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 تعلن عدك مشاركتها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية "الشعبية" .1
د ب أ: أعل  مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن ، األحد، عدم مشاركتها في  - غزة

وصرح القيادي في الجبهة الشعبية  االنتخابات التشريعية الفلسطنيية المقررة في أيار/ مايو المقبل.
كون شروط إنجاحها “جبهة ل  تشارك في االنتخابات على وضعها الحالي عمر شحادة بأن ال

مرسوم االنتخابات قبل الحوار “واعتبر شحادة أن  المحلية.” صفا“، بحسب ما نقلته عيه وكالة ”غائبة
الوطيي ال يمثل ضمانا إلنهاء االنقسام السياسي الحاصل، وذلك على اعتبار أنه الهدف الرئيسي في 

 ”.لترتنب البنت الداخلي الفلسطنيي هذه المرحلة
وأصدرت الجبهة الشعبية اللنلة الماضية بيانا اعتبرت فيه صدور مرسوم االنتخابات قبل الحوار 

 .2007المستمر ميذ ميتصف عام ” ال ُيشّكل ضمانة إلنهاء االنقسام السياسي والجغرافي“الوطيي 
وقائع لم يجر معالجتها وطييا، عدا ع  عدم  أسباب االنقسام وما ترتب عليه م “وقالت الجبهة إن 

االتفاق على كيفية تحويل االنتخابات إلى فرصة إلعادة بياء المؤسسات الوطيية وفي مقدمتها 
التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس كرئيس لدولة فلسطن  “وأضافت أن  ”.ميظمة التحرير الفلسطنيية

يكون انتخابه م  مجموع الشعب الفلسطنيي وعدم  يستدعي أن –وليس رئيسا للسلطة الفلسطنيية  –
 ”.حصره على الفلسطنينن  المقيمن  في الضفة والقدس وقطاع غزة كما جاء في المرسوم
 17/1/2021، القدس العربي، لندن

 
 عباس يطلع رئيسي المخابرات المصرية واألردنية على تطورات المصالحة .2

رام هللا، رئيس جهاز المخابرات بمحمود عباس، األحد،  السلطة الفلسطنيية استقبل رئيس: رام هللا
العامة المصرية الوزير عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات العامة األردنية اللواء أحمد حسيي، 

وأطلع عباس  والوفدي  المرافقن  لهما، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
ة بالقضية الفلسطنيية، وتحديًدا ملف المصالحة الوطيية، وإصدار الوفدي  على آخر التطورات المتعلق

وفي هذا السياق، شكر عباس الجهود الكبنرة التي  المرسوم المتعلق بتحديد موعد االنتخابات العامة.
 ردن، م  أجل إنجاز ملف المصالحة الوطيية.ألبذلتها مصر وا

 17/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أبو ردينة: نتنياهو يستقبل إدارة بايدن باالستيطان .3
أدان الياطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطنيية نبنل أبو رديية، األحد، قرار االحتالل : رام هللا

وجدد أبو رديية،  وحدة استيطانية جديدة على األراضي الفلسطنيية المحتلة. 780اإلسرائنلي بياء 
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واعتبر  ن غنر شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس األم  الدولي.التأكند على أن االستيطا
أن هذه القرارات اإلسرائنلية المتتالية هي محاولة استباقية م  قبل الحكومة اإلسرائنلية لتقويض أي 
 جهد قد تقوم به إدارة الرئيس األمنركي الميتخب جو بايدن، إلعادة إطالق عملية السالم المتعثرة.

أبو رديية إن الحكومة اإلسرائنلية تستقبل إدارة الرئيس األمنركي الميتخب جو بايدن وقال 
 باالستيطان.

 17/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لجنة االنتخابات تعقد لقاءات مع الفصائل تسبق حوارات القاهرة  .4
مديية رام هللا، اجتماعا مع األمياء العامن  عقدت لجية االنتخابات المركزية، األحد، في : رام هللا

وأطلع رئيس اللجية حيا ناصر، ممثلي الفصائل على الجداول  للفصائل وممثلي األحزاب السياسية.
)التشريعية، والرئاسية(، والترتنبات التي  2021الزميية التي تتضم  المدد القانونية لالنتخابات العامة 

لحالية والقادمة ضم  التحضنر لالنتخابات، وفي مقدمتها تسجنل ستجريها اللجية خالل الفترة ا
الياخبن  كأولى مراحل العملية االنتخابية، التي ستيطلق رسميا في العاشر م  شباط المقبل وتستمر 
لمدة خمسة أيام، ميوها إلى أن تسجنل الياخبن  بشكل الكتروني متاح حاليا على الموقع االلكتروني 

ر أن هذه االجتماعات مع الفصائل التي تجري النوم في الضفة الغربية وم  وبّن  ناص للجية.
 المقرر إجراؤها في قطاع غزة.

، في 2021وقد أعل  رئيس لجية االنتخابات حيا ناصر، ع  الجدول الزميي لالنتخابات العامة 
وتيطلق صباح يوم شقنها التشريعي والرئاسي، والتي تبدأ أولى مراحلها بعملية التسجنل في المراكز، 

م  ذات الشهر، مشنرا إلى أن عملية التسجنل لالنتخابات ستكون  14فبراير ولغاية مساء يوم  10
للتشريعية والرئاسية، وبّن  أن عملية التسجنل ستكون بشكل إلكتروني، وأنها متاحة على موقع 

 اللجية.
مارس ولمدة نثالنثة أيام، على وأوضح أنه سنتم نشر سجل الياخبن  االبتدائي م  صباح األول م  

يوم، على أن يتم إعالن اليتائج األولية يوم  12مارس ولمدة  20أن يفتح باب الترشح م  صباح يوم 
يوم،  12مايو، فيما سيفتح باب الترشح لالنتخابات الرئاسية صباح يوم السادس م  يوننو، ولمدة  23

يوما. فيما سيكون االقتراع  21ع م  يولنو ولمدة على أن تبدأ الدعاية االنتخابية م  صباح يوم التاس
م  ذات الشهر، وإعالن اليتائج األولية يوم  31يولنو، واالقتراع الهام يوم  29المسبق لقوى األم  يوم 

 األول م  أغسطس.
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وفي السياق أيضا، أعل  رئيس لجية االنتخابات المركزية، أن الفصائل الفلسطنيية ستلتقي في 
ية القاهرة بعد أسبوع، وذلك لحل المشاكل الفيية العالقة الخاصة باالنتخابات، مؤكدا العاصمة المصر 

أن التعديالت على قانون االنتخابات تعتبر تعديالت عصرية ومهمة، وإصدار مرسوم االنتخابات 
، غنر أنه أشار إلى ”ال ضمانات إلجراء االنتخابات في القدس“جرى بعد توافق وطيي، لكيه قال إنه 

إلجراء االنتخابات في المديية المحتلة، في حال رفضت سلطات االحتالل ” خطط بديلة“جود و 
 اإلسرائنلي السماح بذلك.

 17/1/2021، القدس العربي، لندن
 

 السلطة الفلسطينية تلقت تطمينات بمشاركة القدس في االنتخابات": الشرق األوسط" .5
إن السلطة الفلسطنيية حصلت على « وسطالشرق األ»قالت مصادر لـ: كفاح زبون  - رام هللا

تطمنيات م  دول أوروبية وعربية م  أجل إجراء االنتخابات في القدس، لكيها لم تحصل على 
وأكدت المصادر أن دواًل وجهات وعدت بتمكن  المقدسنن  م  المشاركة في  موافقة إسرائنلية.

ال ضمانات إلجراء »ية، حيا ناصر، إنه وقال رئيس لجية االنتخابات الفلسطنيية المركز  االنتخابات.
، لكيه أمل في أن تجري م  خالل ضغوط محددة، «االنتخابات في القدس المحتلة حتى اللحظة

هياك خطط بديلة نحتاج إلى بحثها مع الفصائل، جميعها بشأن االنتخابات في القدس، »وأضاف: 
 «.إذ يجب أن يتمك  أهالي القدس م  المشاركة في االنتخابات

 18/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 خبير دستوري يحذر من إجراء انتخابات "التشريعي" الفلسطيني بمخالفة القانون  .6
حذر خبنر القانون الدستوري أحمد مبارك الخالدي، م  عقد انتخابات المجلس التشريعي : بنروت

ارضات واإلشكاالت قبل الفلسطنيي، بما يخالف القانون األساسي للسلطة، داعيا إلى حّل هذه التع
 الذهاب لالنتخابات، حتى ال يكون نثمة مجال للطع  في شرعنتها.

جاء ذلك في رأي استشاري قدمه الخالدي، بشأن القانون األساسي لالنتخابات الفلسطنيية، ونشره 
سة ونوه الخالدي، الذي تولى سابقًا رئا مركز "الزيتونة" للدراسات واالستشارات، على موقعه، السبت.
أن التوافقات التي تمت بن   السلطة، إلىلجية صياغة الدستور الفلسطنيي، ووزارة العدل في حكومة 

الفصائل ورئاسة السلطة الفلسطنيية، بشأن االنتخابات، تتعارض مع القانون األساسي للسلطة في 
 حال إجراء انتخابات المجلس التشريعي على أساسها.

 16/1/2021، قدس برس
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 سم: يجب التخلص من أوسلو وانتخاب مجلس وطني أوالً أنيس القا .7

نور الدي  صالح: عارض رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطنيني الخارج الُمفكر أنيس القاسم،  -عمان
تيظيم االنتخابات الفلسطنيية العامة بانتخاب المجلس التشريعي أواًل، مؤكًدا أن المصلحة الوطيية 

يد أواًل، ُتفرز قيادة جديدة تمثل الشعب الفلسطنيي، نثم تقتضي إعادة انتخاب مجلس وطيي جد
انتخاب رئيس جديد. وشدد القاسم في حديث خاص لصحيفة "فلسطن "، على ضرورة تهنئة البنت 
لت أكبر اآلنثام التي أوصلت الفلسطنينن  إلى هذا الحد،  الفلسطنيي بعنًدا ع  اتفاقية أوسلو التي شكَّ

ا إجراء االنتخابات على هذه الصورة "شرعية جديدة لرئيس السلطة محمود عباس الميتهية  عادًّ
واليته". ووصف اتفاقية أوسلو التي وقَّعتها السلطة مع االحتالل بأنها "أكبر اآلنثام التي حلَّت بالشعب 
الفلسطنيي، لذلك يجب التخلص ميها، م  أجل ترتنب البنت الفلسطنيي". ونبَّه حركة حماس إلى 

اتفاق أوسلو عبر إجراء االنتخابات العامة، التي جرى اإلعالن عيها م  رئيس  عدم االنزالق في
ا أوسلو "أكبر مصندة وقع في الشعب الفلسطنيي".  السلطة، عادًّ

 18/1/2021فلسطين أون الين، 

 
 "الخارجية" الفلسطينية تطالب "الجنائية الدولية" بفتح تحقيق رسمي حول جرائم المستوطنين .8

ت وزارة الخارجية والمغتربن  في السلطة الفلسطنيية، األحد، المحكمة الجيائية الدولية طالب: رام هللا
باإلسراع في فتح تحقنق رسمي بجرائم االحتالل والمستوطين ، وصوال لمحاسبة مجرمي الحرب 

ئيس وحّملت "الخارجية" في بيان، حكومة االحتالل اإلسرائنلي ور  اإلسرائنلنن  تحقيقا للعدالة الدولية.
 وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة ع  استمرار وتصاعد اعتداءات جيش االحتالل ومستوطييه.

المعروفة باسم "شبنبة التالل"  وقالت الوزارة، في بيان، إن قوات االحتالل تواصل وكتنبتها المتقدمة
زلهم ومركباتهم وقمعهم و"مجموعات تدفيع الثم " التيكنل بالمواطين  الفلسطنينن  واالعتداء على ميا

في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فنها )القدس الشرقية(، في تكامل واضح لألدوار يشرف عليه 
 ويخطط له اليمن  الحاكم في دولة االحتالل".

 17/1/2021، قدس برس
 

 العالول: حوار الفصائل سيبحث إمكانية تشكيل قوائم مشتركة .9
رئيس حركة "فتح"، أمس، أن حوارات وشيكة مع الفصائل ستبحث  شنيخوا: أعل  نائب -رام هللا 

وقال محمود العالول للصحافنن  في مديية رام هللا: إن حوارات  احتمال تشكنل قوائم انتخابية مشتركة.
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وأوضح أن  وطيية ستيطلق خالل أيام قلنلة تختص بالتوافق على مختلف قضايا الشأن االنتخابي.
تجرى في القاهرة وداخل األراضي الفلسطنيية، سواء بن  حركتي "فتح"  الحوارات م  المقرر أن

وذكر أن الحوارات ستتياول كافة قضايا الشأن  والمقاومة اإلسالمية "حماس"، أو بن  جميع الفصائل.
االنتخابي، وآليات تشكنل القوائم بما في ذلك إمكانية تشكنل قوائم مشتركة، واستطالع مواقف 

وأكد العالول أن الهدف م  الحوارات المرتقبة االتفاق على "سبل إنجاز انتخابات  الفصائل م  ذلك.
 شفافة ونزيهة بمراقبة دولية إلنجاح العملية الديمقراطية، وضمان احترام نتائجها".

 18/1/2021األياك، راك هللا، 
 

 برهوك: الحديث عن قائمة مشتركة أمر سابق ألوانه .11
الحديث ع  الدخول في االنتخابات المقبلة ضم  قائمة مشتركة  قالت حركة حماس: إن حس  جبر:

وفي معرض رّده على سؤال  بن  حركتي "فتح" و"حماس"، أو الفصائل األخرى، سابق ألوانه.
لـ"األيام"، قال فوزي برهوم المتحدث باسم "حماس": إنه م  السابق ألوانه الحديث ع  الشكل الذي 

وأضاف: إن ما يهم "حماس" اآلن هو ضمان نجاح العملية  ت.ستدخل فيه حركة حماس االنتخابا
االنتخابية، وأن تسنر بشكل حضاري ديمقراطي شفاف، يعّبر فنها الجميع بحرية دون ضغوط أو 

 قنود.
 18/1/2021األياك، راك هللا، 

 
 الرجوب لـ"األياك": دعوة مصرية وشيكة للفصائل لحوار بالقاهرة لترتيب االنتخابات .11

كشف اللواء جبريل الرجوب، أمن  سر اللجية المركزية لحركة "فتح"، اليقاب  وف أرناؤوط:عبد الرؤ 
وقال  لـ"األيام" ع  دعوة مصرية وشيكة للفصائل الفلسطنيية لحوار في القاهرة لترتنب االنتخابات.

اللواء الرجوب: "سيتسلم قريبًا جدًا دعوة م  مصر الستئياف حوار، ستشارك فيه الفصائل 
وأضاف: "شكل الحوار له عالقة بترتنب وضع االنتخابات لضمان الدخول في هذا  لسطنيية".الف

وأشار اللواء الرجوب إلى أنه:  المسار على أسس ال تتعارض مع القانون ولك  بتوافق وطيي".
"نيطلق في هذا الحوار م  قضنتن : مخرجات لقاء األمياء العامن  وبيانهم وتفاهمات اسطيبول 

 كن  فنها".والمشار 
 17/1/2021، األياك، راك هللا
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 حماس: االنتخابات مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية .12
قال الياطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع األحد، إّن "االنتخابات مدخل لتحقنق الوحدة 

عبيا الوطيية وهي خيارنا االستراتيجي، وم  أجلها قدميا مرونة كبنرة وتيازالت كثنرة لمصلحة ش
والوط ". وأضاف القانوع في تصريح صحفي وصل "فلسطن  أون الي " نسخة عيه، أّن الخطوة 
الثانية بعد إصدار المراسيم هي مياقشة كيفية تيفنذ االنتخابات وآلياتها، وذلك عبر الحوارات الوطيية 

رفع اإلجراءات مع كل الفصائل، وسيعمل مع الكل الوطيي إلنجاحها وتذلنل كافة العقبات. وتابع: "
 التي اتخذها رئيس السلطة ضد غزة يميح أهلها بارقة أمل، ويهنئ المياخ أكثر إلجراء االنتخابات".

 17/1/2021، فلسطين أون الين
 

 فتح تدعو ألوسع مشاركة في العملية الديمقراطية المقبلة .13
مة القواسمي أبياء دعا عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث الرسمي باسمها أسا: رام هللا

شعبيا الفلسطنيي إلى المشاركة الواسعة في العملية الديمقراطية القادمة، بدءا بالتسجنل، وصوال إلى 
االنتخاب، وتشكنل حاضية شعبية دافعة باتجاه تحقنق األهداف العليا م  وراء االنتخابات التي طال 

ألهداف العليا التي نسعى إلى تحقيقها وأوضح القواسمي في بيان، النوم االنثين ، أن ا انتظارها.
تتمثل بتكريس الحياة الديمقراطية، كوسنلة وحندة لتبادل السلطات، وإنهاء حالة االنقسام، وتكريس 
وحدة األرض، والشعب، والتمثنل تحت مظلة ميظمة التحرير الفلسطنيية، الممثل الشرعي والوحند 

 كافة. وتضم الفصائللشعبيا، 
 18/1/2021، راك هللاالحياة الجديدة، 

 
 "الديمقراطية" تحذر من عرقلة إسرائيلية لالنتخابات .14

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطن ، السبت، م  أالعنب وخطط سلطات االحتالل : غزة
ودعت الجبهة  لعرقلة أو تعطنل االنتخابات التشريعية الفلسطنيية التي ستجري في مايو/ أيار المقبل.

، المجتمع الدولي لتحّمل مسؤولياته نحو الشعب الفلسطنيي بما يمكيه م  مواصلة بياء في بيان لها
مؤسساته الوطيية ويعزز نضاله الوطيي وهو يجتاز مرحلة التحرر الوطيي نحو تقرير المصنر 

وجددت الجبهة ترحنبها بإصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة  والعودة والحرية واالستقالل والسيادة.
 ابات الشاملة، وفق نظام القوائم والتمثنل اليسبي الكامل.لالنتخ

 16/1/2021القدس، القدس، 
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 توافقات داخل حماس تحسم مناصبها القيادية ومشعل يعود للواجهة .15
كشف مصدر في حركة حماس، ع  توافقات داخلية بشأن حسم المياصب القيادية  :د ب أ -غزة 

لة األنباء األلمانية، السبت، ع  مصدر اشترط عدم ذكر ونقلت وكا في انتخابات الحركة الوشيكة.
اسمه، أن تحضنرات وصفت بالحاسمة تم التوصل إلنها في إطار االستعدادات النتخابات حماس 
المقرر أن تبدأ خالل أيام بشكل ميفصل في نثالنثة أقاليم تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والخارج 

صدر أن االنتخابات الداخلية لحماس تمر بعدة مراحل سرية وذكر الم على أن تستمر لعدة أسابيع.
م  ممثلي المياطق إلى مجلس شورى الحركة الذي يتولى بدوره انتخاب أعضاء المكتب السياسي 

وبحسب المصدر، فإن رئاسة المكتب السياسي يتيافس علنها نثالنثة مرشحن  هم رئيس  للحركة.
به صالح العاروري ورئيس المكتب السياسي السابق خالد المكتب السياسي الحالي إسماعنل هيية ونائ

 مشعل.

 17/1/2021القدس، القدس، 
 

 بدران: خيارات حماس مفتوحة بشأن طبيعة المشاركة باالنتخابات .16
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، صباح األحد، إن جميع الخيارات ؟: الدوحة

اركة في االنتخابات المقبلة سواء التشريعية أو الرئاسية مفتوحة أمام حركته بشأن طبيعة المش
وأضاف بدران في لقاء إذاعي: "سابقًا كان هياك الكثنر م  الحديث غنر الرسمي  والمجلس الوطيي.

على تشكنل قوائم مشتركة مع فتح وكل القوى الفلسطنيية وحتى المستقلن "، مشنرًا إلى أنها كانت 
واستدرك قائاًل: "حوارات القاهرة التي ستجري ستساعد  يضج بعد.مجرد أفكار غنر رسمية لم ت

الجميع إلى الوصول إلى أفضل صيغة تحقق ما نريده م  االنتخابات، وتجيبيا السلبية، وحماس لم 
وواصل بدران قائاًل: "م  حق كل فصنل طرح  تحدد أي شيء لآلن، والخيارات كلها مفتوحة لدييا".

نريده ضمان نزاهة هذه االنتخابات وتجربة االنتخابات الفلسطنيية فنها قدر  التساؤالت والتخوفات، ما
كبنر م  اليزاهة، ونريد أن يكون واضحًا لدى الجميع أهمية استكمال جميع مراحل االنتخابات ونريد 

 أن تكون األجواء حقيقية".
 17/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالك

 
ر لدى احاتم  .17  لسلطة حول إجراء االنتخابات بالقدسعبد القادر: ال تصوُّ

غزة/ جمال غنث: قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" حاتم عبد القادر: إنه "ال  -القدس المحتلة
ر لدى السلطة في رام هللا أو لجية االنتخابات المركزية، حول إجراء االنتخابات الفلسطنيية في  تصوُّ
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في تصريحات لـ"فلسطن " أن "السلطة أرسلت رسالة إلى مديية القدس المحتلة". وأوضح عبد القادر 
حكومة االحتالل اإلسرائنلية، نهاية العام الماضي، م  أجل الموافقة على إجراء االنتخابات في مديية 

 لكيها لم تتلَق حتى اللحظة رًدا على طلبها". -حسب اتفاق أسلو-القدس المحتلة 
 16/1/201، فلسطين أون الين

 
 : سنخوض االنتخابات بقائمة مستقلة إذا تعذرت مشاركتنا بقائمة فتحتيار "دحالن" .18

كشف سفيان أبو زايدة القيادي في "تيار اإلصالح الديمقراطي" الذي يقوده محمد دحالن، ع   :غزة
مايو/ أيار المقبل، كما أعل  الرئيس  22نّية التيار المشاركة في االنتخابات المقبلة التي ستجرى في 

وأوضح أبو زايدة في ميشور عبر فيسبوك، أنه سنتم المشاركة في  في مرسوم رئاسي. محمود عباس
االنتخابات بقائمة مستقلة في حال تعذر المشاركة عبر قائمة حركة فتح، مشنًرا إلى أن التيار يرغب 

وبّن  أن القائمة المستقلة في حال  بأن تشارك فتح بقائمة موحدة تحت شعار "قوتيا في وحدتيا".
 شكنلها ستضم قيادات وكوادر م  التيار، وشخصيات وطيية واجتماعية في حال رغبت بذلك.ت

 16/1/2021، القدس، القدس
 

 لجنة المتابعة" تؤكد ضرورة إنجاح الحوار الوطني الشامل .19
دعت لجية المتابعة للقوى الوطيية واإلسالمية إلى تضافر الجهود كافة م  أجل إنجاح الحوار : غزة

 شامل، وتحقنق الوحدة والمصالحة الوطيية والشراكة، وإنهاء االنقسام، وتهنئة األجواء.الوطيي ال
لها بتذلنل أي عقبات قد تظهر  -خالل بيان-في ختام اجتماع لها بغزة  -األحد-وطالبت اللجية 

رارات أمام إجراء االنتخابات الفلسطنيية الشاملة بكل مراحلها، وعدم استباق الحوار بأي إجراءات أو ق
 تؤنثر على نجاحه.

 17/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالك
 

 العبرية: القساك حاول اختراق منظومة عمل السفن الحربية اإلسرائيلية 12قناة  .21
ع  محاولة كتائب القسام اختراق ميظومة  -السبت -العبرية  12كشفت القياة الـ: القدس المحتلة

القياة أن حركة حماس يقظة لما يدور حولها، وستحاول وذكرت  عمل السف  الحربية اإلسرائنلية.
: "حاول 12وذكرت القياة الـ مهاجمة القوات اإلسرائنلية في المواجهة المقبلة ليس فقط عسكريًّا.

  رجاالت حماس اختراق ميظومة عمل السف  الحربية الموجودة قبالة ساحل قطاع غزة".
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 راتها إال أن سالح البحرية تطور هو اآلخر".وأردفت: "ميذ ذلك الحن  تحاول حماس تطوير قد
 16/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالك

 
 : تطعيم األسرى سيبدأ األسبوع الحالي"إسرائيل" .21

أعليت مصلحة السجون اإلسرائنلية، األحد، أنها ستبدأ بتطعيم األسرى باللقاع ضد : بالل ضاهر
ونقلت وسائل إعالم إسرائنلية ع  مصادر  نن .فنروس كورونا، وذلك بعد االنتهاء م  تطعيم السجا

في مصلحة السجون قولها إنه سنتم تطعيم األسرى وفقا لألولويات التي حددتها وزارة الصحة 
وقالت مصلحة  اإلسرائنلية، "وم  دون التمننز ضد الفلسطنينن  الذي  أدييوا بمخالفات أميية".

م، ويتوقع البدء بتطعيم األسرى في وقت الحقا السجون إن تطعيم السجانن  بالجرعة األولى النو 
وقال ميدلبلنت، في رسالة وجهها إلى أوحانا، أول م  أمس الجمعة، إن قرار  خالل األسبوع الحالي.

األخنر بعدم تطعيم األسرى الذي  ييتمون إلى الفئة العمرية في خطر بلقاح كورونا، "صدر م  
 ز مع القانون".خالل افتقار للصالحية وموبوء بتياقض بار 

 17/1/2021، 48عرب 
 

 نتنياهو يتعهد للمستوطنين بإضفاء الشرعية على البؤر االستيطانية .22
التقى رئيس الوزراء اإلسرائنلي، بييامن  نتيياهو، وفدًا م  قيادة المستوطيات وأبلغهم بأنه  تل أبنب:

حة إقرار أكبر عدد ممك  سيحسم في األيام القريبة الخالفات مع وزير األم ، بنيي غانتس، لمصل
وقال نتيياهو إنه شخصيًا كان يريد ميح  م  البؤر االستيطانية العشوائية وميحها االعتراف القانوني.

الشرعية لجميع البؤر االستيطانية، لك  حكومته ليست يمنيية بما يكفي، وإن فنها خالفات حول 
ووعد بأن يحقق مطلبهم في أول فرصة الموضوع تميعها م  عقد جلسات للحكومة شهرًا تلو اآلخر. 

وكان المستوطيون قد تعمدوا جلب المئات م  نسائهم وأطفالهم إلى خيمة االعتصام التي  سانحة.
يقيمونها أمام مقر رئيس الوزراء، أمس، احتجاجًا على عدم االعتراف بالبؤر االستيطانية. وهم 

   الخدمات األساسية. بؤر، بدعوى أنها خالية م 110يطالبون بميح الشرعية لـ

 18/1/2021، الشرق األوسط، لندن
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 وزير االستيطان ينتقد قرار غانتس السماح للفلسطينيين بمشاريع بناء في الضفة .23
ش  وزير شؤون االستيطان اإلسرائنلي تساحي هيغبي هجوما على قرار وزير الجيش بنيي  رام هللا:

في الضفة الغربية وطالبه « ج»لميطقة المصيفة غانتس المصادقة على مشاريع بياء فلسطنيية في ا
 بالتوقف ع  ذلك دون الرجوع إلى المجلس الوزاري للشؤون السياسية واألميية.

وقال هيغبي إن خطط البياء التي يسمح غانتس بمياقشتها تتضم  تشنند ميازل في قريتي الولجة 
 «.ج»جية في الميطقة وحزما قرب القدس ما ييعكس سلبا على مصالح إسرائنل االستراتي

بعض الخطط التي صادق غانتس على اليظر فنها تم ردها م  قبل المجلس الوزاري »وتابع أن 
 «.المصغر ألنها قد تؤنثر بشكل استراتيجي على المصالح اإلسرائنلية في المياطق سي

 17/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 ة في الضفة الغربيةوحدة استيطانية جديد 800على بناء  تصادق "إسرائيل" .24
وحدة استيطانية جديدة في الضفة  780أعطت إسرائنل، )األحد(، الضوء األخضر لبياء  تل أبنب:

« السالم اآلن»الغربية المحتلة، بإيعاز م  رئيس الوزراء اإلسرائنلي بييامن  نتيياهو، وفقًا لميظمة 
وافق المجلس األعلى للتخطيط »، في بيان: «السالم اآلن»وكتبت ميظمة  المعارضة لالستيطان.

وتابع  ، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.«وحدة سكيية جديدة 780النوم على مشروع بياء 
م  خالل الترويج لبياء مئات الوحدات السكيية للمستوطين  يضع نتيياهو مرة أخرى »البيان: 

 «.مصالحه الشخصية قبل مصالح الدولة
 17/1/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 "القيادة المركزية األميركية"إلى  "إسرائيل"غانتس يرحب بنقل  .25

اهتمت القيادات السياسية واألميية في تل أبنب بقرار وزارة الدفاع األمنركية )بيتاغون(  تل أبنب:
، والذي يشمل دول «القيادة المركزية األمنركية»وضع إسرائنل في المجال العسكري الذي تديره 

 «.القيادة األوروبية»األخرى، بداًل م  دائرة  الشرق األوسط
ورحب وزير األم  اإلسرائنلي، بنيي غانتس، بالقرار، وكشف ع  أن وزارته كانت على اتصال دائم 

 باألبحاث األمنركية بشأن هذا القرار.
ة المكان الطبيعي إلسرائنل هو في مسؤولية )القيادة المركزي»وأشار ناطق إسرائنلي عسكري إلى أن 

لكي تشرف على األعمال العسكرية ألمنركا في الشرق  1983، التي تأسست عام «األمنركية(
األوسط؛ بما في ذلك أفغانستان وسوريا واليم  والعراق، ولك  إسرائنل استثينت ميها بسبب العداء 
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ر في تل في البيتاغون. وكشف مصد« الدائرة األوروبية»بنيها وبن  العالم العربي، وتولت مسؤولنتها 
؛ وهو م  «المعهد النهودي لألم  القومي األمنركي»أبنب ع  أن قرار البيتاغون جاء بضغط م  

 الجماعات المساندة إلسرائنل بشكل مثابر.
 18/1/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 قادة "ييش عتيد" و"اإلسرائيليين": غانتس عبء وال قيمة انتخابية له .26

ي "ييش عتند" و"اإلسرائنلنن " دعوة رئيس حزب "كاحول الفان" رفض قياديون في حزب: بالل ضاهر
بنيي غانتس، إلى تحالف هذه األحزاب الثالنثة وخوض انتخابات الكييست، في آذار/مارس المقبل، 

وقال  بقائمة واحدة، ووصفوا غانيتس بأنه "عبء" وأنه ال يوجد بالتحالف معه "أي قيمة انتخابية".
طن  في حزبه مساء أمس، وفقا لموقع "والال" اإللكتروني، إنه "ال يوجد أي لبند خالل محادنثة مع ناش

تحالف، وال توجد أي مفاوضات. والمرة األخنرة التي تحدنثت فنها مع بنيي غانتس كانت قبل تشكنل 
 الحكومة مع نتيياهو. وال يمك  االعتماد على م  يجلس اآلن في حكومة نتيياهو".

دل، م  حزب "أمل جديد"، برئاسة غدعون ساعر، حول احتمال وقال عضو الكييست يوعاز هي
التحالف مع "ييش عتند"، إنه "ل  تجري أي اتصاالت بنييا قبل االنتخابات. وتوجد فجوات 

 أيديولوجية بن  الحزبن ، لكييا ال نرفض التعاون بعد االنتخابات برئاسة ساعر".
 17/1/2021، 48عرب 

 
 ته االنتخابية الخضوع لجهاز كشف الكذبساعر يطلب من العاملين في حمل .27

ذكرت قياة ريشت كان العبرية، اللنلة الماضية، أن جدعون ساعر زعيم حزب "أمل : ترجمة خاصة
 جديد"، طلب م  جميع العاملن  في حملته االنتخابية بالخضوع الختبار جهاز كشف الكذب.

ت متعلقة بالحملة وخططها، مشنرًة إلى وبحسب القياة، فإن القرار اتخذ خوًفا م  أي تسريب لمعلوما
 أن ساعر طلب م  جميع العاملن  في الحملة بتقديم ورقة خطية تؤكد إجراء االختبار.

ووفًقا للقياة، فإن العاملن  في الحملة أعليوا ع  غضبهم م  الطلب الذي اعتبروه مفاجئ ولم 
فقط، ولك  أيًضا م  كبار المديري   يتوقعوه، مشنرًة إلى أن ساعر طلب ذلك ليس م  العاملن  الجدد

 التيفنذين .
 18/1/2021، القدس، القدس
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 لبيد: مستعد لتشكيل حكومة مع القائمة العربية وال اتصاالت مع غانتس .28
قال يائنر لبند زعيم حزب هياك مستقبل اإلسرائنلي، إنه مستعد لتشكنل حكومة : ترجمة خاصة

 االنتخابات المقبلة التي ستجري في شهر مارس/ آذار المقبل.بمشاركة القائمة العربية المشتركة بعد 
العبرية اللنلة الماضية، ع  أسفه لعدم تمكيه م  فعل ذلك خالل  12وأعرب لبند في مقابلة مع قياة 

 الكييست السابق.
 18/1/2021، القدس، القدس

 
 ليبرمان: القائمة العربية ال يمكن أن تكون شريًكا في الحكومة .29

قال أفيغدور لنبرمان زعيم حزب اسرائنل بنتيا، األحد، إن القائمة العربية المشتركة ال  ة:ترجمة خاص
 103وشدد لنبرمان في حديث إلذاعة  لنبرالي. -يمك  أن تكون شريًكا في ائتالف حكومي صهنوني 

وقال "أقول ذلك  العبرية، على ضرورة عدم دعم القائمة أو التحالف معها تحت أي سبب كان.
وح، خالًفا ليتيياهو الذي يرغب في حصول دعم م  حماس م  أجل حصد األصوات، ل  بوض

 تكون القائمة شريًكا ليا".
 17/1/2021، القدس، القدس

 
 تتفاقم وتبدو اليوك أقرب للتفّكك "المشتركة"أزمة ": القدس العربي" .31

اعدا بن  مكوناتها خاصة ميذ نحو الشهر تشهد القائمة المشتركة توترا متص: وديع عواودة -الياصرة 
بن  الحركة اإلسالمية برئاسة الدكتور ميصور عباس وبقية المكونات، على خلفية تبييه خطا 
براغماتيا يقول إنه لم يعد هياك يمن  وال يسار في الجانب الصهنوني وبالتالي ال بد م  إبداء 

ق المدنية والسياسية للمواطين  المرونة والمياورة مع كل الالعبن  فنها لتقصنر المسافة نحو الحقو 
العرب في إسرائنل، وهذا ما يعتبره التجمع الوطيي الديمقراطي وكذلك الجبهة الديمقراطية للسالم 
والمساواة تفريطا وخضوعا ومسا بالثوابت الخ. وحاليا ال تشهد المشتركة محاوالت حقيقية لرأب 

أن تيقسم لقائمتن ، األولى للحركة الصدع وسط تبادل التهم بن  المكونات ووسط ترجيحات ب
اإلسالمية والعربية للتغننر برئاسة الطنبي، مقابل قائمة ميافسة للجبهة بقيادة أيم  عودة مع التجمع 

 الوطيي الديمقراطي بقيادة الدكتور مطانس شحادة.
 17/1/2021، القدس العربي، لندن
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 إلكين: نحن بديل لنتنياهو ولن نجلس بحكومته .31
قال زئيف إلكن  عضو حزب "أمل جديد" الذي يتزعمه جدعون ساعر، النوم االنثين ،  :ةترجمة خاص

العبرية  103جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة  إن حزبه سيكون بدياًل لحكم بييامن  نتيياهو زعيم الليكود.
ادة تعقنًبا على تصريحات لزعيم حزب شاس أرييه درعي الذي قال اللنلة الماضية أنه سيعمل على إع

ورد إلكن : "شكًرا لدرعي على هذا القلق، لك  م  الواضح  ساعر ونفتالي بنينت إلى معسكر اليمن .
 تماًما أن هذا ل  يحدث أبًدا، قليا بوضوح أنيا سيكون بديل ليتيياهو.

 18/1/2021، القدس، القدس
 

 االحتالل اإلسرائيلي يشهد فقدان ثقة بجيشه .32
االحتالل اإلسرائنلي العسكرية؛ إن "اآلونة األخنرة شهدت تغننرا  قال خبنر بشؤون : عدنان أبو عامر

 في نظرة اإلسرائنلنن  إلى جيشهم، الذي نادرا ما يحظى بانتقادات داخلية".
"، أن تواتر التقارير حول 21وأوضح نوعام أمنر، بتقريره في صحيفة "مكور ريشون"، وترجمته "عربي

وقضية انتظام المتديين  الحريديم في صفوفه، "فضال ع  أداء جيش االحتالل، داخليا وخارجيا، 
التيبؤات بفشله في الحرب القادمة، واستمرار إطالق البالونات الحارقة م  غزة، كلها أسباب أدت إلى 

وأضاف أن الجيش حافظ في العقود األخنرة على نسبة نثقة  تراجع نثقة الجمهور اإلسرائنلي بجيشه".
مئة في المتوسط، "لك  معهد الديمقراطية اإلسرائنلية نشر تقريره السيوي بال 93عالية جدا تزيد ع  

، وقدم لمحة سريعة ع  نثقة الجمهور في جميع مؤسسات الدولة، وأظهر هذه المرة أن 2020لعام 
 الثقة في الجيش تيهار".

 18/1/2021، "21موقع "عربي 
 

 دبلوماسي إسرائيلي يؤكد تجاهل الدول المطبعة للفلسطينيين .33
أكد دبلوماسي رفيع بوزارة خارجية االحتالل اإلسرائنلي، أن القضية الفلسطنيية : عدنان أبو عامر

ونقل  "نادرا ما تطرح" في المحادنثات مع الدول العربية المطبعة حديثا، اإلمارات والبحري  والمغرب.
إلسرائنلية إلياف الصحفي اإلسرائنلي باراك رافند ع  رئيس قسم الشرق األوسط بوزارة الخارجية ا

بييامن  قوله: "هذه الدول تعبت م  القضية الفلسطنيية م  جهة، إلى جانب شعورها بأنها ال تريد 
وأشار رافند في تقرير  تفويت فرصة إقامة العالقات مع إسرائنل بسبب الفلسطنينن "، بحسب زعمه.

األمريكي الميتخب جو بايدن،  "، إلى أن فريق الرئيس21نشره موقع "ويلال" العبري، وترجمته "عربي
بعث رسالة إلى إسرائنل، مفادها أنهم مهتمون بالمضي قدما في مزيد م  االتفاقيات التطبيعية 
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ولفت التقرير إلى أن االتصاالت اإلسرائنلية مستمرة مع الدول العربية األخرى، رغم تأجنل  بالميطقة.
كومة بييامن  نتيياهو ووزير الخارجية غابي زيارات الرئيس اإلسرائنلي رؤوفن  ريفلن  ورئيس الح

 أشكيازي، إلى اإلمارات والبحري ، بسبب وباء فنروس كورونا المستجد.
 18/1/2021، "21موقع "عربي 

 
 المصادقة على تعيين كوبي شبتاي مفتشا عاما للشرطة اإلسرائيلية .34

حرس الحدود السابق،  صادقت الحكومة اإلسرائنلية، األحد، على تعنن  قائد وحدة: بالل ضاهر
كوبي شبتاي، مفتشا عاما للشرطة، وذلك بعد سيتن  م  بقاء هذا الميصب شاغرا، وتعنن  قائم 

 بأعمال المفتش العام طوال هذه الفترة.
 17/1/2021، 48عرب 

 
 وزير التعليم اإلسرائيلي يحظر دخول منظمات حقوقّية إلى المدارس .35

ائنلي، يوآف غاالنت، األحد، استضافة المدارس الثانوية حظر وزير التعليم اإلسر : أحمد دراوشة
كما  جمعّيات وميّظمات "تعمل بشكل يحّقر الجيود اإلسرائنلنن  ويصفون إسرائنل بأنها دولة أبرتهايد".

ييّص قرار غاالنت على ميع ميّظمات تحمل مواقف ضّد "كون إسرائنل دولة يهودية، صهنونّية 
ويأتي قرار غاالنت في أعقاب توّجه أعضاء  رفض الخدمة العسكرّية.وديمقراطّية" أو تحّرض على 

كييست م  الليكود إليه لحظر ندوة يشارك فنها رئيس المركز اإلسرائنلي لحقوق اإلنسان في 
األراضي المحتلة "بتسنلم"، الذي قال في تقريره الصادر يوم الثالنثاء الماضي إّن إسرائنل أصبحت 

 دولة فصل عيصري.
 17/1/2021، 48عرب 

 
 2021على األرجح في  %4.6 "إسرائيل"وزارة المالية االسرائيلية: نمو اقتصاد  .36

بالمئة في  4.6قالت وزارة المالية اإلسرائنلية النوم األحد إن م  المرجح أن ييمو االقتصاد  :رويترز
ت وتراجع معدال 19-بحسب توقع أساسي يقوم على استمرار التطعيم السريع ضد كوفند 2021

أضافت أن م  المتوقع في ظل تصور أقل احتماال ييطوي على تدهور الوضع الصحي  اإلصابة.
 3.3بعد انكماش م  المتوقع أن يصل إلى  -بالمئة هذا العام  1.9أال ييمو االقتصاد أكثر م  

 .2020بالمئة في 
 17/1/2021، راك هللا، الحياة الجديدة
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 عاطال عن العمل منذ بدء اإلغالق الثالث 129,747اإلسرائيلي:  التأمين الوطني .37

أفادت معطيات مكاتب التشغنل في مؤسسة التأمن  الوطيي، النوم األحد، أنه تم تسجنل : محمد وتد
، حنث 2020ديسمبر/ كانون األول  27عاطال ع  العمل ميذ بداية اإلغالق الثالث في  129,747

ب جائحة كورونا حاجز الملنون خالل األسابيع م  المتوقع أن يتخطى عدد العاطلن  ع  العمل بسب
ويتوقع أن يبلغ عدد العاطلن  ع  العمل مع نهاية اإلغالق الثالث الذي م  المتوقع تمديده  المقبلة.

ألف عاطل ع  العمل، فيما ال تستبعد إمكانية االرتفاع في حصنلة  900بأسبوع إضافي حوالي 
قبل، وذلك حتى في حال تعلنق اإلغالق وفتح سوق العاطلن  ع  العمل خالل شباط/فبراير الم

 العمل.
 17/1/2021، 48عرب 

 
 األسيرة: ندعم خطوات المصالحة وإنجاز االنتخاباتالفلسطينية الحركة  .38

أعليت الحركة الوطيية األسنرة في سجون االحتالل اإلسرائنلي، األحد، دعمها لكل خطوات : غزة
 ت كمرحلة ضرورية م  مراحل حماية المشروع الوطيي.المصالحة والعمل على إنجاز االنتخابا

وأكدت على ضرورة األخذ بعن  االعتبار أن الوط  وحدة جغرافية واحدة، وأن االنتخابات بدون 
 مشاركة القدس الجغرافية والديموغرافية أمر ال يمك  السكوت عيه أو تجاوزه مهما كانت المبررات.

تخدام كل وسائل المقاومة المشروعة وفي المقدمة ميها وشددت على حق الشعب الفلسطنيي في اس
الكفاح المسلح للتصدي لمشروع االستيطان االحتاللي وردع المستوطين ، ووضع حد لعربدتهم في 

 مختلف أرجاء الوط .
 2021/1/17، القدس، القدس

 
 عباس حول القضاء تعيق المصالحةالرئيس فلسطينية: مراسيم أهلية منظمات  .39

اعتبرت ميظمات أهلية فلسطنيية، السبت، أن المراسيم التي أصدرها رئيس السلطة : رام هللا
 الفلسطنيية محمود عباس، قبل أيام حول القضاء تشكل "عقبة في طريقة تحقنق المصالحة".

س المحكمة العليا، رئيسا للمجلس القضائي، وندب ن "هياك انتهاكات طالت تعنن  رئيوأوضحت أ
القضاة وإنهاء خدماتهم وإحالتهم للتقاعد المبكر، ما يجعل القضاة مهددي  في أميهم الوظيفي، ويؤنثر 

 على حيادهم واستقاللنتهم".
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أن صدور المراسيم قبل إجراء االنتخابات، يمثل عقبة حقيقية في طريق المصالحة، وال سيما  معتبرة
 السلطة القضائية تأنثرت باالنقسام. أن

 2021/1/16، قدس برس
 

 احتجاجاً تقرر مقاطعة مجلس القضاء األعلى الفلسطينية نقابة المحامين  .41
قررت نقابة المحامن  مساء األحد، مقاطعة مجلس القضاء األعلى المشكل بالقرار بقانون  :رام هللا

يقابة أنه وانطالقًا م  شرعية الرئيس ال تأكدو  باعتباره مجلًسا غنر شرعي. "2020لسية  40رقم "
وقياعة نقابة المحامن  ونثقتها بموقفه تجاه استقالل السلطة القضائية وسيادة القانون الفلسطنيي 

كفيصل واضح بن  السلطات العامة والشعب كمصدر وحند لهذه السلطات، فإنها تطالب بضرورة 
لما تضميته م  انتهاكات لكافة  2020لسية  41و 40و 39التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 

المثل والقيم التي طالما آم  بها الرئيس وضرورة إيالء األولوية إلنجاز العرس الديمقراطي 
باالنتخابات العامة والرئاسية وإعادة بياء ميظمة التحرير لحماية المشروع الوطيي وتصعند المواجهة 

 مع المحتل.
 2021/1/17، القدس، القدس

 
 تلقوا لقاح "كورونا" في سجن عسقالنأسرى مرضى  3نادي األسير:  .41

اللقاح ضد عدوى  األحدقال نادي األسنر، إن نثالنثة أسرى مرضى في سج  "عسقالن" تلقوا : رام هللا
 أن األسرى الثالث م  الحاالت المرضية الصعبة في سجون االحتاللموضحًا  فنروس "كورونا".

 .اإلسرائنلي
 2021/1/17، سطيني لإلعالكالمركز الفل

 
 اإلسرائيلي إصابات جديدة بـ"كورونا" بين األسرى في سجن "ريمون" 3 .42

إصابات جديدة بفنروس "كورونا" بن   3أعل  نادي األسنر الفلسطنيي، السبت، تسجنل : رام هللا
صفوف األسرى في سج  "ريمون"؛ ليصل مجموع اإلصابات ميذ بداية انتشار الوباء بن  صفوف 

وأكد اليادي، أن استمرار تسجنل المزيد م  اإلصابات نتج ع  المماطلة التي  .250األسرى إلى 
 مشنراً  انتهجتها إدارة السج  في أخذ عنيات م  األسرى، وكذلك فيما يتعلق باإلعالن ع  نتائجها.

لة م  التوتر إلى تحويل سلطات االحتالل "الوباء إلى أداة تيكنل وقمع بحق األسرى لما ُتسببه م  حا
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والقلق لديهم، إضافة إلى جملة م  الحقائق التي تتعلق بذلك، وميها العزل المضاعف الذي ُفرض 
 علنهم".

 2021/1/16، قدس برس
 

 تجدد اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد األقصى .43
عملية  بعد توقف دام لنومن  بسبب العطلة األسبوعية، عادت جماعات المستوطين ، ونفذت رام هللا:

، حنث قام هؤالء بحماية أميية مشددة "باب المغاربة"اقتحام جديدة لباحات المسجد األقصى م  جهة 
المزعوم، كما اشتمل االقتحام على  "الهيكل"بإجراء جوالت استفزازية استمعوا خاللها لشروحات حول 

 ."كييس يهودي"ه إلى الذي يريد االحتالل تحويل "مصلى باب الرحمة"التجول على مقربة م  ميطقة 
 2021/1/17، القدس العربي، لندن

 
 في الخليل منع ترميم الحرك اإلبراهيمياالحتالل اإلسرائيلي ي .44

لجية إعمار الخلنل م  استكمال أعمال الترميم والصيانة  اإلسرائنلي ميعت قوات االحتالل رام هللا:
أتي ي ذلكالشيخ حفظي أبو سينية، أن  وأفاد مدير الحرم اإلبراهيمي .في الحرم اإلبراهيمي الشريف

 في إطار محاوالت االحتالل المستمرة لالستنالء على الحرم.
 2021/1/17، القدس العربي، لندن

 
 منذ أربعة أشهر لدى السلطات المصرية معتقلفلسطيني عن صياد  اإلفراج .45

زعزوع م  كشفت مصادر خاصة مساء األحد، ع  إفراج السلطات المصرية ع  الصياد ياسر ال
دخل عبر معبر رفح، ونقل عبر حافلة إلى ميزل ذويه. حنث مديية دير البلح وسط قطاع غزة. 

والصياد الزعزوع اعتقلته البحرية المصرية في شهر أكتوبر الماضي، فيما استشهد شقيقاه برصاص 
 بعد مطاردتهم على الحدود البحرية بن  مصر وقطاع غزة. 

 2021/1/17، فلسطين أون الين
 

 في الضفة الغربية فلسطينيين بينهم مسعف برصاص االحتالل بمواجهات "كفر قدوك" 6إصابة  .46
أصنب ستة فلسطنينن  بالرصاص، بنيهم مسعف، وعشرات آخرون بحاالت اختياق، مساء : رام هللا

السبت، خالل مواجهات مع قوات االحتالل، خالل مسنرة "كفر قدوم" شرق قلقنلية )شمال الضفة 
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، بعد إغالق االحتالل مدخل 2003وتعود مسنرة "كفر قدوم" األسبوعية إلى العام  ة المحتلة(.الغربي
 القرية الرئيس بحجة الذرائع األميية، وحرمان أهل القرية م  استخدامه.

 2021/1/16، قدس برس
 

 إصابة طفلة فلسطينية في وجهها إثر محاولة مستوطنين اختطافها جنوبي نابلس .47
فلة فلسطنيية، في وجهها، األحد، جراء هجوم للمستوطين  على ميزل عائلتها في أصنبت ط: نابلس

 قرية "مادما" جيوبي نابلس )شمال الضفة الغربية المحتلة(، ومحاولتهم اختطافها.
 2021/1/17، قدس برس

 
 وحدة استيطانية جديدة 780األردن يدين مصادقة االحتالل على بناء   .48

وحدة استيطانية  780األردنية مصادقة السلطات اإلسرائنلية على بياء  أدانت وزارة الخارجية :عمان
وأكد الياطق الرسمي  جديدة في األراضي الفلسطنيية المحتلة، وكذلك شرعية بؤرتن  استيطاننتن .

باسم الوزارة األردنية السفنر ضيف هللا علي الفايز أن هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون 
وطالب الفايز المجتمع  .2334ارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس األم  رقم الدولي وقر 

 الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائنل لوقف سياسة االستيطان.
 17/1/2021القدس، القدس، 

 
 مطالبة الخارجية األردنية بالتدخل لحماية أسرى بسجون االحتالل .49

لألسرى والمفقودي  األردننن  في معتقالت االحتالل اإلسرائنلي، النوم  طالبت اللجية الوطيية :عمان
وأشارت اللجية في  السبت، الخارجية األردنية بضرورة التدخل العاجل لحماية األسرى لدى االحتالل.

بيان لها، إلى إصابة أسنري  أردننن  )م  أصول فلسطنيية ويحمالن الجيسية األردنية( بفنروس 
بدهللا البرغونثي، ونثائر اللوزي، مشنرًة إلى أنها تتابع بقلق األنباء الواردة ع  إصابتهما، كورونا هما ع

 خاصًة في ظل إهمال االحتالل لألسرى وافتقار الزنازي  لمقومات السالمة المطلوبة.
 16/1/2021القدس، القدس، 

 
 أبو الغيط يرحب بتحديد موعد االنتخابات ويعتبره دعما للموقف الفلسطيني .51

رحب األمن  العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإصدار الرئيس محمود عباس، : القاهرة
واعتبر أبو الغيط  مرسوما بإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطيي لميظمة التحرير.
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وحند الصف، وإعادة في بيان له، األحد، هذه الخطوة دعما مهما للموقف الفلسطنيي، وقرارا حكيما بت
وأكد أبو الغيط، أن تجاوب الفصائل الفلسطنيية مع هذا التطور المهم، يشنر  ترتنب البنت الداخلي.

إلى أن إجراء االنتخابات سيمثل خطوة على طريق المصالحة التي طال انتظارها، مضيفا أن 
أن إنهاء االنقسام يعزز االحتالل طالما سعى إلى استغالل االنقسام إلضعاف موقف الفلسطنينن ، و 

 م  قوة هذا الموقف.
 17/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 اإلمارات تعلق دخول اإلسرائيليين بدون تأشيرة بسبب انتشار كورونا .51

ذكرت إذاعة "كان" العبرية، النوم اإلنثين ، أن الخارجية اإلسرائنلية تلقت إشعاًرا م   :ترجمة خاصة
تها اإلماراتية بتعلنق العمل باتفاقية اإلعفاء م  دخول اإلسرائنلنن  لإلمارات بدون تأشنرة لمدة نظنر 

وبحسب اإلذاعة، فإن اإلمارات فعلت ذلك في إطار محاوالتها الحتواء انتشار فنروس  ستة أشهر.
ون شهر وأشارت إلى أن االتفاقية ستعلق حتى األول م  تموز المقبل، ول  تبدأ في غض كورونا.

 كما كان متفق عليه.
 18/1/2021القدس، القدس، 

 
 معاريف: ملك المغرب يشترط لزيارة "إسرائيل" .52

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية ع  فحوى شرط العاهل المغربي محمد السادس، الذي : أحمد صقر
"العاهل  وضعه م  أجل زيارة االحتالل اإلسرائنلي. ونقال ع  مصادر فرنسية، أفادت "معاريف" بأن

المغربي، الذي وجه له رئيس الحكومة اإلسرائنلية بييامن  نتيياهو دعوة رسمية لزيارة إسرائنل، بعد 
تطبيع العالقات بن  الجانبن ، يشترط إجراء الزيارة مع اإلعالن خاللها ع  استئياف مفاوضات 

حمد السادس، طالب أيضا السالم بن  الفلسطنينن  واإلسرائنلنن ". ولفتت الصحيفة إلى أن "الملك م
" i24باالجتماع مع رئيس السلطة الفلسطنيية محمود عباس خالل الزيارة"، بحسب ما نقله موقع "

 اإلسرائنلي.
 18/1/2021، "21موقع "عربي 

 
 تقارير عن اجتماع سوري ـ إسرائيلي في حميميم .53

لالذقية، استضافت أفادت تقارير بحثية، أمس، أن قاعدة حميميم الروسية في ا ليدن: -دمشق 
الشهر الماضي اجتماعًا بن  مسؤولن  سورين  وإسرائنلنن  برعاية روسية، تضم  بحث عدد م  
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اليقاط، بنيها مطالبة تل أبنب بإخراج منليشيات طهران م  سوريا. ولم يصدر أي تعلنق رسمي م  
سوري أن االجتماع ال« مركز جسور للدراسات»وأفاد موقع  دمشق أو تل أبنب على هذه المعلومات.

ضّم م  الجانب السوري مدير مكتب األم  الوطيي اللواء علي مملوك، والمستشار األميي في 
القصر بسام حس ، وم  الجانب اإلسرائنلي غادي إيزنكوت م  األركان، بحضور قائد القوات 

ودة إلى تسهنل الع»وقال المركز إن الوفد السوري طلب  الروسية في سوريا ألكسيدر تشايكوف.
الجامعة العربية والحصول على مساعدات مالية لسداد الديون اإليرانية ووقف العقوبات الغربية لفتح 

إخراج إيران و)حزب »، الفتًا إلى أن المطالب اإلسرائنلية شملت «المجال )أمام دمشق( إلخراج إيران
دة هيكلة األم  هللا( ومنليشيات طهران في شكل كامل وتشكنل حكومة تضم المعارضة وإعا

 «.والمؤسسة العسكرية
 18/1/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 تركيا: مستعدون لتقديم الدعم إلنجاح االنتخابات الفلسطينية .54

رحبت تركيا بإصدار الرئيس محمود عباس، مرسوًما ييص على إجراء االنتخابات  :د ب ا -أنقرة 
ام الجاري، معربة ع  استعدادها لتقديم الدعم البرلمانية والرئاسية المرتقبة في وقت الحق م  الع

وقال بيان لوزارة الخارجية التركية، السبت، إن تركيا على استعداد لتقديم شتى أنواع الدعم  إلنجاحها.
وأكد البيان أن قرار إجراء االنتخابات يشكل خطوة مهمة في سبنل  م  أجل نجاح تلك االنتخابات.
 فلسطنيية.الدفاع بشكل أقوى ع  القضية ال

 16/1/2021القدس، القدس، 
 

 سودانيون يحرقون العلم اإلسرائيلي احتجاجا على اتفاق التطبيع .55
أحرق عشرات السوداننن ، النوم األحد، العلم اإلسرائنلي، وسط العاصمة السودانية : الخرطوم

في وقفة  جاء ذلك الخرطوم؛ احتجاجا على توقيع اتفاق التطبيع بن  الخرطوم والدولة العبرية.
احتجاجية نظمتها "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع"، أمام مقر مجلس الوزراء بالخرطوم؛ رفضا 

 التفاقية "أبراهام" مع واشيط .
 17/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالك
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 األمم المتحدة ترحب باإلعالن عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين .56
نطوننو غوتنريش أمن  عام األمم المتحدة بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره رحب أ: قيا –ننويورك 

وذكر أن "إجراء االنتخابات في  .االنتخابات الرئيس الفلسطنيي محمود عباس، والقاضي بإجراء
الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة سيكون خطوة حاسمة نحو الوحدة 

ة متجددة على المؤسسات الوطيية، بما في ذلك البرلمان والحكومة الفلسطنيية، وإلضفاء شرعي
كما أعرب ع  أمله في أن يسهم إجراء االنتخابات في "استئياف العملية ". الميتخبان في فلسطن 

، ووفقا لقرارات األمم 1967نحو حل الدولتن  المتفاوض عليه على أساس خطوط ما قبل عام 
كما أكد على استعداد األمم المتحدة لدعم ". ات الثيائية والقانون الدوليالمتحدة ذات الصلة، واالتفاقي

 الجهود المبذولة م  أجل تمكن  الشعب الفلسطنيي م  ممارسة حقوقه الديمقراطية. 
 2021/1/17، الشرق، الدوحة

 
 إجراء االنتخابات الفلسطينية "تسهيل"إلى  "إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو  .57

التحاد األوروبي، السبت، بتحديد الرئيس الفلسطنيي محمود عباس، موعد بروكسل: رّحب ا
تيظيم االستحقاق في كل األراضي  "تسهنل"إلى  "إسرائنل"االنتخابات التشريعية والرئاسية، داعيًا 

المؤسسات الديمقراطية التشاركية "وأكد المتحدث باسم وزير الخارجية األوروبي أن  الفلسطنيية.
 ."الخاضعة للمساءلة ضرورية لتقرير المصنر وبياء دولة فلسطنييةوالتمثنلية و 

 2021/1/16، الشرق األوسط، لندن
 

 الحكومة اإلسبانية ترحب بالمرسوك الرئاسي إلجراء االنتخابات في فلسطين .58
رحبت الحكومة اإلسبانية، بقرار الرئيس محمود عباس، الدعوة النتخابات تشريعية ورئاسية : مدريد

وأعربت في بيان لها، األحد، ع  نثقتها بأن هذه  ت المجلس الوطيي الفلسطنيي بالتتالي.وانتخابا
االنتخابات ستعزز العملية الديمقراطية في فلسطن  وشرعية مؤسساتها، التي تدعم إسبانيا تيمنتها 

ولية، للمبادئ الد أنه يمك  لالنتخابات التي ُتجرى بضمانات كاملة، ووفقاً موضحة  ببرامج التعاون.
 "إسرائنل"وطالبت  أن تكون مساعد للمفاوضات، م  أجل حل عادل ودائم على أساس حل الدولتن .

 بتسهنل إجراء هذه االنتخابات في جميع أنحاء األراضي الفلسطنيية.
 2021/1/17، (وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 خابات العامةبشأن االنت الفلسطيني بلجيكا ترحب بالمرسوك الرئاسي .59
رحبت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس، في بيان لها، األحد، بالمرسوم الذي : بروكسل

 أصدره الرئيس محمود عباس، بشأن تحديد موعد االنتخابات العامة في فلسطن .
 2021/1/17، (وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  ستيطانية جديدة يتعارض مع القانون الدولياالتحاد األوروبي: قرار بناء وحدات ا .61

األخنر للمضي قدما في خطط  قال المتحدث الرسمي باسم االتحاد االوروبي "إن قرار إسرائنل
وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، يتعارض مع القانون  800الموافقة على ما بياء يقرب م  

حكومة ال  القابل للحياة". ودعا، مساء األحد، الدولي ويقوض بشكل أكبر احتماالت حل الدولتن
لتعلنق عملية المزايدة الجارية لبياء وحدات سكيية لمستوطية جديدة بالكامل في "جفعات  ةاإلسرائنلي

 هاماتوس".
 2021/1/17، فلسطين أون الين

 
 للفلسطينيين "كورونا"بتوفير لقاح  "إسرائيل"تطالب  "رايتس ووتش"  .61

إلى توفنر اللقاح  "إسرائنل"الدولية، األحد،  "هنوم  رايتس ووتش"دعت ميظمة )األناضول(:  - غزة
لّقحت  "إسرائنل" أن، لها وقالت في تقرير ضد فنروس كورونا للفلسطنينن  في األراضي الُمحتلة.

لم تلتزم بتطعيم الفلسطنينن  الذي  يعيشون في نفس في حن  بالمئة م  مواطينها،  20أكثر م  
 محتّلة الواقعة تحت حكمها العسكري.األراضي ال

 2021/1/17، القدس العربي، لندن
  

   ببدء اتصاالت سرية مع إيران "إسرائيل"إدارة بايدن تخطر  .62
كي يإدارة الرئيس األمر ، أن ، ننر دفوري 12ذكر المراسل األميي للقياة : تحرير أحمد دراوشة

بدأت اتصاالت سرّية وهادئة مع مسؤولن   الميتخب، جو بايدن، أخطرت مسؤولن  إسرائنلنن  بأنها
 إيراننن  للعودة إلى االتفاق اليووي.

 2021/1/16، 48عرب 
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 إجراء االنتخابات الفلسطينية في ظل غياب ضمانات قضائية ودولية وإقليمية .63
 محمود الحيفي .د

ات بشأن ، عدة قرار 2020كانون األول/ ديسمبر  30أصدر رئيس السلطة الوطيية الفلسطنيية بتاريخ 
، هذه 2021كانون الثاني/ يياير  11السلطة القضائية ونشرت في الجريدة الرسمية الفلسطنيية، بتاريخ 

( 1، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسية 40القرارات متمثلة بــالقرار بقانون رقم )
اكم اليظامية، والقرار بقانون رقم ، بشأن تشكنل المح2020( لسية 39، والقرار بقانون رقم )2002لسية 

 ، بشأن المحاكم اإلدارية.2020( لسية 41)
أبرز تلك القرارات هو قانون السلطة القضائية، وإحالة ستة قضاة للتقاعد القسري المبكر وترقية 
آخري . وكذلك القانون بترقية عدد م  قضاة البداية إلى قضاة استئياف، وكذلك القانون بإحالة ستة 

 إلى التقاعد المبكر بياًء على تيسنب م  مجلس القضاء األعلى االنتقالي. قضاة
ييص أحد القوانن  على تعديل في ترتنب المرأة داخل القوائم االنتخابية، بحنث تزداد نسبة مشاركة 

 في المئة. 26المرأة في المجلس التشريعي لتصل إلى ما يقارب 
باليظام القضائي قبل إصدار الرئيس عباس مرسوم إجراء وجاءت تلك القرارات )القوانن ( المتعلقة 

االنتخابات العامة؛ األمر الذي أنثار العديد م  التساؤالت حول األهداف م  تلك القرارات التي 
أعطت السلطة التيفنذية صالحيات واسعة تتعلق بالسلطة القضائية، فضال ع  تعطنل السلطة 

 التشريعية.
قرارات المتعلقة باليظام القضائي واالنتخابي إلى قسمن ، قسم يعالج ييقسم هذا المقال الخاص بال

 موضوع المالحظات م  حنث الشكل، وقسم يعالجها م  حنث المضمون:
 

 من حيث الشكل:
لم يتم التشاور قبل إصدار هذه القرارات مع نقابة المحامن  أو العاملن  في مجال القانون وكذلك  -1

 يمية.القضاة أو الكادرات األكاد
لم يتم التشاور مع الميظمات الحقوقية التي سجلت اعتراضها على التغول على السلطة القضائية  -2

 والتي قدمت ورقة موقف بهذا الخصوص.
 لم يتم التشاور مع الفصائل الفلسطنيية خصوصا حركة حماس. -3
( لسية 1الفلسطنيي رقم )ترى الميظمات الحقوقية والخبراء القانوننون أن قانون السلطة القضائية  -4

يعد م  أفضل تشريعات القضاء في الميطقة العربية. والمشكلة هي في التطبنق األمن   2002
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ليصوص هذا القانون، وأن اإلرادة السياسية لدى السلطة الفلسطنيية غنر متوفرة إلعمال هذه 
 اليصوص.

م  خالل برلمان ميتخب بشكل إن إجراء أي تعديل على قانون السلطة القضائية يجب أن يكون  -5
 ديمقراطي.

صحيح أن القانون األساسي الفلسطنيي )الدستور( يميح الرئيس محمود عباس الحق في إصدار  -6
قرارات بقوة القوانن  في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي، ووجود "ضرورة" ال تحتمل التأجنل، إال 

وهو لم يفعل، كما أنه ال توجد ضرورة ملحة أن الرئيس يملك الحق في دعوة المجلس التشريعي 
 تجعله يمارس هذا الحق.

قانون( يعتبر تعديا على صالحية السلطة  200إن إصدار قرارات بقوة قانون )التي بلغت  -7
 التشريعية.

تأتي هذه القرارات في ظل ضمور الشرعية للمؤسسات القائمة بعد مضي أكثر م  عشر سيوات  -8
 د، وهي تحتاج مزيدا م  اليقاش لتهنئة المياخيات.على عمرها دون تجدي

إن صدور القرارات بقانون بهذه الظروف، وفي ظل األجواء اإليجابية المرتبطة بإنهاء االنقسام 
وإجراء االنتخابات العامة التشريعية والرئاسية، وعدم االنتظار إلجراء االنتخابات ووجود برلمان 

ة االنقسام السياسي والقضائي ما بن  الضفة والقطاع، ويميح ميتخب، هذه القرارات تزيد م  حال
 الشعور بأن هذه الخطوات جاءت متسرعة وغنر ميطقية في كثنر م  جوانبها.

 
 من حيث المضمون:

 النظاك األساسي الفلسطيني والمشاركة السياسية
شعب مصدر جاءت نصوص القانون األساسي التي تيظم اليظام السياسي الفلسطنيي مؤكدة أن ال

(، وأن نظام الحكم الذي يقيمه هو نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية 2السلطات )المادة 
(، وأن جميع السلطات واألجهزة والهنئات والمؤسسات واألشخاص 5السياسية والحزبية )المادة 
 (.6يخضعون للقانون )المادة 

 
الخالفية الجوهرية؟ وهل تم االتفاق على  هل تم التفاهم بين الفصائل السياسية على النقاط• 

 تجاوز النظاك األساسي في هذه المرحلة؟
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م  يضم  أن السلطة الفلسطنيية في رام هللا التي استحوذت على قرار المحكمة الدستورية ل  • 
تطلب م  المحكمة الدستورية إلغاء نتائج االنتخابات إذا جاءت في غنر صالحها، تحت مسمى أن 

 فات دستورية؟هياك مخال
( استيد على 2021إن المرسوم الرئاسي الخاص باالنتخابات )تشريعية ورئاسية ومجلس وطيي لعام • 

( قضائية، وهذا هو القرار الخاص بحل المجلس 3( لسية )10قرار المحكمة الدستورية رقم )
ما ال يحق له التشريعي، وعليه فإن التشريعي ال يحق له إصدار أي قانون يتعلق باالنتخابات، ك

 القيام بأي عملية رقابية وال يكون ألعضائه حاليا أي صفة.
 

 أي قانون انتخابي سوف يطبق؟
إن الموافقة على إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك المجلس الوطيي يثنر التساؤل ع  أي 

لذي أقره المجلس قانون لالنتخاب ستجرى االنتخابات، حنث لدييا قانون االنتخابات العامة ا
 .2007( م  رئيس السلطة الوطيية الفلسطنيية بتعديله سية 1، والقرار رقم )2005التشريعي سية 

تيص على أن للفلسطنينن  حق  2005( م  القانون الذي أقره المجلس التشريعي عام 26المادة )• 
ق في التصويت المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الح

 والترشيح في االنتخابات كأفراد الختيار ممثلن  ميهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقا للقانون.
الذي أصدره السند محمود عباس ألغى هذا الحق بالمخالفة للقانون  2007القرار بقانون لسية • 

 ئمة االنتخابية.األساسي، حنث نصت المادة الرابعة ميه على أن الترشح فقط بيظام القا
خالف القانون األساسي باشتراطه لقبول الترشح لرئاسة  2007كذلك قرار رئيس السلطة بقانون سية • 

ليقتصر  2021السلطة ولعضوية المجلس التشريعي أن يلتزم المترشح بميظمة التحرير. نثم عدل لعام 
ة، في حن  يلتزم أعضاء األمر على أن يلتزم رئيس السلطة ببرنامج ميظمة التحرير الفلسطنيي

 المجلس التشريعي باليظام األساسي الفلسطنيي.
فهل هذا األمر يعيي االلتزام بما التزمت به الميظمة م  سياسات، وميها االلتزامات السياسية التي • 

 فرضتها أوسلو والتزامات أخرى عديدة؟
يشبه نظام الحزب الواحد،  هذا الشرط الخاص بالرئيس يحول اليظام السياسي الفلسطنيي إلى ما• 

 أي أن يكون الرئيس م  حركة فتح.
( حكم المادة الخامسة م  القانون األساسي التي 2021، أو 2007تياقض هذه القرارات )سواء • 

 اعتمدت التعددية السياسية كأساس لليظام الديمقراطي الييابي الفلسطنيي.
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 هل سوف يشكل الفائز باالنتخابات الحكومة؟
( م  القانون األساسي عاما، ولم يقند صراحة رئيس السلطة الوطيية الفلسطنيية 45المادة ) جاء نص

في اختياره لرئيس الوزراء بقواعد الديمقراطية الييابية التي تعطي الحزب الفائز بأغلبية المقاعد 
وطيية رئيس ( تقول: "يختار رئيس السلطة ال45الييابية الحق في تشكنل الحكومة. إن عبارة المادة )

الوزراء ويكلفه بتشكنل حكومته وله أن يقنله أو يقبل استقالته..". فهل سنتم االتفاق على إعمال 
 الميطق الديمقراطي الييابي في أن يقوم الحائز ألغلبية اليواب الميتخبن  بتشكنل الحكومة؟

هل هو الفائز  نثمة غموض فيما تم االتفاق عليه بن  فتح وحماس.. م  سيقوم بتشكنل الحكومة،
بأغلبية اليواب في المجلس التشريعي؟ وهل سوف تشكل هذه مسألة خالف بعد النوم التالي 

 لالنتخابات؟
 

 هل سوف يشارك قضاة قطاع غزة في البت في الطعون االنتخابية؟
بشأن االنتخابات العامة وكذلك قرار رئيس السلطة الوطيية  2005( لسية 9وفقا للقانون رقم )

المعدل للقانون السابق، أعطي االختصاص  2007( لسية 1يية بقانون ليظام االنتخابات رقم )الفلسطن
باليظر في الطعون االنتخابية لمحكمة واحدة هي محكمة قضايا االنتخابات التي تشكل بمرسوم م  

 رئيس السلطة م  تسعة أشخاص بم  فنهم رئيسها، حنث نصت على اآلتي:
محكمة قضايا االنتخابات م  رئيس ونثمانية قضاة بياء على تيسنب  "بمقتضى مرسوم رئاسي تشكل
 م  مجلس القضاء األعلى".

: "تيعقد المحكمة بحضور 2007( م  قرار رئيس السلطة الفلسطنيية بقانون لعام 21ووفقا للمادة )
قرر نثالنثة م  قضاتها، وفي القضايا الهامة تيعقد بهنئة مكونة م  خمسة قضاة على األقل حسبما ي

 رئيس المحكمة ذلك".
 

 ثمة مالحظات جوهرية في هذا الخصوص:
نثمة غموض في اليص أعاله فيما يتعلق برئيس المحكمة م  حنث الشروط الواجب توفرها فيه، • 

فهل المقصود أن األمر متروك لمجلس القضاء األعلى لنيّسب م  يشاء، أو أن األمر متروك لرئيس 
 عن  م  يشاء.السلطة الوطيية الفلسطنيية لي

( فإن المحكمة في القضايا الهامة )دون تحديد ماهية القضايا الهامة( تيعقد بهنئة 21وفقا للمادة )• 
مكونة م  خمسة قضاة على األقل حسبما يقرر رئيس المحكمة. فهل هياك إمكانية لعقدها في غزة؟ 

 وهل هياك قبول بقضاة م  محاكم غزة في عضوية المحكمة؟
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(، في القضايا الهامة تيعقد المحكمة بهنئة مكونة م  خمسة قضاة على 21لمادة )وفقا ليص ا• 
األقل. هل تمك  إتاحة الفرصة لعقدها في غزة لليظر في القضايا وجاهيا مع الذي  يتقدمون بطعون؟ 
عمليا ال يمك  ذلك إال إذا توفر وجود خمسة قضاة م  قضاة محكمة قضايا االنتخابات يقيمون في 

 زة.قطاع غ
قاضيا م  قضاة االستئياف على األقل، وأن يكون م  بنيهم  11يمك  تشكنل محكمة مكونة م  • 

خمسة يقيمون في غزة، ويسمى م  بنيهم نائبا لرئيس المحكمة يترأس جلسات هنئة المحكمة التي 
 تيعقد هياك في القضايا المرفوعة في قطاع غزة )رأي الدكتور أحمد الخالدي(.

 
 نات دولية وإقليمية لحماية العملية االنتخابية ونتائجها؟هل توجد ضما

توجد اضطرابات سياسية وأميية واقتصادية وصحية في الميطقة والعالم قد تجعل ضمان إجراء • 
 االنتخابات مسألة صعبة، فضال ع  ضمان التعامل مع الجهة الفائزة فنها.

ع  هذه الضمانات قبل الشروع بالعملية  م  المهم إجراء حملة دبلوماسية دولية وعربية للبحث• 
 االنتخابية، حملة تؤكد على الحقوق الراسخة للشعب الفلسطنيي ال سيما حقه في تقرير المصنر.

م  المهم االستفادة م  أجواء المصالحة الخليجية لتعزيز العالقات مع الدول العربية لحماية • 
 تخابات والتعامل مع الجهة الفائزة فنها.المشروع الوطيي الفلسطنيي، وميه ضمان نجاح االن

 هل يمك  أن يشارك الالجئون في لبيان وسوريا واألردن في انتخابات المجلس الوطيي الفلسطنيي؟
هياك خلط مضر بقضية الالجئن  بن  المجلس الوطيي الفلسطنيي الذي م  المفترض أنه يمثل كل 

الوطيية الفلسطنيية التي ال يشارك في قرارها الفلسطنينن  في الداخل وفي الشتات، وبن  السلطة 
السياسي سوى فلسطنيني الضفة وغزة والقدس. وإذا كان م  الممك  أن يكون أعضاء المجلس 
التشريعي أعضاء في المجلس الوطيي الفلسطنيي، فال يجوز أن يتم الدمج بن  بقية مؤسسات 

 لسطنيية.المجلس الوطيي الفلسطنيي في مؤسسات السلطة الوطيية الف
إن م  المصلحة الوطيية العليا أن يتم الفصل بن  رئيس السلطة الوطيية الفلسطنيية وبن  اللجية 

 التيفنذية لميظمة التحرير الفلسطنيية.
إن القنود السياسية واألميية التي فرضها اتفاق أوسلو على قيادة السلطة الفلسطنيية في األراضي 

الهامش الواسع الذي يحتاجه الالجئون في الشتات في خطابهم  الفلسطنيية المحتلة ال تتياسب مع
 وأدائهم السياسي.
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 هل تساعد أجواء كورونا على إجراء االنتخابات؟
في ظل تعاظم خطر جائحة كورونا على مستوى العالم، ُيطرح تحد كبنر: كيف ستجرى • 

لك م  اإلمكانات المالية االنتخابات في ظل هذا الجائحة الفتاكة؟ وهل السلطة الفلسطنيية تمت
والصحية لمواجهة هذه الجائحة؟ وماذا ع  المخاطر المحدقة الياجمة ع  عدم التباعد بن  

 المواطين ؟ هل نثمة وسائل أخرى يمك  اللجوء إلنها؟
هل سوف تجري االنتخابات ع  طريق االقتراع السري والمباشر )بحسب اليظام األساسي • 

 الفلسطنيي(؟
مدت طريقة التصويت اإللكتروني، هل تتوفر الوسائل الفيية الكافية؟ وهل يمتلك فيما لو اعت• 

 المواطيون الخبرة والمعرفة الكافية لذلك؟
وماذا ع  فلسطنيني الشتات بهذا الخصوص؟ هل توجد قائمة بيانات حول الياخبن ؟ وماذا ع  • 

صوصا في األردن؟ وعمليا ال الدول التي قد تمتيع أساسا ع  إجراء انتخابات للمجلس الوطيي خ
توجد لدى مؤسسات ميظمة التحرير الفلسطنيية الهشة قوائم بيانات علمية وكافية ع  الالجئن  

 الفلسطنينن  في الشتات، إال في أضنق الحدود.
إن قرار إجراء االنتخابات جاء متسرعا ودونه الكثنر م  العقبات الدستورية والسياسية. وإن التساؤالت 

في هذا المقال، تفرض على القوى السياسية الحوار الجاد والمسؤول حول آليات إنجاح  الواردة
 االنتخابات كاستحقاق وطيي كبنر.

 17/1/2021، 21عربيموقع 
 

 االنتخابات بداية الطريق .64
 طالل عوكل

ة نثم أخنرًا، أصدر الرئيس المراسيم المطلوبة لتحديد مواعند إجراء االنتخابات، ابتداًء م  التشريعي
الرئاسية فالمجلس الوطيي، األمر الذي يستجنب لمخرجات الحوار بن  حركتي فتح وحماس، 
ولمخرجات اجتماع األمياء العامن  قبل ذلك. وأخنرًا تستجنب الحركة الوطيية لمطلب شعبي، لم 
يتوقف ع  الدعوة إلعادة بياء اليظام السياسي عبر صياديق االقتراع، بعد ان تمت مصادرة حق 

 لشعب في ممارسة مسؤولياته لما يقرب م  عقد ونصف العقد.ا
األسئلة التي يطرحها الصحافنون، وهي على األرجح تعكس المزاج الشعبي العام ال تزال تيطوي 
على قدر م  الشك، حول إمكانية إجراء االنتخابات بمفاصلها الثالنثة. مصدر الشك ال يتعلق بما 
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لتي ترفض إجراء هذه االنتخابات، انطالقا م  رؤية سياسية تقوم يمك  ان تقوم به دولة االحتالل ا
 على ميع الفلسطنينن  م  تجاوز االنقسام وتحقنق الوحدة.

إسرائنل تشكل عقبة حقيقية، ذلك ان إعادة تجديد الشرعيات الفلسطنيية وبياء شراكات وطيية واسعة 
بن  أطراف الحركة الوطيية، وتعمق  في إطار اليظام السياسي، وبالتالي تقليص الهوة التي تفصل

االنقسام، هذا كله يضرب في الصميم األهداف السياسية االسرائنلية، التي اشتغل علنها نتيياهو طنلة 
 سيوات االنقسام.

مصدر الشكوك، ناجم ع  عدم نثقة الياس، إزاء إمكانية إجراء االنتخابات، انطالقا مما تراكم خالل 
 م  خنبات أمل متعددة، واحتفاالت انتهت إلى مآتم. السيوات الطويلة الميصرمة

في الواقع، للتحفظ أسبابه المفهومة، ولك  م  المهم رؤية األسباب الحقيقية التي تجعل هذه 
االنتخابات، حقيقية وقابلة ألن تيتهي بيجاح، وم  دون تجاهل الصعوبات التي يمك  ان تعترضها، 

 حد إفشالها. لك  ايًا م  هذه الصعوبات ال يصل الى
يصح ان نقول إن الوضع الدولي برّمته وليس فقط الفلسطنيي أمام مرحلة جديدة بالمعيى اليسبي، 

 بعد السيوات األربع العجاف التي تواجد خاللها، رئيس مثل ترامب على رأس اإلدارة األمنركية.
رامب فاز لدورة جديدة كان م  الممك  ان تواجه الحركة الوطيية الفلسطنيية العجب العجاب لو ان ت

في االنتخابات الرئاسية، ولذلك فإن نهاية تلك المرحلة، بما انطوت عليه م  مخاطر شديدة، إنما 
تشكل بدية مرحلة جديدة. المرحلة الجديدة استيادا الى وجود إدارة جديدة مختلفة ال تعيي بالضرورة، 

ة تحقنق أهدافهم الوطيية في العودة وتقرير ان األمل أمام الفلسطنينن  قد اصبح مفتوحًا أمام إمكاني
 بما في ذلك القدس. 1967المصنر وإقامة الدولة على كل األراضي المحتلة العام 

غنر أن هذا التغننر في اإلدارة األمنركية، ييطوي أواًل على فرصة وقف التدهور الحاصل بسبب 
سية، وفضح السياسات العيصرية صفقة القرن، وإفساح المجال مجددًا أمام تيشيط الحركة السيا

اإلسرائنلية، وتخفيف الضغوط التي تعرضت لها السلطة، والحركة الوطيية والشعب الفلسطنيي والتي 
 أرهقت الجميع، وهبطت بمستوى جودة حياة اإلنسان الفلسطنيي.

طنيية، المرحلة الجديدة التي نتحدث عيها، تحتاج وتدعم إجراء االنتخابات لتجديد الشرعيات الفلس
وإعادة السلطة الرسمية الى قطاع غزة باعتبار ذلك استحقاقا تحضنريا لمقابلة الجهد األمنركي 

 الموعود والدولي، نحو استعادة الحنوية لمساق المفاوضات.
وإذا كانت االنتخابات، تشكل مصلحة للسلطة وحركة فتح، فإنها أيضًا تشكل مصلحة لحركة حماس 

، وهو الحصول 2006حتاج ألن تكمل ما بدأته خالل انتخابات العام على وجه الخصوص، ألنها ت
 على الشرعية م  داخل اليظام السياسي.
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ميذ أن وقع االنقسام، وحتى اللحظة لم تيجح حركة حماس، في أن تحصل على الشرعية الفلسطنيية 
الطويلة، لم تتمك  او العربية او الدولية، رغم حصولها على شرعية األمر الواقع. خالل هذه الفترة 

حركة حماس م  إقياع العديد م  الدول العربية، بتغننر مواقفها المعادية للحركة خصوصًا وان 
الحركة تواصل تعاونها مع إيران، فضاًل ع  انها ال تزال محسوبة على جماعة اإلخوان المسلمن ، 

 م  وجهة نظر تلك الدول.
جها، ال تشترط ان يتخلى أي فصنل ع  رؤيته السياسية ويعلم الجميع ان االنتخابات مهما كانت نتائ

وبرنامجه، فلقد كانت ميظمة التحرير الفلسطنيية احتضيت الجميع بما في ذلك فصائل كانت 
معارضة بقوة التفاقية أوسلو. هذا يعيي ان اليضال السياسي م  خارج اليظام السياسي الفلسطنيي 

 ب تصحيح البوصلة.سيكون صعبًا وغنر مجد استمراره، ما يتطل
بعد مرحلة االنقسام الطويلة، وغياب الثقة بن  أطراف الحركة الوطيية الفلسطنيية خسر خاللها 
الجميع، وتزعزعت نثقة الجماهنر الفلسطنيية بفصائلها وقياداتها السياسية، لم تعد مرفوضة فكرة 

ان تؤدي المحاصصة التوافق العام بن  الفصائل على الحصص لتبديد المخاوف، ولك  م  دون 
 الى تقليص المساحة المتاحة أمام المستقلن  والمجتمع المدني.

في هذا السياق، يجري حديث غنر مونثوق، حول إمكانية اتفاق حركتي فتح وحماس على المشاركة 
ضم  قائمة واحدة، لكييي اعتقد ان هذا االحتمال غنر وارد في ضوء قانون االنتخابات اليسبية، 

نكون أمام اتفاق على حصص كل طرف م  الطرفن ، يتم التحكم بها م  خالل عدد واألرجح ان 
 المرشحن  لكل طرف.

في هذا السياق، نثمة م  يتساءل ع  الدوافع التي تقف خلف التعديالت القانونية، التي أجراها 
الرئيس مؤخرًا على جهاز القضاء، ورفضتها معظم الفصائل األخرى. هياك م  يعتقد أن تلك 

لقرارات تستهدف وضع شروط معقدة أمام إمكانية مشاركة محمد دحالن وبعض الشخصيات الموالية ا
 له في االنتخابات.

م  المرجح ان تكون هذه واحدة م  المشكالت التي تعترض االنتخابات، لكيها ال تصل الى مستوى 
ان تتقدم  إفشالها، وهي في كل الحاالت ال تميع أي جهة او شخصية او تجمع شخصيات م 

بترشيح نفسها، بما في ذلك العديد م  الشخصيات المحسوبة على التيار الذي يقوده دحالن. واألكند 
 ان االنتخابات بداية طريق طويل نحو المصالحة التي تحتاج الى وقت وحوارات عميقة.

 18/1/2021األياك، راك هللا، 
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 مع الفلسطينيين "مسيرة سلمية"حان الوقت لـ  .65
 دييس روس
عيدما أعل  أرئنل شارون ننته االنسحاب م  قطاع غزة، ألقنُت قبل بضعة أشهر م  ذلك خطابا في 

 300إلى  200موضوع العالقات الخارجية امام اعضاء السلطة الفلسطنيية. وأمام جمهور م  
شخص شددت على حقيقة أنه نشأت للفلسطنينن  هذه األيام فرصة حقيقية: أن يستغلوا االنسحاب 

سرائنلي م  اجل تطوير وتيمية االقتصاد والحكم في غزة. إذا فعلوا ذلك فستتمك  األسرة الدولية اإل
)والجمهور في إسرائنل( أن يقولوا إنه إذا نجح هذا في غزة فله فرصة في أن ييجح في الضفة 
الغربية أيضا. م  جهة اخرى، إذا ما أصبحت غزة ميصة النطالق الهجمات ضد إسرائنل وأرضا 

فل  يحاول أحد اإلقياع بتطبنق هذا اليموذج الفاشل في أي مكان « اإلرهاب»صبة لتيمية ميظمات خ
 آخر.

عيدما طرحُت حججي هذه، لم أتوقع تغننرا فوريا في وعي الجمهور، ولكيي أردت أن أعرض عليه 
لذي الفرص واالحتماالت التي توجد أمام الفلسطنينن . لم يسارع جمهوري للبحث في الموضوع ا

طرحته، وفّضل التركنز على مسائل وحجج تقضي بأن أمنركا ال يمكيها أن تعتبر وسيطا نزيها. 
وكممثل ع  الرئيس بنل كلنيتون لمحادنثات السالم حرصت على أن اشنر إلى أني لست جزءًا م  

 إدارة جورج دبلنو بوش الذي أبعد أمنركا ع  مكانة الوسيط، سواء أكان نزيها أم غنر نزيه.
بدال م  ذلك فضل الوقوف جانبا ليس مثلما في عهد ادارة كلنيتون. سألت الجمهور هل وضع و 

اآلن، في السيوات االربع االخنرة، حن  تكون الواليات المتحدة تحرص على اال  أفضلالفلسطنينن  
جال تشكل وسيطا بن  الطرفن  في اليزاع؟ في أوساط الياس في الجمهور، الذي  لم يبدوا حتى االن خ

 زائدًا، لم يرفع أحد يده.
هذا ليس مفاجئًا حقًا. فاالنتفاضة الثانية وإن كانت خبت قلنال إال أنها لم تصل بعد إلى ميتهاها، 

آالف فلسطنيي )وألكثر م  ألف إسرائنلي أيضا(.  4وجبت ميذ اآلن ضحايا في األرواح لقرابة 
اي جهد للتوسط بن  الطرفن  فإنها ل  أضفُت انه حتى في الوقت الذي لم تبذل فيه ادارة بوش 

ال األوروبنون،  –تحاول أيضا ميع أي جهة أخرى م  أن تؤدي الدور. ولك  أحدا لم يعرض نفسه 
ال الروس، وال أي طرف آخر. لقد فهم الجميع بأن على الوسيط أن يكون لديه الوسنلة والقدرة على 

 لملء الفراغ الياشئ تقول كل شيء.التأنثنر على الطرفن ، وحقيقة أنه لم تيهض اي جهة 
 –خنرا كان أم شرا  –الواليات المتحدة هي الدولة الوحندة التي يمكيها أن تمارس ضغطا حقيقيا 
 سواء على اإلسرائنلنن  أم على الفلسطنينن . ال أحد آخر يمكيه أن يفعل ذلك.
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بل كم هو ناجع ومؤنثر. وختاما، قلُت على مسمعهم إن الموضوع المركزي ليس مدى نزاهة الوسيط 
فالوسيط الياجع هو الذي يفهم أنه ال يمك  ألي اتفاق أن يخرج إلى حنز التيفنذ إال إذا كان فيه ما 

، لدى الطرفن . وللقيام بدور الوسيط يجب أن يفهم بعمق ما لإلراداتيستجنب لالحتياجات، وليس 
او  –لطرفان ناضجن  لقرارات قاسية هي المواضيع الحنوية لكل طرف. م  الواضح أنه إذا لم يك  ا

فان حل  –الفلسطنيي غارقن  في مواضيع تاريخية واسطورية  –مثلما في حالة اليزاع اإلسرائنلي 
 اليزاع سيكون متعثرًا.

 –سواء اليفسية أم تلك المتعلقة بالمواضيع األساسية  –ان الفوارق بن  اإلسرائنلنن  والفلسطنينن  
جسرها. فال يمك  الدفع إلى األمام بفرص السالم م  خالل طرح اقتراحات  أكبر النوم م  أن يمك 

مآلها الفشل؛ فمحاولة كهذه تزيد فقط التهكم وتعمق عدم الثقة. وما هو ضروري، اآلن، هو إعادة 
 بياء الثقة بن  الطرفن . وهيا تفتح أمام الواليات المتحدة الفرصة للدخول إلى مهمة الوسيط.

بن  الدول العربية وإسرائنل خلقت واقعًا جديدًا في الميطقة. وهو يمكيه أن يواصل مسنرة التطبيع 
التقدم؛ ألنه يستجنب لمصالح الدول العربية، والن الفلسطنينن  تبنيوا ميذ اآلن انه ال يمكيهم أن 

 يوقفوه.
لسعودين  وبنيما يمك  لدولة اخرى مثل ُعمان ببساطة أن توقع على اتفاقات التطبيع، فان تقدم ا

يمكيه أن يحصل على مراحل فقط. ومثلما قال لي مسؤول كبنر م  ميطقة الخليج، فان السعودين  
سيطالبون إسرائنل، بالتوازي مع تقدم المسنرة، ان تعرض على الفلسطنينن  بوادر طنبة. مثال، يمك  

، وان يطلبوا م  إسرائنل للسعودين  أن يوقعوا على اتفاق تجاري، وأن يفتحوا مكتبا تجاريا في إسرائنل
أن تخفف م  ضائقة السك  والتشغنل للفلسطنينن  م  خالل إصدار تصاريح بياء قانونية 

 للفلسطنينن  في الميطقة ج.
 م  المفهوم أنه إذا خرج الفلسطنينون كاسبن ، فانه يتعن  علنهم هم أيضا أن يعطوا شنئا بالمقابل.

نيية أن توقف نظام دفع أموال الدعم ألبياء عائالت م  في مثل هذه الحالة يمك  للسلطة الفلسط
كانوا مشاركن  في أعمال عيف ضد اإلسرائنلنن ، والذي يزيد نثالنثة أضعاف ع  الدفعات التي 
يتلقاها باقي الفلسطنينن . بهذه الطريقة يكون دور الواليات المتحدة كوسيط ليس فقط أن تبيي زخما 

 ضا أن تستغلها كي تكسر الجمود بن  اإلسرائنلنن  والفلسطنينن .في مسنرة تطبيع العالقات، بل أي
قد ال تكون هذه هي اللحظة لمبادرات كبرى خارقة للطريق ولك  هذه بالتأكند اللحظة لبياء خطوات 

 عملية على األرض، يكون بوسعها إعادة بياء اإلحساس بالجدوى.
 «يديعوت»

 18/1/2021األياك، راك هللا، 
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 مازن أن يبعث برسالة إلى إدارة بايدن.. بإعالنه االنتخابات الفلسطينية؟هل أراد أبو  .66

 يال زيسرإ
سية ميصب رئيس السلطة ويحكم السكان الفلسطنينن  باسمها في يهودا  16يشغل أبو مازن ميذ 

والسامرة. ولكيه يحذر النوم م  إجراء انتخابات مثلما يحذر م  اليار وال يشعر بالحاجة ألن يحظى 
 خاللها بالشرعية في نظر رعاياه وفي نظر العالم.م  

كان يمك  اتهام إسرائنل بأنها تضع المصاعب والعراقنل التي تميع إجراء االنتخابات. ولك  للحقيقة، 
فإن أبو مازن نفسه ال يريد انتخابات بل ويخاف ميها. فبعد كل شيء، كانت آخر انتخابات أجريت 

 ه وعلى كل الفلسطنينن .وأوقعت مصنبة علي 2006في العام 
مثلما في المجتمعات الشرق أوسطية األخرى، غنر المعتادة على اإلجراء الديمقراطي بل وغنر 
الياضجة له، حققت حركة حماس في الحالة الفلسطنيية أيضًا األغلبية، وبذلك شقت طريقها للسيطرة 

تي تفصل النوم بن  حماس على قطاع غزة. عمليًا، فإن الجيش اإلسرائنلي وقوات األم  هي ال
وكرسي رئيس السلطة الفلسطنيية في رام هللا. وهذا األمر يعرفه أبو مازن أفضل م  اآلخري . ولكيه 
غنر اآلن طريقه، بل وتوصل إلى اتفاق مع حماس. ومع ذلك، فإنه اتفاق يثنر االشتباه. أواًل، م  

نيًا، ال يبدو أن السكان الفلسطنينن  الصعب االفتراض بأن أبو مازن بدأ يثق بحماس ويصدقها. نثا
متأنثرون قبنل االنتخابات أو معينون بها. وعلى أي حال، ال يوجد ضغط م  المندان إلجراء مثل 

 هذه االنتخابات.
وهذا ليس هو العمر الذي يبدأ فيه الياس حياة  86سيحتفل أبو مازن هذه السية بنوم منالده الـ 

نتخابات. وبالعموم، في السلطة الفلسطنيية مثلما في باقي أرجاء سياسية جديدة أو يسنرون إلى اال
العالم العربي، فإن الزعيم ال ييتخب في االنتخابات بل م  خلف الكواليس وبعد صراع قوى يكون 
أحيانًا عييفًا ومضرجًا بالدماء. وليست االنتخابات سوى غالف خارجي، بل ومزيف، يعطي الشرعية 

استولى على الحكم. قد يستهدف اإلعالن ع  االنتخابات أذني اليزيل الجديد  للزعيم بعد أن يكون قد
في البنت األبيض، وهدفه الحث على بدء عهد جديد في عالقات الفلسطنينن  مع واشيط . فبعد كل 
شيء، ستكون إدارة بايدن ميصتة الستعراض عابث للديمقراطية في أفضل صورها والتي يرغب أبو 

 له.مازن في تسويقها 
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 ذكريات من إدارة بوش
مهما يك  م  أمر، فإن اإلعالن ع  انتخابات في السلطة الفلسطنيية يضع دولة إسرائنل أمام 

، بضغط م  إدارة جورج بوش الودية، سمحت إسرائنل لحماس بأن تتيافس 2006معضلة. في العام 
سلو. واليتيجة معروفة. وعلى في االنتخابات، مع أن الميظمة اإلرهابية رفضت االعتراف باتفاقات أو 

إسرائنل هذه المرة أال تقع في الفخ أو تستسلم للضغط. في كل األحوال، نثمة شك بإجراء االنتخابات. 
ولك  حتى لو توجه الفلسطنينون إلى التصويت، فهي انتخابات ل  تقدم أو تؤخر، وفي أقصى 

 دث تغننرًا حقيقيًا على األرض.األحوال ستميح الوظائف والتشريفات للمتيافسن  ولكيها ل  تح
 17/1/2021إسرائيل اليوك 
 16/1/2021، القدس العربي، لندن
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