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 يطال  بللااء المحكمة الدستورية لجمان ن ا  الحوار الوطني "التشريعي الفلسطيني"  .1

طالب المجلس التشريعي الفلسطيني )البرلمان(، بإلغاء المحكمة الدستورية الفلسطينية، كونها : غزة
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده  ية"، وتشكل "عائقًا حقيقيًا" للحوار الوطني الفلسطيني."غير قانون

النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، بمقر المجلس بمشاركة نواب عن كتلتي حركتي 
وقال بحر: يجب أن تتأسس العملية االنتخابية على قاعدة قانونية  حماس وفتح البرلمانيتين.

ة صلبة، وأن تحميها وتضبطها نصوص وبنود القانون األساسي الفلسطيني لضمان نجاح ودستوري
وأكد بحر أن ")المحكمة الدستورية( غير قانونية"، مبينا ذلك من خالل "اصدار  وحماية هذا المسار".

( المشوب بالعوار القانوني والذي يوصي بحل المجلس 3( لسنة )10المحكمة القرار التفسيري رقم )
 لتشريعي الذي ال يجوز حله دستوريًا".ا

 4/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 حمصة الفوقا: "ألعن أبوهم"بخيام الفلسطينيين  االحتالل عباس لعساف بعد هدم .2

محمود عباس برئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، وليد  ةالفلسطيني السلطة اتصل رئيس: رام هللا
يام الفلسطينيين في منطقة حمصة الفوقا في األغوار الشمالية، وقال له: عساف، بعد عملية هدم خ

وتوجه عباس إلى الوزير الفلسطيني قائال: "وليد هللا يعطيك العافية.. ألعن أبوهن"،  "ألعن أبوهم".
وأضاف: "االحتالل سيزول  مؤكدا "أننا لن نسكت، ونحن معكم ولن نسكت، وسنعيد بناء ما تهدم".

 دونالد ترامب سيرحل غيره". ومثلما رحل
 4/2/2021وكالة سما اإلخبارية، 
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 إشتية: هدم حمصة الفوقا تحّد ألميركا والم تمع الدولي .3
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: إن ما يجري في األغوار جريمة بحق القانون  محمد بالص:

تفاييا  الموقعة بين الجانبين الدولي، وأبشع صور االستعمار االستيطاني اإلحاللي، وانتهاك لكل اال
الفلسطيني واإلسرائيلي"، مؤكدًا: "أن إسرائيل تعمل على تقويض حل الدولتين، ونحن باقون هنا 

جاء ذلك خالل اطالعه وعددًا من المسؤولين والوزراء، ورؤساء بعثا   لنحمي األرض واإلنسان".
ا  االحتالل في قرية حمصة الفوقا دول االتحاد األوروبي، أمس، على الدمار الذي خلفته جراف

 باألغوار الشمالية، وتفقدهم أحوال المواطنين فيها.
وقال اشتية في مؤتمر صحافي عقده على مقربة من أنقاض المساكن والمنشآ  المدمرة: "إن 
عمليا  الهدم اإلسرائيلية في منطقة األغوار الفلسطينية، تشكل تحديًا لإلدارة األميركية الجديدة 

  مجتمع الدولي".وال
وتابع: "ما تنفذه إسرائيل، هو تحد لكل ما يقال في األمم المتحدة، ولكل من يتحدث عن حقوق 

 اإلنسان، ونحن بحاجة لحماية دولية حقيقية".
 5/2/2021األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيلط"منصور يبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول تواصل الممارسات غير القانونية ل .4

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، رياض منصور، الخميس، ثالث : كنيويور 
رسائل متطابقة إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن لهذا الشهر )المملكة 
ة المتحدة(، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، حول تصاعد السياسا  والممارسا  غير القانوني

إلسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، واستمرار تدهور الحالة في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
 وشدد منصور على أن غياب المساءلة شجع إسرائيل على االستمرار بهذه الجرائم. القدس الشريية.

 4/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 : "حمصة الفوقا" ضحية إرهاب دولة االحتالل لغياب العقوبات الرادعةية" الفلسطينالخارجية" .5

، المجزرة التي ارتكبتها قوا  االحتالل بحق خربة حمصة الفوقا في الخارجية ةأدانت وزار : رام هللا
االغوار الشمالية واعتبرها جريمة حرب وجريمة ضد االنسانية، تعكس بشاعة االحتالل وحجم تفشي 

  .االحتاللعمار والعنصرية والكراهية وسيطرتها على مفاصل الحكم في دولة عقلية االست
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وشدد  وزارة الخارجية على أن المطلوب اتخاذ اجراءا  عقابية رادعة ضد دولة االحتالل 
االستعماري، ومحاسبة دولة إسرائيل العنصرية ومساءلتها دوليا، والتعامل معها كدولة مارقة وخارجة 

 لي وعزلها.عن القانون الدو 
 4/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الحكومة الفلسطينية تتعهد بلعادة بناء ت مع بدوي  .6

حمصة الفوقا )الضفة الغربية(: تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الخميس، في 
دوي، الذي هدمه الجيش حضور دبلوماسيين أوروبيين خالل تواجدهم في تجمع حمصة الفوقا الب

سنقدم كل دعم مادي وسياسي ومعنوي »وقال اشتية،  اإلسرائيلي، أمس، بإعادة بناء التجمع.
ودعا  «.للسكان، كي يبقوا على هذه األرض، نريد لهذه األرض أن تبقى ولهذا االحتالل أن يزول

ح من اإلجراءا  اشتية، بحسب )رويترز(، اإلدارة األميركية الجديدة، إلى اتخاذ موقف واض
 اإلسرائيلية.

 5/2/2021، الشرق األوسط، لندن
 
 "اتفاق باريس"لتعديل تتطلع السلطة الفلسطينية ": الشرق األوسط" .7

يتطلع الفلسطينيون للحصول على دعم مالي أكبر من الدول المانحة، وأن : كفاح زبون  - رام هللا
ف االقتطاعا  المالية اإلسرائيلية من يكون لتلك الدول دور في الضغط على إسرائيل من أجل وق

االقتصادية، وذلك خالل االجتماع « اتفايية باريس»العوائد الضريبية، وكذلك إعادة التفاوض حول 
« الشرق األوسط»مصدر مطلع قال لـ المقبل المتوقع في النصف الثاني من هذا الشهر، في أوسلو.

لمانحين المقرر هذا الشهر، وستطلب التدخل من إن السلطة الفلسطينية تنظر بأهمية إلى اجتماع ا
السلطة تسعى مجددًا »االقتصادي. وأضاف المصدر أن « اتفاق باريس»أجل إجراء تعديال  على 

 «.عاماً  25لتعديل )اتفايية باريس( التي مضى عليها 
 5/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 السلطة الفلسطينية تتسلم جرعات اللقا  الروسي .8

تسلمت السلطة الفلسطينية في رام هللا أمس )الخميس( عشرة آالف جرعة من لقاح سبوتنيك : رام هللا
في الروسي المضاد لفيروس كورونا، من أصل مليوني جرعة اشترتها الحكومة الفلسطينية لتلقيح  -
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 وتكفي هذه الكمية من اللقاح بحسب بيان لوزارة الصحة مواطنيها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
  «.لخمسة آالف شخص»الفلسطينية 

مليوني جرعة تكفي لمليون مواطن، إضافة إلى تبرعا  »وأكد البيان على شراء الحكومة الفلسطينية 
وأشار  وزيرة الصحة الفلسطينية  «.الدول الصديقة والمؤسسا  الداعمة لشعبنا والجاليا  الفلسطينية

من الشهر  20و 14  التي تم شراؤها ستصل ما بين مي الكيلة في البيان، إلى أن جزًءا من اللقاحا
 الجاري.

 5/2/2021، الشرق األوسط، لندن
 
 استطالع "أمان".. أرقام تفجح فساد مؤسسات السلطة في الجفة .9

يحيى اليعقوبي: آراء تستنُد إلى حجم شبها  فساد يملسها المواطنون في حياتهم  ،غزة -رام هللا
ة والمحسوبية واختالس األموال العامة، وإساءة استعمال السلطة اليومية في التعيينا ، والواسط

والرشوة وغسل األموال، تكشف حجم االنطباع المجتمعي عن الفساد المتغلغل في أروقة السلطة في 
في قطاع غزة أن مستوى حجم  %33من المواطنين في الضفة الغربية مقارنة بـ %67رام هللا. ويعتقد 

طة ما زال كبيًرا، في استطالع للرأي العام نفذه االئتالف من أجل النزاهة الفساد في مؤسسا  السل
 م.2020والشفافية "أمان" حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين لعام 

باسم "حراك ضد الفساد"، عامر حمدان: إن نتائج االستطالع استند  إلى مشاهدة  وقال المتحدث 
ف في أقارب المسؤولين، وسيطرة الحزب الحاكم على المواطنين آللية التوظيف، وحجم التوظي

 المؤسسا ، وعدم وجود رقابة حقيقية تسيطر على القضاء وهيئة مكافحة الفساد". 
 4/2/2021فلسطين أون الين، 

 
 : "توريط" قجاء الجفة حال دون إنهاء ملف االعتقال السياسيبالجفة ل نة الحريات العامة .11

لجنة الحريا  العامة في الضفة الغربية، خليل عساف، أن ما أطلق أدهم الشريف: أكد رئيس  - غزة
عليه "توريط" القضاء الفلسطيني وخاصة النيابا ، بقضايا االعتقال السياسي، حال دون إنهاء ملفا  

وشدد عساف في  وقضايا العديد من المعتقلين السياسيين في سجون األجهزة األمنية التابعة للسلطة. 
ين"، على أن تدخل القضاء وإحالة المعتقلين السياسيين إلى النيابة والمحاكم، صعَّب حديثه مع "فلسط

 من مهمة لجنة الحريا  في إيجاد حلول لهؤالء المعتقلين.
 4/2/2021فلسطين أون الين، 
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 ل نة االنتخابات توضح كيفية التصويت للمقدسيين .11
سيين بالترشح واالقتراع في االنتخابا  أكد  لجنة االنتخابا  المركزية على حق المواطنين المقد

، وأوضحت لجنة االنتخابا  أن المواطنين من حملة الهوية الزرقاء المقيمين داخل 2021الفلسطينية 
وقالت إن المقدسيين المقيمين  محافظة القدس، يحق لهم االقتراع والترشح دون اشتراط تسجيلهم.

محافظا  األخرى، عليهم التسجيل في أحد مكاتب خارج محافظة القدس، ويرغبون باالقتراع في ال
كذلك قال المتحدث باسم لجنة االنتخابا  فريد  من فبراير الجاري. 16المناطق االنتخابية حتى يوم 

آالف  5ألف مراقب محلي ودولي لالنتخابا ، و 50إلى  40طعم هللا إنه من المتوقع اعتماد ما بين 
 النتخابية.صحافي محلي ودولي لتغطية العملية ا

 4/2/2021، القدس العربي، لندن
 

 "سنربك حساباتكم" :الحتالل في حال أصرَّ على منع االنتخاباتا يهددالسنوار  .12
وجه قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، رسالة تهديد الى قادة االحتالل، في حالة : غزة

وقال السنوار في مقطع مصور  نية.أصر  اسرائيل على عدم السماح باالنتخابا  العامة الفلسطي
بثته قناة االقصى: "أوجه رسالة إلى ييادة االحتالل، بأننا في ييادة حركة حماس، لن نسمح لالحتالل 

حساباته، ونخرب له  االنتخابية فسنربكبالتدخل في العملية االنتخابية، وإن حاول التدخل في عمليتنا 
الطبيعية والبسيطة كشعب فلسطين، ان نمارس حقنا في  وأضاف: "أحد حقوقنا عمليته االنتخابية".

 ترتيب بيتنا الفلسطيني".
 4/2/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق يلتقي الخارجية الروسية بموسكو .13

رئيس مكتب العالقا  الدولية د. موسى أبو مرزوق، برئاسة  وصل وفد ييادي من حركة "حماس"
 وعقد وفد الحركة، لقاًء مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. الروسية موسكو. إلى العاصمة

ووضع وفد الحركة السيد بوغدانوف في صورة التطورا  السياسية على الساحة الفلسطينية، وبشكل 
أساسي إجراء االنتخابا  العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وموقف الحركة التفصيلي من 

 القضايا ذا  العالقة، واستعدادا  الحركة إلنجاح العملية الديمقراطية،
والتأكيد أن المساهمة الروسية في دعم جميع مراحل االنتخابا  الفلسطينية أمر ُمقّدر لدى الحركة  

وبدوره رّحب السيد بوغدانوف بوفد الحركة، وأكد أن روسيا مستعدة دوًما  وعموم الشعب الفلسطيني.
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كل ما يلزم لرأب الصدع الداخلي الفلسطيني، باعتباره عاماًل مهًما في تحقيق تطلعا  الشعب لتقديم 
 الفلسطيني.

 4/2/2021، موقع حركة حماس
 

 "وثيقة الشرف"رام هللا بحثت البنود األساسية لط بفصائل منظمة التحرير  .14
لها في مدينة رام هللا، جرى  عقد  فصائل منظمة التحرير في مدينة رام هللا اجتماعا جديدارام هللا: 

” وثيقة الشرف“خالله طرح العديد من الملفا ، ومن بينها البنود األساسية التي سيتم تضمينها في 
وتهدف  التي ستقر في القاهرة، لتسهيل عملية االنتخابا ، ومن أبرز بنودها إطالق الحريا  العامة.

الحوارا  المرتقبة األسبوع القادم، فيما من فصائل منظمة التحرير إلى تقريب وجها  نظرها، قبل 
المقرر أن تقوم ببحث ملف تشكيل القوائم المشتركة لخوض االنتخابا  التشريعية، بعد انتهاء تلك 

 الجولة في القاهرة.
 4/2/2021، القدس العربي، لندن

 
 : سلطات االحتالل تتدخل في االنتخابات الفلسطينية وتحاول عرقلتهاد"ال ها" .15

ال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ورئيس دائرتها السياسية ق: غزة
الدكتور محمد الهندي، الخميس، "إن االنتخابا  الفلسطينية أوسع من أن تكون شأنا داخليًا خالصًا"، 

وأشار  موضًحا أن سلطا  االحتالل تتدخل في موضوع االنتخابا  الداخلية وتحاول عرقلتها دائمًا.
د. الهندي خالل حديث متلفز عبر فضائية الميادين إلى أن حركة الجهاد تعاملت منذ زمن بمرونة 

وفي السياق قال د. الهندي "كما أننا ال نريد  كبيرة في مسألة االنتخابا  والمصالحة الداخلية.
اومة"، مضيًفا "أن للمفاوض الفلسطيني أن يأتي إلى مربع المقاومة فإننا ال نقبل بتضييع خيار المق

 يكون لنا مرجعية وطنية ممثلة بمنظمة التحرير وأن يكون هناك مجلس وطني مسألة مهمة جدًا".
 4/2/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 حماس: هدم المساكن في األغوار الشمالية استمرار لسياسة التطهير العرقي .16

ل مساكن المواطنين في )حمصة إن هدم جيش االحتال ،قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم
الفوقا( في األغوار الشمالية، يعد استمرارا لسياسة التطهير العرقي الذي تمارسه المؤسسا  

وأضاف قاسم في تصريح صحفي أن جريمة هدم المنازل  الصهيونية ضد شعبنا منذ عشرا  السنين.
رسه الكيان الصهيوني بشكل يومي في )حمصة الفوقا(، تعد امتداد لمنهجية اإلرهاب المنظم الذي يما
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وشدد على أن هذه الهمجية الصهيونية في هدم المنازل وتهجير  ضد شعبنا في كل أماكن وجوده.
 السكان ال يمكن وقفها إال بتصعيد المقاومة الشاملة والموحدة.

 4/2/2021، موقع حركة حماس
 

 كن لشعبنا ان يستسلمالعالول: ما ي ري في حمصة يهدف لفرض وقائع على األرض وال يم .17
قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، إن ما قامت به قوا  االحتالل اإلسرائيلي في : رام هللا

  يأتي في إطار اعتداءا  االحتالل المستمرة ضد ابناء شعبنا، آخربة حمصة الفوقا من هدم للمنش
د االهالي هناك، وتهجيرهم من والهادفة إلى فرض أكبر قدر من الوقائع على األرض، وكسر صمو 

وأكد، في حديث إلذاعة صو  فلسطين، الخميس،  على مساحا  واسعة من االرض. االستيالءأجل 
 رضه.أان هذه المعركة مستمرة، وال يمكن لشعبنا ان يستستلم بها، وسيبقى صامدا في 

 4/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 م صفوف المقاومة الشعبية في قرية الحمصةتتقد : الحركةفتح .18
في قال الناطق باسم حركة فتح إياد نصر، إن ما يقوم به جيش االحتالل، وقطعان المستوطنين 

وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت على هذه “خربة حمصة باألغوار الشمالية، يمثل 
ة فتح تتقدم صفوف المقاومة الشعبية في ، مؤكدا أن حرك”الجرائم بحق اإلنسان الفلسطيني وأرضه

قرية خربة الحمصة في األغوار الشمالية، وحماية كل األراضي المهددة بالمصادرة من جيش 
تدافع باستماته وبشتى الوسائل المشروعة عن كل شبر “االحتالل اإلسرائيلي، الفتا إلى أن الحركة 

 ”.مهدد
  4/2/2021، القدس العربي، لندن

 
 شمالي الجفة نة في غابة أم الريحانبقتل مستوط   أسير محررتهم االحتالل ي .19

عاما(،  40قدمت النيابة العسكرية اإلسرائيلية، الخميس، الئحة اتهام ضد محمد كبها ): بالل ضاهر
من قرية طورة الغربية غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، اتهمته فيها بقتل إستير 

تل منشيه"، في غابة أم الريحان، بداية الشهر الماضي. وبحسب الئحة هورغين من مستوطنة "
وجاء في الئحة االتهام التي ُقدمت إلى محكمة عسكرية  االتهام، فإن كبها أعاد تمثيل عملية القتل.

في الضفة الغربية تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، أنه "تم تنفيذ القتل انتقاما لوفاة صديق المخرب 



 
 
 
 

 

 11 ص             5452 العدد:             2/5/2021الخميس  التاريخ: 

 

                                    

ووفقا للشاباك، فإن كبها هو أسير سابق، حيث ُسجن  جن اإلسرائيلي" األسير كمال أبو وعر.في الس
 عدة مرا ، إثر اتهامه بأنشطة ضد االحتالل اإلسرائيلي.

 4/2/2021، 48عرب 
 

 الفلسطينية توجه رسالة لمصر حول "معاناة المسافرين" فصائل المقاومة .21
ن استغرابها مما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عغزة: 

المسافرين العائدين إلى قطاع غزة والذين أغلبهم من كبار السن والنساء والمرضى والطالب، 
ومكوثهم في البرد القارص لعدة أيام في طريق العودة إلى أهلهم ووطنهم. وأكد  فصائل المقاومة 

ين" نسخة عنه، أن "هذه المعاناة التي يعانيها أبناء في تصريح صحفي تلقى موقع "فلسطين أون ال
شعبنا تزيد من وطأة عذاب السفر والتعب عليهم، خصوصًا في ظل إغالق معبر رفح لفترا  
متباعدة رغم تقديرنا للظروف األمنية التي تعيشها مصر الشقيقة". ودعت السلطا  المصرية 

سفرهم عبر المعبر، مؤكدة على ضرورة إعادة  لضرورة العمل على تخفيف معاناة أبناء شعبنا في
 فتحه كما كان قبل جائحة كورونا.

 4/2/2021فلسطين أون الين، 

 
 نتنياهو ينفي وجود خالفات سياسية أّجلت زيارة اإلمارات والبحرين .21

نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تكون هناك أسباب أو خالفا  سياسية  تل أبيب:
قراره إلغاء الزيارة التي كانت مقررة لإلمارا  والبحرين، هذا الشهر. وقال في بيان رسمي، أمس وراء 

 «.القرار هو تأجيل وليس إلغاء الزيارة. والسبب هو إغالق مطار بن غوريون الدولي»)الخميس(، إن 
اإلسرائيليين. وأكد مصدر مقرب من نتنياهو أن قرار تأجيل الزيارة تم كي ال يتعرض لالنتقادا  من 

المطار الدولي وكل المعابر إلسرائيل مغلقة، والمواطنون ال يستطيعون السفر وال حتى »وأضاف: 
ألف إسرائيلي عالقين خارج البالد،  30تسيير أعمالهم أو تلقي العالج أو التعليم، وهناك أكثر من 

ى عائالتهم وأشغالهم في بينهم سياح ورجال أعمال عالقون في اإلمارا ، ال يستطيعون العودة إل
البالد، بسبب قرار اإلغالق الشامل، والكثير منهم يعاني األمّرين وُيضطر إلى دفع مصاريف باهظة 
لم يستعّد لها، فكيف يسافر رئيس الوزراء إلى اإلمارا  أو البحرين في مثل هذا الوضع؟ لذلك فإن 

أن مضيفيه في أبوظبي والمنامة يتفهمون  قراره تأجيل الزيارة كان صحيحًا مائة في المائة، وأعتقد
 «.ذلك جيداً 

 5/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 شاكيد: بينيت سيكون رئيس الوزراء المقبل ولن نوصي بنتنياهو .22
قالت إيليت شاكيد عضو الكنيست عن حزب اليمين الجديد، اليوم الخميس، إن نفتالي  -رام هللا 

 103وأضافت في تصريحا  إلذاعة  الوزراء المقبل. بينيت زعيم الحزب، هو من سيكون رئيس
العبرية: "سنشكل الحكومة بعد االنتخابا ، وفي النظام البرلماني ال يعني أن الحزب الكبير هو الذي 

مقاعد أخرى ستجعل من بينيت رئيًسا للوزراء"، مشيرًة إلى أن  5إلى  4وتابعت: " سيشكل الحكومة".
 ن نتنياهو زعيم الليكود لرئاسة الحكومة تحت أي ظرف كان.حزبها لن يوصي بتكليف بنيامي

 4/2/2021القدس، القدس، 
 

 قائمة تتنافس على انتخابات الكنيست اإلسرائيلي   39    .23
قائمة حزبية إسرائيلية، على انتخابا  الكنيست التي ستجري في الثالث والعشرين من  39تتنافس 

، فإن الخارطة السياسية بدأ  أكثر وضوًحا مع انتهاء وبحسب موقع واي نت العبري  الشهر المقبل.
 تقديم القوائم للجنة االنتخابا  المركزية.

وخضعت قائمة حزب الليكود لعدد من التغييرا  مقارنًة بالقائمة السابقة مع تعيين بعضهم مثل 
م الحزب جلعاد أردان، سفراء، وآخرين انضموا لحزب أمل جديد بقيادة جدعون ساعر، بينما ضم زعي

بنيامين نتنياهو شخصيا  جديدة من خارج الحزب إلى قائمته من أبرزهم أولي ليفي أباكسيس، 
 مرشًحا. 35وعوفير صوفر، وغيرهم، ليصل عدد القائمة إلى 

مرشًحا، لوحده بدون أي  20فيما قدم حزب هناك مستقبل بزعامة يائير البيد قائمته المكونة من 
جوال  سابقة بقوائم موحدة مع أحزاب وشخصيا   3د أن خاض اتحاد مع أي من األحزاب بع

 أخرى.
مرشًحا، والتي ضمت العديد  20كما قدم حزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر قائمته المكونة من 

 من المنشقين عن الليكود وأحزاب أخرى، إلى جانب شخصيا  أكاديمية وصحفيين.
مرشًحا، والتي ضمت  15لي بينيت قائمته المكونة من من جانبه قدم حزب اليمين الجديد بزعامة نفتا

العديد من الشخصيا  التي انشقت من أحزاب مختلفة، لكنها شخصيا  غير مؤثرة سياسًيا مثل 
 رئيس بلدية سديرو  ألون دافيدي.

بينما قدمت القائمة العربية المشتركة قائمتها بوحدة ثالثة أحزاب فقط، بعد أن انفصل عنها رئيس 
مة العربية الموحدة منصور عباس، حيث خاضت آخر جولتين من االنتخابا  بشكل موحد بضم القائ

 10مقعًدا، حيث تشمل قائمتها الجديدة  15أحزاب، وحققت نجاحا  لم تكن متوقعة بحصد  4
 مرشحين فقط.
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 مرشًحا. 12مرشحين رئيسين من بين  4وقدم عباس قائمته لوحده تحت اسم "الموحدة"، والتي ضمت 
مرشحين، مع تغيير طفيف على  10فيما قدم حزب شاس بزعامة أرييه درعي قائمته المكونة من 

القائمة التي شاركت باالنتخابا  السابقة، وذلك من خالل وضع شخصيا  في مقدمة القائمة بداًل 
 من شخصيا  أخرى فضلت عدم الترشح.

غافني على رأس قائمة الحزب  من جهته، شهد حزب يهدو  هتوراة تغييرا  أيًضا بوضع موشيه
 مرشحين. 10بداًل من يعقوب ليتسمان، حيث بلغت القائمة 

مرشحين، مشابهة نسبًيا لتلك  10فيما قدم حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، قائمة من 
 التي خاض فيها االنتخابا  األخيرة.

ة موحدة مع أحزاب أخرى في جوال  ويخوض حزب العمل االنتخابا  بمفرده بعد الترشح ضمن قائم
االنتخابا  األخيرة، حيث بذلت زعيمة الحزب الجديدة ميراف ميخائيلي جهوًدا لتوحيد قائمتها مع 
حزب عوفر شيلح، واإلسرائيليون بقيادة رون خولدائي إال أنها لم تنجح، بعد أن قرر األخيرين عدم 

 .مرشحين 9وتتكون قائمة العمل من  خوض االنتخابا .
فيما سيخوض حزب ميرتس االنتخابا  لوحده بعد أن عمل في االنتخابا  السابقة مع حزبي العمل 
والجسر، وجرى تغيير طفيف على القائمة بوضع ريناوي الزعبي في المركز الرابع على القائمة 

 مرشحين. 7المكونة من 
عكس المرا   أبيض بزعامة بيني غانتس االنتخابا  لوحده على -كما سيخوض حزب أزرق 
 مرشحين. 7السابقة، حيث تضم قائمته 

بينما فشل بتسلئيل سموتيرتش زعيم حزب الصهيونية الدينية، في إقناع حزب البيت اليهودي 
باالنضمام إلى اتحاد األحزاب اليمينية، حيث قرر الحزب األخير عدم خوض االنتخابا ، فيما دخل 

 مرشحين. 6ونوعام، وتضم في قائمة سموتيرتش أحزاب القوة اليهودية، 
 4/2/2021القدس، القدس، 

 
  "أمل جديد"و" هناك مستقبل"مقعًدا لكل من  16مقعًدا مقابل  29الليكود سيحصد استطالع:  .24

وفي سياق متصل، أظهر استطالع رأي جديد نشرته صحيفة معاريف اليوم الجمعة، أن الليكود 
ا لكل من هناك مستقبل بزعامة لبيد، وأمل جديد مقعدً  16مقعًدا، مقابل  29بزعامة نتنياهو سيحصد 

 .10مقعًدا، والمشتركة إلى  11بزعامة ساعر، بينما وصل حزب بينيت إلى 
مقاعد، ومثلها إلى شاس،  8ووفًقا لالستطالع، فإن حزب اسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان سيصل إلى 

 أحزاب اتحاد اليمين. 4ض، وأبي -أزرق  5ميرتس، و 6لحزب العمل، و 6يهدو  هتوراة، و 7و 
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ويظهر االستطالع أن كتلة اليمين التي تدعم نتنياهو وتضم الليكود وشاس ويهدو  هتوراة واتحاد 
مقعًدا، ما يعني أنه لن يستطيع تشكيل حكومة، في حين أن الكلتة المقابلة  48اليمين ستصل إلى 

مقعًدا ويمكنها  61وميرتس ستصل إلى  التي تضم ساعر والبيد والقائمة المشتركة وليبرمان والعمل
 تشكيل ائتالف حكومي.

وستكون مقاعد حزب بينيت فاصلة لصالح نتنياهو في حال أقنع األول باالنضمام الئتالف حكومي 
 بزعامته وهو ما يرفضه بينيت بحسب تصريحاته األخيرة.

 4/2/2021القدس، القدس، 
 

 كسية في القدس المحتلةمستوطن يعتدي على الكنيسة الرومانية األرثوذ .25
أظهر  تسجيال  كاميرا  مرايبة مثبتة على أحد أبواب الكنيسة الرومانية األرثوذكسية في : القدس

منطقة المصرارة وسط القدس المحتلة، مساء الخميس، اعتداء مستوطن على الكنيسة، بعد أن حطم 
اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة  أدان رئيسمن جهته و  قفل أحد ابوابها وكاميرا منصوبة في المكان.

ن استمرار اإلفال  من المحاسبة أ"، مبينًا شؤون الكنائس في دولة فلسطين، رمزي خوري، االعتداء
والعقاب للمعتدين المستوطنين والمتطرفين اليهود على دور العبادة اإلسالمية والمسيحية في مدينة 

ها أحد، خاصة في ظل توفير الغطاء من قبل القدس خاصة، ينذر بحرب دينية لن يسلم من تبعات
 قوا  االحتالل اإلسرائيلي".

 4/2/2021، القدس، القدس
 

 في الجفة الاربية جيش االحتالل يهدم منزاًل ويدمر شبكة كهرباء خالل حملة اقتحام واعتقاالت .26
 : أصيب شاب بجروح والعشرا  باالختناق خالل مواجها  أعقبت حملة اقتحام شنتها محافظا

، أقدمت خاللها على هدم منزل في الضفة الغربية في محافظا  عدةاإلسرائيلي قوا  االحتالل 
منازل في  10وتدمير شبكة كهرباء تغذي  ،يؤوي خمسة أطفال من ذوي االحتياجا  الخاصة

 مواطنًا. 13محافظة الخليل، بالتزامن مع دهمها منازل في محافظا  عدة واعتقالها 
 5/2/2021 ،األيام، رام هللا

 
 نينالمستوطال يسلمون من اعتداءات فلسطينيون يسكنون الكهوف قرب الخليل و  .27

الكهوف تتناثر في تالل الخليل  أن اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان "بتسيلم"منظمة ذكر  رام هللا: 
( 1830منذ ثالثينا  القرن التاسع عشر ) فيها ون الفلسطيني حيث يعيش. في الضفة الغربية الجنوبية
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إال أن سكان هذه  كمأوى للغنم والماعز وبعضها اآلخر كمنازل.ها على األقل ويستخدمون بعض
بين أكثر من  نهنألف م 440يعيش زهاء الكهوف ال يسلمون من اعتداءا  المستوطنين، الذين 

  ورد"الجيش اإلسرائيلي إنه في األسابيع األخيرة  . وذكرثالثة ماليين فلسطيني في الضفة الغربية
حيث تقارير عدة عن حدوث احتكاكا  بين مستوطنين وفلسطينيين في كهوف قرب قرية التواني، 

 ."فصل الطرفين وإعادة النظام"عمل على 
 4/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 كبها بتهمة قتل مستوطنةمحمد يقدم الئحة اتهام ضد األسير اإلسرائيلي االحتالل  .28

إلسرائيلية، الخميس، الئحة اتهام ضد األسير الفلسطيني محمد كبها، قدمت نيابة االحتالل ا: الناصرة
ديسمبر  كانون أول/ 20في  من قرية "طورة الغربية" غربي جنين، بتهمة قتل مستوطنة إسرائيلية

وحسب موقع  على أراضي المواطنين الفلسطينيين. " المقامةالماضي من سكان مستوطنة "تل منشيه
 سابق،أسير وهو ف تحقيق جهاز المخابرا  اإلسرائيلي "شاباك" أن كبها "والال" العبري، فقد كش

أبو وعر الذي استشهد في سجون االحتالل،  الفلسطيني كمالألسير  اعترف بقتل المستوطنة انتقاماً 
الطابقين الثاني والثالث من منزل  هدممحكمة االحتالل قرر   األسير أنوذكر شقيق  بحسب زعمها.
 بهدم الطابق الثاني فقط. االستئنافأن رفضت قرار  بعدشقيقه األسير، 

 4/2/2021، قدس برس
 

 التنكيل باألسرى الفلسطينيين وخصوصًا األطفالفي  تقرير: االحتالل اإلسرائيلي يتفنن .29
رين الفلسطينيين  :عبد القادر عقل - القدس المحتلة يواصل العدو اإلسرائيلي تنكيله باألسرى والمحرَّ
آخر األسرى الُمعاد اعتقالهم وكان  ، أبرزها إعادة اعتقال األسير لحظة اإلفراج عنه.بأساليب عّدة

لحظة تحّررهم هو محمد كمال عبيد من قرية العيساوية )شمالي شرقي القدس(، إذ اعتقله العدو أمس 
ل بعد قضائه سبع سنوا . وخالل الشهرين الماضيين، أعاد العدو اعتقا "النقب"من أمام بوابة سجن 

ن هناك شّبانًا اعُتقلوا بتهمة فضال عن ذلك وإمعانًا في التنكيل، فإ أربعة أسرى لحظة اإلفراج عنهم.
رين! مراقبون سعي إسرائيلي إلى نبذ األسرى مجتمعيًا  ، وهو ما يعتبرهالمشاركة في استقبال المحرَّ

عادة االعتقال، ُيفِرج بعد يوم أو اثنين من إ  إذوالتنغيص عليهم وعلى عائالتهم حتى آخر لحظة، 
في إذالل الفلسطينيين  ذاته، فإن سلطا  االحتالل تتفنن وفي السياق العدو عن األسير مجددًا.

، حتى وصل األمر إلى تحويل المنازل إلى سجوٍن "كّي الوعي الجمعي"حاول تومنهم األطفال، و 
قه كبديل من السجن العادي. يسو يتم تلألطفال هي تعبير ملطَّف  "الحبس المنزلي"جماعية. وسياسة 
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ل إلى االعتقال في منزله، ويفرض على عائلته مراقبته  إذ ُيعتقل الطفل أليام أو أسابيع، ثم ُيحوَّ
 ، وإال يتعرض لدفع غرامة باهظة في حال خرق ذلك.والمكوث معه

 5/2/2021، األخبار، بيروت
 

 خالل الشهر الماضي  الاربية ةمنزاًل في الجف 160اإلسرائيلي لطاالحتالل هدم  تقرير يرصد .31
حول  2021أطلق مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" تقريره الشهري لشهر كانون الثاني 

عمليا  الهدم والمصادرة واإلخالء واالستيالء التي تقوم بها سلطا  االحتالل اإلسرائيلي ضد 
عية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو منشآ  الفلسطينيين؛ سواء الدينية أو السياحية أو الصنا

منشأة يملكها  160استهدفت قوا  االحتالل فقد ، للتقريرالزراعية وبالتركيز على السكنية منها. ووفقًا 
فلسطينيون، سواء بالهدم أو المصادرة أو اإلخالء أو توزيع اإلخطارا  بنّية استهداف هذه المنشآ  

 مستقباًل. 
 4/2/2021، فلسطين أون الين

 
 "إذا تطل  األمر" "إسرائيل"مستعد لزيارة  "العدالة والتنمية"وزير ماربي من  .31

قال وزير الطاقة والمعادن المغربي، عزيز رباح، المنتمي لحزب العدالة والتنمية المتزعم  الرباط:
ئل رباح وس لالئتالف الحكومي، إنه مستعد لزيارة إسرائيل بصفته الوزارية إذا تطلب األمر ذلك.

إذا اقتضت مسؤوليتك في الحكومة أن تزور إسرائيل، هل »خالل برنامج تلفزيوني مساء األربعاء: 
، «أنا أمثل الدولة المغربية، وسيكون واجبًا علّي أن أتحمل المسؤولية» ، فرّد قائاًل:«ستفعل أم ال؟

في إطار مصلحة »كون ، ألن ذلك سي«في هذه الحالة سيكون من واجبي القيام بالزيارة»مضيفًا: 
أنا عبد العزيز رباح، كشخص، ليس لدي ما أفعله في إسرائيل، لكن كوزير، إذا »وزاد قائاًل: «. البلد

حتى الفلسطينيون كانوا يطالبون بفلسطين »وخلص إلى القول:  «.تطلب األمر أن أزورها، سأفعل
 «.1967كلها، واليوم يطالبون بفلسطين بحدود 

 5/2/2021، نالشرق األوسط، لند
 

 "فرص التعاون المستقبلي"في واشنطن يبحثان  "إسرائيل"سفيرا اإلمارات و .32
د ب أ: أفاد  سفارة اإلمارا  في الواليا  المتحدة بأن السفير يوسف العتيبة التقى نظيره  - أبوظبي

لجانبين ، أن ا”تويتر“وذكر  السفارة اإلماراتية، عبر حسابها على موقع  اإلسرائيلي جلعاد أردان.
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للمنطقة، وكذلك فرص التعاون المستقبلي بين ” اتفاقا  أبراهام“بحثا التأثير اإليجابي الذي حملته 
 اإلمارا  وإسرائيل.

 4/2/2021، القدس العربي، لندن
 

 ةإليران جنوب سوري "خاليا محلية"قصف إسرائيلي على  .33
وإيران في القنيطرة في جنوب  «حزب هللا»لندن: قصفت إسرائيل مواقع تابعة لـ -دمشق  -بيرو  

المرصد »وقال  للضربا .« تصد »الخميس، وسط إعالن دمشق أنها  -سوريا ليل األربعاء 
استهدف القصف اإلسرائيلي مزارع توجد فيها ميليشيا  تابعة »أمس: « السوري لحقوق اإلنسان

انفجارا  في نقاط عسكرية تابعة لـ)حزب هللا( اللبناني والمقاومة الشعبية لتحرير الجوالن، تزامنًا مع 
دبابا  التابع لقوا  النظام والذي تتمركز فيه ميليشيا  إيرانية، في منطقة الهبارية بريف  90للواء 

القنيطرة قرب الحدود اإلدارية مع محافظة درعا، ما أدى إلى تدمير تلك المواقع، دون ورود معلوما  
 «.عن خسائر بشرية

 5/2/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 ألف أسرة في غزة100قطر تصرف المساعدات المالية لط  .34
شرعت اللجنة القطرية إلعمار غزة بتوزيع دفعة جديدة من المساعدا  «: القدس العربي»غزة ـ 

لف أسرة فقيرة في قطاع غزة، وذلك في إطار المنحة الجديدة التي خصصها األمير أ 100المالية لـ 
تميم بن حمد، ألهالي غزة هذا العام، والبالغة ييمتها مئة دوالر لألسرة، في وقت أعلنت فيه إدارة 

ألف خدمة تأهيل  72المشفى المتخصص الذي مولته قطر لخدمة سكان القطاع، أن المشفى قدم 
 قة، خالل العام الماضي.لذوي اإلعا

 4/2/2021، القدس العربي، لندن
 

 احت اجات ضد الحكومة في سودانيون يحرقون علم االحتالل .35
خرجت مظاهرا  شعبية األربعاء، في أنحاء متفرقة بالسودان، تطالب بإسقاط الحكومة : الخرطوم

وفي  تصادية في البالد..االنتقالية برئاسة عبد هللا حمدوك، بسبب تردي األوضاع المعيشية واالق
االحتجاجا  ذاتها، أحرق متظاهرون سودانيون علم االحتالل اإلسرائيلي، رفضا للتطبيع الرسمي 

 الذي أعلنته الواليا  المتحدة بين بالدهم و"تل أبيب".
 4/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الشيوخ األمريكي يصادق على بقاء السفارة بالقدس .36
وخ األميركي، فجر اليوم الجمعة، لصالح قرار بإبقاء سفارة الواليا  المتحدة في صادق مجلس الشي

 القدس دون أي تغيير على قرار الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب.
من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لصالح القرار، فيما  97وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن 

 رزهم بيرني ساندرز.من الحزب الديمقراطي من أب 3عارضه 
وكانت الحكومة اإلسرائيلية سرعت من خطواتها لتوسيع مبنى السفارة األميركية في القدس، وذلك 
قبيل دخول جو بايدن للبيت األبيض منًعا ألي خطوة بنقلها إلى تل أبيب مجدًدا، وذلك رغم أن 

 رة بالقدس.الرئيس الجديد كان أعلن خالل حملته االنتخابية أنه سيبقي على السفا
 5/2/2021القدس، القدس، 

 
 "الخارجية األميركية" لط"األيام": ي   االمتناع عن ضم األراضي واالستيطان وهدم المنازل .37

قال متحدث بلسان وزارة الخارجية األميركية لـ"األيام": إن على إسرائيل  عبد الرؤوف أرناؤوط:
 4وهذه هي المرة األولى منذ  المنازل.االمتناع عن ضم األراضي، والنشاط االستيطاني، وهدم 

سنوا  التي تستخدم فيها وزارة الخارجية األميركية هذه المصطلحا  بعد أن أوقفت إدارة الرئيس 
 األميركي السابق دونالد ترامب استخدامها بشكل مطلق.

  الهدم وقال متحدث بلسان الوزارة ردًا على استفسار لـ"األيام" عن الموقف األميركي بشأن عمليا
التي تقوم بها السلطا  اإلسرائيلية في قرية حمصة البقيعة باألغوار الشمالية: "نحن على علم 

 بالموضوع".
وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "نعتقد أنه من األهمية بمكان بالنسبة 

دي إلى تفاقم التوترا  إلسرائيل والسلطة الفلسطينية االمتناع عن الخطوا  األحادية الجانب التي تؤ 
 وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه".

وتابع: "مثل ضم األراضي، والنشاط االستيطاني، وهدم المنازل، والتحريض على العنف، وتقديم 
 تعويضا  لألفراد المسجونين الرتكابهم أعمال عنف".

 5/2/2021األيام، رام هللا،  

 
 ارة إسرائيل في إثيوبياإحباط ه وم ضد سف .38

ادعت قناة ريشت كان العبرية، الليلة الماضية، أنه تم إحباط هجوم كان يخطط له لضرب السفارة 
وبحسب القناة، فإن حالة التأهب القصوى استمر  عدة أسابيع  اإلسرائيلية في إثيوبيا، قبل شهرين.
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ووفًقا للقناة، فإن  تقل في بالده.شخًصا خططوا للهجوم بقيادة سويدي مسلم اع 16حتى تم اعتقال 
 الهجوم كان سيضرب سفارا  إسرائيل والواليا  المتحدة واإلمارا .

 4/2/2021القدس، القدس، 
 

 لوقف االستيطان بأراضي فلسطين المحتلة  "إسرائيل"غوتيريش يدعو  .39
إلى الوقف  وكاال : دعا أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إسرائيل -نيويورك 

 الفوري لجميع األنشطة االستيطانية باألراضي الفلسطينية المحتلة.
لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير “جاء ذلك في أول جلسة تعقدها 

 هذا العام، في نيويورك.” القابلة للتصرف
دة بدعم الفلسطينيين واإلسرائيليين لحل التزام األمم المتح“وأكد غوتيريش في كلمته خالل الجلسة، 

أكرر دعوتي لحكومة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع األنشطة “وأردف:  ”.الصراع وإنهاء المعاناة
 ”.االستيطانية، التي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحالل سالم عادل ودائم وشامل

فلسطينيين، من االنتهاكا  للقانون اإلنساني الدولي، القيود اإلسرائيلية على حركة ال“وحذر من أن 
 ”.وتؤدي لتفاقم عدم الثقة بين الجانبين، ويدفعنا بعيدا عن السالم

 4/2/2021القدس العربي، لندن، 
 

 األونروا تحذر من خطورة وضعها المالي .41
جئين ) د ب أ(: حذر  نائب المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الال -عمان

الفلسطينيين)األونروا(، ليني ستينيث، من خطورة الوضع المالي للوكالة، الذي وصل لدرجة توفيرها 
 بالكاد رواتب موظفيها لشهري تشرين ثاني/ نوفمبر وكانون أول/ ديسمبر الماضيين.

ن ستينيث وقالت دائرة الشؤون الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة األنباء األردنية )بترا( الخميس، إ
عرضت خالل لقائها بممثلي الدول المضيفة لالجئين الذي تم عن بعد، أبرز مالمح موازنة البرامج 

 ماليين دوالر أمريكي، وهو نفس الرقم للعام الماضي . 806، والمقدرة بنحو 2021للوكالة، للعام 
ماليين لموازنة  806مليون دوالر، منها  881وقدر  ستينيث احتياجا  الوكالة للعام الحالي بنحو 

مليونا لتغطية عجز مراحل من العام الماضي، مشيرة إلى أن ما يتعلق بموازنة  75البرامج، ونحو 
 الطوارئ، فإن الوضع ما زال غامضًا.

ولفتت إلى أن محدودية التدفق المالي القائم للوكالة، سيؤدي إلى مواجهة أزمة تدفق نقدي مع حلول 
ستزداد مع حلول شهر حزيران/ يونيو المقبل، عازية ذلك للفجوة في شهر آذار/ مارس المقبل، و 
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المساهما  العالمية لدعم األنشطة اإلنسانية العالمية الناجمة عن تبعا  جائحة كورونا، األمر الذي 
 سيضطر الوكالة لإلقدام على تدابير تقشفية.

فيق خرفان، من أي تقليص تقدم من جهته، حذر المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس ر 
عليه الوكالة فيما يتعلق بخدماتها التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف 
االقتصادية واالجتماعية الدييقة التي خلفتها جائحة كورونا، وقبل أن تستنفد الوكالة كل السبل 

 الزم لها.الممكنة والمتاحة للتواصل مع المانحين لتوفير التمويل ال
 4/2/2021القدس العربي، لندن، 

 
 أمام معجلة" "إسرائيل"تحليالت: صاروخ حزب هللا "وضع  .41

اعتبر محللون عسكريون إسرائيليون أن إطالق حزب هللا صاروخا مضادا للطائرا  : بالل ضاهر
 "، كانت تحلق في األجواء450باتجاه طائرة استطالع بدون طيار إسرائيلية، من طراز "هرمس 

اللبنانية أمس، االربعاء، وضع إسرائيل أمام معضلة، بين تآكل ردعها وبين عدم رغبتها بتصعيد عند 
 الحدود مع لبنان، وأشاروا إلى أن الصاروخ الذي أطلقه حزب هللا من صنع روسي.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، يوم الخميس، إلى أن هذه لم تكن 
رة األولى التي حاول فيها حزب هللا استهداف طائرة إسرائيلية تحلق في األجواء اللبنانية، إال أنه الم

اعتبر أن "حزب هللا فعل ذلك في الماضي لسبب وسياق واضحين، بينما باألمس بدا أن إطالق 
الصاروخ جاء من ال مكان. ورغم أن سالح الجو عمل في سماء لبنان بشكل مكثف في األيام 

 ألخيرة، لكن هذا كان جمع معلوما  عادي وليس خطوة هجومية".ا
وأضاف ليمور أن حزب هللا أراد بإطالق الصاروخ أن يردع إسرائيل، وتنفيذ تعهد أمين عام الحزب، 
حسن نصر هللا، باستهداف طائرا  إسرائيلية في األجواء اللبنانية، "وربما كان ذلك محاولة متأخرة 

ناشط حزب هللا في الغارة اإلسرائيلية في مطار دمشق، في الصيف الماضي، لجباية ثمن على مقتل 
 والذي أدى إلى توتر مستمر منذ عدة أشهر".

واستبعد ليمور التقديرا  التي تعالت أمس بأن حزب هللا أطلق الصاروخ المضاد للطائرا  بهدف 
رع في رفع العقوبا  عن إيران، التلميح إلدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، بأنه األجدى له أن يسا

ووصفها بأنها "ليست معقولة". ورأى ليمور أن "العكس هو الصحيح: المصلحة اإلسرائيلية هي أن 
تكون هذه الجبهة هادئة. وإلسرائيل خصوصا، توجد مصلحة بالربط بين إرهاب حزب هللا واالتفاق 

 النووي".
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ئرا  من صنع روسي، "واستخدم في صواريخا وأشار إلى أن حزب هللا استخدم صاروخا مضادا للطا
كهذه باعتدال، كي ال يثير غضب روسيا، وكذلك من أجل االحتفاظ بهذا السالح اإلستراتيجي لحالة 
الطوارئ. وتخوف حزب هللا من أن يؤدي إطالق صاروخ كهذا إلى تدمير المنصة التي أطلقته، من 

 دون أن يحصل على بديل له".
 

 SA-6صواريخ 
، اعتبر ليمور أنه "ليس واضحا لماذا امتنع سالح الجو عن تدمير مباشر للمنصة التي من هنا

أطلقت الصاروخ، مثلما يفعل في أحيان متقاربة في الهجما  المنسوبة له في سورية. فالصواريخ 
ه ، وإسرائيل تستثمر جهودا هائلة في منع نقل’تخّل بالتوازن ’المضادة للطائرا  تعتبر منذ سنين أنها 

إلى حزب هللا، الذي يهتم به من أجل تشويش التفوق الجو اإلسرائيلي في لبنان في األيام العادية، 
 وخاصة في حرب مستقبلية".

ورأى ليمور أن "االرتباكا  لوقت طويل أمس حيال طبيعة رد الفعل بّث ترددا. فقد نفذ حزب هللا 
شديد سيلمح له أن عمليته كانت مقبولة، عملية هجومية، تتجاوز أي تفاهم. واالمتناع عن رد فعل 

وسوف يعمل ثانية. وهذه عملية خطيرة للتعود وهي معروفة جيدا من سنوا  إطالق المقذوفا  من 
لبنان وغزة. وهذه عملية تؤدي إلى تآكل الردع، وفي نهايتها ستطالب إسرائيل برد فعل أشد بكثير 

 والتي بالضرورة قد نقود إلى تصعيد واسع".
 

 رسة ضاوط على إدارة بايدن""مما
أشار المحلل العسكري في موقع "يديعو  أحرونو " اإللكتروني، رون بن يشاي، إلى أن الصاروخ 

، وأن المرة األخيرة التي أطلق SA-6المضاد للطائرا  الذي أطلقه حزب هللا، أمس، هو من طراز 
أعقاب غارة إسرائيلية بطائرة ، في 2019فيها صاروخا كهذ كانت في تشرين األول/أكتوبر العام 

 مسيرة في الضاحية الجنوبية في بيرو .
واعتبر بن يشاي أنه "يبدو أن ال سبب خاصا يدفع حزب هللا إلى استخدام بطارية صواريخ مضادة 
للطائرا ، التي حصل ويخفيها ويحتفظ بها لمواجهة واسعة، أو حرب مع إسرائيل"، لكنه عدد أسبابا 

ينها أن "حزب هللا يريد تصعيد التوتر في لبنان للتهرب من االنتقادا  ضده بين إلطالق الصاروخ، ب
المواطنين اللبنانيين واتهامه باألزمة السياسية واالقتصادية والصحية"، وأن "مواجهة مع إسرائيل 

 ، وسيسكت االنتقادا ".’حامي لبنان’ستمكن حزب هللا من إثبا  أنه 
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و أن "حزب هللا أجرى تحسينا  لمنظومة المضادا  الجوية وبحسب بن يشاي، فإن سببا آخر ه
القديمة التي بحوزته، ويحاول تجربة هذه التحسينا  وما إذا ستمكنه من ضرب طائرا  إسرائيلية من 

 دون طيار. وعمليا هذا قد يكون تجربة على سالح".
زيادة التوتر في وخالفا لليمور، أشار بن يشاي إلى سبب آخر، وهو أن "إليران مصلحة اآلن ب

الشرق األوسط بواسطة أذرعها، بهدف ممارسة ضغوط على إدارة بايدن من أجل رفع العقوبا ، في 
ظل وعد بايدن بالعودة إلى االتفاق النووي". وتابع أنه "عدا ذلك، هناك إمكانية أن إطالق الصاروخ 

 كان خطأ ارتكبه مشغل منصة الصواريخ".
 4/2/2021، 48عرب 

 
 ت فلسطينيةسيناريوها .42

 عبد المنعم سعيدد. 
بعد سنوا  بد  فيها القضية الفلسطينية وقد تراجعت كثيرًا في أولويا  الشرق األوسط، يبدو أنها 
اآلن تأخذ طريقها إلى الظهور مرة أخرى. أسباب ذلك المنظورة على األقل هي عودة االهتمام 

البيت األبيض، وتزايد االتصاال  العربية األميركي مرة أخرى مع تولي إدارة جو بايدن لإلدارة في 
حول القضية، خصوصًا بين مصر واألردن والسلطة الوطنية الفلسطينية، وخطاب األمين العام 
لجامعة الدول العربية في مجلس األمن حول الموقف العربي الثابت من القضية والحقوق المشروعة 

  أربع دول عربية نحو السالم والتطبيع مع للشعب الفلسطيني والمبادرة العربية للسالم، وتحركا
قد خلق « الربيع العربي»إسرائيل خالل العام الماضي. ولعل مرور عشر سنوا  على ما سمي 

أوضاعًا إقليمية استراتيجية ال يمكن تجاهلها، وتستدعي من ناحية تنظيم العالقا  العربية اإلسرائيلية 
لقضية استعصت على الحل طوال العقدين من ناحية، والتوصل إلى حل من ناحية أخرى 

الماضيين. توافر هذه األسباب ال يعني بالضرورة أن المنطقة بطريقها إلى حل القضية، وإنما يعني 
أن زخمًا جديدًا با  متوفرًا اآلن بحيث باتت جميع األطراف تتلمس سبياًل أو آخر للتعامل معها. 

مضمون ما جرى من اتصاال  خالل المرحلة الحالية  وهنا توجد مالحظتان: األولى أنه ليس معلوماً 
من االهتمام، وأن األطراف المعنية لم تقم بأكثر من إعالن مواقفها العامة التي ال تزال متباعدة بقدر 

إسرائيل والفلسطينيين  -، والثانية أن الجبهة الداخلية لدى الطرفين المباشرين 2000تباعدها منذ عام 
درا  الدبلوماسية من حيث انقسام جبهاتهم الداخلية، واقتراب كالهما من جولة ليست جاهزة للمبا -

انتخابية جديدة بحكم آلياتها تدفع إلى الكثير من التطرف والمزايدة السياسية. مثل ذلك ليس جديدًا 
على عمليا  البحث عن السالم بين الطرفين على أي حال، وفي مناسبا  سابقة، فإنها لم تمنع من 
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، حيث السيناريو األول للقجية الفلسطينيةدرجا  مختلفة من التقدم. ولعل ذلك يمثل  حدوث
تستمر األوضاع على ما هي عليه مع تحسن بطيء في العالقا  كما نتج عن مبادرة السالم 
اإلماراتية البحرينية التي علقت الضم اإلسرائيلي للمستوطنا ، والتفاهما  ما بين إسرائيل 

 «.حماس»و
يعتمد أيضًا على استمرار األمر الواقع، ولكن عبر فترة زمنية أطول، حيث تتخلق  اريو الثانيالسين

دولة واحدة من الناحية العملية بين نهر األردن والبحر األبيض المتوسط. فإذا ما أخذ في االعتبار 
ئيل، وعالقا  العالقا  األمنية التي جرى استئنافها مؤخرًا بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرا

االعتماد المتبادل الكثيف بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في مجاال  العملة والعمل واالقتصاد بصفة 
عامة، واعتماد قطاع غزة على إسرائيل في مجاال  الكهرباء وصيد السمك في البحر المتوسط، 

دولة واحدة بغض  ومستقباًل في مجال الغاز وتصديره؛ وكل ذلك مع توازن سكاني ملموس، فإن
النظر عن عالقا  المساواة داخلها سوف تكون قد ولد  عمليًا. هذا السيناريو للقضية الفلسطينية 
يحولها من صراع حول األرض إلى نضال من أجل المساواة. وليس مستبعدًا في هذه الحالة أن يتولد 

قا  بين الشعبين الفلسطيني إسرائيلية فلسطينية تنظم العال« كونفدرالية»يقوم على  سيناريو ثالث
تصير « القدس»واإلسرائيلي مع استقالل كالهما في قراره السياسي الداخلي؛ وفي هذه الحالة فإن 

 عمليًا عاصمة للطرفين باعتبارها عاصمة االتحاد الكونفدرالي.
فًا حادًا في أميركي، فبعد ستة أيام فقط من توليها السلطة، اتخذ  إدارة بايدن منعط السيناريو الرابع

السياسة األميركية في الشرق األوسط، معلنة أنها ستستأنف االتصال بالقادة الفلسطينيين، وستعيد 
المساهما  األميركية لوكالة األمم المتحدة التي تقدم المساعدة للفلسطينيين. تم اإلعالن عن 

لز، القائم بأعمال سفير التغييرا  في خطاب افتراضي أمام مجلس األمن الدولي من قبل ريتشارد مي
الواليا  المتحدة لدى األمم المتحدة. وقال ميلز أيضًا إن اإلدارة الجديدة ملتزمة بحل الدولتين للصراع 

وقال ميلز إنها «. دولة فلسطينية قابلة للحياة»اإلسرائيلي الفلسطيني، مع إسرائيل آمنة إلى جانب 
أشار  هذه التصريحا  إلى «. راطية ويهوديةأفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمق»

رفض سياسة الرئيس آنذاك دونالد ترمب على مدى السنوا  األربع الماضية، التي كانت تفضل 
بشكل كبير مصالح حكومة إسرائيل اليمينية. هذا السيناريو يعود بنا إلى بعض من خطوط السياسة 

استمرار القدس عاصمة إلسرائيل، والحكم األميركية قبل ترمب؛ ولكنها في الوقت نفسه تقبل ب
اإلسرائيلي لمرتفعا  الجوالن السورية. في هذا السيناريو، فإن الواليا  المتحدة، وإن كانت على 
استعداد لبذل جهد دبلوماسي وسياسي، فإنها سوف تفعل ذلك ضمن اإلطار العام لعدم التورط في 

 ولويا  األميركية الراهنة.منطقة الشرق األوسط الذي تراجع ترتيبه ضمن األ



 
 
 
 

 

 24 ص             5452 العدد:             2/5/2021الخميس  التاريخ: 

 

                                    

المنطلق، ويقوم على تنسيق للمواقف العربية، بحيث تحتشد وراء تصور  السيناريو الخامس عربي
عملي لتطبيق المبادرة العربية للسالم، في اإلطار الذي يقوم على وجود ست دول عربية في حالة 

ا . هذا السيناريو من الممكن له سالم مع إسرائيل، وإن تفاوتت درجا  البرودة والدفء في العالق
االستفادة من السيناريو األميركي للتخفيف من الضغط اإلسرائيلي على الفلسطينيين، والنفاذ إلى 
الداخل اإلسرائيلي لعقد الصفقة التاريخية لالنسحاب مقابل السالم والتطبيع مع جميع الدول العربية. 

ربية التي اتخذتها اإلمارا  والبحرين والسودان والمغرب؛ كما يمكنه أيضًا االستفادة من المبادرا  الع
وكذلك مصر واألردن، للتعامل مع القوى السياسية المختلفة داخل إسرائيل، بحيث تدعم ما تبقى من 

 قوى السالم اإلسرائيلية.
السيناريوها  الخمس ليست متطابقة، ومتعارضة عمليًا في منطلقاتها القانونية والفلسفية، وهناك 
فارق كبير ما بين ييام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريية؛ وأن تقوم دولة فلسطينية 

، وعمليًا استئناف عملية «قرارا  الشرعية الدولية»والفارق أكبر عند االنطالق من «. قابلة للحياة»
السابقة. كل ذلك  لإلدارة األميركية« صفقة القرن »السالم من حيث توقفت؛ والبناء على ما عقد في 

يجعل من السيناريوها  المختلفة تدريبا  نظرية لتصورا  خيالية في واقع اختلطت أوراقه، وتزاحمت 
 قواه، دون قدرة على تغيير األمر الواقع الذي يدفع ثمنه الفلسطينيون.

ل األمر من الناحية العربية يحتاج مبادرا  قادرة على خلق وقائع على األرض الفلسطينية تجع
التحركا  السياسية مؤثرة في أي من السيناريوها  المذكورة. تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه 
يخلق أمرًا ديمغرافيًا واقعيًا، وال يجعل إسرائيل وحدها قادرة على خلق الحقائق االستيطانية. 

الفلسطينية  المصالحة الفلسطينية الصعبة تتطلب ليس فقط رأب الصدع الفلسطيني، وإنما خلق الدولة
عز الدين »على األرض باحتكارها الكامل لشرعية السالح الفلسطيني. قبل فترة قصيرة عقد  قوا  

تنظيمًا عسكريًا آخر في قطاع غزة. مثل هذا  11مناورة عسكرية مع « حماس»التابعة لـ« القسام
د السالح وقرارا  الذيوع للتنظيما  العسكرية، فضاًل عن أنها تخلق انقسامًا حادًا يقوم على ح

استعماله، فإنها في الواقع تحرم السلطة الوطنية الفلسطينية التي تتفاوض مع إسرائيل من أول شروط 
شرعيتها السياسية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. تصحيح هذا الوضع قبيل 

عطي الفلسطينيين الكثير على مائدة االنتخابا  الفلسطينية، أو حتى االلتزام بتحقيقه بعدها، ربما ي
المفاوضا ، وفق أي من السيناريوها ؛ وفي غيابه فإن استمرار األوضاع الحالية بكل ما فيها من 

 ذيوع األلم، وخفو  االهتمام، سوف يعني عودة الظالم إلى سيناريوها  حل القضية الفلسطينية.
 3/2/2021، الشرق األوسط، لندن
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 ية وموقع "فلسطينيو الخارج" من الخارطة السياسيةاالنتخابات الفلسطين .43
 محمد أبو ليلى
من المفترض وبعد أن أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مواعيد االنتخابا  الفلسطينية 
)التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني(، وانتظار ما ستؤول إليه جلسا  الفصائل الفلسطينية المزمع 

حول مسار المصالحة واالنتخابا  الفلسطينية العامة، أن تبدأ  2021شباط  7ة عقدها في القاهر 
مفاعيل الحمال  االنتخابية بين كافة المشارب والمرجعيا  السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والقدس، النتخاب ممثلين جدد عن المجلس التشريعي الفلسطيني، وانتخاب رئيس للسلطة 

انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، الذي سيقوم بدوره المتوقع في إعادة ترتيب  الفلسطينية، ومن ثم
 وتطوير وبناء منظمة التحرير الفلسطينية.

ونتساءل ونحن نتابع التصريحا  والتحضيرا  والجلسا ، عن مكان ومحل فلسطينيو الخارج من 
االنتخابا  القادمة؟ من سيتكلم اإلعراب؟ أين هم من الخارطة السياسية الفلسطينية؟ من سيمثلهم في 

باسمهم؟ من سينقل معاناتهم وشجونهم وأوجاعهم؟ من سيدافع عنهم؟ ولماذا هذا المكّون الفلسطيني 
 الضخم مهّمش منذ اتفاق أوسلو؟.

يشكل فلسطينيو الخارج اليوم نصف الشعب الفلسطيني، فبحسب التقرير االستراتيجي لمركز الزيتونة 
)مطلع  2019ا ، فإن عدد أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج مع نهاية للدارسا  واالستشار 

( داخل فلسطين التاريخية، والنصف اآلخر %49.7مليونًا. نصفهم تقريبًا ) 13,350( بلغ نحو 2020
ماليين فلسطيني يقيم خارج  6,713. وبحسب التقرير، فإن نحو %50.3خارج فلسطين، أي نحو 

مليون  1,696مليون في األردن )معظمهم يحمل الجنسية األردنية(، و 4.29م نحو فلسطين، من بينه
 ألف فلسطيني في باقي دول العالم. 727في باقي الدول العربية، و

ومن المميزا  التي يتمتع بها فلسطينيو الخارج، أنهم اليوم يتمتعون بكفاءا  علمية وسياسية 
وى، يشهد لها القاصي والداني، إضافة إلى ذلك يتمتع هذا وإعالمية واقتصادية وثقافية عالية المست

المكّون الضخم، بعالقا  سياسية متقدمة مع رؤساء دول وحكوما  عربية وأجنبية، انعكست إيجابًا 
على جوانب مهمة من القضية الفلسطينية. كما ويملك فلسطينيو الخارج حرية الحركة والموارد والنفوذ 

يساعد على إعطاء زخم وقدرة عالية في إحداث تغيير استراتيجي في  السياسي واالقتصادي، مما
 المعادلة السياسية الفلسطينية.

أمام تلك الحقائق، فإن أي تهميش لهذه الفئة يعني، أن شرعية المجلس النيابي ورئيس دولة فلسطين 
كون شرعية منقوصة، وبالتالي فإن أي انتخابا  ستجري في الحاضر أو المستقبل يجب أن ي

لفلسطينيي الخارج دور واضح فيها، ويجب أن تكون كاملة، يمثل فيها الداخل والخارج، تفرز من 
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خاللها ييادة تمثل الكل الفلسطيني وليس جزء منه، والمطلوب من الفصائل الفلسطينية وهي تعقد 
دف أولى جلساتها بعد أيام في القاهرة أن تضع ملف فلسطينيي الخارج على طاولة البحث، به

 الشراكة وأن يتجاوزوا مرحلة التهميش واإلقصاء.
اليوم، فلسطينيو الخارج يشكلون أحد أهم مكونا  القضية الفلسطينية، المتمثلة بقضية الالجئين 

. وكان لكاتب السطور جوال  1948وتمسكهم بحق العودة إلى قراهم ومدنهم التي اقتلعوا منها عام 
ودان وتركيا، فعداك على تمسكهم بالعودة، بل أيًضا يعملون على على فلسطينيي تشيلي وماليزيا والس

تعزيز الهوية واالنتماء لفلسطين، واالنخراط في مؤسسا  المجتمع المدني من أجل المطالبة بتحسين 
الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين، والعمل على تحصيل حقوقهم المدنية واإلنسانية، وتعزيز 

 حقيق التحرير والعودة.مقوما  صمودهم حتى ت
لم يعد مقبواًل تجاهل ما يملكه فلسطينيو الخارج من إمكانا  بشرية وقدرا  ومؤهال  علمية 
وأكاديمية، وآن األوان أن يكون لهم دور في المشاركة في صناعة القرار الفلسطيني، والشراكة في 

ن الحاجا  اإلنسانية والتخفيف المشروع الوطني الفلسطيني، ولم يعد مقبواًل حصر دورهم فقط بتأمي
من معاناتهم في الدول اللجوء، على أهميتها، وإنما يتطلع فلسطينيو الخارج أيضا إلى لعب دور 
استراتيجي وتكاملي ومساند مع الداخل الفلسطيني، مع أهمية اإلشارة إلى أن االنتخابا  ليست أسمى 

سياسية مع الداخل على قاعدة تطوير وبناء هموم فلسطينيي الخارج، وإنما الشراكة في العملية ال
منظمة التحرير الفلسطينية والمشاركة في صياغة مشروع سياسي قاعدته ييادة وطنية لمشروع تحرر 

 وطني يحقق في نهاية المطاف التحرير والعودة.
 2/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ادلةثالثة أخطار مست دة تحيق بالشع  الفلسطيني وقجيته الع .44

 عبد الحميد صيامد. 
قد يثير عنوان المقال كثيرا من التعليقا  كون الفلسطينيين قد ألفوا العديد من المصائب والتحديا  
والمخاطر مجمعة ومفرقة. وقد يثير الرقم ثالثة، نوعا من التساؤل: فقط ثالثة؟ والجواب هذه مخاطر 

ر بدأ  تتكشف مؤخرا، وقد تتحول إلى مستجدة تفرعت عن مخاطر أوسع وأشمل. لكن هذه المخاط
مخاطر عظيمة ووجودية، تساهم مع غيرها من المخاطر المعروفة، كاالستيطان ومصادرة األرض 
وتهويد القدس وعنف جيش االحتالل والمستوطنين ومؤامرا  اإلخوة واألعداء معا، ضد الشعب 

 الفلسطيني وقضيته العادلة. وإليكم هذه المخاطر:
 ابات الفلسطينية المقبلةأوال: االنتخ
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االنتخابا  المقبلة هل ستتم في مواعيدها كما فصلها محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، الذي 
يريد تغيير مسمى موقعه ليصبح رئيس دولة فلسطين؟ هناك أخطار محدقة إن تمت االنتخابا  وإن 

ل داخل الفصائل وخاصة فتح. لم تتم. هناك حاال  انقسام غير معهودة ليس بين فتح وحماس، ب
األوامر الواضحة التي أطلقها عباس في اجتماع المجلس الثوري، بإطالق النار بهدف القتل لمن 
يرشح نفسه من خارج قوائم قبيلة فتح، ما زال يتردد صداها في كل مكان، وكأن االنتخابا  ونتائجها 

كامل »لى صفحته يحّمل الرئيس عباس ملك حصري لشيخ القبيلة. لقد نشر أحد ييادا  فتح بيانا ع
المسؤولية في حالة تعرضي وأي أخ حر أبّي من أبناء فتح األبية ألي أذى لمن أصدر هذه األوامر، 

عباس هو المرشح الوحيد للقبيلة. لكن مروان البرغوثي يصر على «. وإن دمنا في عنقه دون سواه 
النتفاضة األولى وكتائب األقصى، والشرفاء ترشيح نفسه من زنزانته، ويؤيده كثيرون من ييادا  ا

الذين تصدوا للدبابا  عندما اقتحمت المدن الفلسطينية. أما التيار اإلصالحي بقيادة محمد دحالن، 
المدعوم من اإلمارا  ومصر واألردن، فسيدخل كذلك االنتخابا ، إال إذا ُمنع مرشحوه بالقوة وهذا 

  واعتقاال ، خاصة في الضفة الغربية. وقد استقبلت يدعو إلى التخوف من ييام حركة اغتياال
القيادا  الروسية أخيرا وفدا عن هذا التيار بقيادة سمير مشهراوي، والتقى الوفد بنائب وزير الخارجية 

 ميخائيل بوغدانوف، ما شكل طعنة لقيادة عباس.
التي تطرحها حماس أما حماس فهناك خالفا  داخلية حول المشاركة أو عدم المشاركة. واألسئلة 

هل يعمل عباس فعال على رأب الصدع والوحدة الوطنية؟ أم أنه سيستغل االنتخابا  لتعزيز 
شرعيته، ثم يتخلى عنها وينتقل إلى طاولة المفاوضا  العبثية؟ وهل سيسمح لمرشحي حماس بالقيام 

االحتالل، أو بحمال  انتخابية حرة في الضفة الغربية بدون تعرضهم لالعتقال من قبل قوا  
تعرضهم لمضايقا  مخابرا  وأمن السلطة؟ هل سيحترم عباس النتائج في ما لو جاء  لغير 
صالحه في الضفة الغربية، وهل ستحترم حماس النتائج في غزة، فيما لو خسر  االنتخابا ؟ هل 
 ستسلم مؤسساتها لماجد فرج وحسين الشيخ وجبريل الرجوب؟ هل ستشارك الشعبية والجهاد في
االنتخابا ؟ أم يظل يصر عباس على إدخال فصائل في العملية االنتخابية ليس لها وجود إال على 
الورق، فقط ألنها تدعم مواقفه في كل الظروف؟ ثم ماذا بعد االنتخابا ؟ هل سيكون هناك مجلس 
زن تشريعي حقيقي يحاسب ويشرع ويعطي الثقة أو يسحبها؟ أم أنه سيكون مفصال على مقاس أبو ما

إلعطائه دفعة الستئناف المفاوضا  كما يحلم؟ هل ستعود الوجوه نفسها، المكروهة الفاسدة والمفسدة 
 والمعروفة تماما لدى الشعب الفلسطيني؟

أعلن شخصيا أنني ضد هذه االنتخابا ، التي في جوهرها إعادة ترميم اتفاييا  أوسلو، ليس ألنني 
ن تجري انتخابا  المجلس الوطني الفلسطيني، أوال في ضد االنتخابا  كمبدأ، ولكن كنت أتمنى أ



 
 
 
 

 

 28 ص             5452 العدد:             2/5/2021الخميس  التاريخ: 

 

                                    

كل أماكن انتشار الشعب الفلسطيني، تنبثق عنها ييادة جديدة تعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية 
، وتعيد االعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة أرضه، ووحدة 1968على أساس ميثاقها لعام 

ل إعادة ترميم القيادا  نفسها، التي جلبت لهذا الشعب العنيد كل قضيته ووحدة سرديته التاريخية، بد
 أنواع المصائب.

 ثانيا: تصدع القائمة المشتركة
كنا نراهن على الحركة الوطنية داخل فلسطين التاريخية ِلتسلم دور أساسي في ييادة الشعب 

ة اإلخالئية، بعد ضرب الفلسطيني في التصدي للحركة الصهيونية االستعمارية االستيطانية العنصري
في  1993، وضرب أو استيعاب ييادة االنتفاضة األولى عام 1982وتشتيت القيادة في الخارج عام 

أوسلو. لم يبق إال فلسطينيو الداخل الذين يواجهون الوحش الصهيوني على أرضية صلبة. الحركة 
، والوطنيين في الحزب الوطنية في الداخل مقسومة إلى خمسة أقسام، القوميين في حزب التجمع

العربي، والشيوعيين في الجبهة والحركة اإلسالمية الجنوبية، وهذه األحزاب األربعة هي التي شكلت 
رفعت  2020مقعدا، وفي آخر انتخابا  في مارس  13وفاز  بـ 2015القائمة المشتركة في انتخابا  

رة فلم تشارك في االنتخابا ، وال مقعدا. أما الحركة اإلسالمية الشمالية المحظو  15رصيدها إلى 
تعترف بنتائجها، ولذلك بقيت تتعرض لالضطهاد والمالحقة والسجن واإلقاما  الجبرية، كما هو 
الحال مع الشيخ رائد صالح وسليمان إغبارية، الرئيس السابق لبلدية أم الفحم، الذي تعرض لمحاولة 

 اغتيال خطيرة الشهر الماضي.
مسارين إلضعاف القائمة المشتركة: اختراق القائمة عن طريق خاصرتها وقد عملت إسرائيل على 

الرخوة، الحركة اإلسالمية الجنوبية، وتأجيج العنف المجتمعي والجريمة في الوسط العربي إللهاء 
الناس في موضوع األمن والثأر واالنقساما  القبلية والعشائرية، وهو ما سأعود إليه في مقال مفصل 

ر عباس ممثل الحركة اإلسالمية الجنوبية، كان أول من احتضن نتنياهو وظهر معه أو أكثر. منصو 
مصافحا ومادحا، ومؤكدا استعداده لدعم ترشحه مرة أخرى، وقد أعلن رسميا انفصاله عن القائمة 

فبراير، وسيخوض االنتخابا  هو وجبهته خارج القائمة المشتركة.. لكن  3المشتركة يوم األربعاء 
بي، إحدى ييادا  حزب التجمع، ترى أن ظاهرة عباس منصور هي نتيجة وليست سببا. حنين الزع

منذ قام بعض رموز القائمة المشتركة )أيمن عودة( بالتوصية لصالح غانتس لتشكيل الحكومة، ُفـتح »
وفي الوقت نفسه انخفض سقف القائمة المشتركة، وانحرفت «. المجال للتملص من القائمة المشتركة

ة من موقف وطني إلى رزمة مطالب. فإذا كان الخطاب الموجه للشارع العربي خطابا البوصل
مطلبيا، فما المانع إذن أن ينشق أشخاص أو تجمعا  للذهاب نحو من يستطيع تحقيق تلك 
المطالب. كما أن القائمة المشتركة، تتابع حنين، لم تضع آلية محاسبة ألي فصيل يخرج عن الصف 



 
 
 
 

 

 29 ص             5452 العدد:             2/5/2021الخميس  التاريخ: 

 

                                    

هكذا. استغل نتنياهو هذه الخالفا  وزار ثالث مدن عربية منها الطيرة وأم  الوطني وترك األمر
يناير الماضي، لالطالع على مراكز التطعيم، والتقى برئيس البلدية  13الفحم ثم مدينة الناصرة يوم 

علي ساّلم، الذي أعلن خالل استقباله نتنياهو، تأييده له في االنتخابا  المقبلة، داعيًا المحتجين 
 200لذين ال يروقهم الحال في العيش داخل إسرائيل، إلى الرحيل. نعم، خرجت مظاهرة من نحو ا

شخص ضد زيارته للمدينة، اعتقل عدد كبير منهم. لكن نتنياهو بكل صلف أعلن في مؤتمر 
صحافي أن المظاهرة تدل على يأس القائمة المشتركة النضمام مزيد من الفلسطينيين لحزب الليكود، 

«. يريدون حزبا حاكما له ييادة قوية ورغبة في جلب مستقبل من االندماج واالزدهار واألمن» ألنهم
إذا استمر هذا االتجاه فالشعب الفلسطيني في الداخل أمام كارثة وطنية. نأمل أن يلملم الجميع 

 مواقفهم ويعودوا إلى مصدر قوتهم وهي الوحدة وإال سيتناثرون وتذهب ريحهم.
 واب دول الخليج المطبعة لله رة الفلسطينية من الداخلثالثا: فتح أب

أود هنا أن أحذر من خطر يقف على األبواب وهو، استنزاف الفئا  المثقفة والمدربة والمهنية من 
المجتمع الفلسطيني داخل الكيان، وامتصاصه إلى دول التطبيع العربي في اإلمارا  والبحرين 

اإلمارا  المتحدة والكيان الصهيوني السماح لمواطني البلدين  وغيرهما. لم يكن صدفة أن تقرر دولة
السفر بدون تأشيرا . ويقوم اآلن مئا  من الفلسطينيين بزيارة لدبي وأبو ظبي وبدرجة أقل المنامة. 
قد تكون البداية نوعا من حب االستطالع والتعرف على هذه المدن واستكشاف الفرص. 

 يستطيعون زيارة أي بلد عربي إال األردن ومصر، وليس في فالفلسطينيون داخل الخط األخضر ال
هذين البلدين ما يغري الفلسطينيين االستقرار فيهما. أما دول الخليج فهناك ما يجذب الشباب 
المؤهل، خاصة إذا فتحت له أسواق العمل والوظائف، وبالتالي تتم هجرة األدمغة الفلسطينية في 

والبحرين، وربما تزيد قائمة الدول المطبعة في السنة أو السنوا  الداخل، ليستقروا في اإلمارا  
المقبلة. ومن يرحل من وطنه ويستقر في بلد آخر في ظروف مريحة تبدأ عالقته، وعالقة أبنائه 
بدرجة أكبر، تخفت مع بلده األصلي بعد أن يستمرئ الحياة في البلد الجديد، وبالتالي تساهم هذه 

يل بتفريغ فلسطين من بعض سكانها األصليين، الذين تشبثوا في الوطن الدول في مخططا  إسرائ
وأصبحوا قوة حقيقية، قادرين على التالحم مع أبناء شعبهم في مشروع وطني شامل  1948منذ عام 

ليكونوا رأس الحربة في تحرير الوطن من النظام العنصري االستيطاني، وبناء الدولة الديمقراطية 
 طنين، بدون تمييز قائم على الدين أو العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس.الحقيقية لكل الموا
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في المكان "في ملع  النووي اإليراني: نتنياهو يفقد الصافرة والعرب في االحتياط وأوباما وترام   .45
 .. ماذا يفعل بايدن؟"الخطأ

 إيتان غلبوع
االختبار األهم لبايدن في شؤون الخارجية واألمن، فهو معني بأن يبدأ سيكون وقف القنبلة اإليرانية 

 2015في مفاوضا  مع طهران على العودة مع تعديال  لالتفاق النووي الذي وقعه أوباما في تموز 
 وألغاه ترامب. المؤشرا  األولية للعودة إلى االتفاق غير مشجعة.

رمان، كانت الجهة المهنية التي صممت االتصاال  طوني بلنيكن وزير الخارجية؛ ونائبته ويندي شي
الفاشلة لوقف السالح النووي لكوريا الشمالية وكذا المفاوضا  مع إيران؛ وجيك سليبان، مستشار 
األمن القومي؛ وبيل برنس، رئيس وكالة االستخبارا  السي.اي.اي؛ وروبر  مالي، المبعوث 

، بما في ذلك االتصاال  2015لتي أد  إلى اتفاق الخاص إليران. وهذا الفريض أجرى المفاوضا  ا
 السرية.

السؤال المركزي حول هذا الفريق: هل سيثبت بأن اتفاق أوباما كان جيدًا وإلغاء ترامب له كان خطأ، 
أم سيستخلص الدروس من األخطاء التي ارتكبت في االتفاق ومن المعطيا  في الميدان التي 

خطاء سواء في إدارة المفاوضا  أم في االتفاق. فقد أظهر أوباما تغير  منذ وقع؟ لقد كانت هناك أ
، كان واضحًا أنه لم ”كل الخيارا  مفتوحة“حماسة زائدة للوصول إلى اتفاق، ورغم أنه كرر القول إن 

يكن في نيته استخدام الخيار العسكري. وهذا شدد مواقف إيران وحقق لها اتفاقًا مريحًا. وهذه األمور 
 اليوم أيضًا. تبدو واضحة

إن مساعي أوباما وترامب لوقف القنبلة استند  إلى فرضية مغلوطة مشابهة. فقد اعتقد أوباما بأن 
االعتراف بمكانة إيران كقوة عظمى إقليمية، وتحرير مئا  مليارا  الدوالرا  التي جمد ، وفتح 

وإضعاف الحرس الثوري، ثم إيران للتجارة واالستثمار مع الغرب، كلها ستؤدي إلى تعزيز المعتدلين 
إلى تغيير النظام في طهران. أما ترامب فافترض أن العقوبا  المتشددة التي فرضها على إيران 
ستؤدي إلى اضطرابا  داخلية وإلى ضعضعة النظام. وقد تجاهلت الفرضيتان قدرة النظام قمع كل 

 محاولة للثورة. ولم يعزز االتفاق المعتدلين.
ر بايدن سياسة ترامب المتشددة، بسياسة أوباما الرييقة. وقد عرضت مطالب قبل تتوقع إيران أن يغي

بدء المفاوضا ، وفي األسابيع األخيرة تخوض حربًا نفسية من خالل المناورا  والتجارب العسكرية 
باإللغاء الفوري لعقوبا  ترامب  -قبل بدء المفاوضا -كي تطلق إشارة عن تصميمها على المطالبة 

. ولكنها 2015كما هو. طلب بلينكن أن تنفذ إيران أواًل دورها في اتفاق  2015إلى اتفاق  والعودة
مجرد خطوة وموقف بداية قبيل المفاوضا . كما أن رئيس األركان كوخافي شارك في تبادل الرسائل 
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، 2015حين حذر من العودة إلى االتفاق، حتى مع تعديال . منع مجلس األمن، الذي أقر اتفاق 
وير صواريخ باليستية ذا  قدرة على حمل قنابل نووية، وواصلت إيران تنفيذ التجارب على مثل تط

هذه الصواريخ. لم يتطرق االتفاق إلى سلوك إيران العنيف في المنطقة، وهو يفترض أن ينتهي بعد 
ي ف 20خمس سنوا . جمعت إيران كميا  كبيرة من اليورانيوم المخصب، وأعلنت أنها ستخصبه إلى 

المئة وتبني المنشآ . معنى كل هذا هو التسريع نحو القنبلة. وسيتعين على بايدن أن يصل إلى 
 اتفاق يشمل موقفًا من كل هذه المواضيع ويسري مفعوله لفترة طويلة.

وقع رغم  2015سياسة نتنياهو فشلت. إيران قريبة اليوم من القنبلة أكثر من أي وقت مضى. اتفاق 
ي خاضه نتنياهو ضد أوباما. استراتيجية ترامب للعقوبا ، التي صممت بتشجيع الصراع الشديد الذ

بايدن مشحون برواسب ضد نتنياهو. رغم ذلك، على  –من نتنياهو، فشلت هي األخرى. فريق أوباما 
 إسرائيل أن تبذل مع حلفائها العرب جهدًا لتكون ضالعة في المفاوضا  المتوقعة والتأثير عليها.
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