
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 صمود بوجه مخططات االحتالل في األغواراليشدد على استمرار  عباس

 في سجن "بالنقب"الفلسطينيين "كورونا" بين األسرى فيروس إصابات جديدة بـ

 مي": قرار كوسوفو فتح سفارة لها في القدس يتعارض مع القرارات األمميةالتعاون اإلسال"

 إقامة "مباراتي سالم" بين فريقين إماراتي وإسرائيلي

 إلعادة العالقات "إسرائيل"تركيا غاضبة من شروط : العبري  "واي نت"

: حوار القاهرة سيحدد شـلل الحية
 مشاركتنا في االنتخابات
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  السلطة:
 5  صمود بوجه مخططات االحتالل في األغواراليشدد على استمرار  عباس  2.
 5 لجنة االنتخابات": أهالي القدس يحق لهم الترشح واالقتراع دون اشتراط تسجيلهم  3.
 5 ي عنهرئيس التشريعي: التسجيل لالنتخابات أمانة وحق ال يجوز التخل  4.
 6 ضافيإأبو هولي يدعو "األونروا" للتحرك وحث المانحين على تقديم تمويل   5.
 6  الفلسطينية تشيد بمواقف السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني السلطة  6.
 7 ت تكمن بمساهمتها في إخراج شعبنا من أزمات متعددةالزعارير: أهمية االنتخاباالنائب   7.
 7 المستشار صرصور: المحلمة الدستورية تشلل أزمة قد تنسف العملية االنتخابية  8.
 7 النائب خريشة ينتقد غياب السلطة الفلسطينية وفتح عن جنازة عبد الستار قاسم  9.

 
  ومة:المقا
 8 يوجد مرشح رئاسي لفتح حتى اللحظة الرجوب: اتفقنا مع حماس على برنامج سياسي وال  10.
 8 مشتهى يشدد على موقف حماس المتمسك بإنجاز صفقة تبادل مشرفة  11.
 8 بالستيلية إلى أسلحة نارية في الضفةاالحتالل يزعم الكشف عن تحويل البنادق ال  12.
 9 يدين طلب كوسوفو فتح سفارة لها في القدس حماس  13.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 9 أطلق تصريحات عنصرية: نتنياهو يعين منسقا لملافحة الجريمة بالمجتمع العربي  14.
 9 وزير إسرائيلي يلّوح بإملانية شن هجوم على المنشآت النووية اإليرانية  15.
 10 تشمل غارات جوية وإجالء وسقوط عدد كبير من المدنيين: أميركية –تدريبات افتراضية إسرائيلية   16.
 10 نافيًا أنه يبادر إلى تمديد اإلغالق لتأجيلها نتنياهو يتعهد المثول أمام المحلمة  17.
 11 الكابينيت يبحث مستجدات النووي اإليراني وكوهين يطير لواشنطن  18.
 11 انتخابات الكنيست: شمولي يستقيل من الحلومة ويتنحى عن السياسة  19.
 11 انتخابات الكنيست: "ييش عتيد" و"يمينا" يقدمان قائمتي مرشحيهما  20.
 11 عاماً  16توسع نطاق التطعيم ليشمل من تزيد أعمارهم على  "إسرائيل"  21.
 12  ر القائمةأحزاب تتوافق على استمرا .. وثالثةمنصور عباس ينفصل عن القائمة المشتركة  22.
 12 أحزاب المستوطنين تقرر خوض االنتخابات بقائمة موحدة  23.
 12 استطالع: ال أغلبية لتشليل حلومة وغانتس وحولدائي خارج الكنيست  24.
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  :األرض، الشعب

 13 في سجن "بالنقب"الفلسطينيين ورونا" بين األسرى "كفيروس إصابات جديدة بـ  25.

 14 في جنين كبهامحمد العليا اإلسرائيلية تقرر هدم طابق واحد من منزل األسير المحلمة   26.

 14 اإلسرائيلي يهدم قرية في األغوار ومنازل بالقدساالحتالل جيش   27.

 14 لمتضامنين خيام 5يقتحم "خربة حمصة" ويفكك اإلسرائيلي االحتالل   28.

 14 ومستوطنون يقتحمون مقام يوسفشمال نابلس إصابات خالل مواجهات في سبسطية   29.

 15 غزةقطاع في دين والصياستهدف المزارعين االحتالل اإلسرائيلي ي  30.

 15 مقابر سيارات في غزة تتحول إلى مصدر للكسبتقرير:   31.
 

  مصر:
 15 مصر تتمسك بخطوة إيجابية تجاه الفلسطينيين شرطًا لزيارة نتنياهو: العبري  "والال  32.

 
  لبنان:

 16 إسرائيلية بأجواء جنوب لبنان : حزب هللا يطلق صاروخا باتجاه مسيرةبري عإعالم   33.
 

  عربي، إسالمي:
 16 العمادي: عباس خصص أرضًا في رام هللا إلقامة السفارة القطرية  34.
 16 عالقاتإلعادة ال "إسرائيل"تركيا غاضبة من شروط : العبري  "واي نت"  35.
 17 .. والدفاعات الجوية تتصدىةقصف إسرائيلي على جنوب سوري  36.
 17  إقامة "مباراتي سالم" بين فريقين إماراتي وإسرائيلي  37.
 17  موريتانيا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف االستيطان  38.
 18 تركيا تدين تعهد كوسوفو افتتاح سفارة لها في القدس  39.
 18 التعاون اإلسالمي": قرار كوسوفو فتح سفارة لها في القدس يتعارض مع القرارات األممية"  40.

 
  دولي:

 18 قاحات كورونا لصالح األراضي الفلسطينيةالقنصل البريطاني يرحب بإعالن تخصيص ل  41.
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  حوارات ومقاالت
 19 أميرة أبو الفتوح... هذا ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اآلن  42.
 23 مد عايشمح... إلى أين تسير حركة حماس؟  43.
 25  يونتان تسويف وكوبي ميخائيل... أم مناورة سياسية؟ "أوسلو".. انتهاء االنتخابات الفلسطينية  44.
 29 افرايم عنبر... .. هل تلجأ إسرائيل إلى ضربة استباقية ضد إيران؟"كابوس استراتيجي"خوفًا من   45.

 
 31 :كاريلاتير

*** 
 
 

 شلل مشاركتنا في االنتخابات : حوار القاهرة سيحددالحية  .1
قالت حركة "حماس"، األربعاء، إن "حوار القاهرة، : غزة، من 3/2/2021وكالة قدس برس، ذكرت 

بين الفصائل الفلسطينية، الذي سينطلق في الثامن من الشهر الجاري، سيحدد شكل مشاركتها في 
الحركة في غزة خليل الحية، جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس  االنتخابات القادمة".

وقال الحية "شكل مشاركتنا في االنتخابات مرهون بما  للحديث حول االنتخابات الفلسطينية العامة.
 ولفت إلى وجود "خيارات متعددة لشكل مشاركة حماس باالنتخابات". نتفق عليه في حوارات القاهرة".

ئل ستناقش بشكل خاص "العملية وبخصوص جدول أعمال حوار القاهرة، قال الحية إن الفصا
وقال "نريد أن نذهب لالنتخابات ونحن مطمئنون من  القانونية والقضائية، الخاصة باالنتخابات".

وفي هذا الصدد، أكد على أهمية  العملية القانونية والقضائية، وستكون محور نقاشات القاهرة".
نذهب ونتوافق على تشكيل محكمة  وأضاف "ال بد أن "التوافق على تشكيل محكمة االنتخابات".

 االنتخابات، وهو األهم اآلن".
وتابع "المحكمة الدستورية عليها خالف  كما طالب بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، "بروح أخوية".

وأكمل  قانوني منذ نشأتها، وُشكلت في ظروف غير مناسبة، وهناك اعتراض عليها وهي مثار جدل".
لمحكمة الدستورية، وأالا تتدخل في االنتخابات )..( من الصعب أن يذهب "ال بد من كبح جماح ا

وأكد الحية أن حركة حماس "معترضة على  شعبنا لالنتخابات والمحكمة الدستورية تتدخل فيها".
 إجراءات )الرئيس الفلسطيني محمود( عباس األخيرة المتعلقة بالقضاء".

قال الحية، إنه آن األوان لرفع : غزة، من 3/2/2021وكالة الرأي الفلسطينية، غزة، وأضافت 
العقوبات عن قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة إطالق الحريات في الضفة الغربية حتى تكون 
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وأضاف: "إنهاء االنقسام حتى يكون كامالا يحتاج إلى التوافق على أرضية  االنتخابات القادمة سلسة.
أن ننطلق من قاعدة سياسية في تعريف العدو وكيفية  معقولة في البرنامج السياسي المشترك، وال بد

وتابع: "إذا ما اتفقنا على الحد األدنى من البرنامج السياسي فإنه سيفتح الباب  أن نتعامل معه".
واسعاا أمام حالة توافق أكبر، ويجب أن تكون األرضية مهيأة لتشكيل القوائم ودخول الفصائل 

 لالنتخابات".
 

 صمود بوجه مخططات االحتالل في األغوارالرار يشدد على استم عباس .2
محمود عباس على استمرار صمود شعبنا الفلسطيني وقيادته  يةفلسطينال السلطةشدد رئيس : رام هللا

في وجه المخططات اإلسرائيلية االستيطانية الرامية إلى فرض األمر الواقع االحتاللي االستعماري 
ات الهجمة اإلسرائيلية المسعورة على األغوار الشمالية، معبرا في منطقة األغوار الفلسطينية، وبالذ

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه، األربعاء،  عن بالغ الغضب من استمرار هذا العدوان الهمجي.
رئيس هيئة  عباس،مع المواطنين المعتصمين في قرية حمصة الفوقا في األغوار الشمالية، ووجه 

وليد عساف المتواجد برفقة المعتصمين، بضرورة االستمرار في الصمود مقاومة الجدار واالستيطان 
 والدفاع عن األرض والحقوق الفلسطينية ومقاومة االستيطان االستعماري اإلسرائيلي مهما كان الثمن.

 3/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قتراع دون اشتراط تسجيلهملجنة االنتخابات": أهالي القدس يحق لهم الترشح واال .3
أكدت لجنة االنتخابات المركزية حق المواطنين المقدسيين بالترشح واالقتراع في االنتخابات 

. وأوضحت لجنة االنتخابات، في بيان لها األربعاء، أن المواطنين من حملة الهوية 2021الفلسطينية 
لترشح دون اشتراط تسجيلهم. وأضاف، ان الزرقاء المقيمين داخل محافظة القدس يحق لهم االقتراع وا

المقدسيين المقيمين خارج محافظة القدس ويرغبون باالقتراع في المحافظات األخرى عليهم التسجيل 
 في أحد مكاتب المناطق االنتخابية حتى السادس عشر من شباط الجاري.

 3/2/2021، فلسطين أون الين
 

 حق ال يجوز التخلي عنهرئيس التشريعي: التسجيل لالنتخابات أمانة و  .4
أكد رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك أن التسجيل في االنتخابات أمانة : القدس المحتلة

وقال دويك، في تصريح له األربعاء: "أشجع كل الناس على االنخراط في  ال يجوز التخلي عنها. 
ووجه رئيس  جيل؛ ألنه حق للجميع".العملية االنتخابية، وعلى كل مواطن أن يأخذ دوره ويبادر بالتس



 
 
 
 

 

 6 ص             5451 العدد:             2/4/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

ودعا  التشريعي رسالة للشباب بالمشاركة والتسجيل وحمل هذه األمانة من أجل المساهمة في التغيير.
ألخذ العبر والعظة واالستماع للناس، وأن تكون االنتخابات بعيدة عن سيف الرقيب لكي تكون 

 نزيهة. 
 3/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ضافيإولي يدعو "األونروا" للتحرك وحث المانحين على تقديم تمويل أبو ه .5

دعا رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي، األمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه : غزة
وأضاف أبو هولي  وكالة "االونروا" بحل أزمتها المالية والتحرك باتجاه تأمين موازنة ثابتة ومستقرة.

مع نائب المفوض العام لألونروا، ليني ستينيث، بحضور ممثلي الدول المضيفة خالل اجتماع 
)فلسطين، األردن، سوريا، ولبنان(، إضافة الى مصر، األربعاء، أن عدم استقرار موازنة األونروا 
واستمرار العجز المالي فيها، بات مبعث قلق لدى مجتمع الالجئين، وللموظفين العاملين والذين يزيد 

وظيفية تخدم البرامج التعليمية  500ورفض تجميد االونروا ملئ شواغر  موظف. ألف 28عن  عددهم
، مؤكداا ضرورة التحرك باتجاه حث 2021من موازنتها للعام  %10والصحية وتخفيض ما نسبته 

المانحين على تقديم تمويل اضافي وتوسيع قاعدة المانحين من خالل البحث عن شركاء وممولين 
 جدد.

 3/2/2021، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال
 

 الفلسطينية تشيد بمواقف السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني السلطة .6
الفلسطينية، بمواقف السعودية، الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب  السلطة أشادت رئاسة رام هللا:

اسة نبيل أبو ردينة في بيان، أن مواقف وأوضح الناطق باسم الرئ الفلسطيني العادلة والمشروعة.
المملكة األصيلة التي تتبناها وتطرحها في المحافل، خاصة في مجلس األمن الدولي، تعد تأكيداا 

كما  على تمسكها بمبادرة السالم العربية، والتزامها بالسالم خياراا استراتيجياا لتحقيق مبدأ حل الدولتين.
األخوية المؤيدة »الفلسطينية في بيان مماثل بمواقف المملكة  رحبت وزارة الخارجية والمغتربين

 «.والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني
 3/2/2021، الشرق األوسط، لندن
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 الزعارير: أهمية االنتخابات تكمن بمساهمتها في إخراج شعبنا من أزمات متعددةالنائب  .7
عي بمحافظة الخليل باسم الزعارير، إلى المبادرة في التسجيل دعا النائب في المجلس التشري: الخليل

وقال الزعارير، إن  بالسجل االنتخابي قبل انتهاء فترة التسجيل في السادس عشر من الشهر الجاري.
متعددة، أهمية هذه االنتخابات تكمن في أنها ستساهم مساهمة كبيرة في إخراج شعبنا من أزمات 

 ا أنها ستعيد االعتبار إلى الدستور والقانون الفلسطيني.أزمة االنقسام، كم أهمها
 3/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المستشار صرصور: المحلمة الدستورية تشلل أزمة قد تنسف العملية االنتخابية .8

محمد أبو شحمة: أكد رئيس مجلس القضاء األعلى السابق، المستشار سامي صرصور،  - رام هللا
لدستورية تأسست بصبغة سياسية قد تنسف العملية االنتخابية. وأوضح أن قضاة أن المحكمة ا

وا اليمين أمام رئيس السلطة وليس المجلس التشريعي وفقاا للقانون األساسي، "وهذه  الدستورية أدَّ
إشكالية قانونية، فالمحكمة تشكلت بطريقة غير قانونية وتجاوزت الخطوط الحمراء كافة بإصدارها 

بحل المجلس التشريعي، وهو فعل غير قانوني ال يجوز إال بعد انتخاب مجلس جديد وأدائه قراراا 
وأضاف: "المحكمة الدستورية أصبحت موضوع شك فيما تتخذه من قرارات،  اليمين القانونية".

والطعن في قانونيتها يشكل أزمة، وال أستبعد قيامها بأي إجراءات بعد االنتخابات والتي من ضمنها 
 النتائج". شطب

 3/2/2021، فلسطين أون الين
 

 النائب خريشة ينتقد غياب السلطة الفلسطينية وفتح عن جنازة عبد الستار قاسم .9
طولكرم: انتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي في الضفة الغربية د. حسن خريشة غياب 

كة في نعي الراحل البروفيسور رموز السلطة الفلسطينية، وحركة فتح، وإعالمهما الرسمي عن المشار 
عبد الستار قاسم، والمشاركة في جنازته. وقال خريشة في تصريحات لـ"فلسطين أون الين": "إن قامة 
وطنية كقامة الراحل "قاسم" تمثل اسم فلسطين، وهويتها، وحقها المتجذر في األرض، ورفض 

موقف البروفيسور الراحل قاسم  االحتالل ومقاومته؛ هي محل إجماع الكل إال من أبى". وأكد أن
ضد مشروع التسوية واتفاق أوسلو ومخرجاته، ونقده الدائم للسلطة بناء على سياستها، جعاله يدفع 

 أثماناا باهظة في حياته، وعدم العفو عنه حتى في مماته.
 3/2/2021، فلسطين أون الين
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 ي لفتح حتى اللحظةيوجد مرشح رئاس الرجوب: اتفقنا مع حماس على برنامج سياسي وال .11
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أنه ال يوجد مرشح لحركة فتح : رام هللا

وأضاف الرجوب خالل لقاء  ن.آلنجاح االنتخابات التشريعية اإللرئاسة حتى اللحظة، والقرار هو 
ي طرحت اسمه مرشحا عبر قناة "رؤيا" األردنية، أن الرئيس محمود عباس رفض بعض األصوات الت

 للرئاسة عبر وسائل اإلعالم، مشيرا إلى أن الحركة ملتزمة برغبة الرئيس.
واالنتخابات القادمة هو أننا اتفقنا مع حماس على  2006وأوضح الرجوب، أن الفرق بين انتخابات 

مركزية وبيان أن اللجنة ال برنامج سياسي موحد، وعلى المنظمة كمرجعية، وهو ما لم يحدث سابقاا.
 ستتوافق فيما بينها على مرشح للرئاسة وستعرضه على الرئيس أبو مازن.

 4/2/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 مشتهى يشدد على موقف حماس المتمسك بإنجاز صفقة تبادل مشرفة .11

شدد القيادي في حركة حماس روحي مشتهى على موقف حركة حماس المتمسك بإنجاز صفقة 
بموجبها اإلفراج عن األسيرات واألسرى كافة من سجون االحتالل تبادل أسرى مشرفة يتم 

الصهيوني، مبينا أن حركته تولي قضية األسرى أولوية كبيرة وتقوم بكل خوض كل الطرق ألجل 
تحريرهم جميعا. وأضاف مشتهى خالل لقائه بأهالي األسرى أن حركته استقبلت عديد الوسطاء من 

حاولت التوسط إلنجاز صفقة تبادل لكن موقف االحتالل المتردد  دول أوروبية غربية إضافة لعربية
 لم يساعد في إحراز أي تقدم، مؤكدا أن حماس جاهزة إلتمام الصفقة في كل وقت.

 3/2/2021، فلسطين أون الين
 

 االحتالل يزعم الكشف عن تحويل البنادق البالستيلية إلى أسلحة نارية في الضفة .12
از "الشاباك" اإلسرائيلي أنه اعتقل ثالثة إسرائيليين وثالثة فلسطينيين علن جهأ وكاالت:  -تل أبيب 

ووفقا للمواقع العبرية فإن بنادق  من الخليل بزعم تهريبهم بنادق بالستيكية وتحويلها إلى أسلحة نارية.
ة )بنادق بالستيكية لأللعاب( تم تحويلها إلى أسلحة قاتلة وانه في السنوات األخير  Airsoftمن طراز 

تم رصد زيادة مقلقة في حجم األسلحة في مناطق الضفة التي تستخدم في العمليات ضد اإلسرائيليين 
  وقوات الجيش.

وذكر "الشاباك" أنه في السنوات األخيرة تم تنفيذ عدد من الهجمات باستخدام أسلحة تمت إعادة 
، 2009في تشرين األول تصنيعها، بما في ذلك إطالق النار بالقرب من المقر الوطني في القدس 
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وعدد من عمليات إطالق النار على قوات الجيش بالضفة في  2015وقتل إسرائيلية في تشرين األول 
 العامين الماضيين.

 4/2/2021األيام، رام هللا، 
 

 يدين طلب كوسوفو فتح سفارة لها في القدس حماس .13
قية عالقات مع االحتالل وطلبها استنكر الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم توقيع كوسوفو اتفا

وقال قاسم إن هذا التعهد من كوسوفو بفتح سفارة لها في مدينة  فتح سفارة لها في مدينة القدس.
وأوضح أن هذا القرار من دولة مثل  القدس هو انتهاك لكل القرارات الدولية والمواثيق اإلنسانية.

 ا بعض األطراف العربية مع االحتالل.كوسوفو يأتي بتشجيع من خطوات التطبيع التي قامت به
 3/2/2021، موقع حركة حماس

 
 أطلق تصريحات عنصرية: نتنياهو يعين منسقا لملافحة الجريمة بالمجتمع العربي .14

أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي عقده مساء : محمود مجادلة
دس السابق، أهارون فرانكو، ُمنسقا لمكافحة الجريمة في يوم األربعاء، عن تعيين قائد شرطة الق

المجتمع العربي، واستعرض خطة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، قال إنه سيطرحها 
 قريبا لمصادقة الحكومة.

يذكر أن مفوض الشرطة المتقاعد، فرانكو، عمل سابقا قائدا للشرطة في مدينة القدس المحتلة 
حة السجون اإلسرائيلية. وأطلق تصريحات عنصرية ضد العرب أبرزها التصريحات ومفوضا لمصل

ووصف فيها العرب  2009التي أدلى بها لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية في تشرين األول/ أكتوبر عام 
 بأنهم "ناكرون للجميل".

 3/2/2021، 48عرب 
 

 اإليرانية وزير إسرائيلي يلّوح بإملانية شن هجوم على المنشآت النووية .15
القدس: لواح وزير إسرائيلي بارز، األربعاء، بإمكانية شن بالده هجوما على المنشآت النووية 

 اإليرانية.
الواليات المتحدة لن “وقال وزير االستيطان تساحي هانغبي، لهيئة البث اإلسرائيلية الرسمية، إن 

 ”.ا إذا كانت ستقبل إيران نوويةتهاجم المنشآت النووية في إيران، ويجب على إسرائيل أن تقرر م
 ”.سيتعين على إسرائيل التصرف بشكل مستقل، لتجنب هذا الخطر“وأضاف: 
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لقد رأينا بالفعل ردود فعل ضد “وبشأن احتمال شن هجوم إسرائيلي على إيران، قال هانغبي: 
 ”.المستقبل اإليرانيين، اإليرانيون محدودون للغاية في ردود أفعالهم، وقد ال يكون هناك مفر في

 3/2/2021القدس العربي، لندن، 

 
 تشمل غارات جوية وإجالء وسقوط عدد كبير من المدنيين: أميركية –تدريبات افتراضية إسرائيلية  .16

تل أبيب: في أعقاب القرار المشترك بتأجيل التدريبات الضخمة المقررة بين الجيشين، األميركي 
فتراضي بديل، واسع النطاق، بواسطة منظومات الدفاع واإلسرائيلي، باشر الطرفان إجراء تدريب ا

الجوية، عبر اإلنترنت. ويحاكي التدريب الحالي، وفقاا لمصادر عسكرية في تل أبيب، وقوع 
سيناريوهات، تشمل غارات جوية وإجالء مدنيين وسقوط عدد كبير من القتلى. وقالت المصادر، إن 

هات لحرب كبيرة متعددة الجبهات. ولكنها ستكون هذه التدريبات، تتعاطى مع توقعات وسيناريو 
محدودة، وتقتصر على النظم االفتراضية؛ حتى ال يتعرض الجنود من الطرفين لخطر اإلصابة 
بفيروس كورونا المنتشر بشكل واسع في صفوف الجيشين. وأكدت، أن هذا القرار اتخذ بشكل 

ألميركي، الجنرال كينيث ماكينزي، ورئيس مشترك، وصاَدق عليه قائد القيادة المركزية في الجيش ا
 أركان الجيش اإلسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، خالل لقائهما في تل أبيب، الخميس الماضي.

، «جنيفر كوبرا»و« جنيفر فالكون »وتأتي التدريبات االفتراضية الحالية، بديالا عن تدريبات 
فالمعروف أن تدريبات «. كورونا»هما بسبب الضخمتين، اللتين تجريان مرة كل سنتين وتقرر تأجيل

« كوبرا»، وهكذا(، وتدريبات 2017وقبلها  2019وقبلها  2021تجري في كل سنة فردية )« فالكون »
 ، وهكذا(. 2016وقبلها  2018وقبلها  2020في كل سنة زوجية )

 4/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 يبادر إلى تمديد اإلغالق لتأجيلهانافيًا أنه  نتنياهو يتعهد المثول أمام المحلمة .17
تل أبيب: نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، االتهامات، بأنه يطلب تمديد إغالق 
كورونا، لكي يعرقل محاكمته بتهم الفساد. وتعهد، أمس األربعاء، بأنه سيمثل أمام المحكمة في 

 ا قررت المحكمة.القدس، االثنين القادم، وسيرد على التهم بالضبط كم
حتى عندما نعلن »ونفى أن يكون قراره تمديد اإلغالق، أسبوعا آخر، يستهدف هذه المحاكمة، وقال: 

اإلغالق، فإننا حرصنا على إخراج المحاكم من القرار. هكذا فعلنا منذ بداية كورونا وهكذا سيكون 
 «.حتى نتخلص من كورونا

 4/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 يبحث مستجدات النووي اإليراني وكوهين يطير لواشنطنالكابينيت  .18
قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأجيل اجتماع المجلس الوزاري : محمد وتد

اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت(، الذي كان مقررا، يوم األربعاء، على أن 
ل، وسيبحث خالله مواصلة إيران مشروعها النووي وتخصيب يعقد االجتماع يوم األحد المقب

 اليورانيوم، وإمكانية عودة إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، لالتفاق النووي دون قيد أو شرط.
 3/2/2021، 48عرب 

 

 انتخابات الكنيست: شمولي يستقيل من الحلومة ويتنحى عن السياسة .19
جتماعي، إيتسيك شمولي، يوم األربعاء، عن تنحيه عن أعلن وزير العمل والرفاه اال: بالل ضاهر

الحياة السياسية وعدم خوضه انتخابات الكنيست واستقالته من الحكومة. وقال شمولي، من حزب 
 العمل، أنه سيأخذ استراحة من الحياة السياسية.

 3/2/2021، 48عرب 

 

 انتخابات الكنيست: "ييش عتيد" و"يمينا" يقدمان قائمتي مرشحيهما .21
بدأت األحزاب المشاركة في انتخابات الكنيست بتقديم قوائم مرشحيها إلى لجنة : بالل ضاهر

االنتخابات المركزية اليوم، األربعاء. وسيستمر تقديم القوائم حتى ساعات المساء، وستستأنف غدا 
شحين في وبتقديم قوائم المرشحين، تتضح صورة المر  بين الساعة الواحدة بعد الظهر والعاشرة مساء.

االنتخابات في ظل زحمة األحزاب الصغيرة والتي ال يتوقع تجاوزها نسبة الحسم، لكنها تسعى إلى 
التحالف مع أحزاب كبرى. وفي هذا السياق، كان حزب "ييش عتيد" وتحالف "يمينا" بين الذين قدموا 

ن يقدم حزب وكان يتوقع أ قوائم المرشحين، اليوم، ليقطعوا بذلك احتمال ضم آخرين إليهم.
 "اإلسرائيليين"، برئاسة رون حولدائي، قائمة مرشحيه اليوم، لكنه أرجأ ذلك. 

 3/2/2021، 48عرب 

 
 عاماً  16توسع نطاق التطعيم ليشمل من تزيد أعمارهم على  "إسرائيل" .21

كوفيد »، يوم األربعاء، إن إسرائيل ستوسع نطاق التطعيم بلقاحات إسرائيليون  قال مسؤولون  تل أبيب:
عاماا مع ارتفاع حاالت اإلصابة والوفاة  16لتشمل جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن « 19 -

 متوقعة. ةالنفراجمرة أخرى في انتكاسة 
 4/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 أحزاب تتوافق على استمرار القائمة  .. وثالثةمنصور عباس ينفصل عن القائمة المشتركة .22
العبرية، قبيل ظهر يوم األربعاء، أن منصور  12ذكرت قناة  ،3/2/2021القدس، القدس، ذكرت 

عباس رئيس حزب القائمة العربية الموحدة، أحد أحزاب القائمة العربية المشتركة في الكنيست 
 اإلسرائيلي، قرر االنفصال عن القائمة وخوض االنتخابات التي ستجري الشهر المقبل لوحده.

ت واالجتماعات التي جرت خالل األيام واألسابيع القليلة، لم تسفر عن وبحسب القناة، فإن االتصاال
 أي تقدم من أجل حل الخالفات بين عباس، وقادة األحزاب األخرى المشاركين في القائمة.

توصلت مركبات القائمة المشتركة الثالثة، الجبهة والتجمع ، 4/2/2021وأضافت القدس، القدس، 
وم الخميس، إلى اتفاق لخوض االنتخابات البرلمانية المقبلة ضمن القائمة والعربية للتغيير، فجر الي

 المشتركة، بعد انشقاق الحركة اإلسالمية الجنوبية )القائمة الموحدة( عن القائمة.
وبحسب االتفاق الذي وقع في مقر القائمة المشتركة في شفاعمرو، فإن الجبهة ستحصل في المقاعد 

 مقاعد. 3مقاعد، والعربية للتغيير على  3د، والتجمع على مقاع 4العشرة األولى على 
 

 أحزاب المستوطنين تقرر خوض االنتخابات بقائمة موحدة .23
أعلنت أحزاب إسرائيلية توصفه بأنها لـ "المستوطنين"، عن توحيد قواها لخوض االنتخابات ضمن 

تفاقاا مع المستوطن ووقع بتسلئيل سموتيرتيش زعيم حزب الصهيونية الدينية، ا قائمة موحدة.
وسيتم  المتطرف ايتمار بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية، لخوض االنتخابات ضمن قائمة موحدة.

 وضع ممثلي حزب بن غفير في المركزين الثالث والسادس من قائمتهما المشتركة.
وطنين وكان انضم حزب نعوم، إلى حزب القوة اليهودية لتوحيد قواهم، لتكون بذلك أحزاب المست

 الثالثة ضمن قائمة موحدة.
وتوصف هذه الكتلة بأنه من أقصى اليمين المتطرف، حيث تقول بعض المصادر أن بنيامين 
نتنياهو زعيم الليكود مارس ضغوطاا من أجل هذا التوحد لمنع إهدار األصوات لصالح أحزاب الوسط 

 واليسار، وسط توقعات بانضمام حزب البيت اليهودي لهم الحقاا.
 4/2/2021لقدس، القدس، ا

 

 استطالع: ال أغلبية لتشليل حلومة وغانتس وحولدائي خارج الكنيست .24
أحزاب تعتزم خوض انتخابات الكنيست،  6أظهر استطالع ُنشر اليوم، األربعاء، أن : بالل ضاهر

حزبي في آذار/مارس المقبل، لن تتجاوز نسبة الحسم، وبينها "كاحول الفان" و"اإلسرائيليين" وتحالف 
الصهيونية الدينية الذي سعى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيله، وجميعها 
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بعيدة عن نسبة الحسم. ويأتي هذا االستطالع فيما يبدأ اليوم تقديم قوائم المرشحين إلى لجنة 
 االنتخابات المركزية، في عملية تنتهي غدا.

الال" اإللكتروني، فإن حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل وحسب االستطالع، الذي نشره موقع "و 
مقعدا، ثم يحل حزب  18مقعدا، يليه حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، ويحصل على  31على 

 مقعدا. 15"أمل جديد"، برئاسة غدعون ساعر الذيل بالوصول إلى رئاسة الحكومة، ويحصل على 
مقاعد، علما  10مقعدا، والقائمة المشتركة على  12ينيت، على وحصل حزب "يمينا"، برئاسة نفتالي ب

 أنه يرجح أال تخوض المشتركة االنتخابات بتركيبتها الحالية المؤلفة من أربعة أحزاب.
مقاعد لكل منهما، رغم وجود  8وحصل كل من حزب شاس وكتلة "يهدوت هتوراة" الحريديين على 

 7زب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على صراعات داخلية في األخيرة، فيما يحصل ح
 مقاعد. 5مقاعد، وحزب ميرتس على  6مقاعد، وحزب العمل على 

مقعدا، أي أقل  59وبذلك، يكون تمثيل معسكر نتنياهو، الذي يضم الليكود والحريديين و"يمينا" 
 61ر المعارض لنتنياهو بمقعدين من أجل أن يتمكن من تشكيل حكومة. في المقابل سيمثل المعسك

مقعدا ألحزاب، لكن هذا معسكر غير متجانس سياسيا، إذ يضم ساعر اليميني المتطرف، والقائمة 
 المشتركة التي تحصل على أصوات الناخبين العرب باألساس.

من المستطلعين إنهم غير راضين من أداء حكومة نتنياهو في تطبيق تعليمات كورونا  %80وقال 
من المستطلعين  %53إنهم راضون. وتبين من االستطالع أن  %16لحريدي، فيما قال في المجتمع ا

إنهم  %37الحريديين ليسوا راضين من تطبيق الحكومة لتعليمات كورونا في مجتمعهم، بينما قال 
 راضون.

 3/2/2021، 48عرب 

 

 في سجن "بالنقب"الفلسطينيين "كورونا" بين األسرى فيروس إصابات جديدة بـ .25
بين صفوف األسرى  "كورونا"ن نادي األسير، األربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس أعل

اإلثنين ( منذ 19حصيلة اإلصابات في القسم المذكور إلى ) مما يرفع( بسجن "النقب". 10في قسم )
 (. 355العدد اإلجمالي منذ بداية انتشار الوباء إلى )في حين بلغ  الماضي،

 3/2/2021 ،فلسطين أون الين
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 في جنين كبهامحمد العليا اإلسرائيلية تقرر هدم طابق واحد من منزل األسير المحلمة  .26
قضت المحكمة العليا اإلسرائيلية، األربعاء، بهدم الطابق العلوي فقط من منزل عائلة : ترجمة خاصة

ل مستوطنة سلطات االحتالل بالمسؤولية عن قت هتتهم، الذي األسير محمد كبها من سكان جنين
 قرب جنين منذ شهرين. 

 3/2/2021، القدس، القدس
 

 اإلسرائيلي يهدم قرية في األغوار ومنازل بالقدساالحتالل جيش  .27
خربة حمصة في منطقة األغوار الشمالية بالضفة الغربية،  ، أمس،رام هللا: هدم الجيش اإلسرائيلي

منزالا قيد  االحتالل هدم جنود ق ذاته،السيا وفي اعتقلوا معتصمين هناك.، بعد أن للمرة الثانية
متراا، في منطقة مرج العناتي من أراضي بلدة عناتا شمال شرقي القدس  70اإلنشاء، وأسواراا بطول 

المحتلة، فيما اضطر مقدسيون لهدم منزل ومنشأة صناعية، في حي رأس العامود بالمدينة المقدسة، 
 11، للمرة الثانية، فة الغربية، هدمت قوات االحتاللوفي جنين شمال الض بطلب من قوات إسرائيلية.

 جدار الفصل العنصري.ب ُتستخدم بقاالت صغيرة قر كانت في قرية عانين غرب جنين،  "كشكاا "
 4/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 لمتضامنين خيام 5يقتحم "خربة حمصة" ويفكك اإلسرائيلي االحتالل  .28

مركبات  7 تواحتجز  سرائيلي، مساء األربعاء، خربة حمصة،اقتحمت قوات االحتالل اإل: رام هللا
ها و نصب في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان نشطاء فلسطينيون كان ، لفلسطينيين وفككت خياماا 

، كما هامنشأة للسكان في 20نفذ االحتالل عمليات هدم وتفكيك ومصادرة لـالتي  ،تضامناا مع القرية
 ئالت ذاتها.منشأة قبل يومين للعا 40هدم 

 3/2/2021، قدس برس
 

 ومستوطنون يقتحمون مقام يوسفشمال نابلس إصابات خالل مواجهات في سبسطية  .29
 بلدةالوفا: قال رئيس بلدية سبسطية شمال نابلس، محمد عازم، إن قوات االحتالل اقتحمت  -نابلس 

هات وإصابة عدد من وسط إطالق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اندالع مواج
اقتحم فجر أمس، عشرات المستوطنين "مقام يوسف"، شرق مدينة كما  األهالي بحاالت اختناق.

 نابلس، بحماية جيش االحتالل، ما أدى إلى اندالع مواجهات في المنطقة.
 4/2/2021، األيام، رام هللا
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 غزةقطاع في والصيادين ستهدف المزارعين االحتالل اإلسرائيلي ي .31
األربعاء، الرصاص الحي وقنابل دخانية صوب أراضي اإلسرائيلي،  قوات االحتالل أطلقت غزة:

المواطنين الزراعية في المنطقة الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة وأجبرت 
هاجمت زوارق بحرية االحتالل مراكب كما  المزارعين على ترك أراضيهم دون وقوع إصابات.

نطقة السودانية، وفتحت خراطيم المياه صوبها وهي على بعد ثالثة أميال الصيادين في بحر م
بحرية، وأجبرت الصيادين على الخروج إلى شاطئ البحر دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين 

 صفوف الصيادين.
 3/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 للكسب مقابر سيارات في غزة تتحول إلى مصدر تقرير:  .31

غزة: تتكدس هياكل يعلوها الصدأ آلالف السيارات القديمة التي ُأحضرت من إسرائيل إلى قطاع غزة 
تشير تقديرات التجار الفلسطينيين إلى أن نحو . حيث قبل عشرات السنين منذ وقت طويل في أكوام

عبوات الصودا  ألف طن من المخلفات المعدنية المتنوعة، من أجزاء الشاحنات المستعملة إلى 200
السلطات اإلسرائيلية إال أن  .2007حصار في الالخالية، تراكمت على طول حدود غزة منذ فرض 

إسرائيل، مما يوفر مصدراا موضع "بتصدير هذه المعادن إلى مصانع السحق داخل  مؤخراا سمحت 
شيكالا  750ل نحو المخلفات المعدنية مقابهذه يبيع سكان غزة إذ  ترحيب لإليرادات بالقطاع الفقير.

بتصدير ألف طن أسبوعياا، وهي وتيرة ستتيح إخالء أكوام  "إسرائيل"دوالر( للطن. وتسمح  228.16)
وفر عمالا لنحو ستة آالف عامل فلسطيني في غزة، األمر الذي  المخلفات في غضون أربع سنوات.

إن الخطة الجديدة حققت  يةسرائيلالسلطات اإلقالت ومن جهتها  .%49 فيها يبلغ معدل البطالة التي
 نحو ثالثة ماليين دوالر.بلغت إلى اآلن مكاسب لسكان القطاع 

  3/2/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 مصر تتمسك بخطوة إيجابية تجاه الفلسطينيين شرطًا لزيارة نتنياهو: العبري  "والال .32
وزراء اإلسرائيلي، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس األربعاء، عن أن رئيس ال تل أبيب:

بنيامين نتنياهو، طلب أن يزور مصر قبل االنتخابات اإلسرائيلية، ويلتقي الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، ولكن القاهرة طلبت أن يقدم نتنياهو خالل الزيارة، أو قبلها، بادرة حسن نية أو أي خطوة 

وقالت هذه المصادر، وفقاا  ين.إيجابية تجاه القضية الفلسطينية، مثل إعالن االلتزام بحل الدولت
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، أمس، إن الزيارة كادت تتم في الخريف الماضي، لكن مصر «والال»للموقع اإلخباري العبري 
 تراجعت عندما قرر نتنياهو التوجه النتخابات جديدة.

 4/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 وب لبنان: حزب هللا يطلق صاروخا باتجاه مسيرة إسرائيلية بأجواء جنعبري إعالم  .33

قالت وسائل إعالم إسرائيلية إن حزب هللا أطلق صاروخا مضادا للطائرات باتجاه طائرة : بالل ضاهر
وقال المتحدث باسم  مسيرة إسرائيلية كانت تحلق في أجواء جنوب لبنان بعد ظهر اليوم، األربعاء.

مضاد للطائرات الجيش اإلسرائيلي في بيان مقتضب إنه "قبل وقت قصير تم رصد إطالق صاروخ 
من األراضي اللبنانية باتجاه طائرة بدون طيار خالل طلعة عادية فوق االراضي اللبنانية. والطائرة لم 

عن الجيش اللبناني تأكيده لتحليق  لإلعالمونقلت الوكالة اللبنانية الوطنية  ُتصب واستمرت بمهمتها".
 اء قضاء بنت جبيل وعلى علو متوسط.مكثف للطيران الحربي اإلسرائيلي فوق منطقة جزين وفي سم

 3/2/2021، 48عرب 
 

 العمادي: عباس خصص أرضًا في رام هللا إلقامة السفارة القطرية .34
افتتح رئيس اللجنة القطرية إلعمار غزة السفير محمد العمادي، مقر اللجنة الجديد في  محمد الجمل:

وأكد  يات الوطنية واالعتبارية.مدينة غزة، مساء أمس، خالل احتفال حضره حشد غفير من الشخص
العمادي في كلمة خالل حفل االفتتاح، أن الرئيس محمود عباس، خصص قطعة أرض مساحتها 
ثالثة دونمات وسط مدينة رم هللا، إلقامة مقر دائم للسفارة القطرية في فلسطين، مضيفاا.. نحن، 

وأشار العمادي  القطرية في رام هللا. اآلن، في مرحلة إعداد التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء السفارة
إلى أن الدعم القطري ليس مقتصراا على قطاع غزة، بل هناك مشروعات تنفذها اللجنة القطرية في 

 الضفة الغربية والقدس، وخطوة إقامة السفارة في رم هللا دليل على ذلك.
 4/2/2021، األيام، رام هللا

 
 إلعادة العالقات "إسرائيل"تركيا غاضبة من شروط : العبري  "واي نت" .35

أبدى مسؤولون أتراك غضبهم من الشروط التي وضعتها إسرائيل الستئناف العالقات : ترجمة خاصة
 بين الجانبين، والتي كانت حددتها بوقف أنشطة حماس وإغالق مكاتبها في األراضي التركية.

ائيل باللعب والتباطؤ فيما وبحسب موقع واي نت العبري، فإن كبار المسؤولين األتراك اتهموا إسر 
يتعلق بالمحادثات لتجديد تطبيع العالقات وفتح صفحة جديدة، من خالل اتهام تركيا باستضافة 
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خاليا "إرهابية" سرية تابعة لحماس في اسطنبول يتم من خاللها تنفيذ هجمات مختلفة منها سيبرانية 
، إن أنقرة تشعر باإلحباط من هذا Middle East Eyeوقال المسؤولين األتراك لـ موقع  ضد إسرائيل.

السلوك اإلسرائيلي ومن حقيقة محاولة فرض شروط لوقف أنشطة غير موجودة على اإلطالق 
 باألساس.

 4/2/2021، القدس، القدس
 

 .. والدفاعات الجوية تتصدىةقصف إسرائيلي على جنوب سوري .36
، لقصف إسرائيلي استهدف تصدت الدفاعات الجوية السورية مساء األربعاء: أ.ف.ب -دمشق 

وكالة األنباء السورية الرسمية "سانا"،  وأوردت جنوب البالد، وفق ما أفاد اإلعالم الرسمي السوري.
أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية. ونشرت صوراا قالت 

 إنها تظهر تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية في محافظة القنيطرة في جنوب البالد.
إلسرائيلي: "استهدف موقعاا عسكرياا تابعاا للجيش وأفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن القصف ا

 السوري والميليشيات اإليرانية في ريف محافظة القنيطرة".
  4/2/2021، الخليج، الشارقة

 
 إقامة "مباراتي سالم" بين فريقين إماراتي وإسرائيلي  .37

امة مباراتين مس، عن إقأأ ف ب: أعلن ناديا العين اإلماراتي وماكابي حيفا اإلسرائيلي،  -دبي  
وأتى  وديتين في كرة القدم، األولى من نوعها بينهما في مدينتي العين وحيفا تحت عنوان السالم.

اإلعالن عن المباراتين على هامش اتفاقية التعاون بين الناديين التي تم توقيعها، أمس، عبر تقنية 
 بيع عالقاتهما في منتصف آب.الفيديو، لتتواج سلسلة من االتفاقات الرياضية بين البلدين منذ تط

 4/2/2021، األيام، رام هللا
 

 موريتانيا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف االستيطان .38
دعت موريتانيا، األربعاء، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف عمليات : محمد البكاي - نواكشوط

ة بدعم الدول اإلفريقية للقضية االستيطان والضم اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، مشيد
وأكد وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، موقف بالده الثابت  الفلسطينية العادلة.

وأضاف: "يجب . في مناصرة الشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف
طان والضم المتواصلة، التي تجعل من على المجتمع الدولي أن يسعى إلى وقف عمليات االستي
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وأشاد بـ"الدور الذي ما فتئ يلعبه االتحاد اإلفريقي في دعم القضية  تحقيق السالم أمرا مستحيال".
 الفلسطينية العادلة".

 3/2/2021، األناضولوكالة أنباء 

 
 تركيا تدين تعهد كوسوفو افتتاح سفارة لها في القدس .39

رة الخارجية التركية حامي أقصوي، ما أقدمت عليه كوسوفو من اعتراف أدان المتحدث باسم وزا: أنقرة
وقال أقصوي في  بالقدس عاصمة إلسرائيل، وعزمها فتح سفارة في المدينة الواقعة تحت االحتالل.

بيان األربعاء، إن هذا التعهد يشكل انتهاكا للقوانين الدولية، بما في ذلك قرارات األمم المتحدة بشأن 
وتابع: "من الواضح أن أي خطوة في هذا االتجاه لن تخدم القضية الفلسطينية وستلحق  لة.هذه المسأ

 الضرر برؤية حل الدولتين".
 3/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 التعاون اإلسالمي": قرار كوسوفو فتح سفارة لها في القدس يتعارض مع القرارات األممية .41

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، أن قرار كوسوفو فتح سفارة لها في مدينة أكدت : رام هللا
القدس المحتلة يتعارض مع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، ال سيما قرار مجلس 

 .478األمن الدولي رقم 
 3/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اني يرحب بإعالن تخصيص لقاحات كورونا لصالح األراضي الفلسطينية القنصل البريط .41

رحب القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، بإعالن التحالف العالمي للقاحات : القدس
جرعة  37,440جرعة من لقاح أكسفورد / أسترازينيكا، و 240,000جافي، بتخصيص  -والتحصين 

وقال هول إن فيروس كورونا هو  األراضي الفلسطينية المحتلة.من لقاح فايزر بيونتيك لصالح 
 مرض مخيف عابر للحدود، ال أحد في مأمن حتى نكون جميعاا بمأمن.

 3/2/2021وكالة األنباء والمعلومات وفا، 
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 هذا ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اآلن .42
 أميرة أبو الفتوح

أفاق الشعب المصري من هول الصدمة، وكعادة  النكراء، وبعد أن 67بعد هزيمة حزيران/ يونيو 
المصريين الذين دائماا ما يسخرون من مآسيهم بالنكات، أخذوا يطلقون النكات الكثيرة، ليفرغوا بها 
شحنة الغضب داخلهم. وهناك نكتة شهيرة في ذلك الوقت؛ أن المذيعة "آمال فهمي" قابلت في 

ين، ملك األردن، وفي نهاية اللقاء سألته السؤال برنامجها الشهير "على الناصية"، الملك الحس
التقليدي للبرنامج: تحب جاللتك تسمع أغنية إيه؟ فقال لها: "اللي شبكنا يخلصنا" لعبد الحليم حافظ، 

 وطبعا مفهوم أنها كانت موجهة للرئيس جمال عبد الناصر، الذي ورطه في الحرب..
عة بكل قواها إلى تلبية دعوة رئيس سلطة التنسيق تذكرت تلك المزحة، وأنا أرى حركة "حماس" مندف

األمني مع الكيان الصهيوني، "محمود عباس"، إلى االنتخابات، وتنازلها عن شرطها األساسي الذي 
قطعته على نفسها بأن تكون انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني متزامنة، وقبلت 

وكأن لسان حالها يردد مقطع أغنية حليم: "اللي شبكنا يخلصنا"، بأن تكون متعاقبة كما يريد جنابه؛ 
عليه أن يخلصنا منها ويخرجنا من المأزق والحصار الظالم  2006فالذي شبكنا وورطنا في انتخابات 

على قطاع غزة، ولو كان الخالص عن طريق االنتخابات، وعلى يد َمن ساعد على حصارهم 
نهم، وقطع رواتب الموظفين في القطاع، كمن يرمي نفسه في وتجويع أهالي غزة ومنع األموال ع

 النار هرباا من الغرق في البحر!!
والحقيقة أن الذي ورط "حماس" هي حماس ذاتها، وقبولها أن تكون جزءا من العملية السياسية، التي 

مسك أفرزتها اتفاقية "أوسلو" الملعونة، وهي حركة مقاومة تحمل عبء القضية الفلسطينية، وتت
بالثوابت الوطنية التي فرطت فيها حركة فتح، وأدت إلى ما نحن عليه اآلن من ضياع الحق 

 الفلسطيني..
ال توجد حركة مقاومة في العالم، على مدار التاريخ، دخلت في حلبة السياسة، وبالدها ال تزال تنزح 

ركة مقاومة ضد تحت براثن االحتالل، ولكن دخلتها بعد أن حررت بالدها، وانتهى دورها كح
 االحتالل، ليصبح دورها سياسياا في المحافظة على استقالل بالدها..

ولكن حماس تعجلت الدخول إلى عالم السياسة، بعد أن أجبرت "شارون" على االنسحاب من غزة 
، وكي ال نظلم حماس ونتحامل عليها أكثر، فكفى ما هي 2005تحت ضربات المقاومة الباسلة عام 

ومعاناة، فلنحاول أن نجد لها عذراا، فربما خشيت على هذا اإلنجاز العسكري المهم فيه من ضغوط 
من أن تضيعه سلطة "أوسلو"، التي أضاعت ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية في الضفة، 
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فأرادت أن تكون أمينة عليه، أو حارساا له، وتكون لها شرعية سياسية؛ تمكنها من أداء هذا الدور 
 المهم.
المؤكد أن هناك دوالا كثيرة شجعتها على اتخاذ تلك الخطوة، بعضها دول صديقة تدعم ومن 

المقاومة، ودول أخرى مثل أمريكا ودول االتحاد األوروبي الذين أرادوا من خالل انخراطها في 
بعدما أخذت الضمانات  2006السياسة، أن تترك المقاومة وتتخلى عن سالحها، فدخلت انتخابات 

دول، وفازت فيها، وعرضت على حركة فتح المشاركة في تشكيل الحكومة، ولكنها من تلك ال
رفضت، ووضعت كافة العراقيل أمامها، وتكالب عليها القريب قبل البعيد، وهذا ما لم تحسبه حماس 

 جيداا قبل اتخاذ قرارها الكارثي، لتعيش في دوامة الحصار والحروب خمسة عشر عاماا..
، 2006هيوني، على مضض، على إجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام لقد وافق الكيان الص

تحت ضغط إدارة "جورج بوش" االبن، وحينما فازت "حماس" الموا "بوش" ألنه أخطأ بإجبارهم على 
إتمام االنتخابات، وأنهم أخطأوا أيضا حينما رضخوا لهذا الضغط الذي شمل فرض إجراء االنتخابات 

 ، فلماذا ال تعترف "حماس" أيضا بأنها هي األخرى أخطأت بخوضها االنتخابات؟!في القدس أيضا
قد يتدارك الكيان الصهيوني خطأه هذا في االنتخابات الحالية، فيمنعها قبل أن تبدأ، وهنا يكون 
عباس قد وصل لغايته، فسيظهر أمام العالم الرجل الديمقراطي الذي أراد انتخابات حرة ولكن سلطة 

ل منعته، وربما يتم ذلك بالتنسيق معه، لتظل األوضاع على ما هي عليه ألمد بعيد، ليتمكن االحتال
الكيان من ابتالع باقي أراضي الضفة، وتصفية القضية الفلسطينية، ويظل "عباس" رئيساا مدى 

 الحياة!!
، ولكنه وقد ال يلجأ الكيان الصهيوني إلى اتخاذ موقف صريح، يظهره بأنه ضد إجراء االنتخابات

سيضع شروطاا تعجيزية وسيتخذ إجراءات معرقلة، وغالباا سيعود إلى شروط الرباعية القديمة 
الخاصة، بعدم االعتراف بأي حكومة فلسطينية بمشاركة "حماس"، إال إذا اعترفت هذه الحكومة 

 بإسرائيل وباالتفاقيات الموقعة، ونبذت ما يسمى اإلرهاب!!
م ذلك االعتراف؟! أجزم بأن هذا لن يحدث أبداا، ولن ُتقدم حماس فهل حماس على استعداد لتقدي

 على تلك الخطوة ولو علقوا المشانق فوق رؤوسها..
ال شك أن "حماس" في مأزق شديد، ولكن ليس الحل للخروج منه أن تهرب إلى األمام، وتقامر بآخر 

 ورقة في يدها!
دخولها االنتخابات هذه المرة يعتبر خطيئة  يعد خطأ كبيراا، فإن 2006وإذا كان دخولها انتخابات 

 كبرى ال ُتغتفر.. 
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دعك مما قاله الناطق باسمها "حازم قاسم" من أنه "على الرغم من أن حماس كانت ترغب في 
انتخابات متزامنة، إال أنها وافقت على الجدول الزمني الذي حدده عباس لمصلحة الوحدة"، وأن 

  بد من حلها ما بين اآلن وبدء االنتخابات".."هناك العديد من القضايا التي ال
مثل هذه التصريحات التي تصدر من قادة "حماس"، كل فترة وأخرى هي لالستهالك العام فقط، أو 
كما يقولون "طق حنك"، ولكنها ال تنبع من ضمائرهم وقناعاتهم، ولذلك ال تنطلي على أحد وال 

"قاسم"، والتي ستجلبها االنتخابات؟ إذ إن االنتخابات  يصدقها عاقل؛ فأية وحدة هذه التي يتكلم عنها
 السابقة كانت سر البالء والشقاء، والسبب الرئيس في انقسام الشعب الفلسطيني!

وإذا كانت هناك قضايا معلقة بينهم وبين "عباس"، ألم يكن من األجدر حلها قبل الموافقة على إجراء 
وافق الوطني؟ ولماذا لم يذكر لنا ما هي تلك القضايا االنتخابات؟ فكيف تتم االنتخابات قبل الت

 المعلقة؟ وما موقف "عباس" من المقاومة وسالحها؟ وهل غير رأيه تجاهها؟!
كلنا يعرف رأي عباس في المقاومة، فالرجل ال يخفيه، بل دائما ما يصرح به، بمناسبة ودون 

يعتبرها "إرهاباا"، ويالحق رجال مناسبة، فهو بال مواربة ضد المقاومة، ويسخر من صواريخها و 
المقاومة ويبلغ عنهم سلطات األمن بدولة االحتالل، لتعتقلهم وتقتلهم. أليست هذه هي مهمته المقدسة 
لدى الكيان الصهيوني؟! ألم يهدد ويتوعد حماس بنزع سالحها، وخاصة بعد أن تنازلت حماس عن 

ها له؟ ولكن لألسف دون أن تقابل بأي خطوة رئاسة الحكومة من ضمن تنازالتها الكثيرة التي قدمت
إيجابية من ناحيته. ولعل آخر ما قاله في هذا الشأن، ولن يكون األخير بالطبع، في كلمته أمام 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي، بتعهده على محاربة اإلرهاب، ومعروف 

ن أمريكا والغرب عامة والكيان الصهيوني، يصمون ماذا يقصد باإلرهاب في فلسطين! وهو يعلم أ
المقاومة باإلرهاب، ويضعون حماس في الئحة ما ُتسمى المنظمات اإلرهابية، ولكنه أراد أن يغازل 

 الصهاينة والغرب بهذه الطريقة الوقحة..
إن تنازل حماس هذه المرة وتخليها عن شرطها بإجراء انتخابات للمجلس الوطني متزامنة مع 

نتخابات التشريعية والرئاسية، ُيدخلها في مغامرة كبيرة قد تفقدها مكانتها في غزة تماماا. اال
فاالنتخابات هذه المرة غير سابقتها، والتي لن تتكرر؛ فهي تدخلها في ظل حصار خانق والتضييق 

رها في على المقاومة في غزة والضفة، ولم يغب عن ذاكرة الفلسطينيين بعد، ما حدث لنوابها وكواد
، من اعتقاالت وتعذيب داخل السجون الصهيونية، والتي طالت حتى 2006الضفة، بعد انتخابات 

رئيس المجلس التشريعي نفسه، فلم يعصمه منصبه الُمهاب والُمحصن في كل دول العالم من المذلة 
 والمهانة والسجن!!
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مل للنهاية، دون تدخل داخلي وما الذي يطمئن حماس أن االنتخابات سُتجرى بشفافية ونزاهة وستكت
من عباس وحركة فتح، أو خارجي من الكيان الصهيوني ومواليه، في المنطقة من الدول المطباعة 

 حديثاا، والتي تملك خزائن األرض، وعلى استعداد لصرفها كلها كي ال تفوز حماس؟
، بل العكس تماماا، ليست هناك ضمانات حقيقية، ولم تقدم السلطة أي إجراء يشير إلى حسن نواياها

ما أقدم عليه عباس مؤخراا، من تغيير قانون االنتخابات، يثير كثيراا من الشك والريبة في نزاهة 
االنتخابات. ألم يتفطن قادة حماس إلى أن هذه االنتخابات محسوم أمرها قبل أن تبدأ، وأنها مجرد 

عربية، إلعادة تأهيل السلطة مسرحية سخيفة ومكررة، مثل المسرحيات التي تجرى في البالد ال
 الفلسطينية وتفويض جديد لمحمود عباس؟!

وهو كما أصدر مراسيم االنتخابات، يستطيع بجرة قلم إصدار مراسيم أخرى مضادة بإلغائها، تماماا 
مثلما أقدم على حل المجلس التشريعي، وأسس لمجلس وطني وآخر مركزي على مقاس السلطة 

 وسياستها..
أكان فلسطينيا أو غير فلسطيني، ال يتمنى أن ينتهي االنقسام الفلسطيني، ليتوحد ليس هناك أحد، 

الجسد الفلسطيني بكافة فصائله في مواجهة االحتالل، لكن ليست االنتخابات هي الطريق الذي 
سيصل بنا إلى منتهانا، إنما الطريق السليم الذي يوصلنا ويجب أن ينتهجه الفلسطينيون، هو العمل 

على التوافق على مشروع وطني جامع، له برنامج سياسي جديد، يواجه التحديات الكبرى الدؤوب 
 التي تقابل القضية الفلسطينية، في ظل متغيرات دولية وعربية شديدة التعقيد..

، بحالة ضياع وانهيار على جميع المستويات، كما يحدث اآلن، 1948لم يمر الفلسطينيون، منذ نكبة 
هيار ويمنعه من السقوط إال قيادات شابة، لم تلوثها السياسة وال المال بعد، لذلك ولن يوقف هذا االن

كان ضرورياا انتخاب المجلس الوطني أوالا. فقد تكتفي السلطة باالنتخابات التشريعية، تحت أي 
حجة، والحجج كثيرة، وقد بانت معالم هذا المجلس الذي يريده عباس واضحة، فهو يريده على حاله، 

وافق على تعيين شخصيات معينة الستكماله، يريده تابعاا له وليس متبوعا، كما أرادت حماس مع ت
 وباقي فصائل المقاومة..

ال يزال عندي أمل في أن تتراجع حماس عن قرارها، وأن تحاول مع الفصائل األخرى ومع الشرفاء 
عيداا، فقد وجدناا ضالتنا من حركة فتح تشكيل كيان فلسطيني جديد، بروح وطنية شابة. ولن نذهب ب

في كيان موجود بالفعل، "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، والذي يرفض المسار الذي سارت فيه 
منظمة التحرير، وله موقف جاد إزاء اتفاقية "أوسلو". ومن الممكن التعويل والبناء عليه، والتواصل 

اب قيادة فلسطينية جديدة ترد االعتبار معه في الداخل، كي يكون كياناا أكثر شمولية، مع انتخ
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للقضية الفلسطينية كقضية "تحرر وطني"، وليعطي هذا الكيان الشرعية الكاملة باتخاذ القرار الجريء 
 بشأن اتفاقية "أوسلو"، ويدير المشروع الوطني الفلسطيني بكل تجلياته..

 هذا ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اآلن وليس مسرحية االنتخابات..

 3/2/2021، 21موقع عربي 
 

 إلى أين تسير حركة حماس؟ .43
 محمد عايش

دخلت حركة حماس نحو منعطف بالغ الخطورة، بالموافقة على إجراء االنتخابات الفلسطينية العامة 
والمشاركة فيها، وصعدت إلى شجرة ال يمكن أن تنزل عنها إال بخسارة مؤكدة. إذ ال يوجد اليوم أي 

ي بالحركة إلى تحقيق مكاسب، أو حتى تجنب الخسارة، لكن األهم من ذلك سيناريو يمكن أن ينته
أن أزمة االنقسام الداخلي الكبير تم اختصارها باالنتخابات، وبدالا من التوافق بين حركتي فتح 

 وحماس على خطة إلنهاء االنقسام اتفقوا على خطة إلجراء انتخابات.
ة طيبة من األطراف كافة، وتعبيرا عن رغبة جادة في التوافق على االنتخابات يشكل بادرة حسن ني

يفترضان أن االنتخابات هي  –فتح وحماس  –إنهاء االنقسام، لكن المشكلة األساس هنا أن الطرفين 
عاماا، وأنها الطريق نحو إنهاء  15الطريق نحو الوحدة الوطنية، والمخرج من األزمة المستمرة منذ 

ما يدعمها على أرض الواقع، بل إن أغلب الظن أنها فرضية فاسدة  االنقسام، وهذه فرضية ال يوجد
( هي التي تسببت باالنقسام، وال يمكن أن تكون الوسيلة 2006وغير صحيحة، إذ أن االنتخابات )

 النهائه.
الوفود الممثلة لحركتي حماس وفتح، التي اجتمعت في إسطنبول والقاهرة، خالل الشهور الماضية 

على إجراء انتخابات عامة، وهي انتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخابات للمجلس  انتهت إلى اتفاق
الوطني ستجري ألول مرة، وال أحد يعلم كيف سيتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني من قبل 
الفلسطينيين الموزعين على دول العالم، كما ال أحد يعلم كيف ستشارك حماس في هذا المجلس، 

 «.ممثالا وحيداا للفلسطينيين»مة التحرير، وترفض أصالا اعتبارها وهي ال تزال خارج منظ
كان الفتاا أن حركة حماس وافقت على إجراء االنتخابات واتخذت قراراا بالمشاركة فيها، رغم أنه من 
غير المعروف حجم مشاركتها بطبيعة الحال، ومن غير المعروف كيف تم اتخاذ قرار المشاركة 

ركة قد أصدرت بياناا ُيرحب باالنتخابات بعد نصف ساعة فقط من صدور داخلياا، ما دامت الح
المرسوم الرئاسي بشأنها. المهم أن حركة حماس تقف اليوم على مفترق طرق، والمستقبل يبدو لنا 
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محصوراا بالسيناريوهات التالية، وجميعها تنتهي إلى خسارة سياسية ستتكبدها الحركة، وقد تغير شكل 
 بد:مسارها إلى األ

« الرئاسية»فال ضمانة ألن تجري « التشريعية»أوالا: أغلب الظن أن االنتخابات لن تجري، ولو جرت 
أما المجلس الوطني فإعادة تشكيله باالنتخاب تكاد تكون فكرة أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، 

ثلة فيه، بينما فضالا عن كونه مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير، وال يستوي عقال أن تكون حماس مم
هي ليست جزءاا من المنظمة. وفي حال تعرقلت كل االنتخابات أو بعضها بسبب انتخاب قيادة 
جديدة وشيكة لحركة حماس، أو بسبب انهيار محادثات الفصائل، فسوف يتم إلقاء اللوم على حماس 

ه وأصبحت حتى لو لم تكن في الحقيقة تتحمل المسؤولية، حيث سُيقال إن الرئيس أصدر مرسوم
 الكرة في ملعبكم.

ثانياا: لو جرت االنتخابات فعالا فال يختلُف عاقالن على أن نصيب حماس من أصوات الناخبين 
ستتقلص، وعندها سوف تكون قد « التشريعي»عاماا من االنقسام، ومقاعدها في  15سيتراجع بعد 

 خرجت من االنتخابات بتثبيت تراجع شعبيتها وحجمها في الشارع.
 –شعبياا وديمقراطياا وسياسياا  –ثاا: النتيجة األهم واألخطر لالنتخابات المقبلة هو أن الشرعية ثال

سوف تتجدد للرئيس )سواء محمود عباس أو غيره( وللمجلس التشريعي )البرلمان( وهذا يعني أن 
توقيع أي مؤسسات السلطة الفلسطينية، التي ستنتج عن االنتخابات ستكون لديها الشرعية الكافية ل

اتفاقاا توقعه السلطة التي تضم تحت مظلتها  –وألول مرة -اتفاق مع إسرائيل مستقبالا، بل سيكون 
 الفصائل كافة بما فيها حماس، وهو ما لم يسبق أن حدث من قبل.

والخالصة هي، أن المسار الذي تسلكه حماس اليوم بالمشاركة في االنتخابات يعيد إلى األذهان 
الماضية  15، وهي التي نتج عنها االنقسام الكبير والسنوات العجاف الـ2006ة في عام كارثة المشارك

في تاريخنا الفلسطيني. وهذا المسار هو عبارة عن رهان ال يمكن أن ينتهي إال بخسارة.. هنا خسارة 
 ال مناص منها. ثمة حقائق يجب وضعها باالعتبار دوماا، منها أن االنتخابات هي أداة من أدوات

الديمقراطية، وهذه الديمقراطية هي نظام سياسي يحتاج إلى دولة، والفلسطينيون اليوم ليس لديهم دولة 
وإنما هم شعب تحت االحتالل. أعيدوا للشعب الفلسطيني حريته وحرروه من االحتالل ثم استدعوه 

ن أن تؤدي لالنتخابات. أما الحقيقة األخرى فاالنتخابات شيء والمصالحة شيء آخر وأغلُب الظ
االنتخابات إلى تعميق االنقسام.. من قال لكم إن الفلسطينيين بحاجة لتغيير رئيسهم؟ ومن قال إنهم 
بحاجة لتغيير أعضاء المجلس التشريعي الذين لم يقوموا أصالا بأعمالهم؟ إنما الشعُب الفلسطيني 

 على ما شاؤوا من مناصب. بحاجة إلنهاء االحتالل أوالا ثم بناء الدولة ثم فليتنافس المتنافسون 
 2/2/2021، القدس العربي، لندن
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 أم مناورة سياسية؟ "أوسلو"االنتخابات الفلسطينية.. انتهاء  .44
 يونتان تسويف وكوبي ميخائيل 

مرسوماا رئاسياا يأمر بإجراء انتخابات  2021كانون الثاني  16نشر رئيس السلطة الفلسطينية في 
الرئاسة، المجلس التشريعي، والمجلس الوطني الفلسطيني.  –ثالث للمؤسسات الوطنية الفلسطينية ال

. وكان 2021حتى آب  2021ويقضي المرسوم بأن تجرى االنتخابات بشكل تدريجي ابتداء من أيار 
يوماا في أعقاب  120، وألغي بمرور أقل من 2009المرسوم السابق إلجراء االنتخابات نشر في 

هذه المرة يدور الحديث عن محاولة أولى إلجراء انتخابات  االنقسام بين حركتي فتح وحماس.
 للمجلس الوطني الفلسطيني الذي عين معظم أعضائه ولم ينتخبوا منذ تأسيسه.

نشر هذا المرسوم بينما تعيش الساحة الفلسطينية أزمة داخلية وخارجية حادة، بعد سنوات من إدارة 
ية، وعلى خلفية وباء كورونا، وتعراض قيادتي فتح ترامب التي دحرت القضية الفلسطينية إلى الزاو 

وحماس على حد سواء النتقاد جماهيري الذع. إن عباس، الذي أوقف التنسيق األمني مع إسرائيل 
في عهد ترامب محتجاا، سارع الستئنافه ما إن علم بانتصار بايدن في انتخابات الرئاسة األمريكية 

فصائل الفلسطينية. أما تخلي حماس عن مطلب إجراء وتسبب بوقف مساعي المصالحة بين كل ال
االنتخابات في موعد واحد لكل المؤسسات الثالث، والذي طرح في محادثات المصالحة كشرط 

 إلجراء االنتخابات، فقد أزال العائق أمام إجرائها.
طوة تشهد يخلق نشر المرسوم آلية في الساحة السياسية والجماهيري الفلسطينية. فاالنتخابات تعد خ

ظاهراا على احتمال أعلى مما في الماضي بمصالحة فلسطينية داخلية. فقد أعلنت منظمات 
وجماعات معينة عن نيتها التنافس، وهناك أخرى، ومنها الجهاد اإلسالمي، مترددة حتى اآلن، 
بخالف المقاطعة التي فرضوها على االنتخابات. يسعى كثيرون ألن يروا في القيادة شخصيات 

يبدو واضحاا ترقب سحب ترشيح ” فتح“يدة، شابة، ال تتماثل مع المؤسسة القائمة، وحتى في جد
عباس. ولكن هناك شكوك بتحقيق هذه اآلمال. مرة أخرى، سيتنافس في الملعب الالعبان الكبيران، 

و تحٍد مهم على نح” فتح“فتح وحماس، اللذان يتناكفان فيما بينهما منذ سنين دون حسم. يقف أمام 
منقسمة على خلفية خصومة شخصية إلى معسكرين. وقد يؤدي هذا االنقسام إلى ” فتح”خاص، فـ

التي -، ولكن ثمة شك بأن تكون حماس 2006انتصار حماس، مثلما في االنتخابات التي جرت في 
 يشكل طريق المقاومة المسلحة الذي تتبناه هدفاا النتقاد صاخب منذ المواجهة العسكرية مع إسرائيل

معنية باالنتصار. وذلك عقب شرعية دولية محدودة تجاهها، والتي أفرغت انتصارها  -2014في 
السابق من مضمونه. تسعى المنظمة في هذه المرحلة لالنخراط في قيادة السلطة الفلسطينية 
والمؤسسات الوطنية، بما فيما م.ت.ف، وهكذا تبني لنفسها شرعية من الداخل وفي الساحة الدولية. 
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مكن لنشر مرسوم االنتخابات أن يعتبر في الوقت الحالي إنجازاا مشتركاا لجبريل الرجوب، مسؤول ي
، اللذين عمال على تحقيق المصالحة بين المنظمتين، ”حماس“، ولصالح العاروري، مسؤول ”فتح“

 مع العلم أنها ليست مثابة ضمانة إلجرائها بسبب عدة عوائق:
ابات كما يشير المرسوم الرئاسي، مشروطة بموافقة إسرائيل. ومع *مشاركة شرقي القدس في االنتخ

أنه يمكن التغلب على عدم موافقة إسرائيل من خالل التصويت اإللكتروني أو الخروج أو التصويت 
في خارج نطاق شرقي المدينة، ولكن المعنى سيكون مصاعب وصول، وانخفاضاا في عدد 

 المقترعين.
دق نوايا فتح وحماس، وإمكانية أن تتنافس الحركتان في قائمة *تخوف فصائل المعارضة من ص

مشتركة أو توافقان على توزيع المقاعد بينهما. وال ينفي المتحدثان بلسان الحركتين إمكانية كهذه، بل 
 ويطرحانها كمسألة شرعية للبحث في محادثات اإلعداد التي يفترض أن تجرى في القاهرة.

هور الغفير، خصوصاا في أوساط الشباب، الذي يرى في االنتخابات *اغتراب شديد من جانب الجم
آلية لضمان مكانة القيادتين الفاشلتين، اللتين فقدتا الحيوية والشرعية. وعلى هذه الخلفية تسمع 

 دعوات إلقامة أطر سياسية جديدة.
لضرائب *غضب جماهيري عقب الضائقة االقتصادية الواسعة بسبب قرار عباس عدم تلقي أموال ا

من إسرائيل. والغضب واضح أيضاا في أوساط العديد من الموظفين في قطاع غزة، القريبين من 
طاولة السلطة، ممن تقلصت رواتبهم في السنوات األخيرة. وكل هذا قد يؤثر على مدى ثقتهم بهذه 

المركزية االنتخابات، بل ومحاسبتهم في يوم االنتخابات إذا ما شاركوا فيها. ويعد عضو اللجنة 
 لحركة فتح أحمد حلس، رجل غزة، باسم عباس، إلعادة الوضع كما كان قبل التقليصات.

بمروان البرغوثي، وكذا انتقاد ابن  -شعبياا –*نية محمد دحالن للتنافس، وبخاصة إمكانية ربطه 
ان أخت ياسر عرفات ناصر القدوة، الذي اقترب من دحالن إلجراء االنتخابات قبل المصالحة، يزيد

التخوف في أوساط عباس ومقربيه. ويقترح ممثلو دحالن، )وإن كان للبروتوكول فقط؛ لعلمهم 
المسبق أنهم لن يستجابوا( أن يتنافسوا في قائمة فتح مشتركة ويحذرون من انقسام يؤدي إلى إبعاد 

 الحركة عن مكانتها التاريخية.
نشر مرسوم االنتخابات، خطوتين وللرد على كل تطور محتمل، اتخذ عباس قبل بضعة أيام من 

بعيدتي األثر: األولى هي اإلصالح الذي أجراه في جهاز القضاء، وأعلن في إطاره عن إقامة 
محكمة إدارية مستقلة أخضعها له مباشرة. األمر الذي يسمح له ظاهراا باتخاذ جملة واسعة من 

ا، ثم فرض قيوداا على موظفي الدولة األعمال بما فيها حل البرلمان، وتأجيل االنتخابات بل وبإلغائه
المعنيين بأن ينتخبوا. الخطوة الثانية هي تغيير القانون الذي يقول إن هذه ليست انتخابات للسلطة 
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الفلسطينية بل لدولة فلسطين. أي للرئيس وللمجلس التشريعي في دولة فلسطين، كما ألغى االشتراط 
والذي على كل مرشح لالنتخابات بموجبه  2006ي بعد انتصار حماس ف 2007الذي تقرر في قانون 

أن يقبل بااللتزامات التي اتخذتها م.ت.ف على عاتقها. الخطوة األولى تثير غضباا شديداا من جانب 
رجال قانون وأصحاب رأي فلسطينيين بسبب المس بالمحاكم والصالحيات الكثيرة التي أخذها عباس 

لي انتهاء مفعول اتفاقات أوسلو وإعطاء خيار لطرح ترشيحات لنفسه. أما الثانية، التي معناها العم
للمنظمات التي ال تعترف بـ م.ت.ف، وتعارض سياستها وترفض وجود إسرائيل، فإنها لم تبعث على 

 ردود فعل حقيقية.
وبالتالي، يثور السؤال حول نوايا عباس: ما الذي يحركه، في سنه الكبيرة، أن يجري عشية 

اا على هذا القدر من األهمية في جهاز القضاء وتغيير قانون االنتخابات على االنتخابات إصالح
نحو قد يورطه مع إدارة بايدن، فيما أن قرار إجراء االنتخابات يستهدف عملياا إرضاءها؟ لماذا 
ضاقت عليه السبل ليجري انتخابات بعد تأجيالت لكل محاوالت المصالحة الفصائلية في السنوات 

 نفسها؟” فتح“ يخشى آثار االنشقاق واالنقسام في صفوف األخيرة؟ أفال
يكمن الجواب في شكل سلوكه في الفترة األخيرة، كملك كلي القدرة؛ فعلى المستوى السياسي نفذ 
ظاهراا خطوتين متضاربتين: من جهة استأنف التنسيق األمني مع إسرائيل وأعرب عن استعداد علني 

ار دولي دون استبعاد الواليات المتحدة كوسيط حصري )مثلما للعودة إلى مفاوضات سياسية في إط
في فترة الرئيس ترامب(، ومن جهة أخرى استأنف عملية المصالحة مع حماس، لدرجة اإلعالن عن 
انتخابات. غير أن مسيرة سياسية مع إسرائيل لن تستأنف دون إزالة المطالب الثالثة التي طرحتها 

كتها في المفاوضات )االعتراف بإسرائيل، وهجر اإلرهاب، واحترام الرباعية على حماس كشرط لمشار 
االتفاقات التي وقعتها م.ت.ف(. حماس ترفض هذه الشروط حتى اآلن، وليس واضحاا كيف سينجح 
عباس في تجنيد شرعية دولية لحكومة مشتركة مع حماس، وأن يضمن التعاون مع إسرائيل 

 واستئناف المسيرة السياسية.
ه المصاعب والعوائق، فهل يمكن االفتراض بأن يكون مرسوم إجراء االنتخابات عملية في ضوء هذ

يقدران بأنهما سيتمكنان من إقناع إدارة بايدن ” فتح“مناورة سياسية؟ هل يحتمل أن عباس وقيادة 
وأوروبا، بينما يستندان إلى عدائهم المشترك تجاه إدارة ترامب، لمنح شرعية إلدماج حماس في 

؟ أم أنها محاولة لصد الضغط الداخلي والخارجي إلجراء انتخابات ديمقراطية، واإليضاح الحكم
لألمريكيين واألوروبيين بأن انتخابات حرة تستوجب مشاركة حماس. بل ويحتمل أن تكون هذه 
محاولة للتقرب من الواليات المتحدة وأوروبا لخلق ضغط على إسرائيل للموافقة على استئناف المسيرة 
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إمكانية مفضلة بالنسبة للخطر الكامن في مشاركة  –سياسية في شروط مريحة أكثر للفلسطينيين ال
 حماس في االنتخابات.

يحاول عباس المناورة بين هذه األمور، ومن غير المستبعد أنه اختار نشر مرسوم االنتخابات كي 
مطلب إجراء االنتخابات  يحرك مسيرة، لن تؤدي بالضرورة إلى إجرائها. وبعد أن تنازلت حماس عن

لكل المؤسسات في موعد واحد، لم يتبَق لعباس غير نشر مرسوم االنتخابات، وذلك بعد أن حول 
إلى يديه معظم الصالحيات التي تعطيه السيطرة في الساحة الفلسطينية قبل معارك االنتخابات 

ستسمح له بإعادة بناء  وبينها وبعدها. قد يقدر بأن الخطوات التي اتخذها إلفشال خطة ترامب،
منظومة العالقات مع الواليات المتحدة وربما حتى إلى تحقيق خطوات سياسية تكون متطابقة مع 

سنة  15والعمل المنتظم لألجهزة التي بنيت في ” فتح“استراتيجية بايدن، وأن يضمن أيضاا مكانة 
ياسر عرفات، ولكن يبدو أنه لحكمه. صحيح أنه لم ينسب أحد لعباس مزايا المغامر مقارنة بسلفه 

يشعر في أواخر أيامه بثقة تكفي التخاذ قرارات في ظروف من انعدام اليقين رغم المخاطر التي 
تنطوي على ذلك. ويحتمل أنه يالحظ بعض التنازل في موقف حماس بعد موقفه من خطة ترامب، 

للمصالحة الفصائلية، بل  ويالحظ اهتمامها باالنخراط في الساحة السياسية الفلسطينية، وسعيها
 وتمتنع عن المهاجمة الفظة والعلنية الستئناف التنسيق مع إسرائيل.

على أي حال، إذا كان عباس يفضل بالفعل االمتناع عن االنتخابات، رغم نشر المرسوم، فإن 
تفضيله ينسجم مع تفضيل إسرائيل بعدم إجرائها. إذ إن من شأنها أن تنتهي بفشل عباس نفسه 

والمس ”. فتح“أيضاا. فرغم مصاعب حماس، فإنها في موقف انطالق أفضل من ” فتح“ل وبفش
باستقرار السلطة الفلسطينية وتهديد بقائها ونزول عباس عن المنصة، كل هذا ال يخدم المصلحة 
األمنية اإلسرائيلية. ومع ذلك، فإن على إسرائيل أال تظهر كمن تمس بإجراءات ديمقراطية في 

سطينية. وبالتوازي، عليها أن تبرز في القنوات األمنية وكذا في قنوات التنسيق مع اإلدارة الساحة الفل
األمريكية ومع فرنسا وألمانيا اللتين تتمتعان بتأثير ما على عباس، وكذا مع الدول العربية ذات 

هل إلى أين سيقود الساحة الفلسطينية.  –الصلة، مع التشديد على مصر واألردن، نوايا عباس 
انتهى بالفعل عصر أوسلو في نظره، أم هي محاولة إلعادة المسألة الفلسطينية إلى جدول األعمال 
الدولي أم كالهما معاا؟ مهما يكن من أمر، فخيراا تفعل إسرائيل إذا ما رسمت أفقاا جديداا وباعثاا على 

سياسية، بتنسيق وثيق مع األمل فيه ما يعزز مكانة السلطة الفلسطينية من خالل استئناف المسيرة ال
اإلدارة األمريكية وشركائها اإلقليميين، والعمل على تحسين االقتصاد في الساحة الفلسطينية من 
خالل ضمه إلى اإلطار االقتصادي التفاقات إبراهيم. وفي الوقت نفسه، عليها أن تحرص على 
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كان المنطقة اإلسرائيليين فرض القانون والنظام في مناطق الضفة الغربية لتقليص التوتر بين س
 والفلسطينيين.

 3/2/2021، نظرة عليا
 3/2/2021القدس العربي، لندن، 

 
 .. هل تلجأ إسرائيل إلى ضربة استباقية ضد إيران؟"كابوس استراتيجي"خوفًا من  .45

 افرايم عنبر
ورانيوم في المئة في إيران، واتخاذ قرار إلنتاج الي 20إن استئناف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 

المعدني، هي خطوات تقصر المسافة نحو إنتاج القنبلة النووية. هذا في الوقت الذي دخل فيه 
الرئيس األمريكي جو بايدن إلى البيت األبيض مع نية واضحة للبدء في المفاوضات لبلورة اتفاق 

احتماالت نووي جديد مع طهران. موقف اإلدارة األمريكية الجديدة من إيران لم يتضح بعد، لكن 
التوصل إلى اتفاق يمكن أن تبدد مخاوف إسرائيل من اإلمكانية الكامنة النووية اإليرانية، هي 
احتماالت ضئيلة جداا. هذه التطورات تقرب هجوم إسرائيل على المنشآت النووية، كما يتبين من 

 أقوال رئيس األركان افيف كوخافي.
طلعها إلى الهيمنة في الشرق األوسط، يعرضان إن سعي طهران للحصول على القنبلة النووية وت

إسرائيل للخطر. تعتقد القيادة اإليرانية أنه ليس للدولة اليهودية حق في الوجود، وأن إسرائيل ستختفي 
تحت ضغط عسكري، أو سيتم تدميرها عندما تكون ضعيفة وهشة. في أعقاب االنسحاب التدريجي 

لت إيران إلى استنتاج بأن إسرائيل هي العائق العسكري للواليات المتحدة من الشرق األوسط، توص
 الرئيسي أمام طموحاتها، وبهذا تحولت إلى عدو ديني، بل وخصم استراتيجي يجب التغلب عليه.

إن ذكاء إيران في تشغيل منظمات وفروع لها في الشرق األوسط، واستعداد الرئيسين باراك أوباما 
من إيران ” ممر شيعي“، مهدت طريق إيران في خطتها إلنشاء ودونالد ترامب لالنسحاب من المنطقة

مروراا بالعراق وسوريا، وصوالا إلى البحر المتوسط. هي أيضاا تريد بناء قواعد حول إسرائيل، التي 
تستطيع فيها أن تنصب صواريخ من أجل ردعها عن القيام بمهاجمة منشآتها النووية. وفي حالة 

 لمس بإسرائيل بدرجة شديدة.هجوم كهذا، يكون بإمكانها ا
لذلك، تعمل إسرائيل على منع وجود إيران في سوريا. وتحاول أيضاا كبح تقدمها النووي. االنفجار 

، وتصفية عالم الذرة الكبير محسن فخري زادة في تشرين الثاني 2020الغامض في نطنز في حزيران 
 ، هي الشهادات األخيرة على ذلك.2020
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إجراء مفاوضات على اتفاق نووي جديد فسيكون ذلك كهدف لتحقيق إنجازات  إذا وافقت إيران على
مثل رفع العقوبات االقتصادية وحماية من خطوات عسكرية ضدها، ولكسب الوقت إلحراز تقدم آخر 
في المشروع النووي. يصعب االفتراض بأن إيران ستوافق على قيود إضافية عليها. إضافة إلى ذلك، 

نتخابات رئاسية في إيران، وجميع المرشحين هم من التيار المتطرف، مرشحون ستجري في حزيران ا
يعارضون التنازالت. ومن الجدير بالذكر أن السالح النووي يعتبر بوليصة تأمين لبقاء النظام 
وكوسيلة رئيسية لتحقيق هيمنة إقليمية. بناء على ذلك، يصعب تخيل وضع ستتنازل فيه إيران عن 

 إال إذا تم فرض خطوة كهذه عليها.الخيار النووي، 
النتيجة التي ال مفر منها لتحقيق طموحاتها النووية هو سباق تسلح نووي في الشرق األوسط، تشارك 
فيه تركيا ومصر والسعودية، وربما اإلمارات. هذا السيناريو هو كابوس استراتيجي بالنسبة إلسرائيل. 

متبادل، ووجود ميزان رعب مع دولة واحدة هو عملية سالح نووي في أيدي دولتين ال يضمن الردع ال
معقدة من الناحية التقنية والسياسية، ويكتنفه عدم اليقين. ليس من المؤكد أنه يمكن خلق ردع نووي 
حتى ضد دولة واحدة، باألحرى ضد عدد من الدول. كما يبدو، إسرائيل ستوافق على أن تدير إدارة 

ديد من أجل عدم حدوث شرخ مع اإلدارة األمريكية، وفي بايدن مفاوضات حول اتفاق نووي ج
محاولة إلقناعها بتحقيق شروط الحد األدنى التفاق أفضل بالنسبة لها. ولكن ال يبدو في المستقبل 
القريب اتفاق تستطيع إسرائيل التعايش معه بأمان. لذلك، يجب عليها الحفاظ على إمكانية استخدام 

 من الحصول على السالح النووي.القوة العسكرية لمنع إيران 
لقد أحسن رئيس األركان افيف كوخافي صنعاا عندما طلب تحديث الخطط في هذا الموضوع. 
فالتهديد العسكري أمر ضروري أيضاا لتحفيز الواليات المتحدة والدول األوروبية التي تخشى مواجهة 

ان. التهديد العسكري حيوي أيضاا عسكرية في الشرق األوسط، على اتخاذ موقف أكثر حزماا تجاه إير 
للحفاظ على التحالف اإلقليمي ضد إيران. وإزاء إحجام أمريكا عن القيام بمواجهة عسكرية، خاصة 
إدارة بايدن التي تضم أشخاصاا من إدارة أوباما يلتزمون بالدبلوماسية، فقد تقترب دول الخليج فعلياا 

تعدة للقيام بعمل عسكري ضد هذا التهديد من إيران، خاصة إذا قدرت بأن إسرائيل غير مس
ليس من المستبعد أن تهاجم إسرائيل مسبقاا لتمنع إيران من إجراء تحسينات دفاعية حول  المشترك.

 منشآتها النووية. 
إذا شعرت إسرائيل بأنها وحيدة في المعركة ضد إيران، وبعد أن يتبين بأن عمليات سرية وصلت إلى 

( 1981ص إسرائيل بجدية القيام بهجوم استباقي حسب السوابق في العراق )استنفاد فائدتها، فستفح
 (.2007وفي سوريا )
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ربما يكون الثمن أعلى بكثير هذه المرة، لكن عدم القيام به قد يجبي ثمناا أغلى. يبدو أن الساعة قد  
 اقتربت إلخراج هذا التهديد إلى حيز التنفيذ، قبل أن يصبح الوقت متأخراا جداا.

 3/2/2021، آرتسه 
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