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االإثنني، 2021/2/1

ر�صمياً  ��صتاأنفت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�أعلنتها  �لتي  �لقطيعة  على  عامني  من  �أكرث  بعد  �جلديدة،  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  �الت�صاالت 

عا�صمة  بالقد�ص  �عرت�فه  ب�صبب  تر�مب،  دونالد  برئا�صة  �ل�صابقة  �الإد�رة  مع  �ل�صلطة 

�ت�صاالً  �أجرى  �أنه  ��صتية  و�أكد  �لفل�صطينيني.  �صّد  عقابية  خطو�ت  و�تخاذه  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

“�إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي �جلديد جو بايدن، ممثلة مب�صوؤول ملف �ل�صوؤون �لفل�صطينية  مع 

1
و�الإ�رش�ئيلية يف وز�رة �خلارجية �الأمريكية هادي عمرو.

�الأ�صبوعية للحكومة، عن بدء  ��صتية، خالل �جلل�صة  �لفل�صطيني حممد  �لوزر�ء  �أعلن رئي�ص   •

�حلكومة بتوجيهات من �لرئي�ص حممود عبا�ص ب�صل�صلة �إجر�ء�ت ملعاجلة عدة ملفات متعلقة 

الفتاً   ،2005 وتفريغات  �لرو�تب،  على  و�خل�صومات  �ملايل،  بالتقاعد  و�ملتمثلة  غزة  بقطاع 

وعددهم  2005 وتفريغات  موظف،  �ألف   25 حو�يل  �الأمر  هذ�  من  “�صي�صتفيد  �أنه  �إىل   �لنظر 

2
12 �ألفاً، �إذ كانو� يتقا�صون ن�صف ر�تب و�صنعطيهم ر�تباً كامالً �الآن”.

يف  �لعام  �لفرن�صي  �لقن�صل  نا�رش،  حنا  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  رئي�ص  �صلّم   •

�لقد�ص رينيه تروكاز René Troccaz، و�لقن�صل �لرتكي �لعام يف �لقد�ص �أحمد ر�صا ديري 

3
Ahmet Rıza Demirer، دعوة للرقابة على �النتخابات �لفل�صطينية.

تلقى رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية دعوة ر�صمية من م�رش، حل�صور   •

وفد من قيادة �حلركة �إىل �لقاهرة يف 2021/2/7، للم�صاركة يف جل�صات �حلو�ر �لوطني ب�صاأن 

4
م�صار �مل�صاحلة و�النتخابات �لفل�صطينية �لعامة.

�لف�صائل  حو�ر  �إن  لـ“�الأيام”،  �لرجوب،  جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  قال   •

وقال  مفتوحة.  باأجندة   2021/2/8 يف  �صيبد�أ  �لقاهرة  �مل�رشية  �لعا�صمة  يف  �لفل�صطينية 

و�ثق  و�أنا  �لديوقر�طي،  �مل�صار  �إجناح  ل�صمان  �لعقبات  كل  تذليل  على  “�صنعمل  �لرجوب: 

من جناح �حلو�ر الأننا كحركة فتح وجميع �لف�صائل �لفل�صطينية معنا، معنيون باإجناحه، فال 

5
بديل لنا �إال �إنهاء �النق�صام”.
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73 عاماً،  �لـ  �ل�صتار قا�صم، عن عمر ناهز  �لفل�صطيني عبد  �ل�صيا�صي  تويف �الأكاديي و�ملحلل   •

وله  �ملوؤثرة،  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صيات  من  �لر�حل  ويعّد  كورونا.  بفريو�ص  �إ�صابته  �إثر 

�الأبعاد  ذ�ت  كتاباته  خالل  من  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صّد  وطني  ون�صايل  �صيا�صي  ر�صيد 

6
�ال�صرت�تيجية.

ز�رو�  �إ�رش�ئيلي  �ألف   130 نحو  �إن  نائيه،  �إيتان  ظبي  �أبو  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لبعثة  رئي�ص  قال   •

�الإمار�ت منذ توقيع �ملعاهدة �الإبر�هيمية يف �أيلول/ �صبتمب 2020، متوقعاً زيارة نحو 50 �ألف 

�إ�رش�ئيلي لالإمار�ت ب�صكل �صهري خالل ف�صل �ل�صتاء. ولفت �ملبعوث �الإ�رش�ئيلي �لنظر �إىل 

�أن “وجود بنية حتتية متقدمة يف �الإمار�ت و�إ�رش�ئيل، يعزز من فر�ص تبادل �خلب�ت يف كل 

�ملجاالت”، مو�صحاً �أن “�إ�رش�ئيل” حددت 29 قطاعاً للتعاون مع �الإمار�ت، بينما مّت بالفعل 

7
�لتوقيع على �تفاقيات ثنائية يف 8 جماالت حتى �الآن.

خارجية  ووزيرة  �أ�صكنازي  جابي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  وقّع  �فرت��صي،  حفل  يف  •

كو�صوفو ميليز� هار�ديناي �صتوبال Meliza Haradinaj–Stubll على �تفاقية الإقامة عالقات 

ديبلوما�صية بني �جلانبني. و�أعلنت كو�صوفو �عرت�فها بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، و�أبلغت 

“�إنه  كو�صوفو  خارجية  وزيرة  وقالت  �ملدينة.  من  �لغربي  �جلزء  يف  �صفارتها  �صتقيم  �أنها 

و�مل�صاعدة  �لو�صاطة  لوال  �لنور  �صرتى  باإ�رش�ئيل  �لر�صمية  عالقاتنا  تكن  مل  تاريخي،  يوم 

جمهورية  �إجناز�ت  �أعظم  �أحد  هو  بنا  �الإ�رش�ئيلي  “�العرت�ف  �أن  على  م�صددة  �الأمريكية”، 

8
كو�صوفو”.

�أن  على  م�صّددين  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  �لتطبيع  بحرمة  موريتاين  عامل   200 �أفتى   •

�لعالقة معه “حر�م ال جتوز بحال”. وجاء يف �لفتوى �أن “�لعالقة مع �لكيان �لغا�صب الأر�ص 

فل�صطني، �ملحتل لبيت �ملقد�ص، حر�م ال جتوز بحال”. و�أكدت �لفتوى �أن “�لتطبيع هو م�صاندة 

ودعم كامل لل�صهاينة �لغا�صبني على كافة ما يقومون به من ح�صار وقتل وتدمري، وال يّت 

9
�إىل �ل�صلح ب�صلة”.

الثالثاء، 2021/2/2

�الأمريكية  �الإد�رة  قر�ر   Ned Price بر�ي�ص  نيد  �الأمريكية  �خلارجية  بل�صان  �ملتحدث  �أعلن   •

�جلديدة �إعادة �مل�صاعد�ت �الإن�صانية لل�صعب �لفل�صطيني، بعد �أن �أوقفتها �إد�رة تر�مب. وقال 

لل�صعب  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت  �إعادة  �ملتحدة  �لواليات  “تنوي  �ل�صحفي:  �الإيجاز  يف  بر�ي�ص، 

�لفل�صطيني، وال نقوم بذلك كمعروف، ولكن الأن ذلك من م�صلحة �لواليات �ملتحدة”. و�أكد 
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بر�ي�ص �أن �لواليات �ملتحدة �صتعيد فتح �لقن�صلية �الأمريكية يف �رشقي �لقد�ص، و�صتعيد فتح 

10
بعثة للفل�صطينيني يف و��صنطن، لكنه مل يحدد جدوالً لذلك.

قبها،  و�صفي  �ل�صابق،  �الأ�رشى  ووزير  �لغربية،  �ل�صفة  يف  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

لـ“فل�صطني �أون الين”، �إنه من �ملوؤ�صف جد�ً �أن �ملو�طن يف �ل�صفة �لغربية ال يلم�ص �أي تغيري 

يُذكر على �لو�قع �لذي يعي�صه منذ �إ�صد�ر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص مر��صيم 

�النتخابات ومو�عيدها. و�أ�صار قبها �إىل �أن �صيا�صات �العتقال �ل�صيا�صي، و�العتد�ء�ت، وتكميم 

�الأفو�ه، كلها م�صتمرة حتى �للحظة، ومل تتوقف، م�صدد�ً على �أن “كل ما على �الأر�ص يعك�ص 

11
�أجو�ء ت�صاوؤمية غري مطمئنة �إىل �أن �النتخابات من �ملمكن �أن جُترى يف مناخ منا�صب”.

قال مر��صل وكالة قد�ص بر�ص يف قطاع غزة �إن �ملقاومة �لفل�صطينية متكنت من �إ�صقاط طائرة   •
12

�إ�رش�ئيلية م�صرية كانت حتلق يف �الأجو�ء �ل�رشقية ملدينة خانيون�ص، جنوبي قطاع غزة.

بدخول  و�قتناعاً  مو�فقة  كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أبدى   •

“�إ�رش�ئيل” �إىل حلف دفاعي مع �لواليات �ملتحدة، خالل مد�والت �صيا�صية – �أمنية. وبح�صب 
تقرير ن�رشته �صحيفة هاآرت�ص، فاإن مو�فقة كوخايف جاءت يف �أعقاب �صغوط مور�صت عليه 

13
من جانب رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو.

عدت 
ُ
ك�صفت وزيرة �ل�صناعة و�لتجارة و�لتموين �الأردنية مها �لعلي، عن وجود خطة عمل �أ  •

�صنة 2019، باالإ�صافة �إىل جلنة وز�رية م�صرتكة بني �الأردن وفل�صطني، هدفها زيادة �لتبادل 

�لتجاري وزيادة �ال�صتثمار�ت بني �لبلدين، وبحث قو�ئم �ل�صلع ذ�ت �الهتمام �مل�صرتك. و�أكد 

�أمني عام وز�رة �ل�صناعة �الأردين يو�صف �ل�صمايل، من جهته، �أن مذكرة �لتفاهم ُبنيت على 

عدة حماور، من �أهمها �إن�صاء �رشكة مناطق حرة �أردنية فل�صطينية، تعمل على زيادة �لتبادل 

 
14

�لتجاري بني �لبلدين.

بن ر��صد  �لبحريني  �لد�خلية  ووزير  �أوحانا  �أمري  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن  وزير  �تفق   • 

بني  �مل�صرتك  �الأمني  �لتعاون  على  �لوزير�ن،  �أجر�ها  حمادثة  خالل  خليفة،  �آل  �هلل  عبد 

وز�رتيهما، بح�صب �لقناة 11 �لعامة �الإ�رش�ئيلية. و�تفق �لوزير�ن على بدء �الإجر�ء�ت �لالزمة 

15
الإطالق �لتعاون �مل�صرتك، وقام كل منهما بدعوة نظريه لزيارة بالده.

بلغ �إجمايل �ملِنَح �لقطرية �ملوجهة لقطاع غزة عب جلنة �إعادة �إعمار غزة، منذ �نطالق عملها يف   •

�صنة 2012، �أكرث من 1.4 مليار دوالر. و�آِخر هذه �ملنح منحة 360 مليون دوالر، �لتي �أعلنها 
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بغزة،  موظفني  رو�تب  لدفع  �صت�صتخدم  كامل؛  عام  مد�ر  على  �صتُ�رشف  قطر،  دولة  �أمري 

16
وتقدمي م�صاعد�ت مالية لالأ�رش �ملتعففة، وت�صغيل حمطة �لكهرباء �لوحيدة بالقطاع.

قال رئي�ص �ملجل�ص �النتقايل �جلنوبي يف �ليمن عيدرو�ص �لزبيدي، خالل لقاء خا�ص مع قناة   •

�لزبيدي  وقال  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �لعالقات  تطبيع  �ملمكن  من  �إنه   ،)RT تي  )�آر  �ليوم  رو�صيا 

لدينا دولة وعا�صمة تخ�ّص �جلنوب  “�إ�رش�ئيل” م�صاألة و�ردة عندما تكون  �لتطبيع مع  �إن 

�لعربي. و�أو�صح �لزبيدي �أنه ال توجد �ت�صاالت مع “�إ�رش�ئيل”، و�أفاد باأنهم باركو� تطبيع 

17
بع�ص �لدول �لعالقات مع تل �أبيب، م�صري�ً �إىل �أنه ال توجد م�صاٍع �الآن يف هذ� �ل�صدد.

االأربعاء، 2021/2/3

�النتخابات  يف  م�صاركتنا  “�َصْكل  �حلية:  خليل  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  نائب  قال   •

مرهون مبا نتفق عليه يف حو�ر�ت �لقاهرة”. ولفت �حلية �لنظر �إىل وجود “خيار�ت متعددة 

�أن نذهب لالنتخابات ونحن مطمئنون  “نريد  ل�صكل م�صاركة حما�ص باالنتخابات”. وقال: 

قائالً: و�أ�صاف  �لقاهرة”.  نقا�صات  حمور  و�صتكون  و�لق�صائية،  �لقانونية  �لعملية   من 

“ال بّد �أن نذهب ونتو�فق على ت�صكيل حمكمة �النتخابات، وهو �الأهم �الآن”. كما طالب �حلية 
باإعادة ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية، “بروح �أخوية... ال بّد من كبح جماح �ملحكمة �لد�صتورية، 

و�أاّل تتدخل يف �النتخابات... من �ل�صعب �أن يذهب �صعبنا لالنتخابات و�ملحكمة �لد�صتورية 

18
تتدخل فيها”.

�أكد ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب، على �أنه ال يوجد مر�صح حلركة فتح   •

�لرجوب،  و�أ�صاف  �الآن.  �لت�رشيعية  �النتخابات  �إجناح  هو  و�لقر�ر  �للحظة،  حتى  للرئا�صة 

خالل لقاء عب قناة روؤيا �الأردنية، �أن “�لفرق بني �نتخابات 2006 و�النتخابات �لقادمة هو 

�أننا �تفقنا مع حما�ص على برنامج �صيا�صي موحد، وعلى �ملنظمة كمرجعية، وهو ما مل يحدث 

19
�صابقاً”.

�ملوحدة من�صور عبا�ص، قرر  �لعربية  �لقائمة  �أن رئي�ص  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة   12 �لقناة  ذكرت   •
20

�النف�صال عن �لقائمة وخو�ص �النتخابات �لتي �صتجري يف �آذ�ر/ مار�ص 2021 لوحده.

�جلديد �للجنة  مقر  �لعمادي،  حممد  �ل�صفري  غزة  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �فتتح   • 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن  �الفتتاح،  حفل  خالل  كلمة  يف  �لعمادي،  و�أكد  غزة.  مدينة  يف 

( و�صط ر�م �هلل، 
2
حممود عبا�ص، خ�صّ�ص قطعة �أر�ص م�صاحتها ثالثة دومنات )ثالثة �آالف م

21
الإقامة مقر د�ئم لل�صفارة �لقطرية يف فل�صطني.
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اخلمي�س، 2021/2/4

“غري  كونها  �لفل�صطينية،  �لد�صتورية  �ملحكمة  باإلغاء  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  طالب   •

قانونية”، وت�صكل “عائقاً حقيقياً” للحو�ر �لوطني �لفل�صطيني. جاء ذلك يف موؤمتر �صحفي 

عقده �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �أحمد بحر، مبقر �ملجل�ص، مب�صاركة نو�ب عن 

قانونية،  غري  �لد�صتورية  �ملحكمة  �أن  بحر  و�أكد  �لبملانيتني.  وفتح  حما�ص  حركتَي  كتلتَي 

مبيناً ذلك من خالل “�إ�صد�ر �ملحكمة �لقر�ر �لتف�صريي رقم )10( ل�صنة )3( �مل�صوب بالعو�ر 

22
�لقانوين، و�لذي يو�صي بحل �ملجل�ص �لت�رشيعي �لذي ال يجوز حلّه د�صتورياً”.

�أكدت جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية على حّق �ملو�طنني �ملقد�صيني بالرت�صح و�القرت�ع   •

�لزرقاء،  �لهوية  �ملو�طنني من حملة  �أن  �للجنة  2021، و�أو�صحت  �لفل�صطينية  �النتخابات  يف 

�ملقيمني د�خل حمافظة �لقد�ص، يحّق لهم �القرت�ع و�لرت�صح دون ��صرت�ط ت�صجيلهم. وقالت 

�ملحافظات  يف  باالقرت�ع  ويرغبون  �لقد�ص،  حمافظة  خارج  �ملقيمني  �ملقد�صيني  �إن  �للجنة 

23
�الأخرى، عليهم �لت�صجيل يف �أحد مكاتب �ملناطق �النتخابية حتى 2021/2/16.

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، يف مقطع م�صّور بثّته قناة �الأق�صى:   •

“�أوّجه ر�صالة �إىل قيادة �الحتالل، باأننا يف قيادة حركة حما�ص، لن ن�صمح لالحتالل بالتدخل 
يف �لعملية �النتخابية، و�إن حاول �لتدخل يف عمليتنا �النتخابية ف�صرنبك ح�صاباته، ونخّرب له 

24
عمليته �النتخابية”.

�صاكيد �أيليت   )Yamina )يينا  �ليمني  �أحز�ب  حتالف  عن  �لكني�صت  ع�صو  قالت   • 

 Naftali Bennett بينيت  نفتايل  �إن  �لعبية،   103 الإذ�عة  ت�رشيحات  يف   ،Ayelet Shaked

25
رئي�ص �حلزب، هو من �صيكون رئي�ص �لوزر�ء �ملقبل.

ل�صهر �ل�صهري  تقريره  )�صم�ص(  و�لديقر�طية  �الإن�صان  حقوق  �إعالم  مركز  �أطلق   • 

كانون �لثاين/ يناير 2021، حول عمليات �لهدم و�مل�صادرة و�الإخالء و�ال�صتيالء �لتي تقوم 

بها �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صّد من�صاآت �لفل�صطينيني؛ ووفقاً للتقرير، فقد ��صتهدفت 

قو�ت �الحتالل 160 من�صاأة يلكها فل�صطينيون، �صو�ء بالهدم، �أم �مل�صادرة، �أم �الإخالء، �أم 

26
توزيع �الإخطار�ت بنيّة ��صتهد�ف هذه �ملن�صاآت م�صتقبالً.

�صفارة  باإبقاء  قر�ر  ل�صالح   United States Senate �الأمريكي  �ل�صيوخ  جمل�ص  �صادق   •

�لواليات �ملتحدة يف �لقد�ص دون �أي تغيري على قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق دونالد تر�مب. 
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�لديوقر�طي  �حلزب  من   3 عار�صه  فيما  �لقر�ر،  ل�صالح  �ملجل�ص  �أع�صاء  من   97 و�صّوت 

27
.Bernie Sanders من �أبرزهم بريين �صاندرز Democratic Party

“�إ�رش�ئيل” �المتناع عن  قال متحدث بل�صان وز�رة �خلارجية �الأمريكية لـ“�الأيام”: �إن على   •

عدم  ف�ّصل  �لذي  �ملتحدث،  و�أ�صاف  �ملنازل.  وهدم  �ال�صتيطاين،  و�لن�صاط  �الأر��صي،  �صّم 

�لفل�صطينية  و�ل�صلطة  الإ�رش�ئيل  بالن�صبة  مبكان  �الأهمية  من  �أنه  “نعتقد  ��صمه:  عن  �لك�صف 

�جلهود  وتقوي�ص  �لتوتر�ت  تفاقم  �إىل  توؤدي  �لتي  �جلانب،  �الأحادية  �خلطو�ت  عن  �المتناع 

28
�ملبذولة لدفع حّل �لدولتني �ملتفاو�ص عليه”.

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

خالل  �لغربية،  بال�صفة  فل�صطينيون  يلكها  مبنًى   69 �صادرت  �أو  هدمت  �الإ�رش�ئيلية 

�أ�صبوعني، بحجة �الفتقار �إىل رخ�ص �لبناء، ما �أدى �إىل تهجري 80 �صخ�صاً و�إحلاق �الأ�رش�ر 

29
بنحو 600 �آخرين.

اجلمعة، 2021/2/5

�أ�صدر ق�صاة �ملحكمة �جلنائية �لدولية International Criminal Court (ICC) يف الهاي،   •

قر�ر�ً يق�صي باأن �ملحكمة لها والية ق�صائية على جر�ئم �حلرب يف �الأر��صي �لفل�صطينية، مما 

�إن �لقر�ر ��صتند على قو�عد �الخت�صا�صات  �أمام حتقيٍق حمتمل. وقال �لق�صاة  يفتح �ملجال 

�لق�صائية �ملن�صو�ص عليها يف وثائق تاأ�صي�ص �ملحكمة، وال ي�صمل �أي حماولة لتحديد و�صع 

30
دولة �أو حدود قانونية.

�إنه  وقال  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  بقر�ر  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  ندّد   •

“ُي�صعف قدرة �لدول �لديوقر�طية على �لدفاع عن نف�صها يف مو�جهة �الإرهاب”. و�أ�صاف 
نتنياهو، يف �صل�صلة تغريد�ت على تويرت، �أن �ملحكمة �جلنائية �لدولية �أثبتت “مرة �أخرى �أنها 

موؤ�ص�صة �صيا�صية ولي�صت هيئة ق�صائية”، و�أنها تتجاهل “جر�ئم �حلرب �حلقيقية”. وتابع 

31
قائالً: “�صنو��صل �لدفاع عن مو�طنينا وجنودنا ب�صتى �لو�صائل من �ملالحقة �لقانونية”.

و�عتد�ء  �لغربية،  بال�صفة  ع�صو�ئية  م�صتعمرة  يف  م�صلّح  غري  فل�صطيني  مقتل  �أعقاب  يف   •

م�صتوطنني على كني�صة مقد�صية، �أ�صدر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، ورئي�ص 

�ملجتمع  فيها  طالبو�  �إد�نٍة  بيانات  �ملالكي،  ريا�ص  �خلارجية  ووزير  ��صتية،  حممد  �لوزر�ء 

�الحتالل  قو�ت  تنفذها  �لتي  �العتد�ء�ت  مو�جهة  يف  للفل�صطينيني  �حلماية  بتوفري  �لدويل 

32
وم�صتوطنوه.
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 Central Bureau of Statistics (CBS) �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  تقرير  �أفاد   •

بانخفا�ص تدريجي وو��صح يف عدد �لفتيات �ليهوديات �ملجند�ت يف جي�ص �لدفاع �الإ�رش�ئيلي 

الأ�صباب دينية. وتُ�صكّل �لفتيات حالياً 33% من جنود �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. ويقدَّم �صنوياً ما 

33
معدله 20 �ألف طلب للح�صول على �الإعفاء من �خلدمة �لع�صكرية.

�أو�صاع كارثية قد  لها، من  بيان  )�صاهد(، يف  �الإن�صان  �لفل�صطينية حلقوق  �ملوؤ�ص�صة  حّذرت   •

�لبالد.  �لتي تع�صف يف  �الأدوية  �أزمة نق�ص  �إثر  لبنان، على  �لفل�صطينيني يف  بالالجئني  حتلّ 

ونقلت �ملوؤ�ص�صة عن �أ�صحاب �صيدليات قولهم �إن �أكرث من 400 �صنف من �الأدوية مفقود وال 

34
ي�صتطيعون �حل�صول عليه.

�الأونرو�.  لوكالة  �ملقدم  �ملايل  دعمهما  قلّ�صتا  و�لبحرين  �الإمار�ت  �أن  �إ�رش�ئيليٌ  تقريرٌ  ذكر   •

 The Center for Near East Policy �الأو�صط  �ل�رشق  �صيا�صات  مركز  تقرير  وبح�صب 

Research Ltd. (NEPC)، فاإنه منذ “�تفاقيات �ل�صالم” و�لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، مّت تقلي�ص 

2020، بح�صب ما ذكرت  �إىل �الأونرو�، خ�صو�صاً يف �صنة  ميز�نيات �لدعم �لتي يتم حتويلها 

�أ�صهمت لوحدها   2018 �الإمار�ت يف �صنة  فاإن  للتقرير،  �الإ�رش�ئيلية. ووفقاً  �لعامة   12 �لقناة 

بلغ   2020 �صنة  يف  لكن  مليون،   51 بـ   2019 �صنة  ويف  �الأونرو�،  ل�صالح  دوالر  مليون   53 بـ 

35
�إ�صهامها مليون دوالر فقط.

�أعلن متحدث با�صم وز�رة �خلارجية �الأمريكية �أن �لواليات �ملتحدة تعرت�ص على قر�ر �تخذته   •

�ملحكمة �جلنائية �لدولية، باأن للمحكمة واليًة ق�صائيًة على جر�ئم �حلرب �لتي يتّم �رتكابها يف 

36
�الأر��صي �لفل�صطينية.

ال�صبت، 2021/2/6

�إعالن  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  قر�ر  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  ر�أى   •

نف�صها خمت�صة باحلكم على �الأحد�ث يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، هو “معاد�ة �رشيحة 

37
لل�صامية”.

�إنه تو��صل منذ حلظة �صدور قر�ر �ملحكمة  قال وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي   •

�ملدعية  مع  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية  �جلر�ئم  يف  �لتحقيق  �إىل  �لدولية  �جلنائية 

�إن �ل�صلطة �صتعمل  �لعامة للمحكمة، للبحث يف �الآليات، و�الإ�رش�ع يف �لتحقيق. وقال �ملالكي 

�الآن مع خب�ء قانونيني، وحمامني فل�صطينيني، �أو عرب �أو دوليني، من �أجل متابعة �لتحقيقات 

38
و�ال�صتجابة لها.
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قالت جلان �ملقاومة �ل�صعبية، يف بيان �صحفي: “�إن �حلو�ر �لوطني لي�ص حكر�ً على ف�صائل   •

بعينها، فالق�صايا �لوطنية حتتاج جهَد �لكّل لكي حتوز �الإجماع �لقادر على حماية خيار�ت 

يعطي  بعينها،  �أطر�ف  ِقبل  من  �لقاهرة،  حو�ر  عن  �إق�صائها  حماولة  �أن  و�أ�صافت  �صعبنا”. 

39
�نطباعاً �صيئاً عن مرحلة قادمة من �الإق�صاء و�لتفرد.

ذكر تقريرٌ حقوقيٌ لهيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، ونادي �الأ�صري �لفل�صطيني، وموؤ�ص�صة   •

�أن  �لقد�ص،   – حلوة  و�دي  معلومات  ومركز  �الإن�صان،  وحقوق  �الأ�صري  لرعاية  �ل�صمري 

ً قا�رش�  93 بينهم   ،2021 يناير  �لثاين/  كانون  خالل  فل�صطينياً،   456 �عتقلت   “�إ�رش�ئيل” 
40

و8 ن�صاء.

االأحد، 2021/2/7

لي�ص  �ل�صمل  مّل  ملف  �إن  �ل�صيخ،  ح�صني  �لوزير  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص  قال   •

�إن�صانياً فح�صب، بل يحمل طابعاً وطنياً بالدرجة �الأوىل. و�أكد �ل�صيخ على �أنه من  مو�صوعاً 

41
حّق �أي فل�صطيني �أن يحمل جو�ز�ً وهوية فل�صطينية.

من  عدد  مع  بالتعاون  �لفل�صطينية،  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �الت�صاالت  وز�رة  �أعلنت   •

�ملوؤ�ص�صات، عن �إطالق �ملرحلة �الأوىل من م�رشوع �لرتميز �لبيدي. وقال م�صوؤول �لعالقات 

�لدولية يف �لبيد �لفل�صطيني عماد �لطميزي، لوكالة فر�ن�ص بر�ص، �إن �إطالق �لبيد �لوطني 

�صيجنب �حتجاز “�إ�رش�ئيل” للطرود �لبيدية �لقادمة �إىل فل�صطني، م�صري�ً �إىل �أن �خل�صائر �لتي 

تكبدها �لبيد �لفل�صطيني؛ نتيجة ما قال �إنه قر�صنة �إ�رش�ئيلية للمو�د �لبيدية �لفل�صطينية، 

42
“جتاوز 43 مليون �صيكل )نحو 13 مليون دوالر( منذ �لعام 1994”.

ك�صفت م�صادر ع�صكرية يف تل �أبيب، �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أمّت �أهم مر�حل بناء �جلد�ر �لعائق   •

�لنهائية  �ملر�قبة  م�صادقة  ينتظر  وهو  �الأنفاق.  ملحاربة  �ملخ�ص�ص  غزة،  قطاع  حدود  على 

للقيادة �لع�صكرية. ويكن �لقول �إنه مّت �إكمال بناء 99% من �حلاجز حتت �الأر�ص، و98% من 

43
�جلد�ر فوق �الأر�ص.

�صادق �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت Cabinet( على خطة   •

كبرية،  �صحن  وطائر�ت  ثقيلة،  ومبروحيات  حديثة،  مقاتلة  بطائر�ت  �جلو  �صالح  لتزويد 

�لالزم لل�صالح، بكلفة ع�رشة مليار�ت دوالر، بناء على  �لعتاد  وذخرية متقدمة، وغريه من 

�أن �مل�صادقة على �خلطة جاء بعد  �لعقد �حلايل. و�أفيد  �لدفاعية للجي�ص خالل  �ال�صرت�تيجية 

44
مد�والت ��صتمرت ثالثة �أعو�م، و�أنها ت�صمل �قرت��ص مبالغ طائلة ملدى بعيد.
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�أبابا،  �أدي�ص  يف   ،34 �لـ  �الإفريقي  �الحتاد  لقمة  �خلتامي  �لبيان  يف  �الأفارقة،  �لقادة  جدد   •

مبا  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ملقامة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  جميع  �أن  على  �لتاأكيد 

لل�صعب  �لكامل  دعمهم  جّددو�  كما  قانونية.  غري  �ل�صوري،  و�جلوالن  �لقد�ص  �رشقي  فيها 

غري  حقوقه  ��صتعادة  �أجل  من  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صّد  �مل�رشوع  ن�صاله  يف  �لفل�صطيني 

�لقابلة للت�رشف، مبا يف ذلك تقرير �مل�صري و�ال�صتقالل يف دولته �لفل�صطينية، �لقائمة جنباً �إىل 

45
جنب مع “�إ�رش�ئيل”.

االإثنني، 2021/2/8

حو�ٍر  على  منفتحة  “حركته  �أن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكّد   •

�صامٍل ُيف�صي �إىل ترتيب �لبيت �لد�خلي، وُينهي �النق�صام، ويوؤ�ص�ص لنظام �صيا�صٍي يقوم على 

�أ�صا�ص مبد�أ �ل�رش�كة و�لتعددية”. وقال هنية: “نحن م�صتعدون يف غزة التخاذ كل �الإجر�ء�ت 

�أي�صاً يف  �إليه  �ملطلوبة، و�َصون �حلريات من �أجل �إجناح �النتخابات �لقادمة، وهذ� ما نتطلع 

46
�ل�صفة من قبل �الإخوة يف �ل�صلطة، وكذلك تاأمني �النتخابات يف �لقد�ص”.

ملفات  تناولت  بالقاهرة،  �لفل�صطيني  �حلو�ر  جل�صة  �أن  للجزيرة،  فل�صطيني  م�صدر  �أكد   •

�النتخابات �لعامة ومنظمة �لتحرير، باالإ�صافة �إىل تاأكيد روؤ�صاء �لوفود على �رشورة �لتو�فق 

�أن وفود �لف�صائل �لفل�صطينية  �إىل  �أ�صار  على برنامج وطني، ومرجعية وطنية موحدة. كما 

حتدثت عن �الأزمة �الإن�صانية �ملتفاقمة يف قطاع غزة، و�رشورة فتح معب رفح �لبي للتخفيف 

يف  �الجتماعات  �أجو�ء  �لفل�صطيني  �مل�صدر  وو�صف  �لعالقني،  �لفل�صطينيني  �آالف  معاناة  من 

47
�لقاهرة باالإيجابية.

�لقر�ر  على  �لعرب،  �خلارجية  وزر�ء  م�صتوى  على  �لعربية،  �لدول  جامعة  جمل�ص  �صدّد   •

�أردنية،  �ملقدم من م�رش و�الأردن يف �الجتماع �لطارئ �لذي عقد بالقاهرة مببادرة م�رشية 

بكامل   )2002 )بريوت  �لعربية  �ل�صالم  ومبادرة  �لدولتني،  بحلّ  �لعربية  �لدول  مت�صك  على 

عنا�رشها، ومطالبة �جلانب �الإ�رش�ئيلي باال�صتجابة ملبادرة �ل�صالم �لعربية عب �ال�صتئناف 

�لفوري ملفاو�صات “�ل�صالم” بناء على �ملرجعيات �لدولية، وما ت�صمنته �ملبادرة من عنا�رش 

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  دور  �أهمية  على  و�لتاأكيد  �الأطر�ف.  جميع  م�صالح  حتقق  مهمة 

“�ل�صالم” �لعادل �لذي يثل  Middle East Quartet لدفع عجلة  و�أطر�ف �لرباعية �لدولية 

48
��صرت�تيجية عربية.



66

اليوميات الفل�سطينية

نفى رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو تهم �لف�صاد �ملوجهة له مع ��صتئناف حماكمته   •

قبل نحو �صتة �أ�صابيع من �النتخابات �لعامة. وقال نتنياهو، �أمام هيئة ت�صم ثالثة ق�صاة يف 

حمكمة �لقد�ص �ملركزية: “�أوؤكد �الإجابة �ملكتوبة �لتي ُقدمت با�صمي”. وكان ي�صري �إىل وثيقة 

قدمها حماموه للمحكمة �ل�صهر �ملا�صي، دفعو� فيها بب�ءته من تهم �لر�صوة، وخيانة �الأمانة، 

49
و�الحتيال.

�آمنة،  كانت   2020 �صنة  �إن  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  قال   •

�حلدود.  خمتلف  على  �لكبري  �لهدوء  من  حالة  هناك  وكان  قتلى،  ح�صيلة  �أدنى  و�صهدت 

وك�صفنا  �ل�صو�ريخ،  �إطالق  ومنعنا  و�جلنوب،  �ل�صمال  من  �لت�صلل  “منعنا  قائالً:  و�أ�صاف 

يومي  ب�صكل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لهجمات  ومنعنا  غزة،  حدود  على  �الأنفاق  من  �لعديد 

و�أ�صبوعي”. و�أ�صار كوخايف �إىل �أن قو�ت �جلي�ص تعمل �أ�صبوعياً �رش�ً وعلنية يف عمق “�أر��صي 

50
�لعدو”، وفق و�صفه.

�أعلنت م�رش �إعادة فتح معب رفح �حلدودي مع قطاع غزة حتى �إ�صعار �آخر، كبادرة ح�صن   •
51

نية لت�صجيع �حلو�ر �لوطني �لفل�صطيني.

 Cable �أن  �أن  �متنع وزير �خلارجية �الأمريكي �أنطوين بلينكن، يف حديث ل�صبكة �صبكة �صي   •

News Network (CNN)، عن تاأييد �عرت�ف �إد�رة تر�مب ب�صيادة “�إ�رش�ئيل” على ه�صبة 

�لتز�م  وموؤكد�ً  “�إ�رش�ئيل”،  الأمن  �ملنطقة  �أهمية  �إىل  ذلك،  من  بدالً  م�صري�ً،  �ملحتلة،  �جلوالن 

52
�إد�رة بايدن باالإبقاء على �ل�صفارة �الأمريكية يف �لقد�ص.

�أنهت  �الأونرو�  �أن وكالة  �أجل فل�صطينيي �صورية  �لعمل من  ذكرت م�صادر مطلعة ملجموعة   •

عينو�  مّمن  �صورية،  يف  فل�صطينيني  وعمال  ملوظفني  و�لطو�رئ،  �ملوؤقتة  �لعقود  ع�رش�ت 

منه  تعاين  �لذي  �لتمويل  ونق�ص  �ملالية  �الأزمة  ب�صبب  وذلك  �صورية،  يف  �الأحد�ث  بد�ية  منذ 

53
�لوكالة.

هدد وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص لبنان، بدفع ثمن فادح ب�صبب بناء حزب �هلل خمابئ   •

ذخرية و�صو�ريخ د�خل جتمعات �صكنية، وفق قوله. وقال جانت�ص �إن جي�ص بالده لن يرتدد 

يف ��صتهد�ف ما و�صفه بالتمركز �الإير�ين قرب �حلدود �الإ�رش�ئيلية. وقال مهدد�ً: “�إذ� ُفتحت 

�لباهظ، مقابل �الأ�صلحة �ملتناثرة �لثمن  �لتي تدفع  �ل�صمال �صتكون دولة لبنان هي   جبهة يف 

54
يف �لتجمعات �ملدنية”.
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طالب 81 برملانياً بريطانياً �حلكومة �لبيطانية بزيادة �ل�صغط على “�إ�رش�ئيل” من �أجل وقف   •

عمليات �الإخالء �لق�رشي بحّق عائالت فل�صطينية من منازلها يف �لقد�ص �ملحتلة. وطلب �لنو�ب 

من �أحز�ب خمتلفة من جمل�َصي �للورد�ت Lords و�لعموم Commons، يف ر�صالة موجهة �إىل 

وزير �خلارجية �لبيطاين دومينيك ر�ب Dominic Raab، �أن يو�صح �الأخري لـ“�إ�رش�ئيل” 

55
باأن “�لعالقات ال يكن �أن ت�صتمر على �لنحو �لطبيعي يف حال حدوث مثل تلك �لتجاوز�ت”.

الثالثاء، 2021/2/9

�لعامة.  �لقاهرة، �صمن حت�صري�تها لالنتخابات  �لفل�صطينية حو�ر�تها يف  �لف�صائل  �ختتمت   •

ق�صاة  من  بالتو�فق  �النتخابات  بق�صايا  خمت�صة  حمكمة  ت�صكيل  على  �لف�صائل  و�تفقت 

�أن  �لف�صائل، يف بيان م�صرتك،  �لقد�ص وقطاع غزة. و�أو�صحت  �لغربية مبا فيها  �ل�صفة  من 

“هذه �ملحكمة تتوىل ح�رش�ً دون غريها من �جلهات �لق�صائية، متابعة كل ما يتعلق بالعملية 
�النتخابية، ونتائجها، و�لق�صايا �لنا�صئة عنها”، منوهّة �إىل �أن رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص 

�صي�صدر مر�صوماً رئا�صياً بت�صكيلها وتو�صيح مهامها، ��صتناد�ً لهذ� �لتو�فق وطبقاً للقانون. 

مقار  تاأمني  �لر�صمي،  بزّيها  تتوىل  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  �أن  �لبيان  وذكر 

�لعامة  �حلريات  �إطالق  �رشورة  على  م�صدد�ً  للقانون،  وفقاً  تو�جدها  ويكون  �النتخابات، 

و�إ�صاعة �أجو�ء �حلرية �ل�صيا�صية �لتي كفلها �لقانون، و�الإفر�ج �لفوري عن كل �ملعتقلني على 

�أو الأ�صباب تتعلق بحرية �لر�أي. و�أّكد �لبيان على �اللتز�م باجلدول �لزمني  خلفية ف�صائلية 

مبا  �ل�صفة  يف  �إجر�ئها  جانب  �إىل  و�لرئا�صية،  �لت�رشيعية  �النتخابات  مر�صوم  حدده  �لذي 

فيها �لقد�ص و�لقطاع دون ��صتثناء، و�لتعهد باحرت�م نتائجها وقبولها. و�أكدت �لف�صائل، يف 

تو�جهها، كي  معوقات  �أي  تذليل  و�لعمل على  �ملركزية  �النتخابات  “دعم جلنة  بيانها، على 

حما�ص حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  وقال  وجه”.  �أكمل  على  مبهامها  �لقيام  من   تتمكن 

�لوطني  للمجل�ص  �نتخابات  �إجر�ء  �آليات  على  �تفقت  �لف�صائل  �إن  بدوره،  �حلية،  خليل 

جهة  �أي  وحتييد  بالتو�فق،  �النتخابات  حمكمة  ت�صكيل  ذلك  يف  مبا  و�لرئا�صة،  و�لت�رشيعي 

56
ق�صائية �أخرى.

�أجرى رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �ت�صاالً هاتفياً مع رئي�ص �ل�صلطة   •

�لفل�صطينية حممود عبا�ص، حيث جرى تبادل �لتهنئة بالتو�صل �إىل �التفاق يف �لقاهرة، و�أكد 

هنية “�الإر�دة �لثابتة الإنهاء �النق�صام وحتقيق �مل�صاحلة، وبناء �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، 
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يف  �مل�صرتك  عملنا  وتعزيز  و�خلارج،  �لد�خل  يف  ل�صعبنا  و�ل�رش�كة  �لتعددية  من  �أ�ص�ص  على 

57
مو�جهة �الحتالل و�صيا�صاته”.

باتفاق “م�صقوفة  �إنها  قالت  �نتخابات  يف  �مل�صاركة  عدم  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  قررت   • 

�ملدخل  �إن  للحركة  بيان  وقال  وثو�بته”.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  �أهدر  �لذي  �أو�صلو 

�ل�صعب  �صمود  يعزز  �صيا�صي  برنامج  على  �لتو�فق  يف  يتمثل  �لوطنية  للوحدة  �ل�صحيح 

�نتخابات  باإجر�ء  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  وتطوير  بناء  و�إعادة  مقاومته،  ويحمي 

58
للمجل�ص �لوطني، منف�صلة عن �ملجل�ص �لت�رشيعي.

�لقاهرة  حو�ر  يف  �مل�صارك  وفدها  �إن  لها،  بيان  يف  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  قالت   •

حتّفظ على �لبيان �خلتامي للحو�ر، “لكونه مل ين�ص على �لتم�صك بقر�ر�ت �ملجل�صني، �لوطني 

و�ملركزي، بالتحلل من �تفاق �أو�صلو”. وحّذر بيان �جلبهة مما و�صفه مبخاطر �لرهان على 

59
�الإد�رة �الأمريكية، بالعودة �إىل �ملفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل”.

�لد�خلي  �الأمن  وزير  �إن  جوفرين،  ديفيد  �لرباط  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  باأعمال  �لقائم  قال   •

�الإ�رش�ئيلي �أمري �أوحانا ووزير �لد�خلية �ملغربي عبد �لو�يف لفتيت، حتادثا هاتفيّاً. و�أ�صاف 

“�لوزير�ن خالل �ملكاملة دعو�ت �لزيارة،  جوفرين، يف تغريدة على ح�صابه يف تويرت، تبادل 

60
من �أجل تطوير �لتعاون يف جمال �الأمن �لد�خلي”.

االأربعاء، 2021/2/10

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، وم�صوؤول وفدها يف حو�ر �لقاهرة �صالح   •

و�أكد  �النق�صام.  �آثار  جميع  معاجلة  مهمة  �إليها  �صتُوكل  �ملنتخبة  �الأج�صام  �إن  �لعاروري، 

�أن حو�ر �لقاهرة مل يناق�ص م�صكالت �النق�صام،  �لعاروري، يف حو�ر مع ف�صائية �الأق�صى، 

الأننا عملنا على مبد�أ �أن ن�صكل �أج�صاماً منتخبة، ثّم ُنوكل �إليها حّل هذه �مل�صاكل. وعن �صكل 

�مل�صاركة  هو  لنا  �ملف�صل  �خليار  �إن  �لعاروري  قال  �لقادمة،  �النتخابات  يف  حما�ص  م�صاركة 

�خليار�ت  كل  �إن  �لعاروري  فقال  �لرئا�صية  �النتخابات  عن  �أما  موحدة،  وطنية  قائمة  يف 

61
مطروحة.

لالنتخابات  �مليد�ين  �لت�صجيل  عملية  بدء  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت   •
62

�لفل�صطينية 2021، و�لتي ت�صمل �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية.
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قال نائب �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح فايز �أبو عيطة، خالل حديثه لقناة “�لغد”، �إن   •

حركته متفقة مع حركة حما�ص و�لف�صائل على �لذهاب حلكومة وحدة وطنية، بغ�صِّ �لنظر 

63
عن نتائج �النتخابات.

�أكدت م�صادر خمابر�تية ل�صحيفة ذ� جوي�ص كرونيكل The jewish chronicle �لبيطانية   •

يف  �غتيل  �لذي   ،Mohsen Fakhrizadeh ز�ده  فخري  حم�صن  �الإير�ين  �لنووي  �لعامل  �أن 

تهريبه  جرى  ُطناً،  يِزن  �صالح  بو��صطة  ُقتل  طهر�ن،  قرب   2020 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

�إن  �أجز�ء. وقالت �مل�صادر  �إىل عدة  �إير�ن بو��صطة جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي بعد تفكيكه  �إىل 

كميناً  ن�صبت  و�إير�نيون،  �إ�رش�ئيليون  مو�طنون  بينهم  عميالً،   20 من  �أكرث  ت�صم  جمموعة 

64
للعامل بعد مر�قبته على مدى ثمانية �أ�صهر.

بورغ�صدورف  فون  كوهان  �صفني  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل  رحّب   •

�النتخابات  حول  �لفل�صطينية  �لف�صائل  لقاء�ت  باأخبار   ،Sven Kühn von Burgsdorff

�لوحدة  �إن  عنه،  �صدر  بيان  يف  بورغ�صدورف،  وقال  م�رش.  ��صت�صافتها  و�لتي  �لعامة، 

65
�لفل�صطينية و�حرت�م �ملبادئ �لديوقر�طية �أ�صا�صيان ل�صمان عملية �نتخابية حرة ونزيهة.

مب�صاركة   ”global logistical passport �لعاملي  �للوج�صتي  “�جلو�ز  مبادرة  رحبت   •
66

“�إ�رش�ئيل” يف هذه �ملبادرة.

اخلمي�س، 2021/2/11

و�لتي  �أحادية،  �تخاذ خطو�ت  باالمتناع عن  “�إ�رش�ئيل”  �الأمريكية  طالبت وز�رة �خلارجية   •

�الأمريكية  �خلارجية  بل�صان  �ملتحدث  و�أفاد  �ملنال”.  بعيدة  �لدولتني  حّل  �حتماالت  “جتعل 
نيد بر�ي�ص، باأن �إد�رة بايدن تنوي تقدمي �مل�صاعدة جلميع �لفل�صطينيني، وبينهم �لالجئون، 

وهدم  �ال�صتيطاين،  و�لن�صاط  �الأر��صي،  �صّم  “ت�صمل  �الأحادية  �خلطو�ت  هذه  �أن  مو�صحاً 

�ملنازل، و�لتحري�ص على �لعنف، وتعوي�ص �الأفر�د �مل�صجونني ب�صبب �أعمال �إرهابية”، موؤكد�ً 

67
�أن “�لو�صع �لنهائي للقد�ص �صيحتاج �إىل حّل من �لطرفني يف �صياق �ملفاو�صات �ملبا�رشة”.

قال حممد نز�ل، نائب رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج، �إن حركته قررت �مل�صاركة يف �ملحطات   •

�صكلها  حتديد  دون  ولكن،  �لوطني(،  و�ملجل�ص  و�لرئا�صية،  )�لت�رشيعية،  �لثالث  �النتخابية 

من  �أنه  نز�ل  ر�أى  �النتخابات،  يف  �خلارج  فل�صطينيي  مب�صاركة  يتعلق  وفيما  �الآن.  حتى 

�أن هناك  “لكننا ندرك  �أن ي�صتدرك،  �لوطني، قبل  �ملجل�ص  �نتخابات  �ملفرت�ص م�صاركتهم يف 
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حال  ويف  �النتخابات،  الإجر�ء  �الأولوية  �صتكون  لذ�  �مل�صاركة،  هذه  تنفيذ  يف  كثرية  �إ�صكاالت 

68
�لتعذر يكون �لتو�فق”.

“ال يرغب  �إن �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي  �لفل�صطيني قدورة فار�ص،  قال رئي�ص نادي �الأ�صري   •

يف �أن يكون رئي�صاً لقائمة �ملجل�ص �لت�رشيعي، بل يريد �إحد�ث تغيري�ت جوهرية يف منظومة 

�لعمل �حلركية و�لوطنية”. ويف حديث خا�ص لقناة رو�صيا �ليوم )�آر تي RT(، �أو�صح فار�ص 

�أن �لتغيري�ت �لتي يرغب �لبغوثي يف �إحد�ثها يكن �أن تقود �إىل “جت�صيد وحدة �حلركة على 

�أ�ص�ص �صلبة، ثّم وحدة وطنية، ثم برنامج كفاحي ن�صايل لل�صعب �لفل�صطيني، يكن �خلروج 

69
من بحر �أو�صلو و��صتعادة زمام �ملبادرة يف �ل�صاحة �لفل�صطينية”.

قال تقرير �صادر عن مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، �إن “�إ�رش�ئيل”   •

هدمت �أو �صادرت ما ال يقل عن 178 مبنى فل�صطينياً يف �ل�صفة �لغربية منذ مطلع �صنة 2021. 

�أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار  فل�صطينياً.  طفالً   140 نحو  فيهم  �صخ�صاً،   259 تهجري  �إىل  �أدى  مما 

رت موؤخر�ً ت�صع عائالت ت�صّم 60 فرد�ً من بينهم 35 طفالً، جر�ء هدم  �صلطات �الحتالل هجَّ

70
من�صاآتهم يف جتمع “حم�صة �لبقيعة” �لبدوي يف منطقة �الأغو�ر.

ح�صلت 14 مدر�صة من مد�ر�ص وكالة �الأونرو� يف �ل�صفة �لغربية و45 مدر�صة يف غزة، على   •
71

جائزة �ملدر�صة �لدولية �ملرموقة، للدورة �لتي متتد من 2024-2020.

قال رئي�ص مكتب �الت�صال �الإ�رش�ئيلي يف �لرباط، �ل�صفري ديفيد جوفرين، ن�رشها عب ح�صابه   •

�ملغربي  ونظريه   ،Yoav Galant جاالنت  يو�آف  �الإ�رش�ئيلي  �لتعليم  وزير  �إن  تويرت،  على 

�صعيد �مز�زي “�تفقا يف �أول مكاملة هاتفية بينهما على تبادل �لوفود �لطالبية، وتنظيم زيار�ت 

72
در��صية بني �لبلدين”.

اجلمعة، 2021/2/12

قال م�صوؤول �لعالقات �لدولية يف حركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق �إنه ال يوجد �أي �صمانات   •

لقبول �ملجتمع �لدويل لنتائج �النتخابات �لفل�صطينية �ملقبلة، يف حال فوز حما�ص فيها. و�أكد 

�لقيادي يف حما�ص، يف لقاء متلفز بثته قناة �حلو�ر، �أن حركته لن تقدم قياد�تها �لكبرية لرئا�صة 

73
�حلكومة �أو وز�رة �خلارجية كما كان يف �ملا�صي، حتى ال يقوم �لغرب مبقاطعتها.

قال �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح �للو�ء جبيل �لرجوب، يف ت�رشيحات لقناة فر�ن�ص 24  • 

�أو France 24 �لفرن�صية: �إن مر�صح فتح للرئا�صة �صيتّم �ختياره وفقاً ل�رشطني: �الأول قدرته 
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�أن  �حلركة  تريد  �لتي  للجبهة  م�صرتكاً  قا�صماً  ي�صكل  �أن  و�لثاين  باالنتخابات،  �لفوز  على 

74
تخو�ص فيها �النتخابات.

قال م�صوؤول ملف �الأغو�ر يف حمافظة طوبا�ص معتز ب�صار�ت، �إن مو�طناً ��صت�صهد ووقع عدد   •

�ل�صمالية، خالل  �الأغو�ر  �هلل، يف  3 �صبان من منطقة ر�م  من �جلرحى، بعد دع�ص م�صتوطن 

75
م�صاركتهم يف م�صري بيئي، يروي حكاية �لذ�كرة �لفل�صطينية �ملرتبطة بجمال �لطبيعة.

ال�صبت، 2021/2/13

�لفل�صطينية �ل�صلطة  رئي�ص  برئا�صة  لها،  �جتماعاً  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  عقدت   • 

هي  �لقاهرة  يف  حتققت  �لتي  �لنتائج  �إن  �ملركزية،  �للجنة  وقالت  �هلل.  بر�م  عبا�ص،  حممود 

�ل�رش�كة من  جديدة  مرحلة  تاأ�صي�ص  يف  �لفل�صطينية  �لوطنية  �الإر�دة  عن  حقيقي   تعبري 

�لوطنية �لقائمة على �أ�ص�ص �لديوقر�طية، و�إنهاء �النق�صام عب �صندوق �القرت�ع، من خالل 

�لتم�صك بعقد �نتخابات حرة ونزيهة يف جميع �أنحاء �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، مبا ي�صمل 

76
�ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص وقطاع غزة.

االأحد، 2021/2/14

لتغيري  �قرت�ح  على   ،Jewish National Fund �ليهودي  �لقومي  �ل�صندوق  قيادة  و�فقت   •

�ل�صفة  يف  �أر��صٍ  على  �ال�صتيالء  بتمويل  له  ي�صمح  مبا  لل�صندوق،  �لر�صمية  �ل�صيا�صة 

�أنه  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  �صحيفة  وذكرت  �ليهودي.  �ال�صتيطان  م�رشوع  ل�صالح  �لغربية 

وفقاً لالقرت�ح، �لذي و�جه �نتقاد�ت من وز�رة �خلارجية �الأمريكية، فاإن �ل�صندوق �لقومي 

�ليهودي �صيح�صل على �أر��صٍ مملوكة للقطاع �خلا�ص يف �ل�صفة �لغربية، مع �إعطاء �الأولوية 

�أن  يكن  �لتي  �لقائمة،  للم�صتعمر�ت  �ملجاورة  و�الأر��صي  �مل�صتعمر�ت،  د�خل  لالأر��صي 

77
ت�صتخدم لتو�صيعها.

�إعمار غزة حممد �لعمادي، عن توقيع �تفاق مع �رشكة  ك�صف رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة   •

�الحتاد  من  بتمويل  بالغاز،  غزة  قطاع  كهرباء  حمطة  لتزويد  �الإ�رش�ئيلية،   Delek ديليك 

�لذين  “مّت �التفاق مع �الأوروبيني،  �لعمادي لوكالة �صو� �الإخبارية:  �الأوروبي وقطر. وقال 

خ�ص�صو� مبلغ 5 ماليني دوالر، لرتكيب �أنابيب �لغاز من �حلدود �إىل حمطة توليد �لكهرباء، 

�إىل  �لعمادي  و�أ�صار  �الإ�رش�ئيلي”.  �جلانب  د�خل  �الأنابيب  برتكيب  قطر  دولة  �صتتكفل  فيما 
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�أن م�رشوع خط �لغاز ملحطة توليد �لكهرباء يف غزة �صيوفر على �ل�صلطة �لفل�صطينية مبالغ 

121 �لقادم من  �أمريكي �صهرياً، خلط  11 مليون دوالر  �أن �ل�صلطة تدفع حالياً  كبرية، مبيناً 

�جلانب �الإ�رش�ئيلي، كما �أنها تدفع 2.5 مليون دوالر ملحطة توليد �لكهرباء، فيما تدفع دولة 

78
قطر 7 مليون دوالر ثمن �لوقود، �أي �إجمايل 22 مليون دوالر �أمريكي.

قال رئي�ص وفد حركة فتح للحو�ر �لوطني جبيل �لرجوب، �إن �لف�صائل �لفل�صطينية �تفقت   •

يف حو�ر �لقاهرة على ت�صكيل حكومة �ئتالف وطني عقب �إجر�ء �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي 

كافة،  �لفل�صطينية  �الأطياف  �صت�صّم  �حلكومة  �أن  �لرجوب  و�أ�صاف   .2021 مايو  �أيار/  يف 

و�صتنّفذ �آليات متفقاً عليها ب�صاأن �إنهاء �النق�صام �لد�خلي، كما �أنها �صتعمل على توحيد كافة 

موؤ�ص�صات و�أجهزة �لدولة �الأمنية و�ملدنية، ور�صم �صيا�صة وطنية موحدة ترتكز على �لعد�لة 

79
و�مل�صاو�ة يف كافة �ملحافظات.

�أعقاب �صل�صلة عمليات �ل�صطو على خمازن �الأ�صلحة بالقو�عد �لع�صكرية، و�تهام �جلي�ص  يف   •

ع�صابات  مع  بال�رش�كة  �ملتورطني  و�جلنود  �ل�صباط  من  عدد  و�كت�صاف  �خلطري،  باالإهمال 

�لظاهرة”.  ملحاربة  جديدة  “خطة  عن  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  م�صادر  �أعلنت  �لل�صو�ص، 

وتتحدث �خلطة عن و�صع نظام حر��صة جديد لنحو 50 قاعدة ع�صكرية، قائمة قرب قرى �أو 

مدن عربية لفل�صطينيي 1948، �لذين ُيعتقد �أن ع�صابات �الإجر�م �لتي تعمل يف بلد�تهم، هي 

80
�لتي تقوم ب�رشقة �الأ�صلحة من �ملو�قع �لع�صكرية.

“�إ�رش�ئيل”،  �الإمار�ت لدى  �لقانونية كاأول �صفري لدولة  �ليمني  �آل خاجة  �أدى حممد حممود   •

حاكم  �لوزر�ء،  جمل�ص  ورئي�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �أمام 

81
دبي.

مل  �إذ�  �لدولية،  �مل�صاريع  يف  �لعمل  بوقف  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينيني  �ملقاولني  �حتاد  هّدد   •

على يزيد  و�لذي  �ل�رشيبي،  �الإرجاع  قيمة  بدفع  ملطالبهم  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة   ت�صتجب 

82
80 مليون دوالر، و�لتي مل تدفعها منذ �صنة 2008.

وّقعت �رشكة �أبو ظبي �لوطنية للمعار�ص )�أدنيك ADNEC(، مذكرة تفاهم ��صرت�تيجية مع   •

“�إك�صبو تل �أبيب Expo Tel Aviv”؛ بهدف تعزيز �أطر �لتعاون بني �جلانبني يف قطاع �صياحة 
 83

�الأعمال على �مل�صتوى �الإقليمي.
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االإثنني، 2021/2/15

“تاأ�صي�ص  عن  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  لوز�رة  �لتابعة  بالعربية”،  “�إ�رش�ئيل  �صفحة  �أعلنت   •

يف  �ل�صفحة،  و�أ�صافت  �ل�صّت”.  �خلليجية  �لدول  يف  �خلليجية،  �ليهودية  �ملجتمعات  ر�بطة 

�الإمار�ت،  �لر�بطة �جلديدة وهي �الأوىل من نوعها، يهود�ً من  “�صت�صم  تغريدة على تويرت: 

و�لبحرين، وعُمان، و�ل�صعودية، وقطر، و�لكويت”. وذكرت هيئة �لبّث �الإ�رش�ئيلية �أن رئي�ص 

84
�جلالية �ليهودية يف �لبحرين، �أبر�هام نَونَو Ebrahim Nonoo، �صري�أ�ص هذه �لر�بطة.

علمت �جلزيرة.نت من م�صوؤولني يف ف�صائل فل�صطينية �صاركت يف حو�ر �لقاهرة، �أّن عدد�ً من   •

“حتّفظو�” يف جلنة �ل�صياغة على عدم حتديد �لبنامج �ل�صيا�صي حلكومة  ممثلي �لف�صائل 

�إرجاء  على  تو�فقت  �لف�صائل  �إن  ي�صاري:  تنظيم  يف  رفيع  م�صوؤول  وقال  بدقة.  �الئتالف 

�حلديث يف �لبنامج �ل�صيا�صي للحكومة �إىل وقت �آخر، كي ال يكون “عائقاً” �أمام جناح حو�ر 

85
�لقاهرة.

�لفل�صطينية �ل�صلطة  رئي�ص  �إن  ملحم  �إبر�هيم  �لفل�صطينية  �حلكومة  با�صم  �ملتحدث  قال   • 

حممود عبا�ص، �أ�صدر �ملر�صوم �لرئا�صي �خلا�ص باإعادة رو�تب غزة على ما كانت عليه. و�أكد 

باإلغاء  قر�ر�ً  نف�صه  �ملر�صوم  يف  �أ�صدر  عبا�ص  �أن   ،”24 لـ“�صبق  خا�ص  ت�رشيح  يف  ملحم، 

86
�لتقاعد �ملايل لكافة �مل�صمولني بالقر�ر.

�أكدت وزيرة �ل�صحة �لفل�صطينية مي �لكيلة منع “�إ�رش�ئيل” �إدخال لقاحات م�صادة لفريو�ص   •
87

كورونا �إىل قطاع غزة.

ل�صالح �جلو، يحاكي  فجائياً  2021/2/14 تدريباً  �الأحد  بد�أ يوم  �إنه  �الإ�رش�ئيلي  قال �جلي�ص   •

�ملنظومات  كافة  مب�صاركة  و�صورية،  لبنان  مع  �ل�صمالية،  �الإ�رش�ئيلية  �جلبهة  يف  حرباً 

88
�جلوية.

الثالثاء، 2021/2/16

“�النتخابات بالن�صبة لنا ق�صية وجودية ال  �إن  �لفل�صطيني حممد ��صتية  قال رئي�ص �لوزر�ء   •

رجوع عنها، فهي متهد �لطريق نحو �إنهاء �النق�صام و�صوالً �إىل �مل�صاحلة”. و�أكد ��صتية، لدى 

��صتقباله رئي�ص بعثة �لرباعية �لدولية جون كالرك John Clarke، ��صتعد�د فل�صطني مل�صار 

89
�صيا�صي جدي م�صتند �إىل �ل�رشعية �لدولية و�لقانون �لدويل.
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لدى  �ملختطفني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  نو�ب  عدد  �أن  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز  �أكد   •

�الحتالل �رتفع جمدد�ً لي�صل �إىل 11 نائباً، بعد �إعادة �ختطاف �لنائب يا�رش د�ود من�صور، من 

90
نابل�ص.

خا�ص  حديث  يف  ظريفة،  �أبو  وجيه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حلزب  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

يف  �حلا�صل  �لتقا�صم  ملنع  �ملمكنة  �خليار�ت  كل  �الآن،  “تفح�ص،  �لقوى  جميع  �إن  لـ“�الأيام”، 

�ل�صاحة �لفل�صطينية، وتوفر بديل ثالث حتى ال يتوه �لناخب بني قوى �لي�صار �لفل�صطيني”، 

�لديوقر�طية  و�جلبهتني  �ل�صعب  حزب  يف  �ملمثلة  �لي�صار  قوى  ي�صمل  �حلديث  �أن  موؤكدً� 

و�ل�صعبية، �إىل جانب حركة �ملبادرة وفد�، و�صخ�صيات م�صتقلة و�أكاديية، وموؤ�ص�صات �أهلية 

91
ونقابية، وكل �ملت�رشرين من �النق�صام وتبعاته، بح�صب تعبريه.

قال �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�صن ن�رش �هلل: “�إننا ال نبحث عن مو�جهة وال عن حرب،   •

ُقر�نا  �إن فر�صتم حرباً �صنخو�صها، و�إذ� �رشبتم مدننا �صرند باملثل، و�إذ� ��صتهدفتم  ولكن 

“يف �أي حرب مقبلة �صتو�جه �جلبهة �لد�خلية  �صنق�صف م�صتعمر�تكم”. و�أ�صاف ن�رش �هلل: 

�إىل  �لقتالية  �الأيام  تتدحرج  �أال  ي�صمن  �أحد  ال  �إ�رش�ئيل...  قيام  منذ  تعرفه  مل  ما  �الإ�رش�ئيلية 

92
حرب و��صعة”.

ن�رشت �ملحكمة �جلنائية �لدولية يف الهاي وثيقة رّدت من خاللها على �النتقاد�ت �الإ�رش�ئيلية   •

باتهامها باأنها متحيزة �صيا�صياً ل�صالح �لفل�صطينيني، و�أكدت �لوثيقة على �أن �ملحكمة موؤ�ص�صة 

ق�صائية م�صتقلة وحمايدة وغري متحيزة، و�أنها مهمة ل�صمان �مل�صوؤولية عن �أخطر �جلر�ئم 

93
مبوجب �لقانون �لدويل، و�أن �لقر�ر مل يكن �صيا�صياً �أبد�ً، و�أنه يكن تقدمي ��صتئناف ب�صاأنه.

االأربعاء، 2021/2/17

يف  للم�صاركة  �لناخبني  ت�صجيل  باب  �إغالق  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت   •

بيان  يف  �للجنة،  و�أو�صحت  و�لرئا�صية.  �لت�رشيعية  ب�ِصَقيها   ،2021 �لفل�صطينية  �النتخابات 

93.3% من  2.622 مليون مو�طن ومو�طنة، بن�صبة  �صحفي، �أن �لعدد �لكلي للم�صجلني بلغ 

�أ�صحاب حّق �لت�صجيل �لبالغ عددهم 2.809 مليون مو�طن؛ وفقاً لتقدير�ت �جلهاز �ملركزي 

94
لالإح�صاء �لفل�صطيني.

قالت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابعة �إن “�إ�رش�ئيل” �صتو�جه �ملحكمة �جلنائية �لدولية مب�رشوع   •

قانون، يحظر على �أي �إ�رش�ئيلي �أو �أي كيان �أو �رشكة �أو �صلطة، �لتعاون مع �ملحكمة، دون 
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ت�رشيح خا�ص، حتت طائلة �مل�صوؤولية. و�صيجّرم �لقانون كل �إ�رش�ئيلي يخرق ذلك بال�صجن 

ملدة ت�صل �إىل خم�صة �أعو�م. وي�صمل �لقانون �ملرتقب، عدم �ل�صماح �أو �لتعاون، يف �إجر�ء �أي 

�إىل  �أو تقدمي معلومات �رشية،  �ملالية،  �أو تقدمي �مل�صاعدة  حتقيق على �الأر��صي �الإ�رش�ئيلية، 

95
�ملحكمة.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية: “�ال�صتعد�د�ت جارية وعلى �أكمل وجه من �أجل   •
96

�لتح�صري ملوؤمتر �ملانحني، ومتّ �إبالغنا �أن �لواليات �ملتحدة �صت�صارك يف �ملوؤمتر”.

�إثر عمليات  �إنها تقدمت ب�صكوى فورية �إىل �لنائب �لعام،  قالت جلنة �النتخابات �لفل�صطينية   •

تزوير يف �ل�صجل �النتخابي وقعت يف عدد من مر�كز �لت�صجيل. و�أ�صافت �للجنة، يف بيان لها، 

�إىل  �أن هذه �مل�صكلة تركزت يف مدينة �خلليل، ويجري �لعمل على حلّها و�إعادة �ملقيَّدين  تبني 

97
مر�كز ت�صجيلهم �الأ�صلية.

قو�ت  قيام  �لفل�صطيني،  �لزر�عي  �لعمل  جلان  الحتاد  �لتابعة  �لزر�عية  للجان  تقرير  ر�صد   •

�ل�صفة  حمافظات  يف  �صجرة  �ألف   15 من  �أكرث  باقتالع  وم�صتوطنيه  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

98
�لغربية �ملحتلة، خالل كانون �لثاين/ يناير 2021.

غرّد �صفري �الإمار�ت يف تل �أبيب حممد �آل خاجة، بح�صابه �جلديد على موقع تويرت باللغات   •

�الإجنليزية، و�لعبية، و�لعربية على �لرتتيب، قائالً: “ي�صعدين �إطالق ح�صابي �لر�صمي على 

موقع تويرت كاأول �صفري لدولة �الإمار�ت لدى دولة �إ�رش�ئيل”. وقال �آل خاجة �إنه يتطلع �إىل 

قيم  ولن�رش  �ملجاالت،  كافة  يف  �لثنائي  �لتعاون  “لتعزيز  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صوؤولني  مع  �لعمل 

99
�ل�صالم و�لتعاي�ص بني �صعبَي �لبلَدين”.

رئي�ص  مع  “جيد�ً”  �ت�صاالً  �أجرى  �أنه  بايدن  جو  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  رئي�ص  �أعلن   •

�أنه ينوي  �أبلغ نتنياهو  �أن بايدن  �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو. و�أكد �لبيت �الأبي�ص 

“�إ�رش�ئيل”، موؤكد�ً على تاريخه �ل�صخ�صي من �اللتز�م �لثابت،  تعزيز �لتعاون �لدفاعي مع 

100
بدعم �أمن “�إ�رش�ئيل”.

اخلمي�س، 2021/2/18

�الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  عب  �أ�رشى  تبادل  عملية  �إمتام  و�صورية  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت   •

وقال رو�صية.  بو�صاطة   International Committee of the Red Cross (ICRC) 
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�أعاد �جلي�ص  �الإ�رش�ئيلية،  مع توجيهات �حلكومة  “متا�صياً  له:  بيان  �الإ�رش�ئيلي، يف  �جلي�ص 

101
ر�عيَني �إىل �الأر��صي �ل�صورية”. و�أكدت �صورية فيما بعد، �الإفر�ج عن �أ�صرَيين �صورَيني.

�ملركبات  على  �حلجارة  �إلقاء  عمليات  تز�يد  من  قلقها  �إ�رش�ئيلية  �أمنية  م�صادر  �أبدت   •

2020. وذكرت �صحيفة  1948، خالل �صنة  �ملحتل �صنة  �لفل�صطيني  �لد�خل  �الإ�رش�ئيلية، يف 

“�إ�رش�ئيل �ليوم” �أنه وفقاً لبيانات �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية، فقد �صهدت تلك �ل�صنة 110 حاالت 
ر�صق حجارة على مركبات، باملقارنة مع 103 حاالت مماثلة خالل �صنة 2019؛ فقد �ُصجلت 

يف حالة   23 مقابل   ،2020 �صنة  خالل  �إ�رش�ئيلية  مركبات  على  باحلجارة  ر�صق  حالة   28 

و�لبلد�ت  �لقرى  من  �لعديد  من  بالقرب  ير  �لذي  عارة”،  “و�دي  طريق  على   2019 �صنة 

102
�لعربية.

قال مدير مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى ريا�ص �الأ�صقر �إن عدد �أبناء �الأ�رشى �لذين ولدو�   •

عب عمليات تهريب �لنَُطف �إىل �خلارج، �رتفع �إىل 96 طفالً، بعد والدة طفل يف قطاع غزة، من 

103
نُطفة مهربة لالأ�صري �لفل�صطيني حممد �لقدرة.

قالت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم” �لعبية �إن دوالً �أوروبية ت�صعى الإدر�ج �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي   •

بهم  وتنّكل  لالأطفال،  ُت�صيء  منظمة  باعتباره  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابعة  �ل�صود�ء  �لقائمة  على 

وتعذبهم، دون مر�عاة حلقوقهم �الإن�صانية �ملكفولة وفق �لقو�نني �لدولية. و�أ�صافت �ل�صحيفة 

منظمات  �أ�صدرتها  مت�صل�صلة  تقارير  خالل  “من  عامني،  نحو  منذ  م�صتمرة  �حلملة  هذه  �أن 

�لفل�صطينيني  �أنهم ي�صيئون معاملة �الأطفال  ي�صارية ت�صف جنود �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، على 

104
ب�صكل منهجي ومتو��صل”.

�لتحتية  و�لبنية  �لقتالية  �لو�صائل  وتطوير  �الأبحاث  )وحدة   ”Homa “حوما  مديرية  بد�أت   •

من  للدفاع  �الأمريكية  �لوكالة  مع  بالتعاون  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  يف  �لتكنولوجية( 

�العرت��صية  �ل�صو�ريخ  بتطوير   United States national missile defense �ل�صو�ريخ 

105
ملنظومة “حيت�ص 4 �أو Hetz 4”، ح�صب بيان �صادر عن وز�رة �لدفاع.

غزة  يف  �الأ�رشى  جنودها  على  حت�صل  لن  �الإ�رش�ئيلية  �ملنظومة  كل  �إن  حما�ص  حركة  قالت   •

�الإ�رش�ئيلي �لدفاع  وزير  وكان  مبا�رشة.  غري  مبفاو�صات  حقيقية  تبادل  �صفقة  عب   �إال 

بني جانت�ص قال �إنه يعمل مع �ملنظومة �الأمنية وكل �لنظام �ل�صيا�صي الإعادة جنوده �الأ�رشى 

106
لدى حما�ص.
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اجلمعة، 2021/2/19

عملية  باأي  ت�صمح  لن  حركته  �إن  نز�ل،  حممد  �خلارج  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  نائب  قال   •

تزوير للعملية �النتخابية. و�أّكد نز�ل، يف لقاء تفاعلي نظمه منتدى حاور للدر��صات و�حلو�ر 

�لديقر�طي، �إن هناك قوى ت�صعى لتعطيل �لعملية �النتخابية، “ولن ن�صمح لها بفعل ذلك”. 

وك�صف نز�ل �أن “�حلركة �صتعمل على قو�ئم وطنية مب�صاركة �لكل �لوطني، وكل خيار�تها 

107
مفتوحة”.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص ح�صام بدر�ن، خالل لقاء مع ف�صائية �الأق�صى:   •

�لعاّمني  �الأمناء  �جتماع  بناًء على خمرجات  �أو�صلو، بل  “�النتخابات لن جُترى حتت �صقف 
108

ووثيقة �لوفاق �لوطني �لفل�صطيني عام 2006”.

و�لقيادية  �ل�صورية  موؤ�ص�صاتها  النتخاب  �لد�خلية  �نتخاباتها  �نطالق  حما�ص  حركة  �أعلنت   •

“هذه  تويرت:  على  زهري،  �أبو  �صامي  �حلركة  با�صم  �لناطق  وقال  �ملقبلة.  �الأربعة  لالأعو�م 

حلركة  كبري  فخر  عالمة  هي  �لظروف؛  ق�صوة  رغم  مو�عيدها  يف  جُترى  �لتي  �النتخابات 

حما�ص و�رّش قوتها ومتا�صكها”. وعّب �لناطق با�صم �حلركة حازم قا�صم، من جهته، عن فخر 

109
حركته بانطالق �لعملية �النتخابية �لد�خلية الختيار قيادتها وفق �أ�ص�ص ديوقر�طية.

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

�ل�صلطات  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار  �أ�صبوعني.  خالل  مبنى   89 �صادرت  �أو  هدمت  �الإ�رش�ئيلية 

110
�الإ�رش�ئيلية �قتلعت �ألف �صتلة بالقرب من مدينة طوبا�ص، وفقاً لوز�رة �لزر�عة �لفل�صطينية.

�أعلنت �ل�صلطة �لفل�صطينيّة �لتو�صّل �إىل �تفاق مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لتطعيم 100 �ألف عامل   •
111

فل�صطيني د�خل �خلّط �الأخ�رش.

�لبالد من �أن غينيا �ال�صتو�ئية تعتزم نقل �صفارتها يف  �الإ�رش�ئيلي  �أعلنت �صلطات �الحتالل   • 
112

تل �أبيب �إىل �لقد�ص.

�أكد تقرير �أ�صدره مكتب �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط تور   •

�لوقت  �إن�صانية، يف  �إىل م�صاعد�ت  �الآن  �لفل�صطينيني بحاجة  “ن�صف  �أكرث من  �أن  وين�صالند، 

�لذي ت�صهد فيه �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية �لفل�صطينية �أ�صو�أ �صنو�تها منذ عام 1994”. 

150 �ألف فل�صطيني فقدو� وظائفهم �لعام �ملا�صي من  “ما يقرب من  �أن  و�أو�صح وين�صالند 

�الإغالقات  ب�صبب  مماثلة  �صلبية  باآثار  ذلك  يت�صبب  �أن  �ملتوقع  ومن  كورونا،  جائحة  جر�ء 
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وهو  و%12،   10 بني  ترت�وح  بن�صبة  �لفل�صطيني  �القت�صاد  تقلّ�ص  “كما  حاليّاً”.  �ملفرو�صة 

113
�أحد �أكب �النكما�صات �ل�صنوية منذ تاأ�صي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية عام 1994”.

ال�صبت، 2021/2/20

�أر�صلت �ل�صلطة �لفل�صطينية، من خالل م�صوؤول ملف �ملفاو�صات ح�صني �ل�صيخ، �أول ر�صالة   •

هادي  وفل�صطني  “�إ�رش�ئيل”  ل�صوؤون  �جلديد  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  م�صاعد  نائب  �إىل 

عمرو، حول �النتخابات و�اللتز�مات �لتي ن�ّصت عليها �لتعديالت يف �لقانون �الأ�صا�صي. ون�رش 

موقع “�أمد �الإعالم” �لر�صالة، �لتي ذكرت �أن جميع �لف�صائل �لفل�صطينية ملتزمة باإقامة دولة 

114
فل�صطينية يف حدود �صنة 1967، وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية”، و�ملقاومة �ل�صعبية �صلمياً.

�حلريات  تعزيز  ب�صاأن  رئا�صياً  مر�صوماً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر   •

�لعامة، �أكد فيه على توفري مناخات �حلريات �لعامة، على �أن يكون �ملر�صوم ملِزماً لالأطر�ف 

و�الحتجاز،  �ملالحقة،  حظر  على  �لتاأكيد  �ملر�صوم  وت�صّمن  فل�صطني.  دولة  �أر��صي  يف  كافة 

بحرية  تتعلق  الأ�صباب  �لقانون،  �أحكام  خارج  �مل�صاءلة  �أنو�ع  وكافة  و�العتقال  و�لتوقيف، 

و�ل�صجناء  و�ملعتقلني،  و�ملوقوفني،  �ملحتجزين،  �رش�ح  و�إطالق  �ل�صيا�صي،  و�النتماء  �لر�أي 

115
على خلفية �لر�أي �أو �النتماء �ل�صيا�صي.

�لفل�صطينية حممود عبا�ص مر�صوماً يق�صي بتخ�صي�ص �صبعة مقاعد  �ل�صلطة  �أ�صدر رئي�ص   •
116

على �الأقل يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملقبل للمو�طنني �مل�صيحيني.

االأحد، 2021/2/21

�إنه �تفق مع نظريه �مل�رشي   Yuval Steinitz �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز  قال وزير   •

�لبحري  �الإ�رش�ئيلي   Leviathan field ليفياثان  �أنابيب لربط حقل  �ملال على مّد خط  طارق 

117
للغاز �لطبيعي مبحطات �الإ�صالة يف �صمال م�رش.

وّقع �جلانبان �لفل�صطيني و�مل�رشي مذكرة تفاهم ما بني �الأطر�ف �ل�رشيكة يف حقل غاز غزة،   •

 Consolidated Contractors �ملقاولني  �ال�صتثمار و�رشكة �حتاد  ب�صندوق  و�ملتمثلة حالياً 

 ،”EGAS “�إيجا�ص  �لطبيعية  للغاز�ت  �لقاب�صة  �مل�رشية  �ل�رشكة  مع   ،Company )CCC(

للتعاون مب�صاعي تطوير حقل غاز غزة و�لبنية �لتحتية �لالزمة، مبا يوّفر �حتياجات فل�صطني 

118
من �لغاز �لطبيعي ويعزز �لتعاون بني �لبلدين، و�إمكانية ت�صدير جزء من �لغاز مل�رش.
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قر�رها  �الإلكرتوين،  موقعها  على  ن�رش  بياٍن  يف  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  �أعلنت   •

�لثابتة  �ل�صيا�صي، ومو�قفها  “وفق برناجمها  �لقادمة،  �لفل�صطينية  �النتخابات  بامل�صاركة يف 

119
و�ملبدئيّة يف �رش�عها مع �لكيان �ل�صهيوين”.

و�صلت �صحنة حتمل نحو 20 �ألف جرعة لقاح رو�صي �إىل قطاع غزة، عب معب رفح �لبي،   •
120

بتبعٍ �إمار�تي، عب �لتيار �الإ�صالحي �لذي يقوده حممد دحالن.

قال �لقائم باأعمال �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف �لرباط ديفيد جوفرين، “�إن “�مللك حممد �ل�صاد�ص ال   •

يِقل �صجاعة وت�صاحماً عن جده وو�لده”، وز�د جوفرين، �لذي كان يتحدث يف �رشيط فيديو، 

حمى  �خلام�ص،  حممد  �ل�صلطان  �أن  دوماً  �صيذكر  �ليهودي  “�ل�صعب  �إن  للمغاربة:  وجّهه 

�لطائفة �ليهودية يف �ملغرب من نازية هتلر Hitler، و�أن �مللك �حل�صن �لثاين، كان حري�صاً على 

�الإبقاء على �صلة �لرحم بني �ملغرب و�ليهود، و�صاهم يف �إقناع �لرئي�ص �مل�رشي �لر�حل �أنور 

121
�ل�صاد�ت، بعقد �تفاق �ل�صالم بني م�رش و�إ�رش�ئيل”.

رفع �لبنك �لدويل The Word Bank تقدير�ته النكما�ص �القت�صاد �لفل�صطيني �إىل 11.5% يف   •

�صنة 2020، من نحو 7% وفق تقدير�ت �صابقة، حتت تاأثري تد�عيات جائحة كورونا، و�نقطاع 

حيث   ،%30 نحو  �إىل  �رتفع  �لفقر  معدل  فاإن  �لدويل،  �لبنك  تقدير�ت  ووفق  �ملقا�ّصة.  �أمو�ل 

122
يعاين نحو 1.4 مليون �صخ�ص من �لفقر.

االإثنني، 2021/2/22

�خلارجية  وزير  “حتدث  له:  بيان  يف  بر�ي�ص،  نيد  �الأمريكية  �خلارجية  بل�صان  �ملتحدث  قال   •

�الأمن  حتديات  �لوزير�ن  وناق�ص  �أ�صكنازي،  جابي  �الإ�رش�ئيلي  نظريه  مع  بلينكن  �أنطوين 

�الإقليمي و�أهمية ��صتمر�ر �لتعاون يف معاجلة هذه �لق�صايا”. و�أ�صاف: “تناول �لوزير �لنهج 

�الأمريكي جتاه م�صتقبل �أكرث �صالماً و�أماناً و�زدهار�ً لالإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني و�ل�رشق 

�الأو�صط �لكبري، كما �صدد �لوزير على �عتقاد �إد�رة بايدن باأن حّل �لدولتني هو �أف�صل طريقة 

دولة  جانب  �إىل  ب�صالم  تعي�ص  وديوقر�طية،  يهودية  كدولة  �إ�رش�ئيل  م�صتقبل  ل�صمان 

123
فل�صطينية ديوقر�طية قابلة للحياة”.

�أي معتقلني �صيا�صيني  �لوطني يف قطاع غزة على عدم وجود  �لد�خلية و�الأمن  �أكدت وز�رة   •

لديها. وذكرت �لد�خلية، يف بيان لها، �أن جميع �ل�صجناء لديها موقوفون �أو حمكومون على 

�أمام  منظورة  �لق�صايا  وجميع  باملقاومة،  باالإ�رش�ر  متعلقة  �أمنية  �أو  جنائية،  ق�صايا  خلفية 

124
�لق�صاء �لفل�صطيني.
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فل�صطني  تلفزيون  مع  ت�رشيحات  يف  �الأحمد،  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

�لقد�ص،  فيها  �لغربية، مبا  �ل�صفة  د�ئم، وقد ق�صمت حمافظات  �نعقاد  “فتح يف  �إن  �لر�صمي، 

وقطاع غزة �إىل خم�ص مناطق، ومّت توزيع �أع�صاء �للجنة �ملركزية للعمل يف كل منها مع �لقو�عد 

125
�حلركية”. و�أكد �الأحمد �أن حركة “فتح �صتخو�ص �النتخابات يف قائمة و�حدة ملزمة”.

وبلغ   ،%18.4 �إىل  كورونا،  فريو�ص  �نت�صار  بدء  منذ  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �لبطالة  ن�صبة  �رتفعت   •

عدد �لعاطلني عن �لعمل 770 �ألفاً، وفقاً ال�صتطالع �لقوة �لعاملة ل�صنة 2021، ون�رشته د�ئرة 

126
�الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية.

�أعلن رئي�ص حزب �أمل جديد جدعون �صاعر معار�صته حّل �لدولتني ل�صعبني. وقال �صاعر، يف   •

موؤمتر �فرت��صي نظمه يف و��صنطن معهد بروكنجز The Brookings Institution للبحوث، 

�لنوع يف �ملا�صي. و�أ�صاف قائالً:  �لفل�صطينيني كانو� قد رف�صو� كل �القرت�حات من هذ�  �إن 

127
“�إن ذلك يعود �إىل رغبتهم يف �إبادة �إ�رش�ئيل بدالً من �إنهاء �ل�رش�ع معها”.

عائالت  �أ�صاب  �لذي  بالظلم  نوعه،  من  �الأول  هو  قر�ر  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  �عرتفت   •

و�لتي  �لعائالت  بهذه  حلقت  �لتي  و�الأ�رش�ر  و�لبلقانيني،  و�ل�رشقيني  �ليمنيني  �ملهاجرين 

)نحو �صيكل  مليون   162 بقيمة  تعوي�صات  �رشف  على  و�صادقت  �أطفالها،  باختفاء   تتعلق 

128
50 مليون دوالر(.

حقل  من  �لطبيعي  �لغاز  ��صتخر�ج  ملن�صة  بزيارة  �ملال  طارق  �مل�رشي  �لبرتول  وزير  قام   •
129

ليفياثان �الإ�رش�ئيلي للغاز �لطبيعي �لبحري يف �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط.

الثالثاء، 2021/2/23

قطاع  من  بد�يتها  كانت  و�لتي  �لد�خلية،  �نتخاباتها  من  �الأوىل  �ملرحلة  حما�ص  حركة  �أنهت   •

ن لهم حّق �القرت�ع و�لرت�صح. وقالت �حلركة، يف ت�رشيح  غزة، مب�صاركة ع�رش�ت �الآالف ممَّ

ونزيهة،  �صفافة  ديوقر�طية  �إيجابية،  �أجو�ء  يف  جرت  �النتخابية  �لعملية  �إن  �صحفي، 

و�إجر�ء�ت منظمة، مبينًة �أن �النتخابات �أ�رشفت عليها جلنة �نتخابات مركزية، وذلك مبوجب 

 
130

�لنظام �لد�خلي �ملعتمد للحركة.

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص ونائب رئي�صها يف �خلارج حممد نز�ل �أن �حلركة   •

يف  نز�ل،  وقال  �النتخابات.  قبل  جدية  �أجو�ء  لتوفري  �الإجر�ء�ت  من  �أخرى  جمموعة  تنتظر 

مقابلة مع قناة �لقد�ص ويب، �إن ما متّ �التفاق عليه بالقاهرة يتّم �الآن تنفيذه عملياً. وقال نز�ل: 
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“نحن على تو��صل مع �لف�صائل وحركة فتح، وهناك لقاء�ت قريبة للت�صاور ب�صاأن �ل�صيغة 
131

�الأن�صب حلما�ص و�لف�صائل، وحني �لتو�صل �إىل �التفاق �صنعلن عنه”.

قدر�تها  تعزيز  ��صتثمار  على  تعمل  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  �إن  �إ�رش�ئيلي  �صابط  قال   •

�لع�صكرية �لبحرية. و�أ�صاف تل ليف ر�م Tal Lev Ram يف تقريره ب�صحيفة معاريف، �أن 

“حما�ص بذلت جهود�ً كبرية جد�ً، يف �ل�صنو�ت �الأخرية، لتطوير قدر�تها �لع�صكرية من �لبحر 
ب�صورة مكثفة، على �صيغة وحد�ت �لكوماندوز �لبحرية �لتي يفرت�ص �أن تقوم مبهام ت�صلل 

132
�إىل �ل�صو�حل �الإ�رش�ئيلية”.

لـ“�ل�رشق  من�صور،  ريا�ص  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �ملر�قبة  فل�صطني  لدولة  �لد�ئم  �ملندوب  ك�صف   •

ممثلي  مع  مكثفة  م�صاور�ت  بد�أت  �لدولية،  �ملنظمة  يف  �لعربية  �ملجموعة  �أن  عن  �الأو�صط”، 

موؤمتر  تي�صري  مهمته  تكون  �لدولية،  للرباعية  جديد  �جتماع  عقد  �أجل  من  �لفاعلة،  �لدول 

133
“�ل�صالم” �لدويل.

من  وحذرتهم  �خلليل،  حمافظة  يف  حما�ص  حركة  يف  قياد�ت  منازل  �الحتالل  قو�ت  �قتحمت   •
134

�لرت�صح لالنتخابات �ملقبلة.

�الأملاين  �جلي�ص  لتزويد  �صفقة  �الأملانية  �لدفاع  وز�رة  مع  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  وقّعت   •

ت�صمل  �ل�صفقة  فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  و�الآليات.  للدبابات  �لدفاع  بنظام 

عدة  مد�ر  على  وذلك  و�لفني،  �لت�صغيلي  و�لتدريب  �لغيار،  وقطع  �العرت��صية،  �ل�صو�ريخ 

135
�صنو�ت.

قال �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان �إنه “م�صى �أكرث من 3 �أ�صابيع وما تز�ل �لقو�ت �لرو�صية   •

 ،1982 يف  لبنان  يف  يعقوب  �ل�صلطان  معركة  يف  قتال  �إ�رش�ئيليني  جنديني  رفات  عن  تبحث 

و�لعميل �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني، �لذي �أعدم يف عام 1965 جنوب �لعا�صمة دم�صق”. و�أ�صار 

�ملر�صد �إىل �أن �لرو�ص يو��صلون “نب�ص �لقبور يف خميم �لريموك بحثاً عن رفات �الإ�رش�ئيليني 

136
�لذين قتلو� قبل ع�رش�ت �ل�صنني وجرى دفنهم يف تلك �ملنطقة، وفق �ملعلومات”.

االأربعاء، 2021/2/24

�إن �ل�صلطة �لفل�صطينية ف�صلت يف �إجناز �أي من تطلعات �صعبنا �لوطنية،  قالت حركة حما�ص   •

 بل وعززت �النق�صام �ل�صيا�صي و�جلغر�يف وهي تبحث حول �رش�ب �لت�صوية مع �الحتالل،



82

اليوميات الفل�سطينية

وما ز�لت تدير عالقاتها مع �ملحيط بعيد�ً عن �ل�صعب وموؤ�ص�صاته. وذكر �لناطق با�صم �حلركة 

حازم قا�صم، يف ت�رشيح �صحفي، �أنه من “�ملوؤ�صف �أن تبيع قياد�ت من حركة فتح و�ل�صلطة 

137
يف ر�م �هلل �لوهم للجمهور باأنها تدير دولة”.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني جميل مزهر، �إّن حتقق جمموعة   •

�النتخابات  يف  �مل�صاركة  قر�ر  التخاذ  �جلبهة  �صجع  �لقاهرة  حو�ر�ت  يف  �ال�صرت�طات  من 

138
�لت�رشيعية �ملقبلة.

حقوق  و�حرت�م  بحماية  �ملتحدة  �لواليات  �لتز�م  بايدن  جو  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة  �أعلنت   •

حتركات،  خالل  من  �لدولية؛  �ل�صاحة  �إىل  للعودة  �لر�مية  جهودها  يف  و�ال�صتمر�ر  �الإن�صان، 

كال�صعي للح�صول على مقعد يف جمل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة، حيث �صت�صغط 

139
للتخل�ص من “�لرتكيز غري �ملتنا�صب” على حليفتها “�إ�رش�ئيل”.

قالت �لواليات �ملتحدة، يف بيان لوز�رة �خلارجية، عقب م�صاركة وفد �أمريكي يف �جتماع جلنة   •

ملتزمة  �إنها  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �إىل  �ملقدمة  �لدولية  �مل�صاعدة  لتن�صيق  �ملخ�ص�صة  �الت�صال 

بدعم �مل�صاعد�ت �القت�صادية و�الإن�صانية للفل�صطينيني، م�صددة على �رشورة روؤية تقدم يف 

�مل�صاريع �ملعلّقة �لتي من �صاأنها حت�صني حياة �ل�صعب �لفل�صطيني. و�أعلنت �لواليات �ملتحدة 

حّل  �آفاق  على  و�حلفاظ  و�حلرية،  و�الأمن،  �لرخاء،  “بتعزيز  �لتز�مها  على  �لتاأكيد  �إعادة 

 
140

�لدولتني �ملتفاو�ص عليه”.

مع  �لتعاقد  جرى  �أنه  فل�صطني،  يف  �مل�صتقلة  �ل�صخ�صيات  جتمع  رئي�ص  �مل�رشي،  منيب  �أعلن   •

  Balfour Declaration مكتب حماماة مهم يف لندن، ملحاكمة بريطانيا بعد منحها وعد بلفور

�لق�صاء  قبل  من  �الأمر  بهذ�  �إد�نتها  بعد  وذلك  �لفل�صطينيني،  مباأ�صاة  و�لت�صبب  لليهود، 

141
�لفل�صطيني.

“لن تكون هناك �نتخابات من دون �لقد�ص  قال وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي:   •

�الإ�رش�ئيلي  �جلانب  مع  و��صح  “تفاهم  وجود  �إىل  م�صري�ً  م�صتحيل”،  هذ�  �ل�رشقية... 

بحمالت  ولل�صماح  وناخبني،  كمر�صحني  �النتخابات  يف  بامل�صاركة  �ملقد�صيني  لكل  لل�صماح 

142
�نتخابية”.

تعهدت قطر بتوفري 60 مليون دوالر، و�الحتاد �الأوروبي بـ 20 مليون يورو )نحو 24 مليون   •

دوالر(، لتمويل مّد �أنبوب غاز من “�إ�رش�ئيل” �إىل حمطة توليد �لكهرباء بقطاع غزة، وفق بيان 

143
�صدر عن رئا�صة �لوزر�ء �لفل�صطينية.



83

�شباط/ فرباير 2021

�لنووي  ملو�جهة  �أمريكية   - �إ�رش�ئيلية  “جلنة  ت�صكيل  عن  و�أمنية  �صيا�صية  �أو�صاط  ك�صفت   •
144

�الإير�ين” يتوقع �أن تبا�رش �لعمل يف وقت قريب على �أعلى م�صتويات �الأمن �لقومي.

اخلمي�س، 2021/2/25

قالت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني يف غزة، يف بيان لها، �إنه ويف �إطار تعزيز وتهيئة �الأجو�ء   •

�لد�خلية الإجر�ء �النتخابات �لعامة، قامت هيئة �لق�صاء �لع�صكري و�الأجهزة �الأمنية �ملخت�صة 

�أ�رّشت  �أمنية  ق�صايا  خلفية  على  و�ملوقوفني  �ملحكومني  �ل�صجناء  من  عدد  ملفات  بدر��صة 

�لق�صايا،  تلك  �لنظر يف  �إعادة  �لع�صكرية ومقّدر�تها، وقد جرى  و�أجنحتها  �ملقاومة  بف�صائل 

45 حمكوماً وموقوفاً،  �إنهاء ملفات  مّت  �ملرحلة؛ حيث  �لتي نعي�صها يف هذه  للظروف  مر�عاًة 

145
و�الإفر�ج عنهم.

من  �ملزيد  تهيئة  على  حري�صة  غزة  قطاع  يف  �حلكومية  و�الأجهزة  �أنها  حما�ص  حركة  �أكدت   •

حو�ر  مبخرجات  �اللتز�م  �صمن  �لعامة،  لالنتخابات  �ال�صتعد�د  ظّل  يف  �الإيجابية  �ملناخات 

باهتمام  تابعت  �إنها  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �حلركة،  وقالت   .2021 فب�ير  �صباط/  �لقاهرة 

�أو �ملوقوفني  45 �صجيناً من �ملحكومني  �إفر�ج وز�رة �لد�خلية يف قطاع غزة عن  وتقدير عاٍل 

يف  �ل�صلطة  �حلركة  وطالبت  ومقدر�تها.  باملقاومة  مبا�رش�ً  �رشر�ً  �أحلقت  �أمنية  ق�صايا  على 

ر�م �هلل وفتح، بتهيئة مناخات �إيجابية لت�صري �النتخابات ب�صالم، ووقف كل �أ�صكال �ملالحقة 

ممار�صة  عن  �حلظر  ورفع  �ل�صيا�صيني،  �ملعتقلني  عن  و�الإفر�ج  و�ال�صتدعاء�ت،  و�لت�صييق 

146
�حلريات �الإعالمية.

قال وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي �إن “�إ�رش�ئيل”، بالتعاون مع �لواليات �ملتحدة   •

�الأمريكية وبع�ص �لدول �الأوروبية، تقود حملة كبرية بهدف �إ�صقاط �لبند �ل�صابع يف جمل�ص 

�إىل  ويدعو  �الحتالل  �نتهاكات  على  تف�صيلي  ب�صكل  �ل�صوء  ي�صلّط  الأنه  �الإن�صان،  حقوق 

147
حما�صبته.

�ل�صلطة  عر�ص  ب�رشورة  حماد  فتحي  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  طالب   •

يف  �حلّق  �صاحب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  وّقعتها،  �لتي  �لغاز  �تفاقية  تفا�صيل  �لفل�صطينية 

�لغاز. ويف �صياق �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية، لفت حماد �لنظر �إىل �أن �خليار �ملف�صل 

لدى حما�ص هو �لقائمة �ملوحدة مع �لف�صائل �لتي تتو�فق مع �حلركة يف خيار �ملقاومة، م�صري�ً 

بالثو�بت  ويتم�صك  �الحتالل  �صّد  ليتوحد  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أمل  هي  �النتخابات  �أن  �إىل 

148
�لوطنية و�ملقد�صات.
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�أفادت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( �أن “�إ�رش�ئيل” و�الأردن تكثفان �ت�صاالتهما هذه �لفرتة   •

و�لتجارة،  و�ملو��صالت،  و�لزر�عة،  و�ل�صياحة،  �ملياه،  جمال  يف  م�صرتكة  م�رشوعات  لتنفيذ 

ولتح�صني �لعالقات �لثنائية. وذكر �لتقرير �أنه يف “�إ�رش�ئيل” يحاولون �مل�صي قدماً ل�صالح 

�الأردنيني، �لذين يريدون م�صاعفة �لتجارة من �الأردن �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية؛ حيث طالبو� 

149
بتو�صيعها من 100 مليون دوالر �صنوياً �إىل 500 مليار دوالر.

ك�صفت م�صادر خا�صة من �خلليج ملوقع �آي 24 نيوز، عن وجود مفاو�صات بني “�إ�رش�ئيل”،   •

غر�ر  على  دفاعي  �أمني  حتالف  لبناء  �أ�صهر،  عدة  منذ  و�الإمار�ت،  و�لبحرين،  و�ل�صعودية، 

حلف �صمال �الأطل�صي )�لناتو( North Atlantic Treaty Organization (NATO)، للتعامل 

150
مع “�لتهديد �الإير�ين �ملتز�يد” يف �ملنطقة.

�أكد ويل �لعهد �لبحريني �الأمري �صلمان �آل خليفة ورئي�ص وزر�ء “�إ�رش�ئيل” بنيامني نتنياهو،   •

هذه  ت�صمل  �أن  وعلى  �لنووي،  �إير�ن  مبلف  حمادثات  باأي  �ملنطقة  دول  م�صاركة  �أهمية  على 

�ملفاو�صات مو��صيع �أو�صع من ذلك، يكون لها دور مهم يف تر�صيخ �أ�ص�ص �الأمن و�ال�صتقر�ر 

�ال�صتثمار  فر�ص  بحث  �الت�صال  خالل  ومّت  بينهما.  هاتفي  �ت�صال  خالل  وذلك  باملنطقة، 

151
�مل�صرتك يف �ملجال �لطبي.

152
وقّعت �حلكومة �ليابانية ووكالة �الأونرو� �تفاقيتَي تّبع تبلغ قيمتهما 40 مليون دوالر.  •

�الإد�رة  قر�ر  عن  بالرت�جع  بايدن  جو  �لرئي�ص  �إد�رة  �أمريكية  يهودية  منظمات  �صتّ  طالبت   •

�لر�صالة  ووّقعت  �إ�رش�ئيل”.  يف  “�صنعت  �أنها  على  �مل�صتعمر�ت  منتجات  بو�صم  �ل�صابقة 

�صرتيت وجي   ،Americans for Peace Now �الآن  �ل�صالم  �أجل  من  �أمريكيون   منظمة: 

J Street، و�آمينو Amino، و“�صندوق �إ�رش�ئيل �جلديد The New Israel Fund”، و“�رشكاء 

من �أجل �إ�رش�ئيل �لتقدمية Partners for Progressive Israel”، و�لدعوة �حلاخامية حلقوق 

�أمريكية  The Rabbinic Call for Human Rights، وجميعها منظمات يهودية  �الإن�صان 

153
تتخذ من �لواليات �ملتحدة مقر�ً لها.

�رش�ء  �تفاقية  “�أجنزنا  وفا:  لوكالة  حديث  يف  �لكيلة،  مي  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وزيرة  قالت   •

مليويَن جرعة لقاح مع �رشكة �أ�صرت�زينيكا Astrazeneca. وو�صفت �لوزيرة �لو�صع �لوبائي 

يف �ل�صلطة �لفل�صطينية باأنه “مقلق جد�ً”، حيث تت�صارع وترية �الإ�صابات، فيما باتت �لوفيات 

154
ت�صمل فئات عمرية �صغرية، وبدون �صجل مر�صي قبل �الإ�صابة بكورونا.
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اجلمعة، 2021/2/26

م�صتقلة  قائمة  ت�صكيل  عن  خري�صة  ح�صن  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �لثاين  �لنائب  ك�صف   •

عن  بعيد�ً  و�مل�صتقلني  �لوطنية  �لكفاء�ت  من  عدد�ً  ت�صّم  �لت�رشيعية،  �النتخابات  خلو�ص 

�أن  �ملقرر  من  كان  �لقائمة  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  خري�صة،  وقال  وحما�ص.  فتح  حركتي 

�ل�صتار قا�صم، وت�صم  �لر�حل عبد  �ل�صيا�صية  �لعلوم  و�أ�صتاذ  �ملفكر  �النتخابات مع  تخو�ص 

155
�صخ�صيات على م�صتوى �ل�صفة �ملحتلة وقطاع غزة، بعيد�ً عن �لف�صائل �لفل�صطينية.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص عزت �لر�صق، �إن �حلركة لن تذهب �إىل �النتخابات   •

باملغالبة، بل �صتذهب �إىل �رش�كة فل�صطينية. و�أكد �لر�صق مع موقع �لقد�ص ويب �الإلكرتوين، 

�أن حما�ص تريد �ل�رش�كة يف �إد�رة �ل�صاأن �لفل�صطيني بعد �النتخابات. ولفت �لر�صق �لنظر �إىل 

�أن خيار “�لقائمة �ملوحدة” يف خو�ص �النتخابات �لفل�صطينية لي�ص م�صتبعد�ً، م�صدد�ً على �أن 

156
حما�ص دخلت �النتخابات بناء على برناجمها، ولي�ص برنامج م�رشوع �تفاق �أو�صلو.

ن�رش �الأمري �الأردين �حل�صن بن طالل مقاالً يف �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية، دعا فيه   •

“�إ�رش�ئيل” و�الأردن، و�لتقدم يف عملية  �إىل فتح نافذة جديدة، لك�رش �جلمود بالعالقات بني 

تعاون  �إىل  �ل�رش�ع  �إد�رة  �إبر�هيم”، و�النتقال من  “�تفاق  �الأمام، مبا يالئم عهد  �إىل  �ل�صالم 

157
و�رش�كة بني �لطرفني، جتعل �لعقد �جلاري نهاية لل�رش�ع، وع�رش�ً �صلمياً �صامالً.

�أكد رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �أن “�لعودة �إىل �التفاق �لنووي �ل�صابق )مع   •

�إير�ن( هو خطاأ فادح”، وتعّهد يف مقابلة مع �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم”، باأن �إير�ن لن يكون 

لها �صالح نووي، ما د�م رئي�صاً للحكومة. ونا�صد نتنياهو فل�صطينيي 1948 بعدم �لت�صويت 

للقائمة �مل�صرتكة، وقال: “قلت لهم: ال ت�صوتو� للقائمة �مل�صرتكة، الأنها ال متثلكم. �إنها تتطرف 

�الإرهاب.  �ل�صهيونية وتاأييد  �إىل �ال�صتباك مع  �إىل طريق م�صدود يقود  يف خطابها. وجتّركم 

158
�إنها جترّكم �إىل �رشدية منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وحما�ص”.

مل  عُمان،  بحر  يف  بريطانيا  تديرها  �إ�رش�ئيلية،  مبلكيّة  �صفينة،  غام�ص”  “�نفجار  �رشب   •

وكانت  �الأمريكيّة.  بر�ص  �الأ�صو�صيتد  وكالة  ذكرت  ما  بح�صب  �إ�صابات  وقوع  عن  ي�صفر 

�إىل �صنغافورة، بح�صب وكالة فر�ن�ص بر�ص �ل�صعودية  �لدمام   �ل�صفينة يف طريقها من مدينة 

عن  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة   11 �لقناة  ونقلت   .Agence France–Presse (AFP) بي(  �أف  )�أي 

مدير �ل�رشكة “من غري �لو��صح �إن كان �صبب �لثقوب هو هجوم �صاروخي �أو �ألغام �أل�صقت 
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كوهني يو�صي  �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  من  مقرّب  �ل�صفينة  �صاحب  �أن  و�أ�صافت   بال�صفينة”، 

159
.Yossi Cohen

�لقيادة  مع  �الت�صاالت  ب�صاأن  لـ“�الأيام”،  �الأمريكية،  �خلارجية  وز�رة  يف  م�صوؤول  قال   •

بالتاأكيد،  يتطلب،  و�ال�صتقر�ر  �حلرية  و�زدهار  �ل�صالم  دعم  يف  م�صلحتنا  “�إن  �لفل�صطينية: 

�لفل�صطيني”.  و�ل�صعب  �لفل�صطينية  �لقيادة  مع  وبنّاءة  �رشيحة  م�صاركة  لدينا  تكون  �أن 

مع  �ملتجدد  �نخر�طنا  من  “كجزء  ��صمه:  عن  �لك�صف  عدم  ف�ّصل  �لذي  �مل�صوؤول،  و�أ�صاف 

�ل�صعب �لفل�صطيني و�لقيادة �لفل�صطينية، �صرن�جع وجودنا �لدبلوما�صي على �الأر�ص للتاأكد 

و�لدبلوما�صية  �مل�صاركة  ذلك  يف  مبا  �أن�صطتنا،  من  كاملة  جمموعة  �إجر�ء  من  ُيكننا  �أنه  من 

قن�صل  تعيني  �إىل  تتجه  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  “�الأيام”  �صحيفة  وعلمت  و�مل�صاعدة”.  �لعامة 

�ل�صحيفة  علمت  كما  �لفل�صطينية.  �لقيادة  مع  �الت�صال  مهمته  تكون  �لقد�ص  يف  عام  �أمريكي 

ذلك يف  مبا  للفل�صطينيني،  م�صاعد�تها  با�صتئناف  قر�ر�ً  بالفعل  �تخذت  �الأمريكية  �الإد�رة   �أن 

160
لوكالة �الأونرو�.

ال�صبت، 2021/2/27

ن�رشت �ملندوبة �لفرن�صية لدى �الأمم �ملتحدة بياناً، نيابة عن �أع�صاء �الحتاد �الأوروبي �لثالثة   •

�الأوروبي  �الحتاد  و�أع�صاء  و�إيرلند�،  وفرن�صا،  �إ�صتونيا،  وهم:  �الأمن،  جمل�ص  يف  �حلاليني 

�ل�صابقني يف �ملجل�ص، وهم: بلجيكا، و�أملانيا، و�لرنويج، و�ململكة �ملتحدة، جددت فيه دعوتها 

ل�صيا�صة  �ل�صديدة  معار�صتها  تاأكيد  مع  و�مل�صادرة،  �لهدم  عمليات  لوقف  “�إ�رش�ئيل”  �إىل 

161
“�إ�رش�ئيل” �ال�صتيطانية.

لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  �أطلقه  �لذي  �لتطبيع،  ملقاومة  �لدويل  �ملوؤمتر  يف  �ملتحدثون  د�ن   •

�لعامل،  دول  خمتلف  من  و�أجنبية  وعربية  فل�صطينية  �صخ�صيات  مب�صاركة  �خلارج، 

لفل�صطني  خيانة  “�لتطبيع  �أن  موؤكدين  �الإ�رش�ئيلي”،  �لعربي  �لتطبيع  “�تفاقيات  جميع 

162
و�ملقد�صات”.

�أعلن ن�صطاء و�صخ�صيات فل�صطينية، ت�صف نف�صها بامل�صتقلة، عن تاأ�صي�ص حر�ك ديوقر�طي   •

وطني �جتماعي جديد با�صم “�حلر�ك من �أجل �لوطن و�لعد�لة و�لديوقر�طية”، و�أطلق عليه 

“وعد”. حيث �أكدو� �أن �حلر�ك لي�ص بديالً عن �لف�صائل �ملوجودة، و�إنهم ي�صعون  �خت�صار�ً 

163
ملجتمع ديوقر�طٍي وحٍر، بعيد�ً عن �لتفرد يف قيادة �ل�صعب �لفل�صطيني.
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االأحد، 2021/2/28

طالب رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، وفق بيان �صدر عن مكتبه، �لرئي�ص �الأمريكي   •

ي�صنفها  و�أن  �إرهابية”،  “منظمة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ت�صنيف  باإلغاء  بايدن،  جو 

“موؤ�ص�صة �أمناء  ملجل�ص   13 �لـ  �الجتماع  يف  �ألقاها  كلمة  خالل  وذلك  �صالم”،   كـ“�رشيك 

164
يا�رش عرفات”، �لذي ُعقد �إلكرتونياً.

يف  �لرجوب،  نايف  �ل�صيخ  حما�ص،  حركة  يف  و�لقيادي  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف  �لنائب  قال   •

مقابلٍة مع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �إن �لو�صع �مليد�ين يف �ل�صفة �لغربية مل يتغري عن حاله 

مر��صيمها  تطبق  وال  عر�قيل،  ت�صع  فال�صلطة  �النتخابية؛  �لعملية  �أجو�ء  بدء  قبل  �ل�صابق، 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �الأخرية، و�الحتالل يعتقل عنا�رشنا وقادة �حلركة... وحول م�صاعي 

165
الإجناح �لعملية �النتخابية، �أكد �لرجوب �أن ما يتّم يف �الإعالم يختلف عن �لو�قع �مليد�ين.

�إن خم�صة ف�صائل و�فقت ر�صمياً على  قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد،   •

خو�ص �النتخابات �لت�رشيعية �ملقبلة يف قائمة م�صرتكة مع حركة فتح. ومل يحدد �الأحمد من 

وجبهة  فد�،  حزب  وهي:  �لتحرير،  منظمة  يف  ف�صائل  عن  �حلديث  يدور  لكن  �لف�صائل،  هي 

166
�لن�صال �ل�صعبي، وجبهة �لتحرير �لعربية، و�جلبهة �لعربية �لفل�صطينية.

�لفل�صطينية  �لق�صية  تطور�ت  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  بحث   •

مع �صفر�ء رو�صيا، وتركيا، و�إير�ن، و�صفري جنوب �إفريقيا، بالعا�صمة �لقطرية �لدوحة. كما 

تطّرق هنية للمخاطر �جل�صيمة �لتي تتهّدد �لق�صية �لفل�صطينية، موؤكد�ً باأن موقف حما�ص هو 

167
�لوحدة �لد�خلية، و�ال�صتمر�ر يف نهج �ملقاومة بعد ثبوت ف�صل خيار �ملفاو�صات.

�إن �مللك �الأردين عبد �هلل ��صت�صاف وزير  قال موقع �صحيفة يديعوت �أحرنوت �الإ�رش�ئيلية   •

�لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، ب�صكل �رشي يف عمّان، وقال جانت�ص، خالل �للقاء مع ن�صطاء 

�أن  �لبلد يكن  �أن عالقاتنا مع هذ�  �أن �الأردن ر�صيد كبري الإ�رش�ئيل، و�أعتقد  “�أعتقد  حزبه: 

168
تكون �أف�صل �ألف مرة”.

�الإ�رش�ئيلية باخلارج  �ملمثّليّات  �لت�صويت يف  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  قالت جلنة �النتخابات   •

فر�ن�صي�صكو  و�صان  �أجنلو�ص  لو�ص  يف  �ل�صناديق  �إغالق  مع   ،2021/3/5 �جلمعة  �صينتهي 

بوالية كاليفورنيا �الأمريكية. و�صتجري عملية �لت�صويت يف 104 مر�كز �قرت�ع بـ 100 ممثلية، 

والأول مرة �صتفتتح مر�كز �قرت�ع يف �الإمار�ت )�أحدها يف دبي و�الآخر يف �أبو ظبي(، و�ملغرب، 

169
و�لبحرين.
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بايدن  جو  و�صول  من  باال�صتفادة  بلد�نهم  ر�صالةٍ  يف  �أوروبي  برملاين   400 من  �أكرث  طالب   •

ب�صّم  منّددين  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  لوقف  �الأبي�ص  �لبيت  �إىل 

�ل�صفة �لغربية بحكم �الأمر �لو�قع. وقد وّقع 442 نائباً وع�صو�ً يف جمال�ص �صيوخ يف 20 بلد�ً 

�أوروبياً، هذه �لر�صالة �ملر�صلة، �إىل وز�ر�ت خارجية دول �أوروبية خمتلفة. وقال �لبملانيون 

170
�الأوروبيون: “توفر بد�ية رئا�صة بايدن فر�صة �أ�صا�صية للتحرك”.
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