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*** 
 
 

 يشم  األراضي الفلسطينية "اختصاصها القضائي"المحكمة الجنائية الدولية تقرر أن   .1
جنائية الدولية قرارا، يوم الجمعة، يقضي بأن المحكمة )وكاالت(: أصدر قضاة المحكمة ال-الهاي

ومقرها الهاي لها والية قضائية على جرائم الحرب في األراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام 
 تحقيق محتمل.

وقال القضاة إن القرار استند على قواعد االختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق 
 ل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.تأسيس المحكمة، وال يشم

 ورفضت ائيل الوالية القضائية للمحكمة وهي ليست عضوا في المحكمة.
أساسا معقوال “إن هناك  2019وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر/ كانون األول 

ما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع لالعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، ب
 ”.غزة

وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق 
 رسمي.

 ورد القضاة في حكم نشر اليوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن والية المحكمة القضائية.
التي تحتلها ائيل منذ عام  إلى األراضي… يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين“وقالوا 
 ”وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية 1967

 5/2/2021القدس العربي، لندن، 
 

 على األراضي المحتلة القضائية تهاقرار الجنائية الدولية واليالسلطة الفلسطينية ترحب ب .2
رحبت السلطة الفلسطينية  ناؤوط:عبد الرؤوف أر  ، من رام هللا، عن6/5/2021، األيام، رام هللاذكرت 

بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية الجمعة، بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه واليتها 
بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة،  1967القضائية على األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما األساسي.

واعتبر رئيس الوزراء محمد إشتية، القرار انتصارًا للعدالة ولإلنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، 
وإنصافًا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية 

الوزراء: إن القرار  وقال رئيس راس كركر غرب رام هللا، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.
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رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرًا أنه 
 انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاوالت إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداوالتها.

 نائية الدولية.من جهته، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بقرار الج
واعتبر، في تصريح أرسله لـ"األيام"، أن هذا القرار يبرهن على استقاللية المحكمة ونزاهتها في ظل 

 حملة التشويه التي أدارتها إسرائيل، وكذلك العقوبات األخيرة التي فرضتها عليها اإلدارة األميركية.
محكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق وشدد المالكي على أن هذا القرار سيتيح للمدعية العامة لل

وزير الخارجية والمغتربين المدعية العامة إلى ضرورة فتح التحقيق  فورٍي، ودعاالجنائي بشكل 
الجنائي في أسرع وقت ممكن، وصواًل إلجراءات محاكمة مسؤولي سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن 

 سجلهم اإلجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 

. نبيل شعث، المبعوث الخاص للرئيس، في تصريح لـ "األيام"، بقرار المحكمة وقال: "هذا ورحب د
القرار يفتح الطريق أمام الخطوة التالية، وهو فتح تحقيق جنائي في جرائم ارتكبها مسؤولون 

 .إسرائيليون ضد اإلنسانية وجرائم حرب في األراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي"
قال وزير الشئون المدنية في السلطة ، من رام هللا: 5/5/2021، الشرق األوسط، لندنوأضافت 

، إن قرار المحكمة يقضي باعتبار فلسطين دولة «تويتر»الفلسطينية حسين الشيخ عبر حسابه على 
 عضو بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة باألراضي الفلسطينية

انتصار للحق والعدالة »واعتبر الشيخ أن القرار المذكور  والشكاوى التي ترفعها السلطة الفلسطينية.
 «.والحرية وللقيم االخالقية في العالم

 
 "الجنائية الدولية"تطالب بحماية دولية... ورفع تقارير باالنتهاكات لـ ةالسلطة الفلسطيني .3

في مستعمرة عشوائية بالضفة الغربية واعتداء  قتل فلسطيني غير مسلحمفي أعقاب  تل أبيب:
محمود عباس، ورئيس الوزراء  ةالفلسطيني السلطة مستوطنين على كنيسة مقدسية، أصدر رئيس

محمد أشتية، ووزير الخارجية رياض المالكي، بيانات إدانة طالبوا فيها المجتمع الدولي بتوفير 
 ي تنفذها قوات االحتالل ومستوطنوه.الحماية للفلسطينيين في مواجهة االعتداءات الت

وقال المسؤولون الفلسطينيون إنهم يتابعون االنتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميًا ويرفعون بشأنها 
تقارير ورسائل متطابقة للجنائية الدولية والمسؤولين األمميين، ولنظيراتها في الدول المختلفة، حتى 

ماية شعبنا وأرضه ومقدساته، وفرض عقوبات على دولة يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ح
 االحتالل ومنظمات المستوطنين وعناصرها اإلرهابية.

 6/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 بحر: ندعم التوافق الوطني وإنجاز االنتخابات والمصالحة على قاعدة دستورية صلبة .4
د. أحمد بحر، دعم المجلس التوافق  جمال غيث: أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي - غزة 

الوطني وإجراء االنتخابات العامة، داعًيا الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة قريًبا إلى 
تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية، والحرص على إنجاح الحوار 

حر خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس الوطني تحقيًقا للمصالحة وإنهاًء لالنقسام. وجدد ب
بغزة، بمشاركة نواب كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين، تأكيد حق الشعب الفلسطيني في الداخل 
والخارج في ممارسة حقه االنتخابي، وخصوًصا في مدينة القدس المحتلة، مشددا على أن شعبنا لن 

ة االنتخابية على قاعدة قانونية ودستورية يقبل انتخابات دون القدس. وأكد وجوب تأسيس العملي
صلبة، وأن تحميها وتضبطها نصوص وبنود القانون األساسي الفلسطيني لضمان نجاح وحماية هذا 
المسار، معرًبا عن الخشية من استمرار التمسك بما يسمى "المحكمة الدستورية" التي نشأت بطريقة 

 ي والقوانين ذات الصلة.حزبية وانتهاك صارخ للقانون األساسي الفلسطين
 5/2/2021، فلسطين أون الين

 
 الجنائية: نتطلع إلى محاكمة قادة االحتالل على جرائمهم المحكمةحماس تشيد بقرار  .5

، في منطقة الخارج، رأفت مرة، بقرار المحكمة حماس أشاد رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة: بيروت
وقال "مرة"،  .1967فة األراضي الفلسطينية المحتلة عام الجنائية الدولية، بأن اختصاصها يمتد لكا

في بيان، وصل "قدس برس"، نسخة عنه، الجمعة: إن "أي قرار ذي طابع قانوني دولي، يؤدي إلى 
مناسب يتماشى مع القيم  له، قراردعم حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن حريته وتوفير العدالة 

 ومبدأ حماية المدنيين تحت االحتالل ومحاكمة مجرمي الحرب".اإلنسانية ومواثيق حقوق اإلنسان، 
وأكد "مرة": "نحن على ثقة، أن أي محكمة تتمتع بالنزاهة والعدالة والمهنية، سوف تكون إلى جانب 

وأضاف، "شعبنا الفلسطيني، يتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه محاكمة  الشعب الفلسطيني وحقوقه".
 ائم، التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني".االحتالل وقادته على الجر 

 5/2/2021، قدس برس
 

 فتح ترحب بتأكيد الجنائية الدولية اختصاصها على األراضي الفلسطينية .6
وأكدت في  رحبت حركة "فتح" بقرار الدائرة التمهيدية األولى في المحكمة الجنائية الدولية.: رام هللا

ر ما كان ليأتي لوال صمود شعبنا البطولي وإصرار قيادته بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن القرا
وشددت على أن األوان آن ألن يدفع مجرمو الحرب اإلسرائيليين  للوصول لهذه اللحظة التاريخية.
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ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال 
 الزمن أو قصر.

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

 حماس: قرار الشيوخ األمريكي إبقاء السفارة بالقدس عدوان على حقوقنا .7
عّدت حركة "حماس"، مصادقة مجلس الشيوخ األمريكي، على بقاء السفارة األمريكية في مدينة غزة: 

، حازم قاسم، الجمعة، قال جاء ذلك حسب بيان للناطق باسم الحركة القدس "خرق للقانون الدولي".
فيه: "قرار مجلس الشيوخ إبقاء السفارة األمريكية في القدس واالعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني 

وأضاف أن القرار  بأغلبية شبه كاملة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، خرق للقانون الدولي".
 على حقوقنا الثابتة في المدينة المقدسة". "انتهاك لألعراف اإلنسانية، ومشاركة فعلية في العدوان

 5/2/2021، قدس برس
 

 تعلن اختتام زيارة إلى العاصمة الروسية "الجهاد" .8
اختتم الوفد القيادي لحركة الجهاد الذي ترأسه أمينها العام زياد النخالة زيارة رسمية : موسكو

لسطيني لإلعالم" نسخة عنه: الجهاد، في بيان وصل "المركز الف توقال للعاصمة الروسية موسكو.
إن الوفد أجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين الروس تناولت قضايا الساعة والمستجدات السياسية 

وذكرت أن النخالة عرض رؤية الحركة وموقفها  بما في ذلك ملف الوحدة الفلسطينية واالنتخابات.
وافق وطني على برنامج سياسي من الحراك السياسي الحالي، مؤكدا سعي الحركة للوصول إلى ت

 للخروج من المأزق الداخلي الحالي ومواجهة كل التحديات التي تتهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
 5/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وفد حماس برئاسة أبو مرزوق يزور مقر السفارة الفلسطينية بموسكو .9

أبو مرزوق، مقر السفارة الفلسطينية لدى  موسى إلى موسكو، برئاسة د. حماسزار وفد حركة 
جمهورية روسيا االتحادية، وضّم الوفد كال من عضو المكتب السياسي للحركة األستاذ زاهر جّبارين، 

حيث اطلع الوفد على مجريات العمل في السفارة، وتبادل اآلراء حول األوضاع  وممثل الحركة.
 ج من المأزق الوطني. السياسية الراهنة، وضرورة العمل الجاد للخرو 

 2021 /5/2، موقع حركة حماس
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 قاسم: إعدام الشاب نوف  يعكس إجرام المستوطنين ضد أهلنا في الضفة .11
إن إعدام الشاب خالد ماهر نوفل جريمة جديدة يرتكبها  ،قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم

ب خالد نوفل يعكس حالة االنفالت وأكد قاسم أن إعدام الشا قطعان المستوطنين في الضفة الغربية.
والهيجان من المستوطنين ضد أهلنا في الضفة الغربية، ويأتي استكمااًل لمخططات هدم المنازل 

في توحيد الجهود إلطالق مقاومة  باإلسراعوضم األراضي المتصاعدة في الضفة الغربية. وطالب 
يئة حقيقية للمقاومة عبر وقف فاعلة وموحدة للتصدي للمستوطنين وجيش االحتالل، وتوفير ب

 التنسيق األمني. 
 5/2/2021، موقع حركة حماس

 
 أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية"قرار الجنائية الدولية: "أثبتت نتنياهو يهاجم  .11

هاجم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يفتح الطريق 
 جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب ضد اإلنسانية. أمام تحقيق

 وقال نتنياهو، في بيان: "أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".
وأضاف: "تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية، وبداًل من ذلك هي تالحق دولة إسرائيل، وهي 

 راطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوًا في المحكمة".دولة ذات نظام ديمق
وزعم نتنياهو أنه "في قرارها هذا، نالت المحكمة من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من 

 اإلرهاب، ولعبت لمصلحة جهات تقّوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السالم".
رائيليين، قائاًل: "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا وتوعد بالدفاع عن المسؤولين والجنود اإلس

 ووّجه نتنياهو وزراءه بعدم التعليق علنًا على قرار المحكمة. بشتى الوسائل من المالحقة القانونية".
 6/2/2021األيام، رام هللا، 

 
 قائد في الشرطة يقّر: الجريمة عند العرب سببها اإلهمال الرسمي .12

ئد منطقة الشمال في الشرطة اإلسرائيلّية، شمعون الفيه، في لقاء مع صحيفة أقّر قا: أحمد دراوشة
"يديعوت أحرونوت"، نشر الجمعة، أّن تفّشي العنف والجريمة في المجتمع العربي سببه اإلهمال 

 الرسمي لسنوات طويلة.
.. في النهاية، وقال الفيه "توجد هنا فجوة كبيرة في كل المجاالت. هذه نتيجة سياسات معّينة لإلهمال

من المعّدل  %20عندما تنظر إلى المجتمع )العربي( في الشمال، فإّنك ترى أن نسبة البطالة أكبر بـ
فرع بنك أغلقوا في السنوات الثالث األخيرة، وأنت تعلم أن فقط  48الُقطري )في إسرائيل(، ترى أن 
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تمانهم المالي عبر حسابات من العرب في الشمال توجد إمكانية للوصول إلى ثروتهم وائ %25لـ
بنكّية. أنت تفهم ما هذا؟ هذا يعني أّن معظم اإلدارة هنا هي بالمال األسود، للناس ال توجد حسابات 

 بنكّية".
وأكمل أن الفجوات التي يشير إليها هي في مجاالت البنى التحتّية، والتعليم، والصّحة، "وال توجد هنا 

ّرب من المدارس إلى دائرة اإلجرام". وتابع أن هذه الفجوات التي تقريًبا نشاطات جماهيرّية، يوجد تس
عّددها ليست إال نزًرا يسيًرا ال يغّطي "الفجوات والعيوب والصعوبات"، واستنتج أّن "التسرب من 
المدرسة والبطالة يؤّديان إلى التعاطي بالمخّدرات، بنية تحتّية لإلجرام تؤّدي إلى االتّجار بالسالح، 

يران والضغط مقابل المال، ونشاطات إجرامّية. كل هذا نبت على أرٍض أهملت لعشرات وإطالق ن
 السنوات".

 5/2/2021، 48عرب 
 

 في تبرير للغارات األخيرة حول دمشق".. لن تسمح إليران ببناء حزب هللا سوري " "إسرائي " .13
مصادر سياسية  رغم أنها لم تتبن الغارات حول دمشق قبل يومين، كشفت: تل أبيب: نظير مجلي

في تل أبيب، أمس الجمعة، أن الحكومة اإلسرائيلية وجهت رسالة إلى إيران تبلغها فيها أنها لن 
في سوريا، وتلمح بأن الهجمات اإلسرائيلية األخيرة استهدفت « حزب هللا»تسمح لها ببناء تنظيم لـ

 خطة لشحن كمية كبيرة من األسلحة لتعزيز قوة الحزب.
در إن إيران عادت في الشهرين األخيرين إلى نقل أسلحة نوعية بكميات كبيرة إلى وقالت هذه المصا

سوريا. وقسم من السالح يبقى في دمشق، تحت سيطرة الجيش السوري أو تحت سيطرة الميليشيات 
، فينقل ما تيسر منه إلى لبنان، ويخزن قسمًا «حزب هللا»اإليرانية، وقسم آخر يفترض أن يصل إلى 

اعد له بسوريا، ضمن مشروع إلقامة بنية تحتية قوية له في سوريا، بشكل خاص في آخر في قو 
الجنوب، على مقربة من خط وقف النار مع إسرائيل في الجوالن. وذكرت المصادر اإلسرائيلية أن 

في سوريا على نمط قواته في لبنان. « حزب هللا»الغاية من هذا المشروع هو تشكيل تنظيم قوي لـ
 «.سنمنع بأي ثمن إقامة )حزب هللا( ثاٍن في سوريا»الة اإلسرائيلية: وقالت الرس

 6/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 48مظاهرات ضد الجريمة وتقاعس الشرطة اإلسرائيلية في مدن وبلدات داخ  أراضي  .14
، يوم الجمعة، مظاهرات واحتجاجات 48شهدت مدن وبلدات عدة، داخل أراضي العام  -الناصرة 
 ضد تفشي العنف والجريمة، وتقصير الشرطة اإلسرائيلية في مالحقة المجرمين والعصابات.واسعة 
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شبان خالل قمع تظاهرة في مدينة الطيبة، في أعقاب مهاجمة المشاركين فيها  3واعتقلت الشرطة 
بقنابل الصوت، كما اعتدت على العشرات في مظاهرة أخرى انطلقت في مدينة حيفا، وتم اعتقال 

ونظمت مظاهرتان احتجاجيتان، أغلق فيهما المحتجون مفترقي "الناعمة"  لمتظاهرات.إحدى ا
و"كابول" في مدينة شفا عمرو أمام حركة المركبات، وتال ذلك مواجهات محدودة مع عناصر 

 الشرطة اإلسرائيلية.
 .وشهدت مدن طمرة وكفر قاسم وسخنين، وبلدات جلجولية والفريديس وكفر كنا مظاهرات مماثلة

 .48شخصا في المدن والبلدات داخل أراضي العام  12يشار إلى أنه ُقتل منذ مطلع العام الجاري 
 5/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ردود فع  منددة ومستهجنة لتصريحات منصور عباس بحق األسرى  .15

ة منصور عباس، لقناة عبرية وصف "األيام": القت تصريحات الحركة اإلسالمية الجنوبيّ  –رام هللا 
 خاللها األسرى واألسيرات في سجون االحتالل بـ "المخربين" تنديدًا واستهجانًا واسعين.

العبرية، أول من أمس: إن "وضعه في خانة الداعم  12وكان منصور عباس قال في حوار مع قناة 
لم يحصل على اإلطالق"؛  هذا –لإلرهاب، أو في خانة من ُيعانق مخربين، كما يحاولون وسمي 

وتابع "من نشر أنباء حول زيارتي إلى السجن ولقائي بمخربين ومعانقتي لهم، هذا غير صحيح على 
 اإلطالق".

وفي أعقاب ردود الفعل الغاضبة من تصريحاته التي تساوق فيها مع االحتالل، قدم منصور عباس، 
رد عليه بنفس تعريفه، ولكني لم أقصد الوصف، أمس، اعتذارًا مواربًا قال فيه ")قد( أكون أخطأت بال

وأعتذر إذا كنت قد أسأت التعبير". دون أن يتطرق إلى باقي تصريحاته التي تنصل فيها من 
 األسرى.

 فقد أصدرت مجموعة أسرى في الداخل بيانا نددت فيه بتصريحات رئيس القائمة الموحدة.
دما قرر األسرى والشهداء المضي في هذا وجاء في البيان "لتعلم يا سيد منصور عباس أنه عن

الطريق لم ينتظروا شكرا أو ثناء من أحد، وفي المقابل لن نقبل منك اعتذارا على هذه اإلساءة 
 ولعائالتنا ولدورنا ولتاريخنا ولتضحياتنا ومعاناتنا".

ثر من من جانبها، أكدت الحركة اإلسالمية في الداخل في بيان أنها "كانت وما زالت وستبقى أك
حمل قضية أسرى الحرية والدفاع عن حقوقهم والنضال من أجل تحسين ظروف اعتقالهم والوقوف 

 إلى جانب أسرهم وأطفالهم".



 
 
 
 

 

 11 ص             5453 العدد:             2/6/2021 سبتال التاريخ: 

 

                                    

واعتبرت أن "التوصيف الذي استخدمه منصور عباس، في المقابلة هو توصيف غير موفق وكان 
لى السؤال وليس وفق تعريفهم من األجدر استخدام تعريفاتنا نحن ألسرانا البواسل في معرض رّده ع

 هم.
  6/2/2021األيام، رام هللا، 

 
 تعليم ودراسة التوراة.. سالح الفتيات للتهرب من الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي .16

أفاد تقرير المكتب المركزي لإلحصاء بانخفاض تدريجي وواضح : محمد محسن وتد-القدس المحتلة 
ويأتي هذ  ندات في جيش الدفاع اإلسرائيلي ألسباب دينية.في عدد الفتيات اليهوديات المج

االنخفاض على الرغم من فتح الباب أمام الفتيات لالنخراط واالنضمام إلى مختلف الوحدات 
 العسكرية، بما في ذلك الوحدات القتالية والمدرعات وسالح الجو.

مجموعة واسعة من السكان  وتعتمد البيانات على مسوحات معمقة واسعة النطاق تجرى كل عام بين
رجل وامرأة، وتشكل المصدر األكثر شمولية للمعلومات المتاحة بشأن هذه القضية  7500مكونة من 

 التي تظهر ارتفاع نسبة التدين في المجتمع اإلسرائيلي.
من جنود الجيش اإلسرائيلي، علما أن الخدمة اإلجبارية للفتيات في  %33وتشكل الفتيات حاليا 

شهرا، بحيث يمكن إعفاء المرأة من الخدمة العسكرية لعدة أسباب، مثل الزواج أو  24ي الجيش ه
 الحمل أو األمومة أو ألسباب دينية.

ألف طلب للحصول على اإلعفاء من الخدمة العسكرية، مما يشير إلى أن  20ويقدم سنويا ما معدله 
ال على النطاق الذي تقدمه مختلف اتجاه تجنيد الفتيات المتدينات في الجيش اإلسرائيلي غير فع

 الهيئات الحكومية.
 5/2/2021الجزيرة.نت، 

 
 المحكمة المركزية االسرائيلية تقرر تجميد المخطط التنظيمي للقدس "مركز المدينة" .17

أصدرت المحكمة المركزية في القدس امس ، أمر منع يقضي بتجميد البحث في المخطط  :القدس
الحتالل لمنطقة القدس الشرقية وتجميد موعد االعتراضات على التنظيمي الذي اعدته بلدية ا

 المخطط إلى حين الفصل النهائي في القضية العالقة امام المحكمة .
 باإلنابةوقد جاء هذا القرار بناءا على االلتماس الذي تقدم به المحامي غياث ناصر إلى المحكمة 

النرويجي لالجئين، يعالج العيوب عن مجموعة من المواطنين من القدس وبدعم من المجلس 
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والخروقات القانونية التي وقعت في إجراءات نشر المخطط للجمهور والتي ادت إلى عدم معرفته 
 ودرايته بهذا المخطط واسقاطاته.

ويستهدف المخطط المذكور، اهم المناطق الحساسة في القدس الشرقية، وهي مركز المدينة، وتبلغ 
نم تقريبا، وهي المنطقة الواقعة بين سور البلدة القديمة والشارع سلطان مساحته حوالي سبعمائة دو 

سليمان من الجنوب وبين منطقة الشيخ جراح من الشمال وبين منطقة وادي الجوز من الشرق وشارع 
رقم واحد من الغرب. وقد قامت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وبلدية االحتالل بالقدس بنشر المخطط 

 في أواخر شهر تشرين أول الفائت. للجمهور
 5/2/2021القدس، القدس، 

 
 غربي رام هللافلسطيني برصاص المستوطنين  شاب استشهاد .18

عامًا( من قرية راس كركر غرب رام هللا،  34"األيام": استشهد الشاب خالد ماهر نوفل ) –محافظات 
 لقرب من القرية، صباح أمس،إثر إطالق النار عليه من قبل مستوطن، في منطقة جبل الريسان با

وأوضحت مصادر في القرية أن الشهيد كان بالقرب من جبل الريسان، حينما تم إطالق النار عليه 
من قبل أحد مستوطني "ساديه أفرايم"، مبينة أن قوات االحتالل منعت الطواقم الطبية من تقديم 

لعائلة في منطقة جبل الريسان ولفتت إلى أن الشهيد كان متوجهًا إلى أرض ا اإلسعاف للشهيد.
 لفالحتها، حينما باغته مستوطن بإطالق النار عليه.

من جهته، أفاد متحدث باسم جيش االحتالل بأن "قوات الجيش أحبطت محاولة تنفيذ عملية في 
 منطقة مستوطنة )حفات ساديه أفرايم( في الضفة".

 6/2/2021، األيام، رام هللا
 

 ر األقصى ويدمر اآلثار اإلسالمية في ساحة البراقعكرمة صبري: االحتالل يحاص .19
أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس أن 
المسجد األقصى يتعرض لحصار من قبل االحتالل بهدف التقليل من عدد المصلين واتباع سياسة 

صبري خالل خطبة الجمعة اليوم في المسجد  االبعاد لفرض واقع جديد في باحاته. وشدد الشيخ
األقصى على أن ساحة البراق وقف إسالمي وأن االعتداء عليها من قبل االحتالل وتنفيذ حفريات 
يهدف لتغيير طابع المنطقة وتدمير اآلثار اإلسالمية فيها. وجدد التأكيد على أن المسجد األقصى 

 ءات التي تقوم بها سلطات االحتالل باطلة.يشمل كل ما أقيم عليه السور وأن جميع اإلجرا
 5/2/2021، فلسطين أون الين
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 بطريركية الروم األرثوذكس تدين اعتداء متطرف إسرائيلي على كنيسة في القدس .21
القدس المحتلة، عن إدانتها اعتداَء متطرف  األرثوذكس فيأعربت بطريركية الروم : القدس المحتلة

وأشارت  ية الرومانية، في القدس المحتلة، مساء الخميس.إسرائيلي على الكنيسة األرثوذكس
البطريركية، في بيان لها، الجمعة، إلى أن اعتداءات المتطرفين اإلسرائيليين على الكنائس والمساجد 
آخذة في التزايد، وأن عدم معالجة السلطات الرسمية لها، والتساهل بالتعامل مع هذه األعمال 

 الصراع في المدينة المقدسة، ويبعدها أكثر عن تحقيق السالم واالستقرار. اإلرهابية، يؤدي إلى تأجيج
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف هذه االعتداءات، ووضع 

 حد لمحاوالت الجماعات اإلسرائيلية المتطرفة،
 5/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لية تعرق  حياة المقدسيينمؤسسة التأمين اإلسرائي .21

تتعامل ، يؤكد المقدسيون أن مؤسسة "التأمين الوطني" اإلسرائيلية في القدس: فيحاء شلش - رام هللا
بازدواجية في المعايير؛ حيث تتعمد المماطلة في تسهيل معامالتهم وتجبرهم على الوقوف لساعات 

تسهيل ذلك، كما أنها تتعمد تأخير طويلة خارج مكاتبها في الحر والبرد دون أي جهد إضافي ل
المعامالت ألشهر طويلة؛ عالوة على كونها مؤسسة تساعد االحتالل في طرد الفلسطينيين من 

الناشط والباحث المقدسي ناصر الهدمي أكد أن مؤسسة التأمين في القدس هي ذراع من  القدس.
مدينة وتهجير المقدسيين منها؛ عبر أذرع االحتالل والتي تساعده في تنفيذ سياساته التهويدية في ال

كونها بنك معلومات تزود مؤسسات االحتالل كوزارة الداخلية مثال بمعلومات حول حياة المقدسيين 
وقيامهم بتنفيذ القوانين العنصرية التي سنها الكنيست اإلسرائيلي للعمل على تهجير المقدسيين وعلى 

 رأسها ما يسمى بقانون مركز الحياة.
 5/2/2021، "21بي موقع "عر 

 
 منصور عباسالنائب بالكنيست األسرى الفلسطينيون يهاجمون  .22

عممت هيئات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية بيانا، أمس الجمعة،  تل أبيب:
أدانت فيه تصريحات النائب منصور عباس، رئيس كتلة الحركة اإلسالمية في الكنيست )البرلمان( 

 لي، التي فهم منها أنه منقاد وراء الصياغات العبرية لألسرى واعتبارهم إرهابيين.اإلسرائي
 للتلفزيون اإلسرائيلي، مساء أول من أمس الخميس. « 12القناة »وكان عباس يتكلم في مقابلة مع 
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في الوقت »وأدان رئيس نادي األسير قدورة فارس، التصريحات التي صدرت عن عباس، وقال: 
الصراع على الرواية، ويسعى االحتالل بكل أدواته إلى وصم نضال الشعب الفلسطيني الذي يحتدم 

«. باإلرهاب، ينخرط منصور عباس، في رواية االحتالل، ويسخر نفسه ليكون بوقًا يردد روايته
وأثارت تصريحات النائب منصور عّباس رئيس قائمة الحركة اإلسالمّية )الشق الجنوبي( موجة من 

 الغاضبة بين رواد مواقع التواصل االجتماعية.ردود الفعل 
 6/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 مبًنى في الضفة الغربية خالل أسبوعين 69هدمت أو صادرت  "إسرائي ""أوتشا":  .23

"األيام": قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة "أوتشا": إن السلطات  -القدس 
مبًنى يملكها فلسطينيون بالضفة الغربية، خالل أسبوعين، بحجة  69صادرت اإلسرائيلية هدمت أو 

 آخرين. 600شخصًا وإلحاق األضرار بنحو  80االفتقار إلى رخص البناء، ما أدى إلى تهجير 
وأضاف، في تقرير أرسله لـ"األيام": "ُسجلت جميع المباني المهدومة، باستثناء واحد منها، وجميع 

ري في المائة من تلك  70مبًنى، نحو  45ن، في المنطقة )ج( بالضفة الغربية، وكان األشخاص المهجَّ
المباني، يقع في أربعة تجمعات سكانية في غور األردن، وُهدم مبًنى في قرية الولجة )بيت لحم( 

كانون الثاني واألول  19ويغطي التقرير الفترة ما بين  داخل حدود بلدية القدس التي تحددها إسرائيل".
 من شباط الجاري.

 6/2/2021، األيام، رام هللا
 

 منزاًل في الضفة خالل الشهر الماضي 160االحتالل استهدف  .24
حول  2021أطلق مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" تقريره الشهري لشهر كانون الثاني 

ل ضد منشتت عمليات الهدم والمصادرة واإلخالء واالستيالء التي تقوم بها سلطات االحتال
الفلسطينيين؛ سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية 
وبالتركيز على السكنية منها. ووفقًا لرصد "شمس"، استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر 

دم أو المصادرة أو اإلخالء أو توزيع منشأة يملكها فلسطينيون، سواء باله 160كانون الثاني/ يناير 
اإلخطارات بنّية استهداف هذه المنشتت مستقباًل. وتركزت أبرز االنتهاكات في عمليات الهدم بين 

 محافظات القدس والخليل وطولكرم.
 5/2/2021، فلسطين أون الين
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 شاهد": أزمة الدواء في لبنان تنذر بكارثة على الالجئين الفلسطينيين" .25
ذرت مؤسسة حقوقية من أوضاع كارثية قد تحل بالالجئين الفلسطينيين في لبنان، على ح: بيروت

وقالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان "شاهد"،  إثر أزمة نقص األدوية التي تعصف في البالد.
في بيان لها: إن األزمة االقتصادية في لبنان ألقت بظاللها على قطاعات عدة على رأسها القطاع 

ّحي والدوائي، حيث تعاني الصيدليات والمستشفيات انقطاعا كبيرا في األدوية وبدائلها، نتيجة الص
وتعاني الصيدليات في المخيمات الفلسطينية من نقص حاد في األدوية،  أزمة سعر صرف الدوالر.

ما ينذر بكارثة صحية خصوصا ألصحاب األمراض المزمنة؛ ونقلت المؤسسة عن أصحاب 
صنف من األدوية مفقود وال يستطيعون الحصول عليه، منها  400هم: إن أكثر من صيدليات قول

 أدوية السكري، والضغط، والقلب، والسيالن، وحليب األطفال، والطعوم ضد األمراض واألوبئة.
 5/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إصابات باالختناق خالل مواجهات مع االحتالل في القدس المحتلة .26

أصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال وكبار في السن باالختناق، الجمعة، جراء استنشاقهم  :القدس
الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش االحتالل اإلسرائيلي، خالل مواجهات اندلعت في منطقة الخلة 

أطلقوا  وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن جنود االحتالل من بلدة الطور "جبل الزيتون" بالقدس المحتلة.
وابال من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي 
صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين باالختناق بينهم أطفال ومسنين، 

 عولجوا ميدانيا. 
  5/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سرائيلي على مسيرة مناهضة لالستيطان بالضفة الغربيةاعتداء إ .27

أصيب عدد من الفلسطينيين بحاالت اختناق عقب اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على مسيرة 
مناهضة لالستيطان، في قرية بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية أمس الجمعة، حيث 

بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، استهدفت قوات االحتالل المشاركين في المسيرة 
في إطار محاوالتها لقمع المسيرات الشعبية المتواصلة منذ شهور للتصدي لمحاوالت استيالء 

 مستوطنين على أراضيهم الواقعة شرق القرية، بهدف إنشاء بؤرة استيطانية في المنطقة.
 6/2/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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 ضد العنف والجريمة والشرطة اإلسرائيلّية في بالداخ  الفلسطيني ةتظاهرات واسعة ومستمر  .28
اعتدت الشرطة اإلسرائيلّية، الجمعة، على تظاهرات شهدتها بلدات عربّية ضد العنف : ربيع سواعد

وجاءت هذه التظاهرات  والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات اإلجرام، مع استفحال جرائم القتل.
تصاعد العنف والجريمة وآخرها استشهاد الشاب، أحمد حجازي، برصاص االحتجاجية في أعقاب 

 الشرطة في مدينة طمرة مطلع األسبوع الجاري.
 5/2/2021، 48عرب 

 
 انتهاكا إسرائيليًا بحقهم خالل كانون الثاني 44رصد تلجنة دعم الصحافيين  .29

الصحافية في األراضي  : استعرضت لجنة دعم الصحافيين خالل التقرير الشهري لحالة الحرياتغزة
انتهاكًا ضد الحريات اإلعالمية  58الفلسطينية عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نحو 

من قبل جهات داخلية فلسطينية، عدا عن  انتهاكات 4وانتهاكًا اسرائيليًا،  44والصحافيين، منها 
االجتماعي، وذلك في  حاالت من االنتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل 10تسجيل أكثر من 

 إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.
 5/2/2021، القدس العربي، لندن

 
 تقرير إسرائيلي: اإلمارات والبحرين تقلصان دعمهما لألونروا .31

يوم الجمعة، أن اإلمارات والبحرين، قلصتا دعمهما المالي ذكر تقرير إسرائيلي،  :ترجمة خاصة
تقرير مركز سياسات الشرق األوسط فإنه منذ اتفاقيات السالم وبحسب  المقدم لوكالة "األونروا".

والتطبيع مع إسرائيل، تم تقليص ميزانيات الدعم التي يتم تحويلها إلى األونروا، خاصًة في العام 
ساهمت لوحدها  2018ووفًقا للتقرير، فإن اإلمارات في عام  العبرية. 12المنصرم. كما ذكرت قناة 

مليون، لكن في العام األخير  51ساهمت بـ  2019لصالح األونروا، وفي عام  مليون دوالر 53بمبلغ 
 بلغت المساهمة فقط مليون دوالر واحد فقط. 2020

 5/2/2021، القدس، القدس
 

 ة: إيران ترفع معدل تهريب األسلحة إلى سوري"إسرائي " .31
ب األسلحة قال مسؤولون كبار في إسرائيل، إن إيران رفعت من معدل تهري: ترجمة خاصة

والصواريخ المتطورة إلى سوريا خالل الشهر الماضي، مشيرين إلى أن المزيد من الشحنات الجوية 
وشددت  وصلت من طهران إلى دمشق مراًرا وتكراًرا، بما في ذلك قبل ساعات من الهجوم األخير.
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ى أن الهجمات ، مشيرًة إل2ذات المصادر على أن إسرائيل لن تسمح بأن يكون في سوريا حزب هللا 
 ستتواصل ولن تسمح تل أبيب إليران بالتموضع قرب حدودها. 

 5/2/2021، القدس، القدس
 

 "إسرائي "قائد القوات الجوية اإليرانية: ردنا سيكون قويا على أي خطأ ترتكبه  .32
عزيز نصير زاده إن رد بالده سيكون قويا على  ديقال قائد القوات الجوية في الجيش اإليراني العم

أن إيران تراقب بدقة تحركات القوات األجنبية في المياه الخليجية  وأضاف أي خطأ ترتكبه إسرائيل.
 220وبحر ُعمان، وأن الطائرات المسّيرة للجيش في هذه المنطقة مجهزة بقنابل يبلغ وزنها أكثر من 

 كيلوغراما.
 5/2/2021نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 "مجموعة العم " تدين هستيريا التطبيع مع االحتالل: المغرب .33

انتقدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في المغرب، ما وصفته بـ "هستيريا التطبيع"، التي 
قالت بأنها "تعرف موجة جديدة من الهرولة في المنطقة العربية، التي كان للمغرب حظ وافر منها 

فاق الشؤم التطبيعي بين الدولة المغربية والكيان الصهيوني اإلرهابي الغاصب، بواسطة بعد زيارة وات
إدارة )ترامب( في نزعها األخير عبر العراب )كوشنير(". وحّذرت في بيان نشرته على "فيسبوك"، من 
"خطورة تداعيات ومظاهر وآثار االتفاق التطبيعي الرسمي على بنية الدولة وعلى نسيج المجتمع 

 بالمغرب".
 5/2/2021، "21موقع "عربي 

 
 2020ألف خدمة طبية خالل عام  72مستشفى الشيخ حمد بغزة يقدم  .34

في بيان ، حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل واألطراف الصناعية في غزة""أعلنت إدارة مستشفى 
ألف خدمة من  72مريضا بواقع  4,664خدمات ألكثر من  2020أنها قدمت خالل عام  صحفي،

 خالل أقسامها الثالثة )قسم التأهيل قسم األطراف الصناعية قسم السمع والتوزان(.

 5/2/2021، "21موقع "عربي 
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 االتحاد األوروبي ينتقد أنشطة الهدم االئيلية بالضفة الغربية المحتلة .35
حتالل )د ب أ(: انتقد االتحاد األوروبي يوم الخميس أنشطة الهدم التي تقوم بها سلطات اال-تل أبيب

 االئيلي في األراضي الفلسطينية بعد أن قامت بتدمير قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال سفين كوهن فون بورجسدورف ، ممثل االتحاد األوروبي في األراضي الفلسطينية خالل زيارة 

درة هذا الهدم الواسع النطاق هو مثال آخر على التوجه المؤسف للمصا“إلى حمصة البقاع، 
 ”.والتدمير

وقال مبعوث االتحاد األوروبي إن أنشطة الهدم تسببت في أن تعيش العديد من العائالت بال مأوى 
نتوقع أن تمتنع السلطات االئيلية عن أي هدم آخر للمباني “وقال  خالل أشهر الشتاء ووسط الوباء.

 ”.الفلسطينية
 5/2/2021القدس العربي، لندن، 

 
 بالوالية القضائية على األراضي الفلسطينية« الجنائية الدولية»ار واشنطن تعترض على إقر  .36

صرح المتحدث باسم الخارجية األميركية، نيد برايس، للصحافيين: "نحن قلقون  عبد الرؤوف أرناؤوط:
بشدة من محاوالت المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين االئيليين. لقد تبنينا 

فًا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرًا البلدان التي تقبله، أو القضايا التي دائمًا موق
 يحيلها مجلس األمن الدولي" إلى المحكمة.

 6/2/2021األيام، رام هللا، 
 

 فرنسا تدين هدم االحتالل لخربة حمصة .37
مصة باألغوار أدانت فرنسا، اليوم الجمعة، هدم قوات االحتالل االئيلي خربة حوفا:  – القدس

وقالت، في بيان صدر عن القنصلية الفرنسة العامة في القدس،  الشمالية للمرة الثانية على التوالي.
"تدين فرنسا عملّيات الهدم والمصادرة التي تقوم بها السلطات االئيلي للمنشتت اإلنسانّية الممّولة من 

وأضاف البيان، "تتعارض هذه  نّية".المجتمع الدولي، وخاصة فرنسا، في قرية خربة حمصة الفلسطي
 اإلجراءات مع القانون الدولّي اإلنسانّي. ودعت فرنسا السلطات االئيلية إلى وضع حد لها".
 5/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 قراءة قانونية حول قرار المحكمة الجنائية الدولية باالختصاص على األراضي الفلسطينية .38
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا اليوم الجمعة، : أستاذ القانون الدولي -حنا عيسى  د.

يقضي بأن المحكمة ومقرها الهاي لها والية قضائية على األراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق 
ة قرارها بشأن للتحقيق في جرائم حرب فيها. وأصدرت الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية الدولي

طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الوالية القضائية اإلقليمية على فلسطين، حيث قررت 
باألغلبية أّن االختصاص اإلقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل األراضي التي احتلتها ائيل عام 

سطين هي طرف ، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أّن فل1967
 في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية(.

ما زالت حسب  1967وكما هو معلوم، األراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 
القانون الدولي خاضعة لالحتالل االئيلي، هذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة 

على األراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها  الجنائية الدولية صالحية
 القدس الشرقية وقطاع غزة".

( صفحة، إنها تطلب باحترام من الدائرة التمهيدية األولى التأكيد 60وقالت بنسودا في تقرير من )
)أ( تشمل " 2" 12على أن األراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 

 الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
( من نظام روما األساسي، فان نطاق اختصاص 1)53وأشارت مجددًا الى انه بموجب المادة 

 المحكمة اإلقليمي يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
ن الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين وعلى ضوء ما ذكر أعاله، فان األراضي الواقعة بي

هي أراضي محتلة تعتبر ائيل فيها سلطة االحتالل. حيث  1967االنتدابية، التي تم احتاللها عام 
"االحتالل الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية  1907من الئحة الهاي لسنة  42عرفت المادة 

ة فعلية من خالل نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطر 
عسكرية تمارس من خاللها أعمال إدارة وتسيير شؤون اإلقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض 
األمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل. وبموجب هذه المادة فان األراضي الفلسطينية )الضفة 

غزة( تخضع لحالة احتالل حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية  الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع
الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب. وعلى الرغم أن إعادة انتشار قوات  1949جنيف الرابعة لسنة 

االحتالل االئيلي في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن مرحلة انتقالية بموجب اتفاقية إعالن 
من جانب  13/9/1993نظمة التحرير الفلسطينية وائيل في واشنطن بتاريخ المبادئ الموقعة بين م
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من  15/8/2005أول، وإعادة انتشار قوات االحتالل االئيلي أحادي الجانب في قطاع غزة بتاريخ 
 جانب ثان، فإن المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة لالحتالل االئيلي.

ن ائيل دولة احتالل وان احتاللها ما زال مستمرا لألراضي الفلسطينية هو موقف وما يؤكد على أ
والذي يدعو ائيل إلى االنسحاب من األراضي  1967عام  242مجلس األمن الدولي، وذلك في القرار 

 الفلسطينية المحتلة.
 242من رقم الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس األ 1973لعام  338وتم تأكيد هذا القرار في القرار 

 237القاضي بانسحاب ائيل من األراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا مجلس األمن في قراره رقم 
 ائيل إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناءات أو شروط. 1967لعام 

ن ج( وما يقترن بها م -ب -لذا وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة لألراضي الفلسطينية )أ
صالحيات متفاوتة، فإن المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة لالحتالل 
العسكري االئيلي. وبالتالي فان المحكمة الجنائية الدولية لها الصالحيات الكاملة بمباشرة التحقيق في 

بحق الفلسطينيين بعد الجرائم التي ارتكبها االشخاص الطبيعيين االئيليين )عسكريين أو مدنيين( 
وهو تاريخ بدء المحكمة بممارسة صالحياتها على كل الجرائم المنصوص عليها  17/7/2002تاريخ 

( من نظام روما،وهي، على النحو التالي: )جرائم الحرب وجرائم ضد االنسانية وجرائم 5في المادة )
ان الجرائم ال تسقط مع مرور الزمن االبادة الجماعية و جرائم العدوان(.و ال بد من االشارة أخيرًا ب

 .1998( من نظام روما لسنة 29كما هو منصوص عليه، في المادة)
 5/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 مركز إسرائيلي: هزيمة عباس باالنتخابات ليست في مصلحتنا .39
ائيلي يخشى من خسارة رئيس أكد مركز بحثي إسرائيلي، أن االحتالل اإلسر : أحمد صقر -21عربي

 السلطة محمود عباس ومن خلفه حركة "فتح" في االنتخابات الفلسطينية المرتقبة.
ونوه "مركز بحوث األمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديره االستراتيجي الذي أعده 

نوايا عباس بعد إقراره إجراء  يونتان تسويف وكوبي ميخائيل، إلى أن العديد من التساؤالت تثور حول
االنتخابات الفلسطينية بمراحلها الثالث، منها: "هل ضاقت عليه السبل ليجري انتخابات بعد تأجيالت 

 لكل محاوالت المصالحة؟ أال يخشى آثار االنشقاق واالنقسام في صفوف حركة فتح؟".
ه دوري بعنوان "نظرة عليا"، وأشار في تقديره الذي يأتي ضمن نشرة استراتيجية يصدرها بشكل شب

إلى أن "الجواب يكمن في شكل سلوكه في الفترة األخيرة، فعلى المستوى السياسي نفذ ظاهرا خطوتين 



 
 
 
 

 

 21 ص             5453 العدد:             2/6/2021 سبتال التاريخ: 

 

                                    

متضاربتين؛ فمن جهة استأنف التنسيق األمني مع إسرائيل، وأعرب عن استعداده للعودة لمفاوضات 
 يط حصري".سياسية في إطار دولي دون استبعاد الواليات المتحدة كوس

ومن جهة أخرى، "استأنف عملية المصالحة مع حماس، لدرجة اإلعالن عن انتخابات، غير أن 
المسيرة السياسية مع إسرائيل لن تستأنف دون إزالة الشروط الثالثة التي طرحتها الرباعية على 

ة التحرير. حماس وهي: االعتراف بإسرائيل، وترك المقاومة، واحترام االتفاقات التي وقعتها منظم
وحماس ال تزال ترفض هذه الشروط، وليس واضحا كيف سينجح عباس في تجنيد شرعية دولية 

 لحكومة مشتركة مع حماس، ويضمن التعاون مع إسرائيل واستئناف المسيرة السياسية".
وتساءل المركز مجددا: "في ضوء هذه المصاعب والعوائق، هل يمكن االفتراض أن مرسوم إجراء 

ات هو عملية مناورة سياسية؟ هل يحتمل أن عباس وقيادة فتح سيتمكنان من إقناع إدارة جو االنتخاب
بايدن وأوروبا، بمنح شرعية إلدماج حماس في الحكم؟ أم إنها ربما محاولة لصد الضغط الداخلي 

جب والخارجي إلجراء انتخابات ديمقراطية، واإليضاح لألمريكيين واألوروبيين أن انتخابات حرة تستو 
 مشاركة حماس".

وأضاف: "يحتمل أن تكون هذه محاولة للتقرب من الواليات المتحدة وأوروبا لخلق ضغط على 
إسرائيل للموافقة على استئناف المسيرة السياسية في شروط مريحة أكثر للفلسطينيين، مع إمكانية 

 مفضلة لمشاركة حماس في االنتخابات".
رة بين هذه القيود، ومن غير المستبعد أنه اختار نشر مرسوم ورأى المركز، أن "عباس يحاول المناو 

االنتخابات كي يحرك مسيرة، لن تؤدي بالضرورة إلى إجرائها"، منوها إلى أنه "بعد تنازل حماس عن 
مطلب إجراء االنتخابات بشكل متزامن، لم يتبَق لعباس غير نشر مرسوم االنتخابات، وذلك بعد أن 

ات التي تعطيه السيطرة في الساحة الفلسطينية قبل وبين وبعد معارك حول ليديه معظم الصالحي
 االنتخابات".

وذكر أن "عباس يقدر أن الخطوات التي اتخذها وفشل خطة ترامب، سيسمحان له بأن يعيد بناء 
منظومة العالقات مع الواليات المتحدة، وربما تحقيق خطوات سياسية تكون متطابقة مع استراتيجية 

سنة الماضية من  15أن يضمن مكانة حركة فتح والعمل المنتظم لألجهزة التي بنيت خالل الـبايدن، و 
 حكمه".

وتابع: "يحتمل أيضا أنه يالحظ بعض التنازل في موقف حماس في التشديد األكبر منذ عرض خطة 
 ترامب على اهتمامها باالنخراط في الساحة السياسية الفلسطينية، والسعي للمصالحة".

الدراسة، إلى أنه "في حال كان عباس يفضل بالفعل االمتناع عن االنتخابات، رغم نشر  ولفتت
 المرسوم بشأنها، فإن تفضيله ينسجم مع تفضيل إسرائيل عدم إجرائها".
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وقدر أن "االنتخابات من شأنها أن تنتهي بفشل عباس نفسه وأيضا بفشل فتح، فرغم مصاعب 
، والمس باستقرار السلطة الفلسطينية وتهديد بقائها حماس فهي توجد في موقف أفضل من فتح

 ونزول عباس عن المنصة كل هذا ال يخدم المصلحة األمنية اإلسرائيلية".
ولفت إلى أهمية أن "تمتنع إسرائيل عن أن تظهر كمن تمس بإجراءات الديمقراطية في الساحة 

ا في قنوات التنسيق مع اإلدارة الفلسطينية، وبالتوازي عليها أن تبرز في القنوات األمنية وكذ
األمريكية، ومع فرنسا وألمانيا، وكذا مع الدول العربية ذات الصلة، مع التشديد على مصر واألردن، 
ونوايا عباس، وإلى أين يسعى أن يقود الساحة الفلسطينية؛ هل بالفعل انتهى عصر أوسلو في نظره 

 جدول األعمال الدولي؛ أم المصلحتين معا؟".أم ربما هذه محاولة إلعادة المسألة الفلسطينية ل
وشدد المركز البحثي، على أهمية أن تعمل "إسرائيل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية من خالل 
استئناف المسيرة السياسية، بتنسيق وثيق مع اإلدارة االمريكية وشركائها اإلقليميين، والعمل على 

من خالل ضمه لإلطار االقتصادي والتطبيع مع الخليج،  تحسين االقتصاد في الساحة الفلسطينية
وفي نفس الوقت عليها أن تحرص على تقليص التوتر بين سكان الفلسطينيين في الضفة الغربية 

 وبين المستوطنين".
 5/2/2021"، 21موقع "عربي 

 
 الفصائ  ووحدة الخوف .41

 نبيل عمرو
ألف، وإلى أن تجري  900لقطاع مليونين وحتى اآلن بلغ عدد الناخبين الفلسطينيين في الضفة وا

 ماليين. 3االنتخابات في موعدها المحدد نهاية مايو )أيار( المقبل، فعلى األرجح سيتجاوز العدد 
هذا العدد المرتفع من الناخبين أثار القلق لدى الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك القطبان الرئيسيان 

لى مدخالت االقتراع ومخرجاته، وكذلك بفعل عدم وجود ، بفعل استحالة السيطرة ع«حماس»فتح و
 إنجازات ملحوظة يمكن تسويقها للجمهور والحصول من خاللها على أصوات.

ففي غزة يتحدثون عن تصويت انتقامي دافعه الحالة المزرية التي فرضت على الناس سنوات طويلة 
بلغ حد التدهور في كثير من  تحت شعارات كفاحية يبدو أداؤها العملي غير مقنع، وفي الضفة

مجاالت الحياة، واألكثر إثارة وتأثيرًا هي حكاية القضاء التي بلغت حد االحتجاج الصاخب والحاد 
من قبل القضاة ومن قبل المحامين الذين أضربوا عن العمل، وحين طرحت القضية من زاوية سيطرة 

لة من التعاطف الجماهيري الواسع مع ، فقد أّدى ذلك إلى تنامي حا«القضائية»على « التنفيذية»
 القضاة والمحامين، ما سيؤثر بصورة ملحوظة على اتجاهات التصويت الشعبي.
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قلق الفصائل الفلسطينية دافعه األقوى الخوف على الدور ذي الطابع الوراثي، الذي تميز بظاهرة هي 
مكانة الفصائل وتقلص  األغرب في كل تجارب األحزاب والتشكيالت السياسية، مفادها أن تراجع

نفوذها في المجتمع الفلسطيني، أفرز في المقابل تنامي دورها في الحياة الفلسطينية كحالة من 
التناسب العكسي المرضي بين المكانة المتالشية والهيمنة المتزايدة، وبفعل هذه المعادلة التي تبدو 

هى، وال االنتخابات العامة تكرست، غير منطقية لم يحدث أي تقدم في أي مجال، فال االنقسام انت
وال المؤسسات تعمل، وال تقدم في المجال السياسي لمن يتبنونه ويؤدون أعماله، وال تقدم في مجال 
المقاومة لمن يرفعون شعارها، ورغم ذلك ما تزال الفصائل هي المتحكمة في الحالة السياسية، وما 

لة الفلسطينية لم تتغير منذ كانت الفصائل تملك ما يزال النفوذ الوراثي على حاله، كما لو أن الحا
 كانت تملك من قوات ومؤسسات ونفوذ شعبي زمن ازدهار الثورة واتساع انتشارها.

الناخب الفلسطيني لن يلتفت هذه المرة إلى الشعارات الثورية التي فعلت فعلها في السابق، ولن يتوزع 
بالشعارات العسكرية التي ال تعمل، وبين االتجاه الوطني والؤه التقليدي بين اإلسالم السياسي المدجج 

المدجج بفشل الخيارات، وعلى رأسها خيار السالم التفاوضي والتنمية الموعودة، إال أن هنالك حلقة 
مفقودة في الحالة الفلسطينية تنتج غموضًا يحول دون رؤية واضحة لخالصات االنتخابات القادمة، 

ئل التي فرضت نفسها على الحياة السياسية واحتكارها الدور كان عاماًل مرّده إلى أن قطبية الفصا
موضوعيًا لعدم والدة أحزاب وقوى منظمة ترث الفصائل التي لم تنجح كي تنتقل القيادة من مكان 
قديم إلى آخر جديد، وكل الذي حصل أن ما كان ينبغي أن يحدث على صعيد الشعب بكل مكوناته 

التي ما تزال تحتفظ بمظلتها الواحدة، توجد تيارات « فتح»ها، ففي حدث داخل الفصائل ذات
ومعسكرات ومجموعات تتوزع بين مواالة ومعارضة ليس في المجال العقائدي والسياسي، إنما في 

يختلف األمر، فال معسكرات وال تيارات، وإنما اختالفات « حماس»مجال السيطرة والنفوذ... وفي 
 الف.حادة في االجتهاد واالخت

ماليين ناخب، ورغم اإلجماع على ضرورة إجرائها  3خالصة القول... إن االنتخابات الثالثة أم الـ
فإن إجماعًا موازيًا يظهر بشدة في الخوف منها، ورغم تراجع نفوذ الفصائل، كبيرها وصغيرها، فإن 

ير أن عاماًل حاسمًا عدم بلورة بدائل من خارجها يجعل من قراءة النتائج أمرًا مشكوكًا في دقته، غ
تبلور وتكرس، وهو أن الخوف منها سينتج كارثة فيما لو أدى إلى إلغائها، ألن الحالة الفلسطينية 
ساعتئذ ستدخل المرحلة المقبلة بكل متغيراتها واستقطاباتها بال مصداقية لقيادتها، وبال ثقة بأي شيء 

 كل االعتبارات ال بد من المجازفة. عند شعبها، وال بدعم إقليمي ودولي لجمودها... إذن رغم
 4/2/2021، الشرق األوسط، لندن
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 "عودة أميركا"سياسة بايدن الخارجية:  .41
 علي الجرباوي 

في خطاٍب موّجه لألميركيين وللعالم على السواء، وجاء مكّرسا لتحديد مالمح السياسة الخارجية 
أميركا قد »رجية بالده، شعار أن إلدارته الجديدة، أطلق الرئيس بايدن من على منبر وزارة خا

، وأعلن العودة لالنخراط النشط في ممارسة الدبلوماسية األميركية في الشؤون الدولية. كان «عادت
الرئيس األميركي قاصدًا في توجيه رسالة واضحة، ال ُلبس فيها، عن تغييره منطلقات وقلب مسار 

عهد إدارة سلفه ترامب. ولذلك كان ضروريا له السياسة الخارجية لبالده، عّما كان عليه الحال في 
، الذي قاد ترامب من خالله سياسة عدائية وهجومية ضد أطراف عديدة «أميركا أوال»استبدال شعار 

قديم ُينبئ من خالله جميع  –في العالم، منها حلفاء تقليديون للواليات المتحدة، بشعار جديد 
ضعيتها التقليدية في ممارسة دورها القيادي الفاعل على لو « أميركا قد عادت»األطراف المعنّية أن 

 الصعيد الدولي.
تكمن قوة النظم السياسية الديمقراطية الفاعلة في امتالكها قدرة ذاتية متاحة لها دوريا لتعديل 
سياساتها، الداخلية والخارجية. فاالنتخابات الدورية المنتظمة التي تجريها هذه النظم، ليست مجرد 

شكلية صورية تحدث، أو إجراءات موسمية ُيلجأ إليها عند الضرورة القصوى، وتكون مفرغة أحداٍث 
من المضامين، وتأتي فقط بهدف تثبيت َمن في الحكم. بل تحمل االنتخابات الديمقراطية في جعبتها 

ة قدرة حقيقية على تجديد التعاقد بين الشعب، بصفته مصدر السلطات، مع الجهة الحاكمة المنَتَخب
من ِقبل الشعب، لتعّبر عن رؤيته ورغباته وتوجهاته خالل فترة محددة زمنيا، يجري في نهايتها 
إخضاع الجهة الحاكمة المتحان جدارة، إما يؤهلها لالستمرار أو ُيطيح بها ويأتي بمن يحّل محّلها. 

قيقية على نهج وبالتالي، فإن االنتخابات في النظم الديمقراطية تحمل في جعبتها قدرة تعديلية ح
السياسات المّتبعة من ِقبل النظام السياسي، ما يعني أنها عملية جّدية بالغة األهمية، لما تحمله في 
طّياتها من إمكانية فعلية للتغيير. ويمكن تلخيص هذه اإلمكانية، والقدرة التي تحملها، بما ُيمكن 

سّم بخاصية التحرك باتجاهْين يت« البندول»عليه. فهذا « بندول ساعة الحائط»إطالق تعبير 
متضادْين، وهي نفس الخاصية التي تتمتع بها النظم الديمقراطية، والتي تسمح بتغّير اتجاه السياسات 
مع حدوث كل عملية انتخاب. هذا هو جوهر أهمية االنتخابات التي، مع توّفر شروط أخرى، تشّكل 

 متعه بالحيوية.األساس الضروري لوجود النظام الديمقراطي واستمرار ت
بفوز بايدن في االنتخابات، والتي بسببها أدخل ترامب أميركا بأزمة غير مسبوقة، جرى تغّير 

من اتجاه إلى االتجاه المغاير. وفي خالل األسبوعْين األولْين على استالمه مقاليد « البندول»
سات سلفه في العديد من التي استبدل بموجبها سيا« األوامر التنفيذية»السلطة، وّقع بايدن عشرات 
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القضايا الجوهرية، ومنها ما يتعلق بالعودة للمشاركة في منظمات واتفاقيات دولية، ومسائل تتعلق 
بالهجرة، والتصدي لجائحة كورونا، ومواجهة االقتصاد األميركي المتداعي. وفي خضّم هذه التحوالت 

العالم باألسس الجديدة التي سترتسم الجوهرية المتواصلة، كان على الرئيس الجديد إعالم شعبه و 
 بموجبها العملية التحويلية للسياسة الخارجية األميركية.

يعي بايدن مدى الضرر الذي خّلفته سياسات سلفه على الصعيد الخارجي، والتي أّدت إلى فقدان 
لمصلحة العديد من األطراف الدولية الثقة بأميركا، ما نجم عنه تراجع مكانتها عالميا. ولتحقيق ا

القومية العليا للبالد، أعلن بايدن في خطابه المذكور عن نّيته باستعادة مكانة أميركا المهدورة. وهذا 
يتطّلب باألساس استعادة ثقة اآلخرين بقدرة أميركا واستعدادها للعب الدور القيادي المطلوب منها 

خالل فترة ترامب في  على الصعيد الدولي. وبما أن هذه المهمة ليست سهلة في ضوء ما جرى 
البيت األبيض، كان على بايدن أن ينتهج مع العالم مقاربة صريحة، وأن ُيرسل رسائل تطمينية، بأن 
ُيعلن عن مبادئ واضحة ستحُكم سياسة إدارته الخارجية. يعرف بايدن، وهو صاحب الخبرة الطويلة 

العالقات األميركية مع الفواعل  والعميقة بالشؤون الدولية، أن عليه وعلى فريقه تقع مهمة ترميم
المتعددة على الصعيد الدولي، وأن ذلك يحتاج إلى اتباع سياسة خارجية مختلفة تماما عن سياسة 

 سلفه.
بهدف البدء بعملية الترميم، أّكد بايدن أن سياسة إدارته الخارجية ستعود لتستند إلى إعالء قيم 

ضح يستطيع من خالله أن ُيفّرق بين الحلفاء الديمقراطية وحقوق اإلنسان. ففي ذلك مدخل وا
والخصوم، وأن يدفع ُقدمًا بالمصالح األميركية المغّلفة بقيم إيجابية. من هنا جاء انتقاده لممارسات 
روسية وصينية، وموقفه من ضرورة إنهاء الحرب في اليمن، وإعادة الحكم المدني لميانمار بعد 

البالد. وهذا االستناد القديم المتجدد يعطي مؤّشرًا واضحًا  استيالء العسكر على مقاليد السلطة في
للحلفاء يمكنهم من خالله رسم السياسات المشتركة مجددًا مع أميركا، كما وُيعطي أداة قياس 

 لآلخرين لحساب تكلفة سياساتهم خالل المواجهة معها.
ين أن إدارته ستقوم بترميم يحاول بايدن طمأنة حلفاء أميركا التقليدي« أميركا قد عادت»من خالل 

التحالفات التي تشققت بفعل سياسات ترامب السالفة. ولذلك انهمك خالل فترة األيام األولى من 
وجوده في البيت األبيض بإجراء مهاتفات مع قادة الديمقراطيات الغربية، إلشاعة االطمئنان بينهم أن 

التقليدية، وإنما ستعمل على تقوية هذه  أميركا ستعود ليس فقط للمشاركة الفاعلة في تحالفاتها
التحالفات، واالعتماد عليها في رسم السياسات المشتركة على الصعيد الدولي. لقد كان في تركيز 
بايدن على عودة الدبلوماسية للسياسة الخارجية األميركية رسالة تطمينية مهمة للحلفاء، بأن التشاور 
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اس المّتبع لرسم السياسات المشتركة مع الحلفاء، على والتحاور، وليس اإلمالءات، سيكون األس
 صعيدْي العالقات الثنائية والدولية العامة.

أما بالنسبة لخصوم أميركا التقليديين حاليا، المنافسين لها على الصعيد الدولي، وتحديدًا روسيا 
امل معهما بها. والصين، فقد كان الرئيس األميركي في غاية الوضوح عن الكيفية التي سيتّم التع

وُيستشّف من خطابه أن هذا التعامل سيتّم بموجب المحددات الواقعية في تدبير الشؤون الدولية، وبما 
ُيحقق المصالح األميركية. وبالتالي، سيكون التعامل مع الخصوم المنافسين وفق مبدأ ُيمكن إطالق 

مستعدة وراغبة في التعاون مع  عليه. وفق هذا المبدأ ستكون أميركا« التعاون المواِجه»تعبير 
منافسيها بما يحقق االستقرار الدولي، وال ُيجحف بالمصالح األميركية. ولكن هذا االستعداد ال يعني 
التغاضي عّما يقوم به المنافسون، ويتعارض مع المنطلقات القيمية التي تنطلق منه السياسة 

م، ما يقوم به المنافسون ويتعارض مع الخارجية األميركية. لذلك، ستواجه إدارة بايدن، وبحز 
مصالحها من جهة، ومع القيم االرتكازية لسياستها الخارجية، من جهة أخرى. وبذلك لن تكون روسيا 
معفّية تماما، والصين مستهدفة تمامًا، كما كان عليه الحال خالل فترة ترامب، بل سيتّم اّتباع سياسة 

ات التعاون والتنافس ضمن ضوابط ومعايير السياسة انتقائية ومختلطة، تقوم على تحديد سياق
الواقعية. في هذا السياق يمكن مالحظة طلب الرئيس األميركي من الرئيس الروسي تمديد العمل 
باتفاقية الحد من انتشار األسلحة النووية، وتوجيه ذات الرئيس انتقادات الذعة لروسيا بخصوص 

الهجمات السيبرانية التي توجهها ضد مؤسسات ومواقع تدخلها في مسار االنتخابات األميركية، و 
 أميركية، وانتهاكها لحقوق المعارضة الروسية، ممثلة بشخص أليكسي نافالني.

مع أن فريق اإلدارة الجديدة كان خالل فترة الحملة االنتخابية واأليام األولى الستالم مقاليد السلطة، 
علق بمنطقة الشرق األوسط، إال أن خطاب بايدن جاء أرسل رسائل حول السياسات التعديلية فيما يت

خاليا من التطرق لهذه السياسات. فعدا عن إعالنه عن ضرورة إنهاء الحرب في اليمن، لم يأت 
الخطاب على ذكٍر صريح لموضوعْين مهمْين، هما كيفية معالجة الملف النووي اإليراني، وقضية 

اإلسرائيلي. قد ال يكون  –إيجاد حّل للصراع الفلسطيني  التسوية السياسية الشرق أوسطية، وبالتحديد
في هذا التحاشي إهمااًل لهذْين الملفْين، مع أن إدارة بايدن تواجه ملفات ذات أولوية عليهما، وإنما 

 تفضيال لتركهما لمتابعة دبلوماسية هادئة قد تكون قد بدأت فعليًا.
ية األميركية في عهد بايدن الذي بدأ للتّو، دون ال يمكن اإلحاطة كاماًل بمحددات السياسة الخارج

إيالء اهتمام كبير لما يحدث على صعيد الساحة األميركية الداخلية. صحيح أن الرئيس الجديد يريد 
تغيير مسار السياسة الخارجية لبالده، ولكنه لن ُيحقق النجاح الذي يرغبه في هذا المجال إال 

 –ن أزمات داخلية عميقة. فالصدع الداخلي، السياسي بالتصدي الناجح لما تواجهه بالده م
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العرقي، الذي يجتاح أميركا حاليا، هو من العمق واألهمية التي تتطلب معالجة  -االجتماعي
استشفائية تعيد الُلحمة للبالد، وتمّكنها من مواجهة ناجحة لجائحة مستفحلة واقتصاد مأزوم. وطالما 

ألزمات، طالما بقيت ثقة اآلخرين، وخصوصا الحلفاء بقي الوضع الداخلي يعاني من هذه ا
التقليديين، بأميركا ضعيفة ومتشككة، واستمّرت قدرة المنافسين على التجرؤ عليها واردة. وسيمّر 
وقت حتى ُتثبت اإلدارة الجديدة نجاعتها الداخلية، هذا إن تمكّنت، قبل أن تستطيع ترميم ثقة حلفائها 

 تالي استعادة مكانتها التي أطاح بها ترامب على الصعيد الدولي.بها، وردع منافسيها، وبال
 6/2/2021األيام، رام هللا، 

 
 : مطلوب زعيم حكيم"مثلث التحديات"إسرائي  أمام  .42

 إيهود باراك
 قبل االنتخابات يجب علينا التركيز على ثالث نقاط:

 ما هو الوضع؟ -1
 ما الذي يجب عمله؟ -2
 من أجل فعل ذلك؟ ما هي القيادة المطلوبة -3

ما هو الوضع باختصار؟ في ظل هذا الوباء المخادع، وفي ظل كارثة إنسانية واقتصادية كبيرة، 
يواجهها زعماء وحكومات في أرجاء العالم، تجري في إسرائيل، فقط في إسرائيل، محاولة منفلتة 

السبب الوحيد في أنه العقال النقالب في السلطة هدفه إنقاذ شخص واحد من رعب القانون. هذا هو 
خالفًا للعالم الحر، فقط في إسرائيل توجد، اآلن، جولة انتخابات رابعة خالل سنتين. وربما أن الجولة 
الخامسة لالنتخابات في الطريق. فقط في إسرائيل تعمل قوانين طوارئ ومتابعة من أجهزة األمن 

. فقط في إسرائيل يسارعون 2018عام للمواطنين. فقط في إسرائيل ال توجد ميزانية للدولة منذ ال
ليقصوا على األصدقاء ما الذي حدث خالل عملية حدثت في طهران، لكنهم يفرضون حظرًا لمدة 

 «.كورونا»ثالثين سنة على نقاشات 
فقط في إسرائيل، يحمون النائبة العامة في محاكمة رئيس الحكومة مثلما يؤمنون الحماية للمدعين 

ذاتها. فقط في إسرائيل، يخادعون بشأن  ولألسبابؤساء منظمات الجريمة، العامين في محاكمات ر 
بيانات العدوى واالصابة. فقط في إسرائيل، هناك استيراد مكثف لفيروس كورونا وسالالته رغم أننا 
دولة تشكل جزيرة. فقط في إسرائيل، الشهوة الجنسية تحل محل الرحمة البشرية. يركضون اللتقاط 

لية للتطعيمات في مطار بن غوريون، ويعملون عرضا احتفاليا لحقنة وخزت ذراعا الصور مع إرسا
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مميزة. ولكنهم لم يجدوا طريقة لكي يرافقوا بألم ولو عائلة واحدة من بين الخمسة آالف عائلة التي 
 فقدت أعزاءها أو زيارة بيت شخص انهارت مصلحته التجارية ومعها انهارت حياته وأحالمه.

مطلوب قبل أي شيء تنفيذ القانون. « كورونا»فعله؟ أواًل وباختصار، في موضوع  ما الذي يجب
نهاية التلعثم: يجب أن ُتفرض وبتشريع سريع مسؤولية جنائية على المخالفين للقانون الذين يخرقون 

مثال، رئيس مؤسسة تعليم أو صاحب قاعة افراح. ويجب التوقف عن ضخ «. كورونا»تعليمات 
ران. صدقوني، هذا سينجح. ثانيا، يجب تعزيز قدرة عمل الجهاز الصحي، الذي تم ميزانيات للزع

مليارات شيكل اخرى الى المستشفيات، ومن  10تجويعه من قبل الحكومة منذ عقد، عن طريق ضخ 
 اجل مضاعفة قدرة معالجة المرضى في حالة صعبة بثالثة أضعاف.

سرير للعناية المكثفة والطواقم، بل  400س فقط بعد سنة على الوباء، كان يجب أن يكون لدينا لي
سرير على االقل. كان هذا سيوصلنا الى مستوى الدول الرائدة في االتحاد االوروبي. وحتى،  1200

 لألطباءاآلن، يوجد لدينا نصف عدد األسرة للعناية المكثفة. من اجل ذلك مطلوب تقديم مكافأة كبيرة 
الصراع، وإيجاد كادر احتياط لتشغيله في حالة الطوارئ، من  والممرضات الذين يوجدون في واجهة

االطباء والممرضات الذين استقالوا في السنوات العشر االخيرة، والى جانبهم طالب وممرضات من 
السنتين االخيرتين في كليات الطب والتمريض، وتشغيل اقسام كورونا داخل المالجئ تحت االرض، 

 طوارئ تحت المستشفات الكبيرة.ال ألوقاتالتي قمنا ببنائها 
ثالثا، يجب تطبيق نموذج تفاضلي واضح بصورة العالج، باألفعال وليس وباألقوال. ال يوجد سبب 

في المئة من المصابين المؤكدين، تكون في حالة إغالق،  3، التي يوجد فيها «كفار سابا»في أن 
كدين والتي توجد رسميا في حالة في المئة من المصابين المؤ  30في حين أنه في بلدات لديها 
هذا ببساطة عجز على خلفية سياسية، فشل. يجب «. يعمل ما يشاء»اغالق، فعليا كل شخص فيها 

السياسيون والحفاضات يجب استبدالهم »استبدال من هو مسؤول عن ذلك. ومثلما قال مارك توين: 
 «.بين الحين واآلخر، ولألسباب ذاتها

حتى لو كان بالتدريج الى حد ما، لالقتصاد والمجتمع. يجب البدء بتعلم رابعا، مطلوب فتح كامل، 
التي ذكرت أعاله. العودة الى « كفار سابا«بمعيار المسؤولية المتبادلة لـ« كورونا»العيش الى جانب 

 الطبيعية، حتى لو كانت سترافقنا الكمامة واالبتعاد لمسافة مترين والفحوصات لفترة طويلة.
هو التطعيمات: يجب استكمالها بسرعة، لكن االستعداد الحتمالية أن نحتاج الجراء  االمر األخير

 تحسينات في التطعيمات في كل سنة، مثلما في االنفلونزا، وربما حتى كل تسعة أشهر.
هناك بضع كلمات عن االقتصاد والكارثة االجتماعية. أواًل، يجب إنشاء مجلس طوارئ اقتصادي 

وفيسور مانوئيل تريختنبرغ، ستانلي فيشر، كرنيت بلوغ، دان مريدور، وربما يضم شخصيات مثل البر 
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ايضا كيرن تيرنر وشاؤول مريدور. هذا المجلس يجب عليه أن يبلور فورا خطة طوارئ اقتصادية 
 ، وخطة للخروج من االزمة.2022 – 2021بحيث تكون اساسًا لميزانية 

زانية. إن عمل الحكومة دون ميزانية في حالة طوارئ هو ثانيا، يجب أن تتم المصادقة فورًا على المي
مليار شيكل  80جريمة وفوضى وغباء في الوقت ذاته. بهذه المناسبة يجب فورا الغاء تخصيص الـ 

هدية لرئيس الحكومة  –أفترض أن ذلك نتيجة جهل وليس بنوايا سيئة  –التي اعطاها بني غانتس 
 -يمكنهم من تقديم رشوة انتخابات دون اشراف فعلي، وربما ووزير المالية إسرائيل كاتس، تخصيص 

 يشوبها الفساد. -ال سمح هللا 
 ثالثا، يجب أن نحدد أولويات للمدى القصير وهي:

 «.كورونا»مكافحة  -
 تقديم دعم مباشر للعاطلين عن العمل عن طريق التأمين الوطني. -
وعن طريق « االرنونا«فع الضرائب وتقديم دعم مباشر للمشغلين الصغار عن طريق تأجيل د -

 وسائل اخرى.
تقديم دعم لجهاز الرفاه والعمل االجتماعي؛ هناك انهيارات في الزوايا الضعيفة للمجتمع في هذه  -

 األيام.
سنوات، مع التركيز على مسرعات  4 – 3بلورة وتطبيق خطة شاملة للخروج من االزمة، لمدى  -

ير، البنى التحتية لالتصاالت، المواصالت والتعليم، بما في ذلك الهايتيك، البحث والتطو  –النمو 
 التعليم عن بعد وتغيير المهن.

االنسانية تحتل، اآلن، جّل  –والكارثة االقتصادية « كورونا»من هنا لنذهب الى السياسة. إن اوهام 
رة، التهديد اهتمام معظم المواطنين. هذا صحيح أيضا في كل العالم. لدينا، ال يقل عن ذلك خطو 

الواقع على أسس الديمقراطية وعلى سلطة القانون من خالل قمة السلطة. معظم المواطنين ال يرون 
في ذلك تهديدا خطيرا يشبه التهديدات السابقة. هذا نتيجة غسل أدمغة منهجي، أخبار كاذبة، حقائق 

 بديلة، وما بعد الحقيقة.
ايضا فقدان مطلق للثقة بالسلطة وبمؤسسات ومثلما في اماكن اخرى في العالم، يوجد فيها 

الديمقراطية، تحولت السياسة الى نوع من استمرار برامج الواقع، مثل صراع البقاء. ليس صدفة أن 
نجوم برامج الواقع واالوهام يتحولون الى زعماء لهم شعبية وشعبويين. من الضروري أن نواجههم 

ايضا هذا جزء من المطالب التي نطلبها من القيادة في  رأسا برأس حول قيمنا، قيم وثيقة االستقالل.
هذا الوقت. مواضيع مهمة اخرى مثل مستقبل المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين أو ضم مقابل 
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احتالل، سنضطر الى تأجيلها في هذه المرحلة، لكن من المحظور بأي حال من االحوال أن نفقد 
 لى العودة اليها.اتصالنا البصري بها. سنحتاج بعد ذلك ا

، الكارثة االقتصادية واالجتماعية، والهجوم على أسس «كورونا»مخادعات  -من مثلث التحديات 
ينبع ايضا توصيف نوع القيادة المطلوبة، اليوم، إلسرائيل. يوجد  –الديمقراطية من قبل قمة السلطة 

هم أن يكونوا بالضبط الزعماء في الدولة، ايضا بين المتنافسين فعليا في االنتخابات، اشخاص يمكن
 الصحيحين لهذا الوقت، رغم أنهم يختلفون عن بعضهم.

، هكذا قيل في تراثنا، شخصية بعيدة النظر، «رجل فيه روح»ما هي المطالب من هؤالء القادة؟ 
حكيمة ومصغية لكل كلمة من الواقع، لكن تحمل معها ضميرا داخليا، شخص لديه الشجاعة على 

ت وقوة تنفيذها. شخصية أسسها مستقلة، أصيلة، متكاملة ودرجة من الحميمية والشفقة اتخاذ القرارا
االنسانية البسيطة. شخصية تربط وتوحد وتشفي وتشطب عقودًا من التحريض والتقسيم. ليس عن 
طريق اقصاء وطمس الخالفات )هذه الخالفات قائمة وحية(، بل عن طريق تشكيل وتقديم رواية 

الى مصدر  –بانفتاح ومن خالل احترام اآلخر  –اء هذه الخالفات الى أن يتم حلها تحول عملية اذك
 االنضباط وسبب انتمائنا لبعضنا.

عائلة كبيرة، واحدة، متنوعة، واسعة ومتعددة الوجوه، مسموح أن يختلف فيها الواحد مع اآلخر، وحتى 
مجتمع في وقت االختبار، مثل  ؛ لكنه«هذه وتلك هي اقوال هللا الحية»أن نبقى مختلفين، لكون 

الذي فيه االخطار التي تتعرض لها الطواقم الطبية العاملة في وحدات العناية « كورونا»اختبار 
المكثفة مع المرضى المربوطين بأجهزة التنفس االصطناعي ومع المرضى في حالة صعبة هي 

مات. الجميع من اجل الواحد أخطار تمس حياتهم هم أنفسهم، هو مجتمع يقوم بالتكتل في وقت االز 
 والواحد من اجل الجميع.

والشريعة هي مثل بيت « هذه وتلك هي اقوال هللا الحية»وما هو هذا العامل المشترك؟ لقد قيل 
عرفوا مسبقا بأنهم على «هيلل. لماذا؟ حكماؤنا فسروا ذلك: ألن بيت شماي سمعوا فقط أنفسهم. و

موقفهم قبل أن يسمعوا ويعرفوا موقف الطرف الثاني. لقد بيت هيلل لم يقرروا في أي مرة «. حق
في  80حاولُت مرة تلو اخرى معرفة موقف الطرف الثاني. وهاكم المبادئ االربعة التي وجدت أن 

المئة من اإلسرائيليين يتبنونها: مبادئ يجدر أن تكون اساس وجودنا المشترك. هي في نظري أيضا 
هي مقولة ال أساس لها من الصحة. الشعب مع من « اليمينالشعب مع »الدليل على أن مقولة 

يعرف كيف يبلور اغلبية حول هذه المبادئ االربعة، ليس فقط لالنتخابات، بل للحياة نفسها. وفيما 
 يلي هذه المبادئ:

 األمن قبل وفوق أي اعتبار آخر. -1
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 وحدة الشعب تسبق وحدة البالد. -2
 سرائيل، واالساس الفعلي لدستورها.اعالن االستقالل هو اساس لقيم إ -3
انجازات الدولة هي للمواطنين وليس للسلطة. لذلك، جميع المواطنين يستحقون أن يكونوا شركاء  -4

 في ثمارها.
 ليتنا نحظى بقيادة كهذه.

 «هآرتس»
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