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 بايدن يريد حل الدولتين لتحقيق السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين  .1
للصحءفيين، يوم )الثالثء (، إن البرئيس  واشنطن: قءلت المتحدثة عءسم العيت األعيض جين سءكي

األميبركي جو عءيدن يبرى أن حل الدولتين هو السعيل الوحيد للمضي قدمًء صوب تحقيق السالم عين 
 لألنعء .« برويتبرز»إسبرائيل والفلسطينيين، حسب مء ذكبرته وكءلة 

لمجلس األمن « لثالثء ا»كمء أكد بريتشءبرد ميلز القءئم عأعمءل المعاوث األميبركي لدى األمم المتحدة 
الدولي أن إدابرة البرئيس جو عءيدن تدعم حل الدولتين عين إسبرائيل والفلسطينيين، وستتبراجع عن عدة 

 قبرابرات اتخذتهء إدابرة البرئيس السءعق دونءلد تبرمب.
ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين حيث »وقءل ميلز إن سيءسة عءيدن في الشبرق األوسط 

 «.ي سالم وأمءن إلى جءنب دولة فلسطينية تنام عمقومءت العقء تايش إسبرائيل ف
ويبريد الفلسطينيون إقءمة دولة في الضفة الغبرعية وقطءع غزة، عءصمتهء القدس الشبرقية. لكن عموجب 
مقتبرح للسالم من تبرمب كءن من المفتبرض أن تاتبرف واشنطن عأن المستوطنءت اليهودية المقءمة 

 ن إسبرائيل.على أبراٍض محتلة هي جز  م
تجنب الخطوات أحءدية »وأعلغ ميلز مجلس األمن إن واشنطن ستحّض إسبرائيل والفلسطينيين على 

الجءنب التي تجال من تحقيق حل الدولتين أكثبر صاوعة، مثل ضم األبراضي والنشءط االستيطءني 
«. هءعيةوهدم المعءني والتحبريض على الانف وتقديم تاويضءت ألفبراد ُسجنوا البرتكءب أعمءل إبر 

نأمل في إمكءن عد  الامل على عنء  قدبرة الجءنعين على إيجءد منءخ يمكننء فيه أن نسءعد »وأضءف: 
 «.على التوصل إلى حل مبرة أخبرى

ومضى قءئاًل إن إدابرة عءيدن تاتزم إعءدة الدعم للفلسطينيين واتخءذ خطوات إلعءدة فتح العاثءت 
مليون دوالبر  360قفت إدابرة تبرمب تموياًل سنويًء قيمته نحو الدعلومءسية التي أغلقتهء إدابرة تبرمب. وأو 

كءنت تقدمه الواليءت المتحدة إلى وكءلة األمم المتحدة إلغءثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 
 الشبرق األدنى )األونبروا(.

يبركية ال نتخذ تلك الخطوات كمن يسدي مابروفًء للقيءدة الفلسطينية... المسءعدة األم»وتءعع ميلز: 
تفيد ماليين الفلسطينيين الاءديين وتسءعد في الحفءظ على منءخ مستقبر يفيد الفلسطينيين 
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وأضءف أن واشنطن تدعم حليفتهء إسبرائيل عكل قوة، وستواصل مسءعيهء لصّد أي «. واإلسبرائيليين
ستستمبر في انحيءز ضدهء في األمم المتحدة وكل الهيئءت الدولية األخبرى. وأشءبر إلى أن إدابرة عءيدن 
ال عديل عن »حّض العلدان األخبرى على تطعيع الاالقءت مع إسبرائيل، وتدبرك في ذات الوقت أنه 

 «.السالم اإلسبرائيلي الفلسطيني
 26/1/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 : مصممون على إنجاز االنتخابات وستجرى في الضفة والقدس وقطاع غزةعباس .2

ن حبركة "فتح" ستذهب إلى حوابر القءهبرة، وهي أنية محمود ععءس، برئيس السلطة الفلسطي : أكدبرام هللا
كلمة ألقءهء الثالثء ، خالل اجتمءع المجلس الثوبري لحبركة  في وقءل منفتحة على كل االقتبراحءت.

"فتح"، تنءول فيهء آخبر المستجدات على الصايدين الوطني والسيءسي: "عاد أقل من أسعوع سيكون 
ئل حول االنتخءعءت، ونحن حبريصون كل الحبرص على أن الكل هنءك حوابر مامق عين الفصء

الوطني يشءبرك في هذه االنتخءعءت، وأن يصل إلى النتيجة التي يبريد، عمانى أن ينجح، فلذلك 
خواننء، هذا الحوابر الذ ي سياقد ستكون قلوعنء مفتوحة وعقولنء أيضء مفتوحة للحوابر مع أشقءئنء وا 

 .حسب االتفءق في القءهبرة"
: "مء يتفق عليه األخوة جمياهم نحن ملتزمون عه. نحن مصممون على أن ننجز ععءسوقءل 

ذا كءن مانء العاض فأهاًل وسهاًل، ولكن نحن  ذا كءن مانء الجميع أهال وسهاًل، وا  االنتخءعءت، وا 
حبريصون كل الحبرص على أن يكون الكل في السءحة، واالنتخءعءت ستجبري في غزة وفي القدس 

ضفة الغبرعية. نتمنى النجءح لوفد فتح الذي سيذهب قبريعء، ونحن من جهتنء سنعدأ الشبرقية وفي ال
االستاداد لهذه االنتخءعءت، وال يجوز في دولة متحضبرة، في دولة متقدمة، وناتعبر أنفسنء دولة 

 متقدمة؛ أن نعقى دون انتخءعءت تشبرياية وبرئءسية ومجلس وطني كل هذا الوقت".
 26/1/2021(، وفا)الفلسطينية وكالة األنباء والمعلومات 

 
 نقاذ حل الدولتين قبل فوات األوانإمسؤوليتنا الجماعية تتطلب : المالكي .3

جدد وزيبر الخءبرجية بريءض المءلكي، الدعوة لاقد مؤتمبر دولي للسالم يمكن أن يشكل نقطة : برام هللا
طالق مفءوضءت تحول في الصبراع الفلسطيني اإلسبرائيلي، كمء فال مؤتمبر مدبريد قعل ثالثة عق ود، وا 

ودعء المءلكي في كلمة فلسطين أمءم  الوضع النهءئي على أسءس المبرجايءت والماءييبر الدولية.
مجلس االمن الدولي، الثالثء ، إلى إحيء  اللجنة البرعءعية وتاءونهء مع الشبركء  واألطبراف، كذلك إلى 
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المتاددة األطبراف ليست محءولة  وأكد أن دعوة فلسطين للمشءبركة استمبرابر الحبراك في مجلس األمن.
 للتهبرب من المفءوضءت الثنءئية، عل هي محءولة لضمءن نجءحهء.

 26/1/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 ليست على جدول أعمال بايدن "صفقة القرن": مجدالني .4
شبرة من إدابرة البرئيس قءل مسؤول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية تلقت برسءئل غيبر معء برام هللا:

األميبركي جو عءيدن، تؤكد أن خطة السالم األميبركية التي طبرحهء البرئيس السءعق دونءلد تبرمب، 
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة  «.ليست على جدول األعمءل»، «صفقة القبرن»المابروفة عءسم 

لسطينية، أن إشءبرات أخبرى التحبريبر، أحمد مجدالني، في تصبريحءت عثتهء وسءئل إعالم إسبرائيلية وف
وبردت من اإلدابرة األميبركية، حول نيتهء إعءدة فتح مكءتب منظمة التحبريبر الفلسطينية في واشنطن، 

وقءل مجدالني، «. أونبروا»والقنصلية األميبركية في القدس الشبرقية، واستئنءف مسءعداتهء لمنظمة 
ل ذلك ال ياني إعءدة استئنءف أيضًء، إن إدابرة عءيدن تاءبرض خطة الضم اإلسبرائيلية. لكن ك

المفءوضءت عين إسبرائيل والفلسطينيين في القبريب الاءجل، عءعتعءبر أن ذلك ليس ضمن أولية إدابرة 
 عءيدن اآلن.

 27/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 فرنسا االعتراف بدولة فلسطينيطالب اشتية  .5
تعه عبرام هللا، القنصل الفبرنسي الاءم برنييه استقعل برئيس الوزبرا  محمد اشتية، الثالثء ، في مك: برام هللا

تبروكءز، حيث اطلاه على آخبر التطوبرات والمستجدات السيءسية، عءإلضءفة الى الجهود المعذولة 
وطءلب اشتية، فبرنسء االعتبراف عدولة فلسطين لمء فيه  لضمءن نجءح عقد االنتخءعءت في فلسطين.

نقءذ لحل الدولتين من التالشي، في  ظل المتغيبرات السيءسية الجديدة. من حمءية وا 
 26/1/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 : هدم مسجد "أم قصة" جريمة نكراء واعتداء صارخ على مشاعر المسلمين"األوقاف" .6

استنكبر وكيل وزابرة األوقءف والشؤون الدينية حسءم أعو البرب، هدم قوات االحتالل اإلسبرائيلي : برام هللا
جنوب الخليل. وعين اعو البرب ان هدم المسءجد يدل عشكل واضح  ]أمس[ سجد "أم قصة" فجبر اليومم

على الهمجية التي وصلت اليهء آلة التحبريض اإلسبرائيلية الانصبرية تجءه المقدسءت اإلسالمية 
و كد أعأو  والمسيحية في فلسطين، مضيفًء عأن هذه الجبريمة اعتدا  صءبرخ على المسلمين ومشءعبرهم.
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البرب أنه لم ياد هنءك أمءكن ععءدة آمنة في ظل االعتدا ات والجبرائم التي تتابرض لهء من قعل 
االحتالل اإلسبرائيلي وقطاءن مستوطنيه، ماتعبرا أن هذا االعتدا  الانصبري يضءف إلى قءئمة الجبرائم 

 اإلسبرائيلية عحق المقدسءت.
 26/1/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 رئيس سلطة المياه: الجدار اإلسمنتي اإلسرائيلي على حدود غزة يهدد الخزان الجوفي .7

قءل برئيس سلطة الميءه وجودة العيئة يءسبر الشنطي، إن الجدابر اإلسمنتي الذي أنشأه االحتالل : غزة
 فيوأضءف  على طول الحدود الشبرقية لقطءع غزة، أّثبر سلعء على الوضع المءئي في القطءع.

الجدابر يامل على منع جبريءن الميءه الجوفية، مشيبرا إلى أنه "سيابّرض  ح إذاعي، الثالثء ، أنتصبري
أكد الشنطي تابّرض مء و القطءع إلى ضاف في الخزان الجوفي وزيءدة الجبريءن السطحي للميءه"، 

وحول الخطط لتدابرك تلك األخطءبر،  دونم للضبربر الكلي. 300دونمء زبراعي من عينهء  427يقءبرب 
 ل الشنطي: "ال يوجد لدينء مشءبريع عخصوص الوضع المءئي والعيئي".قء

 26/1/2021، قدس برس
 

 مئات المحامين يعتصمون للمطالبة بإلغاء القرارات الصادرة مؤخرا  بحق القضاء .8
شءبرك مئءت المحءمين، وممثلو فصءئل ومؤسسءت، أمس، في اعتصءم هو الثءني من  سءئد أعو فبرحة:

ين األخيبرين، نظم أمءم مقبر مجلس القضء  األعلى في العيبرة؛ للمطءلعة عبرحيل نوعه خالل األسعوع
لغء  اإلجبرا ات، والقبرابرات عقوانين التي صدبرت مؤخبرًا، وتتالق عتاديل  برئيسه عيسى أعو شبرابر، وا 

وجء  تنظيم الفاءلية عمعءدبرة من نقءعة المحءمين، التي أعلنت عن  عاض عنود قءنون السلطة القضءئية.
 ة من الفاءليءت االحتجءجية، تضمنت تاليق الامل في المحءكم ماظم أيءم األسعوع الحءلي.برزم

 27/1/2021األيام، رام هللا، 

 
 حماس ترد على مزاعم نشرتها "التايمز" عن عالقتها مع تركيا .9

نفت حبركة حمءس، المزاعم التي سءقهء تقبريبر لصحيفة التءيمز العبريطءنية، من توجيه تبركيء برسءئل 
وقءل  لحبركة عشأن حضوبرهء ونشءطهء، تمهيدا إلعءدة الدف  في الاالقة العءبردة عين أنقبرة وتل أعيب.ل

"، الثالثء ، إن مء وبرد في التقبريبر ععءبرة عن مزاعم ال 21القيءدي في الحبركة سءمي أعو زهبري لـ "عبرعي
ستقبرة وال تاءني من أسءس لهء من الصحة، مؤكدا على أن عالقة أنقبرة عءلفصءئل الفلسطينية جيدة وم

ولفت أعو زهبري إلى أن التقءبريبر التي تبروج لوجود توتبر عين حمءس وتبركيء، "تقف خلفهء  أية توتبرات.
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وأكد على أن الحبركة  جهءت ولوعيءت إسبرائيلية تهدف لضبرب الاالقة التي تجمع عين الطبرفين".
المحيط الابرعي واإلسالمي  "اعتءدت على مثل هذه التقءبريبر التحبريضية ضد عالقءتهء وتواصلهء مع

 وحتى الدولي، والتي عءدة مء تقوم عهء جهءت تستند على مصءدبر مشعوهة وافتبراضية وكءذعة".
 26/1/2021، 21موقع عربي 

 
 االحتالل يعدم فتى بدم بارد بزعم محاولته تنفيذ طعن قرب سلفيت .10

ب العنءدق وتبركته ينزف "األيءم"، وكءالت: أعدمت قوات االحتالل فتى عءلبرصءص وأعقء -نءعلس 
فقد أعلنت وزابرة الصحة عن استشهءد الفتى عطء هللا  حتى استشهءده في محءفظة سلفيت، يوم أمس.

عءمًء( من قبرية قبراوة عني حسءن، عقب إصءعته عبرصءص االحتالل أثنء  مبروبره على  17محمد بريءن )
ءن عأن جنود االحتالل هءجموا وأفءد شءهد عي أحد المفتبرقءت القبريعة من قبرية حءبرس، غبرب سلفيت.

الشءب وأطلقوا نحوه برصءصة، وعاد إصءعته حءول الدفءع عن نفسه وتاءبرك ماهم نحو ثالث دقءئق، 
 مشيبرًا إلى الجنود تكءلعوا عليه وألقوه أبرضًء وأخذوا يضبرعونه عأعقءب عنءدقهم على برأسه عوحشية.

 27/1/2021، رام هللا، األيام
 

 شكيل محكمة االنتخابات بتوافق وطنيت" تدعو عباس لالشعبية" .11
قءل نءئب األمين الاءم للجعهة الشاعية لتحبريبر فلسطين، أعو أحمد فؤاد، إن البرئيس ععءس : برام هللا

ودعء فؤاد، البرئيس إلى  سيستخدم محكمة االنتخءعءت ضد خصومه في حءل تشكيلهء دون توافق
العت في  ذلك شبرعيةوبرة أن تتملك عاد تشكيل محكمة االنتخءعءت عتوافق وطني، الفتًء إلى ضبر 

وطءلب نءئب األمين الاءم للجعهة الشاعية، عادم تفبرد البرئيس عتشكيل واختيءبر  قضءيء االنتخءعءت.
وأضءف فؤاد  أعضءئهء دون توافق وطني، مشيبرًا إلى أنهء تشكل جزً ا اسءسًيء من نزاهة االنتخءعءت.

مجلس القضء  األعلى الذي تم تايينه عشكل أحءدي  "وال يمكن القعول عتشكيل المحكمة عقبرابر من
 الجءنب"، داعيًء ععءس إلى عدم اتخءذ أي خطواٍت تفبردية.

 26/1/2021اإلخبارية، وكالة سما 
 

 حبيب: نتائج حوار القاهرة ستحدد موقف "الجهاد" من االنتخابات الفلسطينية .12
الثء ، أن "نتءئج حوابر القءهبرة، أكد القيءدي في حبركة الجهءد اإلسالمي، خضبر حعيب، الث: غزة

 المبرتقب عين الفصءئل الفلسطينية، ستحدد الموقف من المشءبركة في االنتخءعءت التشبرياية القءدمة".
وذكبر "حعيب" في حديث لـ"قدس عبرس"، أن "حبركة الجهءد اإلسالمي، ستشءبرك في حوابر القءهبرة عين 
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عل، وستقبربر على ضو  نتءئجه، المشءبركة من الفصءئل الفلسطينية، والمزمع عقده مطلع الشهبر المق
وععبر القيءدي في "الجهءد اإلسالمي" عن برفض حبركته، حصبر الحوابر في  عدمهء في االنتخءعءت".

موضوع االنتخءعءت فقط، مطءلعء أن ينسحب ليشمل كل الشأن الوطني الفلسطيني، وا عءدة تبرتيب 
 يجب أن يكون أمبرا واضحء ال لعس فيه".العيت الفلسطيني، مؤكدا أن موضوع الشبراكة الوطنية "

 26/1/2021قدس برس، 
 

 قبها: محاكمة األسرى المحررين انتهاك للقانون .13
نظم عدد من األسبرى المحبربرين في جنين، الثالثء ، وقفة للمطءلعة عوقف مالحقتهم : جنين

حديث عن عءًمء، على خلفية آبرا  سيءسية، في ظل ال 13ومحءكمتهم المتكبربرة أمءم القضء  منذ 
وطءلب القيءدي في حبركة حمءس وصفي قعهء، الحكومة في برام هللا والقضء   المصءلحة واالنتخءعءت.

الفلسطيني عوقف ماءنءة مجموعة من األسبرى المحبربرين الذين يالحقون أمءم القضء  الفلسطيني منذ 
 13وأتضءمن مع وقءل: "أنتصبر للقءنون األسءسي الفلسطيني  عءمء على خلفية حءلة االنقسءم. 13

أسيبرا محبربرا يحءكمون منذ عدة سنوات، على قضءيء يكفلهء القءنون وحبرية البرأي والتاعيبر حيث الامل 
وبرأى أن مء يجبري عحّق هؤال  األسبرى المحبربرين هو انتهءك للقءنون من جهة  السيءسي والتنظيمي".

 األصل عهء أن تكون براعية له.
 26/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 طه: آالف العائالت الفلسطينية في لبنان دون مصدر دخل .14

قءل المسؤول السيءسي لحبركة "حمءس" في لعنءن، جهءد طه، إن "آالف الاءئالت الفلسطينية : عيبروت
في لعنءن، أضحت دون مصدبر دخل؛ عسعب توقف األعمءل والمهن التي يمءبرسهء الالجئون داخل 

وكءلة "قدس عبرس"، "المؤسسءت البرسمية اللعنءنية، إلى ودعء "طه" خالل حوابر مع  المخيمءت".
وقءل "طه":  االلتفءت لتدهوبر األوضءع االجتمءعية والمايشية داخل المخيمءت الفلسطينية في لعنءن".

إّن "حبركة حمءس على تواصل دائم مع إدابرة األونبروا، من أجل حثهء على تفايل وتطويبر أدائهء الذي 
تبراجاء كعيبرا؛ مء سءهم في تفءقم الوضءع الصحية واإلنسءنية داخل تبراجع في اآلونة األخيبرة 

آالف، ونحو  5المخيمءت في ظل جءئحة كوبرونء، إذ علغ عدد المصءعين من الالجئين، مء يقءبرب الـ
 حءلة وفءة". 150
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أمء على المستوى المحلي، فأوضح "طه" أن القوى الوطنية واإلسالمية تسءهم في علسمة ماءنءة  
 .ئين الفلسطينيين، من خالل إطالق المعءدبرات الوطنية واالجتمءعية، التي تازز التكءفلالالج

 26/1/2021قدس برس، 
 

 جديدة ضد إيران« خططا  »رئيس األركان: الجيش اإلسرائيلي يضع  .15
يوم الثالثء ، في مداخلة علنية نءدبرة الجنبرال أفيف كوخءفي،  تل أعيب: أعلن برئيس األبركءن اإلسبرائيلي

جديدة للتصدي لمء وصفه عأنه تهديد نووي إيبراني إذا « خطط»ه طلب من فبرقه الامل على وضع أن
ستكون »اإليبراني وعادمء اعتعبر أن الاودة إلى االتفءق النووي  اُتخذ قبرابر سيءسي عءستهداف طهبران.

ستكون » 2021في « وضع خطط عمالنية إضءفية»أنه أصدبر أوامبر للجيش عـ أكد« أمبرًا سيئء
 .لون السيءسيون شن هجوم على إيبرانإذا قبربر المسؤو « زةجءه

أعبرمت إيبران ومجموعة الست )الصين والواليءت المتحدة وفبرنسء وعبريطءنيء وبروسيء  2015وفي 
 وألمءنيء( خطة عمل شءمل مشتبركة لتسوية المسألة النووية اإليبرانية عاد توتبر استمبر اثني عشبر عءمًء.

وأطلقت حملة لفبرض  2018نسحعت الواليءت المتحدة من االتفءق في وفي عهد إدابرة دونءلد تبرمب، ا
على طهبران ععبر إعءدة فبرض ثم تشديد الاقوعءت األميبركية على إيبران المتهمة « ضغوط قصوى»

عءلساي إلى حيءزة السالح الذبري تحت غطء  عبرنءمج مدني. ومذاك تخلت طهبران عن ماظم 
 الساي لتطويبر قدبرة نووية عسكبرية. التزامءتهء التي نص عليهء االتفءق نءفية

وتخشى السلطءت اإلسبرائيلية أن يتبرافق وصول جو عءيدن إلى العيت األعيض الذي ياتعبر أن سيءسة 
 دونءلد تبرمب حيءل إيبران كءنت فءشلة، عمحءولة إلنقءذ هذا االتفءق.

على اإلنتبرنت وقءل كوخءفي خالل مؤتمبر نظمه ماهد األعحءث الدفءعية في جءماة تل أعيب وُنشبر 
يجب »وأضءف «. أمبر سيئ من النءحيتين االستبراتيجية والامالنية 2015أي اتفءق يشعه اتفءق »إن 

، مشيبرًا «مواصلة ممءبرسة الضغوط على إيبران وال يمكن إليبران امتالك قدبرات لحيءزة القنعلة النووية
 .2020هدف في الشبرق األوسط في  500إلى أن الجيش اإلسبرائيلي هءجم 

إدابرة عءيدن »ي مداخلة أيضًء خالل المؤتمبر، اعتعبر وزيبر الخءبرجية اإلسبرائيلي غءعي أشكينءزي أن وف
 «.لن تسمح إليبران عحيءزة السالح النووي

 27/1/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 طالب بميزانيات إضافية: مسؤولون بالحكومة اإلسرائيلية يتهمون كوخافي بـ"البالدة" .16
ؤولون في الحكومة اإلسبرائيلية من تقليص ميزانيءت وزابرات، تتبركز غءلعء يتحسب مس: عالل ضءهبر

في وزابرات التبرعية والتاليم والبرفءه االجتمءعي، وذلك إثبر مطءلعة الجيش اإلسبرائيلية عإضءفة مليءبرات 
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الشواقل إلى ميزانية األمن، من دون تفسيبر الحءجة إليهء. واتهم المسؤولون قءدة الجيش عـ"العالدة" 
 عدم االكتبراث عءلوضع االقتصءدي الذي يبرافق أزمة فيبروس كوبرونء.و 

، وذلك 2021ويطءلب الجيش اإلسبرائيلي عإضءفة مقدابرهء ثالثة مليءبرات شيكل لميزانية األمن للاءم 
مليءبر شيكل. وذكبرت صحيفة "هآبرتس" اليوم،  2.5عاد أن حصل مؤخبرا على إضءفة لميزانيته عـ

ضءفة مليءبرات لميزانيته يثيبر غضعء داخل الحكومة عسعب الوضع الثالثء ، أن طلب الجيش إ
 االقتصءدي الصاب والتقليصءت المتوقاة في ميزانيءت وزابرات أخبرى.

وكءن وزيبر المءلية اإلسبرائيلي، يسبرائيل كءتس، برفض طلب برئيس أبركءن الجيش، أفيف كوخءفي، 
ة برئيس الحكومة، عنيءمين نتنيءهو، الذي مليءبر شيكل إلى ميزانية األمن. وتوجه األخيبر إل 4.2إضءفة 

 مليءبر شيكل "الحتيءجءت داخلية". 2.5صءدق على زيءدة ميزانية األمن عـ
ويتهم مسؤولون حكوميون الجيش "عءستغالل الميزانية التي تم تخصيصهء لمكءفحة كوبرونء لإلنفءق 

زينة الاءمة. والجيش على أموبر ال عالقة لهء عكوبرونء. ولم يتغيبر شيئء على تاءمل الجيش للخ
يتجءهل األزمة، وهذا التوجه يأتي من مكتب برئيس هيئة األبركءن الاءمة". وقد أثءبر طلب الجيش 

مليون شيكل من أجل تغييبر اآلالت الموسيقية لجوقة الجيش، استغبراب الذين  20لميزانية عمعلغ 
 اطلاوا على هذا الطلب.

 26/1/2021، 48عرب 
 

 تصال بالرباط من دون صخب إعالميتفتتح مكتب اال  "إسرائيل" .17
أكد مصدبر في وزابرة الخءبرجية المغبرعية، افتتءح مكتب االتصءل اإلسبرائيلي في : حءتم العطيوي -لندن

 البرعءط، ووصول السفيبر اإلسبرائيلي ديفيد جوفبرين إلى المغبرب.
ة المغبرعية، نجال  وقءلت مديبرة مديبرية الدعلومءسية الاءمة والفءعلين غيبر الحكوميين عوزابرة الخءبرجي

إنه جبرت إعءدة فتح مكتب االتصءل اإلسبرائيلي في البرعءط، «: »تويتبر»عنمعءبرك، في تغبريدة لهء في 
 «.الذي يوجد على برأسه السفيبر جوفبرين، الذي عمل سءعقًء سفيبرًا لدى مصبر

تسلم منصعه من جهتهء، أعلنت وزابرة الخءبرجية اإلسبرائيلية، أن برئيس العاثة الدعلومءسية في البرعءط، 
اليوم )أمس(، الثالثء ، عموجب اتفءق لبرفع مستوى الاالقءت مع المغبرب. ويعدو أن مبراسيم افتتءح 

 مكتب االتصءل اإلسبرائيلي عءلاءصمة المغبرعية، جبرت من دون صخب إعالمي أو احتفءلية.
  27/1/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 بيرتس ينهي عضويته بحزب العمل ويبقى وزير ا .18
لن عميبر عيبرتس وزيبر االقتصءد إنهء  عضويته في حزب الامل اليسءبري اإلسبرائيلي، عاد قبرابر أع

وقءل عيبرتس، إنه استجءب  زعيمة الحزب الجديدة ميبراف ميخءئيلي عءنسحءب حزعهء من الحكومة.
أعيض عيني غءنتس، عءلعقء  وزيبًرا في الحكومة، مع إنهء   -لطلب وزيبر الجيش وزعيم حزب أزبرق 

 يته في الحزب.عضو 
 وكءنت ميخءئيلي طلعت من عيبرتس والوزيبر ايتسيك شمولي عءالستقءلة من حكومة عنيءمين نتنيءهو.

واعتعبر عيبرتس مء يجبري عمثءعة حملة كبراهية ضده، مشيبًرا إلى أنه منذ العداية قبربر عدم التبرشح 
 النتخءعءت الكنيست المقعلة.

 26/1/2021القدس، القدس، 
 

 قبل االنتخابات« زيارة مغربية»وطا  لـنتنياهو يفّعل ضغ .19
تل أعيب: في محءولة الستغاللهء انتخءعيًء، يساى برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي، عنيءمين نتنيءهو، لتبرتيب 

في أحد االتجءهين، أن يزوبر هو المغبرب، أو يزوبر الملك محمد السءدس، إسبرائيل، « زيءبرة مغبرعية»
مءبرس )آذابر( القءدم، موعد االنتخءعءت  23دى الزيءبرتين قعل خالل األسءعيع المقعلة. على أن تتم إح

 الاءمة في إسبرائيل.
 27/1/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 «كورونا»ناٍج من الهولوكوست بـ 900وفاة  .20

من النءجين من  900، أمس )الثالثء (، عأن نحو «هيئة اإلحصء  اإلسبرائيلية»تل أعيب: أفءدت 
وجء  نشبر العيءنءت قعل «. كوبرونء»جبرا  اإلصءعة عـ 2020ل خالل عءم الهولوكوست توفوا في إسبرائي

وذكبرت  ، عحسب وكءلة األنعء  األلمءنية.«اليوم الاءلمي إلحيء  ذكبرى المحبرقة»يوم واحد من 
 في المءئة من إجمءلي من أصيعوا عءلفيبروس من النءجين.  17أن هذا الادد يمثل « الهيئة»

 27/1/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 سرقة الذخيرة من "تسيئيليم": السارقون تلقوا مساعدة من داخل القاعدة .21
ألف برصءصة من عيءبر  93تشيبر مالومءت جديدة ُنشبرت اليوم، الثالثء ، حول سبرقة : عالل ضءهبر

من المستودع المبركزي في "مبركز التدبريعءت القومي" في قءعدة "تسيئيليم" الاسكبرية اإلسبرائيلية  5.56
 قعل شهبر، إلى أن جهءت داخل القءعدة الاسكبرية قدمت مسءعدة للسءبرقين. في النقب،
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وأفءدت المالومءت الجديدة، وفقء لموقع "يدياوت أحبرونوت" اإللكتبروني، عأن الخلية التي سبرقت 
عشبرات صنءديق الذخيبرة استخدمت سيءبرة كعيبرة واحدة على األقل، دخلت إلى القءعدة، التي تاتعبر 

 القواعد اإلسبرائيلية مسءحة.إحدى أكعبر وأوسع 
وجبرى ذلك عءلبرغم من منظومة حبراسة كعيبرة وتم توسياهء عءستثمءبر ماليين الشواقل، في السنوات 
األخيبرة، وشملت عواعءت محصنة، سيءجء شءئكء مبرتفاء ووسءئل حبراسة تكنولوجية، عينهء كءميبرات 

 وبرادابرات عدائبرة مغلقة.
مسءعدة من جهءت عملت أو خدمت في القءعدة". وأحضبروا وحسب الشعهءت، فإن "السءبرقين تلقوا 

ماهم أدوات اقتحءم، التي تبركوهء خلفهم، "وعلى مء يعدو عاد أن اتضح أن ال حءجة لهء عسعب 
 المسءعدة التي تلقوهء من داخل القءعدة".

 26/1/2021، 48عرب 
 

 المحكمة ترفض طلب نتنياهو تأجيل جلسة محاكمته .22
كمة المبركزية في القدس يوم الثالثء ، طلعء تقدم عه محءمو برئيس الحكومة برفضت المح:ـ عالل ضءهبر

اإلسبرائيلية، عنيءمين نتنيءهو، عتأجيل المداوالت في قضءيء الفسءد التي يحءكم فيهء. وطلب المحءمون، 
األسعوع المءضي، تأخيبر المداوالت إلى حين صدوبر قبرابر المستشءبر القضءئي للحكومة، أفيحءي 

 إذا كءن سيحءكم شبركءت "عيزك" و"والال" و"يدياوت أحبرونوت".مندلعليت، 
وطلعت النيءعة الاءمة من المحكمة برفض الطلب، وقءلت إن هذا "طلب لم يتم تقديم مثله في المحءكم 
اإلسبرائيلية". ومن المقبربر أن تاقد المحكمة جلسة في الثءمن من شعءط/فعبرايبر المقعل، عحضوبر 

 نتنيءهو.
 26/1/2021، 48عرب 

 
 في االنتخابات الفلسطينية القادمة أوروبا يبدي تخوفه من تهميش فلسطينييالزير ماجد  .23

أكد برئيس معءدبرة فلسطينيي أوبروعء، مءجد الزيبر، أن "الفلسطينيين في : )محمد صفية( - عيبروت
أوبروعء جز  من الشاب الفلسطيني الواحد في الداخل والخءبرج، ويادون أنفسهم شبركء  برئيسيين في 

في  لقبرابر الفلسطيني، ويجب أن يكونوا ضمن المنظومة الفلسطينية، وعلى برأسهء منظمة التحبريبر".ا
على إمكءنية إجبرا   ععبر عن "مخءوفه من تهميش الشاب الفلسطيني في الخءبرج"، مؤكداً حين 

شبراف محءيد، ووفق المايءبر الذي يحدده التواف ق االنتخءعءت الفلسطينية في أوبروعء، ضمن مبراقعة وا 
إلى "تشكيل لوعي فلسطيني، من فلسطينيي الخءبرج، يضغط على صءنع القبرابر  داعيءً  الفلسطيني.

"هنءك شي  معينًء أن  الفلسطيني، ويضغط على التوافق الفلسطيني، عءتجءه المشءبركة في االنتخءعءت".
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من  من التوافق الفلسطيني الاءم في أوبروعء، على حتمية أن يكون ممثلي فلسطين عءالنتخءب
 فلسطينيي اوبروعء".

 26/1/2021 ،قدس برس
 

 بعد اتهامه بمحاولة طعن مجندة في الضفة الغربيةاالحتالل بنيران  فلسطيني استشهاد فتى .24
عءمء( عاد إطالق جيش االحتالل  17استشهد الفتى عطء هللا محمد حبرب بريءن ): عءطف دغلس

عاد االدعء  عمهءجمته مجندة  ،الغبرعية النءبر عليه قبرب قبرية حءبرس قضء  مدينة سلفيت شمءل الضفة
فيمء تنءقل مواطنون برواية أن الفتى "حءول طان مجندة، وأن الجنود  .إسبرائيلية وطانهء ظهبر الثالثء 

 أمسكوا عه ثم أطلقوا النءبر عليه".
 26/1/2021 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 األقصى  لمسجدا يمنع الترميم فياإلسرائيلي لليوم الرابع على التوالي االحتالل  .25

القدس: قءل الشيخ عزام الخطيب، مديبر عءم دائبرة األوقءف اإلسالمية عءلقدس، إن سلطءت االحتالل 
اإلسبرائيلي واصلت، أمس، ولليوم البراعع على التوالي، منع كل أعمءل التبرميم عءلمسجد األقصى في 

 الوقت الذي تواصل فيه حفبريءتهء في سءحة العبراق.
 27/1/2021 ،األيام، رام هللا

 
 "القدس الدولية": االحتالل يناور لمقايضة إعمار "األقصى" وصيانته بإغالق مصلى باب الرحمة .26

قءلت مؤسسة القدس الدولية، إن قوات االحتالل اإلسبرائيلي تواصل منع أعمءل التبرميم : عيبروت
تالل تقءيض االح أن سلطءت الداخلية في قعة الصخبرة المشبرفة، منذ يوم السعت المءضي، معينةً 

"األوقءف اإلسالمّية" منذ عءمين، للسمءح لهء عتبرميم عاض مبرافق "األقصى"، مقءعل إعءدة إغالق 
إلى أن التبراجع عن مشيبرة  مصلى عءب البرحمة، أو استخدامه عشكٍل ال يجاله مفتوحًء أمءم المصلين.

 ونهء مجدية.فتح مصلى عءب البرحمة، سيغبري المحتل عءلمبراهنة أكثبر على هذه المقءيضة ك
 26/1/2021 ،قدس برس

 
 ُيصّعد من سياسة االعتقال اإلداري اإلسرائيلي "نادي األسير": االحتالل .27

سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي صّادت إن  له، الثالثء ، قءل نءدي األسيبر الفلسطيني في عيءن :برام هللا
مقءبرنة مع ، إلدابري الممنهجةمنذ نهءية الاءم المءضي، ومطلع الاءم الجءبري، من سيءسة االعتقءل ا
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وأوضح أن عدد الماتقلين اإلدابريين علغ حتى نهءية الاءم المءضي  األشهبر األولى من الاءم المءضي.
وأكد أن الماطيءت البراهنة حول قضية االعتقءل  أسيبرات. 3فتية، و 3ماتقاًل، عينهم  440أكثبر من 

شءعءك( خالل شهبر كءنون األول/ اإلدابري مؤشبر خطيبر، حيث أصدبرت مخءعبرات االحتالل )ال
في  .جديداً  أمبراً  80أمبر اعتقءل إدابري، وهي النسعة األعلى، كءن من عينهء  131ديسمعبر المءضي 

إلى أن النءدي وأشءبر  ، ُجّلهء أوامبر تجديد.أمبراً  90علغت خالل شهبر كءنون الثءني/ ينءيبر الجءبري حين 
اليومية، حيث تجءوزت منذ عداية انتشءبر الوعء  سلطءت االحتالل واصلت تنفيذ سيءسة االعتقءالت 

حءلة اعتقءل، وأصدبرت على مدابر الاءم  600آالف و 3في آذابر الاءم المءضي إلى أكثبر من 
 أمبر اعتقءل إدابري على األقل. 114و المءضي ألفءً 

 26/1/2021 ،قدس برس
 

 سرى محررونالغربية بينهم أ من الضفة فلسطينيا   18حملة اعتقاالت إسرائيلية تطال  .28
 فلسطينيءً  18شنت قوات االحتالل اإلسبرائيلي، اليوم األبرعاء ، حملة اعتقءالت واساة طءلت : برام هللا

من علدة حزمء شمءل شبرق القدس المحتلة، وجمياهم أسبرى الغبرعية، خمسة منهم  من الضفة
 محبربرون.

 27/1/2021 ،قدس برس
 

 فلسطينيي لبنان خطوة باالتجاه الصحيحويدي: توفير اللقاح المجاني ضد "كورونا" لعلي ه .29
للدفءع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين"، علي  302اعتعبر مديبر "الهيئة : عيبروت )محمد شهءعي(

هويدي، أن "توفيبر اللقءح المجءني ضد فيبروس كوبرونء، لالجئين الفلسطينيين في لعنءن، خطوة 
ي جمع وزيبر الصحة اللعنءني حمد حسن، مع أّن "مء صدبر عن اللقء ، الذ واعتعبر عءالتجءه الصحيح".

تلقيح الالجئين الفلسطينيين، جء  برًدا  عشأنوفد من األونبروا، ومندوعة عن منظمة الصحة الاءلمية، 
وفي هذا  عملًيء على كل من يبريد أن يمّيز عين مبريض وآخبر، وعلى عاض التصبريحءت الانصبرية".

على أّنه جبرى االتفءق تأكيده كالوديو كوبردوني،  عن مديبر شؤون األونبروا في لعنءن،السيءق صدبر 
 على "التاءون إليجءد مبراكز تلقيح قبريعة من المخيمءت والتجماءت السكنية الفلسطينية في لعنءن".

 26/1/2021 ،قدس برس
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 غزة: ارتفاع عدد حاالت الزواج النخفاض التكاليف في ظل "كورونا"  .30
الشبرعي في غزة، حسن الجوجو، أن الاءم المءضي شهد غزة: أعلن برئيس المجلس األعلى للقضء  

 2020الاءم إذ شهد  ابرتفءعًء ملحوظًء في عدد حءالت الزواج عقطءع غزة مقءبرنة مع الاءم الذي سعقه.
 .%18، مء شكل ابرتفءعًء عنسعة 2019حءلة في الاءم  17,270حءلة زواج مقءبرنة مع  20,919توثيق 
معينًء  ،17%عنسعة  2019الطالق الاءم المءضي مقءبرنة مع الاءم أشءبر إلى انخفءض عدد حءالت كمء 

اعتعبر أن االبرتفءع في عدد عقود الزواج يبرجع قد و  .2020في الاءم  حءلة طالق 3,493 تسجيل
 النخفءض تكءليف الزواج في ظل جءئحة "كوبرونء".

 27/1/2021 ،األيام، رام هللا
 

 على حدود غزة يهدد الخزان الجوفي مسؤول فلسطيني: الجدار اإلسمنتي اإلسرائيلي .31
قءل برئيس سلطة الميءه وجودة العيئة يءسبر الشنطي، إن الجدابر اإلسمنتي الذي أنشأه : غزة )فلسطين(

على طول الحدود الشبرقية لقطءع غزة، أّثبر سلعء على الوضع المءئي في اإلسبرائيلي االحتالل 
أنه "سيابّرض القطءع إلى ضاف و ءه الجوفية، الجدابر يامل على منع جبريءن المي أنموضحًء  القطءع.

 في الخزان الجوفي وزيءدة الجبريءن السطحي للميءه".
 26/1/2021 ،قدس برس

 
 الغربية ويستولي على وحدة صحية جنوبي الضفة االحتالل يهدم مسجدا وبئرا   .32

أن  موبر،مسءفبر يطء جنوب الخليل، فؤاد الاعلدة ذكبر منسق لجءن الحمءية والصمود في : برام هللا
 140أسءسءت وأعمدة مسجد قيد اإلنشء ، الذي يمتد على مسءحة  اإلسبرائيلي هدمتجبرافءت االحتالل 

وفي  كمء هدمت عئبر ميءه تستخدمه مدبرسة محءذية في ذات العلدة. متبرا مبرعاء وحولته الى بركءم.
ولت قوات االحتالل في قبرية "البركيز" عمسءفبر يطء على وحدة صحية من الصفيح السيءق ذاته، است

فشل عءالستيال  على خيمه تضءمنية اقءمتهء لجءن الحمءية العقب ، مملوكة للمواطن محمد اعو عبرام
 والصمود مع األهءلي في مسءفبر يطء.

 27/1/2021 ،قدس برس
 

 معالم األقصى ويجب التصدي لهنائب أردني لـ"فلسطين": االحتالل يسعى لتغيير  .33
نوبر الدين صءلح: حذَّبر النءئب في العبرلمءن األبردني عدنءن مشّوقة من استمبرابر االحتالل في  - غزة

جبرائمه الانصبرية عحق المسجد األقصى والمقدسءت اإلسالمية، مؤكًدا أنهء تستدعي تدخاًل من 
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ّوقة في حديث خءص مع صحيفة "فلسطين"، األوقءف األبردنية واألمتين الابرعية واإلسالمية. وأكد مش
برفضه محءوالت االحتالل البرامية لتغييبر ماءلم القدس، وتزويبر الحقءئق المتالقة عءلمسجد األقصى، 

مابرًعء عن أمله أن تاود القدس للحكم اإلسالمي ، عءلحفبريءت واّدعء اته إجبرا  تبرميمءت وصيءنة له
الحتالل ومخءطبر ممءبرسءته التي ينفذهء يوميء في وشدد على ضبروبرة "فضح زيف ادعء ات ا قبريعء.

 .المسجد األقصى أمءم الاءلم والمجتمع الدولي، في محءولة للضغط على الكيءن لوقفهء فوبرًا"

 26/1/2021، فلسطين أون الين
 

 يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون االستراتيجي "إسرائيل"السودان و .34
سبرائيل اتفءقية لتازيز التاءون : ظيبر مجلين ،محمد أمين يءسين ،تل أعيب - الخبرطوم وقع السودان وا 

االستبراتيجي، شملت المجءالت األمنية واالستخعءبراتية وحفظ االستقبرابر، وذكبر أنهء تمهد الطبريق 
إلقءمة عالقءت دعلومءسية كءملة، خالل زيءبرة امتدت لسءعءت قءم عهء وزيبر شؤون المخءعبرات في 

والتقى كوهين  ، إيلي كوهن، إلى الخبرطوم، أول من أمس )االثنين(.مكتب برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي
برئيس المجلس السيءدي في الخبرطوم ععد الفتءح العبرهءن، ووقع مع وزيبر الدفءع يءسين إعبراهيم على 

إن وفدًا سودانيًء سيزوبر تل أعيب قبريعًء لدفع مفءوضءت »عن كوهين قوله: المصءدبر ونقلت  االتفءقية.
وأكد كوهين أن زيءبرته ستكون برافاة للتقدم نحو الاالقءت الدعلومءسية الكءملة،  «.تإبرسء  الاالقء

وتعءدل السفءبرات. وأطلع البرئيس السوداني الوزيبر اإلسبرائيلي على تقدم اإلجبرا ات إلعطءل قوانين 
ء إلى مقءطاة إسبرائيل، وإلعطءل القءنون الذي ياءقب الالجئين السودانيين الاءئدين من إسبرائيل وغيبره

وفي اللقء  مع وزيبر الدفءع، دخل الجءنعءن في التفءصيل، ووقاء على اتفءق تاءون سيءسي  وطنهم.
حفظ االستقبرابر األمني هو السعيل لحل األزمءت والمشكالت »أمني اقتصءدي، أكدا خالله أن 

 «.االقتصءدية، وتوفيبر البرخء  لشاوب المنطقة
 27/1/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 يط يطالب اإلدارة األميركية الجديدة بتصحيح مسار عملية السالمأبو الغ .35

جلسة لمجلس األمن عكلمة في أكد األمين الاءم لجءماة الدول الابرعية أحمد أعو الغيط  القءهبرة:
الدولي، أن الفلسطينيين عءنوا خالل السنوات األبرعع المءضية من ضغوط غيبر مسعوقة مءبرستهء 

تابرضت لنوع من التجءهل »لمنقضية، مضيفًء أن القضية الفلسطينية ضدهم اإلدابرة األميبركية ا
المتامد، ومن تطعيق نهج غيبر متوازن ينظبر إلى القضية عاين واحدة، فيبرى الحقوق من زاوية 
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ليس موجودًا، أو كأن  –الواقع تحت االحتالل  –الطبرف اإلسبرائيلي وحده، وكأن الطبرف اآلخبر 
 «.مء يفبرض عليه فبرضءً المطلوب منه هو مجبرد تمءٍش مع 

وبرأى األمين الاءم للجءماة الابرعية أن المبرحلة المقعلة تتطلب جهدًا مشتبركًء من جءنب جميع األطبراف 
المانية عءلسالم في الشبرق األوسط، من أجل إعءدة تأكيد حل الدولتين عمبرجايءته الدولية المابروفة 

ميبركية الجديدة عتصحيح اإلجبرا ات والسيءسءت إننء نتطلع لقيءم اإلدابرة األ»والمتفق عليهء. وأضءف: 
غيبر المفيدة، والامل على إعءدة الاملية السيءسية إلى مسءبر مثمبر... عمء يمنح األمل مجددًا للشاب 
الفلسطيني في أن المجتمع الدولي سوف ينصف مساءه النعيل ونضءله الطويل من أجل الحبرية 

 «.واالستقالل
 26/1/2021، لندن، الشرق األوسط

 

 تونس تؤكد دعمها حل الدولتين .36

وزيبر الدولة للشؤون الخءبرجية التونسي محمد علي النفطي، الذي تبرأس عالده مجلس االمن، إن  قءل
أسءس أي حل في الشبرق األوسط يكمن في حل القضية الفلسطينية، ماعبرا عن أمله عأن يتمكن 

 يالسالم إلى األمءم، شءكبرا نيكوال معاوث األمم المتحدة الجديد في الشبرق االوسط من دفع عملية
 مالدينوف المعاوث األممي السءعق على جهوده لتحقيق السالم.

إلنشء  االمم المتحدة وتحيي  75: تناقد هذه الجلسة والمجموعة الدولية تحتفي عءلذكبرى الـوأضءف
لفلسطيني وهي احتفءالت ال يشءطبرنء فيهء الشاب ا 1946ذكبرى أول اجتمءع عقده مجلس األمن عءم 

 الذي يبرزح تحت االحتالل دون أن يفقد األمل عحقوقه المشبروعة وفق الشبرعية الدولية.
 26/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المجتمع الدولي يندد باالستيطان ويرحب بمبادرة الرئيس للسالم وبإجراء االنتخابات .37

البرئيس محمود ععءس، لاقد مؤتمبر دولي للسالم، والتي برحب المجتمع الدولي، عمعءدبرة : نيويوبرك
 .2018شعءط/ فعبرايبر عءم  20عبرضهء أمءم مجلس األمن الدولي، في 

وندد متحدثون في جلسة مفتوحة عقدهء مجلس االمن الدولي مسء  اليوم الثالثء ، لمنءقشة معءدبرة 
مء فيهء القدس، وطءلعوا إسبرائيل البرئيس للسالم، عءستمبرابر االستيطءن في الضفة الغبرعية المحتلة ع

عوقف اإلجبرا ات األحءدية التي تقوض حل الدولتين، وشددوا على ضبروبرة تطعيق قبرابر مجلس االمن 
2334. 
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وبرحب أعضء  مجلس االمن الدولي، عءلمبرسوم الذي أصدبره البرئيس محمود ععءس الجبرا  االنتخءعءت 
 كدوا استاداد عالدهم لتقديم الدعم الجبرائهء.التشبرياية والبرئءسة والمجلس الوطني الفلسطيني، وا

 منسق عملية السالم يحذبر من استمبرابر التوسع االستيطءني ويدعو إسبرائيل لوقفه
وبرحب المنسق الخءص لاملية السالم في الشبرق األوسط، الممثل الخءص لالمين الاءم لالمم المتحدة 

اقد االنتخءعءت التشبرياة والبرئءسية توبر وينسلبر، عءلمبرسوم الذي أصدبره البرئيس محمود ععءس، ل
والمجلس الوطني، مشيبرا إلى أنهء خطوة ضبروبرية الصعءغ الشبرعية المتجددة على المؤسسءت 

 الفلسطينية، مؤكدا دعم االمم المتحدة لاقد االنتخءعءت الفلسطينية.
اع ممثل المكسيك في مجلس األمن، إن هدفنء واضح وهو التوصل لحل شءمل ونهءئي للصبر  وقءل

على أسءس معدأ الدولتين، اسبرائيلية وفلسطينية قءعلة للحيءة وفق قبرابرات مجلس األمن الدولي 
 والمفءوضءت.

، وأن االستيطءن يتاءبرض مع القءنون الدولي ويشكل عءئقء 2334عتطعيق قبرابر مجلس األمن  وطءلب
ب عءلكف الفوبري عن فإننء نند عتوسيع المستوطنءت ونطءل سعقللتوصل لحل مستدام، وعنء  على مء 

 وبرحب إنشء  هذه المستوطنءت، وكذا تدميبر المعءني الفلسطيني لتحسين األوضءع في الميدان.
جبرا  انتخءعءت فلسطينية. -عءلتقدم في الحوابر الفلسطيني  الفلسطيني وا 

وزيبر الخءبرجية النبرويجي ايني ابريكسن سوبريدي، إن حل الدولتين يجب أن يعقى قءئمء، للعقء   وقءلت
سوبريدي أن هنءك معءدبرات للاودة للمفءوضءت، وأن  وأضءفت على فبرص إقءمة الدولة الفلسطينية.

مؤكدة  واالسبرائيليين يستوجب منء مبراجاة جهودنء وان ال نضيع الوقت. نالفلسطينييالسالم عين 
 وشددت ضبروبرة االستمبرابر في توفيبر الدعم لالونبروا لمواصلة عملهء الى ان يتم حل لقضية الالجئين.

 سوبريدي على أن االنشطة االستيطءنية غيبر القءنونية تقوض حل الدولتين.
وزيبر خءبرجية استونيء برين تءمءسءبر، دعم كل الجهود البرامية إلى إحالل السالم واستئنءف  أكد

المفءوضءت حول قضءيء الوضع النهءئي، استنءدا إلى القءنون الدولي وقبرابرت مجلس األمن ذات 
في أسبرع وقت لحمءية حل  2334كينيء ضبروبرة تطعيق قبرابر  وأكدت ءت المتفق عليهء.الصلة والمبرجياي

 الدولتين، مؤكدة أن االستيطءن أضبر عءألمن والسالم في المنطقة.
برئيس وزبرا  ووزيبر خءبرجية سءنت فيست وجزبر جبرينءدين، خالل كلمته أمءم جلسة مجلس  وقءل

محمود ععءس لاقد مؤتمبر دولي لتجسيد عملية سالم األمن الدولي، اليوم، إننء ندعم دعوة البرئيس 
حقيقية، والساي لالستجءعة للمساى الفلسطيني الذي طءل أمده، وقعول فلسطين كاضو كءمل في 
األمم المتحدة لحمءية السلم واألمن في الشبرق األوسط وفي الحدود المقعولة دوليء والمحددة عين 

 الجءنعين.
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امءم مجلس األمن الدولي، عن قلقه من التوسع االستيطءني في  مندوب فيتنءم خالل كلمته وأعبرب
الضفة الغبرعية، ماتعبرا انه يشكل انتهءكء لقبرابرات مجلس األمن ويقوض أمل تطعيق حل الدولتين 

 ويستحيل عسععه اقءمة دولة فلسطينية متواصلة جغبرافيء.
أسس السالم احتبرام حقوق  مندوب فبرنسء في مجلس االمن، إنه يجب أن يبراعي أي توجه إلحالل قءل

الشاب الفلسطيني غيبر قءعلة للتصبرف، في إطءبر دولتين تايشءن جنعًء إلى جنب في إطءبر حدود 
عن قلق فبرنسء إزا   وأعبرب والقدس الشبرقية عءصمة لهء. 1967واضحة وآمنة على أسءس حدود 

إلى حل سيءسي،  السيءسءت اإلسبرائيلية أحءدية الجءنب، كون هذا النهج يقلل من فبرص التوصل
وأدان في ذات السيءق إعالن الموافقة على تشييد وحدات استيطءنية جديدة في الضفة والقدس 

 الفلسطينيين. معءنيالشبرقية، داعيًء إسبرائيل إلى الادول عن هذه القبرابرات والتوقف عن هدم 
 محتلة.النيجبر عءستمبرابر تشييد المستوطنءت اإلسبرائيلية في األبرض الفلسطينية ال ونددت
مندوب الهند لدى مجلس األمن الدولي، تأييده لدعوة البرئيس محمود ععءس لاقد مؤتمبر للسالم  وجدد

للتوصل إلقءمة دولة فلسطينية، وأكد على التزام عالده عحل عءدل للقضية الفلسطينية واستئنءف 
 المفءوضءت المعءشبرة.

أنه "في  وأضءفت وتأييد حل الدولتين. المملكة المتحدة على ثعءت موقفهء من عملية السالم وشددت
غيءب االلتزام عحل الدولتين، فإننء نند عقبرابر إسبرائيل طبرح عطء ات والمضي قدمء في عنء  وحدات 

أن المستوطنءت غيبر قءنونية وتهدد حل  وأكدت استيطءنية جديدة في الضفة الغبرعية والقدس الشبرقية".
 الدولتين.

الدولي، حق الفلسطينيين في إقءمة دولتهم المستقلة، وضبروبرة مندوب الصين في مجلس األمن  أكد
تكثيف الجهود الحيء  عملية السالم والمضي في محءدثءت على اسءس الشبرعية الدولية ومعءدبرة 

 السالم الابرعية.
 26/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ذه تفاصيلهالصحة العالمية تصوت ضد مشروع قرار إسرائيلي.. ه .38

صوت المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة الاءلمية ضد مشبروع القبرابر المقدم من دولة االحتالل 
اإلسبرائيلي، عإلغء  العند الخءص على جدول أعمءل منظمة الصحة الاءلمية والماني عءألحوال 

لة، دو  15الصحية في أبرض دولة فلسطين المحتلة والجوالن السوبري المحتل. وصوتت ضد القبرابر 
دول عن التصويت. وتخلل جلسة المجلس التنفيذي  9دول، وامتنات  7فيمء صوتت لصءلحه 

مداخالت من عدة دول، منهء مداخلة المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية الذي تحدث عن المايقءت 
 التي تضاهء القوة القءئمة عءالحتالل على حبركة وتنقل المبرضى واستهداف سيءبرات االساءف واألطقم



 
 
 
 

 

 21 ص             5444 الادد:             1/27/2021 برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

الطعية، واالعتدا  على المستشفيءت واستهداف الماءقين وقتلهم.  كمء تطبرق لموضوع األسبرى الذين 
من كعءبر السن، وسيءسة اإلهمءل الطعي وعدم  50ياءني عاض منهم من أمبراض مختلفة، ومنهم 

توفيبر المستلزمءت الصحية، إضءفة الى الحصءبر المفبروض على قطءع غزة. من جءنعه، طءلب وزيبر 
لصحة الامءني القوة القءئمة عءالحتالل عضبروبرة الوفء  عءلتزامءتهء حسب القءنون الدولي وتأمين ا

 التطايمءت ضد كوبرونء. 
 26/1/2021، فلسطين أون الين

 
 تفاصيل مقاطعة ألف فنان إيرلندي لدولة االحتالل .39

برائيلي ثقءفيًّء، عموجب تاهد مء يزيد على ألف فنءن وفنءنة من إيبرلندا عمقءطاة دولة االحتالل اإلس 
. وُأشِهبرت هذه الحملة عقيءدة الُمّلحن IPSCحملة أطلقتهء مؤسسة التضءمن اإليبرلندي الفلسطيني 

، استجءعة IPSCاإليبرلندي الشهيبر )بريموند دين(، وهو أحد مؤسسي التضءمن اإليبرلندي الفلسطيني 
ب الثقءفي وعلى غبرابر المقءطاة لدعوة المجتمع المدني الفلسطيني لمقءطاة )إسبرائيل( في الجءن

الثقءفية النءجحة لنظءم الفصل الانصبري في جنوب إفبريقيء. وُتلزم هذه الوثيقة الموقاين برفَض تنفيذ 
أي فاءليءت في )إسبرائيل( وأي نشءطءت ثقءفية مشتبركة أو حتى القعول عأي تمويل ألي عبرض ثقءفي 

 من ِقعل مؤسسءت إسبرائيلية. 
 26/1/2021، فلسطين أون الين

 
 المنسق الجديد لعملية السالم بالشرق األوسط يحث على تجنب الخطوات األحادية  .40

في أول إحءطة له أمءم مجلس األمن الدولي عصفته منسق األمم المتحدة لاملية السالم في الشبرق 
األوسط، التمس توبر وينسالند دعم المجلس األمن لجهوده البرامية إلى تشجيع اإلسبرائيليين 

طينيين على الساي لتحقيق السالم، واالمتنءع عن أي خطوات أحءدية مضبّرة، والمسءعدة على والفلس
 خلق عيئة مواتية للحوابر.

جء  ذلك في جلسة افتبراضية لمجلس األمن، الذي تبرأسه تونس هذا الشهبر، ُعقدت على المستوى 
الوضع في الشبرق األوسط الوزابري صعءح الثالثء ، عمشءبركة طءئفة من الوزبرا  والمسؤولين لمنءقشة 

 عمء فيه القضية الفلسطينية.
توبر وينسالند، الذي تسلم مهءم المنسق الخءص لألمم المتحدة لاملية السالم في الشبرق األوسط خلفء 
سبرائيل،  لنيكوالي مالدينوف، تحدث عن الوضع الميداني والسيءسي في األبرض الفلسطينية المحتلة وا 

 ت التشبرياية والبرئءسية الفلسطينية في عداية كلمته.مبرحعء عقبرابر إجبرا  االنتخءعء
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 «كوبرونء»إسبرائيل إلى تسهيل عملية تلقيح الفلسطينيين ضد فيبروس كمء دعء 
United Nation ،26/1/2021 

 
 الفلسطيني -موسكو تقترح مؤتمرا  وزاريا  متعدد األطراف حول النزاع اإلسرائيلي  .41

سيبرغي الفبروف، اليوم )الثالثء (، في األمم المتحدة تطعيق اقتبرح وزيبر الخءبرجية البروسي  نيويوبرك:
الفلسطيني، على المستوى  -الفكبرة الفلسطينية القءضية عتنظيم مؤتمبر دولي حول النزاع اإلسبرائيلي 

 الوزابري مع عشبرة مشءبركين، وذلك في البرعيع أو الصيف.
سعتمعبر )أيلول(، البرئيس الفلسطيني وذّكبر عأن بروسيء وافقت منذ العداية على الطلب الذي تقدم عه في 

، أعطى الوزيبر تفءصيل عن «إلطالق عملية سالم» 2021محمود ععءس، لاقد مؤتمبر دولي مطلع 
نقتبرح أن »المشءبركين فيه خالل مؤتمبر ععبر الفيديو حول الشبرق األوسط في مجلس األمن. وقءل: 

والواليءت المتحدة واألمم المتحدة  مؤتمبر وزابري دولي تشءبرك فيه بروسيء 2021صيف  -ُياقد في برعيع 
واالتحءد األوبروعي كأعضء  اللجنة البرعءعية )للوسءطة في الشبرق األوسط( وأبرعع دول عبرعية هي: 

، وفق مء نقلته وكءلة الصحءفة «مصبر واألبردن واإلمءبرات والعحبرين، وعءلطعع إسبرائيل وفلسطين
من دون « لتي هي وبرا  معءدبرة السالم الابرعيةمن األهمية أيضًء دعوة الساودية ا»الفبرنسية. وأضءف: 

 تحديد مكءن أو زمءن لاقد هذا المؤتمبر.
 27/1/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 أنيس فوزي قءسمد. 
دن، قبرأنء وسمانء الكثيبر عن التهءني التي أبرسلهء برؤسء  الدول إلى البرئيس األمبريكي الجديد جو عءي

وهي تقءليد دعلومءسية استقبر الامل الدولي عليهء، ولكن في السيءق الفلسطيني ـ اإلسبرائيلي، كءنت 
 هنءك ثالث عبرقيءت موجهة للبرئيس األمبريكي، وهي الفتة للنظبر، السيمء األخيبرة منهء.

نه األولى من عنيءمين نتنيءهو برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي، وفيهء يقول، من جملة نصوص أخبرى، إ
يأمل من البرئيس األمبريكي أن يازز السالم اإلسبرائيلي ـ الابرعي، وذلك لمواجهة الخطبر اإليبراني. ال 
شي  جديد في برسءلة نتنيءهو، سوى إن الهم األكعبر له هو تكثيف التاءون الابرعي ـ اإلسبرائيلي، من 

ح مفتوحًء أمءمه على دون المبروبر على ذكبر، أو مجبرد اإلشءبرة إلى الفلسطينيين، فءلاءلم الابرعي أصع
مصبراعيه، وينتظبر نتنيءهو من يمسك عيده وياعبر عه إلى الاواصم الابرعية، التي مءزالت تنتظبر من 
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يدّق عءعهء. ومن الطعياي أن يمبّر نتنيءهو على إيبران فإنهء الوبرقة التي تستخدمهء مشيخءت الموز 
 لستبر عوبراتهء، حين تدخل إلى عيت الطءعة اإلسبرائيلي.

الثءنية جء ت من محمود ععءس البرئيس الفلسطيني، الذي عّعبر عن عهجته الواضحه عذهءب  والتهنئة
البرئيس تبرامب ومجي  البرئيس عءيدن، وقد عءجل البرئيس عءيدن عتهنئة سبرياة صدبرت مسء  يوم 

إننء نتطلع للامل سويًء »األبرعاء ، أي عايد انتهء  مبراسم التنصيب. وقءل األخ أعو مءزن في برسءلته 
وهذه لغة كعيبرة، أو على برأي الفالحين في عالدنء «. أجل السالم واالستقبرابر في المنطقه والاءلم من
غيبر وابرد في الاقلية األمبريكية، اعتداً ، « سويءً »ذلك أن اقتبراح الامل « كعبرت عصءك يء أعو مءزن»

ء لم ينجح األخ أعو ألننء لسنء متسءوين، وثءنيًء، من نحن لكي نامل من أجل السالم في الاءلم، عينم
مءزن في عمل سالم عين غزة والضفة الغبرعية خمسة عشبر عءمًء. ومن دون االنتقءص من مقءم 
البرئءسة، فإن الغيبر يتطلع إلى البرئءسة الفلسطينية، على أنهء مؤسسة فقدت الشبرعية واالعتعءبر 

عقد جلسة طءبرئة لمجلس والتأثيبر، ومصءعة عءلفسءد الاميق، وال أدّل على ذلك من أنهء لم تنجح في 
لعحث خطوات التطعيع، التي عءدبرت عهء اإلمءبرات والعحبرين  2020الجءماة الابرعية في سعتمعبر/ أيلول 

مع إسبرائيل، وأسقط المجلس مشبروع القبرابر الفلسطيني الذي طءلب عبرفض تلك الخطوات. ومن 
ّيدوا ـ في أغلعهم ـ إسقءط المنءسب التذكيبر، أن مندوعي الدول الابرعية المجتماين في الجءماة، أ

مشبروع القبرابر الفلسطيني. ثم يجب التذكيبر أن الحملة التي قءدهء البرئيس أعو مءزن ضد التطعيع، 
تعخبرت عاد أن أعءد سفيبريه لإلمءبرات والعحبرين، وكأنه ياتذبر لكل المجتماين في الجءماة الابرعية. أمء 

عنه أحد عمصداقية أكثبر من دينيس بروس،  الفسءد الذي نخبر عظم السلطة الفلسطينية، فلم يتحدث
الابّراب البرسمي للمفءوضءت اإلسبرائيلية ـ الفلسطينية لحوالي ثالثة عقود، الذي قّدم ذلك في مذكبرته 
للمدعية الاءمة لمحكمة الجنءيءت الدولية. ولامبري، أن تحدث أحد عن الفسءد، فإن دينيس بروس هو 

تمحصهء أجهزة االستخعءبرات « مالومءت»تستند إلى  صءحب الملف الذي يضم أخطبر التقءبريبر التي
األمبريكية واإلسبرائيلية. وال داعي للتذكيبر أن حوالي ثلث ميزانية السلطة الفلسطينية تذهب لألمن 

من الميزانية. واألمن والحمءية هو االسم الحبركي  %3والحمءية، عينمء وزابرة التاليم عءلكءد تحظى عـ 
استاداده لاملية »الثءلث. ثم يصل البرئيس أعو مءزن في نهءية تهنئته إلى للفسءد في مجتماءت الاءلم 
أمءني الفلسطينيين. ومن يسمع هذا الكالم، يتعءدبر إلى ذهنه القول « سالم شءملة وعءدلة تحقق

؟ ألم يكبربر األخ أعو مءزن هذه المقوله لثالثين عءمًء، حتى «على من تقبرأ مزاميبرك يء داود»المأثوبر: 
ل نشيد الصعءح لطءعوبر المدبرسة قعل الدخول للصف. وسوف يجيب األمبريكيون، وعلغة أصعحت مث

ماسولة، نحن مع السالم الشءمل والاءدل والحقوق الفلسطينية، التي على الفلسطينيين أن 
عشأنهء مع اإلسبرائيليين. وهء قد مضت قبراعة ثالثة عقود والقيءدة الفلسطينية تتفءوض، « يتفءوضوا»
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اإلسبرائيليين لألبرض والميءه والمصءدبر الطعيايه تزداد لدبرجة، أنه لم ياد لدى الفلسطينيين  عينمء سبرقة
أي ثبروة، أو أبرض ذات قيمة تمكنهم من ممءبرسة حق تقبريبر المصيبر. وال يستطيع البرئيس أعو مءزن 
 أن يستمبر في هذه الدعلومءسية التي تدوبر على نفسهء في فبراغ قءتل لكل قضءيء شاعه، ويجب أن
يضع البرئيس حّدًا زمنيًء لهذه الدعلومءسية، إذ أنه من الواضح أن االستمبرابر في هذا الطبريق الذي ال 
نهءية له، وكأن القيءدة الفلسطينية، تمنح اإلسبرائيليين الفبرصة الستمبرابر السبرقة والنهب، وسوا  كءن 

 ا السلوك الفءضح.ذلك عوعي أو عن غفلة، فإن هنءك مسؤولية قءنونية وسيءسية، تتبرتب على هذ
نمء  على تهنئة، أو تحءول أن تمهد أو تفتح « تنطوي»أمء البرسءلة الثءلثة، فهي ليست عءلتهنئة وا 

الطبريق لذلك، وهي البرسءلة الصءدبرة عن فوزي عبرهوم المتحدث البرسمي عءسم حبركة حمءس. يلحظ 
ل إلى البرؤسء  لم يسعق لحمءس أن أبرسلت مثل هذه البرسءئ -وفي حدود مء أعلم –أوال، أنه 

األمبريكيين. وثءنيًء، أن محتوى البرسءلة ال يليق عمستوى حمءس الفكبري والسيءسي، إاّل إذا كءنت تشكل 
منحنى جديدًا في مسيبرة حمءس، وفي سيءق سلوك التيءبر اإلسالمي السيءسي. تقول البرسءلة إنهء ال 

للسيءسءت األمبريكية « تصحيح المسءبر»تأسف على برحيل تبرامب، والمطلوب من البرئيس الجديد 
الخءطئة، فهل ياتقد األخ فوزي عبرهوم أن تبرامب كءن مختلفًء عن تبرومءن أو كلينتون أو عوش في مء 
يتالق عإسبرائيل؟ برعمء كءن األسلوب الذي سلكه تبرامب مختلفًء، إاّل أن المحتوى مءزال لم يتغيبر، إاّل 

 أن تكون دبرجة االنحيءز كءنت أكثبر السبرائيل.
النءطق البرسمي لحمءس عأن يصحح عءيدن المسءبر، هو ندا  في غيبر محله، فءلذئب ال يمكن إن ندا  

أن يغيبر سيءسته أو طعاه أو سلوكه، ألم يسمع عبرهوم البرئيس عءيدن يقول إن والده عّلمه أنه ليس من 
عية، الضبروبري أن تكون يهوديًء لكي تكون صهيونيء؟ هل يبريد عبرهوم دلياًل أقوى؟ وكحبركة سيءسية وا 

العّد أن حمءس دبرست تءبريخ القضية الفلسطينية والموقف األمبريكي منهء على نحو خءص، وأتمنى 
على دابرسي هذه الاالقة أن ياطونًء مثءاًل واحدًا، مجبرد مثءل واحد، على استثنء  واحد من أي برئيس 

ن غبريزته. وألنهء أمبريكي، وعءلتءلي فإن ندا  عبرهوم هو صبرخة في واد. هو يطءلب الذئب أن يتخّلى ع
قد تكون المبرة األولى التي تصدبر عن حبركة حمءس مثل هذه البرسءلة، التي هي في الواقع تهنئة، 
تثيبر في النفس أسئلة وشكوكء. هل برسءلة عبرهوم إشءبرة لفتح طءقة للحوابر مع الواليءت المتحدة، أو 

إن السيءق الاءم، والمنءخ  «!لّوح منديلك»إلبرسءل برسءلة على طبريقة عءشق عين المء ، الذي يغني 
الذي وبردت فيه برسءلة عبرهوم برعمء تشي عشي  من ذلك، وهذا منءط خوفنء، عل برععنء. إن عاض 
التيءبرات اإلسالمية هي دائمًء في حءلة مغءزلة للواليءت المتحدة ودائمًء تلوح هذه الحبركءت عمنديلهء. 

وبرئءسية مع سلطة أوسلو أن فيهء برسءلة  أال يمكن تفسيبر قعول حمءس عءلدخول في انتخءعءت تشبرياية
إلى اإلدابرة األمبريكية؟ ألم يكن برمزًا من برموز التيءبر اإلسالمي هو الذي برتب لزيءبرة السءدات إلى 
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القدس المحتلة؟ أليس كعيبر تيءبر اإلسالميين في المغبرب الازيز هو من وقع اتفءقية تطعيع مع الادو 
تونس تاءبرض أي تشبرياءت تحض على مقءطاة إسبرائيل  الصهيوني ودافع عنهء، وحبركة النهضة في

وتجبريمهء، وحبركة الادالة والتنمية في تبركيء ال تبرى غضءضة في استاءدة التاءمل مع إسبرائيل تجءبريًء، 
عءإلضءفة إلى التاءون الاسكبري واألمني. آمل أال تقع برسءلة عبرهوم في هذا السيءق اإلسالمي، إذ أننء 

 أوسلو، وكفءنء واحدة. مء زلنء ناءني من ويالت
 26/1/2021، القدس العربي، لندن

 
 فشل لقاءات القاهرة أقل ضررا  من انتخابات فاشلة .43

 د. فءيز أعو شمءلة
عاد استجءعة حبركة حمءس لشبرط السيد محمود ععءس عءلموافقة الخطية على إجبرا  االنتخءعءت 

لالنتخءعءت، ومنهء استعدال مسمي عءلتتءلي، أصدبر ععءس عدة قبرابرات تمس جوهبر القءنون األسءسي 
برئيس السلطة الفلسطينية عبرئيس دولة فلسطين، والفءبرق في التسمية يمس صلب القضية الفلسطينية، 

 ويسقط من حسءب االنتخءعءت ماليين الفلسطينيين في الشتءت..
وبرسءلة تاديل القءنون األسءسي عقبرابر برئءسي ياتعبر طانًء في ظهبر الموافقة الخطية لحبركة حمءس، 

سو  نوايء لقءدم األيءم، وقد برأى مختصون قءنونيون وسيءسيون أن البرئيس الفلسطيني قد تادى 
عتغييبراته القضءئية على معدأ سيءدة القءنون، وتجءوز أيضء النظءم األسءسي في ظل إلغء  وجود 

، وسيطبر المجلس التشبرياي، وعهذه التاديالت يكون السيد ععءس قد سيطبر على محكمة االنتخءعءت
 على السلطة القضءئية، ونزع منهء كل ضمءنءت استقاللهء.

هذه القضءيء القءنونية ستنءقشهء التنظيمءت الفلسطينية في القءهبرة، عمء في ذلك وجود المحكمة 
الدستوبرية نفسهء، والتي تستطيع عجبرة قلم أن تلغي نتءئج االنتخءعءت، وتحل المجلس التشبرياي 

وى ععءس، ولكن األخطبر من كل مء سعق، واألخطبر من القضءيء قءنونية، المنتخب؛ إن لم يوافق ه
هنءلك القضءيء السيءسية، فالى أي أسءس ستجبرى االنتخءعءت، ووفق أي عبرنءمج سيءسي؟ ومء هي 
النتيجة التي يبرجوهء الشاب الفلسطيني من االنتخءعءت؟ هل الاودة إلى المفءوضءت هي األصل في 

قءومة االحتالل، ومقءبرعة المستوطنين على مفءبرق الطبرق؟ وأنء أزعم أن هذه إجبرا  االنتخءعءت، أم م
القضءيء وغيبرهء يجب أن تكون جوهبر حوابرات القءهبرة، فإذا كءن الهدف من االنتخءعءت هو تجديد 
الشبرعية للسيد ععءس ولمشبروعه التفءوضي، فمانى ذلك أن ععءس قد جبر كل السءجة الفلسطينية إلى 

ويحءبرعهء واالنتظءبر، وأدان عشكل مسعق كل أشكءل المقءومة التي يكفبر عهء ععءس،  مبرعع التنءزالت
 المخءعبرات اإلسبرائيلية سبرًا وعالنية. مع
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إضءفة لمء سعق، هنءلك قضية مبرشح البرئءسة، وكيف صءبر شبرطًء على المبرشح االلتزام ععبرنءمج 
، 2003ادل للسلطة الفلسطينية لسنة ، والقءنون األسءسي الم88منظمة التحبريبر ووثيقة االستقالل عءم 

وكل ذلك يانى أن عبرنءمج السيد محمود ععءس هو أفق االنتخءعءت، والتي سينءجيهء ععءس قءئاًل: 
مطبري حيث شئت، فإن خبراجك التفءقية أوسلو! وأزعم أن هذا لن يبرضى التنظيمءت التي ستجتمع أ

 في القءهبرة.
ءح عملية االنتخءعءت، والقعول عنتءئجهء في ظل ومن حق التنظيمءت أن تتسء ل عن الضءمن لنج

التعءين في عمل األجهزة األمنية هنء وهنءك، وكيف سيغمض المنسق األمني عينه عن نشءط 
انتخءعي ال تبرضى عنه المخءعبرات اإلسبرائيلية، ومن سيضمن أمن سالمة المبرشحين؟ ثم هنءلك 

غزة والضفة الغبرعية، وهذا أمبر في غءية تسءؤل كعيبر داخل الشءبرع عن حبرية الحبركة والتنقل عين 
قءمة المهبرجءنءت الخطءعية، في  األهمية، فكيف يصيبر لمبرشحي حبركة فتح التنقل عين غزة والضفة، وا 

 الوقت الذي ال يسمح فيه لبرجءل غزة عءلوصول إلى الضفة؟
مع  إضءفة لمء سعق، فإن التنسيق األمني من معطالت االنتخءعءت، إذ كيف تجبرى االنتخءعءت

تواصل التنسيق األمني، ولمءذا ال يصيبر وقف التنسيق األمني شبرطًء إلجبرا  االنتخءعءت، وال سيمء 
لسنة  3أن لدى التنظيمءت الفلسطينية شبرعية قبرابر المجلس المبركزي للمنظمة الصءدبر في شهبر 

 ، والذي قضى عتحبريم وتجبريم التنسيق األمني، وطءلب عوقفة فوبرًا.2015
سط المطءلب الجمءهيبرية، والتي تتمثل ععاض القضءيء سءعقة الذكبر، من السهل من يتهبرب من أع

عليه أن يتهبرب من غيبرهء، لذلك فإن فشل لقء ات القءهبرة سيكون أقل ضبربرًا على الشاب الفلسطيني 
من فشل االنتخءعءت، والتي لو جبرت دون تطعيب، ودون عالج جذبري، ستكون مقصلة لمستقعل 

 القضية الفلسطينية.
 26/1/2021فلسطين أون الين، 

 
 أميركا: أزمة االتفاق النووي اإليراني -إسرائيل  .44

 أشبرف الاجبرمي
تستاد الحكومة اإلسبرائيلية لعد  مبرحلة جديدة في عالقءتهء مع اإلدابرة األميبركية الجديدة عبرئءسة جو 

ع المءضية في عءيدن، والتي ال تخلو من خالفءت وتنءقضءت كءنت عمنأى عنهء خالل السنوات األبرع
والية البرئيس دونءلد تبرامب، الذي فال كل شي  يمكنه أن يبرضي تطلاءت اليمين اإلسبرائيلي 

 المتطبرف الذي يقوده برئيس الحكومة عنيءمين نتنيءهو.
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والخالف مع اإلدابرة الجديدة ال يتالق عموقف أميبركي ضد إسبرائيل، عل هو عءألسءس حول مفهوم 
ذي تحبرص فيهء اإلدابرات األميبركية المتاءقعة على ضمءن المصءلح مصءلح إسبرائيل. ففي الوقت ال

اإلسبرائيلية السيءسية واالقتصءدية واألمنية، وتحبرص على تفوق إسبرائيل على جميع دول المنطقة؛ 
عءعتعءبرهء أداة كذلك لتحقيق المصءلح األميبركية في إطءبر تحءلف عميق عين الدولتين، تعدو 

الديمقبراطية وموقف الحكومة اإلسبرائيلية من قضيتين عءبرزتين، األولى  التنءقضءت عين موقف اإلدابرة
هي تعني حل الدولتين وماءبرضة فبرض حقءئق من جءنب واحد في األبراضي الفلسطينية المحتلة، 
خءصة العنء  االستيطءني وأي تغييبر قءنوني في وضع هذه األبراضي للحفءظ على حل الدولتين، الذي 

هء غءلعية يهود الواليءت المتحدة أن هذا يصب في مصلحة إسبرائيل والحفءظ تاتقد هذه اإلدابرة وما
عليهء كدولة ذات أغلعية يهودية براسخة تتمتع عنظءم ديمقبراطي ياتعبر متطلعًء غبرعيًء مهمًء الستمبرابر 

 الدعم والتحءلف.
يبران لقدبرات نووية والقضية الثءنية هي االتفءق النووي مع إيبران، الذي تاتعبره إسبرائيل مقدمة المتالك إ

عسكبرية، ولتطويبر أنظمتهء الصءبروخية الدقيقة عمء يهدد التفوق اإلسبرائيلي النوعي في المنطقة، وكون 
إسبرائيل وحدهء التي تملك أسلحة دمءبر شءمل وأنظمة صوابريخ دقيقة ومتطوبرة وعايدة المدى. 

عكيفية الوصول إليه، حيث والخالف مع الواليءت المتحدة في هذا الموضوع ال يتالق عءلهدف، عل 
تاتعبر إسبرائيل أن االتفءق النووي مع إيبران يحقق لألخيبرة مء تبريد من خالل برفع الاقوعءت عنهء، 
وتزويدهء عءألموال التي تضمن استمبرابر عبرامجهء التسليحية عمء فيهء تطويبر األنظمة الصءبروخية. ومن 

وينتهي عاد خمسة عشبر عءمًء، وهذا ياني نءحية أخبرى، تبرى إسبرائيل أن هذا االتفءق له سقف زمني 
من وجهة نظبر إسبرائيل إطالق يد إيبران في عبرنءمجهء النووي الاسكبري الذي تدعي إسبرائيل أنه لم 
يتوقف، عل هو مستمبر عشكل سبري عايدًا عن األنظءبر والبرقءعة الدولية. عينمء تبرى الواليءت المتحدة أن 

يبران من تطويبر عبرنءمج نووي عسكبري. وال تبرى أن عبرنءمج االتفءق النووي هو السعيل الوحيد لمنع إ
ن كءنت تبريد التعءحث مع إيبران حول هذا العبرنءمج وتبريد تحجيم  الصوابريخ اإليبرانية هو مشكلة ملحة وا 

 القدبرات الصءبروخية اإليبرانية.
تصءدية إسبرائيل تبريد وضع حد للعبرنءمج النووي اإليبراني عطبريقتين، األولى استمبرابر الاقوعءت االق

المشددة على إيبران، والتي ال تمكنهء كذلك من االستثمءبر في صنءعة وتطويبر الصوابريخ. والثءنية هي 
عءستخدام القوة، أي عتدميبر المنشآت النووية اإليبرانية. وقد نجحت في عهد البرئيس تبرامب في دفع 

ء على إيبران، وكذلك في الواليءت المتحدة للخبروج من االتفءق النووي وا عءدة فبرض الاقوعءت وتشديده
القيءم عأعمءل تخبريعية في المنشآت النووية اإليبرانية، عمء في ذلك اغتيءل عدد من خعبرا  الذبرة 

 اإليبرانيين وآخبرهم من قيل عنه: إنه أعو المشبروع النووي اإليبراني، محسن فخبري زادة.
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ءق النووي مع إيبران، ووجود اآلن تشابر إسبرائيل عأن يديهء مقيدة عسعب برغعة واشنطن في الاودة لالتف
اتصءالت مع السلطءت اإليبرانية حول هذا الموضوع. وقد تلجأ إلى الدول الابرعية لتسءعدهء في 
الضغط على واشنطن في هذه المسألة، على اعتعءبر أن التطعيع مع الدول الابرعية يهدف من عين 

أن إيبران تشكل تهديدًا كعيبرًا على  أشيء  متاددة إلى عنء  جعهة ضد إيبران. وتاتعبر دول الخليج الابرعي
أمنهء واستقبرابرهء وهي تلتقي مع إسبرائيل في الامل ضد إيبران. ولكن هنءك مشكلة في الحصول على 
الضغط الابرعي على الواليءت المتحدة ألسعءب عديدة، منهء أن عاض الدول الابرعية ابرتعطت 

صة مسألة احتبرام حقوق اإلنسءن، مصءلحهء عإدابرة تبرامب الذي غطى على عاض المشءكل ماهء، خء
وهي في وضع ضايف أمءم اإلدابرة الجديدة وتبريد تحسين الاالقة ماهء، ولن تكون في موقف يؤهلهء 
لممءبرسة ضغوط عليهء. وأيضًء عسعب وجود تعءينءت وخالفءت عين الدول الابرعية تجءه الاالقة مع 

واقف تجءههء، وهنءك دول تبرعطهء عطهبران إيبران. فدول الخليج على سعيل المثءل، ال تتعنى نفس الم
عالقءت حميمة مثل ُعمءن وقطبر. وحتى اإلمءبرات لديهء نوع من التاءون مع إيبران في مجءل 
االقتصءد وحتى األمن. وعاد المصءلحة عين دول الخليج وقطبر، عدأت األخيبرة عطبرح فكبرة العد  في 

. ويعدو أن غءلعية دول الخليج مانية عهذا حوابر مع إيبران لتحسين الاالقة عينهء وعين دول الخليج
الموضوع. وعءلتءلي ستجد إسبرائيل نفسهء مازولة في سيءق مواجهة إيبران، حتى لو حصلت على دعم 

 من عاض الدول الابرعية ضد مشءبريع إيبران.
وفي ظل الخالفءت مع إدابرة عءيدن حول الملف النووي اإليبراني واستمبرابر محءوالت إسبرائيل للتأثيبر 

ى الموقف األميبركي، وهي قد عدأت اتصءالت معكبرة مع طواقم عءيدن عخصوص هذا الملف، يعقى عل
السؤال: مء هي الخيءبرات اإلسبرائيلية في مواجهة إيبران إذا عءدت الواليءت المتحدة إلى االتفءق النووي 

واسع  وهذا هو الخيءبر المبرجح؟ يعدو أن إسبرائيل ستكون في وضع لن يمكنهء من القيءم عادوان
النطءق ضد إيبران تدمبر فيه كءفة المواقع والمبرافق النووية والصءبروخية اإليبرانية، ولكنهء لن تتوقف 

 عن الساي للقيءم عأعمءل تخبريعية قد تسءهم في تأخيبر أو تاطيل العبرامج اإليبرانية.
 27/1/2021األيام، رام هللا، 

 
 قبل أن تجد إسرائيل نفسها في حرب أهلية .45

 يوسي عيلين
ض من الجمهوبر األصولي وعاض الجمهوبر الابرعي غيبر مستادين ليلاعوا لاعتنء. فءلمتحدثون عا

علسءنهم يدعون أنه توجد هنء تاميمءت. هذا صحيح تمءمء مثلمء هو صحيح أن األقلية المتحدية، 
 المستهتبرة عسلطءت إنفءذ القءنون، ذات مغزى وعءبرزة، وتفضل األغلعية الصمت.
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ألخيبرة في الشءبرع األصولي هو ميل متاءظم للتمبرد على قواعد اللاب. عندمء مء يجبري في األيءم ا
عن الفقه حيءل قءنون الدولة، ال يلاب عءلدعلومءسية « الجنءح المقدسي»نسأل حءخءمء ينتمي إلى 

)مثلمء ال يمتنع، كمء في المءضي، عن الظهوبر في التلفءز(، ويقول إن تاليم أطفءل إسبرائيل هو الذي 
 اءلم، ومن الواضح أنه يقف فوق كل قءنون أو قبرابر حكومة.يايل ال

عبرزت الجمءعءت األصولية المتطبرفة، في المءضي، حيث دبرجت على إحبراق أعالم إسبرائيل في أيءم 
 االستقالل، وامتنات عن الوقوف عند صءفبرة يوم الكءبرثة ويوم الذكبرى.

عن تلقي المخصصءت من التأمين أنءسهء ال يصوتون للكنيست، وعاضهم )القليل( يمتناون حتى 
الوطني. وهم غءضعون عهذه الدبرجة على أننء تجبرأنء على أن نقيم دولة يهودية. ولكن البرفض 

قعل عضاة أيءم في ظل الصدام مع طءقم الطءئبرة « يونءيتد»الجمءعي لوضع الكمءمة في برحلة طيبران 
 وى كل القصة.الذي استجدى ععثء المسءفبرين األصوليين لوضع هذه الكمءمءت، بر 

يخيل أنهم يقولون ألنفسهم: كفى لالنغالق، كفى لحيءة من نوع الغيتو الطوعي، كفى للموقف الذي ال 
يأتي إال لغبرض مقءطاة الصهءينة. لقد ولدت عزة المقءطاين: الحءخءمون يقبربرون، وليس مؤسسءت 

 الدولة، غيبر القءنونية على نحو ظءهبر.
يهمس في مدابرس دينية ماينة، وفي كليءت وفي دوبر ععءدة، هذه لم ياد هذا ضمنيء، ولم ياد سبرًا 

 عهء إلى الظهوبر، وأثعتت ألصحءعهء أننء عءجزون جدا أمءمهء.« كوبرونء»عزة موحدة دفات جءئحة 
عندمء يهءتف برئيس الوزبرا  حفيد الحءخءم كءينعسكي، ويبرفض هذا تلقي المكءلمة، حيث يفتبرض أن 

ءم الاجوز على أال يبرسل األطفءل إلى البروضة للتالم، تالن سلطءت يستجدوه فيهء عأن يوافق الحءخ
 الدولة عن ضاف كعيبر إن لم يكن عن إفالس.

، وبرد الفال عليهء ال يمكن أن يعدأ وينتهي فقط «كوبرونء»هذه مسيبرة طويلة تسءبرعت في سنة 
 عءلمطءلعة في إنفءذ أكثبر عنفء للقءنون.

، األحد المءضي، حين كءن محوطء عمجموعة من األصوليين إن الشبرطي الذي أطلق النءبر في الهوا 
الذين أغلقوا عليه ياعبر عقدبر كعيبر عن الصاوعة الجمة التي في الصدام مع مواطنين إسبرائيليين 

 يتصبرفون كمن فبرضت عليهم مواطنتهم عخالف تءم مع إبراداتهم.
حوابر مع برؤسء  جمهوبر يحتمل أال يكون ممكنء الامل قعل االنتخءعءت، ولكن ثمة ضبروبرة لخلق 

األصوليين أولئك ممن هم غيبر براضين عن سلوك المتطبرفين، وذلك لغبرض الوصول ماهم إلى 
 تفءهمءت حول سلوك الوسط األصولي في أوضءع برفض قعول حكم الدولة.
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الذي ميز سلوك يهود المنفى، والذي ال ينطعق عءلذات في دولة « حكم المملكة هو الحكم»والقول إن 
 ، يجب أن يتغيبر قعل أن نجد أنفسنء في حبرب أهلية.  اليهود

 «إسرائيل اليوم»
 27/1/2021األيام، رام هللا، 

 
 :كاريكاتير .46

 
 27/1/2021القدس، القدس، 


