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 إدارة بايدن تنظر بفتور لالنتخابات الفلسطينية وتؤكد ضرورة القبول باالتفاقات السابقةمصادر:   .1
قءلت مصءدبر مطلاة في الاءصمة  :سايد عبريقءت -طنواشن، 16/2/2021القدس، القدس، ذكبرت 

األميبركية لـ"القدس" إن إدابرة البرئيس األميبركي جو عءيدن ليست متحمسة الناقءد االنتخءعءت 
الفلسطينية، وتنظبر إلى احتمءل اناقءدهء عفتوبر، فيمء أكدت مصءدبر برسمية أن اإلدابرة الجديدة تتمسك 

على ان الخيءبر الديمقبراطي هو شأن فلسطيني وضبروبرة "  عءلموقف األميبركي التقليدي الذي ينص
ونعذ الانف واإلبرهءب  -أوسلو  -قعول المشءبركين في الاملية الديمقبراطية لالتفءقءت السءعقة 

 واالعتبراف عحق إسبرائيل في الوجود".
ءبرات وقءل مصدبر مطلع "إن هنءك تبرددًا عشأن االنتخءعءت، خءصة أن التجبرعة السءعقة أظهبرت قوة التي

"المتشددة" مثل "حمءس"، وتبراجع شاعية القوى الالمءنية مثل "فتح" التي خسبرت االنتخءعءت" على حد 
 تاعيبره.

وعحسب المصدبر نفسه، فإن إدابرة عءيدن تنظبر إلى تحليالت عدد من الخعبرا  في واشنطن الذين 
 ءد انتخءعءت حبرة ونزيهة".ياتقدون أن "القوى الوطنية والالمءنية تتجه نحو خسءبرة أكيدة في حءل اناق

ويقول المصدبر إن هؤال  الخعبرا  ياتقدون أن "أصوات فتح ستتقسم عين المسءبر الاءم الذي يمثله 
البرئيس محمود ععءس، ومسءبر محمد دحالن، واآلن، التيءبر الثوبري في حبركة "فتح" الذي يمثله 

عحسب –االنتخءعءت، والحقيقة القيءدي الفلسطيني الماتقل مبروان العبرغوثي الذي أعلن أنه سيخوض 
 أن العبرغوثي قءدبر على جمع أصوات قءعدة متحمسة وقوية في حبركة فتح". -كل التقييمءت
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وياتقد المصدبر أنه في حءل فوز العبرغوثي سيشكل ذلك حبرجًء كعيبرًا للواليءت المتحدة واألوبروعيين 
ومابروفة في نهجهء الذي ال  وماظم الدول الابرعية التي تبرى في البرئيس محمود ععءس "قوة مألوفة

 يختلف كثيبرًا عن نهج الدول األعضء  في الجءماة الابرعية".
ويضيف: "حبركة حمءس تبريد أن تخوض االنتخءعءت مقتناة أنهء ستفوز، ولهء الكثيبر من التأييد عمء 
يسمح لهء توقع ذلك، وفي حءل فوزهء، فإنهء ستسيطبر على المؤسسءت الفلسطينية، عمء في ذلك 

سبرائيل ودول منظم ة التحبريبر الفلسطينية، وقد تتبراجع عن االتفءقءت المعبرمة عين السلطة الفلسطينية وا 
ُأخبرى، مء يشكل مأزقًء يابرقل الاودة إلى مفءوضءت فلسطينية إسبرائيلية معءشبرة، أو تحت البرعءية 

 األميبركية."
الاعبرية، إن إدابرة « 12»الـبرام هللا: قءل تقبريبر للقنءة ، 16/2/2021الشرق األوسط، لندن، وأضءفت 

البرئيس األميبركي جو عءيدن طلعت من البرئيس الفلسطيني، محمود ععءس، توضيحءت عخصوص 
 الشبراكة مع حمءس في االنتخءعءت الفلسطينية.

وعحسب التقبريبر، فإن الواليءت المتحدة، تبريد االطمئنءن، على أن أي حكومة فلسطينية قءدمة، يجب 
ذ الانف وتحءفظ على االتفءقيءت وتلتزم عهء. ولم تاقب اإلدابرة األميبركية أن تاتبرف عإسبرائيل وتنع

، إنه ال خوف وال «الشبرق األوسط»والسلطة الفلسطينية، فوبرًا، على التقبريبر، لكن مصدبرًا مطلاًء قءل لـ
االنتخءعءت تجبري تحت مظلة منظمة »قلق من خالف أو صدام حول هذه المسألة، مضيفًء، أن 

هذا »وتءعع: «. منظمة ملتزمة عكل االتفءقءت، وأي حكومة يتم تشكيلهء ستتشكل وفق ذلكالتحبريبر. وال
واضح للجميع ولكل الفصءئل الفلسطينية، فءلكل متفق على سحب الذبرائع من إسبرائيل وعدم إعطءئهء 

عسعب ذلك »وأبردف: «. أي سعب لمنع االنتخءعءت، أو حصءبر الحكومة القءدمة أو التحبريض عليهء
جمءع على حمءية ال تو  د حمءس مثاًل تبرشيح أحد لمنصب البرئيس من قعلهء. ثمة مسؤولية وا 

 «.المشبروع
 

 اشتية لدى لقائه رئيس بعثة "الرباعية": االنتخابات قضية وجودية ال رجوع عنها .2
قءل برئيس الوزبرا  محمد اشتية، إن "االنتخءعءت عءلنسعة لنء قضية وجودية ال برجوع عنهء، : برام هللا
وأكد اشتية، لدى استقعءله الثالثء ،  تمهد الطبريق نحو انهء  االنقسءم وصواًل إلى المصءلحة".فهي 

برئيس عاثة البرعءعية الدولية جون كالبرك، استاداد فلسطين لمسءبر سيءسي جدي مستند الى الشبرعية 
 الدولية والقءنون الدولي.
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ءعءت، وتسبريع جهود استاءدة من جءنعه، أعبرب كالبرك عن استاداد البرعءعية لدعم سيبر االنتخ
الاالقءت الثنءئية مع الواليءت المتحدة، إلى جءنب دعم تنفيذ مشءبريع تنموية، خءصة التي تستهدف 

 قطءعءت الطءقة والميءه، مع إعطء  أولوية لقطءع غزة.
 16/2/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 موقف أوروبي لالعتراف بفلسطين وحماية حل الدولتيناشتية يدعو إيرلندا لبذل جهود لصياغة  .3

دعء برئيس الوزبرا  محمد اشتية، إيبرلندا إلى االعتبراف عدولة فلسطين، وعذل كءفة الجهود : برام هللا
وطءلب اشتية، وزيبر  لصيءغة موقف أوبروعي فءعل وداعم لالعتبراف عفلسطين وحمءية حل الدولتين.

يوم الثالثء  ععبر "الفيديوكونفبرنس"، عءلضغط على ، خالل لقءئهمء الخءبرجية اإليبرلندي سءيمون كوفيني
إسبرائيل من أجل السمءح ألهلنء في القدس عءلمشءبركة في االنتخءعءت، سوا  كءن ذلك تبرشحء أو 

 انتخءعء، إضءفة إلى إبرسءل مبراقعين دوليين لإلشبراف على الاملية االنتخءعية.
 16/2/2021(، فاو )وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 على جرائمها أدى إلى زيادة جرأتها على ارتكابها "إسرائيل"منصور: عدم محاسبة  .4

قءل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة بريءض منصوبر في ثالث برسءئل : نيويوبرك
لى متطءعقة، إلى هيئءت أممية، إن عدم محءسعة إسبرائيل على جبرائمهء أدى إلى زيءدة جبرأتهء ع

ابرتكءب هذه الجبرائم، عمء في ذلك أعمءل الانف والتدميبر واإلبرهءب من قعل المستوطنين اإلسبرائيليين 
  في جميع أنحء  فلسطين المحتلة، تحت حمءية قوات االحتالل اإلسبرائيلي.

ونوه منصوبر إلى تصءعد أنشطة االستيطءن والضم غيبر القءنونيين، والقمع والاقءب الجمءعي، إلى 
معنى،  178تمبرابر عمليءت هدم المنءزل، مشيبرا إلى أن قوات االحتالل هدمت مء ال يقل عن جءنب اس

وفيمء يتالق عءلوضع في  معنى في خبرعة حمصة. 45، إضءفة إلى هدم أكثبر من 2021منذ عداية عءم 
قطءع غزة، حذبر منصوبر من خطوبرة األوضءع اإلنسءنية واالجتمءعية واالقتصءدية المزبرية عسعب 

 بر اإلسبرائيلي.الحصء
 16/2/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 11ارتفاع عدد النواب المعتقلين لدى االحتالل إلى  .5
أكد مبركز فلسطين لدبراسءت األسبرى أن عدد نواب المجلس التشبرياي المختطفين لدى : الضفة الغبرعية

عاد إعءدة اختطءف النءئب، يءسبر داود منصوبر نءئعًء  11االحتالل ابرتفع مجددا الثالثء  ليصل إلى 
 نءعلس. عءمًء( من 52)

 16/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 التشريعي الفلسطيني يندد باختطاف االحتالل للنائب ياسر منصور .6

ندد النءئب األول لبرئيس المجلس التشبرياي الفلسطيني )العبرلمءن( أحمد عحبر، عءعتقءل قوات : غزة
وأكد عحبر  لنءئب يءسبر منصوبر عاد اقتحءم منزله في محءفظة نءعلس شمءل الضفة المحتلة.االحتالل ل

في تصبريح صحفي، الثالثء ، أن سيءسة اختطءف نواب المجلس التشبرياي والزج عهم في سجون 
االحتالل في إطءبر عزلهم عن محيطهم االجتمءعي، لن تثنيهم عن القيءم عواجعءتهم الوطنية تجءه 

 ته الاءدلة.شاعنء وقضي
وطءلب عءإلفبراج الفوبري عن النءئب منصوبر، وعن كءفة النواب المختطفين في سجون االحتالل،  

داعيًء المؤسسءت الحقوقية والدولية للضغط على االحتالل إلجعءبره على احتبرام نواب الشبرعية 
 الفلسطينية.

 16/2/2021، قدس برس
 

 لدعم التجارة اق تعاونالحكومتان الفلسطينية والبريطانية توقعان اتف .7
والحكومة العبريطءنية الثالثء ، في مكتب برئيس الوزبرا ، اتفءقية  الفلسطينية، الحكومةوقات : برام هللا

تاءون لدعم الجهود الفلسطينية في دعم التجءبرة وتازيز دوبر القطءع الخءص، والقدبرة التنءفسية 
فءق سيوفبر مكتب وزابرة الخءبرجية والتنمية وعموجب هذا االت للمنتجءت الوطنية في االسواق الدولية.

مليون دوالبر أميبركي(،  21( معلغ أقصءه خمسة عشبر مليون جنيه إستبرليني )نحو FCDOالعبريطءنية )
ووفقًء لالتفءق، يتاءون مكتب وزابرة الخءبرجية  من خالل عبرنءمج جديد لتسهيل التجءبرة ودعم الجمءبرك.

الوطني، في تصميم العبرنءمج الجديد، لتحقيق برؤية وأهداف  والتنمية العبريطءنية، مع وزابرة االقتصءد
 العبرنءمج في تسهيل التجءبرة ودعم الجمءبرك، ووضاه موضع التنفيذ في أسبرع وقت ممكن.

 16/2/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 %93.3ن بنسبة مليو 2.622تنهي مرحلة التسجيل: عدد المسجلين الفلسطينية لجنة االنتخابات  .8
أعلنت لجنة االنتخءعءت المبركزية، اليوم األبرعاء ، إغالق عءب تسجيل النءخعين للمشءبركة في : برام هللا

وأوضحت اللجنة في عيءن صحفي، أنه  ، عشقيهء التشبرياية والبرئءسية.2021االنتخءعءت الفلسطينية 
ئءسي وحتى منتصف الليلة خالل عملية تسجيل النءخعين التي انطلقت منذ إعالن المبرسوم البر 

مليون   2.622ألف( مواطنًء ومواطنة، ليعلغ الادد الكلي للمسجلين 421المءضية، جبرى تسجيل )
مليون مواطن؛ وفقًء  2.809من أصحءب حق التسجيل العءلغ عددهم  %93.3مواطن ومواطنة، عنسعة 

إقعءاًل كعيبرًا على عملية  وأشءبرت إلى أن هذه األبرقءم تاكس .لإلحصء لتقديبرات الجهءز المبركزي 
التسجيل، مء ياكس برغعة المواطنين في المشءبركة عءلاملية االنتخءعية، معينة أن عملية التسجيل تمت 

 وفقًء للخطة المادة سلفًء، دون أي مشءكل تذكبر.
 17/2/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 ري "عباس" و"دحالن"توتر في مخيم بالطة بعد اشتباكات بين تيا .9

فءطمة الزهبرا  الاويني: تسود حءلة من التوتبر مخيم عالطة شبرقي مدينة نءعلس عءلضفة  - نءعلس
الغبرعية، عاد اشتعءكءت مسلحة وقات مسء  األحد عين تيءبر برئيس السلطة محمود ععءس وتيءبر 

لسطين" عأن قوة القيءدي المفصول من حبركة "فتح" محمد دحالن. وأفءت مصءدبر محلية لصحيفة "ف
والكتيعة الخءصة الخءمسة  101من جهءز األمن الوقءئي وعإسنءد من وحدة الامليءت الخءصة 

 والشبرطة الخءصة، قءمت عءقتحءم مخيم عالطة.
وداهمت القوة أحد المنءزل في المخيم، واعتقلت خمسة من أنصءبر "تيءبر دحالن". وتدوبر اشتعءكءت  

خلفية مقتل الشءب أحمد أعو برزق من قعل أجهزة أمن السلطة  عين الحين واآلخبر في المخيم على
 نهءية شهبر أكتوعبر المءضي.

 16/2/2021أون الين،  فلسطين
 

 إدخال لقاحات كورونا إلى غزة "إسرائيل"الحكومة الفلسطينية تدعو لتدخل دولي بعد منع  .10
غزة عاد مناهء من إلى تدخل دولي إلدخءل لقءحءت كوبرونء إلى قطءع  دعت الحكومة الفلسطينية

واعتعبر النءطق عءسم الحكومة إعبراهيم ملحم، في مؤتمبر صحءفي في برام هللا، أن منع إسبرائيل  إسبرائيل.
إجبرا  تاسفي يخءلف القءنون الدولي “البروسي إلى غزة ” سعوتنيك في“نقل ألفي جبرعة من لقءح 

مية، إلى الضغط على ودعء ملحم المنظمءت الدولية، وخءصة منظمة الصحة الاءل ”.اإلنسءني
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المسؤولية “إسبرائيل من أجل السمءح عإدخءل اللقءحءت إلى قطءع غزة، محمال السلطءت اإلسبرائيلية 
 ”.الكءملة عن األضبرابر التي تتبرتب على استمبرابر المنع

 16/2/2021، القدس العربي، لندن

 
 ة االنتخابات أبداً فتح لن تقبل عرقلو العالول: اجتماع الشيخ والبرغوثي كان هادئًا رائعًا  .11

محمود الاءلول ان اجتمءع عضو اللجنة المبركزية برئيس هيئة  فتح،قءل نءئب برئيس حبركة : عيت لحم
الشؤون المدنية حسين الشيخ مع عضو مبركزية فتح األسيبر مبروان العبرغوثي كءن هءدئء وهءمء وفءعال 

شءبر الى الشيخ أو  ءت موحدة.والكل عمء فيهم "مبروان العبرغوثي" مجماين أن فتح، ستخوض االنتخءع
 والعبرغوثي اتفقء على ان على حبركة فتح ستخوض االنتخءعءت عقءئمة موحدة.

، أن اجتمءعء أسعوعيء ياقد للجنة ]أمس[وأكد الاءلول خالل لقء  على التلفزيون البرسمي، مسء  اليوم
صيل مع جميع المبركزية للتشءوبر في تفءصيل ملف االنتخءعءت. مضيفء: سيتم التشءوبر في التفء
وقءل إن اللجنة  أعضء  اللجنة، من عينهم عضوي المبركزية األسيبرين مبروان العبرغوثي، وكبريم يونس.

 المبركزية لحبركة فتح، موحدة وتم توزيع المهءم على جميع أعضءئهء.
عدى برغعه أن يكون في قءئمة فتح مقءعل الحصول أوأشءبر إلى أن عددا من فصءئل منظمة التحبريبر 

وشدد الاءلول أن فتح، لن  ، وعاض الفصءئل ستدعم قءئمة فتح عدون مقءعد في القءئمة.على مقءعد
 تقعل عبرقلة االنتخءعءت أعداً 

 16/2/2021وكالة معا اإلخبارية، 
 

 حماس: اعتقاالت االحتالل لقياداتنا تستهدف مسار االنتخابات .12
و استهداف لمسءبر أكدت حبركة )حمءس( أن اعتقءل االحتالل لقيءدات الحبركة في الضفة ه

 االنتخءعءت، مشيبرة إلى أن ذلك لن يفت من عزيمتنء ومضينء نحو تبرتيب العيت الداخلي الفلسطيني.
وقءلت الحبركة في تصبريح صحفي الثالثء ، إن اعتقءل قوات االحتالل الليلة المءضية القيءدي عدنءن 

ءت، مشددة على أن هذا عصفوبر والنءئب يءسبر منصوبر يؤكد استهداف االحتالل لمسءبر االنتخءع
االستهداف لن يفت من عزيمة الحبركة ومضيهء نحو تبرتيب العيت الداخلي الفلسطيني على أسءس 

 الشبراكة ومقءومة االحتالل.
 16/2/2021، موقع حركة حماس
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 مشعل: آن األوان إلعادة بناء مؤسساتنا الفلسطينية في الداخل والخارج .13
السيءسي لحبركة "حمءس" خءلد مشال: إنه آن األوان إلعءدة عنء   قءل البرئيس السءعق للمكتب: الدوحة

مؤسسءتنء الفلسطينية في الداخل والخءبرج، مشددا على ضبروبرة أن نكون جمياء شبركء  في صنءعة 
وأضءف مشال، خالل كلمته في اللقء  التأعيني للدكتوبر ععد الستءبر قءسم، في  القبرابر الفلسطيني.

نحن ال نزال شاعء منءضال، والنضءل والمقءومة مفتءح مسيبرتنء، وال قيمة  قءعة فندق الكومودوبر عغزة:
وشدد على ضبروبرة   الوطنية التي تبرتكز على النضءل والمقءومة. استبراتيجيتنءلشاعنء إذا لم يستند إلى 

عءًمء، وقءل: "يكفي االحتكءم إلى  30أن نحبربر الموقف السيءسي عاد هذه المسيبرة الطويلة على مدابر 
 بر السيءسة الخءطئة".مسء

 16/2/2021، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 مشاورات بين قوى يسارية ومستقلين سعيًا لخوض االنتخابات بقائمة موحدة .14
تجبري قوى يسءبرية وديمقبراطية منذ أيءم اتصءالت حثيثة لالتفءق على قءئمة انتخءعية  حسن جعبر:

وتشهد مدن برام هللا وغزة والخءبرج مجموعة من  .موحدة للمشءبركة في االنتخءعءت التشبرياية القءدمة
االتصءالت والمشءوبرات للخبروج عقءئمة ائتالفية تتشكل أسءسء من القوى اليسءبرية والديمقبراطية 
ومؤسسءت أهلية وشخصيءت أكءديمية تطمح أن تشكل قطعء ثءلثء يكسبر الثنءئية القءئمة عين حبركتي 

وأشءبر أعو  لمكتب السيءسي لحزب الشاب الفلسطيني.فتح وحمءس كمء قءل وجيه أعو ظبريفة عضو ا
ظبريفة في حديث خءص لـ"األيءم" الى أن جميع القوى "تفحص، اآلن، كل الخيءبرات الممكنة لمنع 
التقءسم الحءصل في السءحة الفلسطينية وتوفبر عديل ثءلث حتى ال يتوه النءخب عين قوى اليسءبر 

قوى اليسءبر الممثلة في حزب الشاب والجعهتين الفلسطيني" مؤكدا أن الحديث، اآلن، يشمل 
الديمقبراطية والشاعية إلى جءنب حبركة المعءدبرة وفدا وشخصيءت مستقلة وأكءديمية ومؤسسءت أهلية 

 ونقءعية وكل المتضبربرين من االنقسءم وتعاءته.
 17/2/2021، األيام، رام هللا

 
 تلّوحان بالتصعيد إذا لم يصل اللقاح "الجهاد"حماس و .15

عتصايد محتمل إذا لم تغيبر إسبرائيل موقفهء « الجهءد اإلسالمي»و« حمءس»لوحت حبركتء  هللا:برام 
عءطف عدوان: « حمءس»وقءل القيءدي في  إلى قطءع غزة.« كوبرونء»القءضي عمنع إدخءل لقءحءت 

«. منع االحتالل إلدخءل التطايمءت يؤكد على مدى وحشية هذا الادو المجبرم، هذه الدولة اللقيطة»
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المقءومة الفلسطينية للضغط على الادو الصهيوني من أجل إدخءل لقءحءت )كوبرونء( »دعء عدوان و 
 «.إلى سكءن غزة

أمءم هذه الجبريمة، فإن «: »حبركة الجهءد اإلسالمي»وقءل يوسف الحسءينة عضو المكتب السيءسي لـ
بردع الكيءن ووقف مء يسمى عءلمجتمع الدولي ومؤسسءته الدولية، مطءلعة أكثبر من أي وقت مضى ل

ال فإنهء عذلك تتخلى عن دوبرهء وقيمهء وبرسءلتهء، وتاتعبر شبريكًء في  جبرائمه عحق الشاب الفلسطيني، وا 
 «.هذه الجبريمة التي ال يمكن لشاعنء وقواه الحية أن تسكت عنهء

 17/2/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 احات لغزةفصائل المقاومة تدعو العالم للضغط على االحتالل إلدخال اللق .16
حّملت فصءئل المقءومة في قطءع غزة، الثالثء ، االحتالل اإلسبرائيلي تعاءت مناه دخول لقءح : غزة

وشددت الفصءئل، في عيءن صحفي وصل "المبركز الفلسطيني لإلعالم"، أنه  كوبرونء إلى القطءع.
جعءبره ل -وخءصة الصحة الاءلمية-على الاءلم أجمع  لسمءح عوصول التحبرك الاءجل للضغط عليه وا 

وأكدت ضبروبرة تحقيق الوحدة الوطنية على أسءس الحفءظ على الثواعت، والتوافق على  اللقءح لغزة.
 وطنية موحدة لمواجهة كل التحديءت التي تاصف عشاعنء وقضيتنء. استبراتيجية

 16/2/2021، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 االحتالل اإلسرائيلي يعتقل قياديين في حماس بنابلس .17
اقتحمت قوات االحتالل اإلسبرائيلي مدينة نءعلس )شمءل الضفة الغبرعية(، : عءطف دغلس -ءعلس ن

واعتقلت القيءديْين في حبركة )حمءس( الشيخ عدنءن عصفوبر والنءئب السءعق في المجلس التشبرياي 
 وقءل الحقوقي الفلسطيني الشيخ يءسبر منصوبر، عاد اقتحءم منزليهمء عاد منتصف الليلة المءضية.

والخعيبر في شؤون األسبرى فؤاد الخفش إن هذه االعتقءالت تاد تدخال معءشبرا في اإلعداد لالنتخءعءت 
وأوضح الخفش في  الفلسطينية، وهي عمثءعة برسءئل معءشبرة لحمءس وقيءدة حمءس قعل االنتخءعءت.

 حديث للجزيبرة نت أن هذا تدخل في المشهد الفلسطيني قعيل االنتخءعءت، ومحءولة "تقويض
ضاءف" تنظيم فلسطيني مثل حمءس.  وا 

 16/2/2021نت، الدوحة، الجزيرة 
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 لبيد يمارس ضغوطا على غانتس كي ينسحب من االنتخابات .18
قءلت مصءدبر في حزب "كءحول الفءن" إن حزب "ييش عتيد" يمءبرس ضغوطء على : عالل ضءهبر

اءمة اإلسبرائيلية "كءن" يوم قءدة الحزب من أجل انسحءعهم من سعءق االنتخءعءت. ونقلت اإلذاعة ال
الثالثء ، عنهم أن نءشطين في "ييش عتيد" يبرسلون كميءت كعيبرة من البرسءئل إلى وزبرا  وأعضء  

 كنيست من "كءحول الفءن" ويدعونهم إلى انسحءب حزعهم من االنتخءعءت.
م، إنه "لست وقءل برئيس "كءحول الفءن" ووزيبر األمن اإلسبرائيلي، عيني غءنتس، لإلذاعة نفسهء، اليو 

متأثبرا من حمالت ييش عتيد". ويعاث نءشطو "ييش عتيد" برسءئلهم من خالل صفحءت وحءسءعءت 
"كءحول الفءن" في الشعكءت االجتمءعية وواتسآب وبرسءئل نصية، وشددوا على أن "ييش عتيد" 

 ينفذون ذلك عشكل متامد ومنظم، األمبر الذي يثيبر غضعء عءلغء في "كءحول الفءن".
 16/2/2021 ،48عرب 

 
 تلمح إلى أنها قد ال تتواصل مع بايدن حول برنامج إيران النووي "إسرائيل" .19

القدس: أشءبرت إسبرائيل يوم الثالثء  إلى احتمءل عدم تواصلهء مع البرئيس األمبريكي جو عءيدن حول 
إنذابر “استبراتيجية التاءمل مع عبرنءمج إيبران النووي، وحثت على تشديد الاقوعءت على طهبران وتوجيه 

 لهء.” عسكبري ياتد عه
جء  هذا على لسءن معاوث إسبرائيل لدى واشنطن في وقت حسءس عءلنسعة لبرئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي 
عنيءمين نتنيءهو الذي يستاد لخوض مابركة إعءدة انتخءعه الشهبر المقعل. وعءود نتنيءهو استخدام نعبرة 

 وعين عءيدن حتى اآلن. حءدة إزا  إيبران في حين لم يحدث أي اتصءل معءشبر عينه
لن نتمكن من المشءبركة في مثل هذه الاملية إذا “وقءل السفيبر غلاءد إبردان لبراديو الجيش اإلسبرائيلي 

 ”.عءدت اإلدابرة الجديدة إلى ذلك االتفءق
 16/2/2021القدس العربي، لندن، 

 
 سالح الجو اإلسرائيلي ينهي تدريبا يحاكي حربا مع "حزب هللا" .20

أنهى سالح الجو اإلسبرائيلي، اليوم الثالثء ، تدبريعء عسكبريء مفءجئء انطلق يوم األحد  :محمود مجءدلة
المءضي، ويحءكي اندالع جولة قتءلية تتحول إلى حبرب واساة في أعقءب إطالق "حزب هللا" اللعنءني 

 صوابريخ مضءدة للطءئبرات على طءئبرة عسكبرية إسبرائيلية.
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فيبرد هغليل" )وبردة الجليل(، مهءجمة منظومة الصوابريخ وشمل التدبريب الذي أطلقت عليه تسمية "
سب القنءة الاءمة اإلسبرائيلية )"كءن حوالقذائف التءعاة لحزب هللا في جنوب لعنءن ومدينة عيبروت، ع

11.)" 
وجء  في عيءن صدبر عن المتحدث عءسم الجيش اإلسبرائيلي، أن سالح الجو اإلسبرائيلي "أنهى التمبرين 

يوم األحد، لفحص كءفة اآلليءت والمسءبرات الاسكبرية في سالح الجو وكيفية  المفءجى  الذي أطلقه
 التفءعل في حءالت التأهب القصوى".

 16/2/2021، 48عرب 
 

 تناقش بسرية مسألة إنسانية متعلقة بسوريا تتوسط فيها روسيا "إسرائيل" .21
مسألة »، «نية طءبرئةأم»برام هللا: نءقشت الحكومة اإلسبرائيلية، مسء  يوم )الثالثء ( في جلسة 

 تتالق عسوبريء، سعق أن نوقشت عين تل أعيب وموسكو.« إنسءنية
وتم توجيه الدعوة للوزبرا  في نفس اليوم، وطلب منهم عدم اإلدال  عتصبريحءت حول فحوى 
المحءدثءت، فيمء فبرضت البرقءعة الاسكبرية تاتيمًء على االجتمءع الذي استمبر نحو سءعة، وعقد ععبر 

 جمءعية، وليس ععبر منصة زوم ألسعءب أمنية. مكءلمة فيديو 
وجء  االجتمءع ى وسمحت البرقءعة عنشبر أن إسبرائيل وبروسيء عحثتء مسءعدة سوبريء في قضية إنسءنية.

في ظل تقءبريبر خءبرجية عأن القوات البروسية عحثت في مقعبرة في دمشق عن برفءت جنود إسبرائيليين، 
بروني دانيءل، قءل إن المحءدثءت الحكومية تبركزت على « 12القنءة »لكن محّلل الشؤون الاسكبرية في 

 «. التوجه اإلسبرائيلي إلى بروسيء عطلب للمسءعدة في مسألة إنسءنية تتالق عسوبريء»
 17/2/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 2020في  % 4.2انكمش  "إسرائيل"اقتصاد  .22

انكمش عأقل من المتوقع في أظهبر تقديبر أولي لمكتب اإلحصء  اإلسبرائيلي أن االقتصءد  تل أعيب:
لألنعء ، يوم « علومعبرغ»ونقلت وكءلة  الاءم المءضي عدعم من الصءدبرات المبرنة وابرتفءع اإلنفءق الاءم.

، أي عأقل ممء توقاته وزابرة 2020في المءئة في  4.2الثالثء ، عن المكتب أن االقتصءد انكمش عنسعة 
وابرتفع  ءئة، حسب مء نقلته وكءلة األنعء  األلمءنية.في الم 7.3المءلية والعنك المبركزي وهو نسعة 

في المءئة، برغم أن ماظم الخعبرا  كءنوا يتوقاون  3.6النءتج المحلي المادل موسميًء للبرعع البراعع عنسعة 
 مزيدًا من االنكمءش.

 16/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 مواإلسالمية الجنوبية دون نسبة الحس 11-9استطالعان: المشتركة  .23
أظهبر استطالعءن للبرأي الاءم اإلسبرائيلي، ُنشبرا مسء  يوم الثالثء ، أن فبرص زعيم حزب الليكود، 

مقادا  11عنيءمين نتنيءهو، في تشكيل حكومة عاد االنتخءعءت المقعلة، ضئيلة جدا، برغم تصدبره عفءبرق 
 على األقل عن أقبرب منءفسيه، برئيس حزب "يش عتيد"، يءئيبر لعيد.

مقءعد، وتفشل القءئمة  9اإلسبرائيلية، تحصل القءئمة المشتبركة على  12القنءة وعحسب استطالع 
 من األصوات. %1.8"الابرعية الموحدة" )اإلسالمية الجنوعية( في تجءوز نسعة الحسم وتحصل على 

مقادا، في حين تعقى  11، حصول القءئمة المشتبركة على 20في حين، عّينت نتءئج استطالع القنءة 
 .%1.5( وتحصل على %3.25موحدة" دون نسعة الحسم )"الابرعية ال

ووفقء لنتءئج االستطالعين، يفشل الحزب "االقتصءدي الجديد" عبرئءسة يءبرون زليخه، في تجءوز نسعة 
 من األصوات. %1.9-1.6الحسم ويحصل على 

مقادا. في  59، يحصل ماسكبر نتنيءهو عمشءبركة "يمينء" عبرئءسة نفتءلي عينيت، على 12ووفقء للقنءة 
 اليمينية. 20عحسب استطالع القنءة  120مقادا من أصل  60حين يحصل على 

، %36تصدبر نتنيءهو عنسعة  20وحول الشخصية األنسب لبرئءسة الحكومة، عين استطالع القنءة 
، %12، وبرئيس حزب "تيكفء حداشء"، غدعون سءعبر %18متقدمء على لعيد الذي يحصل على 

 .%9وعينيت على 
من المستطلاة آبراؤهم، في حين  %32حصول نتنيءهو على دعم  12عل، أظهبر استطالع القنءة عءلمقء

إن أيء من األسمء   %18، فيمء قءل %8وعينيت على  %13وسءعبر على  %20يحصل لعيد على 
 إنهم ال يابرفون اإلجءعة عن هذه السؤال. %9المطبروحة غيبر منءسعة للمنصب وقءل 

 16/2/2021، 48عرب 
 

 35أف  بسرب طائرات "إسرائيل"تزويد صفقة ل .24
وافق المجلس الوزابري المصغبر اإلسبرائيلي "الكءعنيت"، مسء  أمس الثالثء ، على صفقة مع الواليءت 

وعحسب موقع  المتحدة لشبرا  سبرب من الطءئبرات القتءلية وأخبرى للتزود عءلوقود لتحل محل القديمة.
في وقت أسبرع ممء كءن متوقًاء، وذلك لزيءدة قدبرات واي نت الاعبري، فإنه تم الموافقة على القبرابر 

  الجيش اإلسبرائيلي وجهوزيته ألي مواجهة.
طءئبرات كعيبرة للتزود عءلوقود من  4، وF35وتتضمن الموافقة شبرا  سبرب ثءلث من طءئبرات الشعح 

كمء تشمل الصفقة شبرا  أسلحة دقيقة للقوات الجوية والاديد من مكونءت  .Boeing KC-46طبراز 
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مليءبرات دوالبر من  7وتصل هذه الصفقة إلى نحو  لدفءع الجوي المصناة في الواليءت المتحدة.ا
 أموال المسءعدات األميبركية.

 16/2/2021القدس، القدس، 
 

 إلى حراك شبابي فلسطيني بالخارج النتزاع حق المشاركة باالنتخابات دعوة .25
في الخءبرج"، محمد أعو شقبرة، الشعءب  دعء برئيس "شعكة شعءب فلسطين :)عثينة اشتيوي( -إسطنعول 

الفلسطيني عءلخءبرج، إلى إطالق حبراك شعءعي واسع، للضغط على الفصءئل وصنءع القبرابر، من أجل 
انتزاع حقهم ودوبرهم، عءلمشءبركة في االنتخءعءت الفلسطينية القءدمة. وطءلب عضبروبرة إشبراك 

 ة، كمء كل االنتخءعءت في الاءلم. الفلسطينيين في أمءكن تواجدهم كءفة، عءلاملية االنتخءعي
 16/2/2021، قدس برس

 
 مهددون بالترحيل عن مدينتهم  فلسطينيألف  140لفصل أحياء مقدسية و إسرائيليمخطط  .26

ألف مواطن فلسطيني عن  140يساى االحتالل اإلسبرائيلي لازل نحو : عالل غيث كسواني -القدس 
خبراجهم خءبرج جدابر الفصل الانص بري، ععبر مشءبريع مختلفة يجبري تنفيذهء في القدس مدينة القدس وا 

مخططءت إلى عزل تجماءت جنوب وشبرق القدس عن المدينة، أسوة عتجبرعة عزل الوتقضي  الشبرقية.
 إلعاءد المقدسيين عن مدينتهم. نءجحءً  مخيم شافءط عجدابر الفصل التي يبرى االحتالل فيهء نموذجءً 

جدابر، العن إخبراج أحيء  وقبرى مثل الايسوية خءبرج  ئيليةم اإلسبراعالاإلث في وسءئل يحديدوبر الكمء 
وعحسب تصبريحءت مسؤولين إسبرائيليين فإن  وتحويلهء إلى هيئءت محلية منفصلة عن الاءصمة.

يساى االحتالل في الاءم في حين ، %38نسعة المقدسيين من سكءن القدس الشبرقية والغبرعية تشكل 
 السكءن.فقط من  %12إلى أن يصعحوا أقل من  2050

 16/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ويستولي على مساعدات دولية في األغوار  يقتحم خربة "حمصة الفوقا"اإلسرائيلي االحتالل  .27
اقتحمت خبرعة "حمصة الفوقء" في اإلسبرائيلي قءل النءشط الحقوقي عءبرف دبراغمة، إن قوات االحتالل 

ة الغبرعية وحءصبرتهء، الثالثء ، وحءولت االستيال  على خيءم قدمتهء مؤسسءت األغوابر الشمءلية عءلضف
 دولية، وذلك أثنء  تواجد ممثلين عن هذه المؤسسءت.

 16/2/2021، فلسطين أون الين
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 183االحتالل اإلسرائيلي يهدم قرية "العراقيب" الفلسطينية للمرة الـ  .28
األبرعاء ، قبرية "الابراقيب" في النقب المحتل  هدمت سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي، اليوم: النقب

وهذه هي المبرة الثءنية التي تهدم فيهء سلطءت  على التوالي. 183)جنوعي فلسطين المحتلة(، للمبرة الـ 
 الجءبري.االحتالل، خيءم أهءلي "الابراقيب" المتواضاة خالل الاءم 

 17/2/2021، قدس برس
 

 بالقدس المحتلة لدة سلوانجرافات االحتالل تهدم بركسات سكنية في ب .29
صعءح الثالثء ، عبركسءت سكنية ، أفءدت مصءدبر مقدسية أن علدية االحتالل هدمت: القدس المحتلة

في علدة سلوان عءلقدس المحتلة لمواطنين من عءئلة أعو برموز في برأس كعسة عبراس الاءمود، وتبركت 
 أفبراد الاءئلة في الابرا .

 16/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قوات االحتالل تتوغل جنوبي قطاع غزة وتقوم بأعمال تجريف .30
جنوعي قطءع غزة وقءمت عأعمءل  توغلت قوات االحتالل اإلسبرائيلي، صعءح اليوم األبرعاء ،: غزة

وتتامد آليءت االحتالل  عمحءذاة السيءج الفءصل.، تجبريف وتسوية في أبراضي المواطنين الزبراعية
نة واألخبرى في أبراضي المواطنين الحدودية، وتمنع المزابرعين من الوصول الاسكبرية التوغل عين الفي

 إليهء وفالحتهء.
 17/2/2021، قدس برس

 
 "كورونا"من تلقي لقاح ال يحملون الجنسية اإلسرائيلية تمنع فلسطينيين  "إسرائيل" .31

 اإلسبرائيلية ايمذكبرت هيئة العث اإلسبرائيلية الاءمة، مسء  أمس الثالثء ، أن مبراكز التط: برام هللا
اإلسبرائيلية،  لجنسيةال يحملون اامتنات عن تقديم اللقءح لفلسطينيين  "فيبروس كوبرونء"الخءص علقءح 

ويدوبر الحديث عن فلسطينيين ال  برغم أن عاضهم لديه إقءمة مؤقتة، وأن حيءتهم مهددة عءلخطبر.
أو  "إسبرائيل"األمني مع  يستطياون الاودة إلى الضفة الغبرعية أو قطءع غزة، إمء عسعب تاءونهم

 ميولهم الجنسية.
 17/2/2021، األيام، رام هللا
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 "كورونا" في المخيمات الفلسطينية بلبنانفيروس ارتفاع نسب اإلصابة بـ .32
عأعداد المصءعين  ملحوظءً  تشهد المخيمءت الفلسطينية في لعنءن ابرتفءعءً : )محمد شهءعي( - عيبروت

، األمبر 50و 30عين األونبروا إلصءعءت اليومية التي تسجلهء وكءلة عفيبروس "كوبرونء"، ويتبراوح مادل ا
مسؤول ملف "كوبرونء" في مخيم العبرج ومن جهته نءشد  الذي ينذبر عكءبرثة صحية في المخيمءت.

"األونبروا" عأن تقف أمءم مسؤوليءتهء، وأن تضع خطة صحية  ،فؤاد حسينجنوعي لعنءن، الشمءلي 
غءثية كءملة ومتكءملة، ودعء منظمة التحبريبر الفلسطينية إلى ممءبرسة دوبرهء، وأن تضغط على  وا 

 الوكءلة من أجل تأمين حيءة اجتمءعية الئقة خءصة في هذه الظبروف االقتصءدية الصاعة.
 16/2/2021، قدس برس

 
 غزة: أهالي األسرى يطالبون المنظمات الدولية بالتدخل للسماح بزيارة أبنائهم  .33

المنظمءت الدولية والحقوقية عءلتدخل؛ من  ، في قطءع غزة،سبرىطءلب أهءلي األ كتب حسن جعبر:
للسمءح لهم عزيءبرة أعنءئهم، عاد أن حبرموا من الزيءبرة منذ نحو اإلسبرائيلي أجل إجعءبر سلطءت االحتالل 

 عحجة جءئحة "كوبرونء"، مؤكدين أن القءنون يسمح لهم عزيءبرة أعنءئهم مبرتين شهبريًء.، عءم
 17/2/2021، األيام، رام هللا

 
 من دون موافقة ولي األمرالنظر في منع سفر النساء  يعيدالقضاء الشرعي في غزة  .34

غزة: وافق برئيس المجلس األعلى للقضء  الشبرعي في غزة، حسن جوجو، الثالثء ، على إعءدة النظبر 
 في تاميم قضءئي صدبر في اآلونة األخيبرة يمنع النسء  من السفبر دون موافقة ولي أمبر، مثل الزوج

انتقءدات من جمءعءت حقوقية، قءلت إنه ينتهك القوانين الفلسطينية األمبر الذي أثءبر  أو األب.
قءلت المحللة السيءسية والخعيبرة في حقوق المبرأة، من جهتهء و  المنءهضة للتمييز على أسءس الجنس.

خءبرج  بريهءم عودة، إن التاميم القضءئي برعمء يهدف إلى وقف زيءدة ساي النسء  من غزة للامل
 حيث يعلغ مادل العطءلة والتخلص من الحصءبر اإلسبرائيلي، القطءع الصغيبر، في اآلونة األخيبرة،

%49. 
 17/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 ما لم تعرفه منذ قيامها "إسرائيل"نصر هللا: في الحرب المقبلة ستواجه  .35

لم تلتزم يومًء عءلقءنون الدولي، قءل األمين الاءم لحزب هللا حسن نصبر هللا: إن "إسبرائيل" : عيبروت
وخءطب نصبر هللا، برئيس األبركءن اإلسبرائيلي أفيف  ودمبرت مدنًء، وقتلت المدنيين في كل حبروعهء.
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كوخءفي عمنءسعة الذكبرى السنوية لـ"القءدة الشهدا "، الثالثء : "إننء ال نعحث عن مواجهة وال عن 
ذا ضبرعتم م ذا استهدفتم قبرانء حبرب، ولكن إن فبرضتم حبرعًء سنخوضهء، وا  دننء سنبرد عءلمثل، وا 

وأضءف األمين الاءم للحزب اللعنءني: "في أي حبرب مقعلة ستواجه الجعهة  سنقصف مستامبراتكم".
وقءل: "ال أحد يضمن أال تتدحبرج األيءم القتءلية  الداخلية اإلسبرائيلية مء لم تابرفه منذ قيءم إسبرائيل".

 إلى حبرب واساة".
 16/2/2021، عالمالمركز الفلسطيني لإل

 
 الجامعة العربية: حل الدولتين يحظى بإجماع شامل .36

القءهبرة: عحث األمين الاءم لجءماة الدول الابرعية، أحمد أعو الغيط، خالل اتصءل هءتفي أجبراه مع 
 توبر وينسالند، المعاوث األممي الجديد لاملية السالم، تطوبرات القضية الفلسطينية.

حبرص على إطالع المعاوث »لجءماة الابرعية، أمس، عأن أعو الغيط وأفءد عيءن برسمي صءدبر عن ا
األممي على مخبرجءت االجتمءع الوزابري غيبر الاءدي الذي ُعقد األسعوع المءضي، والذي أعءد الزخم 

 «.إلى القضية الفلسطينية عءعتعءبرهء محوبرًا مبركزيًء للامل الابرعي المشتبرك في المبرحلة المقعلة
الجتمءع، والقبرابر الصءدبر عنه، ياكسءن تجُدد اإلجمءع الابرعي حول محددات ا»وأكد أعو الغيط أن 

 «.الاملية السلمية وحل الدولتين، ويؤسسءن لموقٍف عبرعي جمءعي مسءند لدولة فلسطين
 17/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 بعثة أمنية إسرائيلية في الخرطوم .37

عاثة أمنية إسبرائيلية زابرت »أمس الثالثء ، إن  قءلت مصءدبر إعالمية إسبرائيلية، الخبرطوم: -تل أعيب 
نهء وصلت مطءبرهء ععبر طءئبرة خءصة ، فيمء لم «الاءصمة السودانية، الخبرطوم، مسء  االثنين، وا 

  يصدبر تأكيد إسبرائيلي أو سوداني برسمي، عن هذه الزيءبرة.
ءبرة يوم االثنين، عءلخبرطوم، عأن اإلعالم اإلسبرائيلي، هو الذي أفصح عن الزي« الغد»وأفءدت قنءة 

 i24وسط تجءهل حكومي وا عالمي سوداني لإلعالن عن الزيءبرة، فيمء تحدث موقع تلفزيون 
مثل »اإلسبرائيلي، إلى أن المكونءت السيءسية السودانية، تشهد خالفءت حول التطعيع مع إسبرائيل، 

ة على التطعيع أو حزب األمة، الذي دعء إلى أحقية مجلس النواب السوداني عاد تشكيله في الموافق
 «.برفض

 17/2/2021، الشرق األوسط، لندن
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 أبو ظبي وتل أبيب لتعزيز التعاون التجاري« غرفتي»تفاهم بين  .38
وقات غبرفة تجءبرة وصنءعة أعو ظعي، اتفءقية تاءون مع غبرفة تجءبرة تل أعيب، ممثلة في أعو ظعي: 

اضي الذي جماهمء عهدف تازيز اتحءد غبرف التجءبرة اإلسبرائيلية. جبرى ذلك خالل اللقء  االفتبر 
التاءون التجءبري في عدد من الجوانب األسءسية المتالقة عءلقطءع الخءص وممءبرسة األعمءل، عمء 

 يسهم في االبرتقء  عمجتماي األعمءل لدى الجءنعين.
وشملت عنود االتفءقية الامل عشكل ثنءئي على المسءهمة في عنء  جسوبر التاءون المشتبرك في 

ستثمءبرية الحيوية، ومنهء قطءع السيءحة والتقنية والزبراعة وقطءعءت األعمءل الطعية القطءعءت اال
والتكنولوجية والمهن البرقمية، حيث سيسهم ذلك في زيءدة الفبرص االستثمءبرية المتءحة أمءم القطءع 

 الخءص لدى الجءنعين.
 17/2/2021الخليج، الشارقة، 

 
 الستعادة العالقة مع واشنطننية و لالنتخابات الفلسطي تقدم الدعم "الرباعية" .39

 أعبرب برئيس عاثة البرعءعية الدولية جون كالبرك عن استاداد البرعءعية لدعم سيبر االنتخءعءت
، وتسبريع جهود استاءدة الاالقءت الثنءئية مع الواليءت المتحدة، إلى جءنب دعم تنفيذ الفلسطينية

جء   ه، مع إعطء  أولوية لقطءع غزة.مشءبريع تنموية، خءصة التي تستهدف قطءعءت الطءقة والميء
 في برام هللا. برئيس الوزبرا  الفلسطيني محمد أشتية، أمسذلك خالل لقءئه 

 16/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 الحكومة الهندية تمول أربعة مشاريع في فلسطين .40
ثبر يتم تنفيذهء من وقات الممثلية الهندية، اليوم الثالثء ، أبرعع اتفءقيءت لمشءبريع سبرياة األ: برام هللا

خالل الشبراكة المحلية مع علديءت عيتونيء وبرام هللا وعقبرعء، ومنتدى الالمء  الصغءبر، ضمن شبراكة 
طءبر المشءبريع سبرياة األثبر.  الهند التنموية مع فلسطين وا 

وستقدم حكومة الهند مسءعدة مءلية عقيمة مئتي ألف دوالبر إلعءدة تأهيل ميدان يءسبر عبرفءت في برام  
نشء  حديقة لألطفءل في عقبرعء، ودعم عبرامج دمج التكنولوجيء هللا نشء  مشتل زبراعي في عيتونيء، وا  ، وا 

 في التاليم مع منتدى الالمء  الصغءبر.
 16/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 البيت األبيض: أول اتصال لبايدن بزعيم في المنطقة سيكون مع نتنياهو .41
ءلت المتحدثة عءسم العيت األعيض جين سءكي، يوم )الثالثء (، إن البرئيس األميبركي جو واشنطن:  ق

 عءيدن ياتزم إجبرا  اتصءل هءتفي قبريعًء مع برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي عنيءمين نتنيءهو.
 16/2/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 مسؤولون أميركيون يشاركون في اجتماع بناء سفارة بالدهم في القدس .42

كشف برئيس علدية القدس اإلسبرائيلية، موشيه ليون، أن ممثلين عن إدابرة البرئيس األميبركي : هللا برام
 جو عءيدن، شءبركوا، في اجتمءع عقدته اللجنة اللوائية عشأن عنء  مجمع السفءبرة األميبركية في المدينة.

دن، شءبركوا في وأضءف ليون في حديث عثته القنءة الاعبرية السءعاة، أن المسؤولين عن إدابرة عءي
وجء  االجتمءع عاد أن صءدقت لجنة التخطيط والعنء  في القدس، «. زووم»االجتمءع ععبر تطعيق 

في وقت سءعق، على خطط لعنء  مجماين يخدمءن السفءبرة األميبركية. وتهدف هذه الخطوة إليجءد 
يخدم قبرابر البرئيس  2018معنى دائم للسفءبرة األميبركية عءلقدس، عادمء تم تشييد معنى مؤقت في عءم 

 األميبركي السءعق دونءلد تبرمب، االعتبراف عءلقدس عءصمة إلسبرائيل.
 17/2/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 مليون جنيه إسترليني 15فلسطين توقعان اتفاق تعاون لدعم التجارة بقيمة و بريطانيا  .43

زيبر االقتصءد الوطني عبرعءية وحضوبر برئيس الوزبرا  محمد اشتية، وقات الحكومة ممثلة عو  :برام هللا
خءلد الاسيلي، والحكومة العبريطءنية ممثلة عءلقنصل العبريطءني فيليب هول، يوم الثالثء ، في مكتب 
برئيس الوزبرا ، اتفءقية تاءون لدعم الجهود الفلسطينية في دعم التجءبرة وتازيز دوبر القطءع الخءص، 

 والقدبرة التنءفسية للمنتجءت الوطنية في االسواق الدولية.
( معلغ أقصءه خمسة FCDOوعموجب هذا االتفءق سيوفبر مكتب وزابرة الخءبرجية والتنمية العبريطءنية )

مليون دوالبر أميبركي(، من خالل عبرنءمج جديد لتسهيل التجءبرة  21عشبر مليون جنيه إستبرليني )نحو 
 ودعم الجمءبرك.

 16/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 أصرَّ مروان البرغوثي على الرئاسة؟ماذا لو  .44
 فءيز أعو شمءلة د.

حتى اللحظة، فإن مبروان العبرغوثي مصبر على المنءفسة على منصب البرئيس، هذا مء أكدته زوجته 
المحءمية فدوى العبرغوثي، وهذا مء تؤكده الماطيءت السيءسية والتنظيمية داخل حبركة فتح، فءألسيبر 

ٌع عبريض من تنظيم حبركة فتح، ومن جمءهيبر الشاب الفلسطيني، مبروان العبرغوثي، وِمن خلفِه قطء
التي ملت حءلة التدهوبر التنظيمي والسيءسي، وتميل إلى التغييبر، وتفتش عن شخصية شءعة قوية 
جمءع، شخصية وطنية قءدبرة على قيءدة المبرحلة عكل مسؤولية وأمءنة، وهذا مء  منءضلة، موضع ثقة وا 

 مء يابرفه مبروان العبرغوثي. أكدته استطالعءت البرأي، وهذا
، وكءن مقتنًاء وقتهء عأن لديه من المؤيدين 2005لقد حءول مبروان العبرغوثي أن يتبرشح للبرئءسة سنة 

مء يفوق مؤيدي محمود ععءس، وكءن يابرف أنه من خلف األسوابر لقءدبر على الامل من أجل 
نهءلت عليه من كل اتجءه، في فلسطين أكثبر من الطلقء ، ومع ذلك، فقد انكسبر أمءم الضغوط التي ا

ذلك الوقت زابره حسين الشيخ وآخبرون في سجنه لثنيه عن التبرشح، وفي ذلك الوقت تنءولته مقءالت 
عاض كتءب حبركة فتح عءلتشهيبر واإلسء ة، حتى إن الحبرس القديم في تنظيم فتح، أعد العيءنءت 

الحملة برئيس الدائبرة السيءسية في والمقءالت المطولة مدًحء عاعءس وتحذيبًرا من مبروان، وشءبرك في 
منظمة التحبريبر فءبروق القدومي، الذي كتب مقءاًل مطواًل ضد مبروان العبرغوثي، وجبرمه على تجبرئه 

 على القيءدة التءبريخية، وحذبره من مجبرد التفكيبر عتبرشيح نفسه للبرئءسة.
تغيبر خاللهء وحتى اليوم، ععبرت على مبروان العبرغوثي سنوات قءسية خلف األسوابر،  2005ومنذ 

الواقع الفلسطيني إلى األسوأ، ولم تتغيبر وحشية قضعءن السجن، التي أطعقت على عاض األسبرى 
أكثبر من ثالثين عءًمء، تاّلم خاللهء مبروان العبرغوثي الدبرس الذي يحبرضه اآلن على المنءزلة، وفي 

غدو من موقاة خيءبر الوقت نفسه ياطيه الثقة عأن وجوده خلف القضعءن مفخبرة للشاب الفلسطيني، لي
كل التنظيمءت، عمء في ذلك حبركتء حمءس والجهءد، اللتءن لن تجدا شخصية فلسطينية يجمع عليهء 
الشاب الفلسطيني مثل شخصية مبروان العبرغوثي، وهذا مء تتوافق عليه عاض التنظيمءت الفلسطينية 

إلى المستقلين والحءلمين المشءبركة في منظمة التحبريبر، مثل تنظيم الشاعية والديمقبراطية، إضءفة 
 عوطن يتسع للجميع.

إصبرابر مبروان العبرغوثي على دخول حلعة النزال يمثل كءعوًسء مبرعًعء ومخيًفء لماظم قيءدات حبركة فتح 
التقليدية، وال سيمء أولئك الذين يستمدون قوتهم وحضوبرهم من والئهم للبرئيس، وينتظبرهم مستقعل 

أمءم هؤال ، أو عاضهم عءلتحديد، إال تدابرك األمبر، واللحءق غءمض إذا فءز مبروان العبرغوثي، وليس 
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تاركين السيد محمود عباس أمام خيارات عبركب مبروان العبرغوثي سبرًّا أو عالنية، ماتذبرين طءئاين، 
 ثالثة:

أن يتحءلف السيد ععءس مع حبركة حمءس في قءئمة انتخءعية مشتبركة، على أن تدعم  الخيار األول:
ءس في االنتخءعءت البرئءسية، وهذا الخيءبر صاب، ومحفوف عءلمخءطبر، وال حبركة حمءس السيد عع

سيمء أن المسءفة الفءصلة عين انتخءعءت المجلس التشبرياي والبرئءسة تسمح عإعءدة الحسءعءت، وقبرا ة 
 االعتعءبرات من جديد، وفق نتءئج انتخءعءت التشبرياي.

برية واألبردنية، وأن يشبركهمء في تحمل أن يستاين السيد ععءس عءلمخءعبرات المص الخيار الثاني:
المسؤولية، ويطبرح عليهمء الخبروج اآلمن له وألسبرته ولعاض أنصءبره، ويتبرك لدولة مصبر واألبردن 

 التدخل المعءشبر لتبرتيب االنتخءعءت البرئءسية وفق مصلحة النظءم الابرعي.
ءت التشبرياية والبرئءسية، أن يصدبر السيد ععءس مبرسوًمء برئءسيًّء يلغي فيه االنتخءع الخيار الثالث:

على أن يحّمل مسؤولية ذلك عشكل أو عآخبر إلى حبركة حمءس، التي ستشءبرك في لقء ات نهءية شهبر 
 مءبرس، وستنءقش جملة من الملفءت الصاعة والمصيبرية التي تتالق عءلقضية الفلسطينية.

ودولية، لهء مصلحة عتجديد  وأزعم أن الخيءبر الثءلث هو األقبرب إلى التنفيذ، مء لم تتدخل قوى إقليمية
 الشبرعيءت، وتتاءبرض مصءلحهء مع عقء  الحءل على مء هو عليه.

 16/2/2021فلسطين أون الين، 
 

 بأوسلو "المسقوفة"واالنتخابات  "الجهاد"و ""الشعبية .45
 عبريب البرنتءوي
 والتاعيبر مستوحى من عيءن لحبركة الجهءد اإلسالمي، صدبر في أعقءب انتهء  اجتمءعءت الحوابر
الفلسطيني في القءهبرة مؤخبرًا، وشبرحت من خالله الحبركة، خلفيءت قبرابرهء عمقءطاة انتخءعءت المجلس 

أيءبر القءدم...الموقف ذاته، فسبرت عه الجعهة الشاعية أسعءب تحفظهء على  22التشبرياي المقبربرة في 
ة أو مقءطاتهء، وأغلب العيءن المذكوبر، عيد أنهء لم تحسم قبرابرهء عاد، المشءبركة في االنتخءعءت المذكوبر 

التبرجيحءت تشيبر إلى برغعة الجعهة في التأني لمابرفة جدوى المشءبركة وحصيلتهء المتوقاة، وأية 
 ائتالفءت يمكن أن تخوض من خاللهء تجبرعة االستحقءق االنتخءعي.

الجهءد اإلسالمي، قوة عسكبرية وازنة، منضعطة ومنظمة، لكن لم تتوفبر لنء عاد، فبرصة التابرف على 
 2006التي شءبركت في انتخءعءت « الشاعية»، إذ عخالف «كتلتهء التصويتية«و« زنهء التمثيليو »

، لم يسعق «التشبرياي»مقادًا، هي مجموع مقءعد  132وحصلت على ثالثة مقءعد فقط، من أصل 
أن شءبركت في أية انتخءعءت فلسطينية عءمة...واألبرجح أن هذه الفبرصة لن تتءح لنء في « الجهءد«لـ
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يكءد يتبركز في قطءع غزة، ولديهء عاض النفوذ في عاض « الجهءد»دى المنظوبر، علمًء عأن نفوذ الم
 منءطق الضفة الغبرعية، وليس مابروفًء عنهء أنهء ذات امتداد جمءهيبري في المهءجبر والشتءت.

 ليس التابرف على أحجءم وأوزان الفصيلين، هو هدف هذه المقءلة، عل التابرف على الخلفية السيءسية
، والتي تتلخص في كون االنتخءعءت المقعلة، لن تتم عايدًا «التحفظ«و« المقءطاة»والفكبرية لقبرابري 

أو عءلضد منهء...المفءبرقة أن الفصيلين ال يمءناءن االنضمءم إلى منظمة « مبرجاية أوسلو»عن 
وسلو، وهي التحبريبر )الشاعية في داخلهء والجهءد مء زالت خءبرجهء(، مع أن المنظمة، هي من أعبرم أ

التي مء زالت عند التزامهء عهذه االتفءقءت، عبرغم القبرابرات المتاءقعة للمجلسين الوطني والمبركزي 
 واجتمءعءت األمنء  الاءمين وغيبرهء.

من عءب أولى، أن تجبري مقءطاة انتخءعءت )اقبرأ تايينءت( المجلس الوطني الفلسطيني، واالنسحءب 
النضمءم إليهء، طءلمء أن أوسلو هو السعب الجوهبري وبرا  من منظمة التحبريبر، أو وقف محءوالت ا

المقءطاة والتحفظ، أقله حتى ال يقع الفصيالن في منزلق التنءقض واالزدواج...نقول ذلك ونحن ال 
على عيءن القءهبرة، سيمء إن لم َيُحْل « الشاعية»على قبرابر المقءطاة، ونتفهم تحفظ « الجهءد»نوافق 

 االنتخءعءت التشبرياية القءدمة.تحفظهء دون مشءبركتهء في 
جءدلت عوجوب الفصل عين عضوية المجلسين، الوطني والتشبرياي، فال « الجهءد»ولقد علمنء أن 

يصعح أعضء  التشبرياي المنتخعين، أعضء  تلقءئيين في المجلس الوطني، والسؤال هنء، إن كءن 
ق االقتبراع، ليسوا األولى عاضوية هؤال  أصحءب الحيثيءت الشاعية الماتبرف عهء، والمقبربرة في صنءدي

المجلس الوطني، فمن هي الشخصيءت األولى منهم؟ من هي الشخصيءت األكثبر تمثياًل لشاعهء، 
ولو « تمثيالً »لتكون األحق عاضوية المجلس الوطني لمنظمة التحبريبر؟...نفهم أن الجهءد تبريد 

 18ين المقبربر من الداخل هم عءلتايين )المحءصصة( في المجلس الوطني، ونفهم أن عدد الماين
عضوًا )ثمة احتمءل لزيءدة هذا الادد(، عءلكءد يكفون لتمثيل فئءت لم يحءلفهء الحظ عءلتمثل ععبر 
صنءديق االقتبراع )مكونءت دينية واجتمءعية وثقءفية وفصءئلية وغيبرهء(، لكن ذلك ال ينعغي أن يكون 

التي يتحلى عهء « الصفة التمثيلية»على سععًء لفصل مصطنع عين عضوية المجلسين، أقله حفءظًء 
 «.التشبرياي»أعضء  
أن تكونء جز ًا من المجلسين التشبرياي والوطني، وأن تخوضء غمءبر « الجهءد«و« الجعهة«نبريد لـ

 ، فلهمء أن «السيءسة»االنتخءعءت المقعلة، فإن كءن لهمء أو ألي منهمء، اعتبراض أو تحفظ على 
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ومة، واالحتفءظ عمواقفهمء السيءسية والفكبرية كمء هي، والقيءم عدوبر تختءبرا عدم المشءبركة في الحك
« النظءم السيءسي»البرقيب والحسيب، على أدا  السلطة والمنظمة، ومن موقع الماءبرضة من داخل 

 الفلسطيني، وليس من خءبرجه.
 17/2/2021الدستور، عّمان، 

 
 العد التنازلي لتصعيد إسرائيلي محدود مع لبنان .46

 أعو عءمبرد. عدنءن 
تتواتبر التقديبرات اإلسبرائيلية في األيءم األخيبرة عإعالن خطأ تقييمءتهء الاسكبرية تجءه حزب هللا، عشأن 
عدم برغعته في الحبرب، ألنه عءت مانيًّء ععد  اشتعءكءت محدودة على غبرابر جوالت التصايد في قطءع 

 غزة.
بريخ الدقيقة التي تهدده، وقد أحبرز ياتقد جيش االحتالل اإلسبرائيلي عأن الحزب لديه عشبرات الصوا

تقدًمء في هذه القضية، صحيح أن استمبرابر الامليءت الهجومية اإلسبرائيلية في سوبريء، أو الامليءت 
السبرية التي تنفذ في منءطق أخبرى من الشبرق األوسط تايق مواصلة الحزب لتكثيف قدبراته الاسكبرية، 

 لكنهء لن توقف استمبرابره عهذا االتجءه.
ة المطءف، وفي واقع التطوبر التكنولوجي اليوم، سيكون لدى الحزب أسلحة محددة تشكل في نهءي

ستبراتيجيًّء كعيبًرا ألمن )إسبرائيل(، ومع تقدمه في هذا المشبروع الصءبروخي، ستزداد اتهديًدا عسكبريء 
 ماضلة صنءع القبرابر اإلسبرائيلي، خءصة عءلامل والهجوم على األبراضي اللعنءنية، على افتبراض أن
مهءجمة القوات الجوية اإلسبرائيلية المواقع التي يخزن فيهء الحزب، أو يطوبر صوابريخ دقيقة، ستؤدي 

 إلى الحبرب.
يقدبر جيش االحتالل اإلسبرائيلي أن التوتبرات الاسكبرية متوقاة على طول الحدود اللعنءنية، وصحيح 

لكن فبرص االشتعءك  "المابركة عين الحبروب" يحدث في سوبريء، استبراتيجيةأن ماظم النشءط في 
ستبراتيجيًّء يشهده االاسكبري مع الحزب أعلى من أي قطءع جغبرافي، وتدبرك )إسبرائيل( أن تغييبًرا 

الحزب، الذي لم يستطع الوفء  عماءدلته، وعموجعهء سيقتل جندي إسبرائيلي أمءم كل عنصبر من 
 الحزب يقتل في سوبريء.

م محدودة من القتءل، برعمء على غبرابر جوالت تتحدث التقديبرات اإلسبرائيلية أن الحزب يستاد أليء
التصايد المألوفة في قطءع غزة، وقد يتطوبر يوم المابركة هذا عاد إسقءط نءجح لطءئبرة دون طيءبر، أو 
إطالق قذائف )هءون( على )إسبرائيل(، بردًّا على حءدثة وقات في سوبريء، والاديد من السينءبريوهءت 

 المحتملة األخبرى.
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في السنوات األخيبرة، إذ لم تؤثبر االشتعءكءت على بروتين مستوطني  ولكن على عكس مء حدث
ذا تحقق هذا  الشمءل، إن جوالت التصايد التءلية قد تتخذ مسءبًرا مختلًفء ال تقعله )إسبرائيل(، وا 

ستبراتيجيًّء مدوًيء، مء لم يدفع الحزب ثمن أي عمل عنيف أثمءًنء عءهظة االسينءبريو، فسيشكل لهء فشاًل 
لحءق أضبرابر عءلاديد من المواقع جدًّا، وم ن ذلك األضبرابر التي لحقت عمشبروعه الصءبروخي الدقيق، وا 

 األخبرى، وفق التهديد اإلسبرائيلي.
تنظبر )إسبرائيل( إلى الحزب على أنه غيبر مهتم عءلحبرب ماهء، لكن االفتبراض عأنه مستاد لخوض 

 2006قييم، ألنه عاد حبرب لعنءن الثءنية أيءم عديدة من القتءل يمثل تحدًيء لهء، وال يتوافق مع هذا الت
يدبرك جيًدا أنه من الصاب، عل شعه المستحيل، السيطبرة على ابرتفءع ألسنة اللهب عاد وقوع حءدث 

 خطبر على الحدود، لذلك هنءك تنءقض ماين في هذا التقديبر اإلسبرائيلي.
 16/2/2021فلسطين أون الين، 

 
 ضد الفلسطينيين إليكم موجز إرهاب دولة إسرائيل ومنظماتها .47

 ب. ميخءئيل
على جعين الخصوم السيءسيين، أتسء ل ” أنصءبر اإلبرهءب“عندمء أسمع وأقبرأ كتعة اليمين يالقون لقب 

 إذا كءنوا يقومون عمهمة أسيءدهم أم أنهم لم ينظبروا في المبرآة منذ سنين.
ءلاين في شؤون أيءم أن عددًا منهم، الذين يلقون هذه التهمة على غيبرهم، ليسوا ض” عطيعة“أفتبرض 

قتيل المملكة األول واألكثبر “اإلبرهءب اليهودي. فبرعمء كءنوا على قنءعة مثاًل عأن شلومو عن يوسف، 
، كءن منءضاًل وعطاًل من أجل الحبرية؛ إذ ليس صدفة أن سمي عدد كعيبر جدًا من الشوابرع ”تعجيالً 

فءجأون عند سمءع أنه كءن على اسمه، وتم وضع نصب تذكءبري في مكءن نشءطه. وعءلتأكيد سيت
مجبرد إبرهءعي صغيبر. كءن عمله الوحيد من أجل تحبريبر الوطن مهءجمة حءفلة مليئة عءلمدنيين عقنعلة 

 يدوية. من ياظمون ذكبراه يؤيدون اإلبرهءب.
من أجل أن ال يكبربروا الخطأ عدعم اإلبرهءب، إليكم قطبرة من عحبر األعمءل اإلبرهءعية الفظياة التي 

 ل وليحي ضد السكءن الابرب.ابرتكعتهء االيتس
. الاملية األولى التي تحملت االيتسل مسؤوليتهء عنهء. أعضءؤهء قتلوا ثالثة من الابرب 14/11/1937

في القدس عن طبريق إطالق النءبر، وعاد ذلك قءموا عقنص عبرعي في حءفلة وأصءعوا ثالثة من 
 البركءب.

 واحد.. قنعلة وضاتهء االيتسل في مقهى عبرعي. قتيل 17/4/1938
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طالق نءبر على 5/7/1938 . هجمءت على عءعبري سعيل عبرب في تل أعيب ويءفء والقدس. قنءعل وا 
 عبرعيًء. 11حءفالت. قتلوا 

 عبرعيًء. 18. ععوة نءسفة في سوق في حيفء. مقتل 6/7/1938
 قتلى. 10. ععوة في السوق الابرعية في القدس. 16/7/1938
 عبرعيًء. 27. قنعلة في سوق في حيفء. مقتل 26/7/1938
 عبرعيًء. 24. ععوة في سوق في يءفء. قتل 26/8/1938
 قتلى. 5في القدس. ” بريكس“. االيتسل فجبرت سينمء 9/5/1939

 عبرعيًء )وحمءبر( قتلوا. كءن الحمءبر مفخخًء. 78. السوق في حيفء. 20/6/1939
طالق 4/12/1947 نءبر. . ععوات نءسفة في مقءٍه، وسيءبرة مفخخة في محطة عءصءت، وقنءعل وا 

 عشبرات القتلى.
. أعضء  االيتسل هءجموا عددًا من الامءل الابرب في مينء  حيفء، وقتلوا ستة وأصءعوا 30/12/1947

عءماًل يهوديًء. وعاد يوم اقتحم برجءل العلمءخ قبريتين وقتلوا  39أبرعاين )في اليوم التءلي قتل الابرب 
 عشبرات السكءن فيهمء(.

 عبرعيًء. 70تل . سيءبرة مفخخة في يءفء. ق4/1/1948
 عبرعيًء. 24. ععوة نءسفة في شءبرع يءفء في القدس. قتل 7/1/1948

 قتياًل. 37. ععوة نءسفة في سوق في البرملة. 18/2/1948
. االيتسل وليحي في ديبر يءسين. مذعحة. عاد ستة أيءم هءجم عبرب قءفلة األطعء  9/4/1948

 المتوجهة إلى جعل المشءبرف. مذعحة.
صغيبرة من عين عدد ال يحصى من أعمءل اإلبرهءب ضد مواطنين أعبريء ، منء  هذه فقط عضاة أمثلة

ومنهم. ألننء جمياًء إبرهءعيون وجميانء نؤيد اإلبرهءب. نحن إلبرهءعنء وهم إلبرهءعهم. مء عاد صهيوني 
 حقيبر لن يالحظ فوبرًا الفبرق الهءئل عين إبرهءعي عبرعي حقيبر، ومقءتل حبرية، وععبري عطل.

ن المجمع اإلبرهءعي الحقيبر الذي تشغله حكومة إسبرائيل منذ يوعيل في أبرجء  لم نتحدث حتى اآلن ع
إن من يتهم القءئمة المشتبركة  الضفة المحتلة وحول غيتو غزة. فجميع مؤيديهء هم مؤيدون لإلبرهءب.

هو جءهل ومنءفق وكءذب، أو مجبرد شخص من ” أنصءبر اإلبرهءب“اآلن أو اعتسءم مبراعنة عأنهم من 
 لى جال عدد من الحشبرات حالل، التي احتضنهء زعيمهم الفءسد مؤخبرًا.الذين يساون إ

 16/2/2021هآرتس 
 16/2/2021القدس العربي، لندن، 
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