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 ات الشعب ال تصويت "مركزية فتح" أبو مرزوق: تلديد الة ة لرئاسة السلطة مكانه أصو  .1
غزة/ يحيى اليعقوبي: قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. موسى أبو مرزوق إّن تجديد  

ال اللجنة  أعضاء  بتصويت  وليس  الشعب  أصوات  مكانه  السلطة  لرئاسة  فتح.  الثقة  لحركة  مركزية 
تف "فلسطين أون الين"، سينشر  أبو مرزوق في حوار خاص مع  إّن: وأضاف  اصيله كاملة الحقا، 

"فتح تتعامل مع مؤسسات الشعب الفلسطيني على أنها ملكية خاصة، تفعل بها ما تريد، دون الرجوع 
لفلسطينية". وتابع: إّن "تجديد  لشعبنا وقواه الحية، معتبًرا ذلك استفراًدا، و"أحد أهم أسباب األزمات ا

تصويت أعضاء مركزية فتح، وإال فلتعلن حركة الثقة بالرئيس الفلسطيني مكانه أصوات الشعب، ال  
فتح أّن لجنتها المركزية هي أعلى سلطة في البالد، وال سلطة غيرها لمؤسسة أو شعب". وأّكد أّن  

أن يكون وفق آلية شفافة ونزيهة، ال وفق ما   تقاسم مقاعد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ُيفترض 
 ينتجه التدافع الداخلي في حركة فتح. 

 20/1/2022فلسطين أون الين، 
 

 و"اسرائيل" من انهيار السلطة الفلسطينية : خشية كبيرة لدى أمريكا "أكسيوس" .2
فلسطينية  ، إن السلطة ال2022يناير/كانون الثاني    20األمريكي، الخميس    Axiosقال موقع  :  واشنطن
أزمة خانقة    تنتظر لتجاوز  وذلك  المالي،  الدعم  بتقديم  له  بتعهٍد سابق  األوروبي   االتحاد  يوفي  أن 

حيث كشف الموقع نقاًل عن مصدر أوروبي مطلع على  حذر مراقبون من أن تتسبب في انهيارها.  
ألزمة الميزانية    المداوالت الجارية في بروكسل في هذا الشأن، أن االتحاد األوروبي يخشى أن يكون 

الفلسطيني.  الشعب  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء  على  الفلسطينية  السلطة  قدرة  على  وخيمة  من    عواقب 
، إن الحكومة تأمل في  Axiosباسم الحكومة الفلسطينية، لموقع  جانبه، قال إبراهيم ملحم، المتحدث  
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األوروب  بناًء على وعود من  المقبلة  األزمة خالل األشهر  لحل  األموال خطوات  باستئناف ضخ  يين 
التنمية. مشروعات  وفي  الفلسطينية  الدعم    للخزينة  استئناف  تتوقع  السلطة  أن  إلى  ملحم  وأشار 

د الجزائر األخير بتقديم  ،  2022األوروبي في مايو/أيار   مليون دوالر "عالمٌة جيدة على    100وأن تعهُّ
لقمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر  أن األشقاء العرب يمكنهم استئناف الدعم المالي" ُقبيل ا 

 العاصمة.
موقع   ينقل  أخرى،  ناحية  تتابع    Axiosمن  أخرى  غربية  ودول  المتحدة  الواليات  أن  مصادر  عن 

للموقع  م كبير  أمريكي  مسؤول  وقال  الفلسطينية.  السلطة  تعانيها  التي  المالية  الضائقة  وثيقة  تابعة 
في غضون ذلك، تبلغ    من عدد من الدول العربية تقديَم الدعم المالي.اإلخباري إن إدارة بايدن طلبت  

من حد االقتراض  مليار دوالر، وهو مبلغ أعلى    2.37ديون السلطة الفلسطينية للبنوك المحلية نحو  
 الرسمي.

 20/1/2022، وكالة سما اإلخبارية
 

 هل يمهد انتخاب "الشيخ" لتنفيذية منظمة التحرير لخالفته عباس؟  .3
نوفل  –  هللارام   مرشحها  :  عزيزة  تسمية  بشأن  فتح  حركة  صفوف  في  خالفات  عن  الحديث  بعد 

الفلسطينية، كان   التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  اختيار  لعضوية  الثالثاء، عن  المفاجئ،  اإلعالن 
وسيشغل الشيخ منصب أمين سر اللجنة التنفيذية    عضو لجنتها المركزية حسين الشيخ وباإلجماع.

، كما جاء في إعالن حركة  2020الثاني    ظمة خلفا لصائب عريقات الذي توفي في نوفمبر/تشرينللمن
 فتح. 

فخ الترشح،  هذا  وليد  يكن  لم  الشيخ  اسم  أنه  تّصدر  على  الرجل  اسم  برز  الماضيين  العامين  الل 
هذا   يدعمه  ما  وهو  لخالفته،  األكبر  الحظ  وصاحب  عباس،  محمود  الفلسطيني  للرئيس  األقرب 

ورئيس  الت المنظمة،  رئيس  نائب  أي  المنظمة"  سر  "أمين  بمنصب  للفوز  األقرب  فهو  أكثر،  رشح 
 غيابه أو موته حتى إجراء االنتخابات. حال السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، ومن يحل محله في 

عاما( رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، مما يجعله مسؤوال عن ملف العالقة   61ويشغل الشيخ )
وكل ما يتعلق بذلك من إدارة ملفات أموال المقاصة، والتصاريح ولم الشمل والتسهيالت    مع إسرائيل،

 االقتصادية وغيرها.
، قربة من الرئيس ومرافقته له في كل االجتماعات السياسية واألمنية الداخلية ومما قوى مكانته أيضا

ه وجاء  عباس،  بخالفة  فرصه  عزز  مما  والعربية،  هذا واإلقليمية  إلى  أكثر  ليدفعه  الترشح  ذا 
المنصب، كما يقول المحلل السياسي هاني المصري "هذا الترشح عزز فرص الشيخ أكثر، وإن لم  
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نه بشكل  هذا    .ائي"يحسمه  يتسلم  من  حول  قائمة  الخالفات  "كانت  نت  للجزيرة  المصري  ويتابع 
لحه، وتبقى الجولة األخيرة  المنصب، وبعد اإلعالن عن اسم الشيخ يعني أن هذه الجولة حسمت لصا

مع اجتماع مركزية المنظمة القادم". ويربط المصري هذا الترشح مع جملة من القرارات والقوانين التي  
 ما بعد الرئيس الفلسطيني.  لمرحلةتمهد 

رغم امتناعه عن التعليق على المستجد األخير بانتخاب حسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية، فإن  
واصل أبو يوسف كان قد صرح في مقابلة خاصة بالجزيرة نت بعد تأجيل االنتخابات    عضو اللجنة

كلة الدستورية في حال غياب الرئيس  الربيع الماضي، وكانت ستحل المشالتشريعية التي كانت مقررة  
يخلقه غياب  أن  يمكن  الذي  الفراغ  تسّد  أن  يمكنها  التحرير  بأن منظمة  محمود عباس ألي سبب، 

 التشريعي. 
ويوافق أبو غوش، في حديثه للجزيرة نت، على أن قرب الشيخ من الرئيس وكونه خيارا مقبوال من  

مرشحا يجعله  األميركية،  واإلدارة  إسرائيل  لتنفيذية    قبل  انتخابه  خطوة  وإن  الرئيس،  لخالفة  قويا 
لق يحتاج  بالمقابل  ولكنه  الرئيس،  لمرحلة  بعدها  لالنتقال  مهمة"  "عتبة  اعدة شعبية  المنظمة ستشكل 

 للفوز في االنتخابات. 
 20/1/2022.نت، اللزيرة

 
 الزعنون: المللس المركزي ينع د في السادس من الشهر ال ادم بمدينة رام للا  .4

المركزي :  عمان المجلس  دعوة  تقرر  أنه  الزعنون،  سليم  الفلسطيني  الوطني  المجلس  رئيس  أعلن 
الموافق   يوم األحد  يوم الخميس، ان    .6/2/2022لالنعقاد في مدينة رام هللا،  وأضاف في تصريح، 

استعمارية   حرب  من  الفلسطينية  القضية  له  تتعرض  ما  ستناقش  القادمة  المركزي  المجلس  دورة 
الفلسطينية.استي بدراسة سبل    طانية مفتوحة على كامل أرضنا  المركزي سيقوم  الزعنون أن  وأوضح 

وإقر  التحرير  منظمة  إطار  في  الوطنية  الوحدة  دوائرها  تعزيز  وتفعيل  لتطوير  الالزمة  اآلليات  ار 
 الوطنية لمواجهة محاوالت االحتالل تكريس ومؤسساتها، بما يضمن حشد كافة الطاقات واإلمكانات  

مدينة   الفلسطينية  دولتنا  عاصمة  في  خاص  وبشكل  الفلسطينية  أرضنا  في  االستيطاني  مشروعه 
 القدس.

 20/1/2022، (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا
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 اشتية يدعو لضغط دولي يوقف اقتطاع "إسرائيل" من أموال الم اصة  .5
على إسرائيل لوقف االقتطاعات من أموال  دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، لضغط دولي جاد : رام هللا

المحتجزة. االقتطاعات  واإلفراج عن  للشؤون    المقاصة،  المتحدة  األمم  منسقة  لقائه  ذلك خالل  جاء 
كتبه بمدينة رام هللا، اليوم الخميس، وبحث نسانية في األراضي الفلسطينية لين هاستينغز، في ماإل

واستعرض اشتية األوضاع المالية الصعبة التي تواجهها    معها آخر التطورات السياسية واالقتصادية.
المجتمع    الحكومة، كما طالب األمم المتحدة التدخل لوقف قرار إسرائيل بإغالق عدد من منظمات 
 المدني الفلسطيني واعتبارها "إرهابية"، ال سيما أن عددا منها منظمات ُتعنى بحقوق اإلنسان. 

"،  CCCللهندسة واإلنشاءات في شركة اتحاد المقاولين العالمية "بحث اشتية مع الرئيس التنفيذي  كما  
، موضوع الكهرباء  الذي يترأس مجلس إدارة شركة كهرباء غزة سامر خوري، والمهندس وليد سلمان

غ إلى  الغاز  إليصال  الهادف  القطري  المشروع  عبر  غزة  محطة  لقطاع  تشغيل  تكلفة  لتقليل  زة 
 الكهرباء.

 20/1/2022، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 
 

 ُتشك ِّل هاجس رعب لالحتالل "قنبلة بشرية"أبو نعيم: فلسوطينيوو الداخل المحتل  .6
ألف مواطن   300بو نعيم: إن عدد أهالي النقب البالغ نحو  قال اللواء توفيق أ  غزة/ يحيى اليعقوبي:

هذا الخطر، ولديه مخاوف   أصبح يشكل خطًرا على االحتالل الذي يبحث عن طريقة لكبح جماح
حقيقية من هذه "القنبلة البشرية". وأوضح اللواء أبو نعيم، لصحيفة "فلسطين" أّن وجود نحو مليون 

لداخل المحتل، يدفع االحتالل لممارسة كل أشكال التفريق والتهجير القسري. طينّي باألف فلس  700و
هتماما كامال سواء داخل فلسطين أو خارجها، ونّبه أبو نعيم إلى اهتمام حماس بالقضية الفلسطينية ا 

ادي  "بل إنها تحمل هّم القضية وتتكفل بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أينما ُوجد". وقال القي
عام   المحتلة  األراضي  في  أهلنا  إّن  نعيم  أبو  حماس  حركة  الشعب    1948في  من  يتجزأ  ال  جزء 

قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، يعانون ظلم    الفلسطيني في داخل فلسطين المحتلة، مثلهم مثل
 االحتالل ومقصلة انتهاكاته المستمرة منذ النكبة. 

 20/1/2022أون الين،  فلسطين
 

 مبارك: السلون تشهد تصعًيدا كبيًرا واألسرى يناشدون نصرتهم مد حأالنائب  .7
أحمد مبارك، أن األوضاع في  أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، المحرر  :  القدس المحتلة

تجاه   السجون  إدارة  من  متواصاًل  وتصعيًدا  كبيرة  األيام صعوبات  هذه  في  تشهد  االحتالل  سجون 
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ء الخميس، عن النائب مبارك، من سجن عوفر، بعد اعتقال  االحتالل، مساوأفرجت سلطات  األسرى.
استمر   إغال  أشهر.  8إدارى  سياسة  االحتالل  مواصلة  عن  مبارك  باستمرار،  وتحدث  األقسام  ق 

ا إلى  باإلضافة  والخروج،  الدخول  عند  اإلجراءات  ألياموتشديد  يستمر  الذي  المفاجئ  كما    .لتفتيش 
من األسرى اإلداريين    500وبّين مبارك أن أكثر من    .األسرى المرضىى صعوبات يواجهها  لفت إل

من هيئات األسرى للفصائل    في سجون االحتالل يعانون من التمديدات الطويلة، وقد شرعوا في دعم
وقال: إن رسالة األسرى ألهلنا على    توالًيا.  20كافة في مشروع مقاطعة المحاكم اإلسرائيلية لليوم الـ

هم في خطواتهم ومعاركهم داخل مي والشعبي والمؤسسات، أنه ال بد من التضامن معالمستوى الرس
 السجون.

 20/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 السلطة تعت ل قياديًا في "اللهاد" وشابين ببلدة بيتا شمال الضفة أجهزة أمن  .8
الجهاد :  نابلس حركة  في  القيادي  أمن  قال  أجهزة  إن  عدنان،  المحرر خضر  الفلسطينية  ،  السلطة 

في الحركة، عبدالرؤوف الجاغوب، وشابين آخرين في بلدة بيتا بمدينة نابلس شمال  اعتقلت القيادي  
تلقته "قدس برس" اليوم الجمعة، أن "اعتقال السلطة   الغربية المحتلة.الضفة   بيان  ورأى عدنان في 

وأضاف   الل على جبل صبيح".للمحرر الشيخ الجاغوب ولشباب بيتا البطلة؛ ضربة لمقاومة االحت
تلة،  أن "السلطة ممعنة في االعتقال السياسي للمجاهدين وأبناء شعبنا في نابلس والضفة الغربية المح

مباشرة". بعدها  االحتالل  اعتقلهم  مؤخرًا  اعتقلتهم  من  المحرر   وُجل  تكّرم  "السلطة  ساخرًا:  وتابع 
 عتقال في سجونها". الجاغوب، ووالد األسير حمزة بسجون االحتالل، باال 

وقال القيادي في "الجهاد" إن "ما تفعله السلطة لم يسبق أن حصل في أي ثورة بالعالم"، مردفًا: "لن 
بتجريم  ند  أكثر  سنرفع صوتنا  بل  فحسب،  السياسيين  والمعتقلين  الجاغوب  عن  السلطة  إلفراج  عو 

 اعتقالهم واالعتقال السياسي والتنسيق األمني". 
 21/1/2022، قدس برس

 
 حكم بالسلن وغرامة مالية بحق صحفي انت د السلطة الفلسطينية  .9

للسلطة  :  نابلس تابعة  المحتلة،  أصدرت محكمة  الغربية  نابلس شمال الضفة  الفلسطينية، في مدينة 
حكًما بالسجن لثالثة أشهر، ودفع غرامة مالية، بحق الصحفي عبدالرحمن ظاهر، بتهمة "الذم الواقع 

وذلك   السلطة"،  بكفالة مشروطة من سجونها.على  عنه  اإلفراج  من  عام ونصف  نحو  وبّرأت   بعد 
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معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة اإللكترونية،  المحكمة "ظاهر" من تهمتي "نشر  
 ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل االتصال المختلفة؛ بقصد إثارة الفزع". 

 21/1/2022، قدس برس
 

 ادرة إلنهاء تداعيات جريمة "البرج الشمالي" نية تطلق مبفصائل فلسطي .10

قال ممثل حركة الجهاد في لبنان، إحسان عطايا، إن "أربعة فصائل فلسطينية  :  مازن كرّيم-بيروت 
وقعت   التي  الشمالي،  البرج  مخيم  جريمة  ذيول  إلنهاء  مبادرة  أطلقت  لبنان،  المنصرم،  في  الشهر 

وأوضح عطايا لـ"قدس برس" أن المبادرة التي قدمتها حركة    اهين".خالل تشييع جنازة الشهيد حمزة ش
القيادة العامة، تنص على  -الجهاد اإلسالمي، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية 

والمتصيدين   العابثين  أمام  الطريق  وقطع  المخيمات،  أمن  المخيمات  "حفظ  لجر  العكرة  المياه  في 
بادرة تهدف أيضًا إلى تهيئة األجواء لمعالجة تداعيات الجريمة، ووقف التراشق ن "الموأكد أ  للفتنة".

تحقيقاته   الستكمال  اللبناني  للقضاء  المجال  وإفساح  المضادة،  اإلعالمية  والحمالت  اإلعالمي 
 المجرمين والمرتكبين". وإجراءاته في وقائع الحادث، وإنزال العقوبات بحق 

الفص  أن  إلى  عطايا  ا وأشار  ظهر  عقدت  األربعة،  فصائل  ]أمس[ليومائل  سر  أمين  مع  اجتماعًا   ،
"اآلثار   فيه  استعرضت  العردات،  أبو  فتحي  لبنان،  في  "فتح"  وحركة  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

 ة اللبنانية".السلبية المتواصلة للحدث المأساوي على مجمل الوضع الفلسطيني في الساح
حدث، وإنهاء آثاره السلبية، بما  لجدي عن السبل الممكنة لتجاوز الودعا ممثلو الفصائل إلى "البحث ا

العمل  هيئة  أمام  الباب  ويفتح  والجرحى،  الشهداء  واستقرارها، ويضمن حقوق  المخيمات  أمن  يحفظ 
 طرافها" بحسب عطايا. الفلسطيني المشترك؛ للقيام بدورها وفقا للوثيقة الموقعة من جميع أ

باس المتحدث  رّحب  جهته؛  لبنان، جمن  في  "حماس"  "حركته  م حركة  إن  وقال  بالمبادرة،  طه،  هاد 
ترحب بأية مبادرة من أية جهة، على قاعدة تسليم كافة المتورطين في الجريمة التي حصلت أثناء  

ه في حديثه لـ"قدس برس"  وشدد ط تشييع الشهيد حمزة شاهين في مخيم برج الشمالي )جنوب لبنان(".
يني، والحفاظ على  مل الفلسطيني المشترك، وعلى وحدة الموقف الفلسطعلى "حرص حركته على الع

لبنان". في  الفلسطينية  المخيمات  واستقرار  من    أمن  مربع  أي  إلى  تنجّر  "لن  حركته  أن  طه  وأكد 
ت الفلسطينية بلبنان؛ هو خط أحمر  مربعات الفتنة الداخلية"، مشيرًا إلى أن "السلم األهلي في المخيما

 ة".بالنسبة للحرك
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لبنان"،    الفلسطينية في  والتجمعات  المخيمات  وأمان  أمن  تجاه  الجميع مسؤولياته  "تحمل  إلى  ودعا 
المتوّرطين   كافة  ومحاسبة  الشّفاف،  التحقيق  باتجاه  الشمالي  برج  مخيم  جريمة  ملف  "يمضي  وأن 

 فيها".
 20/1/2022، قدس برس

 
 وحدةي حماس: تمسك فتح بشروط الرباعية يهدد جهود القيادي ف .11

الغربية بالتفرد :  الضفة  فتح  حركة  تمسك  إن  كويك:  أبو  حسين  حماس  حركة  في  القيادي  قال 
ويهّدد جهود  الداخلية،  السياسية  األزمة  يعّمق  الدولية،  الرباعية  األمني وشروط  والتنسيق  واإلقصاء 

تعداد للتغيير ادي أبو كويك إلى أن حركة فتح ليس لديها أي اسوأشار القي  الوحدة وإنهاء االنقسام.
 سطيني عبر رفضها للشراكة السياسية. المؤسسي في النظام السياسي الفل

 20/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مضرب عن الطعام رفًضا العت اله اإلداري  قيادي في الشعبية .12

المحتلة "حنظلة  :  القدس  مركز  في قال  القيادي  "األسير  إن  الخميس:  مساء  والمحررين"،  لألسرى 
م لليوم الثاني على التوالي؛ رفًضا لجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين، حسام الرزة، مضرب عن الطعا ا

  67ولفت إلى أن "سلطات االحتالل حولت، أمس، القيادي الرزة البالغ من العمر )  العتقاله اإلداري".
اإلد  لالعتقال  مجدو".عاًما(  في سجن  حاليًّا  وهو  أشهر،  ستة  اال  اري  قوات  "الرزة"  واعتقلت  حتالل 

األحد الماضي، بعد دهم منزله في حي المخفية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهو أسير سابق  
المفتوحة    18أمضى ما مجموعه   العديد من اإلضرابات  عاًما في سجون االحتالل، خاض خاللها 

 والد األسير المحكوم إداريًّا بدر الرزة.عن الطعام، وهو 
 20/1/2022، ي لإلعالمالمركز الفلسطين

 
 حماس تلدد مطالبتها "األونروا" بالتراجع عن ت ليص مساعداتها لفلسطينيي سورية بلبنان  .13

بتقليص  :  بيروت  قراراتها  عن  بالتراجع  "أونروا"،  وكالة  مطالبتها  الخميس،  "حماس"،  حركة  جددت 
جاء ذلك    جه الخصوص.خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين عموما، والمهجرين من سورية على و 

المهّجرون  أقامها  لخيمة  عبدالهادي،  أحمد  لبنان،  في  "حماس"  حركة  ممثل  بها  قام  زيارة  خالل 
ا اسم  الفلسطينيون من سورية، أمام مقر "األونروا" الرئيسي في العاصمة بيروت، والتي أطلقوا عليه

وأكد عبدالهادي تضامن حركة    ."، للمطالبة باستئناف مساعدات المنظمة الدولية الشهرية194"خيمة  
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المهّجرين من سورية، ومساندتهم من أجل  الفلسطينيين  الالجئين  أهلنا  إلى جانب  "حماس" ووقوفها 
منقوصة.  غير  حقوقهم  إ   نيل  برنامج  اللحظة  حتى  تطلق  لم  "األونروا"  أن  إلى  طارئًا  ولفت  غاثة 

 قة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في لبنان.  ومستدامًا، ال سّيما بالتزامن مع األزمة االقتصادية الخان
 20/1/2022، قدس برس

 
 بينيت: إلحاق أضرار ملموسة بالنظام اإليراني ووكالئه مهمة أساسية  .14

وكاالت": أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، خالل اجتماع عقده مع قيادة الجيش  –رام هللا 
أض إلحاق  تعتبر  حكومته  أن  فاإلسرائيلي،  أساسية،  مهمة  ووكالئه  اإليراني  بالنظام  ملموسة  ي  رار 

على  االعتداءات  مدينًا  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  فيه  هاتف  الذي  الوقت 
 مواقع ومنشآت مدنية في دولة اإلمارات. 

ء هيئة  وذكر مكتب بينيت في بيان، أنه أجرى، أمس، اجتماعًا في مقر "الكرياه" بتل أبيب مع أعضا
 . األركان العامة للجيش اإلسرائيلي

 21/1/2022رام للا، م، األيا
 

 عاما: اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية اإلسرائيلي والتركي  13ألول مرة منذ  .15
أجرى وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير البيد، الخميس، اتصاال هاتفًيا بوزير الخارجية التركي، مولود  

م بحسب  أوغلو،  الوزارتان.جاويش  أعلنت  الهاتفي    ا  االتصال  اإلسرائيلية  الخارجية  وحصرت 
مؤخًرا. كورونا  بفيروس  إصابته  بعد  البيد"  أوغلو على صّحة  اتصال   "باطمئنان جاويش  أّول  وهذا 

 .2008يل وتركيا منذ العام هاتفي علني بين وزيري خارجية إسرائ
 20/1/2022، 48عرب 

 
 سريًعاكاتس: نتنياهو سيغادر الليكود  .16

قال عضو الكنيست اإلسرائيلي عن حزب “الليكود” يسرائيل كاتس إن زعيم الحزب بنيامين نتنياهو  
إلسرائيلية  وقال كاتس خالل محادثة مغلقة، بحسب ما ورد في هيئة البث ا  في طريقه للخروج منه.

وذلك   متوقع،  هو  مما  أسرع  سيخرج  نتنياهو  فإن  الخميس،  بالعربية،  الناطقة  ظل  العامة  في 
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اّدعاء. لبلورة صفقة  العامة  والنيابة  دفاعه  وكالء  بين  مع    االتصاالت  اجتماعه  كاتس خالل  وبين 
 نشطاء الليكود مؤخًرا أنه سيتنافس على رئاسة الحزب بعد مغادرة نتنياهو. 

 20/1/2022ال دس، ال دس، 
 

 مندلبليت يطمئن شبتاي حول استخدام الشرطة لو"بيغاسوس"  .17
ال المستشار  اإلأبلغ  للحكومة  جهاز  قضائي  رئيس  الخميس،  مساء  مندلبليت،  أفيحاي  سرائيلية، 

الشرطة، كوبي شبتاي، أنه قّرر تشكيل لجنة لفحص استخدام الشرطة بتطبيق "بيغاسوس" للتجّسس  
القضائي، عميت هراري، على أن تضّم    على ناشطين إسرائيلّيين. المستشار  نائبة  اللجنة  وستترأس 

 عضوين آخرين. 
من  مند   ولكن قانوني  غير  استخدام  من  للخشية  أساس  "أّي  يجد  لم  إّنه  قائال  شبتاي،  طمأن  لبليت 

 الشرطة... نحن راضون عن أن شرطة إسرائيل تعمل بقّوة صالحياتها وفق القانون". 
 لفحصها مّرة أخرى. 2021و  2020ت من الشرطة تمرير أوامر التنّصت خالل عامي وطلب مندلبلي

 20/1/2022، 48عرب 
 

 آيزنكوت: الشرخ بالملتمع اإلسرائيلي والدولة الواحدة يدمران الحلم الصهيوني  .18
اإل الجيش  أركان  رئيس  للصراع  حّذر  كحل  الواحدة  الدولة  من  آيزنكوت،  غادي  السابق،  سرائيلي 

الفلسطيني، ووصفها بأنها "دمار الحلم الصهيوني"، وشدد على أن "الشرخ في المجتمع    –اإلسرائيلي  
يلي" هو التهديد األكبر على مستقبل إسرائيل. وجاءت أقوال آيزنكوت في مقابلة أجرتها معه  اإلسرائ 

 الخميس.  يومنشرت مقاطع منها صحيفة "معاريف" و 
على   القدرة  تراجع  المتبادل،  والقذف  اإلسرائيلي  المجتمع  في  الشرخ  أن  "أعتقد  أنه  آيزنكوت  وقال 

تهديد األكبر على مستقبل هذه األمور كلها هي ال  –يمة  الحكم، تراجع الثقة بمؤسسات الدولة، الجر 
 الدولة". 

وأضاف "أني ال أستخف بالتهديدات الخارجية، فقد واجهتها طوال حياتي. والمناعة القومية للمجتمع  
%  51اإلسرائيلي هي العنصر األهم في األمن القومي. وأعتقد أن مناعة المجتمع اإلسرائيلي تشكل  

األمن من  األقل  عن  على  أهم  وهذا  واالقومي.  وإنما  صر.  اإليراني  التهديد  بسبب  ليس  قلقون  لناس 
بسبب الضعف الداخلي، التكتل اآلخذ بالضعف، انعدام المساواة، االحتكاكات بين القطاعات، عدم  
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استيعاب جماهير بكاملها داخل المجتمع. وينبغي أن ندرك أنه ال يوجد أمن قومي من دون تضامن  
ي وال  أاجتماعي،  دون  من  اجتماعي  تضامن  بن  وجد  دافيد(  إسرائيل  )مؤسس  وتوجه  قومي.  من 

 غوريون، )بشأن( بوتقة االنصهار، يواجه مشكلة". 
% من  88، تجند للجيش اإلسرائيلي  1978وأشار آيزنكوت إلى أنه "عندما تجندت للجيش، في العام  

دد  . وهناك مؤشر آخر. يزداد ع%67، تجند  2015الملزمين بالتجنيد. وعندما تجند ابني، في العام  
هامة   لخدمة  التجند  يريدون  الذين  الوحدة    –المجندين  السايبر،  التكنولوجية. 8200إلى  الوحدات   ،

 واالستعداد للتجند للوحدات القتالية، أن َتقتل وُتقتل، المخاطرة، في تراجع". 
الح نهاية  القومية هي  ثنائية  "دولة  الواحدة.  الدولة  آيزنكوت من  أ وحذر  ينبغي  الصهيوني. وال  ن  لم 

المعقد   الوضع  إلى  داخلنا، إضافة  الفلسطينيين  تدرك معنى اختالط ماليين  تكون عبقريا كبيرا كي 
عاما، وأدت إلى   75مقابل عرب إسرائيل، الذين اتخذنا قرارات معينة جدا في التعامل معهم طوال  

 الوضع اإلشكالي الحالي". 
مباشر إلى إنهاء االحتالل. "نحن في  ي للصراع وال يدعو بشكل  لكن آيزنكوت يقترح حال غير واقع

لثالث  مرحلية  اقتراح خطوة  وباإلمكان  عباس(،  محمود  الفلسطيني،  )الرئيس  مازن  أبو  عهد  نهاية 
حت خمس سنوات، من أجل تحسين الواقع والبدء في بناء جسر لخفض العداء وتعزيز الثقة. مبادرة  

ات المتحدة، الخليجيات وغيرهم. ينبغي تغيير  ين، مصر، األردن، الواليمتكاملة إلسرائيل، الفلسطيني 
 الواقع، ألنه يقود إلى رؤيا الدولة الواحدة، التي تعني دمار الحلم الصهيوني". 

 20/1/2022، 48عرب 
 

 المحكمة العليا تمنع قطع الكهرباء بسبب ف ر مستهلكين .19
شركة الكهرباء بإجراء جلسة استماع قبل  رارا يلزم  الخميس، ق  يومأصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية  

قطع تزويد الكهرباء عن منازل. وجاء القرار في أعقاب التماس ضد الوسائل المتبعة ضد مستهلكين  
الكهرباء. حساب  تسديد  في  عن   يتأخرون  الكهربائي  التيار  قطع  عدم  أيضا  المحكمة  وقررت 

في الكهرباء  حساب  تسديدهم  عدم  بسبب  وضع   مستهلكين  شديد،  فقر  حالة  في  أنهم  اثبتوا  حال 
 الكهرباء.صحي أو مصاعب اقتصادية تبرر امتناعهم عن تسديد حساب 

 20/1/2022، 48عرب 
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 يدعون المصلين للحذر من تسلل مستوطنين  "حراس األقصى" .20
على الرغم من االعتراف بالخطأ في تشخيص أحد المصلين المسلمين على أنه مستوطن   تل أبيب:

التنبه يهود  لمواصلة  إياهم  داعية  المصلين،  إلى  األقصى  المسجد  حراس  هيئة  توجهت  متخٍف،    ي 
وقد جاء هذا النداء، أمس، في أعقاب اتضاح    مستوطنين متطرفين إلى صفوفهم.والحذر لمنع تسلل  

ذلك الخطأ يوم الجمعة الماضي.. وقالت هيئة الحراس، أمس، إن الخطأ الذي ظهر في هذه القصة 
اعتداءات   يستدعي إزاء  اليقظة  من  يخفف  أن  يعني  ال  هذا  ولكن  بمسؤولية،  والتصرف  الحذر 

لمذكورة ما زالت تعمل ولم تتخَل عن أهداف التهويد العدوانية في األقصى. المستوطنين. فالجمعية ا
األقصى   باحات  في  يتجولون  بعضهم  إن  بل  ال،  نشاطاتها.  على  تحاسبها  لم  اإلسرائيلية  والشرطة 

البلدة القديمة بالقدس، ويحرصون على إقامة الصلوات اليهودية بينما يتظاهرون بأداء الصلوات وأزقة  
 . اإلسالمية

 21/1/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 بشرط اإلبعاد عن الشيخ جراح: االحتالل ي رر اإلفراج عن معت لي "منزل صالحية"  .21
ميس، تثبيت قرار اإلفراج عن معتقلي  قررت محكمة االحتالل المركزية في القدس، يوم الخ:  القدس

حامي عائلة صالحية أنور  وأفاد م  الحية في حي الشيخ جراح، شرق القدس المحتلة.منزل عائلة ص
وعادل  أمير  من:  كل  اعتقال  تمديد  االحتالل  شرطة  طلب  رفضت  االحتالل  محكمة  بأن  بشير، 

الذين كانوا ضمن من   اعتقلتهم خالل هدم منزلي  ومحمود صالحية، وعمر عكرماوي وبالل غيث، 
وابعادهم عن  شيقل على كل واحد منهم،    1000عائلة صالحية في الشيخ جراح، مقابل فرض غرامة  

اإلبعاد. قرار  يخرق  من  لكل  شيقل،  آالف  خمسة  وغرامة  يوًما،  ثالثين  جراح  محمود  وقال    الشيخ 
الى ان "هذه هي المرة الثانية  رًا  صالحية: "لقد هدموا بيتي ولكنني سأعود، إنهم لن يبقوا طوياًل" مشي

 .1948التي يتم تهجيرنا فيها" في إشارة الى تهجير عائلته من عين كارم المهجرة عام 
 20/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بكيرات: استهداف االحتالل قيادات ال دس سياسة عنصرية لن تنلح  .22

ب المدير العام ألوقاف القدس المحتلة، أن مالحقة االحتالل  نائ  أكد ناجح بكيرات،:  القدس المحتلة
اإلسرائيلي للمقدسيين عموًما والقيادات المقدسية خصوًصا، لن تنجح في وقف دفاعهم عن المسجد 

له    األقصى. االحتالل  مالحقة  إّن  لإلعالم":  الفلسطيني  لـ"المركز  حديث خاص  في  بكيرات،  وقال 
ا العنصرية.لوقو ولقيادات مقدسية سببها  "القيادات   ف في وجه االحتالل وفضح سياساته  وأضاف: 
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ومشاريعه   االحتالل  خطورة  من  والفلسطيني  المقدسي  المجتمع  توعية  على  تعمل  المقدسية 
مقدساته   للدفاع عن  المقدسي  المجتمع  يوظف  من  هناك  يكون  أن  االحتالل  يريد  وال  االستيطانية، 

حتالل يعبث في بيوتنا تفتيشًا دون أي مسبب وبهذه العنجهية "االوأردف بالقول:    ويفضح سياساته".
بحقه   أصدرت  االحتالل  سلطات  أّن  موضًحا  القدس"،  في  جديدة  لمرحلة  يؤسس  أن  قرار   26يريد 

 مرة.    32إبعاد، واعتقلته 
 20/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 طنين في بورينستو للمنابلس: إصابة أربعة متضامين وإحراق مركبتهم بهلوم   .23

دغلس:  نابلس الضفة، غسان  االستيطان شمال  ملف  ان مجموعة من    قال مسؤول  الجمعة،  اليوم 
االنسان،   حقوق  اجل  من  “حاخامين”  جمعية  من  متضامنين  هاجموا  رونين”  “جفعات  مستوطني 

ز  أثناء  وكسور،  بجروح  منهم  أربعة  إصابة  إلى  أدى  الذي  األمر  بالضرب،  عليهم    تهم راع واعتدوا 
واضاف ان المستوطنين احرقوا مركبة أحد المتضامنين وكسروا مركبة    االشجار في اراضي بورين. 

 أخرى أثناء االعتداء.
 21/1/2022، ال دس، ال دس

 
 ملزرة الطنطورة: قبر جماعي تحت موقف السيارات  .24

كات:  بالل ضاهر ثيودور  حيفا،  جامعة  في  الطالب  قدمها  التي  الماجستير  أطروحة  في  أثارت  س، 
قرية  1989العام   سكان  من  فلسطينيين  أسرى  بحق  ألكسندروني  لواء  ارتكبها  التي  المجزرة  حول   ،

الطنطورة في النكبة، جنوبي حيفا، ضجة في إسرائيل، وسعى مؤرخون وسياسيون إلى نفي وقوع هذه 
وطالبو وفي    المجزرة. كاتس،  وتشهير ضد  قذف  دعوى  ألكسندروني  لواء  في  عناصر  قدم  ه حينه، 

ا التي  الفظائع  على  وأدلة  شهادات  شمل  الذي  بحثه،  نتائج  عن  األسرى  بالتراجع  بحق  رتكبت 
 الفلسطينيين. 

بعنوان   شفارتس،  ألون  اإلسرائيلي  للمخرج  وثائقي  فيلم  يومين،  قبل  ساندرس،  مهرجان  في  وُعرض 
المؤرخ   "طنطورة"، ووصف  أخرى.  وشهادات  أطروحته  في  كاتس  جمعها  التي  الشهادات    شمل 

، في مقال نشره في  آدم رازالفلسطيني،    –لدراسة الصراع اإلسرائيلي    –والباحث في معهد "عكيفوت"  
، الخميس، بأن الفيلم الوثائقي "يقلب الصورة التي رسخت لدى الجمهور اإلسرائيلي  صحيفة "هآرتس"

ات المقاتلين  وأضاف راز أنه "بالرغم من أن شهاد   عوى القذف والتشهير واعتذار كاتس".في أعقاب د 
ألكسندروني لواء  واضحة: )من  كانت  الشاملة  الصورة  فإن  إفادات،  مجتزأة، وشظايا  بجمل  ُقدمت   )
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المعركة". بعد  ُعّزل  رجال  بحق  مجزرة  ارتكبوا  اللواء  جمعها    جنود  التي  والوثائق  الشهادات  وبّينت 
يقع تحت موقف سيارات   شفارتس لفيلمه الوثائقي أنه بعد المجزرة تم دفن القتلى في قبر جماعي،

ف، والدفن فيه استمر لفترة طويلة، في شهر  شاطئ الطنطورة. وجرى حفر القبر خصيصا لهذا الهد 
العام   التقطت   .1948أيار/مايو  بين صور  قارنوا  خبراء،  نفذه  الوثائقي عمال  الفيلم  من    واستعرض 

الصور   مقارنة  خالل  من  وباإلمكان  احتاللها.  وبعد  قبل  للقرية  ُنفذ الجو  األبعاد،  ثالثي  وتصوير 
الدق الموقع  تحديد  متطورة،  أدوات  ويبلغ طوله  بمساعدة  وكذلك حجمه.  الجماعي  للقبر  مترا    35يق 

األجيال  بسير  يسمح  بشكل  ذلك،  إخفاء  إلى  "سعوا  إنه  كاتس  وقال  أمتار.  أربعة  القادمة    وعرضه 
 هناك من دون أن يعلموا على ماذا يدوسون".

 20/1/2022، 48عرب 
 

 تعدل وتُحرف المناهج التعليمية في المدارس الفلسطينية الواقعة تحت سيطرتها  "إسرائيل" .25
تم   التي  الكاذبة أن الصور  للتحقق من األخبار  هاجر حرب: أظهر تحقيق أجرته منصة “مسبار” 

واسع عبر مواقع إعالمية ومنصات التواصل االجتماعي حول ما قيل إنه المنهاج  تداولها على نطاق  
 ئيلي ُمحرف.إلماراتي الجديد الذي يدعو لتطبيع العالقات مع إسرائيل، إنما هو منهاج إسراا

المنهاج   الثاني في  الصف  كتاب  لدرس من  التي نشرت  الصور  فإن  “مسبار”،  ما كشفته  وبحسب 
“جا بعنوان  المنهاج  اإلماراتي  من  ليست  المتداولة  الصورة  أن  تبين  إذ  مضّلل،  يوسي”،  الجديد  رنا 

واستبد اإل وتعديله  بتحريفه  إسرائيل  تقوم  الذي  الفلسطيني  المنهاج  من  بل  الدورس ماراتي،  بعض  ال 
القدس. في  وتحديدًا  سيطرتها،  تحت  الواقعة  الفلسطينية  المدارس  في  لتدريسه  فيه    والمصطلحات 

على صورة لغالف كتاب الصف الثاني االبتدائي الذي يحتويه الدرس، باإلضافة    وحصلت “مسبار”
لكنّ إ المتداول،  الدرس  يخلو من عنوان  الذي  وفهرسه  الكتاب  يوّضح غالف  فيديو  ه موجود في لى 

وعند مقارنة نسختي الكتاب األصلية والمعدلة، تبّين أن التعديل بدأ من الغالف،    صفحات الكتاب.
الكتاب   تحت  ففي  تقع  التي  الفلسطينية  المدارس  على  اإلسرائيلي  االحتالل  يفرضه  الذي  المعدل 

وزارة التربية   –ين  سيطرته يظهر أن الغالف مسح منه العلم الفلسطيني والكوفية وشعار دولة فلسط
 والتعليم. 

 20/1/2022، لندن، ال دس العربي
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 ي الشيخ جراح رفضها لهدم المنازل في ح"الخارجية المصرية" تعرب عن  .26
القاهرة: أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، عن »بالغ رفضها لقيام السلطات  
اإلسرائيلية بهدم منزل ومبنى في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية«، مؤكدة أن »المحاوالت  

كًا لمقررات الشرعية  الشيخ جراح، تمثل انتها  الحالية لتهجير عائالت فلسطينية من منازلهم في حي
يؤدي   للفلسطينيين، فضاًل عما  القسري  التهجير  لسياسة  واستمرارًا  اإلنساني  الدولي  والقانون  الدولية 

وشّدد المتحدث الرسمي باسم وزارة    إليه ذلك من تأجيج الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة«.
سياسة االستيطان في األراضي  فه بـ»الثابت«، من »رفض  الخارجية، على موقف مصر، الذي وص

األراضي   وكذا مصادرة  منها  القائم  توسيع  أو  جديدة،  مستوطنات  بناء  من خالل  سواء  الفلسطينية 
 وتهجير الفلسطينيين«. 

 21/1/2022لندن، ، الشرق األوسط
 

 ال دسمللس النو اب األردني يدين ممارسات االحتالل في "الشيخ جراح" ب .27
الخارجية النيابية" في األردن، هدم قوات االحتالل اإلسرائيلي، منزلين في  دانت "لجنة الشؤون  :  عّمان

القدس. بمدينة  "الشيخ جراح"  النائب خلدون   حي  اللجنة،  الخميس، عن رئيس  بيان صحفي،  ونقل 
إلى   ترمي  التي  االحتالل  لممارسات  المطلق  "الرفض  على  التأكيد  في  حينا،  القائم  الوضع  تغيير 

أبناء حي الشيخ  القدس، والتهجير ا الفلسطينيين من منازلهم، خاصة  لقسري ألبناء المدينة، وتشريد 
وتتعارض مع    جراح". اإلنسان،  لحقوق  انتهاكًا صارخًا  "تشكل  الممارسات  هذه  أن  إلى  وأشار حينا 

 كافة المواثيق والمعاهدات الدولية".
 20/1/2022، قدس برس

 
 نروا" ال تتناسب مع عدد الالجئين في المملكة "الشؤون الفلسطينية" باألردن: موازنة "األو  .28

قال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في األردن، رفيق خرفان، إن "موازنة األونروا في  :  عّمان
مل نحو  عددهم  البالغ  المملكة،  في  الفلسطينيين  الالجئين  عدد  مع  تتناسب  ال  واألردن؛    400يونين 

قرابة   يشكل  بما  األقاليم".   في  40ألف الجئ،  في جميع  الفلسطينيين  الالجئين  من  وأضاف    المائة 
في    18خرفان في تصريحات لقناة "المملكة" اليوم الجمعة، إن "موازنة األونروا في األردن تشكل نحو  

بزياد  "طالبت  المملكة  أن  إلى  الفتًا  البرنامج"،  موازنة  من  فقط  طويل؛  المائة  زمن  منذ  حصتها  ة 
ورأى المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية،   جئين الفلسطينيين على أراضيها".لتتناسب مع عدد الال

الالجئين"   مع جميع  األردنية  الدولة  تعتمد على كرم  "أونروا  أن  األردنية،  الخارجية  تتبع وزارة  التي 
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من يستفيد  ال  "األردن  أن  إلى  مشيرًا  تعبيره،  ب  وفق  يتمتع  كونه  األونروا،  في  الطوارئ  أمن  موازنة 
وتابع خرفان: "يقدم األردن    واستقرار، بعكس األقاليم األخرى التي تعاني من حروب وعدم استقرار".

 لالجئين الفلسطينيين خدمات مباشرة وغير مباشرة، أكثر مما تنفقه األونروا في جميع مناطق عملها". 
 21/1/2022، قدس برس

 
 خالل اتصال هاتفي مع بن زايد  اإلماراتيدين االعتداءات الحوثية على  "إسرائيل"رئيس وزراء  .29

من نفتالي بينيت   ]أمس[تلقى محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي اتصااًل هاتفيًا اليوم:  وام
الح لميليشيات  اإلرهابية  االعتداءات  إدانته  عن  خالله  عبر  إسرائيل  وزراء  مواقع رئيس  على  وثي 

وأكد رئيس الوزراء   عن عدد من الضحايا المدنيين.  ومنشآت مدنية في دولة اإلمارات والتي أسفرت 
اإلسرائيلي دعم بالده لكل ما تقوم به دولة اإلمارات دفاعًا عن أمنها ضد هذه االعتداءات، مشددًا  

من جانبه، شكر بن    ي المنطقة.على ضرورة التصدي للقوى اإلرهابية التي تهدد االستقرار والسالم ف
 من مشاعر طيبة تجاه اإلمارات وشعبها. زايد نفتالي بينيت لما أبداه 

 20/1/2022، الخليج، الشارقة
 

 هذا ما بحةه الوفد اإلسرائيلي بالخرطوم ": اللزيرة" .30
الذي -كشفت مصادر سودانية وأميركية للجزيرة نت أن الوفد اإلسرائيلي    :عمار عوض   –الخرطوم  

األربعاء  أمس  الخرطوم  األ  -زار  السودانيين  المسؤولين  مع  أمنية ناقش  وقضايا  البالد  في  وضاع 
المنطقة. اإليرانية في  التهديدات  الحد من  الوفد   تمثلت  في  بزيارة  علم  أميركي على  وقال مصدر 

إن مباحثات الجانبين السوداني واإلسرائيلي    -تزامن وصوله مع زيارة وفد أميركي  الذي-االسرائيلي  
يا اإليرانية" في المنطقة، ومحاوالت استغالل  تناولت وضع السودان و"تجنيبه مخاطر وتهديدات الخال

إيران لألوضاع في السودان للعودة والعمل على إعادة إيجاد موطئ قدم لها في مناطق كانت موجودة 
 يها سابقا بعد تهديدات للحوثيين بتوسيع عملياتهم بالبحر األحمر.ف

عة اإلسرائيلية على تويتر، عن  ويتطابق ذلك مع ما كتبه شمعون أران محرر الشؤون العسكرية باإلذا 
زيارة الوفد األمني اإلسرائيلي للسودان، مؤكدا أن إسرائيل تأمل في تطبيع كامل للعالقات الدبلوماسية  

   ان "ولكن يبدو أن األمور ال تتقدم إلى األمام. نأمل أن يتحقق ذلك قريبًا".مع السود 
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ا لقاء ثالثي جمعه والوفد  إلسرائيلي مع مسؤولين عسكريين سودانيين  ونفي المصدر األميركي عقد 
بالخرطوم، قائال "ما أعلمه" لم يكن هناك لقاء مع الوفد األميركي بشكل رسمي لكن اإلسرائيليين كانوا  

 ى علم بالمناقشات. عل
 20/1/2022.نت، اللزيرة

 
 من اإلمارات عاجالً  تتل ى طلباً ألنظمة الدفاع شركة إسرائيلية  .31

لوك" اإلسرائيلية ألنظمة الدفاع بأن اإلمارات طلبت دعم الشركة العاجل بعد    أفاد رئيس شركة "سكاي
ونقلت صحيفة يديعوت   قتلى.  3الهجوم الحوثي الذي استهدف أبو ظبي االثنين الماضي وأسفر عن  

ترسان إلى توسيع  تتطلع  اإلمارات  إن  قولها  أبيب  تل  تها من  أحرونوت اإلسرائيلية عن مصادر في 
 اإلسرائيلية، وإن هذا القرار جاء بعد الهجوم األخير على أبو ظبي. أنظمة الدفاع 

 21/1/2022.نت، اللزيرة
 

 الكويت تدين مواصلة "إسرائيل" تنفيذ مخططاتها االستيطانية  .32
المحتلة،  جّددت الكويت إدانتها للمخططات واالنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية  :  الكويت 

إلى  مشددة على ضرورة "عدم   للقدس، وإبطال أي إجراء تجاهها، يرمي  الخاصة  بالمكانة  المساس 
وقال مندوب الكويت الدائم لدى األمم المتحدة، منصور العتيبي، في    تغيير طبيعتها الديموغرافية".

ل، سياساتها العدوانية  جلسة لمجلس األمن، مساء األربعاء: "تواصل إسرائيل؛ السلطة القائمة باالحتال
الفلسطيني األعزل، وتنفيذ مخططاتها لضم المزيد من األراضي الفلسطينية في الضفة    ضد الشعب 

وأضاف العتيبي أن "اإلحاطات المقدمة إلى المجلس، والتقارير األممية    الغربية، بما في ذلك القدس".
تقارير تؤكد  وبّين العتيبي أن ال  األنشطة االستيطانية".الصادرة مؤخرًا، تؤكد استمرار، بل زيادة وتيرة  

لجولة   تجنبًا  المستوطنات،  في  الجديدة  السكنية  الوحدات  مئات  لبناء  للتصدي  ملحة  حاجة  "وجود 
 أخرى مدمرة من أعمال العنف والمعاناة اإلنسانية" بحسب قوله. 

 20/1/2022، قدس برس
 

 إنكار "الهولوكوست"  إيران تستنكر قرارًا أمميًا ي ضي بمحاربة .33
قرارًا أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة، أمس الخميس، يقضي بمحاربة  استنكرت إيران  :  طهران

إنكار "الهولوكوست" )المحارق النازية لليهود خالل الحرب العالمية الثانية(، معتبرة أن هذا القرار "ال  
ثلية إيران  " اإليرانية الرسمية، اليوم الجمعة، بأن مم وأفادت وكالة "إرنا  ينبغي اعتباره نهًجا جماعًيا".
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بدافعي   وقعت  الثانية  العالمية  الحرب  فترة  "جرائم  إن  فيه  قالت  بيانًا  أصدرت  المتحدة،  األمم  في 
"النزعتين   هاتين  إرث  تعيد  الحاضر،  الوقت  في  "إسرائيل"  أن  إلى  الفتة  التوسع"،  ونزعة  العنصرية 

يف الواردة فيه، مشددة على ثلية إيران نص قرار الجمعية العامة والتعار واستنكرت مم  الشيطانيتين".
 أن "مثل هذه الوثيقة ال ينبغي اعتبارها نهًجا جماعًيا". 

 21/1/2022، قدس برس
 

 االتحاد األوروبي: االستيطان وعمليات الهدم واإلخالء غير قانونيين ويهددان حل الدولتين .34
المستوطنات  توسيع  أن  األوروبي،  االتحاد  التي  اعتبر  واإلخالء،  الهدم  سلطات    وعمليات  تنفذها 

التوترات، وتهدد قابلية  تفاقم  القانون الدولي، وتؤدي إلى  االحتالل اإلسرائيلي، غير قانونية بموجب 
 حل الدولتين للحياة وتقلل من احتماالت تحقيق سالم دائم. 

على هدم سلطات االحتالل  وقال المتحدث الرسمي باسم االتحاد األوروبي، في بيان صحفي، تعقيبا  
إخالء اإلسرائ  إمكانية  إن  الشرقية،  بالقدس  الشيخ جراح  في حي  لعائلة صالحية  منزلين  أمس  يلي، 

المزيد من العائالت الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في أحياء الشيخ جراح وسلوان في  
ا على  التوترات  تأجيج  إلى  يؤدي  خطرًا  تمثل  الشرقية  المقلق  القدس  االتجاه  في  وتساهم  ألرض 

 المتمثل في تزايد أعداد عمليات الهدم واإلخالء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وحدة سكنية    1,450ودعا االتحاد األوروبي، إسرائيل، إلى عدم المضي قدًما في خطة بناء أكثر من  

هاماتو  و"جفعات  حوما"  "هار  مستوطنتي  بين  إمكاناستيطانية  تقويض  شأنها  من  والتي  أن  س"،  ية 
 تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، كما حثها على وقف جميع األنشطة االستيطانية.

 20/1/2022، ندنال دس العربي، ل
 

 اللمعية العامة تعتمد قرار ا بالتوافق حول إنكار الهولوكوست  .35
 ائيلي جلعاد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، صباح الخميس، مشروع قرار قدمه السفير اإلسر 

إردان، بالتعاون مع ألمانيا تحت عنوان “إنكار محرقة اليهود )الهولوكوست(. كما تبنت رعاية مشروع  
بينها كافة الدول الغربية والغالبية الساحقة من الدول    100القرار قبل التصويت أكثر من   دولة من 

دان والبوسنة والهرسك وجنوب السو   األفريقية وأمريكا الالتينية باإلضافة إلى دول مثل روسيا وتركيا
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وأرمينيا وأذربيجان. وقد لوحظ غياب الدول العربية والغالبية الساحقة من الدول األعضاء في منظمة  
 التعاون اإلسالمي من الدول الراعية لمشروع القرار. 

 مندوب مصر، الذي رحب بالقرار باسم المجموعة، وقال:”يجب أن   وتحدث باسم المجموعة العربية
إلى   الحقوق  ورد  اآلخرين  بمعاناة  واالعتراف  والتسامح  السالم  ثقافة  بتعزيز  الدولي  المجتمع  يقوم 

 أصحابها بما في ذلك الحق في تقرير المصير والتعايش المشترك في أمان وسالم”.  
 20/1/2022ال دس العربي، لندن، 

 
 مؤيد لفلسطين في المدينة حزمة مشاريع قوانين في برلمان نيويورك لمواجهة تصاعد النشاط ال .36

ضمن الجهود الهادفة لمواجهة تصاعد النشاط المؤيد للحق الفلسطيني في الواليات المتحدة األميركية  
المدينة في  إسرائيل  أنصار  يسعى  نيويورك،  مدينة  في  في    وبخاصًة  قانونية  مشاريع  لتمرير حزمة 

 عنصري. برلمان لمعاقبة مقاطعي اسرائيل او من يعتبرونها دولة فصل
لضمان  يهدف  نيويورك  مدينة  برلمان  على مجلس شيوخ  قانون  الراهن مشروع  الوقت  في  ويعرض 

 عدم تعاقد هيئات الحكومة المحلية للمدينة مع الشركات التي تقاطع إسرائيل.
اتور آنا كابالن القانون وشاركها في رعايته السناتور تود كامينسكي. وتمت إحالة التشريع  وتبنت السن

 ( إلى لجنة المشتريات والعقود بمجلس شيوخ المدينة. S706ي يحمل رقم )الذ 
مع   التعامل  لتجنب  الدولة  ألجهزة  خطوات  ويحدد  المقاطعة  ألنشطة  تعريًفا  القانون  مشروع  ويقدم 

 التي تقاطع اسرائيل. الشركات والهيئات 
( وحملة اعتبار  BDSويصف مشروع القانون حملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )

 .اسرائيل دولة فصل عنصري بأنها حمالت ترفض حق إسرائيل في الوجود 
 20/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 كونغرس أميركي تستهلن هدم منزل عائلة صالحية بال دس  عضو .37

لي بهدم منزل عائلة  استهجنت ماري نيومان عضو الكونغرس األميركي قيام قوات االحتالل االسرائي 
 محمود صالحية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة. 
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"أصبح "تويتر"،  على  لها  تغريدة  في  الشرطة   15  وكتبت  طردتهم  أن  بعد  مأوى  بال  فلسطينيا 
اإلسرائيلية في منتصف الليل وهدمت منازلهم في الشيخ جراح". وأضافت هذه واحدة من أكثر من 

 ، قائلة يجب أن ينتهي هذا.2016أو هدم في المنطقة منذ عام  عملية إخالء 1,000
 20/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لطات االحتالل لإلفراج الفوري عن األسير المريض أمل نخلةمنظمات أممية تدعو س .38

وت  إلغاثة  المتحدة  األمم  ووكالة  )يونيسف(  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  الالجئين  دعت  شغيل 
اإلنسان،   لحقوق  السامية  والمفوضية  )أونروا(  األدنى  الشرق  في  لها،  الفلسطينيين  بيان  يوم  في 

عاما(   18إلى اإلفراج الفوري عن األسير المريض أمل نخلة )  سلطات االحتالل اإلسرائيليالخميس،  
 من مخيم الجلزون شمال مدينة رام هللا، والمعتقل إداريا منذ عام.

 20/1/2022، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال
 

 لوقف ممارساتها التي تؤجج التوترات على األرض "إسرائيل"وزير دولة بريطاني يدعو  .39
دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، إسرائيل إلى وقف  

 ويمكن أن تؤجج التوترات على األرض. الممارسات التي تسبب معاناة ال داعي لها،
هدم قوات االحتالل  وجاءت دعوة كليفرلي في تغريدة نشرها على موقعه الرسمي في "تويتر"، عقب  

 اإلسرائيلي، منزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس. 
 20/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اإلمارات بمنظومات صاروخية دفاعية؟  "ائيلإسر "هل تزود  ت رير: .40

المحتلة   وتد   –القدس  الداعمة  :  محمد  بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  تصريحات  حملت 
أبرزها  متعددة،  ومعاني  رسائل  طياتها،  في  ظبي،  أبو  على  الحوثيين  هجوم  مواجهة  في  لإلمارات 

تعداد لتقديم مساعدات عسكرية ودعم  واالسمخاوف إسرائيل أن تتعرض لهجوم مماثل من الجماعة،  
وقد بدا بينيت جادا في حديثه عن    األمني واستخباراتي لإلمارات، بحسب محللين وباحثين إسرائيليين.

لإلمارات   الدفاعية  المنظومات  وبيع  العسكري  الدعم  لتقديم  المحللون -االستعداد  وذلك   -كما يجمع 
د، عقب هجمات أبو ظبي االثنين الماضي التي  ن زايمن خالل رسالة لولي عهد أبو ظبي محمد ب
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قتلى وجرحى. وبهذا السياق، أفاد رئيس شركة "سكاي لوك" اإلسرائيلية ألنظمة الدفاع بأن    9خلفت  
وعزا  اإلمارات طلبت دعمها العاجل بعد الهجوم الحوثي، وفق ما نقلته يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية.

ال لتقديم  إسرائيل  جدية  وتكنولوجية  مساعد محللون  دفاعية  منظومات  وبيع  واالستخباراتية  األمنية  ة 
ورادارات عسكرية ألبو ظبي، من أجل تعزيز الحلف مع األخيرة وتحصينها من أي هجمات مستقبلية  

إيران. تقارب مع  التي  -كما أن إسرائيل    وإبعادها عن أي  الهجمات  التي ترقب تطورات وتداعيات 
تخشى وتتحسب، وفقا للمحللين في    -لى أبو ظبي بطائرات متفجرةيمن عنفذتها جماعة الحوثي بال

أهداف   ضد  مشابهة  هجمات  الحوثي  جماعة  شن  احتمال  من  "كان"  الرسمية  اإلسرائيلية  اإلذاعة 
 إسرائيلية في إيالت. 

بالخليج   نفوذها  لتعزيز  أيضا  فرصة  واستخباراتيا  أمنيا  اإلماراتي  الدعم  في  أبيب  تل  ترى  وعليه، 
وحرية  ربي،  الع وأمن  سالمة  لضمان  الحوثيين،  بحوزة  التي  العسكرية  والتطورات  القدرات  وإحباط 

جنوب  إلى  اليمن  من  تطلق  أن  يمكن  صواريخ  أي  وتدمير  إيالت،  إلى  األحمر  بالبحر  المالحة 
 إسرائيل، بحسب المحللين. 

 مخاوف
هآرتس" اإللكتروني إن ما  يفة "ويقول يوسي ميلمان المحلل األمني والشؤون االستخباراتية بموقع صح

يعزز المخاوف اإلسرائيلية تطور القدرات العسكرية للحوثيين، مشيرا إلى األهداف من وراء توجه تل  
إيران حفز   "الهواجس من  الدفاعية لإلمارات، وأن  المنظومات  الدعم األمني وحتى بيع  لتقديم  أبيب 

)التط إبراهام  اتفاقيات  على  التوقيع  على  للمحلل    .بيع("اإلمارات  وفقا  المستبعد،  من  ليس  وعليه 
واألمني   العسكري  التعاون  تعميق  نحو  ظبي  أبو  على  الحوثي  جماعة  هجوم  "يدفع  أن  األمني، 
واالستخباراتي بين اإلمارات وإسرائيل" مشيرا إلى أن إسرائيل يجب أن تأخذ في االعتبار احتمالية أن  

 اجهة شاملة مع إيران. ع مو تجد نفسها تحت هجوم من اليمن في حال اندال
 أسلحة إسرائيلية

ويعتقد المحلل األمني أن التعاون بين الجانبين سوف يتعمق ويتوسع في المستقبل القريب من خالل 
إبرام صفقات أسلحة، وإقدام إسرائيل على تزويد اإلمارات برادارات عسكرية، ومنظومات صاروخية  

ال و"العصا  الحديدية"  "القبة  مثل  المسيرة  سحريةدفاعية  الطائرات  الكتشاف  ليزر  ومنظومات   "
 الصغيرة، علما بأنه تجرى بين الطرفين ومنذ وقت طويل مباحثات بشأن إبرام صفقات أسلحة.

وتبدي المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، حسب محلل الشؤون االستخباراتية "مخاوفها من الجرأة والتطور  
م تل أبيب، صواريخ بعيدة المدى، وقوارب متفجرة،  مزاع   العسكري للحوثيين الذين بحوزتهم، بحسب 

الكتف". على  من  تطلق  المتقدمة    وصواريخ  الترسانة  فإن  اإلسرائيلية،  األمنية  للتقديرات  ووفقا 
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الذين يسيطرون على مناطق متاخمة لباب المندب، قد تسمح لهم   والمتطورة، التي بحوزة الحوثيين 
 إيالت بالبحر األحمر والخليج العربي. إلى  مستقبال بتهديد الممرات المالحية

 بين أبو ظبي وإيالت 
اليمنية،  الساحة  تعمل منذ عقود في  الجوية والبحرية اإلسرائيلية  لتقارير إعالمية فإن القوات  وطبقا 

وفقا لصحيفة  -وعقب الهجوم على أبو ظبي بالمسيرات المتفجرة، أخذت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية  
أحرو  إسرائيل   -نوت""يديعوت  باستهداف  الحوثي  لجماعة  التهديدات  مع  أكثر  بجدية  تتعامل 

كيلومتر، وتبعد   1,200بالصواريخ، علما بأن المسافة من منطقة إطالق النار باليمن إلى أبو ظبي  
حوالي   إيالت  عن    كيلومتر.  1,500عن  استخبارية  معلومات  لجمع  الجهود  إسرائيل  تكثف  وعليه، 

وفيلق    -درللمصطبقا  -اليمن   اإليراني  الثوري  والحرس  الحوثيين  بين  التعاون  على  التركيز  مع 
المبكر،  الكشف  وقدرات  الرادارات  منظومة  أيضا  عززت  قد  إسرائيل  تكون  أن  ويرجح  القدس، 

 واالعتراض للصواريخ والطائرات المسيرة، على الساحة الجنوبية. 
 مشاريع عسكرية مشتركة 
من سابقا  ذكر  لما  "إف أن    وخالفا  بطائرات  اإلمارات  تزويد  على  تتحفظ  األميركية  35  -إسرائيل   "

ماضية   إسرائيل  إن  هيوم"  "يسرائيل  أوضحت صحيفة  إسرائيلية،  وأسلحة  دفاعية  منظومات  وبيعها 
واالبتكارات  والتطوير  مشتركة  وتكنولوجية  عسكرية  مشاريع  بإطالق  اإلمارات،  مع  الحلف  بتعميق 

 مارية.استث األمنية وإقامة صناديق 
"إف مقاتالت  على  اإلسرائيلي  التحفظ  أن  الصحيفة  تفوقها  35  -وأوضحت  ضمان  أجل  من  بدا   "

التي   أميركا  من  متطورة  عسكرية  وترسانة  تعويضات  على  الحصول  وضمان  اإلقليمي،  العسكري 
 تبدي ترددا من صفقة الطائرات مع اإلمارات خشية أن تتسرب أسرار التصنيع إلى الصين. 

ب سيستمز"  واستشهدت  "إلبيت  شركة  بفتح  واإلمارات،  إسرائيل  بين  واألمني  العسكري  التعاون  عمق 
في   لها  فرع  فتح  التي  المتطورة،  لألسلحة  إلكترونية  نظم  وتصنيع  بتطوير  المختصة  اإلسرائيلية 
االستطالع  وأنظمة  "هيرميس"  من طراز  مسيرات عسكرية  تصنع  الشركة  هذه  بأن  علما  اإلمارات. 

 . لكهروضوئيةا
 تعاون طويل األمد 

وتشير تقديرات الصحيفة إلى أن فتح "إلبيت سيستمز" فرعا لها في أبو ظبي مؤشر إلى إنشاء تعاون  
  " نظام  وتوفير  لإلمارات،  المسلحة  القوات  مع  األمد  والذي   C-MUSICطويل  الذاتي،  للدفاع   "

ع قائمًا  الحمراء  تحت  باألشعة  يعمل  جوي  إنذار  نظام  الليزر،يتضمن  مستويات    لى  سيوفر  وهذا 
بالبحر. التي  وتلك  اليابسة  على  المنشآت  لكافة  الحماية  من  أنها    عالية  سيستمز"  "إلبيت  وأعلنت 
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ستزود سالح الجو اإلماراتي بأنظمة دفاع تعمل بالليزر واألشعة تحت الحمراء، قادرة على اكتشاف  
دها بشعاع ليزر، فضال عن  كتف، وتحييإطالق صواريخ مضادة للطائرات وصواريخ محمولة على ال

 " لطائرات التزود بالوقود والتنقل متعدد الوظائف.LAأنظمة الحرب اإللكترونية "
 التفوق اإلقليمي 

بإبرام صفقات   التقديرات  تعزيز  أبيب، ومع  أبو ظبي وتل  التعاون األمني بين  وإلى جانب مواصلة 
، يرى الباحث باألمن القومي بمركز خية دفاعيةتزود إسرائيل من خاللها اإلمارات منظومات صارو 

"إف طائرات  بيع  أن  دوستري  عومر  واألمن"  اإلستراتيجيات  لدراسة  اإلمارات  35  -"يروشاليم  إلى   "
الكامنة.  القليلة  المخاطر  رغم  وذلك  بينهما  اإلستراتيجي  الحلف  لتدعيم  المختص   فرصة  وأوضح 

التوفق   بضمان  تهتم  أميركا  أن  القومي  اإلباألمن  تسليحها  العسكري  خالل  من  إلسرائيل  قليمي 
بالترسانة المتطورة والمتقدمة، مؤكدا أنه حتى بعد إنجازات صفقة المقاتالت لإلمارات فإن ذلك لن 
يتجاوز الخطوط الحمراء، وستبقى إسرائيل تتفوق على جميع دول اإلقليم حتى وإن كانت مجتمعة مع  

"هناك مصلحة عليا مشتركة إلسرائيل واإلمارات    خلص بالقولو   ".35-اإلمارات المزودة بطائرات "إف
بالحد من التوغل اإليراني بالشرق األوسط وتحييد مشروعها النووي، وعليه يعد االتفاق السياسي مع  

إنجازا جيوستراتيجيا مهما جدا إلسرائيل. وصفقة )إف تتعامل معها إسرائيل كأمر  35  -أبو ظبي   )
 ا وتعزيز نفوذها". دمة مصالحهواقع وتحاول استغاللها لخ

 20/1/2022.نت، اللزيرة
 

 كهرباء األردن وغاز االحتالل.. من يدفع المليار؟  .41
 محمد عايش 
يدفع األردنيون ثمن الغاز اإلسرائيلي الذي اشتروه من دولة االحتالل اإلسرائيلي بأعلى من أسعاره  

، وهذا 2020يانها مطلع العام  في األسواق العالمية، وذلك بموجب اتفاقية الغاز المشبوهة التي بدأ سر 
 هلكين في األردن.هو التفسير الوحيد لسلسلة االرتفاعات المتكررة لتعرفة الكهرباء على المست

وقعت "شركة الكهرباء الوطنية" المملوكة للحكومة في األردن، والمزود الوحيد للطاقة    2016في العام  
اإل الغاز  الستيراد  اتفاقًا  البالد،  في  العام  الكهربائية  بداية  من  اعتبارًا  سريانه  يبدأ   2020سرائيلي 

لـ يدفع    15ويستمر  االتفاق  هذا  االحتالل  عامًا الحقة، وبموجب  لدولة  أي    15األردن  مليار دوالر، 
بواقع مليار دوالر سنويًا نظير الغاز الذي سيحصل عليه والذي سيتم استخدامه )أو استخدام أغلبه(  

 . في توليد الطاقة الكهربائية
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بموجب هذا االتفاق الكارثي أصبح األردن يشتري الغاز اإلسرائيلي المسروق من األرض الفلسطينية  
جرت    المحتلة كما  تفضيلي  سعر  على  الحصول  من  بداًل  العالمية،  األسواق  في  سعره  من  بأغلى 

تتم خارج السوق، كما أنه بموجب هذه االتفاقية فإن ا الثنائية التي  لمبلغ الذي  العادة في االتفاقات 
% من إجمالي المصاريف السنوية لتجمع شركات حقل "لفايثان"  30سيدفعه األردنيون سوف يغطي  

 رائيلي، أي أن هذه االتفاقية هي الممول الرئيس واألهم لمنتجي الغاز اإلسرائيليين.اإلس
بالنسبة    2016  بسبب هذه االتفاقية ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء في األردن وأصبح واضحًا منذ العام

بداية العام   للمنتج األردني الذي هو "شركة الكهرباء الوطنية" أن تكلفة اإلنتاج سوف تقفز اعتبارًا من
، أي منذ بدء استخدام الغاز اإلسرائيلي، ولذلك بدأ مشوار رفع األسعار في وقت مبكر، إذ في  2020
ت، وهو ما أدى إلى ارتفاع األسعار  وحده ارتفعت تعرفة الكهرباء في األردن خمس مرا  2018العام  

اال   12% خالل  100بنسبة   لسريان  السابقين  العامين  أما خالل  فقط،   2018تفاقية أي خالل  شهرًا 
أو    2019و الضعفين  بواقع  ارتفعت  قد  األردن  في  الكهرباء  أسعار  كانت  ارتفاع 200فقد  وهو   ،%

 لقصيرة من قبل.قياسي لم يسبق أن شهدته البالد في هذه الفترة الزمنية ا
ُتسجل األردنية  المنازل  فواتير  سيجعل  والذي  باألردن  الكهرباء  أسعار  في  األخير  أرقامًا    االرتفاع 

ُيمكن قراءتها إال في هذا السياق وضمن هذا اإلطار، فهو ليس سوى استكمال لمسلسل   قياسية ال 
مر  بسعر  شراؤه  تم  الذي  اإلسرائيلي  الغاز  أثمان  لتغطية  األسعار  في  رفع  ثمنه  من  وبأغلى  تفع 

 األسواق العالمية.
تقديم تزويد األردنيين بالطاقة وال  ما يحدث في األردن هو أن شركة الكهرباء الحكومية التي تحتكر  

يوجد لها أي منافس أصبحت ملتزمة بدفع مليار دوالر سنويًا إلسرائيل، وحتى توفر هذا المبلغ وتفي  
لها من سبيل سوى ر  الفقراء  بالتزاماتها ليس  يتم تزويد  التي  الكهرباء  الوحيد وهو  فع أسعار منتجها 

 كاتبهم وشركاتهم ومصانعهم.  واألغنياء على حد سواء بها في منازلهم وم
ثمة كارثة أخرى لم ينتبه لها الكثيرون في هذا المشهد، وهو أنَّ ارتفاع أسعار الكهرباء سوف يؤدي  

تهالكية األخرى، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف اإلنتاج، وهو  بالضرورة إلى ارتفاع في أسعار السلع االس 
السلع األخرى سوف ترتفع على المستهلك النهائي ونسب  ما سيؤدي إلى نتيجتين: األولى أن أسعار  

الخارج  في  األردني  المنتج  تنافسية  أن  فهي  الثانية  النتيجة  أما  األخرى.  هي  تقفز  سوف  التضخم 
 رورة إلى تراجع السلع التي يتم تصديرها بعد أن ترتفع أسعارها.سوف تتراجع، وهو ما يؤدي بالض

يدف األردنيين  أن  هي  هنا  العام  والخالصة  في  توقيعها  تم  التي  الغاز  اتفاقية  ثمن  وبدأ   2016عون 
العام   اعتبارًا من مطلع  بالفعل  العام  2020سريانها  االتفاقية حتى  ثمن هذه  تسديد  يستمر  ، وسوف 
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عامًا قادمة، دون أن يجد أحٌد جوابًا على السؤال الذهبي: لماذا تشترونه    ، أي لخمسة عشر2035
 يد من ذلك؟!بسعر مرتفع؟ ومن المستف 

 18/1/2022، 21موقع عربي 
 

 الهلوم "الحوثي" ضد اإلمارات: رسالة طهران .42
 يوني بن مناحيم 

ا نفذه  الذي  بالمسيرات  الدقيق  الهجوم  بتحليل  اإلسرائيلية  االستخبارات  في  تقوم  الحوثيون  لمتمردون 
كانون الثاني على منطقة المصفح الصناعية ومطار أبو ظبي الدولي. وما جرى هو    17اليمن في  

جّراء الهجوم عملية عسكرية معّدة جيدًا يسميها الحوثيون "عاصفة اليمن" وهم فخورون بها. وقد ُقتل  
 صهاريج للوقود. 3أشخاص وُجرح ستة كما احترقت  3

ال على  اليمن  وردًا  في  للحوثيين  أهداف  على  غارات  السعودية  بقيادة  التحالف  هجوم شّنت طائرات 
 شخصًا في صنعاء بينهم نساء وأطفال.  12أدت بحسب الحوثيين إلى مقتل 

" و"ذو الفقار" وعدد 2خ باليستية من نوع "القدس  ويّدعي الحوثيون أنهم نفذوا هجومهم بوساطة صواري 
 ".3صماد كبير من المسيرات من نوع " 

في   تعمل  التي  والشركات  الدول  إلى  مباشرًا  تهديدًا  الحوثي،  الملك  عبد  الحوثيين،  زعيم  وّجه  وقد 
ل التي  والشركات  الدول  كل  على  "يجب  فيه:  جاء  اإلسرائيلية  والشركات  إسرائيل  بينها  ها  اإلمارات 

 استثمارات في اإلمارات عدم التعامل معها كدولة آمنة". 
ى منشآت اقتصادية في اإلمارات هو استمرار للتصعيد بعد أن قاموا قبل أسبوعين  هجوم الحوثيين عل

 باحتجاز سفينة إماراتية في البحر األحمر وما زالوا يحتفظون بها. 
 ن السفينة وادعوا أنها "محملة بالسالح". وكان الحوثيون قد رفضوا طلب األمم المتحدة اإلفراج ع 

هديد مباشر أطلقه الحوثيون بالتصعيد بعد أن حّقق التحالف  وسبق الهجوم األخير على أبو ظبي ت
العربي بقيادة السعودية والذي تشارك فيه اإلمارات تقدمًا على األرض في محافظتي البيضاء وشبوه 

 محققين إنجازات على حساب الحوثيين.
قواوتقول   تقدم  في ضوء  "مرحلة حساسة"  إلى  اليمن وصل  في  الوضع  إن  الخليج  في  ت مصادر 

إلى   وتشير  الحوثيين،  المتمردين  معاقل  على  التحالف  لطائرات  المكثفة  والهجمات  العربي  التحالف 
 توقيف عدد من الزوارق التي تهّرب السالح والعتاد من إيران إلى الحوثيين، مؤخرًا. 
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راء إسرائيل إلى أن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري اإليراني هو الذي يقف و   تشير التقديرات في
الهجوم، مثلما وقف وراء الهجوم بالمسيرات والصواريخ الباليستية على منشآت النفط التابعة لشركة  

 .2019أيلول  14"أرامكو" في السعودية في 
الهجوم، إذ طورت، مؤخرًا، سفنًا كثيرة يمكن  وال يمكن استبعاد احتمال أن تكون إيران هي التي نفذت  

ا يمكنها إطالق هذه المسيرات من الجزر اإلماراتية التي تسيطر  استخدامها إلطالق المسيرات، كم
[ التي تسيطر    3عليها  بين اإلمارات وإيران  الخليج وهي موضع خالف  تقع شرق  جزر استراتيجية 

 [.1971على الجزر منذ سنة 
يمكن   ني إسرائيلي أنه إذا كان الحوثيون هم الذين نفذوا الهجوم فعاًل فإن هذا الوفي تقدير مصدر أم

الدائر،  السياسي  الحوار  ضوء  في  إيران،  من  أخضر"  "ضوء  على  الحصول  دون  من  يحدث  أن 
 مؤخرًا، بين إيران واإلمارات.

لعربي بقيادة وفي تقديره أن الغرض من الهجوم هو الضغط على اإلمارات كي تنسحب من التحالف ا
 السعودية، أو على األقل تخفيف الضغط على المتمردين الحوثيين.

اإليرانيون أو الحوثيون وجهوا ضربة إلى "نقطة ضعف" اإلمارات، فاإلمارات دولة صغيرة تعتمد على  
النفط واالستثمارات األجنبية والسياحة، وسيكون من الصعب جدًا عليها تحمل هجمات على   تجارة 

 االقتصادية. أهدافها 
هجمات على اليمن، والتأكيد أن  والغرض من هجوم الحوثيين هو نقل رسالة لإلمارات للتخفيف من ال

 بإمكانهم ضرب أهداف أكبر مثل برج خليفة في دبي. 
تشعر المؤسسة األمنية اإلسرائيلية بقلق شديد جّراء الهجوم على اإلمارات، فالمسافة التي تفصل بين  

سّيرات  كيلومتر، وهي تقريبًا المسافة عينها بين اليمن ومدينة إيالت، والم  1,500ي  اليمن واإلمارات ه 
 كيلومتر. 1,700" التي يمكن أن تصل إلى 3التي هاجمت اإلمارات كانت من نوع "صماد 

مدنًا  يشمل  أهداف"  "بنك  لديهم  أن  وأعلنوا  مرات  عدة  إسرائيل  الحوثيون  المتمردون  هدد  إن  وسبق 
 إسرائيل. مركزية في 

أعقاب   في  بايدن  إدارة  من  اإلمارات  طلبت  خليجية  مصادر  إلى  إعادة  باالستناد  الحوثيين  هجوم 
الحوثيين إلى قائمة التنظيمات اإلرهابية بعد أن رفعت اإلدارة األميركية التنظيم عن الالئحة قبل عاٍم  

 خوفًا من أن يلحق األمر ضررًا بالوضع اإلنساني في اليمن.
 
 



  
 
 
 

 

ص            29   5739 العدد:              1/21/2022 جمعةال التاريخ: 

 

                                      

ال بينوالسؤال  إيران  ومع  الحوثيين  مع  المواجهة  تصعيد  األميركية  اإلدارة  تريد  هل  ما  مطروح 
 المفاوضات بشأن االتفاق النووي في فيينا ال تزال مستمرة؟

 "معهد ال دس للشؤون العامة والسياسة" 
 21/1/2022األيام، رام للا، 

 
 أيزنكوت: االن سام الداخلي أكبر خطر تواجهه إسرائيل  .43

 كسبيت بن 
الـ األركان  أيزنكوت، رئيس  غادي  يقلق  أي خطر    13ما  أكثر من  اإلسرائيلي،  هو  للجيش  خارجي 

التماسك االجتماعي والداخلي في دولة إسرائيل، حيث يقول في هذه المقابلة، األولى من نوعها منذ  
و  االتهامات  وتبادل  اإلسرائيلي  المجتمع  في  التصدع  أن  "أعتقد  منصبه:  توليه  وجود انتهاء  تراجع 

ور تشكل أكبر تهديد كلها أم   -الدولة وانخفاض الثقة في مؤسساتها وفي المحاكم، وتوسع الجريمة  
 لمستقبل الدولة".

 *أكةر من "حماس" ومن إيران و"حزب للا"؟ 
بالتهديدات الخارجية، وقد واجهتها طوال حياتي. الحصانة الوطنية في المجتمع    - "أنا ال أستخف 

من عمرها    73المكون األكثر أهمية في األمن القومي. سمعت اليوم أن امرأة في الـ  اإلسرائيلي هي
على    زارت  بالقلق  وأشعر  الدولة  عمر  من  أنا  له:  وقالت  "معاريف"[  في  ]صحافي  زهافي  نتان 

٪ من األمن القومي. يشعر الناس بالقلق ال بسبب  51مستقبلها. أعتقد أن الحصانة الوطنية تشكل  
راني، وإنما بسبب الضعف الداخلي، وتفكك التماسك الداخلي، وعدم المساواة، واالحتكاك  التهديد اإلي

بين القطاعات، وعدم استيعاب جماهير كاملة في المجتمع. يجب أن نفهم أاّل وجود ألمن قومي من  
بن   عقيدة  قومي.  أمن  دون  من  داخلي  لتضامن  وجود  وال  داخلي،  تضامن  بشأن    -دون  غوريون 

 ر في خطر". بوتقة الصه
٪ من الذين  88يش  ، بلغت نسبة المجندين في الج 1978"عندما تجندُت في الجيش اإلسرائيلي سنة  

عليهم تأدية الخدمة اإللزامية )من اليهود والدروز(. عندما تّجند ابني األصغر في الجيش في تموز 
داد أكثر فأكثر عدد ٪. هناك ظاهرة ُأخرى: وسط هؤالء المجندين يز 67، بلغت نسبة المجندين  2015

الوحدة   في  بخدمتهم  القيام  يريدون  و   8200الذين  في  أو  يتراجع  السيبرانية  بينما  تكنولوجية،  حدات 
يكون   للقتل والمخاطرة. يجب أن نحرص على أن  قتالية، والتعرض  إلى وحدات  للذهاب  االستعداد 
ثمة مساواة في الفرص بين الشباب من كريات شمونة وطبرية وحتسور وأوفيك. لقد ولدُت في طبرية 
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الجيش قيادة  وتوليُت  إيالت  في  يوترعرعُت  الذين  أرقام  أرى  التكنولوجية .  الوحدات  في  خدمون 
 المتقدمة، وأريد أن أرى تمثياًل متساويًا وشاماًل. أنا مؤمن بذلك".

ينتقد أيزنكوت الوضع إزاء الفلسطينيين، ويقول: "الدولة الثنائية القومية هي نهاية الرؤية الصهيونية.  
لسطينيين بنا، باإلضافة إلى  ى اختالط ماليين الفليس المطلوب أن تكون عبقريًا كبيرًا كي تدرك معن

عامًا أدت إلى    75الوضع المعقد حيال العرب في إسرائيل، والذين اتخذنا بشأنهم قرارات معينة طوال  
 وصول الوضع إلى ما هو عليه حاليًا".

أيام أبو مازن، ويم الفلسطينيين: "نحن في نهاية  كننا أن  ويقترح أيزنكوت حاًل للطريق المسدود مع 
مؤقتة لمدة ثالث أو خمس سنوات لتحسين الواقع والبدء ببناء جسر لتخفيف حدة العداء   نقترح عملية

وتعزيز الثقة. وهي عبارة عن مبادرة مشتركة تشمل إسرائيل والفلسطينيين ومصر واألردن والواليات  
ويدمر  ؤية الدولة الواحدة  المتحدة ودول الخليج وغيرها. يجب تغيير الواقع ألنه هو الذي يؤدي إلى ر 

 الحلم الصهيوني". 
من أصعب الحوادث التي وقعت خالل واليته كانت قضية الجندي أليؤر أزريا ]وهو الجندي الذي 
وال   جريحًا  كان  األخير  أن  من  الرغم  على  وقتله  الشريف  الفتاح  عبد  الفلسطيني  على  النار  أطلق 

 يشكل خطرًا[. 
التعامل طريقة  أن  أيزنكوت  يجب   يعترف  كان  الجمهور  أن    مع  المحتمل  "من  أفضل:  تكون  أن 

الطريقة التي عرف من خاللها الجمهور بالحادثة كانت غير صحيحة، واليوم كنت سأتصرف بطريقة  
 مغايرة". 

أمل   لدي خيبة  كان  "إذا  ويقول:  السياسي،  المستوى  أيزنكوت هو ضد  يوجهه  الذي  الكبير  االنتقاد 
ي. في داخل الجيش لم يكن ثمة مشكلة، وكان  ت في المستوى السياس كبيرة فهي من متخذي القرارا

هناك إجماع واسع جدًا على أن ما جرى لم يكن مهنيًا وال أخالقيًا وال قانونيًا ويجب معالجته بالطريقة  
غير   أزريا  تصرف  ودعموا  موقفًا  اتخذوا  السياسيين  من  جزء  هناك  المقابل  في  بها.  عولج  التي 

ومنحوه   ال  المقبول،  هنا  وأنا  اللذين  شرعية،  شتاينتس  الوزير  وعن  يعلون  الدفاع  أتحدث عن وزير 
بتأليب   أثناء معالجتنا قضية أزريا قامت مجموعة من الشباب  اتخذا موقفًا جريئًا جدًا". وتابع: "في 
يتباهى  نتنياهو[  بودكاست مع جونتان أورليخ ]المسؤول عن اإلعالم لدى  إلي  العام. وأرسلوا  الرأي 

نتنياهو[  يه كيف قلب الرأي الف الدفاع. ابن رئيس الحكومة ]بنيامين  عام ضد رئيس األركان ووزير 
أمر  وهذا  األركان  رئيس  ضد  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  هجومًا  قادوا  الشباب  وبعض 

 مرفوض". 
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مع  الحياة؟  قيد  على  هجومًا  نفذ  فلسطيني  بقاء  عدم  تفرض  القواعد  وربما  حق؟  على  هم    *ربما 
 ح هنا تدور حرب ضد اإلرهاب من يأتي ليقتلك من حقك أن تقتله.احترامي لنقاء السال

"هذا كالم فارغ بالمطلق. ال أشعر بأن هناك ضرورة كي أشرح ما حدث. الناس تعلم أن الجيش    -
هذا اإلصرار، وهو   بفضل  ثالثة  انتفاضة  ويكبح  الهجمات  هو جيش حازم يحارب اإلرهاب ويحبط 

في الجنوب قوة كبيرة لمنع مسيرات العودة، ويقف في الشمال    كيم وأخالقي، استخدم أيضًا جيش ح
ضد أقوى العب في الشرق األوسط الذي هو إيران. هذه هي الحقيقة. لم أشهد قط حادثة واحدة تردد  

 فيها الجيش اإلسرائيلي". 
 "معاريف" 

 21/1/2022األيام، رام للا، 
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