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*** 
 
 

 "أوسلو"يتجاوز  سياسياً  نريد سقفاً .. بدران: هاهبون لحوار القاهرة بعقول مفتوحة  .1
حسام بدران، أن حماس مستعدة لحوار القاهرة،  أكد رئيس مكتب العالقات الوطيية لحركة "حماس"

وذاهبة بعقول مفتوحة، مشددا على أن الحركة جاهزة لالنتخابات بعد أن قدمت المرونة العالية. وقال 
بدران في مداخلة متلفزة عبر قياة األقصى الفضائية األحد، إن االنتخابات وسنلة وأداة نحو تحقنق 

وشدد على أن مديية القدس المحتلة جزء  م السياسي الفلسطنيي.الوحدة الفلسطنيية وتوحند اليظا
أصنل من أرضيا الفلسطنيية، وال يمكن تجاوزها في االنتخابات العامة، وال يمكن أن نسلم لالحتالل 

 بالتحكم بمصنرها.
لك وقال بدران إنه ال بد من نقاش البرنامج السياسي المراد إيصال شعبيا إليه في حوارات القاهرة، وذ

بعد فشل مسار أوسلو، مضيفا أنيا نريد سقفا سياسيا يتجاوز أوسلو، ونحضر لمرحلة جديدة، وأن 
ونوه بأن ونثيقة الوفاق الوطيي ربما تكون أرضية  نتفق على الوسائل التي نقاوم فنها االحتالل.
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حقيقية  للبرنامج السياسي في نقاشات وحوارات القاهرة، الفتا إلى أن الحوارات الوطيية أرضية
 للوصول إلى تحقنق أهداف شعبيا، ونريد التوصل إلى توافق فلسطنيي أولي.

ودعا بدران إلى توفنر بنئة مياسبة كي تتحرك القوى الفلسطنيية دون التخوف من اعتقال واستدعاء 
أو مالحقة، مضيفا: سيؤكد في القاهرة أنه ال بد من جود منثاق شرف يؤكد حرية الكل الفلسطنيي 

 عمل دون مالحقة من األجهزة األميية.في ال
وحول شكل مشاركة حماس في االنتخابات، قال بدران لسيا متمترسنن خلف شكل واحد في المشاركة 

وأضاف: ستتم في  في االنتخابات، وميفتحون على جميع الخيارات بشرط أن تلبي تطلعات شعبيا.
 وطيي، وأن تمر بأكبر قدر من المكاسب.القاهرة مياقشة شكل المشاركة في االنتخابات مع الكل ال

 31/1/2021، موقع حركة حماس
 

 إشتية يدعو الدول األوروبية لدعم إجراء االنتخابات الفلسطينية .2
"األيام": دعا رئيس الوزراء محمد إشتية، أمس، الدول األوروبية إلى دعم إجراء االنتخابات  -رام هللا 

وحّث إشتية، في بيان، عقب مباحثات أجراها عبر  داء من أيار المقبل.الفلسطنيية العامة المقررة ابت
الفنديو كونفرنس، مع المبعوث اليرويجي الجديد الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط جون 

 هانسنن باور، على إرسال مراقبنن أوروبننن لضمان سنر العملية االنتخابية على أكمل وجه.
فلسطنيية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ماضية في إنجاح إجراء وأكد إشتية أن "القيادة ال

كما أكد أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة التسهنالت إلنجاح  .2006االنتخابات" ألول مرة ميذ العام 
 عقدها "من أجل إعادة الوهج الديمقراطي وإنهاء االنقسام وإعادة الوحدة الوطيية".
 1/2/2021، رام هللا، األيام

 
 أي لقاحات ضد كورونا "إسرائيل": لم تصلنا من ةفلسطينيال ةصحال وزارة .3

آالف جرعة  5نفى مسؤول بوزارة الصحة الفلسطنيية، األحد، نقل إسرائنل : عوض الرجوب - رام هللا
وقال مدير عام  من اللقاح المضاد لفنروس كورونا إلى األراضي المحتلة، لتطعيم الطواقم الطبية.

ية المساندة في وزارة الصحة، أسامة اليجار، لألناضول، إن الوزارة أو أي جهة الخدمات الطب
وأضاف اليجار: "لم نبّلغ بوجود  فلسطنيية أخرى "لم تتسلم" من إسرائنل أي كميات من لقاح كورونا.

وتابع: "إسرائنل واقعة تحت ضغط دولي، وتريد نشر هذه األخبار  تطعيمات، وال علم ليا بأي شيء".
 خفيف ميه".للت

 31/1/2021 ،لألنباءناضول وكالة األ 
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 عباسكافة ملفات غزة تم حلها وخالل أيام سيلمس الجميع قرارات  األحمد: .4
أكد عضو اللجيتنن التيفنذية لميظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام األحمد، أن كافة : غزة

نلمس الجميع قرارات الرئيس محمود عباس األمور المتعلقة بقطاع غزة وسكانه انتهت، وخالل أيام س
وأوضح األحمد في تصريح إلذاعة "صوت الوطن" األحد، أن اللجية المكلفة  بحل كافة المشاكل.

أعضاء من المركزية " حلس وفتوح وجبر" تتابع كافة الملفات مع  3بمتابعة ملفات غزة المكونة من 
ميع االجتماعات في قطاع غزة ميذ الخميس الرئيس عباس ورئيس الوزراء، مبنيًا أن حلس حضر ج

وأشار إلى أن مسألة حل قضايا التقاعد المالي،  الماضي وعلى صلة واطالع تفصنلي بكل شيء.
، والمتقاعدين والعديد من القضايا، سُتحل خالل أيام، وستعود 2005والمقطوعة رواتبهم، وتفريغات 
 األمور كما كانت في السابق.

 31/1/2021ة، وكالة سما اإلخباري
 

 "قوائم اإلرهاب الدولي"تحركات فلسطينية إلدراج المجموعات االستيطانية على  :الشاللدة .5
رام هللا: كشف وزير العدل الفلسطنيي محمد الشاللدة عن مساع لطلب إدراج المجموعات 

وخالل  ن.، على خلفية هجماتهم ضد المواطينن الفلسطنينن”قائمة اإلرهاب الدولية“االستيطانية على 
هجمات المستوطينن في األراضي “حديثه مع اإلذاعة الفلسطنيية الرسمية، قال الشاللدة إن 

، مؤكدا المضي في ”الفلسطنيية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا التفاقية جييف الرابعة والقانون الدولي
المحاكم اإلقليمية سواء أمام المحاكم الفلسطنيية أو “مساءلة ومالحقة المستوطينن اإلسرائنلننن 

 وإدراجهم على الئحة اإلرهاب الدولي.” والدولية
كما أعلن الشاللدة أنه يتم التحضنر لرفع المزيد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الفلسطنيية، ضد 

، مع إمكانية نقلها إلى القضاء ”تكريس السيادة الوطيية“جماعات المستوطينن وذلك من أجل 
 نن من ذوي الجيسية المزدوجة.الجيائي للمستوطي

 31/1/2021، القدس العربي، لندن
 

 عبد الجواد يدعو للمسارعة بالتسجيل لالنتخابات وتهيئة الظروف لهاالنائب  .6
دعا اليائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد المواطينن للمسارعة في التسجنل : سلفنت

وقال عبد الجواد: "حتى تكون االنتخابات  قتراع.لالنتخابات وتحديث بياناتهم؛ لضمان حقهم في اال
نزيهة ومعبرة عن ضمنر الشعب الفلسطنيي يجب أن تتم في أجواء صحية وحريات حقيقية من 

وشدد على أهمية عدم ترحنل ملف الحريات العامة لما بعد  خالل توفنر أرضية خصبة إلجرائها".
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التضحيات، ونثابت في أرضه فال يلنق به أن يتم لقاءات القاهرة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطنيي قدم 
 مالحقته بسبب حرية الرأي.

 30/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خاصة انتخابية لتشكيل قوائم تستعد في الضفة وغزة "مستقّلة"شخصيات  .7
بمرسوم االنتخابات، كشفت مصادر في « تجّمع الشخصيات المستقّلة»مع ترحنب : رجب المدهون 

ع أن هياك عددًا من الشخصيات الميضوية تحت لوائه تبحث بجّدية خوض االنتخابات ضمن التجمّ 
نتائج مرضية مع ارتفاع شعبية عدد »قائمة خاصة، وسط توقعات بأن تحصل هذه القائمة على 

أن رئيس الوزراء األسبق، سالم « األخبار»وعلمت  «.ميهم ورغبة الشارع في التغننر وإنهاء االنقسام
، يستعّد لدخول االنتخابات على رأس قائمة من المستقّلنن تضّم شخصيات من غزة والضفة، فياض

والتي حصل فنها على مقعدين، لكن شريكته في االنتخابات الماضية،  2006كما جرى في انتخابات 
 حيان عشراوي، أعليت أنها لن تخوض هذه االنتخابات، فضاًل عن خالفها معه. 

 1/2/2021، األخبار، بيروت

 
 البطش: موقفنا من المشاركة في االنتخابات أو عدمه سُنحدده بعد حوار القاهرة .8

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي : 31/1/2021موقع وكالة فلسطين اليوم، ذكر 
خالد البطش، األحد، أن الحركة ستحدد موقفها من المشاركة في االنتخابات الفلسطنيية المقبلة أو 

وأوضح البطش، أن المدخل  دمه سُتحدده بعد حوار الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة.ع
الحقيقي للوحدة الفلسطنيية هو بالتوافق على برنامج وطيي ذات بعد سياسي حقيقي، الفتًا إلى أن 

البًا االنتخابات ليست هي المدخل للوحدة. وطالب البطش، بتهنئة األجواء قبنل إجراء االنتخابات، مط
 بضرورة التخلص من اتفاق أوسلو وإلغاء االعتراف بـ"إسرائنل".

، أن الحركة «الشرق األوسط»أكدت مصادر مطلعة لـ: 1/2/202، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
تريد تغننر مرجعية االنتخابات، بحنث ال تكون تحت مظلة اتفاق أوسلو، وتريد الفصل بنن 

طة، والوطيي التابع لميظمة التحرير، كما تريد االتفاق على برنامج المجلسنن، التشريعي التابع للسل
 وطيي تحرري، يعترف، ويعطي المقاومة الغطاء الالزم.
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 موقفها من المشاركة ألنها تشّكك في نّيات عّباسلم تحسم  "الشعبّية": "األخبار" .9
، «فتح»عد حركة ب« ميّظمة التحرير الفلسطنيية»لم يحسم الفصنل األكبر في : رجب المدهون 

، موقفه من المشاركة في االنتخابات. مرّد ذلك أنه ال يزال ُيشّكك «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطنن»
في نّيات رئيس السلطة، محمود عباس، وإمكانية استخدامه المحكمة الدستورية ضّد خصومه في 

لقاهرة على اليقاط الخالفية، مشاركتها بالتوافق في ا« الشعبية»وتربط «. فتح»حال لم يحالف الفوُز 
تشكنل محكمة االنتخابات بتوافق وطيي بعندًا من التفّرد والتالعب الذي جرى في المجلس »وأبرزها 

 ، كما أكد نائب األمنن العام للجبهة، أبو أحمد فؤاد.«األعلى للقضاء على يد عباس
والمكتب السياسي لم يحسما  ، إن اللجية المركزية«األخبار»، لـ«الشعبية»يقول مصدر قيادي في 

الخيارات كافة متاحة بما في ذلك المشاركة في قائمة وطيية تضّم »بعد قرار المشاركة، لكيه يؤكد أن 
التي حصلت « 2006جميع الفصائل، أو التحالف مع حماس، أو قائمة ميفردة على غرار انتخابات 

إلى وجود معارضة داخلية للدخول في بواقع نثالنثة مقاعد. ويشنر المصدر  %4.2فنها الجبهة على 
، خشية من استغالل األخنرة تلك القائمة، وتعزيز «فتح»قائمة موّحدة مع فصائل الميّظمة تضّم 

تفّردها بالقرار الفلسطنيي، وتقوية برنامجها السياسي القائم على التفاوض مع االحتالل، فضاًل عن 
 لم يتّم حّلها أصاًل.« فتح»وجود خالفات مع 

 1/2/201، خبار، بيروتاأل
 

 فتح: الحسم بيد البرغوثيحركة انقسام ثالثي يهّدد ": األخبار" .11
ميذ أن أصدر رئيس السلطة الفلسطنيية، محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا بتحديد  :مي رضا - رام هللا

ترتنب و « الشرعيات»موعد لالنتخابات، جّراء طلب أمنركي ــــ أوروبي ــــ عربي تحت عيوان تجديد 
الداخلية تطفو على السطح، ما ييذر بانقسامات داخل الحركة « الفتحاوية»اإلقليم، بدأت الخالفات 

وتدعم عباس، والثانية « اللجية المركزية»التي قد تخوض االنتخابات بثالث قوائم: األولى تابعة لـ
صول محمد دحالن يدعمها األسنر مروان البرغونثي وفئة الشباب، والثالثة لتيار القيادي المف

 حتى لو رفضتها األخنرة.« فتح»)اإلصالحي( ستبقى ُتحسب على 
ليس لديه حتى اآلن موقف رسمي حيال األمر... غدًا »نجل مروان، قسام البرغونثي، قال إن أباه 

كّل ما يشاع في »، مشنرًا إلى أن «الثالنثاء موعد زيارة المحامي للبرغونثي وسنيقل عيه موقفه
 «.سمياً الصحافة ليس ر 
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، عزام األحمد وجمال نزال، بأن الحركة ستحاسب أّيًا من «فتح»وقبل أيام، توّعد القياديان في 
، لكن األحمد زاد على ذلك بالقول إن «حسابًا عسنراً »أعضائها الذين قد يحاربونها بترّشحهم مستقّلنن 

 «! أمييات شعبيا البرغونثي ميقطع عن السياسة وأمضى عمره في السجون، وال يستطيع تلبية»

، فنيوي المشاركة بقائمة موازية وتعزيزها بقيادات يعمل دحالن على شراء والء «اإلصالحي»أّما 
بعضهم على مستوَيي الضفة وغزة، وهو قد عّنن قبل أّيام متحّدنَثنن رسمنَّنن للتيار، هما من أصحاب 

 اره.، كما تقول مصادر مقّربة من تيّ «األسماء الصادمة لفتح والسلطة»
 1/2/201، األخبار، بيروت

 
 استعداداتها وتجهيز قائمتها األّولية لالنتخابات التشريعية تواصل حماس .11

في إطار االستعدادات الفلسطنيية لالنتخابات الميوي عقد الجزء األول ميها )البرلمان( في  :غزة
قائمتها األّولية  ، إن الحركة أعّدت«األخبار»، لـ«حماس»أيار/ مايو المقبل، يقول مصدر في 

تدرس خيارات أخرى غنر الدخول بقائمة ميفردة »لالنتخابات التشريعية بما يشمل غزة والضفة، لكيها 
إمكانية عقد قائمة تحالفات مع فصائل المقاومة، وأخرى مع مستقّلنن، بما يحقق »، وميها «باسمها

لسياسي ومجلس الشورى أقّرت بضرورة توجنهات المكتب ا»، مؤكدًا أن «لها عددًا مياسبًا من المقاعد
 «.2006دخول االنتخابات بقوة والعمل على الفوز بيسبة أكبر من انتخابات 

استكمال الجهود »كما ييقل المصدر، الذي يكشف عن صدور تعليمات للجهاز الحكومي في غزة بـ
ن، وميع ظهور أّي التي َتعّززت خالل العامنن الماضننن في تحسنن واقع العمل الحكومي مع السّكا

وتشمل القائمة األّولية شخصيات «. أزمات حاليًا، وتقديم كّل ما َيلزم من خدمات إلى المواطينن
رمزية في الحركة، إلى جانب الوجوه الشاّبة التي ازداد عددها، علمًا بأن الحّصة الكبرى ستكون 

الحركة بوجودهم إلى  لشخصيات مهيية ومجتمعية ذات حضور كبنر داخل غزة والضفة، إذ تسعى
، حنن تمحور االنتقاد الرئيسي حول أن قائمتها تتشّكل غالبنتها من الشنوخ 2006تالفي إشكاالت 

 وخّريجي الكّليات الشرعية.
بموازاة ذلك، يقول المصدر إن الحركة وضعت عددًا من السنياريوات لالنتخابات، ميها الدخول 

قائمة مع فصائل المقاومة أو حتى قائمة مع "المستقّلنن"، أو ب« فتح»بقائمة ميفردة أو بقائمة مع 
لكيها ستيتظر ما ستفضي إليه حوارات القاهرة األسبوع المقبل لتحديد طبيعة مشاركتها، وأّي 

 السنياريوات سُتحّقق لها أكبر فوز. 

 1/2/201، األخبار، بيروت
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 فلسطينياحماس تدعو إلى تصعيد المقاومة ردا على إعدام االحتالل شابا  .12
قالت حركة "حماس" إن إعدام جيش االحتالل لشاب فلسطنيي جيوب بنت لحم، استمرار لسلوك 
العصابات الذي يمارسه جيش العدو، وامتداد العتداءات المستوطينن المتصاعدة ضد أهليا في 

ه الضفة الغربية. وفي تصريح للياطق باسم الحركة حازم قاسم، أكد أن هذا اإلرهاب الذي يمارس
جيش االحتالل وقطعان المستوطينن، يتطلب تصعند المقاومة بكل أشكالها لصد هذا العدوان، 
واالنخراط في مواجهة حقيقية ومشتركة، وهو ما يتطلب وقف التيسنق األميي، وتطبنق قرارات 

 األمياء العامنن بضرورة تفعنل المقاومة الشعبية.
 31/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : ال صحة ألنباء المصالحة بين عباس ودحالنلفتح في "التيار اإلصالحي" قيادي .13

نور الدين صالح: نفى القيادي في التيار اإلصالحي الديمقراطي لحركة "فتح" ناصر جمعة  -نابلس
وجود أي جهود تبذل لتحقنق مصالحة داخل صفوف الحركة، وتحديًدا بنن رئيس السلطة محمود 

د دحالن. وقال جمعة لصحيفة "فلسطنن": "إن كل ما صدر في هذا األمر عباس ورئيس التيار محم
هو أحاديث على شبكات التواصل االجتماعي فقط، وال أساس لها من الصحة"، واصًفا إياها بـ"ُمجرد 

 ُأمييات". 
 31/1/2021، فلسطين أون الين

 
 قيادي بفتح: "الثوري" هدد بقتل كل من يرشح نفسه خارج إطاره .14

كشف القيادي في حركة فتح عبد الفتاح حمايل، السبت، أن قيادة الحركة وجهت تهديًدا : رام هللا
وكتب حمايل على  بالقتل لكل من يرشح نفسه خارج إطارها خالل جلسة المجلس الثوري للحركة.

حسابه بميصة "فيسبوك" أن التهديد وإصدار األمر الصريح بقتل كل من ييوي الترشح خارج القائمة 
ية لحركة فتح بجلسة رسمية لمجلسها الثوري الذي انعقد بمقر الرئاسة قبل يومنن؛ لهو أمر في الرسم

وأكد حمايل أن هذه الرسالة بميزلة شكوى رسمية لكل الدوائر القانونية والمؤسسات  ميتهى الخطورة.
 الحقوقية.

 30/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 االنتخابات من خالل تحديث البياناتيدعو لحفظ الحق في  في حماس قيادي .15
دعا القيادي في حركة "حماس" عبد الرحمن شديد، إلى حفظ الحق في االنتخابات من خالل 
التسجنل في السجل االنتخابي وتحديث البيانات. وقال القيادي شديد في تصريح صحفي األحد: 

وفي نتائجها، احفظ أواًل  "بصرف اليظر عن رأيك وتقديرك وقياعتك في االنتخابات وفي ظروفها
"، مضيًفا: "نثم قرر الحقا 2-16حقك وحق أهلك من خالل تسجنل اسمك في السجل االنتخابي قبل 

 كيف تمارس هذا الحق باالنتخاب أو المقاطعة".
 31/1/2021، فلسطين أون الين

 
 جنوب بيت لحم شهيد برصاص االحتالل بزعم محاولته طعن جنود .16

لسطنيي، األحد، برصاص االحتالل اإلسرائنلي بعد محاولته تيفنذ عملية استشهد شاب ف: بنت لحم
ومن جانبه أكد االرتباط المدني الفلسطنيي  طعن قرب مفترق "غوش عتصنون" جيوب بنت لحم.

استشهاد شاب فلسطنيي برصاص االحتالل جيوب بنت لحم. وذكرت وسائل إعالم عبرية، أن جيود 
الستشهاده على الفور،  ما أدىفلسطنيي قرب "غوش عتصنون"،  االحتالل أطلقوا اليار عل شاب

 وادعت أنه حاول طعن أحد الجيود قرب المفترق.
 31/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 سقط طائرة إسرائيلية مسّيرة شمالي القطاعتُ في غزة المقاومة  .17

سرائنلية "بدون طيار" شمالي تمكيت المقاومة الفلسطنيية، األحد، من إسقاط طائرة استطالع إ: غزة
ونقل مراسل "قدس برس" بغزة، عن مصدر في المقاومة الفلسطنيية، تمكيها، من إسقاط  قطاع غزة.

طائرة استطالع إسرائنلية "بدون طيار" في محيط معبر بنت حانون "ايزر" شمالي قطاع غزة 
 والسيطرة علنها.

ط حوامة تصوير تابعة للجيش اإلسرائنلي خالل " العبرية: إنه تم اسقا13من جهتها ذكرت "القياة 
وأضافت القياة العبرية: "األمر األكثر مدعاًة للقلق هو  نشاط في شمال قطاع غزة وفًقا للجيش.

 بنيما الجيش يراقب". -تطور قدرات الميظمات في غزة على كشف وتعطنل نشاطات الجيش 
 31/1/2021، قدس برس
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 في االنتخابات ن مقابل دعمينتنياهو لد اليمين: االستيطا .18
كشفت صحيفة يسرائنل هنوم العبرية، النوم االنثينن، أن بييامنن نتيياهو زعيم حزب الليكود بات 

 مستعًدا للتوصل التفاق مع أحزاب اليمنن الصهنوني، مقابل دعمه للبياء االستيطاني في القدس.
على الحي النهودي الجديد في مطار  وبحسب الصحيفة، فإن نتيياهو مستعد لدفع إجراءات الموافقة

القدس "عطروت" شمال المديية، مقابل أن تتوحد قوى اليمنن الصهنوني وخوض االنتخابات بشكل 
 مشترك.

ويسعى نتيياهو لتوحند جهود بتسلئنل سمويرتش زعم حزب الصهنونية الدييية، مع حزب البنت 
د، ودعمه بالدخول في االئتالف الحكومي النهودي، والقوة النهودية، لخوض االنتخابات بشكل موح

 الذي سيسعى لتشكنله بعد االنتخابات التي ستجري الشهر المقبل.
وقالت مصادر مقربة من نتيياهو، أنه يخشى في حال خوض كل حزب االنتخابات لوحده، فإن هياك 

 .خطر أال يتجاوز أي ميهما نسبة الحسم ما سيصعب من مهمته لتشكنل االئتالف الحكومي
 1/2/2021القدس، القدس، 

 
 غانتس يظهر على قناة عربية مهدًدا إيران وحزب هللا وحماس .19

ظهر بنيي غانتس وزير الجيش اإلسرائنلي، اللنلة الماضية، على شاشة قياة الغد التي تبث  :القاهرة
 من القاهرة، موجًها تهديداته إلى إيران وحزب هللا وحماس.

سرائنل بإمكانها الدخول في حرب ضد إيران، وأنها تمتلك القوة وقال غانتس خالل المقابلة إن إ
والجهوزية الالزمة لمثل هذا االحتمال، مشنًرا إلى أن ملفها اليووي يشكل خطًرا أميًيا على الميطقة 

 بأكملها وليس إسرائنل فقط.
ظمى .. وأضاف "أعتقد أن التعامل مع إيران يجب أن يكون على مستوى دولي وبمشاركة القوى الع

إذا امتلكت سالًحا نووًيا ستفتح الباب أمام التسلح اليووي في الميطقة، ونحن لن نسمح لها بذلك، 
وهذا هدفيا، وهذه مصلحة إقليمية ودولية، ألن اليظام في طهران متطرف ونحن عثرنا على األرشيف 

 اليووي ووجدنا كيف تعاملوا مع مسألة التسلح اليووي".
المستقبلية، قال وزير الجيش اإلسرائنلي إن مثل هذه الحرب ستؤدي لمقتل  وبشأن سنياريو الحرب

عدد كبنر من المدنننن سواء في لبيان أو في غزة، مشنًرا إلى أن إسرائنل لن تتوانى في مهاجمة 
 مطلقي القذائف حتى ولو كان ذلك من مياطق مأهولة.

باري في جميع أنحاء الشرق األوسط وفي وأكد غانتس أن إسرائنل ال زالت تحافظ على التفوق االستخ
 بعض اليواحي في جميع أنحاء العالم.
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وبشأن سياسة إدارة جو بايدن تجاه إسرائنل، قال غانتس "أنا وانثق أن إسرائنل ستعرف كيف تتعامل 
مع اإلدارة األمنركية الجديدة، رغم أنه ليس صديًقا، إال أنيا سيصل إلى لغة مشتركة، أمنركا هي 

 وفي اليهاية سيتعامل مع أطراف المعادلة نفسها. أمنركا،
وبشأن عملية التطبيع، قال غانتس إن هذه العملية أكبر ضمانة ألمن الميطقة واستقرارها، وفي 

 اليهاية العالقات يجب أن تصل إلى الشعوب وأال تقتصر على الحكومات".
جيش اإلسرائنلي، إنه ال يوجد وحول الصراع مع الفلسطنيننن والمفاوضات المحتملة، قال وزير ال

 سبب يميع تقاسم نثروة العالم العربي والتجارة معه، وحتى مع الفلسطنيننن.
 1/2/2021القدس، القدس، 

 
 رئيس الموساد يرفض تصريحات كوخافي حول إيران .21

تل أبنب: هاجم رئيس جهاز المخابرات الخارجية اإلسرائنلية )الموساد(، يوسي كوهنن، تصريحات 
نله رئيس أركان الجيش، الجيرال أفيف كوخافي، على خلفية انتقادات وجهها إلى اإلدارة األمنركية زم

 الجديدة حول احتمال عودتها إلى االتفاق اليووي.
« مضرة»وأفادت مصادر إسرائنلية متعددة، نقال عن كوهنن وصف تصريحات كوخافي بأنها 

ال تعبر إال عن رأيه الشخصي »، و«ر مسؤولةغن»بالموقف اإلسرائنلي وحلفائها، مضيفا أنها 
 «.غالي تصاهل»، بحسب إذاعة الجيش «وحده

كوهنن ال يمكن أن يطلق هجوما كهذا على رفنق دربه في قيادة الموساد، »ورأت هذه المصادر أن 
، ولفتت إلى أن الهجوم هو األول من نوعه «لوال ضوء أخضر من رئيس الوزراء، بييامنن نتيياهو

 .يخ المؤسسة العسكرية اإلسرائنليةفي تار 
 1/2/2021الشرق األوسط، لندن،  

 
 أيام 3ساعات بدال من  3نتنياهو سيختصر زيارته إلى الخليج لد  .21

أكد مسؤول إسرائنلي كبنر مساء النوم األحد، أن بييامنن نتيياهو رئيس الوزراء اإلسرائنلي، قرر  
 3وتشمل أبو ظبي ودبي، والبحرين، لتكون لـ  أيام 3اختصار زيارته التي كانت ستجري لمدة 

 ساعات فقط وستكون إلى أبو ظبي فقط.
ونقل باراك رافند المراسل السياسي اإلسرائنلي المونثوق عن المسؤول، بأن نتياهو سيسافر في التاسع 

م من فبراير/ شباط إلى أبو ظبي ويلتقي في اجتماع سريع مع ولي العهد اإلماراتي محمد بن زايد، نث
 يعود إلى تل أبنب.
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وأرجعت مصادر مقربة من نتيياهو سبب اختصار الزيارة وتقصنرها إلى اإلغالق المحكم وحالة 
الوباء واألعداد الكبنرة لإلصابات، مشنرًة إلى أنه تلقى توصية بعمل الواجب فقط من خالل االجتماع 

 مع بن زايد.
 31/1/2021القدس، القدس، 

 
 انتس يزور الوحدة المسؤولة عن العمليات العسكرية في الخارجبتهديد مبطن إليران .. غ .22

زار وزير الجيش اإلسرائنلي بنيي جانتس النوم األحد وحدة الجيش المكلفة بتيفنذ العمليات : تل أبنب
ووصفت صحيفة "تايمز أوف إسرائنل" الزيارة بأنها "تهديد  خارج الحدود، حنث راجع خطط العمليات.

لت الصحيفة عن مكتب جانتس القول :"خالل الزيارة، ُعرض على وزير الجيش ونق مبطن لطهران".
التغننرات التي طرأت على الوحدة ميذ تشكنلها، والخطط العملياتية، وجاهزية مختلف الوحدات 

 لتيفنذها".
ووفقا للصحيفة فإن الوحدة غامضة ومتعددة االختصاصات ومسؤولة عن العمليات العسكرية خارج 

ئنل، كما يتم تصييف جميع أنشطتها تقريبا على أنها سرية. وإذا ما قام الجيش اإلسرائنلي حدود إسرا
 بشن هجوم ضد إيران، فمن المرجح أن تلعب الوحدة الدور المركزي في اإلعداد والتيفنذ.

وتأتي الزيارة بعد أيام من كلمة لرئيس األركان العامة للجيش اإلسرائنلي الجيرال أفيف كوخافي قال 
فنها إنه أوعز للجيش بوضع خطط جديدة لتوجيه ضربة ضد إيران لميعها من الحصول على سالح 
نووي. كما انتقد عزم الرئيس األمريكي جو بايدن العودة إلى االتفاق اليووي اإليراني إذا ما عادت 

 طهران لالمتثال لالتفاق.
 31/1/2021القدس، القدس، 

 
 نتنياهو ومواجهات مع الشرطة: آالف يتظاهرون ضد 32لألسبوع الد .23

تظاهر آالف من اإلسرائنلننن، مساء السبت، على مفارق الطرقات في البالد، وذلك : محمد وتد
على التوالي، مطالبنن باستقالة رئيس الحكومة بييامنن نتيياهو، بسبب ملفات الفساد  32لألسبوع الـ

 ئحة كورونا.الموجه ضده بالمحكمة، وتشكنل لجية تحقنق رسمية بأزمة جا
كما تظاهر المئات أمام مقر إقامة رئيس الحكومة في القدس في بلفور وميزل نتيياهو الخاص في 

 قيسارية، مطالبنن بتشكنل لجية تحقنق حول أزمة جائحة كورونا مع ازدياد األزمة االقتصادية.
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شح المياه ومع تجددت االحتجاجات في أنحاء البالد ضد نتيياهو، استخدمت الشرطة سيارات ر 
 لتفريق المتظاهرين في مديية القدس، وذلك للمرة األولى ميذ عدة أشهر.

 31/1/2021، 48عرب   
 

 سفارة تل أبيب كانت متأهبة: الموساد يحقق بتفجير نيودلهي .24
يشارك جهاز الموساد في التحقيقات التي تجريها الهيد والمتعلقة بالتفجنر الذي وقع، : محمد وتد

لقرب من السفارة اإلسرائنلية في ننودلهي، بحسب ما أفادت اإلذاعة اإلسرائنلية مساء الجمعة، با
 الرسمية "كان"، مساء النوم السبت.

وذكرت تقارير إعالمية هيدية أن المحققنن عثروا على مغلف داخله رسالة موجهة إلى السفنر 
ت االنفجار بأنه "مقدمة" وأفادت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن الرسالة وصف اإلسرائنلي في الشارع.

 وأشارت إلى سليماني وزاده.
 30/1/2021، 48عرب 

 
 سلوكيات شاهة.. ماها يفعل السياح اإلسرائيليون في اإلمارات؟! .25

أشارت وزارة السياحة في "إسرائنل"، إلى سلوك شاذ قام به السائحون : وكاالت –القدس المحتلة 
خ داخل الغرف في الفيادق، ورفض دفع تكاليف ما اإلسرائنلنون، مثل: تخريب السيارات، والطب

يستهلكونه من الثالجات، )المنيي بار( داخل غرفهم، فهم يشربون المشروبات، نثم يعبؤون العلب 
 الفارغة بالماء.

ووفق صحيفة )يديعوت آحرنوت( فسابقًا، أعليت فيادق في دبي عن سرقة المياشف واألضواء 
 والصابون من حمامات الفيادق.

ال ميدوب سياحي في دبي: "استأجر خمسة إسرائنلننن سيارة الستخدامها في رحلة للصحراء، وق
 انقلبت السيارة، بعد ساعة، وتحطمت بعد قيادتها بتهور".

إسرائنلي زاروا دبي خالل شهر واحد فقط،  66,000وأضاف تقرير )يديعوت(: "هياك أكثر من 
 العربية المتحدة من قبل". وارتكبوا مخالفات جسيمة لم تشهدها اإلمارات

 31/1/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 والدة هدار جولدين: نتنياهو وغانتس تخلوا عن الجنود األسرى  .26
قالت والدة الضابط اإلسرائنلي األسنر في قطاع غزة، هدار جولدين: "اللنلة ستدخل : القدس المحتلة

 اهو وغانتس تخلوا عن جيود الجيش اإلسرائنلي".حقائب الدوالرات إلى قطاع غزة، مضيفة أن "نتيي
العبرية: "حماس طوال الوقت تحصل على  12وتابعت لنئا جولدين القول خالل مقابلة بالقياة الـ

 الهدايا من إسرائنل؛ حقائب دوالرات كاش".
 31/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 انكوخافي يلتقي قائد يونيفيل ويبحثان الوضع بجنوب لبن .27

بحث رئيس أركان الجيش اإلسرائنلي، أفيف كوخافي، "الوضع األميي في جيوب لبيان : بالل ضاهر
ومهام يونيفنل في هذه الميطقة"، خالل لقائه مع قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جيوب لبيان 

 )يونيفنل(، الجيرال ستيفانو ديل كول، النوم األحد.
عامة الجيرال أفيف كوخافي ورئيس قسم العالقات الخارجية العمند إيفي التقى رئيس هنئة األركان ال

 دفرين، النوم )األحد( قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جيوب لبيان الجيرال ستيفانو ديل كول.
 31/1/2021، 48عرب 

 
 للطواقم الطبية الفلسطينية« كورونا»آالف جرعة من لقاح  5ترسل  "إسرائيل" .28

: أعليت وزارة الدفاع اإلسرائنلية، يوم )األحد(، موافقة إسرائنل على إرسال خمسة آالف تل أبنب
جرعة من اللقاح المضاد لفنروس كورونا إلى السلطة الفلسطنيية لتطعيم الكوادر الطبية لديها، وذلك 

لدفاع بعد دعوات دولية إلسرائنل لضمان حصول الفلسطنيننن على اللقاح. وأكد متحدث باسم وزير ا
أؤكد أنيا سيرسل خمسة آالف »اإلسرائنلي بنيي غانتس، لوكالة الصحافة الفرنسية، الخطوة. وقال 

 «.لقاح للطواقم الطبية لدى السلطة الفلسطنيية
 1/2/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 عشرات المستوطنين يقتحمون "األقصى" مجدًدا وسط حماية شرطة االحتالل  .29

شرات المستوطينن، صباح األحد، ساحات المسجد األقصى، وأّدوا طقوًسا اقتحم ع: القدس المحتلة
 .ميذ الصباح في ساحات المسجد ، الذين انتشروااالحتالل جيودفيه، تحت حماية  تلموديه

 31/1/2021، قدس برس
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 علماء المسلميناالتحاد العالمي لمن  2020منح الشيخ رائد صالح جائزة المرابط السنوية لعام  .31
ميح االتحاد العالمي لعلماء المسلمنن، الشيخ األسنر رائد صالح  سليمان حاج إبراهيم: -ةالدوح

التي أقامتها لجية القدس  "القدس.. حكاية صمود"، ضمن فعالية 2020جائزة المرابط السيوية لعام 
 فرع قطر. -فرع قطر، بالتعاون مع ملتقى كليا مريم العالمي –في االتحاد 

 31/1/2021، دنالقدس العربي، لن
 

  ة المسجد اقصىتفاعل واسع مع حملة إلكترونية لنصر  .31
بوسم "األقصى يستغنث"، انطلقت قبل أيام حملة إلكترونية عالمية : القدس المحتلة -أسنل الجيدي 

عاملة من أجل القدس وفلسطنن للرد على ُمخططات االحتالل  ولجاناً  تضم مؤسسات وفرقاً 
حملة لتوعية المجتمعات العربية بشكل عام الوتهدف  المبارك.ومطامعه في المسجد األقصى 

بخطورة األحداث الحالية بالمسجد األقصى، وتداعيات استمرار الصمت تجاه ما يحدث في ظل 
ُنظم مهرجان افتراضي ختمت به الحملة تحدث خالله عدد من العلماء قد و  مخططات االحتالل.

قضية األقصى من كافة اليواحي الدييية والسياسية والمختصنن والباحثنن لتسليط الضوء على 
رئيس الهنئة اإلسالمية العليا وخطنب المسجد األقصى ومن جهته اعتبر  والقانونية واالجتماعية.

ن هذه المبادرات التي تأتي من العلماء أو المؤسسات الحنوية أالمبارك الشيخ عكرمة صبري 
أهمية توعية الياس بالمخططات المحدقة مؤكدًا  .دائماً  وفعاالً  والدعوية يكون مردودها إيجابياً 

بالمسجد األقصى الذي يحتاج في هذه الفترة بالتحديد ليشر الرواية اإلسالمية المستيدة إلى القرآن 
 .والسية اليبوية

 31/1/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يمًا لمواقفهفي القدس تكر لشيخ صباح األحمد الجابر الصباح باسم ا خيري إطالق مشروع  .32
القدس: عقد، االجتماع األول لمجلس إدارة برنامج المرحوم الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

تقديرًا لمواقفه اليضالية المشرفة في ، الخنري في مديية القدس وهو أحد برامج صيدوق ووقفية القدس
  دعم القضية الفلسطنيية ومديية القدس وصموده على الثوابت العربية.

ألف دوالر حنث ساهم  750تم اتخاذ عدة قرارات أبرزها إطالق حزمة المشاريع األولى بقيمة د قو 
 مينب رشند المصري بيصف ملنون دوالر، وساهمت الجالية الفلسطنيية بالكويت بربع ملنون دوالر،
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لطلبة ستيفق على تأسيس مركز الشيخ صباح للتعليم وتحفيظ القران الكريم ومشروع الميح الدراسية ل 
 المقدسننن ومشروع المساعدات االغانثية.

 31/1/2021، األيام، رام هللا
 

 تقوم بضم األغوار فعلياً  اإلسرائيلي لمكتب الوطني للدفاع عن األرض: سلطات االحتاللا .33
وفق تقرير للمكتب الوطيي للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، فإن سلطات  كتب محمد بالص:

في األغوار الشمالية، وقررت حظر  ألف دونماً  35فرضت اإلغالق على  اإلسرائنلياالحتالل 
، وميعت دخول المزارعنن إلى هذه المياطق، بعد أن قاموا برش البذار تمهندا استغاللها زراعياً 

وأكد التقرير، أن  من قبل االحتالل. للزراعة الشتوية، وهذه سابقة في قضية إغالق المياطق عسكرياً 
 مستوطية.  26من خالل وجود تسعة معسكرات و سلطات االحتالل تقوم بضم األغوار فعلياً 

 31/1/2021، األيام، رام هللا
 

  هم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربيةانتهاكات ون يواصل اإلسرائيلي والمستوطنون  االحتالل .34
، موممتلكاته الفلسطنيننند، انتهاكاتها بحق واصلت سلطات االحتالل اإلسرائنلي، االح: محافظات

مستوطيون نشاطات في حنن نفذ عائالت جيوب الخلنل،  5شبان، وأخطرت بإخالء  7حنث اعتقلت
 تهويدية لالستنالء على أراضي المواطينن في الخلنل وسلفنت.

   31/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

  في مخيمات لبنان تفوق قدرة الفصائل الفلسطينية الفلسطينيين ئينهويدي: حاجة الالجعلي  .35
" للدفاع عن حقوق الالجئنن علي 302غزة/ محمد أبو شحمة: قال المدير العام للهنئة "-بنروت

هويدي: إن حاجات الالجئنن اإلنسانية والمعيشية في مخيمات الشتات بلبيان تفوق قدرة الفصائل 
أن نثلث الالجئنن  اً وضحمتمع المدني واللجان الشعبية واألهلية. الفلسطنيية ومؤسسات المج

"كورونا" أكثر من  فنروسمزمية، وهم عرضة لإلصابة بـ الفلسطنيننن في لبيان يعانون أمراضاً 
 قد أصدره مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات استراتيجيًا، كان اً تقدير ومما يشار إليه أن غنرهم. 
رة تعاُون ميظمة التحرير الفلسطنيية واألمم المتحدة ووكالة "أونروا" والحكومة أوصى بضرو مؤخرًا، 

 اللبيانية من أجل حماية الالجئنن الفلسطنيننن في لبيان.
 31/1/2021، فلسطين أون الين
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من  في صرف المستحقات المالية لالجئين الفلسطينيينناشطون يتهمون األونروا بالمماطلة  .36
 سوريا

"أونروا" بالمماطلة في وكالة اتهم ناشطون فلسطنينون في لبيان إدارة  حمد أبو شحمة:غزة/ م-بنروت
صرف المستحقات المالية الشهرية لالجئنن الفلسطنيننن القادمنن من سورية إلى لبيان، األمر الذي 

مالية إلى أنه ال عالقة لألزمة ال واومعاناة مع جائحة كورونا. وأشار  فاقم أوضاعهم المعيشية بؤساً 
 للوكالة بصرف المساعدات المقدمة من صيدوق االستئمان األوروبي، وبرنامج الغذاء العالمي. 

 31/1/2021، فلسطين أون الين
   

 مصر تفتح معبر رفح استثناًء حتى الخميس .37
فتحت مصر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة اعتبارًا من النوم االنثينن حتى الخميس  رام هللا:

فتح معبر »في قطاع غزة « حماس»وأكدت وزارة الداخلية التابعة لـ بل، وذلك بشكل استثيائي.المق
 «.فبراير )شباط( المقبل 4أيام في االتجاهنن، من االنثينن حتى الخميس  4رفح البري 

 1/2/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 مصر تعيد ترشيح أبو الغيط أمينًا للجامعة العربية .38
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن اعتزام بالده إعادة : بنل حلميمحمد ن - القاهرة

 سيوات. 5ترشيح األمنن العام الحالي لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لفترة نثانية مدتها 
رسائل إلى أشقائه القادة العرب لإلعراب »، فإن السيسي وّجه السبتوحسب بيان للرئاسة المصرية، 

زام مصر إعادة ترشيح أبو الغيط، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقًا لما تقضي به أحكام عن اعت
 «.منثاق الجامعة

 31/1/2021، الشرق األوسط، لندن
  

 وزيرا خارجية األردن وتونس: القضية الفلسطينية هي قضية العرب األولى .39
مان الجرندي دعم بالدهما إلقامة دولة أكد وزيرا خارجية األردن أيمن الصفدي، والتونسي عثن: عما

 ، استيادا للمرجعيات الدولية ومبادرة السالم العربية.1967فلسطنيية على حدود الرابع من حزيران 
 جاء ذلك خالل اتصال هاتفي جرى، األحد، بنن الصفدي والجرندي.
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إلنها في المحافل  وشددا على أن القضية الفلسطنيية هي قضية العرب األولى، وضرورة إعادة الزخم 
 العربية واإلقليمية والدولية.

 31/1/2021(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 2021مليون دوالر لدعم قطاع غزة في  360قطر تخصص منحة مالية بقيمة  .41

 أفادت وكالة األنباء القطرية )قيا( األحد بأن األمنر الشيخ تميم بن حمد آل نثاني :د ب أ -الدوحة 
ملنون دوالر أمريكي تصرف على مدى عام  360أمر بتخصيص ميحة مالية لقطاع غزة بقيمة 

وأضافت أن هذه الميحة تأتي في إطار مواصلة دولة قطر  2021كامل، ابتداء من كانون نثان/يياير .
وستستخدم الميحة لدفع رواتب الموظفنن، وتقديم  دعمها للشعب الفلسطنيي في قطاع غزة.

المالية لألسر المتعففة، وتشغنل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع اإلنساني المساعدات 
 والظروف المعيشية الصعبة في القطاع.

 31/1/2021، القدس، القدس
 

 أشهر 5في  "إسرائيل"حجم التبادل التجاري بين دبي و (مليون دوالر 272) مليار درهم .41
ملنون دوالر(، خالل  272ئنل مليار درهم إماراتي )بلغ حجم التبادل التجاري بنن دبي وإسرا دبي:

وقال سلطان أحمد بن سليم،  األشهر الخمسة األخنرة، حسبما قال المكتب اإلعالمي لحكومة دبي.
تقود معاهدة السالم بنن «: »مجموعة موانئ دبي العالمية»رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التيفنذي لـ
في المشهد االقتصادي والتجاري واالستثماري، حنث نتوقع اإلمارات وإسرائنل، إلى تحّول كبنر 

مليار درهم، ما يوفر أكثر من  15ارتفاع المبادالت التجارية بنن الجانبنن خالل السيوات المقبلة إلى 
 «.ألف فرصة عمل 15

 30/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 دمشقاإليراني في  "الحرس"الكشف عن تفاصيل عملية إسرائيلية استهدفت  .42
الحرس »في « فنلق القدس»التابعة لـ« 840الوحدة »استهدفت عملية استخباراتية سرية مقر  تل أبنب:

« إنتنلي تايمز»اإليراني في العاصمة السورية دمشق قبل أربعة أشهر، وفق ما أكده موقع « الثوري 
، وقعت المداهمة وبحسب الموقع االستخباراتي اإلسرائنلي الذي تحدث عن التفاصنل للمرة األولى.

 متر فقط من السفارة اإليرانية. 500في قلب حي كفرسوسة، على بعد 
 30/1/2021، لندن، الشرق األوسط
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 واشنطن بوست: تعديالت في المقررات السعودية وحذف للتعليقات المعادية لليهود .43
مت بها تقريرا حول اإلجراءات التي قا” واشيطن بوست“إبراهيم درويش: نشرت صحيفة  - ليدن

وقالت سارة  السعودية لتيظيف الكتب المدرسية من الفقرات التي تعتبر معادية للسامية وللمرأة.
دعدوش في تقريرها إن السعودية تعرضت لعقود وبسبب مقرراتها المدرسية لليقد، بسبب ما تحتويه 

لية مراجعة بطنئة من كراهية للسامية واليساء وبقية األديان غنر الدين اإلسالمي، ولكيها دخلت عم
وتم حذف الفقرات التي تتحدث عن عقوبة اللواط أو  وأنجز جزء كبنر ميها في الخريف الماضي.

العالقات المثلية، كما اختفت عبارات اإلعجاب باالستشهاد المتطرف وتصويره بأنه سيام اإلسالم 
 أقل.وأعلى واجباته. وأصبحت العبارات المعادية للسامية ودعوات قتال النهود 

 31/1/2021، القدس العربي، لندن
 

 : تركيا غاضبة من حملة باإلعالم العبري ضد عالقتها بحماس"ميدل إيست أي" .44
أفاد موقع "مندل إيست أي" البريطاني، بأن حملة في اإلعالم اإلسرائنلي تطالب تركيا بتقديم تيازالت 

حسب مصادر الموقع، في تقريره وب لالحتالل للمصالحة السياسية بنيهما، ما جعل أنقرة غاضبة.
"، فإن االحتالل اإلسرائنلي يريد من تركيا تقديم تيازالت، ميها التخلي عن 21الذي ترجمته "عربي

حركة حماس، واتخاذ إجراءات ضدها، لعودة العالقات الدبلوماسية بنيهما، في ظل اإلدارة األمريكية 
لكن معد التقرير الكاتب ومراسل الموقع راغب  حدة.الجديدة بعد تسلم جو بايدن الرئاسة للواليات المت

صويلو، لفت إلى أن األتراك ييفون التقارير التي تقول بأن أنقرة مجبرة على اتخاذ إجراءات ضد 
ونقل عن مسؤول تركي كبنر قوله بعد الحملة اإلسرائنلية في وسائل  حركة حماس لصالح إسرائنل.

وأكد أنه "ال يوجد ما يشنر إلى  مارسة األالعنب" ضد تركيا.اإلعالم العبرية: "علنهم التوقف عن م
 أن تركيا ستتخلى عن دعمها لحماس في أي وقت في المستقبل الميظور".

 31/1/2021، 21عربيموقع 
 

 لإلفراج الفوري عن موظفة أممية  "إسرائيل""األورومتوسطي" يدعو  .45
النوم األحد، عن قلقه إزاء اعتقال أعرب المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، في بيان له، 

سلطات االحتالل اإلسرائنلي موظفة أممية في مديية القدس، داعًيا إلى اإلفراج الفوري وغنر 
المشروط عيها. وقال المرصد الحقوقي الدولي ومقّره جييف في بيانه الذي وصل "فلسطنن أون الين" 

يياير/ كانون الثاني الجاري الموظفة  25اريخ نسخة عيه، إّن سلطات االحتالل اإلسرائنلي اعتقلت بت
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األممية والياشطة الحقوقية "شنرين األعرج" من أمام "محكمة الصلح" في مديية القدس، حنث 
 حضرت للمكان بعد استدعائها للتحقنق معها على خلفية تهم "باالتصال بعمالء وأشخاص أجانب". 

 31/1/2021، فلسطين أون الين
 

 بايدن التنفيذية ليست بديال عن الخطط اإلستراتيجية..  أوبزيرفر: قرارات .46
إن كان الرئيس ” أوبزيرفر“تساءل سايمون تيسدال المعلق في صحيفة : إبراهيم درويش -ليدن

األمريكي جوزيف بايدن الذي بدأ عهده بالصرامة والتحدث بصالبة حول تصحيح مسار العالم، فهل 
 الصعبة. يستطيع تقديم إنجازات؟ هذه هي المهمة

وقال إن من يعرفون بايدن كسياتور يحبذ التسويات على المواجهة ربما فوجئوا من أيامه المحمومة 
األولى في الرئاسة والتي وّجه فنها إصبع التحذير للصنن وروسيا وركل الكرسي في العالقات الدافئة 

ة التغنرات المياخية في من عهد إدارة ترامب مع الخليج، ورمى سهما في جعبة إسرائنل، ووضع مسأل
مركز االهتمام العالمي. وكل هذا هو قتال بالكالم. فمشكلة عاصفة قرارات بايدن الرئاسية، هي أنها 

 مواقف وليست سياسات وتهدف إللغاء أو تجمند معظم المالمح المدمرة من إرث ترامب.
وهذه إدارة ال تشبه عقندة ترومان، ولم يقّدم بايدن وفريقه بعد أجوبة واقعية للمسائل الدولية المعقدة. 

سهل لكن ” عادت أمريكا“بل ال تتعدى كونها محاولة لميح الراحة وتقديم موقف إيجابي. فقول: 
األفكار الجديدة أصعب. ومن خالل محاولتهم التأكند على التأنثنر األمريكي والعودة للمواقف التي 

 قه األمور بتعقند األمور أكثر مما هي عليه.تخلت عيها اإلدارة السابقة، ربما انتهى بايدن وفري
ويرى تيسدال أن قرار بايدن الحاسم والسريع تعلنق مبيعات السالح للسعودية واإلمارات هو أهم تحول 
عن عالم ترامب. فكمرشح انتقد بايدن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فيما يتعلق بجريمة قتل 

تدفع الثمن “تهاكات حقوق اإلنسان. وتعهد بجعل السعودية ، باإلضافة الن2018جمال خاشقجي عام 
 ”.وجعلهم ميبوذين كما هم

وما هو ليس واضح استعداده لمواجهة صدع كبنر مع حلفاء أمريكا في الشرق األوسط. فصفقة 
مليار دوالر أمريكي كانت هدية من ترامب لإلمارات بسبب فتحها عالقات  23بـ” 35-أف“مقاتالت 

إسرائنل. وقدم ترامب حوافز لكل من السودان والبحرين والمغرب مقابل التطبيع  دبلوماسية مع
 والتخلي عن االلتزامات الطويلة للجامعة العربية تجاه الفلسطنيننن.

ويعتقد تيسدال أن اتفاقيات إبراهيم التي لم يتم التخطيط لها والتفكنر بها بشكل جند تتعرض للخطر، 
بييامنن نتيياهو. وسنثنر قرار تجمند ” الترامبي“الوزراء اإلسرائنلي بشكل ستضع بايدن أمام رئيس 
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صفقات األسلحة المسؤولنن في إسرائنل الذين يركزون اهتمامهم على إيران. ورحبوا بتسليح جند 
 الخليج ضد بايدن. -للحلفاء العرب من أجل مواجهة اسرائنل، مما يعيي دفعا من تحالف إسرائنل

 31/1/2021 ،القدس العربي، لندن
 

 يديعوت: تحريض إسرائيلي ضد مناهج "أونروا".. كندا وأستراليا تحققان  .47
تواصل حكومة االحتالل اإلسرائنلي التحريض ضد المياهج المدرسية لوكالة غوث : القدس المحتلة

 وتشغنل الالجئنن الفلسطنيننن "األونروا"، بزعم احتوائها على مواد "تحريضية".
ف الكاتب اإلسرائنلي إيتمار آيخير، في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن وفي هذا السياق، كش

"كيدا بدأت تحقيقا رسميا حول ما قالت إنها محتويات تحريضية في الكتب المدرسية التابعة لوكالة 
األونروا، بعد أسبوع واحد فقط من بدء أستراليا تحقيقا ممانثال، -غوث وتشغنل الالجئنن الفلسطنيننن

 ا أكدت بريطانيا هذا التحريض، وأنثارت القضية مع األونروا"، حسب زعمه.فيم
وأشار آيخير إلى أنه "ميذ حوالي أسبوعنن، نشر المعهد اإلسرائنلي للبحوث والسياسات، الذي يبحث 
في الكتب المدرسية، ويحللها في جميع أنحاء العالم، تقريرا حول الموضوع، ُنشرت نتائجه ألول مرة، 

ألف  300د دراسية خاصة باألونروا تم إنتاجها خالل وباء كورونا، ووزعت على أكثر من وهي موا
طالب، تتضمن محتويات كالكراهية، والتحريض على العيف، وتمجند ميفذي العمليات المسلحة، 

 ومحو إسرائنل من الخرائط"، حسب زعمه.
أن كبار المسؤولنن الكيدينن يحققون  وأوضح أن "وزيرة التيمية الدولية الكيدية، كارييا غولد، أعليت

في كيفية إنتاج األونروا للكتب المدرسية التي تروج تلك المفاهيم، مشنرا إلى أن كيدا تعد مساهما 
ملنون  14مقارنة بـ 2020ملنون دوالر في  20كبنرا في منزانية األونروا، حنث زادت مساهمتها إلى 

 . 2019دوالر في 
و التحقنق الرسمي الثاني ضد األونروا، بعد أن أعليت الحكومة األسترالية ولفت آيخير إلى أن هذا ه

أنها فتحت تحقيقها الخاص في األمر األسبوع الماضي، في حنن أن وزير شؤون الشرق األوسط، 
البريطاني جيمس كالفنرلي، أكد أن المملكة أنثارت هذه القضية مع األونروا، ردا على سؤال برلماني 

 رت هافون من حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون".من اليائب روب
وكشف أن "األونروا حذفت هذا األسبوع من موقعها الرسمي على اإلنترنت بعض هذه المحتويات، 
وعلقت وصول الجمهور إلى موادها الدراسية التي كانت متاحة على اإلنترنت، وميع فحص المواد 

 ى ميصة آمية".اإلضافية، وقالت إنه سنتم اآلن نقل المواد إل
 31/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 انتخابات الكنيست: انقسامات وتحالفات محتملة قبل إغالق باب الترشيح .48
يشكل األسبوع الحالي الفرصة األخنرة لترتنب قوائم المرشحنن النتخابات الكييست، في : بالل ضاهر

الجمعة المقبلة.  –تصف لنلة الخميس آذار/مارس المقبل، حنث سيغلق باب الترشيحات بحلول مي
وتسعى أحزاب صغنرة، تدل االستطالعات على عدم تجاوزها نسبة الحسم في حال خاضت 

 االنتخابات ميفردة، إلى إبرام تحالفات أو االنضمام إلى أحزاب أكبر نسبيا.
فصل عن القائمة وتشنر التوقعات إلى أن الحركة اإلسالمية الجيوبية )القائمة العربية الموحدة( ستي

المشتركة، فيما لم تعلن الحركة العربية للتغننر موقفها حتى اآلن وما إذا كانت ستبقى في المشتركة 
 إلى جانب الجبهة والتجمع، أم ستيضم إلى اإلسالمية الجيوبية.

وأشارت الصحف اإلسرائنلية الصادرة النوم، األحد، إلى أن حزب "ييش عتند"، برئاسة يائنر لبند، 
فضل خوض االنتخابات ميفردا، بعدما أظهرت االستطالعات في نهاية األسبوع الماضي، أنه بات ي

نثاني أكبر حزب بعد الليكود. رغم ذلك ليس مستبعدا ضم قوى أخرى إليه، لكن لبند يرفض ضم 
أحزاب وإنما أفراد فقط، وفقا لصحيفة "معاريف". كذلك أفادت صحيفة "هآرتس" بأن استطالعات 

أجراها "ييش عتند" دّلت على أن تحالفات مع أحزاب أخرى لن تزيد من تمثنله في الكييست  داخلية
 المقبلة.

وبعد أسابيع طويلة أظهرت فنها االستطالعات أن حزب العمل لن يتجاوز نسبة الحسم، أظهرت 
استطالعات نهاية األسبوع الماضي تجاوزه ليسبة الحسم، بعد انتخاب عضو الكييست منراف 

ائنلي رئيسة له، وانسحاب الوزيرين عمنر بنرتس وإيتسيك شمولي ميه. وتوقعت االستطالعات ميخ
مقاعد. وتجري انتخابات داخلية في العمل، غدا، النتخاب قائمة  5 – 4حصول العمل على 

 المرشحنن.
أبنب، ويتوقع أن يقيم حزب العمل تحالفا مع حزب "اإلسرائنلننن"، الذي أسسه مؤخرا رئيس بلدية تل 

رون حولدائي، الذي تشنر االستطالعات إلى عدم تجاوزه نسبة الحسم. وتشنر استطالعات داخلية 
إلى أن قائمة تحالف كهذه برئاسة ميخائنلي ستحصل على عدد أصوات أكثر من تحالف برئاسة 
حولدائي. ونثمة احتمال أن ييسحب حولدائي من سباق االنتخابات، وأعلن عضو الكييست آفي 

 نكورين، النوم، عن عدم ترشحه في االميتخابات المقبلة.نيسا
كما تشنر توقعات إلى احتمال انضمام عضو الكييست عوفر شنلح إلى هذه القائمة، بعد أن انسحب 
من "ييش عتند"، وأسس حزبا ال يتوقع أن يتجاوز لوحده نسبة الحسم. وليس واضحا بعد مصنر 

 يعالون.حزب "تنلم" برئاسة عضو الكييست موشيه 
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وفيما يالمس حزب "كاحول الفان" نسبة الحسم وتتراجع شعبنته من أسبوع إلى آخر، فإن رئيسه، 
وزير األمن بنيي غانتس، يبدو كمن يصر على خوض االنتخابات ميفردا، إلى جانب توقعات 
بانضمام سياسننن إليه، بنيهم الوزير شمولي. وتراحعت شعبية غانتس إنثر انضمامه إلى حكومة 

 الليكود برئاسة بييامنن نتيياهو.
ويبدو أن حزب منرتس سيمتيع عن الدخول في تحالفات، في الوقت الذي تشنر االستطالعات إلى 

مقاعد. ويسعى هذا الحزب إلى الحصول على أصوات ناخبنن عرب، معتمدا  6 – 4حصوله على 
 في ذلك على تفكك القائمة المشتركة.

مقعدا  30في أي تحالفات، فيما تتوقع االستطالعات حصوله على  وال يعتزم حزب الليكود الدخول
وربما أكثر بقلنل. في موازاة ذلك، يمارس نتيياهو ضغوطا من أجل تشكنل تحالف بنن أحزاب يمنيية 
متطرفة، أي حزب "الوحدة القومية برئاسة عضو الكييست بتسلئنل سموتريتش، وحزب "البنت 

حاغنت موشيه. وتشنر التوقعات إلى أن تحالفا كهذا سيكون سهال النهودي" الذي انتخبت لرئاسته 
تشكنله. كذلك يمارس نتيياهو ضغوطا من أجل ضم حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي برئاسة إيتمار 
بن غفنر إلى هذا التحالف، لكن سموتريتش كرر تصريحات برفضه حتى اآلن التحالف مع بن 

 غفنر.
ستمر في شعبية حزب "أمل جديد" الذي أسسه غدعون ساعر. وتشنر االستطالعات إلى تراجع م

رغم ذلك، يرفض االخنر دعوات للتحالف مع حزب "يمنيا" برئاسة نفتالي بنينت. ويفسر ساعر 
رفضه بأنه في حال جرى تحالفا كهذا، فإنه خمسة مقاعد سيحصل علنها "أمل جديد" من ناخبي 

 ع "يمنيا"."الوسط" سنتراجعون عن انتخابه بسبب تحالف م
وأشارت وسائل إعالم إلى أن قائمة مرشحي "أمل جديد" باتت شبه نهائية وال يتوقع انضمام 

 شخصيات سياسية أخرى إلى هذا الحزب.
وال يتوقع أن تجري تغننرات في حزب شاس، لكن نثمة احتماال بحدوث انقسام داخل كتلة "يهدوت 

تمرد" داخل حزب "أغودات يسرائنل"، الذي يرأسه هتوراة" الحريدية األشكيازية. وذلك على خلفية "
الوزير يعقوب لنتسمان، والذي يشكل مع حزب "ديغل هتوراة" برئاسة عضو الكييست موشيه غفيي، 

 كتلة "يهدوت هتوراة".
وممثال هذا "التمرد" هما نائب وزير التربية والتعليم، مئنر بوروش، وعضو الكييست يسرائنل آيخلر، 

لخوض صراع غنر مسبوق على السيطرة داخل "أغودات يسرائنل". وأعلن بوروش  اللذان يستعدان
وآيخلر، في االيام األخنرة، عن استقاللنتهما داخل حزبهما. وقال أحد المصادر إنه "بعد أكثر من 
عقدين، انتهى حكم لنتسمان". وطالبا "ديغل هتوراة" بأنه ميذ اآلن فصاعدا لن تجِر المفاوضات بنن 
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مقابل لنتسمان فقط، وأن "لنتسمان ال يمثليا بعد النوم". وقالت مصادر في "ديغل هتوراة" إنها  الحزبنن
 تتوقع الحصول على خمسة مقاعد بنيما "أغودات يسرائنل" لن يتجاوز نسبة الحسم.

 31/1/2021، 48عرب 
 

 حول االنتخابات الفلسطينية .49
 محسن محمد صالحأ. د. 

مرسومًا بإجراء االنتخابات الفلسطنيية  2021انون الثاني/ يياير ك 15أصدر محمود عباس مساء 
العامة على نثالث مراحل. وبموجب المرسوم ستجرى انتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطنيية 

، على أن تعّد 2021تموز/ يولنو  31، واالنتخابات الرئاسية للسلطة في 2021أيار/ مايو  22في 
التشريعي المرحلة األولى لتشكنل المجلس الوطيي الفلسطنيي. وأشنر في  نتائج انتخابات المجلس

المرسوم إلى أنه سنتم استكمال المجلس الوطيي الذي يمثل الشعب الفلسطنيي في الداخل والخارج، 
، وفق اليظام 2021آب/ أغسطس  31والذي يمثل السلطة التشريعية لميظمة التحرير الفلسطنيية، في 

 ، ووفق التفاهمات الوطيية، بحنث تجرى االنتخابات في الخارج حنثما أمكن.األساس للميظمة
وقد رحبت حماس بالمرسوم، داعية إلى انتخابات حرة شفافة، وإلى إعادة بياء اليظام السياسي 
الفلسطنيي، واالتفاق على استراتيجية وطيية شاملة لمواجهة االحتالل الصهنوني، وعلى ضرورة 

 نتخابية إلى نهايتها.المضي بالعملية اال
بغض اليظر عن موقف كاتب هذه السطور، من توفر الشروط الموضوعية ليجاح االنتخابات 
وتجديد "الشرعيات"، ومن مدى جدية قيادة فتح )قيادة الميظمة السلطة( في إحداث إصالح حقيقي 

وى المقاومة؛ فإن في المؤسسات الرسمية الفلسطنيية؛ وما إذا كان ما يحدث قد يتحول "فّخًا" لق
العجلة أخذت بالتحرك باتجاه استحقاق انتخابات المجلس التشريعي للسلطة على األقل. وأصبح 
الوقوف إلى جانب قوى المقاومة ونصحها، بعد أن حسمت أمرها بالمشاركة، هو الواجب للخروج 

 بأفضل اليتائج وأقل الخسائر المحتملة.
* * * 

قوى المقاومة، في مقابل الدفع في ما تراه تحقيقًا للوحدة الوطيية نثمة درجة من المخاطرة ارتضتها 
وإصالحًا للبنت الفلسطنيي. ذلك أن عباس وقيادة السلطة وفتح قاموا بـ"تصميم" األوضاع بما 
يتياسب مع اشتراطاتهم ومعاينرهم، وأصّروا على جرِّ الجميع إلى مربعهم. فاالنتخابات تجرى دون 

وتجرى في أجواء مجلس تشريعي محلول، كما تجرى والسلطة قد عادت برنامج وطيي مشترك، 
اللتزاماتها تجاه أوسلو وتجاه االحتالل بما في ذلك التيسنق األميي مع العدو، وتجرى دون تزامن، 
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وعلى قاعدة اليسبية الكاملة. وفي الوقت نفسه، فإن المراسيم التي أصدرها عباس أضعفت السلطة 
لة علنها.. في الوقت الذي ما تزال فيه عشرات القضائية ودورها وجع لت السلطة التيفنذية ُمتغوِّ

 المسائل القانونية واإلجرائية بحاجة إلى حلول بسبب ما أدت إليه مراسيم عباس وقراراته.
 * * * 

، 2021شباط/ فبراير  5وعلى ذلك، فإن على قوى المقاومة أن تضع كل نثقلها في لقاء القاهرة في 
ضل أجواء ممكية، وتوجيه البوصلة نحو المصالح العليا للشعب الفلسطنيي وقضنته، وسدِّ لتحقنق أف

 الثغرات المحتملة.
ففي إطار الرؤية الياظمة للعمل، ال بد من التأكند على الثوابت، والسعي لتجاوز مرحلة أوسلو 

وطاقات الشعب  والتأسيس لما بعدها، والسعي للتوافق على برنامج وطيي يوظف إمكانات الفصائل
 الفلسطنيي باتجاه إنهاء االحتالل، وليس باتجاه تكريسه والتعايش معه.

 أما في اإلطار اإلجرائي المتعلق بالضمانات والترتيبات، فثمة مجموعة نقاط يجدر التنبُّه إليها:
د أولها: إطالق الحريات، ووقف المالحقات األميية واالعتقال السياسي في مياطق السلطة، وإيجا

 بنئات حقيقية لممارسة الدعايات والحمالت االنتخابية.
ونثاننها: التراجع عن المراسيم والقرارات الرئاسية التي تربك العمل المؤسسي التشريعي والتيفنذي، 

 وتتغّول على السلطة القضائية، وتتعارض مع اليظام األساس الفلسطنيي.
ملية االنتخابية في مياطق السلطة، ألن الحكومة ونثالثها: تشكنل حكومة انتقالية تجرى في ظلها الع

 الحالية هي عمليًا حكومة حركة فتح.
ورابعها: تفعنل دور اإلطار الوطيي المؤقت )الذي يجمع قادة الفصائل الفلسطنيية( في إنفاذ برنامج 
المصالحة، بما في ذلك اإلشراف على العملية االنتخابية، وخصوصًا انتخابات المجلس الوطيي 

 لفلسطنيي لميظمة التحرير.ا
وخامسها: رفع العقوبات عن قطاع غزة، وشراكة القطاع الكاملة والفاعلة في العملية االنتخابية 
قضائيًا وتيفنذيًا؛ وعدم االكتفاء بحل مشاكل أعضاء فتح بالقطاع، ألن ذلك يكرس المخاوف، ويتم 

 احتسابه فقط لصالح الحملة االنتخابية لحركة فتح.
: تقديم ضمانات حقيقية لسنر العملية االنتخابية إلى نهايتها )تشريعي، رئاسة، مجلس وسادسها

 وطيي(؛ وضمان نزاهتها وشفافنتها واحترام نتائجها مهما كانت.
 وسابعها: ضمان مشاركة القدس في االنتخابات بحرية وفاعلية.

ثلنهم، وعدم تجاوزهم بقرارات ونثاميها: الشراكة الحقيقية والفاعلة لفلسطنيي الخارج في انتخاب مم
 فوقية.
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وتاسعها: القيام بمجموعة اإلجراءات الضرورية لضمان أوسع مشاركة لفلسطنيني الخارج، مثل 
تسجنل قوائم الياخبنن، والتباحث مع الدول المعيية )وخصوصًا العربية( لتسهنل اإلجراءات؛ وتفعنل 

 دور االتحادات واليقابات والجاليات.
الرضوخ لالبتزازات واإلجراءات الصهنونية، وألي ضغوط خارجية )عربية أو دولية(  وعاشرها: عدم

 لفرض مجرى معنن لالنتخابات ونتائجها.
وأخنرًا، فإن االنتخابات هي مجرد وسنلة أو أداة، أما الجوهر فهو في الرؤية والبرنامج والعمل على 

اومة، وعلى تحرير كل فلسطنن وإنهاء األرض. ويجب أن تبقى مراهيتيا األساسية على مشروع المق
 المشروع الصهنوني، وبياء المؤسسات والشرعيات بما يتوافق مع ذلك.

 31/1/2021، "21موقع "عربي 
 

 أميركا: الحزب الديمقراطي والمسألة االستيطانية! -إسرائيل  .51
 هاني حبنب

جلسي الكونغرس اليواب مع وصول الديمقراطننن األمنركننن إلى سّدة الحكم على صعند الرئاسة وم
والشنوخ، يفتح، مجددا، موضوع طبيعة العالقة بنن الحزب الديمقراطي والملف الفلسطنيي اإلسرائنلي 
وفي الجوهر ميه المسألة االستيطانية، خاصة بعد أن استخدمت اإلدارة الديمقراطية في أواخر أيام 

ول قرار مجلس األمن بعدم شرعية امتياعها عن التصويت ح 2016إدارة أوباما في كانون األول 
المستوطيات، في موقٍف تم اعتباره متغنرا مهما غنر مسبوق في السياسة األمنركية إزاء المسألة 
االستيطانية، هذا الموقف لقي شجبا من ِقبل الحزب الجمهوري وكذلك بعض أعضاء من الحزب 

يت على مشروع القرار ما أدى إلى الديمقراطي، حنث اعتبر هؤالء أن امتياع إدارة أوباما بالتصو 
 تمريره معاداة للحليف االستراتيجي اإلسرائنلي.  

أصّر الرئيس األمنركي الجمهوري األسبق جورج بوش األب، على تجمند  1991قبل ذلك، وفي العام 
مليارات دوالر، وقد هاجم هذا القرار  10االستيطان كشرط لميح إسرائنل صفقات قروض بقيمة 

مهوري وكذلك أعضاء من الحزب الديمقراطي خاصًة هؤالء المرشحنن النتخابات الرئاسة الحزب الج
، ومن المعروف أن بوش األب لم ييجح في تمديد رئاسته لوالية نثانية، وكان أحد أسباب 1992للعام 

 ذلك يعود إلى موقف اللوبي الصهنوني وعقابه على القرار المشار إليه.
ضغط بقّوة على الرئيس الديمقراطي كلنيتون  1993فاوضات أوسلو العام الجانب الفلسطنيي وأنثياء م

لمعالجة مسألة المستوطيات إاّل أّنه مع ذلك أصّر على وضعها في إطار قضايا الحل اليهائي، ما 
مّكن إسرائنل من خلق حقائق على األرض، ومع أن الحزب الديمقراطي قد أدان خطة الضم التي 
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ب في سياق صفقة القرن إاّل أّن هذه اإلدانة تم تبريرها في سياق الرؤية أعليت عيها إدارة ترام
 األمنركية للحفاظ على أمن الدولة العبرية.  

اليشطاء التقدمنون في الحزب الديمقراطي حاولوا وصف الوجود اإلسرائنلي في الضفة الغربية 
الحزب امتيعوا عن  غالبية أعضاء، إاّل أن 2020باالحتالل في برنامج الحزب الديمقراطي النتخابات 

النهودية األمنركية اللنبرالية لوصف « جي ستريت»هذا التوصيف وتجاهلوه تماما رغم دعم ميظمة 
 الوجود اإلسرائنلي في الضفة الغربية باالحتالل.

ومع أن الجانب الفلسطنيي رّحب بتصريحات القائم بأعمال السفنر األمنركي باألمم المتحدة ريتشاريد 
نلز في مجلس األمن قبل أّيام، إاّل أّن منلز الذي أّيد حل الدولتنن بّرر تأينده بضمان مستقبل م

إسرائنل كدولة ديمقراطية يهودية، متجاهاًل أي حديث حول المسألة االستيطانية رغم دعمه لحل 
   الدولتنن دون اعتبار أن العملية االستيطانية بحد ذاتها عقبة أساسّية أمام هذا الحل.

لذلك كله، عيدما تعتزم حكومة نتيياهو التقدم بخطة مقترحة إلدارة بايدن حول البياء االستيطاني في 
فإنها بذلك تسعى إلى دعم هذه اإلدارة ومن خلفها « إسرائنل النوم»الضفة الغربية حسب صحيفة 

م األمنركي في الحزب الديمقراطي لخطة الضم الترامبية، ربما بتوصيف وأسماٍء أخرى إال أن الدع
هذه الحالة قد يمر بهدوء ودون احتكاك بنن اإلدارتنن، وذلك رغم القلق اإلسرائنلي من أن عددا 
متزايدا من أعضاء الحزب الديمقراطي قد يشكلون عقبة أمام إقدام إدارة بايدن على اعتماد االقتراح 

زب الديمقراطي في المجلسنن اإلسرائنلي، باليظر إلى وصول عدد متزايد من التقدمننن لعضوية الح
 في اآلونة األخنرة.

 31/1/2021األيام، رام هللا، 
 

ك إسرائيلي جديد تجاه المقدسيين .51  تحرُّ
 د. عدنان أبو عامر

ترصد األوساط اإلسرائنلية جملة من التطورات التي حصلت لعشرات اآلالف من الفلسطنيننن 
لجيسية اإلسرائنلية، مع أن عددهم في الشطر المقيمنن في القدس، وتتمثل بإمكانية حصولهم على ا

ألًفا فقط يحملون هذه الجيسية، في حنن نشرت وزارة  15ألًفا،  330الشرقي للمديية المحتلة يصل 
 الداخلية اإلسرائنلية إجراًء للتقدم بطلب للحصول على الجيسية.

على الجيسية دون قنود هذا اإلجراء اإلسرائنلي قد يسمح لعشرات اآلالف من المقدسننن بالحصول 
كبنرة، والالفت أن يتم هذا بعد أكثر من خمسنن عاًما من احتالل المديية، مع أن نثلثهم حاصلون 
على جوازات أردنية مؤقتة، والثلثنن اآلخرين ليس لديهم جيسية، ومكانتهم في "إسرائنل" مصيفة بأنها 
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انون المواطية لتغننر بعالقة القوى دائمة، وقد يؤدي استخدام هذا اإلجراء لتطبنق قسم قديم بق
 السياسية داخل مجتمع القدس، وعالقتهم بـ"إسرائنل".

ميذ احتالل القدس، لم تُتخذ أي خطوات إسرائنلية لميح جيسنتها للمقيمنن الفلسطنيننن، في ظل قلة 
ه، وكذلك امتياع الفلسطنيننن أن فسهم عن التقدم االهتمام بهم، والمعارضة اإلسرائنلية لمثل هذا التوجُّ

بطلب للحصول على الجيسية اإلسرائنلية، فهذه الخطوة يمكن تفسنرها على أنها اعتراف بسيادة 
 االحتالل في المديية.

أكثر من ذلك، لم تهتم "إسرائنل" بميح جيسنتها للمقدسننن، وامتيعت الميظمات الدولية عن مطالبتها 
ا، واإلجراءات المعبِّرة عن السيادة، بما فنها ميح بميحهم جيسنتها، ألن المديية محتلة ُيحظر ضمه

الجيسية، ليست شرعية قانونية، مع أنه في العقود األولى من احتالل القدس، لم يكن النعدام 
 الجيسية تأنثنر كبنر على حياة المقدسننن.

وبة مرَّت سيوات عديدة، حصل فنها سكان الشطر الشرقي في القدس بمكانة "إقامة كافية"، رغم صع
الحفاظ على اإلقامة التي دفعت العديد ميهم لالنتقال إلى أحياء الضواحي خارج حدود البلدية، والقرى 
اليائية، وحتى التسعنييات لم يكن إلعادة التوطنن عواقب بعندة المدى، مع أنه بنن "إسرائنل" والضفة 

نن ميازلهم في القدس وأماكن الغربية يوجد تسلسل جغرافي يسمح لسكان المديية بالتيقل ِبُحرِّية ب
 العمل والدراسة في الضفة الغربية.

في االنتفاضة األولى، قنَّدت "إسرائنل" التيقل بنن شرقي القدس مع الضفة، وكثَّفت العمل ببياء جدار 
الفصل العيصري، ولم يعد شرق المديية والضفة مساحة مشتركة، وقد يؤدي العيش بضواحي المديية 

 دية لفقدان اإلقامة، نثم فقدان الوصول للمديية ذاتها.خارج ميطقة البل
العقبة الرئيسة لميح الجيسية اإلسرائنلية للمقدسننن هي التخلي عن الجيسية السابقة، وإتقان اللغة 
العبرية، والحاجة لتصريح جهاز األمن، ألنه ليس طلًبا لدخول "إسرائنل" فقط، بل تجييس لمن 

يس لتقدير وزير الداخلية الذي قد يمارس اعتبارات سياسية، وبيد يعيشون فنها، كما يخضع التجي
جديد يتمثل بميحها لمن ولد بعد قيام دولة االحتالل، وليس لديه أي جيسية، سيكون مواطًيا 
إسرائنلًيا، وإذا أقام فنها خمس سيوات متتالية، مع أن مثل هذا اإلجراء اإلسرائنلي الجديد سنترك 

 نة المجتمع الفلسطنيي المقدسي.تأنثنره على هوية ومكا
 31/1/2021، فلسطين أون الين
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 هكذا أدارت إيران "حرب الظالل" ضد إسرائيل .52
 أمنر بوخبوط

نقل قيادة فنلق القدس اإليراني، أحد األجهزة األميية الثمانية التابعة للحرس الثوري،  1997شهد العام 
االستخبارات الغربية أنها أمام قائد ذي من أحمد وحندي إلى قاسم سليماني، وسرعان ما أدركت 

 استراتيجية مختلفة وخطنرة.
الميظمة، التي تهدف إلى المساعدة في تصدير الثورة اإليرانية، مع زرع عدم االستقرار واإلرهاب في 
جميع أنحاء العالم على أساس مصالح نظام آية هللا، بدأت في الخضوع إلعادة التيظيم وقّسم 

ى: المخابرات، المالية، السياسة، العمليات الخاصة، وفي الوقت ذاته أنشأ فيه أذرعا سليماني فنلقه إل
 موزعة على جغرافيا الميطقة.

مع مرور الوقت اشتدت قوته في جميع أنحاء العالم. وسمح التقارب بنن المرشد األعلى خاميئي 
ضخمة، وتكثيف االختراق وسليماني له بالخوض في المجال السياسي وربط الميظمات بالمنزانيات ال

 في العديد من البلدان.
 االتصال الغامض

اليقاب عن لمحة نادرة عن العالم الغامض « الشاباك» -وكشف تحقنق أجراه جهاز األمن العام 
لفنلق القدس، وميهجية تدريب عمالئه، وإدخالهم، حنث اعترف نثالنثة فلسطنيننن من الضفة الغربية 

سيوات، وخضعوا هياك لتدريب  3من قبل اإليرانننن، وبقوا في إيران  بأنهم جيدوا 2012في العام 
 عسكري تحت إشراف الحرس الثوري، ليكون بمثابة القيادة لحركة حماس.

، التي ضربت «حماس»اتسمت العملية بأنها استراتيجية طويلة األمد، تهدف إلى السيطرة على قيادة 
وسيارات مفخخة، ولم تكن هذه المرة األولى التي « انتحارينن»إسرائنل في تلك السيوات من خالل 

، «األطول»يتلقى فنها نشطاء حماس العسكريون تدريبات عسكرية في إيران، لكيها الدورة األولى 
وأنثياء االستجواب اتضح أنه تم االتصال بهم بشكل ميفصل من قبل جهات اتصال من القيادة 

 العسكرية لحركة حماس في الخارج.
تمت وسط حفاظ على السرية، وانتحال شخصيات طالب « حماس»ي خاضها كوادر الدورة الت

يذهبون للدراسة في الجامعات في الخارج، دون توقيع جوازات سفرهم فور دخولهم إيران، كي ال 
تكتشف إسرائنل أمرهم فور العودة إلى األراضي الفلسطنيية، وتتضمن هذه الدورات: دراسات فارسية 

يية كاسفنن، والتدريب على األسلحة اليارية، والتعامل مع المتفجرات، ودورة عسكرية لثمانية أشهر بمد
شهرا. وكان في انتظارهم ضباط عسكريون في السودان، الذي يعمل حاليا على تطبيع عالقاته  15

 مع إسرائنل.
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 تدريبات عسكرية
إليراني، وخضعوا لدورة ، تحت رعاية الحرس الثوري ا1995و 1998بقي الثالنثة في إيران بنن عامي 

« يهودا»انثيان من قطاع غزة، وانثيان من «: حماس»تدريبية شارك فنها ستة من نشطاء 
 ، وانثيان من الخارج.«السامرة«و

وشملت الدورة التدريبات العسكرية واللياقة البدنية، دروس األسلحة، المالحة، قراءة الخرائط، العمل 
السرية، والسالمة الشخصية، التسلق، المشي على الحبل،  المنداني، تغننر المظهر، الحفاظ على

القفز بالمظالت، ركوب الدراجات اليارية، السباحة والغوص، ركوب القوارب، والدفاع عن اليفس، 
العمليات الخاصة، الهجمات المسلحة، حماية الشخصيات العامة، وحماية السيارات والمركبات 

 الخاصة.
في الخارج، آنذاك، « حماس«خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لـ وقاموا خالل تدريبهم بزيارة

ونائبه، موسى أبو مرزوق، وآخرين، ميهم عماد العلمي وأسامة حمدان، الذين شاركوا في تيظيم 
 استيعابهم وإقامتهم في إيران.

رية، قبل عودتهم إلى الضفة الغربية، خضع اليشطاء لعدد من الجلسات اإلعالمية واألنشطة التحضن
وتم توجنههم بشأن استمرار عملياتهم على األرض، وإنشاء بيية تحتية عسكرية ميفصلة في قطاع 

عادوا  1999من جهاز األمن العام )الشاباك(. وفي العام « حماس»غزة، وإنشاء جهاز أميي لحماية 
 عبر األردن ومصر وأوقفوا على المعابر.

عيدما سارع سليماني  2011واء، حتى العام معظم أنشطة فنلق القدس اختفت بعندا عن األض
لمساعدة نظام األسد في الحرب األهلية السورية، من خالل مستشارين وأسلحة ومقاتلنن، وإنشاء 
قوات إيرانية في جميع أنحاء سورية، والحقا على الحدود اإلسرائنلية، والسيطرة على لبيان، عبر 

، وإرسالهم «حزب هللا»شيات تحت قيادة إيران أو تجيند عشرات اآلالف من الشيعة كأعضاء في ملي
 للدفاع عن األسد.

من « الجهاد اإلسالمي«و« حماس«في الوقت نفسه، واصل فنلق القدس تهريب شحيات أسلحة لـ
، اشتملت شحيات 2011إيران عبر السودان وسنياء عبر أنفاق الحدود المصرية مع غزة، وفي العام 

كم، وألف قذيفة هاون،  40-20واريخ، معظمها لمدى طويل يبلغ األسلحة على عدة مئات من الص
 وعشرات الصواريخ المضادة للدبابات، وأطيان من المتفجرات والمواد الخام إلنتاج المتفجرات.

انفجرت دراجة نارية  2010كانون الثاني  12قبل عام، استيقظ كبار الحرس الثوري على كابوس. في 
تشرين  29لم اليووي مسعود علي محمدي. وبعد عشرة أشهر، في مفخخة بالقرب من سيارة العا
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، قام سائق دراجة نارية بتثبنت عبوة ناسفة على سيارة العالم اليووي ماجد شهرياري 2010الثاني 
 وقتله. فهم اإليراننون أن هذا توجه، ووجهوا أصابع االتهام إلى المؤسسة اإلسرائنلية.

كهنئة سرية داخل فنلق القدس لتركنز الجهود، والتسلل إلى  400 وقرر سليماني حنيها إنشاء الوحدة
دول أجيبية، بما فنها إسرائنل، وأوكل مهمة إنشائها إلى اللواء حامد عبد الحي، القائد السابق 

 لمخابرات فنلق القدس.
 العبري « والال»موقع 
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