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 اشكنازق يعلق عل  االنتخابات الفلسطينية ويعرب عن قلقه من تزايد قوة حماس  .1
ن، وبردا على سؤال السفيبرة اإلسبرائيلية لدى الصي، وزيبر الخءبرجية اإلسبرائيلي، غءعي أشكنءزيقءل 

طوة أكثبر جدية خإيبريت عن أعء، حول االنتخءعءت الفلسطينية القبريعة، قءل إن "هذه تعدو لنء هذه المبرة ك
من المحءوالت السءعقة، ألسعءب مختلفة. واالنتخءعءت تخدم أجندة أعو مءزن )البرئيس الفلسطيني 

جبري أم ال في نهءية ذا كءنت االنتخءعءت ستإمحمود ععءس( وتوجد عدة تقديبرات في إسبرائيل حول مء 
 األمبر".

واضءف أشكنءزي أن حبركة حمءس تاقد مؤتمبر في مصبر، التي وصفهء عأنهء "براعية هذه الخطوة"، 
وأنه تجبري محءوالت في مصبر للتوصل إلى تفءهمءت. "وتوجد خالفءت لكني أقدبر إنهم سيصلون إلى 

تبروني فإن أشكنءزي قءل إنه انتخءعءت المجلس التشبرياي في شهبر أيءبر/مءيو". وحسب الموقع اإللك
 قلق من تزايد قوة حمءس في قطءع غزة، وأن إسبرائيل تتءعع األحداث.

 2/3/2021، 48عرب 
 
 "الضم"بمواصلة خطة " إسرائيل"السلطة الفلسطينية تتهم  .2

جبرا ات االستيطءن في األبراضي  برام هللا: برفضت السلطة الفلسطينية كل أشكءل وأسءليب وا 
وقءلت وزابرة الخءبرجية، إن أشكءل وأسءليب  عمواقف أممية أوضح وأكثبر حزمًء. الفلسطينية، مطءلعة

جبرا ات االستيطءن تتادد، والنتيجة واحدة، وهي الضم، مضيفة:  إن هذه األسءليب التي تمءبرسهء »وا 
دولة االحتالل لتاميق وتوسيع سبرقتهء لألبرض الفلسطينية كثءعت مستمبر في الفكبر الصهيوني، 

منذ أن تولى اليمين الحكم في إسبرائيل، تءبرة من خالل اإلعالن عن أجزا  من  تجذبرت ميدانيءً 
األبرض الفلسطينية كمحميءت طعياية أو توسيع المحميءت القءئمة، ومن ثم تخصيصهء للعنء  
االستيطءني، وتءبرة أخبرى اإلعالن عن أجزا  من األبرض الفلسطينية منءطق عسكبرية وأمنية مغلقة 

، يتم طبرد المواطنين الفلسطينيين منهء ويحظبر عليهم االقتبراب من أبرضهم، وغيبرهء وميءدين للمنءوبرات
 من األشكءل االستامءبرية التوساية التي تضمن سبرقة المزيد من األبرض الفلسطينية. 

 3/3/2021، الشرق األوسط، لندن
 
 نايف الرجوب: عشرات المعتقلين السياسيين ما زالوا في سجون السلطة بالضفة .3

غزة/ يحيى الياقوعي: برجح النءئب في المجلس التشبرياي نءيف البرجوب أن تلجأ حبركة فتح -لالخلي
لخيءبر تأجيل الاملية االنتخءعية عبرمتهء، إن لم تبرتب وضاهء الداخلي في ظل انقسءم أقطءب قيءداتهء 
نحو قوائم عدة في االنتخءعءت التشبرياية القءدمة. وأشءبر البرجوب في حديث خءص مع صحيفة 
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، عندمء 2017لسطين" إلى أن فتح استخدمت ذات السينءبريو عكل سهولة في االنتخءعءت العلدية عءم "ف
م، على البرغم من 2018أبرجأت عقد االنتخءعءت من شهبر أكتوعبر/ تشبرين األول، إلى أيءبر/ مءيو 

جبرا ات تبرتيعءت عقدهء ونشبر قوائم األحزاب حينهء ثم عقدت في الضفة دون غزة ". صدوبر مبراسيم وا 
وحول تطعيق مبرسوم الحبريءت الذي أصدبره برئيس السلطة محمود ععءس من عدمه عءلضفة، أكد 
البرجوب أن واقع الحبريءت عءلضفة لم يتغيبر شيًئء، فالى البرغم من توقف موضوع االستدعء ات منذ 

 أسعوع، فإن الماتقلين السيءسيين مء زالوا في سجون السلطة ولم ُيفبرج عنهم.

 2/3/2021 ،فلسطين أون الين
 
 فياض: نرفض االستمرار باإلصرار عل  االلتزام الفلسطيني بشروط "الرباعية" بشأن االنتخابات .4

قءل برئيس الوزبرا  الفلسطيني األسعق الدكتوبر سالم فيءض إنه يتاين عدم االلتفءت لمء يسمى : برام هللا
سبرائيل شبروط اللجنة البرعءعية، التي تقضي عضبروبرة االلتزام عءالتفءقيءت المعبر  مة عين منظمة التحبريبر وا 

كشبرط للتبرشح لالنتخءعءت المقعلة أو لالنضمءم للحكومة الفلسطينية، متسءئاًل: لمءذا لم يحصل أعدًا 
 أن اشتبرط المجتمع الدولي التزامءت ممءثلة على أي ٍّ من مكونءت النظءم السيءسي اإلسبرائيلي؟

 2/3/2021، القدس، القدس
 
 طني الديمقراطي الفلسطيني لخوض االنتخابات التشريعيةالقدوة يشكل الملتق  الو  .5

أعلن عضو اللجنة المبركزية لحبركة "فتح" نءصبر القدوة مسء  الثالثء ، عن التوافق على تشكيل 
الملتقى الوطني الديمقبراطي الفلسطيني، على أن يتفق الملتقى في وقت الحق على تشكيل قءئمة 

وعقد القدوة أول اجتمءع موسع له ععبر تقنية "زووم" ضم أكثبر  لخوض االنتخءعءت التشبرياية القءدمة.
من القيءدات الشءعة والنسء  واألكءديميين، وبرجءل أعمءل والقطءع الخءص وقيءدات فتحءوية  230من 

وتم التوافق في االجتمءع على تشكيل أبرعع  من الضفة الغبرعية المحتلة وقطءع غزة والخءبرج.
مءلية، اإلعالم، الشؤون القءنونية، التبرشيحءت، ومجموعة االتصءل، مجموعءت عمل وهي اإلدابرة وال

كمء تم التوافق في  وتم التوافق على أن الاضوية في هذه المجموعءت تاني عدم التبرشح في القءئمة.
االجتمءع التشءوبري األول، على التأكيد حول دعوة األسيبر مبروان العبرغوثي لالنخبراط في الملتقى 

وأكد القدوة:  ن التوافق على عمل عبرنءمج وعيءن ومجموعة من الشاءبرات للملتقى.وقيءدته، فضاًل ع
"على التوافق على أن التمويل يجب أن يكون محليًء، ععبر مسءهمءت أعضء  الملتقى والمواطنين، 

وقدم القدوة اثنين وعشبرين عندًا هي مسودة  ومبرشحي القءئمة وميسوبري الحءل من الفلسطينيين".
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تقى والتي تقعل أي تفءعل أو نقءش الحق في االجتمءع القءدم المخطط عقده ععبر تقنية عبرنءمج المل
 االتصءل المبرئي الخميس القءدم.

 3/3/2021، وكالة سما اإلخبارية
 
 لتعطيل العملية االنتخابيةالضفة  في حال اقتحم االحتالل" ب"خطة طوارئ  نالدي كحيل: .6

النتخءعءت المبركزية الفلسطينية هشءم كحيل، أمس، أن اللجنة برام هللا: أكد المديبر التنفيذي للجنة ا
في حءل اقتحم االحتالل اإلسبرائيلي الضفة وقلب برام هللا، لتاطيل الاملية « ب»لديهء خطة طوابرئ 

زوايء »االنتخءعية، دون الكشف عن تفءصيل الخطة. جء  ذلك خالل لقء  خءص نظ مته مؤسسة 
، شءبرك فيه صحءفيون عبرب )مصبريون وجزائبريون وتونسيون «ومزو »، ععبر تقنية «للفكبر واإلعالم

 ولعنءنيون(، وفلسطينيون. 
 3/3/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 بغزة قادرة عل  تأمين االنتخابات باقتدار "الداخلية"الهيئة المستقلة": " .7

يع عكل قءل مفوض عءم الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسءن عصءم يونس، إن جهءز الشبرطة عغزة يستط
شفءفية وحيءدية واقتدابر تأمين اللجءن االنتخءعية، وتوفيبر الجو الاءم لخوض الاملية االنتخءعية المقعلة. 
وأوضح في تصبريح له أن الشبرطة عغزة عءتت في مكءنة متقدمة من خالل تاءملهء مع الجمهوبر، 

غزة والتي عءلبرغم من  " لدينء برضء تءم لسلوك الشبرطة فيوقءل:وتحسين الخدمءت المقدمة للجمهوبر. 
كل األزمءت إال أنهء تفهمت احتيءجءت المواطنين وسءهمت في حل الاديد من القضءيء". وحدثت 
إشكءلية حول ملف تأمين االنتخءعءت، وال سيمء عاد تصبريحءت صدبرت من إعالميي سلطة برام هللا، 

 زة.مصطلح "الشبرطة الشبرعية" عزيهء البرسمي هي التي ستأمن االنتخءعءت في غ
 2/3/2021، فلسطين أون الين

 
 الفلسطينية توضح آليات توزيع لقاحات كورونا بعد اتهامها بالمحسوبية "الصحة" .8

برام هللا: اعتبرفت وزابرة الصحة الفلسطينية )الثالثء ( تحت ضغط منظمءت المجتمع المدني أنهء وزعت 
ء، على جهءت خءبرج القطءع في المءئة من اللقءحءت المضءدة لفيبروس كوبرونء التي حصلت عليه 10

 12عدد لقءحءت فيبروس كوبرونء التي تسلمتهء الوزابرة علغ »الصحي. وقءلت الوزابرة في عيءن لهء إن 
 «.ألف جبرعة حتى تءبريخه، تم إبرسءل ألفي جبرعة منهء للمحءفظءت الجنوعية )قطءع غزة(
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الغبرعية(، تكفي لتطايم جبرعة للمحءفظءت الشمءلية )الضفة  9,800أن »وأوضحت الوزابرة في عيءنهء 
 90مء نسعته »وأضءفت في عيءنهء أن «. شخص، حيُث ُياطى كل متلقٍّ للقءح جبرعتءن منه 4,900

في المءئة من مجمل عدد اللقءحءت في المحءفظءت الشمءلية، أعطيت للكوادبر الصحية في الانءية 
، والاءملين 19 -ج كوفيد المكثفة عءلمشءفي الحكومية والمشءفي الخءصة، والاءملين في مبراكز عال

في أقسءم الطوابرئ عءلمشءفي الحكومية والمشءفي الخءصة، والاءملين في معنى وزابرة الصحة عبرام هللا 
 «.ونءعلس

 2/3/2021، الشرق األوسط، لندن
 
 يفتتح قسم العمليات في مستشف  حيفا بمخيم برج البراجنة دبور .9

مهوبرية اللعنءنية أشبرف دعوبر، الثالثء ، قسم الامليءت لدى الج السلطة الفلسطينيةافتتح سفيبر : عيبروت
 في مستشفى حيفء في مخيم عبرج العبراجنة التءعع لجماية الهالل األحمبر الفلسطيني.

 2/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فلسطين تفوز بعضوية المكتب التنفيذق لالتحاد العربي للدراجات النارية .10

فءز برئيس االتحءد الفلسطيني للسيءبرات والدبراجءت النءبرية ععد هللا الشابراوي، عاضوية المكتب : برام هللا
 التنفيذي لالتحءد الابرعي للدبراجءت النءبرية، خالل االجتمءع الذي أقيم، ععبر تقنية االتصءل المبرئي.

 2/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 صعباً  مشتركة مع فتح أصبح أمراً بو مرزوق: تشكيل قائمة أ .11

أكد نءئب برئيس المكتب السيءسي السءعق لحبركة حمءس موسى أعو مبرزوق، أن تشكيل قءئمة : غزة
ن هذه القءئمة إمشتبركة مع فتح أصعح أمبرا صاعء، في ظل تغيبر األحوال واألوضءع والمواقف، قءئال 

ن، ان حبركة فتح حتى اآلن تنتظبر وط إلذاعةعو مبرزوق أوقءل  ليس لهء فبرص كعيبرة في النجءح.
المشهد ألن هنءك أكثبر من حديث حول أكثبر من قءئمة، متءعاء "كءن هنءك توافق سءعق مع عضو 
مبركزية فتح جعبريل برجوب، عأن يكون هنءك قءئمة مشتبركة تتحءوبر حولهء فتح وحمءس ولكن مع تغيبر 

خيبر للبرجوب يحمل في طيءته أن األحوال أصعح هذا األمبر صاعء!، وتءعع "ال ندبري، التصبريح األ
كد أو  فتح ستنزل عقءئمة مع من يشءبركهء من الفصءئل وهذا كله تم توضيحه فقط في األيءم األخيبرة".

عو مبرزوق أن حبركة حمءس سوف تجتمع وتتخذ القبرابر عكيفية مشءبركتهء في االنتخءعءت القءدمة، أ
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سطيني في الضفة وغزة والقدس ليس ولكن من الواضح جدا أن تشكيل قءئمة على مستوى الكل الفل
 لهء فبرص كعيبرة في النجءح.

وتءعع "سيكون لنء موقف، وقلنء قعل ذلك في أكثبر من لقء  أن كل الخيءبرات مفتوحة حتى تتضح 
مواقف كل الفصءئل من الموضوع، واالن اعتقد ان كثيبر من الفصءئل أوضحت مواقفهء، عءلتءلي 

الدخول الى االنتخءعءت، ومء هو شكل القءئمة لدخولهء  حمءس ستلتقي وتتخذ موقفء حول كيفية
 االنتخءعءت."

ن حمءس وعقية إوحول تاءمل حمءس مع نتءئج االنتخءعءت إن جبرت، قءل اعو مبرزوق عءلتأكيد 
مكونءت الشاب يجب أن ياتبرفوا عءالنتخءعءت ونتءئجهء، ويتاءملون على هذا األسءس، وعءلتءلي البرأي 

 لذهءب لحكومة توافق وطني ووحدة وطنية حتى لو فءزت في االنتخءعءت.الذي قدمته حمءس هو ا
 2/3/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 حماس: اعتقاالت االحتالل محاولة للتحكم بنتائج االنتخابات .12

ن حملة االعتقءالت التي تشنهء قوات االحتالل في صفوف طلعة الجءماءت أأكدت حبركة "حمءس" 
ية، تستهدف النيل من عزيمة الشعءب الذين يشكلون مبركز االنتخءعءت من أعنء  الكتلة اإلسالم

وقءلت الحبركة في تصبريح صحفي الثالثء ، إن اعتقءالت االحتالل محءولة للتحكم عنتءئج  القءدمة.
 االنتخءعءت ععبر تغييب الشخصيءت النءشطة والمؤثبرة في مجءالت وقطءعءت مهمة من أعنء  شاعنء.

 2/3/2021، موقع حركة حماس
 

 يجب أن نتجاوز مرحلة الماضي التي تركت آثارًا تتوجب معالجتهافتح:  .13
قبربرت الذهءب إلى « فتح»محمود الاءلول، أمس، إن « فتح»برام هللا: قءل نءئب برئيس حبركة 

عءدة االعتعءبر للحيءة الديمقبراطية وتفايل سلطة  نهء  االنقسءم، وا  االنتخءعءت لتحقيق الوحدة الوطنية وا 
يجب أن نتجءوز مبرحلة المءضي التي تبركت آثءبرًا تتوجب »لسطيني التشبرياية. وأضءف أنه الشاب الف

ماءلجتهء، مع األخذ عاين االعتعءبر أن الديمقبراطية كمفهوم وقيم، هي جز  حي من قيم المجتمع 
 «.الفلسطيني

 3/3/2021، الشرق األوسط، لندن
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 لية االنتخابية".. إلنجاح "العم: حماس تتنازل عن شروطها"األخبار" .14
مع استمبرابر توابرد األنعء  عن طبرح أفكءبر على البرئيس محمود ععءس، للتبراجع عن إجبرا  : غزة

تُقءتل  حبركة حمءس،وتاذُّبر إمكءنية فوزهء أمءم « فتح»االنتخءعءت، نتيجة الوضع الداخلي لحبركة 
زًة خطوطًء حمبرا  كءنت األخيبرة للوصول إلى يوم االقتبراع في ظل  تنءمي حظوظهء في الفوز، متجءو  

، فقد حسمت الحبركة، «حمسءوية»وعحسب مصءدبر  «.فتح»تضاهء سءعقًء في أي  حوابرات مع حبركة 
للمضي  نحو االنتخءعءت، حتى « أعو مءزن»أخيبرًا، موقفهء عءالستجءعة لجميع الشبروط التي يطبرحهء 

ن َتسع ب ذلك عإثءبرة غضب داخلي في صفوفهء. وتشمل تلك التنءزالت  قضءيء عديدة، عد ًا من وا 
في غزة، « فتح»تجزئة االنتخءعءت والمحكمة الخءصة عهء، مبروبرًا عءلقضءيء األمنية المبرتعطة عانءصبر 

 وصواًل إلى اإلشبراف األمني على التصويت.
ومناًء من عبرقلة االنتخءعءت وذهءب البرئيس ععءس إلى خطوات أحءدية في ظل  الضغوط األوبروعية 

على إجبرا  االنتخءعءت عءلتتءلي وليس كبرزمة واحدة، « حمءس»، وافقت «برعيءتتجديد الش»عليه لـ
وآخبر خالل اجتمءع األمنء  الاءمين « فصءئلي»على البرغم من استنءد الحبركة إلى موقف إجمءع 

للفصءئل في القءهبرة عضبروبرة التزامن، مقءعل برأي ععءس عءلتفبريق، عحسب المصءدبر. كذلك، وافقت 
سءتهء القضءئية في غزة عأنهء على نات مؤ « حمءس» ، كمء جء  على لسءن عضو «غيبر شبرعية»س 

م الحقًء عءمتنءع ععءس عن اختيءبر أحدٍّ من «فتح»اللجنة المبركزية لحبركة  ، عزام األحمد، وهو مء ُتبرج 
سءت ضمن تشكيلة محكمة االنتخءعءت التي أَعلنهء في مبرسوم برئءسي االثنين  قضءة تلك المؤس 

على « حمءس»َقعل سيطبرة « فتح»عأبرعاة قضءة من غزة كءنوا يتعاون سلطة  المءضي، مكتفيءً 
 عءمًء. 14القطءع، ولم ياملوا في المحءكم التي أعءدت األخيبرة تشكيلهء ألكثبر من 

شءوبرت حبركته في تشكيل المحكمة، وخءصة « فتح»كشف، أن « حمءس»إال أن مصدبرًا قيءديًء في 
فءق القءهبرة الذي نص  على تشكيل المحكمة عشكل توافقي، مشيبرًا أسمء  القضءة من غزة، تنفيذًا الت

لم تاتبرض على األسمء  ولم َتطُلب إضءفة قضءة من الاءملين في القطءع كي ال « حمءس»إلى أن 
 يكون طلعهء ذبرياة لتاطيل االنتخءعءت.

 3/3/2021األخبار، بيروت، 
 

 ر في خيارات شعبناحماس: االحتالل يحاول عبثًا التأثيلالكتلة الطالبية  .15
قءلت الكتلة اإلسالمية، الذبراع الطالعية لحبركة حمءس إن االحتالل الغءشم يحءول ععثء التأثيبر : نءعلس

في خيءبرات شاعنء، ععبر استهداف برموزه وقءدته، فضال عن استهداف طلعة الجءماءت، وخءصة من 
وعيَّنت الكتلة في عيءن  وأهءليهم. أعنء  الكتلة اإلسالمية، ععبر االعتقءل والمالحقة وتهديد الطلعة



 
 
 
 

 

 11 ص             5474 الادد:             3/3/2021  برعاءألا التءبريخ: 

 

                                    

طءلًعء من مختلف الجءماءت من أعنء   20أنَّ االحتالل استهدف منذ أمس أكثبر من  ،صحفي الثالثء 
الكتلة اإلسالمية، إضءفة للحمالت الشبرسة التي شنهء في األسءعيع األخيبرة عحق الكتلة وكوادبرهء. 

يدنء اعتقءالت االحتالل إال إصبرابرا على خدمتكم، ووعدت الطالب عأن "نعقى األوفيء  لكم، ولن تز 
 وعحعكم ودعمكم سنقود ماء سفينة النجءة نحو تحقيق أهدافنء وأهداف شاعنء كءملة".

 2/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عزام: إصالح منظمة التحرير يكون بعقد انتخابات شاملة فيهانافذ  .16
هءد اإلسالمي في فلسطين نءفذ عزام، أن المدخل أكد عضو المكتب السيءسي لحبركة الج: غزة

إلصالح منظمة التحبريبر يكوُن عإجبرا  انتخءعءت شءملة فيهء عايدًا عن البرعط عين المجلس التشبرياي 
وقءل الشيخ عزام، في ندوةٍّ لمنتدى الاالقءت السيءسية عمدينة غزة عمشءبركة عدد  والمجلس الوطني.

إن هنءك إجمءعًء على ضبروبرة إصالح الواقع السيءسي لمنظمة من الكتءب والمحللين، الثالثء : "
وجدد التأكيد على كون حبركة الجهءد  التحبريبر"، الفتًء إلى أن هذا موضوع في غءية األهمية.

اإلسالمي حبريصة على المشءبركة في المجلس الوطني لمنظمة التحبريبر؛ لكونه ُيمثل الفلسطينيين في 
 أمءكن وجودهم كءفة.

 2/3/2021، سطيني لإلعالمالمركز الفل
 

 نائًبا أوروبيًّا بالضغط لوقف استيطان "إسرائيل" 442حماس ترحب بمطالبة  .17
برحعت حبركة "حمءس"، الثالثء ، عءلبرسءلة الجمءعية لمئءت العبرلمءنيين األوبروعيين الذين انتقدوا : غزة

برا ات لوقف االستيطءن فيهء السيءسءت اإلسبرائيلية في فلسطين المحتلة، وطءلعوا دولهم عءتخءذ إج
جء  ذلك في عيءن لاضو مكتب الاالقءت الدولية للحبركة عءسم نايم، تاقيعء على برسءلة  اإلسبرائيلي.

وعد  المسؤول في حمءس أنَّ البرسءلة  دولة أوبروعية. 22نءئًعء في العبرلمءن األوبروعي، يمثلون  422
 سبرائيلية الادوانية تجءه شاعنء"."خطوة مهمة، ويجب أن تتعاهء خطوات أخبرى لفضح السيءسة اإل

 2/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "الديمقراطية" تدعو الغتنام الموقف الدولي من االستيطان .18
عبرلمءنيًء أوبروعيًء، يطءلعون فيهء  442برحعت الجعهة الديمقبراطية لتحبريبر فلسطين عءلبرسءلة التي وقاهء 

ودعت الجعهة في عيءن لهء وصل  اإلسبرائيلية". "لوضع حد لامليءت االستيطءن والهدم والضم
السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر إلى التفءعل مع األجوا   ،"فلسطين أون الين"
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اإليجءعية الدولية، لصءلح القضية الفلسطينية وضد االستيطءن والضم، والامل في الميدان، على 
 يءدة المقءومة الشاعية المتنقلة في أبرجء  الضفة عمء فيهء القدس. تشكيل القيءدة الوطنية الموحدة، لق

 2/3/2021، فلسطين أون الين
 

 وصول المئات من كوادر وقيادات التيار اإلصالحي في حركة فتح إل  غزة عبر معبر رفح .19
يوم األبرعاء ، المئءت من كوادبر التيءبر اإلصالح في حبركة فتح من جمهوبرية الوصل فجبر : غزة

لابرعية إلى قطءع غز ة ععبر ماعبر برفح العبري، وذلك في إطءبر استادادات التيءبر الذي يتزعمه مصبر ا
وعحسب مصءدبر محلية فقد تم وصول  النءئب محمد دحالن لخوض االنتخءعءت الفلسطينية المبرتقعة.

 المئءت من كوادبر تيءبر اإلصالح إلى قطءع غز ة ععبر ماعبر برفح العبري الحدودي مع مصبر، الفتًء إلى
 أن ه من عين القيءدات التي وصلت القطءع مسؤول السءحة المصبرية خضبر مجدالوي.

 3/3/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 أوحانا لقاتل مواطن عربي: يجب إلغاء الئحة االتهام ضدك .20

 70زابر وزيبر األمن الداخلي اإلسبرائيلي، أميبر أوحءنء، اليوم الثالثء ، أبرييه شيف ): عالل ضءهبر
تهم عقتل الشءب محمد األطبرش، في علدة عبراد قعل نصف سنة تقبريعء. وقءل أوحءنء لشيف عءمء(، الم

واعتعبر أوحءنء خالل زيءبرته لمنزل شيف أنه "لم ينعغ  تقديم الئحة  إنه يجب إغال  الئحة االتهءم ضده.
قد أوحءنء وانت االتهءم ضدك، وعاد تقديمهء يجب إلغء هء"، حسعمء نقل عنه موقع "والال" اإللكتبروني.

تاءمل جهءز القضء  مع ملف شيف وملفءت مشءعهة أخبرى. وادعى أنه "كمء هو األمبر عءدة، وخالفء 
للبرأي الاءم السءئد، المشكلة ليست عءلقءنون، وليست في َنص القءنون. المشكلة هي عءلذين يفسبرون 

ذا أبرادوا، يمنحون تحليال مقلصء لدبرجة إلغءئه، وهكذا يتصبرفون  عءدة الذين يحللون في القءنون. وا 
ذا شءؤوا، يضاون تحليال واساء وممكنء".  قضءيء الدفءع عن النفس. وا 

  2/3/2021، 48عرب 
 
 تتحرك لحماية المئات من تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية "إسرائيل" .21

تقدبر أن  )برويتبرز(: قءل وزيبر الدفءع اإلسبرائيلي عيني غءنتس اليوم الثالثء  إن إسبرائيل -كبرم أعو سءلم
المئءت من مواطنيهء قد يكونون عبرضة لتحقيقءت عشأن جبرائم حبرب من المحكمة الجنءئية الدولية، 

 التي تبرفض إسبرائيل سلطتهء القضءئية، وتعحث عن سعيل لحمءيتهم.
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لم أَخف مطلقء من “وقءل غءنتس الذي قد يكون شخصيء من عين الذين تستهدفهم المحكمة لبرويتبرز 
 ”.، سأواصل الصمود أينمء تطلب ذلكععوبر خطوط الادو

وفي سؤال لبرويتبرز عن عدد اإلسبرائيليين، عمن فيهم هو نفسه، الذين برعمء يكون عبرضة لالعتقءل إذا 
 ”.على مء أظن عدة مئءت، لكننء سنهتم عءلجميع“أفضى التقصي إلى تحقيقءت جنءئية، قءل غءنتس 

 2/3/2021القدس العربي، لندن، 
 
 رائيلي يستقبل السفير اإلماراتيرئيس الوزراء اإلس .22

أشءد برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي، عنيءمين نتنيءهو، عءتفءقيءت السالم مع اإلمءبرات ومع غيبرهء  تل أعيب:
من الدول الابرعية التي انضمت إلى اتفءقيءت إعبراهيم. وقءل خالل استقعءله سفيبر اإلمءبرات، محمد آل 

 «.ن وجه الشبرق األوسط، عل وجه الاءلم عبرمتهتغيبرا»خءجة، إن الدولتين، عهذا السالم، 
وقءل نتنيءهو لضيفه آل خءجة، وهو أول سفيبر إمءبراتي لدى إسبرائيل، إنه سايد عءاللتقء  عه ويبرحب 

وتم خالل اللقء  عحث «. نحن نغيبر وجه الشبرق األوسط... نغيبر وجه الاءلم»عوصوله. وقءل: 
ة في الاديد من المجءالت. كمء شءبرك في اللقء  الذي إمكءنية تطويبر مشءبريع إقليمية وثنءئية مشتبرك

 اتسم عأجوا  دافئة وودية، برئيس هيئة األمن القومي، مءئيبر عن شعءت ومسؤولون كعءبر آخبرون.
 3/3/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 أميركية بأال تكون مفاجآت بالشأن اإليراني –أشكنازق: تفاهمات إسرائيلية  .23

ءبرجية اإلسبرائيلي، غءعي أشكنءزي، اليوم الثالثء ، أن إسبرائيل توصلت إلى أكد وزيبر الخ: عالل ضءهبر
تفءهمءت من وبرا  الكواليس مع الواليءت المتحدة، تقضي عأال تفءجئ أي من الدولتين األخبرى عكل مء 
يتالق عمفءوضءت من أجل الاودة إلى االتفءق النووي مع إيبران. ووصف أشكنءزي، خالل لقء  عقده 

، وقءل إنه ةإسبرائيل في آسيء، الاالقءت مع إدابرة البرئيس األميبركي، جو عءيدن، عأنهء جيدمع سفبرا  
 يتحدث حول الموضوع اإليبراني مع نظيبره األميبركي، أنتوني علينكن.

 2/3/2021، 48عرب 
 
 مع دول خليجية أقامت عالقات مع بالده” لترتيب أمني خاص“وزير الدفاع اإلسرائيلي يسع   .24

تبرتيب “تبرز(: قءل وزيبر الدفءع اإلسبرائيلي عيني غءنتس، يوم الثالثء ، إنه ينوي إقءمة )بروي-تل أعيب
 مع دول الخليج الابرعية التي لهء عالقءت مع إسبرائيل وتشءبركهء المخءوف عشأن إيبران.” أمني خءص
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ءل الاءمة ق” كءن“وقلل غءنتس، خالل زيءبرة لماعبر حدودي عين إسبرائيل وغزة، من شأن تقبريبر إلذاعة 
إن إسبرائيل تدبرس إعبرام اتفءق دفءعي مع دول عبرعية خليجية لكنه قءل إنه يجبري الساي لتطويبر 

 عالقءت أمنية.
ال أعتقد أنه سيكون اتفءق دفءع لكننء سنقيم عالقءت دفءعية مع كل “وقءل غءنتس لوكءلة برويتبرز 

وتطويبر عالقءتنء في  دولة لدينء عالقءت ماهء. نساى إلقءمة تبرتيب أمني خءص، ويمكننء مواصلة
 ”.إطءبر هذا التبرتيب

لإلمءبرات كءنت إدابرة  35-طءئبرة ستيلث من طبراز إف 50وأشءبر إلى أن إسبرائيل ال تاءبرض عيع 
البرئيس األمبريكي السءعق دونءلد تبرامب قد وافقت عليهء خالل أيءمهء األخيبرة في السلطة. وتقوم إدابرة 

 في الوقت الحءلي.البرئيس األمبريكي جو عءيدن عمبراجاة الصفقة 
 2/3/2021القدس العربي، لندن، 

 
 تشتكي إيران لمجلس األمن الدولي "إسرائيل" .25

قدم سفيبر إسبرائيل لدى األمم المتحدة جلاءد أبردان، الليلة المءضية، برسءلة احتجءج إلى : برام هللا
ة الشحن مجلس األمن الدولي وسكبرتيبر األمم المتحدة يتهم فيهء إيبران عءلوقوف وبرا  قصف سفين

وطلب أبردان من الدول األعضء  في المجلس عتوجيه  اإلسبرائيلية خالل إعحءبرهء في خليج عمءن.
تنديد إلى ايبران عسعب هذا الهجوم، مؤكًدا أن إسبرائيل ستدافع عن مواطنيهء وسيءدتهء عكل الوسءئل 

 لابرعية.والطءقءت المتوفبرة لديهء. كمء ذكبرت هيئة العث اإلسبرائيلية الاءمة النءطقة عء
 3/3/2021القدس، القدس، 

 
 صحيفة عبرية تكشف كواليس خطة نقل اللقاحات لعدد من الدول .26

كشفت صحيفة يسبرائيل هيوم الاعبرية، صعءح اليوم األبرعاء ،  -تبرجمة خءصة عـ "القدس" دوت كوم 
ل على التفءصيل المتالقة عءلخطة الخءصة عنقل إسبرائيل لقءحءت لادد من دول الاءلم، مقءعل الحصو 

 مزايء سيءسية منهء نقل سفءبرات عاض تلك الدول للقدس، أو اإلعالن عن اتفءق تطعيع للاالقءت.
وأشءبرت الصحيفة إلى أن عدد من الدول تقدمت عطلعءت للحصول على اللقءحءت من إسبرائيل عاد 
حصولهء على مخزون ضخم منهء في وقت معكبر من شهبر ديسمعبر/ كءنون األول، حيث وصلت 

طلعءت لمجلس األمن القومي اإلسبرائيلي، وأخبرى ععبر الخءبرجية والموسءد ونتنيءهو نفسه، عاض ال
 وجء  طلب خءص لغءنتس من القوة متاددة الجنسيءت في سينء .
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لقءح من شبركة فءيزبر للسلطة الفلسطينية عدون  100ولفتت الصحيفة، إلى أن الجهءت األمنية نقلت 
 ق ملف اللقءحءت والذي لم يكن على علم عتلك الخطوة.موافقة مجلس األمن القومي الذي ينس

وفي أعقءب تبراكم الطلعءت من عدة دول، عقد عن شعءت اجتمءًعء لموظفيه لتحديد الدول التي ستتلقى 
التطايمءت، وتم صيءغة ماءييبر ماينة، إلى جءنب صيءغة قءئمة الدول التي ستستفيد، وكءن منهء 

برائيل، والتي برجح أن نقل اللقءحءت لهء سياني أنهء قد تنضم لاملية موبريتءنيء وهي دولة ال تاتبرف عإس
 التطعيع.

 3/3/2021القدس، القدس، 
 
 وثائق سرية تكشف مخططات االحتالل لتهجير أهالي قطاع غزة .27

أكد كءتب إسبرائيلي أن "العبروتوكوالت السبرية اإلسبرائيلية التي كشف : عدنءن أعو عءمبر -21عبرعي
تظهبر توبرط حكومءت تل أعيب المتاءقعة، عشكل مكثف خالل السنوات األولى النقءب عنهء مؤخبرا، 

من احتالل قطءع غزة، عمحءوالتهء إعءدة تشكيل تبركيعته السكءنية الفلسطينية، عهدف ضم القطءع دون 
 الحءجة الستياءب عدد كعيبر من سكءنه".

"، 21إلقليمي، تبرجمته "عبرعيوذكبر الكءتب عومبري شيفبر برافيف، في مقءله على موقع منتدى التفكيبر ا
، تبرددت تقءبريبر عن تواصل إسبرائيل مع دول أخبرى من أجل تنظيم هجبرة 2019أنه "في صيف 

منظمة إليهء من قطءع غزة، ووفقء للخطة، فعمجبرد موافقة أي دولة على قعول المهءجبرين من قطءع 
، وتنقلهم إلى علدهم غزة، ستنشئ إسبرائيل مطءبرا في الجنوب، وتنقل سكءن غزة هنءك عءلحءفالت

 الجديد".
وأوضح برافيف، العءحث الزميل في مبركز عزبرائيلي للدبراسءت اإلسبرائيلية عجءماة عن غوبريون، أن 
"هذا الخعبر للحظة طبرح السؤال التءلي: هل توبرطت إسبرائيل في عملية نقل الفلسطينيين في الواقع من 

فحسب، عل أكدتهء على الفوبر وزيبرة القضء   قطءع غزة؟ لم ينكبر المسؤولون اإلسبرائيليون هذه الخطة
السءعقة آييليت شءكيد، التي أعلنت تأييدهء لتشجيع الهجبرة من قطءع غزة، عل دفات من أجل ذلك في 

 مجلس الوزبرا  لسنوات عديدة".
وأشءبر إلى أن "الجمهوبر اإلسبرائيلي والفلسطيني يتلقون قطبرات شحيحة من المالومءت حول مضمون 

لوزابرية التي يتم فيهء تقبريبر مصيبر سكءن قطءع غزة، لذلك ال نابرف حتى اآلن طعياة االجتمءعءت ا
اإلجبرا ات التي اقتبرحتهء شءكيد لتشجيع الهجبرة من غزة، وكيف كءن برد فال زمالئهء الوزبرا  على 
أفكءبرهء، ألن محءضبر اجتمءعءت مجلس الوزبرا  تظل سبرية لمدة خمسين عءمء، ويمكننء مبراجاتهء، 

 ".2069قط في عءم برعمء، ف
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ولفت إلى أن "المصءدبر المتوفبرة تتحدث أنه في السنوات األولى لالحتالل اإلسبرائيلي لغزة، تاءملت 
الحكومة اإلسبرائيلية عشكل مكثف مع محءوالت إعءدة تشكيل التبركيعة السكءنية الفلسطينية في 

 "...غزة،
ءظ على وضع اقتصءدي غيبر مستقبر، وأكد أن "إسبرائيل اعتمدت تشجيع هجبرة فلسطينيي غزة، والحف

ألف فلسطيني عشكل دائم من  32وحده هءجبر  1968وتقديم المسءعدة لمن يبريدون المغءدبرة، وفي 
قطءع غزة، ثمءنية في المئة من سكءنه في ذلك الوقت، وهذا يدل على أن هذه السيءسة تبركت تأثيبرهء 

ى، فمن المحتمل أن تتحقق خطة على األبرض، وفي حءل استمبر اتجءه الهجبرة لعضع سنوات أخبر 
 الضم اإلسبرائيلية أخيبرا".

، وليس 2006وختم عءلقول إن "التهجيبر من قطءع غزة قد يكون أحد أهداف الحصءبر المفبروض منذ 
ألف فلسطيني، قد يأتي التزامء  35الذي أدى لهجبرة  2018مجبرد نتيجة، ألن فتح ماعبر برفح في 
، وبرعمء لن نابرف اإلجءعة عن هذه األسئلة في المستقعل عتوجه إسبرائيلي العتعءبرات ديموغبرافية

 القبريب، عسعب الستءبرة الدخءنية التي تفبرضهء المؤسسة األمنية عليهء".
 3/3/2021، "21موقع "عربي 

 
 لتسريع تسليمه طائرات الشحن بالوقوديتقدم بك"طلب خاص" للبنتاغون..  اإلسرائيلي االحتالل .28

صحيفة "يدياوت أحبرنوت" الاعبرية، عن تفءصيل "الطلب  كشفت: أحمد صقبر - 21عبرعي -غزة
 الخءص" للحكومة اإلسبرائيلية عبرئءسة عنيءمين نتنيءهو من وزابرة الدفءع األمبريكية "العنتءغون".

وذكبرت الصحيفة في خعبرهء البرئيس اليوم، أن "طلب إسبرائيل الخءص من العنتءغون، هو إشءبرة 
براتيجية إلسبرائيل، عاد قيءم وزابرة األمن اإلسبرائيلية، عءلتوجه إلى واضحة لإليبرانيين عن عنء  القوة االست

اإلدابرة األمبريكية وسالح الجو األمبريكي عطلب لالستعءق عسنتين على األقل عتوبريد طءئبرات الشحن 
 عءلوقود التي طلعتهء تل أعيب نهءية الشهبر المءضي".

دخلتء هذه السنة  KC46ين من طبراز وأشءبرت إلى أن "الحديث يدوبر عن طءئبرتي شحن عءلوقود حديثت
فقط إلى الخدمة التنفيذية في سالح الجو األمبريكي، ويفتبرض أن تمنح إسبرائيل تفوقء جوهبريء في 

 مجءل الهجوم الجوي على مسءفءت طويلة، في الدائبرة الثءلثة".
ومكوث  وأفءدت "يدياوت"، أن "طءئبرات شحن الوقود الحديثة، تسمح للطءئبرات القتءلية عمدى أعاد

سبرائيل ال تطلب فقط استعءق موعد وصول الطءئبرتين، عل ستعلغ الشهبر  أطول فوق أهداف عايدة، وا 
 القءدم العنتءغون، أنهء وجدت الميزانية وتطلب شبرا  طءئبرتين إضءفيتين من ذات الطبراز".
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مة تتبراوح وعحسب الصحيفة، "أقبرت اإلدابرة األمبريكية إلسبرائيل شبرا  ثمءني طءئبرات شحن عءلوقود عقي
مليءبر دوالبر؛ واألبرعع طءئبرات األولى التي تاهدت إسبرائيل عشبرائهء، ستكلف أكثبر من  2.4و 2.2عين 

نصف هذا المعلغ، واآلن تجبرى في جهءز األمن مداوالت في محءولة لتفبريغ ميزانية لشبرا  طءئبرتين 
 القءدمين". إضءفيتين للشحن عءلوقود )الخءمسة والسءدسة( من هذا الطبراز خالل الاءمين

 3/3/2021، "21موقع "عربي 
 
 كيف نجحت الصين بتجنيد ضباط إسرائيليين والحصول عل  سالح نوعي؟ .29

كشف موقع عبريطءني تفءصيل جديدة حول "فضيحة مدوية" في الصنءعءت الدفءعية اإلسبرائيلية، مشيبرًا 
ح متطوبر من ضمنه إلى أن  ضعءطًء سءعقين عءلجيش اإلسبرائيلي عقدوا صفقءت مع الصين لعيع سال

 طءئبرات ُمسي برة مقءعل الماليين من الدوالبرات.
كشفت وسءئل إعالم ععبرية قعل نحو ثالثة أسءعيع عن فضيحة مدوية في الصنءعءت الدفءعية 

شخصًء، خضاوا للتحقيق عشعهة العيع غيبر القءنوني لصوابريخ  20اإلسبرائيلية إذ اعتقلت الشبرطة نحو 
 إلحدى الدول اآلسيوية.

ب موقع "كلكءليست" الاعبري، فإن تحقيقءت جهءز األمن الاءم )شءعءك( أكدت أن المشتعه عهم عحس
 عملوا على تصنيع وتطويبر وعيع صوابريخ لتلك الدولة التي لم ُيشبر إليهء.

ويشيبر الموقع إلى أن  المشتعه عهم تلقوا تاليمءت من جهءت ذات عالقة عتلك الدولة، مقءعل الحصول 
ة كعيبرة ومحفزات أخبرى، وجبرى التنسيق عين الطبرفين عشكل سبري للغءية وسط على مكءفآت مءلي

 محءوالت للتشويش على الجهة التي تلقت الصوابريخ.
" العبريطءني في تقبريبر، الثالثء ، أن الدولة األجنعية التي يدوبر Middle East Eyeوذكبر موقع "

 الحديث حولهء وقيل إنهء تقع في آسيء هي "الصين".
"القضية ال تتالق ععيع الصوابريخ فحسب، عل ععيع طءئبرات مسي برة انتحءبرية إسبرائيلية عدون وقءل: إن 

 طيءبر إلى الصين".
في سيءق متصل، يشيبر المحلل الاسكبري لصحيفة "هآبرتس" الاعبرية عءموس هبريئيل إلى أن "مء جبرى 

إلى أنه قد تكون  كشفه يمثل أكعبر قضية أمنية خطيبرة في إسبرائيل خالل السنوات األخيبرة"، مشيبراً 
 للقضية تداعيءت كعيبرة على الاالقءت األمنية والاسكبرية عين إسبرائيل والواليءت المتحدة األمبريكية.

 2/3/2021موقع تي أر تي، 
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 مباحثات هاتفية بين أشكنازق ووزير الخارجية العماني .30
، معءحثءت هءتفي ة مع أجبرى وزيبر الخءبرجية اإلسبرائيلي، غءعي أشكنءزي، يوم اإلثنين: أحمد دبراوشة

ووفًقء لعيءن صءدبر عن مكتب أشكنءزي "تعءدل الوزيبران  وزيبر الخءبرجي ة الامءني، عدبر العوسايدي.
اآلبرا  حول عدد من المواضيع ذات االهتمءم المشتبرك، مثل أهمية دعم كءفة الجهود للوصول إلى 

لى "الحفءظ على قنءة االتصءل واتفق الوزيبران، وفق العيءن، ع السالم واالستقبرابر في المنطقة".
 المعءشبرة وزيءدة التاءون".

 3/3/2021، 48عرب 
 
 الحريديون: قانون لاللتفاف عل  المحكمة العليا شرط لالنضمام لحكومة مقبلة .31

هدد قءدة األحزاب الحبريدية، شءس و"يهدوت هتوبراة"، وهمء الحليفءن األسءسيءن لبرئيس : عالل ضءهبر
ءمين نتنيءهو، من تشكيله حكومة، عأنهم لن ينضموا إلى أي ائتالف من دون الحكومة اإلسبرائيلية، عني

سن قءنون يقضي عءاللتفءف على قبرابرات المحكمة الاليء، وذلك في أعقءب قبرابر المحكمة أمس، 
 اإلثنين، عءالعتبراف عءلتهود عواسطة التيءبرين اليهوديين اإلصالحي والمحءفظ.

، الثالثء ، عن برئيسي الحزعين اللذين يشكالن "يهدوت هتوبراة"، ونقلت وسءئل إعالم إسبرائيلية اليوم
"ديغل هتوبراة" و"أغودات يسبرائيل"، الوزيبر ياقوب ليتسمءن وعضو الكنيست موشيه غفني، قولهمء إن 
كتلتهمء ستطءلب عسن قءنون يقضي عءاللتفءف على قبرابرات المحكمة الاليء، وأن قبرابرهء من أمس 

في العالد والاءلم ويهدد عتمزيقنء من الداخل" وأنه من دون سن قءنون كهذا  "يمس عءلجمءهيبر اليهودية
 "لن ننضم إلى أي ائتالف".

واعتعبر برئيس حزب شءس ووزيبر الداخلية، أبرييه دبرعي، أن قبرابر المحكمة الاليء سؤدي إلى "خالفءت 
ى حكومة وشبرخ عءلغ في الشاب". وأضءف أن سن قءنون تهود حكومي هو شبرط النضمءم حزعه إل

 آذابر/مءبرس الحءلي. 23عاد انتخءعءت الكنيست، في 
وقءل الحءخءم األكعبر لليهود الشبرقيين في إسبرائيل، يتسحءق يوسف، إن "قبرابر المحكمة يمس عشكل 
خطيبر عسالمة شاب إسبرائيل"، وأن منح الجنسية اإلسبرائيلية للذين يتهودون من خالل التيءبرين 

واج مختلط". وأضءف أن "مء يسميه اإلصالحيون والمحءفظون اإلصالحي والمحءفظ سيؤدي إلى "ز 
 تهودا, ليس إال تزييف لليهودية، وياني إدخءل آالف األغيءبر )غيبر اليهود( إلى شاب إسبرائيل".’

وأضءف نظيبره، الحءخءم األشكنءزي األكعبر في إسبرائيل، دافيد الو، إن "الذين تهودوا عواسطة التيءبر 
يهودا، وأي قبرابر كهذا أو ذاك يصدبر عن المحكمة الاليء لن يغيبر هذه اإلصالحي وأشعءهه ليسوا 

الحقيقة". وأضءف أن المحكمة الاليء عقبرابرهء هذا "تتسعب عإغبراق دولة إسبرائيل عمهءجبرين ال توجد أي 
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عالقة عينهم وعين اليهودية. وعمءذا دولة إسبرائيل هي دولة يهودية، عندمء أي شخص غبريب عإمكءنه 
 طنء فيهء؟أن يكون موا

وينص قبرابر المحكمة الاليء على االعتبراف عءلتهود اإلصالحي والمحءفظ "لغبرض قءنون الاودة"، أي 
من أجل الحصول على الجنسية اإلسبرائيلية. وأشءبر القءضي نوعءم سولعبرغ، الذي كءن في موقف 

هودا عهذه الطبريقة االقلية عين القضءة، إلى أن "الحيءة ماقدة أكثبر من الجنسية"، وأنه إذا أبراد مت
 الزواج في إسبرائيل عواسطة الحءخءمية، فإن الحءخءمية لن تاتبرف عيهوديته.

وهءجمت أحزاب اليمين والسهيونية الدينية قبرابر المحكمة الاليء، وقءل حزب الليكود في عيءن إن 
سبرائيل "المحكمة الاليء أصدبرت قبرابرا يشكل خطبرا على قءنون الاودة، الذي يشكل دعءمة أسءسية إل

 كدولة يهودية وديمقبراطية". وفي برحب أحزاب "ييش عتيد" و"يسبرائيل عيتينو" وميبرتس عقبرابر المحكمة.
عءمء.  15ويشءبر إلى أن المحكمة الاليء أصدبرت القبرابر لدى نظبرهء في التمءسءت ُقدمت لهء منذ 

تبراف عءلتيءبرات اليهودية وتاءبرض الحءخءمية اإلسبرائيلية، التي تنتمي للتيءبر اليهودي األبرثوذكسي، االع
األخبرى. وتاتعبر مسألة التهود إحدى أكثبر األموبر حسءسية في الاالقة عين إسبرائيل واليهود في الاءلم، 

من اليهود فيهء ينتمون إلى تيءبرات غيبر أبرثوذكسية، وال  %90خءصة في الواليءت المتحدة، حيث 
 تاتبرف الحءخءمية اإلسبرائيلية عيهوديتهم.

 2/3/2021، 48عرب 
 
 مقاعد والموحدة تتأرجح وال حكومة لنتنياهو 9 - 8استطالعات: المشتركة  .32

أظهبرت استطالعءت نشبرت مسء  يوم الثالثء ، أن زعيم حزب الليكود وبرئيس : محمود مجءدلة
الحكومة اإلسبرائيلية، عنيءمين نتنيءهو، لن يتمكن من تشكيل حكومة مقعلة في أعقءب انتخءعءت 

 آذابر/ مءبرس المقعل. 23ي في الكنيست، التي ستجبر 
، في حين تتأبرجح 9إلى  8فيمء عينت االستطالعءت حصول القءئمة المشتبركة على مقءعد تتبراوح عين 

من  %3.25القءئمة "الابرعية الموحدة" على حدود نسعة الحسم مع اقتبراعهء من الوصول إلى حد 
 مقءعد. 4األصوات لتحصل عذلك على 

يحصل ماسكبر نتنيءهو )األحزاب الحبريدية وقءئمة الصهيونية الدينية(  ،12ووفقء الستطالع القنءة 
يحصل  13مقادا، وعحسب استطالع القنءة  59عءإلضءفة إلى "يمينء"، عبرئءسة نفتءلي عينيت، على 

 مقادا. 120من أصل  59، فيمء أظهبر "استطالع االستطالعءت" حصوله على 57على 
 iPanel"ميدغءم" عبرئءسة مءنو غيفءع وعمشءبركة شبركة  عواسطة ماهد 12وأجبري استطالع القنءة 

 .%4.4أشخءص عنسعة خطأ تصل إلى حوالي  506لالستطالعءت، وشمل عينة مكونة من 
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 705عإشبراف العبروفيسوبر كميل فوكس، وشمل عينة مكونة  13في حين أجبري استطالع القنءة 
هم عواسطة مبركز "ستءت نت" أشخءص من المجتمع الابرعي، استطلات آبراؤ  103أشخءص من عينهم 

 .%3.8عإدابرة يوسف مقلدة، عنسعة خطأ تصل إلى 
  2/3/2021، 48عرب 

 
   في القدسيقرر طرد عشرات العائالت الفلسطينية من منازلها اإلسرائيلي االحتالل  .33

نءشد سكءن حي الشيخ جبر اح في القدس المحتلة السلطة الفلسطينية والحكومة األبردنية التحبرك السبريع 
لمنع طبرد عشبرات الاءئالت من منءزلهء في الحي، عاد أن قضت محكمة إسبرائيلية قبرابر الطبرد عدعوى 
أن األبرض التي أقءمت عليهء وزابرة التاميبر األبردنية مسءكن لالجئين الفلسطينيين في خمسينيءت 

 القبرن المءضي، تاود ملكيتهء لجهءت يهودية.
 3/3/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في القدسوحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف"  930 قر بناءاالحتالل ي .34

ضءفءت للمشبروع الذي قدمته علدية االحتالل ا  أقبرت وزابرة الداخلية اإلسبرائيلية تاديالت و : القدس
وحدة استيطءنية جديدة ضمن خطة شءملة لتوساة مستوطنة  930عءلقدس قعل ثالثة أسءعيع، لعنء  

قءمة على أبراضي عدة قبرى شمءل شبرق القدس، منهء عيت حنينء وحزمء وعنءتء، "عسغءت زئيف" الم
 مليون شيكل. 400عءستثمءبرات تقءبرب 

 2/3/2021، القدس، القدس
 
 األقص  بحماية مشددةالمسجد يقتحمون باحات  مستوطناً  80أكثر من  .35

، اقتحموا يهوديءً  طءلعءً  65و مستوطنءً  24قءلت دائبرة األوقءف اإلسالمية عءلقدس المحتلة، إن : القدس
، سءحءت األقصى، من جهة عءب المغءبرعة، ونفذوا جوالت استفزازية، وأدوا طقوسء تلمودية الثالثء ،

 تحت حمءية مشددة من قعل شبرطة االحتالل اإلسبرائيلي.
 2/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 خالل شباط المنصرم مرة 21جد االقص  أكثر من االحتالل دنس المستقرير لوزارة األوقاف:  .36

في تقبريبرهء الشهبري عن انتهءكءت الفلسطينية قءلت وزابرة االوقءف والشؤون الدينية : القدس المحتلة
فعبرايبر المءضي، ان االحتالل دنس المسجد  على المقدسءت خالل شعءط/ اإلسبرائيلي االحتالل
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توسيع عجوابر مسجد العبراق، واعتدى للمبرة الثءنية على مبرة، وقءم عاملية هدم و  21االقصى أكثبر من 
برصد التقبريبر استمبرابر كمء  وقتًء. 49الكنيسة البرومءنية عءلقدس، ومنع برفع االذان في الحبرم االعبراهيمي 

االحتالل عأعمءل التهويد والحفبريءت في سءحة العبراق، وفي سوبر القدس الغبرعي، وقيءم برئيس علدية 
لمخطط تهويدي جديد يستهدف  ع صالح الدين عءلقدس وهو يحمل صوبراً االحتالل عجولة في شءبر 

الشءبرع والمحالت، وفي الخليل ايضء واصل االحتالل عملية تغييبر اسمء  الشوابرع وحءبرات العلدة 
أقدم مستوطنون على اقتحءم مقعبرة البرحمة، ودنسوا القعوبر وانتهكوا حبرمتهء، عحمءية كمء  القديمة.

 .عنءصبر شبرطة االحتالل
 2/3/2021، قدس برس

 
 / فبراير الماضي فلسطيني خالل شباط  400اعتقل اإلسرائيلي مركز حقوقي: االحتالل  .37

أفءد "مبركز فلسطين لدبراسءت األسبرى" أن سلطءت االحتالل اعتقلت خالل شهبر شعءط/ فعبرايبر : غزة
طءلت الاشبرات ءالت مشيبرًا إلى أن االعتق فلسطيني، عينهم عشبرات األطفءل والنسء .  400المنصبرم، 

من القيءدات الوطنية واإلسالمية والنواب والنءشطين السيءسيين عهدف التأثيبر على استحقءق 
شهد الشهبر المءضي تدهوبر صحة عدد من األسبرى ومن جهة أخبرى،  االنتخءعءت التشبرياية القءدمة.

ل واصلت إصدابر أن محءكم االحتالكمء  إلى حد الخطوبرة نتيجة اإلهمءل الطعي المتامد عحقهم.
قبرابر إدابري عين جديد وتجديد،  98خالل الشهبر  القبرابرات اإلدابرية عحق األسبرى، حيث أصدبرت

 تبراوحت مء عين شهبرين إلى ستة أشهبر.
 2/3/2021، قدس برس

 
 التقليصية لخدماتهاغزة: اإلعالن عن فعاليات رافضة لسياسات األونروا  .38

ءع غزة، الثالثء ، عن استمبرابر فاءليءتهء البرافضة لنظءم أعلنت اللجنة المشتبركة لالجئين في قط: غزة
وأوضحت  ونبروا، مء يابرف عـ "الكءعونة الصفبرا ".األتوزيع السلة الغذائية الموحدة، عاد إلغء  وكءلة 

 –إبرسءل برسءئل إلى كل من األمين الاءم لألمم المتحدة أنهء ستقوم، عجءنب هذه الفاءليءت، عاللجنة 
منظمة  –جءماة الدول الابرعية  –المفوض الاءم لألونبروا مديبر عمليءت الوكءلة في قطءع غزة 

شبرح ماءنءة الالجئين في ظل الظبروف االقتصءدية الصاعة وتطلب دبرجة أعلى لالمؤتمبر اإلسالمي، 
 ين.من الدعم واإلسنءد لالجئين الفلسطيني

 2/3/2021، القدس، القدس
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 هارتس تكشف تكرار اعتداء مستوطن مسلح عل  الفلسطينيين في رام هللا دون رادع .39
يدعى تسفي عءبر يوسف من عؤبرة استيطءنية  مسلحءً  كشفت هآبرتس أن مستوطنءً الصحءفة اإلسبرائيلية: 

تكبربر مع مجموعة تسمى "حفءت شل تسفي" مقءمة على أبراضي قبرى شمءل برام هللا، اعتدى عشكل م
لم يحءول أفبراد و  من المستوطنين على عءئالت فلسطينية كءنت تتنزه في المنطقة الجماة المءضي.

 شبرطة وجيش االحتالل منع المستوطنين من تنفيذ اعتدا اتهم.
 3/3/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
  ةفي مناطق متفرقة من الضفة الغربين يمستوطنلل واعتداءاتهدم منازل ومنشآت  .40

محءفظءت: أقدمت قوات االحتالل، أمس، على هدم ثالثة منءزل وغبرفة سكنية وحظيبرة في مواقع 
متفبرقة عمحءفظة الخليل، وغبرفتين سكنيتين في علدة عتيبر غبرب عيت لحم، وأخطبرت عهدم منزل في 
ا قبرية عيت إكسء، شمءل غبرعي القدس، في الوقت الذي صاد فيه المستوطنون من اعتدا اتهم وهءجمو 

خاللهء علدة جءلود، جنوب نءعلس، وحءول أحدهم دهس عدد من المواطنين شمءل نءعلس، واقتحم آخبر 
 أبراضي زبراعية في علدة عيت أمبر، شمءل الخليل.

 3/3/2021، األيام، رام هللا
 
 تستهدف المزارعين عل  طول الشريط الحدودق لقطاع غزةاإلسرائيلي االحتالل قوات  .41

ل اإلسبرائيلي، اليوم األبرعاء ، نيبران برشءشءتهء الثقيلة صوب المزبراعين فتحت قوات االحتال: غزة
كمء طءلت  وسط قطءع غزة.الفلسطينيين شبرقي مدينة ديبر العلح ومخيم "المغءزي" لالجئين  وأبراضيهم،

 عتدا ات العلدات الشبرقية لمدينة خءن يونس جنوعي قطءع غزة.اال
 3/3/2021، قدس برس

 
 "يدفعون" فاتورة االنفالت األمنيجنوبي سوريا درعا الفلسطينيون في مخيم  .42

، عمنأى عمء يجبري في جنوعي سوبريء لالجئين الفلسطينيين مخيم دبرعء ادلم ي: دمشق )محمد صفية(
 فءالنفالت األمني عءت على مشءبرف .عمليءت الخطف واالغتيءالت والتفجيبراتدبرعء من  مدينة
أدى حيث على أمنهم وبرزقهم، عل وحتى دمءئهم.  ، وسط تخوفءت الالجئين الفلسطينيينالمخيم

، في حين تم اغتيءل آخبر من انفجءبر ععوة نءسفة، في محيط المخيم إلى استشهءد الجئ فلسطيني
ن "عمليءت الخطف واالغتيءل مبردهء أسعءب أمصدبر خءص وذكبر . قعل مجهولين في نفس اليوم

مء يكون عهدف طلب الفدية، إذ تنشط مختلفة، منهء مء هو متالق عءألحداث في سوبريء، ومنهء 
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عدد وممء تجدبر اإلشءبرة إليه في هذا السيءق، أن  مءفيءت في المدينة، مستغلة تدهوبر الوضع األمني".
، عءئلة فلسطينية  800، يقدبر عنحو2020الاءئالت الفلسطينية التي عءدت إلى مخيم دبرعء لغءية شعءط 

 عحسب "مجموعة الامل الفلسطيني".
 2/3/2021، قدس برس

 
 الصفدق ألشكنازق: اتفاقات السالم ليست بدياًل عن حل الدولتين .43

أكد نءئب برئيس الوزبرا  ووزيبر الخءبرجية األبردني، أيمن الصفدي، على : محمد خيبر البرواشدة - عمءن
أن كل اتفءقءت السالم التي وقاتهء إسبرائيل مع الدول الابرعية، عمء فيهء ماءهدة السالم األبردنية 

يلية، ال يمكن أن تكون عدياًل عن حل القضية الفلسطينية على أسءس الدولتين، وفق ماءدلة اإلسبرائ
األبرض مقءعل السالم، والقءنون الدولي، سعياًل لتحقيق السالم الذي تقعله الشاوب، ذاك أنهء أسءس 

غءعي  وأكد الصفدي، أمس الثالثء ، في لقء  مع وزيبر الخءبرجية اإلسبرائيلي الصبراع ومفتءح الحل.
أشكنءزي، في جسبر الملك حسين، على ضبروبرة استئنءف مفءوضءت جءدة وفءعلة لتحقيق السالم 
الاءدل والشءمل، على أسءس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعءصمتهء القدس 

ل، وفق ، لتايش عأمن وسالم إلى جءنب إسبرائي1976المحتلة، على خطوط البراعع من يونيو )حزيبران( 
وأكد الصفدي أن استئنءف التاءون االقتصءدي واألمني عين  القءنون الدولي ومعءدبرة السالم الابرعية.

سبرائيل، عاد أن أعلغت إسبرائيل القيءدة الفلسطينية خطيًء، التزامهء  السلطة الوطنية الفلسطينية وا 
مع الدولي على ضبروبرة االتفءقءت الموقاة، يجب أن يتعاهء مفءوضءت حقيقية تجمع أغلعية المجت

 عدئهء وتقدمهء عشكل سبريع للتوصل إلى حل الدولتين.
 3/3/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 في الجوالن "فك االشتباك"دمشق طالبت مجلس األمن بإلزام تل أبيب اتفاق  .44

االثنين،  -سوبري، عاد القصف اإلسبرائيلي قبرب دمشق ليل األحد  -عقد لقء  بروسي  لندن: -دمشق 
لزام تل أعيب عءحتبرام «إدانة الادوان»قت طءلعت الخءبرجية السوبرية مجلس األمن عـفي و  اتفءق فك »، وا 

وأعلنت دمشق أنهء ال تزال تطءلب مجلس األمن مجددًا عأن  .1974في الجوالن لاءم « االشتعءك
 شق.يتحمل مسؤوليءته، وذلك عاد الادوان الصءبروخي اإلسبرائيلي الذي استهدف منءطق في محيط دم

وقءلت الخءبرجية السوبرية، في برسءلة إلى كل من األمين الاءم لألمم المتحدة وبرئيس مجلس األمن 
مبرابرًا وتكبرابرًا عإدانة االعتدا ات اإلسبرائيلية المتكبربرة على »الدولي، إن سوبريء طءلعت مجلس األمن 

ومسء لة إسبرائيل سيءدة وسالمة أبراضيهء، واتخءذ إجبرا ات حءزمة وفوبرية لقمع هذه االعتدا ات، 
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تحذيبرهء إسبرائيل من التداعيءت الخطيبرة العتدا اتهء المستمبرة هذه، »، وأضءفت أنهء كبربرت «عنهء
 «.وأكدت أنهء تتحمل كءمل المسؤولية عنهء

 2/3/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 مباحثات هاتفية بين أشكنازق ووزير الخارجية العماني .45
إلسبرائيلي، غءعي أشكنءزي، اإلثنين، معءحثءت هءتفي ة مع وزيبر أجبرى وزيبر الخءبرجية ا: أحمد دبراوشة

ووفًقء لعيءن صءدبر عن مكتب أشكنءزي "تعءدل الوزيبران اآلبرا   الخءبرجي ة الامءني، عدبر العوسايدي.
حول عدد من المواضيع ذات االهتمءم المشتبرك، مثل أهمية دعم كءفة الجهود للوصول إلى السالم 

واتفق الوزيبران، وفق العيءن، على "الحفءظ على قنءة االتصءل المعءشبرة وزيءدة  ".واالستقبرابر في المنطقة
 التاءون".

 1/3/2021، 48عرب 
 

 صحيفة إماراتية تعّين إسرائيلية ضمن طاقمها .46
عي نت صحيفة إمءبراتية، محبربرة أخعءبر إسبرائيلية ضمن طءقمهء، وذكبرت مواقع إمءبراتية، أن الصحفية 

ون، انضمت للامل إلى صحيفة "خليج تءيمز" اإلمءبراتية، النءطقة عءللغة اإلسبرائيلية ميشيل ديف
واعتعبرت صفحة "إسبرائيل في الخليج" شعه البرسمية، أن انضمءم ديفون إلى الصحيفة  اإلنجليزية.

وعلقت ديفون على التحءقهء عءلصحيفة  اإلمءبراتية هو أحد "ثمءبر السالم" الموقع عين الطبرفين.
ة لالنضمءم إلى خليج تءيمز، كإسبرائيلية كءن من الحلم أن أعمل في دعي. شكبرا اإلمءبراتية: "متحمس

 على التبرحيب الحءبر".
 2/3/2021، "21موقع "عربي 

 
 ستعيد النظر في نقل سفارتها للقدس هآرتس: كوسوفو .47

أعلن ألعين كوبرتي برئيس الوزبرا  الجديد في كوسوفو، أن عالده ستايد النظبر في قبرابر  :تبرجمة خءصة
وعحسب موقع صحيفة هآبرتس الاعبرية، فإن تصبريحءت كوبرتي  ل سفءبرتهء من تل أعيب إلى القدس.نق

وقءل كوبرتي إنه سياءد  جء ت عاد أن عحث القضية في اجتمءعه مع السفيبر التبركي لدى عالده.
 النظبر في مكءن السفءبرة عاد فحص وثءئق الحكومة المنتهية واليتهء.

 2/3/2021، القدس، القدس
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 : نعتزم تقديم المساعدة لجميع الفلسطينيين بمن فيهم الالجئون"رجية األميركيةالخا" .48
"األيءم": قءل المتحدث علسءن وزابرة الخءبرجية األميبركي نيد عبرايس، إن اإلدابرة األميبركية  -القدس 

تاتزم تقديم المسءعدة التي ستفيد جميع الفلسطينيين، عمن فيهم الالجئون، ولكن دون استخدام اسم 
 وكءلة "األونبروا".

وقءل في المؤتمبر الصحءفي اليومي، الذي تءعاته "األيءم"، "نحن ناتزم تقديم المسءعدة التي ستفيد 
جميع الفلسطينيين، عمن فيهم الالجئون، نحن عصدد تحديد كيفية المضي قدمء في استئنءف جميع 

 أشكءل تلك المسءعدة عمء يتفق مع قءنون الواليءت المتحدة".
كبر اسم وكءلة "األونبروا" برغم سؤاله مبرتين إن كءنت اإلدابرة األميبركية تاتزم استئنءف وبرفض ذ

 المسءعدة للوكءلة األممية عاد أن أوقفت اإلدابرة األميبركية تقديم المسءعدات المءلية لهء.
وقءل، "ليس لدي أي شي  جديد عءلنسعة لك، اليوم، عخالف تكبرابر القول، إننء ناتزم تقديم المسءعدة 

 التي ستفيد جميع الفلسطينيين، عمن فيهم الالجئون".
من جهة ثءنية، فقد دعء المتحدث األميبركي، في برد على سؤال حول االستيطءن، إسبرائيل إلى 

 االمتنءع عن اإلجبرا ات الحءدية.
وقءل، "موقفنء لم يتغيبر، اليوم. موقفنء ثءعت. لقد شجانء إسبرائيل على تجنب الخطوات األحءدية 

 التي تؤدي إلى تفءقم التوتبرات وتجال من الصاب الحفءظ على قءعلية حل الدولتين للحيءة". الجءنب
وأضءف، "هذه اإلدابرة تؤيد برؤيتهء والبرؤية طويلة األمد للحزعين لحل الدولتين. نحن عءبرضنء أي 

 خطوات تجال حل الدولتين عايد المنءل ومء زلنء نفال ذلك".
 3/3/2021األيام، رام هللا، 

 
 بوقف انتهاكاتها في األغوار "إسرائيل"براء أمميون يطالبون خ .49

دعء خعبرا  حقوق اإلنسءن التءعع لألمم المتحدة، حكومة إسبرائيل إلى وقف انتهءكءتهء من : جنيف
 أعمءل هدم في قبرية حمصة العقيع الفلسطينية في غوبر األبردن.

لسطينية المحتلة، الخعيبر المستقل وقءل المقبربر الخءص الماني عحءلة حقوق اإلنسءن في األبرض الف
مءيكل لينك: "إن التدميبر المستمبر من قعل الجيش اإلسبرائيلي للمنءزل، وتدميبر ومصءدبرة الممتلكءت، 

 60عمء في ذلك المسءعدات اإلنسءنية في حمصة العقيع، األمبر الذي تسعب في ماءنءة كعيبرة لحوالي 
 طفال. 35فلسطينيء عينهم 

مم المتحدة الخءص الماني عءلسكن الالئق عءالكبريشنءن براجءجوعءل، إن أحد من جهته، قءل مقبربر األ
 أهم عنءصبر الحق في الايش، الحق في السكن المالئم وعدم التمييز في هذا الشأن.
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إلى أنه ال توجد أعمءل قتءلية عسكبرية نشطة في الضفة الغبرعية المحتلة، ولم تكن الخعبرا   وأشءبر
ء أن عمليءت اإلخال  هذه تنتهك الحظبر الدولي لحقوق اإلنسءن على كذلك منذ سنوات عديدة، كم

 اإلخال  القسبري للمدنيين من منءزلهم.
 2/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
سفير االتحاد األوروبي في فلسطين يزور الفندق المحاط بالجدار ويطلع عل  رسالته الفنية  .50

 واإلنسانية
سفيبر االتحءد االوبروعي في دولة فلسطين سفن كون الفندق المحءط عءلجدابر في مدينة  زابر :عيت لحم

عيت لحم والمابروف عفندق "ولد أوف" أو الفندق صءحب أعشع إطاللة في الاءلم، كونه يطل على 
وتأتي زيءبرة السفيبر األوبروعي للفندق في إطءبر زيءبرة وجولة ميدانية له في  جدابر الفصل الانصبري.

م، حيث التقى محءفظ عيت لحم اللوا  كءمل حميد في دابر المحءفظة، كمء زابر منطقة عيت عيت لح
 لحم الصنءعية وغيبرهء من المؤسسءت عءلمحءفظة.

 2/3/2021القدس، القدس، 
 
 : جيش ميانمار يستخدم مركبات إسرائيلية لقمع المتظاهرين"نيويورك تايمز" .51

المبركعءت الحبرعية »، عأن «نيويوبرك تءيمز»قءل تقبريبر نشبرته صحيفة  :)وكءالت(–نيويوبرك 
 «.اإلسبرائيلية، والعبرامج األمبريكية، واألجهزة األوبروعية، مكنت ميءنمءبر من قمع المتظءهبرين
طءئبرات مبراقعة »وأشءبر التقبريبر إلى أن الجيش في ميءنمءبر، الذي استولى على السلطة، يستخدم 

ج أمبريكية يمكنهء اختبراق أجهزة الكمعيوتبر وتفبريغ إسبرائيلية الصنع، وأجهزة الختبراق الهواتف، وعبرام
 «.محتويءتهء، والسيطبرة عليهء

 Gaia»تجدبر اإلشءبرة إلى أن يوم االنقالب الاسكبري في ميءنمءبر شهد ظهوبر شءحنءت أنتجتهء شبركة 
Automotive Industries » اإلسبرائيلية، وتحديدا نمءذج تم إنتءجهء عكميءت كعيبرة عاد الحظبر

على عيع األسلحة إلى ميءنمءبر، في حين قءل برئيس الشبركة االسبرائيلية، شلومي شبراغء، إن  اإلسبرائيلي
 جميع المبركعءت المصدبرة حصلت على الموافقة الالزمة من وزابرة األمن اإلسبرائيلية.

 3/3/2021الدستور، عّمان، 
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 عل  دراسة طبية قطرية  "إسرائيل"مسؤول صحي أوروبي يكشف سطو  .52
قءل برئيس الجماية األوبرعية ألمبراض اللثة كزافييه ستبرويو إن الدبراسة الطعية : ع الشبرقموق –الدوحة 

التي كشفت عالقة التهءب اللثة واإلصءعة عكوبرونء هي دبراسة قطبرية قءم عهء عءحثون قطبريون وأشبرفت 
جء  ذلك تاليقء على مء نشبر في عاض الصحف عن نسعة الدبراسة إلى  عليهء مؤسسءت قطبرية.

 ة الاعبرية في إسبرائيل.الجءما
لعبرنءمج الحكيم على الجزيبرة معءشبر أمس تاليقء على عدم نسعة الدبراسة للجهءت التي  -وقءل كزافييه 

"تحدث أموبر كثيبرة في أوبروعء ونحن نبرسل عيءنءت صحفية ومن الصاب أن نبراقب مء يقوم  –أنجزتهء 
 عه الصحفيون، وهذا الخطأ وابرد الحدوث وهو خطأ صحفي".

 3/3/2021ق، الدوحة، الشر
 
 عمادها اإلعالم الرقمي الجديد "حربا عل  الوعي"تشن  "إسرائيل" .53

النءصبرة: كشفت الماءبرك الثالث األخيبرة التي شن تهء إسبرائيل على قطءع غزة عن أهمية دمج 
التكنولوجيء المتطوبرة في إدابرة ماءبرك طويلة األمد نسعيء، قد تمتد ألسءعيع، وتستخدم فيهء قطءعءت 
عسكبرية، وأنهء تحتءج إلى االنتعءه إلى السءحة الموازية التي تزداد أهمية في ظل المسءحة الواساة 

 التي تحتلهء شعكءت التواصل االجتمءعي، وهي سءحة الوعي.
، ”مدابر“هذا ملخص تقبريبر لماهد دبراسءت األمن القومي التءعع لجءماة تل أعيب، تولى تبرجمته مبركز 

برؤى إسبرائيلية كثيبرة متتءلية في الاقدين األخيبرين خءصة عاد حبرب لعنءن وهو يندبرج ضمن دبراسءت و 
وفيهء البرواية خءصة الصوبرة لاعت دوبرا في تشكيل الوعي الخءص عنتيجة الحبرب  2006الثءنية عءم 

 وهيعة المشءبركين فيهء وقد تجلت في تصبريحءت عاض المسؤولين في حكومة االحتالل.
لحبروب عل هي جز  من الصبراع على البرواية ضمن الصبراع الكعيبر لكن هذه الحبرب ال تقتصبر على ا

الطويل ولكن عأدوات جديدة تستعدل مءكنة الدعءية المعءشبرة التقليدية في مصطلحءتهء وتوجهءتهء 
وأدوات عملهء. ومن سءسة إسبرائيل الذين اهتموا في موضوع الوعي برئيس حكومة االحتالل البراحل 

ععبر ” كي  وعيهم“لحسم المواجهة مع الشاب الفلسطيني من خالل  أبرئيل شءبرون الذي طءلمء دعء
 ”.مء ال يتأتى عءلقوة يتأتى عءلمزيد منهء“استخدام الحديد والنءبر ونشبر صوبر الضبرعءت عقوله 

وتبركز دبراسة الماهد المذكوبر على التغيبرات التي أدخلتهء إسبرائيل على أسءليعهء القتءلية الموجهة ضد 
لتي مء زالت تقءوم برغم كونهء محءصبرة وصغيبرة في مسءحتهء مء يستدعي حبركة حمءس في غزة ا

اللجو  لخوض مابركة متوازية على الوعي، خالل الحمالت الادوانية عليهء. وحسب الماهد 
اإلسبرائيلي شكلت حبركة حمءس، عطءعاهء السيءسي والديني، وعءالستنءد إلى جنءحهء الاسكبري والتزامهء 
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مستمبرا لهء وهو مء تطلب خوض ماءبرك طويلة وعنيفة واستبراتيجية من عمحءبرعة إسبرائيل تحديء 
الصاب االنتصءبر عهء، ومء حتم عليهء العحث الدائم عن آفءق جديدة تخفف عب  القتءل المعءشبر، 
حيث تاتعبر حبرب المالومءت واحدة من هذه األدوات وبركيزة أسءسية في السيءسة اإلسبرائيلية تجءه 

 والت القتءل.القطءع أثنء  ومء عاد ج
  

 الصراع عل  الرواية
حبرعء على “وفي الحءلة اإلسبرائيلية يصعح الجهد اإلعالمي الدعءئي الماتمد لدى كل الجيوش والدول 

وهي حبرب مكونة من حبروف وأبرقءم وصوبر هدفهء إلحءق الهزيمة في وعي الفلسطينيين ” الوعي
في ” الحبرب على الوعي“مصطلح والابرب وضبرب الدافاية لديهم في مواجهة االحتالل. ونشأ 

المؤسسة األمنية، واللغة الاملية السءئدة فيهء مع عداية األلفية الثءلثة، وهو يصف ويختزل الامليءت 
التي تستهدف تغييبر النظبرة والمشءعبر والسلوك والنفسية تجءه الواقع من قعل الطبرف المستهدف، وهو 

وعلنية وهذا الجهد هو جز  من الحبرب على  عذلك ياتعبر مصطلحء فضفءضء يشمل أنمءط عمل سبرية
 البرواية وعموازاتهء قعيل وخالل وعاد الحبرب.

وتءبريخيء شءبركت وسءئل اإلعالم الاعبرية في هذه الحبرب من خالل اعتمءدهء المصطلحءت والمسميءت 
ومجمل البرواية البرسمية طماء عتعبريبر السيءسة اإلسبرائيلية، وصد الهجمءت السيءسية واإلعالمية 

محءوالت المس عصوبرة إسبرائيل أمءم البرأي الاءم الدولي، وهو مصطلح تعلوبر في سنوات السعاينيءت و 
من خالل االفتبراض عأنه من الصاب إقنءع الاءلم المكون من قطعين، وفي ظل الصاود الكعيبر 

خفيف حدة لمنظمة التحبريبر الفلسطينية والثوبرات الاءلمية، عءلبرواية اإلسبرائيلية ومن األفضل عدل ذلك ت
 النقد الموجه إلسبرائيل وعث شاوبر عءلثقة حيءل كل مء تقوم عه.

 
 الدبلوماسية الجماهيرية

وحسب الماهد واجه هذا المصطلح انتقءدات واساة عسعب ال جدواه وعدم قدبرته على إحداث التغييبر 
الدعلومءسية المطلوب، حيث تم استعداله في عداية األلفية الثءنية عمصطلح جديد أكثبر تبركيزا وهو 

الجمءهيبرية أو الاءمة. والدعلومءسية الاءمة التي لجأت إليهء خءبرجية االحتالل هي حصيلة كءفة 
النشءطءت الهءدفة إلى خدمة السيءسة اإلسبرائيلية من خالل ضخ المالومءت واألفكءبر والتأثيبر على 

عأعاءد وأنمءط مبرنة الجمهوبر المستهدف على المدى العايد، من خالل التوجه إليه عشكل معءشبر و 
 اإلسبرائيلية على حسءب خصومهء.” النءعمة“ومتاددة، لعنء  القوة 
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النءجمة عن الدعلومءسية الاءمة أو الجمءهيبرية النءشئة عفال التواصل ” النءعمة“وأصعحت القوة 
المعءشبر وغيبر البرسمي، وعايدا عن الحكومءت، متءحة، ال عل وتمثل استجءعة للاصبر البرقمي وهيمنة 

عكءت التواصل، والتي تتيح التفءعل مع الجمهوبر المستهدف عدل ضخ المالومءت كمء في حءلة ش
 الدعءية واستعدال ذلك عحمالت وعنء  مواقع إلكتبرونية ونشءطءت ثقءفية ومحءضبرات وهكذا.

 
 الحروب عل  غزة والبحث عن الردع

قهء من خالل حبروعهء على قطءع تشيبر الدبراسة اإلسبرائيلية إلى أهداف ثءعتة حءولت إسبرائيل أن تحق
والتي دمجت فيهء مء عين القوة الاسكبرية  2014-2008غزة في الحمالت الثالث مء عين األعوام 

نتءج وعي. وحسب الدبراسة هذه ودبراسءت  المعءشبرة والانيفة ومء عين نشبر برسءئل ومحءولة زبرع أفكءبر وا 
البردع خءصة لدى فصءئل المقءومة، سوا   إسبرائيلية سءعقة فإن الهدف األول الذي أبرادت تحقيقه هو

طءلة أمد الهدو  عين  في فتبرات التهدئة من أجل مناهء من اإلقدام على خطوات تصايد مستقعلية، وا 
 جوالت التصايد، أو في فتبرات الطوابرئ والتصايد من أجل تقصيبر أمدهء قدبر اإلمكءن.

صءئل المقءومة ونشطءئهء في الميدان، أمء الجمهوبر المستهدف في مابركة الوعي فهو عءألسءس قءدة ف
وعشكل غيبر معءشبر الجمهوبر في غزة الذي يستطيع عشكل نظبري أن يؤثبر على حبركة حمءس. 
لحءق ضبربر عءلغ عءلجهءت  ويبرجى تحقيق البردع من خالل التلويح عءستخدام القوة الاسكبرية وا 

حة. ويتمثل الهدف الثءني المستهدفة، وتقليل حوافزهء لإلقدام على عمل قد يلحق عهء خسءئبر فءد
عإظهءبر أن إسبرائيل تتجنب المس عءلمدنيين والعنى التحتية والمنءطق المأهولة عءلسكءن خءصة عاد 

والهدف الثءلث  2008عءم ” البرصءص المصعوب“نشبر تقويبر بريتشءبرد غولدستءين عقب عدوان 
فصءئل المقءومة التي محءولة التمتع عدعم دولي وشبرعنة هجمءتهء الاسكبرية، وقطع الطبريق على 

تساى إلظهءبر الجمهوبر الفلسطيني على أنه ضحية عدوان إسبرائيلي عنيف ال يميز عين المدنيين، 
وتجنيد البرأي الاءم الدولي ضد إسبرائيل. لذا فإن مصلحة االحتالل وفقء للدبراسة هي إظهءبر حمءس كـ 

عءلقءنون والماءييبر الدولية تابرض الجمهوبر للخطبر عينمء تلتزم إسبرائيل ” حبركة إبرهءعية خطيبرة“
 المتاءبرف عليهء في فتبرات الحبروب التي تضطبر لخوضهء مكبرهة.

والهدف البراعع هو ساى إسبرائيل إلى إضاءف فصءئل المقءومة من خالل الدفع نحو تآكل شاعيتهء 
لهء في أوسءط حءضنتهء الجمءهيبرية المحلية التي تاتعبر مصدبرا برئيسيء يبرفدهء عءلمقءتلين الجدد وتموي

 والتستبر على نشءطءتهء ومسءعدتهء.
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 ضرب المعنويات
تساى إسبرائيل من خالل المابركة على الوعي، إلى ” ماهد دبراسءت األمن القومي“وحسب دبراسة 

جءنب هذه األهداف االستبراتيجية، إلى ضبرب المانويءت لدى المقءتلين وتثعيط عزيمتهم وبرغعتهم في 
ظهءبر التفوق االستخعءبرات ي وتضليل الخصم. والدعءية اإلسبرائيلية غيبر موجهة إلى حمءس القتءل، وا 

ومقءتليهء والمجتمع الدولي فقط، عل أيضء، وخءصة في فتبرات القتءل، توجه إلى الجمهوبر اإلسبرائيلي 
والجنود، من أجل ضمءن تأييدهم للحبرب، واحتمءل نتءئجهء والخسءئبر التي قد تتبرتب عليهء عشبريء 

االلتزام عءلتاليمءت التي تمنع وقوع خسءئبر قد تناكس سلعء على مانويءت واقتصءديء، وأيضء ضمءن 
 الجمهوبر اإلسبرائيلي وتخدم الطبرف اآلخبر.

 
 رعاة الحرب عل  الوعي

أمء الجهة األسءسية التي تولت إدابرة مابركة الوعي تجءه غزة فهي الجيش من خالل النءطقين عءسمه، 
 وزابرة الخءبرجية ومكتب برئيس الحكومة.والمنسق واألذبرع االستخعءبراتية إلى جءنب 

 
وتاتعبر مؤسسة النءطق عءسم جيش االحتالل هي الجهة التي تتولى تنظيم الاالقة عين الجيش 
ووسءئل اإلعالم المحلية والدولية، وقد سات هذه المؤسسة في الاقدين األخيبرين إلى تعني سيءسة 

ل ونقل البرسءئل إلى متحدثي اللغة الابرعية عشكل أكثبر فءعلية، والتبرويج عءللغة الابرعية من أجل التواص
التي نظبر لهء اإلسبرائيليون أيضء على أنهء فشل  2006معءشبر، خءصة في الحبرب على لعنءن في عءم 

كعيبر. إلى جءنب مؤسسة النءطق عءسم الجيش هنءك جسم آخبر، هو مبركز عمليءت المالومءت الذي 
الوعي، داخل صفوف الجيش وا عداد خطط من أجل تبركيز المالومءت ونشبر  2005تأسس في 

وحمالت تضليل، إال أنه وعسعب من تعايته لالستخعءبرات الاسكبرية عقي نشءطه سبريء، وعبرف عن 
دوبره في الحبرب على لعنءن عأنه قءم عءلكشف عن أسمء  عسكبريين أصيعوا من عين قوات حزب هللا، 

 وسءئل إعالم تءعاة للحزب. وتوزيع عيءنءت عءللغة الابرعية داخل لعنءن، والسيطبرة على
ن كءنت لاعت  لى جءنعه وجءنب النءطق عءسم الجيش تنشط في هذا المضمءبر وزابرة الخءبرجية التي وا  وا 
دوبرا عءبرزا على السءحة الدولية وعأدواتهء الدعلومءسية التقليدية في الحبرب على لعنءن، إال أن دوبرهء 

 وصف عءلضايف واألقبرب إلى الفشل.
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 وب ونقطة التحولالرصاص المصب
في أجوا  من التأييد الدولي وعاد  2008على قطءع غزة في ” البرصءص المصعوب“وجء  عدوان 

حمالت مكثفة ضد صوابريخ تطلق من غزة، وكءن يتوقع لهء أن تنهي أزمة غزة والصوابريخ التي 
طالق يومء من القصف المكثف عوقف إ 22تطلقهء حبركة حمءس عشكل جذبري، إال أنهء انتهت عاد 
 نءبر أحءدي الجءنب من قعل إسبرائيل وتحقيق بردع جزئي.

وطعقء للدبراسة اإلسبرائيلية وضات الحملة لنفسهء ثالثة أهداف هي تغييبر قواعد اللاعة عتوجيه ضبرعة 
موجاة ضد أي عمل تقوم عه حمءس وخلق حءلة دائمة من البردع، والضغط على حمءس عشكل 

إسبرائيل، وفبرض تسوية دولية تقوض قوة الحبركة في القطءع. متواصل لدفاهء للقعول عتسوية تفبرضهء 
واختءبرت إسبرائيل لتحقيق الهدف األول المتمثل عءلبردع أن تعدأ هجومهء عشكل مفءجئ من خالل 
استهداف قوة شبرطة أثنء  حفل تخبريج كءنت تجبريه في أحد المقبرات الحكومية، وهو مء خلق حءلة 

المنتهج من قعل الواليءت المتحدة في الابراق وغيبره، ” لتبرويعالصدمة وا“من الصدمة على غبرابر معدأ 
تعاتهء حملة منظمة إعالمية تمثلت عإلقء  عيءنءت وعث أشبرطة فيديو وبرسءئل مسجلة تكذب برواية 
حمءس، واتصءالت هءتفية للمنءزل تحذبر السكءن من التاءون مع الحبركة، ومنع محطءت العث التءعاة 

يهء إلى جءنب محءوالت النءطق عءسم الجيش الوصول إلى المؤثبرين لحمءس من العث والتشويش عل
يصءل برسءئل من خاللهم وتضخيم األصوات النقدية التي كءنت تصدبر من  في شعكءت التواصل وا 

 غزة.
 

 حمالت دولية واإلعالم الجديد
لبرئيس واستنءدا للدبراسة قءمت إسبرائيل عحمالت دولية دعلومءسية وا عالمية عهدف مواجهة التحدي ا

المتمثل في الضءئقة اإلنسءنية التي يايشهء سكءن القطءع عفال الحبرب، حيث أعدت مسعقء مواد 
دعءئية جندت نءطقين عماظم اللغءت من أجل عثهء على مستوى الاءلم. وعبرز عشكل الفت استخدام 

دشن  حيث 2008الجيش اإلسبرائيلي لوسءئل التواصل الجديدة مثل تويتبر خالل الحبرب على غزة في 
موقاه البرسمي عءللغة اإلنكليزية قعل نهءية الحملة، عهدف التواصل مع الجمهوبر في الاءلم، كمء قءم 

لنشبر مقءطع مصوبرة من الميدان ومن ” يوتيوب“النءطق عءسم الجيش في ذات الفتبرة عفتح قنءة على 
 لمالومءت.نءشطء من المدونين وتزويدهم عء 50كءميبرات الجنود، كمء أنه قءم عءلتواصل مع 

على جعهتين، واقاية وافتبراضية وعبرز فيهء دوبر وسءئل التواصل، وهو مء جال  2008وأديبرت حبرب 
والتي جء ت لتازز القنءعة أن مفهوم  2014و 2012الحمالت الاسكبرية التي تعاتهء في عءمي 
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ع غزة االنتصءبر الميداني والبردع ضد تنظيم يامل وينشط في وسط مدني وفي مكءن مزدحم مثل قطء
 أمبرا غيبر محسوم، وهو مء عزز القنءعة عأهمية السءحة البرقمية ومابركة الوعي.

 2/3/2021، القدس العربي، لندن
 
 مستشرق يهودق يدعو لمواجهة "النفوذ التركي" في القدس .54

قءل مستشبرق يهودي إن تبركيء توسع نفوذهء في القدس المحتلة، داعيء : عدنءن أعو عءمبر -21عبرعي
وأوضح المستشبرق والمؤبرخ دانيءل عءيعس، أن "إسبرائيل تواجه خمسة  عشكل جدي. إلى مواجهتهء

منءفسين مهتمين عءلسيطبرة على الحبرم القدسي، في ظل البرواية الفلسطينية القءئلة إن القدس ال عالقة 
لهء عءليهودية، ودحض مزاعم إسبرائيل عأن القدس غيبر مذكوبرة في القبرآن، وحتى لو كءن األمبر أقل 

ة، فهنءك مابركة سءخنة أخبرى تدوبر برحءهء، ليس على حق الحكم في القدس والمسجد األقصى، علني
 ولكن على النفوذ المتنءمي في المدينة".

وأضءف عءيعس صءحب مشبروع "االنتصءبر اإلسبرائيلي" في مقءله عصحيفة مكوبر بريشون، تبرجمته 
الماقد: السلطة الفلسطينية  " أن "هنءك خمس مجموعءت إسالمية منخبرطة في هذا الصبراع21"عبرعي

واألبردن والساودية وتبركيء والمغبرب، لكل منهء نقءط قوتهء وأهدافهء المميزة، وتحتل السيطبرة على 
 الحبرم القدسي مكءنة مبركزية للغءية عين هذه األطبراف".

وأشءبر عءيعس الذي يتبرأس ماهد أعحءث منتدى الشبرق األوسط، أحد أقطءب المحءفظين الجدد 
ت المتحدة، أن "السلطة الفلسطينية تفتقبر للموابرد االقتصءدية والاسكبرية، لكنهء تديبر برافاتين عءلواليء

قويتين، وهمء إدابرة أوقءف الحبرم، والدعم الدولي الواسع لمطءلعتهء عءلسيطبرة على شبرقي القدس، وهي 
الحءكم  تحءفظ على أدوات الضغط عتبرهيب إسبرائيل من غضب المسلمين، ممء يخلق وضاء يكون فيه

لى األعد".   الفالي للحبرم القدسي هو الوضع البراهن، وا 
أمء فيمء يتالق عءألبردن، فقءل الكءتب إن "عمءن تتمتع عءلاديد من الحقوق البرسمية في المدينة 

 1994المقدسة، لكن تأثيبرهء ضئيل على األبرض، برغم أن ماءهدة السالم األبردنية اإلسبرائيلية لاءم 
حتبرم دوبر األبردن الخءص الحءلي في األمءكن اإلسالمية المقدسة في القدس، تنص على أن إسبرائيل ت

وتاطي أولوية قصوى للدوبر األبردني التءبريخي في هذه األمءكن، وتبرجمت هذه النصوص مع مبروبر 
 الوقت إلى كلمة "الوصءية األبردنية".

الخءص في الحبرم وأوضح أن "إسبرائيل تتاءون مع ملوك أبردنيين ودودين نسعًيء، ألن نفس الدوبر 
القدسي هو المبرسءة المبركزية التي تقوي المملكة داخليًء، وتاطيهء الشبرعية في مواجهة الانءصبر 



 
 
 
 

 

 33 ص             5474 الادد:             3/3/2021  برعاءألا التءبريخ: 

 

                                    

اإلسالمية المتطبرفة فيهء، ويخشى األبردنيون أن وجودهم الضايف في الحبرم، قد يقوض حتمء 
 استقبرابرهم في المملكة". 

لى الحبرم القدسي هي الساودية، فليس وأصءف أن "المجموعة الثءلثة المنخبرطة في السيطبرة ع
للساوديين تأثيبر حقيقي في المدينة، لكنهم يساون جءهدين للحصول على عاض القوة لتحسين 
مكءنتهم الدولية، وفقء لمء قءل جون جنكينز السفيبر العبريطءني السءعق في البريءض، أن سعب ذلك ياود 

م عجءنب مكة والمدينة، ممء يحسن إلى أن برغعة المملكة عإضءفة مكءن مقدس ثءلث لوصءيته
 ادعء اتهم عأنهم دولة إسالمية مطلقة".

وأوضح أنه "يمكن لإلسبرائيليين نقل هذه السلطة على القدس إلى البريءض، وتسييبر اتفءقية سالم في 
 نفس الوقت ماهء، وعءلتءلي تقليص السيطبرة الفلسطينية".
ية على القدس والمسجد األقصى، حيث حكمت وأشءبر إلى أن "تبركيء كمء هو مابروف لهء لمسة تءبريخ

عءمء، وجدد برجب طيب أبردوغءن مؤخبًرا مطءلعءته عحقه في  400اإلمعبراطوبرية الاثمءنية القدس لمدة 
عندمء أعلن أن هذه المدينة التي  2020األمءكن المقدسة في المدينة، وعلغت ذبروتهء في أكتوعبر 

 هي مدينتنء".اضطبربرنء لتبركهء خالل الحبرب الاءلمية األولى 
وأوضح أن "أنقبرة دعمت هذه الكلمءت عاشبرات ماليين الدوالبرات عهدف تازيز التبراث التبركي للقدس، 
واالستفءدة من مطءلعءتهء في الحبرم القدسي، وتحدي السيءدة اإلسبرائيلية، وألن تبركيء حلفء  لحمءس، 

 .فال يتاءونون مع الدولة اليهودية، التي عدوبرهء تبريد تقييد تبركيء"
، 1975وأشءبر إلى أن "المغبرب عءعتعءبره برئيسء للجنة القدس التءعاة لمنظمة المؤتمبر اإلسالمي منذ 

ياطي لنفسه حق التأثيبر على الحبرم القدسي الشبريف، برغم عاده الجغبرافي، وعين حين وآخبر، فإن 
وعنء   عيت مءل لجنة القدس تمول المصءلح اإلسالمية في القدس من خالل التعبرع عسجءد الصالة،

المنءزل، والمسءعدة في التجديدات، حتى أنه من النءحية البرمزية صلى نءصبر عوبريطة ، وزيبر 
 ".2018الخءبرجية في القدسي في مءبرس 

وأكد أنه "مقءعل هذه المجموعءت الخمس تقف إسبرائيل، فهي تبرتعط عاالقءت عدائية مع السلطة 
ستاداد للامل مع األبردن والساودية والمغبرب، الفلسطينية وتبركيء وحمءس، وفي المقءعل فإنهء على ا

لكن حتى اآلن، لم يتوفبر لدى القءدة اإلسبرائيليين ذلك التوجه لالستفءدة من هذا التنءفس عين أولئك 
الالععين، برغم أن هنءك فبرصة كعيبرة لتشجيع حكءم اإلمءبرات على االنضمءم لتلك الدول الثالثة 

 برة وحمءس".لتقويض شبرعية السلطة الفلسطينية وأنق
 3/3/2021، "21موقع "عربي 
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 ما دور إسرائيل في مخرجات االنتخابات الفلسطينية المرتقبة؟ .55
 ديءك مءجد أعو

مع عدئ التحضيبرات لالنتخءعءت التشبرياية الفلسطينية، يعبرز تسءؤل حول الدوبر الذي سوف تلاعه 
 صلحتهء.إسبرائيل في التحكم عنتيجة هذه االنتخءعءت عءلطبريقة التي تصب في م

ال نعءلغ إن قلنء إن االنتخءعءت الفلسطينية تجبري تحت االحتالل، الذي أعى إال أن يصدق هذا 
الوصف عممءبرسءته وتدخالته التي عدأت معكبرًا وعايدًا عن أعين المبراقعين الذين لم يمءبرسوا دوبرهم 

لسطينية التي وضات عاد. وتزامن مع ذلك سلسلة من الممءبرسءت السيءسية والميدانية من السلطة الف
.  نزاهة االنتخءعءت على المحك 

 اعتقاالت وتهديدات
نف ذت قوات االحتالل جملة من االعتقءالت عحق قيءديين عحبركة حمءس في تدخل سءفبر عءالنتخءعءت، 

 ومحءولة برسم مسءبرهء.
من أعبرز القيءديين الذين اعتقلتهم قوات االحتالل من حمءس، فءزع صوافطة، وعدنءن عصفوبر، 

والدكتوبر مصطفى الشنءبر، والصيدالني عمبر  وخءلد الحءج، واألسيبر المحبربر ععءدة شفيق الخبراز،
 ععد البرحيم الحنعلي، وغيبرهم.

كمء اعتقلت هذه القوات النءئب والقيءدي يءسبر منصوبر ليصعح عدد نواب المجلس التشبرياي الماتقلين 
 نءئعًء. 11لدى االحتالل 

الفصءئل الفلسطينية اكتفى لألسف عبرفع توصية إلى المجلس  وكءن اتفءق القءهبرة الموقع عين
التشبرياي الجديد للنظبر عقضيتهم عداًل من االتفءق على جهد وطني لتصايد قضيتهم في المحءفل 

 الدولية على األقل.
ليس هذا فقط، فقد نشطت قوات االحتالل في تهديد نءشطي حمءس لمناهم من التبرشح لالنتخءعءت، 

 يس المجلس التشبرياي عزيز دويك والقيءدي عحمءس نءيف البرجوب.وعلى برأسهم برئ
يضءف إلى ذلك حملة منسقة عين االحتالل والسلطة من خالل التنسيق األمني الفاءل العتقءل 
د السلطة إسبرائيل، من خالل مكتب االبرتعءط، عأسمء  وعنءوين  النشطء  من حبركءت المقءومة، إذ تزو 

 الل عءعتقءلهم عمداهمءت يومية في مختلف مدن وقبرى الضفة.النءشطين، لتقوم قوات االحت
وتعدو المسألة كأن السلطة التي التزمت وفقًء التفءق القءهبرة وقف حمالت االعتقءل السيءسي، قءمت 
عتحويل هذه المهمة إلى االحتالل، الذي لوحظ مؤخبرًا أنه كثف موجءت االعتقءل لتشمل الكوادبر 

 والقيءديين من حمءس.
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 ة االنتخابات والتحكم بمخرجاتهاهندس
ويستطيع االحتالل التأثيبر في االنتخءعءت ععبر طبرق عديدة أخبرى، مثل اإلغالقءت وفبرض قيود على 
التنقل واستهداف االجتمءعءت االنتخءعية، وسحب هويءت المقدسيين لمناهم من المشءبركة 

بركة المقءومين ومشءبركتهم في عءالنتخءعءت، أو القيءم عامليءت عسكبرية في قطءع غزة تحد  من ح
 االنتخءعءت، وغيبرهء من الوسءئل التي يمتلكهء احتالل يتحكم في الحيءة الفلسطينية.

إن موقف إسبرائيل من االنتخءعءت ال يتعع وتيبرة واحدة، فهو سيبرح ب عهء إن تمكنت من تثعيت سيطبرة 
دمءج حمءس في الماءدلة الفلسطينية، مع االستمبرابر عءلمطءلع ة عءعتبراف المشءبركين في السلطة فتح وا 

 عإسبرائيل واالتفءقءت ماهء ونعذ مء يسمى اإلبرهءب.
وبرغم أن هذه الشبروط ال تعدو مطلعًء غبرعيًء، فإن حدتهء ستتصءعد مع حجم اإلنجءز الذي يمكن 
لحمءس أن تحق قه في االنتخءعءت، لذلك يساى الكيءن لتقليص احتمءالت تحقيق حمءس لمكءسب من 

 برا ات التي يقوم عهء على األبرض.خالل اإلج
وعحكم أن إسبرائيل هي القوة الحءكمة على األبرض، فإنهء قءدبرة على التحكم عُمفبَرزات االنتخءعءت 

 عحيث ال تشكل تهديدًا لهء.
أمء إذا نجحت هذه االنتخءعءت في تدجين حمءس ودفاهء إلى القعول عءلامل السيءسي دون المقءوم أو 

قءعل فتح عتحءلفءتهء وقوائمهء التي قد تصل إلى ثالث أو أكثبر، فال يتوقع أن جال تمثيلهء ضايفًء م
يواجه ذلك عءعتبراض من إسبرائيل، فضاًل عن أن هذا هو الهدف الغبرعي الفلسطيني من إجبرا  هذه 

 االنتخءعءت أصاًل!
مع السلطة  لذلك تتءعع إسبرائيل هذه االنتخءعءت عانءية، وتتدخل فيهء معكبرًا وتحءول تنسيق خطواتهء

الفلسطينية لكي تحقق االنتخءعءت الهدف المطلوب منهء، وهو إدمءج حمءس في اللاعة السيءسية 
تحت سقف اتفءق أوسلو، عمء يانيه الحبرص على أن ال تحصل حمءس على نسعة غءلعة في أي 

بر فيه الحبركة خوض االنتخءعءت.  تشكيل تقبر 
 سلطة متحكمة

في االنتخءعءت، وهي التي عدأت إصدابر المبرسوم البرئءسي  وهذا يطبرح دوبر السلطة الفلسطينية
عإجبرائهء وفق القوائم النسعية إلضاءف فبرص حمءس في الحصول على أغلعية فيهء، والتنسيق المعكبر 
مع األبردن ومصبر أمنيًء عمء يضمن حبرمءن حمءس من أي فبرصة للحصول على أغلعية، ألن ذلك لو 

النءبر على نفسهء، وتتنءزل عن مكتسعءت قيءداتهء حصل فسياني ععسءطة أن تطلق السلطة 
 الشخصية، وهيمنة تنظيمهء التي لم تنقطع على الضفة الغبرعية.
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وهذا يدفع إلى االعتقءد عأن قيءم هذه السلطة عتزويبر االنتخءعءت وابرد جدًا، وهو يمكن أن يتم  عطبرق 
 فقط. %30-25فنية غيبر الفتة لتخفيض نسعة حمءس لتكون عحدود 

أن ععءس عمد من خالل مبرسومه للتضييق على المستقلين عبرفع برسوم التسجيل والتأمين، كمء كمء 
ضي ق أكثبر على المبرشحين عءلمطءلعة عتقديم استقءالتهم من أعمءلهم عند التبرشح، وغيبرهء من الشبروط 

عن المقيدة للتبرشيح. ولألسف فإن حمءس التي وقات على اتفءق القءهبرة لم تطءلب ععءس عءلتبراجع 
نمء أصدبرت إليه "توصية" عإعءدة النظبر فيهء.  هذه الشبروط، وا 

وعلى األبرض استدعت أجهزة أمن السلطة شخصيءت وحق َقت ماهء واعتدت عليهء عءلضبرب، كمء لم 
تطلق سبراح ماتقلين سيءسيين لديهء وفقًء اللتزامءت اتفءق القءهبرة، دون أن يواجه ذلك عبرد فال قوي 

 ة.من حمءس وفصءئل الماءبرض
ويتسء ل كثيبرون عن مدى نزاهة انتخءعءت يهد د فيهء ععءس من يتبرشحون فيهء عشكل مستقل  عن 
قوائم فتح، ويضغط فيهء على األسيبر مبروان العبرغوثي ونءصبر القدوة لادم منءفسته في االنتخءعءت 

 البرئءسية.
ياتقد أن حبركته قءدبرة قد ال يتمكن ععءس أو ال يكون براغعًء حتى عوقف االنتخءعءت التشبرياية، ألنه 

في ظبروف االحتالل واإلمسءك عمجبريءت األموبر في الضفة أن تحقق فوزًا يدفع حمءس إلى القعول 
 عءلهزيمة والمشءبركة كأقلية غيبر ماطلة في الاملية السيءسية.

ولكن أعو مءزن يواجه تهديدًا حقيقيًء في انتخءعءت البرئءسة من قعل العبرغوثي والقدوة اللذين تشيبر 
ستطالعءت البرأي إلى أنهمء قد يتفوقءن عليه في األصوات في حءلة قبربر أحدهمء المنءفسة، عمء قد ا

 يدفاه إلى التفكيبر في إلغء  هذه الخطوة أو تأجيلهء وتأجيل أو إلغء  انتخءعءت المجلس الوطني.
عد  عءنتخءعءت وهذا يدفع إلى التذكيبر عأن الخطأ األكعبر كءن في قلب أولويءت االنتخءعءت، وضبروبرة ال
 المجلس الوطني الذي يحدد دوبر السلطة وانتخءعءتهء مع برئءستهء وينتخب برئيسًء للمنظمة.

 الطرف األضعف
ويعدو في ضو  ذلك أن حمءس هي الطبرف األضاف في الماءدلة، ويبرجع ذلك عءألسءس إلى عيئة 

وجود قيءداتهء  هذه االنتخءعءت التي تجبري تحت االحتالل، وفي ظل سلطة مبرتهنة له ويبرتعط
عءستمبرابر دوبرهم مع االحتالل، األمبر الذي يجالهم ياضون على مواقاهم عءلنواجذ ويقومون عمنع 

 حمءس من انتزاعهء منهم عكل الوسءئل والطبرق.
ولألسف فإن حمءس مطءلعة عأن تضمن نزاهة االنتخءعءت في قطءع غزة الذي تسيطبر عليه، ولكن ال 

هة في الضفة من قعل السلطة أو االحتالل المتحكم البرئيسي هنءك، يوجد ضمءنءت من أي نوع للنزا 
 والكل يابرف أن المبراقعين ال يمكنهم ضمءن النزاهة في أي انتخءعءت.
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قد تنجح االنتخءعءت عمبرحلة التشبرياي، ولكن استمبرابرهء ععقية المحطءت تحوم حوله الشعهءت الكثيبرة، 
يد الاوامل المؤثبرة عهء، ولكنهء قد تازز الخالفءت وال وقد ال تنجح االنتخءعءت عمجملهء في ضو  تاق

 تنهيهء مء دام االتفءق لم يتم على عبرنءمج سيءسي يقود المبرحلة.
 ويايد هذا طبرح السؤال األسءسي وهو مء قيمة االنتخءعءت في ظل احتالل متحكم في العالد والاعءد؟

هندسة االنتخءعءت والتأثيبر فيهء عمء يخدم ومء هي النزاهة التي ننشدهء مء دام االحتالل قءدبرًا على 
 مصءلحه؟

ويايدنء ذلك أيضًء إلى المبرعع األول الذي طءلمء تحدثنء عنه، أال وهو األولويءت الفلسطينية في هذه 
 المبرحلة، وموقع االنتخءعءت منهء.

ء  فءلشاب الفلسطيني هو في مبرحلة تحبربر وليس مبرحلة إقءمة الدولة، وأولويته التي تحددت علق
األمنء  الاءمين للفصءئل في عيبروت هي عءلمقءومة الشاعية، ومواجهة صفقة القبرن وخطة الضم، 
دابرة خالفءته وماءلجة آثءبر االنقسءم قعل الولوج  ومقءومة التطعيع، ومن ثم إعءدة تفايل المنظمة، وا 

 لالنتخءعءت التشبرياية.
 2/3/2021، تي أر تي عربي

 
 نتخابات؟هل سُتجرى االنتخابات أو ال ا .56

 فءيز أعو شمءلة د.
النءس في فلسطين حءئبرون، والسؤال الذي يطوف على مجءلسهم: هل ستجبرى االنتخءعءت أو ال؟ هل 
ستتواصل الاملية االنتخءعية كمء اتُّف ق في حوابرات القءهبرة؟ أو ستتوقف؟ وهل ستسيبر األموبر عسالسة 

ستقاد في نهءية شهبر مءبرس، لتنءقش دون اعتبراضءت ومطعءت قد تظهبر في لقء ات القءهبرة التي 
انتخءعءت البرئءسة، وتشكيل المجلس الوطني؟ أو سُتؤجَّل خشية اناكءس فشلهء على انتخءعءت المجلس 
التشبرياي؟ ومءذا عاد تأجيل لقء ات القءهبرة إلى مء عاد ظهوبر نتءئج انتخءعءت المجلس التشبرياي؟ 

ل الاملية االنتخءعية للبرئءسة والمجلس ومن يضمن نجءح اللقء ات عاد ذلك؟ ومن يضمن تواص
 الوطني؟ وكيف ستسيبر األموبر عاد ظهوبر نتءئج االنتخءعءت؟

تلك األسئلة األكثبر حضوبًرا داخل المجتمع الفلسطيني في قطءع غزة، ومن النءس المتفءئل عحذبر، 
ئمة مشتبركة ومنهم المتشءئم، أمء المتفءئل فإنه يتمنى أن تسيبر األموبر على مء يبرام، وأن تشكل قء

تضم ماظم التنظيمءت، وال سيمء حبركتي فتح وحمءس، تفءدًيء لصبراع مء عاد االنتخءعءت، أمء المتشءئم 
فيقضي عأن حبركة فتح لن تقعل المسءواة في عدد المقءعد مع حبركة حمءس، وستطءلب عءألغلعية، 

ي حوابرات التي لم تشءبرك ف-وستحبرص حبركة حمءس على إشبراك التنظيمءت المقءومة في غزة 
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ضمن القءئمة المشتبركة، وستبرفض حبركة فتح ذلك، وتصبر على إشبراك التنظيمءت المتحءلفة  -القءهبرة
 ماهء، وعاض الشخصيءت المستقلة، لتبرفض حمءس ذلك.

ذا تجءوزنء مء سعق، وافتبرضنء أن حبركتي فتح وحمءس قد توافقتء على قءئمة مشتبركة، فمن يضمن  وا 
يبرين تاليمءت القيءدة؟ ولم ال ياتمد كل تنظيم على دعم شخصيءت التزام عنءصبر التنظيمين الكع

مستقلة في الخفء ، أو قوائم تؤيد هذا التنظيم أو ذاك خلسة، وفق معدأ الشبركة تبركة؟ فتخبرج القءئمة 
المشتبركة مهزومة أمءم عدم التزام عنءصبر التنظيمين من نءحية، وأمءم تاءظم قوة القوائم العديلة داخل 

من نءحية أخبرى، مثل قءئمة سالم فيءض ونعيل عمبرو، وقءئمة نءصبر القدوة العبرغوثي، حبركة فتح 
وقءئمة دحالن، وقوائم كل من يساى ليأخذ نصيعه من تبركة حبركة فتح اللجنة المبركزية، أو من 

 القءئمة المشتبركة غيبر المتجءنسة، إن تم التوافق على تشكيلهء.
من الضعءعية عين استمبرابر الاملية االنتخءعية أم توقفهء، أو المشهد االنتخءعي الفلسطيني يايش حءلة 

تأجيلهء، أو اقتصءبرهء على الضفة الغبرعية دون غزة، كل ذلك على البرغم من صدوبر المبرسوم 
البرئءسي عتشكيل محكمة االنتخءعءت، والتي لم تضع الشءبرع الفلسطيني على محطة اليقين عإجبرا  

إقليمية لهء حضوبرهء، وتأثيبرهء في القبرابر الفلسطيني، ومطلعهء الوحيد االنتخءعءت، وال سيمء أن أطبراًفء 
هو فوز حبركة فتح، والهدف من ذلك مواصلة نهج المفءوضءت، ومواصلة عث الشك عقدبرة تنظيمءت 

 المقءومة على تحقيق أي إنجءز.
يًّء، ال يقف منسق شؤون المنءطق اإلسبرائيلي الجنبرال كميل أعو بركن، والذي يديبر الضفة الغبرعية عمل

متفبرًجء من موضوع االنتخءعءت، ولديه أكثبر من طبريقة للتأثيبر في المشهد االنتخءعي، وال سيمء عاد 
تدخل مبراكز األعحءث اإلسبرائيلية، وتوصيتهء للحكومة عأال تابرقل االنتخءعءت الفلسطينية، شبرط أال 

ي التفءف الفلسطينيين خلف تسمح لحبركة حمءس عءلفوز عهذه االنتخءعءت، ألن فوز حبركة حمءس يان
 مشبروع المقءومة، وتازيز خط المواجهة والتصدي الميداني لمشءبريع االستيطءن اإلسبرائيلي.

فلسطين على مفبرق االنتظءبر عقلق وخوف من المجهول، والمجهول يخعئ للفلسطينيين كبرامة إذا 
عئ للفلسطينيين مزيًدا من سءبروا على طبريق الديمقبراطية عايًدا عن المصءلح الحزعية والفبردية، ويخ

االنقسءم والضيءع إذا كءنت حسءعءتهم ضيقة، محكومة عءلوال  للغبريب، فءلشاوب ال تغفبر الخطءيء، وال 
 تتسءمح مع البرزايء.

 2/3/2021فلسطين أون الين، 
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 : مستقبل نتنياهو"األصوليين"تمرد الحريديم  .57
 أشبرف الاجبرمي

ع برئيس الحكومة عنيءمين نتنيءهو لألصوليين اليهود يحتج الكثيبر من اإلسبرائيليين على خضو 
الذين عءتوا فوق القءنون فيمء يتالق عتطعيق إجبرا ات وتاليمءت الجهءت المختصة عشأن « الحبريديم»

مواجهة فيبروس كوبرونء الذي ينتشبر عشكل كعيبر عاد وصول الطفبرات الجديدة وخءصة الطفبرة 
ائيليين أن عدم السيطبرة على الفيبروس والحد من انتشءبره االنجليزية، وتاتعبر أوسءط واساة من اإلسبر 

مبرده عدم انصيءع األصوليين واتعءعهم إلجبرا ات السالمة المتالقة عءلتعءعد االجتمءعي ولعس 
الكمءمءت. ويمكن في هذا السيءق سمءع شكءوى أيضًء حول مدى التزام المواطنين الفلسطينيين في 

هي أكعبر عكثيبر، عدا عن كون « الكوبرونء»دبرتهم على نشبر إسبرائيل، ولكن تأثيبر األصوليين وق
المواطنين الفلسطينيين يخضاون إلجبرا ات عقءعية ومخءلفءت ال تسبري على األصوليين. ولكن مء 
حدث مؤخبرًا في قضية عودة الاءلقين اإلسبرائيليين إلى العالد كءن عمثءعة الشابرة التي قصمت ظهبر 

م مع إجبرا ات الجهءت المختصة في تحديد أولويءت برجوع الاءلقين العايبر في سلوك الحبريديم وتاءمله
لى مطءبر عن غوبريون إال للحءالت  في الخءبرج، عاد إغالق المطءبر ووقف البرحالت الجوية من وا 

 االستثنءئية.
الاعبرية الذي عث في يوم األحد المءضي وكذلك في عاض وسءئل اإلعالم الحقًء  12في تقبريبر القنءة 
الحبريديم على إجبرا ات تحديد األولوية للاودة في البرحالت الجوية االستثنءئية، حيث  تم كشف تحءيل

أن لجنة االستثنء ات المشكلة من عدد من الوزابرات هي الجهة المخولة عءلسمءح ألي شخص 
عءلحجز والاودة على متن الطءئبرات الخءصة عإعءدة المواطنين إلى إسبرائيل. واتضح حسب التقءبريبر 

أن األصوليين استطءعوا الاودة عءآلالف عدون أن تنطعق عليهم شبروط االستثنء ، وفقط المنشوبرة 
عءلواسطة ياودون عن طبريق نفوذ الحءخءمءت ودوبر وزابرة الداخلية التي يبرأسهء أبرييه دبرعي برئيس 

لديهم أعذابر موجعة ولم  يناإلسبرائيلياألصولية. عينمء كءن هنءك عدد كعيبر من « شءس»حبركة 
الحصول على إذن لجنة االستثنء ات. واتضح في إطءبر التحقيقءت الصحءفية أن السعب  يستطياوا

في إعءدة الحبريديم هو ضمءن تصويتهم في االنتخءعءت القءدمة التي ستجبري عاد عشبرين يومًء. 
وهؤال  ياتعبرون من الحصة الداعمة لنتنيءهو ولهذا من المهم لألخيبر أن يحضبروا ويصوتوا عكثءفة 

 دد مقءعد األحزاب األصولية المؤيدة له في كل ائتالف حكومي يمكن أن يشكله.وتزداد ع
هذه القضية عءتت سالحًء يستخدم ضد نتنيءهو في االنتخءعءت القءدمة، حيث تتنءول عاض األحزاب 
قضية خبروج األصوليين على القءنون والقواعد واإلجبرا ات المتعاة. ويعدو أن الفضيحة التي برافقت 

وع جالت الحكومة تفتح المطءبر للاودة شبريطة الحصول على التطايم مبرتين قعل البرجوع هذا الموض
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أو الحجبر عاد الوصول، وتستخدم األسءوبر االلكتبرونية لضمءن التزام الاءئدين غيبر المطامين 
عءلحجبر ومبراقعتهم عن عاد. وعءلتءلي لم تنجح خطة نتنيءهو في ضمءن وصول المصوتين المؤيدين 

ون غيبرهم وتأخيبر اآلالف من المصوتين إلى مء عاد االنتخءعءت. وليس واضحًء كيف الئتالفه د
ستناكس هذه الفضيحة على تصويت عاض اإلسبرائيليين غيبر المنتمين ألحزاب اليمين والذي يؤيد 

 قسم منهم نتنيءهو.
لك ويواجه نتنيءهو مسألة أخبرى قد تؤثبر على فبرصه في تشكيل الحكومة القءدمة وهي تتالق كذ

عءألصوليين، فقد أقبرت محكمة الادل الاليء اإلسبرائيلية االعتبراف عءلتهويد اإلصالحي والمحءفظ، 
عمانى أن الذي جبرى تهويدهم عن طبريق الحءخءميءت اإلصالحية والمحءفظة يصعحون يهودًا، وعنء  

ى المحكمة هذا الموضوع مطبروح عل المواطنة، وللالمعليه يحق لهم الاودة إلسبرائيل والحصول على 
قءنونًء عهذا « الكنيست»الاليء منذ حوالي خمس عشبرة سنة عدون أن تقبربر عشأنه على أمل أن تقبر 

الشأن.  وهذا موضوع عءلنسعة للحبركءت األصولية ال يمكن أن يمبر عسهولة حتى لو كءن الثمن 
لحق في تحديد ماءقعة نتنيءهو وعدم التوصية عتكليفه برئءسة الحكومة. فحتى اآلن منح األصوليون ا

من هو يهودي في المحءكم الدينية التءعاة لهم، وال تاتعبر عملية التهويد مجءزة عدون مصءدقتهم، مء 
حبرم عمليًء عددا كعيبرا من النسء  اللواتي تزوجن عيهود في إسبرائيل والخءبرج من الحصول على 

ية التي تاتعبر حكبرًا على االعتبراف عيهوديتهن، وعءلتءلي مناهن من الحصول على الجنسية اإلسبرائيل
 المهءجبرين اليهود والماتبرف عتهويدهم. وهؤال  النسء  هن من برفع دعوى للقضء  لتسوية أوضءعهن.

ماقدة للغءية وال يوجد حولهء اتفءق وتخضع لخالفءت عميقة وجدية « من هو اليهودي؟»طعاًء مسألة 
حهء عءلتفصيل. وتاتعبر األصولية المتشددة عين التيءبرات اليهودية المختلفة، وال يتسع المجءل هنء لشبر 

أن التهويد مبرتعط فقط عشبروطهء، وال تقعل التهويد من قعل الجمءعءت الدينية األقل تشددًا، وياتعبر 
قبرابر المحكمة الاليء خبرقًء لمء يسمونه الوضع القءئم في عالقة المتدينين عءلدولة والذي أقبر منذ أيءم 

يون يطءلعون اليوم عسن قءنون يتجءوز قبرابر المحكمة ويمنحهم عن غوبريون وحتى اليوم. واألصول
جءزة عمليءت التهويد وهذه ماضلة جدية أمءم نتنيءهو، وليس  السلطة الحصبرية في المصءدقة وا 
واضحًء كيف سياءلج هذا الموضوع عدون أن يتضبربر سوا  من المتدينين أو من الماءبرضين لهم 

يبرغعون في وجود قءنون مختلف تمءمًء عن القءنون الذي يبرغب والمؤيدين لقبرابر المحكمة عل والذين 
الحبريديم عسنه. والمشكلة في قبرابر المحكمة الاليء أنه جء  في توقيت حسءس للغءية ومتاب جدًا 

 عءلنسعة لنتنيءهو الذي أصعح فاليًء عين نءبرين.
 3/3/2021األيام، رام هللا، 
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 :كاريكاتير .58

 
 3/3/2021القدس، القدس، 


