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 يتمسكون بحل الدولتين ومبادرة السالم العربيةوزراء الخارجية العرب   .1
رحب مجلس جامعة : القاهرة، من 8/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 

لمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن االدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بقرار 
لية في فلسطين يشمل األرض الفلسطينية التي احتلتها االختصاص اإلقليمي للمحكمة الجنائية الدو 

 وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 1967إسرائيل منذ عام 
وشدد المجلس على القرار المقدم من مصر واألردن في االجتماع الطارئ الذي عقد، االثنين، 
حضوريا بمقر األمانة العامة بالقاهرة بمبادرة مصرية أردنية، لبحث مختلف القضايا ذات األهمية 
 لمصالح األمن القومي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها، وتمسك الدول العربية بحل
الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي وقرارات 

بكامل  2002الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السالم العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 
م العادل عناصرها، ومبدأ األرض مقابل السالم، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السال

والدائم في منطقة الشرق األوسط، ومطالبة الجانب اإلسرائيلي باالستجابة لمبادرة السالم العربية عبر 
االستئناف الفوري لمفاوضات السالم بناء على المرجعيات الدولية وما تضمنته المبادرة من عناصر 

 هامة تحقق مصالح جميع األطراف.
روعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب وأكد وزراء الخارجية رفضهم أية مش

الفلسطيني وتخالف القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين الذي ال بديل عنه، وا عادة التأكيد على 
بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس األمن الداعية إلى الوقف الفوري  االلتزامضرورة 

  .ة االستيطان بما في ذلك في القدس الشرقيةوالكامل لكافة أنشط

وحث المجلس، كل األطراف الدولية، بما في ذلك األمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات 
عملية من أجل إطالق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي وتفضي إلى إنهاء 

لى تحقيق السالم العادل والشامل على 1967لمحتلة عام االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية ا ، وا 
أساس حل الدولتين، والترحيب بجهود األطراف الدولية واإلقليمية، لدفع عجلة السالم العادل الذي 
يمثل استراتيجية عربية، بما في ذلك الجهود األردنية والمصرية األخيرة ضمن مجموعة ميونخ، 

يات المتحدة األميركية وأطراف الرباعية الدولية في هذا اإلطار، وعلى والتأكيد على أهمية دور الوال
أهمية انخراط المجتمع الدولي في تسهيل إعادة إطالق مفاوضات سالم ذات مصداقية، تفتح األفق 

 لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة، باالستناد إلى المبادرة العربية للسالم.
الناشئة بموجب مقررات القمم العربية المتعاقبة بشأن  بااللتزاماتالحاجة للوفاء وأكد مجلس الجامعة، 

دعم موازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة األمان المالية بأسرع وقت ممكن، لتمكين السلطة الوطنية 
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الفلسطينية من مواجهة الضغوط االقتصادية واألزمات المالية الحادة التي تتعرض لها بسبب 
اإلسرائيلي التي تتعمد خنق االقتصاد الفلسطيني وفرض العقوبات المالية  االحتاللسلطات إجراءات 

من أجل مساعدتها  األونرواوحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه وكالة  وحجز األموال.
شائها، إلى على تجاوز العجز المالي الكبير الذي تعاني منه واإليفاء بالتفويض الممنوح لها بقرار إن

 .1948لعام  194أن يتم حل قضية الالجئين الفلسطينيين حال عادال وفق قرار األمم المتحدة 
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في افتتاح : 8/2/2021، لندن، الشرق األوسطوأضافت 

ظروف لقد ظن البعض أن العالم العربي في ظل تلك ال»االجتماع، حسب بيان للوزارة المصرية، 
الدقيقة قد انشغل عن قضيته الرئيسية العادلة، وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على 

وعاصمتها القدس الشرقية قد انزوت على أجندة أولويات الدول العربيـة، وهو  1967يونيو  4حدود 
 «.الظن الذي يجانبه الصواب

اإلجماع الدولي على حل الدولتين »بو الغيط إن من جهته، قال األمين العام للجامعة العربية أحمد أ
ال بد أن ُيترَجَم في تحرك عملي يقود إلى إنقاذ هذا الحل من محاوالت إسرائيلية مستمرة تهدف إلى 

النشاط االستيطاني، في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يشكل »وأضاف أن «. تقويضه وتهميشه
و نشاط غير شرعي وال قانوني... ومخالف لقرارات عقبة خطيرة في طريق حل الدولتين... وه

 «.الشرعية الدولية
 

 "إسرائيل"لترميم العالقات مع الدول التي طبعت مع للسلطة الفلسطينية توجه ": الشرق األوسط" .2
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الفلسطينيين يتطلعون إلى دعم : كفاح زبون - رام هللا

نتطلع إلى »في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية، االثنين:  سياسي ومالي، عربيين، مضيفا  
إسنادنا ودعمنا والتمسك بمبادرة السالم العربية لمواجهة التوسع االستيطاني، كذلك توفير الدعم 

إن التوجه لدى « الشرق األوسط»وقالت مصادر مسؤولة في السلطة لـ «.المادي لتعزيز صمود أهلنا
د عباس، هو تسوية كل الخالفات مع األشقاء العرب، وصوال  إلى موقف الرئيس الفلسطيني، محمو 

طالق مفاوضات، مرجعيتها الشرعية الدولية  جامع يدعم طلب فلسطين عقد مؤتمر دولي للسالم، وا 
الرئيس عباس اتفق مع العاهل األردني الملك عبد »ومباردة السالم العربية. وأضافت المصادر أن 

فتاح السيسي، على إطالق عهد جديد، وتكفلت عمان والقاهرة بقيادة هذا الجهد، هللا، والرئيس عبد ال
 «.ويفترض أن ينضما أيضا  للرباعية الدولية لدفع جهود المفاوضات قدما  
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وأكد المصدر الفلسطيني أن التوجه الجديد يشمل ترميم العالقات مع الدول التي طبعت مع إسرائيل، 
سرائيل، بأنه برغم التطبيع فإنهم متمسكون  الفتا  أن الهدف إرسال رسالة واضحة لإلدارة األميركية وا 

 «.1967يونيو )حزيران(  4بمبادرة السالم العربية، ودعم الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 
 9/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 بمبادرة السالم العربية نهجًا ورؤية وخالصاً  يةفلسطينالسلطة الالتزام المالكي:  .3

اجتماع وزراء  في وزير خارجية فلسطين رياض المالكي: تحدث محمد نبيل حلمي - القاهرة
التزام دولة فلسطين بمبادرة »، تحدث عن الخارجية العرب الطارئ الخاص بالقضية الفلسطينية

أمله وتوقعه من إدارة )الرئيس األميركي( جو »، ومعبرا  عن «السالم العربية نهجا  ورؤية وخالصا  
بايدن، رؤية معمقة وتفهما  أكبر للتاريخ والجغرافيا، للسياسة والقانون، للطبيعة واإلنسانية، للعقل 

 «. والمنطق، للعدالة والمساءلة، وللثواب والعقاب
 9/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 إنشاء شركة لأللياف الضوئية لتعزيز خدمات اإلنترنتالحكومة الفلسطينية:  .4

في جلسته التي عقدت في رام هللا اإلثنين، إنشاء شركة  الفلسطينيقرر مجلس الوزراء رام هللا: 
فلسطينية حكومية لأللياف الضوئية لتعزيز خدمات اإلنترنت وتسهيل وصولها للمواطنين، وانشاء 

 الشركة الفلسطينية المراسلة، وتكليف سلطة النقد بإدارتها.
 8/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جلسات الحوار الفلسطينية تنطلق في القاهرة وسط أجواء إيجابية .5

قال مسؤول فلسطيني كبير لـ"األيام"  عبد الرؤوف أرناؤوط:، عن 9/2/2021األيام، رام هللا، ذكرت 
الذي انطلق، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة كانت إيجابية جدا   إن أجواء الحوار الفلسطيني

وقال المسؤول، المشارك في جلسات الحوار، في اتصال  مرجحا  استكمال الجلسات اليوم )الثالثاء(.
مع "األيام": "أجواء الحوار في يومه األول كانت إيجابية جدا  ومن المتوقع استكمال الحوار غدا  

 )اليوم(".
ره فقد أكد د. واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"األيام" على بدو 

زالة أي عقبات أمام مسار االنتخابات في مراحلها الثالث حسب المرسوم  "أهمية إنجاح هذا اللقاء وا 
 الرئاسي".
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وشدد اللواء  عباس كامل. وافتتحت جلسات الحوار بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير
والحقا  ألقى المتحدثون كلمات أكدت أهمية  كامل على "حرص مصر واحتضانها لهذا اللقاء المهم".

نجاح االنتخابات الفلسطينية من أجل إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية  إنجاح الحوار وا 
 الفلسطينية.

بية، وهناك توافق مبدئي على بعض وقال مصدر مطلع، إن الحوار جرى في ظل أجواء إيجا
القضايا المتعلقة بنزاهة وشفافية االنتخابات، والرقابة عليها، إلى جانب التأكيد على ضرورة إتمام 
ملف الحريات، مشيرا  إلى أنه تم وضع عدة نقاط بشأن القضايا الخالفية بهدف حلها والتوصل 

ة أبلغت الفصائل مع بدء جلسة الحوار، أنها ولفت المصدر إلى أن القيادة المصري التفاق بشأنها.
معنية بتجاوز جميع األزمات والتوصل التفاق بين الفصائل من أجل المضي قدما  نحو انتخابات 

 شفافة يتطلع إليها المجتمع الدولي.
أن الجلسة االفتتاحية ، أكد مصدر فلسطيني للجزيرة: 8/2/2021، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

االنتخابات العامة ومنظمة التحرير، باإلضافة إلى تأكيد رؤساء الوفود على ضرورة  تناولت ملفات
كما أشار إلى أن وفود الفصائل الفلسطينية  .برنامج وطني ومرجعية وطنية موحدةالتوافق على 

تحدثت عن األزمة اإلنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وضرورة فتح معبر رفح البري للتخفيف من 
ف الفلسطينيين العالقين، ووصف المصدر الفلسطيني أجواء االجتماعات في القاهرة معاناة آال
 باإليجابية.

 
 حسن يوسف يدعو مؤيدي الحركة للتسجيل لالنتخابات القيادي في حماس .6

دعا القيادي في حركة "حماس"، الشيخ حسن يوسف، االثنين، أنصار ومؤيدي الحركة، : رام هللا
وقال في بيان  للمسارعة في تسجيل وتحديث بياناتهم في السجل االنتخابي. ممكن يحق لهم االقتراع،

صحفي، "ندعو كافة المواطنين وأنصار ومؤيدي حركة حماس من أصحاب حق االقتراع للمسارعة 
في التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل االنتخابي، للحفاظ على حقهم في المشاركة باالنتخابات 

لرئاسية". واعتبر أن المشاركة في االنتخابات "معركة سياسية بامتياز وا عادة القادمة التشريعية وا
 لترتيب األولويات في داخل البيت الفلسطيني، والتفرغ لالحتالل ومواجهة مخططاته على األرض".

 8/2/2021، قدس برس
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 العالول: حريصون على الوحدة الوطنية وملتزمون بإنجاح االنتخابات .7
ئب رئيس حركة فتح محمود العالول، إننا حريصون على الوحدة الوطنية وملتزمون قال نا: رام هللا

بإنجاح االنتخابات التي تمثل التحدي الهام للكل الفلسطيني في المرحلة الراهنة، مع أهمية رفع 
وأضاف العالول، "عالوة على ذلك،  الجهوزية الفلسطينية لمواجهة التحوالت في المشهد العالمي.

نتخابات فرصة لتعزيز وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني عموما، والبيت الفتحاوي الداخلي تعتبر اال
وتمتين التواصل مع الشعب، علما أن التواصل الدائر حاليا شامل وعميق ويؤدي إلى جدية في 
التعاطي مع ملف االنتخابات ومسؤولية كل فرد فينا، وهو ما يستوجب وحدة الحركة مع أهمية 

 لى الوحدة الوطنية وااللتزام التام بإنجاح االنتخابات."الحرص ع
 8/2/2021وكالة معا اإلخبارية، 

 
 االحتالل يشن حملة مداهمات بالضفة بحثًا عن رايات لحركة حماس .8

في الضفة الغربية تركزت  شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر االثنين، حملة مداهمات و اعتقاالت
في مدينتي رام هللا ونابلس. ففي رام هللا، اختطفت قوة خاصة تابعة لالحتالل، أربعة شبان خالل 
مواجهات معها بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.. وفي نعلين غرب رام هللا اندلعت 

المنازل تخللها عمليات  مواجهات مع قوات االحتالل التي شنت حملة اقتحامات طالت عشرات
تفتيش وتخريب في محتوياتها بحثا  عن رايات لحركة "حماس". وأفادت مصادر محلية بأن قوات 

أسرى محررين للتحقيق وحذرتهم من االحتفال باإلفراج المرتقب عن القيادي في  5االحتالل استدعت 
 حماس شكري الخواجا. 

 8/2/2021، فلسطين أون الين
 

 صادق على بناء استيطاني: االحتالل يرفض خطة بناء متواضعة بالولجة .9
 رفضت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لسلطات االحتالل في القدس خارطة: بالل ضاهر

هيكلية لتطوير وتوسيع قرية الولجة، بزعم الحفاظ على المشهد الطبيعي والزراعة التقليدية في القرية، 
بيرة في المستوطنات في وذلك في الوقت الذي صادقت فيه اللجنة نفسها على مخططات بناء ك

المنطقة نفسها، وفقا ما أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، اإلثنين. وفي أعقاب رفض خطة التطوير، 
بيتا في الولجة، تم إصدار أوامر هدم ضدها، إلى جانب عشرات البيوت األخرى  38يتهدد الهدم 

 التي تواجه خطر الهدم في القرية.
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وُيمنع سكان الولجة من بناء بيوت لهم بادعاء عدم وجود خارطة هيكلية للقرية، التي أخضعت 
سلطات االحتالل قسمها الشمالي لمنطقة نفوذ بلدية القدس. لكن السكان في شمالي الولجة ال 

نما يحصلون   على الخدمات من السلطة الفلسطينية.يحصلون على أي خدمات من بلدية القدس، وا 
بناء لبيوت تم  وتهدف الخارطة الهيكلية التي وضعها سكان الولجة إلى السماح باستصدار تصاريح

 بناؤها وشملت إمكانية لبناء بيوت أخرى.
 8/2/2021، 48عرب 

 
 نتنياهو ينفي تهم الفساد مع استئناف محاكمته .10

يوم )االثنين(، تهم الفساد الموجهة له مع ء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفى رئيس الوزراتل أبيب: 
وقال  لألنباء.« رويترز»استئناف محاكمته قبل نحو ستة أسابيع من االنتخابات العامة، وفقا  لوكالة 

أؤكد اإلجابة المكتوبة التي ُقدمت »نتنياهو أمام هيئة تضم ثالثة قضاة في محكمة القدس المركزية: 
 «.باسمي

مها محاموه للمحكمة الشهر الماضي دفعوا فيها ببراءته من تهم الرشوة وكان يشير إلى وثيقة قد
ومثل نتنياهو لفترة وجيزة قبل أن يغادر، تاركا  محاميه لمواصلة الجلسة من  وخيانة األمانة واالحتيال.

 دونه.
 9/2/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 من إسرائيل للضغط على محكمة الجنايات الدولية” رسالة سرية“ .11

تنوي خالل األيام : نقل موقع إخباري عبري عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن إسرائيل الناصرة
الى المدعية العامة في المحكمة ” رسالة سرية“القادمة التوجه الى عشرات الدول ومطالبتها بتوجيه 

لالشتباه بقيامها “الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تطالبها بعدم المضي قدما بفتح التحقيق ضد إسرائيل 
 ”.بتنفيذ جرائم حرب

يره أن وزارة الخارجية في حكومة االحتالل أبرقت رسالة سرية الى اإلخباري في تقر ” واال“وذكر موقع 
عشرات السفارات اإلسرائيلية في أنحاء العالم، تتضمن تعليمات يجب تنفيذها بما يخص قرار محكمة 

 الجنايات الدولية المتعلق بالتحقيق مع إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب.
 8/2/2021، القدس العربي، لندن
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 مستويات لمنع تحقيق الجنائية 4توصيات للحكومة اإلسرائيلية بالعمل على  .12
أوصى "معهد أبحاث األمن القومي"، التابع لجامعة تل أبيب، بأن تعمل إسرائيل على : أحمد دراوشة

مستويات، في أعقاب قرار قضاة المحكمة الجنائّية الدولّية اإلتاحة للمدعية العامة فتح تحقيق في  4
 .1967جرائم حرب ارتكبها االحتالل في األراضي الفلسطينّية المحتّلة عام 

يوم، اإلثنين، أعّدته رئيسة قسم القضاء الدولي في االّدعاء العسكري سابق ا، بنينا والتقرير، الصادر 
 شربيط باروخ.

ضد الجيش اإلسرائيلي والمستويات، هي، أوال: إجراء تحقيقات جدّية بكل ما يتعّلق باالّدعاءات 
والقوى األمنّية، "االستقاللّية والموضوعّية، سواء  لالدعاء أو للمحاكم في إسرائيل، هي ذخر إلسرائيل 

 في هذا المستوى"، بحسب التقرير؛
وثاني ا، تركيز االدعاءات القضائّية في مستوى الصالحّيات وتعريف جرائم الحرب، سواء  أمام 

 المحكمة، في حديث غير رسمي، أو في ساحة القانون الدولي؛
وثالث ا، شّن "معركة دبلوماسّية لضّم جهات مختلفة إلى جانب إسرائيل"، يّدعي التقرير أن "إلسرائيل 

 .ى في هذه المعركة مصالح متقاطعةولدول أخر 
الجنائّية الدولّية( مضّرة بإمكانّية التقّدم  ورابع ا على المستوى السياسي، "فكلما اعتبرت المسارات )في

في تسوية الصراع مع الفلسطينّيين عبر مفاوضات سياسّية، كبر احتمال أن تمارس ضغوط على 
 الجنائّية الدولّية لعدم التقّدم في التحقيق".

 8/2/2021، 48عرب 
 

 نتنياهو بحث مع بوتين "مواصلة التنسيق األمني في المنطقة" .13
بحث رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي، فالديمير : مود مجادلةمح

بوتين، تطورات األوضاع في سورية، و"مواصلة التنسيق األمني"، في محادثة هاتفية أجريت اليوم 
 اإلثنين، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو وآخر عن الكرملين.

ر عن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية أن "نتنياهو أجرى اتصاال هاتفيا مع وجاء في بيان صد
الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، وبحث معه القضايا اإلقليمية ومواصلة التنسيق اإلسرائيلي الروسي 

 إزاء التطورات األمنية في المنطقة".
 8/2/2021، 48عرب 
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 "إسرائيل" تعلن تعرض شركات كبرى لهجوم إلكتروني واسع ومنظم .14
أعلن جهاز "السايبر" في دولة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، عن تعرض : القدس المحتلة

وأوضح جهاز "السايبر"، وفق ا لوسائل  شركات ُكبرى في "إسرائيل" لهجوم إلكتروني "واسع ومنظم".
الكتروني منها شركة صناعة الطيران  إعالمية "إسرائيلية"، أن شركات كبرى تعرضت لهجوم

وأشار الجهاز إلى أنه حذر جميع  اإلسرائيلية، مؤكد ا أن الحديث يدور عن هجوم منظم ومدروس.
وبّين أن حجم األضرار التي تسببت  الشركات المهمة في "إسرائيل" بعد الهجوم على شركة الطيران.

 بها الهجمة االلكترونية لم تعرف بعد.
 8/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 F35طائرات فلسطيني يقتحم قاعدة جوية إسرائيلية بداخلها  .15

العبرية، مساء اليوم االثنين، أن قوة إسرائيلية اعتقلت فلسطيني ا من بدو النقب، بعد أن  13ذكرت قناة 
وبحسب القناة، فإن المعتقل سرق سيارة من ديمونا  وصل إلى قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع.

وعثر عليها الحق ا قرب القاعدة الجوية، ليتبين أنه دخل القاعدة مشي ا على األقدام عبر بوابة كانت 
وطلب من الجنود البقاء داخل غرفهم، قبل أن يتم اعتقال الشاب والذي  فتحت أمام مركبة عسكرية.
وتبين الحق ا أن السيارة تعطلت قرب القاعدة  لمتوقفة داخل القاعدة.ا F35كان متجه ا نحو طائرات 

 بسبب تعرض عجالتها إلى مسامير وضعت قرب القاعدة لمنع اقتراب أي سيارات مشبوهة.
 8/2/2021القدس، القدس، 

 
 اضي أعدائنا"غانتس وكوخافي: قواتنا تعمل باستمرار في "أر  .16

أكد بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي، ورئيس أركان قواته أفيف كوخافي، مساء اليوم االثنين، 
جاء ذلك خالل كلمات منفصلة ألقوا  على أن قواتهما تعمل في عمق ما وصفت بـ "أراضي األعداء".

وقال غانتس "حتى  جندي ا إسرائيلي ا. 24، ومقتل 1997ا في ذكرى تحطم طائرتين هليكوبتر عام به
وأضاف "لن نتردد  اليوم، ال زال يعمل الجيش اإلسرائيلي وسيواصل العمل عند الحدود وما ورائها".

بناء مخابئ في اإلضرار بمحاوالت إيران التموضع خارج حدودنا، ونصر هللا يدرك جدي ا أن قراره ب
للذخائر والصواريح وتحسين قدرات حزبه، يعرضه للخطر، ويعرض لبنان لنفس الخطر، وسيجعلها 

 تدفع الثمن باهظ ا".
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من جهته قال كوخافي، إن العام المنصرم كان آمن وشهد أدنى حصيلة قتلى، وكان هناك حالة من 
عمل دؤوب للجيش على مدار الساعى الهدوء الكبير على مختلف الحدود، معتبر ا أن ذلك جاء نتاج 

 وطول أيام األسبوع.
وأضاف "منعنا التسلل من الشمال والجنوب، ومنعنا إطالق الصواريخ، وكشفنا العديد من األنفاق 

 على حدود غزة، ومنعنا الهجمات في الضفة الغربية بشكل يومي وأسبوعي".
 ي عمق "أراضي العدو". وفق وصفه.وأشار إلى أن قوات الجيش تعمل أسبوعي ا سر ا وعلنية ف

 8/2/2021القدس، القدس، 
 

   لمواجهة الجريمة فلتكن 48من فلسطينيي  انتفاضة شعبيةحمد بركة: إذا كانت هناك حاجة لـم .17
أنه إذا كانت حاجة النتفاضة "محمد بركة  48لفلسطينيي رئيس لجنة المتابعة العليا  : أكدالناصرة

ذا كانت حاجة النتفاضة شعبية لمواجهة خطة الحكومة  شعبية لمواجهة العنف والجريمة، فلتكن وا 
على ضرورة استمرار المسيرة  التدجينية، إلعادتنا أليام الحكم العسكري، فلتكن انتفاضة؛ مشددا  

في اإلدارة  فحال العنف والجريمة ليست خلال  ن استواعتبر أ. "التي انطلقت في األيام األخيرة الكفاحية
اإلسرائيلية، وليس غلطة، بل هذا مشروع سياسي وضعته المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة، وفسحت 
 المجال لعصابات االجرام، وضّخت األسلحة لها، من أجل أن يكون فلسطينيو الداخل مجتمعا  

حذر و النضال من أجل األرض والبيت. في  غال، لالبتعاد عن االنشالخوفو  بالقلق ، مسكونا  مفككا  
تفكيكهم إلى للسطينيي الداخل من تحريض المؤسسة الحاكمة على قيادات ف في هذا السياق، بركة

 .عسكرين: معسكر قيادة ومعسكر شعبم
 8/2/2021، القدس العربي، لندن

 
في األراضي التي للتحقيق بالجرائم لمحكمة الجنائية يسمح لها بالوالية ا: قرار أنيس القاسم .18

  حددتها
ن القرار القضائي للمحكمة أ"أكد الخبير بالقانون الدولي أنيس قاسم، : عّمان / حبيب أبو محفوظ

الجنائية الدولية، ينطوي على أبعاد سياسية وقانونية بدرجة كبيرة من األهمية، حيث يسمح لها 
التي ارُتِكبت أو ُترَتكب في هذه األراضي التي حددتها بالضفة بالوالية القضائية للتحقيق في الجرائم 

 الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلتين، وقطاع غزة".
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باعتبار أن  ة أن تكون دولته طرفا باالتفاقيةوأشار إلى أن "المتهم بارتكاب الجريمة ليس بالضرور  
الذين ارتكبوا الجرائم في األراضي الفلسطينية الجريمة والمساءلة فردية، وبالتالي سيتم مالحقة األفراد 

 المحتلة".
 9/2/2021، قدس برس

 
 بال معنىستكون محيسن: أي انتخابات فلسطينية قادمة دون مشاركة "فلسطينيي الخارج"  .19

حذر الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أحمد محيسن، القوى إسطنبول: 
في القاهرة، من "تجاوز فلسطينيي الخارج، وتجاهل دورهم  المجتمعةوالمكونات الفلسطينية، 

"أي انتخابات فلسطينية قادمة بدون مشاركة وأكد أن  .في العملية االنتخابية المستحقة ومشاركتهم
وأشار إلى أن  فلسطينيي الخارج، ستكون بال معنى، ولن يحترمها شعبنا ومعهم أحرار العالم".

لق "الدعوة إلى عقد مؤتمر حوار وطني إلكتروني تفاعلي، يشارك فيه مئات "المؤتمر الشعبي"، أط
من الجمعة  من شخصيات ونشطاء فلسطينيي الخارج حول العالم، يمتد على مدار ثالثة أيام، اعتبارا  

، بهدف وضع اآلليات الكفيلة بإنجاز هذه االستحقاقات، بانتخاب ممثلي 2021آذار/ مارس  5
 ي المؤسسة الفلسطينية".فلسطينيي الخارج ف

 8/2/2021، قدس برس
 

 األقصى والبلدة القديمةالمسجد إبعاد رئيس لجنة المقابر اإلسالمية بالقدس عن  .20
أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، االثنين، رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية بالقدس المحتلة 

في باب  هاعتقلتبعد أن وذلك  ،يوما   15مصطفى أبو زهرة، عن المسجد األقصى والبلدة القديمة لمدة 
من ثم . وأوضحت مصادر محلية أن قوات االحتالل حققت مع أبو زهرة عدة ساعات و الغوانمة

 أفرجت عنه بشرط إبعاده. 
 8/2/2021، فلسطين أون الين

 
  أسرى في "مجدو" بظروف صعبة 8عزل هيئة شؤون األسرى: سلطات االحتالل ت .21

تواصل اإلسرائيلي قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، االثنين، إن إدارة سجون االحتالل : رام هللا
  بظروف صعبة وقاسية.عزل سجن مجدو أسرى في  8منذ عدة أشهر عزل 
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محرومون من زيارات األهل منذ أشهر وبعضهم منذ سنوات، حيث يقبعون في  هموأشارت إلى أن
 ، ومغيبون عن العالم الخارجي بصورة تامة.ا خشنة، تفتقر للتهوية واإلضاءةزنازين ضيقة جدرانه

 8/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 صيادين بغزة البحرية اإلسرائيلية تستهدف قوارب .22
)األناضول(: قال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، اإلثنين، إن الزوارق -غزة

الرصاص ، بإطالق دين فلسطينيين في عرض بحر القطاعالبحرية اإلسرائيلية استهدفت قوارب صيا
 مراكب.الفي عدد من  أحدث أضرارا  ، ما متجاههالحي، وفتح مضخات المياه، 

 8/2/2021، القدس العربي، لندن
 

 في األغوار وتمنع األهالي والنشطاء االقتراب منها فوقاخربة حمصة ال قوات االحتالل تكمل هدم .23
مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في شمال الضفة الغربية، مراد ذكر  كتب محمد بالص:

رافات وضباط من ما تسمى "اإلدارة إشتيوي، أن قوات كبيرة من جيش االحتالل ترافقها عدة ج
المدنية" هاجمت بعنف خربة حمصة الفوقا، واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين، وأطلقت 
قنابل الصوت في محاولة منها للحيلولة دون اقتراب األهالي والنشطاء من مواقع الهدم والتدمير 

خربة من على وجه األرض، من خالل هدم الوأكد أن قوات االحتالل استكملت مسح  والمصادرة.
 .ومعدات وتفكيك ومصادرة ما تبقى من منشآت

 9/2/2021، األيام، رام هللا
 

  مستوطنون يشرعون بأعمال بناء استيطانية في أراضي عينابوس جنوب نابلس .24
غسان دغلس، إن المستوطنين شرعوا،  الغربية قال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة: نابلس
نين، بأعمال بناء استيطانية في أراٍض جرى تجريفها قبل نحو شهر، في منطقة عراق ميالدي االث

 شمال بلدة عينابوس جنوب نابلس.
 8/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نابلس في زل من 14بوقف العمل في من سلطات االحتالل اإلسرائيلي خطارات إ .25

 عيان، إن دورية تابعة لما تسمى اإلدارة المدنية التابعة لجيش االحتالل : قال شهودنابلس، سلفيت
اقتحمت حي "نابلس العليا" أمس، ووزعت إخطارات بوقف البناء ألربعة عشر منزال  هناك؛  اإلسرائيلي
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نادي، بزعم أن المنطقة بينها منازل قيد اإلنشاء، وأخرى قائمة، إضافة إلخطار وقف البناء بسور است
 .مصنفة "ج"

 9/2/2021، األيام، رام هللا
 

 قوات االحتالل تتوغل شمالي قطاع غزة وتقوم بأعمال تجريف .26
عدة جرافات عسكرية إسرائيلية خرجت صباح اليوم من بوابة قاعدة "زيكيم" شمالي غربي  : قامتغزة

 .بلدة الساحليةلشمالية الغربية للبلدة بيت الهيا إلى الشمال من قطاع غزة وتوغلت في األطراف ا
 قامت بأعمال تجريف وتسوية في المكان، وسط تحليق لطائرات االحتالل بدون طيار.حيث 

 9/2/2021، قدس برس

 
 مصر تعيد فتح معبر رفح مع غزة حتى إشعار آخر :قيادي فلسطيني .27

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

الفلسطيني وليد العوض، مساء االثنين، على قرار عقب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب و 
وقال العوض في تصريحات صحفية، إّن إعالن مصر  السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري.

الشقيقة مشكورة، عن فتح معبر رفح حتى إشعار آخر مصحوبا  بإجراءات جدية لتخفيف معاناة 
 الناس، مؤشر إيجابي تسير عليه جلسات الحوار".

 8/2/2021، سما اإلخبارية وكالة
 

 تحقيق المصالحة الفلسطينية سينعكس بصورة إيجابية على تسيير عملية التفاوضشكري:  .28
خالل الجلسة الطارئة لوزراء الخارجية العرب، إن القضية  قال وزير الخارجية المصري سامح شكري

المصالحة الفلسطينية سينعكس الفلسطينية ستظل على رأس األولويات العربية، مضيفا أن تحقيق 
وأكد شكري حرص مصر على استمرار عمل وكالة  بصورة إيجابية على تسيير عملية التفاوض.

، مشددا  على ضرورة التكاتف العربي لدعم القضية «األونروا»غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 الفلسطينية.

  8/2/2021، الخليج، الشارقة
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 "إسرائيل"ير مناخ مفاوضات "جادة" بين فلسطين ومصر واألردن تبحثان توف .29
بحثت مصر واألردن، اإلثنين، سبل توفير مناخ سياسي لعودة مفاوضات : إسطنبول/ ديانا شلهوب

جاء ذلك خالل  سنوات على توقفها. 7سالم "جادة" بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، عقب نحو 
ع نظيره األردني أيمن الصفدي بالقاهرة، وفق بيان وزارة لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، م

وشدد الجانبان على "السعي لتوفير الُمناخ السياسي الالزم إلعادة انخراط  الخارجية المصرية.
 الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في مسار تفاوضي جاد".

 8/2/2021 ،لألنباءناضول وكالة األ 
 

 الدول العربية تتحدث بصوت واحد عندما يتعلق األمر بفلسطينأبو الغيط:  .30
اعتبر األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خالل الجلسة الطارئة لوزراء الخارجية 

لتحديات األمن العربي إال بالتضامن، والدول العربية تتحدث بصوت ال يمكن التصدي »العرب، أنه 
اجتماعنا يبعث رسالة للعالم بأن الدول العربية »، مشيرا  الى أن «واحد عندما يتعلق األمر بفلسطين

«. تضع القضية الفلسطينية على قمة أولوياتها، والتسوية تمر عبر مسار واحد وهو حل الدولتين
االستيطان عقبة خطيرة لحل الدولتين وغير شرعي وال دولي، ويتعين على »لى أن وشدد أبو الغيط ع

 «.المجتمع الدولي أن يضع القضية الفلسطينية على أولوياته
  8/2/2021، الخليج، الشارقة

 
 ندعو المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود إلحياء عملية السالمالسعودية:  .31

وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان في كلمته خالل  : أكدمحمد نبيل حلمي - القاهرة
موقف السعودية ثابت بالوقوف إلى جانب الشعب »الجلسة الطارئة لوزراء الخارجية العرب، أن 

الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأن 
ندعو المجتمع الدولي لبذل المزيد من »وقال: «. استقرار المنطقة السالم هو خيار استراتيجي يضمن

 1967الجهود إلحياء عملية السالم التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 
 «.وعاصمتها القدس الشرقية

 9/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 ينكن يرفض إعالن دعمه لالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالندعا إلحياء المفاوضات.. بل .32
رفض أنتوني بلينكن وزير الخارجية األميركية، الليلة الماضية، إعالن دعمه باالعتراف الذي أعلنت 

 إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن.
عتراف الذي أعلن في عام وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة سي إن إن، رد ا على سؤال حول هذا اال

، إنه فيما إذا وضعنا الموضوع القانوني لهذا القرار جانب ا، فإن عملي ا السيطرة على مرتفعات 2019
 الجوالن لها أهمية كبيرة ألمن إسرائيل في ظل الوضع الحالي في سوريا.

وقت إذا تغير وأضاف "المسائل القانونية حول السيادة على األض هي مسألة مختلفة، وبمرور ال
الوضع في سوريا، فإن هذه الخطوة سيتم فحصها، لكن في الوقت الحالي لسنا قريبين من ذلك". كما 

 نقل عنه موقع واي نت العبري.
واعتبر بلينكن وجود مجموعات مسلحة موالية إليران داخل سوريا، بأنه يشكل تهديد ا أمني ا كبير ا 

 الجوالن. إلسرائيل، يتطلب استمرار السيطرة على
وكرر بلينكن تصريحاته بأن إدارة بالده الجديدة بزعامة جو بايدن، لن تغلق السفارة األميركية في 

 القدس، وستبقي عليها.
وبشأن عدم اتصال بايدن برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بلينكن إنه متأكد من أنه 

ى أنه )أي بلينكن( هاتف نظيره اإلسرائيلي غابي سيكون هناك فرصة للتحدث قريب ا، مشير ا إل
 أشكنازي.

وسئل نتنياهو أمس من قبل مراسل واي نت العبري عن عدم حديث بايدن له، فقال "تحدثت إليه فور 
 فوزه، وتحالفنا قوي".

 وفي سياق آخر، رحب بلينكن باالتفاقيات الموقعة مع الدول العربية مؤخر ا، قائال  "هذا ال يعني أن
التحديات في العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية قد ولت، لكن يجب على اسرائيل والفلسطينيين 

 مناقشتها والعودة للمفاوضات".
وجدد وزير الخارجية دعم الواليات المتحدة لحل الدولتين، قائال  "إن السبيل الوحيد لضمان بقاء 

 إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية".
لمؤلمة هي أن الطريق ما زال طويال  قبل أن نرى انفراجة من أجل السالم وحل وأضاف "الحقيقة ا

قامة دولة فلسطينية .. نحتاج إلى أن نرى أن أي ا من  نهائي للمشاكل بين إسرائيل والفلسطينيين وا 
الطرفين ال يتخذ خطوات أحادية الجانب تجعل تقدم عملية السالم أكثر صعوبة .. آمل أن نرى كال 

 ين يخلقان الظروف التي تسمح بإجراء مفاوضات تؤدي إلى السالم".الجانب
 9/2/2021القدس، القدس، 
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عمل مكتب المدعي العام مؤسساتي قضائي بحت يعتمد على األدلة «: الجنائية الدولية»متحدث  .33
 المتاحة
 المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن قال فادي العبد هللا«: القدس العربي»لندن ـ

القرار الذي صدر يوم الجمعة الماضي منحصر في السؤال الذي قدمته المدعية العامة للمحكمة فاتو 
بنسودا الى قضاة الدائرة التمهيدية لتحديد اإلطار الجغرافي لوالية المحكمة القضائية في ما يتعلق 

 بفلسطين.
وقد رأى القضاة أن للمحكمة والية قضائية على ”: “القدس العربي“ات لـ وأضاف في تصريح

األراضي الفلسطينية، حيث ان فلسطين دولة منضمة الى نظام روما األساسي، ويشكل ذلك غزة 
 ”.والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

ى العدالة الدولية؟ تابع وردا على سؤال عما إذا كان الطريق ال يزال طويال لتقديم مجرمي الحرب ال
يعود للمدعية العامة تقرير الشروع في التحقيق، ردا على الطلب الذي قدمته الحكومة “القول 

ذا ما قررت المدعية العامة  الفلسطينية في السابق، وال يمكنني ان استبق قرارها وال موعد إصداره. وا 
ية ان يمدها بها، كما يحق عندها الشروع في التحقيق عندها يمكن لكل من لديه معلومات إضاف

 ”.للمجني عليهم من مختلف األطراف، طلب المشاركة في اإلجراءات عبر محام
 8/2/2021، القدس العربي، لندن

 
 سنة مائةالحركة الصهيونية قبل في  "فساداً "وثائق تكشف  .34

كشفت في تل أبيب، االثنين، عن وثائق ومستندات، تبين وجود ممارسات فساد مختلفة تل أبيب: 
كة الصهيونية في فلسطين والخارج، تورط فيها عدد كبير من قادة الحركة سادت بدايات نشاط الحر 

وزعمائها، ممن تم تمجيدهم وتخليد أسمائهم، بإطالقها على كثير من شوارع المدن الكبرى 
والساحات. وألنه لم تكن هناك تقاليد محاسبات قضائية على مثل تلك التجاوزات، تم حفظ هذه 

 «.لتاريخ مستقبال  لمحكمة ا»الوثائق تحت بند 
، قال إنه عثر عليها في أرشيف عائلي خاص «هآرتس»وكشف عن الوثائق في تقرير لصحيفة 

لحفيدة أحد كبار مديري البنوك في الحركة الصهيونية، وهو زلمان لبونتين. ويبدو أن لبونتين كان 
بينما كان يدير بنك يراقب تصرفات الزعماء والمسؤولين من خالل اطالعه على الحسابات البنكية، 

فقام بتوثيق مباذل عدد من المسؤولين في ملف خاص، وضع عليه وصية «. فلسطين -أنجلو »
سنوات من وفاته. وقد  10ألفراد عائلته وورثته، يطلب فيها أال ينشروا هذه الفضائح إال بعد مرور 

 سنة من وفاته. 80التزمت العائلة بالوصية أكثر من المطلوب، ولم تنشر الوثيقة إال بعد 
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ويقول عوفر أدرات، كاتب التقرير، إن الوثائق اكتشفت بالصدفة، خالل دراسة يجريها طالب في 
جامعة حيفا، حول تاريخ ميناء حيفا وميناء يافا. فوصل إلى رينا لبونتين، البالغة من العمر، اليوم، 

 عاما ، في تل أبيب، وقد سمحت له بدخول مكتبة جدها. وهناك وجد هذا الملف. 93
ونتين هو مراقب حسابات في مهنته، درس وعمل في بنك في روسيا، في ثمانينات القرن التاسع ولب

عشر. وقد اقتنى أرضا  في فلسطين، كما كان يفعل في حينه أثرياء اليهود في العالم، وتعرف على 
مؤسس الحركة الصهيونية، ثيودور هرتسل، وساعده على تشكيل جناح مالي واقتصادي في الحركة. 

، أي البنك «بنك ليئومي». وهو البنك الذي أصبح فيما بعد 1903قام لبونتين بتأسيس البنك سنة و 
سرائيل. وفتح في حينه فروعا  كثيرة في البالد، وكذلك في  الوطني، وصار يعتبر ذخرا  للصهيونية وا 

الحالي، رجل بيروت ونيويورك وجنيف، واليوم هو أكبر بنوك إسرائيل، علما  بأن رئيس مجلس إدارته 
 (.48االقتصاد العربي، سامر حاج يحيى )من فلسطينيي 

، في 1925يقول الطالب الجامعي جيلر، في التقرير، إن لبونتين بقي مديرا  عاما  للبنك حتى سنة 
ومن «. يأخذون المال العام إلى جيوبهم»وقت لم تكن تستخدم فيه كلمة فساد. ولكنه تحدث عمن 

ألكيرن »اتهمها بالفساد، حسب التقرير، مناحم أوسشكين، رئيس مؤسسة  األسماء البارزة التي
، التي كانت مختصة في شراء األراضي في فلسطين، وآرثر روبين، رئيس الوكالة اليهودية. «كييمت

 293ويتهمهما لبونتين، بنهب أموال كانت مخصصة إلقامة مستوطنات يهودية في فلسطين، بقيمة 
الصهيوني، في تل « أفيك»ئل بمقاييس تلك الحقبة. ويكشف لبونتين أن بنك ألف جنيه، وهو مبلغ ها

 أبيب، كان يمول مصالح تجارية مفلسة، بعضها غير صهيونية.
وفي رسالة أخرى، يتهم لبونتين، شخصيات في الحركة الصهيونية سرقت األموال المخصصة 

في بولونيا والواليات المتحدة  لالستيطان في فلسطين، واستثمرتها في مشروعات تجارية شخصية،
وسويسرا. ويتهم من خلفه في إدارة البنك وأصبح زعيما ، أليعيزر هوفاين، بسرقة ألوف الجنيهات. 

. وهكذا. وقال إن إدارة البنك، 500جنيه، وفي السنة التالية  3800سرق  1925وهو يفصلها بدقة؛ في 
من أعضاء إدارة البنك، حصلوا أيضا   5أن جنيه. وأضاف  2000بدال  من معاقبته، منحته هدية 

 على أموال، مقابل السكوت عن هوفاين.
وذكر لبونتين أيضا ، اسم نيسان كتسنلسون، أحد مساعدي هرتسل، ومن زعماء الصهيونية في 

ألف روبل. وتقول الصحيفة إن ما تم كشفه هنا، هو واحد من  200روسيا، وقال إنه وضع في جيبه 
 كل منها يستطيع أن يتحول إلى كتاب، عن الفساد في الحركة الصهيونية.ملفات ضخمة،  4

  9/2/2021، شرق األوسط، لندنال
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 هل لدى حماس أجوبة عن أسئلة اليوم التالي لالنتخابات؟ .35
 محمد عايش
ثمة نزيف من األسئلة تسبب به قرار حركة حماس المشاركة في االنتخابات الفلسطينية، وأغلب الظن 
أن الحركة ليس لديها أي جواب على هذه األسئلة، كما أن قرار المشاركة أصال لم يكن ناتجا عن 
نما هو هروب لألمام، ومحاولة إلصالح خطيئة عام  خريطة طريق، وخطة عمل وطني مشترك، وا 

 .2021بخطيئة أكبر منها في عام  2006
بثالثة  2021ما حدث هو أن حركتي حماس وفتح اتفقتا على إشغال الفلسطينيين طوال عام 

انتخابات متتالية، بدال من االتفاق على المصالحة التي ينتظرها الشعب الفلسطيني بفارغ الصبر منذ 
، وهي أن االنتخابات ستؤدي إلى عاما، وبنوا اتفاقهم على فرضية خاطئة جملة وتفصيال 15

أوجدت االنقسام، وأغلُب الظن أنها ستنتهي إلى  -أي االنتخابات –المصالحة، والحقيقة أنها هي 
 تعميقه، وال يوجد أي مؤشر يدفع لالعتقاد غير ذلك.

كان األجدى واألجدر بحركتي حماس وفتح، أن تتفقا على المصالحة ال على االنتخابات، التي ال 
قة لها بإنهاء األزمة الحالية، ألن االنتخابات في ظل هذه الظروف ليست سوى لعبة قمار خاسرة عال

على كل األحوال بالنسبة لحركة حماس، أما بالنسبة لفتح فربما ستخرج منها بخسائر، إذا تمكن 
 التيار االنفصالي الذي يقوده محمد دحالن بالتسلل إلى العملية السياسية.

علق بحركة حماس ثمة العديد من األسئلة التي تتعلق باليوم التالي لالنتخابات، وهي في الجانب المت
أسئلة ال يبدو أن لدى الحركة أي أجوبة عليها، كما أن الحسابات والسيناريوهات كافة تشير إلى أن 
الحركة ستخرج من هذه االنتخابات بخسائر وخيبات أكبر بكثير من تلك التي منيت بها في عام 

 ثمنها غاليا. –وما زالت تدفع  –ودفعت  2006
 أما هذه األسئلة فهي كما يلي:

أوال: لو انتهت االنتخابات بخسارة حماس أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، فهل ستسلم السلطة 
ذا سلمت القطاع بمؤسساته وأجهزته األمنية فهل ستظل متمسكة بسالحها؟ أو  في غزة لحركة فتح؟ وا 

 هل يجوز لها قانونا أن تتمسك بسالحها؟ بلغة أخرى:
كان األجدى واألجدر بحركتي حماس وفتح، أن تتفقا على المصالحة ال على االنتخابات، التي ال 

 عالقة لها بإنهاء األزمة الحالية.
ثانيا: إذا خسرت حماس االنتخابات وتسلمت السلطة في رام هللا زمام األمور في قطاع غزة، فما هو 

 ين ألف موظف يتقاضون رواتبهم من حكومة حركة حماس حاليا؟مصير أربع
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ثالثا: إذا عادت الغالبية لصالح حركة فتح، وتجددت الشرعية للرئيس المنتخب محمود عباس، 
ومورست ضغوط دولية على عباس لتوقيع أي اتفاق مع اإلسرائيليين، فهذا يجعل السلطة أقرب 

تهية واليته، ولم يعد رئيسا فاقدا لألغلبية البرلمانية، أي أن وأقدر على التوقيع، إذ لم يعد رئيسا من
 الرئيس الفلسطيني القادم سيكون أضعف أمام أي ضغط دولي منه اليوم.

رابعا: إذا خسرت حماس االنتخابات، فهل ستقبل أن تكون ممثلة في المجلس الوطني الفلسطيني 
 ؟بحجمها نفسه في "التشريعي".. أي بحجمها بعد الخسارة

خامسا: إذا فازت حركة حماس باالنتخابات، أي بأغلبية مقاعد التشريعي )وهذا مستبعد( فكيف ُيمكن 
أن تتولى السلطة في الضفة الغربية؟ وما مصير عناصرها ومرشحيها وبرلمانييها وجمهورها؟ هل 

 يقف االحتالل متفرجا؟
هي الخطوة المقبلة إلنهاء  سادسا: سواء فازت حماس أم خسرت، وسواء فازت فتح أم خسرت.. ما

تمام المصالحة الداخلية؟ وهل تم االتفاق على إنهاء ملفات الخالف؟ أم أننا مقبلون على  االنقسام وا 
 انتخابات ستنتهي بخلق ملفات خالفية جديدة ُتضاف إلى السابقة وبالتالي ُتعمق االنقسام؟

، ويهربون من مأزق إلى مأزق ومن الخالصة هو أن الفلسطينيين يعيشون حالة من التيه السياسي
ورطة إلى أخرى، وال يلوح في األفق أي انفراجة في المستقبل، وبينما ينتفض الفلسطينيون داخل 
الخط األخضر، تنشغل الفصائل باالنتخابات وتُقرر إشغال الضفة وغزة معها. أما حركة حماس 

، فال الذين قرروا المشاركة في انتخابات فأزمتها األساس أنها تفتقد آلليات الحساب والثواب والعقاب
سيخضعون للحساب، وال طوال  2021حوسبوا على ما فعلوا، وال الذين سيذهبون النتخابات  2006

عاما العجاف الماضية، جرى أي مراجعة للسياسات والمآالت، وأغلُب الظن أن ال مراجعات  15الـ
 تصفون.ستجري في السنين المقبلة. وهللا المستعان على ما 

 8/2/2021، 21موقع عربي 
 

 رسالة إلى المشاركين في حوار القاهرة .36
 هاني المصري
قدمت هذه الرسالة إلى اجتماع الحوار المنعقد حالي ا في القاهرة، وهي حصيلة نقاش ورشات 

 واجتماعات شارك فيها مئات الفلسطينيين.
المسؤولية التاريخية والوطنية الواقعة يتطلع الشعب الفلسطيني إلى أن يكون حوار القاهرة بمستوى 

على عاتقكم، من أجل وضع الخطط الكفيلة بالخروج باتفاق على مستلزمات التصدي للتحديات 
 والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، واغتنام الفرص المتاحة.
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االنتخابات كن في األصل، ومن الطبيعي، واستجابة لألولويات واالحتياجات الفلسطينية، أن تجري 
ا التفاق وطني شامل يقوم على إنهاء االنقسام، وا عادة بناء منظمة التحرير، وتوحيد  تتويج 
نهاء الهيمنة من فريق على السلطة في الضفة وغزة، وهذا لم يتم ألسباب وعوامل  المؤسسات، وا 

، أهمهاعديدة ستلقي بثقلها على مقاربة إجراء االنتخابات  ى المهيمنة على عدم استجابة القو  أوال 
 القرار الفلسطيني.

، فال بّد من عمل كل ما يلزم للتوافق  أما اآلن، وقد أصبح التوّجه العام نحو إجراء االنتخابات أوال 
على رؤية وطنية شاملة إلعادة بناء الوحدة الوطنية، وفق رزمة شاملة تحكمها خطة تنفيذية بجدول 

نما محاولة  زمني محدد، لكي ال يكون إجراء االنتخابات مغامرة كبرى غير مضمونة النتائج، وا 
 لتحقيق ما لم ُيحقق سابق ا.

 إن النجاح في حوار القاهرة يتطلب ما يأتي:
نما مفترض أن يشمل القضايا  : أاّل يقتصر جدول األعمال على المسائل المتعلقة باالنتخابات، وا  أوال 

ظمة والسلطة عن التزامات أوسلو، وكيفية المحورية: البرنامج الوطني؛ وضع خطة تضمن تخلي المن
 إنهاء االحتالل وتجسيد الدولة الفلسطينية.

ثاني ا: االتفاق على برنامج وطني، بوصفه مفتاح االتفاق على القضايا األخرى، إذ يمكن تحديد 
وأشكال ومرجعيات المقاومة والعمل  واستراتيجياتالهدف الوطني المركزي، وكيفية الوصول إليه، 

موحدة وقيادة واحدة، إضافة إلى أهمية التسّلح بالشرعية  باستراتيجيةالسياسي والمفاوضات، والتزامها 
 الدولية.

ثالث ا: تشكيل لجنة تحضيرية إلعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، واألسس والقواعد وأشكال العمل 
طلب وضع جدول زمني قصير لتطبيق القرارات المتخذة في دورات واألهداف التي تحكمها، وهذا يت

المجلَسْين المركزي والوطني، بشأن االلتزامات المترتبة على اتفاق أوسلو، والعالقة مع سلطات 
 االحتالل.

رابع ا: استكمال العملية االنتخابية، بما يضمن إجراء االنتخابات الرئاسية، ومن ثم استكمال المجلس 
حيث أمكن، واالتفاق على مختلف المسائل المتعلقة بالبلدان التي ال يمكن إجراء االنتخابات الوطني، 

فيها، وتوفير متطلبات ذلك، بما يشمل تشكيل لجنة انتخابات خاصة بالمجلس الوطني، وا عداد سجل 
 للناخبين.

ا: وضع خطة تفصيلية إلعادة توحيد ودمج المؤسسات المدنية واألمنية والقضا زالة خامس  ئية، وا 
ترّسبات االنقسام، ومعالجة تداعياته، وخاصة العقوبات ضد قطاع غزة، وكيفية معالجة القوانين 

 والمراسيم التي صدرت خالل فترة االنقسام، لتطبيقها بعد االنتخابات.
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ا: االتفاق على ماذا نريد من االنتخابات: هل نريد انتخابات تكرس االنقسام وسلطة الحكم  سادس 
 تي والتزاماتها، أم انتخابات تأتي في سياق رؤية تهدف إلى إنهاء االنقسام؟الذا

سابع ا: تشكيل حكومة انتقالية تشرف على االنتخابات، وتوّفر شروط الحيادية والحرية والنزاهة، 
وتؤّمن حريتها ونزاهتها واحترام نتائجها، وتمّهد الطريق لتشكيل حكومة ائتالف وطني بغض النظر 

 ج االنتخابات.عن نتائ
 ثامن ا: تشكيل محكمة االنتخابات بالتوافق في ظل الخالف على مجلس القضاء األعلى.

تاسع ا: إن تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية في حدها األدنى، ال يتناقض، بل يتطلب التسّلح 
لجنة الرباعية، بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واالتفاق على كيفية التعامل مع شروط ال

بحيث يتم تنظيم أوسع حمالت سياسية وقانونية وجماهيرية إلزالة هذه الشروط الظالمة، وتوفير أوسع 
 اعتراف عربي ودولي بنتائج االنتخابات الفلسطينية والحكومة التي ستشكل في ضوئها.

سرائيلي، باعتبارها عاشر ا: االتفاق على كيفية إجراء االنتخابات في القدس من دون خضوع للفيتو اإل
 قضية كفاح، وبما يمنع تكريس سيادة االحتالل على المدينة.

حادي عشر: توفير أجواء مالئمة إلجراء االنتخابات، وضمان الحقوق والحريات، وعدم تهديد من 
عن  ينوي الترشح، والتقّيد باألنظمة والقوانين، ال سّيما المتعلقة بتمويل الحمالت االنتخابية، واالبتعاد

 التمويل الخارجي، وتطبيق القانون الفلسطيني بهذا الشأن.
ثاني عشر: االتفاق على آلية قبل االنتخابات وبعدها، وتوفير أوسع شبكة دعم وتضامن عربي 
ودولي للحّد من تدخل إسرائيل في االنتخابات، من خالل تهديد المرشحين باالعتقال، أو اعتقال 

 ية الستبدال من يتعرض منهم لالعتقال.النواب، وكذلك االتفاق على آل
االلتزام بقرار المجلس الوطني  ثالث عشر: إجراء التعديالت التالية على قانون االنتخابات:
 .%30بخصوص أن تكون نسبة تمثيل المرأة في المجلس التشريعي القادم 

سنة يحرم  28سنة، إذ إن السن المحدد بـ  23تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 
من  %31ألف شاب وشابة من الترشح ممن يحق لهم حق االقتراع، وهم يشكلون ما نسبته  880

 مجموع الناخبين.
اشتراط االستقالة النافذة وقبولها على الفائزين في االنتخابات من الموظفين الحكوميين واألهليين 

ن قادة األجهزة األمنية، والوزراء، فقط، بحيث يكون اشتراط تقديم االستقالة وقبولها للمرشحين م
واألشخاص الذين تتيح لهم وظائفهم العامة سلطة عامة يستطيعون توظيفها لخدمة حمالتهم 

ألف موظف حكومي وأهلي بربط ذلك بتقديم  200االنتخابية. فقانون االنتخابات يقّيد ترّشح أكثر من 
 االستقالة وقبولها.
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مقيمين في الخارج للعمل والتجارة والدراسة، وأغراض مختلفة، تمكين حاملي الهوية الفلسطينية ال
والذين يقدر عددهم بعشرات اآلالف، من حقهم في االقتراع في السفارات الفلسطينية المنتشرة على 

 .امتداد العالم
أاّل ينحصر حق االقتراع بالمسجلين في السجل االنتخابي، فال بد أن يكون على أساس السجل 

ة الهوية(، ألن ذلك يحرم مئات اآلالف من غير المسجلين من ممارسة حقهم في المدني )بطاق
 .االنتخابات

، ألن 2021إزالة اللبس حول مصطلح رئيس دولة فلسطين الوارد في قانون االنتخابات المعدل لسنة 
هذه الوظيفة تتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني كله، بينما انتخابات رئيس 

 السلطة تتعلق بالفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.
التراجع عن التعديالت األخيرة التي مّست السلطة القضائية، بما يضمن استقالل القضاء، ويساعد 

صالح شاملة له.  على الشروع الفوري في إجراء عملية تغيير وا 
المحكمة الدستورية، وقانونها، ودورها، وتجميدها إلى تشكيل لجنة من المختصين والخبراء للنظر في 
 حين انتهاء اللجنة من عملها وتقديم توصياتها.

 استحداث منصب نائب رئيس للسلطة استفادة من التجربة السابقة.
كان األفضل، وال يزال مطلوًبا، اتفاق حل الرزمة الشاملة، وبما أن الوقت غير كاٍف لتحقيقه كاماًل، 

 وج من هذا االجتماع بما يأتي:فيمكن الخر 
 االتفاق على برنامج سياسي، وبما يتضمن كيفية التعامل مع شروط اللجنة الرباعية.

تشكيل لجنة تحضيرية لإلشراف على إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن، ووضع األسس 
 فق.والمعايير الموضوعية التي تضمن أوسع تمثيل الختيار بقية األعضاء بالتوا

 تشكيل حكومة انتقالية قبل االنتخابات.
 االتفاق على محكمة االنتخابات، بما ال يخل بالقانون.

 االتفاق على مجمل العملية االنتخابية في القدس.
إصدار قرار بقانون بشأن إلغاء المحكمة الدستورية، والقرارات األخيرة التي تمس بالسلطة القضائية، 

حالة هذا األمر إلى   المجلس التشريعي الجديد.وا 
إعادة النظر في المادة التي تنّص على انتخاب رئيس دولة فلسطين، وا عادة التسمية إلى رئيس 

 السلطة الفلسطينية كما كانت سابق ا، والبحث في مسألة الدولة في إطار منظمة التحرير.
وتمثيل المرأة، وعدم تقييد تعديل قانون االنتخابات فور ا، بما يشمل تخفيض سن الترشح للشباب، 

 ترشيح الموظفين بتقديم االستقالة، باستثناء الفئات المذكورة أعاله.
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وفي الختام، نعرب عن تقديرنا وجزيل شكرنا للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، في 
لوطنية الفلسطينية، استضافة هذا الحوار ورعايته، وسعيها الدؤوب إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة ا

 آملين لهذا االجتماع أن يتكلل بالنجاح.
 مدير مركز مسارات*

 9/2/2021مركز مسارات، رام هللا، 
 

 االنتخابات الفلسطينية ودول الغرب .37
 أ.د. يوسف رزقة

م امتحانا قاسيا لحماس من ناحية، ولدول االتحاد األوروبي وأميركا من ناحية 2006كانت انتخابات 
ت حماس االنتخابات على برنامج المقاومة ورفض اتفاقية أوسلو وعدم االعتراف ثانية. دخل

جبارها على  لجام حماس بفوز فتح وا  )بإسرائيل(. وكانت أميركا ودول الغرب تتخيل فوز حركة فتح وا 
تقبل المفاوضات واالعتراف )بإسرائيل(. لم تأِت حسابات الحقل كحسابات البيدر، إذ سقط رهان 

غرب، وفازت حماس بأغلبية مريحة، وشكلت الحكومة العاشرة، وهنا قررت أميركا والغرب، أميركا وال
ودولة االحتالل وضع العصا بدواليب حكومة حماس، وعرقلْت عملها، ولم تقر بشرعيتها، ففرضت 
عليها ما تسمى شروط الرباعية، حيث طالبتها باالعتراف )بإسرائيل(، والقبول بالقرارات الدولية، 

 لمفاوضات، ونبذ المقاومة، وجعلتها شروطا مسبقة للتعامل مع حماس وحكومتها.وبا
م، وتعود فيها 2006م، وعلى مسافة خمسة عشر عاما فاصلة عن عام 2021نحن اآلن في عام 

الساحة الفلسطينية لالنتخابات بعد أن جرت مياه كثيرة تحت جسر حماس والغرب وشروط الرباعية، 
م؟! وهل 2021وروبي على وجه الخصوص بفوز آخر لحماس في انتخابات فهل يقبل االتحاد األ

م، أم أن 2006ذابت شروط الرباعية أمام التغيرات الضخمة التي تراكمت في األعوام المنصرمة بعد 
 األمور ما زالت كما هي؟!

تشير بعض المصادر األوروبية إلى أن تراجعا ما حصل في موقف االتحاد األوربي، عدا إحدى 
دوله المحكومة من حزب يميني متطرف، حيث تميل غالبية هذه الدول إلى التعامل مع حماس 

م ال سيما إذا فازت حماس باألغلبية وأبدت مرونة ما نحو القبول 2006بشكل مغاير لما كان في 
بحل الدولتين. وهي ستكون جاهزة للتعامل مع حماس إذا كانت شريكا لفتح في المجلس التشريعي 

 ومة، وذلك إذا أبدت الحكومة القادمة تقبال جيدا لحل الدولتين.والحك
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خالصة القول تقول إن دول االتحاد األوروبي لم تعد متمسكة بشروط الرباعية بحذافيرها، ال سيما 
بعد رحلة التطبيع العربي، وبعد ما حملته صفقة القرن من تهديدات خطرة مناوئة للنوايا األوروبية، 

 الجيدة في الحكم، وا عادة الشعب النتخابها. وبعد تجربة حماس
نعم، يمكن القول: إن ثبات حماس على موقفها، ودفاعها عن الثوابت الفلسطينية، وتحملها تداعيات 
بداء قدرة إدارية عالية على إدارة غزة دون فساد، وبقدر جيد من الممارسة  الحصار الطويل، وا 

تحاد األوروبي بمراجعة مواقفها القديمة، واشتقاق موقف الديمقراطية، قد أقنع أطرافا رئيسة في اال
يسمح بالتعامل مع حماس في حالة الفوز، أو في حالة الشراكة مع فتح في الحكومة، وبهذا تثبت 
حماس أن للشعب والناخب الفلسطيني قيمة عالية، وأن الشعب هو صاحب القرار، ال على المستوى 

ا.الداخلي فحسب، بل على مستوى العال  قات الدولية أيض 
 8/2/2021فلسطين أون الين، 

 
 الخطر اإليراني: ما ُيرى من إسرائيل ال ُيرى من أميركا .38

 عاموس يادلين
إلسرائيل والواليات المتحدة هدف استراتيجي مشترك: منع النظام الراديكالي في إيران من الحصول 

الدولتين. للحليفتين القريبتين مواقف على سالح نووي. هنا على وجه العموم ينتهي التوافق بين 
 مختلفة تماما  إزاء طريقة تحقيق هذا الهدف المشترك.

 هناك خمس وجهات نظر جوهرية فّرقت بين واشنطن والقدس في العقد األخير:
النظرة إلى التهديد: في إسرائيل ُيعتبر حصول إيران على سالح نووي تهديدا  وجوديا . في المقابل ال 

 اليات المتحدة أن حصول إيران على قدرة نووية يشكل تهديدا  وجوديا  لها.تعتبر الو 
صدمات وطنية متعددة. أمام أنظار متخذي القرارات في إسرائيل هناك  -في خلفية اتخاذ القرارات 

ذكرى المحرقة النازية، بينما في الواليات المتحدة ال تزال الذكرى الحارقة لحربين لم تنتهيا في الشرق 
 وسط حية.األ

إسرائيل تتطلع إلى تحقيق هوامش أمن واسعة بين القرار اإليراني باختراق نحو القنبلة وبين الحصول 
مع إيران على عتبة « تعيش بسالم»على السالح، بينما الواليات المتحدة، حتى لو لم ُتصرح بذلك، 

 النووي، ما دامت لم تنتقل إلى إنتاج القنبلة بحد ذاتها.
األميركية تعتقد أن في اإلمكان لجم إيران عسكريا  في طريقها إلى القنبلة، ولو في اللحظة اإلدارة 

األخيرة. إسرائيل حتى لو ساد فيها االعتقاد بقدرة الواليات المتحدة على القيام بذلك، فاالعتقاد بحزم 
 لية.األميركيين واستعدادهم ضئيل. في الخلفية، هناك التجربة الُمرة مع كوريا الشما
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أخيرا ، النظرة السائدة في واشنطن هي أن البديل من االتفاق مع إيران هو الحرب. في مقابل ذلك، 
في القدس ال يزالون يؤمنون بأن استمرار الضغط على إيران سيزعزع نظام آيات هللا، أو سيفرض 

وع النووي كمخرج عليه اتفاقا  محّسنا  أكثر بكثير. تعتقد إسرائيل أن عملية عسكرية إلحباط المشر 
أخير لن تؤدي إلى حرب. في الخلفية، هناك ذكرى سابقتي إحباط المفاعالت النووية في العراق 
وسورية، وأيضا  االغتيال األميركي لسليماني، أو هجمات جوية موضعية لم تؤد إلى تصعيد نحو 

 حرب شاملة.
لنووي. هذا إرث إدارة أوباما تعهد الرئيس بايدن في حملته االنتخابية بالعودة إلى االتفاق ا

الديمقراطية، وفي اإلدارة الجديدة يتولى العديد من الشخصيات، التي كان لها عالقة ببلورة االتفاق 
، مناصب رفيعة المستوى. الجو السائد اليوم في واشنطن هو السعي إللغاء 2015النووي في سنة 

لمتعلقة بإيران. مع ذلك يعلم كبار موظفي معظم الخطوات التي نّفذها الرئيس ترامب، أيضا  تلك ا
لى جزم  لى آمال لم تتحقق، وا  بايدن بأن االتفاق النووي مع إيران استند إلى افتراضات إشكالية، وا 
مغلوط وفقا  له ال توجد أبعاد إلنتاج سالح في المشروع النووي اإليراني. باإلضافة إلى ذلك، ليس 

 ديل االتفاق وتعزيزه لقطع طريق إيران إلى القنبلة.هناك ما يؤكد أن إدارة بايدن تريد تع
، الذي يركز حاليا  في «المسار الدبلوماسي»لذا، التحدي المطروح أمام واشنطن هو كيفية العودة إلى 

، مع ضمان أن تجري بعد ذلك عملية ستعمل 2015األساس على العودة إلى االتفاق النووي لسنة 
ما  باتفاق محّسن. هذا في ضوء فهم وحقائق توضحت منذ توقيع األطراف في إطارها على الدفع قد

االتفاق، وفي ضوء تعهُّد اإلدارة األميركية بالتشاور مع حلفاء الواليات المتحدة في الشرق األوسط 
 التي ترى االتفاق إشكاليا  جدا .

فاق بالرافعات التحدي الفعلي األكثر مباشرة يتضح في مسألة كيفية استخدام عملية العودة إلى ات
 القوية التي تركتها إدارة ترامب، أي العقوبات والضغط االقتصادي األقصى على إيران.

في المقابل، ازداد الضغط من واشنطن جّراء التقدم اإليراني في مراكمة مواد انشطارية، وذلك بعد 
بير عن هذا القلق أبداه تخصيبهم اليورانيوم بكميات وعلى درجات تُقّرب إيران من العتبة النووية. التع

وزير الخارجية األميركي أنطوني بلينكن في مقابلة تلفزيونية هذا األسبوع، عندما تحدث عن الحاجة 
الُملّحة إلى العودة إلى االتفاق النووي بحجة أنه إذا استمر اإليرانيون في خرقه ومراكمة مواد مخصبة 

 «.مواد مخصبة لسالحأسابيع من القدرة على إنتاج »سيكونون على مسافة 
من المهم االنتباه إلى تبدل األدوار. بينما قدرت إسرائيل في السابق أن الزمن الذي تحتاج إليه إيران 
للوصول إلى قنبلة سيكون قصيرا ، أشار األميركيون على الدوام إلى مدة زمنية أطول بكثير، اليوم 
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إيراني باختراق نحو القنبلة وبين صنعها،  يقّدرون في إسرائيل أن مدة زمنية طويلة ستمر بين قرار
 بينما األميركيون يزيدون من خطورة الوضع، على ما يبدو لتبرير العودة إلى االتفاق.

الفارق في وجهات النظر وفي األولويات والتقديرات الزمنية بين القدس وواشنطن، يتطلب انتباها : 
إلعادة إيران إلى »اإلدارة الديمقراطية في الواليات المتحدة تسعى خالل السنوات القريبة المقبلة 

الكورونا، االقتصاد  وباء -، من أجل التفرغ إلدارة أزمات أكثر أهمية بكثير: أزمات داخلية «الُعلبة
قضايا المناخ والمواجهة مع الصين، وروسيا،  -والتوترات االجتماعية. إلى جانب أزمات خارجية 

 وكوريا الشمالية.
في المقابل، اسرائيل قلقة تحديدا  من أن يمنح االتفاق في المدى البعيد شرعية لمشروع نووي إيراني 

من خالل إلغاء العقوبات المفروضة اليوم على إيران.  من دون قيود، وعلى مسافة صفر من القنبلة،
في إسرائيل يتخوفون من تحرير موارد لتمويل النشاطات السلبية والتآمرية إليران في شتى أنحاء 

 الشرق األوسط.
 معضلة إسرائيل

 أمام إسرائيل إمكانيتان:
ية األميركية بالعودة إلى وتوجيه انتقادات حادة ضد الن 2015األولى، العودة إلى مواقفها في سنة 

التي استخدمتها « الضغط األقصى»االتفاق النووي، من خالل مطالبة إدارة بايدن بمواصلة سياسة 
إدارة ترامب. أولى مؤشرات هذا التوجه يمكن أن نسمعها في الخطاب الذي ألقاه رئيس األركان أفيف 

مثل هذه السياسة سيؤدي، في كوخافي في معهد دراسات األمن القومي في األسبوع الماضي. 
تقديري، إلى إبعاد إسرائيل عن القدرة على التأثير في الموقف األميركي، وكذلك عن إمكان المساهمة 
في إجراء تعديل مهم على االتفاق. وللمفارقة هذا التوجه يمكن أن يشجع اإلدارة األميركية على 

 العودة إلى االتفاق األصلي.
ّضل هو التوجه نحو حوار هادئ وبعيد عن األضواء مع اإلدارة األميركية من اإلمكانية الثانية والمف

، وتفحص معا  السياسة التي يجب «بأاّل يكون إليران قط سالح نووي» -أجل إقرار الهدف المشترك 
انتهاجها من أجل تحقيق هذا الهدف لتستمر صالحيته زمنا  طويال . من المهم أن تصل إسرائيل مع 

إلى حديث صريح ومهني بشأن الموضوعات التي من الضروري تعديلها في االتفاق: األميركيين 
، ووقف البحث والتطوير النووي، «في كل مكان وزمان»إطالة زمن انتهاء سريان مفعوله، ورقابة 

 وتوضيح متجدد للنشاط النووي.
« اتفاق مواز»ة الهدف االستراتيجي لحوار بين إسرائيل واإلدارة األميركية يجب أن يكون بلور 

وتفصيلي يغطي األجل القصير، وأيضا  األجل الطويل. يجب التخطيط لعملية مشتركة في حال 
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اتضح أن التقديرات األميركية المتفائلة حيال االتفاق كأداة ناجعة لكبح المشروع النووي اإليراني كانت 
 مغلوطة.

فاق على خطوط حمراء ممنوع أن األميركي الموازي يجب أن يتضمن االت -االتفاق اإلسرائيلي 
تتخطاها إيران، ورافعات لتعديل وتحسين االتفاق، وأيضا  لجم النشاطات اإليرانية السلبية في الشرق 
األوسط في ظل االتفاق النووي. أخيرا ، على القدس وواشنطن االتفاق على تعزيز الخيار العسكري 

 ضروريتان إلنجاح التوجه الدبلوماسي. اإلسرائيلي وصدقية الخيار األميركي؛ وهما رافعتان
 «N12»موقع 

 9/2/2021األيام، رام هللا، 
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