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 الخارجية األمريكية: نعمل على إعادة المساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطيني قريباً   .1
"األيءم": أعلن متحدث علسءن وزابرة الخءبرجية األميبركية، مسء  أمس، قبرابر اإلدابرة األميبركية  -لقدس ا

الجديدة إعءدة المسءعدات اإلنسءنية للشاب الفلسطيني عاد أن أوقفتهء اإلدابرة السءعقة عبرئءسة دونءلد 
 تبرامب.

زابرة تامل عسبرعة على إعءدة وأشءبر نيد عبرايس، المتحدث علسءن الخءبرجية األميبركية، إلى أن الو 
 المسءعدات واإلعالن عنهء عاد أن أشءبر إلى أن قطاهء أضبر فقط عءألعبريء  الفلسطينيين.

وقءل عبرايس في اإليجءز الصحءفي اليومي، الذي تءعاته "األيءم"، "تنوي الواليءت المتحدة إعءدة 
كن ألن ذلك من مصلحة المسءعدات اإلنسءنية للشاب الفلسطيني، وال نقوم عذلك كمابروف، ول

 الواليءت المتحدة".
وتءعع، "لم يؤد وقف المسءعدات عن الشاب الفلسطيني إلى تقدم سيءسي ولم يؤمن تنءزالت من 

 القيءدة الفلسطينية، وعءلطعع فقد أضبر فقط عءلفلسطينيين األعبريء ".
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وا" إلى انه "ستامل وأشءبر عبرايس بردا على سؤال عشأن إمكءنية استئنءف المسءعدات لوكءلة "األونبر 
الواليءت المتحدة على تنشيط قيءدتنء اإلنسءنية وستامل على تحفيز المجتمع الدولي للوفء  عءلتزامءته 

 اإلنسءنية عمء في ذلك تجءه الشاب الفلسطيني".
وأكد عبرايس أن الواليءت المتحدة ستايد فتح القنصلية األميبركية في القدس الشبرقية وا عءدة فتح عاثة 

 طينيين في واشنطن، لكنه لم يحدد جدوال لذلك.للفلس
من جهة ثءنية، فقد أشءبر عبرايس إلى أن "الواليءت المتحدة ستواصل حث الدول األخبرى على تطعيع 

 عالقءتهء مع إسبرائيل، ولكن التطعيع ليس عدياًل عن السالم اإلسبرائيلي الفلسطيني".
 3/2/2021األيام، رام هللا، 

 
 تمع الدولي بالتدخل لوقف عملية هدم قرية حمصة الفوقااشتية يطالب المج .2

أدان برئيس الوزبرا  محمد اشتية في عيءن الثالثء ، إقدام قوات االحتالل اإلسبرائيلية على تنفيذ : برام هللا
عملية تهجيبر قسبري ألحدى عشبرة أسبرة من عءئلتي الاواودة، وأعو الكعءش في قبرية حمصة الفوقء 

وطءلب برئيس الوزبرا  المجتمع الدولي عءلتدخل الاءجل إلدانة تلك  شمءلية.العقياة في األغوابر ال
الاملية وتوفيبر الحمءية للمواطنين في القبرى والعلدات والخبرب التي تتابرض ألوسع عملية هدم 

كمء طءلب اإلدابرة األميبركية الجديدة لتبرجمة أقوالهء إلى أفاءل عحمءية  لمسءكنهم ومصءدبرة ألبراضيهم.
 .2334 األمن برقمين من خطبر االستيطءن، وتنفيذ القبرابر الصءدبر عن مجلس حل الدولت

 2/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اشتية يبحث مع وزير الخارجية االلماني المسار السياسي واالنتخابات .3
وزيبر الدولة للشؤون شدد برئيس الوزبرا  د. محمد اشتية، الثالثء  خالل اتصءل المبرئي، مع : برام هللا

على أهمية دعم مسءبر سيءسي مستند الى الشبرعية الدولية، وا عءدة  الخءبرجية األلمءني نيلز آنين،
حيء  عملية السالم على معدأ حل الدولتين، ودعم دعوة البرئيس محمود ععءس لاقد مؤتمبر سالم إ

شأ في ظبرف هءم لمواجهة دولي، قءئال: "مسءبر صيغة ميونخ هو مسءبر مسءند للبرعءعية الدولية، ون
ووضع برئيس الوزبرا  وزيبر الدولة األلمءني في صوبرة الجهود المعذولة لاقد  الضم وصفقة القبرن".

االنتخءعءت الفلسطينية، والحوابر الفلسطيني عين الفصءئل المختلفة، مطءلعء عإبرسءل مبراقعين لمبراقعة 
 سيبر الاملية االنتخءعية على أكمل وجه.

 2/2/2021، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال
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 الرجوب: االنتخابات ستتم في القدس "غصًبا عن نتنياهو" .4
قءل أمين سبر اللجنة المبركزية لحبركة "فتح" جعبريل البرجوب إن "االنتخءعءت الفلسطينية سيتم  :برام هللا

لبرجوب: "هنءك وأضءف ا إجبراؤهء في القدس غصعء عن برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي عنيءمين نتنيءهو".
إجمءع وطني حول إجبرا  االنتخءعءت في القدس، ووقتهء لنجال المابركة عين االحتالل والمجتمع 

وحول ملف حوابرات القءهبرة، قءل البرجوب إن هنء "مجموعة من القضءيء نبريد منءقشتهء  الدولي".
وأكد  نء مغلقة".وأتمنى من كل الوفود التقليل من التصبريحءت اإلعالمية، ويفتبرض أن تكون لقء ات

 البرجوب في تصبريحءت للتلفزيون البرسمي على أن "شاعنء لن يحتمل ولن يبرحم إن فشل الحوابر".
 3/2/2021وكالة معا اإلخبارية، 

 
 مليون اجمالي عدد الناخبين المسجلين 2.9لجنة االنتخابات الفلسطينية:  .5

ألف نءخب جديد  90ء ، عن إضءفة ، الثالثالمبركزية الفلسطينيةأعلنت لجنة االنتخءعءت : برام هللا
وأوضح المديبر التنفيذي  ألف. 900لسجل النءخعين ليصل عدد النءخعين حتى اللحظة، مليونين و

للجنة االنتخءعءت المبركزية هشءم كحيل، في حديث إلذاعة "صوت فلسطين"، أن الحملة االعالمية 
من الشهبر  10لتسجيل المقبربر في الـ للجنة الخءصة عءالنتخءعءت الاءمة تتدحبرج تصءعديء نحو عد  ا

وأضءف، أنه سيتم في هذه المبرحلة التبركيز  من الشهبر ذاته. 16شعءط/فعبرايبر الجءبري، وينتهي في الـ 
يضءح كيفية التسجيل، وتغييبر مبراكز االقتبراع  على عملية تسجيل النءخعين، والتأكيد على أهميته، وا 

مليون مواطن ومواطنة من  2.3مسجلين لالنتخءعءت علغ وعينت اللجنة، أن عدد ال عءلنسعة للنءخعين.
 مليون في الضفة الغبرعية وقطءع غزة. 2.8مجموعة أصحءب حق التسجيل العءلغ عددهم 

 2/2/2021، قدس برس
 

عداماته الميدانية "الخارجية" .6  الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم االحتالل وا 
برة الخءبرجية، المنظمءت الحقوقية واإلنسءنية عسبرعة توثيق جبرائم االحتالل وآخبرهء طءلعت وزا: برام هللا

اعدام الشءب محمد حسين عمبرو أول أمس، تمهيدا لبرفاهء الى الجنءئية الدولية والمحءكم المختصة، 
ودعت الخءبرجية في عيءن لهء، الثالثء ، المحكمة  وصوال لمحءسعة مجبرمي الحبرب اإلسبرائيليين.

 ية الدولية اإلسبراع في فتح تحقيق برسمي في جبرائم االحتالل عحق شاعنء.الجنءئ
 2/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مجدالني يدعو الشركاء الدوليين لتكثيف جهودهم لدعم شعبنا وفئاته الفقيرة والمهمشة .7
دعء وزيبر التنمية االجتمءعية أحمد مجدالني، الشبركء  الدوليين ومؤسسءت المجتمع المدني، : برام هللا
ف جهودهم لدعم شاعنء وفئءته الفقيبرة والمهمشة، وتازيز مناتهء، وتوفيبر متطلعءت الايش الكبريم لتكثي

وأعبرب عن قلقه من محءولة  والالئق لهء، وضمءن حصول المحتءجين على الخدمءت األسءسية.
تسييس المسءعدات اإلنسءنية، التي تقوض وتهدد حقوق اإلنسءن قءئال "نتطلع الى التاءون لضمءن 

وأوضح مجدالني أنه برغم الوضع  لتنسيق والتآزبر عين التدخالت اإلنسءنية والتدخالت التنموية."ا
القءئم في غزة وعدم قدبرة الحكومة على الامل هنءك عكل طءقتهء، فإننء أعقينء على تدخالتنء البرئيسة 

قلقه على  من مسءعدات نقدية منتظمة، ومسءعدات طءبرئة وخدمءت الصحة والتاليم والطءقة، مؤكداً 
 الوضع اإلنسءني الكءبرثي في قطءع غزة.

 2/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : نحن على مفترق طرق يتطلب مشاركة فاعلة في االنتخاباتحماس .8
دعء القيءدي في حبركة "حمءس"، برأفت نءصيف المواطنين كءفة، للمسءبرعة عتحديث عيءنءتهم : برام هللا

وقءل نءصيف، في تصبريح  االنتخءعي عمء يكفل حقهم في التصويت عءالنتخءعءت القءدمة.في السجل 
صحفي، االثنين: إن التسجيل في السجل االنتخءعي هو مقدمة لمشءبركة سيءسية فءعلة من المواطن، 
ن حق التصويت هو حق مقدس يجب الحفءظ عليه من أعنء  شاعنء ليختءبروا من يمثلهم ويقود  وا 

المبرحلة القءدمة. وأشءبر إلى أننء اليوم نقف على مفتبرق طبرق على المستوى الوطني  سفينتهم في
ومواجهة االحتالل وعلى مستوى الحيءة السيءسة الفلسطينية الداخلية في تبرتيب العيت الفلسطيني، 

 وهو مء يتطلب مشءبركة فءعلة من شبرائح شاعنء كءفة.
 2/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تدعو لتوافق وطني وبرنامج مشترك للكل الفلسطيني "الجهاد" .9

دعء عضو المكتب السيءسي لحبركة "الجهءد اإلسالمي" في فلسطين، نءفذ عزام، إلى توافق : غزة
وطني وعبرنءمج مشتبرك عين الكل الفلسطيني خالل حوابر القءهبرة المبرتقب عين الفصءئل األسعوع 

النتخءعءت الفلسطينية هي خطوة صغيبرة إلى جءنب وقءل عزام في تصبريحءت الثالثء : "ا المقعل.
 ملفءت أخبرى يجب أن نصل لحلهء مثل إصالح منظمة التحبريبر".
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وأكد أن حبركة الجهءد اإلسالمي تدعو إلى توافق وطني وعبرنءمج مشتبرك عين الكل الفلسطيني برغم  
 وجود الخالفءت، للدفءع عن الشاب الفلسطيني وحمءية ثواعته.

 2/2/2021، لإلعالم المركز الفلسطيني
 

 الهندي: حوارات القاهرة ستناقش انتخابات المجلس الوطني .10
أكَّد مسؤول الدائبرة السيءسية في حبركة الجهءد اإلسالمي د. محمد الهندي، الثالثء ، أن المسألة 
األسءسية التي ستنءقش خالل اجتمءع الفصءئل في الاءصمة المصبرية القءهبرة هو انتخءب مجلس 

وأوضح الهندي لقنءة "الميءدين"، أن الفصءئل  ني ُيايد عنء  المؤسسءت الفلسطينية.وطني فلسطي
الفلسطينية لديهء برؤية مشءعهة عءلنسعة لموضوع المجلس الوطني الفلسطيني، مشيبًرا إلى أنه في 
القءهبرة ستتم منءقشة مسألة إجبرا  انتخءعءت للمجلس الوطني الفلسطيني لوحده.  وقءل عضو المكتب 

يءسي للجهءد: "حبريصون على أن يكون هنءك موقف فلسطيني موحد؛ ألن الاديدين يبريدون الس
 التفلت من التزامءتهم". 

 2/2/2021، فلسطين أون الين
 

 حماس في الضفة تريد تمثياًل أوضح في المكتب السياسي": الشرق األوسط" .11
ي الضفة الغبرعية، وجهوا قءلت مصءدبر فلسطينية مطلاة، إن مسؤولين في حبركة حمءس ف برام هللا:

برسءلة لبرئيس المكتب السيءسي للحبركة، إسمءعيل هنية، من أجل برفع نسعة حصة الحبركة في المكتب 
السيءسي والاودة إلى السيءسة القديمة التي كءنت فيهء الحبركة في الضفة، تختءبر ممثلين منهء )أي 

وقءلت المصءدبر  أعضء  سبريين.يايشون عءلضفة( في المكتب السيءسي ويعقون عدون إعالن برسمي، 
، إن القيءدات، أوضحت، أن الضفة، إقليم يحق له انتخءب قيءدته وممثليه من «الشبرق األوسط»لـ

 الضفة نفسهء، وليس أشخءصًء من خءبرجهء أو معادين يايشون في الخءبرج.
 3/2/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 ضفةالراية الخضراء التي تمثل حماس مالَحقة في ال :قبها .12

جنين: أكد القيءدي في حبركة "حمءس" في الضفة الغبرعية، ووزيبر األسبرى السءعق، وصفي قعهء، أن 
انطالق قطءبر االنتخءعءت الفلسطينية كءن وال عد للمتحكمين في القبرابر عءلضفة الغبرعية من دعمه 

نه من عءلاديد من الخطوات الميدانية. وقءل قعهء في تصبريحءت خءصة لـ"فلسطين أون الين"، إ
المؤسف جدًّا أن المواطن في الضفة الغبرعية ال يلمس أي تغييبر يذكبر على الواقع الذي يايشه منذ 
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إصدابر برئيس السلطة الفلسطينية محمود ععءس مبراسيم االنتخءعءت ومواعيدهء. وأشءبر إلى أن 
لم تتوقف. في سيءسءت االعتقءل السيءسي، واالعتدا ات، وتكميم األفواه، كلهء مستمبرة حتى اللحظة، و 

مقءعل ذلك، نفى قعهء وجود أي معءدبرات حسن نية في سعيل دعم خطوة االنتخءعءت، كإعءدة برواتب 
األسبرى المحبربرين، التي ُقِطات على مبراحل. وأضءف: "كل مء على األبرض ياكس أجوا  تشءؤمية 

لى أن البراية غيبر مطمئنة إلى أن االنتخءعءت من الممكن أن تجبرى في منءخ منءسب". ونعه قعهء إ
الخضبرا  التي تمثل حبركة "حمءس"، مالَحقة في الضفة، متسءئاًل: "هل يضمن أي شخص أو جهة 
عدم مالحقة من يحمل البراية من عءب دعمه لحمءس في االنتخءعءت؟". ولفت القيءدي قعهء إلى وجود 

مكءنية تخوفءت واساة ملموسة عين مواطني الضفة الغبرعية، في ظل انتشءبر سالح الفلتءن ا ألمني، وا 
توظيفه لالعتزاز، واالستقوا  الشخصي، والتنظيمي، وبردع من يحءول أن يكون في قوائم انتخءعية 

 محددة كقوائم حبركة حمءس ومن تدعمهم.
 2/2/2021، فلسطين أون الين

 
 فصائل المقاومة: نرفض استبعادنا من حوارات القاهرة .13

دهء من المشءبركة في حوابرات القءهبرة، مؤكدة وفي برفضت فصءئل المقءومة الفلسطينية استعاء: غزة
إنجءح الحوابر المزمع عقده  عنه، ضبروبرةعيءن وصل "المبركز الفلسطيني لإلعالم"، الثالثء ، نسخة 

 في الاءصمة المصبرية عاد أيءم.
 2/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في موسكووفد من "الجهاد اإلسالمي" يعقد اجتماعًا موسعًا مع بوغدانوف  .14

عقد وفد حبركة الجهءد اإلسالمي عبرئءسة األمين الاءم للحبركة زيءد النخءلة، الثالثء ، اجتمءعًء : موسكو
موساًء مع الممثل الخءص للبرئيس البروسي لشؤون الشبرق األوسط ودول إفبريقيء، نءئب وزيبر الخءبرجية 

كة، وضع عوغدانوف في صوبرة وأشءبر عيءن "الجهءد اإلسالمي" إلى أن وفد الحبر  ميخءئيل عوغدانوف.
 التطوبرات السيءسية على صايد الوضع الداخلي الفلسطيني واالنتخءعءت المبرتقعة.

 2/2/2021، قدس برس
 

 تؤكد أهمية الحوار الوطني الذي سيعقد في القاهرة األسبوع المقبلفي رام هللا "القوى"  .15
ني الذي سيجمع الفصءئل في القءهبرة في أكدت القوى الوطنية واإلسالمية أهمية الحوابر الوط: برام هللا

الثءمن من هذا الشهبر، وأهمية إزالة أية عقعءت أمءم إنجءح االنتخءعءت كءستحقءق ديمقبراطي وتجديد 
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وشددت القوى في عيءن لهء، الثالثء ،  المؤسسءت ومدخل إلنهء  االنقسءم واستاءدة الوحدة الوطنية.
مءع الوطني، وبرفض أي مسءس عهذه الحقوق، والتأكيد على أهمية التمسك عءلثواعت وقبرابرات اإلج

وأكدت أهمية تضءفبر الجهود لتازيز وتفايل . على أن السالم واالستقبرابر يتطلب انهء  االحتالل
المقءومة الشاعية في كل األبراضي الفلسطينية المحتلة أمءم تصءعد االستامءبر االستيطءني وسبرقة 

 األبراضي واعتدا ات المستامبرين.
 2/2/2021، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة

 
 سقط ثاني طائرة مسيرة للجيش اإلسرائيليت   في غزة المقاومة .16

قءل مبراسل "قدس عبرس" في غزة، إن "المقءومة الفلسطينية، تمكنت، صعءح اليوم، من إسقءط : غزة
 ، جنوعي قطءع غزة".طءئبرة إسبرائيلية مسيبرة كءنت تحلق في األجوا  الشبرقية لمدينة خءن يونس

ويشءبر  وأضءف، أن "برجءل المقءومة وصلوا إلى المكءن، الذي سقطت فيه الطءئبرة، وسيطبروا عليهء".
وقءل أميبر عوخعوط،  إلى أن هذه الطءئبرة الثءنية، التي تسقطهء المقءومة في قطءع غزة، خالل يومين.

ثة، التي تسقط خالل أسعوع لجيش المبراسل الاسكبري، لموقع والال الاعبري، أن هذه الحوامة الثءل
 في لعنءن(. 1في غزة و 2االحتالل )

  2/2/2021، قدس برس
 

 اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات االحتالل في مخيم جنين .17
شهد مخيم جنين شمءل الضفة الغبرعية فجبر اليوم الثالثء ، اشتعءكءت مسلحة عين : الضفة الغبرعية

وأفءدت مصءدبر محلية،  وقوات االحتالل التي اقتحمت المخيم.  الاديد من المقءومين الفلسطينيين
عأن اشتعءكءت عنيفة دابرت في محيط المخيم لدى محءولة قوات االحتالل اقتحءمه، األمبر الذي 

 أبرغمهء على التبراجع تحت وقع إطالق البرصءص وضبراوة االشتعءكءت المسلحة.
 2/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الجاري 14لجنة إسرائيلية تناقش مشروع "إي واحد" االستيطاني يوم   .18

"األيءم": تجبري لجنة التخطيط المحلية التءعاة لمجلس استيطءني "ماءليه أدوميم" في البراعع  -القدس 
 عشبر من الشهبر الجءبري منءقشة حول مشبروع "إي واحد" االستيطءني، شبرق مدينة القدس المحتلة.

مة "عيبر عميم" اليسءبرية اإلسبرائيلية، إن حبركة "السالم اآلن" تلقت إشاءبرًا لحضوبر وقءلت منظ
من قعل "عيبر عميم"  2020المنءقشة في إطءبر االعتبراض المشتبرك المقدم ضد هذه الخطط في آب 
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ومنظمة "السالم اآلن" وجماية الادالة العيئية في إسبرائيل، وجمياهء منظمءت إسبرائيلية ماءبرضة 
 ولالستيطءن.للمشبروع 

 3,401ولفتت في هذا الصدد إلى ان المخططين االستيطءنيين في "إي واحد" ععءبرة عن إجمءلي 
 دونم. 2,100وحدة استيطءنية في منطقة تتألف من 

وقءلت: "يشكل هذان المخططءن الخطوة األولى في إنشء  منطقة معنية إسبرائيلية متجءوبرة تمتد من 
 كيلومتبرا من الخط األخضبر". 11طنة )ماءليه أدوميم(، على عاد القدس ععبر )إي واحد( إلى مستو 

وأضءفت: "سيؤدي تنفيذهء إلى تقسيم الضفة الغبرعية إلى شطبرين، شمءلي وجنوعي، فضاًل عن تقسيم 
الحيز الفلسطيني المتجءوبر عين القدس الشبرقية والضفة الغبرعية الضبروبري إلقءمة دولة فلسطينية قءعلة 

 قدس الشبرقية".للحيءة وعءصمتهء ال
 3/2/2021األيام، رام هللا، 

 
يران يمس باحتياجاتنا الحيوية .19  مؤرخ إسرائيلي: اتفاق بايدن وا 

أكد مؤبرخ إسبرائيلي، أن اتفءق اإلدابرة األمبريكية عبرئءسة جو عءيدن مع : أحمد صقبر -21عبرعي -غزة
انية في الشبرق األوسط هي إيبران سيمس حتمء عءحتيءجءت "إسبرائيل" الحيوية، منوهء عأن الهيمنة اإليبر 

 تهديد وجودي لـ"إسبرائيل".
ونوه برئيس عبرنءمج األمن الدولي عجءماة حيفء، دان شيفتءن، في مقءل نشبرته صحيفة "إسبرائيل اليوم"، 
إلى أن "إسبرائيل تقف أمءم تهديد واحد من شأنه أن يتطوبر إلى أعاءد وجودية، هو التهديد اإليبراني، 

السيطبرة، مضءف إليه ضاف إيبران عواسطة الاقوعءت، قمع تطوبرهء في وهو في هذه المبرحلة تحت 
 سوبريء في حبرب وقءئية محدودة، وفي بردع توسيع المواجهة عسعب تصميم إسبرائيل والواليءت المتحدة". 

يسقط من هذه الماءدلة عنءصبر هءمة، حيث  إيبرانولفت إلى أن "إدابرة عءيدن تساى إلى اتفءق مع 
يقيد فبرض هيمنتهء في المنطقة، ويمس على مدى الزمن عقدبراتهء العءليستية ستبرفض إيبران اتفءقء 

 والنووية".
وأكد أن "استاءدة معءدئ االتفءق السءعق أو تحسينه في الهوامش، سيابرض إسبرائيل ودوال عبرعية في 
، الخليج ومء خلفهء للخطبر"، موضحء أنه "عين النظءم القءئم في إيبران وعين إسبرائيل وهؤال  الابرب

 تجبري لاعة مجموعهء صفبر".
 3/2/2021، "21موقع "عربي 
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 رغم تحفظ الجيش كوخافي يوافق على حلف دفاعي أميركي ـ إسرائيلي .20
أعدى برئيس أبركءن الجيش اإلسبرائيلي، أفيف كوخءفي، موافقة واقتنءعء عدخول إسبرائيل : عالل ضءهبر

أمنية، وذلك خالفء للموقف  –إلى حلف دفءعي مع الواليءت المتحدة، خالل مداوالت سيءسية 
التقليدي للجيش ولجهءز األمن عمومء. وعحسب تقبريبر نشبرته صحيفة "هآبرتس" اليوم، الثالثء ، فإن 
 موافقة كوخءفي جء ت في أعقءب ضغوط موبرست عليه من جءنب برئيس الحكومة، عنيءمين نتنيءهو.

واليءت المتحدة خالل حملة حزب وكءن نتنيءهو قد طبرح فكبرة انضمءم إسبرائيل إلى حلف دفءعي مع ال
. وقءلت الصحيفة إن نتنيءهو أبراد حينهء أن 2019الليكود النتخءعءت الكنيست في أيلول/سعتمعبر الاءم 

 يظهبر نفسه "كزعيم عمستوى عءلمي"، المقبرب من البرئيس األميبركي في حينه، دونءلد تبرامب.
ءلية للكنيست، التي جبرت في آذابر/مءبرس وعءت موضوع الحلف الدفءعي أكثبر عبروزا في االنتخءعءت الت

 المءضي. 
 2/2/2021، 48عرب 

 
 تقرير: "إسرائيل" تتحول إلى منصة عالمية لالتجار بالبشر .21

كشف تقبريبر إسبرائيلي أن ظءهبرة االتجءبر عءلعشبر مء زالت حءضبرة، : عدنءن أعو عءمبر -21عبرعي
 وأصعحت في تنءم غيبر مسعوق على مستوى الاءلم.

"، فإن وحدة مكءفحة االتجءبر عءلعشبر تم 21بره موقع "زمن إسبرائيل"، وتبرجمته "عبرعيوعحسب تقبريبر نش
 إلغءؤهء، وعءت ضحءيء هذه الجبريمة المنظمة يقطنون في مالجئ.

وأضءف أن لديه الاديد من الشهءدات التي توثق وصول عشبرات الاءمالت األجنعيءت إلى إسبرائيل 
ح لتوظيف عمءل أجءنب، فإن عاضهن أجعبرن على منذ حوالي عءم، وبرغم أنهن حصلن على تصءبري

جءزات، مع مشءهد اإلذالل والجوع، وفقدن الكثيبر من  الامل على مدابر السءعة، دون فتبرات براحة وا 
 أوزانهن، ولم ُيسمح لهن عإغالق غبرفهن".

 2/2/2021، "21موقع "عربي 
 

 «عةهجمة إيرانية واس»اجتماع مصغر للحكومة اإلسرائيلية اليوم لمواجهة  .22
تل أعيب: في أعقءب الكشف عن ضعط مجموعة إيبرانيين، عينهم أوبروعيون من أصول إيبرانية، وهم 
ينشطون في دولة أفبريقية، لجمع مالومءت عن السفءبرات األميبركية واإلمءبراتية واإلسبرائيلية، دعء برئيس 

المصغبر في الوزبرا  اإلسبرائيلي، عنيءمين نتنيءهو، أعضء  الكءعنيت )أعضء  المجلس الوزابري 
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الحكومة، للشؤون السيءسية واألمنية، وماهم برؤسء  األجهزة األمنية(، إلى اجتمءع طءبرئ، ياقد اليوم 
 «.هجمة إبرهءب إيبرانية واساة»األبرعاء ، للتداول حول مء اعتعبره 

وقءل مقبرب من مكتب نتنيءهو، إن هنءك إشءبرات عديدة تعين أن إيبران قد قبربرت االنتقءم لسلسلة 
نفذت ضدهء، وعينهء اغتيءل قءئد فيلق القدس التءعع للحبرس الثوبري اإليبراني، قءسم سليمءني، عمليءت 

، محمد المصبري، الذي كءن «القءعدة»والاءلم النووي اإليبراني، محسن فخبري زادة، والبرجل الثءني في 
 مختعئًء عشكل سبري في طهبران، وعمليءت التفجيبر في مفءعل نتنز. وقد اختءبرت أن يكون شكل
االنتقءم في تنفيذ سلسلة عمليءت إبرهءعية ضد سفءبرات وقنصليءت ومكءتب تمثيل إسبرائيلية ومؤسسءت 

 يهودية في الاءلم، وضد سفءبرات إمءبراتية وأميبركية، واألمبر يستدعي تقييمء شءمال.
  3/2/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 إطالق سراح شرطيين إسرائيليين تورطا في حادثة طمرة .23

سء  اليوم الثالثء ، عن الشبرطيين اإلسبرائيليين المتوبرطين في حءدثة قتل شءعين فلسطينيين في ُأفبرج م
وعحسب موقع صحيفة ماءبريف الاعبرية، فإنه تم إطالق سبراحهمء دون  .48مدينة طمبرة داخل منءطق 

بر وادعى الشبرطيين أنهمء أطلقء النءبر عاد شاوبرهمء عخط قيد أو شبرط عاد سءعءت من استجواعهمء.
 حقيقي على حيءتهمء.

وطءلب عضو الكنيست نيتسءن هوبرويتز عفتح تحقيق عءجل في الحءدث، مشدًدا على ضبروبرة وقف 
من جهته، قءل قءئد الشبرطة في لوا  الشمءل شماون  االنتشءبر الكعيبر للجبريمة في العلدات الابرعية.

 من وصفهم عـ "المجبرمين".الفي: إن القوة الشبرطية تاءملت كمء هو مطلب منهء وسات لالشتعءك مع 
 2/2/2021القدس، القدس، 

 
 شمولي يترك الحياة السياسية مؤقتًا ويستقيل من الحكومة اإلسرائيلية .24

أعلن وزيبر الامل اإلسبرائيلي ايتسيك شمولي من حزب الامل، يوم األبرعاء ، أنه قبربر أخذ استبراحة 
كمء نقل عنه موقع -وأوضح شمولي  ء.من الحيءة السيءسية والنظبر في مواصلة طبريقه السيءسي الحقً 

أنه سيستقيل من منصعه في الحكومة، مشيبًرا إلى أن هذه هي الخطوة الصحيحة  -واي نت الاعبري
وقءل: "يجب أن يابرف القءدة كيفية االعتبراف عأخطءئهم، وتحمل  التي يجب القيءم عهء حءلًيء.

 المسؤولية".
 3/2/2021القدس، القدس، 
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 اح أ عطيت في العالم ودولة االحتالل تتصدر السباق العالميمليون جرعة لق مائة .25
مليون جبرعة من اللقءحءت المضءدة لفيبروس كوبرونء  100تم إعطء  أكثبر من  -)أ ف ب( -عءبريس

في جميع أنحء  الاءلم، عاد أقل من شهبرين من إطالق أولى حمالت التطايم الجمءعية في عداية 
 وكءلة فبرانس عبرس.كءنون األول/ديسمعبر، وفًقء لتاداد 

وتتصدبر دولة االحتالل اإلسبرائيلي إلى حد عايد سعءق التحصين في الاءلم، حيث تلقى حتى اآلن 
( على %21( السكءن جبرعة واحدة على األقل. وحصل ُخمس اإلسبرائيليين )%37أكثبر من ثلث )

 الجبرعة الثءنية، مستكملين عذلك عملية التطايم.
في جميع أنحء  الاءلم في العلدان ذات الدخل المبرتفع )عحسب  من الجبرعءت الماطءة %65تتبركز 

ضءفة إلى إسبرائيل، فإن هذه  %16تابريف العنك الدولي(، والتي يقطنهء  فقط من سكءن الاءلم. وا 
 الدول هي تلك الموجودة في أميبركء الشمءلية وأوبروعء والخليج.

 2/2/2021القدس، القدس، 
 

 هو يشكل حكومة ضيقةمقعدا لليكود ونتنيا 32استطالع:  .26
 32"، اليوم الثالثء ، حصول حزب الليكود على 103أظهبر استطالع للبرأي نشبره "براديو : محمد وتد

مقادا، وتمكن برئيس الحكومة اإلسبرائيلية، عنيءمين نتنيءهو، تشكيل حكومة يمين ضيقة تاتمد على 
 من أعضء  الكنيست. 61دعم 

و ألول مبرة منذ اإلعالن عن حل الكنيست والتوجه ويأتي هذا االستطالع، الذي يمنح نتنيءه
النتخءعءت براعاة عآذابر/مءبرس المقعل، إمكءنية تشكيل حكومة يمين ضيقة في حءل حصل على 

 توصية ودعم من قعل حزب "يمينء" عبرئءسة نفتءلي عينيت.
الجلوس في مقادا على موافقة نفتءلي عينيت على التوصية و  61وتاتمد الكتلة اليمينية المكونة من 

حكومة عبرئءسة عنيءمين نتنيءهو. فالى عكس جدعون سءعبر، لم يصبرح عينيت حتى اآلن أنه سينضم 
أو لن ينضم لحكومة عبرئءسة نتنيءهو، لكنه من نءحية أخبرى هو أحد أكعبر منتقديه لماءلجة الحكومة 

 ألزمة كوبرونء وياتعبر نفسه مبرشحء لبرئءسة الحكومة.
شخصء، فإن "يش عتيد" عبرئءسة  512أجبراه "عءنليس عوليتكس"، وشمل ووفقء الستطالع البرأي الذي 

مقادا، عينمء حزب "تكفء حداشءه" عزعءمة جدعون سءعبر  19يءئيبر العيد يازز قوته ويحصل على 
 13مقدا، عءلمقءعل حزب "يمينء" عبرئءسة عينيت، يتقدم عحصوله على  14يواصل التبراجع عحصوله على 

 مقادا.
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ع الذي نشبر في صحيفة "ماءبريف"، تازز األحزاب الحبريدية من قوتهء ومن خالل االستطال
مقءعد، ومثلهء يحصل حزب  8مقادا، حيث يحصل حزب "شءس" على  16االنتخءعية عحصولهء على 

 "يهدوت هتوبراة.
مقءعد، حيث تواصل التبراجع في  10عينمء القءئمة المشتبركة حصلت في االستطالع على 

 مقادا. 15مقادا، علمء أنهء ممثلة عءلكنيست عـ 11نحتهء في أقصى حد استطالعءت البرأي التي م
وفيمء أظهبر االستطالع تازيز قوة حزب العيد، وتقدم حزب عينيت، مع تبراجع قءئمة سءعبر، عين 

 مقءعد. 7االستطالع حفءظ حزب "يسبرائيل عيتنو"، عبرئءسة أفيغدوبر ليعبرمءن، على قوته عحصوله على 
 مقءعد. 4مقءعد، وحزب "ميبرتس" على  5ءسة ميبراف ميخءئيلي على ويحصل حزب الامل عبرئ

عينمء حزب "كءحول الفءن" عبرئءسة عيني غءنتس لن يتمكن من تجءوز نسعة الحسم، كمء أن حزعي 
"اإلسبرائيليين" عقيءدة برئيس علدية تل أعيب، برون حولدائي، و"الصهيونية الدينية" عبرئءسة عتسلئيل 

 عن "يمينء"، ال يتجءوزان نسعة الحسم لو أجبريت االنتخءعءت اليوم.سموتبريتش، المنشق حديثء 
وفي حءل تحءلفءت أحزاب "الصهيونية الدينية"، و"العيت اليهودي" و"عوتسمء يهوديت"، عبرئءسة إيتمءبر 

مقءعد، عندهء سيتبراجع  4عن غفيبر، ضمن قءئمة انتخءعية ستتجءوز نسعة الحسم وتحصل على 
 63لكن كتلة اليمين الداعمة لنتنيءهو في برئءسة الحكومة ستكون مؤلفة من مقادا،  30الليكود إلى 

 من أعضء  الكنيست.
 2/2/2021، 48عرب 

 
 بدور الشرطة اإلسرائيلية في تفشي الجريمة اً ديتند يتظاهرون 1948فلسطينيو  .27

شهدت عدة مدن وعلدات عبرعية داخل الخط األخضبر الثالثء  مظءهبرات شءبرك فيهء : األنءضول
عتقءعس السلطءت اإلسبرائيلية في إنفءذ القءنون ومالحقة عصءعءت اإلجبرام، وعدوبرهء في  آلالف تنديداً ا

شءب ُقتل  تزامن ذلك مع تشييع اآلالف في علدة طمبرة )شبرق مدينة عكء( جثمءنقد و  تفشي الجبريمة.
ت الشبرطة ، قماهذا السيءقوفي  في تعءدل إلطالق نءبر عاد مهءجمة مسلحين أحد منءزل العلدة.

، وعينهم نواب ونالمحتجحيث بردد  منهم. اإلسبرائيلية متظءهبرين في مدينة النءصبرة، واعتقلت عدداً 
وعءإلضءفة إلى طمبرة  عبرب في الكنيست، هتءفءت منءهضة للحكومة والشبرطة اإلسبرائيليتين.

 والنءصبرة، خبرجت مظءهبرات في منءطق أخبرى، عينهء مدينة أم الفحم.
 2/2/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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  فلسطين تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" .28
حملة التطايم ضد فيبروس "كوبرونء"، الثالثء ، معتدئة الفلسطينية عءشبرت وزابرة الصحة : برام هللا

عءلطواقم الصحية والطعية الاءملة في غبرف الانءية المكثفة داخل مبراكز ومستشفيءت عالج مبرضى 
 أشءبرت وزيبرة الصحة في حين جبرعة من لقءح موديبرنء. 2000نت تلقيهء وزابرة أعلالوكءنت  الفيبروس.

، خالل عد  حملة التطايم، إلى أن هذه الحملة سُتستكمل مع لقءح سعوتنيك مي الكيلة من جهتهء
ألف جبرعة من معءدبرة  37جبرعة عاد أيءم، إضءفة إلى  5,000البروسي، حيث ستصل فلسطين 

. شتبرت لقءحءت استبرازانيكء وستصل فلسطين خالل الفتبرة المقعلةأن الحكومة امعينة أيضًء  كوفءكس.
نقل جز  من  2/3 له، فيمء سيتم يوم األبرعاء  أن التطايم عدأ كمء كءن مخططءً وقد أوضحت 

ألف نسمة في فلسطين،  200ماليين و 3الوصول إلى تطايم عحيث يتم  ،التطايمءت إلى قطءع غزة
 .خالل شهوبر

 2/2/2021، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 
 

 شهور 4 لفترة األقصىالمسجد د اثنين من موظفي ابعجدد إياإلسرائيلي االحتالل  .29
إعاءد اثنين من موظفي المسجد تجديد قبربرت سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي، الثالثء ، : القدس المحتلة

لمدة ضي قد قبربرت إعاءدهم عاد أن كءنت األبرعاء  المء شهوبر. 4األقصى عن مكءن عملهم، لمدة 
 أسعوع مع إمكءنية تجديد فتبرة إعاءدهمء لفتبرات أطول.

 2/2/2021، قدس برس
 

 من سجون األجهزة األمنية في الضفة اإلفراج عن نجله  رئيس السلطةكاتب من غزة يناشد  .30
عن نءشد الكءتب الفلسطيني طالل عوكل، برئيس السلطة الفلسطينية محمود ععءس، التدخل لإلفبراج 

في السجن المبركزي لالستخعءبرات في برام هللا، منذ ثالثة أيءم وهو  ةاعنه المحتجز عدون أسعءب وجيه
 يتابرض للضبرب والشعح وعدم السمءح له عءلنوم والتهديد عءلقتل.

 2/2/2021، فلسطين أون الين
  

 48لمحتلة عام لقطاع غزة باتجاه األراضي ا اجتاز السياج األمني قوات االحتالل تعتقل فلسطينياً  .31
اجتءز السيءج األمني الفءصل  فلسطينيءً  اعتقلت قوات االحتالل اإلسبرائيلي، الليلة المءضية، شءعءً : غزة

الشءب السءعع الذي تاتقله قوات االحتالل عاد  وهو .1948عءتجءه األبراضي المحتلة عءم ، لقطءع غزة
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تسللوا من  فلسطينيءً  56ءم المءضي اعتقءل قوات االحتالل سجلت الا. علمًء أن اجتيءزه السيءج األمني
 .1948قطءع غزة عءتجءه األبراضي الفلسطينية المحتلة عءم 

 3/2/2021، قدس برس

 
 مصر تنفي تأثير خط مالحي إسرائيلي على قناة السويس .32

وكءالت: نفت مصبر، الثالثء ، أية تأثيبرات سلعية كعيبرة قد تواجههء قنءة السويس، عسعب  -القءهبرة 
 مالحة إسبرائيلية تمتد عين العحبر األحمبر والعحبر المتوسط الواقاين جنوب إسبرائيل وغبرعهء.خطوط 
في عيءن، أن مسءبر القنءة سيظل األقصبر واألكثبر أمنًء للبرعط عين الشبرق ” هيئة قنءة السويس“وذكبرت 

كلفة والغبرب، حيث تتمكن حءويءت النقل العحبري ععبر القنءة من نقل كميءت أكعبر من العضءئع، وعت
 أقل من أية مسءبرات عبرية.

يأتي النفي عاد أن أوبردت وسءئل إعالم عبرعية ووكءالت أنعء ، عن تأثيبرات سلعية ستتابرض لهء القنءة 
عسعب خطوط عبرية تتجهز إسبرائيل الستئنءف تشغيلهء خءصة في نقل النفط ومشتقءته من مينء  إيالت 

 عحبر المتوسط.على العحبر األحمبر، وصوال إلى مينء  عسقالن على ال
 2/2/2021، القدس العربي، لندن

 
 اتفاق "أردني فلسطيني" على تأسيس منطقة حرة مشتركة وتذليل عقبات زيادة التجارة البينية .33

عن وجود خطة عمل أعدت عءم ، وزيبر الصنءعة والتجءبرة والتموين األبردنية مهء الالي : كشفتعمءن
األبردن وفلسطين، هدفهء زيءدة التعءدل التجءبري وزيءدة ، عءإلضءفة إلى لجنة وزابرية مشتبركة عين 2019

من جهته، أكد أمين عءم وزابرة  االستثمءبرات عين العلدين، وعحث قوائم السلع ذات االهتمءم المشتبرك".
الصنءعة والتجءبرة والتموين األبردني يوسف الشمءلي، أن مذكبرة التفءهم مع الموقاة مع األشقء  

محءوبر، من أهمهء انشء  شبركة منءطق حبرة أبردنية فلسطينية، تامل على الفلسطينيين عنيت على عدة 
زيءدة التعءدل التجءبري عين العلدين، وتوساة ماعبر الملك حسين وجءبري الامل اآلن من قعل الشبركة 

ولفت إلى أن محءوبر مذكبرة التفءهم، شملت زيءدة الصءدبرات األبردنية  المطوبرة على توساة الماعبر.
ابرفة احتيءج السوق الفلسطيني، وزيءدة حصة الصنءعءت األبردنية من السلع التي إلى فلسطين ععبر م

 ال يصناهء السوق الفلسطيني، ومشءبركة الشبركءت األبردنية عءلاطء ات الحكومية الفلسطينية.
 2/2/2021، قدس برس
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 بحريني على التعاون األمني -اتفاق إسرائيلي  .34
إلسبرائيلي، أميبر أوحءنء، ووزيبر الداخلية العحبريني، براشد اتفق وزيبر األمن الداخلي ا: محمود مجءدلة

جء  ذلك خالل محءدثة أجبراهء الوزيبران  عن ععد هللا آل خليفة، على التاءون المشتبرك عين وزابرتيهمء.
واتفق الوزيبران على  "(.11ععبر دائبرة تلفزيونية مغلقة، الثالثء ، عحسب القنءة الاءمة اإلسبرائيلية )"كءن 

 ات الالزمة إلطالق التاءون المشتبرك، وقءم كل منهمء عدعوة نظيبره لزيءبرة عالده، وفق عد  اإلجبرا
ووصفت وسءئل اإلعالم اإلسبرائيلية المحءدثة عين أوحءنء وآل خليفة عأنهء كءنت "دافئة  المصدبر ذاته.

 وودية".
 2/2/2021، 48عرب 

 
 ةمليون دوالر ِمَنح اللجنة القطرية إلعمار غز  422نحو مليار و .35

برامي برمءنة: علغ إجمءلي الِمَنح القطبرية الموجهة لقطءع غزة عْعبر "لجنة إعءدة إعمءبر غزة" منذ  - غزة
مليون  360ألف دوالبر(. وآِخبر هذه المنح منحة ) 400مليوًنء و 422)مليءبًرا و 2012انطالق عملهء في 

برواتب موظفين عغزة،  دوالبر( أعلنهء أميبر دولة قطبر، سُتصبرف على مدابر عءم كءمل، ستستخدم لدفع
 وتقديم مسءعدات مءلية لألسبر المتاففة وتشغيل محطة الكهبرعء  الوحيدة عءلقطءع.

أن قطبر تساى لتنويع المشءبريع:  ،لصحيفة "فلسطين" وعيَّن االختصءصي االقتصءدي د.ماين برجب
ناءشية إسكءنية، وتاليمية، وصحية، وعنية تحتية، وطبرق، وغيبر ذلك من المشءبريع اإلغءثية واإل

 الاءجلة، وأن المشءبريع تأتي عدبراسة حسب االحتيءج.
 2/2/2021، فلسطين أون الين

 
 الكشف عن مشاريع إسرائيلية جديدة مع السودان .36

 كشفت صحيفة إسبرائيلية عن مشءبريع مشتبركة جديدة عين االحتالل والسودان.: عدنءن أعو عءمبر
"، أن "الاالقءت 21بريف" تبرجمته "عبرعيوذكبرت الكءتعة يهودا شءبروني في تقبريبر عصحيفة "ماء

السودانية اإلسبرائيلية آخذة في التطوبر، ومن المتوقع أن يبرسل السودان قبريعًء وفدًا من برجءل األعمءل 
لتاميق التاءون مع نظبرائهم اإلسبرائيليين، على أن يكون ذلك عداية لاالقة طويلة ثنءئية". وأضءفت أن 

إيلي كوهين إلى السودان األسعوع المءضي تكللت عءلنجءح، وقد  "زيءبرة وزيبر المخءعبرات اإلسبرائيلي
لخبرطوم إجبرا  التاءون عين العلدين في مشءبريع جزئية في مجءالت الطءقة لتقبربر خالل زيءبرته األخيبرة 

المتجددة والصحة والطيبران، على أن يتم تنفيذ هذه المشءبريع من قعل قطءع األعمءل المختلفة". 
منءقشة عدد من المشءبريع االقتصءدية المشتبركة األخبرى خالل االجتمءعءت  وأشءبرت إلى أنه "تمت
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عين مسؤولي الجءنعين، اإلسبرائيلي والسوداني، مع التبركيز على مجءالت الميءه والزبراعة والطءقة 
 المتجددة والصحة والطيبران، عمء في ذلك عنء  مبرافق تحلية الميءه والطءقة المتجددة". 
 2/2/2021، "21موقع "عربي 

 
 لوزير خارجية المغرب مع نظيره اإلسرائيلي "ودية"مكالمة  .37

البرعءط: أجبرى نءصبر عوبريطة، وزيبر الخءبرجية المغبرعي، أمس، معءحثءت هءتفية مع نظيبره اإلسبرائيلي 
، إنه أجبرى أول مكءلمة «تويتبر»وقءل وزيبر الخءبرجية اإلسبرائيلي في تغبريدة على  غءعي أشكينءزي.

اتفقنء على الامل ماء »وأضءف  «.كءنت دافئة وودية»مغبرعي، التي وصفهء عأنهء هءتفية مع نظيبره ال
سبرائيل لقد نءقشنء أيضء برفع مستوى »وزاد أشكينءزي، قءئال «. لتسبريع تنزيل االتفءقءت عين المغبرب وا 

 «.التاءون الثنءئي، فضال عن القضءيء اإلقليمية ذات االهتمءم المشتبرك
 3/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 في مقدمة أولويات المملكة ةالفلسطيني: القضية ةالسعودي .38

جدد مجلس الوزبرا  الساودي )الثالثء (، مء أكدته المملكة في كلمتهء لمجلس األمن الدولي  نيوم:
الفلسطينية، من حيث التزامهء عءلسالم خيءبرًا استبراتيجيًء، واهتمءمهء وحبرصهء  حول القضية القضية

وشدد  على وحدة األبراضي الابرعية وسيءدتهء وسالمتهء، وعدم قعول أي مسءس يهدد استقبرابر المنطقة.
عبرئءسة خءدم الحبرمين الشبريفين، الملك سلمءن عن  -ععبر االتصءل المبرئي  -المجلس خالل جلسته 

زيز، على النهج الثءعت للمملكة ومواقفهء البراسخة تجءه القضية الفلسطينية, عأنهء في مقدمة ععد الا
أولويءتهء واهتمءمءتهء، ووقوفهء مع الشاب الفلسطيني للوصول إلى حل عءدل وشءمل وفق قبرابرات 

 .2002الشبرعية الدولية ومعءدبرة السالم الابرعية 
 2/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 بية لنقل سفارة كوسوفو إلى القدسإدانات عر  .39

أدان األمين الاءم لجءماة الدول الابرعية، أحمد أعو الغيط، وبرئيس العبرلمءن الابرعي، عءدل  القءهبرة:
الاسومي، في عيءنين منفصلين، أمس، اعتبراف كوسوفو عءلقدس عءصمة إلسبرائيل، وقبرابرهء افتتءح 

عو الغيط عن إدانته، عأشد الاعءبرات، مء أقدمت وأعبرب أ سفءبرة في المدينة الواقاة تحت االحتالل.
القبرابر عءبٍر عن الشبرعية، ويمثل خبرقًء للقءنون الدولي الذي ياتعبر مدينة »عليه كوسوفو، مؤكدًا أن 

 «.القدس أبرضًء محتلة، ويحظبر نقل السفءبرات إليهء
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إلسبرائيل،  كذلك أدان برئيس )العبرلمءن الابرعي(، عءدل الاسومي، اعتبراف كوسوفو عءلقدس عءصمة
عشأن عدم اعتبراف مجلس األمن  2016لاءم  2334مشيبرًا في هذا السيءق إلى قبرابر مجلس األمن برقم 

وشدَّد، على أن  عأي تغييبرات تجبريهء القوة القءئمة عءالحتالل، في القدس، عغيبر طبريق المفءوضءت.
 عموجب القءنون الدولي.قبرابر كوسوفو في هذا الشأن، ليس له أي أثبر قءنوني وياتعبر ملغيء وعءطال، 

 3/2/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيل": ال مانع من التطبيع مع باليمن رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي .40
اليوم  RTكشف برئيس المجلس االنتقءلي الجنوعي في اليمن عيدبروس الزعيدي خالل لقء  خءص مع 

وقءل الزعيدي إن التطعيع مع إسبرائيل مسألة  الثالثء ، أنه من الممكن تطعيع الاالقءت مع إسبرائيل.
وأوضح أنه ال توجد اتصءالت مع  وابردة عندمء تكون لدينء دولة وعءصمة تخص الجنوب الابرعي.

إسبرائيل وأفءد عأنهم عءبركوا تطعيع عاض الدول الاالقءت مع تل أعيب، مشيبرا إلى أنه ال توجد مسءع 
م دولة ذات سيءدة عءصمتهء عدن فإنه من حقهم أن وعين أنه إذا أصعحت له اآلن في هذا الصدد.

 يابرضوا التطعيع مع إسبرائيل، مشددا على أنه حق سيءدي لهم.
 2/2/2021روسيا اليوم، 

 
 باعت بنغالديش برنامجا متطورا للتجسس على هواتف المعارضين "إسرائيل": "لجزيرة"ا .41

في عنغالديش اشتبرى سبرا عبرامج  كشفت وحدة تحقيقءت الجزيبرة عن أن جهءز االستخعءبرات الاسكبري
وأوضح تحقيق الجزيبرة أن ضعءطء في االستخعءبرات اإلسبرائيلية قدموا  تجسس متطوبرة من إسبرائيل.

وبركزت الدوبرة  دوبرة لضعءط في استخعءبرات عنغالديش لتدبريعهم على برصد واختبراق هواتف ماءبرضين.
وثءئق حصلت عليهء الجزيبرة عن أن  التدبريعية على تقنيءت برصد واعتبراض الهواتف النقءلة. وكشفت

(، التي أسسهء عمال  PICSIXأجهزة المبراقعة في عنغالديش تم شبراؤهء من شبركة "عيكسيكس" )
 سءعقون في المخءعبرات اإلسبرائيلية.

 3/2/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من نقل سفارتها إلى القدسكوسوفو االتحاد األوروبي يحذر  .42

سءعة على إعالن وزيبر الخءبرجية اإلسبرائيلي  24ئيل هيوم": إنه و"عاد قءلت صحيفة "يسبرا: عبروكسيل
ونظيبرته من كوسوفء عن تأسيس عالقءت دعلومءسية عين "إسبرائيل" وكوسوفو، والتي يتوقع أن تقيم في 



 
 
 
 

 

 21 ص             5450 الادد:             2/3/2021 برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

إطءبرهء كوسوفو سفءبرة في القدس المحتلة، لفتوا في االتحءد األوبروعي اليوم إلى أن كل سفءبرات دول 
 وبروعي موجودة في "تل أعيب".االتحءد األ

عقب ذلك، قءلت الصحيفة: إن االتحءد األوبروعي حّذبر كوسوفو من إقءمة سفءبرة في القدس خالفًء 
 لموقف االتحءد، وتوقاوا منهء الامل عءلتنسيق ماهم، "وعدم تابريض هوية كوسوفو األوبروعية للخطبر".

 2/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 ياهو: أسبوعان على التنصيب وال اتصال بينهمابايدن يعاقب نتن .43
برغم مبروبر أسعوعين على تنصيب البرئيس األميبركي، جو عءيدن، إال أنه امتنع حتى : عالل ضءهبر

اليوم عن إجبرا  االتصءل الهءتفي التقليدي مع برئيس الحكومة اإلسبرائيلية، عنيءمين نتنيءهو. وقد أجبرى 
د من الدول، عينهء كندا، المكسيك، عبريطءنيء، فبرنسء، ألمءنيء، عءيدن اتصءال هءتفيء كهذا مع قءدة عد

 بروسيء، اليءعءن وأمين عءم حلف شمءل األطلسي )النءتو(.
اإلقليمية"، الدكتوبر  –الماهد اإلسبرائيلي للسيءسة الخءبرجية  –وبرأى مديبر قسم األعحءث في "ميتءفيم 

لكتبروني اليوم، الثالثء ، أن عءيدن "يجفف" بروعي كيعبريك، في مقءل نشبره في موقع "ْزمءن يسبرائيل" اإل
نتنيءهو عشكل غيبر مألوف. وأشءبر إلى أن البرؤسء  األميبركيين السءعقين، من جوبرج عوش األب حتى 
دونءلد تبرامب، أجبروا اتصءالت مع برؤسء  حكومءت إسبرائيليين خالل فتبرة تتبراوح عين يومين إلى ستة 

 أيءم عاد تنصيعهم.
 2/2/2021، 48عرب 

 
 .. وبعثة لمراقبة آلية االنتخابات الفلسطينيةناقش إمداد محطة التوليد بغزة بخط الغازتس وروباأ .44

يحيى الياقوعي: كشف المتحدث عءسم االتحءد األوبروعي شءدي عثمءن النقءب عن  -غزة -برام هللا 
عءت الفلسطينية، عزم االتحءد إبرسءل عاثة استكشءفية؛ لدبراسة اآلليءت الفنية والجوانب التقنية لالنتخء

مؤكًدا في الوقت ذاته، أن االتحءد سينءقش الشهوبر المقعلة مع األطبراف ذات الاالقة مشبروع إنشءبر 
خط "الغءز" الخءص عمحطة توليد الكهبرعء . وأوضح عثمءن لصحيفة "فلسطين" أن العاثة 

وصولهء في األسعوعين  االستكشءفية سُتادُّ تقبريبًرا فنيء حول آليءت البرقءعة على االنتخءعءت، مبرجًحء
المقعلين. وأفءد عأن االتحءد والعبرلمءن األوبروعيين تسلَّمء دعوة برسمية من لجنة االنتخءعءت المبركزية، 
قعل أسعوعين، دعوة مبراقعين أوبروعيين لإلشبراف على االنتخءعءت الفلسطينية على غبرابر الدوبر المشءعه 

 م. 2006في االنتخءعءت السءعقة عءم 
 2/2/2021ين، فلسطين أون ال
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 "إسرائيل"من سيكون سفير الواليات المتحدة الجديد لدى  .45
نشبر موقع واي نت الاعبري، تقبريبًرا حول الهوية المحتملة للسفيبر األميبركي الجديد لدى إسبرائيل، مع 

وعحسب الموقع، فإن هنءك عدد من الشخصيءت برعمء تتولى هذا  انتهء  مهمة السفيبر ديفيد فبريدمءن.
 عينهم السفيبر السءعق دان شءعيبرو الذي عمل سفيبًرا في عهد عءبراك أوعءمء لدى تل أعيب. المنصب، من

ووفًقء للموقع، فإنه حتى وقت قبريب كءن المبرشح برام إيمءنويل عمدة شيكءغو السءعق وبرئيس موظفي 
تتالق  العيت األعيض في عهد أوعءمء، مشيبًرا إلى أنه الحًقء تم استعاءد تايينه في هذا المنصب، وذلك

 عاالقته الغءمضة مع برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي عنيءمين نتنيءهو.
وسعق أن هءجم إيمءنويل نتنيءهو واتهمه عءلتدخل في االنتخءعءت األميبركية، وانتقءده له خالل زيءبرته 

 للعيت األعيض في عهد أوعءمء.
ئب وزيبر الخءبرجية وتضم قءئمة المبرشحين للمنصب، إلى جءنب شءعيبرو، الدعلومءسي توم نيدز نء

األسعق في إدابرة عيل كلينتون، واآلخبر مءيكل أدلبر وهو صديق شخصي لعءيدن، وعضو الكونغبرس 
اليهودي السءعق بروعبرت ويكسلبر، إلى جءنب عءموس هوشتءين المسؤول السءعق في وزابرة الخءبرجية 

 األميبركية، وهو الذي يتحدث الابرعية عطالقة.
شءعيبرو الذي يقطن حءلًيء في برعنءنء داخل إسبرائيل، ضمن قءئمة وأشءبر الموقع، إلى أن اسم دان 

المبرشحين لمنصب مسءعد وزيبر الخءبرجية لشؤون الشبرق األوسط، عداًل من ديفيد شنكءبر الذي توسط 
 عين إسبرائيل ولعنءن في مفءوضءت تبرسيم الحدود االقتصءدية العحبرية.

 2/2/2021القدس، القدس، 
 

 وَهَزم الرصاص بالكلمة« أوسلو»عبد الستار قاسم: قاَتل  .46
، والمكءفح ضد اتفءق «المقءتل على زنءد الكلمة»برحل الكءتب والمحلل السيءسي، : مي برضء-نءعلس 

المستجّد عاد أسعوعين « كوبرونء»أوسلو حتى البرمق األخيبر، ععد الستءبر قءسم. قضى البرجل عفيبروس 
ٍع كءلقءدة، إذ ناءه شاعه وفصءئل عديدة في من إصءعته. ومع أنه لم يمتشق العندقية، فإنه برحل عودا 

صءحب »الجنءزة حضوبرًا، وعّجت وسءئل التواصل االجتمءعي عسبرد مواقفه الثءعتة وكلمءته الوطنية. 
هو الوصف األكثبر شيوعًء في برثء  النءس له، خءصة أنه لم ينَحز يومًء إلى صف « كلمة الحق

عاد سنوات قصيبرة من انتمءئه « فتح»مغءدبرة صفوف ، عل مّكنته فبراسته من «السالم واتفءق أوسلو»
ومؤمنًء عءلمقءومة « أوسلو»إلى الثوبرة الفلسطينية، ليقضي البرجل سنوات حيءته منّظبرًا ضد 

 «.االعتمءد على الذات»و
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ظل قءسم ثءعتًء برغم عطش الادو اإلسبرائيلي عه ومالحقة السلطة الفلسطينية له، وهو من قلة من 
والهجوم على السلطة الفلسطينية « أوسلو»ت النخعوية التي استمبرت في انتقءد المثقفين والشخصيء

، عقي الشخصية الوحيدة «حمءس»و« فتح»من دون توقف. حتى في مبراحل ماينة كءالنقسءم عين 
 1979عصوت عءٍل في الضفة. ومنذ « النهج التفءوضي االستسالمي»غيبر الحزعية التي تهءجم 
)في إشءبرة إلى شءه إيبران(، تنعأ فيه « سقوط ملك الملوك»كتءعًء عانوان  وقءسم يتكلم عوضوح، وخطّ 

كءنت الكتءعة آنذاك ضبرعًء من ضبروب الكفبر والتشكيك »عإسبرائيل، فقءل: « منظمة التحبريبر»عءعتبراف 
في الثوبرة والثوابر، لكنني كنت واضحًء وأعي أن مثل هذه القيءدة لن تقود الشاب الفلسطيني إال إلى 

 «.ماالستسال
لم يوِل البراحل اهتمءمًء لمشبروع الدولة التي تنءدي عهء السلطة، فهو يبرى أن المشكلة األولى هي حق 

الكذعة »ويضيف: «. أمء الدولة، فيصناهء النءس»تقبريبر المصيبر ال الدولة، وأيضًء عودة الالجئين... 
وأكثبر مبرونة من الاظيمة هي محءولة إبرضء  الاءلم والساي إلى إثعءت أن الفلسطيني ألين 

ومع أنه يتمءهى مع «. اإلسبرائيليين، مع أن هذا الاءلم هو الذي شبّرد شاعي ومنح فلسطين لليهود
، وتءبرًة أخبرى ياود إليه «يغسل يده من قيءدة السلطة والفصءئل كلهء»نعض الشاب، يعدو تءبرة يءئسًء و

تهء الحقة التي فقدتهء عفال عاض لقد أعءد المقءتلون في غزة قضيتنء الفلسطينية إلى مكءن»األمل: 
وخالل تلك الحبرب، اعتقله الادو «. الفلسطينيين المتآمبرين وعاض األنظمة المتاءونة مع إسبرائيل

 ألسعوع عسعب مواقفه وتصبريحءته.
 

 مالحقة م رّكبة
، وحءز 1948ينحدبر قءسم من علدة ديبر الغصون شمءل طولكبرم وهو من مواليدهء إعءن النكعة في 

بريوس في الالوم السيءسية من الجءماة األميبركية في مصبر، ثم نءل المءجيستبر في الالوم العكءلو 
السيءسية من جءماة والية كنسءس، إضءفة إلى المءجيستبر في االقتصءد من جءماة ميزوبري، ثم 

. عءد إلى عّمءن وعمل محءضبرًا قعل أن 1977الدكتوبراة في الفلسفة السيءسية من الجءماة نفسهء عءم 
وُيسحب منه جواز سفبره األبردني. عاد فصله عءد إلى  1979فصل من الجءماة األبردنية عءم يُ 

، كمء عمل محءضبرًا غيبر متفبرغ 1980فلسطين محءضبرًا في جءماة النجءح الوطنية في نءعلس منذ 
 في جءماتي القدس وعيبرزيت، وخالل االنتفءضة األولى اعتقله الادو اإلسبرائيلي أبرعع مبرات إدابريًء ثم
وضاه قيد اإلقءمة الجعبرية، وقد ُمِنع من السفبر نهءئيًء، ليأتي عهد السلطة ويتكبربر اعتقءله أيضًء. 

« عيءن الاشبرين»االعتقءل األعبرز خالل حكم يءسبر عبرفءت جء  في نهءية التساينيءت عسعب إصدابر 
 الذي صءغته شخصيءت ونخب تطءلب عبرفءت عمكءفحة الفسءد وتنفيذ إصالحءت في السلطة.
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منع السفبر واالعتقءالت ليسء األسلوعين القمايين الوحيدين اللذين تابّرض لهمء، عل ُأطلقت عليه النءبر 
، وأصيب آنذاك عأبرعع برصءصءت، ليتّهم 1995مبرابرًا من عنءدق لم تبُرقهء كلمءته. أول حءدثة كءنت عءم 

تابرض لمحءولة  ،2014مبركعته. وفي « زعبران محسوعون على السلطة»جهءز المخءعبرات، كمء أحبرق 
اغتيءل جديدة في نءعلس خالل توجهه إلجبرا  لقء  تلفزيوني. وقعل محءولة االغتيءل األخيبرة، قءل قءسم 

وفااًل وعد ووفى، إذ ظل ثءعتًء على مواقفه؛ ففي «. سأعقى صءمدًا، وأعدكم عذلك»في لقء  متلفز: 
« تلفزيون فلسطين»ين اتهمه ، أّطل عتصبريحءت أثءبرت الجدل وفّجبرت غضب السلطة وأمنهء ح2016

آنذاك. « فضءئية القدس»عأنه يدعو إلى قتل محمود ععءس، في تصبريح إلى « فتح»البرسمي و
في  141حتى  130القصة أنه خالل استطبراده في الحديث عن السلطة وبرئيسهء، قءل إن المواد من 

ن عقوعة التقءبرب مع ، الذي مء زال مامواًل عه، تنص على أ«القءنون الثوبري لمنظمة التحبريبر»
إسبرائيل أو التحبريض على الثوبرة والثوابر هي اإلعدام برميًء عءلبرصءص! وسبرياًء جء  االعتقءل قعل أن 

 يُقّدم للمحءكمة ثم ينءل العبرا ة.
 

 نموذج االنتفاضة األولى
المتتّعع سيبرة البرجل وطبروحءته يجدهء قءئمة على الدعوة إلى نموذج االنتفءضة األولى؛ فقد كءن 

عأن سيءسة االعتمءد على الذات « مء الامل وكيف يواجه الفلسطينيون؟»يجيب كل مبرة عن سؤال 
ال يمكن أن تكون حبرًا وتواجه »ضبروبرية لتحبريبر اإلبرادة السيءسية وتحبريبر برغيف الخعز. ويقول: 

، برافضًء االبرتهءن للخءبرج عأي حءل، عل كءن يهءجم المنح «االحتالل وأنت تأكل من خيبر غيبرك
التي كءن « الدبراسءت الفلسطينية»لمسءعدات الدولية. أمء في الجءماة، فيستذكبره طلعة مقبربر وا

دبّرس طالعه المءدة من »ُيدبّرسهء، ويبرسمون مفءبرقًة عين أسلوعه واألسءتذة اآلخبرين. يقول أحدهم: 
ى منظوبر التغبريعة الفلسطينية وسبرد المحطءت التءبريخية للقضية منذ حقعة اإلقطءع وصواًل إل

الصحءفيون كذلك لهم «. الحءضبر، عاكس أسءتذة آخبرين تخّطوا محطءت مهمة في تءبريخ شاعنء
، عل «مشهود له عأنه لم ُيغلق سمءعة الهءتف في وجه أحد»نصيب من الذكبريءت مع قءسم، فءلبرجل 

جءئزة ععد »يتجءوب مع كل المقءعالت عجبرأة ومن دون تهبّرب. وخالل حيءته األكءديمية، حصل على 
 عحثًء أكءديميًء وآالف المقءالت. 130كتءعًء و 25، وله «لحميد شومءن للالمء  الشعءن الابربا

أعلن نيته التبرشح مستقاًل النتخءعءت برئءسة السلطة، لكنه انسحب عاد أسءعيع  2005كءن الفتًء أنه في 
التنءفس الحبر  غيبر قءئمة على أسس االنتخءعءت الحبرة والنزيهة، ولغيءب بروح»ألنه برأى أن الاملية 

ومع عد  الحديث عن إجبرا  انتخءعءت تشبرياية )عبرلمءنية( في السنوات المءضية، تحمس «. واألمين
، عءد للهجوم على ععءس، 2018لتشكيل قءئمة من المستقلين والنخعة تكون سندًا للمقءومة. وفي 
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وعءلقعض عليه ومحءكمته  مطءلعًء إيءه عءلبرحيل وعءحتبرام القءنون األسءسي للسلطة والقءنون الثوبري،
ّعءن إعالن الادو نيته تنفيذ خطة الضم، خلص إلى القول:  نحن عبراة! كءن لنء »لكونه غيبر شبرعي. وا 

هيعة وشأن واحتبرام، واآلن نفتقد كل ذلك على كل المستويءت، ولنستطيع المواجهة نحن عحءجة إلى 
والسلطة الفلسطينية والكيءن  سنين من اإلعداد لتصعح عيئة الضفة وطنية وصءلحة للمواجهة،

التنسيق »ثم خالل إعالن السلطة وقف «. الصهيوني تاءونء لتحطيم العاد الوطني عند النءس
المسؤول دائمًء ُيزّين الوضع ويزخبرفه ليجاله مقعواًل في أعين »من طبرف واحد، قءل قءسم: « األمني

وتنّقل الثوبرة الفلسطينية في األقطءبر  1967اآلخبرين، وهذه المسألة لم تعدأ مع اتفءق أوسلو، عل منذ 
الابرعية... لألسف الشديد المسؤول ال يقبرأ وال يبريد أن يستمع، ألنه كءلحكءم الابرب ياتعبر نفسه أعو 
الابريف وال يستمع آلبرا  مفكبرين ومثقفين... نحن عحءجة إلى إعءدة عنء  المجتمع واإلنسءن 

كمء كءن برافضًء االعتقءالت السيءسية، «. ح إلعءدة العنء الفلسطيني، والقيءدة القءئمة حءليًء ال تصل
اعتقءل الفلسطيني عسعب انتمءئه هو إسء ة إلى شاعنء ويؤدي إلى »سوا  في الضفة أم غزة، ألن 

 «.تمزيق مجتمانء أكثبر
 3/2/2021األخبار، بيروت، 

 
 اليمين متشرذم ونتنياهو األقوى!االنتخابات على بعد ثالثين يومًا:  .47

عاد ثالثين يومًء من موعد إجبرا  االنتخءعءت اإلسبرائيلية الاءّمة للكنيست، البراعاة خالل عءمين، على 
ال تغييبرات كعيبرة ُتذكبر، فءلاملية االنتخءعية مبرّكزة على مسألٍة تكءد تكون وحيدة: مع عنيءمين نتنيءهو 

يتآكل الوسط ويعقى اليسءبر  أو ضّده. وتأتي هذه الاملية في وقت تشهد فيه وحدة اليمين تبراجاًء، كمء
 على الهءمش، وتغيب أحزاٌب كءنت عءبرزة، عينمء تسقط أخبرى عادمء ولدت حديثًء لخوض االنتخءعءت

ال يستقيم الحديث عن الاملية االنتخءعية في إسبرائيل، من دون الوقوف طوياًل أمءم دالالت كونهء 
تء إلى ندوتين عبرلمءنيتين فشلتء في تشكيل البراعاة خالل عءمين، ومن عينهء عملّيتءن انتخءعيتءن أدّ 

حكومة، فيمء الثءلثة أنتجت كنيست، ومن ثم حكومة هجينة عين متنءفبَرين، لم تاّمبر طوياًل. وكءنت 
سمة هذه األخيبرة الفالية، الخداع والضغينة والمكءئد السيءسية عين مبرّكعءتهء. هذا الواقع يثيبر أكثبر من 

ظءم انتخءعي، أم أّنهء متأتّية من كون إسبرائيل كيءنًء هجينًء من عالمة استفهءم: هل هي مشكلة ن
 اتجءهءت وميول وشبرائح وتطّلاءت متضءبرعة عين مكّونءته؟

في التوّقاءت، يعدو من الواضح أّن االنتخءعءت اإلسبرائيلية ُتخءض، هذه المبرة أيضًء، وفي جوهبرهء 
ة. إذ يقف على برأس اهتمءمه السيءسي عنٌد اناكءٌس الهتمءمءت الشءبرع، عأطيءفه واتجءهءته المختلف

ل إلى الخلف أّي  واحد: مع برئيس الحكومة عنيءمين نتنيءهو أو ضّده، األمبر الذي يحجب أو يبرحِّ
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مطلب آخبر، سيءسي أو أمني أو اقتصءدي أو اجتمءعي، برغم كّل التجءذب الذي فءق التقديبرات في 
عيني في التبركيعة المجتماية اإلسبرائيلية عين الحبريديم مء يتاّلق عءلنزاع القءئم على خلفية التعءعد ال

)المتدّينين( والالمءنيين. وقد تمظهبر ذلك عصوبرته القءتمة في ظّل جءئحة "كوبرونء"، وبرفِض المتدّينين 
 االمتثءل لإلجبرا ات الحكومية، مء زاد من ضغط األزمة واالنتقءدات.

ت، هو نتنيءهو عبرئءسته حزب "الليكود"، وذلك واضح أيضًء أّن المنءفس األقوى في هذه االنتخءعء
عءلبرغم من ماءنءة هذا الحزب من انشقءٍق وتشكيل حزب يميني جديد. وقد أّدى ذلك إلى سحب كتلة 

 نءخعة كعيبرة من "الليكود"، يقّدبر أّن استحقءقهء االنتخءعي أكثبر من عشبرين مقادًا.
أّنه أقوى المبرّشحين، إاّل أّنه غيبر قءدبر فاليًء وبرغم أّن استطالعءت البرأي تواصل إظهءبر نتنيءهو على 

على تشكيل الحكومة المقعلة، من دون أن ينجح في تخّطي صاوعءت، داخل ماسكبره اليميني أواًل، 
حيث التنءفس والتجءذب كعيبر جدًا عين مكّونءته. كذلك، عليه أن يبرضخ العتزاز من منءفسيه في 

عءت هذه المبّرة من أجل أن يتوّلوا ُهم برئءسة الحكومة عداًل منه، الكتلة اليمينية، الذين يخوضون االنتخء
 وهو مء كءن منتفيًء في االنتخءعءت الثالث المءضية، التي شهدت تكّتاًل يمينيًء ثءعتًء خلفه.

 الالفت هو تراجع مكانة عدٍد من األحزاب التي كانت بارزة في االنتخابات الماضية
ت، هو تبراجع مكءنة ــــ أو اختفء  ــــ عدٍد من األحزاب اإلسبرائيلية الالفت، كذلك، في هذه االنتخءعء

التي كءنت عءبرزة جدًا في الامليءت االنتخءعية المءضية، وكءنت محّل تنءفس فالي على تشكيل 
الحكومة عداًل من "الليكود". وهنء الحديث يتاّلق عحزب "أزبرق أعيض"، في ظّل الاليقين عشأن أصل 

كمء يبرد في استطالعءت البرأي. فقد تبراجع عدد المقءعد التي يقّدبر أن يفوز عهء، من عقءئه السيءسي، 
أكثبر من ثالثين إلى العحث في إمكءن أن يتخّطى نسعة الحسم )الاتعة االنتخءعية(، أي أن يحءبرب 
على عقءئه السيءسي. كذلك األمبر لجهة حزب "الامل"، وهو الحزب التءبريخي في إسبرائيل الذي سعق 

ه وجود الدولة نفسهء، فيمء تستمبر الكتلة اليسءبرية المتبركزة في حزب "ميبرتس" على تقّلصهء عين وجود
 أبرعاة وخمسة مقءعد فقط، وفقًء لالستطالعءت.

أحزاٌب أخبرى خبرجت من السعءق عقبرابر ذاتي، عاد ماءينة استطالعءت البرأي، ومن عينهء حزب "تيليم" 
فيمء يتبراجع حضوبر ومكءنة المنءفسين لـ"الليكود" في الكتلة  عبرئءسة وزيبر األمن السءعق موشيه يالون،

اليمينية، من األحزاب المشكلة حديثًء أو تلك المتحّوبرة عن أحزاعهء األم، عحيث إّن أّيًء منهء منفبردًا ال 
يشّكل منءفسة قوية لنتنيءهو. والحديث هنء عن برئيس حزب "األمل الجديد"، جدعون سءعبر، الذي كءد 

تحقءقه االنتخءعي، وفقًء الستطالعءت برأٍي ُأجبريت في السءعق، إلى ثالثين مقادًا، فيمء أن يصل اس
مقادًا. واألمبر  14ُيقدَّبر له إن جبرت االنتخءعءت اآلن، وفقًء الستطالعءت البرأي األخيبرة، أن ال يتجءوز 
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ء" اليميني ذاته ينسحب على المنءفس اآلخبر في الكتلة اليمينية، نفتءلي عينت، برئيس حزب "يمين
 المتطبّرف.

أحزاٌب جديدة تعقى على هءمش المشهد االنتخءعي، كمء تتوّقع استطالعءت البرأي، ولم تحَظ عحضوبر 
ومكءنة عءبرَزين، ومنهء مء ُيتوقع له االختفء  من الحلعة السيءسية عادمء ولد حديثًء، مثل حزب 

"الحزب الصهيوني الديني" عزعءمة "إسبرائيليون" عبرئءسة برئيس علدية تل أعيب برون خولدائي، وكذلك 
عيتسءلئيل سموتبريتش )االتحءد الوطني سءعقًء(، وحزب "عوتسمء يهوديت"، وحزب "االقتصءد" عزعءمة 
يءبرون زليخة، وغيبرهء. أمء القءئمة الابرعية المشتبركة المقّدبر لهء االنقسءم على نفسهء والتشبرُذم، وهي 

)أبرعاة أحزاب(، فينُخبرهء  48سطينيي أبراضي عءم التي ضّمت في االنتخءعءت السءعقة أحزاب فل
الخالف وضحءلة مكءنتهء وحضوبرهء لدى شبريحة نءخعيهء الطعيايين، األمبر الذي يؤّدي إلى تبراُجع 

 مقادًا، إلى أقل من عشبرة مقءعد. 15استحقءقهء االنتخءعي المقّدبر من 
أحزاٍب لخوض الاملية االنتخءعية،  وُيتوقع، حتى يوم الخميس، الموعد األخيبر إلمكءن اتحءد أو تكّتل

أن يامد عدد من األحزاب الُمتوّقع أن ال تتخّطى الاتعة االنتخءعية، إلى المشءبركة في مء عينهء، أو 
إلى االندمءج مع أحزاب كعيبرة، األمبر الذي سيسفبر عن قوائم عأسمء  جديدة، ال يمكن الحسم من اآلن 

 كءنتهء وتأثيبرهء الحقًء إن نجحت في دخول الكنيست.عشأن قدبرتهء على تجءوز نسعة الحسم، أو م
قعل ثالثين يومًء على موعد االنتخءعءت اإلسبرائيلية، من الواضح أّن النتءئج المقّدبرة كمء تظهبر اآلن، 
ستمكِّن نتنيءهو من توّلي مهّمة تكليف الحكومة المقعلة، التي يقدَّبر أيضًء أن ينجح في تجءوز صاءب 

ٍت ولاٍب والتفءٍف على المصءلح عين األطبراف المتنءزعة في مء عينهء. وهو سيساى تشكيلهء، مع تنءزال
إلى تشكيل ائتالف كعيبر مء أمكنه ذلك، لمنع أيٍّ من مكّونءتهء الحقًء، من اعتزازه سيءسيًء. الحكومة 

هء، ستكون أكثبر استقبرابرًا من الحكومة الحءلية، من دون تغييبر جّدي وملموس في توّجهءتهء وسيءسءت
 مع إمكءن أن يتحّصن نتنيءهو خلفهء لتجءوز ملّفءته القضءئية وااللتفءف عليهء.

 3/2/2021األخبار، بيروت، 
 

 إدارة بنكهة ترمب بالقدس والتطبيع مع حل الدولتين .48
 مءجد أعو ديءك

دن لن يعدو أن عودة السلطة الفلسطينية للمفءوضءت في عهد اإلدابرة األمبريكية الجديدة عبرئءسة جو عءي
تحقق أموبرًا كءنت وال تزال تحءول إيهءم الفلسطينيين عحصولهء من عملية التسوية التي وصلت إلى 

اإلسبرائيلي أولوية في -فلن تشكل القضية الفلسطينية والصبراع الابرعي طبريق مسدود منذ أمد عايد.
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سء  البرئيس السءعق اهتمءمءت اإلدابرة األمبريكية الجديدة، ال سيمء أنهء عحءجة إلى ماءلجة ملفءت أ
 دونءلد تبرمب التاءمل ماهء وبرعمء تكون ألحقت أضبرابرًا داخلية وخءبرجية عءلواليءت المتحدة.

 أولويات وتغيير شكلي
وتقف قضية التصدي لفيبروس كوبرونء في مقدمة أولويءت عءيدن، تليهء مواجهة التطبرف والانصبرية 

عنى الكونجبرس. وأمء في االهتمءمءت الخءبرجية اللذين أذكءهمء تبرمب، وأدَّيء إلى مهءجمة مؤيديه لم
فتأتي قضيتء التاءمل مع الصين وبروسيء عزوايءهمء المختلفة إضءفة إلى الملف النووي إليبران فضاًل 
عن الاودة إلى منظمة الصحة الاءلمية واتفءقية المنءخ. وهذا مء أكدته التصبريحءت الصءدبرة عن هذه 

 ل الحملة االنتخءعية للبرئيس الديمقبراطي.اإلدابرة وجبرى إعالنه من مواقف خال
لى أن تعءشبر هذه اإلدابرة التاءمل مع الملف الفلسطيني وفق حل الدولتين عداًل من صفقة القبرن  وا 
التبرمعية، فقد شكك وزيبر خءبرجيتهء الماين حديثًء أنتوني علينكن "عإمكءن تحقيق أي شي  عهذا الحل 

حيد القءعل لالستمبرابر، في صفاة مدوية للسلطة الفلسطينية على المدى القصيبر"، حتى إن قءل إنه الو 
وهو عذلك كأنه يبريد أن يقول للسلطة المندلقة على المفءوضءت: "استمبروا في إهدابر وقتكم  وعبرنءمجهء!

 وجهدكم من أجل حل لن يأتي، ألنه ال عديل عن المفءوضءت من أجل المفءوضءت!".
لسطينيين فوبرًا "إلى تجنب اتخءذ خطوات تزيد هذه الاملية وعلى البرغم من دعوته اإلسبرائيليين والف

تاقيدًا"، فقد تهبرب من أي مسؤولية إلدابرته إلجعءبر إسبرائيل على وقف االستيطءن والتهويد، مؤكدًا في 
تصبريحءت سءعقة أن "دعم الواليءت المتحدة إلسبرائيل غيبر قءعل للنقءش، ويجب عدم استخدامه وسيلة 

 الحكومة اإلسبرائيلية ضد الفلسطينيين".للتأثيبر على سيءسءت 
وفوق هذا كله فإن علينكن يؤكد أّن إدابرته لن تاود عن القبرابر الذي اّتخذه تبرمب عءالعتبراف عءلقدس 

 المحتلة عءصمة إلسبرائيل وأنهء ستعقي كذلك على السفءبرة األمبريكية في القدس المحتلة.
هي مء سعق أن وعدت عه  -ميتهء إنجءزاتإن صحت تس-كل هذا ياني أن اإلنجءزات التي ستتحقق 

اإلدابرة الديمقبراطية على لسءن نءئعة عءيدن كمءال هءبريس، وهي: إعءدة الاالقءت مع السلطة، وفتح 
مقبر عاثة منظمة التحبريبر الفلسطينية عواشنطن، وا عءدة المسءعدات االقتصءدية واإلنسءنية إلى 

 .الفلسطينيين، وماءلجة األزمة اإلنسءنية في غزة
وعهذا فإن مء فالته إدابرة عءيدن وقف محءصبرة السلطة سيءسيًء ومءليًء مقءعل استدبراجهء عءإلغبرا ات 
للتنءزل وقعول األمبر الواقع الذي تفبرضه إسبرائيل، وهي السيءسة األمبريكية التقليدية المنحءزة كليًء إلى 

ءلقول إنه لن يمءبرس أي إسبرائيل. عل إن عءيدن الذي يقول عن نفسه إنه صهيوني يزيد على ذلك ع
ضغط على إسبرائيل كمء فال برئيسه السءعق عءبراك أوعءمء، الذي مءبرس ضغوطًء ماتدلة عليهء في 

 قضية االستيطءن من دون جدوى.



 
 
 
 

 

 29 ص             5450 الادد:             2/3/2021 برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

 االعتراف بالقدس ورعاية التطبيع
وهكذا كبرست إدابرة عءيدن قضية االعتبراف عءلقدس عءصمة للكيءن ونقل السفءبرة األمبريكية إليهء، من 

ون أن تغيبر الموقف األمبريكي المنحءز إلى إسبرائيل، األمبر الذي سيدخل القضية الفلسطينية في د
حلقة مفبرغة من المفءوضءت الاعثية مع استمبرابر السلطة في التنسيق مع الكيءن والتصدي للمقءومة 

 الفلسطينية تحت حجة الضبربر الذي توقاه عمسءبر المفءوضءت.
ت التي حققهء تبرمب في قضية التطعيع، وأنهء ستستمبر عدفع المزيد من كمء أكدت إدابرة عءيدن اإلنجءزا

الدول الابرعية إلى التطعيع مع الكيءن عمء يانيه ذلك من احتمءالت المزيد من االنهيءبر من الموقف 
الابرعي. وقد ال تامل إدابرة عءيدن على مالحقة القيءدة الساودية مثال عسعب سجلهء السيئ في حقوق 

قتل خءشقجي وتقطياه، وتلجأ عداًل من ذلك إلى سيءسة االعتزاز لدفاهء إلى تطعيع  اإلنسءن وملف
ويؤكد  عءنهيءبر شءمل في المنظومة الابرعية عهذا الملف. -إن حصل-الاالقءت مع إسبرائيل عمء ينذبر 

مء سعق أن التغييبر في السيءسءت األمبريكية سيكون شكليًء مقءعل سحب السلطة الفلسطينية مجددًا 
عع المفءوضءت، وتفايل التنسيق األمني مع االحتالل، وتوجيه ضبرعة إلى الوحدة والمصءلحة لمبر 

حتى قعل إنجءز  2002الفلسطينية. فضاًل عن جبر الدول الابرعية إلى التطعيع ومخءلفة المعءدبرة الابرعية 
 التسوية السيءسية المزعومة.

 انتخابات لتكريس أوسلو.. ولكن
عءيدن أوصلت إلى السلطة الفلسطينية أنهء لن تاتبرف إال عسلطة ومجلس وتوجد تقديبرات عأن إدابرة 

تشبرياي منتخب، ذلك ألنهء تبريد أن تضمن عالقة وعملية تسوية قءدمة ستكون مع ممثل منتخب 
للشاب الفلسطيني، وهو نفس موقف االتحءد األوبروعي، األمبر الذي دفع ععءس إلى اإلصبرابر على 

من مخطط لتتويج سيطبرة فتح على السلطة مع محءولة إدمءج حمءس انتخءعءت تشبرياية وبرئءسية ض
في النظءم السيءسي الفلسطيني من دون أن يكون لهء الغلعة فيهء، وهو عال شك مطلب أمبريكي 

 إسبرائيلي عبرعي دولي.
سبرائيل هذه النتيجة، فإنهء ستلجأ إلى التالعب عنتءئج  ذا لم تضمن السلطة وماهء عاض الابرب وا  وا 

عءت ومحءولة التأثيبر عليهء عءلتاءون مع إسبرائيل. وعال شك هذا المسلك سيضبر عفبرص نجءح االنتخء
االنتخءعءت إذا وقفت حمءس ضده وأعلنت االنسحءب منهء، األمبر الذي سيحبرم السلطة من ادعء  
سبرائيل والغبرب، وهذا سيحبرم السلطة من  شبرعية فوزهء عءلمجلس التشبرياي والبرئءسة أمءم أمبريكء وا 

 صداقية ويشكك عتمثيلهء للشاب الفلسطيني.الم
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 األزمة مستمرة
وحتى مع االنتخءعءت وعصبرف النظبر عن نتيجتهء التي لن تمكن حمءس من السيطبرة على النظءم 
الفلسطيني عسعب تقءبرب األصوات المبرتقب مع فتح، فإن أزمة المفءوضءت والتسوية ستستمبر من 

، فيمء قد تواجه عملية التطعيع عقعءت وعبراقيل ألن إدابرة دون أي إنجءز للاوامل التي ذكبرنءهء آنفءً 
عءيدن قد ال تتمكن من تقديم مغبريءت للدول الابرعية، كمء فالت إدابرة تبرمب مع المغبرب مثاًل، أو حتى 

 التسءمح مع الساودية مثال كمء فالت مع اإلمءبرات والعحبرين.
نطوت عليهء سيءسة تبرمب، فإن وفي ظل هذه األجوا  وحتى مع غيءب عوامل التفجيبر التي ا

اإلخفءق في التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية سيعقي عنءصبر الصبراع مفتوحة في المنطقة 
وممء ال شك فيه أن مقءومة االحتالل ستستمبر في الضفة كمء في غزة  وخصوصًء في فلسطين.

ه ومع قضءيءه الذاتية كاءمل يديم الصبراع في األبراضي المحتلة ويحفز المنطقة الابرعية للتفءعل ما
لن يطول الوقت حتى تتاقد الماءدلة في المنءطق السءخنة في الاءلم  المتالقة عءلحبرية والديمقبراطية.

الابرعي مثل سوبريء والابراق وليعيء واليمن، وهي دول البرعيع الابرعي المؤهلة مع مصبر لدوبرة جديدة قد 
 نطقة.ال تتأخبر كثيبرًا وستاقد مهمة اإلدابرة الجديدة في الم

  2/2/2021موقع تي آر تي عربي، 
 

 مأزق االنتخابات الفلسطينّية .49
 عدنءن داغبر
تتشّكك فئءت واساة من أعنء  الشاب الفلسطيني في جدية وصّحة إجبرا  االنتخءعءت، في شهبر أيءبر / 

 مءيو المقعل، فهذه ليست المبرة األولى التي ُيالن فيهء عن انتخءعءت، من دون أن تتم.
واساة عين مختلف الفئءت واألوسءط الفلسطينية، في الضفة الغبرعية وقطءع غزة، عل وتدوبر نقءشءت 

، حول موضوع االنتخءعءت، وتتمحوبر 1948وحتى في الخءبرج، وفي المنءطق الفلسطينية المحتّلة عءم 
عين مؤّيد لهء ومتحّمٍس لخوضهء، وعين ماءبرض لهء، ومء عينهمء من جمهوبر صءمت ومتشّكك أو 

 طبرف يسوق حججه وعبراهينه على صّحة برأيه وموقفه. منتظبر، وكلّ 
وفي واقع الحءل، فإّن الشاب الفلسطيني وقواه وأحزاعه في مأزق! فءالنتخءعءت لن تأتي عءستقالل 
وطني وجال  االحتالل عن الضفة الغبرعية وقطءع غزة، وتعقى محكومة عسقف اتفءقءت أوسلو 

وى الكوابرث والمآسي، المتمّثلة في اعتالع االحتالل وملحقءته، التي لم تجلب للشاب الفلسطيني س
اإلسبرائيلي للضفة الغبرعية، وتكثيف االستيطءن ونهب األبراضي، وتهويد القدس وثّلة فءسدة ال يهّمهء 
سوى المحءفظة على مصءلحهء. نءهيك عأّنهء لن تأتي عشخصيءت جديدة ونهٍج مقءوم فااًل، ال قواًل، 
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فإّن المقءطاة تتيح للمتسّلقين ولنهج التفبريط الوصول إلى "التشبرياي"  لالحتالل. ومن نءحية أخبرى،
ومواقع صنع القبرابر، للتحّكم عءلقضءيء المايشية والحيءة اليومية ألعنء  الشاب الفلسطيني في الضفة 
الغبرعية وقطءع غزة، وتؤّدي في مء تؤّديه، إلى تهميش كّل أعنء  الشاب الفلسطيني خءبرج الضفة 

 قطءع غزة.الغبرعية و 
)تقول إحدى الدعءيءت السيءسية: إّن االنتخءعءت هي التي ستجال الاءلم يحتبرمنء ويحسب لنء ألف 
حسءب، وهي دعءية تنطلق من إذاعة محلية محسوعة على تيءبر سيءسي، ُيابّرف نفسه عأّنه "ليعبرالي"(. 

كيف ستفال االنتخءعءت وفي مواجهة هذا التضليل، واالستهءنة عوعي "النءخب"، ال عّد من السؤال: 
 ذلك؟!

ومّمء يزيد النءس حيبرة وشّكًء في النتءئج "اإليجءعية" لالنتخءعءت، التي يتحّدث عنهء المتحّمسون لهء، 
هو وجود قنءعة براسخة لدى غءلعية أعنء  الشاب الفلسطيني، أّن االنتخءعءت لن تغّيبر في واقع 

ءزل عن غزة لـ"فتح"، وال هذه األخيبرة مستاّدة للتنءزل االنقسءم المقيت شيئًء، فال "حمءس" مستاّدة للتن
 عن الضفة الغبرعية لـ"حمءس"، مهمء كءنت نتءئج االنتخءعءت، وأّيًء كءن الفءئز فيهء.

مء الذي يبريده طبرفء االنقسءم من االنتخءعءت؟ السلطة الفلسطينية في الضفة الغبرعية، وحزعهء المهيمن 
على مدابر سنوات سءعقة، أّمء "حمءس"، فتبريد "شبرعنة" هيمنتهء على "فتح"، يبريدان تجديد ثقة متآكلة 

قطءع غزة، إضءفة إلى العحث عّمن يحمل عب  التمويل عنهء في قطءع غزة، وسوا  هنء أو هنءك، 
لن تغّيبر االنتخءعءت من األمبر شيئًء. هذا إذا أهملنء الاوامل الدولية واإلقليمية في الضغط على 

 عءت.ضبروبرة إجبرا  االنتخء
في الطريق إلى االنتخابات، وقبل موعد إجرائها المقّرر في أيار / مايو، ال بّد من اإلجابة على 

يضاح أمور ال بّد منها، نوجزها في التالي:  تساؤالت عديدة، وا 
أواًل: موضوع القدس وهو من أكثبر المواضيع تأثيبرًا وحسءسية، فهل ستشءبرك القدس في االنتخءعءت 

ي، أي عوجود صنءديق االقتبراع في مبراكز انتخءعية داخلهء، وليس خءبرجهء وعلى في شكل واضح وجل
أطبرافهء، كمء حصل في مبرات سءعقة، وهل ستسمح سلطءت االحتالل عذلك؟ وفي حءل برفضهء، هل 
ستتّم االنتخءعءت من دون القدس، عكل مء يانيه ذلك من مدلوالت سيءسية؟ ومء هي الضمءنءت لادم 

 من أعنء  القدس قعل االنتخءعءت، أو عاد نجءح من ينجح منهم؟اعتقءل المبرشحين 
إذا كءنت في انتخءعءت سءعقة لـ"التشبرياي"، أو "البرئءسة" لم تسمح سلطءت االحتالل عوجود صنءديق 
انتخءعية داخل القدس، وقءمت الحقًء عءعتقءل عدد من "نّواب القدس"، ومء زال عاضهم برهن االعتقءل، 

ن، وهي المتسّلحة عقبرابر أميبركي عءعتعءبر القدس "عءصمة" إسبرائيل، في ظل فهل ستسمح عذلك اآل
 انادام موقف عبرعي وال حتى فلسطيني جبري  وبردٍّ على مستوى الحدث؟
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ثءنيًء: اتفءق "فتح" و"حمءس" على قءئمة موّحدة، مء يلغي مسعقًء إمكءنية نجءح أّي مبرشح خءبرج تلك 
من قوى وأحزاب من خءبرج الحبركتين عقءئمتهمء المشتبركة، للديكوبر القءئمة، إال إذا "تّم إلحءق" العاض 

وتحسين الصوبرة ليس إاّل، من دون أن يكون ألولئك الملحقين أّي تأثيبر ُيذكبر ال في السيءسة، وال 
قضءيء النءس اليومية، وهمومهم االقتصءدية واالجتمءعية، وهو مء ينزع عن االنتخءعءت صفتهء 

 ّدد النتءئج مقّدمًء."الديمقبراطية"، حيث تتح
ثءلثًء: هل ستشءبرك كّل القوى واألحزاب الفلسطينية في الداخل والخءبرج في هذه االنتخءعءت، وفي حءل 

 استنكءف غءلعيتهء "الاددية" عن المشءبركة، فمء هو مصيبر مء ُيسّمى عـ"الابرس الديمقبراطي"؟
وافقًء على اتفءقءت أوسلو، ونهجهء براعاًء: كّل من يشءبرك في هذه االنتخءعءت سُياتعبر تلقءئيًء، م

 وملحقءتهء، حتى لو أصدبر من العيءنءت والتصبريحءت المضءّدة ألوسلو بركءمًء يسءوي جعءل فلسطين.
خءمسًء: يحءجج أنصءبر االنتخءعءت والمتحّمسون لخوضهء، عأّن ماءبرضة نهج السلطة السيءسي 

أي، فمن سيضمن نجءح هؤال  واالقتصءدي ستكون أقوى من الداخل، ومع االحتبرام لهكذا بر 
المحءِججين، وكم ستكون نسعتهم في مجلس تشبرياي، يدين في غءلعيته السءحقة لنهج السطلة الذي 

 ياتعبر "أوسلو" سقفه األعلى؟
سءدسًء: مء هو مصيبر أعنء  الشاب الفلسطيني خءبرج الضفة الغبرعية وقطءع غزة؟ أال تمثل االنتخءعءت 

 قضءيءهم؟ قطياة تءمة ونهءئية ماهم ومع
سءعاًء: مء مصيبر "منّظمة التحبريبر الفلسطينية" التي فءوضت ووّقات على اتفءق أوسلو، وخصوصًء 
قد شهدنء في الفتبرة السءعقة تالشي وذوعءن دوبرهء لمصلحة "السلطة الفلسطينية"، والذي ُيتوّقع أن يزداد 

 ويتاّمق عاد االنتخءعءت الاتيدة؟
القوانين التي أصدبرهء البرئيس )قبرابر عقءنون( وهي ُتاّد عءلمئءت، في  ثءمنًء: هل سيلغي "التشبرياي" كلّ 

 ظّل غيءب المؤّسسة التشبرياية في القتبرة المءضية؟ أو عءألحبرى هل سُيسمح له عذلك؟
تءساًء: هل يستطيع "التشبرياي الاتيد"، ماءلجة قضءيء النءس وهمومهم اليومية، مثل تغّول شبركءت 

فءع األساءبر الذي أبرهق جيوب الاّمءل والفاّلحين وصغءبر الموظفين وسءئبر االحتكءبرات، والحد من ابرت
 الفئءت الكءدحة.

عءشبرًا: وأخيبرًا، هل يستطيع "التشبرياي الاتيد"، محءسعة ومالحقة الفءسدين في مؤّسسءت السلطة 
 وخءبرجهء، واستبرداد األموال المنهوعة؟

إلى المتحّمسين لالنتخءعءت وخوضهء، هذه أسئلة الشءبرع الفلسطيني، وهي موّجهة في األسءس 
وعليهم اإلجءعة عليهء من خالل عبرامجهم االنتخءعية، عشكل واضح وجلي ال لعس فيه، ليتمّكن النءخب 
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من المفءضلة وانتخءب من ياتقد أّنهم قءدبرون على تنفيذ عبرامجهم، في حءل إجبرا  االنتخءعءت، 
 والمشءبركة فيهء تصويتًء.
 لذي سقنءه في المقّدمة، هل ستجبري االنتخءعءت فااًل في موعدهء، المالن عنه؟ويعقى السؤال الكعيبر ا

 3/2/2021، األخبار، بيروت
 

 إسرائيل تخّير الفلسطينيين: الطرد، الترانسفير، أو التهجير! .50
 عميبره هءس

يسءوي أكثبر من ألف كلمة: شخصيتءن، تديبران الظهبر لنء، « الواتس أب»الكءبريكءتوبر، الذي نشبر في 
فءن أمءم ثالثة أعواب: العءب األول هو لجندي إسبرائيلي )نجمة داود مبرسومة على خوذته(، الثءني تق

 لابرعي )يبرتدي كوفية على برأسه(، من النص المبرفق يتضح أنه فلسطيني.
عندقية الجندي موجهة إلى األمءم )ليس نحو الفلسطيني(. سالسل من البرصءص تلتف على جسم 

 الجندي.
الفلسطيني عوضع مبريح عل ودي. ولكن هذا الوضع يعث برسءلة عن قوة  يضع يده على ظهبر

 الجندي، وعن سيطبرته وتفوقه. عءختصءبر، يعث األعوية.
إمء «: حعيعي، أنت ستختءبر، نحن دولة ديمقبراطية»الذي يخبرج من فم الجندي كتب: « العءلون»في 
نحو هبرب زاحف وتهجيبر قطبرة  طبرد جمءعي وسبريع، الدفع«. الطبرد»أو « التبرانسفيبر»أو « التهجيبر»

قطبرة: أنواع التهجيبر التي تفبرضهء إسبرائيل على الفلسطينيين ال يتم طبرحهء كمواضيع في االنتخءعءت 
 لدينء.

ال تنشغل االنتخءعءت عانف المستوطنين واإلدابرة المدنية والجيش، الذين يخططون لمحو تجماءت 
عاءد سكءنهء إلى منءطق حضبرية.  وا 

، يضغط الجيش والمستوطنون عليهم من أجل المصءدقة على الطبرد ونصف قضءة في إسبرائيل
التهجيبر، يابرفون أن الهزات األبرضية هذه في حيءة الفلسطينيين ال تؤثبر على المبرشحين لألحزاب. 

 القضءة يغبرقون في ظالم عدم المعءالة لدى ماظم اإلسبرائيليين.
بريكءتوبر من مواليد عمءن، جهءد عوبرتءني، شءبركه الكءبريكءتوبر )دون تءبريخ واسم للصحيفة(، لبرسءم الكء

 نصبر نواجاة من سوسيء.
سنة من حيءته، التي اجتءز فيهء عمليتي إعاءد لاءئلته ولسكءن قبريته،  39الكءبريكءتوبر هو ملخص لـ 

 ومء زالت عملية التهجيبر مستمبرة.
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نهء موقاًء أثبريًء وقءم قءم الجيش عمصءدبرة منطقة في قبريته التي ولد فيهء، وأعلن ع 1986في الاءم 
 عءئلة التي تايش فيهء. 25عطبرد الـ 

جز  من األبراضي المصءدبرة تم نقله إلى مستوطنة سوسيء التي تتوسع عءستمبرابر، والتي عنيت في الاءم 
1983. 

لى المغبر في منطقة أخبرى في المنطقة التي يمتلكونهء.  الاءئالت التي تم طبردهء انتقلت إلى الخيءم وا 
قءم الجيش عطبردهم من هنءك أيضء. هذه الاءئالت صممت وانتقلت إلى جز  آخبر  1991في الاءم 

 من أبراضيهء المفتوحة.
سطعالت وآعءبرًا للميءه تءعاة  2002في الاءم  هدمت السلطءت، عمسءعدة المستوطنين، مغبرًا ومعءني وا 

 ء .لهم، وطبردت السكءن. أمبرت المحكمة الاليء عإعءدتهم، لكن لم يسمح لهم عءلعن
في المئة من الضفة الغبرعية، الحظبر اإلسبرائيلي  60 حواليمثلمء في تجماءت فلسطينية أخبرى، في 

للعنء  في سوسيء ومنع البرعط عشعكة الميءه والكهبرعء  والشوابرع هو نوع من التهجيبر الزاحف، فكم هو 
 عدد األشخءص الذين يمكنهم مواصلة الايش في ظبروف تقييد ومالحقة ال تنقطع؟!

دبر عهم االنتقءل إلى مدينة يطء أو محيطهء. هذا هو الموقف األعوي لإلدابرة المدنية، التي شبرحت يج
إلى  السطوبر: ليذهعواللمحكمة الاليء لمءذا برفضت المخطط الهيكلي الذي أعدته القبرية. مء عين 

 الجيوب التي قمنء عإعدادهء لهم. والعءقي هو لنء نحن اليهود.
تجماء في مسءفبر يطء، التي تقع شبرق  12 لحواليطوبر، النص الذي قيل هذا هو أيضء مء عين الس

 سوسيء.
أيضء هذه التجماءت طبردتهء الدولة األكثبر يهودية في الاءلم. وهذه التجماءت هي أيضء سعقت 

 الصهيونية ودولة إسبرائيل.
ءم والزبراعة المغبر السكنية هي أحد األدلة على أسعقيتهء، وأيضء نمط حيءتهء: كسب البرزق من األغن

العالية. ولكن إسبرائيل تصمم على الكذب وأن تقول لقضءة المحكمة الاليء إن سكءن هذه القبرى انتقلوا 
 إلى السكن فيهء عاد اإلعالن عن المنطقة منطقة تدبريب.

 قءم الجيش عتفجيبر عيوت جنعء، كءنت خليطًء من المغبر والمعءني الحجبرية المزخبرفة. 1966في الاءم 
 قبرية. 12طبرد الجيش سكءن الـ  1999هدم الجيش جنعء مبرة أخبرى. وفي الاءم  1985وفي الاءم 

 أمبرت المحكمة الاليء عإعءدتهم، لكنهء لم تأمبر الدولة عءلسمءح لهم عإعءدة إعمءبر الخبرائب.
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في القبريب سيكون على القضءة اتخءذ قبرابر كيف سيوفقون عين الادالة ومطءلعة الدولة عتدميبر هذه 
وأن تلاق أغنءمهم العءطون  يفلح السكءن أبراضيهم فقط في أيءم السعت وفي أعيءد إسبرائيل. القبرى، وأن

 في يطء إلى أن تموت.
 «هآرتس»

 3/2/2021، األيام، رام هللا
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