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 27 :كاريكاتير

*** 
 
 
 

 برلمانيا  أوروبيا  يطالبون دولهم ب جراءات لوق  االستيطان اإلسرائيلي 400أكثر من  .1
بلدانهم، باالستفادة من وصول برلماني أوروبي في رسالة،  400طالب أكثر من ندن: ل -تل أبيب 

ضم »جو بايدن إلى البيت األبيض لوقف االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، منددين بـ
 للضفة الغربية.« بحكم األمر الواقع

 -بلدًا أوروبيًا، هذه الرسالة المرسلة ليل األحد  20نائبًا وعضوًا في مجالس شيوخ في  442وقد وقع 
 وزارات خارجية دول أوروبية مختلفة، اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. االثنين، إلى

من الواضح أن التطورات على األرض تميل نحو واقع سريع التقدم لضم بحكم »وكتب البرلمانيون: 
وتابعوا «. األمر الواقع )للضفة الغربية(، خصوصًا مع توسيع المستوطنات وهدم المباني الفلسطينية

( شهد العام الماضي أكبر عدد من عمليات هدم منازل الفلسطينيين 19 –جائحة )كوفيد  رغم»أنه 
ودعت األمم المتحدة واألعضاء األوروبيون في مجلس األمن، الجمعة، «. ومبانيهم في أربع سنوات

إسرائيل، إلى وقف هدم منشآت البدو في غور األردن، مطالبين بوصول المساعدات اإلنسانية إلى 
 م في منطقة حمصة البقيع.تجمعه

وأقدم البرلمانيون «. ة للتحركتوفر بداية رئاسة بايدن فرصة أساسي»وقال البرلمانيون األوروبيون، إنه 
على هذه الخطوة بمبادرة من أربعة مسؤولين إسرائيليين، من بينهم أفراهام بورغ الرئيس السابق 

الضم يجري أمام أعيننا: االستيطان وهدم المنازل »للكنيست، الذي قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
فورية وملموسة لوضع حد لهذه الممارسات  الفلسطينية يتسارعان، وعلى أوروبا اتخاذ إجراءات

 «.المدمرة من خالل العمل مع إدارة بايدن
، عازية ذلك «يبقى عرضة لتصعيد عنيف في أي لحظة»أما بالنسبة لقطاع غزة، فقالت الرسالة، إنه 

ووصفت «. االنقسامات الفلسطينية الداخلية»إلى الحصار اإلسرائيلي المحكم المفروض منذ سنوات و
، ألنها قد تشكل أساسًا «الحيوية»، بـ«لمصالحة الفلسطينية واالنتخابات في المناطق الفلسطينيةا»

 إلنهاء عزلة غزة.
 2/3/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 ة قضايا االنتخاباتبتشكيل محكم يصدر مرسوما   عباس .2
محمود عباس، االثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة  يةفلسطينال السلطةأصدر رئيس : رام هللا

وتضم  قضايا االنتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين.
 لية.عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشما

 1/3/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 نبيل عمرو: التراجع عن االنتخابات سيعود بنتائج كارثية على شعبنا .3
قال نبيل عمرو القيادي في حركة فتح، إن المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، سيفرز نصف 

عمرو إلى  ولفت للشعب في االنتخابات.أعضاء المجلس الوطني، مشيرا إلى أن هناك إرادة حقيقية 
الجسد الفلسطيني، بكل المستويات في المسألة الوطنية، موضحا  فيوجود تعمق االنقسام وانتشاره 

أنه البد من تهيئة كاملة للمسار االنتخابي يكون أكثر مالءمة ويكون خطوة فعالة بعد عدة تجارب 
الشروط التي تصل لحد التخريب، والعمل على وشدد على أنه ال أن ال تثقل االنتخابات ب مضت.

 مسار سياسي جديد يحقق مطالب ورغبات الشعب الفلسطيني والحد من االنقسامات.
 2/3/2021اإلخبارية، وكالة سما 

 
 ال وجود لضمانات خارجية إلجراء االنتخابات الفلسطينية العامة: مصطفى البرغوثي .4

أكد قيادي فلسطيني بارز، أنه ال وجود لضمانات خارجية إلجراء االنتخابات : أحمد صقر -غزة 
الفلسطينية العامة، معتبرا أن أهم قضية تقف على رأس جدول أعمال الجولة الثانية من حوارات 

 الفصائل في القاهرة، هي إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. 
ضمان إجراء االنتخابات الفلسطينية بحسب التواريخ وعن الضمانات الداخلية والخارجية الخاصة ب

المعتمدة في المرسوم الصادر عن رئيس السلطة محمود عباس، أكد األمين العام لحركة "المبادرة 
الوطنية الفلسطينية"، النائب مصطفى البرغوثي، أنه "ال يوجد سوى ضمانة واحدة، وهي إرادة القوى 

 ذ االتفاق بدقة". المشاركة في اجتماع القاهرة بتنفي
": "إذا تم االلتزام بما تم االتفاق عليه فستجرى االنتخابات، 21وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي

طالق سراح أي معتقل سياسي )الضفة وغزة(، وااللتزام بمواعيد  ويشمل ذلك: إطالق الحريات، وا 
 منظمة التحرير الفلسطينية".االنتخابات، وعقد االجتماع في آذار/ مارس الجاري، لمتابعة موضوع 
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وذكر البرغوثي، أنه من المفترض "إصدار مرسوم بتعديل القانون االنتخابي ليشمل النقاط التي 
أوصى بها اجتماع القاهرة"، مضيفا أن "هذه هي الضمانات؛ أن يكون هناك إرادة والتزام، وعندها 

 ستسير األمور بشكل جيد". 
 2/3/2021، 21موقع عربي 

 
 ل يحكم على النائب خالدة جرار بالسجن لعاميناالحتال  .5

أصدرت محكمة االحتالل العسكرية في "عوفر"، اإلثنين، حكما بالسجن لعامين وغرامة : محمد وتد
 مالية بحق النائب في المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار.

بعد قرابة الشهرين من  31/10/2019عاما( بتاريخ  58ار )وكانت قوات االحتالل اعتقلت النائب جر 
عملية عبوين التي نفذتها أحد المجموعات العسكرية للجبهة الشعبية، وأسفرت آنذاك عن مقتل 

 مستوطنين.
 2/3/2021، 48عرب 

 
 النائب زيدان: مرسوم تشكيل محكمة االنتخابات مؤشر إيجابي وخطوة باالتجاه الصحيح .6

النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عبد الرحمن زيدان بصدور المرسوم الرئاسي رّحب : رام هللا
وقال النائب زيدان: "إن المرسوم خطوة باالتجاه  بتشكيل محكمة االنتخابات، وعّده مؤشرا إيجابيا.

الصحيح، ويكسب العملية االنتخابية جدية ومصداقية، ويؤسس للمراحل الالحقة من مراحل إجراء 
 خابات".االنت

 1/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "الوطني" الفلسطيني يدعو للبناء على رسالة البرلمانيين األوروبيين للضغط على االحتالل .7
دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها اإلقليمية والدولية وفي مقدمتها : عمان

االتحاد البرلماني الدولي للبناء على رسالة البرلمانيين األوروبيين للضغط على االحتالل اإلسرائيلي 
ان صحفي في بي ورحب المجلس لوقف مشروع الضم االستعماري في األراضي الفلسطينية المحتلة.

االثنين، بما جاء في رسالة البرلمانيين الموجهة لوزراء الخارجية األوروبيين، ومطالبتهم ممارسة 
 المزيد من الضغوط على االحتالل اإلسرائيلي لوقف الضم الفعلي لألراضي الفلسطينية المحتلة.

 1/3/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 لق مرحلة النشر واالعتراض على سجل الناخبين االبتدائيلجنة االنتخابات تط .8
أعلنت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، االثنين، إطالق مرحلة النشر واالعتراض على : رام هللا

أيام تنتهي مساء يوم األربعاء المقبل، وذلك وفقًا للمدد القانونية  3سجل الناخبين االبتدائي، ولمدة 
وقالت اللجنة في بيان لها: إن "مراكز النشر واالعتراض البالغ  .2021المعلنة لالنتخابات الفلسطينية 

مركزًا، هي نفسها التي ستجري فيها عملية االقتراع، وستفتح أبوابها خالل األيام الثالثة  1,090عددها 
من الثامنة صباحًا ولغاية الثالثة مساء، يجري خاللها استقبال المواطنين الراغبين في التأكد من 
بياناتهم وتصحيحها، أو االعتراض على تسجيل آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق 

 االنتخاب".
 1/3/2021، قدس برس

 
 إرجاعاتهم الضريبيةالفلسطينية مقاولو غزة يعلنون مقاطعة العطاءات لحين دفع السلطة  .9

أعلن المقاولون في قطاع غزة، اإلثنين، البدء بمقاطعة كافة العطاءات التي طرحتها كافة : غزة
 80المؤسسات، احتجاًجا على عدم حصولهم على اإلرجاعات من السلطة الفلسطينية، والتي تقدر بـ

ـ"قدس برس": "هذه الخطوة هي بداية وقال نقيب المقاولين في غزة أسامة كحيل: ل مليون دوالر.
جراءات متدحرجة، حتى تحصيل كافة حقوقنا من اإلرجاعات الضريبية المتراكمة  لسلسلة فعاليات وا 

الذي تم خصمه من إرجاعتنا المترصدة قبل العام  %30حقنا بمبلغ الـ ى، إضافة إل2008منذ العام 
 مليون دوالر". 80، والذي يبلغ 2008

 1/3/2021، قدس برس

 
 بالقاهرة ال صحة لتأجيل أو إلغاء جلسات الفصائلبدران:  .10

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية 
المرتقب انعقاده في القاهرة منتصف الشهر الحالي سيتم في وقته المحدد، مشددا على أنه ال صحة 

، التأكيد على وجدد بدران في تصريح صحفي اليوم اإلثنين لبعض األنباء حول تأجيله أو إلغائه.
حرص حركة حماس على استكمال المشاورات الفصائلية لضمان إجراء االنتخابات الفلسطينية، وبناء 
منظمة التحرير والمؤسسات الوطنية كافة من خالل عملية ديمقراطية تعبر عن إرادة شعبنا 

 الفلسطيني الحر.
 1/3/2021، موقع حركة حماس 
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 القاهرة.. وفصائل تنفيمجدالني: مشاورات لتأجيل حوارات  .11
نفت فصائل فلسطينية، وجود أي  :أحمد صقر - غزة، من 1/3/2021، 21ربيعذكر موقع 

وزعم عضو اللجنة  مشاورات من أجل تأجيل الجولة الثانية من الحوارات الفلسطينية في القاهرة.
"مشاورات بين  "، أن هناك21التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني، في تصريح مقتضب لـ"عربي

فصائل منظمة التحرير من أجل تأجيل الجولة الثانية من حوارات القاهرة"، والتي أعلن عنها سابقا 
 أنها ستجرى خالل الشهر الجاري.

ونفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على لسان عضو مكتبها السياسي، القيادي البارز رمزي 
": "نحن 21وقال رباح في تصريح خاص لـ"عربي ني.رباح، أي علم لها وصحة ما ذكره مجدال

نستغرب مثل هذا التصريح، وهذا رأيه الشخصي"، مشددا على أن "الجبهة الديمقراطية، ترفض أي 
 تأجيل لحوارات الفصائل في القاهرة، وأي حديث كذلك عن التأجيل". 

طيني، بسام الصالحي، في من جانبه، قال القيادي الفلسطيني البارز، أمين عام حزب الشعب الفلس
": "ال علم لدينا بأن هناك تغييرا في ترتيبات الجولة الثانية من الحوار 21تصريح خاص لـ"عربي

الفلسطيني في القاهرة، هناك تصريحات صدرت من بعض اإلخوة، ولكن ال يوجد نقاش فعلي في 
 الموضوع". 

قاسم، أنه "ال يوجد حديث أو نقاش  بدورها، أكدت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمهما حازم
"، على أنه 21وشدد في تصريح خاص لـ"عربي على تأجيل جلسة الحوارات في مارس في القاهرة".

"من المهم عقد جلسة مارس لمتابعة إلنهاء جزء من مخرجات حوارات شباط/فبراير الماضي، 
 والتفاهم على المراحل األخرى من العملية االنتخابية الشاملة".

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساء ، من غزة: 2/3/2021وكالة سما اإلخبارية، وأضافت 
االثنين، إنها أجرت اتصاالت مع عديد األطراف المعنية بعقد االجتماع القيادي الفلسطيني المقرر 

نامج في القاهرة هذا الشهر من أجل بحث ملف المجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية والبر 
وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن تلك األطراف أكدت استمرار عقد االجتماع في موعده  الوطني.

 المحدد، وعدم صحة ما تردد على لسان البعض بتأجيلها إلى ما بعد االنتخابات التشريعية.
 

 دلياني لر"فلسطين": عباس يتحمل مسؤولية انقسام "فتح" .12
القيادي في التيار اإلصالحي الديمقراطي ديمتري دلياني،  قالنور الدين صالح:  - القدس المحتلة

رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عمَّا آلت إليه أوضاع حركة فتح وانقسامها ألكثر من 
قائمة خاصة مع قرب إجراء االنتخابات التشريعية، مشيًرا إلى أنهم سيشاركون في االنتخابات بقائمة 
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ي لصحيفة "فلسطين": "عباس يتحمل كامل المسؤولية لوجود أكثر من قائمة في وقال دليان وطنية.
حركة فتح، وما آلت إليه أوضاعها من انقسامات، نتيجة تخليه عن األنظمة واللوائح الداخلية لها". 
وشدد على أن "عباس ينتهج سياسة التفرد بالقرارات دون الرجوع إلى الهياكل التنظيمية الالزمة، وهو 

أدى إلى تفصيل هياكل جديدة وفق مقاساته، مارس فيها عمله وحده بعيًدا عن القانون الداخلي ما 
 الرئيس للحركة".

 1/3/2021أون الين،  فلسطين
 

 برهوم: تشكيل محكمة االنتخابات خطوة إيجابية .13
قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا 

خابات خطوة إيجابية على طريق تنفيذ بنود اتفاق شباط الذي تم في القاهرة. وطالب برهوم في االنت
تصريح صحفي بالمزيد من اإلجراءات العملية على األرض لتنفيذ باقي البنود، وخاصة المتعلقة 
، بموضوع الحريات، وذلك من أجل ترسيخ حالة من الثقة واألمان المجتمعي لدى المواطن الفلسطيني

تدفعه للمشاركة الفاعلة في العملية االنتخابية دون أي خوف أو ضغط من شأنه التأثير سلًبا على 
 سير العملية االنتخابية.

 1/3/2021، موقع حركة حماس
 

 "الشعبّية": الحكم على المناضلة جرار لن يزيدها إاّل تصميم ا على مواصلة النضال .14
أّكدت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين أّن حكم محكمة عوفر االسرائيلّية على المناضلة الكبيرة  :غزة

والقيادّية خالدة جرار بالسجن لمّدة عامين، أّن هذا الحكم هو سياسي بامتياز، ويأتي في سياق 
الل وسياساته سياسات االنتقام التي ينتهجها االحتالل بحق المناضلين الفلسطينيين الرافضين لالحت

وشددت الجبهة في تصريح لها على أّن هذا الحكم سيزيد المناضلة  وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
صراًرا على المضي قدًما في النضال ضد االحتالل والدفاع عن أبناء شعبنا.  جرار تصميًما وا 

 1/3/2021، القدس، القدس
 

 الضم بدعوة مئات البرلمانيين األوروبيين لوق  رحبتفتح  .15
نائبا في البرلمانات األوروبية لالستفادة من إدارة  420رحبت حركة فتح بدعوة ”: القدس العربي“ –غزة

الرئيس األمريكي جو بايدن، من أجل وقف عملية الضم غير الشرعي ألراضي دولة فلسطين على 
ارجية األوروبيين ودعا المتحدث باسم الحركة جمال نزال، وزراء الخ يد السلطة القائمة باالحتالل.
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للتجاوب مع ذلك، بما يفتح الباب إلى حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ومن خالل الضغط على 
 إسرائيل في هذا االتجاه.

 1/3/2021، القدس العربي، لندن
 

 حماس: اإلمارات تصر على الخطيئة القومية باعتمادها سفيرا لدى االحتالل .16
قاسم إن تقديم دولة اإلمارات أوراق اعتماد سفير لها في الكيان قال الناطق باسم حركة حماس حازم 

وأكد قاسم  الصهيوني، يعكس إصرارها على الخطيئة القومية المتمثلة بمسار التطبيع مع االحتالل.
في تصريح صحفي أن مسار التطبيع سيشجع االحتالل دائمًا على إنكار حقوق شعبنا، ومواصلة 

 ة.جرائمه بحق كل مكونات األم
 1/3/2021، موقع حركة حماس

 
 حماس: العدوان اإلسرائيلي لن يوق  إال بالمواجهة الشاملة .17

وقال  الشاملة". ةبالمواجهأكدت حركة "حماس"، االثنين، على أن العدوان اإلسرائيلي، "لن يوقف إال 
سورية، الليلة حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في تصريح له، تعقيبا على الغارات اإلسرائيلية على 

الماضية: "القصف الصهيوني على األراضي السورية، جريمة متجددة في سياق سلوكه العدواني في 
 المنطقة".

 1/3/2021قدس برس، 
 

 االحتالل يحول القياديين بحماس الشنار والحنبلي لإلداري .18
حولت محكمة االحتالل، االثنين، القياديين في حركة حماس مصطفى الشنار وعمر  : رام هللا

 الحنبلي من مدينة نابلس لالعتقال اإلداري.
 1/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تشكك "المشتركة".. والحكومة اإلسرائيلية تقّرر فتح مراكز شرطة إضافية في البلدات العربية .19

 بجدواها
لعربية، باستثناء القائمة العربّية الموّحدة )اإلسالمّية رفضت األحزاب السياسّية ا: أحمد دراوشة

الجنوبية(، اإلثنين، الخطة التي أقرتها الحكومة اإلسرائيلية لمواجهة العنف والجريمة في البلدات 
 العربّية وتقضي بفتح مراكز شرطة جديدة.
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وذكرت القائمة المشتركة )الجبهة، التجمع، العربية للتغيير( أّن الخّطة التي أعلن عنها رئيس 
الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، "هي خّطة عالقات عامة انتخابية، وليست خطة حقيقية وجادة 

 وشاملة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي".
مليون شيكل إلقامة  150أقّرت "على أعتاب االنتخابات، ميزانيتها هزيلة ) وتابعت المشتركة أّن التي

 ".شيكل هي ميزانية الشرطة سنوًيا مليار 13محطات شرطة( من أصل  6
 1/3/2021، 48عرب 

 
 مباحثات هاتفية بين أشكنازي ووزير الخارجية العماني .20

اإلثنين، مباحثات هاتفّية مع  جية اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، يومأجرى وزير الخار : أحمد دراوشة
ووفًقا لبيان صادر عن مكتب أشكنازي "تبادل الوزيران  وزير الخارجّية العماني، بدر البوسعيدي.

اآلراء حول عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك، مثل أهمية دعم كافة الجهود للوصول إلى 
واتفق الوزيران، وفق البيان، على "الحفاظ على قناة االتصال  السالم واالستقرار في المنطقة".

 المباشرة وزيادة التعاون".
 1/3/2021، 48عرب 

 
 خال  بين كوهين وكوخافي بشأن الرد على إيران .21

العبرية، الليلة الماضية، أن خالفات ظهرت في المواقف بين رئيس جهاز الموساد  12كشفت قناة 
يوسي كوهين، من جانب، ورئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي، من جانب آخر، حول 

 في خليج عمان.طبيعة الرد الالزم على الهجوم المنسوب إليران ضد سفينة لرجل أعمال إسرائيلي 
وبحسب القناة، فإن الخالف في اآلراء نشب خالل مناقشة حساسة عقدت يوم األحد الماضي 
بمشاركة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، لمناقشة طبيعة رد الفعل الذي ينبغي أن تقوم به 

لب برد جريء خارج الصندوق، في ووفًقا للقناة، فإن رئيس الموساد قدم رأًيا حاًدا للغاية وطا إسرائيل.
 حين طالب كوخافي برد بطريقة معتدلة وفورية وبما ال يزيد من عتبة اللهب.

 2/3/2021القدس، القدس، 
 

 وزير إسرائيلي: قوة كوماندوز إيرانية هاجمت السفينة .22
يوم االثنين، إن عضو المجلس المصغر "الكابنيت"، قال يؤاف غاالنت وزير التعليم اإلسرائيلي، و 

التقديرات تشير إلى أن قوة كوماندوز بحري إيرانية قامت بعملية إبحار في الليل ونصب لغًما متفجًرا 
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وأوضح غاالنت  ي في خليج عمان ما أدى لتضررها.في السفينة التي يملكها رجل أعمال إسرائيل
وهو جنرال عسكري إسرائيلي في حديث الستديو موقع يديعوت أحرونوت، إن هذه التقديرات 

وأشار إلى  استنتجها من خالل الصور التي شاهدها بعد الهجوم، وليس بناًءا على معلومات لديه.
 خارجي للسفينة وليس من داخلها.أن هذا اللغم المتفجر خارجي، وضع من الهيكل ال

ولفت إلى أن إيران حصلت على معلومات حول هوية السفينة بطريقة سهلة جًدا من خالل الدخول 
 للشبكات المفتوحة ومعرفة أصحاب السفن.

 1/3/2021القدس، القدس، 
 

 ميدل إيست آي: تصدير األسلحة اإلسرائيلية أمر مروع حتى لتل أبيب .23
( اإلخباري البريطاني إن الشرطة السرية اإلسرائيلية Middle East Eyeقال موقع ميدل إيست آي )

تاجر سالح إسرائيلي، في إطار ما بات  20ألقت القبض خالل الشهور الماضية على ما ال يقل عن 
 يعتبر اآلن إحدى أكبر فضائح صناعة األسلحة اإلسرائيلية في التاريخ.

ويرى المخرج والصحفي المستقل المهتم بالشأن اإلسرائيلي، أنطوني لوينشتاين أن الفضيحة األخيرة 
ليست سوى أحدث مثال على "فساد" قطاع الصناعات الدفاعية اإلسرائيلي، مؤكدا أن "تل أبيب 
تمتلك صناعة دفاعية غير منظمة إلى حد كبير، مما يسمح للحكومة وشركاتها الخاصة ببيع 

سلحة ومعدات المراقبة والتكنولوجيا الفائقة لبعض أكثر األنظمة استبداًدا في العالم، من أوغندا األ
 وصوال إلى الفلبين".

 1/3/2021الجزيرة.نت، 
 

 2020عوائد إسرائيل من غاز"ليفياثان" تجاوزت المليار شيكل في  .24
صرح وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس بأن عوائد الدولة من عملية ضخ  -)د ب أ( -تل أبيب

 2020بيعي من حقل ليفياثان البحري وتصديره إلى كل من مصر واألردن خالل عام الغاز الط
ونقلت هيئة البث عن الوزير القول إن  شيكل(. 3.3مليار شيكل )الدوالر يعادل  1.1تجاوزت 

التوقعات بالنسبة ألرباح العام الحالي تفوق الثالثة مليارات شيكل، على أن تصل لعشرة مليارات 
ويرى شتاينتس أن "الربح األكبر يتمثل في تقليص حجم الملوثات في  ستقبل القريب.شيكل في الم

البالد بعد وقف االعتماد على السوالر والفحم الحجري في عمليات إنتاج الطاقة واستخدام الغاز 
 الطبيعي عوضا عنهما".

 1/3/2021القدس، القدس، 
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 منهم فقراء %30دراسة: اإلسرائيليون يعانون نقصا بالتغذية و .25
الوقت قد حان لطرح قضية األمن الغذائي قال باحثان إسرائيليان إن ": عدنان أبو عامر -21عربي

، 2021على جدول األعمال اإلسرائيلي،  ألن هذه المسألة تحيط بها كثير من الشكوك في عام 
وسيكون لها العديد من العواقب الوخيمة، كما أن افتقار اإلسرائيليين إلى األمن الغذائي يعتبر مشكلة 

على حصانة لدولة، ومناعتها، ألنه يضعف أداء اقتصادية واجتماعية وصحية تؤثر بشكل مباشر 
 اإلسرائيليين نحو دولتهم، ويخفض قدرتهم على تحقيق أهدافها".

ليوت باريه، في ورقة بحثية نشرها موقع "زمن إسرائيل"، وترجمتها "عربي "، 21وأضاف آرون ترون وا 
خلفيات االجتماعية أن "افتقار األمن الغذائي يتركز في الفئات الضعيفة اإلسرائيلية، من ال

واالقتصادية المنخفضة، خاصة األطفال والمسنين، فإسرائيل "دولة جزيرة"، وال تعتمد على جيرانها، 
لذلك فهي ملتزمة بضمان الزراعة المحلية والواردات المنتظمة التي توفر الغذاء بكميات ونوعية 

 مناسبة لفترات طويلة، للتعامل مع األزمات".
يعانون انعدام األمن الغذائي، ويشمل  %22.6ألف أسرة إسرائيلية، بنسبة  656وأشارا إلى أن "هناك 

ألف طفل، وقبل كورونا أفاد مسح دولي أجرته منظمة الصحة العالمية وجامعة بار إيالن بأن  799
أفادوا بأنهم يذهبون للمدرسة، أو ينامون جائعين،  9-6طفال اإلسرائيليين في الصفوف من األ 10%

بسبب عدم وجود ما يكفي من المال لتناول الطعام في المنزل، وبالتالي يذهب األطفال للنوم وهم 
 جائعون".

وأوضحا أن "النتيجة المباشرة لهذه الحماقة أن األطفال اإلسرائيليين تتراكم عليهم فجوات تنموية 
واجتماعية في الصحة قد يتعذر إصالحها، ألن المعطيات اإلسرائيلية تتحدث أنه منذ اندالع الوباء، 

 %50ر، ومن اإلسرائيليين يعيشون في فق %30دقع، وأسرة إسرائيلية في فقر م 268,000تعيش 
 طلبوا المساعدة لكنهم لم يحصلوا عليها". %24يعانون من صعوبات اقتصادية، و

 2/3/2021، "21موقع "عربي 
 

 ل يعلن إحباط تهريب مخدرات من مصراالحتال  .26
يوم الثالثاء، إحباط عملية تهريب مخدرات قيمتها نحو مليون أعلن الجيش اإلسرائيلي، صباح 

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإنه تم تحديد محاولة  لحدود المصرية.ونصف المليون شيكل، على ا
عدد من المشتبه بهم تهريب تلك المخدرات من األراضي المصرية، وتم إحباط العملية ومصادرة نحو 

أشخاص  5وتم منذ نحو شهر إحباط محاولة أخرى بقيمة ماليين الشواكل، واعتقل  كيلو غراًما. 80
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يب منذ أسبوع مهربين مصريين برصاص الجيش اإلسرائيلي خالل محاولة في المكان، فيما أص
 مماثلة.

 1/3/2021القدس، القدس، 
 

 نيين تسفر عن مقتل مستوطن إسرائيليهجمات استيطانية على فلسطي .27
: نفذت قوات االحتالل حمالت اعتقال واسعة النطاق طالت أسرى محررين وأشقاء، من عدة هللارام 

مناطق بالضفة الغربية، في الوقت الذي نفذ فيه المستوطنون سلسلة هجمات إرهابية، أسفر أحدها 
 ل أحدهم، خالل الهجوم على سائق حافلة في القدس المحتلة.عن مقت

وشهد مخيم نور شمس التابع لمحافظة طولكرم شمال الضفة، مواجهات بين المواطنين وقوات 
االحتالل اإلسرائيلي، خالل اقتحامها للمخيم، قام خاللها جنود االحتالل بإطالق قنابل الصوت 

، كما قاموا باقتحام منازل المواطنين، وتفتيشها وخربوا والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين
 محتوياتها بشكل متعمد.

 1/3/2021القدس العربي، لندن، 
 

 استهدا  مستوطنة "بيت ايل" بالعبوات والزجاجات الحارقة .28
تمكن شبان فلسطينيون في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من استهداف مستوطنة "بيت ايل" 

زجاجات حارقة  4وذكرت القناة السابعة العبرية أن  شمالي رام هللا بالعبوات والزجاجات الحارقة.
يأتي ذلك بعد يوم من إلقاء زجاجتين  .صوب الجهة الغربية من المستوطنة وعبوة أنبوبية ألقيت

حارقتين باتجاه ذات المستوطنة عبر مركبة فلسطينية مرت من المكان، كما ألقيت عبوة ناسفة قبل 
 أيام على نفس المنطقة.

 1/3/2021، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك
 

 أشهر 6االحتالل يبعد المرابطة المقدسية خديجة خويص عن األقصى  .29
يوم االثنين، المرابطة المقدسية خديجة ل "اإلسرائيلي"، مساء سلمت قوات االحتال :القدس المحتلة

خويص، قراًرا باإلبعاد عن المسجد األقصى، بعد ساعات من اعتقالها من داخل مصلى باب الرحمة 
وأفادت مصادر مقدسية أن سلطات االحتالل أفرجت عن المرابطة  في المسجد األقصى المبارك.

 أشهر. 6بإبعادها عن المسجد األقصى والطرق المؤدية إليه  خويص بعد تسليمها قرارا يقضي
 1/3/2021، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك
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 متزمتون يهود يعتدون مجددا  على دير الكنيسة الرومانية في القدس .30
: قال مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في األرض المقدسة، إن مجهولين أضرموا، أمس، القدس

 النار في مدخل دير الكنيسة الرومانية في القدس ولكن نجح الكاهن المحلي بإخماد النار بسرعة.
د المتزمتين وأضاف، "هذا هو التخريب الرابع في شهر الذي يستهدف ذات الدير، ويعتبر اليهو 

 المعتدين المحتملين".
 2/3/2021األيام، رام هللا، 

 
 االحتالل يهدم منزال  ومنشأة تجارية في القدس واعتداءات جديدة للمستوطنين في مناطق عدة .31

جبار محافظات : أقدمت سلطات االحتالل على هدم منزل مؤلف من طابقين في بلدة العيسوية وا 
قة الصناعية بالقدس المحتلة، وأخذ قياسات منزل مقدسيَّين على هدم منشأتهما التجارية في المنط

 .ت لحمدمه في بلدة الخضر، جنوب بيتمهيدا له
 2/3/2021األيام، رام هللا، 

 
 أول سفير لإلمارات يقدم أوراق اعتماده لدى الرئيس اإلسرائيلي .32

الناصرة: قدم سفير اإلمارات األول في دولة االحتالل محمد محمود آل خاجة أوراق اعتماده لرئيسها 
واعتبر وزير الخارجية في حكومة االحتالل غابي أشكنازي  في القدس المحتلة. رؤوفين ريفلين

يوما تاريخيا إضافيا في الشرق األوسط “وصول سفير اإلمارات إلى إسرائيل لتسليم أوراق اعتماده 
جاءت أقوال أشكنازي خالل استقباله آل خاجة في ”. وخطوة كبيرة لتعزيز السالم بين الدول والشعوب

وقال أشكنازي إنه سعيد بالتطور السريع للعالقات بين إسرائيل واإلمارات  في القدس المحتلة.مكتبه 
وأعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية عبر حسابها على  ”.وبتحقيق حلم السالم بين الثقافات وبين الناس

دا لدى إسرائيل هو شبكة التواصل االجتماعية تويتر، أن السفير اإلماراتي الذي تم تعيينه ليكون معتم
محمد محمود آل خاجة. ومن المقرر أن يبقى سفير اإلمارات في إسرائيل ثالثة أيام ثم يعود إلى 

 بالده لحين إنهاء الترتيبات في إعداد مقر السفارة والمسكن الذي سيقيم فيه السفير.
 1/3/2021، القدس العربي، لندن

 
 سمية للدولة العبريةفلين يدعو ولي عهد أبوظبي للقيام بزيارة ر ير  .33

تل أبيب: في حفل تقديم سفير اإلمارات في تل أبيب، محمد آل خاجة، أوراق اعتماده، أمس 
)االثنين(، انتهز الرئيس اإلسرائيلي، رؤوبين رفلين، الفرصة، ليوجه دعوة رسمية لولي عهد أبوظبي، 
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بين البلدين فاتحة لسالم شامل في الشيخ محمد بن زايد، ليقوم بزيارة إلى إسرائيل. وقال إن العالقات 
المنطقة يجب أال يفّوتا بها فرصة تعزيز عالقات متينة، ينطلق منها كل أنصار السالم لبناء مستقبل 

 زاهر لجميع الشعوب.
 2/3/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 سفيرا االمارات و"إسرائيل" ينشران مقاال  مشتركا   .34

وسفير إسرائيل في أبوظبي، ايتان سفير اإلمارات في تل أبيب، محمد آل خاجة، نشر  تل أبيب:
اإلماراتية، « االتحاد»، مقااًل مشتركًا بتوقيعهما، أحدهما باللغة العربية نشرته صحيفة أمسنائيه 

اإلسرائيلية. وقد كشفا أنهما « يديعوت أحرونوت»والثاني بالعبرية وبالمضمون نفسه، نشرته صحيفة 
 شرا لقاءات دائمة في أبوظبي ومداوالت في أفضل السبل لعالقات ممتازة بين البلدين.با

 2/3/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 " العبرية: الرياض وتل أبيب تريدان المشاركة بصياغة أي اتفاق نووي11قناة "كان .35
بايدن لالتفاق كشف تقرير عبري عن تحذير مسؤولين في الديوان الملكي السعودي، من عودة إدارة 

النووي مع إيران، بالصيغة القديمة قبل انسحاب واشنطن، مشددين على أن المملكة و"إسرائيل" ينبغي 
 مشاركتهما في صياغة أي اتفاق جديد.

" العبرية الرسمية، وأشار إلى 11ونقل التصريحات روعي كايس مراسل الشؤون العربية في قناة "كان
"الرياض اليوم ليست هي قبل سنوات قليلة، ولن تعود ألسباب قول المسؤولين السعوديين إن: 

مفهومة لالتفاق النووي في شكله السابق، بحيث تمنح إيران مئات الماليين من الدوالرات لنشر 
سرائيل صياغة اتفاق جديد"،  إرهابها في المنطقة". وأضاف: "طالبوا بمشاركة كل من السعودية وا 

المملكة أو يتم عرقلة فروع إيران في المنطقة، فسيتعين عليها اتخاذ وقالوا إنه "في حال لم تشارك 
 خطوات للدفاع عن نفسها".

 2/3/2021، "21موقع "عربي 
 

 دمشق تطالب مجلس األمن الدولي ب دانة االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة .36
طلبت وزارة الخارجية السورية االثنين من األمم المتحدة إدانة "االعتداءات : أ ف ب - دمشق

اإلسرائيلية المتكررة" على أراضيها، غداة ضربات إسرائيلية جديدة استهدفت مواقع عدة في محيط 
ووجهت الخارجية السورية رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن قالت  دمشق.
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مت سلطات االحتالل اإلسرائيلي )...( على ارتكاب عدوان جديد على أراضي الجمهورية فيها "أقد
 العربية السورية وذلك عبر إطالقها موجات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجوالن السوري المحتل".

ءلة واعتبرت أن االعتداءات المتكررة تأتي في وقت تعرف فيه إسرائيل "أنها لن تكون في موقع المسا
 على جرائمها".

 1/3/2021، القدس، القدس
 

 إيران تنفي ضلوعها في انفجار سفينة إسرائيلية .37
قال متحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون اليوم االثنين إن  لندن:

ُعمان طهران ترفض بشدة مزاعم إسرائيل بضلوعها في انفجار سفينة مملوكة إلسرائيل في خليج 
، مؤكدًا أن أمن منطقة الخليج «نرفض بشدة هذا االتهام»وقال سعيد خطيب زاده:  األسبوع الماضي.

 بالنسبة إليران.« مهم جداً »
 1/3/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 عام مواجهة التطبيع" -2021الجزائر.. انطالق فعاليات "عام  .38

لحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، اليوم االثنين، نظم اتحاد الكتاب الجزائريين وا: وكاالت –الجزائر 
ودعا المشاركون في الملتقى إلى  ملتقى "الجزائر ضد التطبيع"، بحضور شعبي وحزبي ورسمي.

تنظيم حملة دولية لمواجهة موجة التطبيع العربي الرسمي، والتي خضع لها العديد من الحكومات 
 واألنظمة العربية.

 1/3/2021، المالمركز الفلسطيني لإلع
 

واشنطن تدعو إسرائيل لالمتناع عن خطوات أحادية تشدد التوتر وتصعب التوصل إلى حل  .39
 الدولتين

د برايس الليلة الماضية، إسرائيل، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية األميريكية ن -وفا -واشنطن 
الى االمتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تشدد التوتر وتصعب التوصل الى حل الدولتين. مؤكدا 

ورفض برايس القول  معارضة واشنطن للخطط اإلسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
ء قرار سابقتها بأن المستوطنات ال تخرق القانون ما اذا كانت اإلدارة األميركية الجديدة تنوي إلغا

 الدولي.
 2/3/2021الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 مشعشع: األزمة المالية لألونروا ستبقى لسنوات .40
يوم سطينيين "أونروا"، سامي مشعشع، لقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الف: رام هللا

االثنين، إن "هناك العديد من الدول الكبرى تدعم االستقرار المالي لألونروا، من خالل تقديم الدعم 
 الالزم لها لمنع حدوث أزمات جديدة تؤثر على خدماتها، لكن ذلك لم يحل األزمة المالية".

لمؤتمر الدولي الذي سيعقد بتحضيرات من دولة ولفت "مشعشع"، خالل تصريحات صحفية، إلى أن ا
السويد هذا العام لضمان تمويل األونروا، لن ينهي األزمة المالية، التي ستبقى الوكالة تعاني منها 

 خالل األعوام القادمة.
األونروا "عودة التبرعات األميركية  وردًّا على سؤال حول عودة الدعم األميركي، قال المتحدث باسم

 كما كانت سابًقا، ستحل جزًءا من األزمة المالية، ولكن ال يعمل على إنهائها بالكامل".
 1/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األورومتوسطي يرحب بخطاب وقعه مئات النواب األوربيين ضد خطة الضم .41

 450رحب المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، اليوم االثنين، بتوقيع نحو  :)د ب أ( -غزة
برلمانًيا أوروبًيا على خطاب موجه إلى وزراء الخارجية في االتحاد األوروبي لتجديد الضغط على 

 إسرائيل من أجل وقف خطة "الضم الفعلي" ألجزاء من الضفة الغربية.
بياه، إن موقف البرلمانيين األوروبيين يتسق مع القانون الدولي بشأن  وقال المرصد الحقوقي في

حظر أي ضم ألراض محتلة إلى الدولة المحتلة بما ينطوي عليه ذلك من انتهاكات تهجير السكان 
 المدنيين بشكل قسري.

 1/3/2021القدس، القدس، 
 

 ”واتساب“الغارديان: السلطات األمريكية تحقق مع شركة برامج تجسس إسرائيلية حول استهدا   .42
تقريرا لمراسلتها في واشنطن ستيفاني كيرتشغاسر، قالت فيه إن ” الغارديان“: نشرت صحيفة لندن

تواجه تحقيقات تتعلق بطلبها من شركة واتساب ” أن أس أو غروب“التجسس اإلسرائيلية شركة برامج 
 .2019استهداف عمالء لها في 

تواجه تدقيقا جديدا من وزارة العدل األمريكية بعد أشهر من ” أن أس أو غروب“وقالت الصحيفة إن 
ويجب أن تكون خاضعة ” ةقوية وخطير “حديث شركات التكنولوجيا عن الشركة اإلسرائيلية بأنها 

 لقوانين مكافحة القرصنة اإللكترونية األمريكية.
 1/3/2021القدس العربي، لندن، 
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 التساؤالتدحالن يثير  –تحال  حماس  .43
 محمد عايش
ثمة تحالف غير معلن يتشكل تدريجيًا في قطاع غزة، بين حركة حماس التي تحكم القطاع، وتيار 
القيادي المنشق والمفصول من حركة فتح محمد دحالن، وقد تجلى ذلك بعودة عدد من عناصر 

على خلفية ورموز هذا التيار إلى القطاع، بمن فيهم بعُض من صدرت بحقهم أحكام قضائية 
 انتهاكات سابقة.

بعض العائدين إلى القطاع كانت قد صدرت بحقهم أحكام باإلعدام، وبعضهم كان مطلوبًا ألجهزة 
( وليس فقط، من دون أي مساءلة أو VIPأمن حماس، والمفاجأة أنهم دخلوا القطاع من بوابة الــ)

ألقل تم تجاوزها ألسباب سياسية مراجعة، ما يعني أن ملفاتهم تم إغالقها وطي صفحتها، أو على ا
وفصائلية، فيما تُبرر حماس ذلك برغبتها االنفتاح على الجميع وتحقيق المصالحة ومحاولة إنهاء 

 االنقسام الداخلي، وتقول إن القطاع أصبح مفتوحًا لكل فلسطيني على اختالف انتمائه وتوجهاته.
ماس، التي تحكم قطاع غزة، وفتح التي واقع الحال، أن االنقسام الفلسطيني حاصل بين حركتي ح

تحكم الضفة الغربية، وبالتالي فإن أي مصالحة ناجحة، تستوجب وجود هذين الطرفين بالضرورة، 
هذا طبعًا مع عدم التقليل من أهمية الفصائل والقوى األخرى، وضرورة حضورها ومشاركتها في أي 

فإن التقارب بين أي من المتخاصمين )فتح مصالحة لتشمل المكونات السياسية كافة، وفي المقابل 
نهاء االنقسام السياسي. ما  أو حماس( مع طرف ثالث، ال يعني بالضرورة االقتراب من المصالحة، وا 
حدث في قطاع غزة في السنوات األخيرة هو أن الباب ُفتح على مصراعيه لتيار دحالن في حركة 

، التي تحكم الضفة الغربية وتهيمن على السلطة فتح، وهذا التيار ُيمثل انشقاقًا داخل حركة فتح
الفلسطينية منذ تأسيسها، أي أنه ليس فصياًل سياسيًا أو حزبًا مستقاًل، ظهر على قاعدة االختالف 
السياسي الطبيعي في الرؤى والبرامج، كما أن األهم من ذلك أنه ممول ومحسوب على دول في 

، وتدعم المشاريع المضادة لحماس والحركة المنطقة، تتناقض بشكل مباشر مع حركة حماس
اإلسالمية، وهو ما يفتح باب الكثير من األسئلة عن سر التقارب بين الطرفين، اللذين يتناقضان 

 منطقيًا وسياسيًا وأيديولوجيا؟
ورغم ذلك فالتقارب بين حماس ودحالن، أو التحالف التدريجي غير المعلن بينهما، ال يثير األسئلة 

نما في توقيته أيضًا، فقد تصاعدت وتيرته بعد صدور المرسوم الرئاسي بإجراء في ذاته ف قط، وا 
االنتخابات الفلسطينية، وا عالن كل من حماس ودحالن ترحيبهما بإجراء االنتخابات، كما أنه يأتي 
متزامنًا مع جهود المصالحة الحقيقية بين فتح وحماس، وبلغ ذروته مؤخرًا بعودة عدد من رموز هذا 

عامًا على الغياب. ما يحدث هو أن تيار دحالن  15التيار المنشق وقادته إلى القطاع بعد أكثر من 
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بدأ يتسلل تدريجيًا إلى المشهد السياسي الفلسطيني، ويستحوذ على مكان له، ويريد هذا التيار أن 
التيار أن يحل بدياًل عن الرئيس عباس )فتح األم( وبديال عن حماس التي تحكم غزة، ويرى هذا 

االنتخابات العامة المقبلة، خاصة التشريعية في مايو المقبل قد تكون فرصته التي لن تتكرر في 
العودة إلى المشهد السياسي، والحصول على الشرعية الالزمة وطرح نفسه بدياًل. تأتي هذه التحركات 

يرأس تحريره الصحافي البريطاني الذي « ميدل إيست آي»المحمومة لتيار دحالن بعد أن كان موقع 
ثمة خطة لدى ثالث دول عربية »تقريرًا يقول إن  2016المعروف ديفيد هيرست قد نشر في عام 

والمفارقة أن « وبموافقة إسرائيلية من أجل تنصيب دحالن بدياًل لعباس على رأس السلطة الفلسطينية
خابات حاليًا. كما أن هذه الدول العربية الثالث هي التي ضغطت وتضغط من أجل إجراء االنت

واشنطن تدرس استبدال »أن  2020السفير األمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان قال أواخر عام 
الغريب في كل هذه المقاربة هو استمرار حماس في التقارب أو التحالف مع «. عباس بدحالن

 دحالن، على الرغم من كل هذه المعطيات التي تؤكد على أمرين مهمين:
التقارب مع دحالن ُيشكل خطرًا على المستقبل السياسي لحركة حماس، كونه محسوبا على قوى أواًل: 

 دولية تتناقض معها وتريده بدياًل عنها، ومخرجًا لحكمها في غزة.
ثانيًا: هذا التقارب يؤدي إلى تعميق االنقسام الداخلي ويجعل الوصول إلى المصالحة الفلسطينية أبعد 

 ة، إذ كيف سيتصالح الرئيس عباس مع الحركة التي تتحالف مع خصومه؟وأكثر تعقيدًا وصعوب
ضافة إلى هذا وذاك فإن مشاركة تيار دحالن في االنتخابات المقبلة سيعني بالضرورة أن حركة  وا 
فتح ذاهبة إلى مزيد من التفتيت واالنقسام، وأن فصياًل فلسطينيًا جديدًا في طريقه إلى الظهور، وأنَّ 

سيحصل على الشرعية الالزمة عبر التمثيل في المجلس التشريعي، وربما في مؤسسات هذا الفصيل 
 أخرى.. والسؤال المهم هنا: ما مصلحة حماس في كل هذا؟

 2/3/2021القدس العربي، لندن، 
 

 كي  يمكن أن تكون االنتخابات فرصة للتغيير؟ .44
 هاني المصري

بات أواًل قفزة في المجهول، ال سيما من دون ما زلت مقتنًعا أكثر من السابق بأن إجراء االنتخا
االتفاق على برنامج القواسم المشتركة، خصوًصا السياسية، وأسس الشراكة، وتوحيد المؤسسات، 
نهاء االنقسام والهيمنة من فصيل على السلطة في الضفة الغربية والمنظمة، وهيمنة فصيل على  وا 

اوية الحمساوية، وما يمكن أن تقود إليه االنتخابات السلطة في قطاع غزة، وفي ظل التفاهمات الفتح
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من شرعنة االنقسام، وتجديد الشرعية للقيادة والنخب الحاكمة هنا وهناك، والحفاظ على الوضع 
 القائم، هذا إذا لم تكن خطوة إلى الوراء وتعّمق االنقسام.

 عقبات أمام االنتخابات
يحاصر االنتخابات، ويهددها باإللغاء أو التأجيل، إن ما يجري على األرض يؤكد ذلك، فاالنقسام 

بدليل عدم معالجة معاناة غزة، وتأجيلها مع كل إفرازات االنقسام إلى ما بعد االنتخابات، وعدم أخذ 
الرئيس محمود عباس حتى اآلن بالتوصية الجماعية لحوار القاهرة بخصوص تعديل قانون 

لغاء استقالة الموظفين وقبولها االنتخابات، فيما يخص خفض سن الترشح، ورف ع نسبة تمثيل المرأة، وا 
كشرط للترشح، وعدم المحكومية، وتخفيض الرسوم والتأمين، إضافة إلى عدم تعريف من هي 
الشرطة التي ستوفر أمن المقرات االنتخابية في قطاع غزة، وااللتباس بشأن ما جاء في قانون 

 في انتخابات تشريعية للسلطة.االنتخابات حول انتخاب رئيس دولة فلسطين 
كما توجد خالفات أخرى حول تفسير وتطبيق مرسوم الحريات، وعدم  إطالق سراح كل المعتقلين 
على خلفية سياسية،  وعدم شموله قضايا مهمة كالمواقع اإللكترونية المحجوبة، وتوجيه تهديدات 

أخرى، وتأجيل البت بمعالجة تغّول  بالمنع بالقوة لكل من يفكر من أعضاء "فتح" بالترشح ضمن قوائم
السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، رغم أنه أمر خطير جًدا يهدد نجاح العملية االنتخابية 
ونتائجها، فضاًل عن الخالف حول اتفاقية الغاز، وعدم وضوح الصورة حول مصير اجتماع آذار 

نتخابات، الذي لم يحدد موعده حتى اآلن، الذي يعالج المنظمة، الركن الثالث واألهم في مسلسل اال
 مع إطالق تصريحات قيادية بتأجيله إلى ما بعد االنتخابات التشريعية.

لقد بتنا في وضع أصبح فيه عدم إجراء االنتخابات مطروًحا، ولكنه أمر صعب جًدا، وله تداعيات 
الشعبي، إال إذا وفر كبيرة، ألن التأجيل سيكون سببه داخلًيا، ويتعلق بالخوف من التصويت 

االحتالل الذريعة. فالتأجيل سيقضي على ما تبقى من مصداقية وشرعية للسلطة والقيادة والنخبة 
الحاكمة أمام الشعب الفلسطيني أواًل، والعالم كله ثانًيا، ومن المفترض أن إجراء االنتخابات بات 

نحوها، ولكنه يحمل مفاجآت  تحصياًل حاصاًل ومفروًضا بعد كل التحضيرات واالندفاع الشعبي
 ستقلب كل الحسابات والمخططات.

ولتوضيح ما سبق نشير إلى أن القاطرة التي حملت التفاهمات بين حركتي فتح وحماس هي االتفاق 
على التركيز على إجراء االنتخابات أواًل، وتأجيل كل شيء إلى ما بعدها، وعلى هندسة االنتخابات 

الل االتفاق على تشكيل قائمة وطنية واحدة، وعلى أن يكون الرئيس لتأتي بنتائج مضمونة، من خ
محمود عباس مرشًحا توافقًيا لالنتخابات الرئاسية، واالتفاق على تشكيل حكومة توافقية مقبولة دولًيا 

 بغض النظر عن نتائج االنتخابات.
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 ولكن كيف؟ على الرغم من كل ذلك، يمكن تحويل االنتخابات من مشكلة إلى فرصة للتغيير.
 القائمة الواحدة في مهب الريح

لقد جرت الرياح بما ال تشتهي سفن التفاهمات، بدليل أن القائمة الوطنية الموحدة تواجه صعوبات 
كبيرة جراء المعارضة الواسعة لها من داخل "فتح" و"حماس" والفصائل اليسارية، ومن داخل الشعب 

م االتفاق على برنامج مشترك، محاولة لاللتفاف والتحايل الذي يعتبرها، بسبب استمرار االنقسام وعد
 على اإلرادة الشعبية.

ذا لم تنجح المحاوالت لتشكيل قائمة وطنية واحدة ستنهار بقية التفاهمات، بما في ذلك االتفاق على  وا 
ذا نجحت ستكون القائمة مشكلة من  أن يكون الرئيس مرشًحا توافقًيا في االنتخابات الرئاسية. وا 
حركتي فتح وحماس وبعض الفصائل الميكروسكوبية، وليس مضموًنا فوزها، بل ستواجه سيناريوهات 

 عدة.
 القدوة: إما االستمرار أو االنتحار السياسي

سيفتح انهيار التفاهمات الباب لكل االحتماالت على إمكانية عقد أو تأجيل االنتخابات، وعلى 
 من المشاركة، ويمكن في هذه الحالة أن "تدعوس" القوائم نتائجها، بحيث يمكن أن تصبح مغالبة بداًل 

بعضها بعًضا، بحيث يمكن أن تسعى "فتح" للفوز مع حلفائها، وكذلك "حماس" وحلفاؤها، أو سيظهر 
طرف ثالث قوي مشكل من قائمة الدكتور ناصر القدوة، خصوًصا إذا ما تلقت الدعم، أو المشاركة 

غوثي، من دون أن يعني ذلك التخلي عن مخططه لخوض الكاملة، من األسير مروان البر 
في القائمة، أي من دون أن يكون له  132االنتخابات الرئاسية، من خالل أن يكون المرشح رقم 

فرصة بالفوز، ويضمن الترشح لالنتخابات الرئاسية، إضافة إلى تلقي القائمة الدعم من حركة فتح 
 واليسار والمستقلين.
تكثف المحاوالت الفتحاوية إلقناع ناصر القدوة بعدم المضي في مخططه لخوض وفي هذا السياق، ت

 االنتخابات على رأس قائمة وطنية ديمقراطية متنوعة وواسعة قادرة على تحقيق نتائج معتبرة.
ذا خّيرت اللجنة المركزية ناصر القدوة وغيره من "المتمردين" المحتملين بين الفصل أو االلتزام  وا 

خسر، ألن ما قاله القدوة ويكرره وضع سقًفا عالًيا ال يسمح له بالتراجع عنه، حيث غدا بقرارها ست
 التراجع انتحاًرا سياسًيا.

أما إذا اكتفت "المركزية" استلهاًما بطبيعة "فتح" األصلية، التي تجمع كل األطياف، بدعوته للتراجع، 
كه ليجرب حظه، بحيث إذا حصلت مع غض النظر عن قراره بخوض االنتخابات بقائمة مستقلة وتر 

ذا فشلت  القائمة التي سيشكلها على مقاعد كثيرة يمكن أن تحسب بشكل أو بآخر لصالح "فتح"، وا 
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ولم تجتز نسبة الحسم أو حصلت على مقاعد قليلة فستكون درًسا بليًغا له ولكل من تسّول له نفسه 
 شق عصا الطاعة.

ب واختبار مصيري، كون القدوة، ومن معه، ال يسعى الرئيس واللجنة المركزية لفتح في وضع صع
نما للفوز لتحقيق الهدف الذي أعلنه والتزم به، وهو إجراء تغيير في  للحصول على بضعة مقاعد، وا 

 النظام السياسي الذي لم يعد باإلمكان إصالحه.
 "التشريعي" ممر ضروري إلى الرئاسة

وحدها تفتح الطريق على منافسة حامية على  كما أن خارطة سياسية جديدة في المجلس التشريعي
االنتخابات الرئاسية، خصوًصا في ظل نية مروان البرغوثي المنافسة وسط تقديرات بتوفر فرصة 

 كبيرة له بالفوز بغض النظر عمن سيكون منافسه، سواء كان الرئيس عباس أو غيره.
تنازالت، سواء بغض النظر  و"حماس" هي األخرى في وضع صعب، فقد أبدت مرونة كبيرة، وقدمت

عن عودة السلطة إلى التزامات أوسلو، أو بموافقتها على التمثيل النسبي الكامل، وما يعنيه ذلك من 
عدم حصولها على األغلبية، مقابل احتفاظها بالسلطة في القطاع، وتجديد شرعية مشاركتها في 

كة لتنظيمها في الضفة، مع الوعد السلطة عبر االنتخابات، وما يمكن أن تحصل عليه من حرية حر 
 بأن تشارك مشاركة فاعلة بالمنظمة، وهذا كله بات معرًضا لالنهيار.

ما سبق يعني أن محطة االنتخابات التشريعية ونتائجها وثيقة االرتباطات بمحطة االنتخابات الرئاسية 
يد من إمكانية  واستكمال المجلس الوطني. فإذا حصل تغيير جوهري في "التشريعي" يمكن أن يز 

وصول أو عدم وصول قطار االنتخابات إلى االنتخابات الرئاسية، وهذا أمر يستحق التفكير ملًيا من 
البرغوثي الذي ينتظر تشكيل قائمة فتح المركزية، وما إذا كانت تعبر بشكل ديمقراطي عن فتح، 

 مركًزا حتى اآلن على مشاركته في االنتخابات الرئاسية.
ذا وصل القط ار إلى محطته الثانية فمن المشكوك أن يصل إلى المحطة الثالثة، مع ضرورة العمل وا 

والضغط لكي يصل، لكن ضمن مقاربة مشاركة كاملة مقابل وقف الهيمنة والسيطرة، وهذا إن حصل 
 سيؤدي إلى حدوث اختراق وتغيير جوهري في الرئاسة.

 سيناريوهات فيما يخص مروان البرغوثي
ل: تأجيل االنتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر، وهذا بعد معرفة نتائج "التشريعي"، السيناريو األو  

وهو ما يفسر اإلصرار الغريب على أن تكون االنتخابات متتابعة وليست متزامنة، كما ينص القانون 
 ومنطقي.األساسي للسلطة، وكما هو طبيعي 
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همته في اختيار مرشح آخر من حركة السيناريو الثاني: عدم ترشح الرئيس عباس للرئاسة، ومسا
فتح، وهذا أمر صعب في ظل توّجه الرئيس نحو الترشح، ومع تزاحم المتنافسين على الخالفة الذين 

 لن يؤيدوا بسهولة ترشيح مروان البرغوثي.
السيناريو الثالث: عرض منصب نائب الرئيس، أو رئيس المجلس التشريعي، على مروان البرغوثي، 

ذا حصل لن يجد هذا السيناريو االستجابة.ومن غير المر   جح أن يحصل، وا 
السيناريو الرابع: قيام حكومة االحتالل بإطالق سراح مروان البرغوثي، )مع أّن هذا مستبعد، ولكن ال 
يجب إسقاطه كلًيا من الحساب(، ضمن اتفاق ضمني بأال يخوض االنتخابات الرئاسية القادمة، 

لسطين باألسر، وما يمكن أن يسببه من إحراج لحكومة االحتالل، وذلك لكي تتجنب وجود رئيس ف
 وما يمكن أن يؤدي إليه من ضغوط فلسطينية وعربية ودولية إلطالق سراحه.

 التغيير ممكن ... واألمل موجود
إذا كانت االنتخابات تعددية وتنافسية تشارك فيها قوائم ذات رؤية بأهمية وأولوية التغيير والتجديد 

ح الشامل السياسي والديمقراطي والمؤسسي، وتكون جزًءا من أحزاب أو تيارات ال يرتبط واإلصال
نما ستعمل بكل أشكال العمل السياسي قبل وبعد وعبر االنتخابات ومن  وجودها باالنتخابات فقط، وا 

قافية دونها، بما يعني ضرورة طرح برنامج ملموس متعدد األبعاد السياسية والكفاحية واالقتصادية والث
واالجتماعية والقانونية قابل للتحقيق، ترفعه قوائم شكلت على أساس معايير وطنية وديمقراطية 
وموضوعية ومهنية مؤهلة بعيًدا عن الفساد، وتغطي كل المناطق والقطاعات . فهذا يمكن جًدا أن 

ذا عاد األمل سيحقق الشعب الفلسطيني الم  عجزات.يبعث األمل الغائب الذي طال انتظاره، وا 
تأسيًسا على ما سبق، ال بد العمل والضغط إلجراء االنتخابات في مواعيدها، وتوفير ما أمكن من 
مستلزمات أن تكون حرة ونزيهة واحترام نتائجها، من خالل تعديل قانون االنتخابات وفق التوصية 

لمنظور للتغيير المرفوعة من حوار القاهرة. فاالنتخابات فرصة، وربما تكون األخيرة في المدى ا
 اإليجابي، الذي يسير بنا إلى األمام، فهناك تغيير سلبي يمكن أن يحدث ويسير بنا إلى الخلف.

 2/3/2021مركز مسارات، رام هللا، 
 

عادة تعري  من هو الفلسطيني .45  االنتخابات وا 
 أحمد الحيلة
ُتسارع القوى الفلسطينية في تحضير نفسها لالنتخابات التشريعية و"الرئاسية" والمجلس الوطني التي 

آب/ أغسطس على  1تموز/ يوليو، وفي  1أيار/ مايو، وفي  22من المفترض أن تنطلق في 
 التوالي، حسب االتفاق مع حركة "فتح" بقيادة الرئيس محمود عباس.
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ة تقديم صيغة التوازي على صيغة التوالي في انتخابات التشريعي بعد تجاوز النقاش بشأن أهمي
و"الرئاسة" والمجلس الوطني، لضمان إعادة بناء المرجعية القيادية العليا للشعب الفلسطيني )منظمة 

، فإن الحالة 2006التحرير الفلسطينية ومجلسها الوطني( خشية تكرار ما حصل في انتخابات العام 
باتت تتحّدث وتستشرف نتائج العملية االنتخابية ومخرجاتها؛ التي بال شك ستكون الفلسطينية اليوم 

انعكاسًا لمستوى التوافق أو التنافس بين القوى الفلسطينية ذات البرامج السياسية المتباينة أو 
المتعارضة، كما أنها ستكون انعكاسًا لمستوى تأثير وتدخل القوى اإلقليمية والدولية بما تملكه من 
تأثير سياسي وأمني واقتصادي، وفي مقدمتها االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ بالتدخل لصالح فريق 
"أوسلو" وضد فريق المقاومة عبر التهديد أو االعتقال.. ناهيك عن الموقف األمريكي ودول 

 "االعتدال العربي" كالسعودية ومصر واإلمارات..
من التدخل الخارجي ومن فرضية حصول انعطافة في هذا السياق، ولتحصين الحالة الفلسطينية 

سلبية ولو محتملة في موقف وسلوك الرئيس محمود عباس، فإننا سنتوقف في هذا المقال عند نقطة 
واحدة فقط جديرة بالنقاش ألهميتها على مستقبل العملية االنتخابية، وتحديدًا إعادة بناء منظمة 

 التحرير الفلسطينية والتمثيل الوطني.
، بشأن 2021كانون الثاني/ يناير  12، في 2021أصدر الرئيس محمود عباس "قرارًا بقانون لسنة  فقد

(: "تستبدل 2بشأن االنتخابات العامة"، ينص في مادته رقم ) 2007( لسنة 1تعديل قرار بقانون رقم )
ة: دولة عبارتا: السلطة الوطنية، رئيس السلطة الوطنية أينما وردت في القانون األصلي بعبار 

 فلسطين، رئيس دولة فلسطين".
( من القانون األصلي، لتصبح على النحو التالي: 2(: "ُتعّدل المادة )3كما ينص في مادته رقم )

ُيصدر رئيس دولة فلسطين.. مرسومًا رئاسيًا.. يدعو فيه إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أو أي 
 منهما في فلسطين..".

( من القانون األصلي، لتصبح على النحو التالي: 3(: "ُتعّدل المادة )4كما ينص في مادته رقم )
 تجرى االنتخابات لمنصب الرئيس باالقتراع العام المباشر الحر والسري..".
 تلك المواد من قرار الرئيس بقانون؛ تفتح النقاش على األمور التالية:

أواًل: االنتخابات الرئاسية القادمة هي انتخابات لرئيس دولة فلسطين باالقتراع المباشر، وليس لرئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا يعني وفقًا لمقتضيات العدالة وشرعية التمثيل الوطني، أن يقوم 

خاب رئيسه، ولكن مليون فلسطيني( بانت 13الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين والخارج )أكثر من 
ما سيجري وفقًا لهذا المرسوم، فإن من سينتخب الرئيس هم الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع 
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غزة )خمسة ماليين فلسطيني(، ما يعّد تعديًا ومصادرة لحق أغلبية الشعب الفلسطيني في اختيار من 
 يمثله.

ن الشعب يحمل في طّياته تخوفات على ثانيًا: إن اقتصار انتخابات الرئاسة الفلسطينية على جزء م
مستقبل الفلسطينيين في الخارج، وحقهم في التمثيل الوطني ألهم المواقع السيادية موقع الرئيس رئيس 
السلطة التنفيذية، وما قد يعكسه ذلك من تخوفات على حقهم في العودة التي هي أحد أهم ملفات 

ادة الرئيس عباس أو الرئيس القادم. فهل يصبح التفاوض التي تضطلع بها السلطة التنفيذية بقي
الفلسطيني بحاجة إلعادة تعريف الهوية واالنتماء والحقوق، فيصبح الفلسطينيون على درجتين: واحدة 
لمن ينتخب الرئيس بموجب المرسوم أعاله في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخرى لمن هم خارج 

 الغربية وقطاع غزة؟حدود فلسطين التي عّرفها المرسوم بالضفة 
ثالثًا: نصَّ المرسوم على "ُيصدر رئيس دولة فلسطين.. مرسومًا رئاسيًا.. يدعو فيه إلجراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية أو أي منهما في فلسطين"، وفي هذا إشارة إلى مكان وجغرافيا عقد االنتخابات 

المرسوم أعاله، عالوة على أنه ُيعّرف الرئاسية. فالمكان المذكور في المرسوم هو "فلسطين"، أي أن 
الفلسطيني صاحب الحق في اختيار الرئيس هو الفلسطيني فقط المتواجد على أراضي الضفة الغربية 
وقطاع غزة، فإنه يحدد أيضًا جغرافيا فلسطين وجغرافيا الدولة الفلسطينية المستقبلية في الضفة 

 1948شرعية االحتالل في فلسطين المحتلة عام  الغربية وقطاع غزة حصرًا، ما يعني إعادة تثبيت
دون توافق وطني، وهذا يحمل في طّياته خطورة بداللته السياسية القانونية التي قد تعني اإللزام بشكل 
أو بآخر لكافة القوى الفلسطينية التي ستدخل أو تشارك في االنتخابات العامة وفقًا لمراسيم الرئيس، 

 رئيس دولة فلسطين.
: حاصل النقاط السابقة يعّد استمرارًا لطغيان وهيمنة سلطة "أوسلو" على سلطة منظمة التحرير رابعاً 

الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي يتمتع بحقه مجتمعًا في تحديد من 
الدولة  يمثله، كما له كامل الحق في رفض أو قبول أية اتفاقيات سياسية معنية بتحديد مستقبل وشكل

 الفلسطينية ومساحة أراضيها.
خامسًا: هذا المرسوم وتلك المقدمات في العملية االنتخابية، تُفسح مجااًل للشك في ما يرمي إليه أو 
يخطط له الرئيس عباس، بمعنى؛ ماذا لو أوقف الرئيس عباس المسار االنتخابي عقب االنتهاء من 

ة بناء المجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية، االنتخابات الرئاسية، وأغلق الباب على إعاد
على اعتبار أنه قد حاز الشرعية في تمثيل "الفلسطينيين" بصفته رئيسًا منتخبًا لدولتهم العتيدة، 

 وكمقدمة الستعادة مسار التسوية السياسية؟
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ل أن يبدأ، بعيدًا استنادًا لما سبق، فإن القوى الفلسطينية معنية اليوم بتحصين المسار االنتخابي قب
عن مسألة النوايا والثقة، فالسياسة واقع مليء بالمفاجآت خاصة عندما نتحدث عن فلسطين والصراع 
العربي الصهيوني الواقع تحت تأثير العديد من الفاعلين الكبار، والذين يسعون بأغلبيتهم لتثبيت قدم 

السياسي التفاوضي بموجب القرارات  فريق "أوسلو" على ما سواه، تمهيدًا الستعادة حيوية المسار
 الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسالم، واتفاقيات "أوسلو" الموّقعة.

 1/3/2021، "21موقع "عربي 
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