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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1كانون الثاني /يناير  28 -شباط /فبراير .2021
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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الوقائع الفلسطينية

 2021/1/2كشف التقرير اإلحصايئ السنوي الصادر عن التجمع الوطني
ألرس شهداء فلسطني عن أن  48فلسطينيًا ،بينهم امرأتان و 8أطفال،
استشهدوا عىل أيدي قوات االحتالل اإلرسائييل خالل عام  .2020كام
أظهر التقرير أن  36من الشهداء من محافظات الضفة الغربية ،و12
من قطاع غزة ،وجميعهم مدنيون .كام أن متوسط أعامر الشهداء بلغ
 28عا ًما؛ أصغرهم س ًنا كان عمره  13عا ًما ،وأكربهم  75عا ًما.
(الرشق)2021/1/2 ،

 2021/1/2أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود
عباس تسلّم رسالة خطية من إسامعيل هنية ،رئيس املكتب السيايس
لحركة حامس ،نقلها له جربيل الرجوب ،أمني رس اللجنة املركزية
لحركة فتح ،وبعد االطالع عىل الرسالة ،أعطى الرئيس توجيهاته إىل
الرجوب بإبالغ حركة حامس برتحيبه مبا جاء يف الرسالة بشأن إنهاء
ٍ
انتخابات
االنقسام وبناء الرشاكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خالل
دميقراطية بالتمثيل النسبي الكامل ،تتمثل يف انتخابات ترشيعية
ورئاسية ومجلس وطني ،بالتتايل والرتابط ،وتأكيده عىل التزام حركة
فتح مبسار بناء الرشاكة والوحدة الوطنية .وقد قرر الرئيس عباس
دعوة حنا نارص ،رئيس لجنة االنتخابات املركزية ،إىل االجتامع
به لبحث اإلجــراءات الواجب اتباعها إلصــدار املراسيم الخاصة
باالنتخابات وفق القانون.
(األيام)2021/1/2 ،

 2021/1/2دعا االتحاد األورويب سلطات االحتالل اإلرسائييل إىل
التحقيق الرسيع يف إطالق النار عىل الشاب الفلسطيني هارون
أبو عـرام ( 24عا ًما) ،من قرية التوانة يف مسافر يطا ،جنوب
الخليل ،ومحاسبة الجناة .وشدد االتحاد ،يف بيان صحفي ،عىل
رفضه االستخدام املفرط وغري املتناسب للقوة ،مش ًريا إىل أن القوات
اإلرسائيلية أطلقت النار عىل أبو عرام وهو يعيد بناء منزله الذي
هدمته يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020مخالفة بذلك القانون الدويل.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت إصابة أبو عرام برصاصة
يف رقبته من مسافة الصفر ،ما تس ّبب له بشلل رباعي.
(العريب الجديد)2021/1/2 ،

 2021/1/3قال رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،إسامعيل
هنية ،إ ّن العملية االنتخابية الدميقراطية يجب أن تنتهي يف غضون 6
أشهر ،يف ظل حدوث تطورات يف ملف املصالحة الفلسطينية.
(ألرتا فلسطني)2021/1/3 ،

 2021/1/3كشف القيادي يف حركة حامس بالضفة الغربية ،وصفي
قبها ،عن وجود مطالب لتمثيل أرسى حركة حامس داخل سجون
االحتالل يف مكتبها السيايس ،يف ظل الحديث عن إجراء انتخابات
حامس الداخلية عام .2021
(ألرتا فلسطني)2021/1/3 ،

 2021/1/3قال إسامعيل هنية ،رئيس املكتب السيايس لحركة حامس،
إن حركته عازمة عىل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام وإنجاز
املصالحة .وأضاف هنية يف خطاب له استعرض فيه تطورات ملف
املصالحة أن قيادة حامس تنتظر لحظة اإلعالن الحقيقي عن إنجاز
اتفاق وطني فلسطيني يدشن هذه املرحلة وينهي هذا االنقسام.
وأشار إىل أن هناك وساطات من عدة دول ،منها مرص وقطر وتركيا
وروسيا ،تدخلت الستئناف مساعي الحوار الوطني ،بعد أن تج ّمد
مؤخ ًرا بسبب خالفات يف محطة القاهرة األخرية عند نقطة محددة
متعلقة باالنتخابات ما بني موضوع التوايل والرتابط أو موضوع
ومتسك العديد من الفصائل بتزامن
التزامن .وقال "متسكّنا حينهاّ ،
االنتخابات لحرصنا ورغبتنا يف إعادة بناء النظام السيايس الفلسطيني
كله عىل مبدأ الرشاكة ،سواء كان منظمة التحرير أو مؤسسات
السلطة" .ولفت إىل أن االتصاالت واملحاوالت استمرت الحقًا لتحريك
امللف ،مش ًريا إىل أنه تم التعامل بإيجابية مع الوساطات والتحركات،
وتف ّهم رضورة استئناف مسرية الحوار .وذكر أنه و ّجه فو ًرا رسائل
إىل مرص وقطر وتركيا وروسيا والرئيس محمود عباس ،وأكّد خاللها
استعداد حامس الستئناف الحوار الفلسطيني ،وإلنجاز اتفاق وتفاهم
فلسطيني إلجراء انتخابات رئاسية وترشيعية ومجلس وطني ،بالتوايل
والرتابط .وأشار إىل أنه تلقّى رسالة خطية جوابية من الرئيس عباس
فيها ترحيب مبضمون رسالته له والتزامه بإجراء االنتخابات ،وتحقيق
مبدأ الرشاكة الفلسطينية يف بناء املؤسسات الفلسطينية كشعب
واحد ووطن واحد وقيادة واحدة وقرار واحد.
(القدس)2021/1/3 ،

 2021/1/4أدت النائبة األمريكية املسلمة ذات األصل الفلسطيني
رشيدة طليب القَسم يف الكونغرس ،بالزي الفلسطيني ،بعد فوزها
للمرة الثانية بعضوية مجلس النواب األمرييك عن والية ميتشغان.
ونــرت طليب صورتها ،عرب حساباتها عىل وسائل التواصل
والدي اللذين أتيا إىل هذا البلد من فلسطني
االجتامعي ،قائلة" :أك ّرم
ّ
بحثًا عن حياة أفضل ،بارتداء زي فلسطيني مطرز اليوم" .وأضافت:
"جاء والداي من فلسطني من أجل حياة أفضل يف الواليات املتحدة.
يف سن الـ  ،19متكّن والدي ،مع تعليم بدرجة الصف الرابع فقط،
من الحصول عىل وظيفة يف رشكة فورد موتورز .وبعد سنوات ،تزوج
والديت التي تركت املدرسة يف الصف الثامن للمساعدة يف إعالة
أرستها .لقد ض ّحى كالهام كث ًريا حتى أصبح حلم مثل هذا ممك ًنا".
طفل ،تؤدي
وتابعت طليب بالقول إن "ابنتهام األكرب من بني ً 14
اليمني الدستورية يف الكونغرس األمرييك للمرة الثانية .أنا من أوائل
املسلامت وأول فلسطينية يف الكونغرس ،وأردت تكرميهام بارتداء زي
فلسطيني مطرز".
(يس إن إن بالعربية)2021/1/4 ،
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 2021/1/4قال مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض
املحتلة "بتسيلم" (غري حكومي) إن سلطات االحتالل اإلرسائيلية
هدمت  729مبنى لفلسطينيني خالل عام  ،2020بدعوى البناء غري
املرخص ،وهدمت خالل عام  456 ،2021مبنى لغري أغراض السكن،
منها مرافق ومنشآت إنسانية حيوية مثل شبكات املياه والكهرباء.
وأشار املركز إىل أن قوات االحتالل اإلرسائيلية ،يف عام  ،2020قتلت 27
فلسطينيًا بينهم  7قارصين ،وداهمت قرى ومدنًا فلسطينية 3000
مرة عىل األقل ،واقتحمت ما ال يقل عن  2480منزلً  ،كام وث ّق املركز
 248هجو ًما نفذّه مستوطنون إرسائيليون عىل فلسطينيني بالضفة
الغربية .وأضاف املركز أنه يف عام  ،2020نصبت قوات األمن ما ال
يقل عن  3524حاج ًزا فجائ ًيا بالضفة الغربية ،إضافة إىل الحواجز
يقل عن  2785فلسطين ًيا.
الثابتة ،واعتقلت ما ال ّ
(وكالة األناضول)2021/1/4 ،

عبت الرئاسة الفلسطينية عن ترحيبها وتثمينها ملواقف
ّ 2021/1/5
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابتة لدعم القضية
الفلسطينية ،وإدانة املامرسات اإلرسائيلية يف تغيري طابع وهوية
القدس وسياسة هدم املنازل ورفض الضم واالستيطان ،والتأكيد عىل
تطبيق قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  ،2334ودعم
وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "األونروا"،
وذلك وفق ما جاء يف بيان القمة الخليجية التي ُعقدت يف محافظة
العال باململكة العربية السعودية.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/1/5 ،

 2021/1/8قال أمني رس اللجنة املركزية لحركة فتح ،اللواء جربيل
الرجوب ،إن القيادة الفلسطينية تجاوزت كل العقبات والتحديات،
وتضع اآلن اللمسات األخرية للمرحلة األوىل من العملية الدميقراطية،
عمل جديًا مع لجنة االنتخابات املركزية إلصدار
مش ًريا إىل أن هناك ً
املراسيم الرئاسية التي تحدد مواعيد االنتخابات الترشيعية والرئاسية
وتشكيل املجلس الوطني .وأضاف" :نخضع لقوانني وأنظمة ولوائح،
وهناك تعديالت تم االتفاق عليها بني كل القوى السياسية عىل بعض
القوانني" .كام أشار إىل أن "انتخابات املجلس الترشيعي تحتاج من 90
إىل  120يو ًما من صدور املراسيم ،ونحن ملتزمون بذلك ،واالنتخابات
الرئاسية تحتاج  60يو ًما ،ونحن محكومون بسقف زمني مداه 6
أشهر إلنجاز املراحل الثالث ،ونحن يف حركة فتح ملتزمون بذلك".
(األيام)2021/1/8 ،

 2021/1/8قال وزير األمن الداخيل اإلرسائييل ،أمري أوحانا ،إن قرار
منع تطعيم األرسى الفلسطينيني بلقاح كورونا لن يتغري .وجاء ذلك يف
رسالة بعثها ملكتب املدعي العام بعد رسالة كان و ّجهها نائبه عميت
مريي بشأن عدم امتالك الوزير أي سلطة متنع ذلك.
(القدس)2021/1/8 ،

 2021/1/11قضت املحكمة املركزية يف اللد مبنع عرض فيلم الفنان
محمد بكري" ،جنني جنني" ،وقضت بدفع بكري مبلغ  175ألف
شيكل تعويضً ا ألحد جنود االحتالل اإلرسائييل ،ظهر يف الفيلم الذي
وث ّق بإفادات وشهادات حية املجزر َة التي ارتكبها االحتالل مبخيم
جنني والتي استشهد فيها العرشات خالل عملية "الدرع الواقي"
واالجتياح العسكري للضفة الغربية يف نيسان /أبريل  .2002وجاء
ذلك يف نظر املحكمة يف الدعوى القضائية التي قدمها ضابط إرسائييل
ضد الفنان محمد بكري بحجة تشويه سمعته يف الفيلم ،ويأيت هذا
يف إطار سلسلة مالحقات للفنان بكري والتضييق عىل أعامله التي
تكشف جرائم جنود االحتالل ووحشية قمعهم للفلسطينيني.
(عرب )2021/1/11 ،48

 2021/1/11أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرا ًرا ع ّدل
مبوجبه قانون االنتخابات العامة ،متهي ًدا لعقدها .وقالت وكالة
األنباء واملعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا" إن القرار يأيت يف
سياق التحضريات التي تجري لعقد االنتخابات القادمة ،من دون
تفاصيل أكرث .وأفاد مصدر يف مكتب الرئيس الفلسطيني أن التعديل
بدل من التمثيل "النسبي والقوائم"،
اعتمد التمثيل النسبي الكاملً ،
بالتوافق مع حركة "حامس".
(وكالة األناضول)2021/1/11 ،

 2021/1/11أمر رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،بامليض
يف إنشاء نحو  800وحدة استيطانية يف الضفة الغربية املحتلة،
بحسب بيان رسمي .وجاء هذا اإلعالن يف األيام األخرية لوالية الرئيس
األمرييك دونالد ترمب ،قبل أيام معدودة من تنصيب الرئيس املنتخب
جو بايدن.
(الرشق األوسط)2021/1/11 ،

 2021/1/12أطلق مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف
األرايض املحتلة (بتسيلم) ،للمرة األوىل ،عىل إرسائيل وصف دولة
فصل عنرصي (أبارتهايد) ،مشد ًدا عىل أن وصفها بأنها دولة دميقراطية
ميت للواقع بصلة.
ال ّ
(الجزيرة نت)2021/1/12 ،

 2021/1/14أشار مايكل لينك ،املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني
بوضع حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية املحتلة منذ عام ،1967
والسيدة تاللنغ موفوكينغ ،املقررة الخاصة املعنية بحق كل إنسان
يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،إىل
أن إرسائيل ق ّدمت ،يف هذه املرحلة املبكرة من التطعيم العاملي،
اللقاحات لنسبة أعىل من مواطنيها مقارنة بأي دولة أخرى ،وعرضت
اللقاحات عىل السكان الفلسطينيني يف القدس الرشقية املحتلة.
لك ّنهام أضافا" :ومع ذلك ،مل تضمن إرسائيل حصول الفلسطينيني
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تحت االحتالل يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،يف املستقبل القريب،
عىل اللقاحات املتاحة".
(أخبار األمم املتحدة)2021/1/14 ،

 2021/1/14قالت قيادات بقطاع األعامل يف أوساط املستوطنني
اليهود إن النبيذ املنتج يف مستوطنة إرسائيلية بالضفة الغربية
املحتلة ويحمل عالمة "من أرض إرسائيل" سيطرح للبيع قري ًبا يف
دولة اإلمارات .وقد ندد الفلسطينيون بصفقة التصدير ،وقالوا إن
املستوطنات مخالفة للقانون الدويل ،وهو رأي تتفق معه دول كثرية،
وإن كانت إرسائيل تعرتض عليه.
(رويرتز)2021/1/14 ،

 2021/1/15أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسو ًما رئاس ًيا
بشأن إجراء االنتخابات العامة عىل ثالث مراحل .ومبوجب املرسوم،
ستُجرى االنتخابات الترشيعية بتاريخ  ،2021/5/22والرئاسية بتاريخ
 ،2021/7/31عىل أن ت ُعترب نتائج انتخابات املجلس الترشيعي
املرحلة األوىل يف تشكيل املجلس الوطني الفلسطيني ،ويتم استكامل
املجلس الوطني يف  2021/8/31وفق النظام األسايس ملنظمة التحرير
الفلسطينية والتفاهامت الوطنية ،بحيث تُجرى انتخابات املجلس
الوطني حيثام أمكن ذلك.
(العريب الجديد)2021/1/15 ،

 2021/1/15ر ّحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية باملرسوم
الرئايس الذي أصدره الرئيس محمود عباس ،وحدد مبوجبه مواعيد
إجراء االنتخابات الترشيعية والرئاسية واملجلس الوطني .وقال اشتية
وطي صفحة االنقسام كان من
يف بيان الليلة ،إن إجراء االنتخابات ّ
أبرز املهامت التي وردت يف كتاب التكليف للحكومة من قبل الرئيس
قبل نحو عامني ،معربًا عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من
شأنه تسهيل إجراء العملية االنتخابية بنزاهة وشفافية ،ومبا يحقق
التعددية والرشاكة الوطنية.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/1/15 ،

 2021/1/15ر ّحبت حركة "حامس" بصدور املراسيم الرئاسية بشأن
إجراء االنتخابات العامة الفلسطينية ،مؤكدة حرصها عىل إنجاحها.
وأبدت الحركة يف بيان صحفي "حرصها الشديد عىل إنجاح هذا
االستحقاق مبا يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق
املطلق يف اختيار قيادته وممثليه" .وأكدت عىل "أهمية تهيئة املناخ
يعب فيها الناخب عن إرادته من دون ضغوط
النتخابات حرة نزيهةّ ،
أو قيود ،وبكل عدالة وشفافية ،مع رضورة امليض من دون تردد
يف استكامل العملية االنتخابية كامل ًة يف القدس والداخل والخارج،
وصولً إىل إعادة بناء النظام السيايس الفلسطيني".
(دويتشه فيله)2021/1/15 ،

 2021/1/16دعا االتحاد األورويب االحتالل اإلرسائييل إىل تسهيل
إجراء االنتخابات يف جميع األرايض الفلسطينية ،مؤك ًدا استعداده
لدعم العملية االنتخابية ،ور ّحب بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود
عباس مراسيم تتعلق بتحديد مواعيد االنتخابات العامة .وقال
الناطق باسم االتحاد األورويب يف األرايض الفلسطينية يف بيان صحفي،
إن االتحاد األورويب عىل استعداد للعمل مع الجهات املعنية لدعم
العملية االنتخابية ،ويدعو السلطات اإلرسائيلية إىل تسهيل إجراء
االنتخابات يف جميع األرايض الفلسطينية .وأضاف" :لقد دأب االتحاد
األورويب يف السنوات املاضية عىل دعم ومتويل عمل لجنة االنتخابات
املركزية من أجل التحضري إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة
لجميع الفلسطينيني".
(العريب الجديد)2021/1/16 ،

 2021/1/17ر ّحبت وزيرة الخارجية البلجيكية ،صويف ويلمس ،يف
بيان لها ،باملرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس ،بشأن تحديد
موعد االنتخابات العامة يف فلسطني .وكان االتحاد األورويب ر ّحب
بإطالق االستعدادات لالنتخابات الفلسطينية العامة .وقال املتحدث
الرسمي باسم االتحاد األورويب للشؤون الخارجية ،بيرت ستانو ،يف بيان
صحفي" ،هذا تطور مر ّحب به ،حيث إن املؤسسات الدميقراطية
التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة هي مفتاح لتقرير املصري
وبناء الدولة للفلسطينيني".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/1/17 ،

 2021/1/17استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف مقر
الرئاسة مبدينة رام الله ،رئيس جهاز املخابرات العامة املرصية الوزير
عباس كامل ،ورئيس جهاز املخابرات العامة األردنية اللواء أحمد
حسني ،والوفدين املرافقني لهام ،بحضور رئيس جهاز املخابرات
العامة اللواء ماجد فرج .وجــاءت الزيارة بعد إصــدار الرئيس
الفلسطيني املرسوم املتعلق بتحديد مواعيد االنتخابات العامة.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/1/17 ،

 2021/1/17قال مصدر مسؤول يف حركة حامس بالضفة الغربية
ملراسل صحيفة "القدس" إن حركته تــدرس خوض االنتخابات
الترشيعية عىل أرضية قامئة مشرتكة ،إما بني حركتي فتح وحامس،
الكتلتني الكبريتني ،وإما باشرتاك أي فصيل آخر يرغب يف االنضامم
إىل هذه القامئة .وأوضح املسؤول أن الفكرة ال تزال وليدة اللحظة،
ولكنها طُرحت من خالل الحوارات بني الحركتني التي جرت يف األشهر
األخرية ،مش ًريا إىل أن حركته سوف تناقشها رسم ًيا خالل االنتخابات
الداخلية التي ستجريها لتحديد هيئاتها املركزية ،والتي ترتافق مع
مناقشة التقارير التنظيمية والسياسية واالقتصادية للحركة والوضع
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العام مبا يف ذلك االنتخابات العامة القادمة يف األرايض الفلسطينية،
مؤك ًدا أن كافة االحتامالت واردة للقرار.
(القدس)2021/1/17 ،

 2021/1/18قالت بريطانيا إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء موافقة
إرسائيل عىل بناء منازل جديدة للمستوطنني يف الضفة الغربية املحتلة،
وحذرت من أن الخطوة قد تهدد مفاوضات السالم يف املستقبل ،كام
دعت إىل وقف البناء .وكام قال متحدث باسم الخارجية الربيطانية
يف بيان له :املستوطنات غري قانونية مبوجب القانون الدويل ،وتجازف
بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتني .ندعو إىل وقف بنائها يف القدس
الرشقية وباقي الضفة الغربية فو ًرا.
(الرشق األوسط)2021/1/18 ،

 2021/1/18أعلن عضو اللجنة املركزية لحركة "فتح" ،نارص القدوة،
رفضه ملا يتم الحديث عنه من وجود قوائم انتخابية مشرتكة بني
حركتي "فتح" و"حامس" يف االنتخابات القادمة ،واصفًا إياها بأنها
"غري دميقراطية" و"انتهازية" و"غري ممكنة سياس ًيا".
(العريب الجديد)2021/1/18 ،

 2021/1/19ر ّحبت فرنسا بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس
مرسو ًما بشأن تحديد مواعيد إجراء االنتخابات الترشيعية والرئاسية
وانتخابات املجلس الوطني الفلسطيني.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/1/19 ،

 2021/1/19أكد مرزوق الغانم ،رئيس مجلس األمة الكويتي،
عىل موقف بالده الداعم للشعب الفلسطيني والحقوق الوطنية
الفلسطينية وإنهاء االحتالل وفقًا للرشعية الدولية .وقال الغانم" :إن
الكويت لن تكون من ضمن الدول التي تهرول نحو التطبيع املجاين
مع االحتالل".
(الرسالة نت)2021/1/19 ،

 2021/1/20أظهرت إحصائية صادرة عن مجلس املستوطنات يف
الضفة الغربية أ ّن عدد مستوطني الضفة الغربية واألغوار مبا ال
يشمل القدس املحتلة ،زاد عىل  476ألفًا .ووفق اإلحصائية ،فإ ّن
نسبة "منو السكان" يف املستوطنات خالل  ،2020بلغت  2.6يف املئة،
متجاوز ًة بذلك نسبة النمو السكاين داخل الخط األخرض والتي بلغت
 1.7يف املئة.
(ألرتا فلسطني)2021/1/20 ،

 2021/1/20عاد الحساب الرسمي للسفري األمرييك لدى إرسائيل
عىل تويرت إىل صيغته السابقة تحت عنوان "السفري األمرييك لدى
إرسائيل" ،بعد تغيريه ،مدة ساعتني إىل صيغة "السفري األمرييك لدى
إرسائيل والضفة الغربية وغزة" .ورصدت مواقع إخبارية عدة عودة
الحساب إىل صيغته السابقة بعد تقارير نرشتها وسائل إعالم أمريكية
وإرسائيلية ،موثقة بالصورة ،عن التغيري الذي طرأ عىل حساب السفري

رئيسا
األمرييك لدى إرسائيل ،بعد نحو ساعتني من تنصيب جو بايدن ً
للواليات املتحدة.
(قناة الحرة)2021/1/20 ،

 2021/1/20أكّد وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،أ ّن الرئيس
املنتخب جو بايدن لن يعود عن قرار إدارة دونالد ترامب االعرتاف
بالقدس عاصم ًة إلرسائيل ،لكنه يرى أ ّن التسوية الوحيدة القابلة
"حل الدولتني".
لالستمرار يف النزاع الفلسطيني اإلرسائييل هي ّ
(فرانس )2021/1/20 ،24

 2021/1/21طالب رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،املجتمع
الدويل ،وال سيام االتحاد األورويب ،بالضغط عىل إرسائيل لتمكني
الفلسطينيني يف القدس املحتلة من املشاركة يف االنتخابات العامة ،وفق
ما تنص عليه االتفاقيات املوقعة ،يف حني دعا العامل إىل إرسال مراقبني
لإلرشاف عىل االنتخابات .وقال اشتية" :الدميقراطية الفلسطينية
يجب ّأل تكون رهينة ملزاج االحتالل اإلرسائييل ،واالتفاقيات تنص
عىل السامح لكل الفلسطينيني يف قطاع غزة والضفة الغربية ،مبا فيها
القدس ،باملشاركة يف االنتخابات يف التصويت والرتشح ،ونريد من
املجتمع الدويل أن يضع ثقله من أجل ذلك".
(العريب الجديد)2021/1/21 ،

 2021/1/21وافقت الحكومة اإلرسائيلية عىل تخصيص  14مليون
شيكل الستكامل مخططات تسمح مبوجبها بدء العمل يف الطريق
املسمى "طريق السيادة" ،يف إطار مخطط البناء يف املرشوع االستيطاين
املعروف باسم " "E1رشق القدس ،والذي يشمل فصل املدينة عن
باقي مناطق الضفة ،وكذلك فصل شامل الضفة عن جنوبها .وقد
جاء تصديق ذلك خالل لقاء ُعقد مبشاركة رئيس الوزراء اإلرسائييل
بنيامني نتنياهو ،ووزيرة النقل بتسالئيل سموتريتش ،ووزير املالية
يرسائيل كاتس ،ورئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم ،ومبوجب
املخطط سيتم إغالق مدخل العيزرية الشاميل ،ونقل حاجز الزعيم
باتجاه مستوطنة ميشور أدوميم ،بكل ما يرتتب عىل ذلك من فصل
مستوطنة معاليه أدوميم عن الفضاء الفلسطيني بواسطة الجدار.
(القدس العريب)2021/1/21 ،

 2021/1/22قال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
"أوتشا" يف تقرير اليوم الجمعة ،إن "السلطات اإلرسائيلية هدمت
أو صادرت  24مبنى ميلكه فلسطينيون يف مختلف أنحاء املنطقة
(ج) بحجة االفتقار إىل ُرخَص البناء" .وأضاف املكتب أن عمليات
شخصا وإلحاق األرضار بنحو 70
الهدم واملصادرة "أدت إىل تهجري ً 34
آخرين" .ويغطي تقرير "أوتشا" الفرتة ما بني  5و 18كانون الثاين/
يناير  .2021وأشار التقرير إىل أنه يف الفرتة ذاتها "اقتلعت السلطات
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اإلرسائيلية نحو  1370شجرة ميلكها فلسطينيون بحجة اإلعالن عن
األرايض التي كانت مغروسة فيها 'أرايض دولة' يف الضفة الغربية".
(عرب )2021/1/22 ،48

 2021/1/23دعا الفلسطينيون مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة إىل إضافة رشكات جديدة قالوا إنها بدأت العمل
مع املستوطنات اإلرسائيلية إىل قاعدة بياناته التي تضم الرشكات
املتعاملة مع املستوطنات يف الضفة الغربية .ويف عام  ،2020حدد
مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  112رشكة
قال إن لها روابط تجارية مبستوطنات يهودية يف الضفة الغربية.
وذكر تقرير صدر يف جنيف عام  2020بعد تأجيل طويل أن  94رشكة
من املؤسسات املعنية مقرها إرسائيل و 18يف ست دول أخرى هي
الواليات املتحدة وبريطانيا ولوكسمبورغ وهولندا وتايلند وفرنسا.
(إذاعة سويرسا العاملية)2021/1/23 ،

 2021/1/23شدد وزير الخارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان
آل سعود عىل موقف اململكة من أن التوصل إىل اتفاق سالم مع
إرسائيل يتوقف عىل تنفيذ مبادرة السالم العربية.
(فرانس )2021/1/23 ،24

 2021/1/23أكّد وزير العمل الفلسطيني نرصي أبو جيش ،إقرار
شيقل للعاملني يف كافة القطاعات،
رفع الحد األدىن لألجور إىل ً 1950
سواء الحكومية أم الخاصة ،محذ ًرا غري امللتزمني بالقرار الذي سيبدأ
تطبيقه مطلع عام  ،2022بالوقوع تحت طائلة القانون.
(ألرتا فلسطني)2021/1/23 ،

 2021/1/24أعلنت إرسائيل افتتاح سفارتها يف أبوظبي ،وذلك بعد
ساعات قليلة من تصديق مجلس الوزراء اإلمارايت عىل فتح سفارة يف
تل أبيب ،ويف غضون ذلك أعربت اإلدارة األمريكية الجديدة عن نيتها
"البناء عىل اتفاقيات التطبيع" .وقالت وزارة الخارجية اإلرسائيلية يف
بيان إن سفارتها يف اإلمارات فُتحت رسم ًيا ،وإن الدبلومايس إيتان
نائيه ،الذي سيقوم بأعامل السفارة إىل حني تحديد مقر دائم لها ،قد
وصل إىل أبوظبي.
(الجزيرة نت)2021/1/24 ،

 2021/1/24ص ّدقت الحكومة اإلرسائيلية عىل اتفاق تطبيع العالقات
مع املغرب ،بعد مرور ما يزيد عىل شهر منذ إعالن الرئيس األمرييك
السابق دونالد ترامب توصل الجانبني إليه.
(يس إن إن بالعربية)2021/1/24 ،

 2021/1/25ر ّحب وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف باملرسوم
الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،واملتعلق بإجراء
وعب الفروف يف رسالة تسلّمها وزير
االنتخابات العامة يف فلسطنيّ .
الخارجية واملغرتبني رياض املاليك ،من سفري روسيا االتحادية لدى

فلسطني غوشا ليفانفتش ،عن ترحيب روسيا يف املرسوم ،ودعمها
الكامل للقيادة الفلسطينية ،لحل االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
(قناة الحدث)2021/1/25 ،

 2021/1/28انتقد عاهل األردن امللك عبد الله الثاين ،الخميس،
عدم توفري إرسائيل اللقاح ضد كوفيد 19-للفلسطينيني ،مؤك ًدا أنه
ال ميكن لإلرسائيليني أن يكونوا بأمان من الفريوس من دون توفريه
للفلسطينيني .وقال امللك خالل مشاركته عرب آلية االتصال املريئ يف
أعامل املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس "لقد حقق اإلرسائيليون
نجا ًحا كب ًريا يف استخدام اللقاح [لهم] ،لكن ليس للفلسطينيني".
(القدس العريب)2021/1/28 ،

 2021/1/28أعربت فرنسا عن استعدادها للعمل مع جميع
األطراف الراغبة يف اإلسهام يف تسوية الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل
تسوي ًة عادلة ودامئة ،ضمن إطار القانون الدويل ووفق املعايري املتّفق
عليها ،بحسب ما جاء يف بيان صادر عن القنصلية الفرنسية العامة
يف القدس.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/1/28 ،

 2021/1/29ر ّحب وزير الخارجية اإليرلندي سيمون كوفيني،
بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلجــراء االنتخابات
الفلسطينية العامة.
(وكالة م ًعا)2021/1/29 ،

 2021/1/30قالت وزيرة خارجية كوسوفو ،ميليزا هاراديناج-ستوبال،
يف بيان إ ّن "االعرتاف من جانب إرسائيل هو أحد أعظم إنجازات
جمهورية كوسوفو ،وقد أتاحت ذلك صديقتنا وحليفتنا األبدية
الواليات املتحدة األمريكية".
(التلفزيون العريب)2021/1/30 ،

 2021/1/31و ّجه أمري دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،اليوم
األحد ،بتخصيص منحة مالية لقطاع غزة بقيمة  360مليون دوالر
أمرييك ،تُرصف عىل مدى عام كامل ،اعتبا ًرا من كانون الثاين /يناير
 .2021وقال الديوان األمريي يف بيان له إن هذه املنحة تأيت يف إطار
مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق املحارص يف
قطاع غزة.
(العريب الجديد)2021/1/31 ،

 2021/2/1كشف رئيس الــوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن
إجراء اتصاالت رسمية مع اإلدارة األمريكية الجديدة بعد مقاطعة
فلسطينية لإلدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب؛ ر ًدا عىل اعرتافها
اتصال مع إدارة
ً
بالقدس عاصم ًة إلرسائيل .وقال اشتية إنه أجرى
الرئيس األمرييك الجديد جو بايدن ممثَّلة يف مسؤول ملف الشؤون
الفلسطينية واإلرسائيلية يف وزارة الخارجية األمريكية هادي عمرو.
(الجزيرة نت)2021/2/1 ،
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 2021/2/1قال أمني رس اللجنة املركزية لحركة "فتح" اللواء جربيل
الرجوب ،إن الحوار الوطني الشامل سيبدأ يف العاصمة املرصية
القاهرة ،يف  8شباط /فرباير  .2021وأضاف أن الوفود املشاركة
يف الحوار ستصل إىل القاهرة قبل ذلك بيوم .وقال" :ذاهبون إىل
حوار القاهرة ،كام قال الرئيس محمود عباس ،بعقول مفتوحة ،من
أجل التوصل إىل النتائج التي يتمناها شعبنا الفلسطيني وتخدم
قضيتنا العادلة".

وجاء ذلك خالل لقاء بقطاع غزة جمعه بكل من ماتياس شاميل ،مدير
عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "األونروا" ،ونويل
تسيكوراس ،مدير مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
"أوتشا" ،بحسب بيان للجنة القطرية .وقالت اللجنة إن "العامدي
أكد مواصلة جهود قطر ،ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني
مبختلف أنواع الدعم ،والذي كان آخره إعالن أمريها تقديم منحة
مالية بقيمة  360مليون دوالر لسكان غزة للعام الحايل".

 2021/2/2أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أنه بحث
مع مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية واإلرسائيلية بوزارة الخارجية
األمريكية هادي عمرو ،سبل إعادة العالقات الثنائية والوضع السيايس
الراهن .وقال اشتية ،يف كلمة له خالل اجتامع حكومي يف رام الله،
إنه "أجرى اتصالً مع عمرو [مل يحدد متى] ،ومتت مناقشة سبل
إعادة العالقات الفلسطينية  -األمريكية" .وأضاف اشتية أنه ناقش
خالل االتصال مع عمرو "فتح املكاتب الدبلوماسية والقنصلية،
وعودة املساعدات األمريكية ،ودعم وكالة [األمم املتحدة لـ] غوث
وتشغيل الالجئني (األونروا) ،وسبل دفع العملية السياسية قد ًما".

 2021/2/2قال الناطق الرسمي الجديد باسم وزارة الخارجية
األمريكية ،نيد برايس ،إن إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن عازمة عىل
استئناف دعم الفلسطينيني ،خاصة يف مجال املساعدات اإلنسانية،
كون ذلك يف مصلحة الواليات املتحدة.

(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/2/1 ،

(وكالة األناضول)2021/2/2 ،

 2021/2/2دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إقدام قوات
االحتالل اإلرسائيلية عىل تنفيذ عملية تهجري قرسي إلحدى عرشة
أرسة من عائلتي العواودة وأبو الكباش يف قرية حمصة الفوقا
البقيعة يف األغوار الشاملية ،بهدمها املساكن واملنشآت ومصادرة
الخيم واملمتلكات والربكسات وحظائر األغنام التي تعود إىل العائلتني
املكونتني من  85فر ًدا .ووصف اشتية العملية بإرهاب الدولة املنظم
الذي ينطوي عىل تطهري عرقي ألصحاب األرض األصليني لصالح
املستوطنني الطارئني يف إطار املزايدات التي تسبق االنتخابات
اإلرسائيلية الرابعة التي يدفع شعبنا مثنها من أرضه وممتلكاته ووجع
معاناته .وطالب اشتية املجتمع الدويل بالتدخل العاجل إلدانة تلك
العملية وتوفري الحامية للمواطنني يف القرى والبلدات والخرب التي
تتعرض ألوسع عملية هدم ملساكنهم ومصادرة ألراضيهم .كام طالب
اشتية اإلدارة األمريكية الجديدة لرتجمة أقوالها إىل أفعال بحامية حل
الدولتني من خطر االستيطان ،وتنفيذ القرار الصادر عن مجلس األمن
رقم  2334الذي يدين االستيطان ويدعو إىل وقفه.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/2/2 ،

 2021/2/2أعربت املفوضية األوروبية عن أسفها لقرار جمهورية
كوسوفو فتح سفارتها لدى إرسائيل يف مدينة القدس.
(وكالة م ًعا)2021/2/2 ،

 2021/2/2أكّد رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة ،السفري محمد
العامدي ،أن بالده مستمرة يف جهودها لدعم الشعب الفلسطيني.

(وكالة األناضول)2021/2/2 ،

(القدس)2021/2/2 ،

 2021/2/3قال مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان باألرايض
املحتلة (بتسيلم) إن "إرسائيل تواصل سياسة النقل القرسي للسكان
الفلسطينيني" بعد أن جددت حملة الهدم الواسعة يف ُحمصة،
وإطالق تدريبات عسكرية موسعة بني منازل سكان مسافر يطا
وحقولهم ،والتي من املتوقع أن تستمر فرت ًة إضافية.
(األيام)2021/2/3 ،

 2021/2/4حذرت نائبة املفوض العام لوكالة األمم املتحدة لغوث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا) ،ليني ستينيث ،خالل لقائها
مبمثيل الدول املضيفة لالجئني ،من خطورة الوضع املايل للوكالة ،الذي
وصل إىل درجة أنها وفرت رواتب موظفيها لشهري ترشين الثاين/
نوفمرب وكانون األول /ديسمرب املاضيني بصعوبة بالغة.
(الغد)2021/2/4 ،

 2021/2/5قررت الدائرة التمهيدية األوىل للمحكمة الجنائية الدولية،
باألغلبية ،أن االختصاص اإلقليمي للمحكمة يف حالة فلسطني ،وهي
دولة طرف يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،ميتد إىل
األرايض التي تحتلها إرسائيل منذ عام  ،1967مبا يف ذلك غزة والضفة
الغربية والقدس الرشقية ،لتم ّهد بذلك الطريق أمام ادعائها لفتح
تحقيق بارتكاب جرائم حرب من جانب الجيش اإلرسائييل.
(العريب الجديد)2021/2/5 ،

 2021/2/5ر ّحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالقرار
الصادر عن املحكمة الجنائية الدولية ،بغالبية أعضائها ،والذي أكدت
مبوجبه واليتها القضائية عىل األرايض الفلسطينية املحتلة عام ،1967
مبا فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ،وأن فلسطني دولة عضو
يف نظام روما األسايس.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/2/5 ،
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 2021/2/6أوضح مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف
األرض الفلسطينية املحتلة "أوتشا" يف تقرير "حامية املدنيني" الذي
يغطي الفرتة  19كانون الثاين /يناير  1 -شباط /فرباير  ،2021أن
شخصا ،وإلحاق األرضار بـ 600
عمليات الهدم أدت إىل تهجري 80
ً
آخرين .وبحسب التقريرُ ،سجلت جميع املباين املهدومة ،باستثناء
واحد منها ،وجميع األشخاص املهجرين ،يف منطقة (ج) بالضفة
الغربية .وذكر التقرير أن  45مبنى ،أي نحو  70يف املئة من تلك املباين
يقع يف  4تجمعات سكانية يف األغوار الفلسطينية "غور األردن" ،كام
ُهدم مبنى يف قرية الولجة (بيت لحم) داخل حدود بلدية القدس
التي تحددها سلطات االحتالل اإلرسائييل .وهدمت سلطات االحتالل
أو صادرت  21مبنى يف حمصة البقيعة "الفوقا" ،يف يوم  3شباط/
فرباير ،بعد يومني من تنفيذ عملية سابقة يف املوقع ذاته ،وأسفرت
طفل.
شخصا ،من بينهم ً 35
العمليتان العسكريتان عن تهجري ً 60
(عرب )2021/2/6 ،48

 2021/2/8أكّد بيان صادر عن املجلس األمني الوزاري اإلرسائييل
املصغر رفضه رفضً ا قاط ًعا ما وصفه بالقرار الشائن للمحكمة الجنائية
الدولية التي أقرت فتح تحقيق يف جرائم حرب اقرتفتها إرسائيل يف
األرايض الفلسطينية .وقد قرر املجلس الوزاري األمني ،وفق البيان،
تكليف جهات معينة باتخاذ خطوات مطلوبة لحامية مصالح إرسائيل
والدفاع عن مواطنيها وجنودها أمام قرار املحكمة .وأضاف البيان
أن املحكمة الجنائية الدولية ليست مخولة باعتامد هذا القرار ،وأن
إرسائيل ليست دولة عض ًوا فيها ،وأن السلطة الفلسطينية ال تتمتع
مبكانة دولة.
(الجزيرة نت)2021/2/8 ،

 2021/2/8أكد إسامعيل هنية ،رئيس املكتب السيايس لحركة
"حــاس" ،أن الحركة مستعدة يف غــزة التخاذ كل اإلجــراءات
املطلوبة من أجل إنجاح االنتخابات القادمة ،داعيًا السلطة الوطنية
الفلسطينية إىل صون الحريات يف الضفة الغربية ،وتأمني االنتخابات
يف القدس ،للوصول إىل الهدف ذاته .ودعا هنية الفصائل املشاركة
يف حوارات القاهرة إىل تح ّمل "هذه املسؤولية التاريخية" ،من أجل
تشكيل مشهد حضاري ،يعكس تضحيات الشعب الفلسطيني ،ويق ّدر
مقاومته وشهداءه وجرحاه ،عرب االنتخابات الترشيعية والرئاسية
وانتخابات املجلس الوطني.
(ألرتا فلسطني)2021/2/8 ،

 2021/2/8كشف نقيب األطباء الفلسطينيني ،شوقي صبحة ،أن 37
ألف جرعة من لقاح "فايزر" ،سوف تصل خالل أيام إىل األرايض
الفلسطينية ،مؤك ًدا أن عملية التطعيم يف صفوف الكوادر الطبية
مستمرة .وقال يف مقابل ٍة خاصة بـ "ألرتا فلسطني"" :ال توجد إحصائية
حول األعداد التي تلقّت التطعيم حتى اليوم ،لكن العملية يف األرايض

الفلسطينية تسري من األ ْوىل فاألوىل" .وأشار صبحة إىل أن اللقاح
أُعطي يف البداية للعاملني يف مراكز عالج مرىض كورونا ،ثم للكوادر
التي تعمل عىل أخذ العينات ،ثم للعاملني يف مراكز العناية املكثفة،
معق ًبا" :بعد األطباء ،وبحسب برنامج وزارة الصحة ،والربوتوكول الذي
أع ّدته ،فسوف يأخذ اللقاح كبار السن ،وأصحاب األمراض املزمنة".
ولدى سؤاله عام لو كان أطباء القطاع الخاص واألهيل سيستفيدون
من لقاح كورونا ،أجاب بقوله" :ال فرق بينهم .التطعيم يسري حسب
كل من مستشفى النجاح ،واملستشفى االستشاري
األولوية ،لقد زودنا ً
العريب بجزء من هذه اللقاحات ،وهناك برنامج واضح سوف يشمل
الجميع" ،واصفًا األطباء بـ "رأس الحربة" يف مواجهة الجائحة" ،بل إن
منهم من كانوا ضحايا لها سواء باملوت أو اإلصابة" .وأرجع السبب يف
"قلة عدد التطعيامت لألطباء حتى اللحظة" ،وفق إفادته ،إىل "عدم
وجود كميات كافية للجميع" ،مضيفًا" :وصل إلينا حتى اآلن 2000
جرعة من رشكة موديرنا ،و 10آالف جرعة من اللقاح الرويس ،ومن
املتوقع أن يصل يف األيام القليلة القادمة حواىل  37ألف جرعة من
لقاح رشكة فايزر".
(ألرتا فلسطني)2021/2/8 ،

 2021/2/9أكدت الفصائل الفلسطينية يف البيان الختامي الصادر
عن الحوار الوطني الفلسطيني التزامها بالجدول الزمني الذي حدده
مرسوم االنتخابات الترشيعية والرئاسية ،مع التأكيد عىل إجرائها يف
مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من دون استثناء ،والتع ّهد
باحرتام وقبول نتائجها .واتفق املجتمعون عىل دعم لجنة االنتخابات
املركزية والعمل عىل تذليل أي معوقات تواجهها ،کي تتمكن من
القيام مبهامتها عىل أكمل وجه .كام اتفقوا عىل عقد اجتامع للفصائل
الفلسطينية يف القاهرة يف آذار /مارس  2021بحضور رئاسة املجلس
الوطني ولجنة االنتخابات للتوافق عىل األسس واآلليات التي يتم من
خاللها استكامل تشكيل املجلس الوطني الجديد.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/2/9 ،

 2021/2/9أجرى رئيس املكتب السيايس لحركة "حامس" ،إسامعيل
اتصال هاتف ًيا مع رئيس السلطة محمود عباس ،جرى خالله
ً
هنية،
تبادل التهنئة بالتوصل إىل االتفاق يف القاهرة ،وتم التأكيد عىل امليض
سويًا وم ًعا لتنفيذ االتفاق عىل طريق إجراء االنتخابات بتواريخها
املحددة ،الترشيعية ثم املجلس الوطني ،وأن ت ُجرى عىل نحو يعكس
الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني.
(الرسالة نت)2021/2/9 ،

 2021/2/9جدد االتحاد األورويب دعوته الحكومة اإلرسائيلية إىل
وقف كل أشكال التوسع االستيطاين املستمر ،مبا يف ذلك يف القدس
الرشقية واملناطق الحساسة مثل "هار حوما" و"جفعات هاماتوس"
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و" ،"E1معربًا عن أسفه لهدم وتدمري إرسائيل خربة حمصة الفوقا
يف األغوار الفلسطينية.
(وكالة م ًعا)2021/2/9 ،

 2021/2/9قالت حركة الجهاد اإلسالمي يف بيان لها "فيام يتعلق
بانتخابات السلطة ،فإن الحركة قررت عدم املشاركة يف انتخابات
'مسقوفة' باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني
وثوابته" .وأضافت أننا "نرى أن املدخل الصحيح للوحدة الوطنية
يتمثل يف التوافق عىل برنامج سيايس يعزز صمود الشعب ويحمي
مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء
انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن املجلس الترشيعي ،وإعادة
االعتبار مليثاقها ومتثيلها لجميع الفلسطينيني يف كل أماكن وجودهم،
واعتبارها املرجعية لكل املؤسسات الفلسطينية يف الداخل والخارج،
وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه يف جلسات الحوار القادمة التي ستجري
يف شهر آذار /مارس املقبل" ،وفق ما أكده بيان القاهرة.
(سبوتنيك عريب)2021/2/9 ،

 2021/2/10انطلقت رسم ًيا أوىل مراحل العملية االنتخابية
الفلسطينية ،من خالل البدء بعملية التسجيل امليداين ،التي تستمر
حتى  16شباط /فرباير الجاري ،وذلك بعد النجاحات التي ُحققت
بتوافق الفصائل الفلسطينية قبل انطالق العملية بـ  12ساعة تقري ًبا،
عىل وثيقة تضمن سري العملية الدميقراطية من دون معوقات.
(القدس العريب)2021/2/10 ،

فرباير الجاري ،فتهدم وتصادر  16مبنى جدي ًدا وحظرية" .وحسب
التقرير ،فإن غالبية العائالت املهجرة تواجه خط ًرا متجد ًدا بالتهجري
القرسي ،يف حني تتفاقم أحوالهم سو ًءا يف فصل الشتاء ،ويف ظل تفيش
جائحة كورونا.
(ألرتا فلسطني)2021/2/13 ،

 2021/2/14قرر وزير االتصاالت اإلرسائييل ،بيني غانتس ،أن تغطي
رشكات االتصاالت الخلوية اإلرسائيلية كامل الضفة الغربية عرب الجيل
الرابع ،خالل عامني.
(ألرتا فلسطني)2021/2/14 ،

 2021/2/14قال رئيس وفد حركة "فتح" للحوار الوطني الفلسطيني،
جربيل الرجوب ،إن الفصائل الفلسطينية اتفقت يف حوار القاهرة
عىل تشكيل حكومة ائتالف وطني عقب إجراء انتخابات املجلس
الترشيعي يف أيار /مايو  .2021وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت
األسبوع املايض عىل آليات إلجراء االنتخابات الترشيعية والرئاسية.
وأضاف الرجوب أن الحكومة ستضم األطياف الفلسطينية كافة،
وستنفّذ آليات متفقًا عليها بشأن إنهاء االنقسام الداخيل ،كام أنها
ستعمل عىل توحيد كافة مؤسسات وأجهزة الدولة األمنية واملدنية،
ورسم سياسة وطنية موحدة ترتكز عىل العدالة واملساواة يف
كافة املحافظات.
(الجزيرة نت)2021/2/14 ،

 2021/2/12سمح العدو اإلرسائييل لعضو اللجنة املركزية يف حركة
"فتح" ،الوزير حسني الشيخ ،بزيارة القيادي يف الحركة األسري مروان
الربغويث ،داخل سجن "هداريم" ،بعدما توالت أنباء عن نية الربغويث
دعم قامئة "فتحاوية" شبابية والرتشح بنفسه للرئاسة.

 2021/2/14أعلنت اإلمارات تسمية أول سفري لها يف إرسائيل .وأدى
محمد محمود الخاجة ميني توليه املنصب أمام الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،رئيس مجلس الوزراء اإلمارايت حاكم ديب .ونرش املكتب
اإلعالمي لحكومة ديب ،يف حسابه عرب تويرت ،صورة للحظة أداء الخاجة
اليمني أمام الشيخ محمد بن راشد.

 2021/2/12أكد املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية األمريكية،
نيد برايس ،أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهايئ التي يجب
حلها من خالل املفاوضات ،داعيًا إرسائيل إىل وقف الخطوات األحادية
الجانب التي تشمل ضم األرايض والنشاط االستيطاين والهدم.

 2021/2/14قالت مصادر مقربة من حركة "حامس" إن الحركة متيل
إىل ترشيح قيادات الصف الثاين والثالث فيها ،إضافة إىل كفاءات
وطنية ومستقلة ،لالنتخابات الترشيعية املقبلة.

(األخبار)2021/2/12 ،

(األيام)2021/2/12 ،

 2021/2/13رصد تقري ٌر ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية "أوتشا" ،نُرش اليوم السبت 178 ،عملية هدم ،ملبانٍ
لفلسطينيني يف الضفة الغربية منذ مطلع عام  ،2021بحجة البناء
من دون ترخيص .وأكّد التقرير أن هدم تلك املباين أسفر عن تهجري
طفل ،مش ًريا إىل تغ ّول "إرسائيل" يف
شخصا ،من بينهم ً 140
259
ً
عمليات الهدم بتجمع "حمصة" يف األغوار الشاملية .وقال التقرير:
"إن سلطات االحتالل ه ّجرت  9عوائل فلسطينية مكونة من 90
فر ًدا ،بسبب هدم منشآتهم يف التجمع ،لتعود يف الثامن من شباط/

(يس إن إن بالعربية)2021/2/14 ،

(ألرتا فلسطني)2021/2/14 ،

 2021/2/17أعلنت لجنة االنتخابات املركزية عن انتهاء مرحلة
تسجيل الناخبني متهي ًدا للمشاركة يف االنتخابات الترشيعية والرئاسية
املقبلة .وقالت اللجنة إ ّن  421ألفًا س ّجلوا أسامءهم منذ إعالن
املرسوم الرئايس الخاص مبوعد االنتخابات ،ليبلغ إجام ّيل املسجلني
 2.622مليون ،بنسبة  93.3يف املئة ،من أصل  2.809مليون يحق
لهم التسجيل وفق تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
وذكرت اللجنة أنه مبوجب املدد القانونية املعلنة مسبقًا ،ستبدأ
اعتبا ًرا من صباح اليوم األربعاء عملية إدارة وتنقيح بيانات املسجلني،
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واالستعداد ملرحلة النرش واالعرتاض التي ستنطلق يف األول من آذار/
مارس  ،2021وتستمر ثالثة أيام.

العامة ،عىل أن يكون ملز ًما لألطراف كافة يف أرايض دولة فلسطني ،يف
وقت يجري فيه االستعداد إلجراء االنتخابات العامة.

 2021/2/18تنطلق املرحلة األوىل من االنتخابات الداخلية الختيار
القادة الجدد لحركة "حامس" ،يف  19شباط /فرباير .وبحسب ما
نقلت األنباء ،فإن اللجان التحضريية أمتّت كافة الرتتيبات املتعلقة
باالنتخابات الداخلية للحركة ،لتبدأ يف قطاع غزة كمرحل ٍة أوىل.
وتشمل انتخابات الحركة ثالثة أقاليم ،هي :قطاع غزة ،والضفة
الغربية ،وإقليم خارج األرايض الفلسطينية.

 2021/2/20أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسو ًما يقيض
بتخصيص سبعة مقاعد عىل األقل يف املجلس الترشيعي املقبل
للمواطنني املسيحيني.

(ألرتا فلسطني)2021/2/17 ،

(ألرتا فلسطني)2021/2/18 ،

 2021/2/18أعلنت سلطات االحتالل اإلرسائييل أنه ،اعتبا ًرا من
العمل الفلسطينيني بني الضفة
 21شباط /فرباير ،سيُسمح بتنقل ّ
الغربية وداخل الخط األخرض ،يوم ًّيا كام يف األوقات االعتيادية.
وبحسب القرار الذي نرشه منسق أعامل الحكومة اإلرسائيلية يف
الضفة وغزة ،فلن يتم إلزام العامل من كافة القطاعات ،مبا يف ذلك
البناء والزراعة ،باملكوث داخل الخط األخرض مدة طويلة ،مع رضورة
االلتزام بتعليامت وزارة الصحة اإلرسائيلية عند املرور عرب املعابر
بالحرص عىل وضع كاممات والحفاظ عىل املسافة اآلمنة .ويخالف
القرار اإلرسائييل قرار الحكومة الفلسطينية الذي أعلنه الناطق
باسمها ،والقايض مبنع تنقّل العامل الفلسطينيني بني الضفة والخط
األخرض ،ضمن إجراءات الحد من تفيش فريوس كورونا.
(ألرتا فلسطني)2021/2/18 ،

 2021/2/20وصف تقري ٌر أصدره مكتب املنسق الخاص لألمم
املتحدة لعملية التسوية يف الرشق األوسط ،تور وينسالند ،عام 2020
بعام "االنتكاسات" الفلسطينية ،بسبب ما أفرزته جائحة "كورونا"
من واقعٍ اقتصادي ومايل صعب.
(ألرتا فلسطني)2021/2/20 ،

 2021/2/20قال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
"أوتشا" إن السلطات اإلرسائيلية هدمت أو صادرت  89مبنى خالل
أسبوعني .وقال يف تقرير أرسله لـ "األيام"ُ " :هدم  89مبنى ميلكه
فلسطينيون أو صودر بحجة االفتقار إىل رخص البناء ،ما أدى إىل
طفل ،وإلحاق األرضار بـ 330
شخصا ،من بينهم ً 83
تهجري 146
ً
آخرين عىل األقــل" .وأضــاف أنه يف يومي  3و 8شباط ،هدمت
السلطات اإلرسائيلية  37مبنى ،معظمها جرى التربع بها ،يف تجمع
طفل،
شخصا ،من بينهم ً 35
حمصة البقيعة يف غور األردن ،و ُه ِّجر ً 60
يف هاتني الحادثتني.
(األيام)2021/2/20 ،

 2021/2/20أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسو ًما رئاس ًيا
بشأن تعزيز الحريات العامة ،أكد فيه عىل توفري مناخات الحريات

(العريب الجديد)2021/2/20 ،

(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/2/20 ،

 2021/2/21قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني املشاركة يف
االنتخابات الفلسطينية العامة القادمة.
(وكالة األناضول)2021/2/21 ،

 2021/2/21أكدت مرص وفلسطني أهمية تعزيز التعاون يف قطاع
خاصة الغاز الطبيعي .وجاء
الطاقة والرثوات واملصادر الطبيعيةّ ،
املل ،وزير البرتول والرثوة املعدنية
ذلك خالل اجتامع املهندس طارق ّ
املرصي ،مع الدكتور محمد مصطفى ،رئيس مجلس إدارة صندوق
االستثامر الفلسطيني ،بحضور املهندس ظافر ملحم ،رئيس سلطة
الطاقة الفلسطينية ،يف مق ّر الرئاسة مبدينة رام الله مساء اليوم،
وهي الزيارة األوىل للوزير املرصي إىل فلسطني .وناقش الجانبان
خالل االجتامع سبل النهوض بالتعاون القائم يف هذا القطاع الحيوي،
املل خالل االجتامع عىل موقف مرص الثابت
حيث أكّد املهندس ّ
والداعم للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ،مبا فيها حقه يف
استغالل موارده الطبيعية وسيادته عىل هذه املوارد ،ويف مقدمتها
حقل غاز غ ّزة.
(العني اإلخبارية)2021/2/21 ،

 2021/2/22ذكرت وزارة الخارجية األمريكية أن الوزير أنتوين
بلينكن أبلغ نظريه اإلرسائييل غايب أشكينازي أن حل الدولتني للرصاع
اإلرسائييل الفلسطيني هو األفضل ملستقبل إرسائيل .وقالت الوزارة
إن بلينكن أكد ألشكينازي يف اتصال هاتفي أن إدارة الرئيس جو
بايدن "تؤمن بأن حل الدولتني هو أفضل سبيل لضامن مستقبل
إرسائيل كدولة يهودية ودميقراطية تعيش يف سالم إىل جانب دولة
فلسطينية دميقراطية وقابلة للحياة".
(الجزيرة نت)2021/2/22 ،

 2021/2/23طلبت فلسطني عقد مؤمتر دويل لتعديل اتفاق باريس
االقتصادي مع إرسائيل ،وحشد الدعم الدويل لالقتصاد الفلسطيني يف
مواجهة تداعيات جائحة كورونا ،وجاء ذلك خالل كلمة وزير املالية
الفلسطيني ،شكري بشارة ،اليوم الثالثاء ،أثناء اجتامع افرتايض للجنة
ارتباط تنسيق املساعدات الدولية للفلسطينيني .وقال بشارة" :مر
 26عا ًما منذ تطبيق بروتوكول باريس ،وحان الوقت إلصالح أساليب
عمله وبنوده ،إنها مسألة بقائنا اقتصاديًا" .وأضاف" :إن الربوتوكول
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يضيف مزي ًدا من القيود عىل أذرع االقتصاد املحيل [الفلسطيني]،
وتستغل إرسائيل بنوده لتحقيق مصالحها".
(العريب الجديد)2021/2/23 ،

 2021/2/25أعلن السفري محمد العامدي ،رئيس اللجنة القطرية
إلعادة إعامر غزة ،أن دولة قطر تعهدت بتوفري مبلغ  60مليون
دوالر أمرييك ،لتمويل مرشوع تزويد قطاع غزة بالغاز الالزم لحل أزمة
الكهرباء .وأكد السفري العامدي خالل اجتام ٍع ُعقده أمس األربعاء
عرب "الفيديو كونفرانس" ،مع رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد
اشتية ،وممثل االتحاد األورويب لدى فلسطني ،السيد سفني كون فون
بورغسدورف ،أن هذ املبلغ سيخصص لتمديد أنابيب نقل الغاز من
داخل الجانب اإلرسائييل ،يف حني تع ّهد االتحاد األورويب بتوفري مبلغ
 20مليون يورو الستكامل التمديدات داخل قطاع غزة .من جهته،
مث ّن اشتية الدعم القطري واألورويب إلمتام املرشوع ،مشد ًدا عىل
أهميته ،والذي يهدف إىل نقل الغاز من الجانب اإلرسائييل لتزويد
محطة توليد الكهرباء يف قطاع غزة .وأكد اشتية أن هذا املرشوع من
شأنه أن يوفر قدرة كهربائية أعىل ،وأن يحقق انتظا ًما للتيار يف قطاع
غزة ،ما يعني حل مشكلة الكهرباء يف غزة جذريًا .وخالل االجتامع،
ناقش املجتمعون خطط تطوير محطة توليد الكهرباء الوحيدة يف
بديل من الوقود السائل.
غزة وآليات تحويلها للعمل عىل الغاز ً
(الراية)2021/2/25 ،

 2021/2/25هاجم السيناتور األمرييك بريين ساندرز ،إرسائيل بصفتها
قوة محتلة ،لقيامها بنقل لقاحات "كورونا" إىل دول مختلفة يف

بدل من إعطائها للفلسطينيني .وقال ساندرز يف تغريدة عىل
العاملً ،
حسابه عىل "تويرت" ،إن إرسائيل ،بصفتها قوة محتلة ،مسؤولة عن
صحة جميع األشخاص الخاضعني لسيطرتها ،مش ًريا إىل أنها ملزمة
بتقديم اللقاحات للفلسطينيني .وأضاف "من املشني أن يقوم نتنياهو
باستخدام لقاحات احتياطية ملكافأة حلفائه األجانب ،بينام ال يزال
الكثري من الفلسطينيني يف األرايض املحتلة ينتظرون".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/2/25 ،

 2021/2/27شدد السيد تور وينسالند ،املنسق الخاص لألمم
املتحدة لعملية السالم يف الرشق األوسط ،عىل أهمية إعادة األمل
للفلسطينيني من خالل إمكانية تحقيق حل الدولتني وإحالل سالم
عادل ودائم وشامل.
(الوطن)2021/2/27 ،

 2021/2/27دعت األمم املتحدة واألعضاء األوروبيون يف مجلس
األمن ،إرسائيل إىل وقف هدم منشآت البدو يف غور األردن ،مطالبني
بوصول املساعدات اإلنسانية إىل تج ّمعهم يف منطقة حمصة البقيع.
ويف ختام دورة مجلس األمن ،أكدت إستونيا وفرنسا وإيرلندا والرنوج
واململكة املتحدة أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة
املمتلكات التي قامت بها إرسائيل مؤخ ًرا" وطاولت "منشآت ممولة
من االتحاد األورويب والجهات املانحة يف حمصة البقيع يف غور
وعبت تلك الدول عن قلقها أيضً ا من عواقب هذه القرارات
األردن"ّ .
طفل".
شخصا ،بينهم ً 41
"عىل مجتمع يضم حواىل ً 70
(فرانس )2021/2/27 ،24

