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*** 

 
 طة الفلسطينية وحماسيفّجر بالفات بين السل "غاز غزة": "الشرو األوس " .1

، خالفا علنيا بين زة بين السلطة الفلسطينية ومصرقية غاز غفجرت اتفا: كفاح زبون  - رام هللا
التي طالبت بحضور غزاوي في االتفاقيات والتفاصيل، قبل أن ترد السلطة « حركة حماس»السلطة و

 هامات.بأن كل هذا ليس من صالحية األحزاب السياسية، ليشتعل جدل كالمي وات
، موسى أبو مرزوق، على «حركة حماس»وبدأ الخالف عندما طالب عضو المكتب السياسي لـ

وهي . ، بأن تكون غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز قرب شواطئها«تويتر»حسابه في 
التغريدة التي أثارت الغضب والسخرية في رام هللا، التي ردت بلسان وزير الشؤون المدنية عضو 

ول، أقول إن االتفاقيات تتم بين الد»ه ، حسين الشيخ، بتصريح جاء في«حركة فتح»نة المركزية لـاللج
وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط. االتفاقيات توقع مع دول سيد أبو مرزوق وليس مع 

والحقا هاجم مسؤول مكتب اإلعالم في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير  «.فصائل وتنظيمات
اع ا سيد أبو مرزوق من أضي«: »أبو مرزوق »، قائال في تصريح موجه لـ«حركة حماس» الجاغوب،
هّجر الثروة الحقيقية، وهم الشباب، من قطاع غزة، ودفعهم للموت واالنتحار على مدار واستهان و 

أما محمود  «.سنوات طويلة، ال يجوز له اليوم الحديث حتى عن أنبوبة غاز في طريقها لفلسطين
عيف في الجغرافيا، فهو يبدو أن موسى أبو مرزوق ض»بقوله:  فسخر من أبو مرزوق،الهباش، 

ن غزة غير حاضرة في اتفاقية الغاز التي وقعتها فلسطين مع مصر. فليخبره أحٌد إذن يعترض على أ
أن غزة جزء من فلسطين، وما دامت فلسطين حاضرة، فكل أجزائها حاضرة، اللهم إال إذا كان 

 «.شيء وفلسطين شيء آخريتصور أن غزة 
علقت بعض قيادات »قوله: رد بالسلطة، أبو مرزوق، الذي عاد و واستفزت تصريحات المسؤولين في 

السلطة على تغريدتنا السابقة حول اتفاقية غاز غزة، وتعليقهم ال مبرر له ألن معرفة تفاصيل 
من سلطة مطلقة ال رقيب وال االتفاقيات يعني الشفافية، والشفافية مطلوبة من الدول، فما بالكم 

 «. م الفساد في عقود إنشائهادرس بعد إنشاء محطة كهرباء غزة وحجحسيب عليها، لقد تعلمنا ال
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قيادات من )حركة فتح( والسلطة في رام هللا، تبيع »على الخط وقالت إن « حركة حماس»ثم دخلت 
 «.الوهم للجمهور بأنها تدير دولة

 25/2/2021، ، لندناألوس الشرو 
 

 شرقيةالمالكي: ال انتخابات فلسطينية من دون القدس ال .2
طيني رياض المالكي، األربعاء، أن ال انتخابات فلسطينية من دون أكد وزير الخارجية الفلس جنيف:

القدس الشرقية المحتلة التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية، بينما يرفض 
افي خالل وقال المالكي في مؤتمر صح مة أي أنشطة سياسية فيها.اإلسرائيليون السماح لهم بإقا

، مشيرًا إلى «ن هناك انتخابات من دون القدس الشرقية... هذا مستحيللن تكو »يف: زيارة له إلى جن
تفاهم واضح مع الجانب اإلسرائيلي للسماح لكل المقدسيين بالمشاركة في االنتخابات »وجود 

 «.بحمالت انتخابيةكمرشحين وناخبين، وللسماح 
 24/2/2021، ، لندناألوس الشرو 

 
 حماس بالضفة تدبل إسرائيلي لعرقلة االنتخابات: استهداف قيادات النائب بريشة .3

قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة: "إن االعتقاالت بحق بعض : رام هللا
الحتالل، تدخل إسرائيلي مبكر؛ لمنع قيادات حركة "حماس" في الضفة المحتلة من قبل سلطات ا

 ية المزمع إجراؤها في األشهر القليلة المقبلة".المشاركة في العملية االنتخاب أشخاص مؤثرين من
ولفت "خريشة"، في حوار مع "قدس برس"، إلى أن االحتالل قد أرسل تهديدات إلى عدد من النواب 

وطالب  ة االعتقال والسجن لسنوات طويلة.السابقين وقيادات الحركة، بأنهم سيكونون في دائر 
يهم القدرة على مواجهة هذه المرحلة، السيما وأن فلسطينيين لدرورة وضع فدائيين "خريشة"، بض

وأضاف: "يبدو أن االحتالل موافق  الحركة جادة هذه المرة في المشاركة في االنتخابات الفلسطينية.
سه بالضبط، وبالتالي البد أن تكون قيادة الحركة على إجراء االنتخابات، لكنه يريدها على مقا

 .ل"االحتالرة بقوة لتجاوز إجراءات حاض
 24/2/2021، قدس برسوكالة 

 
 الفلسطينية تكثف الضغوط من أجل تعديل اتفاو باريس االقتصادي السلطة .4

يأمل الفلسطينيون، الذين يناضلون منذ سنوات طويلة من أجل تعديل اتفاق باريس  القدس:
إقناع إسرائيل أن تنجح الدول المانحة في قتصادي المضر بالمصالح االقتصادية الفلسطينية، في اال
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وطرح مسؤولو السلطة، األمر مجددًا، أمام  بفتح هذا الملف، للوصول إلى تجارة حرة مع إسرائيل.
در اجتماع المانحين، الذي عقد في وقت متأخر الثالثاء، لكن ليس هذا آخر المطاف. وقال مص

واليات المتحدة من دول كبيرة، بما فيها ال، إن السلطة طلبت وستطلب «الشرق األوسط»مطلع، لـ
، أن «الشرق األوسط»وأكد مسؤولون وخبراء، تحدثت إليهم  وفرنسا، التدخل إلعادة فتح هذا الملف.

الفلسطينيون  الكوتة محددة بشكل جزافي، وال تعكس واقع السوق في فلسطين، وأن التعديل الذي يريده
وقت والتكلفة والغرامات في لتوفير مزيد من الجهد وال يشمل إنشاء منطقة جمارك فلسطينية حرة،

الميناء اإلسرائيلي، ونقل البترول عبر خطوط مباشرة وليس عبر السيارات، واالستيراد من دول ال 
ت، وللغاء الغالف تقيم معها إسرائيل عالقات، وتسهيل التجارة عبر المعابر وتبسيط المعامال

 الجمركي الموحد.
 25/2/2021، ندن، لاألوس الشرو 

 
 "وعد بلفور"جهات فلسطينية تتعاقد مع مكتب محاماة في لندن لمحاكمة بريطانيا على  .5

أعلن منيب المصري، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في فلسطين، أنه جرى التعاقد مع مكتب 
لليهود، والتسبب بمأساة ” وعد بلفور“نيا بعد منحها محاماة مهم في لندن، لمحاكمة بريطا

وقال المصري في تصريح  ك بعد إدانتها بهذا األمر من قبل القضاء الفلسطيني.الفلسطينيين، وذل
نسخة منه، إن القرار الذي صدر عن محكمة بداية نابلس حول إدانة حكومة ” القدس العربي“تلقت 

 ”.بريطانيةمقدمة لمقاضاة حكومة بريطانيا أمام المحاكم ال“يعد ، ”وعد بلفور“بريطانيا على إصدارها 
 24/2/2021، ، لندنالعربي القدس

 
 االحتالل يعتقل ضابطا في الشرطة الفلسطينية بنابلس .6

اعتقلت قوات االحتالل مساء اليوم ضابطا في الشرطة الفلسطينية بعد اقتحام منزله في قرية : لسناب
عسكرية أمنية فلسطينية لـ معا أن عدد من الدوريات المصادر وقالت  اوصرين جنوب نابلس.

االسرائيلية اقتحمت القرية وداهمت منزل الرائد رسالن عديلي وقامت باعتقاله ونقله إلى معسكر 
 حوارة العسكري.

 24/2/2021وكالة معا اإلببارية، 
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 يازانتخاب فلسطين نائبا لرئيس مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم االنح .7
م والتكنولوجيا لدول عدم االنحياز والدول ركز العلو انتخبت دولة فلسطين، نائبا لرئيس م: رام هللا

"، ممثلة بنائب رئيس المجلس األعلى لإلبداع والتميز، حسين Nam S&T Centerالنامية األخرى "
ري الخامس جاء ذلك خالل االجتماع الدو  األعرج، إلى جانب نائبين آخرين من مصر وموريشيوس.

 الذي تستضيفه سيريالنكا افتراضيا.كنولوجيا ظين لمركز العلوم والتعشر لمجلس المحاف
 24/2/2021، القدس، القدس

 
 عن المعتقلين السياسيين قبل االنتخابات شدد على إفراج حماسي حّلس .8

 حول قضية المعتقلين الخالف مبكرا بين حركتي فتح وحماس الح :نادية سعد الدين -عمان
فمن جانبه؛ اعتبر عضو  .ربية وقطاع غزةونهما، بالضفة الغوجودهم في سجالسياسيين عقب نفي 

فراج عن على عدم اإل” حماس“صرار حركة إن أ، أحمد حلس، ”فتح“مركزية لحركة اللجنة ال
أول اختبار “ن إوقال حلس، في تصريح،  ملية االنتخابية.المعتقلين السياسيين لديها، سيدمر سير الع

، مطالبًا حماس ”ة سياسيةمعتقلين على خلفيراطية، يتمثل في إطالق سراح كافة اللممارسة الديمق
، ”في قطاع غزة” حماس“معتقاًل لدى حركة  80حوالي “ونوه إلى وجود  النظر في موقفها. بإعادة

 إلى المحاكم من بين المعتقلين، مقابل من ينتظر تقديمه هناك من جرى تقديمهم“مضيفًا أن 
بسرعة “لشعب الفلسطيني، وليد العوض، بدوره؛ طالب عضو المكتب السياسي لحزب ا ”.للمحكمة

، ”ستجابة لمرسوم الرئيس بباس حول الحريات العامة، واإلفراج عن المعتقلين على خلفية سياسيةاال
ل استخفافًا بعقو “لوجود معتقلين سياسيين في سجونها يعد  حماس” بنكران“معتبرا أن ما وصفه 

 ”.المواطنين
 24/2/2021، عّمانالغد، 

 
 وافق على تشكيل محكمة االنتخاباتبون من التبدران: قري .9

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إنه تم االقتراب من التوافق على أسماء قضاة 
، من الضفة، وقاٍض واحد من القدس 4قضاة من غزة، و 4محكمة االنتخابات، بحيث ستشكل من 

ة ح بدران في حوار مع فضائيًما بتشكيلها. وأوضقصيرة القادمة مرسو وسيصدر الرئيس خالل الفترة ال
األقصى أن محكمة االنتخابات ستتشكل بالتوافق، من قضاة مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والشخصية، 

 بحيث ال يغير أحد رأيه تحت الضغط من أي جهة.
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، وسيتم االجتماع السابق ادم ستحضره الفصائل التي شاركت فيوكشف بدران أن اجتماع القاهرة الق
وأوضح أن تأجيل انتخابات المجلس  المركزية ورئاسة المجلس الوطني.ة االنتخابات دعوة لجن

الوطني تم ألهميتها وشموليتها، ولكي يكون هناك الوقت لدراسة الخطوات التفصيلية المعقدة ألنها 
مة، وهذا وأكد أن االنتخابات ليست بدياًل عن المقاو  الشتات.تشمل الفلسطينيين في كل دول 

 أرضنا إذا أجرينا انتخابات، أو إذا فاز طرف ما في هذه االنتخابات.االحتالل لن يخرج من 
 24/2/2021، موقع حركة حماس

 
 وفد "فتح" يعود إلى القطاع األسبوع القادم .10

ودة وفد اع غزة إياد نصر إنه من المتوقع عقال الناطق باسم حركة "فتح" في قط بيسى سعد هللا:
ح األسبوع القادم إلى قطاع غزة الستكمال المشاورات واللقاءات مع األطر لمركزية لحركة فتاللجنة ا

وفي السياق ذاته، أكد نصر وجود تواصل دائم بين قيادة الحركة في  والهيئات التنظيمية للحركة..
بات ق بموضوع االنتخاألخرى لبحث المستجدات وكل ما يتعلع غزة وباقي الفصائل والتنظيمات اقطا

وأضاف نصر: رغم بعض التصريحات التوتيرية التي  اع والعوامل المناسبة إلجرائها.وتهيئة األوض
صدرت مؤخرًا من بعض الناطقين لبعض الفصائل، إال أن األمور ال تزال تسير في االتجاه 

 الء خطورة المرحلة.ح، معربًا عن أمله في أن يتفهم هؤ الصحي
 25/2/2021األيام، رام هللا، 

 
 "الشعبية": اشتراطات في "القاهرة" شجعتنا على المشاركة في االنتخابات .11

قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، األربعاء، إن تحقق : غزة
ذ قرار المشاركة في االنتخابات حوارات القاهرة شجع الجبهة التخا مجموعة من االشتراطات في

وقال مزهر في حديث إذاعي، ذهبنا إلى القاهرة ونحن نحمل األمل لكل أبناء  تشريعية المقبلة.ال
وبين أن أبرز ما ركزت  الشعب الفلسطيني، وحملنا كل معاناة المواطنين ووضعناها على الطاولة.

لحقت تتصادم مع اتفاقيات أوسلو التي أ و البرنامج والرؤية السياسية التيعليه قيادة الجبهة ه
 قال. ب الفلسطيني. كماالضرر بالشع

 24/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ُمرة يدعو إلعادة بناء المرجعيات الوطنية وتحقيق الشراكة .12
بالخارج "رأفت مّرة" إلى إعادة بناء دعا رئيس الدائرة اإلعالمية لحركة )حماس(  الرأي:-وكاالت
نات العمل الوطني وفصائله يع مكو بين جمعيات الوطنية، وتحقيق شراكة وطنية حقيقية المرج

وأكد مّرة خالل لقاء مع االعالميين حول االنتخابات الفلسطينية بعنوان:  وشعبنا في الداخل والخارج.
، اليوم ن في الخارج"، في العاصمة اللبنانية بيروت"االنتخابات: التغيير والثوابت ودور الفلسطينيي

ية مهمة في الواقع الفلسطيني من أجل التغيير، ة سياسية محطاألربعاء، أن االنتخابات الفلسطين
ولعادة بناء المؤسسات والمشاركة في القرار، مشدًدا على أن من حّق الشعب الفلسطيني اختيار 

ة أنهم معنيون وعن دور الفلسطينيين في الخارج، أكد مر  ة.ممثليه بطريقة حرة وديمقراطية ونزيه
لسطيني، كمقدمة أساسية وضرورية إلعادة تفعيل لوطني الفالمجلس ا بشكل جاد في إعادة تشكيل

دور منظمة التحرير الفلسطينية، الفًتا النظر إلى أن حركة حماس تضع كل إمكاناتها التنظيمية 
إجراء االنتخابات ساحات خارج فلسطين المحتلة في خدمة عملية واإلدارية واللوجستية في جميع ال

 ارج.في الخداخل المجتمع الفلسطيني 

 24/2/2021، وكالة الرأي الفلسطينية
 

ر بصورٍة كبيرٍة قّوتها البحرّية .13  معاريف: حماس ُتطوِّ
حماس “ّن إرام في تقريره بصحيفة )معاريف( العبرّية، –قال محلل الشؤون العسكرّية، طال ليف 

كثفة، على رة مبصو  ت األخيرة لتطوير قدراتها العسكرية من البحربذلت جهوًدا كبيرًة جًدا في السنوا
 ”.رائيلّيةصيغة وحدات الكوماندوز البحرية التي يفترض أْن تقوم بمهام تسلل إلى السواحل اإلس

هذا ينطبق أيًضا على “باإلضافة إلى ذلك أوضح، نقاًل عن مسؤولين كبار في جيش االحتالل أّن 
رة، أدركت حماس جيًدا البحر، والتوغل داخل إسرائيل، ففي السنوات األخيالقدرات فوق مستوى سطح 
لوقت الحرب مع  سلل من البحر كجزء من خطة أوسعتثمار في طرق التأّنه يجب عليها أيًضا االس

إسرائيل، وبالنسبة للمنظمات المسلحة في قطاع غزة، فإّن حماس تسعى جاهدًة لتطوير القدرات، 
سيطرة حماس على “ف أّن ضاوأ ”.جوما سيلحق ضرًرا كبيًرا بالوعي في إسرائيلومن خاللها ستنفذ ه

تي ال جدال فيها عندما المجال البحري شبه كاملة، بالتزامن مع هيمنتها في السنوات األخيرة، ال
يتعلق األمر بالساحة البرية، أّما عند الحديث عن السيطرة البحرية، فإّن األمر يكون أكثر قّوًة، ألّن 

 ”.كّل شيء يخضع ألسلوب حماس ولشرافها
 25/2/2021اإلببارية،  سماوكالة 
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 تكشف ألول مرة عن أسرار معركة عسكرية "سرايا القدس" .14
كشف أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، بعضًا من أسرار معركة "بأس الصادقين" والتي تصادف 

ن أسرار معركة بأس الصادقين أولها أن آية ذكراها في مثل هذه األيام قائاًل:" نكشف اليوم بعضًا م
ُ ِبَأْيِديُكْم َوُيْخِزِهْم َوَيْنُصْرُكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ب هللا عز وجل: )َقاِتُلوُهْم ُيَعذِّ من كتا ْبُهُم َّللاه

عاء: هذه وأضاف أبو حمزة خالل لقاء مصور لفيلم "بأس الصادقين" مساء اليوم األرب ُمْؤِمِنيَن(".
ت القتالية المنتشرة في أرض الميدان أن قوة الصاروخية والوحدااآلية كانت بمثابة ايعاز للمقاتلين وال

 م.يتهيأوا لضربة عسكرية صاروخية مركزة للرد على جريمة التنكيل بالشهيد المجاهد محمد الناع
 24/2/2021، فلسطين أون الين

 
 وطن جنوب نابلساالحتالل يزعم.. فلسطيني حاول طعن مست .15

اليوم األربعاء، طعن مستوطن، ، إن فلسطينيا حاول صباح قالت مصادر إعالمية عبرية: نابلس
" العبري، أن فلسطينيا استل سكينا وحاول طعن مستوطن، عند 0404وذكر موقع " جنوب نابلس.

وطن نجح وأضاف أن المست طنة "يتسهار" جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.مفرق مستو 
 ب نابلس.الفلسطيني باتجاه بلدة حوارة جنو  رار دون أن يصاب بأذى، فيما انسحبفي الف

 24/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نتنياهو: "االنتخابات حول من سيكون رئيس الحكومة، أنا أو لبيد" .16

االنتخابات تدور أن هذه اعتبر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، األربعاء، : بالل ضاهر
وقال  ش عتيد"، يائير لبيد.ومة، وأن المنافسة بينه وبين رئيس حزب "ييحول من سيتولى رئاسة الحك

خالل اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست، إن "هذه االنتخابات تدور حول من سيكون رئيس 
درة ألربعين مقعدا، بينها تسعة لدينا قالحكومة، أنا أو يائير لبيد. ووفقا لالستطالعات الداخلية، فإن 

ظرون أن نأتي ألخذهم" إلى صناديق شخاص يؤيدوننا، لكنهم يبقون في البيت. ينتمقاعد من أ
وأضاف نتنياهو "نحن في عشية عيد المساخر، وبينيت وغدعون يتنكرون طوال الوقت.  االقتراع.

 ، ألنهما ال يستطيعان بدون لبيد".نفي ذلك. وهما مرغمان على "لن نجلس مع لبيد"ويقوالن يوميا إنه 
ر بينيت في تصريحات لوسائل إعالم، أن "هذه االنتخابات تجري داخل المعسكر ه، اعتبمن جانب

القومي )أي اليمين(، وأعتزم تغيير نتنياهو. وأغلبية الشعب يميني، وال يعقل أن يجلس في رئاسة 
 الحكومة شخص ما يساري".

 24/2/2021، 48عرب 
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 ية لدعم نتنياهو باالنتخاباتلتحقيق باتصاالت الليكود والسلطة الفلسطينالب باطم .17

بعثت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل رسالة إلى المستشار القضائي : بالل ضاهر
شبتاي، طالبتهما فيها بفتح تحقيق ضد  للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمفتش العام للشرطة، يعقول

جرائه اتصاالت مع "لجنة إ ي مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، فطين مال، بسببنائب الوزير ف
التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي" التابعة لمنظمة التحرير من أجل أن تشجع السلطة الفلسطينية 

كود، برئاسة بنيامين نتنياهو، أو على االقل المواطنين العرب في إسرائيل على التصويت لحزب اللي
 "يديعوت أحرونوت"، االربعاء.ة ع عن التصويت للقائمة المشتركة، وفق ما ذكرت صحيفاالمتنا

 24/2/2021، 48عرب 
 

 والال العبري: نتنياهو طلب من بايدن عدم رفع العقوبات عن الجنائية الدولية .18
ائيلي، العبري، الليلة الماضية، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسر  ذكر موقع والال :ترجمة خاصة

ت التي فرضتها إدارة الرئيس السابق عدم رفع العقوباطلب من الرئيس األميركي الجديد جو بايدن، 
ونقل المراسل السياسي الموثوق باراك رافيد،  دونالد ترامب، على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.

بايدن تلك  ولين كبار في تل أبيب، أن إسرائيل تخشى من أنه في حال رفعت إدارةعن مسؤ 
حه بشأن ارتكاب جرائم حرب في الضفة حقيق المتوقع فتالعقوبات، فإن ذلك سيضر بجهود منع الت

الغربية وقطاع غزة، وأن المدبية العامة للمحكمة فاتو بنسودا سترى في مثل هذه الخطوة على أنها 
 الواليات المتحدة بعدم معارضتها إلجراء أي تحقيق ضد إسرائيل. إشارة من

 25/2/2021، القدس، سقدال
 

 اتيجية مع الواليات المتحدة بشأن القضية اإليرانيةلمحادثات االستر تقرر استئناف ا "إسرائيل" .19
قالت مصادر إسرائيلية، مساء األربعاء، إن إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية  ":شينخوا -القدس 

ونقل موقع واال اإلسرائيلي عن  يرانية.قررتا استئناف المحادثات االستراتيجية بشأن القضية اإل
 لمحادثات في األيام المقبلة، حيث ستركز علىه من المتوقع أن تعقد الجلسة األولى من االمصادر أن

موافقة الرأي واالتجاه بين البلدين فيما يتعلق بالصورة االستخباراتية والتقييم االستخباراتي بشأن 
  برنامج طهران النووي.
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حدة، اتيجية بين إسرائيل والواليات المتإلى أنه كجزء من المحادثات االستر  ال اإلسرائيليوأشار موقع وا
بشأن إيران والذي تأسس في والية أوباما بعد زيارة سيتم تجديد عمل المنتدى االستراتيجي المشترك 

 .2009رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت األبيض عام 
 25/2/2021، القدس، القدس

 
 رة باالنتخاباتتقدير إسرائيلي: التعيينات العسكرية متأث .20

قال كاتب إسرائيلي إن "الجولة الكبيرة من التعيينات في هيئة األركان العامة : عدنان أبو عامر
للجيش، التي أعلنها هذا األسبوع رئيس األركان أفيف كوخافي، هي األهم في فترة واليته الصعبة، 

 ال استقرار سياسي أصال".حرب المتناوبين، ومن دون ميزانية محددة مسبقا، و مع تعاقب وزراء ال
أن "المالحظة األهم أن الجولة الكبرى من التعيينات تتم على خلفية أمور أكثر أهمية، وتابع ب

 فإسرائيل تمر بفترة غير مستقرة من الناحية األمنية، وليس فقط السياسية".
ينات "التعي"، أن 21مته "عربيعلى مجلة يسرائيل ديفينس، ترج وأضاف عامير رابابورت في مقاله

العليا في الجيش اإلسرائيلي تمت وسط خلل إقليمي ينبع بشكل أساسي من القيادية في المناصب 
، وانعكس هذا األسبوع في تبادل رسائل خطيرة 2020المواجهة اإليرانية اإلسرائيلية المتصاعدة في 

 ى الحدود اللبنانية".لي وحزب هللا، على خلفية رياح الحرب التي تهب علللغاية من الجيش اإلسرائي
أنه "من المهم أن نتذكر أن االنتخابات في إسرائيل حساسة أمنيا، وقد جرت التعيينات في وأشار إلى 

هيئة األركان انطالقا من حرص بيني غانتس وزير الحرب أن تتم الموافقة عليها قبل موعد 
ق، ألن هذه التعيينات تتم معقول، فال أحد يدري من سيكون الوزير في وقت الحاالنتخابات بوقت 

فق الكامل بين وزير الحرب ورئيس األركان، رغم أنه في الماضي تأخرت العديد من التعيينات بالتوا
 بسبب خالفات وزراء الحرب ورؤساء األركان".

 25/2/2021، 21موقع عربي 
 

 اقة مع الخليج على حساب مصردبلوماسي إسرائيلي: مشاريع الط .21
مشاريع الطاقة التي سيبرمها االحتالل مع دبلوماسي إسرائيلي أن بعض بر اعت: عدنان أبو عامر

 دول خليجية ستكون على حساب مصر.
وقال مايكل هراري، الذي شغل منصبا في قسم التخطيط السياسي بوزارة الخارجية اإلسرائيلية، إن 

الخيارات المتنوعة أمام وتوثيق االتصاالت مع السعودية، فتحت العديد من  "توقيع اتفاقيات التطبيع،
ون في المنطقة، فهناك العديد من المجاالت في طور اإلعداد، لكن أحد المجاالت الرئيسية، التعا
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التي كانت مؤخرا موضوع تقارير متزايدة، هو مجال الطاقة، وتتعلق بالبدائل الممكنة لتصدير الطاقة 
 يج العربي إلى أوروبا عبر البحر المتوسط". من الخل

"، أن "وزير الطاقة 21وقع "زمن إسرائيل"، ترجمته "عربييكل هراري في مقاله عبر مف ماوأضا
األمريكي المنتهية واليته، الذي زار أبو ظبي قبل أيام قليلة من نهاية إدارة الرئيس دونالد ترامب، 

ز من لسرائيل، وفي المحادثات تم فحص بدائل تصدير الغاالتقى بنظرائه في اإلمارات والبحرين و 
عبر األنابيب إلى السواحل المصرية أو اإلسرائيلية، فستكون تل أبيب  الخليج، على سبيل المثال

 قادرة على نقله عبر البحر المتوسط".
 25/2/2021، 21موقع عربي 

 
 فاراتها للقدستمنح "فائض لقاحات" لدول ستنقل س "إسرائيل"فايننشال تايمز:  .22

"، قالت فيه إن إسرائيل 21"عربيه تايمز" تقريرا ترجمت نشرت صحيفة "فايننشال :بالل ياسين
وقال التقرير إن تل أبيب ستقدم  ستستخدم الفائض من لقاحات كورونا في دبلوماسية اإلغاثة الدولية.

تي عبرت عن استعدادها الفائض لكل من غواتيماال وهندوراس ودولة التشيك، وهي الدول الثالث ال
راتها إلى القدس المحتلة بشكل يقوي من حضور ية مع إسرائيل ونقل سفالتقوية العالقات الدبلوماس

ونشرت األخبار إذاعة "كان" وأكدها الحقا مسؤول إسرائيلي لصحيفة  إسرائيل في المدينة المقدسة.
تلقت شحنات صغيرة من اللقاحات، أما  "فايننشال تايمز" وقال "إنها تحدث". وقالت دولة التشيك إنها

 ئيل.لقاح من إسرا 5,000وقع هندوراس فتت
 24/2/2021، 21موقع عربي 

 
 "غير الملقحين"تقر قانونًا يمنح السلطات الحق في مشاركة هوية  "إسرائيل" .23

 أقر الكنيست األربعاء، قانونًا يسمح للحكومة بمشاركة هوية األشخاص غير الملقحين ضد تل أبيب:
ويمنح القانون  ئة.جدل حول خصوصية هذه الفمع السلطات األخرى، مما يثير ال« كورونا»فيروس 

، السلطات المحلية والمدير العام لوزارة 13نائبًا ومعارضة  30الجديد؛ الذي جرى تمريره بغالبية 
ن وأرقام التربية والتعليم وبعض أعضاء وزارة الرعاية االجتمابية، الحق في تلقي أسماء وعناوي

  اح.هواتف المواطنين غير الحاصلين على اللق
 



 
 
 
 

 

 14 ص             5469 العدد:             2/25/2021 الخميسا التاريخ: 

 

                                    

وبحسب بيان للبرلمان، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الهدف من اإلجراء الذي سيستمر العمل 
تمكين هذه الجهات من مخاطبة هؤالء »أشهر أو حتى إعالن نهاية الوباء، يتمثل في  3به لمدة 

 «.صول على اللقاحاألشخاص مباشرة وتشجيعهم على الح
 24/2/2021، الشرو األوس ، لندن

 
 ابة حرجة لجندي إسرائيلي بإطالو نار في قاعدة عسكريةإص .24

أصيب جندي في الجيش اإلسرائيلي، األربعاء، في إطالق نار وقع في قاعدة عسكرية : محمد وتد
ال متحدث قو  في منطقة األغوار، حيث شرعت الشرطة العسكرية التحقيق في مالبسات الحادث.

يب بجروح قاتلة برصاصة في غور األردن، أصيب لذي أصباسم الجيش اإلسرائيلي إن "الجندي ا
 على ما يبدو نتيجة إطالق نار غير مقصود من جندي آخر في منطقة القاعدة العسكرية".

 24/2/2021، 48عرب 
 

   قابلة أي شخصُيمنع بقرار إسرائيلي من الحديث أو مالشيخ رائد صالح  :امي زبارقةالمح .25
ُيمنع بقرار إسرائيلي صالح ن الشيخ إخالد زبارقة، خ رائد صالح قال محامي الشي: القدس المحتلة

أن سلطات مذكرًا ب من الحديث أو مقابلة أي شخص، وال يسمح له سوى بلقاء محاميه وعائلته.
المدة األولى البالغة ستة أشهر أخرى بعد انتهاء السجون قدمت طلب تمديد العزل االنفرادي للشيخ 

 أشهر.ستة 
 24/2/2021، يني لإلعالمالمركز الفلسط

 
 ما يريده فلسطينيو الخارج هو إعادة منظمة التحرير إلى دورها الطبيعي: العالولزياد  .26

إن ما يريده فلسطينيو  ،فلسطينيي الخارجالمتحدث باسم المؤتمر الشعبي ل، قال زياد العالول: غزة
 .وحيد للشعب الفلسطيني ممثلهة كظمة التحرير إلى دورها الطبيعي وللى الواجالخارج هو إعادة من

الهدف من أن ، حيث إلى أن هذا ال يتم إال بإصالح مؤسسات المنظمة ولعادة إحيائها الفتاً 
يتحرك على كل األصعدة، ويوجد الشعبي المؤتمر وأكد أن  .االنتخابات هو إصالح منظمة التحرير

أن بداية مذكرًا  فيذية.فلسطينيي الخارج على المؤتمر التخاذ خطوات تن ضغط شعبي كبير من
في هو التحضير لمؤتمر حواري عن التمثيل الفلسطيني  الخطوات التنفيذية التي سيقوم بها المؤتمر

شخصية تمثل العديد من المؤسسات  300الخارج في الخامس من مارس القادم، وسيحضره أكثر من 
قادمة يتم اإلعداد لها في  مرحلةتمر لهناك توجه عام في نهاية المؤ مبينًا أن  .والدول عبر العالم
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فلسطينية الموجودة شخص من ممثلي الجاليات ال 1000مايو القادم بالدعوة للهيئة العامة وانتخاب 
أوضح أنه حتى اللحظة لم تؤخذ أي خطوة باتجاه انتخابات المجلس الوطني، إلى ذلك  رج.في الخا
 لعملية.از دورهم في هذه الفلسطينيي الخارج بكيفية إبر  الذي يشكل تحدياً األمر 

 24/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مستوطن يهودي يقتحمون "قبر يوسف" شرقي نابلس 600 .27
اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل، فجر اليوم الخميس، بالتزامن مع : نابلس

لغربية مدينة نابلس )شمال الضفة االمستوطنين اليهود لـ "مقام قبر يوسف"، شرقي  اقتحام المئات من
عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المعدني أسفرت المواجهات عن إصابة قد و  المحتلة(.

من جهته، ذكر موقع القناة الثانية العبرية، أن و  المغلف بالمطاط واالختناق بالغاز المسيل للدموع.
قبر يوسف" في نابلس، ألداء طقوس وصلوا "مستوطن  600وات اإلسرائيلية أّمنت الحماية لـ الق

وحاخامات يهود وعدد من قادة  نتنياهو"الهجرة والشتات" في حكومة بينهم وزير ، من دينية
 المستوطنين.

 25/2/2021، قدس برس
 

 منازل فلسطينية ضد امنوتضحتلة مواجهات مع االحتالل في حي العيسوية والطور بالقدس الم .28
األربعاء، في حيي العيسوية والطور االحتالل اإلسرائيلي، مساء  واتمع قهات اندلعت مواج: القدس

والصوت تجاه الشبان في  قنابل الغاز المسيل للدموعقوات االحتالل أطلقت حيث  بالقدس المحتلة.
تصام في خيمة اعتصام أقاموها في سياق متصل، واصل أهالي قرية العيسوية االعو  هذه األحياء.

 . االثنين الماضياالحتالل  ههدم ذيعليان ال ائلةزل ععلى أنقاض من
 24/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اثنين برصاص قوة إسرائيليةإصابة مصريين  .29

ت محاولة أصيب مصريين، الليلة الماضية، برصاص قوة عسكرية إسرائيلية أحبط: ترجمة خاصة
وبحسب القناة العبرية السابعة،  المحتلة. ة إلى الفلسطينيةتسلل وتهريب مخدرات من الحدود المصري

 أن المهربين حاولوا التسلل للحدود  كجم من المخدرات، مشيرًة إلى 100فإنه تم إحباط محاولة تهريب 
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لنار تجاههم ما أدى إلصابة عبر وضع "ساللم" على الجدار الحدودي، إال أنه تم اكتشافهم ولطالق ا
 م للعالج. اثنين منهم ونقله

 24/2/2021، القدس، القدس
 

 مليون دوالر لتمويل أنبوب غاز لغزة 60قطر تتعهد بتوفير  .30
مليون دوالر واالتحاد األوروبي بعشرين مليون يورو  60األناضول: تعهدت قطر بتوفير  - الدوحة

ان ، وفق بيقطاع غزةإسرائيل إلى محطة توليد الكهرباء ب مليون دوالر(، لتمويل أنبوب غاز من 24)
وفق البيان، جاء التعهد القطري األوروبي خالل و  صدر عن رئاسة الوزراء الفلسطينية، األربعاء.

اجتماع افتراضي، عقد األربعاء، ضم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ورئيس اللجنة القطرية 
 ورف.ثل االتحاد األوروبي لدى فلسطين سفين بورغسدإلعمار غزة محمد العمادي ومم

 24/2/2021، القدس العربي، لندن
 

 تعاون بين وكالة بيت مال القدس وجامعة فلسطينيةاتفاقية المغرب:  .31
وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تتخذ من الرباط مقرًا لها، «: القدس العربي»الرباط ـ 

كة مع جامعة القدس ر تقنية التناظر المرئي، اتفاقية تعاون وشراخالل لقاء انعقد الثالثاء عب
للطلبة واألساتذة الباحثين لالشتغال على موضوعات تهم  نح تشجيعيةالفلسطينية، بشأن تخصيص م

وأفادت وكالة األنباء  حاضر القدس وتاريخها وموروثها الديني والحضاري وأوجه ارتباط المغاربة بها.
نح التشجيعية التي تخصصها الم خصوصالتفاقية تروم تنظيم التزامات الطرفين بالمغربية أن هذه ا

وراه ولألساتذة الباحثين، المسجلين في جامعة القدس أو في إحدى الوكالة لطلبة سلك الدكت
المؤسسات التابعة لها، لالشتغال على موضوعات تهم حاضر القدس وتاريخها وموروثها الديني 

 اط المغاربة بها.والحضاري وأوجه ارتب
 24/2/2021، القدس العربي، لندن

 
 دعم أممي إلجراء االنتخابات الفلسطينية العامة .32

ي الشرق األوسط، تور وينسالند، األربعاء، أكد مبعوث األمم المتحدة الخاص لعملية السالم فلندن: 
  دعم إجراء االنتخابات الفلسطينية العامة المقررة بعد ثالثة أشهر.
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د ماعه مع رئيس لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، ببذل الجهو جتل اخالوتعهد 
 الدولية.لتمكين اللجنة من إجراء العملية االنتخابية وفقًا للمعايير 

 25/2/2021، وس ، لندنالشرو األ 
 

 بوقف فوري لهدم منازل الفلسطينيين "إسرائيل"م المتحدة تطالب األم .33
طالبت المنسقة اإلنسانية لألراضي الفلسطينية المحتلة، لين  :(الت)وكا - فلسطين المحتلة

لفوري لجميع عمليات الهدم التي هاستينغز، أمس األربعاء، سلطات االحتالل اإلسرائيلي بالوقف ا
األوضاع التي "، من أن توحذر  لضفة بالغربية المحتلة.تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم با

. "تجمعات لالنتقال منها، تنطوي على خطر حقيقي بالترحيل القسري ال على يماَرس فيه الضغط
، تتواصل رغم أن السكان ألغوار" في اَحْمصة البقيعة"أن اإلجراءات اإلسرائيلية ضد تجمع مبينة 

 استنفدوا سبل االنتصاف من خالل اإلجراءات القانونية المحلية.
 25/2/2021، الدستور، عّمان

 
 عادلة في انتهاكاتها  بإجراء تحقيقات "إسرائيل"عدم إلتزام ناقش نسان" ي"حقوو اإل مجلس  .34

س حقوق اإلنسان تقرير المفوض السامي حول ضمان المساءلة والمحاسبة تحت ناقش مجل: جنيف
بإجراء تحقيقات عادلة في  "إسرائيل"البند الثاني من أعمال المجلس، في إشارة إلى عدم إلتزام 

خاصة القتل خارج إطار القانون ولستهداف المدنيين في العدوان الذي  بها، متاإلنتهاكات التي قا
ما جاء في توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي  تمت مناقشةكما  .2008/2009وقع عام 

، ولجنة تقصي الحقائق 2014غولدستون، وكذلك لجنة تقصي الحقائق في العدوان الذي وقع عام 
 .2018هرات السلمية عام ى المظاعلبخصوص اإلعتداءات 

 24/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"واشنطن تسعى للعودة لمجلس حقوو اإلنسان باألمم المتحدة وحماية  .35
التزام الواليات المتحدة بحماية واحترام  ،األربعاء، كي جو بايدنير أعلنت إدارة الرئيس األمرويترز: 
ن خالل تحركات مية للعودة إلى الساحة الدولية مواالستمرار في جهودها الرانسان، حقوق اإل

كالسعي للحصول على مقعد في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، حيث ستضغط 
كي ير وزير الخارجية األم د عبروق ."إسرائيل"للتخلص من "التركيز غير المتناسب" على حليفتها 
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األمم المتحدة في  تواضع دعم جميع الدول األعضاء في"نلتمس بكل وله ذلك بق عنأنتوني بلينكن 
 دة إلى مقعد في هذا المجلس".محاولتنا للعو 

 24/2/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 دائمعادل و سالم لصنع دولتين بيلوسي تهاتف نتنياهو وتشدد على حل النانسي  .36
، هاتفت كيير رئيسة مجلس النواب األميلوسي بنانسي أن  نقلت القناة العبرية السابعة: ترجمة خاصة

ة على العالقة الكبير بيلوسي حيث شددت  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو. الليلة الماضية، رئيس الوزراء
األمل المشترك إلى  مشيرةً  والواليات المتحدة، ودعم الكونغرس الثابت لتل أبيب وأمنها. "إسرائيل"بين 

 ذلك السالم العادل والدائم القائم على حل الدولتين. بما في ،في صنع سالم إقليمي
 25/2/2021، القدس، القدس

 
 بشكل مكثف  لألراضي الفلسطينية واصل الضم التدريجي ت "إسرائيل"نائب بلجيكي:  .37

قال عضو لجنة العالقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، النائب سيمون : بروكسل
، مستشهدًا بما واصل الضم التدريجي بشكل مكثف في أراضي الضفة الغربيةت "ائيلإسر "موتكان، إن 
سبوع سيستجوب وزيرة الخارجية البلجيكية األ نهأ مؤكداً  .في األغوار قرية حمصة الفوقاتعرضت له 

 حول هذه المرحلة الجديدة من الضم لفلسطين. المقبل
 24/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 بصفتها قوة محتلة ملزمة بتقديم اللقاحات للفلسطينيين "إسرائيل"ساندرز: السناتور  .38

عبر حسابه على تويتر  "إسرائيل"، اليومكي بيرني ساندرز، ير هاجم السناتور األم: ترجمة خاصة
فتها بص "ئيلإسراالفتًا إلى أن " عن الفلسطينيين.دول مختلفة في العالم، ومنعها لنقلها لقاحات إلى 

ملزمة بتقديم لذا فهي قوة محتلة، فهي مسؤولة عن صحة جميع األشخاص الخاضعين لسيطرتها، 
 اللقاحات للفلسطينيين.

 25/2/2021، القدس، القدس
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 ينفلسطينيللمليون يورو لتوفير لقاح ضد "كورونا"  20م بي يبدي استعداده لتقدياالتحاد األورو  .39
حاد األوروبي شادي عثمان، إن االتحاد أبدى استعداده لتقديم نحو االتالمتحدث باسم  قال: رام هللا

أن توفير هذا المبلغ موضحًا  لتوفير لقاح ضد "كورونا" للشعب الفلسطيني. مليون يورو، دعماً  20
 بي بانتظار استكمالها ليتم إيصاله لدولة فلسطين. اءات فنية، ويسير فيها االتحاد األورو يحتاج إلجر 

 24/2/2021، ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(نباوكالة األ 
 

 تسعة أمراض بطيرة في قائمة الصحة العالمية تهدد البشرية " ..X" إلى "المرض 19-من "كوفيد .40
( بقائمة تنبيه باألمراض التي يمكن أن تشكل أكبر تهديد WHOتحتفظ منظمة الصحة العالمية )

يع قائمة من تسعة مسببات لألمراض، ووقع بتجموقام رؤساء منظمة الصحة العالمية  للبشرية.
صنيفها على أنها "أمراض ذات أولوية" للعلماء لتحصين " ضمنها، والتي تم ت19-تضمين "كوفيد

ويصف الخبراء األمراض بأنها تلك التي تشكل "أكبر خطر على الصحة العامة"، إما بسبب  البشرية.
ويعد فيروس كورونا حاليا  التدابير المضادة ضدها. إلى "احتمالية انتشار األوبئة" أو بسبب االفتقار

مليون شخص  2.5اصل اجتياح العالم، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من العدو األول للبشر حيث يو 
 مليونا. 112حتى اآلن ولصابة أكثر من 

اذ لكن األمراض األخرى المدرجة في القائمة مميتة أيضا ويمكن أن تشكل تهديدا إذا لم يقع اتخ
تفخ، وتترك المصاب ويمكن لبعض االلتهابات المرببة أن تجعل الدماغ ين جراءات أو تدابير وقائية.إ

ويخشى العلماء أن يكون الوباء القادم  ينزف من عينيه، وتسبب الصمم وعيوبا خلقية في الرأس.
ل ية كمليون شخص، وقد تكون هناك أزمات صح 75أسوأ من الطاعون األسود، الذي أودى بحياة 

حاث اللقاحات وحذرت الدكتورة ميالني سافيل، مديرة أب خمس سنوات، وفقا لعدد من العلماء.
 ، بأن العالم بحاجة إلى االستعداد "للقاح المرض الكبير التالي".CEPIوتطويرها في 

ومن المحتمل أن يكون المرض الكبير التالي هو أحد األمراض المميزة، بينما تقول منظمة الصحة 
ورغم أن  نتظام.ية إن قائمة التنبيه ذات األولوية الخاصة بها "ليست شاملة" ويتم تحديثها باعالمال

 إال أن العلماء يحذرون (، WHO"، حاليا، يوجد على رأس قائمة منظمة الصحة العالمية )19-"كوفيد
 

 من ثمانية أمراض أبرى قد تكون مميتة ويمكن أن تتسبب في تهديد آبر للبشرية، وهي:
 :Xالمرض  -

ة التنبيه ويمكن أن يكون "، مدرج في قائمXالعدو الخفي لمنظمة الصحة العالمية، المسمى "المرض 
ويقدر العلماء  وباء دوليا خطيرا ناجما عن "عامل ممرض غير معروف حاليا يسبب مرضا بشريا".
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ن هذه م ألفا 827مليون فيروسات غير معروفة في العالم، ما يصل إلى  1.67أنه من بين 
وُيخشى أنه مع نمو البشر وتوغلهم بشكل أعمق  الفيروسات يمكن أن تصيب البشر من الحيوانات.

وتنبأ الكاتب البيئي جون فيدال، الذي  في موائل الحيوانات، يزداد خطر انتقال العدوى إلى البشر.
وقال إن  سود.ألموت ايبحث في الروابط بين الطبيعة والمرض، بأننا سنواجه وباء جديدا بحجم ال

فيروسا يمكن أن ينتشر في األرض، وينتشر عن غير قصد عن طريق حاملين ال تظهر عليهم 
 أعراض، "في غضون أسابيع قليلة، ويقتل عشرات الماليين من الناس قبل أن يتم إغالق الحدود".

 
 نيباه: -

د أكبر التهديدات ح(، أNipahمن بين األمراض األخرى التي تم تضمينها في القائمة هو نيباه )
ويتسبب  ".19-مرة من "كوفيد 75المحتملة ليصبح وباء جديدا إذا تحور الفيروس، وهو أكثر فتكا بـ 
في تورم المخ ونوبات  %75و 40الفيروس الذي تنقله خفافيش الفاكهة بمعدل وفيات يتراوح بين 

 .1998صرع وقيء، واكُتشف في ماليزيا عام 
 
 زيكا:-

، بعد 2016و 2015ا، فيروس زيكا، الذي انتشر عبر األمريكتين في عامي ة أيضتتضمن القائم
ظهوره في غابة أوغندية. ويسبب الفيروس، الذي ينتقل بشكل أساسي من لدغة بعوضة مصابة، 

ومع ذلك،  الطفح الجلدي والحمى والصداع وآالم العضالت، ونادرا ما يكون قاتال في شكله الحالي.
الحامل يؤدي إلى والدة أطفال برؤوس متقلصة أو عيوب خلقية أخرى في  لمرأة فإن تأثيره على ا
 بعض الحاالت.

 
 اإليبوال:-

، مع وضع ست دول إفريقية في حالة تأهب وتحذير 2021ظهر فيروس إيبوال مرة أخرى في عام 
هذا ويمكن أن يصل معدل وفيات  البيت األبيض من "عواقب كارثية" محتملة لتفشي المرض الجديد.

حسب اإلجهاد، حيث يعاني المرضى من نزيف من العينين واألذنين واألنف  %90لفيروس إلى ا
 والفم، إلى جانب الحمى والصداع وآالم العضالت.

 متالزمة الشرو األوس  التنفسية والسارس: -
ا تدخل متالزمة الشرق األوسط التنفسية والسارس في قائمة منظمة الصحة العالمية، وتشكل تهديد

"، ظهر من الخفافيش في الصين، ومتالزمة 19-اء محتمل. وُيعتقد أن السارس، مثل "كوفيدبلو 
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وتسبب  ( من الخفافيش إلى الجمال إلى البشر في الشرق األوسط.MERSالشرق األوسط التنفسية )
 شخصا. 774وقتل  2004و 2002السارس بتفش عالمي بين 

 
 الكونغو النزفية:-حمى القرم-

غو النزفية هي فيروس ينتقل عن طريق القّراد ويمكن أيضا أن تنتقل من خالل ونالك-القرمحمى 
ويبدأ ظهور األعراض بشكل مفاجئ مع حمى وآالم في العضالت  مالمسة الحيوانات المذبوحة.

وقد  ودوخة وآالم في الرقبة والظهر وصداع وتقرح في العينين وخوف من الضوء )حساسية للضوء(.
ون بأمراض خطيرة من تدهور سريع في الكلى أو فشل كبدي مفاجئ أو فشل ابمرضى المصيعاني ال

 .%40إلى  %10ولدى هذه الحمى نسبة إماتة عالية من  رئوي بعد اليوم الخامس من المرض.
 
 حمى السا:-

يصاب البشر عادة بفيروس السا من خالل التعرض للطعام أو األدوات المنزلية الملوثة ببول أو براز 
والمرض مستوطن في مجموعات القوارض في أجزاء من غرب إفريقيا.  ستوميس المصابة.لمافئران ا

عاية ويمكن أيضا أن تحدث العدوى من شخص إلى آخر واالنتقال المختبري، ال سيما في أماكن الر 
ومعدل إماتة الحاالت اإلجمالي هو  الصحية في غياب تدابير الوقاية من العدوى والسيطرة عليها.

 من المصابين بفيروس السا ليس لديهم أعراض. %80 نحو. و 1%
 
 حمى الوادي المتصدع:-

، وتؤثر في الغالب على 1931وقع التعرف على حمى الوادي المتصدع ألول مرة في كينيا عام 
ويتراوح  نات ولكنها قد تصيب البشر أيضا عن طريق البعوض والذباب الذي يتغذى بالدم.الحيوا

ولم يتم  ف شبيه باإلنفلونزا إلى حمى نزفية شديدة يمكن أن تكون قاتلة.خفي المرض لدى البشر من
، جاءت أولى الحاالت المبلغ 2000حتى اآلن توثيق أي انتقال من إنسان إلى إنسان، وفي عام 

 للمرض خارج القارة اإلفريقية من المملكة العربية السعودية واليمن. عنها
 ميرور

 24/2/2021روسيا اليوم، 
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 لشرعية والتمثيل الفلسطينيعن ا .41
 معين الطاهر

على مدى التاريخ، تعامل الفلسطينيون مع قضيتهم باعتبارها قضية عربية، ومع تاريخهم باعتباره 
صهيونًيا،  –جزًءا من تاريخ المنطقة ال ينفصل عنها، وخاضوا نضاالتهم باعتبارها صراًعا عربًيا 

 1948ادهم عام مياٍت عربية خالصة؛ فاإلطار الذي قاد جهة مسوأطلقوا على أحزابهم وهيئاتهم القيادي
كان الهيئة العربية العليا، وليست الهيئة الفلسطينية، وهذه كانت حال أحزابهم قبل النكبة، حيث خلت 
أسماؤها من وسمها بصفٍة ُقطرية، وعّلقوا آمالهم على الجيوش العربية إلنقاذ بلدهم. وبعد النكبة، 

ريقا للتحرير، وربوا أجيالهم على أن دة ومحاوالت التغيير في العالم العربي طالوحتمّسكوا بآمال 
الكيان الصهيوني أقيم لمنع الوحدة العربية، وتقسيم العالم العربي. لم يأخذ سعي الفلسطينيين بعد 
النكبة إلى تنظيم صفوفهم منحًى قطرًيا، وكانت لألحزاب والهيئات التي نشطت في صفوفهم 

 مية.العربية، قومية كانت أم يسارية أم إسال اتهاامتداد
في حقبة الخمسينيات وبداية الستينيات، استخدمت األنظمة العربية المنقسمة والمتصارعة القضية 
الفلسطينية في خالفاتها الداخلية، واّدعى كل منهم "وصاًل بليلي"، نافًيا صلة اآلخرين بها، متهًما 

حق غيره في تمثيلهم، إلى   إما ادعاء تمثيل الفلسطينيين أو إنكاراواًل ومشكًكا في مواقفهم منها، مح
أن قّرر مؤتمر القمة العربي المنعقد في القاهرة، في لحظٍة تضافر فيها الجهد العربي، تشكيل منظمة 

. وبذلك، تكون المنظمة قد 1964التحرير الفلسطينية التي عقدت مؤتمرها األول في القدس عام 
 ة.نظام الرسمي العربي، وضمن شرعيته الرسميم الُولدت من رح

، في حرب األيام الستة، والتي احتل فيها الكيان الصهيوني الضفة الغربية 1967بعد هزيمة حزيران 
وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجوالن، نشأ ظرٌف مختلف، حيث انطلق العمل الفدائي 

طويلة لحة ببرنامج الكفاح المسلح، وحرب الشعب لمتسالفلسطيني، وتكّونت الفصائل الفلسطينية ا
األمد، وسرعان ما سيطرت هذه الفصائل على قيادة منظمة التحرير، معلنًة عن شربيٍة ثوريٍة حملتها 
وحمتها بنادق الفصائل الفدائية التي حازت في آن واحد دعم الجماهير العربية والنظام الرسمي 

ربية الثورية، نمت هزيمة، واحتواء نتائجها. وفي ظل هذه الشر الالعربي الراغب في التخلص من آثا
الكينونة الفلسطينية وترعرعت، وتمّكنت من التقّدم بخطًى واسعٍة باتجاه تنظيم الشعب الفلسطيني 

 ولطالق طاقاته.
، حين اعترفت القمة العربية في الرباط بمنظمة التحرير ممثاًل شربًيا 1974جاء التطور األبرز في 

حسم موضوعة التمثيل الفلسطيني في مباحثات السالم ًدا للشعب الفلسطيني، في محاولة عربية لووحي
. فلسطينًيا، تزامن ذلك مع إطالق برنامج النقاط العشر 1973التي كانت مرتقبة بعد حرب أكتوبر 
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من  الذي أعلنت فيه المنظمة عزمها إقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي بقعة أرض "تتحّرر"
تمثل في اعتماد برنامج مرحلي، يهدف "عملًيا" إلى االحتالل، لكن مضمون ذلك كان واضًحا، وي

، عبر السعي إلى المشاركة في عملية 1967إقامة سلطتها على األرض الفلسطينية التي احُتلت في 
 السالم، بداًل من برنامجها المتعلق بتحرير فلسطين كلها.

رسمي العربي من قضية القضية الفلسطينية على مستوى النظام ال تحولعربًيا، شّكل القرار بداية 
عربية إلى قضية فلسطينية، ليصبح واجب النظام الرسمي يقتصر على الدعم والتأييد والتضامن، 
وليرتفع الحًقا شعار "نقبل بما يقبل به الفلسطينيون"، لتبرير التراجع العربي عن اعتبار القضية 

ر كثيًرا من الحق الذي ُأريد به كزية لألمة العربية. مع أن في هذا الشعاالمر الفلسطينية القضية 
باطل، إذ لم تكن اإلرادة الفلسطينية حّرة بالمطلق، وتعّرضت على الدوام للضغط والتوجيه، وهي 

 كانت محكومة بموازين القوى، ومدى قدرتها على الصمود والمواجهة.
تها التمثيلية التي اًحا لتطّور وضع منظمة التحرير، وال لصفمرت إسرائيلًيا، لم يكن الكيان الصهيوني

اعُتبرت خًطا أحمر في السياسة اإلسرائيلية، فبذل أقصى طاقته إلنهاء المنظمة أو تحجيمها، عبر 
سلسلة من الضربات العسكرية واالغتياالت، وعبر محاولة إيجاد أطر تمثيلية مغايرة داخل األرض 

واألردن، على الرغم مما بينهما  برز روابط القرى التي تصّدت لها المنظمةاأل المحتلة، كان مثالها
من اختالٍف في تلك المرحلة، إذ خشيا من أن تشّكل هذه الروابط أداًة سياسيًة تمثيلية في األرض 

 المحتلة، مرتبطًة بالكيان الصهيوني، وبديلة لنفوذ النظام األردني ومنظمة التحرير مًعا.
ينية مساًرا متعّرًجا؛ فمن جهة كانت تسعى واتفاق أوسلو، انتهجت القيادة الفلسط 1974م ما بين عا

إلى إيجاد مقعد لها في قطار التسوية، والمحافظة على صفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني. ومن 
جهة ثانية، تصّدت لالجتياحات الصهيونية، ووضعت نفسها في مواجهتها. وخالل هذا المسار، 

 سلو.وراٍت، وقدمت تنازالٍت ُتّوجت باتفاق أو بمناقامت 
ضمن هذا المسار، انصاعت المنظمة لثالثة متطلبات أساسية، على الرغم من محاولتها الجاّدة 
للمماطلة، أو تغيير بعض شروطها، أو تأجيل استحقاقها: األول، تغيير نهجها السياسي، وقد بدأت 

انة اإلرهاب، ، ولد242ا باالعتراف بقرار مجلس األمن مرورً به تدريجًيا منذ برنامج النقاط العشر، 
ونبذ العنف، واعتبار الميثاق الوطني الغًيا )كادوك(، وانتهاًء باالعتراف بحق إسرائيل في الوجود. 
الثاني، تمثل في صفة األشخاص المقبولين للمشاركة في أي مباحثات، فقد كان هناك اعتراض 

أو فصائلها،  أشخاٍص لهم صفة رسمية في منظمة التحرير قبولأميركي ولسرائيلي دائم على 
وُرفضت اقتراحات قيادة المنظمة أن يكون هؤالء أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، ويحملون 
جنسية أميركية، كما ُرفض إعالن هؤالء أنفسهم ممثلين للمنظمة، أو أن تعلنهم المنظمة ممثلين لها، 
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الفلسطيني، كما  –ردني اخترعت فكرة وفد فلسطيني ضمن الوفد األ كما ولن كان لها أن تختارهم.
حدث في مؤتمر مدريد. أما المتطلب الثالث فيتعلق بالرقعة الجغرافية، فأولئك المفاوضون عليهم أن 
يكونوا من المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، فلم يكن أحد من المفاوضين من الشتات أو 

 قضية الفلسطينية في الضفة والقطاع.خل، على ما في هذا المتطلب من اختزال للالدامن فلسطينيي 
تدريجًيا، وافقت منظمة التحرير على هذا السياق، وعلى الدوام كان يخّيم على القيادة الفلسطينية 
المقيمة في الخارج، والتي فّجرت الثورة الفلسطينية المسلحة، هاجس يتعلق بإخراجها من عملية 

عنها، أو أن يستخدم نظام آخر الورقة الفلسطينية،  ، وأن يشارك نظام عربي في التسوية نيابةسالمال
لتعزيز موقعه هو في هذه العملية. كما خّيم عليها على الدوام هاجس بروز شخصيات من األرض 

أوسلو ناة المحتلة تقوم بدورها، وتحتّل مكانها، ولعله كان الهاجس الرئيس وراء إقدامها على فتح ق
مباحثات واشنطن، لكن الثمن كان باهًظا، فمقابل االعتراف بحق السّرية، بموازاة مفاوضات مدريد و 

إسرائيل في الوجود، نالت المنظمة اعتراًفا بأنها الطرف الذي سيمثل الفلسطينيين في المفاوضات، 
وضات باّدعائهم عدم لمفاوهو االعتراف الهزيل الذي تحّجج به مختلف القادة الصهاينة عند تعثر ا

 أو عملهم الدائم إلى إيجاد طبقة ترتبط مصالحها بوجود االحتالل.وجود شريك فلسطيني، 
في المرسوم االنتخابي الصادر عن الرئيس محمود بباس، دعا إلى انتخاب ما سماه "رئيس دولة 

ليه اتفاق أوسلو ّص عفلسطين"، وليس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، كما جرت العادة، وكما ين
تحت سقفه، وتستمد شرعيتها منه. سينتخب رئيس دولة فلسطين الفلسطينيون الذي تنعقد االنتخابات 

في الضفة والقطاع، فهل يعني هذا أن هذه هي حدود الدولة، وأن هؤالء فحسب هم الفلسطينيون؟ 
نجاًزا وهمًيا، في وقٍت ما زال ره إيحمل هذا تراجًعا إضافًيا خطًرا، مهما جرت محاوالت تزيينه، باعتبا

هذه الدولة يحمل اسم السلطة الفلسطينية، وال يصدر إال بعد موافقة االحتالل الذي رفض  جواز سفر
إضافة لقب "الوطنية" عليه، وبناًء على قيوده وسجالته. أما الشربية التي ستمنحها هذه االنتخابات 

 ده.نقسام والمصالحة، فيبقى حديًثا له ما بعاال ومدى أولويتها، ونتائجها، وآثارها في واقع
 24/2/2021، العربي الجديد، لندن

 
 في مآالت االنتخابات الفلسطينية .42

 زياد ابحيص
تمضي التحضيرات لالنتخابات التشريعية في الضفة الغربية وغزة على قدم وساق، فيما يفترض أنه 

تموز/ يوليو، ثم "استكمال  31رئاسية في ت ال، تتبعه االنتخابا2021أيار/ مايو  22مساٌر يبدأ في 
في . وقد راحت قيادة المقاومة التي تورطت 2021آب/ أغسطس  31تشكيل" المجلس الوطني في 
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هذا المسار تحاول القطع به باعتبار التراجع عنه مستحيال، وصرَف نظِر كّل من يريد التفكير إلى 
 قا تم تجاوزه، ومن ثم ينبغي التفكير بما بعده.مغل التفكير بما بعده، واعتبار مناقشة جدواه ملفا

وقبل  ممكنات ما بعدها.وفي هذا المقال نحاول استقراء النتائج المحتملة لالنتخابات لعلنا نقف على 
أن ندخل في السناريوهات المحتملة، فال بد من التوقف عند احتمالين مفصليين في مسار 

بات، والثاني هو إجراؤها بنزاهة. فنزاهة االنتخابات ليست نتخااالنتخابات: األول هو التالعب في اال
يحتمل كل مسار عددا من أمرا مضمونا وال تحصيل حاصل في الحالة العربية باإلجمال، وعليه 

 النتائج، نناقشها فيما يلي:
 

 االحتمال األول: التالعب باالنتخابات: 
ردة على الثورات، فكل هذه الدول أجرت ول الوهذا االحتمال تدفعه رياح االنتخابات العربية في د

خيار  انتخابات إلضفاء المشروبية على قيادة إجهاض اإلرادة الشعبية، وتحولت االنتخابات إلى
لشرعنة الوضع المفروض في دولتي جوار مؤثرتين في الوضع في فلسطين المحتلة، كما يعززها 

مين تحديدا؛ وهي العدسة التي تنظر من المسلسياق الحرب على الحركات اإلسالمية، وعلى اإلخوان 
ا خاللها معظم أنظمة الردة على الثورات إلى حركة حماس التي تشكل استثناء وحيدا مستعصي

 لتغييب اإلسالميين عن المشهد السياسي في المشرق العربي.
البلديات بات و تعزز العوامل المحلية كذلك هذا االحتمال؛ فتجربة انتخابات اتحادات الجامعات والنقا

في الضفة الغربية كلها شهدت تغييبا قسريا لمرشحي حماس، وتضييقا ومالحقة أمنية لمرشحيها أو 
وفي ظل جائحة كورونا، فإن حجة ضرب التجمعات والمهرجانات جاهزة  للتجمعات االنتخابية.

بية مشرو  لحماية الصحة العامة. ويبقى العامل الصهيوني فوق كل العوامل، فهو معني بتقويض
المقاومة وعلى رأسها حركة حماس بأي شكل من األشكال، وموافقته على إجراء االنتخابات ستكون 

ماس والمقاومة عن المشهد، بل ولترجيح توجهات محددة داخل مصحوبة بتدخل فعال لتغييب ح
 حركة فتح كذلك، الستدامة حالة التنسيق األمني المفتوح رغم انسداد األفق السياسي.

كانت نزيهة بشهادة المراقبين، إال أن الوقائع أعاله تجعل تكرارها صعبا،  2006انتخابات م أن ورغ
ثابة درس قاس لمحمود بباس لن يكرره، وبذلك يكون احتمال خصوصا وأن التجربة األولى تعتبر بم

 ة:لتاليالتالعب باالنتخابات هو األقرب إلى الحصول، ويمكن له أن يتطور إلى أحد السيناريوهات ا
أوال: التزوير الواضح في الضفة، من خالل التالعب بالفرز ونتائج الصناديق، وهنا ستمسي حركة 

أن تزور بالمقابل عّد األصوات في غزة، وتنجح بذلك قيادة السلطة  حماس أمام خيارات صعبة: إما
أي أفضلية ت له بجرها إلى خسارة موقفها األخالقي كحركة مقاومة، وتكريس النظرة لها كغريم ليس
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أخالقية يسعى إلى مقاليد السلطة تماما كما تسعى هي، عالوة على أن االهتمام الدولي والعربي 
 غزة وسينسى تماما ما حصل في الضفة الغربية. سينصب على ما حصل في

االحتمال الثاني أمام حماس سيكون إصدار نتائج حقيقية في غزة، مع بقاء نتائج الضفة مختلة بفعل 
، وهو ما يرجح كفة قيادة السلطة المتنفذة، ويضع حماس أمام مأزق شربية هي في غنى تالعبال

لة مشروبية سالح المقاومة وتشكيالتها، وهو العنصر عنه، ستستخدمه قيادة السلطة مباشرة لمساء
 األهم المسكوت عنه في هذا المشهد.

العالي للمقدمات والتسهيالت اعها أما الخيار الثالث أمام حماس فهو أن ترفض النتائج، واندف
 والمواقف المشتركة واأليدي المتشابكة أمام الكاميرات ستجعل هذا الخيار صعبا ومحدود المصداقية

 إن قررت حماس اللجوء إليه حينها.
ثانيا: التأثير على النتائج من خالل بيئة الحريات، أي من خالل منع التجمعات االنتخابية والتضييق 

هديد المرشحين وعائالتهم واعتقالهم، لكن مع بقاء الفرز صحيحا أمام المراقبين ية وتعلى الدعا
خابات. وهنا تكون الخيارات المقابلة إما الرد بالمثل المحليين والدوليين حرصًا على مشروبية االنت

مع كون غزة هي من ستوضع تحت المجهر العربي والدولي لرصد هذه الممارسات، ولما إدارة 
ت بنزاهة في غزة مع الشكوى من هذه الممارسات في الضفة والتصعيد اإلعالمي ضدها، تخابااالن

لتكيف معها بالشد والجذب، مع الوصول للنتيجة ذاتها: وهي شكوى يمكن لقيادة السلطة إهمالها أو ا
 خسارة حماس في انتخابات "نزيهة" على اعتبار النزاهة تنحصر في فرز الصناديق وفي حريات يوم

 تراع.االق
ثالثًا: ممارسة تبادل أدوار مدروس مع االحتالل، بحيث يعتقل االحتالل قيادات الحركة على مختلف 

رتها للحملة االنتخابية مستحيلة، بينما تمضي قيادة السلطة في االنتخابات المستويات، فتمسي إدا
مشروبية أكبر على  يضفي باعتبارها معركة سياسية مع االحتالل، وأن إجراءها تحّد وطني، وهو ما

نتائجها، التي سيكون االحتالل قد ضِمن بيده تغييب حركة حماس عنها. وهنا سيصبح من األصعب 
رفض نتائج هذه االنتخابات، بعد أن كانت معركة سياسية انتصرت فيها القيادة على حماس أن ت

ال هذه "المعارك ة أمثالفلسطينية بإجراء االنتخابات. ولقيادة السلطة سوابق عديدة في صناع
الوطنية"، وتجربة استالم أموال المقاصة ليست بعيدة.. من جديد ستمسي حركة حماس في المحصلة 

ي الضفة وغزة، ما يضع سالحها وسالح المقاومة عمومًا على محك النقاش باسم قوة المعارضة ف
 السلطة الواحدة والسالح الواحد والقرار الواحد.
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لهذا السيناريو؛ تتمثل في محاولة تسجيل ناخبي حماس في المناطق  بوادرهناك مؤشرات عديدة ل
تخاب إلى رحلة اعتقال، وحملة المصنفة "ج" عوضا عن مكان سكنهم األصلي، لتحويل رحلة االن

 االعتقاالت الواسعة التي بدأها االحتالل منذ أسابيع لقيادات حركة حماس في الضفة الغربية.
اوجة بين هذه السيناريوهات، كأن تضيق السلطة على بيئة الحريات صل مز طبعًا من الممكن أن تح
(، 3يكمل بقية المشهد )سيناريو (، وتتبادل األدوار مع االحتالل كذلك ل2في الضفة )سيناريو 

، مع جعل لوم السلطة وحدها على إفشال االنتخابات 2والنتائج حينها ستكون ذاتها تقريبًا للسيناريو 
 حتالل نفذ بيديه التدخالت األسوأ.ر االأصعب، باعتبا

 
 االحتمال الثاني: نزاهة العملية االنتخابية:

ي إطار ما يمكن أن يوصف بأنه "فردي" وليس حالة ترشيحا وتنفيذا، مع الحفاظ على الخروقات ف
عامة، بشكل يثبط نسبيا احتماالت التصويت لقائمة حركة حماس في الضفة الغربية. وهذا االحتمال 

 فرصه أقل من األول، يمكن له أن يتطور إلى أحد السيناريوهات التالية:غم أن ر 
ة الغربية، بعدما لحق بجمهورها من ظلم األول: معاقبة الناخبين لحركة حماس، وبالذات في الضف

وضيم وجروح غائرة على يد األجهزة األمنية للسلطة، ونتيجة لّلغط الكبير القائم على خيار 
ذا الجمهور عن الذهاب إلى الصناديق، وتخرج صناديق الضفة الغربية، وهي يحجم هاالنتخابات، ف

في المئة من المسجلين  58.5واحدة فيها  األوزن في ظل قانون يعتبر الضفة وغزة دائرة إجمالية
 لالنتخابات، بأغلبية لصالح قيادة فتح.

ة ونزيهة"، وسيصبح طرح ات "حر في هذه الحالة ستتجدد مشروبية قيادة السلطة الحالية في انتخاب
موضوعات السالح الواحد والقرار الواحد هو التالي على جدول األعمال انطالقا من "اإلرادة الشعبية" 

لتي عبر عنها الصندوق، ما يجعل سالح المقاومة أمام اختبار فرض نفسه بالقوة، ويعطي قيادة ا
 "مارق" و"غير شرعي". كسالح الفرصة لتصويره -المعادية لوجوده من األساس-السلطة 

والطريقة التي بدأ بها توجه قيادة حماس نحو االنتخابات تعزز ذلك، فقد كانت أقرب إلى الفرض من 
وى القيادي، ومحاوالت اإلقناع المستميت الجارية شاهدة على ذلك، وربما تكون قراءة السلطة المست

طة في رام هللا لترك االنتخابات تجري ة السللهذا السيناريو أحد الدوافع التي يمكن أن تدفع قياد
 بنزاهة؛ طمعا في الوصول إليه باعتباره السيناريو المفضل لديها.

-، واإليجابية األساسية لهذا السيناريو 2006اس، وهي الحالة التي تمت في الثاني: فوز حركة حم
وأ لالنتخابات؛ المتمثلة ة األسهو أنه يجنب المقاومة النتيجة المركزي -األقل احتماال بين كل سابقيه

بطرح ملف سالحها وكيانها المقاوم أمام البحث ووضعه في صدام مباشر مع القيادة الناشئة من 
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ذاتها: ماذا لو رفضت قيادة السلطة  2006الصندوق، لكنه يترك حماس أمام تحديات نتائج  "شربية"
؟ أو ماذا لو استمرت لعبة تبادل 2006ابات في رام هللا التسليم بالنتائج، تمامًا كما حصل بعد انتخ

األدوار مع االحتالل بحيث يقضي كل ممثلي حماس في التشريعي في الضفة الغربية فترتهم 
تشريعية في السجن، مع تعديل نظام المجلس بشكل يمنع التوكيل، حينها ستمسي كتلة فتح هي ال

ني قرارات تعزز خنق المقاومة وعزلها جعل تباألغلبية الفعلية مع بقاء حماس األغلبية الرمزية، ما ي
أمرا ممكنا في التطبيق، خصوصا مع بقاء محمود بباس شبه المضمون في سدة الرئاسة ما لم 

 تحصل مفاجآت.
باختصار، هذا السيناريو يعني استمرار الوضع القائم كما هو، وهو ما يعني أن االنتخابات في 

 اليوم قبلها.لقائم أحسن أحوالها ستؤدي الستدامة الوضع ا
تبقى نقطة جوهرية ال بد من التنبه إليها: لقد أجرى محمود بباس خالل السنوات األربع عشرة 

تعديال تدريجيا على شكل ممارسة السلطة، جعل موقع الرئاسة أقرب للموقع السيادي الماضية 
 المحصن، الذي يقع فوق الحكومة وفوق المجلس التشريعي بل وفوق الفصائل.

بصفته  2007أكثر: تجرى االنتخابات اليوم وفق قرار بقانون اتخذه محمود بباس في وضوٍح وب
، وقد عدله بقرار بقانون 2005ا ُمقرا من المجلس التشريعي في عام رئيسا للسلطة، ألغى بموجبه قانون

منظمة غّير فيه مكانة رئيس السلطة إلى "رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية ل 2021عام 
التحرير"، ما يجعل الفائز في االنتخابات الرئاسية ُحكما يحمل صفتي رئيس السلطة )المسماة دولة( 

لتحرير بالضرورة، فَعصم بذلك نفسه من فصل الموقعين، وضمن الهيمنة على ورئيسا لمنظمة ا
دا عدل ك تحديالمنظمة إذا ما انتخب رئيسا، وأعطى نفسه امتياز "رئيس الدولة" كموقع سيادي. ولذل

في المئة من  50القانون االنتخابي، ليتطلب بالضرورة حصول المرشح الفائز بالرئاسة أكثر من 
 سب بذلك مشروبية انتخابية موازية لمشروبية المجلس التشريعي بأسره.األصوات، فيكت

ن أن تنتهي إلى خمسة سيناريوهات ضمن مساري -كما سلف-في العموم، يمكن لهذه االنتخابات 
يين، والخطر الكارثي التي تستبطنه أربعة من هذه السناريوهات هو فتح الباب لبحث مشروبية أساس

ة تشكيالتها وأذرعها وصالحية قرارها بالرد والمواجهة، وتوظيف "شربية سالح المقاومة، ومشروبي
 الصندوق" المبتدعة في ظل االحتالل في مواجهة شربية المقاومة.

عيته من دماء فلسطينية وعربية ولسالمية سالت وهي توصله للمقاومة، ح مشرو لقد اكتسب هذا السال
مدنية تحملت كارثة الحروب وويالتها تحت سقف وقوفها ودماء أكثر سالت دفاعا عنه، وقاعدة 

خلفه. وهذه كلها مصادر مشروبية أكبر وأسمى من كل الصناديق، بل ال يصح للقيادة المؤتمنة 
ا وحمايتها أن تعرضها للخطر أو التشكيك، من خالل اختبار بنائه عليها والتي شاركت في
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؛ لسلطة ال تتمتع بالحد األدنى من استقاللية المشروبية األدنى في صندوق واقع تحت االحتالل
 القرار، صندوق قابل للتالعب مع قيادة مجربة تمارس التنسيق األمني.

 نهاية..
ه، وهي األرجح واألعلى احتماال، فهل يمكن لخطط ية أعاللو وقعت واحدة من النتائج األربع الكارث

ة منها؟ أم ينطبق عليها مثل الحجر في البئر التكيف والتأقلم أن تعصم منها أو ُتخرج قيادة المقاوم
واستحالة إخراجه على أصحاب العقل؟ ومن هنا، هل من المقبول أو المشروع فرض هذا المسار 

التكيف مع مآالته حصرا؟ أم أن هذه المآالت الفادحة  بحث فيباعتباره "مّر وانتهى" وحصر ال
دامت االنتخابات لن تنهي االنقسام في أي من تفرض بالضرورة إعادة التفكير في المسار كله؟ وما 

االحتماالت أعاله كما هو واضح، مع كونها تحمل مخاطر عالية بالذهاب إلى األسوأ؛ فما هي 
 اس؟جدوى السير في طريقها من األس

 25/2/2021، "21قع "عربي مو 
 

 استنفار عسكري إسرائيلي لمواجهة واقع متغير في الضفة الغربية .43
 عامرد. عدنان أبو 

رغم الهدوء األمني النسبي المخيم على الضفة الغربية جيش االحتالل اإلسرائيلي يستعد لالنتشار في 
ويمكن رؤية الوسائل  مناطق،الضفة الغربية، على التالل وعند التقاطعات وفي الساحات وال

أن يتبع ظهور التكنولوجية المتقدمة التي يحاول بوساطتها التعامل مع الهجمات الفلسطينية، خشية 
 نتائج االنتخابات الفلسطينية، وحينها قد تنشأ انتفاضة مسلحة تشارك فيها كل المنظمات الفلسطينية.

يها مالحظة العديد من الصواري العالية يمكن فلعل جولة ميدانية في عدد من مناطق الضفة الغربية 
الظاهرة أخيًرا، التي أقامها جيش االحتالل على قمم التالل، ومجموعات الكاميرات التي تراقب 

 ئية اآلن.ساعة طيلة أيام األسبوع السبعة أصبحت مر  24التقاطعات الرئيسة، والمربعات المنتشرة 
وافع المنظمات الفلسطينية بالضفة الغربية لتنفيذ ش أن ديرى جهاز األمن اإلسرائيلي العام والجي

الهجمات ما زالت على حالها، ورغم االعتقاالت المستمرة في صفوف الفلسطينيين إنهما غير 
اده أن مواصلة االعتقاالت راضيين عن النتائج بما يكفي، إلى درجة أن هناك تقديًرا إسرائيليًّا سائًدا مف

تحتية في الضفة الغربية تجعل المنظمات تدخل مرحلة زمنية من نية الوالتحقيقات، وتفكيك الب
 التعافي، ثم تنفيذ الهجمات المسلحة.

قوى المقاومة الفلسطينية من جهتها تتابع اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية ضد الخاليا المسلحة األخيرة، 
في الضفة الغربية، وفي تحتية خالص النتائج، إذ عززت أخيًرا سيطرتها وبنيتها الولم تتأخر باست
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المقابل استمرت الهجمات الشعبية المتمثلة في إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة بمناطق الضفة 
 الغربية، بجانب عمليات إطالق النار والطعن والدعس التي نفذها أفراد ومنظمات محلية.

تجنب تنفيذ هجمات قوية قدر قررت  األمنية اإلسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية ربماتزعم األوساط 
اإلمكان في المستقبل القريب، من أجل عدم دفع الجيش وجهاز األمن العام إلطالق عملية 

واسعة لمالحقتها، من شأنها إضعاف قدرتها على التعامل مع استحقاق االنتخابات  استراتيجية
 المقبلة.

المادي باستخدام أجهزة استشعار  عتراضلعلم أن معظم النشاط العسكري اإلسرائيلي يكون باالمع ا
وأجهزة حاسوب مختلفة تراقب المنطقة بوحدات المراقبة واالستخبارات، وهناك تحلل المعلومات، 

ى وترسل تنبيهات ساخنة إلى مقاتلي استطالع لواء غوالني في مواقع عند التقاطعات، أو موجهة إل
 مشتبه به في الميدان.

نية التابعة لجيش االحتالل تمتلك قدرات لم يكن لديها حتى وقت المكا كما أن مقرات بعض األلوية
االستخبارية وجهاز األمن العام )الشاباك(، ما يسمح للضباط بإجراء  8200قريب سوى وحدة 

 تقييمات للوضع بناًء على معلومات محدثة.
الميدان، جنود  هذه المعطيات أن يكون لها تأثير فوري بعدة مناطق:في الضفة الغربية يمكن ل

المواقع األمنية المتنقلة، يتلقون تحذيرات تمنحهم وقًتا قصيًرا، فقط عشر ثواٍن مطلوبة إلحباط هجوم 
مسلح، واالستعداد لمواجهة من يعرضهم للخطر، وبموجبها أحبطت عدة هجمات طعن وللقاء قنابل 

 توافر ضمانات بالنجاة من الهجمات الفلسطينية.)مولوتوف(، دون 
 24/2/2021، ن الينطين أوفلس
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