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 جدية قبل االنتخاباتنزال: ننتظر إجراءات أخرى لتوفير أجواء   .1
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ونائب رئيسها بالخارج محمد نزال أن الحركة تنتظر 

وقال نزال في مقابلة مع قناة  مجموعة أخرى من اإلجراءات لتوفير أجواء جدية قبل االنتخابات.
 .فيذه عمليابالقاهرة يتم اآلن تن القدس ويب عبر اإلنترنت، إن ما تم االتفاق عليه

وأضاف: ننتظر مجموعة من اإلجراءات األخرى التي تستكمل إشاعة أجواء جدية وودية ومتفائلة، 
عاما تراكمت حالة من اإلحباط وعدم الثقة والشكوك بسبب عدم تنفيذ  15وعلى مدى أكثر من 

تنفيذ الوعود من أي نكوص أو تراجع عن إجراء االنتخابات، آمال أن يتم وحذر  االتفاقات الموقعة.
 وفق ما تم االتفاق عليه.

وحول جاهزية حماس لالنتخابات، أشار إلى أنها منذ اللحظة األولى لإلعالن عن مواعيد 
لجان لالنتخابات، منها لجنة عليا لكل أقاليم الحركة ويرأسها األخ  4االنتخابات، بادرت إلى تشكيل 

ونبه إلى أن هناك لقاءات شبه يومية لتشكيل  ت.إسماعيل هنية، ويشارك فيها رؤساء األقاليم وقيادا
وقال: نحن على  القوائم االنتخابية، مؤكدا أن حماس تريد أن يكون هناك توافق وطني فلسطيني.

تواصل مع الفصائل وحركة فتح، وهناك لقاءات قريبة للتشاور بشأن الصيغة األنسب لحماس 
 والفصائل، وحين التوصل إلى االتفاق سنعلن عنه.

 23/2/2021، وقع حركة حماسم
 

 "الرباعية"تحركات فلسطينية وعربية أمميًا لعقد اجتماع : منصور .2
 المتحدة، رياضكشف المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى األمم  علي بردى: - واشنطن

، عن أن المجموعة العربية في المنظمة الدولية، بدأت مشاورات مكثفة «الشرق األوسط»منصور لـ
، تكون مهمته تيسير مؤتمر «الرباعية الدولية»مع ممثلي الدول الفاعلة، من أجل عقد اجتماع جديد لـ

 السالم الدولي.
، بأن إدارة «فتح»لتحرير والمركزية لحركة وعلق عزام األحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة ا

الرئيس األميركي جو بايدن، لعبت دورًا أساسيًا في عودة وضع حل الدولتين على الطاولة، وعادت 
لحضور اجتماعات الرباعية الدولية، بعد مقاطعة اإلدارة السابقة. وأكد للتلفزيون الفلسطيني 

الفلسطينيين يريدون إضافة دول إلى »وشدد على أن  ."نحن نريد أن نبني على هذا التغيير:"الرسمي
جانب الرباعية، من أجل رعاية مفاوضات السالم إذا ما حصل تقدم حقيقي، مثل مصر األردن 

 «.والسعودية، إذا أمكن، وأيضًا دول غير عربية مثل ألمانيا والصين
 24/2/2021، الشرق األوسط، لندن
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 للسيطرة على اإلنفاق للحد من خطورة االنكماش االقتصادياشتية: اتخذنا إجراءات صارمة  .3
قال رئيس الوزراء محمد اشتية "كان العام الماضي وقت تحد غير مسبوق لمجتمعنا العالمي : رام هللا

واجهت فلسطين أزمة ثالثية صحية واقتصادية وسياسية، وعملنا مع شركائنا  2020وأمتنا، وفي عام 
يش شعبنا من هذه األزمة الثالثية من خالل االستثمار الموجه في لحماية حياة وتأمين سبل ع

مليون دوالر من استجابة لمواجهة  310الخدمات الصحية والحماية االجتماعية، وتم توفير أكثر من 
 مليون دوالر نفذت من خالل حكومة فلسطين". 52كورونا من قبل شركاء دوليين ووطنيين، مع 

خالل عام  %11.5تأثير اقتصادي خطير وانكمش االقتصاد بنسبة وأضاف اشتية: "كان للوباء 
، وهو أحد أكبر االنكماشات السنوية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، ولقد اتخذنا 2020

إجراءات صارمة للسيطرة على اإلنفاق وزيادة اإليرادات لخفض عجز الميزانية. لكن العواقب 
 اتنا بشدة".االقتصادية لكورونا أضرت بإيراد

 23/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 والسلطة الفلسطينية "الليكود"ينفي اتصاالت مزعومة بين  مجدالني .4
رام هللا: نفى مسؤول فلسطيني، الثالثاء، تقريرا لصحيفة عبرية بشأن اتصاالت مزعومة أجراها مقرب 

نتنياهو، مع مسؤولين بالسلطة الفلسطينية لدفع األخيرة إلى حث من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
)بزعامة نتنياهو( في االنتخابات ” الليكود“الجمهور العربي في إسرائيل على التصويت لحزب 

 البرلمانية الشهر المقبل.
ت وقال أحمد مجدالني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه ليس هناك أي تدخال

أعتقد أن هذه األخبار تهدف إلى اإليقاع بين القيادة “فلسطينية في االنتخابات اإلسرائيلية، مضيفا 
القيادة ال تتدخل “وشدد مجدالني على أن  ”.الفلسطينية والجماهير الفلسطينية في الداخل )إسرائيل(

”. حداث الفتن والوقيعةبالشأن الداخلي اإلسرائيلي وبخيارات شعبنا هناك، هذه دعاية الهدف منها إ
 ”.لسنا طرفا في هكذا ترتيب، وال أعتقد أن أي مسؤول يتورط بهذه المسألة“وتابع: 

 23/2/2021، القدس العربي، لندن
 

 دولة مارقة وعنصرية وخارجه عن القانون ويتوجب محاسبتها "إسرائيل": "الفلسطينية الخارجية" .5
دولة مارقة وعنصرية وخارجه عن القانون  قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن إسرائيل: رام هللا

وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها الثالثاء، جرائم  ويجب محاسبتها وفرض العقوبات عليها.
االحتالل المستمرة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، في عدوان مفتوح يستهدف بشكل يومي 
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ة المحتلة ومحيطها وفي جميع المناطق الوجود الفلسطيني الوطني واإلنساني في القدس الشرقي
 المصنفة )ج( بما فيها االغوار.

 23/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فشلت بإنجاز تطلعات شعبنا وعززت االنقسامو  الوهمتبيع  حماس: السلطة الفلسطينية .6
قالت حركة حماس إن السلطة الفلسطينية فشلت في إنجاز أي من تطلعات شعبنا الوطنية، بل : غزة

زالت تدير وعززت االنقسام السياسي والجغرافي وهي تبحث حول سراب التسوية مع االحتالل، وما 
وذكر الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح  عالقاتها مع المحيط بعيدا عن الشعب ومؤسساته.

صحفي، اليوم األربعاء: أنه من المؤسف أن تبيع قيادات من حركة فتح والسلطة في رام هللا الوهم 
 للجمهور بأنها تدير دولة".

ه أن يعرف كيف تتصرف السلطة في قضاياه وأكد قاسم، أنه من حق شعبنا في كل أماكن تواجد
الكبرى، ألن السوابق تؤكد أنها تتصرف بعيدًا عن أدنى درجة الشفافية، وتضع مصالحها الحزبية 

 والفئوية الضيقة كمحدد لتصرفاتها وعالقاتها.
 24/2/2021، وكالة الرأي الفلسطينية

 
 أبو مرزوق يطالب بالكشف عن تفاصيل اتفاقية حقل غاز غزة .7

طالب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق بالكشف عن تفاصيل : لدوحةا
وأّكد أبو مرزوق، في  االتفاقية التي وقعت بين رام هللا والقاهرة لتطوير البنية التحتية لحقل غاز غزة.

ات تصريح عبر صفحته بموقع "تويتر"، مساء الثالثاء، ضرورة أن تكون "غزة حاضرة في أي تفاهم
وأضاف: "إذا كانت غزة مضطرة الستيراد الغاز الطبيعي من االحتالل  حول حقول غاز شواطئها".

 لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فال يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيًدا".
 23/2/2021م، المركز الفلسطيني لإلعال

 
 األنسب أن تشارك بقائمة مشتركة مع كل الفصائل الحركة: خيار قيادي بحماس .8

اليعقوبي: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، أن الخيار  يحيى - غزة
األنسب لحماس أن تشارك بقائمة وطنية مشتركة موحدة من كل الفصائل الفلسطينية، مشدًدا على 
أن الشرطة بالزي األزرق في قطاع غزة والضفة الغربية هي من ستشرف على االنتخابات خارج 

ذا ما اتفق عليه". وقال الهندي في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين": إن صناديق االقتراع، و"ه
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خيار المشاركة بالقائمة الفصائلية المشتركة "يرتكز على أساس برنامج سياسي يتمسك بالثوابت 
الفلسطينية والموقف الفلسطيني الموحد الحامي للمشروع الوطني". وأضاف: "في حال عدم حدوث 

ديدة جدًّا لدى حماس حول شكل المشاركة". وأوضح أن "شكل المشاركة ذلك، فإن هناك خيارات ع
 ما زال في طور النقاشات والحوارات الداخلية حول شكل وآلية المشاركة في العملية االنتخابية". 

 23/2/2021، فلسطين أون الين
 

 بدران: االنتخابات الفلسطينية فرصة إلحداث تغيير حقيقي .9
السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، أن "االنتخابات الفلسطينية فرصة أكد عضو المكتب : الدوحة

وقال "بدران"، خالل لقاء حواري لـ"منتدى  حقيقية لتحريك العجلة إلى األمام نحو الوحدة الوطنية".
التفكير العربي"، عبر اإلنترنت، إن "الحركة لديها قناعة بأن استمرار االنقسام مصلحة كبرى 

وأضاف، أن "حماس  رائيلي، وتحاول بكل الطريق إنهاءه رغم العقبات والصعوبات".لالحتالل اإلس
تسعى من االنتخابات إلحداث تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني، بعد تجربة فاشلة لمسار 

وبّين أن  أوسلو لسنوات طويلة، وتريد أن يشارك الكل الفلسطيني بالنظام السياسي، بعيدا عن التفرد".
حماس" على المستوى السياسي تجاوزت "أوسلو"، مشيرا إلى أنه خالل حوار القاهرة لم يتحدث أي "

ورفض "بدران"  وفد فصائلي عن أوسلو، ألن هناك إجماعا فلسطينيا، بأنها أصبحت وراء ظهورنا.
في مقاومة اعتبار االنتخابات الفلسطينية نقيضا للمقاومة أو بديال عنها، مؤكدا أن "حماس" لها الحق 

 االحتالل بكل األدوات والوسائل وهي مشروعة دوليا.
 23/2/2021قدس برس، 

 
 هاني المصري: الفصائل رفضت نصيحتي بمعالجة االنقسام أوال .10

أكد رئيس مركز مسارات ألبحاث السياسات في رام هللا، هاني المصري، أن إجراء االنتخابات قبل 
يرا في الحالة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه نصح المتحاورين في معالجة إفرازات االنقسام، لن يحدث تغي

جاء ذلك في ندوة متخصصة  القاهرة على ضرورة إنهاء المشاكل العالقة أوال لكنهم لم يستجيبوا له.
وأشار إلى أنه بدال من البحث عن  ".21عقدها منتدى التفكير العربي في لندن، وتابعتها "عربي

اوالت إلنهاء االنقسام، فضلت حركتا حماس وفتح القفز بشكل عشوائي أسباب فشل الجهود والمح
 وارتجالي على مقاربة أخرى، تقوم على أن "االنتخابات أوال مدخل إلنهاء االنقسام".
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ولفت إلى أن هذه الوصفة التي اختارتها القيادات النخبوية المتحكمة في الساحة الفلسطينية تهدف 
المصلحة الوطنية، بمعالم أساسية قائمة على تجديد الشرعية للوضع  لخدمة مصالحهم الفردية وليس

 والقيادة الراهنة.
وكشف المصري، أن هناك اتفاقا مسبقا بين حركتي حماس وفتح، على المشاركة ضمن قائمة 
مشتركة واحدة، لكنهم يسعون إلخفاء ذلك، بعد أن وجدوا معارضة كبيرة من داخل التنظيمين، ألن 

نهاء االنقسام تعني التقاسم في المصالح، قائمة مشترك ة دون االتفاق على برنامج سياسي، وا 
ولفت إلى أن محمود عباس هو مرشح توافقي  ومصادرة حق الشعب الفلسطيني في حرية االختيار.

 لالنتخابات الرئاسية من حركتي فتح وحماس، بحسب التفاهمات التي جرت بينهما.
 23/2/2021، 21عربيموقع 

 
 "االعتقال السياسي": تحركات إلنهاء الخالف بين فتح وحماس حول ملف "القدس العربي" .11

قليمية، بهدف إنهاء الخالف بين غزة : تجري في هذه األوقات وساطات من عدة جهات عربية وا 
طوة حركتي فتح وحماس، حول ملف الحريات العامة، والذي يشمل إطالق المعتقلين السياسيين، كخ

مهمة، باتجاه عقد االنتخابات البرلمانية الفلسطينية، دون أي عقبات، وفق التفاهمات التي جرت 
 مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب مسؤول في أحد التنظيمات الفلسطينية التي شاركت مؤخرا في حوارات القاهرة، والتي جرى 
القدس “ت الفلسطينية دون أي مشاكل، فقد أكد لـ بندا، لعقد االنتخابا 15خاللها تبنى وثيقة، من 

الماضية، شهدت تدخالت من بعض الجهات التي اعُتمد أن تكون  24أن الساعات الـ ” العربي
، وذلك بعد نفي ”االعتقال السياسي“لعقد االنتخابات، بهدف إنهاء الخالف حول ملف ” ضامنة“

اك أي معتقل في سجونهم، موجود على خلفية الطرفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن يكون هن
 االنتماء السياسي أو الرأي.

 23/2/2021، لندن، القدس العربي
 

 من الترشح لالنتخاباتفي حركة حماس االحتالل يحذر قيادات  .12
"األيام": اقتحمت قوات االحتالل، أمس، منازل قيادات في حركة حماس بمحافظة الخليل،  –رام هللا 

 الترشح لالنتخابات المقبلة.وحذرتهم من 
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وأكد رئيس المجلس التشريعي السابق عزيز دويك، أن قوات االحتالل دهمت منزله في مدينة 
وقال دويك: إن االحتالل أخبره بالسماح  الخليل، ووجهت إليه رسالة تهديد بعدم الترشح لالنتخابات.

 في أي قائمة منعًا باتًا.له باالنتخاب فقط، وأنه يمنع من خوض االنتخابات والمشاركة 
فيما أفاد القيادي بالحركة نايف الرجوب بأن قوات االحتالل اقتحمت منزله ومنازل أخرى في بلدة 

وأضاف: إنه أبلغ بمنع  دورا، جنوب الخليل، وفتشته، وحذرته من الترشح لالنتخابات القادمة.
 تخاب يوم االقتراع.مشاركته في االنتخابات أو الترشح لها، والمسموح له فقط االن

في السياق، أفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اقتحمت أيضًا منزلي القياديين بالحركة رزق 
 الرجوب وسمير القاضي بمحافظة الخليل وهددتهما في حال العمل أو الترشح لالنتخابات المقبلة.

 24/2/2021، رام هللا، األيام
 

 يكون بدعم خيار المقاومة باالنتخاباتصوافطة: الرد على اعتقال القيادات  .13
أكد القيادي في حركة "حماس" نادر صوافطة أن الرد الفعلي والحقيقي على اعتقال : طوباس

االحتالل لقيادات العمل الوطني واإلسالمي يكون بالتمسك بفكرهم، ودعم خيارهم المقاوم في 
ي يكون من خالل السير على نهج وقال صوافطة إن الرد الفعل االنتخابات التشريعية المقبلة.

 القيادات الوطنية المعتقلة، والتمسك بفكرهم.
 23/2/2021م، المركز الفلسطيني لإلعال

 
 نتنياهو إليران: لن نسمح لنظامكم المتطرف بامتالك أسلحة نووية .14

ثالثاء التأكيد على أن إسرائيل لن يوم اليلي بنيامين نتنياهو اء اإلسرائجدد رئيس الوزر تل أبيب: 
ونقلت الصفحة الرسمية لنتنياهو بموقع فيسبوك عنه القول:  تسمح إليران بامتالك أسلحة نووية.

أقول للذين يلتمسون القضاء علينا، بمعنى إيران وأتباعها في الشرق األوسط... لن نسمح لنظامكم »
لم نقطع مشوارا استغرق آالف السنين عبر األجيال المتطرف والعدواني بامتالك األسلحة النووية... 

المتعاقبة للعودة إلى أرض إسرائيل لنسمح لنظام الماللي الواهم بأن يقضي على قصة نهضة الشعب 
ال نعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كنظامكم، وقد شاهدنا بالفعل مدى »وأضاف: «. اليهودي

المتطرفة أمثال نظامكم، على مدار القرن الماضي جدوى االتفاقيات التي أبرمت مع األنظمة 
وبغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما »وقال: «. والحالي أيضا

 «.بوسعنا من جهود في سبيل منع تزودكم بأسلحة نووية
 23/2/2021األوسط، لندن، الشرق 
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 حزب هللا واللبنانيين في الحرب القادمة تهّدد  "إسرائيل" .15
في  91للمنطقة الشمالية وتحديدًا الفرقة « تفقدية»وزير أمن العدو بني غانتس خالل جولة  أجرى

وقال غانتس: لبنان. الجيش اإلسرائيلي، عاين خاللها اإلجراءات والتدابير المّتخذة شمااًل في مواجهة 
سكان خط المواجهة هنا. صهاينة حازمون ومحبون لبلدهم. سنستمر في دعمهم ودعم التقيت اليوم ب»

«. هذه المنطقة الجميلة، وسنعطي أولوية لتحصين الشمال الذي هو جزء من قوتنا مقابل أعدائنا
إذا تحولت تهديدات نصر هللا إلى أفعال، النتيجة ستكون مؤلمة لحزب هللا ولقادته، »وأضاف: 

 «.للمواطنين اللبنانيينوألسفي أيضًا 
لن نساوم على تطوير صواريخ عالية الدقة : »ئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهور  قالفي الموازاة، 

دفع ثمن مؤلم في إطار المواجهة، فإن تحققت تلك التهديدات، في سوريا ولبنان. هناك من يهّددنا ب
 «.فسيكون رّدنا حاسمًا بعشرات األضعاف

 24/2/2021 ،األخبار، بيروت
 

 جوم عدائي خلف تلوث الساحلتقدير إسرائيلي أمني: ه .16
ذكر تقدير أمني إسرائيلي أن التلوث النفطي، الذي انتشر على الساحل : عدنان أبو عامر -21عربي

 خالل األيام الماضية، ناجم عن هجوم عدائي بيئي.
وذكر خبير عسكري إسرائيلي أن "وزارة حماية البيئة أصدرت أمرا تقييديا بفرض رقابة صارمة على 
مجريات التحقيق في تلوث القطران قبالة السواحل، ولم يتم الكشف عن الغرض من األمر، ولكن قد 

 دا".يكون الغرض منه منع الخطاب اإلسرائيلي العام حول فرضية أنه قد يكون عمال هجوميا متعم
 24/2/2021، "21موقع "عربي 

 
"العليا اإلسرائيلية" تطالب الحكومة بتوضيحات حول اقامة مشروع القطار الهوائي التهويدي في  .17

 القدس
طالبت المحكمة العليا اإلسرائيلية في قرار صدر في ساعة متأخرة الليلة الماضية، الحكومة : القدس

بتوضيحات حول مبررات إقامة المشروع  اإلسرائيلية "القائمة على مشروع القطار الهوائي/التلفريك"
 في محيط البلدة القديمة بالقدس.

وأمهلت المحكمة العليا الحكومة اإلسرائيلية حتى الثاني والعشرين من شهر نيسان القادم، من أجل 
 تقديم التوضيحات حول مشروع "القطار الهوائي".
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دس أن قرار المحكمة العليا جاء بعد الق -وأوضح المحامي سامي ارشيد، لمركز معلومات وادي حلوة
جلسة عقدت منتصف العام الماضي للنظر بااللتماس ضد موافقة الحكومة واللجنة القطرية للتنظيم 

 والبناء وسلطة الطبيعة وتطوير القدس على مشروع "التلفريك".
 23/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اعتقال إسرائيلي قرب الكنيست هدد نتنياهو وعائلته .18

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، شخًصا وجه تهديدات لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وعائلته، 
وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تم عرضه على النيابة والمحكمة بعد  من أمام مقر الكنيست.

بعاده عن االقتراب أو  اعتقاله وتبين أنه كان في حالة "سكر"، وتقرر اإلفراج عنه بشروط تقييديه وا 
 أشهر. 6التواجد في محيط مبنى الكنيست لمدة 

 23/2/2021 ،القدس، القدس
 

 ألول مرة.. الكتلة المعارضة تتفوق على نتنياهو .19
أظهر استطالع إسرائيلي، نشر الليلة الماضية، أنه ألول مرة يمكن ألحزاب المعارضة لليكود بزعامة 

مقعًدا لوحدها بدون االعتماد على حزب اليمين  61ا حكومًيا من بنيامين نتنياهو، أن تشكل ائتالفً 
 مقعًدا. 48الجديد بزعامة نفتالي بينيت، في حين أن كتلة نتنياهو ستصل إلى 

مقعًدا، في حين أن حزب  29العبرية، فإن الليكود سيحصد  12وبحسب االستطالع الذي نشرته قناة 
لحزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر،  13مقعًدا، و 18هناك مستقبل بزعامة يائير البيد سيحصد 

 مقعًدا. 11بينما يحل اليمين الجديد بـ 
 9ويشترط للكتلة المعارضة على حصول دعم القائمة العربية المشتركة التي يتوقع أن تصل إلى 

، ومثلها لحزب إسرائيل بيتنا بزعامة 7، ويهدوت هتوراة إلى 8مقاعد، في حين سيصل شاس إلى 
 4أبيض بزعامة بيني غانتس، و -لحزب أزرق  5مقاعد لحزب العمل، و  6فيغدور ليبرمان، و أ

 لحزب ميرتس ومثلها لحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتيرتيش.
 24/2/2021 ،القدس، القدس
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 صفقة إسرائيلية لتزويد الجيش األلماني بنظام "معطف الريح" .20
وقعت وزارة الجيش اإلسرائيلي، مع وزارة الدفاع األلمانية صفقة لتزويد الجيش األلماني بنظام الدفاع 

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الصفقة تشمل  للدبابات واآلليات المسمى "معطف الريح".
 الصواريخ االعتراضية وقطع الغيار والتدريب التشغيلي والفني، وذلك على مدار عدة سنوات.

ويعد نظام "معطف الريح" وهو من إنتاج شركة رافائيل للصناعات العسكرية اإلسرائيلية أحد أكثر 
ويوفر الحماية للدبابات وناقالت الجنود المدرعة ولديه القدرة  أنظمة الحماية النشطة تقدًما في العالم،

ويستخدمه الجيش اإلسرائيلي مؤخًرا على  على التعامل مع جميع التهديدات المضادة للدبابات.
 .4دبابات ميركافاه 

 23/2/2021 ،القدس، القدس
 

 تنقل "كمية لقاحات رمزية" لهندوراس مقابل دعم سياسي "إسرائيل" .21
قررت الحكومة اإلسرائيلية تقديم "كمية رمزية" من اللقاحات ضد فيروس كورونا من : بالل ضاهر

لى  دول أجنبية طلبت مساعدة إسرائيل بهذا أجل تطعيم طواقم طبية في السلطة الفلسطينية، وا 
 الخصوص، بينها هندوراس مقابل دعم سياسي، وفقا ما ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية اليوم، الثالثاء.

 23/2/2021، 48عرب 
 

 الصراع على فلسطين برؤية صهيونيةصدور أطلس إسرائيلي يتتبع خرائط  .22
التابع للجامعة العبرية في القدس المحتلة  االستشراقية: صدر عن معهد ترومان للدراسات صرةالنا

من إعداد ورسم الكولونيل اإلسرائيلي ” العربي -أطلس معهد ترومان: خرائط الصراع اليهودي“كتاب 
 في جيش االحتياط شاؤول أرئيلي خبير الخرائط اإلسرائيلي األول.

جاء في رسالة لرئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين للكاتب أرئيلي عن األطلس أن الكتاب يمتاز بمهنية و 
وسعي حثيث وصوال للموضوعية من منطلق محاولة ناجحة لتوفير مرجع معرفي مهمي مصداق 

 ”.على أساسه يمكن إدارة حوار سياسي عميق حول حل الصراع بيننا وبين جيراننا
صفحة بنسخته العبرية )تمت ترجته إلى العربية واإلنكليزية من قبل  80يقع في  ويقدم الكتاب، الذي

محطة تبدأ من رسائل  22معهد ترومان(، سياق ترسيم حدود دولتي إسرائيل وفلسطين من خالل 
(. في كل محطة، يوفر األطلس 2020( وصواًل إلى خطة ترامب )1915الشريف حسين ) -ماكماهون

 الية تظهر تفاصيل ملفتة للنظر.خرائط ملونة بجودة ع
  23/2/2021القدس العربي، لندن، 
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 إسرائيلي: محادثات بين الرياض وتل أبيب بشأن إدارة بايدنتقرير  .23
ذكر تقرير إسرائيلي أن المحادثات بين الرياض وتل أبيب تشهد تسارعا في األيام : محمود مجادلة

إدارة الرئيس الجديد،  األخيرة، في ظل المخاوف المشتركة من تغيير في السياسية األميركية تحت
جو بايدن في ما يتعلق بالشأن اإليراني، والمخاوف السعودية من إثارة واشنطن لملف حقوق اإلنسان 

 في المملكة.
"( للشؤون العربية، روعي كايس، 11وأشار التقرير الذي أورده مراسل القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 

 اتفية بين كبار المسؤولين في الرياض وتل أبيب.إلى أن الفترة الماضية شهدت محادثات ه
ولفت إلى أن المحادثات تركزت حول مخاوف السعودية بشأن تغيير اإلدارة في الواليات المتحدة 

 والمخاوف بشأن سياسة إدارة بايدن تجاه المنطقة.
 23/2/2021، 48عرب 

 
 رمضان شهر األقصى أمام جميع المصلين في المسجد فتح أبواب : ست  عزام الخطيب .24

مية وشؤون المسجد األقصى، أن وقاف اإلسال: أعلن الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة األالقدس
على مؤكدًا  يع المصلين في شهر رمضان في شهر نيسان المقبل.المسجد سيكون مفتوحا أمام جم

الخطيب  ناشدقد و  .""استعدادية كافة المديريات واألقسام الحيوية في المسجد الستقبال الشهر الفضيل
 ية من الفيروس".اقلتعليمات الصحية للو تزام بكافة اافدين الى المسجد بضرورة االل"المصلين الو 

 
 24/2/2021، األيام، رام هللا

 
 مع المبادرة تدعو للتفاعلأوقاف القدس تشيد بـ"أسبوع األقصى العالمي" و  .25

أشادت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة، : أحمد صقر - غزة
ة األقصى العالمي"، مطالبة الجميع بالتفاعل معها ألهميتها في تعزيز مكانبإطالق مبادرة "أسبوع 

والتي مبادرة ال، إطالق أعلنتقد  منظمة "أصدقاء األقصى" ومقرها بريطانياوكانت  قصى.المسجد األ
تبدأ من السادس إلى الثاني عشر من الشهر المقبل، وتهدف إلى دعوة الجميع للتضامن مع األقصى 

ظهار إلة ه ونصرته، وتنظيم فعاليات مختلفة نصرة لألقصى، ما يمنح الجميع الفرصوالتعريف ب
 أنأوضح مدير شؤون المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني، ومن جهته  حبهم ألولى القبلتين.

"على الجميع أن يعلم، أن المسجد األقصى المبارك ليس ألهل فلسطين أو ألهل بيت المقدس 
وشدد على  ن وحدهم بالوصاية، إنما هو مسؤولية كل المسلمين في العالم".وحدهم أو ألهل األرد
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مل من قبل الجميع من أجل "مساندة رباط أهل المقدس، ودعم اقتصاد المقدسيين، من أجل أهمية الع
 الحتالل بإذن هللا تعالى".دعم صمودهم في البقاء حتى زوال ا

 23/2/2021، "21موقع "عربي 
 

 مع الشيخ رائد صالح حملة تضامنإطالق  .26
ائد صالح(، نصرة لشيخ ر )متضامن مع  تفاعلياً  اً أطلق نشطاء وسم: حبيب أبو محفوظ -عّمان 

منذ عدة أشهر في ظروف  اإلسرائيلي األقصى األسير رائد صالح المعزول في سجون االحتالل
الذين أكدوا وقوفهم  لقي الوسم تفاعاًل كبيرًا من قبل النشطاء وبعض القياداتقد و  اعتقاليه صعبة.
 يخ في محنته، رافضين محاوالت كسر عزيمته وهيبته.إلى جانب الش

 23/2/2021، قدس برس
 

 وسط حراسة شرطة االحتالل األقصىالمسجد مستوطنون يقتحمون  .27
 ، صباحاقتحموا مستوطناً  39ف اإلسالمية في القدس، بأن ذكرت دائرة األوقا: القدس المحتلة

، وسط على شكل مجموعات ،من جهة باب المغاربة ،مسجد األقصى المباركال ساحاتالثالثاء، 
نفذوا جوالت استفزازية، إلى ان غادروه من جهة قد و  حراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

 باب السلسلة.
 23/2/2021، قدس برس

 
 دونم من أراضي أبو ديس جنوب القدس   1,500يستولي على  اإلسرائيلي االحتالل .28

الثالثاء، مساحات من أراضي المواطنين في بلدة جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، : القدس المحتلة
ن أ لدفاع عن أراضي أبو ديس بسام بحرس لجنة اوقال رئي أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

، دونم يمنع االحتالل أصحابها من العمل فيها أو استصالحها 1,500تقدر بـ هدفةالمستراضي األ
 (.E 1ستيطاني شرق القدس المعروف باسم )وتقع ضمن المخطط اال

 23/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بينهم أسرى محررونالغربية بالضفة  فلسطينياً  12االحتالل يعتقل  .29
على األقل بينهم  فلسطينياً  مواطناً  12اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األربعاء : رام هللا

أسرى محررون، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية 
 بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات االحتالل والمستوطنين.وذلك  .المحتلة

 24/2/2021، قدس برس
 

 م فهبإنصا السلطة الفلسطينية يطالبون ات سياسيةبسبب خلفي المعلمون المفصولون .30
الفلسطينية من مرسوم أصدره رئيس السلطة  : في ضوء لقاءات القاهرة األخيرة وما رشح عنهانابلس

إلى وظائفهم  ادو عافلسطيني  معلم 700من  أكثر الق الحريات العامة، طالبحول إطمحمود عباس 
رغم  إذ ، بإنصافهم وطرح قضيتهم المنسية على طاولة النقاش.بعد فصلهم على خلفيات سياسية

تطبيق الشق  ونر ينتظ الوا، فإنهم ال ز أعادهم إلى وظائفهم ،2012في العام  قضائيصدور قرار 
والمتعلق باحتساب سنوات الفصل كسنوات خدمة فعلية باإلضافة إلى دفع كامل  اإلضافي من القرار

 . المستحقات المالية عن تلك السنوات
 23/2/2021، فلسطين أون الين

 
 مغربي لتوطيد العالقات -اجتماع حكومي إسرائيلي  .31

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم األربعاء، أن اجتماًعا عقد بشكل افتراضي : ترجمة خاصة
بين ممثلين عن عدة وزارات إسرائيلية، مع نظرائهم في المغرب، بمبادرة من مجلس األمن القومي 

ائيل والمغرب آخذة في التوطد وبحسب الصحيفة، فإن العالقات بين إسر  وديوان رئاسة الوزراء.
 بسرعة أكبر، منذ التوصل التفاق إلعادة العالقات الدبلوماسية في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وبحسب مصدر إسرائيلي، فإن المحادثات التي جرت أمس كانت ودية ومهمة، وناقشت أوجه 

وقضايا اقتصادية وتجارية التعاون في مجاالت مختلفة منها السياحة وتصدير المنتجات الزراعية، 
 وغيرها.

 24/2/2021، القدس، القدس
 

 "سلطات االحتالل"قاح كورونا للفلسطينيين مسؤولية قطر: توفير ل .32
يعد من مسؤوليات سلطات “قنا: شددت قطر على أن توفير لقاح كورونا للفلسطينيين  -الدوحة 

جاء ذلك على لسان لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية  ”.االحتالل أمام القانون الدولي واإلنساني
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تنصل سلطات االحتالل من “وقالت الخاطر:  والمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، اإلثنين.
مسؤولية توفير لقاح كورونا للفلسطينيين داخل األراضي المحتلة ال يمكن أن يفهم إال كنظام فصل 

الستمرار االنتهاكات “وجددت إدانة قطر ورفضها  ”.نته واستنكارهعنصري يجب علينا جميعا إدا
 ”.والممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه

 23/2/2021، القدس العربي، لندن
 

 مسؤول عسكري إيراني يكشف تفاصيل قنبلة اغتيال سليماني .33
تفاصيل القنبلة التي استخدمتها الواليات المتحدة في كشف مسؤول عسكري إيراني الثالثاء، عن 

عملية اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو 
وقال قائد األركان اإليراني اللواء محمد باقري في تصريحات  مهدي المهندس، قبل أكثر من عام.

، إن "القنبلة لم تكن عادية، بل تستهدف المعدات المدرعة"، موضحا أنها أوردتها وسائل إعالم إيرانية
 سنتمترا، كي يتم تقطيع أجسادهم إربا إربا"، على حد وصفه. 30"تخترق الفوالذ بسمك 

 24/2/2021، "21موقع "عربي 

 
 مشاريع تحسين حياة الفلسطينيينتقدم في واشنطن تؤكد التزامها بدعم الفلسطينيين نظير رؤيتها  .34

قالت الواليات المتحدة انها ملتزمة بدعم المساعدات االقتصادية واإلنسانية للفلسطينيين، : واشنطن
 مشددة على ضرورة رؤية تقدم في المشاريع المعّلقة التي من شأنها تحسين حياة الشعب الفلسطيني.

اليوم األربعاء، عقب مشاركة وفد  جاء ذلك في بيان للخارجية األمريكية، أوردته وسائل اعالم محلية،
أمريكي في اجتماع لجنة االتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب 

 الفلسطيني.
وحثت واشنطن خالل االجتماع "جميع األطراف على تجنب الخطوات األحادية الجانب التي تجعل 

عادة التأكيد على التزامها "بتعزيز الرخاء وأعلنت الواليات المتحدة إ  حل الدولتين أكثر صعوبة".
 واألمن والحرية والحفاظ على آفاق حل الدولتين المتفاوض عليه". 

 24/2/2021قدس برس، 
 

 رب دمشقالجيش الروسي يكّثف البحث عن رفات إسرائيليين ق .35
أفيد أمس باستمرار القوات الروسية في البحث بإحدى مقبرتي مخيم اليرموك، جنوب لندن:  -دمشق 

 دمشق، عن رفات جنود وجاسوس إسرائيليين يعتقد أنهم دفنوا في سوريا.
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أسابيع وال تزال القوات  3مضى أكثر من »، أمس، إنه «ري لحقوق اإلنسانالمرصد السو »وقال 
 1982الروسية تبحث عن رفات جنديين إسرائيليين قتال في معركة السلطان يعقوب في لبنان في 

جنوب العاصمة دمشق، حيث  1965والعميل اإلسرائيلي البارز إيلي كوهين، الذي أعدم في عام 
في مخيم اليرموك بحثًا عن رفات اإلسرائيليين الذين قتلوا قبل عشرات يواصل الروس نبش القبور 

ستياء وسخط األهالي النتهاك وهو ما يثير ا «.السنين وجرى دفنهم في تلك المنطقة، وفق المعلومات
 «.المرصد»حرمة األموات دون أي ردة فعل أو تعليق من سلطات النظام السوري عن األمر، حسب 
 24/2/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 حركة حماس وضرورة المراجعة قبل فوات األوان .36

 محمد عايش
هذه السياسات تمهيدًا  تحتاج حركة حماس إلى مراجعة عاجلة وحثيثة لسياساتها السابقة، ومآالت

لوضع برنامج سياسي، وخطة عمل جديدة للمستقبل، وهذه المراجعة يجب أن تتم على قاعدة أنها 
أصبحت حركة جماهيرية، تستحوذ على مساحة كبيرة من المشهد الفلسطيني، وتلعب دورا مهما في 

يعًا باتجاه المراجعة، السياسة ولم تعد تنظيما سريًا يضم العشرات فقط. وما لم تتحرك حماس سر 
عادة تصحيح المسار قبل فوات األوان، فإن األخطاء سوف تتراكم والمآل سوف يكون بائسا، وفي  وا 

 هذا الحديث تفصيل كثير.
آخر األخطاء التي ارتكبتها حماس، هو الموافقة على إجراء االنتخابات الفلسطينية العامة، خالل 

بالنسبة لحركة حماس كلعبة القمار، التي كلما خسر فيها ، وهذه االنتخابات 2021العام الحالي 
الالعب، تمسك أكثر باللعبة أماًل بتعويض خسائره السابقة، أي أن هذه االنتخابات ليست سوى 

، 2006محاولة خاسرة لتعويض الخسائر التي منيت بها الحركة نتيجة مشاركتها في انتخابات عام 
 بق بخطأ آخر أكبر منه.كما أنها محاولة لتصحيح الخطأ السا

، وسرعان ما تحولت إلى حركة جماهيرية تضم أعدادًا كبيرة من 1987حركة حماس تأسست عام 
الفلسطينيين، وأعدادا أخرى من المناصرين في الداخل والخارج، كما أنها تصدرت مقارعة االحتالل، 

الفلسطينية عبر انتخابات  عندما انشغل اآلخرون بمسار التسوية، ومن ثم أصبحت جزءًا من السلطة
المجلس الوطني »، وها هي اليوم تحاول االنضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، من بوابة 2006

لم ُتجر أي  34والمشكلة األساس التي تعاني منها، هي أنها طوال سنوات عمرها الـ« الفلسطيني
ال فإن مراجعات )على األقل في العلن( ولم تعترف بأي أخطاء، وقد آن  األوان فعاًل لتفعل ذلك، وا 

أزمات الحركة سوف تتفاقم، وسوف تنعكس على الشعب الفلسطيني فورًا، باعتبار أنها تتشارك مع 
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ثمة عدد من المحطات المهمة خالل العقود الثالثة الماضية من مسيرة حركة فتح إدارة المشهد. 
 حماس تستوجب المراجعة:

ومآالت تلك المشاركة على المشهد الفلسطيني ككل، وعلى  2006المشاركة في انتخابات  أواًل:
الحركة بشكل خاص، وما إذا كانت حماس أصابت أم أخطأت، ألن الجواب على هذا السؤال ُيساعد 

عامًا من تلك  15أم ال. والمؤسف أن حماس بعد  2021في اتخاذ قرار بشأن المشاركة في انتخابات 
قسام، لم تحسم الجدل بشأنها وال يوجد أي حوار حقيقي، أو مراجعة االنتخابات، التي أدت إلى االن

علنية لهذا المسار، بل إن قادة وعناصر حماس يتعاملون مع كارثة بحجم هذه االنتخابات على 
علمًا بأن الشعب «.. صارت قصة قديمة»أو يقول لك أحدهم « شغلة وصارت»قاعدة أنها 

 ن ذلك الخطأ.الفلسطيني بأكمله يدفع، حتى اليوم ثم
 15أوقفت حركة حماس العمليات االنتحارية )أو االستشهادية( بشكل مفاجئ قبل أكثر من  ثانيًا:

سنة، ولم نعرف حتى اآلن سبب وقف تلك العمليات، وال تقييم النتائج لتلك العمليات، ولم تعترف 
ن كانت حماس بأنها كانت على حق، أم على خطأ بتلك السياسة، ولو كانت صوابا فلما ذا توقفت، وا 

خطأ فلماذا لم تعترف حماس بالخطأ.. ال أحد يعلم ما الذي جرى ويجري بخصوص السياسة 
 العسكرية للحركة، وكأن الشعب الفلسطيني ال عالقة له باألمر.

أعلنت حماس ألول مرة تخليها عن النظام السوري، وتأييدها للثورة ضد النظام،  2012في عام  ثالثًا:
حليفًا لها. وهو ما يبدو أنه تكرار لخطأ منظمة التحرير في لبنان خالل عقد السبعينيات، الذي كان 

فهل كان قرار فك االرتباط مع سوريا )ومعها إيران وحزب هللا طبعا( صوابًا أم خطأ؟ وهل حدثت أي 
 مراجعة؟

إال هللا ما هي ومنذ ذلك التاريخ ال يعلم « الوثيقة السياسية»أصدرت حماس  2017في عام  رابعًا:
أسباب وخلفيات صدور تلك الوثيقة، التي تتضمن جملة من المتناقضات، حيث توقف الحديث عن 

 الوثيقة فجأة بعد إعالنها، ولم نجد أي ارتباط بين صدورها واألحداث الالحقة.
ابات وبينما تتزايد األسئلة عن استراتيجيات الحركة وسياساتها، تتجه اليوم إلى المشاركة في انتخ

عامة جديدة، وهي انتخابات سرعان ما تبين من رسالة سرية مسربة بعث بها األسير إبراهيم حامد، 
أن قرار المشاركة تم اتخاذه من دون الرجوع إلى مؤسسات الحركة )مجلس الشورى على ما يبدو( 

 بما يعني أنه قرار تم اتخاذه على عجل ومن دون دراسة أو مشاورات كافية.
ول، إن حركة حماس تحتاج إلى عقد مؤتمر عام عاجل إلجراء مناقشات ومراجعات وخالصة الق

جذرية حول السياسات واالستراتيجيات التي تتبناها، من أجل تحديد مواطن الصواب ومواطن الخطأ، 
وتصحيح المسار فورًا، بناء على الخالصات والمراجعات، وما لم يحدث ذلك سريعًا فهذا سيعني أن 
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ف تتراكم، وسوف يؤدي كل خطأ إلى إنتاج خطأ آخر، كما هو الحال بالنسبة األخطاء سو 
، وكالهما 2006التي هي في الحقيقة نتيجة لمأزق نتج عن المشاركة في  2021النتخابات عام 

حولها من حركة تحرر وطني إلى حزب سياسي، ُينافس على مقاعد في برلمان.. والمصيبة أنه 
 برلمان تحت االحتالل.

 23/2/2021س العربي، لندن، القد
 

 االنتخابات التشريعية: معضلة تشكيل القوائم .37
 أشرف العجرمي

من  31و  20يمضي الوقت بسرعة حتى موعد الترشح لالنتخابات التشريعية والذي ينحصر بين 
شهر آذار القادم، وال تزال الفصائل تواجه معضلة في تشكيل القوائم االنتخابية. وهذه المعضلة 

أكثر من أي تنظيم آخر، ولكنها أيضًا تعتبر التحدي األبرز للجميع، فهي « فتح»تواجهها حركة 
، في مرتبطة بتحقيق الرضا الداخلي في صفوف األعضاء والكادر التنظيمي وكذلك، وهذا األهم

في الواقع لديها مشكلة في إرضاء القاعدة التنظيمية بالنظر إلى « فتح«أوساط جمهور الناخبين. و
، ومحدودية القدرة «التشريعي»العدد الكبير للذين يرشحون أنفسهم ويرون أنهم جديرون بعضوية 

 على إرضاء الجميع.
من فيهم المستقلون، يرون قسم كبير من الذين يرغبون بالترشح في مختلف الفصائل والقوى ب

بعضوية التشريعي مكانة اجتماعية وسياسية خاصة )برستيج( تستحق الصراع من أجلها، وبعضهم 
يرى فيها راتبًا دائمًا وامتيازات كبيرة بالنظر إلى الوظائف الرسمية األخرى، وهؤالء يعتبرونها مكافأة 

ب قربهم من القيادات المتنفذة. ولألسف من المفروض أن يحصلوا عليها إما بسبب ما قدموه أو بسب
فالواقع يقول إن القليل من المرشحين ومن أصحاب القرار ينظرون لوظيفة المجلس التشريعي بصورة 
عميقة كمهمة وطنية رفيعة المستوى، وبالتالي ينبغي أن يجري اختيار األعضاء بناء على الكفاءة 

 لى أكمل وجه.واألهلية والقدرة على االضطالع بهذه المهمة ع
في الواقع، المجلس التشريعي كما كل برلمان في العالم هو عبارة عن مجموعة من اللجان 
المتخصصة، ولدينا هناك خمس عشرة لجنة دائمة وهي: لجنة القدس، ولجنة األراضي ومقاومة 

المفاوضات االستيطان، ولجنة شؤون الالجئين )والنازحين والمغتربين(، واللجنة السياسية المتعلقة ب
والعالقات العربية والدولية(، واللجنة القانونية، ولجنة الموازنة والشؤون المالية، واللجنة االقتصادية 
)الصناعة والتجارة واالستثمار واإلسكان والتموين والسياحة والتخطيط(، ولجنة الداخلية واألمن، 

ة والثقافية واإلعالم واآلثار والشؤون ولجنة الحكم المحلي، ولجنة التربية والتعليم والشؤون الديني
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االجتماعية والصحية، ولجنة شؤون األسرى والشهداء والمحررين والجرحى والمعتقلين، ولجنة القضايا 
االجتماعية والعمل والعمال، ولجنة الطاقة والمصادر الطبيعية )المياه والزراعة والريف والبيئة والطاقة 

ي(، ولجنة الرقابة العامة لحقوق االنسان والحريات العامة، وأخيرًا لجنة والثروة الحيوانية والصيد البحر 
شؤون المجلس. وبنظرة سريعة إلى هذه اللجان يتضح أنها مركبة وبها الكثير من التخصصات التي 

ينبغي أن يرتبط « التشريعي»تحتاج بعضها إلى لجان خاصة بها. ولهذا فاختيار العضوية لـ 
ي اللجان المذكورة أعاله. وخاصة لدى التنظيمات والفصائل التي يتوقع أن بالتخصصات الواردة ف

والعبء يكون أكبر على «. حماس»و « فتح»تحصل على عدد كبير من المقاعد مثل حركتي 
الفصائل الصغيرة التي يتوجب عليها أن تركز في قائمتها على أشخاص ذوي قدرات عالية ربما 

 والقانوني.تنحصر أكثر في المجال السياسي 
واألولوية في االختيار لألعضاء الذين لديهم خبرة في عمل اللجان المختلفة حتى يضطلع المجلس 
القادم بمهامه على أكمل وجه، فهو ساحة كفاح داخلي من أجل الرقابة على المؤسسة التنفيذية 

إلضافة إلى البعد لضمان أدائها لعلمها على أكمل وجه. وأيضًا متابعة عمل المؤسسات المختلفة، با
التشريعي المتعلق بسن القوانين المختلفة والذي يتطلب دراية وخبرة قانونية وأيضَا خبرة في مجال 
االختصاص الذي يتم التشريع فيه. وهناك مهمة في غاية األهمية للمجلس وهي حماية وضمان 

مرتبطة بالنضال ضد  الحريات الفردية والعامة وحقوق اإلنسان الفلسطيني. وللمجلس أدوار أخرى
االحتالل سواء بمالحقة جرائم المحتلين واالهتمام بقطاعات الشعب الفلسطيني المتضررة من 
سياساته العدوانية. والبعد اآلخر المهم هو التواصل مع العالم الخارجي وخاصة مع البرلمانات 

سية في العالقات الدولية. العربية والدولية لتأمين الدعم للحقوق الفلسطينية وهذا يتطلب خبرة سيا
وباختصار يتناول عمل البرلمان كافة جوانب الحياة الفلسطينية، ويتميز عن برلمانات الدول المستقلة 
بكونه جزءًا من النضال الوطني التحرري. لهذا تكتسي معايير اختيار أعضاء البرلمان المبنية على 

 ة جيدة ومناسبة للدور المنوط به.الخبرة في التخصصات المختلفة حتى يؤدي وظيفته بصور 
وهناك مسألة أخرى مهمة في عملية اختيار المرشحين وهي التي تتعلق بالبعد الجماهيري وبالتحديد 
بشعبية األعضاء وقدرتهم على جذب أصوات الناخبين، ولهذا فمعيار االستقامة ونظافة اليد والقبول 

وعمليًا هذا يبدأ بالقاعدة الجماهيرية للقوى واألحزاب الشعبي ينبغي أن يكون له دور في االختيار. 
السياسية. ولكي يكون االختيار موفقًا يتوجب استمزاج رأي القواعد والكادر األساسي في كل أماكن 
تواجد التنظيم. ربما تكون االنتخابات التمهيدية أفضل السبل لعملية االختيار من أسفل إلى أعلى 

، ولكن المبدأ مهم، وعليه من «فتح»نا الفلسطينية وخاصة لدى حركة ولكن هذه لم تنجح في حالت
المفروض إيجاد وسيلة لالختيار من القواعد ولو كان بأعداد أكبر من المطلوب ويكون للقيادة حرية 
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االختيار بين من تختارهم القواعد. ألنه في نهاية المطاف ال بد من اختيار من يساهم في كسب 
 رين والمحروقين.األصوات وليس المنف

تحتل هذه المعايير أهمية استثنائية لضمان ذهابها بقائمة واحدة مركزية تجمع « فتح»وبالنسبة لحركة 
مختلف األطياف واآلراء ومبنية على معايير متفق عليها وتناسب الجميع، ففي المحصلة النهائية 

ابية القادمة قد ال تفضي إلى هي تسعى للحصول على أكبر عدد من المقاعد، مع أن العملية االنتخ
حصول أي حزب أو قائمة على األغلبية وتتطلب مرحلة ما بعد االنتخابات توافقات وائتالفات وربما 
وحدة وطنية كاملة. ومشكلة االختيار ليست بهذا التعقيد في الفصائل األخرى وخاصة حركة 

لملزم لكل األعضاء بعد إجراء التي تتمتع بتنظيم مركزي يتيح للقيادة اتخاذ القرار ا« حماس»
 المشاورات في مؤسسات الحركة.

 24/2/2021األيام، رام هللا، 
 

 ال صفقة تبادل أسرى إال بشروط المقاومة .38
 فايز أبو شمالة د.

قد تكون الحكومة اإلسرائيلية الحالية بأمّسِّ الحاجة إلى صفقة تبادل أسرى يتقرب فيها نتنياهو من 
الجيش، ومن الشارع اإلسرائيلي، بصفته األقدر على فكفكة القضايا المعقدة مع الفلسطينيين والعرب، 

اإلسرائيليين وقد يكون بيني غانتس، وزير الحرب الحالي، األكثر رغبة في إنهاء ملف الجنود 
األسرى في قطاع غزة، وقد اعترف قبل أيام بمسؤوليته عن أسرهم، بصفته رئيس األركان خالل 

، وقد يحسب إغالق هذا الملف انجاًزا له، سيساعده في عبور نسبة 2014العدوان على غزة سنة 
 الحسم في انتخابات الكنيست الرابعة.

والمفقودين في األيام الماضية بلغتين: األولى كانت لغة لقد تناول اإلعالم اإلسرائيلي قضية األسرى 
النقد والتجريح لألسرار الخفية في صفقة إرجاع الفتاة اليهودية التي دخلت األراضي السورية، وعن 
المقابل المالي واإلنساني لهذه الصفقة، وهذا ما وضع رئيس الوزراء اإلسرائيلي في موقف حرج أمام 

دى رجال المقاومة في قطاع غزة، فكانت المالمة وعدم الثقة بالقيادة السياسية أهالي الجنود األسرى ل
هي اللغة الثانية التي أحرجت الحكومة، المتهمة بالتخلي عن جنودها رغم مرور سبع سنوات على 

 وقوعهم في األسر.
فال كل الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة باتت على يقين أن الضغط على غزة لم يثمر انتصاًرا، 

محاوالت التجسس والتصنت والتخابر نجحت في الوصول إلى أي معلومة عن الجنود األسرى، وال 
الحصار على غزة، وال العقوبات، وال قطع الرواتب وقطع الكهرباء، وال عدم تقديم لقاحات فايروس 
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ومة كورونا، كل ما سبق لم يؤثر في قرار المقاومة بهذا الخصوص، لذلك لم يبق أمام الحك
اإلسرائيلية إال الموافقة على صفقة تبادل أسرى، وبالشروط نفسها التي وضعتها المقاومة منذ اليوم 
األول لوقوع الجنود اإلسرائيليين في األسر، والمقاومة على استعداد لتنفيذ صفقة تبادل أسرى، ولكن 

عن زيادة مساحة الصيد ليس وفق األخبار التي نشرتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، والتي تحدثت 
وعن ميناء، فالمقاومة ال تحرف البوصلة، وال تشتت االنتباه إلى أشياء أقل أهمية من اإلنسان، ولن 
تسمح حركة حماس النتخابات المجلس التشريعي أن تؤثر في شروطها، فحركة حماس تعرف أن 

، ولكنها تدرك أن الثبات على تنفيذ صفقة تبادل أسرى في هذه المرحلة سيكون مفيًدا ونافًعا للحركة
المبادئ التي حددتها منذ بداية أسر الجنود اإلسرائيليين، هو القوة الخفية التي تعطي لحركة حماس 

 الحضور الوازن داخل الشارع الفلسطيني.
ودون أدنى شك، فإن حكومة االحتالل اإلسرائيلي التي تراقب الساحة الفلسطينية، ستحاول استثمار 

ة بين حركة حماس ومصر العربية في الضغط لتنفيذ صفقة تبادل أسرى، وال أستبعد أن حسن العالق
تربط حكومة االحتالل بين إطالق سراح جنودها األسرى من جهة، والموافقة على إجراء االنتخابات 
التشريعية من جهة أخرى، وهذا ما سيرفضه رجال المقاومة، الذين حسموا أمرهم بهذا الشأن، وهم 

ن أن مصر العربية لن تضغط عليهم، ولن تقبل بأن تكون االنتخابات التشريعية مادة تفاوض واثقو 
 أو وسيلة ضغط لها انعكاساتها السلبية على األسرى الفلسطينيين من السجون اإلسرائيلية.

قد تخرج صفقة تبادل أسرى إلى العلن قريًبا، شرط استجابة الحكومة اإلسرائيلية لمطالب الشعب 
طيني بإطالق سراح أسراه ذوي األحكام العالية، ودون ذلك، ستبوء كل المحاوالت اإلسرائيلية الفلس

 لفك أسر جنودهم بالفشل.
 23/2/2021فلسطين أون الين، 

 
 "الهاي"هذا ما يجب أن يقلق إسرائيل في  .39

 *راحيل دولف
الذي منحته محكمة ال يفترض بضباط الجيش اإلسرائيلي وجنوده أن يكونوا أول القلقين من اإلذن 
أن يقلقوا،  -برأيي–الجنايات الدولية بفتح تحقيق باالشتباه بتنفيذ إسرائيل لجرائم حرب. من ينبغي لهم 

إذا ما فتح تحقيق كهذا بالفعل، هم رؤساء القيادة السياسية والحزبية، ممن صادقوا على االستيطان 
ثيرًا في توسع االستيطان في يهودا والسامرة، في يهودا والسامرة، بل ووزراء الدفاع الذين انشغلوا ك

 مثلما هم أيضًا رؤساء حركات االستيطان.
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شاركت إسرائيل على مدى سنوات بشكل نشط في تشريع ميثاق روما، ووقعت على الميثاق، ولكنها 
لم تصادق عليه، وبالتالي فإن دولة إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة، وليس للمحكمة الصالحيات 

ما يجري في أراضي دولة إسرائيل أو على مواطنيها. ونبع هذا التحفظ من خوفها من أن على 
يصار إلى استخدام سياسي للميثاق ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. وقد نبع أساس تخوف دولة 
إسرائيل من إدخال تلك المادة إلى الميثاق، والتي تحظر نقل السكان من أراضي الدولة االحتاللية 

 ضي الدولة المحتلة؛ أي مادة المستوطنات.إلى أرا
الجرف “إن الشبهات التي تجمعت لدى المدعية العامة في موضوع أعمال الجيش اإلسرائيلي في 

ال تبرر برأيي فتح تحقيق، في ضوء المبدأ الذي يقول إن  2018وعلى الجدار في غزة في ” الصامد
فذ التحقيقات بنفسها. إن موضوع استقاللية دولة لها نظام قضائي مستقل، مهني، ناجع ومؤثر، تن

جهاز القضاء اإلسرائيلي بالنسبة للتحقيق في الشبهات بجرائم دولية نال االعتراف، سواء في لجنة 
تيركل في أعقاب رحلة مرمرة البحرية أم في طريق تشخنوفر )الذي كنت عضوًا فيه( والذي عني 

الجيش اإلسرائيلي وجهاز القضاء اإلسرائيلي مبادئ بتنفيذ دروس لجنة تيركل، من أجل ضمان تنفيذ 
 القانون الدولي.

في حالة فتح تحقيق وبدء المدعية العامة في جمع األدلة وفحص الشبهات في موضوع 
المستوطنات، من المهم أن تمتنع إسرائيل عن خطوات تواصل الضم الزاخم وتكف عن خطوات 

، تلك التي تحبط كل إمكانية للوصول ”ج“المناطق  الضم الزاحف وطرد الفلسطينيين وال سيما من
قامة دولة قابلة للعيش. على هذه الخلفية تنفهم تخوف وزير الدفاع الذي توجه إلدارة  إلى تسوية وا 
الصندوق القومي وطلب تأجيل تنفيذ القرار )الحساس للغاية( بشراء األراضي الخاصة في يهودا 

داعيات على المستوى الدولي، وعلى عالقات إسرائيل والواليات والسامرة. وكما قال، ستكون للقرار ت
المتحدة، وعلى عالقات إسرائيل مع الشتات. وغني عن اإلشارة أن تلك المحافل الدولية يصعب 
عليها حينئذ الفصل بين إسرائيل والصندوق القومي، رغم أن مالك الصندوق القومي ليس حكومة 

 إسرائيل.
العليا حين ألغت قانون تسوية االستيطان في يهودا والسامرة، ألنه يتناقض  خيرًا فعلت محكمة العدل

مع مبدأ السيادة اإلقليمية، ومع مبادئ أساس في التشريع اإلسرائيلي، ويمس بالحقوق المحمية 
للفلسطينيين. وهكذا أزالت عائقًا هائاًل وقف في وجه دولة إسرائيل. خيرًا تفعل إسرائيل إذا ما اتخذت 

مرة مبادرة الستئناف المحادثات مع الفلسطينيين أو خطوات مستقلة النفصال مدني عنهم،  ألول
بهدف تعزيز أمن مواطني إسرائيل وخلق واقع سياسي أفضل يسمح بخطوات سياسية في المستقبل، 
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ويمنع خطوات أحادية الجانب تحبط إمكانية الوصول إلى تسوية. وهكذا، نعد التربة لضغط قانوني 
 لالمتناع عن فتح تحقيق.” الهاي“ي على وسياس

محامية، مسؤولة سابقة في النيابة العسكرية وعضو في اللجنة اإلدارية لحركة ، عميد احتياط
 *قادة من أجل أمن إسرائيل

 23/2/2021معاريف 
 23/2/2021القدس العربي، لندن، 

 
 :كاريكاتير .40
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