة  12في المائة بين العلمانيين(. وفقط  79
 عربية.

وعّقب د. غلعاد مالخ، رئيس دائرة المتدينين في معهد الديمقراطية، على النتائج، بقوله، إن المتدينين 
حة في إسرائيل راضية عن الحياة فيها، ومع ذلك فإنها تطور لنفسها نهجًا من اليهود هم أكثر شري

الشكوك في المجتمع الديمقراطي. وهم يشعرون أن هناك ديمقراطية زائدة وغير ضرورية في المجتمع 
اإلسرائيلي، ويضعون قائمة طويلة من األخطار على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية، أولها 

بين العلمانيين، وثانيها الحرب التي يخوضها عدد من السياسيين ضد نفوذهم في الصراعات بينهم و 
في المائة  5السلطة، والثالثة هي العرب. وتضم هذه القائمة أيضًا الشرطة، التي ال يثق بها سوى 

في المائة. وهم يرون أن  22في المائة فقط، والمحاكم  15منهم، والصحافة التي تبلغ الثقة بها 
مات لنتنياهو بالفساد كاذبة، وأن المؤسسة العلمانية طرحتها من أجل تفكيك حكومته وتشكيل االتها

 حكومة علمانية بدون األحزاب الدينية.



 
 
 
 

 

 16 ص             5434 العدد:             1/15/2021الجمعة  التاريخ: 

 

                                    

أحزاب شاركت في الحكم معظم  3يذكر أن المتدينين األرثوذكس، المقصودين بهذه الدراسة، يؤلفون 
)تآلف « أغودات يسرائيل»، وهما «وت هتوراة يهد»سنوات إسرائيل، اثنان منها متحالفان في قائمة 

مقاعد في  7)علم التوراة(. ويمثالن اليهود المتدينين األشكناز ويتمثالن بـ« ديغل هتوراة »إسرائيل( و
 مقاعد. 9لليهود المتدينين الشرقيين، وله « شاس»الكنيست )البرلمان(، و

اد، وتنتظرهم لوائح اتهام في المحكمة. وجميع الرؤساء الثالثة لهذه األحزاب متورطون في شبهات فس
وهم ملتزمون بكتلة يمين متماسكة مع نتنياهو، لكنهم أبدوا مؤخرًا االستعداد لالنضمام إلى حكومة 
برئاسة منافسه، غدعون ساعر، في حال عجز نتنياهو عن تشكيل الحكومة القادمة. وهم في العادة 

يا االجتماعية. وحسب استطالع رأي آخر أجرته يغردون خارج السرب اإلسرائيلي، حتى في القضا
فردًا منهم، أصيب بفيروس كورونا في السنة  132لألبحاث، فإن واحدًا من بين كل « أسكاريا»شركة 

 «.العلمانية»الماضية، بسبب عدم التزامهم بالقيود وعدم ثقتهم بتعليمات وزارة الصحة 
  15/1/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 مون األقصى وهؤدون طقوسا تلموديةمستوطنون يقتح .29

اقتحم مستوطنون، الخميس، المسجد األقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته : القدس
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة،  الشرقية، تحت حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

األقصى"، بعدما اقتحموه من باب المغاربة، مستوطنا، نفذوا جوالت استفزازية في باحات " 14بأن 
 وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، قبل مغادرته من باب السلسلة.

 14/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نادي األسير: ةدد اإلصابات بـ"الكورونا" بين صفوف األسرى في ارتفاع ُمتسارع .31
األسير، إن عدد اإلصابات بفيروس "كورونا" بين صفوف األسرى في سجون قال نادي : رام هللا

االحتالل اإلسرائيلي، آخذه باالرتفاع بشكٍل ُمتسارع، حيث تجاوزت منذ بداية انتشار الوباء، مع عدد 
( 245اإلصابات التي ُسجلت اليوم في عدة أقسام في سجني "ريمون" و"النقب"، إلى أكثر من )

دي األسير، في بيان أصدره الخميس، أن إدارة سجن "ريمون" رفضت استكمال وأضاف نا إصابة.
(، وأبلغت األسرى أنها ستقوم باستكمالها يوم األحد المقبل، 1أخذ العينات اليوم من األسرى في قسم )

األمر الذي ُيشكل جريمة، حيث أن المماطلة في أخذ العينات وفي إعالن نتائجها، يساهم في اتساع 
 المخالطة بين األسرى، وازدياد اإلصابات داخل القسم.دائرة 

 14/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 االحتالل ُيجبر مقدسي ا ةلى هدم منزله في بيت حنينا .31
أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي مقدسيًّا على هدم منزله في بيت حنينا شمال : القدس المحتلة

وأفاد المواطن فواز أبو حماد بحسب مركز  بيده، بدعوى البناء دون ترخيص.القدس المحتلة، 
سنوات، وإزالة الركام  10معلومات وادي حلوة بأن بلدية االحتالل أجبرته على هدم منزله المقام منذ 

وأوضح أنه بنى منزله بيده، ومؤخًرا هدمه بيده، بعد محاوالت وسنوات حاول خاللها ترخيص  منه.
 ألف شيكل. 43ودفع مخالفات بناء المنزل، 

 14/1/2021، المركز الفلسطيني لإلةالم
 

 تمارس قمعا وتمييزا ممنهجا ضد الفلسطينيين "إسرائيل": 2020 "رايتس ووتش "هيومن .32
قال تقرير حقوقي دولي، إن إسرائيل مارست قمعا وتمييزا، بشكل ُمَمْنهج،  عوض الرجوب - رام هللا

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها عن  (.2020عام الماضي )ضد الفلسطينيين خالل ال
في فلسطين وإسرائيل، إن السلطات اإلسرائيلية "تجاوزت بكثير المبررات األمنية التي  2020أحداث 

 قدمتها في كثير من األحيان لتلك الممارسات".
 ** غزة.. حظر السفر

صدرتها منظمة "مسلك" الحقوقية اإلسرائيلية، قولها نقل تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن معطيات أ
إن عدد الشاحنات التي تحمل البضائع الُمصّدرة من القطاع إلى الضفة الغربية وإسرائيل، انخفض 

)عندما سيطرت حركة حماس على قطاع  2007شاحنة شهريا، قبل تشديد اإلغالق عام  1,064من 
ذكر تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن جمهورية مصر و  شاحنة، حسب نفس المنظمة. 256غزة(، إلى 

 العربية، قّيدت أيضا "بشدة حركة األشخاص والبضائع عند معبر رفح مع غزة".
 ** الضفة ال ربية والقدس

وعن الضفة الغربية، قالت المنظمة إن السلطات اإلسرائيلية تمضي في "نقل المزيد من المواطنين 
ونقلت عن منظمة  الضفة الغربية المحتلة، وهي جريمة حرب". اإلسرائيليين إلى المستوطنات في

وحدة سكنية في  12,159الدفع قدما بخطط لبناء  2020"السالم اآلن" اإلسرائيلية قولها، إنه تم خالل 
أكتوبر/تشرين األول، بما يفوق أي عاٍم آخر، منذ أن بدأت المنظمة بتتبع  15المستوطنات، حتى 

 132ألف مستوطن، و 661وتشير معطيات إسرائيلية إلى وجود  .2012هذه اإلحصائيات في 
بؤرة استيطانية عشوائية )غير مرخصة من الحكومة اإلسرائيلية(، بالضفة  124مستوطنة كبيرة و

 .2020الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 
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أكتوبر/تشرين األول  19ن اإلنسانية "أوتشا" حتى ووفقا لمعطيات "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤو 
منزال ومبنى فلسطينيا، ما أدى  568، ذكرت المنظمة الدولية أن السلطات اإلسرائيلية هدمت 2020

شخصا بذريعة "افتقارها إلى تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يستحيل الحصول  759إلى تهجير 
 عليها".

أكتوبر/تشرين األول، بحسب  5على األقل حتى  2,001فلسطينيا وجرح  20وأشار التقرير إلى مقتل 
، "كوسيلة ضغط 2015من الفلسطينيين الذين ُقتلوا منذ  67وأشارت إلى احتجاز جثث  "أوتشا".

 ".2014لتأمين إطالق حماس جثَتي جنديين إسرائيليين ُيفترض أنهما ُقتال في معارك العام 
 14/1/2021لألنباء، ناضول وكالة األ 

 
 مستوطنون يحرقون مركبتين وهحطمون ثالثة شمال رام هللا .33

(، مركبتين وحطموا زجاج ثالثة في بلدة ترمسعيا 1-14أحرقت مجموعة من المستوطنين، الخميس )
وقال رئيس بلدية ترمسعيا، وديع أبو عواد، إن  شمال شرقي مدينة رام هللا، وسط الضفة الغربية.

 ف البلدة وأحرقوا مركبتين وحطموا زجاج ثالثة، في سهول البلدة الشرقية.مستوطنين تسللوا إلى أطرا
ويواصل االحتالل ومستوطنوه تجريف أشجار المزارعين وأراضيهم، باإلضافة إلى سرقة معداتهم 

 وشق طرق استيطانية جديدة؛ لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية وتهويدية فيها. 
 14/1/2021، المركز الفلسطيني لإلةالم

 
 إدانة وغضب ةارم.. أونروا تقرر إغالق مراكزها الصحية بمخيمات لبنان .34

قرر المدير العام ألونروا في لبنان كالوديو كوردوني إغالق جميع مكاتب رؤساء المناطق : بيروت
ومديري خدمات أونروا في المخيمات الفلسطينية خالل مّدة اإلغالق العام الحالية في لبنان والتي 

كما قرر المدير العام اإلغالق التام للمراكز الصحية والعيادات  من عشرة أيام متواصلة. تدوم ألكثر
كانون اآلِخر  18خالل األربعة أيام القادمة، وإعادة فتحها جزئيا بدءا من االثنين القادم الموافق 

 ولثالث ساعات يوميا فقط.
ا كبيرا، وسط دعوات للتراجع فورا عن هذا ولقي قرار المدير العام لـ"أونروا" إدانة واسعة، واستهجان 

 القرار المخالف حتى لسياسات وقرارات الحكومة اللبنانية.
 14/1/2021، المركز الفلسطيني لإلةالم
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 مواطنا   41جيش االحتالل ينفذ حملة اةتقاالت طالت  .35
ة طالت "األيام": شنت قوات االحتالل، أمس، حملة اعتقاالت واسعة في محافظات عد –محافظات 

واعتبر نادي األسير أن هذا التصعيد ُيشكل  مواطنًا لتكون األوسع منذ مطلع العام الجاري. 41
جريمة، في ظل استمرار انتشار الوباء وازدياد حاالت المصابين بين صفوف األسرى بفيروس 
كورونا، األمر الذي ُيعرض حياتهم لخطر مضاعف، عالوة على الخطر األول واألساس الذي 

 كله قوات االحتالل على حياة المعتقلين عبر أدواتها القمعية والتنكيلية.تش
 15/1/2021، رام هللا، األيام

 
 "إسرائيل"شكوى لبنانية إلى مجلس األمن إلطالق راٍع اختطفته  .36

لبنان تقدم، بعد اختطاف العدو اإلسرائيلي »)الخميس( أن « الوكالة الوطنية لإلعالم»ذكرت  بيروت:
لبناني حسن زهرة من مزرعة بسطرة، عصر يوم االثنين الماضي، بشكوى إلى مجلس األمن الراعي ال

ليل أمس )األربعاء( بتوقيت بيروت عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى األمم المتحدة السفيرة أمل مدللي 
ح طالبت الشكوى بإطالق سرا»و «.بشأن االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية
 «.الراعي فورا، وبموقف حازم بإدانة هذه االعتداءات اإلسرائيلية

 14/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 متاجر اإلمارات تبدأ بيع النبيذ المنتج في مستوطنات إسرائيلية .37
رويترز: قالت قيادات بقطاع األعمال في أوساط  -مستوطنة رحيليم )الضفة الغربية(، دبي 

المنتج في مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة ويحمل عالمة "من  المستوطنين: إن النبيذ
وقالت فيريد بن سعدون صاحبة مصنع النبيذ  أرض إسرائيل" سيطرح للبيع قريبًا في دولة اإلمارات.

لرويترز: إن الصادرات تظهر أن العالقات الجديدة بين إسرائيل واإلمارات امتدت أيضًا إلى 
ع مصنع طرة عالمة "نبيذ من أرض إسرائيل" على إنتاجه وقد صّدر أيضًا إنتاجه ويض المستوطنات.

 من زيت الزيتون لإلمارات.
وامتنعت اإلمارات عن التعليق ردًا على سؤال عن موقف الحكومة من المستوطنات اإلسرائيلية. 

ات ما إذا كانت ولم تذكر اإلمار  لكنها قالت إن عالقاتها مع إسرائيل ستعزز السالم في المنطقة.
 ستضع عالمات خاصة على سلع المستوطنين تبين أن منشأها المستوطنات.

 15/1/2021األيام، رام هللا، 
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 دول ةربية أربعأول اتصال مرئي بين وزهر طاقة االحتالل ونظرائه بـ .38
أجرى وزير الطاقة بحكومة االحتالل اإلسرائيلي يوفال شتاينتس الخميس، أول اتصال مرئي مع 

رائه بالدول العربية األربع، التي طّبعت عالقاتها مؤخرا مع تل أبيب برعاية إدارة الرئيس األمريكي نظ
وقال مكتب شتاينتس في بيان إنه أجرى اتصاال مرئيا هو "األول مع  المنتهية واليته دونالد ترامب.

القات المشتركة بعد نظرائه من اإلمارات والمغرب والسودان والبحرين"، الفتا إلى أنهم بحثوا الع
 التطبيع الرسمي، ونتائج ذلك على قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير.

 14/1/2021، "21موقع "ةربي 
 

 تعّين قائما بأةمال سفارتها في البحرهن تكرهسا لتطبيع العالقات "إسرائيل" .39
أعمال سفارتها في البحرين، وذلك نتيجة عن تعيين قائم ب -الخميس-كشفت الخارجية اإلسرائيلية 

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر إن القائم  لتسارع وتيرة تطبيع العالقات بين تل أبيب والمنامة.
بأعمال السفير اإلسرائيلي في البحرين هو إيتاي تاغنر، وأضافت أن تاغنر اجتمع مع وكيل وزارة 

وأشارت إلى أن الدبلوماسي  هللا بن أحمد آل خليفة. الخارجية البحرينية للشؤون الدولية عبد
اإلسرائيلي المعين في المنامة عّبر للمسؤول البحريني عن "تقدير إسرائيل للسياسة الحكيمة والرائدة 

 لمملكة البحرين التي تسهم في تعزيز أمن وازدهار المنطقة".
 14/1/2021، الجزهرة نت، الدوحة

 
 لألسرى الفلسطينيين "كورونا"ةن تقديم لقاح  "إسرائيل"ع البرلمان العربي يدين امتنا .41

قرار امتناع إسرائيل عن »أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن  القاهرة:
تقديم لقاح )كورونا( لألسرى الفلسطينيين، يخالف اتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة 

، ورفض رئيس البرلمان العربي قرار «ن تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهمالحاجزة لألسرى والمعتقلي
وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، أمير أوحنا، واعتبره تعديًا واضحًا على حقوق األسرى الفلسطينيين، 

ة وتمييزًا عنصريًا تجاه األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، وهم من الفئة المحمي
 «.توفير الحماية القانونية لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين»وطالب المجتمع الدولي بـ بالقانون الدولي.

 15/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 ال نوشي: رفض التطبيع ليس محّل نقاش في تونس .41
 ،لعربيرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في حوار له مع تلفزيون ا : قالتونس/ شيماء المناعي
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إن "التونسيين ال يجتمعون على شيء كاالجتماع على التضامن مع القضية الفلسطينية، فقضية 
وتابع: "نحن  وأضاف الغنوشي "هذا خط أحمر ال يتجاوزه أحد". فلسطين قضية مقدسة في بالدنا".

الحتالل في حالة إجماع لمناصرة القضية الفلسطينية ومعارضة شديدة لكل تطبيع ولكل ما يمارسه ا
 الغاشم من تعدي على حقوق األمة كلها وعلى حقوق الشعب الفلسطيني األصيل".

وصرح الغنوشي أن "رفض التطبيع ليس محّل نقاش في تونس بل محّل إجماع، وال أحد تجرأ بقطع 
النظر عن قناعاته الفردية في الحديث عنه... الرأي العام التونسي بعلمانييه وإسالمييه ال يختلف 

وتأسف الغنوشي على إعالن حزب العدالة والتنمية المغربي التطبيع مع  هذا الموضوع". حول
 اإلسرائيليين.

 14/1/2021لألنباء، ناضول وكالة األ 
 

 تقارهر أميركية وإسرائيلية: إيران تنقل درونات انتحارهة لليمن وأسلحة للعراق .42
سب تقارير في وسائل إعالم أميركية تنشر إيران أسلحة متنوعة في اليمن والعراق، ح: بالل ضاهر

وإسرائيلية ُنشرت اليوم، الخميس. وقالت مجلة "نيوزويك" إن زودت الحوثيين في اليمن بطائرات 
مسيرة )درون( هجومية، فيما تطرقت صحيفة "هآرتس" إلى العدوان اإلسرائيلي الواسع في سورية، 

ران نقل أسلحة إلى العراق. ويأتي التقريران قبيل فجر أمس، وقالت إن حجم هذا العدوان هدفه منع إي
 في ظل ادعاء إسرائيلي بأن إيران تسعى إلى هيمنة في العراق.

 14/1/2021، 48ةرب 
 

 "إسرائيل"بعد ضربات  ةإيرانية في سوره "إةادة انتشار" .43
غداة أعنف جولة من الغارات اإلسرائيلية المفترضة ضمن ما يعرف : كمال شيخو - القامشلي

« الحرس الثوري »اإليراني في سوريا، كشف أمس أن ميليشيات مرتبطة بـ« منع التموضع»ة بسياس
المرصد »وأورد  اإليراني نفذت إعادة انتشار في مناطق واسعة في محافظة دير الزور، شرق سوريا.

من ض« إعادة انتشار»نفذت « القوات اإليرانية والميليشيات التابعة لها»أن « السوري لحقوق اإلنسان
مدينة دير الزور نفسها، باإلضافة إلى مدينتي البوكمال والميادين، شرق المحافظة التي تقع على 

قسمًا من »الحدود مع العراق. وأشار إلى إخالء مواقع على أطراف تلك المناطق، موضحًا أن 
 انتشر ضمن أحياء سكنية خوفًا من ضربات إسرائيلية جديدة قد تستهدفها.« الميليشيات

 15/1/2021، رق األوسط، لندنالش
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 ترحيل جزائري من فرنسا رفض تورهد أغذية إلى َمطعمين إسرائيليين .44
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن من المنتظر ترحيل مورد أغذية  :د ب أ -باريس

الخميس،  وكتب دارمانان على تويتر، جزائري التهامه بارتكاب سلوك معاد للسامية، بحسب تعبيره.
 أنه قرر ترحيل الجزائري بعد أن رفض توريد أغذية إلى مطعمين إسرائيليين.

 14/1/2021، القدس، القدس
 

   فرهدمان يحرض اإلسرائيليين ةلى منع إةادة فتح القنصلية األميركية في القدس .45

فريدمان، خالل عبّر السفير األميركي المنتهية واليته لدى إسرائيل، المستوطن ديفيد : محمود مجادلة
إحاطة مغلقة قدمها للجنة الخارجية واألمن في الكنيست، بداية األسبوع الجاري، عن معارضته 

 .الشديدة إلعادة افتتاح القنصلية العامة للواليات المتحدة في القدس، التي تقدم الخدمات للفلسطينيين
ميس، عن أعضاء كنيست شاركوا جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "والال" اإلخباري اإلسرائيلي، يوم الخ

في الجلسة. وأكدت المصادر على أن فريدمان اعتبر أنه " أنه ال داعي إلعادة فتح القنصلية 
 .األميركية لدى فلسطين في القدس"، مشددا على أن ذلك ال يخدم المصالح اإلسرائيلية

التمثيل الدبلوماسي  واعتبر فريدمان أن إعادة افتتاح إدارة بايدن للقنصلية "سيرفع من مستوى 
األميركي لدى السلطة الفلسطينية، وسيكون بمثابة إشارة رمزية إلى أن اإلدارة األميركية تعترف 

 .بالمطالبة الفلسطينية بأجزاء من مدينة القدس" المحتلة، على حد تعبيره
 14/1/2021، 48ةرب  

 
   طينيينالسماح بوصول لقاح كورونا للفلس "إسرائيل"األمم المتحدة: ةلى  .46

طالب مقرر األمم المتحدة الخاص بحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة : محمود مجادلة
مايكل لينك، يوم الخميس، سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بالسماح بالوصول "السريع والمتساوي" 

ن من الملفت وقال لينك في بيان صدر عنه إنه "كا .للقاح فيروس كورونا إلى الشعب الفلسطيني
لالنتباه أن تنفذ إسرائيل برنامج التطعيم لمواطنيها ضد وباء كورونا في حين أنها غير قادرة على 

 ."ضمان وصوله للفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة
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أسابيع  وأضاف لينك أنه "ستستغرق لقاحات فيروس كورونا التي طلبتها السلطات الفلسطينية بضعة
كي تصل إلى البالد". وأشار إلى أن هذا التفاضل في الحصول على الرعاية الصحية األساسية بين 

 ."اإلسرائيليين والفلسطينيين "ليس أخالقًيا وال قانونًيا خصوصا في خضم هذه األزمة الصحية
 14/1/2021، 48ةرب 

 
 رباعيات التسوهة .47

 نبيل عمرو
درات، هدفت جميعًا إلى إنجاحها أنتج مشروع التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية محاوالت وإطارات ومبا

كحد أعلى، ومنعها من الموت الصريح كحد أدنى، ولقد استثمرت دول العالم المعنية كثيرًا من الجهد 
والمال في هذا االتجاه، وكانت األهم هي الجهود األميركية المباشرة التي بذلت في عهود إدارات 

لها باءت بالفشل، وآخرها رحالت الوزير كيري بوش األب وكلينتون وبوش االبن وباراك أوباما، وك
 التي استغرقت أكثر من سنة.

الفشل المتالحق لجهود دولة، يفترض أنها األكثر تأثيرًا على إسرائيل بالتحالف، وعلى الفلسطينيين 
بالضرورة، أنتج خوفًا إقليميًا ودوليًا من انهيار نهائي للفكرة وللمشروع، وهذا الخوف غّذاه اشتعال 

لشرق األوسط بحروب من كل نوع، ما جعل من توجيه اهتمام جدي للتسوية الفلسطينية اإلسرائيلية ا
 مجرد هدر عبثي للجهد وللمال.

غير أن صحوة تبدو مفاجئة ظهرت مؤخرًا من خالل تأسيس رباعية ميونيخ، التي تضم اثنين من 
ر واألردن، وكذلك أهم المهتمين أهم المعنيين العرب بأمر التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية، مص

األوروبيين، ألمانيا وفرنسا، ما يؤشر إلى أن هنالك سعيًا مشتركًا وجديًا لملء فراغ االنشغال 
 األميركي عن متابعة دورها التقليدي في موضوع التسوية.

آخر اجتماع لرباعية ميونيخ الذي استضافته مصر أعلن خالصة إيجابية أرضت الفلسطينيين، إال 
أنها أُهملت من جانب اإلسرائيليين، ليس بسبب انشغال الدولة العبرية باالنتخابات المقبلة، كما قالت 
مصادر الرباعية، من أجل تخفيف سلبية الموقف اإلسرائيلي، وإنما بسبب آخر كان يظهر باستمرار 

العمل على في كل فصول التسوية المتعثرة، وهو أن القاعدة األساسية للموقف اإلسرائيلي هي 
استبعاد أي مؤثر ينتقص من استفرادها بالفلسطينيين، وإن جرى تفاوض معهم فليكن معزواًل تمامًا 
عن أي طرف يرى فيه الفلسطينيون سندًا أو حكمًا حتى لو كان أميركيًا، وهذه القاعدة التي أفرغت 
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تالف اليميني في جهود الوسطاء من فاعليتها، ما تزال تعمل، وسوف تتعزز، إذا ما فاز االئ
 االنتخابات المقبلة، وهذا ما هو مرجح حتى اآلن.

رباعية ميونيخ التي تنتظر نتائج االنتخابات اإلسرائيلية والتوجهات األميركية بعد تسلم اإلدارة الجديدة 
مسؤولياتها الرسمية جاءت لمصلحة الفلسطينيين الذين عانوا األمرين من تراجع قضيتهم عن أن 

 «.قبل الربيع العربي»األولويات، أو المركزية كما كانت تعرف تكون أولى 
ترحيب الفلسطينيين وتعويلهم على رباعية ميونيخ راجع إلى أن ابتعاد الحل ال يعوضه نسبيًا إال 
عودة االهتمام، وألن الشيء بالشيء يذكر، فرباعية ميونيخ تذّكر بالرباعية الدولية التي سبقتها، 

ثياًل حيث شملت العالم كله، فكان مآلها التهميش واإللغاء الفعلي من دون والتي كانت أوسع تم
إعالن، ولكي ال تهمش رباعية ميونيخ أو تفرغ من محتواها فإن األمر يتوقف على أمرين حاسمين؛ 
األول ممكن، ولكنه غامض إلى حد اآلن، وهو مدى الدعم األميركي لجهودها والمشاركة في هذه 

مستبعد، وهو القبول اإلسرائيلي لدورها أواًل، ثم التعاون معها، وقبول التفاوض تحت الجهود، والثاني 
 الشروط واألسقف التي تحددها.

رباعية ميونيخ التي ولدت من حاضنة أمنية دولية تدرك كم هو بالغ الخطورة تسليم المسار 
ه مصير الرباعية األقدم الفلسطيني اإلسرائيلي إلى اإلهمال والفراغ، فهل تملؤه بفاعلية أم تواج

واألوسع... هذا ما سنراه عبر المسارات المقبلة للجهود التي ستبذل بعد انقضاء فترة انتظار 
 التطورات في واشنطن وتل أبيب.

 15/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 هل باع الفلسطيني أرضه! .48
 سري سمور

طرار إلى مناقشة بدهيات، أو إعادة من نكد الدنيا على المرء، أو علّي كما أشعر وأحس، هو االض
 التأكيد على مسّلمات، وصرف الوقت في إثبات ما هو مثبت ومقطوع به أصال.

ذلك أن مدّرس طلبة مرحلة متقدمة ليس مضطرا إلى إعادة شرح األبجديات أو األلفباءات، باعتبار 
هومة، وال تحتاج شرحا أن الطلبة لديه قد وصلوا إلى مرحلة صارت هذه األمور عندهم مستوعبة ومف

أو توضيحا، وال يسأل وال ُيسأل عنها؛ تماما مثل المهارات األولية العادية في حياة إنسان تجاوز 
مرحلة الطفولة األولى؛ فالطفل الصغير مثال، يعلمه أهله أو من يقوم على تنشئته مهارات تجميع 

، حتى يستطيع التعبير عن نفسه الحروف لتكوين الكلمات، وترتيب الكلمات كي تصبح جمال مفيدة
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بعد سنوات، دون الحاجة إلى تعليمه تركيب كلمات أو جمل مثل حاله وهو صغير، وغير ذلك من 
 أمثلة في حياتنا اليومية.

كتب علينا أن نحيا في زمن ضرورة مناقشة المسّلمات وإعادة  -سبحانه وتعالى-ولكن يبدو أن هللا 
أحسب أن أحيا إلى زمن أضطر فيه إلى شرح ما حسبته ال يحتاج التأكيد على البدهيات، وما كنت 

 شرحا، وإلى مناقشة ما ال يحتاج نقاشا عقال وعرفا .. وال حول وال قوة إال باهلل.
إن حالة التفاهة والسطحية الطاغية التي صبغت المرحلة وأتاحت ألرباب الجهل أو التجهيل المبرمج 

دور بارز في وصولنا إلى هذه المشكلة بل إلى هذه المرحلة  اعتالء منابر اإلعالم والتعليم لها
 الكارثية.

ومن تمظهرات هذه الحالة وضع الفلسطيني الذي هو بديهة صاحب حق أبلج، وقع عليه ظلم ال 
يتجزأ وال يتقاسمه مع الظالم، في موضع إثبات هذه المسّلمة في ظل طوفان الهجوم عليه، وقد تبين 

ن به، يميل فعال إلى تصديق االفتراءات واألكاذيب الصغيرة والكبيرة، حول له أن قطاعا ال يستها
العربي نظرة متشككة ويضعه في قفص  -كما يفترض-حقوقه المشروعة، بحيث ينظر إليه شقيقه 

االتهام، بل يصل الغلو أن يلوم العربي المقتول على ما قتله بسيف الظالم، بل ُيمدح الظالم بلسان 
أو وازع من أخوة في الّدين أو العرق، أو أخالق وعادات عربية وجدت حتى أيام عربي دون حياء 
 الجاهلية األولى.

 الفلسطيني يتهم ببيع أرضه!
ومن ذلك اتهام الفلسطيني بال خجل، بأنه باع أرضه إلى الحركة الصهيونية، وصار يطالب 

هؤالء قلة بائسة مضللة المشتري بحقه فيما باعه وقبض ثمنه؛ وقد حسبت في مرحلة سابقة أن 
تعيش في ظلمة الجهل، ويضاف لهم موظفون في أجهزة مخابرات إسرائيلية يتسترون وراء أسماء 
ومعّرفات عربية ويبثون سمومهم كي يشّوشوا علينا ويعكروا صفاء نبع إيمان عربي مطلق بحقنا، 

 ولكن األمر ليس كذلك مع بالغ األسف والحزن واألسى.
صدق هذه الفرية التي تجد لها رواجا وقبوال، وأيضا فإنه من العار أن يكون فهناك من يؤمن وي

اإليمان بها عربيا أقوى من اإليمان بها صهيونيا؛ فالصهاينة لم يزعموا أن األرض التي يغتصبونها 
قد اشتروها بالمال، حيث أن حجتهم في االحتالل واالستيطان بوحشية السالح تتستر وراء ادعاء 

 في تملكها بالدرجة األولى.بحق ديني 
ولكن أال يوجد من الفلسطينيين من باع أرضه أو بيته لمستوطنين يهود؟ بلى، ففي أي بلد يقع تحت 
االحتالل ثمة من يسقط في وحل الخيانة، فيتحول إلى جاسوس على شعبه وعينا تنقل األخبار إلى 

ة هؤالء؟ وإذا قلنا للحركة الصهيونية العدو، وثمة من يبيع ما يملكه بدوافع مختلفة، ولكن كم نسب
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خذي ما تم شراؤه، واتركي ما تم احتالله بالقوة فكم سيبقى لها؟ حقيقة ال شيء يذكر .. هذا ناهيك 
عن عمليات االحتيال في عمليات البيع بحيث يظن البائع أنه باع البن شعبه وإذ بهذا وسيط للعدو، 

 وهذا ما يسّمى عندنا بالتسريب.
من الفلسطينيين الذين عرض عليهم بيع قطعة أرض صغيرة أو بيت قديم بمبالغ من  هناك كثير

ذوات األصفار الست أو السبع فأبوا ولو قبلوا لتملكوا بها عقارات/متاجر/مزارع/شركات في حواضر 
العالم الغربي بل والعربي .. ومن بالغ الحنق أن أحد هؤالء وأتمنى أن يكون صهيونيا يتستر بمعّرف 

بي قال: بل بعتم ولكنكم لم تفلحوا في استثمارها وأنفقتموها، وعدتم إلى البكاء والتوسل والتسّول .. عر 
 أستغفرك ربي وأتوب إليك .. يا ليتني مّت قبل أن أسمع أو أقرأ هذا الهراء.

في  -ما دامت الوقاحة في قذف االتهامات واألباطيل وصلت إلى هذا الحد-ويجب أن نضع األمور 
ا، ونذّكر بأن فلسطين كان بها عائالت من دول عربية أخرى امتلكت أراض باعتها إلى نصابه

الوكالة اليهودية، وهذا مثبت باألسماء واألرقام، فال نأخذ شعوب تلك الدول بجريرة إقطاعي جشع 
منها، مثلما ال يجوز رمي الفلسطيني وأخذه بفعل من هو ليس منه بالمفهوم الوطني الحديث .. ومن 

خون ويبع أرضه يتحول هو وعائلته إلى كائنات منبوذة من عموم الشعب الفلسطيني والشواهد ي
 كثيرة!

إن من قام بتسريب عقار وقف عمر بن الخطاب التابع للكنيسة األرثوذوكسية ليس مسيحيا فلسطينيا 
 -رحمه هللا-بل البطريرك اليوناني، فهو ليس فلسطينيا وال عربيا حتى .. أما الحاج موسى الخالص 

فقد عرض عليه بيع محله في القدس بالمبلغ الذي يريد، ولكنه قال أنه يقبل بشرط توقيع كل 
المسلمين )بمن فيهم األطفال( على هذه الصفقة، وتحمل أذى المستوطنين ومضايقاتهم كي يلقى ربه 

 دون أن يلحق به هذا العار، ومثله كثير.
ني( الذين أخرجوا بالقوة والمجازر البشعة من مدنهم ألف فلسطي 700وهل مئات األلوف )حوالي 

قرية  530وقراهم في الساحل والجليل والنقب قد باعوا أرضهم؟ كيف ونحن نتحدث عن أكثر من 
تعرضت إلى ما يعرف بالتطهير العرقي .. فهل ما تركه هؤالء وراءهم من أرض وزروع وبيوت 

 ومضارب قد قبضوا ثمنه سلفا؟!
يكون )إيالن بابيه( يهودي األبوين، والذي حارب العرب حينما انخرط في قوات  إنه من العار أن

-الجيش اإلسرائيلي أكثر إنصافا ومراعاة لحقيقة التاريخ، حين سّطر كتابه )التطهير العرقي لفلسطين
م ( وهو مترجم إلى العربية، ولكن أمة إقرأ ال تريد أن تقرأ .. وهللا إنني أخال الرجل يجلس أما2006

حشد من المستوطنين أو رجاالت األمن والجيش يقولون له: هناك عرب يتكاثرون يقولون بأن 
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الفلسطينيين باعوا أرضهم لنا، فلماذا تنبش الوثائق لتظهر أننا أخرجناهم منها بارتكاب المجازر يا 
 )إيالن(، أيكون العربي أكثر تصهينا منك وهو المسلم وأنت اليهودي؟!

ليعلم القاصي والداني أن الصهاينة مع أنهم يحتلون قرى فلسطينية هدموها وغيروا ليس هذا فقط، بل 
معالمها وأطلقوا عليها تسميات عبرية، لو أتاهم الجئ في أي مكان من العالم ومعه وثائق ملكية 
ألرضه المغتصبة فيها، لدفعوا له من األموال ما يضمن له رفاهية العيش في أي عاصمة عربية أو 

مقابل توقيعه صك تنازل عنها .. ولكن الفلسطيني لم يفعل ذلك ال هو وال ابنه وال حفيده ولن  غربية،
يفعل بعون هللا، ولربما كان يجد نوعا من المواساة المعنوية حينما كان يحمل )كوشان( أرضه 

كه المغتصبة أمام صحافة العالم فيجد تشجيعا وبعض الدعاء من أشقائه، فبات اليوم متهما، ويسل
 عرب بألسنة تقطر حقدا وسّما!

 أكذوبة تضييع الفرص
أما أن الفلسطيني قد أضاع فرصا كثيرة برفضه حلوال طرحت عليه للتسوية؛ فهذا أيضا كان يفترض 
أنه من المسّلمات والبدهيات؛ فالفلسطيني لم يبلور هوية وطنية قومية مستقلة عن العرب، مثلما فعل 

قبل الجيوش األوروبية، ومن يرجع إلى األرشيف يجد االستخدام  هؤالء فور اغتصاب أقطارهم من
الواسع غير المتحفظ لتعبير )العرب( لوصف المواطنين الفلسطينيين، وظلت قياداته المحلية، وإن 
اختلفت فيما بينها حّد التنافر تعتبر مرجعيتها الدول العربية التي تشكلت منها الجامعة العربية .. أي 

 يني يتصرف على هواه في مواجهة المشروع الصهيوني.لم يكن الفلسط
واضطر اإلنجليز إلى جلب  1936وال ننسى كيف أن العرب أجهضوا الثورة الكبرى التي انطلقت في 

عشرات األلوف من الجنود من القطر المصري، وذلك ألن العرب يثقون بحكومة )صديقتهم 
الرافض جملة وتفصيال التفاق أوسلو، بأن عرفات لو  بريطانيا( وتتابعت النكبات والهزائم، وأقول وأنا

وجد الدول العربية تميل إلى لخيار المواجهة ما كان لينخرط في هذا المسار، وهو حين حاول 
الخالص منه حوصر في مقره حتى شارف على الموت، واشتكى هاتفه من قلة التواصل من زعماء 

هي األهم؛ هل على الفلسطيني التنازل عن حقوقه  العرب باستثناء يتيم معروف .. ومن ناحية أخرى 
 حتى يقال عنه من بعض العرب بأنه محنك وحصيف ويلعب سياسيا بمهارة؟!

هذا وهللا شيء عجيب وغريب، كيف ال وعاصمة الالءات الثالث )ال صلح وال تفاوض وال اعتراف( 
 تجري محاوالت لضمها إلى ركب التطبيع مع الصهاينة؟

ا جرى ومهما حصل من عربدة تيار )الليكود العربي( فإن الفلسطيني مع أشقائه على كل حال مهم
 -العرب سيظل حاله حال المقنع الكندي مع قومه حين قال:

 وإن الذي بيني وبين بني أبي** وبين بني عمي لمختلف جدا
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 أراهم إلى نصري بطاءا وإن هم**  دعوني إلى نصر أتيتهم شدا
 مهم **  وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدافإن يأكلوا لحمي وفرت لحو 

 وإن ضيعوا غيبي حفظت غيويبهم **  وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا
 وال أحمل الحقد القديم عليهم  ** وليس كريم القوم من يحمل الحقدا

لفترة طويلة رفضت فعاليات الفلسطينيين الوطنية فتح جامعات كي يظل التواصل بين شبابنا 
أال تشمل كل التخصصات .. وثمة  -لذات السبب-عرب، ولما فتحت الجامعات حرصواوإخوانهم ال

بالد عربية كان من أهلها فرق عسكرية كاملة ضمن قطاعات الجيوش األوروبية الغازية شاركت في 
قتال أبناء جلدتها واحتالل أوطانهم ومنها فلسطين، فيما ال تجد مثل هذا في )تساهال( وال ينظر 

إلى هؤالء إال كضحايا .. فليس أقل من ترك الكذب واالفتراء ولوم الضحية وسيف الجالد الفلسطيني 
يقطر من دمها .. ختاما أعود و أقول بأنني أشعر بضيق شديد ألنني مضطر إلعادة التعريف بما 

 يفترض أنه معروف ومفهوم ومستوعب.
 14/1/2021، الجزهرة نت، الدوحة

 
 "القادمة"والحكومة  "الذاهبة"إسرائيل: ةن الحكومة  .49

 أسعد عبد الرحمن
منذ ثالث سنوات والدولة الصهيونية ترّحل أزماتها من عام آلخر وعلى رأسها األزمة السياسية. ولقد 
تواكب عدم استقرار الحكم مع ثبات النهج والطرح اليميني المتطرف في سياق التوجه إلى انتخابات 

أقل من عامين. ويتفق عديد المحللين السياسيين للبرلمان )الكنيست( هي الرابعة في غضون 
اإلسرائيليين واستطالعات الرأي، مع كثير من الرغائبية الواسعة، على أن االختالف بين االنتخابات 

ورئيس الحكومة « الليكود»المزمع إقامتها في آذار المقبل والجوالت الثالث السابقة أن زعيم حزب 
 قبل خمسة أيام(.« معاريف»لحكم مرة أخرى )وآخرها استطالع )بنيامين نتنياهو( لن يصل إلى ا

استمرت في تعميق االحتالل وحصارها لقطاع غزة، وواصلت، بنهم، بناء آالف « الذاهبة»الحكومة 
، وبضمنها 1967في األراضي المحتلة عام « المستوطنات»الوحدات السكنية في المستعمرات/ 

)دونالد ترامب( في هذا االتجاه، وصلت ذروته باالعتراف هضبة الجوالن، وحصلت على دعم إدارة 
من  %30التي تسوغ لضم « صفقة القرن «بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها، و

على إقامة « نص»مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل، وبضمنها المستوطنات وغور األردن، مع 
 ل، وهو األمر الذي أجمع الفلسطينيون على رفضه.دولة فلسطينية منقوصة ومقطعة األوصا
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التنافس في االنتخابات القادمة سيكون بين أطياف اليمين على خلفية وحيدة هي معارضة استمرار 
قيادة )نتنياهو( المستمرة منذ أكثر من عقد. ووفقًا لصورة الكنيست المقبلة التي ترسمها 

االنضمام « الحريديم»أكثر يمينية، مع تفضيل ستكون « القادمة»االستطالعات، فإن الحكومة 
للحكومات للحصول على ميزانيات لمؤسساتهم من الخزينة العامة، ونقل ناخبي أحزاب اليمين 
تصويتهم إلى أحزاب داخل معسكر اليمين. فضاًل، وهذا هو األخطر، تزايد قوة )جدعون ساعر( بعد 

برئاسة « ييش عتيد»ائتالف يستند إلى حزبي  ، وحظوظه الكبيرة في تشكيل«الليكود»انشقاقه عن 
برئاسة )أفيغدور ليبرمان( اللذين يرفضان االنضمام إلى حكومة « إسرائيل بيتا»)يائير لبيد( وحزب 

 برئاسة )نتنياهو(.
حكومة كهذه، ستكون يمينية أكثر من حكومات )نتنياهو( أي أن اليمين واليمين المتطرف سيحكم 

ما »لمستقبل المنظور. وبحسب الصحافي اإلسرائيلي الجريء )جدعون ليفي(: الدولة الصهيونية في ا
كانت تيارات عميقة خفية تحولت الى واقع مكشوف: إسرائيل يمينية وقومية متطرفة، مع أيديولوجيا 

أنهت أسوأ حكومات »وفي السياق، يقول الصحافي السياسي )ناحوم برنياع(: «. واحدة مسيطرة
فرح في هذه الجنازة. كما أنه ال آمال كبيرة في الحكومة التالية. صحيح أن مزيدا  إسرائيل حياتها. ال

من اإلسرائيليين يعرفون أنفسهم كيمين ولكنهم ال يستوضحون ألنفسهم ما هو اليمين. فهم يتمسكون 
بالعالمة التجارية، باالسم وليس باأليديولوجيا. بينيت وكذا ساعر، يفضالن الحديث عن خطايا 

وفي سياق متمم، «. وليس عن حلولهما لمسألة بالد إسرائيل« كورونا»اهو او عن حلولهما لـ نتني
هذه االنتخابات تعتمد على عدم ثقة مطلق بالطريقة »يستخلص الصحافي اإلسرائيلي )تسفي برئيل(: 

 وبالمترشحين. الخيار الذي سيعرض على الجمهور سيكون بين السيئين واألقل سوءًا، بين من يجب
معاقبتهم بشدة أكثر وبين من يجب معاقبتهم بشدة أقل. هذه االنتخابات هي انتخابات شخصية، ال 

 «.توجد فيها أيديولوجيا، وهي خالية من األحاديث الفارغة عن أفكار سامية
 15/1/2021، األيام، رام هللا

 
 الجيش اإلسرائيلي: نجاح في سورهة وفشل في غزة .51

 يوسي يهوشع
األخيرة، شهدت الجبهتان في سورية وغزة، أول من أمس، نشاطين عسكريين غير كما في السنوات 

 أن نهاية كل منهما تدل على الفجوات القائمة بينهما.
فبينما أكدت تقارير وسائل اإلعالم األجنبية أن الجيش اإلسرائيلي يعرف كيف يقوم بشن هجمات 

عدة االستخبارات األميركية، فإنه يقوم دقيقة في عمق األراضي السورية من دون أي حاجة إلى مسا
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بالرّد بشكل مترّدد وضعيف على تحّرش ناشطين من قطاع غزة، ما يدل على وجود مشكلة جوهرية 
 في السياسة العامة تمس الردع.

نبدأ بسورية: في الليلة قبل الماضية ُشّن هجوم رابع منسوب إلى إسرائيل خالل الفترة القليلة الماضية 
العسكري اإليراني، لكن هذه المرة لم يتم في مناطق قريبة، مثل منطقة الحدود في  ضد التموضع

 600الجوالن أو دمشق بل في شرق البلد، في منطقة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق على بعد 
وتداولت وسائل اإلعالم خبرين غير صحيحين، األول أن الهجوم تسبب بمقتل عشرات  كيلومتر.

 حين أنه انتهى بعدد محدود من اإلصابات. األشخاص في
والثاني أن المعلومات االستخباراتية وصلت إلى إسرائيل في االجتماع الذي عقده رئيس جهاز 

 الموساد يوسي كوهين مع وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في واشنطن.
نذ فترة طويلة، كما أن وهذا غير صحيح أيضًا. ويمكن االفتراض بأن التخطيط لهذا الهجوم جرى م

 الجيش اإلسرائيلي ليس بحاجة إلى االستخبارات األميركية في هذه المنطقة بل على العكس.
شمل الهجوم اإلسرائيلي منطقتين هما البوكمال ودير الزور. ومنطقة البوكمال موجودة في الحدود 

أسلحة إلى سورية ولبنان. وفي منطقة  السورية، وُتعتبر ممرًا لوجستيًا بريًا تنقل إيران عبره -العراقية 
دير الزور تتواجد ميليشيات موالية إليران. وقام اإليرانيون بنقل قواعدهم إلى هاتين المنطقتين بعد أن 

 تم تدمير معظم القواعد في المناطق القريبة من إسرائيل وكذلك تدمير شحنات األسلحة.
خ طويلة المدى كانت في طريقها إلى حزب ما يمكن افتراضه هو أن هذا الهجوم استهدف صواري

في « فيلق القدس»وفي سورية ال ينجح اإليرانيون في تطبيق برنامجهم منذ عملية اغتيال قائد  هللا.
 الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني.

يمكن القول إن هذا الهجوم كان متميزًا ومهمًا، وهو ُيظهر قدرات عمالنية مثيرة لالنطباع لدى 
تخبارات وسالح الجو في إسرائيل.  في المقابل لم ينجح الجيش اإلسرائيلي مرة ُأخرى في االس

 مواجهة خاليا ناشطين في قطاع غزة.
فيوم أول من أمس أعلن أن آلية هندسية كانت تعمل في الجهة الغربية من السياج األمني المحيط 

 تقف وراءه.« حماس»بقطاع غزة تعرضت إلطالق نار من القطاع يبدو أن حركة 
« حماس«مواقع خالية لـ 3فماذا كان رد فعل الجيش اإلسرائيلي؟ قامت دبابة إسرائيلية باستهداف 

 بمحاذاة منطقة إطالق النار.
وال شك في أن هذا الرد ضعيف ويبعث إلى الجانب اآلخر برسالة فحواها أن ما حدث شرعي وفي 

صعوبات حتى على المستوى االستراتيجي  نطاق أصول اللعب المقبولة على إسرائيل، وهو يضع
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أمام إمكان التوصل إلى تسوية طويلة األمد، ألنه من دون ردع سيكون من الصعب التوصل إلى 
 تفاهمات يمكن أن تصمد.
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 15/1/2021، األيام، رام هللا

 
 :كارهكاتير .51

 
 15/1/2021"، 21ةربي "


