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 "قضايا االنتخابات"تشكيل محكمة و  على إطالق الحريات في القاهرة الفصائل الفلسطينية تتفق  .1

 بالتوافق
طوت الفصءئل الفلسطينية آخر الاقبءت أمءم إجرا  االنتخءبءت وذلك بإبرامهء  عبد الرؤوف أبرنءؤوط:

بندا خالل يومين من الحوابر الذي عقد في الاءصمة المصرية القءهرة على مدابر  15اتفءق من 
حصلت "األيءم" على نسخة عنه التأكيد على أن صفحءت و  3وتضمن االتفءق الذي جء  في  يومين.

"تشكل محكمة قضءيء االنتخءبءت بءلتوافق من قضءة من القدس والضفة الغرعية وقطءع غزة" و"تتولى 
الشرطة الفلسطينية )دون غيرهء( في الضفة الغرعية وقطءع غزة بزيهء الرسمي تأمين مقءبر 

 االنتخءبءت، ويكون تواجدهء وفقء للقءنون".
تضمن "إطالق الحريءت الاءمة وإشءعة أجوا  الحرية السيءسية التي كفلهء القءنون واإلفراج  كمء

الفوبري عن كل الماتقلين على خلفية فصءئلية أو ألسبءب تتالق بحرية الرأي" و"ضمءن حيءدية 
بية ألي األجهزة األمنية في الضفة الغرعية وقطءع غزة وعدم تدخلهء في االنتخءبءت أو الدعءية االنتخء

االتفءق على "االلتزام بءلجدول الزمني الذي حدده مرسوم االنتخءبءت التشريعية  ونص ".سيءسيطرف 
والرئءسية، مع التأكيد على إجرائهء في مدينة القدس والضفة الغرعية وقطءع غزة دون استثنء ، والتاهد 

 بءحترام وقبول نتءئجهء".
التحرير الفلسطينية بوصفهء الممثل الشرعي والوحيد  على "مشءبركة الكل الفلسطيني في منظمة ونص

في القءهرة خالل شهر آذابر القءدم  للشاب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتمءع للفصءئل الفلسطينية
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سيتم  يبحضوبر برئءسة المجلس الوطني ولجنة االنتخءبءت المركزية، للتوافق على األسس واآلليءت الت
لوطني الجديد، بهدف تفايل وتطوير منظمة التحرير من خاللهء استكمءل تشكيل المجلس ا

الى  واستنءدا الفلسطينية وتازيز البرنءمج الوطني المقءوم انطالقء من كوننء حركة تحربر وطني".
االتفءق فإن مصر تتولى تنفيذ مء تم االتفءق عليه والمشءبركة الفءعلة في الرقءبة على االنتخءبءت 

 الفلسطينية في مراحلهء كءفة.
 الطالع على البيءن الرسمي على الرابط التءلي:ول

cbaca146Y342670026cbacay146ayyam.ps/ar_page.php?id=-https://www.al 
 10/2/2021األيام، رام هللا، 

 
 بتوفير الضمانات الدولية إلنجاح االنتخابات "التشريعي" الفلسطيني يطالب .2

طءلب النءئب األول لرئيس المجلس التشرياي الفلسطيني أحمد بحر، جهءت دولية وعرلمءنية : غزة
عءلمية بتوفير الضمءنءت الالزمة إلجرا  االنتخءبءت القءدمة، وحث كل األطراف المانية على احترام 

 .2006طني والدستوبري، وعدم تكرابر التجرعة السءبقة عءم نتءئجهء وفقًء لالستحقءق الشابي والو 
وأوضح بحر في عدة مخءطبءت دولية أبرسلهء، الثالثء ، أن المجلس التشرياي يدعم مسءبر 
االنتخءبءت الاءمة على أسس قءنونية سليمة، ويؤكد على ضروبرة تهيئة األجوا  الديمقراطية، وبرفع 

وعين أن  في الضفة المحتلة، إلنجءح االنتخءبءت. الاقوعءت عن قطءع غزة والسمءح بءلحريءت
المحكمة الدستوبرية غير قءنونية، مشددًا على حق الشاب الفلسطيني في الداخل والخءبرج في ممءبرسة 

 حقه االنتخءبي، وخصوصًء في مدينة القدس.
رئيس( وقءل بحر "إن اإلبقء  على )شرط االلتزام بءلمنظمة ووثيقة االستقالل لكل مرشح لمنصب ال

( من القءنون األسءسي، ويخل بمبدأ المسءواة وتكءفؤ الفرص 26ينطوي على مخءلفة لنص المءدة )
 ويحصر منصب الرئءسة في فصيل سيءسي محدد".

 9/2/2021، قدس برس
 

 اشتية يرحب بنجاح الحوار الوطني: إنجاز كبير للشعب الفلسطيني .3
حوابر الوطني الذي اختتم جلسءته في القءهرة برحب برئيس الوزبرا  محمد اشتية بنجءح ال :برام هللا

الثالثء  بءتفءق المجتماين على إجرا  االنتخءبءت التشريعية والمضي قدمء نحو إجرا  االنتخءبءت 
الرئءسية، والمجلس الوطني بءالنتخءب حيث أمكن وعءلتوافق حيث يتاذبر، بمء يضمن مشءبركة الكل 

بءبرهء الممثل الشرعي والوحيد للشاب الفلسطيني وفق الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية بءعت

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=146cbacay342670026Y146cbaca
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=146cbacay342670026Y146cbaca
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وقءل: "إن مخرجءت اجتمءعءت القءهرة سيكون لهء مء بادهء  المواعيد المحددة في المراسيم الرئءسية.
من حيث إسهءمهء في تصليب الموقف الوطني، وطي صفحة االنقسءم، وإكسءب الحءلة الوطنية 

 .المزيد من المنءعة في مواجهة التحديءت
 9/2/2021، القدس، القدس

 
 لحوارات القاهرة لما وصلنا لهذه النتائج عباسالرجوب: لوال دعم  .4

قءل أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، إنه لوال دعم الرئيس محمود : القءهرة
ن مسء  وأضءف الرجوب في حديث لتلفزيون فلسطي عبءس لحوابرات القءهرة لمء وصلنء لهذه النتءئج.

الثالثء ، أن الحوابر ابرتكز على مسألتين األولى حمءية مصءلحنء وحقوقنء وتطلاءتنء، والثءنية بنء  
آليءت لتسءعدنء على تحقيق أهدافنء وأحالمنء في العيش بدولتنء المستقلة، وهذا لن يتحقق دون الوحدة 

ل اإلقليمي والدولي وعنء  الوطنية التي سترتكز على برنءمج سيءسي ونضءلي وآليءت لتفايل الاءم
 وحدة ديمقراطية تحءصر االحتالل ويقبل بهء المجتمع الدولي.

 9/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المالكي: صفحة الماضي طويت بعد بيان الخارجية العرب .5
فلسطينيء « تفءؤال»قءل وزير الخءبرجية الفلسطيني بريءض المءلكي، إن هنءك : كفءح زعون  - برام هللا

، ووفق «حل الدولتين»وعرعيء، إزا  استئنءف عملية السالم مع إسرائيل في وقت قريب، على قءعدة 
المرجعيءت الدولية الماروفة.. وأوضح أن التفءؤل الفلسطيني والارعي، ينطلق من أن األوضءع في 

إدابرة »ائيلي بشكل كءمل. وأن واشنطن تغيرت، مع برحيل إدابرة ترمب، التي كءنت تتبنى الموقف اإلسر 
الرئيس األميركي الحءلي جو بءيدن، عبرت في أكثر من منءسبة، عن دعمهء لحل الدولتين وحل 

 «.القضية الفلسطينية وفق المرجعيءت الدولية
 10/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 يين في القدس"الوطني" الفلسطيني يثمن دعوة نواب بريطانيين لحكومتهم لمنع تهجير الفلسطين .6

ثّمن المجلس الوطني الفلسطيني دعوة أعضء  من البرلمءن البريطءني لوزير خءبرجية بالدهم : عمءن
لمنع إسرائيل من تهجير عءئالت فلسطينية من منءزلهء في مدينة القدس المحتلة. واعتبر الزعنون أن 

وق اإلنسءن وأحكءم اتفءقيءت هذا الموقف يمثل برسءلة قوية لكل من ينتهك القءنون الدولي وميثءق حق



 
 
 
 

 

 7 ص             5456 الادد:             2/10/2021 ألبرعاء ا التءبريخ: 

 

                                    

جنيف ويمءبرس جرائم التطهير الارقي بحق أبنء  الشاب الفلسطيني، وبردا برلمءنيء على تلك المشءبريع 
 االستيطءنية في األبرض الفلسطينية لصءلح المشروع االستامءبري اليهودي.

 9/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ياسيين: السلطة صّعدت اعتقاالتها ضد أنصار حماس منذ بدء حوار القاهرةأهالي المعتقلين الس .7
اتهمت لجنة أهءلي الماتقلين السيءسيين أجهزة السلطة الفلسطينية، الليلة المءضية، بشن : برام هللا

وأشءبرت  حملة اعتقءل واستدعء  لنشطء  ومواطنين في الضفة الغرعية المحتلة، على خلفية سيءسية..
وأكدت أن "عمليءت االعتقءل . استدعت مجموعة أسرى محربرين وماتقلين سيءسيين سءبقين إلى أنهء

التي تنفذهء أجهزة السلطة بحق الطالب والمواطنين بءلضفة الغرعية تتم بصوبرة غير قءنونية، من 
حيث إجرا ات االعتقءل والتهم وإجرا ات التوقيف، وحتى إجرا ات اإلفراج، فضال عن عملية 

 التي تحفل بأسءليب التاذيب الجسدي والنفسي والتهديد".التحقيق 
 9/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لجنة االنتخابات المركزية تبدأ مهمة عمل جديدة في غزة .8

بدأ وفد من لجنة االنتخءبءت المركزية، بزيءبرة إلى قطءع غزة، الثالثء ، في ”: القدس الارعي“ –غزة
، تشمل عقد اجتمءعءت مع الفصءئل ومؤسسءت المجتمع المدني مهمة عمل جديدة في القطءع

وأكد المتحدث بءسم اللجنة فريد طام هللا، أن الوفد سياقد لقءً  مع جميع الفصءئل  والصحءفة.
 الفلسطينية، سيتم خاللهء إطالع المشءبركين على شروط التسجيل وآلية الامل.

تي لم تشءبرك أيضء في حوابرات القءهرة، حيث لم وال تشمل االجتمءعءت فصءئل المقءومة في غزة، ال
تصلهء دعوات من لجنة االنتخءبءت لحضوبر اللقء ات، مء دفاهء إلى اإلعالن عن برفضهء لهذه 

 الخطوة.
 9/2/2021، القدس العربي، لندن

 
 رام هللا: اعتصام حاشد أمام مقر "التشريعي" للمطالبة بإلغاء القرارات الخاصة بالقضاء .9

طءلب مئءت المحءمين، وممثلو فصءئل ومؤسسءت، أمس، بإلغء  القرابرات بقوانين  حة:سءئد أبو فر 
المتالقة بتاديل قءنون السلطة القضءئية، وذلك خالل اعتصءم نظم عند مقر المجلس التشرياي في 

وأكد نقيب المحءمين جواد عبيدات، أن النقءبة ستواصل  برام هللا، تلبية لدعوة من نقءبة المحءمين.
 كهء وعدأ قبل شهر، إللغء  القرابرات بقوانين، مبينء أنه ال يوجد مء يبربر إقرابر مثل هذه القرابرات.حرا
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وأوضح في كلمة له، أن القرابرات بقوانين التي صدبرت، تمس بهيبة السلطة القضءئية واستقالليتهء، 
من  لشريكة.داعيء الرئيس محمود عبءس إلى التاءطي إيجءبء مع مطلب النقءبة وشتى المؤسسءت ا

نءحيته، أكد مراد السوداني أمين عءم االتحءد الاءم للكتءب واألدبء ، مسءندة االتحءدات والنقءبءت 
 لموقف النقءبة، واصفء حراكهء بـ"االستثنءئي".

 10/2/2021األيام، رام هللا، 
 

 روسي يبحث سبل تعزيز العالقات االقتصادية –لقاء فلسطيني .11
ين لدى بروسيء، بءلتاءون مع وزابرة االقتصءد الفلسطينية ومركز التجءبرة نظمت سفءبرة فلسط: برام هللا

الفلسطيني )بءل تريد(، الثالثء ، اجتمءعء عبر منصة "زووم"، ضم برجءل أعمءل فلسطينيين وبروس، 
وتبءدل برجءل األعمءل من الجءنبين عددا من األفكءبر الهءدفة إلى  بحث آفءق التاءون بين البلدين.

وفي ختءم االجتمءع، تم االتفءق على عقد عدد من اللقء ات بين برجءل  المشترك. تازيز التاءون 
أعمءل فلسطينيين ونظرائهم من الجءنب الروسي، بين األطراف الفلسطينية المانية: هيئة تشجيع 

 سفءبرة في موسكو.الاالستثمءبر، ووزابرة االقتصءد الوطني، ومركز التجءبرة الفلسطيني، بءلتاءون مع 
 9/2/2021، ألنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ا

 
 هنية يهاتف عباس ويؤكد على اإلرادة الثابتة إلنهاء االنقسام .11

أجرى برئيس المكتب السيءسي لحركة حمءس إسمءعيل هنية اتصءاًل هءتفًيء مع الرئيس الفلسطيني 
في القءهرة، وتم محمود عبءس، حيث جرى خالل االتصءل تبءدل التهنئة بءلتوصل إلى االتفءق 

التأكيد على المضي سوًيء ومًاء لتنفيذ االتفءق على طريق إجرا  االنتخءبءت بتوابريخهء المحددة، 
 التشريعية ثم المجلس الوطني، وأن تجرى بشكل ياكس الوجه الحضءبري للشاب الفلسطيني.

لنظءم السيءسي الفلسطيني وأكد برئيس الحركة اإلبرادة الثءبتة إلنهء  االنقسءم وتحقيق المصءلحة وعنء  ا
على أسس من التاددية والشراكة لشابنء في الداخل والخءبرج، وتازيز عملنء المشترك في مواجهة 

وأضءف أننء عءقدو الازم أن نمضي لألمءم وال نلتفت إلى الوبرا ، بماءلجة كل  االحتالل وسيءسءته.
 التفءصيل بروح إيجءبية.

 9/2/2021، موقع حركة حماس
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 اتفقنا على إطالق الحريات وتشكيل محكمة االنتخابات بالتوافقالحية:  .12
قءل عضو المكتب السيءسي لحركة حمءس د. خليل الحية إن الفصءئل والقوى الفلسطينية اتفقت على 
آليءت إجرا  االنتخءبءت للمجلس الوطني والتشرياي والرئءسة، بمء في ذلك تشكيل محكمة االنتخءبءت 

وأضءف الحية في تصريح صحفي أن الفصءئل المجتماة  جهة قضءئية أخرى.بءلتوافق، وتحييد أي 
في القءهرة اتفقت على إطالق الحريءت كءفة دون قيود، وعلى األبرضية السيءسية التي تجري 

وعين أن الفصءئل ستاود إلى القءهرة خالل مءبرس المقبل لوضع أسس  االنتخءبءت على أسءسهء.
 لجديد بءالنتخءب والتوافق. وآليءت تشكيل المجلس الوطني ا

 9/2/2021س، موقع حركة حما
 

 االحتاللالعاروري: سننهي االنقسام وسنبني رؤية مشتركة لمواجهة  .13
قءل نءئب برئيس المكتب السيءسي لحركة "حمءس"، برئيس وفدهء للحوابر الوطني بءلقءهرة : القءهرة
 .االحتاللني برؤية مشتركة لمواجهة ، إننء سننهي االنقسءم الجغرافي والسيءسي وسنبي الاءبروبر صءلح 
، عقب اختتءم جلسءت الحوابر الوطني، "إننء سنقبل ]أمس[في تصريح لـ "وفء"، الليلة ي الاءبروبر وتءبع 

بنتءئج االنتخءبءت المقبلة ونحترمهء وعاد االنتخءبءت سنكمل المشوابر"، مشيرا إلى أن االموبر كءنت 
ونثق أن المسيرة ستكتمل من خالل التشرياي  نءضجة وهنءك إحسءس مشترك وكءمل تجءه شابنء

وأعرب عن شكره للشقيقة مصر على برعءيتهء وهذا مء نتوقاه  وحكومة وحدة وطنية ومجلس وطني.
 الوطني.من القيءدة المصرية، ولكل الفصءئل الوطنية التي شءبركت في هذا الحوابر 

 9/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ب: مركزية فتح ستشكل لجنة للبدء في عمل جبهة نضال وقوائم لالنتخاباتالرجو  .14
"األيءم": أكد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه وخالل األيءم القءدمة  -برام هللا 

 ستقوم اللجنة المركزية بتشكيل لجنة من أجل البد  في عمل جبهة نضءل وإعداد قوائم لالنتخءبءت.
ءف الرجوب لتلفزيون فلسطين، مسء  أمس، والذي شءبرك في حوابر القءهرة، إنه تم برسم خءبرطة وأض

طريق بءتجءه الوحدة الفلسطينية، قءئاًل، "خطونء الخطوة األولى بءتجءه تجسيد الشراكة وتطبيق بنء  
حقيق وأشءبر إلى أنه تم االتفءق على تذليل كل الاقبءت بءتجءه ت وحدة وطنية تنهي االنقسءم".

  االنتخءبءت الفلسطينية، مخءطبًء الشاب الفلسطيني، "ثقوا بمء توصلنء إليه".
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وقءل الرجوب، "يمكن للجميع ان يامل من أجل االنتخءبءت بحرية تءمة"، مضيفًء، "مسؤوليتنء ان 
 نتمسك بحقنء في االنتخءبءت الاءمة وفق منظومة أخالقية إنسءنية".

 10/2/2021، رام هللا، األيام
 

 تقرر عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاقيات أوسلو" الجهاد" .15
قربرت حركة الجهءد اإلسالمي عدم المشءبركة في انتخءبءت قءلت إنهء "مسقوفة بءتفءق أوسلو : غزة

وكءنت الحركة شءبركت في جولة الحوابر الوطني التي  الذي أهدبر حقوق الشاب الفلسطيني وثوابته".
إن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية  ،وقءل بيءن للحركة مسء  الثالثء  ءهرة.انطلقت يوم أمس في الق

يتمثل في التوافق على برنءمج سيءسي يازز صمود الشاب ويحمي مقءومته وإعءدة بنء  وتطوير 
 منظمة التحرير الفلسطينية بإجرا  انتخءبءت للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشرياي.

 9/2/2021، فلسطين اليوم
 

 تتحفظ على البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة "الشعبية" .16
. قءلت الجبهة الشابية لتحرير فلسطين إنهء تتحفظ على البيءن الختءمي للحوابر الفلسطيني في القءهرة

وقءلت الجبهة في بيءن لهء إن وفدهء المشءبركة في حوابر القءهرة تحفظ على البيءن الختءمي للحوابر، 
وحذبر  لم ينص على التمسك بقرابرات المجلسين الوطني والمركزية بءلتحلل من اتفءق أوسلو". "لكونه

 بيءن الجبهة ممء وصفهء مخءطر الرهءن على اإلدابرة األميركية بءلاودة إلى المفءوضءت مع إسرائيل.
 10/2/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ماسك حركة فتحاالنتخابات الفلسطينية اختبار لمدى ت": القدس العربي" .17

عوض الرجوب: مع بد  الاد التنءزلي لالنتخءبءت الفلسطينية، تتجه األنظءبر ، ألنءضولا - برام هللا
 السلطة الفلسطينية ، التي يتزعمهء برئيس”فتح“إلى اآللية التي ستشءبرك فيهء حركة التحرير الوطني 

والقيءدي فيهء األسير  محمود عبءس، وشكل مشءبركة القيءدي المفصول من الحركة محمد دحالن،
 -حسب محللْين اثنين تحدثء لألنءضول -ومن الخيءبرات المحتملة أمءم الحركة مروان البرغوثي.

، كبرى الفصءئل المنءفسة لهء، أو مع فصءئل ”حمءس“تشكيل قءئمة برسمية مشتركة، إمء مع حركة 
ئمة برسمية واحدة، بماءيير أمء الخيءبر الثءني فهو خوض االنتخءبءت بقء منظمة التحرير أو باضهء.

محددة، لكن هذا الخيءبر ال يمنع تشكيل قوائم بانءوين أخرى لشخصيءت ال ترضى عن القءئمة 
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وعين الخيءبرين، يبرز اسم القيءدي األسير عضو اللجنة المركزية للحركة مروان البرغوثي،  الرسمية.
 صلة عن القءئمة الرسمية للحركة.والقيءدي المفصول محمد دحالن، كأقوى مرشحين لتشكيل قوائم منف

 9/2/2021، القدس العربي، لندن
 

 كاتب إسرائيلي يتوقع فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية .18
توقع كءتب إسرائيلي فوز حركة حمءس في االنتخءبءت الفلسطينية القءدمة،  :عدنءن أبو عءمر

ي مقءله على موقع "زمن إسرائيل"، وقءل يءبرون فريدمءن ف الرئءسية، والتشريعية، والمجلس الوطني.
"، إن "الدعوة لالنتخءبءت الفلسطينية تحصل فيمء تشهد حمءس وحدة داخلية، بينمء 21ترجمته "عرعي

تاءني فتح من انقسءمءت داخلية، وسط تنءفس على خالفة أبو مءزن، ومء يتخلله من استقطءب بين 
والجنوب، وعين األجهزة األمنية والمدنية كوادبرهء في مختلف منءطق الضفة الغرعية، بين الشمءل 

 المختلفة".
 10/2/2021، 21عربي

 
 "المقاومة" بغّزة ُتعلن تشكيل "غرفة طوارئ" لمتابعة التطورات السياسية والميدانية .19

أعلنت فصءئل المقءومة الفلسطينية بغّزة، الثالثء ، عن تشكيل غرفة طوابرئ مركزية لمتءباة كءفة 
الميدانية والتاءمل ماهء. وقءلت الفصءئل في بيءٍن صحفي مشترك: "إّن التطوبرات السيءسية و 

االنتخءبءت هي استحقءق وطني وهي المدخل المتءح لترتيب بيتنء السيءسي الفلسطيني، وال ُتستكمل 
إال بإنجءز االنتخءبءت الرئءسية والمجلس الوطني". وشددت على ضروبرة استقالل القضء  في الاملية 

وضروبرة إلغء  المراسيم األخيرة الخءصة بءلسلطة القضءئية، وعاض "الشروط التاجيزية "، االنتخءبية، 
 وكذلك وإلغء  المحكمة الدستوبرية أو التوافق على إعءدة تشكيلهء على أسس سليمة وصحيحة. 

 9/2/2021، فلسطين أون الين
 

 حماس: اعتقاالت االحتالل بالضفة لن تفت من عزيمتنا .21
 ن مداهمءت االحتالل واعتقءالته في الضفة المحتلة، لن تفت من عزيمة شابنء.أكدت حركة حمءس أ

وشددت حركة حمءس في تصريح صحفي الثالثء ، على أن تهديدات االحتالل التي تقوم بهء أجهزته 
األمنية، وعمليءت التخويف من المشءبركة في االنتخءبءت لن ترهب أبنء  شابنء، مردفة أن ماركتنء 

 عنوانهء التحدي والمواجهة التي ستنتصر فيهء إبرادتنء الوطنية. مع االحتالل
 9/2/2021، موقع حركة حماس 
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 حماس و"الديمقراطية" في لبنان يبحثان أوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية .21
استقبل ممثل حركة في لبنءن الدكتوبر أحمد عبد الهءدي، الثالثء ، وفدًا من الجبهة : بيروت

تحرير فلسطين برئءسة عضو المكتب السيءسي للجبهة "علي فيصل"، يرافقه عضو الديمقراطية ل
وذكرت "حمءس" في بيءن، وصل "قدس برس" نسخة عنه، أن اللقء   اللجنة المركزية "سهيل النءطوبر".

بحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وأوضءع الالجئين الفلسطينيين في لبنءن، حيث استارض 
االجتمءعية والصحية الصعبة في المخيمءت والتجماءت الفلسطينية في لبنءن،  الجءنبءن األوضءع

مطءلبين وكءلة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بضروبرة القيءم بمسؤوليءتهء والامل على 
 إطالق خطة طوابرئ عءجلة على المستويين االجتمءعي والصحي.

 9/2/2021، قدس برس
 

 "إلى األبد"نكن: سنحتفظ بالجوالن نتنياهو يرد على بلي .22
تصريحءت وزير الخءبرجية  : ألقتواشنطن: إيلي يوسف، 10/2/2021الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

، االعتراف األمريكي بءلسيءدة اإلسرائيلية على الجوالن السوبري المحتلالجديد أنتوني بلينكن حول 
إذا كءنت إدابرة بءيدن ستواصل االلتزام بهذا  بظالل من الشك. إذ امتنع بلينكن عن اإلجءبة صراحة مء

 االعتراف، وتحدث بداًل من ذلك عن أهمية المنطقة في هذه المرحلة ألمن إسرائيل.
؛ ذلك بردًا «ستظل جز ًا من دولة إسرائيل لألبد»نتنيءهو الثالثء ، إن الجوالن  بنيءمين وقءل مكتب

موقف إسرائيل من هذه »تب نتنيءهو القول عن مك« يدياوت أحرونوت»على بلينكن. ونقلت صحيفة 
 «.هضبة الجوالن ستظل إسرائيلية في أي سينءبريو محتمل -القضية واضح 

لقد قءلوا إنهم يبحثون »قءل نتنيءهو للصحفيين بردًا على ذلك ، 9/2/2021الخليج، الشارقة، وأضءفت 
بد جز ًا من دولة إسرائيل، ذلك، لكنني بحثته بءلفال. في مء يخصني، ستظل هضبة الجوالن إلى األ

 «.جز ًا خءضاًء للسيءدة
 

 نتنياهو في الزرازير: زيارة انتخابية تحت غطاء حملة التطعيم .23
زابر برئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيءمين نتنيءهو، اليوم، ظهر يوم الثالثء ، قرية الزبرازير : قءسم بكري 

طعيم ضد انتشءبر فيروس كوبرونء في في منطقة الجليل، تحت غطء  االطالع على سير حملة الت
وبرافق نتنيءهو في الزيءبرة وزير الصحة، يولي إدلشتءين، إذ زابرا مركز التطعيمءت في عيءدة  البالد.

 صندوق المرضى الاءم "كالليت" في القرية.
 9/2/2021، 48عرب 



 
 
 
 

 

 13 ص             5456 الادد:             2/10/2021 ألبرعاء ا التءبريخ: 

 

                                    

 لشمالفي لبنان إذا فتح جبهة ا "دمار هائل"تلّوح بـ" تجري تدريبات عسكرية.. و إسرائيل" .24
، أمس «عءصفة البرق »مع بد  تدبريبءت للجيش اإلسرائيلي على حدود لبنءن، تحمل اسم  تل أبيب:

بتدفيع لبنءن كله ثمنًء بءهظًء ودمءبرًا »الثالثء ، هدد وزير األمن وبرئيس الحكومة البديل، بيني غءنتس، 
 ، إذا اندلات حرب على إسرائيل من الجبهة الشمءلية.«هءئالً 

كءبرثة »لـ 24قد أبرسل كلمة مسجلة تم بثهء في المراسم السنوية إلحيء  الذكرى الـوكءن غءنتس 
، عندمء اصطدمت في الجو طءئرتءن مروحيتءن تنقالن جنودًا 1997التي وقات عءم « المروحيءت

 73إسرائيليين إلى المنطقة المحتلة في جنوب لبنءن، ممء أسفر عن مقتل جميع الجنود وعددهم 
إذا ُفتحت جبهة في الشمءل، فإن لبنءن سيدفع ثمنًء بءهظًء، خالل تدمير »غءنتس: عنصرًا. وقءل 

نحن ال نتردد في إلحءق الضربر »وأضءف: «. األسلحة المنتشرة في التجماءت المدنية لديه
بءلتموضع اإليراني قرب حدودنء. وحسن نصر هللا يدبرك جيدًا أن قرابره ببنء  مخءبئ للذخيرة 

على الحكومة اللبنءنية أن تالم »، مضيفًء: «يارض المواطنين اللبنءنيين للخطروالصوابريخ يارضه و 
 «.دولة إبرهءب»ذلك وتتحمل المسؤولية. فإسرائيل ستفال كل مء في وساهء لمنع لبنءن من أن يصبح 

  10/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 رها سريةجيش االحتالل يكثف البحث عن مقتحم أكبر قاعدة جوية إسرائيلية وأكث .25
ذكرت وسءئل إعالم عبرية، أن قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي، تواصل منذ : النءصرة )فلسطين(

سءعءت، البحث عن شخص من أحد التجماءت البدوية في النقب، بشبهة اقتحءم قءعدة "نيفءتيم" 
 الاسكرية الجوية بمركبة مدنية مسروقة كمء يبدو.

: إن الجيش يستخدم طءئرات في مالحقة الشخص الذي اقتحم وقءل موقع "والال" اإلخبءبري الابري 
القءعدة والتي تاتبر أكبر قءعدة جوية لجيش االحتالل وأكثرهء سرية وحسءسية نظرا لكونهء تضم سرعء 

 " الحديثة، وقواعد سرية وحسءسة.35 -من طءئرات "اف 
 9/2/2021قدس برس، 

 
 ل باإلغالق الثالثألف طالب عم 180التشغيل اإلسرائيلية: أكثر من  .26

برغم فتح اإلغالق الثءلث مطلع األسبوع الحءلي، إال أن المشغلين استمروا في فصل : بالل ضءهر
عءملين أو إخراجهم إلى إجءزة بدون عمل خالل اليومين المءضيين، حيث أفءدت ماطيءت مصلحة 

تسجلوا لديهء في كل واحد طءلب عمل جديد  2,000التشغيل اإلسرائيلية اليوم، الثالثء ، بأن أكثر من 
 من اليومين األخيرين.
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ونقل موقع "يدياوت أحرونوت" اإللكتروني عن خبرا  تحذيرهم من أن سبب استمرابر إخراج عءملين 
من الامل نءبع من أن قسمء من المشغلين قربروا، على خلفية الوضع الحءلي وانادام الوضوح حيءل 

 ملين لديهم.وتيرة الخروج من األزمة، تقليص عدد الاء
طءلب عمل جديد، أمس. وعلغ عدد  2,267وأشءبرت ماطيءت مصلحة التشغيل، اليوم، إلى أنه تسجل 

كءنون األول/ديسمبر المءضي،  27طءلبي الامل الذين تسجلوا منذ بداية اإلغالق الثءلث، في 
بداية منذ  %66.8تسجلوا منذ تشديد اإلغالق، ويشكلون  120,545طءلب عمل، بينهم  180,471

 اإلغالق الثءلث.
بين طءلبي الامل بءإلغالق الثءلث، بينمء  %76.4إلى إجءزة بدون براتب، ويشكلون  137,844وأخرج 

 (.%23.6) 42,627جرى فصل أو استقءلة من الامل شخصء
شخصء، هم طءلبوا عمل  1045من الذين تسجلوا أمس، أي  %46.1ووفقء لمصلحة التشغيل، فإن 

و استقءلوا من الامل. وهؤال ، خالفء للذين أخرجوا إلى إجءزة بدون عمل، عالقتهم باد أن تم فصلهم أ
ضعيفة مع سوق الامل ولذلك فإنهم قد يدخلوا إلى بطءلة مستمرة وتضع أمءمهم مصءعب بءلاودة 

 إلى سوق الامل باد انتهء  أزمة كوبرونء واألزمة االقتصءدية النءجمة عنهء.
 9/2/2021، 48عرب 

 
 الخطيب: حراك فلسطينيي الداخل ضد العنف يتصاعد دون قيادة سياسية كمال .27

غزة / فءطمة الزهرا  الاويني: أفءد النءئب السءبق لرئيس الحركة اإلسالمية كمءل الخطيب، بوجود 
مع تصءعد الدعوات المطءلبة بوقف سفك  48تفءعل نوعي من فلسطينيي األبراضي المحتلة عءم 

 ت مطلبية واعتصءمءت جءبتالدمء  ومظءهر الانف. وذكر أن هذا التفءعل ُترجم على هيئة مظءهرا
فهم على مصلحة بءلتحريض والدعوة للانف،  هأن سلطءت االحتالل تتهممبينًء الشوابرع.  بدعوى تخوُّ

، إذ يدبرك ءً الداخل ضد الانف تتفءعل تلقءئيّ  وأكد أن األحداث واالحتجءجءت في .الداخل الفلسطيني
ج ضد الشبءب حجم الخطر الداهم الذي ال يمكن أن ينزاح مء لم يأخذوا دوبرهم في االحتجء

 .عن اعتقءده بأن الحراك الشبءبي ينسءق دون قيءدة سيءسية مابراً المخططءت السوداوية. 

 10/2/2021، فلسطين أون الين
 

 سدرأيمن المسؤولية عن حياة األسير  اإلسرائيلي "نادي األسير" ُيحّمل االحتالل .28
المسؤولية الكءملة عن حيءة  اإلسرائيلي حّمل نءدي األسير الفلسطيني، إدابرة سجون االحتالل: برام هللا

عءًمء( من القدس، باد نقله من مستشفى "أسءف هروفيه" اإلسرائيلي، إلى  54األسير أيمن سدبر )
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 ءً صعب ءً صحي ءً بقء  في المستشفى، حيث يواجه وضاسجن "عيءدة الرملة"، برغم حءجته الّمءسة ال
 "كوبرونء".فيروس جّرا  مضءعفءت إصءبته بـ

 9/2/2021، قدس برس
 

  1967قبل العام  اشتروها بزعم ملكية أراضيهم ليهود طرد عائالت فلسطينية من حي الشيخ جراح .29
تظءهر سكءن من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وقوى سالم إسرائيلية، قبءلة المحكمة المركزية 

نءزلهء في الحي، عءئالت فلسطينية من م 4على قرابر قضءئي بطرد  في القدس المحتلة، احتجءجءً 
بأن األبرض التي بنيت عليهء المنءزل تاود د التذبرع ا، بمءح للمستوطنين بءالستيال  عليهءوالس

علمًء أن هنءك  .1967ملكيتهء ليهود اشتروهء قبل احتالل الشطر الشرقي من المدينة المقدسة عءم 
 .األسبءب ات بإخال  منءزلهم، لنفسعءئلة فلسطينية في الحي تواجه تهديد 30نحو 

 9/2/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

  جنود االحتالل ومستوطنيه يواصلون اعتداءاتهم في الضفة الغربية وإصابات خالل المواجهات .31
: أصيب فتى وطفل بجروح والاشرات بءالختنءق خالل مواجهءت أعقبت حملة دهم واقتحءم محءفظءت

، أخطرت خاللهء بهدم مزبرعة لترعية في الضفة الغرعية شنتهء قوات االحتالل في محءفظءت عدة
المءشية في محءفظة بيت لحم، وفصلت التيءبر الكهرعءئي عن بلدتين بمحءفظة طولكرم، تمهيدًا لرعط 
البؤبر االستيطءنية بءلتيءبر، في الوقت الذي واصل فيه المستوطنون اعتدا اتهم وأقدموا، أمس، على 

 مسءفر يطء بمحءفظة الخليل.قطع عشرات أشجءبر الزيتون في 
 10/2/2021، األيام، رام هللا

 
 قوات االحتالل تشّن حملة اعتقاالت واسعة بالضفة والقدس .31

 مواطنءً  28، طءلت األبرعاء  إلسرائيلي، حملة اعتقءالت، اليومشنت قوات االحتالل ا: برام هللا
بءلضفة الغرعية والقدس ، عقب دهم منءزلهم وتفتيشهء والابث بمحتويءتهء في منءطق متفرقة فلسطينيءً 
 بحجة المشءبركة في أعمءل مقءومة شابية ضد قوات االحتالل والمستوطنين.، المحتلتين

 10/2/2021، قدس برس
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البناء ويسمح للمستوطنين بفي غور األردن االحتالل يطرد الفلسطينيين من "مناطق عسكرية"  .32
 فيها

من مسءحة غوبر األبردن أنهء  %45عن حوالي اإلسرائيلي أعلن جيش االحتالل : بالل ضءهر تحرير
استيطءنية عشوائية، وقسم منهء يتمدد في "منءطق إطالق  أقيمت بؤبراً في حين "منءطق إطالق نءبر". 

إسرائيلية تقول لنءشط ، مجندة 2017وثق شريط فيديو من الاءم قد و  ."مزبرعة أوبري" ، ومنهءالنءبر"
للفلسطينيين بءلدخول وبرعي مواشيهم إلى "منطقة إطالق نءبر"،  سالم إسرائيلي إنه ليس مسموحءً 

في  مسموح للمستوطنين برعي مواشيهم، و توطنة هنء وتمت المصءدقة عليهء"نه "يوجد مسمضيفة إ
 هذا خالف ال مصلحة لدينء بءلدخول إليه"." هذه المنطقة، موضحة بءلقول

 9/2/2021، 48عرب 
 

 لمنع المزارعين من الوصول ألراضيهم قوات االحتالل تتوغل جنوبي غزة وتطلق قنابل دخانية .33
 شرقي بلدة "الفخءبري" جنوعي قطءع غزة. األبرعاء ، اليوم ،توغلت عدة جرافءت عسكرية إسرائيلية: غزة

آليءت  هتتامدوهو أمر  الرؤية.بإطالق قنءبل دخءنية في المكءن لحجب القوات المتوغلة قءمت حيث 
 وفالحتهء. ى أبراضيهمتمنع المزابرعين من الوصول إللبين الفينة واألخرى، االحتالل الاسكرية 

 10/2/2021، قدس برس
 

 تنهي عقود عشرات الموظفين الفلسطينيين في سوريا ونرواوكالة األ  .34
، عشرات ونروااألبسبب األزمة المءلية ونقص التمويل، أنهت وكءلة ذكرت مصءدبر مطلاة، أنه 

على أن  .هنءك األحداثالاقود المؤقتة لموظفين وعمءل فلسطينيين في سوبريء، ممن ُعينوا منذ بداية 
تامل الوكءلة إلى مداوبرة عشرات الاقود والوظءئف المؤقتة بين  حيثترسل برسءئل لهم عند الحءجة، 

 األسر األكثر عوزًا لمدة شهر للشبءب من كل اسرة.
 8/2/2021، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 النازحين إلى فلسطينيي الشمال السوري  48 تبرعات من فلسطينيي .35

ن أهءلي بلدة طوعء الزنغرية التي تقع أمجموعة الامل من أجل فلسطينيي سوبريء،  ذكرت دمشق:
ألف دوالبر  100، جماوا تبرعءت مءلية بقيمة 1948المحتلة عءم  شمءل شرقي طبريء في فلسطين

جمعية "، أطلقت ذاتهسيءق الفي و كي، إلبرسءلهء إلى المحتءجين في مخيمءت الشمءل السوبري. ير أم
ي الداخل الفلسطيني، حملة تبرعءت لسكءن المخيمءت في الشمءل السوبري، حيث تعيش ف "48اإلغءثة 
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عءئلة فلسطينية نزحت عن منءزلهء، وتاءني من أوضءع معيشية صعبة، جرا  البطءلة  1500نحو 
 وغيءب الدعم المءلي وشّح المسءعدات اإلغءثية. 

 10/2/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 للحوار الفلسطينيمعبر رفح تشجيعا  فتحتمصر  .36
، أعءدت السلطءت المصرية، «الحوابر الوطني الفلسطيني»تزامنًء مع برعءيتهء جلسءت : القءهرة
للمرة األولى منذ سنوات، « ألجل غير مسمى»الحدودي مع قطءع غزة « برفح»، فتح مابر الثالثء 

 «.لتشجيع الحوابر بين الفصءئل الفلسطينيةبءدبرة حسن نية »في خطوة ُوصفت بـ
إنه تم فتح المابر في وقت مبكر أمس، وإن « برويترز»وقءل مصدبران مصريءن عند مابر برفح لـ

حءفلة تقل فلسطينيين وصلت إلى مصر، بينمء قءلت السفءبرة الفلسطينية في القءهرة إن اتخءذ مصر 
ئية حثيثة بين القيءدتين المصرية والفلسطينية مبءحثءت واتصءالت ثنء»قرابر فتح المابر كءن نتيجة 

 «.لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطءع غزة

 10/2/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 اإلمارات تعلن عن تشييد معبد الديانات اإلبراهيمية الثالث في أبوظبي .37
يءنءت اإلبراهيمية الثالث، اإلسالم والمسيحية : تاتزم دولة اإلمءبرات افتتءح مابد الد"القدس الارعي"

وأوضح سفير اإلمءبرات لدى بروسيء، محمد أحمد الجءبر، أن هذا  واليهودية، في أبوظبي الاءم المقبل.
المجمع الديني سيصبح مكءنء للتالم والحوابر والعبءدة، وسيركز على التقريب بين النءس من جميع 

وأشءبر السفير اإلمءبراتي إلى أن هنءك أوجه تشءبه  الروسية. "وستينوف"األديءن، بحسب مء نقلته وكءلة 
بين بروسيء واإلمءبرات، في هذا المجءل، فكال البلدين فيهمء قوميءت مختلفة، ويتاءيش فيهمء أتبءع 

 ديءنءت مختلفة بسالم.
 9/2/2021، القدس العربي، لندن

 
 يرحب برئيس مكتب االتصال المغربي في تل أبيباإلسرائيلي  وزير الخارجية .38

الرعءط: حل برئيس مكتب االتصءل المغرعي الجديد، في تل أبيب، عبد الرحيم بيوض، في إسرائيل، 
وزير الخءبرجية غءبي أشكنءزي تحدث »وقءلت وزابرة الخءبرجية اإلسرائيلية في بيءن، إن  أمس الثالثء .

وقءلت «. صوله مع طءقمه إلى إسرائيل، باد ظهر الثالثء مع برئيس مكتب االتصءل المغرعي، فوبر و 
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، إنه كءن سايدا جدا عندمء أبلغه وزير الخءبرجية لالخءبرجية اإلسرائيلية، إن الدبلومءسي المغرعي قء
 المغرعي نءصر بوبريطة بمهمته في إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيامل على تازيز الاالقءت بين البلدين.

 10/2/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 اتفاق إسرائيلي مغربي على تطوير التعاون األمني .39
اتفق وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أمير أوحءنء، ووزير الداخلية المغرعي عبد الوافي : النءصرة

وقءل القءئم بأعمءل السفير  لفتيت، على بحث تطوير التاءون في مجءل األمن الداخلي بين البلدين.
 ءط ديفيد غوفرين، الثالثء ، إن "أوحءنء" و"لفتيت" تحءدثء هءتفيًّء يوم اإلثنين.اإلسرائيلي في الرع

وأضءف في تغريدة على حسءبه في تويتر " تبءدل الوزيران خالل المكءلمة دعوات الزيءبرة، من أجل 
 تطوير التاءون في مجءل األمن الداخلي، كمء اتفقء أن يجتماء قريبء في المغرب، أو في )إسرائيل(".

 9/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 طالب بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينيتالجامعة العربية  .41
أدان األمين الاءم المسءعد لشؤون فلسطين واألبراضي الارعية المحتلة بءلجءماة الارعية سايد القءهرة: 

سرائيلي بءعتدا اتهء وتدنيسهء المتامد أبو علي في تصريح له، الثالثء ، استمرابر سلطءت االحتالل اإل
وأكد إماءن سلطءت االحتالل واصرابرهء على مواصلة هذه األعمءل االجرامية مء  للمسءجد والكنءئس.

يتطلب من المجتمع الدولي ضروبرة االنتقءل الى الموقف الاملي الحءزم المابر عن إبرادته لتوفير 
رب تستدعي إقءمة المسؤولية الجنءئية، واتخءذ الحمءية الدولية لشابنء الذي يتارض لجرائم ح

اإلجرا ات الالزمة والملزمة لتنفيذ قرابرات األمم المتحدة ذات الصلة، إلنهء  االحتالل وتمكين الشاب 
 الفلسطيني من الحرية واالستقالل.

 9/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 

 ج الجئي فلسطين في الدعوة العالمية لمطعوم "كورونا"المفوض العام لألونروا يدعو إلدرا .41
دعء المفوض الاءم لوكءلة األمم المتحدة إلغءثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق : برام هللا

 األدنى "األونروا" فيليب الزابريني، إلدبراج الجئي فلسطين في الدعوة الاءلمية لمطاوم "كوبرونء".
جتمع الدولي لضمءن توفر اللقءحءت لالجئين في جميع أنحء  الاءلم، بمن وقءل: "إنني أعول على الم

في ذلك الجئو فلسطين في األبراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أبرجء  المنطقة. إن هذه الجءئحة 
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القءتلة ال تارف الحدود وال تفرق بين الغني والفقير، أو بين الالجئ وغير الالجئ. الطريقة الوحيدة 
هي من خالل الجهود المستمرة من قبل جميع األطراف  19 -قوم بهء بهزيمة كوفيدالتي سن

 المسؤولة، دونمء تمييز".
وفي هذا السيءق، تلقى المفوض الاءم لوكءلة )األونروا( فيليب الزابريني، اليوم الثالثء ، الجرعة األولى 

 وعحضوبر الوزيرة مي الكيلة.من خالل وزابرة الصحة الفلسطينية في برام هللا   19 -من لقءح كوفيد
 9/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 دعوة أممية لدعم "الجنائية الدولية" في تنفيذ قرارها بشأن فلسطين .42
دعء مءيكل لينك، المقربر الخءص الماني بحءلة حقوق اإلنسءن في األبرض الفلسطينية : وكءالت

المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنءئية الدولية، لتنفيذ قرابرهء  ، الثالثء ،1967المحتلة منذ عءم 
بشأن مد اختصءصهء القضءئي ليشمل الجرائم الجسيمة المرتكبة بءألبراضي الفلسطينية المحتلة. وقءل 
لينك، في بيءن، إن قرابر المحكمة )مقرهء في الهءي بهولندا(، الصءدبر الجماة، هو "خطوة مهمة 

وأقر بأن "األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة فشلت مرابرا وتكرابرا في تنفيذ  المسء لة".لتحقيق الادالة و 
 قرابراتهء المهمة بشأن االحتالل اإلسرائيلي". 

 9/2/2021، فلسطين أون الين
 

 يطالبون بالضغط على "إسرائيل" لمنع إخالء عائالت مقدسية برلمانيا بريطانيا   80أكثر من  .43
يوم الثالثء ، الحكومة البريطءنية لزيءدة الضغط  برلمءنيء بريطءنيء، 80من  طءلب أكثر: برعيع سواعد

على إسرائيل من أجل وقف عمليءت اإلخال  القسري بحق عءئالت فلسطينية من منءزلهء في القدس 
 المحتلة.

وطلب النواب من أحزاب مختلفة من مجلسي الشيوخ والاموم، في برسءلة موجهة إلى وزير الخءبرجية 
يطءني، دومينيك براب، أن يوضح األخير إلسرائيل بأن "الاالقءت ال يمكن أن تستمر على النحو البر 

 الطبياي في حءل حدوث مثل تلك التجءوزات".
 9/2/2021، 48عرب 

 

 تقديرات الجيش اإلسرائيلي: حزب هللا سيبادر إلى معارك محدودة وقنبلة نووية إيرانية خالل عامين .44
قديرات شعبة االستخبءبرات الاسكرية اإلسرائيلية )أمءن(، إلى أن "حزب هللا" تشير ت: محمود مجءدلة

سيبءدبر إلى خوض جولة تصايد "محدودة" مع الجيش اإلسرائيلي بءستخدام صءبروخ مضءد للدبءبءت 
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، في 2006وقذائف هءون، وبرعمء عمليءت قنص جنود، وذلك ألول مرة منذ حرب لبنءن الثءنية عءم 
 إلسرائيلي أن بءستطءعة إيران تطوير قنبلة نووية خالل عءمين.حين قّدبر الجيش ا

، برصدت االستخبءبرات الاسكرية 2006وذكر التقييم أنه للمرة األولى منذ حرب تموز/ يوليو 
اإلسرائيلية استاداد "حزب هللا" لـ"تصايد محدود" على غرابر جوالت التصايد مع الفصءئل الفلسطينية 

إلى حرب واساة. وأضءف أن "حزب هللا" يرغب في "السير على الحءفة" بقطءع غزة، دون االنجرابر 
إلغالق حسءبءته المتراكمة مع إسرائيل، لدفع األخيرة إلى تقليص هجمءتهء على أهداف تءباة للتنظيم 

 في سوبرية.
وحسب التقديرات، سيستمر التصايد لادة أيءم )بين يومين إلى ثالثة( دون إلحءق األذى بءلمدنيين أو 
إطالق النءبر على الامق اإلسرائيلي؛ والسينءبريو المحتمل الذي تتوقاه االستخبءبرات الاسكرية للجيش 
اإلسرائيلي، هو هجوم على الحدود بصءبروخ مضءد للدبءبءت أو قنص يستهدف قوة تءباة للجيش 

ق قذائف هءون اإلسرائيلي، والتي ستهءجم بدوبرهء أهدافء تءباة التنظيم، وسيرد "حزب هللا" مجددا بإطال
 على قواعد للجيش اإلسرائيلي.

وعحسب التقديرات السنوية للجيش اإلسرائيلي فإن "إيران لم تقم باد بتخصيب اليوبرانيوم بءلمستوى 
 الذي يسمح لهء بتطوير قنبلة نووية" إذ "لم يتخذ النظءم اإليراني باد قرابًرا في هذا الشأن".

اإلسرائيلي خالل الفترة المءضية أمءم قيءدته السيءسية فإنه ووفًقء للتقديرات التي استارضهء الجيش 
، ستكون قءدبرة على صنع قنبلة %90"من اللحظة التي تبدأ فيهء إيران تخصيب اليوبرانيوم بنسبة 

 نووية في غضون عءمين تقريًبء".
، غير أنهء 2015وياتقد الجيش اإلسرائيلي أن "إيران لم تتوقف عن انتهءك االتفءق النووي الموقع عءم 

تواجه صاوعة في تطوير مكونءت ضروبرية لتطوير قنبلة نووية، بمء في ذلك قءعدة تفجير وصءبروخ 
 إطالق منءسب )لحمل الرؤوس النووية(".

ولفتت تقديرات شعبة االستخبءبرات الاسكرية اإلسرائيلية إلى أن أهم األسبءب التي أدت إلى تبءطؤ 
تيءل الاءِلم النووي، محسن فهر زادة. وتشير التقديرات الاسكرية البرنءمج النووي اإليراني تتمثل بءغ

اإلسرائيلية إلى أن "فخري زادة جمع حوله كل الاوامل ذات الصلة المتالقة بمشروع إنتءج قنبلة 
 نووية"، كمء تشير التقديرات إلى أن "إيران مء زالت تواجه صاوعة في الاثوبر على بديل له".

أن طهران مهتمة بءلاودة إلى االتفءق النووي، وعحسب برئيس شعبة  ويقدبر الجيش اإلسرائيلي
االستخبءبرات الاسكرية اإلسرائيلية، تءمير هءيمءن، فإن "إيران وصلت إلى أدنى مستوى لهء على نحو 
غير مسبوق باد اإلجرا ات التي اتخذنءهء في السنوات األخيرة. وفي ظل وضاهء الحءلي، فإن 

 ، هو سبيلهء الوحيد للخروج من األزمة".2015 االتفءق الذي وقاته عءم
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وياتقد الجيش اإلسرائيلي أن "محءوالت إيران للتموضع عسكريء في سوبرية مستمرة، لكنهء تايد النظر 
في طبياة الخطوة ونطءقهء، ويرجع ذلك جزئًيء إلى األضرابر التي لحقت بءألنشطة اإليرانية من جرا  

هزة األمنية حول الاءلم التي تامل ضد تمركز إيران في سوبرية الهجمءت اإلسرائيلية وهجمءت األج
واليمن ولبنءن والاراق". وقّدبر الجيش اإلسرائيلي أن "الضرعة األشد في هذا الصدد"، كءنت اغتيءل 
الواليءت المتحدة لقءئد فيلق القدس بءلحرس الثوبري اإليراني، الجنرال قءسم سليمءني، مطلع عءم 

2020. 
إلسرائيلي، فإن "اغتيءل قءسم سليمءني غّير الواقع في الشرق األوسط وألحق ضربرا وعحسب الجيش ا

واسع في المنطقة"؛ واعتبرت التقديرات اإلسرائيلية أن ‘ شياي‘بءلغء بتطلاءت إيران لتشكيل محوبر 
"سليمءني كءن الشخصية األبرز في مشروع بسط النفوذ اإليراني خءبرج حدودهء. وأن إيران تواجه 

 في إيجءد بديل منءسب له، األمر الذي أضر بجهود النظءم في ترسيخ وجوده في سوبرية". صاوعة
وتشير التقديرات الاسكرية اإلسرائيلية إلى أن "إيران قلصت من حجم تواجد برجءلهء في سوبرية، وأبقت 
 على عدة مئءت من المستشءبرين والمسؤولين"، وأن "ذلك ياود إلى حجم األضرابر التي ألحقت بهء"
من جرا  الهجمءت اإلسرائيلية. "كمء يجد اإليرانيون صاوعة في إدخءل أنظمة متطوبرة من األسلحة 

 إلى سوبرية، ويرجع ذلك جزئًيء إلى الضرعءت الجوية، التي ُنسب باضهء إلى إسرائيل".
وجء  في التقديرات اإلسرائيلية أن "إيران تامل على تحويل غرب الاراق إلى نقطة لجمع المادات 

لكن حتى في هذه الحءلة، فإن الهجمءت  -تسهيل نقل األسلحة والوسءئل القتءلية إلى سوبرية ولبنءن ل
 المنسوعة إلى إسرائيل على الشحنءت ومستودعءت األسلحة في الاراق تمنع ذلك".

وشددت التقديرات اإلسرائيلية على أنه "برغم األضرابر التي تلحق بهء، فإن إيران غير مستادة للتنءزل 
ن مشروع التموضع الاسكري في سوبرية والاراق"، وقءل هءيمءن "المحوبر يواصل محءولته للتموضع ع

من أجل اإلضرابر بإسرائيل عبر هضبة الجوالن. جهودنء الاديدة تنجح في إلحءق الضربر بهذه القدبرة 
 وتقليصهء".

 
 ‘"االنتقام‘"حزب هللا يسعى إلى 

سكرية اإلسرائيلية إلى أن "حزب هللا" مرتدع من احتمءل هذا، وادعت تقديرات شعبة االستخبءبرات الا
نشوب حرب مع إسرائيل، والتوقاءت اإلسرائيلية تشير إلى ان هذا الوضع )حءلة الردع اإلسرائيلي 

 لحزب هللا( سيستمر خالل الاءم الجءبري.
د مع لبنءن؛ وفي الوقت ذاته، تشير التقديرات إلى ابرتفءع احتمءل وقوع اشتبءكءت محدودة على الحدو 

وأن يبءدبر حزب هللا إلى مواجهءت محدودة وقصيرة مع إسرائيل، وياود ذلك، بحسب الجيش 
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اإلسرائيلي إلى "تصميم )األمين الاءم لحزب هللا( حسن نصر هللا، على الرد على الضرعءت" 
مشق، اإلسرائيلية، وعلى برأسهء مقتل أحد عنءصره في غءبرة إسرائيلية على مواقع في محيط مطءبر د

 في تموز/ يوليو المءضي.
في السنوات األخيرة، خلق ‘ حزب هللا‘واعتبرت التقديرات الاسكرية اإلسرائيلية أن "من أهم إنجءزات 

بموجبهء على أي هجوم يتارض له أحد عنءصره وذلك بءستهداف جنود ‘ حزب هللا‘ماءدلة يرد 
للرد على مقتل أحد عنصءبره في الغءبرة ‘ حزب هللا‘إسرائيليين"، وأشءبرت التقديرات إلى "فشل محءولتي 

 اإلسرائيلية على محيط مطءبر دمشق، لذلك ال يزال نصر هللا مصرا على الرد".
واصل عملية التسلح وعززهء خالل الفترة المءضية، ويواصل ‘ حزب هللا"‘وعحسب التقديرات فإن 

لمواجهة محتملة مع إسرائيل"،  نصرهللا الدفع بءتجءه إتمءم مشروع تحسين دقة الصوابريخ، استاداًدا
غير أن الجيش اإلسرائيلي ُيقدبر أن عدد الصوابريخ الدقيقة التي بحوزة "حزب هللا" ليس كبيًرا. و"ال 

 تؤثر على ميزان الردع في هذه المرحلة".
وقءل هءيمءن: "نحن نامل بءستمرابر ونتاءمل مع تهديد الصءبرويخ الدقيقة، وعلى الرغم من أنه تهديد 

بغي االستخفءف به، إال أننء نقدم استجءبة جيدة بادة طرق، علنية وسرية"، وأضءف "بفضل ال ين
، ‘الماركة بين الحرعين‘القدبرات االستخبءبراتية الاءلية، تمكنء من مهءجمة مئءت األهداف في إطءبر 

 والحفءظ على تفوق إسرائيل اإلقليمي".
 

 "حماس منشغلة بالشأن المدني"
ني، تتوقع شعبة االستخبءبرات الاسكرية اإلسرائيلية أن تستمر حمءس في وعلى الصايد الفلسطي

استثمءبر ماظم جهودهء في السءحة المدنية في قطءع غزة الذي يواجه صاوعءت اقتصءدية وأوضءع 
 إنسءنية صعبة.

وتشير التقديرات اإلسرائيلية إلى أن األموال التي تحولهء قطر إلى قطءع غزة تمنع تدهوبر الوضع إلى 
كءبرثة إنسءنية. وادعت التقديرات اإلسرائيلية أن "حمءس ستواصل محءولة الترويج للتطبيع مع 

 إسرائيل، بءلتوازي مع عملية المصءلحة مع السلطة الفلسطينية".
ووفقء للتقديرات الاسكرية اإلسرائيلية، فإن حركة حمءس "نجحت في كبح جمءح حركة الجهءد 

 مرحلة الصراعءت الداخلية في قطءع غزة".اإلسالمي، التي تجنبت في هذه ال
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 ... عام للترقب2021
، بحسب "أمءن"، "في المواجهءت عند 2021وتتمثل التحديءت الرئيسية للجيش اإلسرائيلي لاءم 

المنءطق الحدودية والتاءمل مع محءوالت حمءس لضرب الحءجز الذي أقءمه الجيش اإلسرائيلي تحت 
ع غزة، إلحبءط محءولة حفر األنفءق من القطءع، بءإلضءفة إلى األبرض" في المنءطق الحدودية م

والتصدي لامليءت ضد إسرائيل في ‘ منظمءت متمردة مءبرقة‘"إطالق النءبر من قطءع غزة من قبل 
 غزة ومرتفاءت الجوالن".

سيكون عءمء من الترقب في الشرق األوسط، وذلك في ظل  2021ويرى الجيش اإلسرائيلي أن عءم 
المتوقع في اإلستراتيجيءت األميركية التي قد تتخذهء اإلدابرة الجديدة في البيت األبيض.  التغييرات

مشيرا إلى الترقب اإليراني لرفع الاقوعءت األميركية، وترقب "حزب هللا" لرفع الاقوعءت البنكية 
ءت المفروضة على مسؤولي التنظيم وحصول لبنءن على قروض مءلية دولية، فيمء أشءبر إلى التوقا

الفلسطينية في الحصول على دعم الرئيس األميركي جو بءيدن، واستئنءف الاالقءت مع البيت 
 األبيض.

 9/2/2021، 48عرب 
 

 عوامل التفجير في وثيقة الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة .45
 فراس أبو هالل

يءسي المستمر منذ ال أحد ال يتمنى نهءية االنقسءم الفلسطيني ووضع حد لالنفصءل لالستقطءب الس
عقد ونصف، ولكن نهءية االنقسءم ال يمكن أن تحصل عبر توافقءت تهمل أسءس األزمة، وتتجءهل 

 الحقيقة الجوهرية للصراع، وهي االحتالل.
ثمة عوامل تفجير التفءق القءهرة الذي وقع اليوم بين الفصءئل الفلسطينية بخصوص اإلعداد 

رياي والرئءسة والمجلس الوطني، تؤكد أن الحوابر الذي جرى النتخءبءت غير متزامنة للمجلس التش
بين الفصءئل كءن منصبء على أموبر إجرائية تصلح في دولة مستقلة بديمقراطية نءجزة، وليس في 
سلطة منزوعة السيءدة تحت االحتالل، وهو األمر الذي يازز المخءوف من أن هذا االتفءق لن 

 ءم، بل إنه سيامقه.يختلف عن غيره، وأنه لن ينهي االنقس
من عوامل التفجير أن االتفءق تحدث عن إجرا ات ال خالف عليهء، مثل إتءحة المجءل للحريءت 
السيءسية في الضفة الغرعية وغزة أثنء  الحملة االنتخءبية، وضمءن حرية الحركة! والامل على شمول 

دهء هي المسؤولة عن تأمين االنتخءبءت للقدس المحتلة، والتأكيد على أن الشرطة الفلسطينية وح
 االنتخءبءت.
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خالف عليهء، يغفل اتفءق الفصءئل في القءهرة أنهء ال يمكن أن تتم  إنهء الهذه اإلجرا ات التي قلنء 
في الضفة الغرعية، فمن سيمنع االحتالل من إعءقة حركة مرشحي حمءس في مدن وقرى الضفة، 

على إجرا  االنتخءبءت في القدس وعدم اعتقءل ومن سيمناه من اعتقءلهم، ومء/ من الذي سيجبره 
، ومن الذي سيجبر جنود االحتالل على عدم 2006الفءئزين أو إباءدهم كمء فال في انتخءبءت 

 التدخل في يوم االنتخءبءت بءألمن وترك المهمة للشرطة الفلسطينية؟
كون مثءال على التيه وعلى ذكر اإلجرا  المذكوبر آنفء حول تأمين يوم االنتخءبءت، فإنه يصلح لي

الفلسطيني، إذ أن المتحءوبرين وضاوه في القءهرة وفي أذهءنهم منع األجنحة الاسكرية للفصءئل من 
التدخل واالقتصءبر على الشرطة، وهكذا يصبح الصراع فلسطينيء داخليء، بين دوبر الفصءئل ودوبر 

 حتالل.الشرطة، بدال من أن يكون صراعء فلسطينيء مع الادو المشترك وهو اال
يقول البيءن الصءدبر من القءهرة اليوم إن إفرازات االنقسءم بكل جوانبهء ستاءلج من قبل لجنة وطنية 
يتم تشكيلهء بءلتوافق، وسترفع توصيءتهء للرئيس إلقرابرهء وتحويلهء لحكومة باد االنتخءبءت لتنفيذهء. 

الارعة أمءم الحصءن، وال يشترط هذا القرابر هو أحد عوامل التفجير الخطيرة لالتفءق، إذ أنه يضع 
التوافق على إجرا ات ماءلجة إفرازات االنقسءم قبل عقد االنتخءبءت، وهو مء يجال البءب مفتوحء 
لصراعءت ال تنتهي إذا أجريت االنتخءبءت قبل حل هذه المشكالت التي ال يمكن لحكومة مء باد 

 فين.االنتخءبءت إن تامل بدون حلهء، وعلى برأسهء موضوع الموظ
 2006من عوامل التفجير المهمة التفءق القءهرة الجديد، االمتنءع كاءدة اتفءقءت المصءلحة منذ عءم 

عن ذكر االحتالل، واالبتاءد عن ماءلجة األزمة الوطنية والتركيز على حل أزمة سلطة أوسلو بدال 
البرنءمج الوطني من ذلك. لم يقدم االتفءق كمء كءن متوقاء اإلجءبة على تسءؤالت مهمة، مثل: 

واالستراتيجية الفلسطينية لمقءومة االحتالل، مصير سالح المقءومة، قرابر الحرب والسالم، طبياة 
 عالقة السلطة مع االحتالل بمء في ذلك التنسيق األمني.

وحتى ال نظلم المحءوبرين، ال بد أن نذكر أنهم تحدثوا عن قضية واحدة تتالق بءلصراع مع االحتالل 
بندا لالتفءق، وهي قضية األسرى، ولكن االتفءق أحءل هذه القضية للمجلس  15من بين في بندين 

التشرياي القءدم!!! وكأن الصراع مع االحتالل هو صراع بين مجلسين بلديين، وكأن المجلس 
سيكون قءدبرا  2006التشرياي الذي ال يضمن أن ال ياتقل االحتالل أعضء ه وبرئيسه كمء حصل عءم 

 الماتقلين في سجون االحتالل. على حل قضية
اتفءق الحوابر الوطني الفلسطيني في القءهرة الذي وقع اليوم، لن يكون سوى وثيقة جديدة إمء أن 
يطويهء النسيءن، أو أن التءبريخ سيذكرهء كإحدى المحطءت التي سءهمت في تازيز انقسءم الشاب 
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الذي أدخل الجميع إلى نفق أوسلو،  الفلسطيني بدال من وحدته، وكإحدى نتءئج الخريف الفلسطيني
 فصءبروا جز ا عضويء منه!

 9/2/2021، "21موقع "عربي 
 

 !!48انتخابات في غزة والضفة الغربية.. وانتفاضة في الـ .46
 عءيش محمد

مشهد بءلغ البؤس في الحءلة الفلسطينية مضمونه أن الفلسطينيين داخل الخط األخضر ينتفضون 
ي الجرائم التي تستهدفهم، بينمء على الجءنب اآلخر ينشغل ضد شرطة االحتالل وتواطؤهء ف

الفلسطينيون في قطءع غزة والضفة الغرعية بءالنتخءبءت التي اتفقت حركتء حمءس وفتح على إشغءل 
 الفلسطينيين بهء حتى نهءية الاءم الحءلي.

  االنقسءم، وهذا الذين اتفقوا على إجرا  االنتخءبءت يفترضون بأنهء قد تؤدي إلى المصءلحة وإنهء
افتراض عبثي وغير منطقي وال مانى له، إذ أن االنتخءبءت هي التي أدت إلى االنقسءم في الاءم 

، وهي التي تسببت في أول اقتتءل داخلي في تءبريخنء الفلسطيني، وعليه بءلضروبرة فإن 2006
الظن أنهء ستؤدي إلى  االنتخءبءت التي كءنت سببًء لالنقسءم ال يمكن أن تؤدي إلى إنهءئه بل أغلب

تاميقه، هذا فضاًل عن أن الجميع سيخرجون منهء خءسرين، وإن كءنت الخسءئر تتفءوت بين فريق 
 وآخر، والمؤكد أن حمءس ستكون أكبر الخءسرين.

انشغءل الفلسطينيين في االنتخءبءت طوال الاءم الحءلي، وعاده انشغءل متوقع بملفءت خالفية جديدة 
ت السءبقة وتؤدي الى تاميق االنقسءم والصراع بين فتح وحمءس، من بينهء كيفية ستضءف الى الملفء

إعءدة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وهو المجلس الذي يستحيل أن يتشكل بموجب انتخءبءت 
ألنه ُيمثل كل الفلسطينيين في الاءلم، بمن فيهم فلسطينيو الخءبرج الذين يستحيل جماهم وال 

التصويت، فضاًل عن أنه ال يزال من غير الماروف كيف سيتم تاريف الفلسطيني استدعءؤهم الى 
الذي يتوجب تمثيله في هذا المجلس. ُيضءف الى ذلك السؤال اآلخر: كيف سيتم تمثيل حمءس في 
المجلس الوطني وهي ليست عضوًا في منظمة التحرير؟ وإذا كءنت ستنضم الى منظمة التحرير هل 

الوطني وعلى اعتبءبر المنظمة ممثاًل شرعيًء ووحيدًا؟ وإذا انضمت حمءس الى  ستوافق على الميثءق
.. 1993ألن المنظمة فالت ذلك في الاءم  بإسرائيلالمنظمة فهذا ياني بءلضروبرة أنهء اعترفت 

 واألسئلة في هذا السيءق تطول وتطول.
أن قربرت حركتء حمءس وعايدًا عن تفءصيل الصراعءت التي سينزلق اليهء الشاب الفلسطيني باد 

البءئسة، فإن المؤكد هو أن االنشغءالت والخالفءت القءدمة سوف  2006وفتح إعءدة إنتءج تجرعة 
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تؤدي بءلضروبرة الى تقديم مزيد من الراحة لالحتالل، وتوفير احتالل فءئق الرفءهية لإلسرائيليين، إذ 
ذلك االشتبءك الشابي أو  إن من المستباد االشتبءك مع االحتالل على أي مستوى، بمء في

االحتجءجءت السلمية وصواًل الى المواجهة القءنونية على المستوى الدولي.. حيث لن يجد 
الفلسطينيون حتى متساًء من الوقت لالستفءدة من قرابر "الجنءئية الدولية" األخير المتالق 

كءفة مؤسسءتهء، وحمءس بءالختصءص، إذ أن السلطة بحكومتهء وبرئيسهء وعرلمءنهء ومنظمة التحرير ب
بقيءدتهء وكوادبرهء.. الجميع منشغلون بءالنتخءبءت.. ال بل إن األنكى من ذلك أن حركة حمءس 

متزامنة مع االنتخءبءت الاءمة، بمء يجال آليءت اتخءذ القرابر  ةتنظيميتنشغل بءنتخءبءت داخلية 
 والاوامل المؤثرة فيه مشوهة وتتأثر بحراك داخلي ليس مفيدًا. 

يحدث في فلسطين اليوم هو حءلة من التيه السيءسي والفوضى وفقدان البوصلة، والصواب أن  مء
ال تصح لشاب تحت االحتالل، فمء يحتءجه الفلسطينيون أواًل هو  -أي انتخءبءت-االنتخءبءت 

حث التحربر من االحتالل وتأسيس الدولة ثم االنتقءل الى مرحلة التغيير وعنء  النظءم الديمقراطي والب
عن الشرعية. وهذا ياني إن االنتخءبءت برمتهء هي عملية عبثية ال قيمة لهء وال تخدم سوى االحتالل 

 الذي يستفيد من إلهء  الفلسطينيين.
وعينمء ينشغل الفلسطينيون في الضفة والقطءع والخءبرج بءنتخءبءت ال عالقة لهء بءلمصءلحة وال يمكن 

بءبرقة األمل ُتطل من داخل الخط األخضر حيث ُيرفع الالم  أن تكون طريقًء إلنهء  االنقسءم، فإن
، في حراك نءدبر 1948الفلسطيني ألول مرة منذ سنوات في مدن وعلدات فلسطينية محتلة منذ الاءم 

يحمل الاديد من الرسءئل أهمهء أن كل المحءوالت االسرائيلية طيلة السباين عءمًء المءضية لطمس 
وأنهم جز  من الوطن الفلسطيني الكبير وجز  من االشتبءك المهم مع  هوية هؤال  قد بء ت بءلفشل،

 االحتالل.
 9/2/2021، "21موقع "عربي 

 
 تدهُور األحزاب اإلسرائيلية بين االنشقاقات واالندماجات .47

 د. عدنءن أبو عءمر
ء بأنهء بينمء انطلقت عملية االنتخءبءت اإلسرائيلية، فقد كشفت ماظم األحزاب اإلسرائيلية عن هويته

فهي جزئية  -إن وجدت-ليست ديمقراطية، وماظمهء ليس لديه برنءمج حقيقي، وُخطط عمِلهء 
وقصيرة النظر، وهذا ياني إضاءف هذه األطر واألحزاب السيءسية، ممء يؤدي إلى نزعءت 

ين الشخصنة، ودعم القءدة االستبداديين، برغم أن األحزاب اإلسرائيلية النءشئة ماظمهء ماءبرضة لبنيءم
 نتنيءهو.
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انتهى هذا األسبوع اإلسرائيلي األكثر ازدحءًمء بإغالق مهلة تسجيل القوائم االنتخءبية، لكي تتنءفس 
على أصوات النءخبين، وقد تم دمج باض القوائم المرشحة للكنيست، والباض اآلخر انقسم واختفى 

نهم منذ فترة طويلة، إلى ببسءطة، وتقءعدت شخصيءت بءبرزة من السبءق، وعءد آخرون، ممن ُتخلَي ع
 الظهوبر، تمهيًدا لخوض الماركة االنتخءبية.

أكبر من تلك التي نجحت في  24يادُّ عدد القوائم اإلسرائيلية المتنءفسة في االنتخءبءت الكنيست الـ
، وهو تابير عن االنقسءمءت اإلسرائيلية 23نهءية المطءف للحصول على تمثيل في الكنيست الـ

وبر المتزايد من السيءسيين، مع أن قلة قليلة من القوائم لهء سمءت تميز األحزاب الاديدة، والنف
 السيءسية، برغم أن عددهء يتجءوز من شءبركوا في االنتخءبءت الثالثة األخيرة.

كمء تفتقر األحزاب اإلسرائيلية المنخرطة في االنتخءبءت للمؤسسءت الداخلية المتطوبرة، والوجود على 
الحد األدنى من الموابرد، وقبل كل شي  ليس لديهء أيديولوجية متمءسكة، وخطة المستوى المحلي، و 

مفصلة للتاءمل مع التحديءت التي تواجه المجتمع اإلسرائيلي، ووصلت حءلة من الضاف لدبرجة 
 بءلكءد بءتت قءدبرة على أدا  دوبرهء السيءسي المركزي.

بح دولة دون نظءم حزعي متطوبر، هنءك وبرغم تزايد عدد المرشحين، فإن )إسرائيل( على وشك أن تص
عدد كبير جًدا من القوائم الحزعية، والمجموعءت المتخصصة، والمبءدبرات الشخصية، والتركيبءت التي 
تتطلب تكويًنء، لكن كلهء بدائل ضعيفة جًدا لألحزاب السيءسية القوية، حتى إن هذه األحزاب 

نهء ذات ميول استبدادية، مء سيكون له عواقب اإلسرائيلية التي تجري انتخءبءت تنءفسية، كثير م
 وخيمة على الدولة.

ومع تكرابر الجوالت االنتخءبية اإلسرائيلية المبكرة، فقد تدهوبرت القوائم الحزعية، مع زيءدة الحءجة إلى 
تدفق دم جديد، وتركت هذه الجوالت ماظم األحزاب اإلسرائيلية مفلسة، مء جال مؤسسءتهء هشة، 

دة للغءية، وأيديولوجيءتهء في أحسن األحوال غءمضة، وخطط عملهء جزئية للغءية، وأنشطتهء محدو 
وقصيرة النظر، ولذلك فإن حءلة االنقسءمءت أو االندمءجءت الحزعية اإلسرائيلية لن تفلح في تحسين 

 حءلة الهيءكل الحزعية الفءشلة.
دبرة )إسرائيل( على البقء ، ويجال الخالصة أن فقدان الثقة بأحد أهم الهيءكل األسءسية يهدد حتًمء ق

الحيءة السيءسية فيهء أكثر صاوعة في اتخءذ القرابرات، وفرض السيءسءت، وتبلوبر المزيد من الجيوب 
المستقلة التي ال تخضع لسيطرة الدولة، وهذا التفكك المؤسسي أعمق بكثير ممء تكشفه الصراعءت 

رفع أزمة التمثيل السيءسي في )إسرائيل( إلى حول شكل وتركيب قوائم الكنيست المقبلة، وكل ذلك ي
 ذبروتهء.

 9/2/2021، فلسطين أون الين
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 خطط إسرائيلية لمواجهة قرار محكمة الجنايات .48
 توفيق أبو شومر
كءلاءدة أعلنْت إسرائيل حءلة الطوابرئ السيءسية، والفكرية، والبحثية لمواجهة قرابر قضءة المحكمة 

لذي نصَّ على أن للسلطة الفلسطينية الحقَّ في تقديم شكوى ضد ، ا2021-2-5الجنءئية الصءدبر يوم 
إسرائيل البرتكءبهء جرائم حرب، وعأن فلسطين لهء والية قءنونية على الضفة الغرعية، وقطءع غزة، 

 والقدس الشرقية، أي أنهء دولة كءملة الاضوية في محكمة الجنءيءت!
 تب برئيس الحكومة، نتنيءهو، حين قءل:بدأ سيءسيو إسرائيل بإشاءل الشرابرة األولى، في مك

ثم اجتمع محءمو إسرائيل، « تحولت المحكمة إلى جسم سيءسي، إن قرابراهء هو السءمية محضة»
 ووضاوا استراتيجية المواجهة، وهي )استغالل الاوابر أو الثقوب في قرابر المحكمة(

عديدة، أبرزهء؛ مء قدمه أمء في مجءل الدبراسءت واألبحءث القءنونية، فقد وضع البءحثون خططًء 
البءحث في مركز القدس لألبحءث والدبراسءت، أالن بيكر باد يوم واحد من صدوبر القرابر، فقد اقترح 
حملة دبلومءسية بحيث تتولى وزابرة الخءبرجية والادل التنسيق مع حكومة الرئيس األميركي بءيدن، 

يركء وإسرائيل ليستء عضوين في لهدف الوصول إلى )اإلضرابر بءلمحكمة الجنءئية نفسهء( ألن أم
المحكمة، كمء أن نءئبة الرئيس األميركي الجديد، كءمءال هءبريس، كءنت من أشد الماءبرضين 
للمحكمة، عندمء كءنت عضوًا في الكونجرس، وشءبركْت مع الجمهوبريين قبل االنتخءبءت األخيرة في 

هْت إلى المحكمة، ممء جء  في الرسءلة يرفض الموقاون اعتبءبر فلسطين : »التوقيع على برسءلة ُوجِّ
دولة، فهي ال تملك مواصفءت دولة، كذلك فإن أميركء وإسرائيل دولتءن ليستء عضوين في المحكمة، 

 «.هءتءن الدولتءن لهمء نظءم قضءئي عءدل قءدبر على المحءكمة
اءنت بمراقبة أمء المنظمءت اليهودية في الخءبرج فقد استدعت االحتيءطي القءنوني االستراتيجي فقد است

ُتطءبرد محكمة الجنءيءت »الجمعيءت غير الحكومية آن هرتسوع حيث غرَّدت تتهم المحكمة قءلت: 
إسرائيل منذ سنواٍت، لهدف إدانة قءدتهء بإياءز من جمعيءت غير حكومية، وعتمويٍل أوبروعي 

يركزون  بخءصة برئيس المحكمة السيدة، فءتو بن سودا، هم« بي. دي. إس»وعءلتاءون مع حركة، 
 «.على إسرائيل، ويتغءضون عن الدول التي تنتهك حقوق اإلنسءن

ال »أمء البرفيسوبر ايوجين كونوبروفيتش مدير القءنون الدولي في منتدى، كهيلت، في القدس فقد قءل: 
« حقَّ للمحكمة في محءكمة دولة ليست عضوًا فيهء، بشكوى من دولٍة ال تملك مقومءت الاضوية

 الصهيونية آليءت الردود التءلية: وضات نشرة الحركة
يجب التنسيق مع الرئيس بءيدن، لتوقيع الاقوعة على المحكمة، وعلى الفلسطينيين ماًء، كءن مفروضًء 
أن تمنع المحكمة كل الجرائم على شءكلة الهولوكوست، غير أنهء بداًل من ذلك تاءدي إسرائيل، لذا 
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القءضي بإغالق مكءتب المحكمة، وعدم  13938ب يجب على أميركء أن تطبق قرابرهء في عهد ترام
منح أعضء  المحكمة وأسرهم تأشيرات الدخول، وأن توقع عقوعءت مءلية على الفلسطينيين، ألنهم 

عضوا استشءبريء تتبع منظمة التحرير ووزابرة الخءبرجية الفلسطينية، برئءسة  45شكلوا لجنة مكونة من 
شكءوى ضد إسرائيل، ويجب أن تضغط أميركء على الدول الفقيد الراحل، صءئب عريقءت، لتقديم ال

التءلية إلجبءبر المحكمة أن تتراجع عن قرابراتهء، وهي: اليءبءن، البرازيل، فرنسء، ألمءنيء، كندا، 
 بريطءنيء، إيطءليء.

يجب أيضء لفت نظر محكمة الجنءيءت إلى أن هنءك قضءيء أهم، بخءصة، قضية مسلمي اإليغوبر في 
 تنتهك الصيُن حقوَقهم!الصين الذين، 

ال يزال المطبخ اإلسرائيلي اإلعالمي والفكري يجمع المواد الخءم الالزمة لمواجهة محكمة الجنءيءت 
الدولية، فهم ينتظرون تقءعد برئيس المحكمة، السيدة، فءتو بن سودا، في شهر حزيران القءدم، هل 

 سينجحون؟!
 10/2/2021األيام، رام هللا، 
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