__________________________________________________________ شباط /فبراير 2021

اليوميات الفلسطينية
شباط /فبراير 2021

اإلثنين2021/2/1 ،

 −قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن السلطة الفلسطينية استأنفت رسميا االتصاالت مع
اإلدارة األمريكية الجديدة ،بعد أكثر من عامين على القطيعة التي أعلنتها السلطة مع اإلدارة

السابقة برئاسة دونالد ت ارمب ،بسبب اعترافه بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" ،واتخاذه خطوات عقابية

ضد الفلسطينيين .وأكد اشتية إنه أجرى اتصاال مع "إدارة الرئيس األمريكي الجديد جو بايدن،
ممثلة بمسؤول ملف الشؤون الفلسطينية واإلسرائيلية في و ازرة الخارجية األمريكية هادي عمرو.

1

 −أعلن رئيس الوز ارء الفلسطيني محمد اشتية ،خالل الجلسة األسبوعية للحكومة ،عن بدء الحكومة

بتوجيهات من الرئيس محمود عباس بسلسلة إجراءات لمعالجة عدة ملفات متعلقة بقطاع غزة

والمتمثلة بالتقاعد المالي ،والخصومات على الرواتب ،وتفريغات  ،2005الفتا النظر إلى أنه

"سيستفيد من هذا األمر حوالي  25ألف موظف ،وتفريغات  2005وعددهم  12ألفا ،إذ كانوا

يتقاضون نصف راتب وسنعطيهم راتبا كامال اآلن".

2

 −سل م رئيس لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر ،القنصل الفرنسي العام في
القدس رينيه تركواز  ، René Troccazوالقنصل التركي العام في القدس أحمد رضا ديمير
 ، Ahmet Rıza Demirerدعوة للرقابة على االنتخابات الفلسطينية.

3

 −تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية دعوة رسمية من مصر ،لحضور وفد

من قيادة الحركة إلى القاهرة في  ،2021/2/7للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بشأن مسار

المصالحة واالنتخابات الفلسطينية العامة.

4

 −قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ،لـ"األيام" ،إن حوار الفصائل الفلسطينية
في العاصمة المصرية القاهرة سيبدأ في  2021/2/8بأجندة مفتوحة .وقال الرجوب" :سنعمل على

تذليل كل العقبات لضمان إنجاح المسار الديموقراطي ،وأنا واثق من نجاح الحوار ألننا كحركة

فتح وجميع الفصائل الفلسطينية معنا ،معنيون بإنجاحه ،فال بديل لنا إال إنهاء االنقسام".

5

 −توفي األكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم ،عن عمر ناهز الـ  73عاما ،إثر
إصابته بفيروس كورونا .ويعد الراحل من الشخصيات الفلسطينية المؤثرة ،وله رصيد سياسي
ونضالي وطني ضد االحتالل اإلسرائيلي ،من خالل كتاباته ذات األبعاد االستراتيجية.

6

 −قال رئيس البعثة اإلسرائيلية في أبو ظبي إيتان نائيه ،إن نحو  130ألف إسرائيلي زاروا اإلمارات

منذ توقيع المعاهدة اإلبراهيمية في أيلول /سبتمبر  ،2020متوقعا زيارة نحو  50ألف إسرائيلي

لإلمارات بشكل شهري خالل فصل الشتاء .ولفت المبعوث اإلسرائيلي النظر إلى أن "وجود بنية
1
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تحتية متقدمة في اإلمارات وإسرائيل ،يعزز من فرص تبادل الخبرات في كل المجاالت" ،موضحا

أن "إسرائيل" حددت  29قطاعا للتعاون مع اإلمارات ،بينما تم بالفعل التوقيع على اتفاقيات ثنائية
في  8مجاالت حتى اآلن.

7

 −في حفل افتراضي ،وقع وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكينازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميلي از
هاراديناي ستوبال  Meliza Haradinaj-Stubllعلى اتفاقية إلقامة عالقات ديبلوماسية بين

الجانبين .وأعلنت كوسوفو اعترافها بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" ،وأبلغت أنها ستقيم سفارتها في

الجزء الغربي من المدينة .وقالت وزيرة خارجية كوسوفو "إنه يوم تاريخي ،لم تكن عالقاتنا

الرسمية بإسرائيل سترى النور لوال الوساطة والمساعدة األمريكية" ،مشددة على أن "االعتراف
اإلسرائيلي بنا هو أحد أعظم إنجازات جمهورية كوسوفو".

8

 −أفتى  200عالم موريتاني بحرمة التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي ،مشددين على أن العالقة معه

"حرام ال تجوز بحال" .وجاء في الفتوى أن "العالقة مع الكيان الغاصب ألرض فلسطين ،المحتل

لبيت المقدس ،حرام ال تجوز بحال" .وأكدت الفتوى أن "التطبيع هو مساندة ودعم كامل للصهاينة

الغاصبين على كافة ما يقومون به من حصار وقتل وتدمير ،وال يمت إلى الصلح بصلة".

9

الثالثاء2021/2/2 ،

 −أعلن المتحدث بلسان الخارجية األمريكية نيد برايس  Ned Priceقرار اإلدارة األمريكية الجديدة
إعادة المساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطيني ،بعد أن أوقفتها إدارة ترامب .وقال برايس ،في

اإليجاز الصحفي" :تنوي الواليات المتحدة إعادة المساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطيني ،وال نقوم
بذلك كمعروف ،ولكن ألن ذلك من مصلحة الواليات المتحدة" .وأكد برايس أن الواليات المتحدة

ستعيد فتح القنصلية األمريكية في شرقي القدس ،وإعادة فتح بعثة للفلسطينيين في واشنطن ،لكنه

لم يحدد جدوال لذلك.

10

 −قال القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية ،ووزير األسرى السابق ،وصفي قبها ،لـ"فلسطين
أون الين" ،إنه من المؤسف جدا أن المواطن في الضفة الغربية ال يلمس أي تغيير يذكر على

الواقع الذي يعيشه منذ إصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مراسيم االنتخابات
ومواعيدها .وأشار قبها إلى أن سياسات االعتقال السياسي ،واالعتداءات ،وتكميم األفواه ،كلها

مستمرة حتى اللحظة ،ولم تتوقف ،مشددا على أن "كل ما على األرض يعكس أجواء تشاؤمية

غير مطمئنة إلى أن االنتخابات من الممكن أن تجرى في مناخ مناسب".

11

 −قال مراسل وكالة قدس برس في قطاع غزة إن المقاومة الفلسطينية تمكنت من إسقاط طائرة
إسرائيلية مسيرة كانت تحلق في األجواء الشرقية لمدينة خانيونس ،جنوبي قطاع غزة.
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 −أبدى رئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي موافقة واقتناعا بدخول "إسرائيل"
إلى حلف دفاعي مع الواليات المتحدة ،خالل مداوالت سياسية – أمنية .وبحسب تقرير نشرته

صحيفة هآرتس ،فإن موافقة كوخافي جاءت في أعقاب ضغوط مورست عليه من جانب رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو.

13

 −كشفت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين األردنية مها العلي ،عن وجود خطة عمل أعدت سنة
 ،2019باإلضافة إلى لجنة و ازرية مشتركة بين األردن وفلسطين ،هدفها زيادة التبادل التجاري

وزيادة االستثمارات بين البلدين ،وبحث قوائم السلع ذات االهتمام المشترك .وأكد أمين عام و ازرة

الصناعة األردني يوسف الشمالي ،من جهته ،أن مذكرة التفاهم بنيت على عدة محاور ،من
أهمها إنشاء شركة مناطق حرة أردنية فلسطينية ،تعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

14

 −اتفق وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أمير أوحانا ووزير الداخلية البحريني راشد بن عبد هللا
آل خليفة ،خالل محادثة أجراها الوزيران ،على التعاون األمني المشترك بين و ازرتيهما،

بحسب القناة  11العامة اإلسرائيلية .واتفق الوزيران على ب دء اإلجراءات الالزمة إلطالق

التعاون المشترك ،وقام كل منهما بدعوة نظيره لزيارة بالده.
ِ
عبر لجنة إعادة إعمار غزة ،منذ انطالق عملها
 −بلغ إجمالي الم َنح القطرية الموجهة لقطاع غزة ْ
في سنة  ،2012أكثر من  1.4مليار دوالر .و ِ
آخر هذه المنح منحة  360مليون دوالر ،التي أعلنها
15

أمير دولة قطر ،ستصرف على مدار عام كامل ،ستستخدم لدفع رواتب موظفين بغزة ،وتقديم
مساعدات مالية لألسر المتعففة ،وتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع.

16

 −قال رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي ،خالل لقاء خاص مع قناة

روسيا اليوم (آر تي  ،)RTإنه من الممكن تطبيع العالقات مع "إسرائيل" .وقال الزبيدي إن

التطبيع مع "إسرائيل" مسألة واردة عندما تكون لدينا دولة وعاصمة تخص الجنوب العربي.
وأوضح الزبيدي أنه ال توجد اتصاالت مع "إسرائيل" ،وأفاد بأنهم باركوا تطبيع بعض الدول

العالقات مع تل أبيب ،مشي ار إلى أنه ال توجد مساع اآلن في هذا الصدد.

17

األربعاء2021/2/3 ،

"ش ْكل مشاركتنا في االنتخابات مرهون
 −قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحيةَ :
بما نتفق عليه في حوارات القاهرة" .ولفت الحية النظر إلى وجود "خيارات متعددة لشكل مشاركة
حماس باالنتخابات" .وقال" :نريد أن نذهب لالنتخابات ونحن مطمئنون من العملية القانونية

والقضائية ،وستكون محور نقاشات القاهرة" .وأضاف قائال" :ال بد أن نذهب ونتوافق على تشكيل

محكمة االنتخابات ،وهو األهم اآلن" .كما طالب الحية بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية" ،بروح
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أخوية ...ال بد من كبح جماح المحكمة الدستورية ،وأال تتدخل في االنتخابات ...من الصعب أن
يذهب شعبنا لالنتخابات والمحكمة الدستورية تتدخل فيها".

18

 −أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ،على أنه ال يوجد مرشح لحركة فتح
للرئاسة حتى اللحظة ،والقرار هو إنجاح االنتخابات التشريعية اآلن .وأضاف الرجوب ،خالل لقاء

عبر قناة رؤيا األردنية ،أن "الفرق بين انتخابات  2006واالنتخابات القادمة هو أننا اتفقنا مع

حماس على برنامج سياسي موحد ،وعلى المنظمة كمرجعية ،وهو ما لم يحدث سابقا".

19

 −ذكرت القناة  12العامة اإلسرائيلية أن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس ،قرر
االنفصال عن القائمة وخوض االنتخابات التي ستجري في آذار /مارس  2021لوحده.

20

 −افتتح رئيس اللجنة القطرية إلعمار غزة السفير محمد العمادي ،مقر اللجنة الجديد في مدينة غزة.
وأكد العمادي ،في كلمة خالل حفل االفتتاح ،أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،

خصص قطعة أرض مساحتها ثالثة دونمات (ثالثة آالف م )2وسط ارم هللا ،إلقامة مقر دائم
للسفارة القطرية في فلسطين.

21

الخميس2021/2/4 ،

 −طالب المجلس التشريعي الفلسطيني بإلغاء المحكمة الدستورية الفلسطينية ،كونها "غير قانونية"،

وتشكل "عائقا حقيقيا" للحوار الوطني الفلسطيني .جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب األول
لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر ،بمقر المجلس ،بمشاركة نواب عن كتلتي حركتي حماس
وفتح البرلمانيتين .وأكد بحر أن المحكمة الدستورية غير قانونية ،مبينا ذلك من خالل "إصدار

المحكمة القرار التفسيري رقم ( )10لسنة ( )3المشوب بالعوار القانوني ،والذي يوصي بحل
المجلس التشريعي الذي ال يجوز حله دستوريا".

22

 −أكدت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية على حق المواطنين المقدسيين بالترشح واالقتراع في
االنتخابات الفلسطينية  ،2021وأوضحت اللجنة أن المواطنين من حملة الهوية الزرقاء ،المقيمين

داخل محافظة القدس ،يحق لهم االقتراع والترشح دون اشتراط تسجيلهم .وقالت اللجنة إن

المقدسيين المقيمين خارج محافظة القدس ،ويرغبون باالقت ارع في المحافظات األخرى ،عليهم
التسجيل في أحد مكاتب المناطق االنتخابية حتى .2021/2/16

23

 −قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ،في مقطع مصور بثته قناة األقصى:
"أوجه رسالة إلى قيادة االحتالل ،بأننا في قيادة حركة حماس ،لن نسمح لالحتالل بالتدخل في

العملية االنتخابية ،وإن حاول التدخل في عمليتنا االنتخابية فسنربك حساباته ،ونخرب له عمليته
االنتخابية".

24
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 −قالت عضو الكنيست عن تحالف أحزاب اليمين (يمينا  )Yeminaأييلت شاكيد ،Ayelet Shaked

في تصريحات إلذاعة  103العبرية ،إن نفتالي بينيت  Naftali Bennettرئيس الحزب ،هو من

سيكون رئيس الوزراء المقبل.

25

 −أطلق مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية (شمس) تقريره الشهري لشهر كانون الثاني /يناير ،2021
حول عمليات الهدم والمصادرة واإلخالء واالستيالء التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي

ضد منشآت الفلسطينيين؛ ووفقا للتقرير ،فقد استهدفت قوات االحتالل  160منشأة يملكها

فلسطينيون ،سواء بالهدم ،أم المصادرة ،أم اإلخالء ،أم توزيع اإلخطارات بنية استهداف هذه
المنشآت مستقبال.

26

 −صادق مجلس الشيوخ األمريكي  United States Senateلصالح قرار بإبقاء سفارة الواليات المتحدة

في القدس دون أي تغيير على قرار الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب .وصوت  97من

أعضاء المجلس لصالح القرار ،فيما عارضه  3من الحزب الديموقراطي  Democratic Partyمن
أبرزهم بيرني ساندرز .Bernie Sanders

27

 −قال متحدث بلسان و ازرة الخارجية األمريكية لـ"األيام" :إن على "إسرائيل" االمتناع عن ضم

األراضي ،والنشاط االستيطاني ،وهدم المنازل .وأضاف المتحدث ،الذي فضل عدم الكشف عن

اسمه" :نعتقد أنه من األهمية بمكان بالنسبة إلسرائيل والسلطة الفلسطينية االمتناع عن الخطوات
األحادية الجانب ،التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين

المتفاوض عليه".

28

 −قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) ،في تقرير له ،إن السلطات اإلسرائيلية
هدمت أو صادرت  69مبنى يملكها فلسطينيون بالضفة الغربية ،خالل أسبوعين ،بحجة االفتقار

إلى رخص البناء ،ما أدى إلى تهجير  80شخصا وإلحاق األضرار بنحو  600آخرين.

29

الجمعة2021/2/5 ،

 −أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ) International Criminal Court (ICCفي الهاي ،ق ار ار
يقضي بأن المحكمة لها والية قضائية على جرائم الحرب في األراضي الفلسطينية ،مما يفتح

المجال أمام تحقيق محتمل .وقال القضاة إن القرار استند على قواعد االختصاصات القضائية
المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة ،وال يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود

قانونية.

30

 −ندد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،بقرار المحكمة الجنائية الدولية ،وقال إنه "يضعف
قدرة الدول الديموقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة اإلرهاب" .وأضاف نتنياهو ،في

سلسلة تغريدات على تويتر ،أن المحكمة الجنائية الدولية أثبتت "مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية
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وليست هيئة قضائية" ،وأنها تتجاهل "جرائم الحرب الحقيقية" .وتابع قائال" :سنواصل الدفاع عن

مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من المالحقة القانونية".

31

 −في أعقاب مقتل فلسطيني غير مسلح في مستعمرة عشوائية بالضفة الغربية ،واعتداء مستوطنين

على كنيسة مقدسية ،أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،ورئيس الوزراء محمد

اشتية ،ووزير الخارجية رياض المالكي ،بيانات إدانة طالبوا فيها المجتمع الدولي بتوفير الحماية
للفلسطينيين في مواجهة االعتداءات التي تنفذها قوات االحتالل ومستوطنوه.

32

 −أفاد تقرير دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية ) Central Bureau of Statistics (CBSبانخفاض
تدريجي وواضح في عدد الفتيات اليهوديات المجندات في جيش الدفاع اإلسرائيلي ألسباب دينية.

وتشكل الفتيات حاليا  %33من جنود الجيش اإلسرائيلي .ويقدم سنويا ما معدله  20ألف طلب

للحصول على اإلعفاء من الخدمة العسكرية.

33

 −حذرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (شاهد) ،في بيان لها ،من أوضاع كارثية قد تحل
بالالجئين الفلسطينيين في لبنان ،على إثر أزمة نقص األدوية التي تعصف في البالد .ونقلت

المؤسسة عن أصحاب صيدليات قولهم إن أكثر من  400صنف من األدوية مفقود وال يستطيعون

الحصول عليه.

34

 −ذكر تقرير إسرائيلي أن اإلمارات والبحرين قلصتا دعمهما المالي المقدم لوكالة األونروا .وبحسب
تقرير مركز سياسات الشرق األوسط

The Center for Near East Policy Research Ltd.

) ،(NEPCفإنه منذ "اتفاقيات السالم" والتطبيع مع "إسرائيل" ،تم تقليص ميزانيات الدعم التي يتم
تحويلها إلى األونروا ،خصوصا في سنة  ،2020بحسب ما ذكرت القناة  12العامة اإلسرائيلية.

ووفقا للتقرير ،فإن اإلمارات في سنة  2018أسهمت لوحدها بـ  53مليون دوالر لصالح األونروا،

وفي سنة  2019بـ  51مليون ،لكن في سنة  2020بلغ إسهامها مليون دوالر فقط.

35

 −أعلن متحدث باسم و ازرة الخارجية األمريكية أن الواليات المتحدة تعترض على قرار اتخذته

المحكمة الجنائية الدولية ،بأن للمحكمة والية قضائية على جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في

األراضي الفلسطينية.

36

السبت2021/2/6 ،

 −رأى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعالن نفسها
مختصة بالحكم على األحداث في األراضي الفلسطينية المحتلة ،هو "معاداة صريحة للسامية".

37

 −قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه تواصل منذ لحظة صدور قرار المحكمة
الجنائية الدولية إلى التحقيق في الجرائم اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ،مع المدعية العامة

للمحكمة ،للبحث في اآلليات ،واإلسراع في التحقيق .وقال المالكي إن السلطة ستعمل اآلن مع
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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خبراء قانونيين ،ومحامين فلسطينيين ،أو عرب أو دوليين ،من أجل متابعة التحقيقات واالستجابة

لها.

38

 −قالت لجان المقاومة الشعبية ،في بيان صحفي" :إن الحوار الوطني ليس حك ار على فصائل

جهد الكل لكي تحوز اإلجماع القادر على حماية خيارات شعبنا".
بعينها ،فالقضايا الوطنية تحتاج َ
وأضافت أن محاولة إقصائها عن حوار القاهرة ،من ِقبل أطراف بعينها ،يعطي انطباعا سيئا عن

مرحلة قادمة من اإلقصاء والتفرد.

39

 −ذكر تقرير حقوقي لهيئة شؤون األسرى والمحررين ،ونادي األسير الفلسطيني ،ومؤسسة

الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان ،ومركز معلومات وادي حلوة – القدس ،أن "إسرائيل"

اعتقلت  456فلسطينيا ،خالل كانون الثاني /يناير  ،2021بينهم  93قاص ار و 8نساء.

40

األحد2021/2/7 ،

 −قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ ،إن ملف لم الشمل ليس موضوعا
إنسانيا فحسب ،بل يحمل طابعا وطنيا بالدرجة األولى .وأكد الشيخ على أنه من حق أي
فلسطيني أن يحمل جوا از وهوية فلسطينية.

41

 −أعلنت و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية ،بالتعاون مع عدد من المؤسسات ،عن
إطالق المرحلة األولى من مشروع الترميز البريدي .وقال مسؤول العالقات الدولية في البريد

الفلسطيني عماد الطميزي ،لوكالة فرانس برس ،إن إطالق البريد الوطني سيجنب احتجاز
"إسرائيل" للطرود البريدية القادمة إلى فلسطين ،مشي ار إلى أن الخسائر التي تكبدها البريد
الفلسطيني؛ نتيجة ما قال إنه قرصنة إسرائيلية للمواد البريدية الفلسطينية" ،تجاوز  43مليون شيكل

(نحو  13مليون دوالر) منذ العام ."1994

42

 −كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب ،أن الجيش اإلسرائيلي أتم أهم مراحل بناء الجدار العائق على
حدود قطاع غزة ،المخصص لمحاربة األنفاق .وهو ينتظر مصادقة المراقبة النهائية للقيادة العسكرية.
ويمكن القول إنه تم إكمال بناء  %99من الحاجز تحت األرض ،و %98من الجدار فوق األرض.

43

 −صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية (كابينت  )Cabinetعلى خطة
لتزويد سالح الجو بطائرات مقاتلة حديثة ،وبمروحيات ثقيلة ،وطائرات شحن كبيرة ،وذخيرة

متقدمة ،وغيره من العتاد الالزم للسالح ،بكلفة عشرة مليارات دوالر ،بناء على االستراتيجية
الدفاعية للجيش خالل العقد الحالي .وأفيد أ ن المصادقة على الخطة جاء بعد مداوالت استمرت

ثالثة أعوام ،وأنها تشمل اقتراض مبالغ طائلة لمدى بعيد.

44

 −جدد القادة األفارقة ،في البيان الختامي لقمة االتحاد اإلفريقي الـ  ،34في أديس أبابا ،التأكيد على
أن جميع المستعمرات اإلسرائيلية المقامة في األراضي الفلسطينية المحتلة ،بما فيها شرقي القدس
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والجوالن السوري ،غير قانونية .كما جددوا دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع

ضد االحتالل اإلسرائيلي ،من أجل استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف ،بما في ذلك تقرير
المصير واالستقالل في دولته الفلسطينية ،القائمة جنبا إلى جنب مع "إسرائيل".

45

اإلثنين2021/2/8 ،

 −أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ،أن "حركته منفتحة على حوار شامل

يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي ،وينهي االنقسام ،ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ

وصون
الشراكة والتعددية" .وقال هنية" :نحن مستعدون في غزة التخاذ كل اإلجراءات المطلوبةَ ،
الحريات من أجل إنجاح االنتخابات القادمة ،وهذا ما نتطلع إليه أيضا في الضفة من قبل اإلخوة
في السلطة ،وكذلك تأمين االنتخابات في القدس".

46

 −أكد مصدر فلسطيني للجزيرة ،أن جلسة الحوار الفلسطيني بالقاهرة ،تناولت ملفات االنتخابات العامة
ومنظمة التحرير ،باإلضافة إلى تأكيد رؤساء الوفود على ضرورة التوافق على برنامج وطني،

ومرجعية وطنية موحدة .كما أشار إلى أن وفود الفصائل الفلسطينية تحدثت عن األزمة اإلنسانية

المتفاقمة في قطاع غزة ،وضرورة فتح معبر رفح البري للتخفيف من معاناة آالف الفلسطينيين
العالقين ،ووصف المصدر الفلسطيني أجواء االجتماعات في القاهرة باإليجابية.

47

 −شدد مجلس جامعة الدول العربية ،على مستوى وزراء الخارجية العرب ،على القرار المقدم من

مصر واألردن في االجتماع الطارئ الذي عقد بالقاهرة بمبادرة مصرية أردنية ،على تمسك الدول

العربية بحل الدولتين ،ومبادرة السالم العربية (بيروت  )2002بكامل عناصرها ،ومطالبة الجانب
اإلسرائيلي باالستجابة لمبادرة السالم العربية عبر االستئناف الفوري لمفاوضات "السالم" بناء على

المرجعيات الدولية ،وما تضمنته المبادرة من عناصر مهمة تحقق مصالح جميع األطراف.
والتأكيد على أهمية دور الواليات المتحدة األمريكية وأطراف الرباعية الدولية Middle East Quartet

لدفع عجلة "السالم" العادل الذي يمثل استراتيجية عربية.

48

 −نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تهم الفساد الموجهة له مع استئناف محاكمته قبل
نحو ستة أسابيع من االنتخابات العامة .وقال نتنياهو ،أمام هيئة تضم ثالثة قضاة في محكمة

القدس المركزية" :أؤكد اإلجابة المكتوبة التي قدمت باسمي" .وكان يشير إلى وثيقة قدمها محاموه

للمحكمة الشهر الماضي ،دفعوا فيها ببراءته من تهم الرشوة ،وخيانة األمانة ،واالحتيال.

49

 −قال رئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي ،إن سنة  2020كانت آمنة،
وشهدت أدنى حصيلة قتلى ،وكان هناك حالة من الهدوء الكبير على مختلف الحدود .وأضاف

قائال" :منعنا التسلل من الشمال والجنوب ،ومنعنا إطالق الصواريخ ،وكشفنا العديد من األنفاق

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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على حدود غزة ،ومنعنا الهجمات في الضفة الغربية بشكل يومي وأسبوعي" .وأشار كوخافي إلى

أن قوات الجيش تعمل أسبوعيا س ار وعلنية في عمق "أراضي العدو" .وفق وصفه.

50

 −أعلنت مصر إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة حتى إشعار آخر ،كبادرة حسن نية
لتشجيع الحوار الوطني الفلسطيني.

51

 −امتنع وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن ،في حديث لشبكة شبكة سي أن أن Cable News

) ،Network (CNNعن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجوالن المحتلة،

مشي ار ،بدال من ذلك ،إلى أهمية المنطقة ألمن "إسرائيل" ،ومؤكدا التزام إدارة بايدن باإلبقاء على
السفارة األمريكية في القدس.

52

 −ذكرت مصادر مطلعة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن وكالة األونروا أنهت عشرات
العقود المؤقتة والطوارئ ،لموظفين وعمال فلسطينيين في سورية ،ممن عينوا منذ بداية األحداث
في سورية ،وذلك بسبب األزمة المالية ونقص التمويل الذي تعاني منه الوكالة.

53

 −هدد وزير الدفاع اإلسرائيلي بني جانتس لبنان ،بدفع ثمن فادح بسبب بناء حزب هللا مخابئ ذخيرة
وصواريخ داخل تجمعات سكنية ،وفق قوله .وقال جانتس إن جيش بالده لن يتردد في استهداف
ما وصفه بالتمركز اإليراني قرب الحدود اإلسرائيلية .وقال مهددا" :إذا فتحت جبهة في الشمال

ستكون دولة لبنان هي التي تدفع الثمن الباهظ ،مقابل األسلحة المتناثرة في التجمعات المدنية".

54

 −طالب  81برلمانياً بريطانيا الحكومة البريطانية بزيادة الضغط على "إسرائيل" من أجل وقف

عمليات اإلخالء القسري بحق عائالت فلسطينية من منازلها في القدس المحتلة .وطلب النواب
من أحزاب مختلفة من مجلسي اللوردات  Lordsوالعموم  ،Commonsفي رسالة موجهة إلى وزير

الخارجية البريطاني دومينيك راب  ،Dominic Raabأن يوضح األخير لـ"إسرائيل" بأن "العالقات
ال يمكن أن تستمر على النحو الطبيعي في حال حدوث مثل تلك التجاوزات".

55

الثالثاء2021/2/9 ،

ارتها في القاهرة ،ضمن تحضيراتها لالنتخابات العامة .واتفقت
 −اختتمت الفصائل الفلسطينية حو ا
الفصائل على تشكيل محكمة مختصة بقضايا االنتخابات ،بالتوافق من قضاة من القدس والضفة

الغربية وقطاع غزة .وأوضحت الفصائل ،في بيان مشترك ،أن "هذه المحكمة تتولى حص ار دون

غيرها من الجهات القضائية ،متابعة كل ما يتعلق بالعملية االنتخابية ،ونتائجها ،والقضايا الناشئة

عنها" ،منوهة إلى أن رئيس السلطة محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بتشكيلها وتوضيح

مهامها ،استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون .وذكر البيان أن الشرطة الفلسطينية في الضفة
والقطاع تتولى بزيها الرسمي ،تأمين مقار االنتخابات ،ويكون تواجدها وفقا للقانون ،مشددا على

ضرورة إطالق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون ،واإلفراج الفوري
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عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو ألسباب تتعلق بحرية الرأي .وأكد البيان على االلتزام
بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم االنتخابات التشريعية والرئاسية ،إلى جانب إج ارئها في القدس

والضفة والقطاع دون استثناء ،والتعهد باحترام نتائجها وقبولها .وأكدت الفصائل ،في بيانها ،على
"دعم لجنة االنتخابات المركزية والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها ،كي تتمكن من القيام

بمهامها على أكمل وجه" .وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ،بدوره ،إن
الفصائل اتفقت على آليات إجراء انتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة ،بما في ذلك

تشكيل محكمة االنتخابات بالتوافق ،وتحييد أي جهة قضائية أخرى.

56

 −أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصاال هاتفيا مع رئيس السلطة

الفلسطينية محمود عباس ،حيث جرى تبادل التهنئة بالتوصل إلى االتفاق في القاهرة ،وأكد هنية

"اإلرادة الثابتة إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة ،وبناء النظام السياسي الفلسطيني ،على أسس
من التعددية والشراكة لشعبنا في الداخل والخارج ،وتعزيز عملنا المشترك في مواجهة االحتالل

وسياساته".

57

 −قررت حركة الجهاد اإلسالمي عدم المشاركة في انتخابات قالت إنها "مسقوفة باتفاق أوسلو الذي

أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته" .وقال بيان للحركة إن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية

يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته ،وإعادة بناء وتطوير

منظمة التحرير الفلسطينية ،بإجراء انتخابات للمجلس الوطني ،منفصلة عن المجلس التشريعي.

58

 −قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،في بيان لها ،إن وفدها المشارك في حوار القاهرة تحفظ

على البيان الختامي للحوار" ،لكونه لم ينص على التمسك بق اررات المجلسين ،الوطني والمركزي،

بالتحلل من اتفاق أوسلو" .وحذر بيان الجبهة مما وصفه بمخاطر الرهان على اإلدارة األمريكية،

بالعودة إلى المفاوضات مع "إسرائيل".

59

 −قال القائم بأعمال السفير اإلسرائيلي في الرباط ديفيد جوفرين  ،David Govrinإن وزير األمن
الداخلي اإلسرائيلي أمير أوحانا ووزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت ،تحادثا هاتفيا .وأضاف
جوفرين ،في تغريدة على حسابه في تويتر ،تبادل "الوزيران خالل المكالمة دعوات الزيارة ،من

أجل تطوير التعاون في مجال األمن الداخلي".

60

األربعاء2021/2/10 ،

 −قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،ومسؤول وفدها في حوار القاهرة صالح
العاروري ،إن األجسام المنتخبة ستوكل إليها مهمة معالجة جميع آثار االنقسام .وأكد العاروري،

في حوار مع فضائية األقصى ،أن حوار القاهرة لم يناقش مشكالت االنقسام ،ألننا عملنا على

مبدأ أن نشكل أجساما منتخبة ،ثم نوكل إليها حل هذه المشاكل .وعن شكل مشاركة حماس في
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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االنتخابات القادمة ،قال العاروري إن الخيار المفضل لنا هو المشاركة في قائمة وطنية موحدة،

أما عن االنتخابات الرئاسية فقال العاروري إن كل الخيارات مطروحة.

61

 −أعلنت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية بدء عملية التسجيل الميداني لالنتخابات الفلسطينية
 ،2021والتي تشمل االنتخابات التشريعية والرئاسية.

62

 −قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة ،خالل حديثه لقناة "الغد" ،إن
حركته متفقة مع حركة حماس والفصائل على الذهاب لحكومة وحدة وطنية ،بغض النظر عن

نتائج االنتخابات.

63

 −أكدت مصادر مخابراتية لصحيفة ذا جويش كرونيكل  The jewish chronicleالبريطانية أن العالم
النووي اإليراني محسن فخري زاده  ،Mohsen Fakhrizadehالذي اغتيل في تشرين الثاني /نوفمبر
 2020قرب طهران ،قتل بواسطة سالح ِ
يزن طنا ،جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز الموساد

اإلسرائيلي بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء .وقالت المصادر إن مجموعة تضم أكثر من  20عميال،
بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون ،نصبت كمينا للعالم بعد مراقبته على مدى ثمانية أشهر.

64

 −رح ب ممثل االتحاد األوروبي في األراضي الفلسطينية سفين كوهان فون بورغسدورف

 ، Sven Kühn von Burgsdorffبأخبار لقاءات الفصائل الفلسطينية حول االنتخابات

العامة ،والت ي استضافتها مصر .وقال بورغسدورف ،في بيان صدر عنه ،إن الوحدة
الفلسطينية واحترام المبادئ الديموقراطية أساسيان لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة.

65

 −رحبت مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي  "global logistical passportبمشاركة "إسرائيل" في هذه
المبادرة.

66

الخميس2021/2/11 ،

 −طالبت و ازرة الخارجية األمريكية "إسرائيل" باالمتناع عن اتخاذ خطوات أحادية ،والتي "تجعل
احتماالت حل الدولتين بعيدة المنال" .وأفاد المتحدث بلسان الخارجية األمريكية نيد برايس ،بأن
إدارة بايدن تنوي تقديم المساعدة لجميع الفلسطينيين ،وبينهم الالجئون ،موضحا أن هذه الخطوات

األحادية "تشمل ضم األراضي ،والنشاط االستيطاني ،وهدم المنازل ،والتحريض على العنف،
وتعويض األفراد المسجونين بسبب أعمال إرهابية" ،مؤكدا أن "الوضع النهائي للقدس سيحتاج إلى

حل من الطرفين في سياق المفاوضات المباشرة".

67

 −قال محمد نزال ،نائب رئيس حركة حماس في الخارج ،إن حركته قررت المشاركة في المحطات
االنتخابية الثالث (التشريعية ،والرئاسية ،والمجلس الوطني) ،ولكن ،دون تحديد شكلها حتى اآلن.

وفيما يتعلق بمشاركة فلسطينيي الخارج في االنتخابات ،أرى نزال أنه من المفترض مشاركتهم في
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انتخابات المجلس الوطني ،قبل أن يستدرك" ،لكننا ندرك أن هناك إشكاالت كثيرة في تنفيذ هذه

المشاركة ،لذا ستكون األولوية إلجراء االنتخابات ،وفي حال التعذر يكون التوافق".

68

 −قال رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس ،إن األسير مروان البرغوثي "ال يرغب في أن
يكون رئيسا لقائمة المجلس التشريعي ،بل يريد إحداث تغييرات جوهرية في منظومة العمل

الحركية والوطنية" .وفي حديث خاص لقناة روسيا اليوم (آر تي  ،)RTأوضح فارس أن التغييرات
التي يرغب البرغوثي في إحداثها يمكن أن تقود إلى "تجسيد وحدة الحركة على أسس صلبة ،ثم

وحدة وطنية ،ثم برنامج كفاحي نضالي للشعب الفلسطيني ،يمكن الخروج من بحر أوسلو
واستعادة زمام المبادرة في الساحة الفلسطينية".

69

 −قال تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) ،إن "إسرائيل" هدمت أو

صادرت ما ال يقل عن  178مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع سنة  .2021مما أدى

إلى تهجير  259شخصا ،فيهم نحو  140طفال فلسطينيا .وأشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل

هجرت مؤخ ار تسع عائالت تضم  60فردا من بينهم  35طفال ،جراء هدم منشآتهم في تجمع

"حمصة البقيعة" البدوي في منطقة األغوار.

70

 −حصلت  14مدرسة من مدارس وكالة األونروا في الضفة الغربية و 45مدرسة في غزة ،على جائزة
المدرسة الدولية المرموقة ،للدورة التي تمتد من .2024-2020

71

 −قال رئيس مكتب االتصال اإلسرائيلي في الرباط ،السفير ديفيد غوفرين ،نشرها عبر حسابه على

تويتر ،إن وزير التعليم اإلسرائيلي يوآف جاالنت  ،Yoav Galantونظيره المغربي سعيد امزازي "اتفقا

في أول مكالمة هاتفية بينهما على تبادل الوفود الطالبية ،وتنظيم زيارات دراسية بين البلدين".

72

الجمعة2021/2/12 ،

 −قال مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق إنه ال يوجد أي ضمانات لقبول
المجتمع الدولي لنتائج االنتخابات الفلسطينية المقبلة ،في حال فوز حماس فيها .وأكد القيادي في

حماس ،في لقاء متلفز بثته قناة الحوار ،أن حركته لن تقدم قياداتها الكبيرة لرئاسة الحكومة أو
و ازرة الخارجية كما كان في الماضي ،حتى ال يقوم الغرب بمقاطعتها.

73

 −قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب ،في تصريحات لقناة "فرانس  24أو
 "France 24الفرنسية :إن مرشح فتح للرئاسة سيتم اختياره وفقا لشرطين :األول قدرته على الفوز
باالنتخابات ،والثاني أن يشكل قاسما مشتركا للجبهة التي تريد الحركة أن تخوض فيها االنتخابات.

74

 −قال مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس معتز بشارات ،إن مواطنا استشهد ووقع عدد من
الجرحى ،بعد دعس مستوطن  3شبان من منطقة رام هللا ،في األغوار الشمالية ،خالل مشاركتهم

في مسار بيئي ،يروي حكاية الذاكرة الفلسطينية المرتبطة بجمال الطبيعة.

75
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السبت2021/2/13 ،

 −عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح ،اجتماعا لها ،برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،
برام هللا .وقالت اللجنة المركزية ،إن النتائج التي تحققت في القاهرة هي تعبير حقيقي عن اإلرادة

الوطنية الفلسطينية في تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية القائمة على أسس الديموقراطية،

وإنهاء االنقسام عبر صندوق االقتراع ،من خالل التمسك بعقد انتخابات حرة ونزيهة في جميع

أنحاء أراضي السلطة الفلسطينية ،بما يشمل الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة.

76

األحد2021/2/14 ،

 −وافقت قيادة الصندوق القومي اليهودي  ،Jewish National Fundعلى اقتراح لتغيير السياسة
الرسمية للصندوق ،بما يسمح له بتمويل االستيالء على أراض في الضفة الغربية لصالح مشروع

االستيطان اليهودي .وذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أنه وفقا لالقتراح ،الذي واجه انتقادات

من و ازرة الخارجية األمريكية ،فإن الصندوق القومي اليهودي سيحصل على أراض مملوكة

للقطاع الخاص في الضفة الغربية ،مع إعطاء األولوية لألراضي داخل المستعمرات ،واألراضي
المجاورة للمستعمرات القائمة ،التي يمكن أن تستخدم لتوسيعها.

77

 −كشف رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة محمد العمادي ،عن توقيع اتفاق مع شركة ديلك
 Delekاإلسرائيلية ،لتزويد محطة كهرباء قطاع غزة بالغاز ،بتمويل من االتحاد األوروبي وقطر.
وقال العمادي لوكالة سوا اإلخبارية" :تم االتفاق مع األوروبيين ،الذين خصصوا مبلغ  5ماليين دوالر،
لتركيب أنابيب الغاز من الحدود إلى محطة توليد الكهرباء ،فيما ستتكفل دولة قطر بتركيب األنابيب

داخل الجانب اإلسرائيلي" .وأشار العمادي إلى أن مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة

سيوفر على السلطة الفلسطينية مبالغ كبيرة ،مبينا أن السلطة تدفع حاليا  11مليون دوالر أمريكي

شهريا ،لخط  121القادم من الجانب اإلسرائيلي ،كما أنها تدفع  2.5مليون دوالر لمحطة توليد

الكهرباء ،فيما تدفع دولة قطر  7مليون دوالر ثمن الوقود ،أي إجمالي  22مليون دوالر أمريكي.

78

 −قال رئيس وفد حركة فتح للحوار الوطني جبريل الرجوب ،إن الفصائل الفلسطينية اتفقت في حوار القاهرة
على تشكيل حكومة ائتالف وطني عقب إجراء انتخابات المجلس التشريعي في أيار /مايو .2021

وأضاف الرجوب أن الحكومة ستضم األطياف الفلسطينية كافة ،وستنفذ آليات متفقا عليها بشأن
إنهاء االنقسام الداخلي ،كما أنها ستعمل على توحيد كافة مؤسسات وأجهزة الدولة األمنية

والمدنية ،ورسم سياسة وطنية موحدة ترتكز على العدالة والمساواة في كافة المحافظات.

79

 −في أعقاب سلسلة عمليات السطو على مخازن األسلحة بالقواعد العسكرية ،واتهام الجيش
باإلهمال الخطير ،واكتشاف عدد من الضباط والجنود المتورطين بالشراكة مع عصابات

اللصوص ،أعلنت مصادر في الجيش اإلسرائيلي ،عن "خطة جديدة لمحاربة الظاهرة" .وتتحدث
13
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الخطة عن وضع نظام حراسة جديد لنحو  50قاعة عسكرية ،قائمة قرب قرى أو مدن عربية

لفلسطينيي  ،1948الذين يعتقد أن عصابات اإلجرام التي تعمل في بلداتهم ،هي التي تقوم بسرقة
األسلحة من المواقع العسكرية.

80

 −أدى محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية كأول سفير لدولة اإلمارات لدى "إسرائيل" ،أمام
الشيخ محمد بن ارشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي.

81

 −هدد اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة ،بوقف العمل في المشاريع الدولية ،إذا لم تستجب

السلطة الفلسطينية ،لمطالبهم بدفع قيمة اإلرجاع الضريبي ،والذي يزيد على  80مليون دوالر،
والتي لم تدفعها منذ سنة .2008

82

 −وقعت شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض (أدنيك  ،)ADNECمذكرة تفاهم استراتيجية مع "إكسبو
تل أبيب "Expo Tel Aviv؛ بهدف تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في قطاع سياحة األعمال
على المستوى اإلقليمي.

83

اإلثنين2021/2/15 ،

لوزرة الخارجية اإلسرائيلية ،عن "تأسيس رابطة
 −أعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" ،التابعة ا
المجتمعات اليهودية الخليجية ،في الدول الخليجية الست" .وأضافت الصفحة ،في تغريدة على
تويتر" :ستضم الرابطة الجديدة وهي األولى من نوعها ،يهودا من اإلمارات ،والبحرين ،وعمان،
والسعودية ،وقطر ،والكويت" .وذكرت هيئة البث اإلسرائيلية أن رئيس الجالية اليهودية في

ونو  ،Ebrahim Nonooسيرأس هذه الرابطة.
البحرين ،أبراهام َن َ
 −علمت الجزيرة.نت من مسؤولين في فصائل فلسطينية شاركت في حوار القاهرة أن عددا من
84

ممثلي الفصائل "تحفظوا" في لجنة الصياغة على عدم تحديد البرنامج السياسي لحكومة االئتالف

بدقة .وقال مسؤول رفيع في تنظيم يساري :إن الفصائل توافقت على إرجاء الحديث في البرنامج

السياسي للحكومة إلى وقت آخر ،كي ال يكون "عائقا" أمام نجاح حوار القاهرة.

85

 −قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،
أصدر المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة رواتب غزة على ما كانت عليه .وأكد ملحم ،في تصريح

خاص لـ"سبق  ،"24أن عباس أصدر في المرسوم نفسه ق ار ار بإلغاء التقاعد المالي لكافة

المشمولين بالقرار.

86

 −أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة منع "إسرائيل" إدخال لقاحات مضادة لفيروس كورونا
إلى قطاع غزة.

87

 −قال الجيش اإلسرائيلي إنه بدأ يوم األحد  2021/2/14تدريبا فجائيا لسالح الجو ،يحاكي حربا في
الجبهة اإلسرائيلية الشمالية ،مع لبنان وسورية ،بمشاركة كافة المنظومات الجوية.

88
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الثالثاء2021/2/16 ،

 −قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "االنتخابات بالنسبة لنا قضية وجودية ال رجوع
عنها ،فهي تمهد الطريق نحو إنهاء االنقسام وصوال إلى المصالحة" .وأكد اشتية ،لدى استقباله

رئيس بعثة الرباعية الدولية جون كالرك  ،John Clarkeاستعداد فلسطين لمسار سياسي جدي
مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

89

 −أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى االحتالل
ارتفع مجددا ليصل إلى  11نائبا ،بعد إعادة اختطاف النائب ياسر داود منصور ،من نابلس.

90

 −قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وجيه أبو ظريفة ،في حديث خاص
لـ"األيام" ،إن جميع القوى "تفحص ،اآلن ،كل الخيارات الممكنة لمنع التقاسم الحاصل في الساحة
الفلسطينية ،وتوفر بديل ثالث حتى ال يتوه الناخب بين قوى اليسار الفلسطيني" ،مؤكدا أن

الحديث يشمل قوى اليسار الممثلة في حزب الشعب والجبهتين الديموقراطية والشعبية ،إلى جانب
حركة المبادرة وفدا ،وشخصيات مستقلة وأكاديمية ،ومؤسسات أهلية ونقابية ،وكل المتضررين من
االنقسام وتبعاته ،بحسب تعبيره.

91

 −قال األمين العام لحزب هللا اللبناني حسن نصر هللا" :إننا ال نبحث عن مواجهة وال عن حرب،

ولكن إن فرضتم حربا سنخوضها ،وإذا ضربتم مدننا سنرد بالمثل ،وإذا استهدفتم قرانا سنقصف

مستعمراتكم" .وأضاف نصر هللا" :في أي حرب مقبلة ستواجه الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ما لم
تعرفه منذ قيام إسرائيل ...ال أحد يضمن أال تتدحرج األيام القتالية إلى حرب واسعة.

92

 −نشرت المحكمة الجنائية الدولية في الهاي وثيقة ردت من خاللها على االنتقادات اإلسرائيلية
باتهامها بأنها متحيزة سياسيا لصالح الفلسطينيين ،وأكدت الوثيقة على أن المحكمة مؤسسة

قضائية مستقلة ومحايدة وغير متحيزة ،وأنها مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب

القانون الدولي ،وأن القرار لم يكن سياسيا أبدا ،وأنه يمكن تقديم استئناف بشأنه.

93

األربعاء2021/2/17 ،

 −أعلنت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية إغالق باب تسجيل الناخبين للمشاركة في االنتخابات
الفلسطينية  ،2021بشقيها التشريعية والرئاسية .وأوضحت اللجنة ،في بيان صحفي ،أن العدد

الكلي للمسجلين بلغ  2.622مليون مواطن ومواطنة ،بنسبة  %93.3من أصحاب حق التسجيل

البالغ عددهم  2.809مليون مواطن؛ وفقا لتقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

94

 −قالت القناة اإلسرائيلية السابعة إن "إسرائيل" ستواجه المحكمة الجنائية الدولية بمشروع قانون،

يحظر على أي إسرائيلي أو أي كيان أو شركة أو سلطة ،التعاون مع المحكمة ،دون تصريح

خاص ،تحت طائلة المسؤولية .وسيجرم القانون كل إسرائيلي يخرق ذلك بالسجن لمدة تصل إلى
15
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خمسة أعوام .ويشمل القانون المرتقب ،عدم السماح أو التعاون ،في إجراء أي تحقيق على
األراضي اإلسرائيلية ،أو تقديم المساعدة المالية ،أو تقديم معلومات سرية ،إلى المحكمة.

95

 −قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية" :االستعدادات جارية وعلى أكمل وجه من أجل
التحضير لمؤتمر المانحين ،وتم إبالغنا أن الواليات المتحدة ستشارك في المؤتمر".

96

 −قالت لجنة االنتخابات الفلسطينية إنها تقدمت بشكوى فورية إلى النائب العام ،إثر عمليات تزوير
في السجل االنتخابي وقعت في عدد من مراكز التسجيل .وأضافت اللجنة ،في بيان لها ،تبين أن

هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل ،ويجري العمل على حلها وإعادة المقيدين إلى مراكز
تسجيلهم األصلية.

97

 −رصد تقرير للجان الزراعية التابعة التحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني ،قيام قوات االحتالل

اإلسرائيلي ومستوطنيه باقتالع أكثر من  15ألف شجرة في محافظات الضفة الغربية المحتلة،

خالل كانون الثاني /يناير .2021

98

 −غرد سفير اإلمارات في تل أبيب محمد آل خاجة ،بحسابه الجديد على موقع تويتر باللغات
اإلنجليزية ،والعبرية ،والعربية على الترتيب ،قائال" :يسعدني إطالق حسابي الرسمي على موقع
تويتر كأول سفير لدولة اإلمارات لدى دولة إسرائيل" .وقال آل خاجة إنه يتطلع إلى العمل مع

المسؤولين اإلسرائيليين "لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجاالت ،ولنشر قيم السالم والتعايش
البلدين".
شعبي َ
بين َ
 −أعلن رئيس الواليات المتحدة األمريكية جو بايدن أنه أجرى اتصاال "جيدا" مع رئيس الحكومة
99

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو .وأكد البيت األبيض أن بايدن أبلغ نتنياهو أنه ينوي تعزيز التعاون

الدفاعي مع "إسرائيل" ،مؤكدا على تاريخه الشخصي من االلتزام الثابت ،بدعم أمن "إسرائيل".

100

الخميس2021/2/18 ،

 −أعلنت "إسرائيل" وسورية إتمام عملية تبادل أسرى عبر اللجنة الدولية للصليب األحمر
) International Committee of the Red Cross (ICRCبوساطة روسية .وقال الجيش

اعيين إلى
اإلسرائيلي ،في بيان له" :تماشيا مع توجيهات الحكومة اإلسرائيلية ،أعاد الجيش ر َ
101
أسيرين سورَيين.
األراضي السورية" .وأكدت سورية فيما بعد ،اإلفراج عن َ

 −أبدت مصادر أمنية إسرائيلية قلقها من تزايد عمليات إلقاء الحجارة على المركبات اإلسرائيلية ،في
الداخل الفلسطيني المحتل سنة  ،1948خالل سنة  .2020وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه وفقا

لبيانات الشرطة اإلسرائيلية ،فقد شهدت تلك السنة  110حاالت رشق حجارة على مركبات،

بالمقارنة مع  103حاالت مماثلة خالل سنة 2019؛ فقد سجلت  28حالة رشق بالحجارة على
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مركبات إسرائيلية خالل سنة  ،2020مقابل  23حالة في سنة  2019على طريق "وادي عارة"،

الذي يمر بالقرب من العديد من القرى والبلدات العربية.

102

 −قال مدير مركز فلسطين لدراسات األسرى رياض األشقر إن عدد أبناء األسرى الذين ولدوا عبر

عمليات تهريب النطف إلى الخارج ،ارتفع إلى  96طفال ،بعد والدة طفل في قطاع غزة ،من نطفة

مهربة لألسير الفلسطيني محمد القدرة.

103

 −قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن دوال أوروبية تسعى إلدراج الجيش اإلسرائيلي على القائمة
السوداء التابعة لألمم المتحدة ،باعتباره منظمة تسيئ لألطفال ،وتنكل بهم وتعذبهم ،دون مراعاة
لحقوقهم اإلنسانية المكفولة وفق القوانين الدولية .وأضافت الصحيفة أن هذه الحملة مستمرة منذ

نحو عامين" ،من خالل تقارير متسلسلة أصدرتها منظمات يسارية تصف جنود الجيش

اإلسرائيلي ،على أنهم يسيئون معاملة األطفال الفلسطينيين بشكل منهجي ومتواصل".

104

 −بدأت مديرية "حوما ( "Homaوحدة األبحاث وتطوير الوسائل القتالية والبنية التحتية التكنولوجية)

زرة الدفاع اإلسرائيلية بالتعاون مع الوكالة األمريكية للدفاع من الصواريخ United States
في و ا

 national missile defenseبتطوير الصواريخ االعتراضية لمنظومة "حيتس  4أو ،"Hetz 4
حسب بيان صادر عن و ازرة الدفاع.

105

 −قالت حركة حماس إن كل المنظومة اإلس ارئيلية لن تحصل على جنودها األسرى في غزة إال عبر
صفقة تبادل حقيقية بمفاوضات غير مباشرة .وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي بني جانتس قال إنه

يعمل مع المنظومة األمنية وكل النظام السياسي إلعادة جنوده األسرى لدى حماس.

106

الجمعة2021/2/19 ،

 −قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج محمد نزال ،إن حركته لن تسمح بأي عملية تزوير
للعملية االنتخابية .وأكد نزال ،في لقاء تفاعلي نظمه منتدى حاور للدراسات والحوار الديمقراطي،

إن هناك قوى تسعى لتعطيل العملية االنتخابية" ،ولن نسمح لها بفعل ذلك" .وكشف نزال أن
"الحركة ستعمل على قوائم وطنية بمشاركة الكل الوطني ،وكل خياراتها مفتوحة".

107

 −قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران ،خالل لقاء مع فضائية األقصى:
"االنتخابات لن تجرى تحت سقف أوسلو ،بل بناء على مخرجات اجتماع األمناء العامين ووثيقة
الوفاق الوطني الفلسطيني عام ."2006

108

 −أعلنت حركة حماس انطالق انتخاباتها الداخلية النتخاب مؤسساتها الشورية والقيادية لألعوام
األربعة المقبلة .وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري ،على تويتر" :هذه االنتخابات التي
تجرى في مواعيدها رغم قسوة الظروف؛ هي عالمة فخر كبير لحركة حماس وسر قوتها

17
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وتماسكها" .وعبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم ،من جهته ،عن فخر حركته بانطالق العملية
االنتخابية الداخلية الختيار قيادتها وفق أسس ديموقراطية.

109

 −قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) ،في تقرير له ،إن السلطات اإلسرائيلية

هدمت أو صادرت  89مبنى خالل أسبوعين .وأشار التقرير إلى أن السلطات اإلسرائيلية اقتلعت

ألف شتلة بالقرب من مدينة طوباس ،وفقا لو ازرة الزراعة الفلسطينية.

110

 −أعلنت السلطة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق مع االحتالل اإلسرائيلي لتطعيم  100ألف عامل
فلسطيني داخل الخط األخضر.

111

 −أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أن غينيا االستوائية تعتزم نقل سفارتها في البالد من تل أبيب
إلى القدس.

112

 −أكد تقرير أصدره مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط تور
وينسالند ،أن أكثر من "نصف الفلسطينيين بحاجة اآلن إلى مساعدات إنسانية ،في الوقت الذي

تشهد فيه التنمية االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام  ."1994وأوضح

وينسالند أن "ما يقرب من  150ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم العام الماضي من جراء جائحة

كورونا ،ومن المتوقع أن يتسبب ذلك بآثار سلبية مماثلة بسبب اإلغالقات المفروضة حاليا"" .كما

تقلص االقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين  10و ،%12وهو أحد أكبر االنكماشات السنوية منذ
تأسيس السلطة الفلسطينية عام ."1994

113

السبت2021/2/20 ،

 −أرسلت السلطة الفلسطينية ،من خالل مسؤول ملف المفاوضات حسين الشيخ ،أول رسالة إلى
نائب مساعد وزير الخارجية األمريكي الجديد لشؤون "إسرائيل" وفلسطين هادي عمرو ،حول

االنتخابات وااللتزامات التي نصت عليها التعديالت في القانون األساسي .ونشر موقع "أمد
اإلعالم" الرسالة ،التي ذكرت أن جميع الفصائل الفلسطينية ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في

حدود سنة  ،1967وعاصمتها "القدس الشرقية" ،والمقاومة الشعبية سلميا.

114

 −أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة ،أكد
فيه على توفير مناخات الحريات العامة ،على أن يكون المرسوم ِ
ملزما لألطراف كافة في أراضي

دولة فلسطين .وتضمن المرسوم التأكيد على حظر المالحقة ،واالحتجاز ،والتوقيف ،واالعتقال

وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون ،ألسباب تتعلق بحرية الرأي واالنتماء السياسي ،وإطالق
سراح المحتجزين ،والموقوفين ،والمعتقلين ،والسجناء على خلفية الرأي أو االنتماء السياسي.

115

 −أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما يقضي بتخصيص سبعة مقاعد على
األقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين.
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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 −قال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز  Yuval Steinitzإنه اتفق مع نظيره المصري طارق
المال على مد خط أنابيب لربط حقل ليفياثان  Leviathan fieldاإلسرائيلي البحري للغاز الطبيعي
بمحطات اإلسالة في شمال مصر.

117

 −وقع الجانبان الفلسطيني والمصري مذكرة تفاهم ما بين األطراف الشريكة في حقل غاز غزة،
والمتمثلة حاليا بصندوق االستثمار وشركة اتحاد المقاولين

Consolidated Contractors

) ،Company (CCCمع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس  ،"EGASللتعاون
بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية الالزمة ،بما يوفر احتياجات فلسطين من الغاز

الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين ،وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر.

118

 −أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،في بيان نشر على موقعها اإللكتروني ،قرارها بالمشاركة
في االنتخابات الفلسطينية القادمة" ،وفق برنامجها السياسي ،ومواقفها الثابتة والمبدئية في صراعها
مع الكيان الصهيوني".

119

 −وصلت شحنة تحمل نحو  20ألف جرعة لقاح روسي إلى قطاع غزة ،عبر معبر رفح البري،
بتبرع إماراتي ،عبر التيار اإلصالحي الذي يقوده محمد دحالن.

120

 −قال القائم بأعمال السفير اإلسرائيلي في الرباط ديفيد جوفرين" ،إن "الملك محمد السادس ال ِيقل
شجاعة وتسامحا عن جده ووالده" ،وزاد جوفرين ،الذي كان يتحدث في شريط فيديو ،وجهه

للمغاربة :إن "الشعب اليهودي سيذكر دوما أن السلطان محمد الخامس ،حمى الطائفة اليهودية
في المغرب من نازية هتلر  ،Hitlerوأن الملك الحسن الثاني ،كان حريصا على اإلبقاء على

صلة الرحم بين المغرب واليهود ،وساهم في إقناع الرئيس المصري الراحل أنور السادات ،بعقد
اتفاق السالم بين مصر وإسرائيل".

121

 −رفع البنك الدولي تقديراته النكماش االقتصاد الفلسطيني إلى  %11.5في سنة  ،2020من نحو %7
وفق تقديرات سابقة ،تحت تأثير تداعيات جائحة كورونا ،وانقطاع أموال المقاصة .ووفق تقديرات

البنك الدولي ،فإن معدل الفقر ارتفع إلى نحو  ،%30حيث يعاني نحو  1.4مليون شخص من
الفقر.

122

اإلثنين2021/2/22 ،

 −قال المتحدث بلسان الخارجية األمريكية نيد برايس ،في بيان له" :تحدث وزير الخارجية أنتوني
بلينكن مع نظيره اإلسرائيلي غابي أشكنازي ،وناقش الوزيران تحديات األمن اإلقليمي وأهمية

استمرار التعاون في معالجة هذه القضايا" .وأضاف" :تناول الوزير النهج األمريكي تجاه مستقبل
أكثر سالما وأمانا وازدها ار لإلسرائيليين والفلسطينيين والشرق األوسط الكبير ،كما شدد الوزير
19
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على اعتقاد إدارة بايدن بأن حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية
وديموقراطية ،تعيش بسالم إلى جانب دولة فلسطينية ديموقراطية قابلة للحياة".

123

 −أكدت و ازرة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة على عدم وجود أي معتقلين سياسيين لديها.
وذكرت الداخلية ،في بيان لها ،أن جميع السجناء لديها موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا
جنائية ،أو أمنية متعلقة باإلضرار بالمقاومة ،وجميع القضايا منظورة أمام القضاء الفلسطيني.

124

 −قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد ،في تصريحات مع تلفزيون فلسطين الرسمي،
إن "فتح في انعقاد دائم ،وقد قسمت محافظات الضفة الغربية ،بما فيها القدس ،وقطاع غزة إلى

خمس مناطق ،وتم توزيع أعضاء اللجنة المركزية للعمل في كل منها مع القواعد الحركية" .وأكد
األحمد أن حركة "فتح ستخوض االنتخابات في قائمة واحدة ملزمة".

125

 −ارتفعت نسبة البطالة في "إسرائيل" ،منذ بدء انتشار فيروس كورونا ،إلى  ،%18.4وبلغ عدد
العاطلين عن العمل  770ألفاً ،وفقا الستطالع القوة العاملة لسنة  ،2021ونشرته دائرة اإلحصاء

المركزية اإلسرائيلية.

126

 −أعلن رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر معارضته حل الدولتين لشعبين .وقال ساعر ،في
مؤتمر افتراضي نظمه في واشنطن معهد بروكنجز  The Brookings Institutionللبحوث ،إن
الفلسطينيين كانوا قد رفضوا كل االقتراحات من هذا النوع في الماضي .وأضاف قائال" :إن ذلك

يعود إلى رغبتهم في إبادة إسرائيل بدال من إنهاء الصراع معها".

127

 −اعترفت الحكومة اإلسرائيلية ،في قرار هو األول من نوعه ،بالظلم الذي أصاب عائالت المهاجرين
اليمنيين والشرقيين والبلقانيين ،واألضرار التي لحقت بهذه العائالت والتي تتعلق باختفاء أطفالها،
وصادقت على صرف تعويضات بقيمة  162مليون شيكل (نحو  50مليون دوالر).

128

 −قام وزير البترول المصري طارق المال بزيارة لمنصة استخراج الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان
اإلسرائيلي للغاز الطبيعي البحري في البحر األبيض المتوسط.

129

الثالثاء2021/2/23 ،

 −أنهت حركة حماس المرحلة األولى من انتخاباتها الداخلية ،والتي كانت بدايتها من قطاع غزة،
بمشاركة عشرات اآلالف م َمن لهم حق االقتراع والترشح .وقالت الحركة ،في تصريح صحفي ،إن
العملية االنتخابية جرت في أجواء إيجابية ،ديموقراطية شفافة ونزيهة ،وإجراءات منظمة ،مبينة أن

االنتخابات أشرفت عليها لجنة انتخابات مركزية ،وذلك بموجب النظام الداخلي المعتمد

للحركة.

130

 −أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب رئيسها في الخارج محمد نزال أن الحركة تنتظر
مجموعة أخرى من اإلجراءات لتوفير أجواء جدية قبل االنتخابات .وقال نزال ،في مقابلة مع قناة
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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القدس ويب اإللكتروني ،إن ما تم االتفاق عليه بالقاهرة يتم اآلن تنفيذه عمليا .وقال نزال" :نحن
على تواصل مع الفصائل وحركة فتح ،وهناك لقاءات قريبة للتشاور بشأن الصيغة األنسب

لحماس والفصائل ،وحين التوصل إلى االتفاق سنعلن عنه".

131

 −قال ضابط إسرائيلي إن حركة حماس في قطاع غزة تعمل على استثمار تعزيز قدراتها العسكرية
البحرية .وأضاف تال ليف رام  Tal Lev-Ramفي تقريره بصحيفة معاريف ،أن "حماس بذلت

جهودا كبيرة جدا ،في السنوات األخيرة ،لتطوير قدراتها العسكرية من البحر بصورة مكثفة ،على
صيغة وحدات الكوماندوز البحرية التي يفترض أن تقوم بمهام تسلل إلى السواحل اإلسرائيلية".

132

 −كشف المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى األمم المتحدة رياض منصور ،لـ"الشرق األوسط"،
عن أن المجموعة العربية في المنظمة الدولية ،بدأت مشاورات مكثفة مع ممثلي الدول الفاعلة ،من

أجل عقد اجتماع جديد للرباعية الدولية ،تكون مهمته تيسير مؤتمر "السالم" الدولي.

133

 −اقتحمت قوات االحتالل منازل قيادات في حركة حماس في محافظة الخليل ،وحذرتهم من الترشح
لالنتخابات المقبلة.

134

 −وقعت و ازرة الدفاع اإلسرائيلية مع و ازرة الدفاع األلمانية صفقة لتزويد الجيش األلماني بنظام
الدفاع للدبابات واآلليات .وبحسب القناة العبرية السابعة ،فإن الصفقة تشمل الصواريخ

االعتراضية ،وقطع الغيار ،والتدريب التشغيلي والفني ،وذلك على مدار عدة سنوات.

135

 −قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان إنه "مضى أكثر من  3أسابيع وما تزال القوات الروسية
تبحث عن رفات جنديين إسرائيليين قتال في معركة السلطان يعقوب في لبنان في  ،1982والعميل

اإلسرائيلي إيلي كوهين  ،Eli Cohenالذي أعدم في عام  1965جنوب العاصمة دمشق" .وأشار

المرصد إلى أن الروس يواصلون "نبش القبور في مخيم اليرموك بحثا عن رفات اإلسرائيليين
الذين قتلوا قبل عشرات السنين وجرى دفنهم في تلك المنطقة ،وفق المعلومات".

136

األربعاء2021/2/24 ،

 −قالت حركة حماس إن السلطة الفلسطينية فشلت في إنجاز أي من تطلعات شعبنا الوطنية ،بل

وعززت االنقسام السياسي والجغرافي وهي تبحث حول سراب التسوية مع االحتالل ،وما زالت

تدير عالقاتها مع المحيط بعيدا عن الشعب ومؤسساته .وذكر الناطق باسم الحركة حازم قاسم،

في تصريح صحفي ،أنه من "المؤسف أن تبيع قيادات من حركة فتح والسلطة في رام هللا الوهم
للجمهور بأنها تدير دولة".

137

 −قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر ،إن تحقق مجموعة من
االشتراطات في حوارات القاهرة شجع الجبهة التخاذ قرار المشاركة في االنتخابات التشريعية

المقبلة.

138
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 −أعلنت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن التزام الواليات المتحدة بحماية واحترام حقوق اإلنسان،
واالستمرار في جهودها الرامية للعودة إلى الساحة الدولية ،من خالل تحركات كالسعي للحصول

على مقعد في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،حيث ستضغط للتخلص من "التركيز
غير المتناسب" على حليفتها "إسرائيل".

139

 −قالت الواليات المتحدة ،في بيان لو ازرة الخارجية ،عقب مشاركة وفد أمريكي في اجتماع لجنة
االتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني ،إنها ملتزمة بدعم

المساعدات االقتصادية واإلنسانية للفلسطينيين ،مشددة على ضرورة رؤية تقدم في المشاريع المعلقة
التي من شأنها تحسين حياة الشعب الفلسطيني .وأعلنت الواليات المتحدة إعادة التأكيد على التزامها

"بتعزيز الرخاء ،واألمن ،والحرية ،والحفاظ على آفاق حل الدولتين المتفاوض عليه".

140

 −أعلن منيب المصري ،رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في فلسطين ،أنه جرى التعاقد مع مكتب
محاماة مهم في لندن ،لمحاكمة بريطانيا بعد منحها وعد بلفور  Balfour Declarationلليهود،
والتسبب بمأساة الفلسطينيين ،وذلك بعد إدانتها بهذا األمر من قبل القضاء الفلسطيني.

141

 −قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي" :لن تكون هناك انتخابات من دون القدس

الشرقية ...هذا مستحيل" ،مشي ار إلى وجود "تفاهم واضح مع الجانب اإلسرائيلي للسماح لكل
المقدسيين بالمشاركة في االنتخابات كمرشحين وناخبين ،وللسماح بحمالت انتخابية".

142

 −تعهدت قطر بتوفير  60مليون دوالر ،واالتحاد األوروبي بـ  20مليون يورو (نحو  24مليون دوالر)،

لتمويل مد أنبوب غاز من "إسرائيل" إلى محطة توليد الكهرباء بقطاع غزة ،وفق بيان صدر عن
رئاسة الوزراء الفلسطينية.

143

 −كشفت أوساط سياسية وأمنية عن تشكيل "لجنة إسرائيلية  -أمريكية لمواجهة النووي اإليراني"
يتوقع أن تباشر العمل في وقت قريب على أعلى مستويات األمن القومي.

144

الخميس2021/2/25 ،

 −قالت و ازرة الداخلية واألمن الوطني في غزة ،في بيان لها ،إنه وفي إطار تعزيز وتهيئة األجواء

الداخلية إلجراء االنتخابات العامة ،قامت هيئة القضاء العسكري واألجهزة األمنية المختصة
بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل

المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها ،وقد جرى إعادة النظر في تلك القضايا ،مراعاة للظروف

التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات  45محكوما وموقوفا ،واإلفراج عنهم.

145

 −أكدت حركة حماس أنها واألجهزة الحكومية في قطاع غزة حريصة على تهيئة المزيد من

المناخات اإليجابية في ظل االستعداد لالنتخابات العامة ،ضمن االلتزام بمخرجات حوار القاهرة

شباط /فبراير  .2021وقالت الحركة ،في تصريح صحفي ،إنها تابعت باهتمام وتقدير عال إفراج
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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و ازرة الداخلية في قطاع غزة عن  45سجينا من المحكومين أو الموقوفين على قضايا أمنية

ألحقت ضر ار مباش ار بالمقاومة ومقدراتها .وطالبت الحركة السلطة في رام هللا وفتح ،بتهيئة
مناخات إيجابية لتسير االنتخابات بسالم ،ووقف كل أشكال المالحقة والتضييق واالستدعاءات،

واإلفراج عن المعتقلين السياسيين ،ورفع الحظر عن ممارسة الحريات اإلعالمية.

146

 −قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن "إسرائيل" ،بالتعاون مع الواليات المتحدة
األمريكية وبعض الدول األوروبية ،تقود حملة كبيرة بهدف إسقاط البند السابع في مجلس حقوق

اإلنسان ،ألنه يسلط الضوء بشكل تفصيلي على انتهاكات االحتالل ويدعو إلى محاسبته.

147

 −طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد بضرورة عرض السلطة الفلسطينية
تفاصيل اتفاقية الغاز التي وقعتها ،على الشعب الفلسطيني صاحب الحق في الغاز .وفي سياق
االنتخابات التشريعية الفلسطينية ،لفت حماد النظر إلى أن الخيار المفضل لدى حماس هو

القائمة الموحدة مع الفصائل التي تتوافق مع الحركة في خيار المقاومة ،مشي ار إلى أن االنتخابات
هي أمل الشعب الفلسطيني ليتوحد ضد االحتالل ويتمسك بالثوابت الوطنية والمقدسات.

148

 −أفادت هيئة البث اإلسرائيلي (مكان) أن "إسرائيل" واألردن تكثفان اتصاالتهما هذه الفترة لتنفيذ
مشروعات مشتركة في مجال المياه ،والسياحة ،والزراعة ،والمواصالت ،والتجارة ،ولتحسين

العالقات الثنائية .وذكر التقرير أنه في "إسرائيل" يحاولون المضي قدما لصالح األردنيين،

الذين يريدون مضاعفة التجارة من األردن إلى السلطة الفلسطينية؛ حيث طالبوا بتوسيعها من
 100مليون دوالر سنويا إلى  500مليار دوالر.

149

 −كشفت مصادر خاصة من الخليج لشبكة  ،i24Newsعن وجود مفاوضات بين "إسرائيل"،
والسعودية ،والبحرين ،واإلمارات ،منذ عدة أشهر ،لبناء تحالف أمني دفاعي على غرار حلف

شمال األطلسي (الناتو) ) ،North Atlantic Treaty Organization (NATOللتعامل مع "التهديد
اإليراني المتزايد" في المنطقة.

150

 −أكد ولي العهد البحريني األمير سلمان آل خليفة ورئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو ،على أهمية
مشاركة دول المنطقة بأي محادثات بملف إيران النووي ،وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع

أوسع من ذلك ،يكون لها دور مهم في ترسيخ أسس األمن واالستقرار بالمنطقة ،وذلك خالل اتصال

هاتفي بينهما .وتم خالل االتصال بحث فرص االستثمار المشترك في المجال الطبي.

151

 −وقعت الحكومة اليابانية ووكالة األونروا اتفاقيتَي تبرع تبلغ قيمتهما  40مليون دوالر.
 −طالبت ست منظمات يهودية أمريكية إدارة الرئيس جو بايدن بالتراجع عن قرار اإلدارة السابقة
152

بوسم منتجات المستعمرات على أنها "صنعت في إسرائيل" .ووقعت الرسالة منظمة :أمريكيون من

أجل السالم اآلن  ،Americans for Peace Nowوجيه ستريت  ،J Streetوآمينو ،Amino

و"صندوق إسرائيل الجديد  ،"The New Israel Fundو"شركاء من أجل إسرائيل التقدمية Partners
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 ،"for Progressive Israelوالدعوة الحاخامية لحقوق اإلنسان The Rabbinic Call for Human

 ،Rightsوجميعها منظمات يهودية أمريكية تتخذ من الواليات المتحدة مق ار لها.

153

مليوني
 −قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ،في حديث لوكالة وفا" :أنجزنا اتفاقية شراء
َ
جرعة لقاح مع شركة أست ارزينيكا  .Astrazenecaووصفت الوزيرة الوضع الوبائي في السلطة

الفلسطينية بأنه "مقلق جدا" ،حيث تتسارع وتيرة اإلصابات ،فيما باتت الوفيات تشمل فئات عمرية
صغيرة ،وبدون سجل مرضي قبل اإلصابة بكورونا.

154

الجمعة2021/2/26 ،

 −كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة عن تشكيل قائمة مستقلة لخوض
االنتخابات التشريعية ،تضم عددا من الكفاءات الوطنية والمستقلين بعيدا عن حركتي فتح

وحماس .وقال خريشة ،في تصريح صحفي ،إن القائمة كان من المقرر أن تخوض االنتخابات
مع المفكر وأستاذ العلوم السياسية الراحل عبد الستار قاسم ،وتضم شخصيات على مستوى

الضفة المحتلة وقطاع غزة ،بعيدا عن الفصائل الفلسطينية.

155

 −قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق ،إن الحركة لن تذهب إلى االنتخابات
بالمغالبة ،بل ستذهب إلى شراكة فلسطينية .وأكد الرشق مع موقع القدس ويب اإللكتروني ،أن

حماس تريد الشراكة في إدارة الشأن الفلسطيني بعد االنتخابات .ولفت الرشق النظر إلى أن خيار

"القائمة الموحدة" في خوض االنتخابات الفلسطينية ليس مستبعدا ،مشددا على أن حماس دخلت
االنتخابات بناء على برنامجها ،وليس برنامج مشروع اتفاق أوسلو.

156

 −نشر األمير األردني الحسن بن طالل مقاال في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ،دعا فيه إلى
فتح نافذة جديدة ،لكسر الجمود بالعالقات بين "إسرائيل" واألردن ،والتقدم في عملية السالم إلى
األمام ،بما يالئم عهد "اتفاق إبراهيم" ،واالنتقال من إدارة الصراع إلى تعاون وشراكة بين الطرفين،
تجعل العقد الجاري نهاية للصراع ،وعص ار سلميا شامال.

157

 −أكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أن "العودة إلى االتفاق النووي السابق (مع إيران)
هو خطأ فادح" ،وتعهد في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" ،بأن إيران لن يكون لها سالح
نووي ،ما دام رئيسا للحكومة .وناشد نتنياهو فلسطينيي  1948بعدم التصويت للقائمة المشتركة،

وقال" :قلت لهم :ال تصوتوا للقائمة المشتركة ،ألنها ال تمثلكم .إنها تتطرف في خطابها .وتجركم

إلى طريق مسدود يقود إلى االشتباك مع الصهيونية وتأييد اإلرهاب .إنها تجركم إلى سردية

منظمة التحرير الفلسطينية وحماس".

158

 −ضرب "انفجار غامض" سفينة ،بملكية إسرائيلية ،تديرها بريطانيا في بحر عمان ،لم يسفر عن
وقوع إصابات بحسب ما ذكرت وكالة األسوشيتد برس األمريكية .وكانت السفينة في طريقها من
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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مدينة الدمام السعودية إلى سنغافورة ،بحسب وكالة فرانس برس (أي أف بي) Agence France-

) .Presse (AFPونقلت القناة  11العامة اإلسرائيلية عن مدير الشركة "من غير الواضح إن كان

سبب الثقوب هو هجوم صاروخي أو ألغام ألصقت بالسفينة" ،وأضافت أن صاحب السفينة مقرب

من رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين .Yossi Cohen

159

 −قال مسؤول في و ازرة الخارجية األمريكية ،لـ"األيام" ،بشأن االتصاالت مع القيادة الفلسطينية" :إن
مصلحتنا في دعم السالم وازدهار الحرية واالستقرار يتطلب ،بالتأكيد ،أن تكون لدينا مشاركة

صريحة وبناءة مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني" .وأضاف المسؤول ،الذي فضل عدم
الكشف عن اسمه" :كجزء من انخراطنا المتجدد مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية،

سنراجع وجودنا الدبلوماسي على األرض للتأكد من أنه يمكننا من إجراء مجموعة كاملة من
أنشطتنا ،بما في ذلك المشاركة والدبلوماسية العامة والمساعدة" .وعلمت صحيفة "األيام" أن

اإلدارة األمريكية تتجه إلى تعيين قنصل أمريكي عام في القدس تكون مهمته االتصال مع القيادة

الفلسطينية .كما علمت الصحيفة أن اإلدارة األمريكية اتخذت بالفعل ق ار ار باستئناف مساعداتها
للفلسطينيين ،بما في ذلك لوكالة األونروا.

160

السبت2021/2/27 ،

 −نشرت المندوبة الفرنسية لدى األمم المتحدة بيانا ،نيابة عن أعضاء االتحاد األوروبي الثالثة

الحاليين في مجلس األمن ،وهي :إستونيا ،وفرنسا ،وإيرلندا ،وأعضاء االتحاد األوروبي السابقين

في المجلس ،وبلجيكا ،وألمانيا ،والنرويج ،والمملكة المتحدة ،جددت فيه دعوتها إلى "إسرائيل"
لوقف عمليات الهدم والمصادرة ،مع تأكيد معارضتها الشديدة لسياسة "إسرائيل" االستيطانية.

161

 −دان المتحدثون في المؤتمر الدولي لمقاومة التطبيع ،الذي أطلقه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي
الخارج ،بمشاركة شخصيات فلسطينية وعربية وأجنبية من مختلف دول العالم ،جميع "اتفاقيات

التطبيع العربي اإلسرائيلي" ،مؤكدين أن "التطبيع خيانة لفلسطين والمقدسات".

162

 −أعلن نشطاء وشخصيات فلسطينية ،تصف نفسها بالمستقلة ،عن تأسيس حراك ديموقراطي وطني

اختصار
ا
اجتماعي جديد باسم "الحراك من أجل الوطن والعدالة والديموقراطية" ،وأطلق عليه

"وعد" .حيث أكدوا أن الحراك ليس بديال عن الفصائل الموجودة ،وإنهم يسعون لمجتمع
ديموقراطي وحر ،بعيدا عن التفرد في قيادة الشعب الفلسطيني.

163

األحد2021/2/28 ،

 −طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ،وفق بيان صدر عن مكتبه ،الرئيس األمريكي جو
بايدن ،بإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية "منظمة إرهابية" ،وأن يصنفها كـ"شريك سالم"،
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وذلك خالل كلمة ألقاها في االجتماع الـ  13لمجلس أمناء "مؤسسة ياسر عرفات" ،الذي عقد

إلكترونيا.

164

 −قال النائب في المجلس التشريعي ،والقيادي في حركة حماس ،الشيخ نايف الرجوب ،في مقابلة

مع المركز الفلسطيني لإلعالم ،إن الوضع الميداني في الضفة الغربية لم يتغير عن حاله

السابق ،قبل بدء أجواء العملية االنتخابية؛ فالسلطة تضع عراقيل ،وال تطبق مراسيمها األخيرة،
واالحتالل يعتقل عناصرنا وقادة الحركة ...وحول مساعي السلطة الفلسطينية إلنجاح العملية

االنتخابية ،أكد الرجوب أن ما يتم في اإلعالم يختلف عن الواقع الميداني.

165

 −قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد ،إن خمسة فصائل وافقت رسميا على خوض
االنتخابات التشريعية المقبلة في قائمة مشتركة مع حركة فتح .ولم يحدد األحمد من هي

الفصائل ،لكن يدور الحديث عن فصائل في منظمة التحرير ،وهي :حزب فدا ،وجبهة النضال
الشعبي ،وجبهة التحرير العربية ،والجبهة العربية الفلسطينية.

166

 −بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ،تطورات القضية الفلسطينية مع

سفراء روسيا ،وتركيا ،وإيران ،وسفير جنوب إفريقيا ،بالعاصمة القطرية الدوحة .كما تطرق هنية
للمخاطر الجسيمة التي تتهدد القضية الفلسطينية ،مؤكدا بأن موقف حماس هو الوحدة الداخلية،
واالستمرار في نهج المقاومة بعد ثبوت فشل خيار المفاوضات.

167

 −قال موقع صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية إن الملك األردني عبد هللا استضاف وزير الدفاع
اإلس ارئيلي بني جانتس ،بشكل سري في عمان ،وقال جانتس ،خالل اللقاء مع نشطاء حزبه:

"أعتقد أن األردن رصيد كبير إلسرائيل ،وأعتقد أن عالقاتنا مع هذا البلد يمكن أن تكون أفضل

ألف مرة".

168

 −قالت لجنة االنتخابات المركزية اإلسرائيلية إن التصويت في الممثليات اإلسرائيلية بالخارج سينتهي
الجمعة  ،2021/3/5مع إغالق الصناديق في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا

األمريكية .وستجري عملية التصويت في  104مراكز اقتراع بـ  100ممثلية ،وألول مرة ستفتتح
مراكز اقتراع في اإلمارات (أحدها في دبي واآلخر في أبو ظبي) ،والمغرب ،والبحرين.

169

 −طالب أكثر من  400برلماني أوروبي في رسالة بلدانهم ،باالستفادة من وصول جو بايدن إلى

البيت األبيض لوقف االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية ،منددين بضم الضفة الغربية

بحكم األمر الواقع .وقد وقع  442نائبا وعضوا في مجالس شيوخ في  20بلدا أوروبيا ،هذه الرسالة

المرسلة ،إلى و ازرات خارجية دول أوروبية مختلفة .وقال البرلمانيون األوروبيون" :توفر بداية
رئاسة بايدن فرصة أساسية للتحرك".
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