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 "الجنائية الدولية"واشنطن تتجنب ربط مساعداتها وعالقاتها مع الفلسطينيين بقرار   .1
"األيام": تجنبت واشنطن ربط استئناف مساعداتها المالية للفلسطينيين بقرار المحكمة  -القدس

 دولية إطالق تحقيق رسمي بالحالة في فلسطين.الجنائية ال
جاء ذلك في رد الناطق بلسان وزارة الخارجية األميركية نيد برايس على سؤال إن كانت اإلدارة 
األميركية تخطط الشتراط استئناف المساعدة المالية والتعاون مع القيادة الفلسطينية على أساس 

 لدولية.دعمها المستمر لتحقيق المحكمة الجنائية ا
وقال برايس في اإليجاز اليومي للصحافيين: "ما قلناه هو أننا سنبحث عن طرق لدعم الشعب 
الفلسطيني، لقد التزمنا بذلك، ولقد أوضحنا في الوقت نفسه نهجنا تجاه المحكمة الجنائية الدولية 

األمر بالمحكمة  بوضوح شديد، لقد رأيت ذلك في بيان نهجنا تجاه هذه المسألة بالذات، عندما يتعلق
 الجنائية الدولية، إنه واضح جًدا".

وأشار برايس، في اإليجاز الذي تابعته "األيام"، إلى أن "ما قلناه هو أننا سنسعى لدفع إمكانية تحقيق 
حل الدولتين المتفاوض عليه، وما زلنا نعتقد أن حل الدولتين هو أفضل مسار ألنه يضمن أن 

 ى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة".إسرائيل ستعيش بسالم وأمن إل
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وأضاف "يظل هذا النهج هو أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية، مع 
 تمكين الشعب الفلسطيني، بالطبع، من العيش بكرامة وأمن في دولة قابلة للحياة خاصة به".

تنا الدبلوماسية مع الفلسطينيين، سوف وتابع برايس: "سنعمل بشكل وثيق مع إسرائيل، سنجدد عالقا
نتشاور مع الشركاء في المنطقة وخارجها، سوف نتشاور مع كل أولئك الذين لديهم مصلحة مشتركة 

 في دعم الجهود المبذولة لدفع سالم دائم".
 7/3/2021األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"اشتية: نريد أن يكون التزود بالغاز من مصر وليس من  .2

رئيس الوزراء محمد اشتية، األحد، خالل لقائه السفير المصري في مكتبه برام هللا،  : بحثرام هللا
الحلول المقترحة لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة جذريا، ال سيما من خالل مشروع إنشاء خطوط 
ر ناقلة للغاز إلى القطاع بتمويل قطري أوروبي، مؤكدا الحرص على أن يكون التزود بالغاز من مص

وحول العالقة مع اإلدارة األميركية  وليس من إسرائيل للتخلص من التبعية لها في هذا الجانب.
الجديدة، أوضح اشتية: "نعمل على استراتيجية واضحة في التعامل مع اإلدارة، مؤكدا أهمية أن ال 

 تكون العالقة الفلسطينية األميركية مرتكزة على العالقة مع إسرائيل فقط".
 7/3/2021، نباء والمعلومات الفلسطينية ووفا وكالة األ 

 
 قرار رئاسي بتأجيل انتخابات النقابات واالتحادات والمنظمات الشعبية .3

محمود عباس قراًرا بقانون، بشأن تأجيل انتخابات النقابات  السلطة الفلسطينية أصدر رئيس: رام هللا
وجاء في نص  ذه الفترة، لمدة ستة أشهر.واالتحادات والمنظمات الشعبية، التي يتوجب إجراؤها في ه

القرار أن نقباء وأعضاء مجالس النقابات واالتحادات يستمرون في تولي المهام المنصوص عليها، 
 على أن يتخذون اإلجراءات الالزمة وفًقا للقانون، بعد انتهاء مدة التأجيل. 

 6/3/2021، القدس، القدس
 

 وض االنتخابات التشريعية فياض: أعمل على تشكيل قائمة مستقلة لخ .4
"األيام": أعلن رئيس الوزراء األسبق د.سالم فياض أنه يعمل على تشكيل قائمة من  -رام هللا

وقال عبر مدونة في حسابه بـ "فيسبوك"  شخصيات مستقلة لخوض االنتخابات التشريعية المقبلة.
ضوح، االستقاللية التي لكي أكون في منتهى الو  "أعمل على تشكيل قائمة من شخصيات مستقلة.

نما، وما هو أهم، أن  أتحدث عنها هنا ال تعني فقط أنه ليس هناك انتماء حزبي لهذه الشخصيات، وا 
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ولفت إلى أنه "لن ننسق مع أي  كتلتنا البرلمانية لن تكون امتدادًا ألي تنظيم أو فصيل أو فريق".
أغلبية بعدها، وهذا منسجم تمامًا مع  قوائم أخرى قبل االنتخابات، ولن نكون جزءًا من أي ائتالف

 الموقف الذي عبرت عنه في الكثير من المناسبات سابقًا".
 7/3/2021، األيام، رام هللا

 
 "القدس": محكمة قضايا االنتخابات تخصص مقرًا لها بغزة لبدء النظر في الطعون .5

مقًرا لها في قطاع أفاد مصدر فلسطيني، األحد، أن محكمة قضايا االنتخابات، قد خصصت : غزة
وقال المصدر لـ "القدس" دوت كوم، إن هيئة القضاة  غزة بعد أيام من البحث عن مقر خاص بها.

اتخذت مقًرا لها في الطابق السابع من البناية التي تتواجد بها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بحي 
قبال الطعون الخاصة بعملية وبين المصدر أن هيئة القضاة ستبدأ باست الرمال وسط مدينة غزة.

 الترشيح في المقر المخصص لها.
 7/3/2021، القدس، القدس

 
 الفلسطيني يطلع برلمانات العالم على انتهاكات االحتالل" الوطني" .6

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم على آخر انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي : رام هللا
جراءاته لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي في األراضي المحتلة، لصالح مشروعه  لحقوق شعبنا، وا 
المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء  وطالب االستعماري االستيطاني.

سالمية وآسيوية  قليمية عربية وا  برلمانات نوعية في قارات العالم ولرؤساء اتحادات برلمانية دولية وا 
بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقا لقرار الجمعية العامة ، وأوروبية وأخرى في أمريكا الالتينيةوافريقية 

وحث المجلس البرلمانات على المساعدة  ، والتفاقيات جنيف ذات الصلة.2018لألمم المتحدة عام
ات إرهابية، بإدراج منظمات استيطانية مثل "تدفيع الثمن و"شبيبة التالل" و"الحارس الجديد" كمنظم

 نتيجة سجلها اإلرهابي اإلجرامي في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 7/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ووفا 

 
 االنتخابات بوابة إلنهاء االنقسامبدران:  .7

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، أن االنتخابات الفلسطينية بوابة لترتيب 
الجمعة، نريد من االنتخابات الوطنية يوم وقال بدران خالل لقاء حواري  ت الوطني الفلسطيني.البي

نهاء االنقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، مردًفا أننا سنناقش في  أن تكون بوابة لتعديل الحالة، وا 
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ي صدر فيها وفيما يتعلق بمحكمة االنتخابات الت القاهرة ملفَّي المجلس الوطني ومنظمة التحرير.
مرسوم رئاسي، أكد بدران أنه تم التوافق على أسماء القائمين عليها من الضفة الغربية وقطاع غزة 

وشدد على أنه ال فرق بين شعبنا في غزة وشعبنا في الضفة، وحق الموظفين يجب  والقدس المحتلة.
 أن يكون مكفواًل بغض النظر عن نتائج االنتخابات.

 6/3/2021، موقع حركة حماس
 

 لن تتكرر و"فتح" ستذهب بقائمة واحدة موحدة لالنتخابات 2006حسين الشيخ: تجربة  .8
قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، اليوم األحد،  :دياال جويحان -القدس 

تشكل إنه إذا فازت "فتح" في االنتخابات التشريعية، فستذهب نحو خيار حكومة الوحدة الوطنية ولن 
حكومة فتحاوية خالصة، و"إذا ُدعينا للمشاركة في أي حكومة وحدة وطنية سنشارك لتحقيق الهدف 

نجاز المشروع الوطني الفلسطيني".  األساسي وهو إنهاء االنقسام والمصالحة وا 
 7/3/2021، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 باتحماس تدرس عدة خيارات بخصوص وضع الضفة في االنتخا": األخبار" .9

، أن الحركة تدرس عّدة في حركة حماس، من مصادر «األخبار»علمت : رجب المدهون -غزة 
خيارات بخصوص وضع الضفة في االنتخابات المقبلة، بما ُيجّنبها مالحقة االحتالل لقياداتها 
وعناصرها هناك. وأوضحت المصادر أن ِمن بين تلك الخيارات مشاركة عناصر فاعلة في الحركة 

، «حماس»ئم منفصلة عن األخيرة هناك، مقابل خيار آخر تدفع إليه بعض األطراف داخل في قوا
، في حين ُترّجح أصوات ثالثة الذهاب نحو قائمة «فتح»ُمتمّثل في الذهاب نحو قائمة مشتركة مع 

مستقلة بشكل طبيعي بما يعني تحّديًا واضحًا لالحتالل، على اعتبار أن االعتقاالت لم تتوّقف منذ 
 ، وأن الفرصة سانحة لتحقيق الفوز في الضفة.2006عام 

 8/3/2021، األخبار، بيروت
 

 فتح تحّذر القدوة: ستصبح خارج الحركة .10
عضو لجنتها المركزية ناصر القدوة، وهو ابن شقيقة زعيم الحركة التاريخي  هددت حركة فتح رام هللا:

قائمة انتخابية لخوض انتخابات ياسر عرفات، بأنه سيصبح خارج الحركة إذا مضى في تشكيل 
وقال أمين سر اللجنة المركزية لـ}فتح{، جبريل  المجلس التشريعي، متحديًا قائمة الحركة الرسمية.

الرجوب، في تصريح بثته وكاالت فلسطينية محلية مهددًا القدوة: }إذا استمر فإنه سيتخلى عن دوره 
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ة ستفصله من موقعه في اللجنة المركزية وربما القيادي في الحركة{. ويعني حديث الرجوب أن الحرك
وتهديد الرجوب الذي كان دبلوماسيًا وعلنيًا، جاء بعد تغريدة من عضو مركزية  من عضويتها كذلك.

الحركة حسين الشيخ تضمنت ما بدا أنها رسالة قاسية موجهة للقدوة وآخرين حملت تأكيدًا على أن 
 مقبلة }واحدة موحدة{.حركته ستخوض االنتخابات الفلسطينية ال

 7/3/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 القدوة: شخصيات من الصف األول لفتح تدعمني .11
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، ان إطالق الملتقى الوطني الديمقراطي 
 الفلسطيني جاء بتوافق مجموعة من الفلسطينيين من حركة فتح ومن فئات اجتماعية أخرى غير
ُمنظمة. ولفت القدوة في تصريحات إذاعية يوم األحد، أن الموضوع األساسي للملتقى هو الملف 
السياسي ووضع برنامج عمل جدي، وبعد االتفاق عليه يتم االنتقال إلى تشكيل القائمة، من أجل أن 
ه يتم التغيير المفترض، وهذا ما يتحدث عنه البرنامج ويهدف إليه. وحول ما يمكن أن يتضمن

البرنامج قال القدوة، إن البرنامج يركز على المواجهة مع دولة االحتالل، وضرورة إعادة القضية 
المركزية لمقاومة االستعمار اإلسرائيلي، وعلى الصعيد السياسي يجب إعادة االعتبار لدولة فلسطين 

ة ال تمنحنا إياها كدولة قائمة تحت االحتالل، قائمة بالحق الطبيعي وأننا أصحاب األرض، وأن الدول
)إسرائيل( من خالل المفاوضات. ولفت القدوة انه ال مانع من إجراء المفاوضات مع االحتالل "بشرط 
أن تقر مسبقا وقبل بدء المفاوضات أن دولة فلسطين قائمة، واإلقرار المسبق بالنتيجة النهائية 

تماد على المفاوضات والمفاوضات للمفاوضات، ألن التغيير المطلوب يشمل النهج القائم حاليا باالع
وحول تصريحات الرجوب بشأن القدوة بأنه أخطأ بما قام به قال القدوة "هذا  ومن ثم المفاوضات".

 تقديره واحترمه ولكل واحد الحق فيما يقول".
 7/3/2021، فلسطين أون الين

 
 ييرالغول: نسعى لتشكيل قطب يساري ديمقراطي وسنحول االنتخابات إلى فرصة للتغ .12

أكد كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن الجبهة ُتجري  :محمود أبو عواد -غزة 
اتصاالت مع أحزاب يسارية ومستقلين، من أجل تشكيل قطب يساري ديمقراطي ينافس في 
، االنتخابات التشريعية حركتي "فتح" و"حماس"، ويكسر حالة االحتكار القائمة بالحالة الفلسطينية

ولفت الغول في حوار شامل مع "القدس"  وخلق حالة من التوازن إلنهاء حالة االستقطاب الحالية.
إلى أن الحوارات تشمل الحراك الشعبي من المستقلين في الضفة الغربية، وهم من المحسوبين 
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 باألساس على التيار اليساري الديمقراطي، مشيًرا إلى أن شكل مشاركة الجبهة في االنتخابات
سيتحدد وفق ما ستصل إليه نتائج هذا الحوار، مع التأكيد على الخيار األهم بخوضها ضمن قائمة 

 تشمل قوى اليسار.
 7/3/2021، القدس، القدس

 
 ستشارك بحوار القاهرة لبحث المصالحة ووضع مرجعية وطنية "الجهاد"الهندي:  .13

سالمي، السبت، إن حركته ستشارك قال محمد الهندي رئيس الدائرة السياسي لحركة الجهاد اإل :غزة
في الحوار الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة منتصف الشهر الجاري، من أجل البحث في 

 ملفات المصالحة الوطنية ووضع مرجعية وطنية ومجلس وطني جديد يكون سيد نفسه.
د متمسكة بانتخابات وشدد الهندي في لقاء نظمه التجمع اإلعالمي الفلسطيني، على أن حركة الجها

المجلس الوطني باعتبار أن المجلس الممثل الشرعي للكل الفلسطيني، وأن االنتصار فيها يمثل بداية 
 مشروع جديد يتمثل بإنهاء اتفاق أوسلو، كما أن الحركة تريد تأسيس وضع فلسطيني متماسك.

 6/3/2021، القدس، القدس
 

 صيادين 3يقا مشتركا لمعرفة مالبسات استشهاد تشكالن فر  بغزة "القسام" واألجهزة األمنية .14
أعلنت "كتائب القسام"، أن قيادة المقاومة وباالشتراك مع  :غزة7/3/2021قدس برس، وكالة  ذكرت

، في بحر األحداألجهزة األمنية شكلت فريًقا مختًصا لمعرفة مالبسات استشهاد ثالثة صيادين صباح 
 إعالن سيتم" إنه ،"برس قدس" وصل صحفي يحتصر  في وأضافت خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي السياق، نعت "القسام" محمد حجازي اللحام وزكريا حجازي  ".وقت أسرع في كاملةً  الحقيقة
 اللحام ويحيى مصطفى اللحام الذين ارتقوا صباح األحد في حادٍث أليٍم في بحر خان يونس.

وأعلنت وزارة الداخلية عن  ة ساحل خان يونس.واستشهد ثالثة صيادين اليوم إثر انفجار بمركبهم قبال
، مراكب الصيادين في األحدوكانت بحرية االحتالل اإلسرائيلي، استهدفت  فتح تحقيق في الحادثة.

 بحر قطاع غزة.
نقاًل عن وكاالت، أن منسق لجان الصيادين في قطاع  7/3/2021موقع الجزيرة نت، الدوحة،  ونشر

اإلسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الصيادين، بقصف قاربهم أثناء غزة زكريا بكر، حّمل الجيش 
مزاولتهم أعمال الصيد. إال أن المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي نفى تنفيذ أي 

 هجمات قبالة سواحل قطاع غزة، وأكد أنه ال صلة للجيش اإلسرائيلي بالحادث.
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 يا على حرية عمل المؤسسات المدنيةتعد عدّ ت  : قرارات السلطة الفلسطينية حماس .15
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، أن إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية ألي 
قرار بقانون بغض النظر عن مضمونه في هذا التوقيت بالذات يتناقض مع العمل على إجراء 

وأضاف  خولة بإصدار القوانين وتعديلها.االنتخابات التشريعية، وا عادة الحياة للمؤسسة البرلمانية الم
بدران في تصريح صحفي األحد أن التعديالت التي حملها القرار بقانون الصادر بحق الجمعيات 
والمؤسسات األهلية القاضي بإلحاق خططها بالوزارات ذات االختصاص يعد تعديا على حرية العمل 

سطيني، يهدف إلى زيادة سيطرة السلطة للمؤسسات المدنية المكفول وفق القانون األساسي الفل
 التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني.

 7/3/2021، موقع حركة حماس
 

 2005"الشعبية" تجدد مساندتها لمطالب موظفي  .16
في مطالبهم  2005جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، مساندتها لموظفي تفريغات : غزة

ادهم كموظفين رسميين، وتعويضهم مالًيا ومعنوًيا "للظلم الذي بالحصول على كامل حقوقهم باعتم
واعتبرت الجبهة في بيان السبت، أنه "ال يمكن القبول  عاًما". 15مورس بحقهم على مدار أكثر من 

باستمرار معاناة هؤالء الموظفين، وتعرضهم الدائم لالبتزاز والوعودات الزائفة لحل مشاكلهم"، محذرًة 
 ام قضيتهم ومعاناتهم في إطار الدعاية االنتخابية.أيًضا من استخد

 6/3/2021، القدس، القدس
 

 االحتالل يفرج عن القيادي في "حماس" جمال الطويل .17
أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي، األحد، عن القيادي في حركة "حماس" ورئيس بلدية البيرة : رام هللا

جددت محاكم  5/1/2021وبتاريخ  حتالل.أشهر في سجون اال 10األسبق جمال الطويل، بعد 
أشهر، قبل أن تقرر المحكمة العليا تخفيض مدة  6االحتالل االعتقال اإلداري بحق القيادي الطويل 

االعتقال اإلداري من ستة أشهر إلى شهرين، كما قررت المحكمة إعطاءه حكمًا جوهريًّا باإلفراج 
 عنه.

 7/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أمام معضلة قانونية: "الرد على الجنائية الدولية اعتراف بشرعية التحقيق" "إسرائيل" .18
شرعت السلطات اإلسرائيلية، بحملة ضغط دبلوماسية، في محاولة إللغاء أو تعطيل : محمود مجادلة

ة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب إسرائيلية ارتكبت في األراضي الفلسطينية المحتل
 .1967عام 

وأجرى كل من رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير األمن والقضاء، بيني غانتس، 
اتصاالت مع حلفاء إسرائيل األوروبيين، في محاولة لنقل المضامين التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها 

 في مواجهة المحكمة التي تتخذ من الهاي مقرا لها.
"( إلى أن إسرائيل تسعى إلى الدفع باتجاه ممارسة حملة 11مة اإلسرائيلية )"كان وأشارت القناة العا

ضغط على المحكمة وقضاتها ومدعيها العام الجديد، من جهة، والتركيز على االدعاء بأن "النظام 
 القضائي اإلسرائيلي قائم وقادر على التحقيق في شبهات ارتكاب مخالفات"، من جهة أخرى.

انتقد قادة في معسكر اليمين اإلسرائيلي، ما وصفوه بسياسة "اجلس وال تفعل"،  وفي غضون ذلك،
على حد تعبيرهم، التي ينتهجها نتنياهو في مواجهة المحكمة الدولية، وما اعتبروه "إهمال نتنياهو في 

 مواجهة الخطوات التي انتهت إلى فتح تحقيق رسمي" في جرائم حرب إسرائيلية.
ة اإلسرائيلية عن قيادات يمينية بارزة وصفهم التحقيق الدولي بـ"حادث بطيء" ونقلت القناة الرسمي

تتعرض له إسرائيل، وقالوا إن "سياسة التسويف والمماطلة التي ينتهجها نتنياهو بداًل من البدء بالعمل 
 منذ اللحظة األولى على منع الفلسطينيين من طلب التحقيق، هي ما أدى إلى هذه الكارثة".

ية أخرى، أشارت القناة إلى أن "الرد على الرسالة المتوقعة من المدعية العامة في المحكمة من ناح
 حول بدء التحقيق الرسمي، سيعتبر تعاونا مع المحكمة واعترافا بشرعية التحقيق".

والخيار اإلسرائيلي الذي يتم النظر فيه هو "توضيح الموقف اإلسرائيلي ونقله بشكل غير مباشر، 
 االستعانةحلفاء إسرائيل الغربيين على التحدث غير الرسمي باسمها ونقل موقفها، أو مثل دفع 

بالمنظمات الخاصة"، وسيتعين على القيادة السياسية اإلسرائيلية أن تحسم هذه المسألة خالل األيام 
 القريبة المقبلة.

 7/3/2021، 48عرب 
 

 جميع دول العالم ترفض جواز السفر األخضر اإلسرائيلي .19
ترفض جميع دول العالم االعتراف بـ"جواز السفر األخضر" اإلسرائيلي والسماح بدخول : الل ضاهرب

جراء فحص لفيروس كورونا. والدولة  سائحين إليها ويكونوا معفيين من الدخول إلى حجر صحي وا 
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ي الوحيدة التي تعترف بجواز السفر األخضر هي جورجيا. وُيمنح جواز السفر األخضر للمواطنين ف
 إسرائيل الذين تلقوا جرعتي التطعيم ضد كورونا.

 7/3/2021، 48عرب 
 

 ةاالحتالل يشكر البرازيل على موقفها من قرار المحكمة الجنائي .20
أعرب وزير الخارجية االسرائيلي غابي أشكنازي عن شكره للبرازيل على "موقفها : RT الحياة الجديدة

ائية الدولية" فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في الحازم ضد قرار المدعية العام للمحكمة الجن
 األراضي المحتلة.

واستضاف أشكنازي، يوم األحد، وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أروجو، وشدد على "الصداقة 
سرائيل، والشراكة التي تشكلت في السنوات األخيرة في ظل إدارة بولسونارو،  العميقة بين البرازيل وا 

 عمها إلسرائيل في كل فرصة".والتي تظهر د
سرائيل في مجاالت االقتصاد والتكنولوجيا والصحة، ال سيما  وناقش الوزيران التعاون بين البرازيل وا 

 في ظل عواقب جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم.
 7/3/2021الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
ر االحتالل بالشعبينسياسًيا ل.. سأتحدث أيمن عودة: سأذهب إلى الهاي إن دعيت .21  ماذا يض 

قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست اإلسرائيلي، اليوم األحد، إنه في  :رام هللا
 حال تم توجيه دعوة له إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، فسيذهب.

يُضر االحتالل بالشعبين،  العبرية، سأذهب وأتحدث سياسًيا لماذا 12وأضاف عودة في مؤتمر قناة 
 أنا شخص أريد أن أعيش بسالم، دولة إلى جانب دولة.

وأشار عودة إلى التظاهرة في أم الفحم، مؤكًدا معارضته التامة لما جرى مع منصور عباس المنشق 
 عن القائمة المشتركة مؤخًرا.

صًة خالل التظاهرة التي وقال "يمكن للمرء أن يناقشه، ولكن ال ترفع يدك بأي شكل من األشكال، خا
خرجت ضد العنف، وأرفض وصفه بالخائن، صحيح أن بيبي )نتنياهو( ضلله وخدعه، لكن ال يمكن 

 وصفه بالخائن".
 7/3/2021القدس، القدس، 
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 52-بي قاذفتين وهي تجري تدريبات مع 15الجيش اإلسرائيلّي ينشر صورًا لمقاتالت إف  .22
 األميركّيتين

فوق الشرق األوسط، اليوم، األحد، في أحدث مهّمة  52-فتان من طراز بيحلقت قاذ: أحمد دراوشة
 من نوعها في المنطقة، تهدف إلى تحذير إيران وسط توترات بين واشنطن وطهران.

وحّلقت القاذفتان فوق دول من بينها إسرائيل والسعودّية وقطر. ونشر الجيش اإلسرائيلّي صوًرا 
 مع القاذفتين األميركّيتين. وهي تجري تدريبات 15لمقاتالت إف 

وهذا هو رابع انتشار لقاذفات من هذا النوع في الشرق األوسط هذا العام، والثاني في عهد الرئيس 
 جو بايدن.

 7/3/2021، 48عرب 
 

 زيادة حادة في حاالت الجنود اإلسرائيليين الذين يحتاجون المساعدة .23
د، أن هناك زيادة حادة في عدد الجنود ذكر تقرير لصحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم األح

ووفًقا لضباط كبار، فإن عدد  اإلسرائيليين الذين يسعون للحصول على مساعدة مالية أو نفسية.
طلبات المساعدة المالية للجنود قد تضاعفت، كما ارتفع الطب على خدمات الصحة العقلية بنسبة 

60%. 
تم زيادة ميزانية المساعدات المالية بماليين  وأشارت نفس المصادر إلى أنه بسبب هذه الحاجة،

 الشواكل في العام الماضي، مشيرًة إلى أن هذه الطلبات زادت بسبب أزمة كورونا.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن زيادة الطلب على خدمات الصحة العقلية ترجع بشكل رئيسي إلى قلق 

 الجنود على عائالتهم الذين يعانون من صعوبات مالية.
بالمئة من  30كان هناك حوالي  2020ضابط يقود عدة ألوية مشاة ووحدات النخبة، إنه منذ وقال 

الجنود بحاجة إلى مساعدات مالية، وأن معظمهم ممن يخدمون في مناصب إدارية، وأن معظم 
  الجنود يطلبون المساعدة لعوائلهم.

 8/3/2021القدس، القدس، 
 

 من السكان %40عد تطعيم تعيد فتح المطاعم والمقاهي ب "إسرائيل" .24
في المائة من السكان، األحد، من القيود  40تل أبيب: خففت إسرائيل التي انتهت من تلقيح نحو 

المفروضة الحتواء فيروس كورونا، فأعادت فتح المطاعم والمقاهي والحانات للذين حصلوا على 
 الجرعتين الالزمتين من اللقاح.
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يامين نتنياهو، وهو يقطع فطيرة في أحد المقاهي في القدس، على وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بن
 «.نحن نعود إلى الحياة«: »فيسبوك»ما أظهره مقطع فيديو نشر على 

« بايونتيك-فايزر»مليون من سكان إسرائيل على الجرعتين الالزمتين من لقاح  3.7وحصل أكثر من 
ماليين شخص  5لماضي، بينما تلقى نحو منذ انطالق حملة التطعيم في ديسمبر )كانون األول( ا

 الجرعة األولى.
 7/6/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 آالف اإلسرائيليين يتظاهرون مطالبين برحيل نتنياهو .25

شارك اآلالف من اإلسرائيليين، مساء السبت، في مظاهرات مختلفة ضد فساد رئيس الحكومة 
ر" في القدس الغربية، وتعرض بعضهم لالعتداء اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، خاصة في ساحة "بلفو 

 من قبل مؤيدي نتنياهو.
وتظاهر نحو ألف إسرائيلي في ساحة بلفور قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، فيما تظاهر المئات 

 على الجسور والمفترقات في مدن إسرائيلية مختلفة.
التوالي للمطالبة برحيل نتنياهو، وتستمر التظاهرات في إسرائيل لألسبوع السابع والثالثين على 
 واحتجاًجا على سياساته واالتهامات الموجهة إليه في قضايا فساد.

 6/3/2021القدس، القدس، 
 

 اعتقال شابين استوليا على سالح جندي إسرائيلي .26
أعلنت الشرطة اإلسرائيلية، فجر اليوم االثنين، عن اعتقال شابين فلسطينيين من قرية إبطن  :رام هللا

رب حيفا داخل الخط األخضر، بزعم االشتباه بمسؤوليتهما عن االستيالء على سالح جندي ق
ووفًقا للشرطة  إسرائيلي من وحدة النخبة بعد مهاجمته في محيط شفا عمرو األسبوع الماضي.

اإلسرائيلية، فإنه تم اعتقالهما في منزل بجوار قرية زبيدات بمنطقة غور األردن، وتم ضبط كمية من 
 ذخيرة بحوزتهما.ال

 8/3/2021القدس، القدس، 
 

 توجيه الئحة اتهام ضد اسرائيلية تسللت الى سوريا .27
قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية، يوم األحد، الئحة اتهام بحق اإلسرائيلية التي تسللت إلى سوريا ثم 

لقاحات  عادت إلى تل أبيب بوساطة من موسكو مقابل اإلفراج عن سوريين، وسط حديث عن نقل
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واتهمت اإلسرائيلية بالتسلل إلى "دولة  دفعت إسرائيل أموالها لروسيا لصالح الحكومة السورية.
 معادية"، ومحاولة التسلل إلى "دولة معادية" أخرى.

 7/3/2021القدس، القدس، 
 

 مقعدا وتزايد قوة "يش عتيد" 60استطالع: معسكر نتنياهو وبينيت  .28
يوم األحد، تعادل قوة معسكر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين  أظهر استطالع ُنشر: بالل ضاهر

نتنياهو، مع المعسكر المعارض له، وذلك في حال انضمام حزب "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، إلى 
معسكر نتنياهو. وتبين أن قوة حزب "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، ارتفعت وأنه يحصل على مقاعد 

 داشا" اليميني، برئاسة غدعون ساعر.من حزب "تيكفا حا
التلفزيونية، فإنه لو جرت انتخابات الكنيست اآلن، يحصل  12وحسب االستطالع الذي نشرته القناة 

مقاعد، تحالف  7مقاعد، "يهدوت هتوراة"  8مقعدا، شاس  12مقعدا، "يمينا"  29حزب الليكود على 
مقاعد. وبذلك سيكون هذا  4يتمار بن غفير( الصهيونية والفاشية )بقيادة بتسلئيل سموتريتش وا  

 عضو كنيست. 60المعسكر ممثال بـ
مقعدا. وحصل  12مقعدا، فيما تراجع "تيكفا حداشا" إلى  20في المقابل، حصل "يش عتيد" على 

مقاعد، "كاحول  7مقاعد، حزب العمل  7حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 
 مقاعد. 5الفان" 

 مقاعد. 9حصلت القائمة المشتركة في هذا االستطالع على و 
ولم يتجاوز نسبة الحسم كل من حزب ميرتس والقائمة العربية الموحدة، اللذان حصل كل منهما على 

 .%3.25من األصوات، بينما نسبة الحسم هي  3%
 7/3/2021، 48عرب 

 
 استطالع يظهر قدرة نتنياهو تشكيل حكومة .29

سرائيلي جديد، نشرت نتائجه الليلة الماضية، أنه بإمكان بنيامين نتنياهو زعيم أظهر استطالع رأي إ
مقعًدا، وذلك في حال توحدت جميع األحزاب  61حزب الليكود أن يشكل حكومة من ائتالف بـ 

 اليمينية بما فيها اليمين الجديد بزعامة نفتالي بينيت.
، فإن نتنياهو يمكن أن يصل لحكومة يمينية وبحسب االستطالع الذي نشرته قناة ريشت كان العبرية

 بمشاركة أحزاب الحريديم.
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مقعًدا، يليه حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لبيد بـ  30ويظهر االستطالع أن الليكود سيصل إلى 
 12مقعًدا، يليه اليمين الجديد بزعامة نفتالي بينيت بـ  13مقعًدا، وثالثًا حزب جدعون ساعر بـ  20

 تراجع واضح لألخيرين. مقعًدا، في
ووفًقا لالستطالع، فإن الكتلة التي يقودها منصور عباس المنشق عن القائمة العربية المشتركة، إلى 

 جانب حزب ميرتس اليساري، لن يتخطيا نسبة الحسم.
مقاعد في تراجع واضح لقوتها،  9وتظهر نتائج االستطالع أن القائمة العربية المشتركة ستصل إلى 

مقاعد، ومثلها إلى شاس، ويهدوت  8صل حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان إلى بينما ي
، ومثلها 4أبيض بزعامة بيني غانتس إلى  -، وحزب أزرق 5، أما حزب العمل يصل إلى 7هتوراة 

 للدينية الصهيونية بزعامة بتسلئيل سموتيرتش.
 7/3/2021القدس، القدس، 

 
 محاولة تهميش فلسطينيي الخارج عمل إقصائي سنعمل على إسقاطه: فلسطينيو أمريكا الالتينية .30

 ،، المنعقد بمبادرة من مؤتمر فلسطينيي الخارجاختتم مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني: بيروت
فعاليات اليوم الثاني بجلسة بحثت آفاق تجارب ناجحة في التمثيل لفلسطينيي الخارج، بمشاركة 

رئيس االتحاد الفلسطيني في أمريكا الالتينية  حيث نوه شأن الفلسطيني.شخصيات فلسطينية متابعة لل
إلى أن أبناء الجاليات الفلسطينية، رغم مرور أكثر من مئة عام على تواجدهم في ، سمعان خوري

وتمكنوا من التأثير على الرأي العام  القارة، تمكنوا من الحفاظ على الهوية والتراث الفلسطيني،
الفلسطينيين في الخارج في انتخاب المجلس مؤكدًا أن مشاركة  أمريكا الالتينية.الشعبي في دول 

الختيار القيادة الفلسطينية الملتزمة بالمشروع "عنه،  واتخليالوطني الفلسطيني هو حق شرعي لن 
الوطني يشارك بها جميع أبناء شعبنا للوصول إلى بناء منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها 

"نحن لسنا أرقامًا بل إمكانيات اقتصادية وسياسية وديمغرافية ذات كفاءات الفتًا بالقول  السياسة".
عالية أثبتت وجودها في دول اللجوء وتصر على انتمائها للوطن الفلسطيني، ومحاولة السلطة 

األمين العام أما  تهميش فلسطينيي الخارج هو عمل إقصائي وتعسفي وسنعمل جميعًا على إسقاطه".
ومعايشتهم  في ورقته، إلى تجربة فلسطينيي أوروبا،فقد تطرق ؤتمر فلسطينيي أوروبا مازن كحيل، لم

للعديد من الممارسات الديمقراطية، والمشاركة في صنع القرار عن طريق االنتخابات على مستوى 
، طينيتمثل أكثر من نصف الشعب الفلس واعتبر أن مساهمة فلسطينيي الخارج ككتلة القارة محليًا.

 هي "فرصة للخروج من حالة المراوحة في مربع االنقسام، إلى المصالحة". 
 6/3/2021، قدس برس
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 "االشتباك القانوني" إلثبات جرائم االحتالل أمام الجنائية الدولية بدء تعلن فلسطينية مؤسسات  .31
سان، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنكاًل من  أعلن ،خالل مؤتمر صحافي في قطاع غزة: غزة

ه بـ"االشتباك و ما وصف سيبدؤون مومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق اإلنسان، األحد، أنه
عبر المحكمة الجنائية الدولية من خالل الملفات والوقائع والتوثيق اإلسرائيلي القانوني" مع االحتالل 

 ي الفلسطينية.حول ما يؤكد ارتكاب االحتالل جرائم حرب في األراضهذه المراكز، الذي ستجهزه 
 7/3/2021، القدس، القدس

 
 طلق فعاليات أسبوع القدس العالميتوزارة األوقاف والشؤون الدينية في غزة  .32

أطلقت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في غزة، األحد، فعاليات أسبوع القدس العالمي، وذلك : غزة
المشاركة في فعاليات إحياء  خالل مؤتمر صحفي نظمته في مقرها، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات

أكد رئيس مؤسسة قد و  آذار/ مارس الجاري. 14أسبوع القدس، والتي من المقرر أن تستمر حتى 
القدس الدولية في فلسطين ورئيس دائرة القدس في رابطة علماء فلسطين أحمد أبو حلبية، أن الدفاع 

نسانية.عن القدس والمسجد األقصى فريضة شرعية، وضرورة فلسطينية وعر  سالمية وا   اً وجهم بية وا 
رسالة لالحتالل ومن يدعمه ويطبع معه، بقرب زوالهم ونهايتهم في ظل ما اقترفوه من جرائم حرب 

بادة جماعية، مشددًا على أن أرض فلسطين هي أرض إسالمية لكل العرب والمسلمين.  وا 
 7/3/2021، قدس برس

 
 صى في ذكرى اإلسراء والمعراجألقلمسجد اصبري يدعو لشد الرحال لعكرمة الشيخ  .33

دعا رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري لشد الرحال للمسجد األقصى : القدس المحتلة
الدول العربية مجددًا مناشدة  بمناسبة حلول ذكرى اإلسراء والمعراج.، الخميس المقبل، المبارك

هم لصون المقدسات الدينية واألمالك واإلسالمية تعزيز صفوفهم وتكثيف جهودهم وتوحيد مواقف
الوقفية في مدينة القدس وفلسطين، ومواجهة الحمالت العالمية المضادة للدين اإلسالمي والعمل على 

 نشر تعاليمه ومبادئه القائمة على الوسطية والمحبة والعدل.
 7/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 لى مجموعات متفرقةيقتحمون المسجد األقصى ع مستوطناً  99  .34
، االحد، باحات المسجد األقصى، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اً مستوطن 99اقتحم : القدس

إلى باحة مسجد باب الرحمة وصحن الصخرة  من باب المغاربة وصوالً  واانطلقوقد  اإلسرائيلي.
 . مستوطناً  15 -10المشرفة على مجموعات متفرقة ضمت كل واحدة ما بين 

 7/3/2021، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك
 

 يشرع بتنفيذ مسار جديد للقطار التهويدي بالقدساإلسرائيلي االحتالل  .35
شرعت بلدية االحتالل اإلسرائيلي، األحد، في تنفيذ مسار جديد "للقطار الخفيف" التهويدي : الناصرة

"القطار ر ذكره أن ومما يجد من أحياء شرقي القدس. سيشق عدداً ، حيث في مدينة القدس المحتلة
، حيث يبلغ 2010، وتم االنتهاء منها خالل عام 2002الخفيف" بدأ إنشاء المرحلة األولى منه عام 

ومع حاليًا محطة، وبالمشروع الذي بدأ االحتالل تنفيذه  23كلم، وتحوي  13.8طول السكة الحديدية 
 كلم. 22.5نهاية العام سيصبح طول السكة الحديدية اإلجمالي 

 7/3/2021، قدس برس
 

 اعتقاالت ومداهمات في أم الفحم على خلفية المشاركة في مظاهرات الجمعة ضد الجريمة .36
(، أن الشرطة 48ذكرت مصادر فلسطينية في مدينة أم الفحم )شمال فلسطين المحتلة عام : أم الفحم
ينيين في المدينة، ة، شنت صباح األحد، حملة اعتقاالت ومداهمات لمنازل مواطنين فلسطياالسرائيل

على خلفية مشاركتهم في المظاهرة التي نظمت الجمعة، ضد تفشي العنف وانتشار جرائم القتل، 
 وتواطؤ شرطة االحتالل مع عصابات اإلجرام.

 7/3/2021، قدس برس
 

 منذ النكبة  "إسرائيل"فلسطينية اعتقلتهّن امرأة ألف  16في يوم المرأة العالمي:  .37
اإلسرائيلي أكدت هيئة شؤون األسرى، أن االحتالل  يوم المرأة العالمي، ناسبةفي تقرير أصدرته لم

تعمد استهداف المرأة الفلسطينية واعتقالها منذ بداية الثورة الفلسطينية، حيث زج في سجونه ما يزيد 
أن المرأة الفلسطينية األسيرة تواجه أقسى درجات الفتًا إلى . 1948فلسطينية منذ عام  16,000عن 

قد . و أماً  11أسيرة من بينهن  35العذاب واأللم داخل معتقالت االحتالل التي يحتجز فيها حاليًا 
نهاء معاناة الطالبت  هيئة مؤسسات حقوق اإلنسان والمدافعين عن حقوق المرأة بضرورة التحرك وا 
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يمارس  النساء الفلسطينيات القابعات في سجون االحتالل، ووقف العنف والقمع اإلسرائيلي الذي
 بحقهن.

 7/3/2021، فلسطين أون الين
 

 2020انتهاكًا ضد اإلعالميات الفلسطينيات في  31  .38
ضد اإلعالميات والصحفيات العامالت في األراضي  انتهاكاً  31وثقت لجنة دعم الصحفيين 

 ،صحفيات تعرضن لالعتقال واالحتجاز واالستدعاء 9أن  . وذكرت2020الفلسطينية خالل عام 
 عرضن لالعتقال واالستدعاء عدة مرات في ذات العام. وبعضهم ت

 7/3/2021، فلسطين أون الين
 

 فلسطينيين بالضفة الغربية  المواطنين العلى اإلسرائيليين ن يمستوطناستمرار اعتداءات ال .39
األناضول: هاجم مستوطنون، السبت، مزارعين ومركبات فلسطينية، واقتلعوا أشجار زيتون،  -رام هللا 
اطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب فلسطينيان بجروح، بالقدس، إثر انفجار قنبلة في من

 صوت ألقتها قوات إسرائيلية.
 7/3/2021، القدس العربي، لندن

 
 مستوطنون يجرفون أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل .40

ان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب قال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيط: الخليل
الجبور، إن جرافات تابعة لمستوطني "ماعون وكرمئيل" المقامتان على أراضي المواطنين بالقرب من 
منطقة أم الخير والتوانة شرق يطا جنوب الخليل، جرفت بحماية جيش االحتالل اإلسرائيلي، أراض 

 لمستوطنات.زراعية، تعود ملكيتها لعائلة بحيص، بهدف توسيع تلك ا
 7/3/2021، قدس برس

 
 جنوبهاعن شمال الضفة  لفصل على مئات الدونماتيقرر االستيالء  "أريج": االحتالل .41

"أريج"، السبت، أن سلطات االحتالل  كشف معهد األبحاث التطبيقية: نجيب فراج -بيت لحم
ينية في الضفة الغربية اإلسرائيلي أصدرت قرارًا، لالستيالء على مئات الدونمات من األراضي الفلسط

المحتلة، وجميعها في منطقة وادي النار وجبالها التي يقع في قلبها الطريق الذي يربط شمال الضفة 
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 مواردهابجنوبها، وهذا يعد الحقًا لألوامر العسكرية اإلسرائيلية ضد البيئة الفلسطينية واستنزاف 
 .2019م "وادي كيدرون" في العام منطقة التي يطلق عليها االحتالل اسهذه الالطبيعية في 

 6/3/2021، القدس، القدس
 

 المساعدات الغذائيةلتقليص  رفضاً  األونروالوكالة الجئو غزة يغلقون مقرات  .42
عزة: كمقدمة لسلسلة فعاليات أقرتها اللجنة الشعبية المشتركة لالجئين، ضد سياسة تقليص الخدمات 

، أعيد إغالق مقرات توزيع "السلة الغذائية"ي طالت التي انتهجتها مؤخرا وكالة األونروا، والت
المساعدات الغذائية في كافة مناطق قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن رفض 

مدير  من جهته كانو  مسئولون في المنظمة الدولية التراجع عن قرارات تخفيض كميات الطعام.
فيليب الزاريني، قوله إن منظمته  وكالةفوض العام لـلقبل أيام، عن المقد نقل  األونروا،عمليات 

األونروا عجزًا في "ستتخذ تدابير أكثر صرامة إذا لم يصل تمويل إضافي، وذلك بعد توقعه أن تواجه 
 .2021التمويل يزيد على مئتي مليون دوالر خالل العام 

 7/3/2021، القدس العربي، لندن
 

 ال حوار االنتخاباتمصر تدعو الفصائل الفلسطينية الستكم .43
قال المسؤول في حركة المبادرة الوطنية، عائد ياغي، إن القاهرة وجهت رسميًا دعوات  رام هللا:

للفصائل الفلسطينية من أجل استكمال الحوار الوطني، األسبوع المقبل، مؤكدًا أنهم تلقوا دعوة 
تتوجه الفصائل إلى القاهرة  ويفترض أن من الشهر الحالي. 17و 16الستكمال الحوار الوطني يومي 

 من الشهر الحالي. 15يوم 
 8/3/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 هدد بتدمير تل أبيب وحيفا ردًا على أي هجوم إسرائيلييوزير الدفاع اإليراني  .44

األناضول: هدد وزير الدفاع اإليراني، أمير حاتمي، بتدمير تل أبيب وحيفا، في حال تعرض بالده 
وذكر التلفزيون اإليراني الرسمي، األحد، أن حاتمي رد على نظيره  محتمل.لقصف إسرائيلي 

اإلسرائيلي بيني غانتس الذي قال في وقت سابق إن بالده تقوم بتحديث خططها لضرب المواقع 
وأوضح حاتمي خالل فعالية بالعاصمة طهران، أن إيران تمتلك القدرة العسكرية  النووية اإليرانية.
ال أحد في المنطقة يريد الكيان الصهيوني، لذلك كان “وأضاف:  أمن واستقرار البالد.الالزمة لحماية 

إذا ارتكبوا خطأ “وقال:  ”.عليهم بناء جدار حولهم، كما أنهم أحيانا يهددون إيران بسبب اليأس
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المدعومة ” فصائل المقاومة“وأشار حاتمي إلى أن  ”.فادحا، فسوف نسوي تل أبيب وحيفا باألرض
 إليران ضد إسرائيل.” القوة الناعمة“ل بالده في لبنان وسوريا والعراق واليمن، تمثل من قب

 7/3/2021، القدس العربي، لندن
 

 : إيران تقف خلف التفجير قرب السفارة اإلسرائيلية بالهندهندية صحيفة .45
أجرتها ذكرت صحيفة هندوستان تايمز الهندية، اليوم االثنين، أن التحقيقات التي : ترجمة خاصة

المخابرات في البالد بمساعدة من الموساد اإلسرائيلي، خلصت إلى أن مجموعة تابعة لفيلق القدس 
التابع للحرس الثوري اإليراني هي من تقف خلف التفجير الذي وقع على يناير/ كانون الثاني 

غتيال قاسم سليماني، ووفًقا للتحقيقات، فإن التفجير وقع انتقاًما ال الماضي، قرب السفارة اإلسرائيلية.
ورفضت السفارة  والعالم النووي محسن فخر زاده. بحسب ما نقل عنها موقع واي نت العبري.

اإليرانية التعليق على التقرير، لكن الهند تستعد لمواجهة طهران بشأن اختيارها خوض صراعها مع 
 إسرائيل على أراٍض أجنبية.

 8/3/2021، القدس، القدس
 

 ا: ال للتطبيعالسيستاني للباب .46
بابا  ه معاللقاء الذي جمعخالل تمسك المرجع الديني األعلى في العراق علي السيستاني،  :بغداد

، بتعبير أكثر من مصدر «الءاته السبع»بـ، مدينة النجف الثاني، فيالكنسية الكاثوليكية فرانسيس 
ي عقب اللقاء، هي: ال متابع. وهذه الالءات، المستوحاة من البيان الصادر عن مكتب السيستان

للحصار، ال للعنف، ال للظلم، ال للفقر، ال لكبت الحّريات الدينية، ال لغياب العدالة االجتماعية، وال 
الظلم والقهر »للتطبيع. مضيفًا أن السيستاني َتحّدث عما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من 

ساسية وغياب العدالة االجتماعية، خصوصًا ما والفقر واالضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات األ
يعاني منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير 

 «.وغيرها، وال سيما الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة
 8/3/2021، األخبار، بيروت
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 دعوات احتجاج على انحياز وزير العدلأوليفيا زيمور:  الناشطة الفرنسية تحّرك إسرائيلي ضدّ  .47
دعت عدة منظمات داعمة للقضية الفلسطينية إلى تنظيم احتجاجات في عدة مدن فرنسية وخاصة 
في باريس وليون، احتجاجًا على استدعاء الصحافية والناشطة الفرنسية أوليفيا زيمور، للمثول أمام 

 لية.محكمة فرنسية بناء على دعوى مقّدمة من شركة إسرائي
، على «تيفا»وتمثل زيمور أمام القضاء بناء على دعوى حّركتها ضّدها شركة األدوية اإلسرائيلية 

اعتبارها مسؤولة عن نشر دعوات صدرت عن منظمات داعمة لفلسطين، تهدف إلى مقاطعة 
 الذي تترأس زيمور إدارة تحريره.« europalestine.com»منتجات تلك الشركة، على موقع 

، بغرض «Collectif 69»في ليون، من ِقبل  2016و 2015لك الدعوات في عامي وُنظمت ت
، لكونها مساهمة في تمويل العمليات العسكرية ضد قطاع غّزة، إلى جانب «تيفا»مقاطعة منتجات 

 دعم عمليات االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
 7/3/2021األخبار، بيروت، 

 
 يستخدم قوانين السجالت العامة كسالح إلسكات المدافعين عن فلسطين "يلإسرائن"اللوبي المؤيد ل .48

عن محاوالت اللوبي المؤيد إلسرائيل إسكات الناشطين المؤيدين ” ذي إنترسيبت“لندن: كشف موقع 
 لفلسطين في الواليات المتحدة واتهامهم بمعاداة السامية.

العدالة “مة لها في مؤتمر طالبي عن وقال أليكس كين في تقريره إن كاوالروب سينغ أنهت كل
، عندما تقدم منها صحافي طالب 2018لوس أنجليس عام  -عقد في جامعة كاليفورنيا” لفلسطين

أمريكية كانت تدرس القانون في ذلك الوقت  -وطلب منها مقابلة صحافية. ووافقت سينغ وهي سيخية
لمؤتمر من عرض حول كفاح فلسطين بالجامعة للحديث عن مشاركتها في المؤتمر وما قدمته في ا

وكشمير من أجل العدالة والذي جمع عددا من الطالب الذين جاءوا من أنحاء البالد والدفاع عن 
 حقوق اإلنسان للفلسطينيين.

وبعد أيام من نشر ”. لم أفكر وقلت لنفسي: لن تكون مشكلة، وهي مجلة نسوية صغيرة“وقالت سينغ 
ها في محرك غوغل وبعدما تقدمت بطلب وظيفة أن لها وصفا المقال وجدت وهي تبحث عن اسم

والمختص بوضع أسماء الناشطين من أجل فلسطين في قائمة ” كاناري ميشن“شخصيا في موقع 
سوداء ويصنفهم بالمعادين للسامية واإلرهاب. وفي الوصف الشخصي لها روابط لكل حساباتها على 

كتها بورشة العمل في المؤتمر والذي وصف بأنه منصات التواصل االجتماعي بما في ذلك مشار 
 ”.احتفل بالعنف“
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شخصا قدموا مداخالت وكلمات في المؤتمر على نفس القائمة، وال  65وهناك مخاوف من وضع 
فلسطين. وعمل  -يريدون مواجهة التحرش أو الحرمان من وظائف أو المنع من دخول إسرائيل

إن المنظمة تسببت لهم بمشاكل نفسية وعرقلت رغبتهم بات موثقا ويقول الطالب ” كاناري ميشن“
 بالعمل من أجل حركة الحقوق الفلسطينية ودعمها.

وفي بعض الحاالت اعتمد مكتب التحقيقات الفدرالي )أف بي أي( على معلومات حولها إليه موقع 
 -إسرائيلفي تحقيقاته مع الناشطين فيما منع الفلسطينيون األمريكيون من دخول ” كاناري ميشن“

 فلسطين بسبب ما ورد من وصف شخصي لهم على الموقع.
 7/3/2021القدس العربي، لندن، 

 
 لماذا يجب أن تقاوم الشعوب العربية التطبيع؟ .49

 فراس أبو هالل
مع تصاعد موجات التطبيع الرسمي من قبل بعض الدول العربية، بات السؤال عن األسباب التي 

التطبيع ملحا ويستحق النقاش. قد يبدو هذا السؤال في أزمان  تدفعنا كشعوب عربية لمقاومة هذا
ماضية مستهجنا، إذ أن األصل أن يسأل: كيف نقاوم التطبيع، وليس لماذا يجب أن نقاومه، ولكن 
وتيرة الهرولة الرسمية نحو إقامة عالقات مع االحتالل، وما رافقها من حمالت لتغيير الوعي الشعبي 

 جعل من الضروري أن نعود أحيانا للبديهيات!وشيطنة الفلسطينيين، ي
ثمة إجابات دينية وقومية ووطنية بديهية لإلجابة على هذا التساؤل، سنستعرضها في هذه السطور، 
ولكن النقاش سيتعدى ذلك للطروحات "العقالنية" أيضا، في زمن أصبحت فيه المسلمات محال 

عية" وجيوش األنظمة االلكترونية التي باتت تشوه للجدل، بل محال لالزدراء أحيانا من مدعيي "الواق
 معنى السياسة والواقعية في آن.

(1) 
إن الموقع الطبيعي للعربي والمسلم، بل لكل إنسان يؤمن بالعدالة والحرية وحتى القانون الدولي، هو 

، بغض موقع الرفض للتطبيع مع االحتالل، بما يعنيه من محاولة لجعل االحتالل طبيعيا. فاالحتالل
النظر عن اسمه وحيزه الجغرافي، هو فعل قائم على الظلم واإلجرام والقتل، وهو نقيض للعدالة 
والحقوق اإلنسانية، وهو أيضا في الحالة الصهيونية يكتسب حالة خاصة ألنه احتالل "إحاللي" كان 

حالل مستوطنين غرباء بدال من هذا الشعب، و  هو بذلك وسيبقى مبنيا على طرد شعب من أرضه وا 
 ال يمكن أن يكون "طبيعيا".



 
 
 
 

 

 24 ص             5478 العدد:             3/8/2021االثنين  التاريخ: 

 

                                    

وفق هذا المفهوم المجرد لالحتالل، وبتنزيله على الحالة الصهيونية، فإن التطبيع يعني في إحدى 
تجلياته تحويل كل هذه الممارسات والتمظهرات القائمة على الظلم "أمرا طبيعيا"، وهو يساوي الوقوف 

ل أو روح أي إنسان حر أو عربي أو مسلم أو مع اإلجرام، وهذا موقف ال يمكن أن يقبله عق
 مسيحي، كما ال يقبله كثيرون من يهود العالم.

والحال هذه، فإن السؤال المنطقي هنا ليس عن وجوب مقاومة التطبيع، بل عن التبريرات التي يمكن 
ي إنسان ألي عاقل أن يقبلها للقبول بالتماهي والقبول لالحتالل، وعن األسباب التي تجعل اإلنسان أ

 قادرا على الوقوف في معسكر قبول اإلجرام بدال من مقاومته، أو على األقل رفضه.
(2) 

منذ إنشاء دولة االحتالل في فلسطين، تم الترويج أمريكيا وأوروبيا أن الهدف من إنشائها هو "حل 
الستعماري في المسألة اليهودية"، ولكن الهدف الحقيقي هو انشاء دولة وظيفية متماهية مع المشروع ا

المنطقة العربية. بعد انتهاء االستعمار المباشر للدول العربية كنتيجة للحرب العالمية الثانية، وتقدير 
الدول االستعمارية أن االستعمار المباشر لم يعد ممكنا وذو تكلفة باهظة، صار التوجه لديها لمنح 

غير مباشر، عبر السيطرة على ثرواتها االستقالل للدول العربية، مع الحفاظ على استعمارها بشكل 
 أو تكريسها لمصلحة الدول الكبرى.

بعد االستقالل كان يمكن لالستعمار أن يحقق مصالحه من خالل اتفاقيات اقتصادية وسياسية 
وأمنية، وهو ما حصل بالفعل، حيث أن التركيز لدى الدول االستعمارية كان منصبا على ضمان 

قة رخيصة، وعلى ضمان التبعية السياسية للمستعمرات السابقة، مصالحها في الحصول على طا
وعلى اتفاقيات اقتصادية مجحفة. ولكن هذه المعادلة ال يمكن أن تستمر لألبد، ولذلك كان ال بد من 

 وجود مانع بين الدول العربية وشعوبها وبين الحصول على االستقاللية التامة.
يث تلعب دورا أساسيا في منع قيام أي مشروع نهضوي هنا بالضبط يأتي دور دولة االحتالل، ح

للعرب، تارة عبر احتالل أراض عربية، وتارة أخرى عبر الحرب، وعندما تتوقف الحروب واالحتالل 
ألراض جديدة، فإن دور االحتالل هنا هو إذكاء الصراعات في المنطقة، والبقاء كتهديد أكبر لكل 

 الدول العربية.
 التنوع الديمغرافي في الدول العربية كأحد أدوات العبث في استقرارها الداخلي، استخدم االحتالل مثال

ومن األمثلة على ذلك لبنان )دعم طوائف ضد طوائف أخرى( والعراق )المسألة الكردية( والسودان 
)انفصال الجنوب(، إضافة لالتهامات بمحاوالت صهيونية للعب دور إذكاء الصراعات بين العرب 

 في دول شمال إفريقيا. واألمازيغ
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يحارب االحتالل حتى مصالح دول عربية ترتبط معها بعالقات دبلوماسية، ومنها على سبيل المثال 
مصر. تمنع اتفاقيات كامب ديفيد فرض سيادة كاملة للدولة المصرية في سيناء عبر تحديد عدد 

ظل غياب سيطرة الدولة  ونوع القوات الموجودة فيها، وهو ما جعل سيناء منطقة صراع دائم، في
 األمنية من جهة، وانعدام التنمية منذ كامب ديفيد.

يظهر الدور اإلسرائيلي في الحرب على المصالح القومية لمصر أيضا عبر ملف مياه النيل و "سد 
النهضة"، حيث يتهم االحتالل بدعم الحليف اإلثيوبي، وهو ما يهدد شعب مصر بالعطش، وزراعتها 

 ثرت حصتها من المياه بفعل تعبئة السد.بالفساد إذا تأ
ولكن الخطر اإلسرائيلي األكبر على مصر يتمثل في تحويلها من دولة قومية كبيرة إلى مجرد العب 
صغير في المنطقة، أوال ألن ارتباطها باتفاقية كامب ديفيد وضعها تحت إكراهات التبعية العسكرية 

وثانيا ألن ضمان التفوق االستراتيجي لدولة االحتالل أدى، للواليات المتحدة الداعم األكبر لالحتالل، 
 ضمن عوامل أخرى متعددة، إلى تراجع الدور اإلقليمي لمصر.

ومن المعالم األخرى للدور اإلسرائيلي في إضعاف الدول العربية، هي أن الصراع مع االحتالل كان 
العربية بين محور "تقدمي" وآخر دوما سببا في االنقسامات العربية. حصل هذا منذ انقسام الدول 

"رجعي" حسب مصطلحات تلك المرحلة، ثم أصبح انقساما بين دول "ممانعة" وأخرى "معتدلة"، كما 
 أن هذا االنقسام حول االحتالل والتعامل معه أصبح عنوانا رئيسيا في الخالفات داخل الدول نفسها.

كلة اللجوء، وهي مشكلة لم تؤد فقط لطرد وال ننسى هنا أن االحتالل اإلسرائيلي كان سببا في مش
مئات اآلالف من الفلسطينيين من أراضيهم، بل أصبحت تمثل مشكلة داخلية في بعض الدول 
العربية، وصارت تستخدم، بحق أو بدون حق، كذريعة لمنع التنمية واالستقرار والديمقراطية 

بطرده من بالده وأخرى باتهامه  والطائفية، وهكذا أصبح الفلسطيني/ الضحية يعاقب مرتين، مرة
 بالمسؤولية عن مشكالت سببها االحتالل الذي طرده وليس هو كضحية لهذا االحتالل.

إن مقاومة التطبيع هي ضرورة لمنع هذا الدور التخريبي لالحتالل، وهو دور يؤثر على حياة كل 
 عربي بشكل مباشر، وليس مجرد شعار ديني أو قومي أو وطني.

(3) 
يدو التطبيع إنه يهدف لمواجهة "الخطر اإليراني"، والحقيقة أن هذا االدعاء هو عكس يقول مؤ 

الحقيقة تماما. إن التطبيع سيجعل الدول التي تقيم عالقات مع االحتالل عرضة لصراع مفتوح مع 
يران أيضا لن تواجهه مباشرة، ومن يتتبع سياسة إيران في  إيران، فاالحتالل لن يواجه إيران مباشرة، وا 

إبعاد الحروب عن أراضيها سيدرك أن أي عمل عدائي إسرائيلي ضدها سيرد عليه في دول عربية 
ترتب بعالقات مع االحتالل، ولن تعدم إيران الحجة بالقول إنها تهاجم "المصالح اإلسرائيلية" في 
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مها على هذه الخليج، أو بذريعة التعاون االستخباري بين الدول المطبعة ودولة االحتالل كسبب لهجو 
 الدولة العربية أو تلك.

من جهة أخرى، سيعطي التطبيع إيران الفرصة لتثبيت روايتها عند مؤيديها في العالم العربي، 
باعتبارها الدولة الوحيدة المواجهة للواليات المتحدة والمقاومة لالحتالل، بينما تهرول الدول العربية 

اختراق أكبر للشعوب العربية بينما يقول دعاة التطبيع  للتطبيع مع االحتالل، وهو ما سيساعدها في
 إنهم يريدون مناهضته!

على من يريد مواجهة إيران حقيقة أن يفرغ روايتها من مضمونها، وأن ال يعرض أمن بالده لتصبح 
 ساحة لحرب بالوكالة بين طهران وتل أبيب، وال سبيل لذلك إال بوقف الهرولة نحو التطبيع.

(4) 
تالل أن أكبر عدو له هو الديمقراطية في الدول العربية، أوال ألن الديمقراطية ستأتي يدرك االح

بأنظمة حكم ممثلة لشعوبها ومصالحهم، وهي شعوب ترفض االحتالل وتشكل خطرا على مصالحه 
 وتفوقه، وثانيا ألنها تريد تثبيت ادعاءاتها أمام الرأي العام العالمي بأنها "الديمقراطية الوحيدة في

 الشرق األوسط"، وهي دعاية تكسبها الكثير من التعاطف في الغرب.
وألنها تدرك خطورة الديمقراطية في الدول العربية، فإنها تدعم االستبداد مباشرة أو عبر تأثيرها في 
سياسات الدول الغربية الكبرى، كما أنها تستخدم تطبيع بعض األنظمة للتأثير في صانعي السياسة 

قناعهم بأهمية استمرار األنظمة الديكتاتورية ومنع أي تحول ديمقراطي.في أمريكا وال  غرب وا 
إن مقاومة التطبيع من هذه الزاوية، هو مصلحة مباشرة لكل عربي يطمح بالتغيير والديمقراطية 
والكرامة. ال حريات حقيقية بدون كرامة، وال كرامة إال بمقاومة هذا االحتالل الذي يمثل دعمه ودعم 

 في الغرب شريان حياة لكل األنظمة المستبدة في المنطقة. رعاته
 8/3/2021، 21موقع عربي 

 
 هل تحتاج فلسطين منصب نائب الرئيس؟ .50

 داود كتّاب
في ظل الترتيبات والتعقيدات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وخصوصا في محاولته أخيرا استباق 

لفصيلين األكبرين، حركتي فتح وحماس. وفي المصالحة باالنتخابات، تبرز مشكالت داخلية لكال ا
أمور االنتخابات، كما في أمور الحرب، قد يعرف المرء متى يبدأ، ثم من شبه المستحيل معرفة 

 النتيجة النهائية فور انطالق قطار االنتخابات.
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يما جاء المرسوم الرئاسي بإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية )ثم استكمال المجلس الوطني(، ف
نشر أن تفاهماٍت تمت بين أمين سر "فتح"، جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي 
لـ"حماس"، صالح العاروري، وأهم ما تضمنته االتفاق على قائمة مشتركة للحركتين، تتفوق فيها "فتح" 

س" عن بحوالي عشرة مقاعد، تضمن رئاسة المجلس التشريعي لـ"فتح" )للرجوب غالبا(، وتمتنع "حما
تأييد أي مرّشح للرئاسة. ولكن الرياح أحيانا تسير بما ال تشتهي السفن، فقواعد "حماس: وحتى كبار 
المسؤولين فيها، رفضوا فكرة القائمة المشتركة، مع تأييدهم مبدأ االنتخابات. ومعلوم أن الحركة 

، إلى اختيار اإلسالمية تمر في عملية انتخابات داخلية ستنتهي عنها، حسب مصادر داخلية
سماعيل هنية لرئاسة المكتب السياسي، ومركزه  رئيسين: خالد مشعل لقيادة "حماس" في الخارج وا 
الداخل، وحسب المصادر فإن رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، 

 يعارض مشعل.
موعات من أعضائها أما في حركة فتح فحّدث وال حرج. يقال إن هناك ما بين ثالث إلى خمس مج

تعمل على تشكيل قوائم موازية للقائمة الرئيسية، أهمها قائمة الملتقى الديمقراطي، بزعامة عضو 
اللجنة المركزية للحركة، ناصر القدوة، والتي يأمل القائمون عليها الحصول على تأييد من األسير 

 مروان البرغوثي الذي ينوي الترّشح للرئاسة.
ستمرار في مشروع القائمة المشتركة بين حركتي حماس وفتح )عارضها القدوة ومع شبه استحالة اال

بشدة( يبرز سؤال منطقي: هل ستكون "حماس" في حل من التزامها بعدم تأييد أي مرشح للرئاسة؟ 
المتوقع قبل إعالن البرغوثي أن موقع الرئاسة "محجوز" للرئيس محمود عباس، على الرغم من أنه 

بعيد، إنه ال ينوي الترّشح. ولم يعلن بعد أنه ينوي الترّشح، فيما قال بعض معاونيه  قال، مرة في وقت
وأعضاء في مركزية "فتح" إنه مرشح إجماع الحركة. ولو امتنع الرئيس عن الترّشح لكان من السهل 
، إيجاد تفاهم حول قائمة "فتح" مع البرغوثي الذي كان قد صرح لعضو اللجنة المركزية، حسين الشيخ

إنه مع وحدة الحركة. ومن شأن ضمان ترشيح مروان البرغوثي للرئاسة، وا عطائه دورا في تشكيل 
قائمة القدوة النتخابات المجلس التشريعي أنه سيحل مشكالت هذه القائمة، وقد يضمن لها النجاح. 

ينوي  وبغير ذلك سيكون من الصعب جسر الهّوة، فإصرار القدوة، كما رد على سؤالي له، على أنه
االستمرار حتى بدون دعم البرغوثي، يعني أن حركة فتح ستضعف أمام الناخبين، وغالبيتهم من 
الشباب الذين لم يصّوتوا ابدا، بسبب تعثر االنتخابات خمس عشرة سنة، فمن المتوقع أن يشارك 

غاية كتابة مليون فلسطيني ألول مرة في انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة، علما أنه سّجل، إلى 
من المخّول لهم التصويت. ويضع هذا  %93السطور، للمشاركة في االنتخابات رقم قياسي، هو 

األمر الرئيس ولجنة فتح المركزية في وضع صعب، حيث يجب إيجاد حل لموضوع األسير ذي 
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ينية الشعبية العالية، مروان البرغوثي، والذي رفض تسلم أي منصب حكومي منذ عودة القيادة الفلسط
إلى الوطن، حيث كان مبعد االنتفاضة األولى )إضافة إلى الرجوب(، وبقي رئيسا لتنظيم فتح إلى 

 .2002غاية اعتقاله في العام 
الصعوبة أمام الرئيس أبو مازن عدم القدرة على إلغاء االنتخابات أو تأجيلها )ليس بسبب الضغوط 

الشعب اآلن متحّمس لتغيير الوجوه الذين تلوثت األميركية أو األوروبية كما يزعم بعضهم(، بل ألن 
قد شهدت تصويتا  2006أيديهم وأيدي أقاربهم ومساعديهم في الفساد، فإذا كانت انتخابات عام 

ذا  2021معارضا لحركة فتح، فإن انتخابات  قد تشهد أصواتا معارضة لكل من "فتح" و"حماس". وا 
مساعديه، فإن الحل الوحيد المتبقي هو إيجاد  كان عدم ترّشح أبو مازن غير مقبول لديه ولدى

دخال مروان البرغوثي ضمن قائمة تشمله رئيسا، ومحمود عباس نائبا للرئيس  منصب نائب رئيس، وا 
أو العكس. سيتطلب األمر تغييرا في القانون األساسي، والذي ينص أنه في حال غياب الرئيس 

يوما إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية. من  سيقوم رئيس المجلس التشريعي بمكان الرئيس ستين
 األفضل أن يشرع األمر المجلس المنتخب، ولكن يمكن ذلك بمرسوم رئاسي.

وثّمة تساؤالت تكّررت أخيرا: هل نتحدث عن رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، أم رئيس دولة 
ذا كان األخير، هل من المعقول حصر االنتخابات على أقل من  نصف الشعب فلسطين؟ وا 

الفلسطيني، القاطنين تحت االحتالل؟ هل النظام الفلسطيني برلماني أم رئاسي؟ وقد ظهر ذلك األمر 
أخيرا في النقاشات الفلسطينية الداخلية في إسطنبول والقاهرة... وستكون األسابيع المقبلة حاسمة في 

ت االحتالل صوت مسموع تحديد المسار الفلسطيني فترة طويلة، فهل يكون للشعب الفلسطيني تح
وقدرة على اختيار األفضل، أم سيبقى في دوامة االستمرار في السير مع القيادات نفسها مدة طويلة 

 إضافية، من دون ضخ دماء جديدة على كل المستويات؟
 8/3/2021العربي الجديد، لندن، 

 
 الضفة بعد االنتخابات؟ "ستحتل"ما الذي يقصده كاتب يهودي بأن حماس  .51

 رة هاس عمي
في الوقت الذي تهدد “شباط الماضي، يرسم واقعًا متخياًل.  26في ” هآرتس“ثمة عنوان في موقع  

هكذا يحلل عاموس ”. الضفة عبر االنتخابات، تنظر إسرائيل إلى أماكن أخرى” احتالل”فيه حماس بـ
في هرئيل، الذي يتناول في جزئه األول خوف شخصيات كبيرة في إسرائيل من فوز حماس 

االنتخابات. عنوان يلخص جوهر المقال األساسي. ويعبر بدون التواء عن إدراك مشوه للواقع. هيا 
 نفحص:
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إن استخدام هذه الكلمة، بحد ذاتها، خصوصًا في سياق االنتخابات الفلسطينية، غير “االحتالل: 
عن  2019لعام في ا” ذي ماركر“إشكالي، فقد سبق وجرى في أحداث أخرى. مثاًل، هناك عنوان في 

وعنوان آخر في ”. مع تريليون ونصف دوالر ومحاربة للفساد، احتل مودي صناديق االقتراع“الهند: 
ولكن في عنوان مقاله، ”. شعر ستاف شبير األشقر احتل صناديق االقتراع: “2012في ” هآرتس“

غة، يصبح الجذر يشير هرئيل إلى احتالل منطقة جغرافية وليس إلى صناديق االقتراع. بهذه الصيا
منطقة فلسطينية، ” ستحتل“إشكاليًا. االدعاء بأن مجموعة معينة من الشعب الفلسطيني ” احتل“

 سنة. 53ادعاء يخفي حقيقة أن هذه المنطقة تقع تحت نظام عسكري إسرائيلي منذ 
ن تم منذ فترة. فبعد أ” احتلته“أي أن حماس ستحتلها إضافة إلى قطاع غزة، الذي ”… الضفة أيضاً “

، تحول القطاع إلى منطقة واحدة 2005تفكيك المستوطنات وقواعد الجيش اإلسرائيلي في العام 
كم مربع(. والضفة الغربية  5879كم مربع مقابل  365متواصلة، لكنها أصغر بكثير من الضفة )

حسب الخطوط التي ستوجه محكمة الجنايات الدولية في تحقيقها في جرائم الحرب -تشمل 
والمستوطنات. هل ” ج“شرقي القدس والمناطق الفلسطينية غرب جدار الفصل ومناطق  -تهايدواألبر 

هذه هي الضفة التي ستحتلها حماس؟ المقارنة التي جرت هنا بين الضفة الغربية وقطاع غزة تولد 
 انطباعًا كاذبًا عن منطقة متواصلة وموحدة. فالمقارنة تخفي العملية البيروقراطية، والتخطيطية،
 61والعسكرية العنيفة، التي تركز فيها إسرائيل الفلسطينيين داخل حدود مستوطنة، وتضم بالفعل نحو 

في المئة من أراضي الضفة الغربية. وليس قطاع غزة سوى نموذج الجيب الذي يتم استنساخه بنسخ 
 مصغرة في الضفة.

يلي هو الجهة ذات السيادة في تهدد من؟ احتالل ِمن َمن؟ الجيش اإلسرائ”. حماس تهدد باالحتالل“
وله وللشاباك ولتوابعهم )الشرطة واإلدارة ”. أ“كل أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك جيوب مناطق 

المدنية والمستوطنات( صالحيات غير محدودة وغير مقيدة للعمل ضد الفلسطينيين في كل هذه 
تالل الحقيقي، فإن قدرة هذا التنظيم المنطقة، مع أو بدون حماس. عندما يتجاهل العنوان هذا االح

مناطق تقع “الفلسطيني وقوته المرعبة تضخمان إلى أبعاد خيالية ومخيفة. النص نفسه يتحدث عن 
إلسرائيل. هذا اعتراف بوجود الجيوب. مع ذلك، فإن تعريف ” تحت السيطرة المباشرة وغير المباشرة

التي تقرر حصص المياه وتقيد حرية الحركة تعريف مضلل؛ ألن إسرائيل هي ” سيطرة غير مباشرة“
وتكبح االقتصاد الفلسطيني وتحدد من سيكون في سجل السكان الفلسطيني، وهل ستسمح 

 لمحاضرين من الخارج بالتعليم في الجامعات الفلسطينية، ولمن ستسمح، وما شابه.
أن “رة. ويأمل هرئيل بصورة غير مباش” جيراناً “ -حسب المقال–من جهة أخرى، يعتبر الفلسطينيون 

ال تجد إسرائيل نفسها في حذاء االتحاد السوفييتي سابقًا، الذي غزا جيرانه في الخمسينيات 
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)هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا(. بدون االستخفاف بقوة التدخل السوفييتي في دول أخرى، فإن ” والستينيات
حتلة، هو أمر خاطئ ، وليس كمجموعة سكانية م”جيران“عرض الفلسطينيين في جيوبهم كـ 

ومضلل، ليس فقط من قبل ُكتاب إسرائيليين. فمحمود عباس ورجال آخرون في السلطة الذين 
يدركون واقع الجيوب إلى درجة رؤيتها كمنطقة تقع تحت سيادتهم، يفشلون في كل مرة، ويعرفون 

 أنفسهم وشعبهم بهذا الشكل، بالنسبة إلسرائيل.
واليد الضفة الغربية، ويعيشان في المنفى. هما، كتب هرئيل، خالد مشعل وصالح العاروري من م

”. الضفة“مرة أخرى ”. يعتبران سيطرة سريعة على الضفة خطوة حاسمة في تطور منظمة حماس“
والمسجد األقصى والمناطق الواقعة خلف ” معاليه أدوميم”و” بيت إيل“حماس ستسيطر على  –ماذا 

لغربية يخافون التنافس في االنتخابات وال ينظمون جدار الفصل؟ أعضاء حماس في الضفة ا
يعتقلون كل اثنين وخميس. إذًا، أي سيطرة ستكون،  تجمعات علنية حتى ال تعتقلهم إسرائيل. طالب

حتى لو أصبحت حماس هي القائمة األكبر في البرلمان الفلسطيني؟ إذا كان مشعل والعاروري 
 ًا لمنظمتهما.مقطوعين عن الواقع، فهناك مشكلة كبيرة جد

صحيح أن حماس، كقوة سياسية، تريد أن تزيد قوتها كي تصبح القوة الرائدة في القيادة الفلسطينية 
العامة. ومن اللحظة التي قررت فيها أن تصبح حكومة، باتت االنتخابات وسيلتها الحيوية للحصول 

اس، شريطة أن يتجاهلوا محرك منطقي للناخبين لتفضيل حم” فتح“على الشرعية الشعبية. إخفاقات 
الخطوات العقابية التي ستتخذها إسرائيل ضد الجميع بسبب هذا التفضيل. ولكن رفض إسرائيل 
الحازم لالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني على وطنه )حتى حسب برنامج الحد األدنى لياسر 

ألجنبي بشكل أفضل. عرفات ومحمود عباس( يدفع الناس لتأييد من يبدو لهم أنه سيواجه االحتالل ا
وعلى اعتبارات تصويت الفلسطينيين كأمور ” تهديد حماس“النظرة إلى إسرائيل وكأنها ترد على 

 مفصولة عن السيطرة المعادية اإلسرائيلية، تعتبر استمرارًا إلخفاء الواقع.
 7/3/2021هآرتس 
 7/3/2021القدس العربي، لندن، 

 
 ية مع منح الشرعية للسلطة وحماسوراء مرسوم االنتخابات الفلسطين واشنطن .52

 د. مردخاي كيدار
يعرف من هو خبير في سلوك رؤساء الدول في كل ما يتعلق بنشر الوثائق، وتصميم السياسة وتنفيذ 
األعمال، وال سيما الحربية، أن الحديث يدور عن مسيرة سرية، طويلة ومكثفة، تجري بين المكاتب 

خالل سكرتيرييهم ومستشاريهم( يتراسلون ويتشاورون، الواحد مع  قبل النشر أو التنفيذ. فالزعماء )من
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اآلخر، لبلورة السياسة، ولتخطيط األعمال ولصياغة الوثائق والبيانات، حتى وان كان االمر يتعلق 
بواحد فقط من األطراف. عندما ينشر زعيم ما وثيقة او يطلق تصريحا علنيا عن السياسة، ففي 

صمما حتى تفاصيل التفاصيل، ومنسقا جيدا ومصوغًا بدقة مع زعيم آخر معظم االحوال يكون هذا م
كان متعلقا بهم  إذايتعلق األمر به. والسبب واضح: ال يريد الزعيم احراج زعماء آخرين، وال سيما 

 ومحتاجا لدعمهم.
االيام »يوجد مثال بسيط في هذا الشأن: انتظرت إسرائيل ثالثة أسابيع قبل أن تشرع في حرب 

، لم يعرف أحد في إسرائيل ما «فترة االنتظار»، ولهذا فإن هذه الفترة تسمى 1967في حزيران « ستةال
الذي ينتظره عشرات آالف رجال االحتياط الذين جندوا للحرب. وفقط بعد سنين تبين أن رئيس 

ى ، مئير عميت، الى واشنطن كي يتلق«الموساد»الوزراء في حينه، ليفي اشكول، بعث سرا برئيس 
وعدا صريحا من الرئيس األميركي، ليندون جونسون، بأن تدعم الواليات المتحدة إسرائيل أمام 
االتحاد السوفياتي، واال توقف الحرب قبل أن تتحقق اهدافها، وان تمأل من جديد مخازن السالح التي 

عميت ستفرغ في الحرب. وفقط بعد ان تحدث وزير الدفاع، روبرت مكمنارا، مع جونسون بحضور 
ونال منه االلتزام آنف الذكر أصدر اشكول التعليمات للجيش االسرائيلي للشروع في الحرب. حتى 

                                                                                                               اليوم، يتهمون اشكول بأنه كان مترددا، اما الحقيقة فهي انه تصرف بمسؤولية.                                                      
إدارة بايدن معنية، اليوم، ان تعيد المسألة الفلسطينية الى مركز االحداث السياسية. المشكلة من 
ناحية االدارة ليست إسرائيل، إذ ان هذه أسيرة لتعلقها العميق بالواليات المتحدة: المساعدة 

ادية، توريد السالح، قطع الغيار للطائرات والذخيرة الخاصة، الحماية السياسية في مجلس االقتص
من ناحية االدارة هي السلطة  أكبراالمن وتهديد محكمة الجنايات الدولية وغيرها. مشكلة 

الفلسطينية، ذاك الجسم السياسي الجنيني الذي ترك طاولة المفاوضات منذ الوالية األولى للرئيس 
، ونجا بعبقرية «(يخرب بيتك»اما، وكشر في وجه الرئيس ترامب )شتمه محمود عباس وقال له، اوب

وقف الدعم االقتصادي األميركي، ورفض الدخول الى صفقة القرن السخية. وعليه فإن االدارة ترى 
وقتا  من اعادة إسرائيل، وتستثمر كنتيجة لذلك أصعبفي اعادة السلطة الفلسطينية الى المسيرة مهمة 

 بكثير في هذه السلطة. والدليل على ذلك يمكن أن نراه في ثالثة احداث متوازية: أكبروجهدا 
االنتخابات: مرت خمس عشرة سنة على االنتخابات االخيرة في السلطة الفلسطينية، وفجأة، في 

أيار  22، أعلن عباس عن إجراء انتخابات للمجلس التشريعي في 2021منتصف كانون الثاني 
تموز. ماذا حصل؟ بسيط جدا، في ادارة بايدن يريدون تهيئة التربة إلقامة دولة  31للرئاسة في و 

فلسطينية رغم أنف اسرائيل، وال يوجد شيء أفضل من عرض الدولة على الطريق كديمقراطية تماما، 
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ايضا. من شبه « حماس»، اي «كل أجزاء الشعب الفلسطيني»بشكل يشارك فيه في االنتخابات 
 مؤكد ان فكرة االنتخابات كوسيلة لخلق الشرعية جاءت من واشنطن.ال
في الواليات المتحدة )إذ ان « االخوان المسلمين»هم منظمات « حماس«كبار المؤيدين لـ«: حماس»
وحظي رؤساء هذه «(. فلسطين»في « االخوان المسلمين»كانت في االصل ذراع « حماس»

على مدى السنوات الثماني التي تولى فيها رئيسا، ولكنهم المنظمات بزمن نوعي مع باراك اوباما 
واآلن، يعودون بعظمة الى موقف نفوذهم في  األربع.طردوا تماما من واشنطن في سنوات ترامب 

، وعرُضها منظمة مدنية وحزبا سياسيا شرعيا هو السبيل «حماس»أروقة االدارة، وهم يريدون تبييض 
شباط بعثت قيادة السلطة  20يركية وفي السياسة الدولية. في لتسويقها في وسائل االعالم األم

، «حماس»الفلسطينية رسالة رسمية الى ادارة بايدن كتب فيها ان منظمات فلسطينية، بما فيها 
وعاصتها القدس الشرقية. ال  67أعربت عن التزامها بإقامة دولة فلسطينية تقوم على أساس خطوط 

مشترك من اإلدارة والسلطة قبل النشر، مثلما ال شك ان شك ان هذه الرسالة صيغت بشكل 
بعد اتصاالت  67أعلنت عن استعدادها للمشاركة في االنتخابات ولوجود إسرائيل بحدود « حماس»

في الواليات المتحدة، في ظل مشاركة االدارة في هذه « االخوان المسلمين»بين قيادتها ورؤساء 
 االتصاالت.

مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة في اراضي »شباط نشر عباس  20في «: وثيقة الحرية»
الجهاد «و« حماس»ينطبق على كل األجسام السياسية، وضمنا ايضا على « دولة فلسطين

. تعزيز اجواء الحرية في كل اجزاء دولة فلسطين، 1الفلسطيني. ويتحدث المرسوم عن « االسالمي
حقة االشخاص، اعتقالهم، حبسهم او التحقيق معهم ألسباب . منع مال2اي في قطاع غزة ايضا؛ 

سراح المعتقلين والسجناء الذين  إطالق. 3تتعلق بحرية االعراب عن الرأي واالنتماء السياسي؛ 
. 4اعتقلوا بسبب رأيهم او انتمائهم السياسي، الحزبي، او التنظيمي في كل اراضي دولة فلسطين؛ 

النشر، المطبوعات، تنظيم اللقاءات  –تخابية التقليدية وااللكترونية اعطاء حرية كاملة للدعاية االن
. اعطاء فرصة متساوية في وسائل االعالم لكل 5والمؤتمرات السياسية وتمويلها بموجب القانون؛ 

. حماية صناديق االقتراع من الشرطة فقط، وليس قوات األمن في كل اجزاء دولة 6القوائم؛ 
هذه الوثيقة الى العيون الصحيحة في واشنطن، نشر المرسوم في  ولضمان ان تصل«. فلسطين

 .باإلنجليزيةصفحة الفيسبوك الرسمية لمحمود عباس 
«. االفكار البناءة»السؤال هو من في االدارة األميركية وراء مراسالت محمود عباس ويعطيه هذه 

ان الحديث يدور عن واحدة  وبالطبع مثل هذه المعلومات ليست متوفرة، ولكن من المعقول االفتراض
ما في وزارة الخارجية ذو ميل مؤيد للعرب معروف وموثق، او ماهر البيطار،  أحدمن امكانيتين: 
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الفلسطيني النشط ضد إسرائيل والذي يتولى، اليوم، منصب المسؤول عن اسرة االستخبارات في 
رى المعلومات االكثر مجلس االمن القومي األميركي. ومن شبه المؤكد انه في منصبه هذا ي

 حساسية التي جمعتها اسرة االستخبارات األميركية، بما في ذلك من شركائها في اسرائيل.
كانت محافل أميركية توجه خطى قادة السلطة الفلسطينية في طريقها الى اقامة دولة بدعم  إذا

توصي األميركيين أميركي، فإن محافل يسارية اسرائيلية تشارك بشكل شبه مؤكد في هذا الجهد، و 
والفلسطينيين بكيفية فرض دولة فلسطينية على إسرائيل رغم أنف الشارع في إسرائيل الذي يخشى من 

بكثير من ذاك الذين يوجد في قطاع غزة.  أكثرخطير « كيان ارهاب»أن تتحول مثل هذه الدولة الى 
تسيبي لفني، التي كانت  دعت وزيرة الخارجية، هيالري كلينتون، 2010وللتذكير فقط: في العام 

دعمت وزارة الخارجية األميركية ماليا  2015رئيسة المعارضة، الى لقاء في واشنطن. وفي العام 
 التي سعت الى اسقاط حكم اليمين في إسرائيل. V15منظمة 

 «مباط عال»

 8/3/2021األيام، رام هللا، 
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