
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 ومراقبتها اشتية يدعو االتحاد األوروبي إلى دعم االنتخابات الفلسطينية

 مقتل قيادي بالحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني المحتل

 يعلون يدعو إدارة بايدن إلى عدم فتح قنصلية شرقي القدس

 بو ظبيأرسميا في  ةاإلسرائيليافتتاح السفارة 

  للبناء على اتفاقيات التطبيع "إسرائيل"مستشار األمن القومي األميركي: سنعمل مع 

"مركزيةةةةةة فةةةةةتح": االنتخابةةةةةات خطةةةةةوة 
 مهمة في توحيد الصّف الفلسطيني
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 "مركزية فتح": االنتخابات خطوة مهمة في توحيد الصّف الفلسطيني  .1
كة "فتح"، بإعالن محمود عباس ع  المرسوم الرئاسي وفا: رّحبت اللجية المركزية لحر  -رام هللا 

الخاص بتحديد موعد االنتخابات العامة، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في توحند الصف الفلسطنيي، 
جاء ذلك االجتماع الذي عقدته  وتكريس مبدأ التعددية والديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطنيية.

  محمود عباس، في مقر الرئاسة بمديية رام هللا."مركزية فتح"، مساء أمس، برئاسة 
وقررت اللجية تشكنل وفد م  الحركة برئاسة أمن  سرها اللواء جبريل الرجوب، للمشاركة بجلسات 

كما قررت اللجية المركزية تشكنل لجية  الحوار التي ستعقد في مصر بداية شهر شباط القادم.
 النتخابات العامة في األماك  كافة.لإلعداد ومتابعة اإلجراءات تحضنرًا لعقد ا

 25/1/2021، األيام، رام هللا
 

 ومراقبتها اشتية يدعو االتحاد األوروبي إلى دعم االنتخابات الفلسطينية .2
ممثل االتحاد األوروبي لدى  معرئيس الحكومة الفلسطنيية محمد اشتية، خالل لقاء  ادعرام هللا: 

ية رام هللا، دعا اشتية االتحاد إلى توفنر كافة أشكال السلطة، سفن  كون فون بورغسدورف، بمدي
الدعم التي تحتاجها العملية االنتخابية، بما في ذلك دعم منزانية لجية االنتخابات المركزية، وإرسال 
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كما أنه طالب بالضغط على إسرائنل لتمكن  الفلسطنينن  في  مراقبن  دولنن  لإلشراف على االقتراع.
 ة م  المشاركة في االنتخابات، سواء بالترشح أو االقتراع.مديية القدس المحتل

 24/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 سلم االتحاد والبرلمان األوروبي دعوة رسمية للرقابة على االنتخابات الفلسطينيةي ناصر .3
د األوروبي والبرلمان األوروبي سلمت لجية االنتخابات المركزية، األحد، دعوة رسمية لالتحا: رام هللا

وأكد رئيس لجية االنتخابات حيا ناصر، خالل تسليم  .2021للرقابة على االنتخابات الفلسطنيية 
الدعوتن  لممثل االتحاد األوروبي سفن  كون فون بورغسدورف، على أهمية الرقابة الدولية على 

لية للمشاركة في الرقابة على العملية العملية االنتخابية، داعيًا كافة الجهات والمؤسسات الدو 
 االنتخابية.

 24/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"المالكي: لجنة أممية تقبل شكوى فلسطينية ضد عنصرية  .4
رام هللا: قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطنيي، السبت، إن لجية أممية متخصصة في 

وأضاف المالكي  صرية، قبلت اليظر في شكوى تقدمت بها دولة فلسطن  ضد إسرائنل.مكافحة العي
في حديث لتلفزيون فلسطن  الرسمي أن الشكوى تقدمت بها فلسطن  قبل نحو عامن  للجية القضاء 

 على التمننز العيصري.
  24/1/2021، القدس العربي، لندن

 
 كيل السلطة القضائيةمصطفى البرغوثي: المطلوب إلغاء قرارات إعادة تش .5

أدهم الشريف: عدَّ األمن  العام لحركة المبادرة الوطيية الدكتور مصطفى البرغونثي،  ،غزة-رام هللا
إجراء االنتخابات التشريعية في مايو/ أيار المقبل، خطوة مهمة م  شأنها أن تعند للشعب الفلسطنيي 

 قت بإلغاء القرارات التي سبقت إصدار حقه في االنتخاب الديمقراطي والحر، مطالًبا في ذات الو 
 المرسوم الرئاسي، مؤخًرا، وتتعلق بتيظيم وإعادة تشكنل السلطة القضائية. وفي حوار مع "فلسطن "، 

ورفض بشدة القرارات المرتبطة بالسلطة القضائية، قائاًل: "نح  ضد هذه القرارات، وطالبيا بإلغائها 
  يمك  إجراء انتخابات دون قضاء مستقل".ألنها تمس استقاللية جهاز القضاء، وال
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ودعا إلى إلغاء هذه التعديالت والتوافق الوطيي بشأن تشكنل محكمة االنتخابات حتى ال تحدث  
 مشكالت كالتي جرت في السابق.

 24/1/2021، فلسطين أون الين

 
 مجدالني لة"األيام": إشارات من إدارة بايدن يمكن البناء عليها .6

قال عضو اللجية التيفنذية لميظمة التحرير الفلسطنيية د.أحمد مجدالني  وط:عبد الرؤوف أرناؤ 
وأشار إلى إن  لـ"األيام" إن المؤشرات القادمة م  اإلدارة األمنركية الجديدة يمك  البياء علنها.

اإلسرائنلي ل  يكون أولوية إلدارة الرئيس األمنركي جو -الفلسطنينن  يدركون أن الملف الفلسطنيي
وقال مجدالني: "هياك إشارات يمك  البياء علنها سواء  ن على األقل في العام األول م  إدارته.بايد

األمنركية ورفض االستيطان والضم واعتبار حل -ما يتعلق باستئياف العالقات الثيائية الفلسطنيية
دارة وأضاف: "المؤشرات القائمة حتى اآلن هي أن اإل الدولتن  الحل الوحند الممك  للصراع".

األمنركية الجديدة ستعود إلى المسار التقلندي لكل اإلدارات األمنركية السابقة في التعامل مع الملف 
وذكر مجدالني أن حقبة ترامب كانت عبارة ع  "كوارث متتالية حلت  اإلسرائنلي".-الفلسطنيي

 الها".بالشعب الفلسطنيي نتيجة السياسة األمنركية المتهورة التي كانت ميفلتة م  عق
 24/1/2021األيام، رام هللا، 

 
 تدين منع االحتالل أعمال الترميم في المسجد األقصى وتهديد العاملين فيه "الفلسطينية الخارجية" .7

أدانت وزارة الخارجية، اقتحام قوات االحتالل اإلسرائنلي، مصلى قبة الصخرة المشرفة، وميع : رام هللا
تهديدهم باإلبعاد واالعتقال، والذي يأتي بعد أقل م  استكمال أعمال الترميم داخله وإرهاب العاملن  و 

ساعة على ميع االحتالل لجية إعمار االقصى م  تيفنذ أعمال صيانة دورية في المصلى  24
واستيكرت الخارجية في بيان لها، األحد، االستهداف الفاضح والمتسارع للمسجد األقصى  المرواني.

وحملت حكومة االحتالل المسؤولية  ما يتم تقسيمه مكانيا.ومحيطه، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريث
الكاملة والمباشرة ع  العدوان المتواصل على المسجد، معتبرة أنه استفزاز خطنر لمشاعر العرب 

 والمسلمن .
 24/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 رى الضفة من اعتداءات المستوطنيننائب فلسطيني يدعو لتشكيل دوريات شعبية لحماية مدن وق .8
دعا اليائب ع  كتلة التغننر واإلصالح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطنيي سالم : غزة

سالمة، أهالي مدن وقرى الضفة المحتلة إلى تشكنل دوريات حماية شعبية؛ لحماية أرواحهم 
ب، األحد، أن تصاعد اعتداءات وأكد سالمة في تصريح مكتو  وأراضنهم م  اعتداءات المستوطين .

وأكد اليائب سالمة أن "تطبيع الحكام العرب،  المستوطين  سيعجل بثورة ضد ما وصفه بـ" اإلجرام".
 جرأ االحتالل على المزيد م  الجرائم واالعتداءات ضد الشعب الفلسطنيي".

 24/1/2021، قدس برس
 

 قضاء"هيئات فلسطينية تدعو إللغاء قرارات رئاسية "تقّوض ال .9
طالبت هنئات فلسطنيية، األحد، بإلغاء قرارات رئاسية قالت إن م  شأنها  :األناضول -رام هللا

مؤسسة(،  140وفي بيان مشترك لشبكة الميظمات األهلية )تضم  "تقويض استقالل القضاء".
ميظمة حقوقية(، دعت الهنئات إلى "إلغاء القرارات  12ومجلس حقوق اإلنسان الفلسطنيي )يضم 

وأيد الطرفان البيان الصادر  )الرئاسية( كافة ذات الشأن القضائي، وإنهاء آنثارها كافة بشكل فوري".
 ع  نقابة المحامن  الفلسطنينن ، السبت، الذي رفض بشدة التغننرات في القضاء.

 24/1/2021، 21موقع عربي 
 

 الشاب دراسة توصي بتفعيل لجنة صياغة الدستور الفلسطيني والتركيز على الجيل .11
أوصت دراسة بحثية مهمة حملت عيوان "القضية الفلسطنيية في ظل األزمات اإلقليمية  :غزة

" بضرورة، تفعنل لجية صياغة الدستور الفلسطنيي، وإعادة كتابته 2020-2010والمتغنرات الدولية 
تور حس  وأشار الباحث الفلسطنيي الدك لمواكبة التطورات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية.

دراوشة في دراسته التي نوقشت السبت بجامعة "الحس  الثاني" في المغرب، إلى أن لجية صياغة 
دستور دولة فلسطن  تم تشكنلها م  مجموعة م  القانوننن  والسياسنن  بهدف صياغة مسودة دستور 

ا زالت تجتمع ، إال أن اللجية م2016الدولة، حنث تم االنتهاء م  وضع المسودة في شهر أيار عام 
م  أجل العمل على صياغة دستور نهائي تشارك فيه مختلف مكونات الشعب الفلسطنيي، قبل أن 

 تتم المصادقة عليه.
الدراسة تشنر إلى أن الشعب الفلسطنيي فيه أكبر عدد م  حملة شهادة الدكتوراه والماجستنر في  

تمثلت بضرورة التركنز على الجنل كافة التخصصات مقارنة بعدد السكان، وبالتالي فان التوصية 
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الشاب وإخراج قيادات م  الصف الثاني إلى الصف األول، لتغنر األفكار والمياهج اليضالية، وتبيي 
 فكرة تدافع األجيال، م  أجل الوصول إلى أفكار بياءة.

 23/1/2021، القدس، القدس

 
 في االنتخابات المقبلة "ةقائمة ائتالفي" تشكيل قضيةمنظمة المع فصائل بحثت  فتح :األحمد .11

، عزام األحمد، إن حركته بحثت مع فصائل ميظمة «فتح»قال عضو اللجية المركزية لحركة  رام هللا:
للفصائل في االنتخابات المقبلة، لك  أي قرار لم « قائمة ائتالفية»التحرير الفلسطنيية قضية تشكنل 

وأضاف األحمد في حديث لإلذاعة  رة.يتخذ بعد بانتظار اجتماع يضم بقية الفصائل في القاه
بحثيا م  حنث المبدأ إمكانية تشكنل قائمة ائتالفية. بحثيا هذه القضية »الفلسطنيية الرسمية: 

المهمة، ألنها حتمًا ستكون على طاولة اليقاش خالل اجتماع الفصائل المقرر في القاهرة، الشهر 
 «.المقبل

 24/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 قيادة جديدة للحركة شمال الضفة الغربية "..العامة"كمل انتخابات األقاليم قبل فتح تست .12
رام هللا: أعليت حركة فتح )إقليم نابلس(، أمس، ع  القيادة الجديدة للحركة في المحافظة الكبنرة، 

 مرشحًا على البقية 15وتفوق  شمال الضفة الغربية، بعد انتخابات داخلية ألعضاء المؤتمر الرابع.
( في االنتخابات التي شهدت تيافسًا كبنرًا، وجاءت في خضم االستعدادات األوسع 44)م  أصل 

وأعل  نائب الرئيس الفلسطنيي في رئاسة حركة فتح، محمد العالول، نتائج  لالنتخابات العامة.
ب، االنتخابات، في إشارة إلى أهمنتها. وقال مسؤول المكتب اإلعالمي في حركة فتح، مينر الجاغو 

 إن الحركة ماضية في انتخابات األقاليم لتجديد الشرعيات.
 25/1/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 حماس تحّمل االحتالل مسؤولية "اغتيال" قيادي بالحركة اإلسالمية .13

استيكرت حركة "حماس"، بشدة جريمة االغتيال "البشعة" التي طالت مسؤول الحركة اإلسالمية : غزة
وحّملت الحركة  ( محمد أبو نجم في وضح اليهار.1948فلسطن  المحتلة عام في مديية يافا )وسط 

األحد، االحتالل "المسؤولية الكاملة ع  هذه الجريمة وما سبقها م  جرائم طالت ، في بيان صحفي
ودعت الحركة أمام هذا الواقع األليم أبياء شعبيا  بدم بارد". 48العديد م  أبياء االرض المحتلة عام 

، إلى "التصدي لمؤامرات العدو ومثنري الفت  ومرتكبي 48نيي داخل األرض المحتلة عام الفلسط
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وحذرت الحركة فلسطنينو الداخل، م  ما وصفته بـ  الجرائم داخل مجتمعيا الفلسطنيي الصامد".
"المخطط الخبنث الذي يقوم به المحتل لتصفية األرض المحتلة م  القيادات والكوادر الفلسطنيية، 

 ة العاملة م  أجل القدس واألقصى، وتتصدى لمحاوالت األسرلة وسرقة األرض والمقدسات".خاص
 24/1/2021، قدس برس

 
 االحتالل يستدعي القيادي عمر البرغوثي على خلفية االنتخابات .14

يوم األحد، القيادي في حركة حماس األسنر مخابرات االحتالل اإلسرائنلي،  استدعت: رام هللا
وقالت زوجة القيادي البرغونثي، في  خ عمر البرغونثي "أبو عاصف"، م  رام هللا.المحرر الشي

تصريح صحفي: إن مخابرات االحتالل استدعت القيادي أبو عاصف نثالث مرات عبر اتصاالت 
وأوضحت أن الشيخ عمر رد على الضابط بأنهم سنبقون أعداء للشعب  هاتفية ميذ الجمعة.

 تاج شرعية وقوة وتحديًا لالحتالل.الفلسطنيي، وأن االنتخابات تح
 24/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مقرب من نتنياهو: الخيار العسكري ضد إيران يظهر مجدًدا .15

قال يعقوب عمندرور رئيس مجلس األم  القومي اإلسرائنلي السابق، إن الخيار العسكري ضد إيران 
 .طهران م  امتالك األسلحة اليووية قد يظهر مرة أخرى في أولويات إسرائنل إذا اقتربت

وأكد عمندرور الشخصية األميية المقربة م  بييامن  نتيياهو رئيس الوزراء اإلسرائنلي، بأنه ل  يكون 
 .أمام إسرائنل خيار سوى التصرف عسكرًيا. وفق ما نقلت عيه صحيفة هآرتس العبرية النوم األحد

أن واشيط  مع اإلدارة الجديدة ال تيوي إضاعة وبحسب الصحيفة، فإن المؤشرات األولية تظهر 
 .الوقت وتعمل على تشكنل فريق إلدارة المحادنثات حول االتفاق اليووي مع إيران والعودة إليه مجدًدا

وفي حديث لهآرتس، قال عمندرور إن االتفاق السابق لم يعالج الحاجة إلى ميع إيران م  االقتراب 
قيبلة اليووية، فقبل التوقيع على االتفاق، غنرت إدارة باراك أوباما م  نقطة اختراق لتحقنق امتالك ال

 .سياستها م  تفكيك القدرات اإليرانية إلى تأجنل ذلك م  خالل مراقبة مشروعها
 24/1/2021القدس، القدس، 

 
 يعلون يدعو إدارة بايدن إلى عدم فتح قنصلية شرقي القدس .16

موشيه يعلون زعيم حزب تلم اإلسرائنلي، إدارة الرئيس  دعا -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم 
 .األمنركي الجديد جو بايدن باالمتياع ع  فتح قيصلية خاصة بالفلسطنينن  شرقي القدس
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باللغة االنجلنزية، وموقع صحيفة يسرائنل هنوم، أن  i24NEWS واعتبر يعلون في مقابلة مع قياة
 .مثل هذه الخطوة تعتبر خطأ فادح

 25/1/2021القدس، القدس، 
 

 تخوف إسرائيلي من تحقيق الهاي ضدها بعد رحيل ترامب .17
تتخوف إسرائنل م  فتح المحكمة الجيائية الدولية في الهاي تحقنق ضدها، بارتكاب : بالل ضاهر

والبياء االستيطاني في الضفة  2014جرائم حرب بحق الفلسطنينن  خالل العدوان على غزة عام 
رقية المحتلتن ، في أعقاب انتهاء والية الرئيس األمنركي السابق، دونالد ترامب، الغربية والقدس الش

 .الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء والية الرئيس جو بايدن
وسيكون أول طلب إسرائنلي م  إدارة بايدن التعاون م  أجل "ميع الخطوات الخطنرة التي تتخذها 

دها". وأشارت صحيفة "يسرائنل هنوم" النوم، األحد، إلى أن المحكمة الجيائية الدولية في ال هاي ض
الحكومة اإلسرائنلية ستطلب م  إدارة بايدن تيسنق انتخاب المدعي العام في المحكمة الدولية، خلفا 

 .للمدعية العامة الحالية، فاتو بيسودا، التي ستيتهي واليتها في الفترة القريبة المقبلة
 24/1/2021، 48عرب 

 
 ألف عاطل عن العمل في اإلغالق الحالي 150التشغيل: مصلحة  .18

طالب عمل جديد  150,159أفادت مصلحة التشغنل اإلسرائنلية النوم، األحد، بأن : بالل ضاهر
كانون األول/ديسمبر الفائت، وتبن  أن قرابة نثلثهم  27تسجلوا لديها ميذ بداية اإلغالق الحالي، في 

 .ليم واإلرشادهم م  العاملن  في التربية والتع
، ميذ تشديد اإلغالق. ووفقا %59.3طالب عمل ميهم، أي  89,024وتسجل في مصلحة التشغنل 

 .طالب عمل تسجلوا خالل نهاية األسبوع الماضي 5,560لمعطيات مصلحة التشغنل، فإن 
طالب عمل، وبنيهم  121,291وبلغ عدد الذي  أخرجوا إلى إجازة بدون راتب خالل اإلغالق الحالي 

فصلوا م  العمل أو  28,868م  الذي  تسجلوا في مصلحة التشغنل في الشهر األخنر، و 80.8%
 .% 19.2  استقالوا ميه ونسبتهم

ودّلت المعطيات على أن العاملن  في مجال التربية والتعليم واإلرشاد هم األكثر تضررا م  القنود 
اإلغالق الكامل لجهاز التعليم.  التي فرضتها الحكومة للحد م  انيتشار فنروس كورونا، وشملت

م  مجمل المسجلن  في مصلحة التشغنل خالل الشهر األخنر وعددهم  %26.9ويشكل هؤالء 
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بنيهم تسجلوا كطالبي عمل ميذ تشديد اإلغالق. وتسجل  37,337معلم ومعلمة ومرشد، و 40,393
 .نومن  الماضنن م طالبي العمل في ال %45ميهم في نهاية األسبوع الماضي، وشكلوا  2508

ألفا خالل  150وكان الباحثون في مصلحة التشغنل قد توقعوا وصول طالبي العمل الجدد إلى 
ألفا مذ بداية جائحة  776اإلغالق الحالي. ويبلغ عدد المسجلن  كطالبي عمل في مصلحة التشغنل 

 .كورونا
اور، قوله إن "عدد المسجلن  ونقل موقع "والال" اإللكتروني ع  مدير عام مصلحة التشغنل، رامي غر 

وإنما العاطلن  ع  العمل الذي  ليسوا في إجازة بدون راتب، وقد يبقون  مؤقتا كطالبي عمل ال يقلقيا،
 في بطالة مستمرة في نهاية أزمة كورونا أيضا".

 24/1/2021، 48عرب 
 

 الحكومة اإلسرائيلية تصادق على اتفاق رفع مستوى العالقات مع المغرب .19
: ذكرت وسائل إعالم إسرائنلية أن مجلس الوزراء وافق يوم األحد على اتفاق دبلوماسي القدس

وبذلك يصبح االتفاق بانتظار  .توسطت فيه الواليات المتحدة لرفع مستوى العالقات مع المغرب
 .مصادقة الكييست

زيز التعاون التجاري وأعليت وزارة االقتصاد اإلسرائنلية النوم األحد أن البلدي  توصال إلى اتفاق لتع
وقالت الوزارة إن الجانبن  مهتمان بتوقيع االتفاق  .واالقتصادي في مجاالت تتضم  التيظيم واالبتكار

 .في غضون أسبوعن 
 24/1/2021القدس العربي، لندن، 

 
 مقاعد 10مقعًدا والمشتركة  32استطالع: الليكود  .21

 32األحد، استمرار تصاعد قّوة الليكود إلى بّن  استطالع للرأي نشر مساء النوم، : أحمد دراوشة
 .مقعًدا ونثبات القائمة المشتركة عيد عشرة مقاعد
مقعًدا،  18مقعًدا(، "يش عتند" برئاسة يائنر لبند  32وجاءت اليتائج على الشكل اآلتي: الليكود )

فتالي بنينت مقاعد، "يمنيا" برئاسة ن 10مقعًدا، المشتركة  14"تكفاه حدشاه" برئاسة غدعون ساعر 
، "كاحول 5، "منرتس" 5، "يسرائنل بنتنيو" برئاسة أفيغادور لنبرمان 6، "شاس" 7، "يهدوت هتوراه" 10

 .4، "اإلسرائنلّنون" برئاسة بلدّية تل أبنب، رون حولدائي، 4الفان" 
كما بّن  استطالع الرأي تجاوز حزب العمل نسبة الحسب ألول مّرة ميذ أشهر، إنثر فوز عضو 

 .يست، منراف ميخائنلي، برئاسة القائمةالكي



 
 
 
 

 

 12 ص             5442 العدد:             1/25/2021 نثين اإل التاريخ: 

 

                                    

ورغم تصاعد قّوة الليكود، إال أن نتيياهو ل  يكون قادًرا على تشكنل حكومة، حتى لو انضّم إليه 
بنينت. بنيما ل  يتمّك  خصومه م  تشكنل حكومة دون القائمة المشتركة، ما يوحي بأزمة على 

 .شاكلة األزمات السياسية السابقة
مقعًدا عيد اإلطالق ع  حزبه في  21طالع الرأي استمرار تراجع حزب ساعر، م  كما يبّن  است

مقعًدا اآلن، ما يعطي انطباًعا باحتمال أن يشّكل لبند  14كانون أّول/ديسمبر الماضي، إلى أقّل م  
 .الحكومة المقبلة، ال ساعر

رغم استمرار ارتفاع إصابات  وتستمر شعبية الليكود باالرتفاع إنثر حملة لقاحات كورونا التي أطلقها،
 كورونا واألزمة االقتصادية.

 24/1/2021، 48عرب 
 

 يواصلون تمردهم "إسرائيل"الحريديم في  .21
واصل عياصر الطائفة الحريدية النهودية، أعمال الشغب داخل مديية بيي براك التي يقط  الغالبية 

الطائفة، احتجاًجا على استمرار تشديد اإلجراءات الوقائية ضدهم بسبب العظمى فنها م  أفراد تلك 
 .ارتفاع عدد اإلصابات بفنروس كورونا في أوساطهم

واستولى العشرات ميهم في ساعة مبكرة م  فجر النوم االنثين ، على حافلة وأخلوها م  الركاب قبل 
 .أن يعتدوا على سائقها وإحراقها

 25/1/2021القدس، القدس، 
 

 مصادر إسرائيلية: خطة نتنياهو االقتصادية رشاوى انتخابية .22
قالت مصادر قانونية إسرائنلية، اللنلة الماضية، إن الخطة  -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم 

االقتصادية التي عرضها بييامن  نتيياهو رئيس الحكومة، ووزير المالية يسرائنل كاتس، غنر قانونية 
 .يةوقد تعتبر رشاوى انتخاب

ونقل موقع واي نت العبري ع  تلك المصادر قولها، إن هذه الخطة لم تعرض على المستشار 
القضائي للحكومة اإلسرائنلية أفيحاي ماندلبلنت قبل نشرها، مشنري  إلى أن نشرها بهذه الطريقة 

 .بمثابة دعاية انتخابية في ضوء االنتخابات التي ستجري في مارس/ آذار المقبل
شيكل لكل طفل، وذلك في  500شيكاًل لكل إسرائنلي، و  750طة االقتصادية صرف وتتضم  الخ

إطار جهود إنعاش االقتصاد بسبب تراجع الدخل المادي لإلسرائنلنن  بفعل أزمة كورونا، حنث تشمل 
 .مليار شيكل 15الخطة عدة بيود بتكلفة 
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عدم تقديم المنزانية وميع كل شيء، وقال نفتالي بنينت زعيم حزب اليمن  الجديد، إن نتيياهو اختار 
ولك  يقوم بتحويل األموال اآلن لإلسرائنلنن  قبل االنتخابات، وتذكر فجأة الجمهور وحاجتهم إلطعام 

 .أطفالهم بعد أيام طويلة م  تجويعهم
أبيض، إن الخطة التي تحتاجها إسرائنل هي المنزانية والتي ميع  -فيما قال بنيي غانتس زعيم أزرق 

 .اهو تقديمهانتيي
فيما وصفها زعيم حزب اإلسرائنلنون رون حولداي بأنها دعاية ساخرة وخطة انتخابية ليس أكثر م  

 ذلك، وأنه تم صياغتها في مكاتب الليكود وليس في وزارة المالية.
 25/1/2021القدس، القدس، 

 
 نتنياهو يعد مجدًدا بصياغة خطة لمواجهة الجريمة في الوسط العربي .23

يامن  نتيياهو رئيس الوزراء اإلسرائنلي، اللنلة الماضية، وعًدا جديًدا بصياغة خطة لمكافحة قدم بي
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن  .الجريمة في أوساط المجتمع العربي، وذلك في غضون أسبوع

غانتس نتيياهو استدرك بالقول إن تقديم الخطة والموافقة علنها سريًعا يعتمد أيًضا على موقف بنيي 
 .بصفته رئيس الوزراء البديل

وجاء ذلك خالل لقاء مع رؤساء سلطات محلية عربية مع نتيياهو عبر تطبنق زوم، تزامًيا مع 
تظاهرة كبنرة في أم الفحم ضد الجريمة في المجتمع العربي، بحضور وزير األم  الداخلي أمنر 

 .أوحانا، والمفوض العام الجديد للشرطة يعقوب شبتاي وآخري 
وعقد اللقاء بعد أن هدد عدد م  رؤساء البلديات باالستقالة في ظل زيادة عدد جرائم القتل في الوسط 

 .العربي ميذ بداية العام، وذلك احتجاًجا على عدم وجود استجابة فعلية لمواجهة الجرائم
 25/1/2021القدس، القدس، 

 
 لحماية القواعد األميركية   بي" في الخليج العر القبة الحديدية"إسرائيل" توافق على نشر " .24

اإلسرائنلية، أمس، أن إسرائنل استجابت لطلب القوات « هآرتس»تل أبنب: ذكرت صحيفة  -ليدن 
المضادة « القبة الحديدية»المشتركة لجنوش الواليات المتحدة األمنركية، بيصب عدد م  ميظومات 

 .ألقصىللصواريخ في عدد م  دول أوروبا والخليج العربية والشرق ا
 25/1/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 من تعذيب فلسطيني« الشاباك»المستشار القضائي اإلسرائيلي يبرئ  .25
تل أبنب: بعد االعتراف بالحقيقة األساسية، قرر المستشار القضائي للحكومة اإلسرائنلية أبيحاي 

به بأنهم مارسوا عملية ميدلبلنت، إغالق ملف التحقنق ضد ضباط المخابرات العامة )الشاباك(، المشت
تعذيب قاسية ضد األسنر الفلسطنيي سامر العربند، بغرض سحب اعترافات ميه حول مكان وجود 
أسلحة تابعة لخلية فدائية ييتمي إلنها، حول العملية التي ُقتلت فنها فتاة يهودية في شهر أغسطس 

    .2019 )آب(
تشار يعترف ويوصي باستخالص الِعبر جاء هذا القرار ليس بسبب عدم وجود تعذيب، بل إن المس

للمستقبل، لكيه يمتيع ع  محاكمة المسؤولن . وكتب ميدلبلنت، في بيان له، أمس )األحد(، إن دائرة 
التحقنق مع رجال األم  في وزارة القضاء )ماحاش(، أجرت تحقيقًا تحت التحذير مع عدد م  

ي، وتمت جباية إفادات م  شهود، وضبط بشبهة استخدام القوة بشكل غنر قانون« الشاباك»محققي 
ونثائق والحصول على تقارير م  معهد الطب الشرعي. وبعد معايية مواد األدلة، ووفقًا لتوصية طاقم 

، قرر المستشار «(ماحاش»المحققن  وتقارير م  جهات في الييابة العامة التي رافقت التحقنق )في 
عدة أدلة على ارتكاب مخالفة. وفي الوقت ذاته، القضائي للحكومة، حفظ ملف التحقنق، لغياب قا

 .«العمل م  أجل استخالص الِعبر المطلوبة»أوعز المستشار القضائي للحكومة بـ
 25/1/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 دوليا لمناهضة التطبيع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ينظم مؤتمراً  .26

في خطوة هي األولى م  نوعها، يستعد المؤتمر الشعبي لفلسطنيني : )محمد صفية( -بنروت
الخارج، لتيظيم المؤتمر الدولي األول لمقاومة التطبيع مع االحتالل اإلسرائنلي، على مستوى قارات 

خطوة تحمل في طياتها وهي  .2021أذار/ مارس  3شباط/ فبراير، حتى  27العالم، في الفترة ما بن  
مؤسسة وميظمة عربية ودولية،  100توقنت وحجم المشاركة، التي تضم أكثر م  دالالت م  حنث ال

وشخصيات عالمية، تسعى إليصال السردية الفلسطنيية وطبيعة الصراع مع االحتالل، الذي يتمدد 
 في الميطقة عبر نفق التطبيع.

يهدف لتكوي   إل أن المؤتمر، المحامي معتز المسلوخي، رئيس اللجية التحضنرية للمؤتمر وأشار
مظلة جامعة لكافة المؤسسات المتخصصة في مياهضة التطبيع وميظمات المجتمع المدني العربية 

كما يهدف لوضع استراتيجية عمل موحدة لمقاومة  والدولية الداعمة والمياصرة للحق الفلسطنيي.
، في نفس االتجاه التطبيع على المدى القريب والمتوسط والبعند، بحنث تتضافر وتتركز الجهود كافة
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جميعها لخصوصية كل دولة، ولكيها  ولتحقنق نفس الرؤية، ولك  بأسالنب وأدوات مختلفة، تبعاً 
 .متياسقة تكمل بعضها البعض

 23/1/2021، قدس برس
 

 مقتل قيادي بالحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني المحتل .27
الشيخ محمد ، 1948قيادي بالحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطنيية المحتلة عام القتل : الياصرة

، في وقت سابق األحد، بمديية يافا )وسط م  مجهول أبو نجم، متأنثرا بإصابته بإطالق نار استهدفه
 (.1948فلسطن  المحتلة عام 

 24/1/2021، قدس برس
 

 وتقاعس الشرطة اإلسرائيلية إضراب عام في أم الفحم احتجاجا على تفشي الجريمة .28
 ، احتجاجاً أم الفحم شمالي فلسطن  المحتلة يسود اإلضراب العام والشامل مدييةمواقع إلكترونية: 

على استمرار تفشي الجريمة والقتل، وتقاعس الشرطة اإلسرائنلية ع  مالحقة عصابات اإلجرام 
ام إنثر مقتل شاب بالرصاص قبل يومن  أي 3أعليت بلدية أم الفحم الحداد كما  واعتقال المتورطن .

أعل  في حن   بالقرب م  ميزله، وهو الرابع الذي يقتل م  العائلة نفسها في غضون عام ونصف.
رئيسا بلديتي أم الفحم وعرعرة وعدد م  أعضاء المجالس البلدية في وادي عارة، استقالتهم لمدة 

 طة شاملة لمحاربة العيف.شهر، للضغط على الحكومة اإلسرائنلية م  أجل إقرار خ
 24/1/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 األقصىالمسجد توقف أعمال الترميم في اإلسرائيلي شرطة االحتالل  .29

إن شرطة االحتالل اإلسرائنلي ، دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس : قال مسؤول كبنر فيالقدس
األقصى، محذرًا م  أن الخطوة قد تتسبب ميعت، ميذ أول م  أمس، كافة أعمال الترميم في المسجد 

، بما سّمته أن شرطة االحتالل بررت قرارها وكشف ع  بأضرار كبنرة، خاصة مع هطول األمطار.
األوقاف اإلسالمية جملة عماًل غنر قانوني في سطح مصلى باب الرحمة، وهو ما تيفيه دائرة 

ل الترميم في قبة الصخرة المشرفة، بعد إلى أن شرطة االحتالل أوقفت، أمس، أعما ولفت .وتفصنالً 
 أن أوقفت أعمال الترميم في المصلى المرواني.

 25/1/2021، األيام، رام هللا
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 يمنع استكمال ترميم الحرم اإلبراهيمياإلسرائيلي االحتالل  .31
استكمال ميعت قوات االحتالل اإلسرائنلي، النوم االنثين ، لجية إعمار الخلنل، م  : رام هللا )فلسطن (

، ورئيس سدنته، الشيخ وقال مدير الحرم أعمال الترميم والصيانة في الحرم اإلبراهيمي الشريف.
إن "قوات االحتالل ميعت موظفي لجية اإلعمار م  استكمال أعمال الترميم  ،حفظي أبو سينية

ي وكانت قوات االحتالل، قد ميعت يوم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح خاص بذلك".
األحد والخميس الماضنن ، موظفي لجية اإلعمار م  دخول الحرم واستكمال أعمال الترميم، بذات 

 الحجة المذكورة آنفًا.
 25/1/2021، قدس برس

 
 لتحويل قصر الحاج الحسيني بالقدس المحتلة لكنيس إسرائيليمخطط  .31

االستيطانية اإلسرائنلية  "جمعية عطنرات كوهانيم"تخطط ما يسمى  :نادية سعد الدي  - عمان
لتحويل قصر المفتي الحاج أمن  الحسنيي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى كييس، 

 ذلكويأتي  وحدة استيطانية. 56إلى  28ومضاعفة عدد الوحدات االستيطانية في محيط القصر م  
وتغننر هويتها العربية في إطار مخطط االحتالل لتهويد القدس وطمس كل معالم المديية الترانثية، 

 اإلسالمية.
 25/1/2021، الغد، عّمان

 
  شرقي القدس صبري يدعو إلى خطة لحماية مقام النبي موسىعكرمة الشيخ  .32

صبري: دعا رئيس الهنئة اإلسالمية وخطنب المسجد األقصى الشيخ عكرمة  مصطفى - قلقنلية
صبري إلى وضع خطة لحماية مقام اليبي موسى شرق مديية القدس المحتلة، ودعم المعتكفن  فيه 

يواصل عشرات الشبان الفلسطنينن ، ميذ انثين  حنث ع  طريق تزويدهم بكل مقومات الصمود. 
اإلسالمية، ورًدا على حفل غيائي صاخب  تهمقام، للحفاظ على هويال، االعتكاف في وعشري  يوماً 

 .اً واسع اً سمبر الماضي، وأنثار غضبأقيم في المقام في دي
 24/1/2021، فلسطين أون الين

 
 العربيد سامر التحقيق في ملف تعذيب األسيرتغلق  سلطات االحتالل اإلسرائيلي .33

، األحد، قرر مكتب اليائب العام اإلسرائنلي، أن رام هللام   24/1/2021، القدس، القدسفي جاء 
إغالق ملف التحقنق الخاص مع عدد م  محققي جهاز "الشاباك"، بشبهة إلحاق األذى باألسنر 
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سامر العربند المتهم بقيادة خلية الجبهة الشعبية التي نفذت عملية تفجنر عبوة ناسفة قرب عن  
 .2019وإصابة آخري  في آب/ أغسطس  بوبن  غرب رام هللا، ما أدى لمقتل مستوطية

ن قرار سلطات اعتبر أ نادي األسنر الفلسطنيي، أن رام هللام   24/1/2021، قدس برسذكرت و 
، تشريع جديد لسياسة التعذيب القائمة بحق األسرى ل اإلسرائنلي، إغالق ملف التحقنقاالحتال

سوى هذه اليتيجة،  نيتظر م  االحتالل نه ال يمك  أن، أوأكد رئيس اليادي قدورة فارس والمعتقلن .
ودعا إلى  خاصة في ظل الصمت الدولي الذي أعطى الضوء األخضر له لممارسة مزيد م  الجرائم.

تشكنل طاقم م  المحامن ، للتوجه للمحكمة العليا لالحتالل في قضية األسنر العربند، ومتابعة 
 االحتالل، وليس أمال في تحقنق أي نتيجة.القضية على المستوى الدولي، م  باب مشاغلة محاكم 

 
 للعمال جنوب طولكرم اإلسرائيلي بعد مهاجمة االحتاللفلسطيني استشهاد عامل  .34

استشهد عامل فلسطنيي، صباح األحد، بعد مهاجمة جيود االحتالل اإلسرائنلي لعدد م  : طولكرم
أنثياء محاولتهم ، ية المحتلةب طولكرم بالضفة الغربعيد "فتحة فرعون" جيو  الفلسطنينن  العمال

 .الوصول إلى عملهم داخل الخط األخضر
 24/1/2021، قدس برس

 
 شمال غزةألحد النشطاء الفلسطينيين شخصًا في انفجار منزل  20إصابة أكثر من  .35

في ميزل أحد أصنب عشرون شخصًا على األقل، السبت، في انفجار قوي وقع : أ ف ب -غزة 
 بنت حانون بشمال قطاع غزة، ما أدى إلى تضرر عدد م  الميازل، كمافي اليشطاء الفلسطنينن  

أفادت  في حن  تح تحقنق لمعرفة مسببات االنفجار.فوقد تم  أفادت مصادر طبية وأميية محلية.
وسطة وبنيهم انثيان جروحهما معظمهم بجروح متأصنبوا فلسطنييًا  20أكثر م   مصادر طبية أن

 م  الدخول.  الميطقة وميعت الصحفنن الشرطة وقد أغلقت  خطنرة.
 23/1/2021، الخليج، الشارقة

 
 شمال رام هللا في دير أبو مشعلخالل مواجهات اإلسرائيلي برصاص االحتالل  إصابة فلسطينيين .36

أصنب شابان برصاص قوات االحتالل اإلسرائنلي، مساء األحد، في قرية دير أبو مشعل : رام هللا
مواجهات اندلعت في القرية، بعد اقتحامها بادعاء تعرض مستوطية للرشق شمال رام هللا، خالل 

 بالحجارة على الشارع االستيطاني المجاور.
 24/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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وحدة استيطانية في عام  6719صادقت على بناء و مبنى فلسطيني  869" هدمت إسرائيل": تقرير .37
2020 

 "إسرائنل"رسمي لهنئة مقاومة الجدار واالستيطان أمس األحد، بأن  سيوي  أفاد تقرير: )وكاالت(
 8060مخططات تتضم  كما أودعت . 2020وحدة استيطانية في عام  6719صادقت على بياء 

 869 "إسرائنل"هنئة هدم الرصدت  في المقابل خالل العام نفسه.وحدة استيطانية أخرى للمصادقة، 
عمليات الهدم ع  العام في  %65في الضفة الغربية بزيادة  2020م مبيى وميشأة فلسطنيية خالل العا

شمل عمليات هدم، ووقف بياء، وإعطاء فرصة إضافية  اً إخطار  817إلى صدور  مشنرة. 2019
م  تلك اإلخطارات في محافظات الخلنل والقدس  %60تركز فيما لالعتراض على أوامر الهدم، 

 وبنت لحم. 
 25/1/2021، الدستور، عّمان

 
  دوالر خسارة الفرد من حصار غزة آالف 9تقرير حقوقي:  .38

، األحد، ع  أن نصنب الفرد للمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسانليدن: كشف تقرير  -غزة 
طاع، بلغ نحو تسعة آالف الواحد في غزة م  الخسائر االقتصادية جراء الحصار اإلسرائنلي على الق

 كي.ير دوالر أم
المعطيات التي توصل لها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتيمية )األونكتاد( في تقريره أشار إلى قد و  

الماضي، وخلص إلى أن التكلفة االقتصادية لحصار غزة خالل  نوفمبر/ تشري  الثانيالصادر في 
ورصد التقرير أن نسبة البطالة في قطاع غزة  كي.ير مليار دوالر أم 16.7العقد الماضي قدرت بـ

عام  %6.23ن كانت تصل إلى نحو أمر في كونها م  بن  اليسب األعلى في العالم، فبعد تست
، وانكمش نصنب الفرد م  الياتج المحلي اإلجمالي بيسبة %49إلى نحو  2020، وصلت في 2005
، فضاًل ع  2020في عام  %56، إلى 2005في عام  %40معدالت الفقر م   فيما قفزت. 27%

سكان القطاع م  الفقر أربع مرات،  ، وتضاعفت تكلفة انتشال%20إلى  %14ارتفاع فجوة الفقر م  
 ملنون دوالر. 838مالين  دوالر إلى  209وذلك م  

 25/1/2021، الشرق األوسط، لندن
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 لإلفراج عن أبنائهميوجهون مناشدات إنسانية  أهالي المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية .39
د أهالي المعتقلن  األردننن  والفلسطنينن  في السجون السعودية، مياشداتهم اإلنسانية : عمان جدَّ

لإلفراج ع  أبيائهم المعتقلن  ميذ عامن ، معربن  ع  مخاوفهم م  أوضاع أبيائهم األسرى، إذ إّن 
 مارس الماضي؛ بسبب تفشي فنروس "كورونا". الزيارات شبه مقطوعة ميذ آذار/

 24/1/2021، الفلسطيني لإلعالم المركز
 

  تتسلق قمة كلمنجارو األعلى في قارة إفريقيا بساق واحدة فتاة فلسطينية .41
بكت ياسمن  كثنًرا وضحكت أكثر في آن واحد وهي ترفع علم فلسطن  عالًيا، : حيان مطنر -نابلس

صاحبتها ظروف أيام، وقد   8حن  وصلت إلى أعلى رابع قمة جبل في العالم، بعد رحلة استمرت 
ياسمن  اليجار فتاة فلسطنيية م  مديية نابلس، تعرضت لحادٍث ُبِتَرت إنثره ساُقها، لكيها  .قاسية

القمة  ،تالخمسة مياخاق قمة كلمنيجارو ذي كانت متمرسًة كفايًة في عمر السابعة عشر لتتسل
 الجبلية األعلى في قارة إفريقيا، وتكون مثااًل للتحدي.

 21/1/2021، الشرق، الدوحة

 
  على أبقار إسرائيلية دخلت البوابة الفاصلة عند الوزاني واستولت قوات .41

عيصرا م  قوات العدو  15" في مرجعنون، أن لإلعالم أفادت ميدوبة "الوكالة الوطيية بنروت:
 انسحابهماالسرائنلي فتحوا البوابة الفاصلة عيد الوزاني، ومسحوا الميطقة قبالة المتيزهات، وقبل 

 أبقار. 7استولوا على 
 24/1/2021، الوكالة الوطنية لإلعالم

 
 بو ظبيأرسميا في  ةاإلسرائيليافتتاح السفارة  .42

 بأعمالرسميًا السفارة اإلسرائنلية في أبو ظبي مع وصول القائم  ]أمس[ افتتحت النوم: رانآشمعون 
ويفند مراسليا للشؤون السياسية  السفارة إيتان نائيه الى عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ويشنر  شمعون اران أن السفارة ستعمل على تعزيز العالقات بن  الدولتن  في مختلف المجاالت.
راسليا إلى أن مقر القيصلية اإلسرائنلية في دبي سيفتتح خالل األيام القلنلة المقبلة. هذا واعليت م

 قريبا.حكومة االمارات النوم ننتها فتح سفارة لها في تل ابنب 
 24/1/2021، هيئة البث اإلسرائيلي مكانموقع 
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 مجلس الوزراء اإلماراتي يصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب .43
إن مجلس « تويتر»قالت الحكومة اإلماراتية عبر حسابها على موقع التواصل االجتماعي  ي:أبوظب

 على إنشاء سفارة لدولة اإلمارات في تل أبنب بإسرائنل.، )األحد( ]أمس[ الوزراء صادق النوم
وصادق مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد ب  راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

حاكم دبي، النوم في االجتماع األول لمجلس الوزراء في هذا العام، بأبوظبي على إنشاء  الوزراء
 سفارة لدولة اإلمارات في تل أبنب في دولة إسرائنل.

 24/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

   للبناء على اتفاقيات التطبيع "إسرائيل"مستشار األمن القومي األميركي: سنعمل مع   .44

ن صدر، يوم األحد، إن مستشار األم  القومي األمنركي جيك سوليفان أبلغ نظنره واشيط : قال بيا
اإلسرائنلي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل م  كثب مع إسرائنل بشأن قضايا األم  اإلقليمي 

 .وللبياء على اتفاقيات التطبيع اإلقليمية
ونظنره اإلسرائنلي مائنر ب   وجاء في بيان بشأن اتصال هاتفي جرى، أمس السبت، بن  سوليفان

ناقشا فرص تعزيز الشراكة خالل األشهر المقبلة، بما في ذلك م  خالل البياء على نجاح »شبات: 
، وفق ما نقلته وكالة «اتفاقيات التطبيع اإلسرائنلية مع اإلمارات والبحري  والسودان والمغرب

 .حوار استراتيجي في األجل القريبوأضاف البيان أن سوليفان وجه دعوة للشروع في  .«رويترز»
 24/1/2021الشرق األوسط، لندن، 

  
  سنوات لرجل أعمال إسرائيلي بعد إدانته بالفساد في سويسرا 5السجن   .45

الجمعة، رجل األعمال اإلسرائنلي بنيي شتاييمتز بتهمة  يومأدانت محكمة جيائية سويسرية،  جييف:
سيوات مع غرامة ضخمة، في حكم تاريخي بإحدى الفساد والتزوير وحكمت عليه بالسج  خمس 
 .أبرز القضايا المتعلقة بقطاع التعدي  في العالم

والحكم الصادر بعد محاكمة استمرت أسبوعن  صفعة لشتاييمتز تاجر األلماس الذي وضعه سعيه 
 وراء أكثر مخزونات الحديد الخام نثراء في العالم في قلب معركة أدت إلى بدء تحقيقات ودعاوى 

 .قضائية في أنحاء مختلفة م  العالم
 25/1/2021، الشرق األوسط، لندن
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 ؟؟"حماس"ماذا لو جرت االنتخابات وفازت  .46
 أكرم عطا هللا
هذا ليس سؤااًل افتراضيًا بقدر ما أن واقعنته شديدة التأنثنر على الحالة الفلسطنيية التي تجري فنها 

لفلسطنينون حصلوا على االستقالل ال يهم كثنرًا م  يفوز في انتخابات تحت االحتالل، فلو كان ا
االنتخابات، ولك  االلتباس الحاصل في الراه  السياسي المتشابك مصلحيًا م  جهة وعدائيًا م  
جهة أخرى مع إسرائنل يجعل م  فوز حركة حماس وهو خيار وارد يزيد م  تعقند الحالة التي تزداد 

 تأزمًا.
حماس باالنتخابات ألسباب متعددة سواء لتشتت حركة فتح أو لجهة األداء الذي  وارد أن تفوز حركة

قدمته سواء في الضفة أو بسبب اإلجراءات التي قامت بها السلطة تجاه موظفنها هياك وهم اليواة 
الصلبة لحركة فتح، أو واألهم لجهة المصلحة اإلسرائنلية الواضحة بفوز حماس باالنتخابات بعد 

لحاصل لإلدارة األمنركية وعودة الديمقراطنن  وبرنامجهم التفاوضي سواء ما أعليه الرئيس التغننر ا
بايدن سابقًا في حملته االنتخابية أو لجهة لقاءات عقدها وزير خارجنته أنتوني بلنيك  أو لجهة اآلراء 

أوباما االستشارية التي قدمت لإلدارة األمنركية م  مراكز دراسات أو شخصيات وخاصة أن ظل 
 مازال يخيم على االدارة الحالية.

كانت آخر مفاوضات بن  الفلسطنينن  واالسرائنلنن  قد انتهت قبل حوالى سبع سيوات أنثياء تجربة 
 األشهر التسعة لوزير خارجية أوباما جون كنري.

وبعدها توقف كل شيء سياسي بن  الفلسطنينن  واسرائنل، وظل األمر مقتصرًا طوال السيوات 
اضية على التيسنق سواء األميي أو المدني أو االقتصادي بال أي حديث ع  حقوق وطيية الم

للفلسطنينن . واآلن يجيء بايدن وإدارته إلعادة إسرائنل إلى مفاوضات كانت قد أصبحت خلف 
 ظهرها وتصرفت إسرائنل كما تشاء ونفذت برنامجها األحادي في ظل غياب الشريك.

للمفاوضات؟ سؤال يبدو مهمًا في ظل اإلدارة الجديدة حتى وإن لم يك   هل يمك  أن تعود اسرائنل
الملف الفلسطنيي هو رأس أولوياتها، فالمسألة ليست في نتيياهو وحده بقدر ما أن اليظام السياسي 
اإلسرائنلي انتقل كليًا نحو يمن  يؤم  بالضفة كأرض التوراة وليست خاضعة للتفاوض، وبالتالي 

 إذا ما تم فتح الملف أمنركيًا في مأزق حقيقي بدأ الكتاب اإلسرائنلنون باإلشارة إليه.ستكون إسرائنل 
 فم  يتابع الصحافة اإلسرائنلية يدرك حجم القلق الذي ييتاب اليمن  اإلسرائنلي مما هو قادم.

ويختصر اليكس فيشمان األجواء السائدة في تل أبنب بالقول في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ع  
ات بايدن وطواقمه: "كل طاقم إسرائنلي يعمل معهم سنتعن  عليه أن يعد الكثنر جدًا م  خيار 

الفروض البنتية، فهذه المجموعة تؤم  بالدبلوماسية وبالتسويات، وإسرائنل ل  تتمك  م  التالعب 
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 وبقدر ما يحصى الفلسطنينون عدد النهود في اإلدارة األمنركية القادمة وهو إحصاء سطحي معهم".
ال يتعمق  في مضامن  السياسة حنث الديانة في الديمقراطيات الغربية ليست ذات شأن في العمل 
السياسي، بل وأبعد م  ذلك فإن المعارضة األكبر إلسرائنل على مستوى العالم يمثلها النهودي برني 

ر الخارجية ساندرز والكثنر م  النهود األمنركنن  يدعمون موقفه بل إن إسرائنل تراقب أيضًا وزي
النهودي المرشح واعتبرت حديثه في لجية الكونغرس أنه ليس أكثر م  رسالة تطمن  ال تكفي لتهدئة 
روع نتيياهو، وإذا كانت إدارة أوباما حاولت الضغط على إسرائنل فإن ساندرز "النهودي" يطالب 

 بمعاقبة إسرائنل.
لية مراقبة وعد وتتبع الشخصيات التي وفيما ييشغل الفلسطنينون باإلحصاء، تجري في إسرائنل عم

تم تعننيها في اإلدارة ومواقفها السابقة واألدوار التي لعبتها بقدر م  التشاؤم حن  تقف أمام أسماء 
مثل توني بلنيك  ونائبته شنرم  وساليفان وبرانس وغوردون ووليام بنرنز رئيس وكالة المخابرات 

تب بتيدر "يعاني كبار المسؤولن  في الحكومة اإلسرائنلية المركزية ما جعل موقع والال اإلخباري يك
وقادتهم حاليًا م  أعراض مدميي المخدرات في عملية إعادة تأهنل بعد تدلنلهم لمدة أربع سيوات مع 
دونالد ترامب" وكتب أيضًا أن قلق نتيياهو ليس مفاجأ وتبذل إدارة الرئيس األمنركي جو بايدن جهدًا 

 ولك  ليس م  المؤكد أن تيجح". لتهدئة هذه المخاوف
ووسط هذه المياخات تصبح إسرائنل معيية بفوز حماس باليظام السياسي ليس فقط التشريعي بل 
والرئاسي أيضًا، فهذا خشبة خالصها الوحندة م  كابوس المفاوضات الذي أغلق نتيياهو بوابته وألقى 

لي حنث غابت المفاوضات وبرنامجها وخلفه إجماع إسرائن 2014بالمفتاح وسط المحيط ميذ آذار 
ع  برامج الحمالت االنتخابية اإلسرائنلية التي تلت ذلك التاريخ ولم تعد جزءا م  اليقاش العام في 
الدولة إذ إن فوز حماس سيقطع الطريق على برنامج بايدن التفاوضي، ألن حماس ل  تقبل 

كما نموذج غزة م  خالل دولة وسيطة بالمفاوضات بل تتخذ موقفًا ضديًا ميها وسيكون التفاوض 
مثل قطر على إدخال المعونات المالية وعلى القضايا الحياتية، وهذا هو المخرج الوحند لمأزق 

 إسرائنلي بات يتبدى بعد تشكنل اإلدارة األمنركية.
قد يقول قائل إن تجربة حماس عسكريًا في غزة ال تشجع إسرائنل لتكرارها في الضفة، ولك  األمر 

ختلف في غزة عيه في الضفة حنث قبضة إسرائنل ل  تعطي لحماس الفرصة ليسخ نموذج ي
التصييع والعسكرة، وهذا صحيح حنث التواجد والرصد والمالحقة لكل قطعة سالح في الضفة 
الغربية، واألمر الثاني أن حماس إن تحملت المسؤولية الكاملة قد تتأنثر التجربة نفسها في غزة واألهم 

   السياسي اإلسرائنلي حنيها سيكون أكبر باليسبة إلسرائنل.أن الثم
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ولك  بالمقابل وإن كان م  حق حماس الدخول لالنتخابات والميافسة لك  مشروع السلطة كسلطة 
 يرتبط بإسرائنل.

وهذا جاء في تعريف السلطة وفقًا لالتفاق المشترك األخنر بن  حركتي فتح وحماس بأنها سلطة 
في الحقيقة تقوم بدور سياسي بعد تالشي دور ميظمة التحرير لو فازت حماس هذا خدماتية ولكيها 

وأدى إلى خيق السكان في غزة. فإن فازت حماس هذا  2006يعيي عودة االختياق الذي حصل العام 
يعيي شمول اإلغالق على الكل الفلسطنيي وهيا مأزق يزيد م  وطأة األزمة المركبة أصاًل، فما الحل 

تحتاج إلى تفكنر هادئ بعد االنتهاء م  االحتفال بالمرسوم الرئاسي فإن األمر يجب أن  في مسألة
 ييتقل نحو التفكنر العقالني.

ليس لدى الفلسطنينن  سوى نثالنثة خيارات تتبدى بشكل واضح. األول: أن تعل  حماس التزامها 
فوزها بيفس البرنامج ببرنامج ميظمة التحرير الفلسطنيية تحل تمامًا محل حركة فتح في حال 

السياسي والتفاوض على علته وحنيها يبدو أمر االعتراف بإسرائنل مسألة مطلوبة رغم مرارتها 
باليسبة لها لكيها مدخل لتسننر حياة الياس، وهي المسألة التي تذرعت بها إسرائنل بتحويل حياة 

ف ما الهدف ميه سوى أنه سكان غزة إلى جحيم ولك  هذا قد تمت إزالته كشرط على حماس وال يعر 
 سنؤدي لزيادة تعقند الحالة السياسية.

الثاني: إن فازت حماس وهو خيار ممك  وهذا الفوز ال يحتاج الكثنر م  أجله فقد تكفلت فتح 
بالالزم ولك  أيضًا طالما أن هذا مخرج إسرائنلي، فقد نرى مرونة في صفقة تبادل األسرى وتتم 

نينون أنثياء الحملة االنتخابية ستقلب المعادلة، ولك  إن فازت قد يكون الصفقة التي ييتظرها الفلسط
 بأال تغامر بتشكنل حكومة. 2006هياك مخرج قد قدم للحركة العام 

واألمر الثالث : تكرار سنياريو غزة واالنتقال لتحويل حياة الضفة الى مأساة تتكرر وبال نتيجة 
ة أو صدامية اصطدمت دون أن تحقق نتائج تذكر أو ويتجلى المأزق أكثر بن  برامج سواء تفاوضي

نتائج بحجم اآلمال الفلسطنيية التي تتوق للتحرر م  االحتالل، وبداًل م  ذلك كانت نتيجة البرامج 
مزيدًا م  سيطرة اسرائنل سواء على األرض أو السكان إما باإلغالق أو المصالح النومية وهيا فإن 

إعادة تعريف م  قبل الفكر السياسي الفلسطنيي الذي لم يمتلك المسألة الفلسطنيية بحاجة إلى 
الكفاءة حتى اللحظة للوقوف أمام االستعصاء األشد الذي بات أمرًا واقعًا تبدو االنتخابات حتى إن 

 تمت ليست سوى محاولة رتق سطحية لجرح عمنق جدا..!
 25/1/2021األيام، رام هللا، 
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 كارثة االنتخابات الفلسطينية .47
 د عايشمحم

االنتخابات التي يجري التجهنز لها في األراضي الفلسطنيية ليست سوى ضرب م  العبث وتضنيع 
الوقت، وم  يظ  أنها ستيتهي إلى إنهاء االنقسام الداخلي فهو واهم بكل تأكند، حنث إن انتخابات 

لخمسة عشر التي شهدت مشاركة حماس الكارنثية، كانت السبب وراء السيوات العجاف ا 2006العام 
 الماضية، وهذه االنتخابات الجديدة ليست سوى محاولة للهروب إلى األمام ليس أكثر.

هي أحد أهم أدوات وإفرازات اليظام الديمقراطي، وهذا اليظام يحتاج أن  -أي انتخابات-االنتخابات 
وجود  ييجح، فال بد له م  عاملن : األول وجود دولة مكتملة األركان وذات مؤسسات، والثاني

رفاهية للشعب في هذه الدولة بما يجعله قادرا على أن يمارس العمل الديمقراطي باالنتماء لألحزاب 
واالختيار بنيها ودراسة برامجها، وم  نثم التصويت لم  يراه األنسب، وهذان العامالن ال يتوفران 

رة وتيفض ع  الشعب النوم لدى الفلسطنينن ، إذ لدييا نثورة وليس دولة، وعيدما تيتصر هذه الثو 
الفلسطنيي غبار االحتالل ويتم تأسيس الدولة، تبدأ العملية الديمقراطية واالنتخابات وغنر ذلك مما ال 

 تقوم له قائمة إال في ظل دولة.
الفلسطنينون النوم يعيشون النوم تحت احتالل أو حصار، أو جزء كبنر ميهم الجئون في الميافي 

نتخابات، إذ التصويت يحتاج للحرية التي تكفل للياخب أن يدلي وهؤالء ال يجوز استدعاؤهم ال
بصوته وفقا لما يعتقد ال وفقا لظروف شاذة كاالحتالل أو االعتقال أو الحصار أو التجويع أو غنر 
ذلك. هذه قاعدة ال تتبدل وال تتغنر وتيسحب على كل العالم وليس فقط على الحالة الفلسطنيية، 

ديمقراطية في الكثنر م  الدول مشوهة، وأشبه الى أن تكون مهرجان أو ولذلك نجد أيضا أن ال
 مسرحية تمثنلية أو مجرد ديكور ال أكثر.

وفقا لهذه القاعدة، فالتفكنر بإجراء انتخابات في األراضي الفلسطنيية ليس سوى ضرب م  العبث، 
االنقسام األول وال يمك  وأغلُب الظ  أنها ستؤدي لتكريس مزيد م  االنقسام، فهي التي كانت سبب 

أن تكون الطريقة إلنهائه، والكارنثة ليست هيا، وإنما في المرحلة التي تلي االنتخابات؛ إذ إن المخيف 
هو أن يكون لدى األمريكنن  واإلسرائنلنن  وبعض حلفائهم العرب رغبة في دفع الفلسطنينن  نحو 

ء الشرعية عليه عبر وجود رئيس ميتخب حل نهائي أو نحو التوقيع نحو اتفاق ما، ويريدون إضفا
وليس ميتهية واليته، وبرلمان أيضا ميتخب ويضم حركة حماس، وما يعزز م  هذا السنياريو هو 
البيان الصادر ع  مستشار األم  القومي األمريكي جيك سوليفان الذي كان أول حديث م  اإلدارة 

لتطبيع التي تمت في عهد ترامب، وتحدث الجديدة ع  إسرائنل، حنث تعهد بالبياء على اتفاقات ا
ع  أن "واشيط  ستدعو إلى حوار استراتيجي في القريب العاجل"، ما يعيي أن لدى الواليات المتحدة 
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خطة لتحريك عملية السالم قريبا، وبما ال يختلف مع سياسات إدارة ترامب الميحازة لالحتالل 
 اإلسرائنلي.

اءات األخنرة بن  حركتي فتح وحماس، هو أن الجميع بات على اإلنجاز الحقيقي الذي تحقق في اللق
قياعة بضرورة إنهاء االنقسام الداخلي والعودة إلى الشارع الفلسطنيي، ووضع حد للسيوات العجاف 

الماضية، كما أن الحوار يشكل اعترافا ضمييا م  الجانبن  بأنه ال مغالبة وال ميتصر في هذه  15الـ
 خلية، لك  األرجح أن االنتخابات ل  تكون الطريق األصح إلنهاء هذا االنقسام.المعركة العبثية الدا

المطلوب النوم هو التوصل إلى توافق داخلي مبيي على مشروع إنقاذ وطيي شامل يضم  مشاركة 
الفلسطنينن  كافة، وهذا المشروع يمك  أن يكون ضم  عملية إصالح لميظمة التحرير، بما يضم  

دة فنها واستقطاب الفصائل والقوى الوطيية للعمل تحت مظلتها، وتمثنل شريحة ضخ الدماء الجدي
 أوسع داخل المجلس الوطيي الفلسطنيي.

وأخنرا، فإن السنياريو األسوأ هو أن تيجّر حركة حماس إلى مربع المشاركة في االنتخابات مرة 
، وبعد ذلك يستمر أخرى، وتيجر إلى السباق مجددا على حصة بائسة م  سلطة تحت االحتالل

االنقسام الداخلي بنيما يواصل المحتل اإلسرائنلي في الوقت نفسه مشروع التهامه لبالدنا، فال تحققت 
المصالحة وال تعرقل مشروع االحتالل، وبن  هذا وذاك، فإذا ما تم توقيع أي اتفاق فسوف يحصل 

ات السلطة التي توقع باسم على الشرعية الالزمة ما دام الجميع )ممثلون وميتخبون( في مؤسس
 الشعب الفلسطنيي. 

 25/1/2021، 21موقع عربي 
 

 إسرائيل تبعث إلى بايدن إشارات ببقاء الخيار العسكري فوق الطاولة .48
 عاموس هرئنل
تدلل اإلشارات األولى م  واشيط  على أن االدارة الجديدة ال تيوي إضاعة الوقت: يرى الطاقم، 

الجديد بايدن حوله، في العودة الى المفاوضات على االتفاق اليووي مع  الذي بلوره الرئيس األمنركي
إيران هدفا مركزيا، وهو يريد كما يبدو السعي الى ذلك بسرعة. تطرح الردود م  طهران خطا 
متشددا. يتوقع اإليراننون م  الواليات المتحدة العودة الى االتفاق االصلي، الذي تمت بلورته مع 

، والذي انسحب ميه دونالد ترامب بعد نثالث سيوات. في الوقت ذاته 2015العام ادارة اوباما في 
 يطالبون برفع جميع العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة علنهم في السيوات االخنرة.

وقال وزير الخارجية األمنركي الجديد، انطوني بلنيك ، في جلسة استماع في مجلس الشنوخ، 
واليات المتحدة ستطالب بالتشاور مع اصدقائها في الشرق االوسط قبنل االسبوع الماضي، إن ال
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، «م  المهم جدا البدء في ذلك في مرحلة االقالع، وليس في مرحلة الهبوط»استئياف االتصاالت. 
أضاف. ال تظهر إسرائنل متشجعة للتطورات: إن بث احتفال أداء القسم لبايدن في قيوات التلفاز 

اقتباسات متشائمة لمصادر سياسية. وحسب االحاطات م  القدس فإن بايدن يسعى  االسرائنلية رافقته
الى عودة سريعة الى االتفاق، وفقط بعد ذلك الى بلورة اتفاق بشروط جديدة، فنها تتم معالجة 

القنود على برنامج الصواريخ اإليرانية وعلى اليشاطات  –المسائل التي أهملت في االتفاق االصلي 
واالرهابية في ارجاء الشرق االوسط. في أحد االقتباسات قنل إنه اذا تبيى بايدن خطة اوباما التآمرية 

)بخصوص إيران( فل  يكون هياك ما سنتم الحديث حوله معه. في شبكة العالقات مع الواليات 
 فنل.المتحدة، إسرائنل ليست بالضبط ذبابة، لك  احيانا يبدو أنها مشوشة قلنال ومقتيعة بأنها هي ال

الجيرال احتياط يعقوب عمندرور، الذي شغل في السابق رئيس مجلس االم  القومي، بقي أحد 
االشخاص القريبن  م  رئيس الحكومة، بييامن  نتيياهو، حتى لو لم يعد يتولى أي ميصب رسمي. 

ر، في االسبوع الماضي، انثياء نقاش في معهد القدس لالستراتيجية واالم ، الذي هو فيه زمنل كبن
في الوضع الذي تعود فيه الواليات المتحدة الى االتفاق اليووي القديم، ويتبن  أن »قال عمندرور، إنه 

إيران تتقدم نحو قدرة نووية عسكرية، ل  يكون السرائنل أي خيال سوى العمل ضدها عسكريا م  
االبيض يضع وحسب قوله، دخول بايدن الى البنت «. أجل ميع قدرتها على انتاج السالح اليووي 

كيف ستتم المياورة أمام ادارة ذات برامج واضحة حول العودة الى »أمام إسرائنل مسألة حاسمة وهي 
 «.االتفاق، وفي الوقت ذاته تيجح في الحفاظ على حرية العمل العسكري امام إيران

تراب االتفاق السابق لم يستجب للحاجة الى ميع اق»، قال عمندرور، إن «هآرتس»في محادنثة مع 
إيراني م  نقطة االنطالق للوصول الى قدرات نووية. قبنل التوقيع على االتفاق فإن ادارة اوباما 
غنرت سياستها، م  تفكيك القدرة اإليرانية الى تأجنل المشروع ومتابعته. نعتقد أن هذا كان اتفاق 

له. نح  بحاجة الى سنئًا. يجب خلق آلية اتصال أمام االدارة الجديدة لمعرفة ما الذي ييوون فع
الجلوس مع األمنركنن  ومعرفة موقفهم. والى حن  حدوث ذلك فإن إسرائنل ستوضح ايضا 

 «.سياستها
حسب قول عمندرور، عودة أمنركا الى االتفاق القديم ودون أي تغننرات جوهرية، ستضع على 

خطوات األمنركية تسمح تبن  أن ال إذاكل ما تعرف دولة إسرائنل فعله، »الطاولة جميع االحتماالت. 
. ال يجب أفضلم  االقتراب م  القيبلة. يجب أن يتم اعداد الخيار العسكري بصورة  لإليراننن 
م  اللزوم. م  المطلوب قبل ذلك فهم عمنق لما يريده األمنركنون. ولك  إسرائنل يجب  أكثراالسراع 

 «.أن تحتفظ ليفسها بحرية اتخاذ القرار وحرية العمل
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، حّول الجيش االسرائنلي موارد «جدعون »وفي إطار الخطة متعددة السيوات  2015العام  بعد اتفاق
الى مهمات اخرى مثل المعركة بن  حربن ، في اطارها تمت مهاجمة قواعد إيرانية وقوافل سالح في 
سورية. في المقابل، تم استثمار جهود أقل لصقل وتحسن  الخطط العملياتية للهجوم الجوي في 

« اسرائنل النوم»، الذي هدفه الرئيسي كان المشروع اليووي. مؤخرا، نشر في صحيفة «ئرة الثالثةالدا»
قرر المستوى السياسي أن  إذاأن الجيش االسرائنلي سيطالب بمليارات الشواكل االضافية لهذه الغاية 

 يضع مرة اخرى على الطاولة الخيار العسكري تجاه إيران.
حقد بن  نتيياهو وبن  مخضرمي ادارة اوباما، الذي  عاد عدد ميهم، اآلن، يقلل عمندرور م  أهمية ال

الى وظائف رئيسية في ادارة بايدن، على خلفية االتفاق اليووي. وحسب أقواله فإن شبكة العالقات 
بن  الدولتن  جندة وموضوعية بما فيه الكفاية م  أجل أن يكون باإلمكان التسامي على هذه األمور، 

في نهاية المطاف، تتخذ الدول القرارات استيادا الى المصالح وليس على »ال تزال موجودة.  كانت إذا
 ، أضاف.«أساس عالقات شخصية

يعتقد عمندرور أيضا مثل بعض كبار مستشاري نتيياهو أن موقف المساومة في مفاوضات جديدة 
تأنثنر العقوبات سيكون أضعف بكثنر مما تعرضه إيران في تصريحات رسمية. وحسب اقواله، 

لقد احتفظوا بصعوبة بالرأس فوق الماء، وانتظروا تسلم »األمنركية على اقتصاد إيران كان كبنرًا جدًا. 
وحسب رأيه، «. طهران واقعة تحت ضغط شديد م  اجل رفع العقوبات»قال، واضاف: « ادارة بايدن

 يد استئيافها.سيسمح وضع إيران لألمنركنن  باتخاذ مواقف متشددة في المفاوضات ع
 «هآرتس»

 25/1/2021القدس العربي، لندن، 
 

 العالقة بين بايدن ونتنياهو: ثالث "قنابل" موقوتة! .49
 ألون بيكاس

بحمالته « التهديد اليووي اإليراني»عادًة ما يدمج رئيس الوزراء اإلسرائنلي، بييامن  نتيياهو، 
بوغارت الشهنرة إلنغريد برغمان، م  أجل السياسية وآفاقه الشخصية. ويمكييا استعارة مقولة همفري 

 «.ستكون لدييا دومًا بالد فارس»التعبنر عما يجول في ذه  نتيياهو: 
كه، فما كان بإمكان نتيياهو أن  إن كانت اليفعية السياسية هي ما ُيحرِّك نتيياهو، وهي عادًة ما ُيحرِّ

اسة الخارجية األمنركية والسياسة يرغب في أجيدة أفضل م  تلك التي ُيتوقَّع أن تهيم  على السي
اإلسرائنلية على مدار الشهري  المقبلن . فباليسبة ليتيياهو، هياك تزام  مثالي بن  إدارة بايدن الجديدة 

التي سُتجري في األسابيع القلنلة المقبلة مداوالت داخلية، وتصوغ خيارات السياسة، وتتفاوض مع  -
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 -ر ما إذا كانت ستعاود الرجوع إلى االتفاق اليووي اإليراني أم ال األطراف األخرى الُموقِّعة، وُتقرِّ 
 آذار المقبل، على الضفة األخرى م  المحيط األطلسي. 23وانتخابات إسرائنلية أخرى في 

 قضايا خالفية 3
نتيياهو على  -ُتَعد القضية اإليرانية واحدة م  بن  نثالنثة مجاالت محتملة للتوتر في عالقة بايدن 

األشهر المقبلة. ويتمثل المجاالن اآلخران في عالقات إسرائنل التجارية المتوسعة مع الصن ، مدار 
والصراع اإلسرائنلي الفلسطنيي المستمر ومشتقاته وقضاياه الفرعية. كانت إلسرائنل أيضًا مواجهات 

م اإلدارة الجديدة نهجًا  مع إدارة ترامب فيما يتعلَّق بمسألة الصن ، أمَّا على الصعند الفلسطنيي، فسُتقدِّ
 مختلفًا ع  اإلدارة الراحلة.

نتيياهو. األول هو أنَّ السياسة الخارجية  –وهياك افتراضان شائعان يحكمان بدايًة عالقة بايدن 
بصفة عامة والشرق األوسط على وجه الخصوص، ل  يكونا على قمة أجيدة الرئيس األمنركي، في 

( وتداعياتها االقتصادية الوخيمة للواليات 19ستجد )كوفند ــ ظل استيزاف أزمة فنروس كورونا الم
 المتحدة.

أمَّا االفتراض الثاني فهو أنَّ نتيياهو، على حافة االنتخابات اإلسرائنلية وفيما يواجه محاكمة جيائية 
في نثالث قضايا فساد، سيسعى بيشاط إلى مواجهة ميضبطة مع إدارة بايدن بخصوص السياسة تجاه 

عالوة على ذلك، يقول الميطق، إنَّ مثل هذه المواجهة حتمية بعد سيوات م  استعداء إيران. 
 الديمقراطنن  واالصطفاف بيفسه إلى جانب الحزب الجمهوري وإقامة صداقة متنية مع دونالد ترامب.

 تعددية األطراف والتحالفات
ة األمنركية التي انُتِهَجت م  الواضح بجالٍء أنَّ جو بايدن سيشرع في عكس مسار السياسة الخارجي

في عهد ترامب. وم  غنر الواقعي افتراض أنَّ الرئيس السابق للجية العالقات الخارجية بمجلس 
 الشنوخ األمنركي سنيأى ع  السياسة الخارجية.

وباإلمكان توقُّع أن يستثمر بايدن ووزير خارجنته، أنتوني بلنيك ، الوقت والطاقة ورأس المال 
« التحالفات»عادة مصداقية أمنركا وقيادتها على الساحة الدولية. وستعود كلمات السياسي الست

 كلها إلى القاموس.« التعاون الدولي«و« تعددية األطراف«و
في هذا السياق، المتعلق بإعادة تأكند وإبراز القوة األمنركية على الساحة الدولية، سنتحقق التوتر 

 المحتمل مع إسرائنل.
يران، فإنَّ الساحة جاهزة فعاًل؛ إذ تبحث واشيط  كيفية التعامل مع االتفاق اليووي باليسبة لقضية إ

. والعودة إلى الوضع السابق ليست ممكية وال مرغوبة. فإيران انتهكت االتفاق وجددت 2015لعام 
تخصنب النوراننوم، ولو أنَّ ذلك على نطاق أصغر مما كان قبل توقيع االتفاق. وقد تكون العودة 
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صعبة، في حن  قد يؤدي عدم العودة إلى خلق أزمة  2015ى نفس االتفاق الذي ُوقَِّع في العام إل
 نووية خطنرة.

وتعتمد طريقة التعامل مع هذا الوضع الدقنق بصورة كلية على نتيياهو، وليس بايدن. فالحوار 
ل قلقة م  أن يكون بايدن إسرائن»الهادئ والودي والعاقل قد يميحانه دورًا ونفوذًا. في حن  أنَّ حملة 

الصاخبة التصادمية ل  ُتكِسبه أي « 1938هو العام  2021هو نيفنل تشامبرلن ، وأن يكون العام 
 أصدقاء في واشيط  الخاضعة، اآلن، لسيطرة ديمقراطية موحدة. لكيَّها قد تخدمه سياسيًا.

في ذلك العام، ليفسه، وم   ، قبل أسبوعن  م  االنتخابات اإلسرائنلية2015سمح نتيياهو في آذار 
خلف ظهر الرئيس باراك أوباما، بالحديث أمام الكونغرس ضد االتفاق مع إيران، الذي لم يك  قد 
ى إلى ارتياع نائب الرئيس آنذاك بايدن كثنرًا. وإعادة طرحه في العام  ُوقِّع بعد، وهو األمر الذي أدَّ

 د.مجددًا ليس شنئًا ييبغي أن يتطلَّع إليه أح 2015
 عقدان مهمان

بعندًا ع  إيران، ُتَعد الصن  هي القضية األكثر احتمااًل لخلق توترات؛ إذ تعمل إسرائنل على توسيع 
عالقاتها مع بكن  بشكل سريع وواسع. ما يقلق واشيط  هي االستثمارات الصنيية الضخمة في البيية 

ت الجنل الخامس الخلوية، والقطارات، التحتية االستراتيجية: منياء حيفا، محطات تحلية المياه، شبكا
 والتعاون الدفاعي الواضح، لكيه صغنر.

بصورة قوية وناجحة للتراجع ع   2000و 1999ضغطت الواليات المتحدة على إسرائنل في عامي 
للصن . قبلت إسرائنل على مضض طلب  Phalconبيع أنظمة اإلنذار المبكر والتحكم المحمول جوًا 

، 2000ليست هي نفسها الصن  في العام  2021الصفقة. لك َّ الصن  في العام  بنل كلنيتون وألغت
 والحال نفسه باليسبة للواليات المتحدة وإسرائنل. واحتمال التوتر هيا أعلى.

الفلسطنيي الشامل، وهذا أمر ستود إدارة بايدن حقًا أن تتجيَّبه  –أخنرًا، هياك الصراع اإلسرائنلي 
المقبلة، إن لم يك  أطول م  ذلك. ويبقى أن نرى التوجه الذي ستسلكه  18-12خالل األشهر الـ

واشيط ، سواء أكان العودة إلى مفاوضات نموذج الدولتن  الذي انتهجه جون كنري، أم عملية تستيد 
 بشكل فضفاض إلى اتفاقات أبراهام التي رعاها ترامب، أم شنئًا مختلفًا تمامًا.

السياسة الصريحة الالمبالية لتوسيع المستوطيات ومغازلة الضم،  في الوقت نفسه، سندفع استمرار
دولتن ، أو دولة »سواء ألغراض انتخابية أو حقيقية، بايدن إلى القيام بتحرك ما. لقد ولَّت أيام مبدأ 

 المدروس والثاقب الذي اتبعه ترامب.« واحدة، أو أيًا ما يكون ما تقررون 
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كل هذه المزالق ليست حتمية. فكل ما يتطلَّبه األمر لميعها م  لكْ  هياك أمر واضح تمام الوضوح: 
التحول إلى مواجهات شاملة هو الحس السليم، وحس  اليية، والصراحة. كل هذا صحيح، ما لم 

 نيظر بالطبع إلى ِسجل نتيياهو.
 «هآرتس»

 25/1/2021األيام، رام هللا، 
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