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 .."حل الدولتين"دعم اإلبقاء على القدس عاصمة لـ"إسرائيل" و  :المقبل األمريكي وزير الخارجية  .1
 العودة لالتفاق النووي و 
وفي الشأن الفلسطيني، الذي سمءه جو بءيدن لتولي وزابرة الخءبرجية األميركية،  أكد انتوني: وكءالت 

قءل وزير الخءبرجية األميركي المقبل إن الرئيس المنتخب جو بءيدن يرى أن التسوية الوحيدة القءبلة 
لي هي "حل الدولتين"، لكنه شكك بإمكءن إنجءز هذا الحل اإلسرائي-لالستمرابر في النزاع الفلسطيني

على المدى القصير. ودعء بلينكن اإلسرائيليين والفلسطينيين فوبرا إلى تجنب اتخءذ خطوات تزيد هذه 
الاملية تاقيدا. لكنه أكد في الوقت نفسه التزام اإلدابرة األميركية الجديدة بأن تظل القدس المحتلة 

 .بقء  السفءبرة األميركية هنءكعءصمة إلسرائيل، وعإ
دة إلى االتفءق النووي مع إيران، شرط أن تفي أن اإلدابرة مستادة للاو بلينكن وفي الشأن اإليراني أكد 
خالل جلسة االستمءع لتأكيد تايينه أمءم لجنة الاالقءت -وأضءف بلينكن  . طهران مجددا بءلتزامءتهء

"سنلجأ إلى ذلك كنقطة انطالق، مع حلفءئنء الذين سيكونون  -الخءبرجية بمجلس الشيوخ مسء  الثالثء 
ءق أقوى ويستمر وقتء أطول"، ماتبرا أن هذا األمر يفترض أن يشمل مجددا إلى جءنبنء، سعيء إلى اتف

 .البرنءمج اإليراني للصوابريخ البءليستية، إضءفة إلى وقف أنشطة طهران "المزعزعة" للشرق األوسط
 19/1/2021نت، الجزيرة. 

 
 فلسطينية تتعهد بمالحقة فريدمان قانونيًا بعد اعترافه بمشروع "مدينة داوود"لاالخارجية" " .2

تاهدت وزابرة الخءبرجية بمالحقة السفير األميركي لدى دولة االحتالل ديفيد فريدمءن قءنونيء، : برام هللا
لهء،  وأكدت الوزابرة في بيءن باد اعترافه بءلمشروع االستيطءني "مدينة داوود" وسط القدس المحتلة.

الثالثء ، أن القدس الشرقية بكءمل حدودهء ومسءحتهء بمء فيهء البلدة القديمة وعلدة سلوان هي أبرض 
، وهي الاءصمة األبدية لدولة فلسطين، "البءقية برغمء عن فريدمءن 1967فلسطينية محتلة منذ عءم 

وأكدت أنهء  القي".وإدابرته المنتهية واليتهء والخءبرجة عن كل تصنيف قءنوني أو دبلومءسي أو أخ
"ستأخذ على عءتقهء متءباة هذا الملف مع الخبرا  القءنونيين والجهءت المانية للبحث في امكءنية 

 محءسبة ومسء لة المستوطن فريدمءن امءم المحءكم الدولية وذات االختصءص".
 19/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 الروسي الشيخ يلتقي وزير الخارجية .3
محمود عبءس، برئيس الهيئة الاءمة  يةفلسطينال السلطةالتقى المباوث الخءص لرئيس : موسكو

للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة" فتح" الوزير حسين الشيخ، وزير الخءبرجية الروسي 
كمء عقد الشيخ، مشءوبرات مفصلة مع مباوث الرئيس للشرق األوسط وشمءل  سيرغي الفروف.
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وقد تم البحث، في كءفة القضءيء الحيوية  إفريقيء، نءئب وزير الخءبرجية الروسية ميخءئيل بوغدانوف.
لتطوير عالقءت الصداقة الفلسطينية الروسية، مع التركيز على تنفيذ االتفءقءت التي تم التوصل إليهء 

ء المسءعدة وأعرب الشيخ عن شكر فلسطين الاميق لموسكو على تقديمه على أعلى المستويءت.
 للتغلب على وعء  فيروس "كوبرونء" المستجد في الضفة الغرعية وقطءع غزة.

 19/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 " خالل أيامكورونا"شحنة أولى من اللقاح الروسي لـ السلطة الفلسطينية تتسلم .4
سلم السلطة الفلسطينية )الثالثء ( شحنة قءل مسؤول إسرائيلي إن من المقربر أن تت الضفة الغرعية:

المضءد لفيروس كوبرونء، وفقًء « سبوتنيك في»أولى مكونة من خمسة آالف وحدة من اللقءح الروسي 
وكءنت وزيرة الصحة الفلسطينية قد أصدبرت موافقة على االستخدام االستثنءئي  «.برويترز»لوكءلة 
 في األبراضي الفلسطينية.« سبوتنيك في»للقءح 

 5000الجءنب الروسي وافق على إبرسءل »ءل السفير الفلسطيني لدى بروسيء عبد الحفيظ نوفل: وق
نحن بصدد استكمءل االتفءق مع »وأضءف: «. جرعة مجءنية نأمل أن تصل مع نهءية هذا األسبوع

ألف شخص... الجءنب  50ألف جرعة لقءح، بمانى أنهء تكفي لـ 100الحكومة الروسية لشرا  
 «.ألف جرعة لقءح الشهر المقبل 100نء أنهم ال يستطياون أن يقدموا لنء سوى الروسي أبلغ

 19/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 إعادة الحقوق لألسرى المقطوعة رواتبهمبحر: يجب  .5
برئيس المجلس التشرياي بءإلنءبة د. أحمد بحر في وقفة تضءمنية نظمهء المجلس التشرياي  قءل

"إننء مع  والمحربرين وفصءئل المقءومة بمقر وزابرة األسرى بغزة الثالثء : بءلتاءون مع وزابرة األسرى 
االنتخءبءت ومع وحدة الشاب الفلسطيني، األمر الذي يتطلب أن تاءلج باض الملفءت ومن بينهء 
إعءدة الحقوق لألسرى المقطوعة برواتبهم، فكيف يمكن لالنتخءبءت أن تنجح واألسرى وأسر الشهدا  

، وغزة محءصرة؟!". وأضءف "نحن مع انتخءبءت قءنونية نزيهة، في ظل منظومة مقطوعة برواتبهم
قضءئية نزيهة وليست ممنهجة، ومع لجنة تحضر لالنتخءبءت تضم كءفة شرائح ومنءطق الوطن، 

 لنسير سويًء في طريق الوحدة الوطنية بخطى ثءبتة".
 19/1/2021، فلسطين أون الين
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 اءات ضد قطاع غزة لتفادي "صدمة الصناديق""األغا" يدعو عباس إللغاء اإلجر  .6
عبر دعء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السءبق، زكريء األغء في برسءلة وجههء لعبءس نشرهء 

الشخصي أمس على موقع "فيس بوك، برئيس السلطة محمود عبءس، إللغء  كءفة اإلجرا ات  حسءبه
 نتخءبءت".ضد قطءع غزة لتفءدي مء أسمءه "صدمة صنءديق اال

 19/1/2021، فلسطين أون الين

 
 االحتالل يوافق على اإلفراج عن معدات جواز السفر البيومتري برام هللا: وزارة الداخلية  .7

برام هللا: قءل وكيل وزابرة الداخلية يوسف حرب، إنه تم االتفءق بشكل نهءئي مع سلطءت االحتالل، 
، 2018ري، المحتجزة في المينء  منذ الاءم لإلفراج عن المادات الخءصة بجواز السفر البيومت

أشهر من  6وأشءبر إلى أنه باد وصول المادات، "فإننء نحتءج لمدة  وستصل إلى فلسطين خالل أيءم.
أجل البد  بإصدابر الجواز، ألننء بحءجة لتركيب المادات في كل المديريءت، فيمء يكون إصدابر 

 الجواز بمقر الوزابرة في برام هللا".
 19/1/2021، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 
 حوار القاهرة.. ملفات انتخابية شائكة بانتظار الفصائل الفلسطينية .8

إن األخيرة تنتظر دعوة مصرية  ،قءلت مصءدبر من الفصءئل الفلسطينية للجزيرة نت: غزة-برائد موسى
اير/شبءط المقبل، وسترسم نتءئجه برسمية تحدد تءبريخ انطالق الحوابر، والذي يرجح أن يكون مطلع فبر 

مراحل  3مالمح المرحلة المقبلة على ضو  المرسوم الرئءسي الذي حدد مواعيد االنتخءبءت على 
أيءم  3وعلمت الجزيرة نت من مصءدبر متطءبقة أن الحوابر سيكون محددا بسقف زمني من  متتءلية.

القضء   -حسب المصءدبر السءبقة-ومن أبرز الملفءت على أجندة الحوابر  ..وال يزيد على أسبوع
واألمن المخوالن بءإلشراف على االنتخءبءت وحمءيتهء، والحريءت الاءمة وحرية الدعءية االنتخءبية، 
والقوائم االنتخءبية، وانتخءبءت القدس المحتلة، وسبل تمكين المقدسيين من المشءبركة ترشحء وانتخءبء 

وآليءت انتخءبءت المجلس الوطني )البرلمءن(، والبدائل  في حءل منات إسرائيل إجرا هء داخل المدينة،
 المتءحة في الدول التي تمنع إجرا  االنتخءبءت على أبراضيهء مثل األبردن.

 19/1/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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 حماسحركة يتحدث عن تعاظم قوة  "الشاباك"تقرير لـ  .9
لشءبءك(، انخفءضء في عدد الامليءت الذي أظهر تقرير نشره جهءز األمن الاءم اإلسرائيلي، )ا برام هللا:

من قبل فلسطينيين ضد إسرائيل، لكن مع ذلك لم يخف الجهءز مخءوف من أن  2020سجل عءم 
وكشف الشءبءك، أنه أحبط  بتصايد ملحوظ وتوتر أمني في األبراضي الفلسطينية. 2021يتميز عءم 

ءز األمن الاءم لم يخف احتمءال قويء لكن جه في الضفة الغرعية.« هجومء» 430في الاءم المنصرم، 
الجريمة »في الفترة القريبة هو مواجهة « التحدي األهم»وقءل الشءبءك إن  البرتفءع التوتر هذا الاءم.

، التي تشن هجمءت «شبيبة التالل»المستفحلة حءليء داخل الاصءبة االستيطءنية اإلبرهءبية « القومية
ل جميع هذه الاوامل تحديءت للمؤسسة األمنية، التي لفتت كراهية ضد الفلسطينيين بشكل مقلق. تشك

أيضء إلى أن التهديد الرئيسي في السنوات القءدمة، هو تاءظم قوة حركة حمءس، المستمرة في تحسين 
 قدبراتهء الاسكرية داخل قطءع غزة، بمء في ذلك محءوالتهء المستمرة لتنفيذ عمليءت في الضفة.

 20/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 الجبهة الشعبية" تبحث مع بوغدانوف المستجدات الفلسطينية .11
 بحث وفد من الجبهة الشابية لتحرير فلسطين، مع نءئب وزير الخءبرجية الروسي ميخءئيل بوغدانوف،
مستجدات القضية الفلسطينية. جء  ذلك خالل لقء  جماهء في الاءصمة الروسية موسكو، بحسب 

لبيءن، "تنءول اللقء  المستجدات السيءسّية الفلسطينّية والارعّية والدولّية بيءن للجبهة الشابية. وعحسب ا
واناكءسءتهء على المسءبر الفلسطيني". ولفت البيءن أن الوفد الروسي "أكد أهمية إنهء  االنقسءم، 

 ووحدة الصف الفلسطيني في مواجهة استحقءق المرحلة ومخءطرهء على القضية الفلسطينية". 
 19/1/2021، ينفلسطين أون ال

 
 معنية أن تكون هناك قائمة وطنية الحركة قيادي بحماس: .11

سهيل الهندي أن االنتخءبءت الاءمة المرتقبة هذا الاءم  أكد عضو المكتب السيءسي لحركة حمءس د.
ستؤثر تأثيًرا كبيًرا في برسم المسءبر السيءسي الفلسطيني، من حيث توحيد المرجعية الوطنية والسيءسية 

أن الحركة مستادة للاملية االنتخءبية من نءحيتين، األولى ثقتهء الكبيرة وأكد  الفلسطيني.للشاب 
بءلجمهوبر الفلسطيني، "ونحن على يقين أننء سنحقق إنجءزات كبيرة بءلاملية االنتخءبية سوا  بءلضفة 

يتصل أو غزة". وأوضح أن حمءس شكلت لجنة انتخءبية لإلشراف على االنتخءبءت ومتءباة كل مء 
بهذا الملف، "وهي على استاداد لتقديم صوبرة نءصاة بءلنسبة إلى المرشحين واالنتخءبءت ككل"، وأن 
تابر تابيًرا دقيًقء عن المكنون الداخلي للشاب الفلسطيني الذي سيختءبر من يراه منءسًبء ويوصل 
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رشحيهء، عّد الهندي برسءلة الماءنءة والثوابت. وعشأن إذا مء كءنت حمءس قد استادت فالًيء وحددت م
هذا الموضوع سءبًقء ألوانه حءليًّء، مضيًفء بأن لجنة االنتخءبءت الداخلية ستحدد آلية اختيءبر المرشحين 

 والقءئمة، "وحمءس مانية أن تكون هنءك قءئمة وطنية".
 19/1/2021، فلسطين أون الين

 

 
 بؤرة إلى مستوطنات رسمية  49غانتس يجهض خطة نتنياهو لتحويل  .12

أبيب: أجهض برئيس الحكومة البديل وزير األمن، بيني غءنتس، محءولة برئيس الوزبرا ، بنيءمين  تل
نتنيءهو، أمس )الثالثء (، اتخءذ قرابر بإضفء  الشرعية على البؤبر االستيطءنية. وبرفض غءنتس مجرد 

تسلم  طرح االقتراح على جدول أعمءل الحكومة، وقءل إن اتخءذ قرابر حسءس كهذا قبل يوم واحد من
 .الرئيس األميركي جو بءيدن مقءليد الحكم ياد تصرفًء غير مسؤول

 20/1/2021، الشرق األوسط، لندن
  

   أورن يفتاحئيل: من على تخوم ما بعد الصهيونية .13
م البروفيسوبر أوبرن يفتءحئيل، األستءذ في جءماة بن غوبريون في بئر السبع وأحد : محمود مجءدلة قدَّ

ن لمء باد الصهيونية، تاريًفء شءماًل للنظءم الثيوقراطي عموًمء، وتطبيق إسرائيل أبرز المثقفين النقديي
الخءص له )يطلق عليهء تسمية "إسرائيل/ فلسطين"(، وذلك بتطبيقهء نظءًمء يمكّنهء من التوسع 
واإليغءل في فرض السيطرة اإلثنية على األبرض المتنءزع عليهء، بطريقٍة تجال من الدولة أداة توفِّر 
المؤسسءت واآلليءت والقوانين التي تضفي الشرعية على عنفهء الُمستخدم لتثبيت سيطرتهء وإبرغءم 
الفلسطيني على الرضوخ، أي لتطبيق دكتءتوبريتهء اإلثنية ولتطهيرهء اإلثني، ولتازيز القنءعءت 

اإلثني، بأحقّيتهء بءألبرض بنسجهء الروايءت التءبريخية األسطوبرية، إذ "ال يتطلع النظءم القومي 
وعخءصة االستيطءني، إلى دمج األمة بءلدولة، بل يحءول توجيه االتهءمءت للهويءت الجمعية 
وإقصء هء... لذلك فإن السمة الرئيسية للنزاع خالل الاقود الثالثة األخيرة استنفرت عمليءت 

 .] "االستيطءن الواساة ضد المقءومة الفلسطينية والصمود الفلسطيني
 19/1/2021، 48عرب 
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   اإلسرائيلية: الخالفات ال ُتفسد للمصالح قضية -العالقات الروسية .14
يؤكد تقرير للمركز الفلسطيني للدبراسءت اإلسرائيلية )مدابر( أن الاالقءت  :القدس الارعي“ -النءصرة
 .اإلسرائيلية تقوم على مبدأ أن الخالفءت ال تفسد للمصءلح قضية –الروسية 

ئيلية المتتءلية على األبراضي السوبرية تثير مجددا األسئلة حول حدود ويشير إلى أن الهجمءت اإلسرا
اإلسرائيلية حيءل سوبرية، وهل تملك إسرائيل تصريحء بروسيء مفتوحء أم محدودا؟  -التفءهمءت الروسية

أم أنهء ال تملك أي تصريح للامل في األجوا  السوبرية، ولمءذا تلوذ القوات الروسية بءلصمت تجءه مء 
حليفهء المفضل في منطقة الشرق األوسط؟ ثم مء هي فاءلية منظومة الدفءع الجوي  يتارض له

، وهل حقء 2018التي تزودت بهء سوبرية من موسكو في أواخر الاءم  300الماروفة بصوابريخ إس 
 بءتت هذه المنظومة في عهدة السوبريين أم أن الروس يتحكمون بهء؟

 -من تفءصيل بءلغة التاقيد والتداخل للاالقءت الروسية هذه األسئلة وغيرهء الكثير ليست إال جز ا
اإلسرائيلية التي مرت في أطوابر متنوعة من الصاود والهبوط، واألزمءت واالنفراجءت، ومع ذلك 
يمكن القول إنهء كءنت ومء زالت عالقءت جيدة ومميزة برغم عدة ملفءت شءئكة وتبءينءت جوهرية بين 

 .الدولتين
 19/1/2021 القدس العربي، لندن،

 
 هو األكبر« الليكود»نتنياهو يفكك األحزاب المنافسة ليبقى  .15

اعترف مسؤول في ماسكر اليمين المقرب من برئيس الوزبرا ، بنيءمين : نظير مجلي - تل أبيب
نتنيءهو، بأن الخطة التي يسير عليهء الليكود اليوم مبنية على تفكيك األحزاب اإلسرائيلية المنءفسة 

ينية والوسطية واليسءبرية، اليهودية والارعية، وذلك حتى يبقى الليكود أكبر كتلة، ويكون له، سوا  اليم
 .برئيس الدولة، برؤوعين برفلين، مجبرًا على تكليف نتنيءهو بتشكيل الحكومة القءدمة

وقءل المصدبر إن نتنيءهو، الذي وضع هذه الخطة، نجح بءلفال في تحقيق جز  كبير منهء حتى 
يكمل مهمته. وكءنت الخطوة األولى في هذه الخطة قد تحققت باد شهر من  اآلن، ويتوقع أن

وحطمه تمءمًء. فباد أن كءن هذا « كحول لفءن»االنتخءبءت األخيرة، حين فتت حزب الجنراالت 
نءئبء( في االنتخءبءت األولى من سنة  35الحزب قد جرف عددًا مسءويًء لادد نواب حزب الليكود )

أحزاب، هي:  5نءئبًء(، وتمزق إلى  33في االنتخءبءت التءلية وابرتفع مجددًا إلى  32، )هبط إلى 2019
برئءسة موشيه « تيلم»برئءسة يءئير لبيد، و« يوجد مستقبل»برئءسة بيني غءنتس، و« كحول لفءن»

برئءسة برون خلدائي وآفي نيسءن « اإلسرائيليون »برئءسة يوعز هندل، و« ديرخ ايرتس»يابلون، و
 .كوبرن 
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، اتحءد أحزاب اليمين، إلى كتلتين، إحداهمء برئءسة نفتءلي بنيت، «يمينء»نجح نتنيءهو في تفكيك كمء 
والثءنية برئءسة بتسلئيل سموترتش، ويساى اآلن لضمءن أال تسقط كتلة سموترتش، ولذلك يفتش عن 

بءالنضمءم ، برافي بيرتس، «البيت اليهودي»قوى في اليمين تنضم إليهء. وأقنع وزير القدس عن حزب 
أواًل، ويحءول ضم حزب كهءنء المتطرف برئءسة ايتءن بن جبير، متاهدًا لهذا التكتل المتطرف جدًا، 

 .بأن يضمه إلى ائتالف الحكومي ويمنحه وزابرة أو أكثر
 لألحزاب الارعية. « القءئمة المشتركة»ويواصل نتنيءهو الامل على تفكيك 

 20/1/2021، الشرق األوسط، لندن
  

  إسرائيلي يحارب مشروع ترميم بيوت في القدسوزير  .16
تجءوب وزير القدس في الحكومة اإلسرائيلية، برافي بيرتس، مع طلب المنظمءت اليهودية االستيطءنية، 

وقءل بيرتس  .وأعلن أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بتنفيذ مشءبريع ترميم بيوت في القدس الشرقية
س الموحدة بكل أحيءئهء تحت السيءدة اإلسرائيلية ولن نسمح ألي طرف أجنبي للتدخل القد»إن 
، محذبرًا، السلطة الفلسطينية بأنهء تمس بءلسيءدة اإلسرائيلية وأن حكومته لن تسمح بهذا، وأنه «فيهء

 .شخصيًء سيامل بكل قوته إلجهءض مشروع السلطة
 20/1/2021، الشرق األوسط، لندن

 
يتخلى عن نتنياهو الحزب اليميني الجديد يعارض دولة فلسطينية ويلتزم « طناتالمستو »رئيس  .17

  تجميد الضم
الحءكم، أعلن برئيس « الليكود»في تطوبر يحسب ضرعة كبيرة لحزب ت: نظير مجلي -تل أبيب

اإلسرائيلية في الضفة الغرعية، ديفيد الحيءني، تخليه عن دعم برئيس الوزبرا ، « مجلس المستوطنءت»
برئءسة « تكفءه حدشء )أمل جديد(»ين نتنيءهو، في االنتخءبءت المقبلة، واالنضمءم إلى حزب بنيءم

يخدم المشروع االستيطءني  لم»، و«نتنيءهو ليس يمينيًء حقيقيءً »غدعون سءعر، المنءفس، قءئاًل إن 
مجلس »وخطوة الحيءني هذه ذات داللة؛ إذ إن داني ديءن، الرئيس السءبق لـ « .كمء يجب

، كءن قد سبقه إلى مهءجمة نتنيءهو واالنضمءم إلى سءعر. والمستوطنون البءلغ عددهم «ستوطنءتالم
ألفًء في القدس الشرقية المحتلة(، يشكلون  251ألفًء في الضفة الغرعية، و 460ألف نسمة ) 700نحو 
في  80في المءئة من أصحءب حق االقتراع، ولكنهم بسبب ابرتفءع نسبة التصويت لديهم ) 6نحو 

 في المءئة من النءخبين الفاليين.  7في المءئة(، يشكلون نسبة  70المءئة( عن المادل الاءم )
 20/1/2021، الشرق األوسط، لندن
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   استطالع: رغم التصدر.. نتنياهو غير قادر على تشكيل حكومة .18

كود وبرئيس أظهر استطالع ُنشر يوم الثالثء ، أن احتمءل أن يشكل زعيم حزب اللي: محمود مجءدلة
الحكومة اإلسرائيلية، بنيءمين نتنيءهو، حكومة باد االنتخءبءت المقبلة ضئيل جدا، في ظل الخريطة 

، وأن برئيس حزب "تيلم"، موشيه ياءلون، سيبقى خءبرج الحلبة 24السيءسية المتوقاة للكنيست الـ
 .السيءسية ولن يتجءوز حزعه نسبة الحسم

 30، يحصل الليكود لو جرت االنتخءبءت اآلن على FM  103ةووفقء لالستطالع، الذي نشرته إذاع
مقادا، وحزب "ييش  17مقادا، فيمء سيحصل حزب "تيكفء حداشء"، برئءسة غدعون سءعر، على 

مقادا، وتحءلف أحزاب اليمين المتطرف "يمينء" برئءسة نفتءلي بينيت  14عتيد" برئءسة يءئير لبيد على 
 .مقءعد 10كة على مقادا، والقءئمة المشتر  11على 

مقءعد، وحزب "يسرائيل بيتينو" برئءسة أفيغدوبر  8وحسب االستطالع يحصل حزب شءس على 
 .مقءعد 7مقءعد. فيمء تحصل كتلة "يهدوت هتوبراة" على  7ليبرمءن على 

مقءعد، ويستمر تراجع حزب "اإلسرائيليين" برئءسة  5وتوقع االستطالع حصول حزب ميرتس على 
 .مقءعد 4حصل على برون حولدائي وي

وتبين من هذا االستطالع، خالفء لالستطالعءت السءبقة، أن حزب "الصهيونية الدينية" برئءسة عضو 
مقءعد، كمء يحصل حزب  4الكنيست بتسلئيل سموتريتش، المنشق عن "يمينء"، سيحصل على 

 .مقءعد أيضء 4"كءحول الفءن" برئءسة بيني غءنتس على 
حزب الامل وحزب "تيلم"، وحزب "تنوفء" برئءسة عوفير شيلح، وحزب في المقءبل، بفشل كل من 

"عوتمسء يهوديت"، برئءسة إيتمءبر بن غفير، والحزب "االقتصءدي"، برئءسة يءبرون زليخه، بتجءوز 
 .نسبة الحسم

مقءعد في  10وأظهر االستطالع أن األحزاب التي تفشل بتجءوز نسبة الحسم، قوتهء مجتماة تاءدل 
 .الكنيست

عحسب هذه النتءئج، فإن كتلة "يمينء" ستمثل الكتلة المرجحة في المنءفسة على هوية الماسكر الذي و 
يشكل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، إذ أن قوة ماسكر نتنيءهو )كتلة برئءسة نتنيءهو ومدعومة من 

ءفس لنتنيءهو مقادا، فيمء تاءدل قوة الماسكر المن 48األحزاب الحريدية وحزب سموتريتش(، تاءدل 
 .مقادا )دون حسءب مقءعد المشتركة المتوقاة( 51

وتظل فرص نتنيءهو ضعيفة في تشكيل حكومة مقبلة برغم تصدبر الليكود حيث أن انضمءم بينيت 
 .عضو كنيست فقط 59إلى نتنيءهو سيوفر لألخير دعم 

 19/1/2021، 48عرب  
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 " إسرائيل"دراسة إسرائيلية: الصين تتعمد تقليص استثماراتها في  .19
، ومنذئذ بدأ حجم هذه 2018بلغت االستثمءبرات الصينية في إسرائيل ذبروتهء في الاءم : بالل ضءهر

االستثمءبرات يتراجع. وأشءبرت دبراسة صءدبرة عن "ماهد أبحءث األمن القومي" في جءماة تل أبيب، 
تباءت وعء  كوبرونء،  أمس اإلثنين، إلى أن بين أسبءب هذا التراجع تغيير سلم األولويءت في الصين،

وبرعمء تغّير بيئة االستثمءبرات في إسرائيل بءلنسبة للشركءت الصينية، وذلك في إطءبر ضغوط سيءسية 
أميركية، ومطءلبة إدابرة الرئيس األميركي المنتهية واليته، دونءلد ترامب، إسرائيل بإعءدة النظر 

لضغوط األميركية على إسرائيل في هذا باالقءتهء االقتصءدية مع الصين. وتوقات الدبراسة استمرابر ا
 .االتجءه خالل والية الرئيس األميركي المنتخب، جو بءيدن

 19/1/2021، 48عرب 
 

 وحدة استيطانية جديدة 2,600عطاءات إسرائيلية لبناء  .21
وحدة  2,600أعلنت سلطة األبراضي اإلسرائيلية، مسء  أمس الثالثء ، عن نشر عطء ات لبنء  

وعحسب موقع واي نت الابري،  .مستوطنءت بءلضفة الغرعية وشرقي القدس 7في استيطءنية جديدة 
وحدة سكنية ستكون في نطءق بنء  مبءٍن جديدة، في حين أن البءقي سيتم في إطءبر توسيع  182فإن 

 .مبءٍن سءبقة لزيءدة عدد الوحدات االستيطءنية
بءلقدس، حيث سيتم فتح المزادات ومن بين المستوطنءت التي سيبنى فيهء بسغءت زئيف، وهءبر حومء 

 .الالنية في النصف الثءني من الشهر المقبل
 20/1/2021القدس، القدس، 

 
 تحذيرات من إغالق رابع يؤثر على االنتخابات اإلسرائيلية .21

حذبرت مصءدبر إسرائيلية، الليلة المءضية، من إمكءنية أن تدخل إسرائيل قريًبء في إغالق شءمل هو 
مرت زيءدة اإلصءبءت والوفيءت، وذلك برغم تمديد اإلغالق الحءلي لاشرة أيءم الرابع في حءل است

 أخرى.
وفي حءل تم فرض إغالق برابع في شهر مءبرس/ آذابر المقبل، فقد يكون لذلك تأثير على االنتخءبءت 

وقءل مسؤول من لجنة االنتخءبءت، في حءل لم  التي ستجري في الثءلث والاشرين من ذاك الشهر.
نء  موظفين اللجنة من اإلغالق من الحجر الصحي فلن تجري االنتخءبءت، ويتاين على يتم استث

 الحكومة السمءح للجمهوبر بمغءدبرة المنزل للتصويت وتشغيل وسءئل النقل الاءم.
 20/1/2021القدس، القدس، 
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 اإلسرائيليةحكومة المدير وحدة اآلثار في برفقة مستوطنون يقتحمون "األقصى" مجددا  .22
جد أفءدت دائرة األوقءف اإلسالمية في القدس، "بتجدد االقتحءمءت لسءحءت المس: القدس المحتلة

وذكرت  االقصى من قبل سوائب المستوطنين الثالثء ، خءصة المنطقة الشرقية من سءحءت المسجد".
 .قتحءماالأن مدير وحدة اآلثءبر في حكومة االحتالل، شءبرك في 

 19/01/2021 ،قدس برس
 

 في سجون االحتاللالفلسطينيين إصابة جديدة بـ"كورونا" بين األسرى  .23
( من الخليل، عءمءً  53الفلسطيني، الثالثء ، إصءبة األسير فتحي النجءبر ) أعلن نءدي األسير: برام هللا

( في سجن "النقب الصحراوي"، حيث 10بفيروس "كوبرونء"، وهو أحد األسرى الذين يقباون في قسم )
، وحكم بءلّسجن 2002أن األسير النجءبر الذي اعتقل عءم موضحًء  ُسجلت فيه عدة إصءبءت مؤخًرا.

أن  يهُيشءبر إلوممء  ياءني من عدة مشءكل صحية صعبة نتجت خالل سنوات اعتقءله.( عءًمء، 30لـ)
إصءبة ُسجلت بين صفوف األسرى بفيروس "كوبرونء" منذ بداية انتشءبر الوعء ، أعالهء  250أكثر من 

 .في سجن "جلبوع"
 19/01/2021 ،قدس برس

 
 2020داري" خالل أمر "اعتقال إ 1114أصدر  اإلسرائيلي "هيئة األسرى": االحتالل .24

كشفت "هيئة شؤون األسرى والمحربرين"، النقءب عن اصدابر سلطءت االحتالل اإلسرائيلي نحو : غزة
برئيس وحدة وأكد  .جديداً  أمراً  467(، من بينهء 2020أمر "اعتقءل إدابري" خالل الاءم المنصرم ) 1114

أن سلطءت االحتالل تواصل احتجءز  الدبراسءت والتوثيق بءلهيئة، عبد النءصر فروانة، اليوم األبرعاء ،
وعّين أن االعتقءالت اإلدابرية الجديدة تشكل مء نسبته  ، في ظروف صعبة.ادابريءً  ماتقالً  380زهء  

في المءئة من األوامر الصءدبرة خالل الاءم، فيمء بلغت أوامر تجديد االعتقءل اإلدابري نحو  41.9
 مجموع األوامر الصءدبرة خالل الاءم المنصرم. في المءئة( من 58.1وتشكل مء نسبته ) امراً  647

 19/01/2021 ،قدس برس
 

 يعيشون بالضفة الغربية ين الذينمستوطنلل انخفاض في النمو السكاني .25
أظهرت بيءنءت استيطءنية إسرائيلية، أن عدد المستوطنين الذين يقطنون بمستوطنءت : ترجمة خءصة

وعحسب صحيفة  مستوطنة. 150يعيشون في نسمة،  47033الضفة الغرعية وغوبر األبردن بلغ 



 
 
 
 

 

 14 ص              الادد:             // برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

، 2020خالل عءم  %6.2"يسرائيل هيوم"، فإن هنءك انخفءًضء في أعداد النمو السكءني، حيث بلغ 
 .2019عءم  %4.3مقءبرنًة بـ 

 20/1/2021 ،القدس، القدس
 

 انتهاك بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني  1200تقرير:  .26
انتهءك بحق المحتوى الرقمي  1200 ،ركز صدى سوشءلمل ،وّثق تقرير سنوي : وكءلة األنءضول

الفلسطيني على شبكءت التواصل االجتمءعي، نّفذتهء إدابرة تلك الشبكءت، في وقت تتجءهل فيه 
حظر البث المبءشر، وإزالة محتوى، وتضييق وكءن من بين هذه االنتهءكءت  المحتوى اإلسرائيلي.

مبءدبرة شبءبية فلسطينية تتاءمل مع وياتبر المركز  .الوصول والمتءباة، وتقييد نشر، وحظر أبرقءم
إدابرات مواقع التواصل االجتمءعي، في محءولة إلنصءف المحتوى الفلسطيني، وتقوم بتوثيق 

ووفق استطالع للرأي، نشر نتءئجه المركز في التقرير  االنتهءكءت التي يتارض لهء هذا المحتوى.
سءبءتهم لحذف أحد المنشوبرات من قبل إدابرات مواقع من المستطلاين بتارض ح %61السنوي، أفءد 

 بأنهم تارضوا لتهديد، دون ذكر مصدبره. %1.53التواصل، في حين أفءد 
 19/01/2021 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 من مؤشرات جودة الحياة %80أسوأ من اليهود في  48فلسطينيو : وضع إسرائيلية معطيات .27

الصءدبرة عن دائرة اإلحصء ات المركزية اإلسرائيلية، أظهرت الماطيءت : محمود مجءدلة -تحرير
لقيءس مستوى جودة  مؤشراً  62من أصل  50أسوأ من اليهود في  48فلسطينيو الثالثء ، أن وضع 

من مؤشرات  %80في  48فلسطينيو ، حيث تخلف "إسرائيل"الحيءة لدى الفئءت السكءنية المختلفة في 
في تساة مؤشرات عن اليهود، وفي ثالثة مؤشرات  48نيو في حين تفوق فلسطي قيءس جودة الحيءة.

)جودة  أظهر المسح مستويءت متسءوية. وعّين المسح أن اليهود يتقدمون في مؤشري نوعية الامل
 التوظيف( والشاوبر بءألمن الشخصي.

 2021/1/19 ،48عرب 
  

  جنوبي الخليل شتلة زيتون شرق يطا 100مستوطنون يقتلعون أكثر من  .28
شتلة زيتون في منطقة شاب البطم، بءلقرب من  100اقتلع مستوطنون، الثالثء ، أكثر من : يلالخل

فيمء تجدبر اإلشءبرة إلى  مستوطنة "أفيجءل"، الجءثمة على أبراضي المواطنين شرق يطء جنوب الخليل.
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أن المستوطنين وقوات االحتالل ياتدون على سكءن شرق يطء وممتلكءتهم، لدفاهم للرحيل عن 
 اضيهم لصءلح االستيطءن.أبر 

 2021/1/19 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المغربي يجّمد عضويته احتجاجًا على التطبيع "العدالة والتنمية"نائب في  .29
يعيش حزب الادالة والتنمية المغرعي، متزعم االئتالف الحكومي )مرجعية إسالمية(، على  الرعءط:

برئيس الحكومة، واألمين الاءم للحزب ساد الدين إيقءع أزمة داخلية وذلك على خلفية توقيع 
قدم فقد  من ديسمبر )كءنون األول( المءضي.. 22الاثمءني، على اتفءقية التطبيع مع إسرائيل في 

عبد الازيز الامءبري استقءلته من األمءنة الاءمة للحزب، وهو أيضًء عمدة مدينة الدابر البيضء ، فيمء 
زيد، تجميد عضويته في الحزب، وهو عضو سءبق في األمءنة  قربر النءئب المقرئ اإلدبريسي أبو

 الاءمة للحزب.
ولم يدل الامءبري وأبو زيد بأي توضيحءت بشأن سبب االستقءلة، لكن مصدبرًا من الحزب قءل  
بسبب برفضهمء توقيع األمين الاءم للحزب على »إن القيءديين اتخذا موقفهمء « الشرق األوسط»لـ

في غضون ذلك، قءل قيءدي في الحزب  براسال قيءدة الحزب بهذا الشأن. ، وأنهمء«اتفءق التطبيع
إنه سيكون على الدوبرة الاءدية للمجلس الوطني للحزب أن تنءقش وتصدبر بيءنًء « الشرق األوسط»لـ

يدعم القيءدة الحءلية للحزب، ألن موضوع إعءدة الاالقة مع إسرائيل اتخذ على أعلى المستويءت في 
 به الموقف األميركي من قضية الصحرا  المغرعية.المغرب، ويرتبط 

 20/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 يتهم ظريف بلقاء ضابط إسرائيلي قبل اغتيال سليماني اإليراني في البرلماننائب  .31
عبر توجيه إنذابرين، وعخ البرلمءن اإليراني، وزير الخءبرجية محمد جواد ظريف، على  طهران:

وصوت  دابرة األميركية باد ثالثة أسءبيع فقط على مقتل قءسم سليمءني.محءوالته للتفءوض مع اإل
أغلبية البرلمءن ضد أجوعة ظريف على سؤال من ممثل مدينة مشهد، جواد كريمي قدوسي، حول 
األسبءب التي دفاته إلعالن استاداده للتفءوض باد مقتل سليمءني، متهمًء ظريف بأنه التقى ضءبطًء 

 في بغداد.« فيلق القدس»، قبل أسبوع من مقتل قءئد «يمنبر »إسرائيليًء يدعى 
ونفى ظريف علمه بهوية أحد مرافقي مسؤول أميركي قءد تلك المفءوضءت. وقءل في إشءبرة إلى  

الشخص الذي أبراد التفءوض من قبل األميركيين ونستفيد منه، برافقه شخص »الوسيط األميركي، إن 
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لم نكن نارفه ولسنء على دبراية، »، وقءل «لفترة عشر سنوات آخر، اتضح الحقًء أنه أقءم في إسرائيل
 «.نحن نارف من أجرى اللقء  مانء والشخص المرافق كءن يدون، والتقط صوبرة ماي

 20/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 يديعوت: تصرفات السياح اإلسرائيليين في اإلمارات مخجلة .31
السيءح اإلسرائيليين الذين يزوبرون دولة  انتقدت صحيفة عبرية، تصرفءت باض: القدس المحتلة

 اإلمءبرات الارعية المتحدة، باد توقيع اتفءق السالم بين الجءنبين في أيلول، ووصفتهء بـ"المخجلة".
ألف سءئح إسرائيلي زابروا دبي  66وأشءبرت صحيفة "يدياوت أحرونوت" في تقرير إلى أن أكثر من 

السالم بين البلدين، مشددة على ضروبرة "توقف هؤال   ومنءطق أخرى في اإلمءبرات منذ توقيع اتفءق
ونقلت الصحيفة عن خبرا  سيءحة إسرائيليين تحذيرهم  السءئحين عن القيءم بأي أعمءل غير الئقة".

من استمرابر السيءح بإسء ة التصرف وخءصة سرقة أغراض من غرف الفنءدق خالل زيءبرتهم 
 سماة إسرائيل".لإلمءبرات" ماتبرين أن هذه التصرفءت "تسي  ل

 19/1/2021اإلخبارية، وكالة سما 

 
  غوتيريش: بناء وحدات استيطانية جديدة يقّوض السالم الدائم .32

وحدة سكنية  800تواصلت المطءلبءت الدولية، إلسرائيل، بءلاودة عن قرابرهء األخير، بنء  نحو  لندن:
وقءل  .الغرعية المحتلة، محّذبرة من أّن مثل هذه القرابرات تقّوض حّل الدولتيناستيطءنية في الضفة 

يشّكل عقبة برئيسية أمءم »األمين الاءم لألمم المّتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيءن، إّن هذا القرابر 
 «. تحقيق حّل الدولتين وإبرسء  سالم عءدل ودائم وشءمل

بمء  1967يل مستوطنءت في األبراضي الفلسطينية المحتّلة منذ وجّدد األمين الاءم، تأكيد أّن بنء  إسرائ
 « .ال يتمّتع بأي شرعية قءنونية ويشّكل انتهءكًء صءبرخًء للقءنون الدولي»في ذلك القدس الشرقية 

 20/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

  االتحاد األوروبي يتعهد المساعدة في إنجاح االنتخابات العامة الفلسطينية .33

أكد االتحءد األوبروعي، الثالثء ، التزامه بتوفير كل مء يلزم إلنجءح إجرا  االنتخءبءت دن: لن -برام هللا 
  .اً  من مءيو )أيءبر( المقبلالفلسطينية الاءمة المقربر إجراؤهء ابتد
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وقءل المتحدث بءسم مكتب االتحءد األوبروعي في القدس، شءدي عثمءن، لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، 
إن االتحءد تاهد للجنة االنتخءبءت المركزية الفلسطينية بتوفير كل مء يلزم لهء إلنجءح االنتخءبءت بكل 

 .شفءفية
 20/1/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 غربية انتهاك للقانون الدوليإيطاليا: توسيع المستوطنات بالضفة ال .34

أعرعت إيطءليء، اليوم الثالثء ، عن "بءلغ قلقهء" إزا  قرابر سلطءت االحتالل اإلسرائيلي، بنء  : برومء
نتهءك للشرعية الدولية ويقّوض فرص وحدة استيطءنية بءلضفة الغرعية المحتلة، مشيرة إلى أنه ا 800

وقءلت وزابرة الخءبرجية في بيءن على موقاهء: إّن إيطءليء تكربر اإلعراب عن "بءلغ القلق  .حل الدولتين
 ."وحدة استيطءنية في الضفة الغرعية 800إزا  القرابر اإلسرائيلي ببنء  

سرائيلية إلى إعءدة النظر في نوفمبر المءضي دعوتهء للسلطءت اإل 17وأضءفت: "تجدد كمء فالت في 
وأكد البيءن أن توسيع المستوطنءت في الضفة الغرعية، "ينتهك القءنون الدولي ويهدد  ."هذا القرابر

بشكل ال يمكن إصالحه بتقويض مسءبر حل الدولتين الاءدل والمستدام بمء يتمءشى مع الماءيير 
 ."الماترف بهء دوليء وقرابرات األمم المتحدة ذات الصلة

 19/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

   فتح المغرب وإسرائيل مكتبي اتصال” قرب“السفير األمريكي في الرباط يرجح  .35

لمغرب وإسرائيل الرعءط: أعلن السفير األمريكي لدى الرعءط، ديفيد فيشر، اإلثنين، عن قرب فتح ا 
جء  ذلك في آخر مؤتمر صحءفي لفيشر قبل مغءدبرته المغرب، فاءدة مء  .لمكتبي اتصءل في البلدين

 .ءيدنبيترك السفير األمريكي منصبه مع انتهء  والية برئيس بالده، ليتم تايين سفير جديد من طرف 
 19/1/2021، نالقدس العربي، لند

 
  : تعيينات بايدن في الملف اإليراني تثير القلق"إسرائيل"السفير األمريكي في  .36

التايينءت البءبرزة في السيءسة “القدس: قءل السفير األمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمءن، إن 
المنتخب جو بءيدن، هي سبب للقلق، عندمء يتالق األمر بءلتهديد النووي الخءبرجية للرئيس األمريكي 

أنء قلق على شي  “اإلسرائيلية، الثالثء : ” جروزاليم بوست“وأضءف في مقءبلة مع صحيفة  .”اإليراني
 .”واحد على وجه الخصوص: إيران

 19/1/2021، نالقدس العربي، لند 
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   ألمانيا تدعو االحتالل لوقف بناء المستوطنات في الضفة والقدس .37

دعت ألمءنيء سلطءت االحتالل اإلسرائيلي، االثنين، إلى وقف بنء  مستوطنءت جديدة  :القدس المحتلة
وفي بيءن أعرعت وزابرة الخءبرجية األلمءنية عن قلقهء من توسيع "تل  .في الضفة الغرعية وشرق القدس

وأكدت أن التوسيع اإلسرائيلي للمستوطنءت ينتهك  .أبيب" المستوطنءت اإلسرائيلية في الضفة الغرعية
 .القءنون الدولي وقرابرات مجلس األمن الدولي ذات الصلة

 19/1/2021، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
  

 من وراءها؟… دعوات تفكيك قبة الصخرة .38
 علي الصءلح
سؤال افتراضي حتى اآلن وقد ياتبره الباض جنونيء، لكنه ليس مستبادا وال مستحيال، باد كل مء 

وتحركءتهم المريبة في غضون األشهر شءهدنءه وعءيشنءه من تصرفءت دولة االحتالل وأعوانهء، 
 القليلة المءضية.

السؤال هو: هل يمكن أن تكون مطءلبة المستوطنين بتفكيك قبة الصخرة ومسجدهء، إلقءمة هيكلهم 
 المزعوم الستقبءل المسيح المنتظر لهء أسءس؟

تمهيدا وهل هذه فكرة جنونية؟ أم أنهء فكرة مطروحة لجس النبض، ومارفة بردود األفاءل عليهء 
لإلقدام على الخطوة التءلية، خءصة أن سلطءت االحتالل تقوم بأعمءل حفر حثيثة في سءحة البراق 
والقصوبر األموية، ضمن مشروع استكمءل تهويد جنوب غرب المسجد األقصى، أضف إلى ذلك أن 

مليءت طءقم مّسءحين إسرائيليين، اقتحموا الحرم القدسي قبل أيءم بحراسة الشرطة، وشرعوا في ع
مسح، لكل أجزا  المسجد، مستخدمين أجهزة مسح ضوئي إلكتروني ثالثي األباءد، بدعوى أن أعمءل 
المسح تجري ألغراض سيءحية. ويذكر في هذه المنءسبة أن برسم الهيكل المزعوم موجود وجءهز 

 للتنفيذ.
ذات صبءح وقد تبخر  وأمءم هذه اإلجرا ات اإلسرائيلية المستجدة، قد يستيقظ الفلسطينيون والمسلمون 

المسجد األقصى وقبة الصخرة ومسجدهء، عندئذ لن يكون بوساهم فال شي  أمءم الواقع الجديد 
 سوى الندم، حيث ال ينفع الندم والبكء  على األطالل وعض األصءبع.

ونذّكر مجددا بمء قءلته غولدا مءئير برئيسة وزبرا  دولة االحتالل )التي تحظى بإعجءب الكءتبة سهءم 
لم أنم » 1969الساودية( في اليوم التءلي لحرق المسجد األقصى علم « الجزيرة»القحطءني في جريدة 

ليلتهء وأنء أتخيل كيف أن الارب سيدخلون إسرائيل أفواجء أفواجًء من كل حدب وصوب، لكنني 
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ة عندمء طلع صبءح اليوم التءلي ولم يحدث شي  أدبركت أن بمقدوبرنء أن نفال مء نشء  فهذه أم
 «.نءئمة

أال يمكن وهذا أيضء سؤال افتراضي، أن تكون تصرفءت أطراف عرعية وصمتهء وتحركءتهء وإجرا اتهء 
واتفءقءتهء، هي التي شجات المستوطنين وأقناتهم بمطءلبة حكومتهم بءلتدخل لدى الحكومة األبردنية 

عذلك يضرعون ودائرة شؤون األوقءف اإلسالمية في القدس، بتفكيك قبة الصخرة ومسجدهء، و 
في إسرائيل على التخلص من « المستوطنين»عصفوبرين بحجر واحد، أوال مسءعدة الرفءق الجدد 

وثءنيء تمكين « طريق السالم اإلسرائيلي»مشكلة الحرم القدسي، الذي يقف حجر عثرة في 
 المستوطنين من بنء  هيكلهم المزعوم.

تجماهمء حدود جغرافية، ولم يطلقء يومء برصءصة السالم يكون بين دولتين متحءبرعتين، ال بين دول ال 
 واحدة صوب باضهمء باضء

ونسأل كل من ياتقد أن هذه مجرد تخريفءت صحءفية، وال يصدق أن يصل االنحطءط بباضنء إلى 
على مثل هذه الخطوة، باد أن « الباض»هذا الحضيض، مء الذي قد يقف في طريق إقدام هؤال  

قيقية في التاءمل الفءضح مع دولة االحتالل، والدوس على كل أمءطوا اللثءم عن وجوههم الح
 المحرمءت.

* فالى سبيل المثءل ال الحصر ألم يتاد نظءم محمد بن زايد في اإلمءبرات جميع الخطوط الحمر، 
وهو يبرم مع يوسي داغءن برئيس مستوطنءت شمءل الضفة، أو كمء تفضل زعءنيته تسميتهء بءسمهء 

وعلى تراب إمءبرة دبي، أبرعاة عقود، لتصدير منتجءت المستوطنءت من « سءمرةيهودا وال»االحتاللي 
 نبيذ وطحينة وزيت وزيتون مسروق من المزابرع الفلسطينية.
«. إنه يوم تءبريخي للسءمرة ودولة إسرائيل»ووصف داغءن، خالل إشرافه على عملية التصدير، قوله 

حنءت التجءبرية من منتجءت المستوطنءت، وصلت اإلسرائيلية، فإن أولى الش« القنءة السءباة»وحسب 
 فاال إلى أسواق إمءبرة دبي.

والشي  بءلشي  يذكر، فقد انطلقت قبل أيءم في لوكسمبوبرغ أعمءل جلسة االستمءع األولى لمحكمة 
الادل األوبروعية، في قضية منع دخول منتجءت المستوطنءت إلى األسواق األوبروعية، وكءنت محكمة 

لتمييز منتجءت المستوطنءت، من خالل  2019قد أصدبرت حكمء قضءئيء في نوفمبر الادل األوبروعية
 بمء فيهء الجوالن.« منتجءت مستوطنءت إسرائيلية من األبراضي المحتلة»وضع إشءبرة واضحة بأنهء 

من أسهم نءدي بيتءبر  %50* ومء مانى إقدام أحد أفراد األسرة الحءكمة في اإلمءبرات على شرا  
يفضل أن يسميه الشريك الجديد الشيخ حمد بن خليفة بيتءبر يوبرشاليم. وهو النءدي  القدس، أو كمء
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األكثر يمينية وتطرفء، ومشجاوه من غالة التطرف وماءداة الارب والمسلمين، ويخطون جدابريءت 
 تشتم الارب، خءصة اإلمءبراتيين والمسلمين والرسول الكريم.

في سءحة البراق، التي يطلق عليهء اليهود سءحة * وعمءذا نفسر المشءبركة في إشاءل الشمادان 
المبكى، احتفء  بايد حءنوكء )األنوابر( وسبقهمء إلى ذلك سفيرا اإلمءبرات والبحرين في لندن في إشاءل 

 الشمادان.
وهل كءن هنءك وحتى فترة ليست بءلبايدة من كءن ياتقد أن سيأتي اليوم الذي سيسمح فيه النضمءم 

النءطقة بءسم « إسرائيل اليوم»جءة السايد كمالقة وكءتبة عمود إلى صحيفة كءتبة إمءبراتية مثل ن
نتنيءهو، التي يملكهء المليءبردير شيلدون أدلسون، الذي توفي قبل أيءم، صءحب أكبر شركة 
كءزينوهءت في الاءلم، الذي دعم حملة ترامب االنتخءبية بمئتي مليون دوالبر. وتاد هذه الصحيفة من 

 رية تطرفء ويمينية وعنصرية.أشد الصحف الاب
ومء هو قصد من يدفع زعءنيته لإلشءدة بجيش االحتالل، واعتبءبره األكثر إنسءنية، اليس اإلسء ة 

 للشاب الفلسطيني وقضيته وشهدائه وأسراه وجرحءه.
 وهو يتبءهى بإعالن صهيونيته على شءشءت التلفزيون.« عرعي»وهل كءن يمكن أن نسمع يومء من 

من يأتي أفاءال كهذه، أو يسمح بهء ال يستباد ابرتكءبه كبءئر الفواحش الخيءنية، ولن تردعه قبة 
صخرة وال مسجد أقصى، وال حتى كل فلسطين. من يسمح بذلك على حسءب المصءلح الوطنية 

 الفلسطينية ليس عنده محرمءت وال خطوط حمر.
ء البحرين واإلمءبرات تجءوز كل شي  ماقول ومن ذا الذي يستطيع أن يردعه؟ فمء فاله ويفاله نظءم

وغير ماقول، ومء كنء لنصدقه قبل نحو عءم حتى ونحن نارف أن هذا النظءم كءن يهرول، على 
 نحو غير مسبوق، نحو توقيع اتفءق الاءبر والمذلة والخيءنة مع دولة االحتالل.
عتين، ال بين دول ال ويخطئ من يصف هذا االتفءق بءلسالم، فءلسالم يكون بين دولتين متحءبر 

تجماهمء حدود جغرافية، ولم يطلقء يومء برصءصة واحدة صوب باضهمء باضء ال من قريب وال من 
 بايد.

شءبء إسرائيليء في سن التجنيد على عريضة موجهة لوزيري جيش  60وأخيرا وعءلمقءبرنة فقد وقع 
الجيش بسبب االحتالل. وينتقدون االحتالل والتاليم، وبرئيس األبركءن، أعلنوا فيهء برفضهم الخدمة في 

جهءز التاليم بسبب المواضيع التي تبرزهء مثل تشجيع التجند للجيش اإلسرائيلي، والرواية الصهيونية 
 1948في دبراسة التءبريخ والتوبراة، وأيضء بسبب األموبر التي يتجءهلهء مثل طرد الارب الفلسطينيين في

 .1967وخرق حقوق اإلنسءن في المنءطق المحتلة عءم 
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التي تناكس في وجود نظءمين مختلفين للقءنون، األول « سيءسة األبرتهءيد»وتنءول الشبءب 
الذي يناكس من بين أموبر أخرى في « تراث النكبة واالحتالل«للفلسطينيين، والثءني لليهود و

 «.عنصرية المجتمع، وفي الخطءب السيءسي التحريضي وعنف الشرطة
برفءئيل وبرنك من الحزب الديمقراطي الذي فءز بمقاد مجلس الشيوخ عن والية وأختتم بمء قءله القس 

جوبرجيء، وهو من أجرأ وأشد المدافاين عن القضية الفلسطينية ويرعط الفصل الانصري، الذي تمءبرسه 
 دولة االحتالل بءلتمييز الانصري ضد األمريكيين من أصول افريقية في الواليءت المتحدة.

شاءبر حيءة السود »حقوق الفلسطينيين، فقد صرح أكثر من مرة، اذا كءن اعتبءبر ويدافع بشراسة عن 
 «.ماءدية للسءمية»ماءديء للبيض، فإن حيءة الفلسطينيين مهمة وإن اعتبروهء « مهمة

وينضم القس وبرنك إلى منءصري القضية الفلسطينية داخل الكونغرس، الذين تتزايد أعدادهم تدبريجيء 
 خير.وعءطراد مء يبشر بءل

 19/1/2021، القدس العربي، لندن

 
 االنتخابات الفلسطينية.. هكذا يستمر العبث بالشعب والقضية .39

 فراس أبو هالل
أعلن الرئيس الفلسطيني عن انتخءبءت تشريعية وبرئءسية غير متزامنة، يتباهء استكمءل المجلس 

مءس وفتح التي تلت الوطني )برلمءن منظمة التحرير الفلسطينية(، كنتيجة لتوافقءت حركتي ح
األحداث الاصيبة في الاءم السءبق، وأهمهء اعتراف الواليءت المتحدة بءلقدس عءصمة لدولة 

 االحتالل، وإعالن صفقة القرن، والهرولة الارعية الرسمية نحو التطبيع.
 من نءحية الشكل، وفي األوضءع الطبيعية، فإن إعالن االنتخءبءت عند استحقءقهء ياتبر أمرا جيدا
ومحمودا. ولكن هل هو كذلك في الحءلة الفلسطينية؟ أم أنه مجرد استمرابر للابث بءلشاب الفلسطيني 

 وقضيته؟
 انتخابات تحت االحتالل

ألن الرئيس الراحل يءسر عرفءت  1993إذا كءنت حركة فتح تستحق الاذبر عندمء بدأت أوسلو عءم 
لة فلسطينية مستقلة على حدود حزيران كءن يحلم وياتقد أن هذا المسءبر سيؤدي إلى الوصول لدو 

، فإن استمرابرهء اليوم باد كل مء جرى خالل السنوات السبع والاشرين المءضية هو خطيئة 1967
 سيءسية ال تحتءج إلى دليل.

ألنهء كءنت تحلم أو تاتقد  2006وإذا كءنت حركة حمءس ماذوبرة لمشءبركتهء في انتخءبءت السلطة عءم 
ءبر السلطة وتدعم اإلصالح الداخلي، وتايد بوصلة النضءل الفلسطيني من أنهء يمكن أن تغير مس
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داخل السلطة، فإن مشءبركتهء اليوم بءالنتخءبءت مجددا باد كل مء كشفته السنوات األبرعع عشرة 
 المءضية هي خطيئة سيءسية ال تحتءج لدليل، تمءمء مثل خطيئة استمرابر فتح بمسءبر أوسلو.

جرعت المنطقة الارعية االنتخءبءت تحت االحتالل أوال في الاراق، وكءنت النتيجة عملية سيءسية 
مسخ، قءئمة على الطءئفية، قءدت فيمء باد لحرب أهلية مدمرة، ال يزال الاراق ياءني منهء حتى 

ءع اليوم. ثم جرب الفلسطينيون االنتخءبءت تحت االحتالل، وكءنت النتيجة حصءبر مطبق على قط
، وانقسءم ال يزال 2007و 2006غزة، وصراع داخلي بدأ سيءسيء ثم تحول لالقتتءل بءلسالح عءمي 

 مستمرا حتى اليوم.
فهل ال يزال من ياتقد أن االنتخءبءت يمكن أن تنجح تحت قوة القهر واالحتالل؟ كءن الطرح قبل عءم 

كم االحتالل بمن يرشح نفسه لرافضي هذه االنتخءبءت يقوم على أفكءبر نظرية من قبيل تح 2006
وعمن يستمر في عمله النيءبي عن طريق االعتقءالت، وهو مء حدث فاال ويحدث كل يوم، ومن قبيل 
أن االحتالل يمسك بقوانين الماءدلة والتأثير كءملة من خالل التحكم بءألمن واالقتصءد والحدود 

 والسيءدة وحتى بءلسيءسة من خالل نفوذه عالقءته الدولية.
م تاد هذه الطروحءت نظرية اليوم، فقد أثبتت التجرعة صحتهء، وأكدت أنه ال يمكن لالنتخءبءت أن ل

تنجح تحت االحتالل، وأنه ال يمكن لسلطة أن تامل لصءلح شابهء الخءضع إذا كءنت مرتبطة 
 عضوية بءالحتالل، وأنه ال يمكن لوهم الجمع بين السلطة تحت االحتالل والمقءومة أن ينجح.

 اب السياسة في صراع سياسي بحتغي
لم تنجح كل اتفءقءت المصءلحة التي عقدت بين حمءس وفتح، أو تلك التي تمت بمظلة فصءئلية 

، بوضع حل لالنقسءم الفلسطيني، أو بءلتوصل لبرنءمج عمل مشترك بين 2003شءملة، منذ عءم 
 الفصءئل، وخءصة بين حركتي فتح وحمءس. 

هذا الفشل، وهنءك اتهءمءت متبءدلة مستمرة بين األطراف تحمل كل جهة ثمة أسبءب تفصيلية كثيرة ل
األخرى مسؤولية الفشل بإنهء  االنقسءم. ولكن السبب الحقيقي واألسءسي لهذا الفشل يكمن في 
"غيءب السيءسة" عن االتفءقءت، وتركيزهء على تفصيالت جزئية تتالق بتوزيع السلطة والوظءئف 

 عن االنقسءم، وعقوانين االنتخءبءت. وعحل اإلشكءالت النءتجة
تصلح هذه القضءيء للنقءش في دول مستقرة وديمقراطيءت نءجزة، ولكنهء ال تصلح لحل إشكءالت 

 وصراعءت داخلية بين حركتي تحربر وطني لشاب يقع تحت االحتالل.
األزمة وهي ويمثل هذا الحل المزعوم للمأزق الفلسطيني عبثء مركبء، فمن جهة هو لم يحل أصل 

غيءب مشروع وطني لمقءومة االحتالل واستمرابر االشتبءك ماه كأي شاب محتل، ومن جهة أخرى 
 فإنه يشوه فكرة الشرعية، فمنذ متى كءنت شرعية حركءت التحربر الوطني تقءس فقط بءالنتخءبءت؟
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ء في االتفءق وعءلاودة لكل اتفءقءت المصءلحة خالل الاقدين المءضيين، فإن حركتي حمءس وفتح فشلت
على البرنءمج السيءسي أو المقءوم. كءن كل شي  حءضرا في هذه االتفءقءت بءستثنء  "االحتالل"، 

 وكأن المأزق الفلسطيني وجد في الفراغ، وكأن االحتالل ليس المسؤول األول واألخير عنه!
طينية دخل إلى عمق نستدبرك هنء استدبراكء تءبريخيء ضروبريء، وهو أن اتفءقء واحدا بين الفصءئل الفلس

األزمة، ولكنه أفشل في مهده، مع أنه قدم استراتيجية وطنية وعرنءمجء وطنيء للتاءمل مع االحتالل، 
سوا  اتفقنء ماه أو اختلفنء، وهو اتفءق األسرى الذي تحول فيمء باد لوثيقة الوفءق الوطني عءم 

لتءبريخ، وللمفءبرقة فإن أحدا من . كءن يمكن لهذا االتفءق أن ينجح، ولكنه أصبح جز ا من ا2006
 الفصءئل ال يطرحه كمرجعية للنقءش وكأنه لم يكن!

 اليوم التالي لالنتخابات؟
على جسر حءملة  2003حينمء احتلت الواليءت المتحدة الاراق، وقف جوبرج بوش في أول أيءبر/ مءيو 
لمهمة انتهت". ومنذ ذلك الطءئرات "يو أس أس ابراهءم لينكولن"، وخءطب الجنود بعبءبرته الشهيرة "ا

اليوم وحتى اآلن ظلت هذه العبءبرة تالحق جوبرج بوش ومن تباه من برؤسء ، وصءبر كل من ينتقدهء 
يقول إن الواليءت المتحدة لم تفكر "بءليوم التءلي" لالحتالل وإلسقءط حكم الرئيس الاراقي الراحل 

 صدام حسين.
هو أن تفوز حركة حمءس، وفي هذه الحءلة  ولالسيناريوهات الممكنة: السيناريو األ لنأخذ جميع 

فإن الوضع لن يتغير، وسيبقى المشروع الوطني في مأزق، وسيستمر الحصءبر، ولن تتحول فتح فجأة 
لحركة ديمقراطية مستادة للتخلي عن السلطة )أي سلطة؟!(، وسيحصل التضءبرب بين الحكومة التي 

لضفة الغرعية، وسياتقل االحتالل وزبرا  ونواب تقودهء حمءس وعين البيروقراطية الفتحءوية في ا
 حمءس.

، فهو فوز حركة فتح، وهنء سيحصل التنءقض في غزة وليس في الضفة، أما السيناريو الثاني
وستواجه حكومة فتح في غزة بيروقراطية حكومة حمءس الحءلية، وستبرز مشكلة برواتب موظفي غزة 

رعيين أم ال، وسيظهر السؤال عن موظفي حركة التي عينتهم حكومة حمءس وهل ستاتبرهم فتح ش
فتح الذين تركوا أعمءلهم بطلب من الرئيس عبءس باد االنقسءم، وسيرى الجميع "الفيل الذي في 
الغرفة" الذي كءنوا يتاءمون عنه عند إقرابر االنتخءبءت، وهو السؤال عن مصير أسلحة حمءس، وهل 

 ح بقيءدة حكومة ال تسيطر على السالح في غزة؟ستقبل الحركة بءلتخلي عنهء؟ أو هل ستقبل فت
، وهو المرجح برأينء، وهو ظهوبر برلمءن يتوزع على ثالث قوى بنسب ماينة، وهي السيناريو الثالث

فتح، حمءس، وتيءبر دحالن. في هذه الحءلة سيكون دحالن هو "صءنع الملوك"، أو "بيضة القبءن" 
عليهء، واألهم أنه سيدخل للاملية السيءسية عبر الذي سيحدد الحكومة القءدمة وسيفرض شروطه 
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شرعية االنتخءب، باد أن فقد هذه الشرعية وأقصي من الاملية السيءسية في أعقءب محءولته 
، وكءنت نتيجة إقصءئه كمء ظهر فيمء باد في مصلحة 2006االنقالب على الحكومة المنتخبة عءم 

 حة حمءس!الرئيس عبءس وتيءبره في فتح أكثر ممء هو في مصل
هذه الخيءبرات الثالثة، تظهر أن من اعتقدوا أن االنتخءبءت ستكون حال للمأزق الفلسطيني لم يدبرسوا 
فاال "اليوم التءلي" لالنتخءبءت، وهو يوم سيدفع الفلسطينيون جمياهم ثمنه، وسيكون الخءسر األكبر 

اقيد لألزمة بدال من أن فيه مء تبقى من مشروع التحربر الوطني، وستثبت األيءم بكل أسف أنه ت
 يكون حالل لهء.

سيقول الباض ومء الحل؟ واإلجءبة على هذا التسءؤل تحتءج لدبراسة مامقة من كل الفصءئل 
الفلسطينية ومن كل المهتمين من مثقفين وسيءسيين وعءحثين، ولكنه حل ال يمكن أن يكون داخل 

الذي أدخل كل المشروع الوطني في مأزق شرنقة أوسلو، وال يمكن أن يكون إال بءلتمرد على المسءبر 
أوسلو الكءبرثي. سيكون هذا التمرد مكلفء بال شك، ولكن هذا هو قدبر الشاب الفلسطيني الذي يقع 

 تحت االحتالل، كمء أن المسءبر الحءلي ال يقل كلفة على الشاب واألبرض والقضية.
 20/1/2021، "21موقع "عربي 
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 عءيشمحمد 
قرابر الرئيس الفلسطيني محمود عبءس بءلدعوة النتخءبءت عءمة، يشكل خطوة بءلغة األهمية بءتجءه 

عءمًء، كمء  15إنهء  االنقسءم الداخلي، وإنهء  حءلة الجمود السيءسي والتاطل الفصءئلي المستمرة منذ 
المصءلحة التي جرت  أن هذه الخطوة التي كءن قد تم االتفءق عليهء مع حركة حمءس، خالل لقء ات

 في تركيء، تشكل حجر زاوية في االتفءق بين حركتي فتح وحمءس.
وبرغم صدوبر المرسوم الرئءسي بءلفال، إال أن االنتخءبءت، كلهء أو باضء منهء، قد ال تتم بسبب 
وجود الكثير من الاقبءت التي يمكن أن تواجههء، خءصة مء يتالق بءلمجلس الوطني الفلسطيني الذي 

فلسطينيي الداخل والخءبرج ماًء، وال يالم أحد كيف سيتم إحصءؤهم وال اقتراعهم وال تمثيلهم،  يمثل
ُيشكل الهيئة األعلى، كونه مؤسسة تءباة لمنظمة التحرير وليس « المجلس الوطني»فضاًل عن أن 

 للسلطة، وكونه يمثل كل الفلسطينيين، وليس باضًء منهم )الالجئون في المنفى أكثر من ضافي
المقيمين في الضفة وغزة( وعليه فإن مشءبركة حركة حمءس فيه ياني بءلضروبرة أنهء أصبحت جز ًا 

 من المنظمة.



 
 
 
 

 

 25 ص              الادد:             // برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

وأمء االستادادات الجءبرية لالنتخءبءت الفلسطينية الاءمة، ومسءعي إنهء  االنقسءم الداخلي، التي تبدو 
خءطر المشروع األمريكي اليوم أكثر جدية من أي وقت مضى، خءصة مع شاوبر الكل الفلسطيني بم

اإلسرائيلي، الذي يتمثل بصفقة القرن، وضم أجزا  كبيرة من الضفة الغرعية، فمن المهم االلتفءت الى 
 الحقءئق التءلية:

أواًل: االنتخءبءت هي أحد إفرازات الاملية الديمقراطية وواحدة من أهم أدواتهء، والديمقراطية نظءم 
شرطين همء وجود دولة، وأن يتمتع الشاب في هذه الدولة بدبرجة سيءسي ال يتجزأ، وال ينجح إال ب

عءلية، أو كءفية من الرفءه الذي يتيح له التفكير في التغيير، وفي البرامج وفي األحزاب وغير ذلك، 
ولذلك فإننء نجد ديمقراطية مشوهة في باض الدول النءمية، التي تفتقد القتصءد قوي وبرفءه اجتمءعي، 

فقيرة يبيع النءخب صوته ببضاة دوالبرات حتى يشتري طاءمًء ألطفءله.. وعليه فإن إذ في الدول ال
االنتخءبءت في كيءنءت سيءسية أو تنظيمءت، أو حركءت مقءومة، تبدو أقرب إلى الابث منهء الى 

 إنتءج شي  نءفع.
 15السنوات الـثءنيًء: ال يحتءج الفلسطينيون اليوم الى انتخءبءت، فصنءديق االقتراع هي التي أنتجت 

الاجءف المءضية، وهي التي تسببت بءالنقسءم والصراع الداخلي، فمء يحتءجه الفلسطينيون اليوم هو 
توافق داخلي، يأخذ باين االعتبءبر مشءبركة الجميع وال ضير في أن يظل القرابر والغلبة في يد حركة 

ة باد الدولة وليس قبلهء، أمء فتح. وهذا هو حءل الثوبرات على مّر التءبريخ، حيث تتشكل الديمقراطي
في مرحلة المقءومة فال مانى لالنتخءبءت.. ومءذا لو صوت عوام النءس في أغلبهم إللقء  السالح، 
أو بءع الفقراُ  أصواتهم لمن يملك المءل والنفوذ، هل ستتخلى حمءس وفتح عن المقءومة وتقبالن 

ب االحتالل؟ أم أن األولى أن يتمتع بءالحتالل؟ وهل ُيستفتى أصاًل نءخبون يعيشون تحت حرا
النءخبون بءلحرية أواًل، ثم يتم استدعءؤهم من أجل االنتخءب؟ وعءلمنءسبة فءلنظرية ذاتهء تنسحب على 
االنتخءبءت الابثية التي تجري داخل الحركءت السيءسية، خءصة الحركءت االسالمية، إذ يفوز القيءدي 

تستطيع إقنءعهم بءلتصويت لصءلحك بواسطة برسءلة  بأصوات عشرين أو ثالثين عضوًا، وهؤال 
 ال بءالنتخءب الُحر.« الكولسة والتنسيق«نصية، أو بوليمة طاءم، أي أن المرشح يفوز بـ

ثءلثًء: االنتخءبءت الفلسطينية تواجه تهديدًا استراتيجيًء بءلغ األهمية والحسءسية، وهي أنهء ال تجري فقط 
س، وإنمء ثمة انقسءم داخل حركة فتح أيضًء، وثمة تيءبر يقوده في ظل صراع بين حركتي فتح وحمء

القيءدي المفصول محمد دحالن، وخطوبرة هذا التيءبر أن لديه من األموال مء ال عيٌن برأت وال أذٌن 
إن « جيروزاليم بوست»سمات، والمصيبة أن السفير األمريكي في اسرائيل قءل في زلة لسءن لجريدة 

هذا التيءبر كبديل لحركة فتح وللرئيس عبءس، مء ياني في نهءية المطءف أن  اإلدابرة األمريكية تريد
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هذه االنتخءبءت قد تنتهي إلى صاود تيءبر ثءلث بإبرادة أمريكية إسرائيلية وتمويل خليجي، ويتحول 
 الفلسطينيون إلى خيءبرات أحالهء بءلغ المرابرة.

والمطءلبة بءنتخءبءت جديدة ، 2006براباًء: أخطأت حركة حمءس عندمء شءبركت في انتخءبءت 
والمشءبركة فيهء ليس سوى مكءبرة ومحءولة لاالج الخطأ بخطأ آخر. واألصح هو أن تقوم الحركة 
بمراجاة لقرابراتهء السءبقة، ومآالت تلك القرابرات، ال أن تصبح كالعب القمءبر، الذي يتمسك بءللعبة 

 أكثر كلمء خسر فيهء، على أمل تاويض الخسءبرات السءبقة.
سيكون  2021مة الكثير من المخءوف التي تتالق بءالنتخءبءت الفلسطينية المقبلة، والمؤكد أن عءم ث

مزدحمًء بءلتطوبرات المتالقة بءلملف الفلسطيني، ومء دامت االنتخءبءت مطلبًء للمتخءصمين كءفة من 
أنهء الخطوة  أجل المصءلحة، وَحَكمًء يقبلون به فهي بكل تأكيد خطوة ممتءزة، لكن هذا ال ياني

الصءئبة، وهذه االنتخءبءت التي هي أشبه بلعبة القمءبر، برعمء تنتهي بخسءبرة جميع من طءلبوا بهء 
وندمهم على إجرائهء. على كل الفلسطينيين، بمن فيهم حمءس وفتح، أن يتذكروا أن السلطة 

أن يؤمنوا بأن الفلسطينية ليست دولة حتى نبحث لهء عن نظءم ديمقراطي أو غيره، وعليهم أيضًء 
االنتخءبءت داخل الحركءت السيءسية، ليست سوى ممءبرسة عبثية وشكلية، ألن الفلسطينيين كشاب 
يعيش تحت االحتالل ليس لديه ال دولة وال برفءهية الممءبرسة الديمقراطية، كمء أن الفصءئل 

ه الى صنءديق الفلسطينية ليست سوى حركءت مقءومة تنتهي مهمتهء عند بنء  الدولة، وحينهء نتوج
 االقتراع النتخءب برئيس وعرلمءن وعلديءت وغيرهم.

الخطوة الصحيحة، والمطلوعة اليوم، هو التوافق الداخلي الفلسطيني بمء يضمن إنهء  االنقسءم طوعًء 
والاودة الى مرعع مقءبرعة االحتالل، مع إشراك الجميع في القرابر السيءسي الوطني، وهذا كله يمكن 

نظمة التحرير، وضم الفصءئل كءفة إليهء، وتشكيل مجلس وطني جديد ُيمثل أن يتم بإصالح م
 الفصءئل والشرائح كءفة. وستذكرون مء أقول لكم وأفوض أمري إلى هللا.

 19/1/2021، القدس العربي، لندن
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 يوآف ليموبر 

أمس، نحو أسدود، إلى ميل جديد في القطءع، وينبغي مشكوك أن يشير إطالق الصوابريخ، فجر 
إلسرائيل أن تكون قلقة: فجهود التسوية تتاثر، وإسرائيل فوتت الفرصة الستغالل أزمة كوبرونء في 

 المفءوضءت مع حمءس.
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قبل الفجر من منطقة تحت سيطرة حمءس، في بيت حءنون شمءلي  02:00نفذ إطالق النءبر نفسه في 
ابر منظومءت اعتراض الصوابريخ انطالقهء، ولكنهء لم تاترضهء قبل أن تسقط القطءع. وشّخص براد

في البحر المفتوح. حتى يوم أمس، امتنع عن أن يؤكد برسميًء الحءالت التي سقطت فيهء الصوابريخ 
في البحر، وشطبت الرقءبة ذلك أيضًء، بدعوى أن األمر قد يوفر مالومءت للادو ويخدمه في 

ألوانه أن نارف إذا كءن البيءن الرسمي، أمس، هو تغيير في الميل أم محءولة المستقبل. من السءبق 
 لصد النقد على عدم اعتراض الصوابريخ.

مهمء يكن من أمر، فبخالف المرات السءبقة، كءن الجيش اإلسرائيلي أمس حذبرًا في أن يقربر بأن 
تبقى كل اإلمكءنيءت مفتوحة: خلاًل فنيًء هو الذي تسبب بإطالق الصوابريخ. وعغيءب مالومءت دقيقة، 

أن تكون حمءس تساى إلطالق إشءبرة إلسرائيل في جملة مواضيع موضع خالف )من االقتصءد 
وكوبرونء وحتى السجنء (، أو أن تكون جهة مء ثءبرت أعصءبهء فقربرت الامل وحدهء )مثل غير قليل 

هذا من مواضع الخلل من األحداث األخيرة(، أو أن يكون هذا بءلفال خلاًل )وإن كءن تواصل ك
 يتاءبرض مع كل منطق إحصءئي، حتى لو أخذنء بءلحسبءن الصيءنة الغزية الاليلة(.

ولكن الواقع على األبرض ال يدعم ذلك. صحيح أن إسرائيل وحمءس غير مانيتين بءلمواجهة، وال 
مية توجد، سطحيًء، أي مؤشرات على التصايد وال حتى على التوتر الموضاي، ولكن للواقع دينء

خءصة به. غزة متهءلكة، جوعى ويءئسة مثلمء لم تكن قط، ومحءدثءت تتحرك ببط  لتسوية واساة أو 
موضعية. وفي غزة يفهمو بأن األموبر لن تتقدم بسرعة قبل االنتخءبءت اإلسرائيلية. وعيقين عءل، ثمة 

مني في تقدير بأنه وحتى ذلك الحين، سوف تثوبر أعصءب أحد مء في غزة ليتحدى الواقع األ
 الجنوب.

كءن بيد إسرائيل في األشهر األخيرة أوبراق جيدة لتغيير هذا الواقع من األسءس، فقد وضات كوبرونء 
إسرائيل مرتين على األقل في جءنب من كءن يمكنهم أن يسءعدوا غزة. في المرة األولى مع بداية 

لتلقي مسءعدة فوبرية، وفي  األزمة، قبل نحو سنة، عندمء خءف الغزيون من االنهيءبر وكءنوا يءئسين
المرة الثءنية في المدى الزمني الذي بين تشرين الثءني األخير وعداية كءنون الثءني عندمء خءفوا أن 
يبقوا بال تطعيمءت. في الحءلتين فوتت إسرائيل الفرصة لمسءعدة غزة مقءبل إنجءزات في 

ن اإلسرائيليين هدابر غولدن واوبرون المفءوضءت، وال سيمء المجءل اإلنسءني )إعءدة جثمءني الجنديي
شءؤول، والمواطنين ابرا منغيستو وهشءم السيد المحتجزين في القطءع(. كءن هذا مزعجًء في المرة 
األولى، وكءن أكثر إزعءجًء في المرة الثءنية: في غزة سيتلقون اللقءح من دول في الخليج أو من 

 ضءعت فرصة ذهبية عبثًء.منظمءت دولية، وال تستطيع إسرائيل أن تاءبرض، وأ
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واألسوأ من ذلك، فإنه من اللحظة التي فهمت فيهء حمءس بأن كوبرونء لن تدفاهء إلى االنهيءبر، 
يمكن االفتراض بأن المنظمة ستشدد مواقفهء، بمء ”. مء ال يقتلني يقويني“تصرفت كمء يقول الكليشيه 

لسطينية بمجرد دخول إدابرة بءيدن في ذلك على خلفية بريح اإلسنءد الذي ستحصل عليه القضية الف
إلى البيت األبيض. من نءحية إسرائيل، هذه أنبء  سيئة؛ مثلمء هو الحءل دومًء، مء ال ينجح في 

 الجنوب بءلكالم، سينتهي بءلصوابريخ.
 19/1/2021إسرائيل اليوم 
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