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 إدارة بايدن ت قرس باالحتالل اإلسرائيل  لألراض  الفلسطينية وتتمسك بحل الدولتين   .1

إنكار  "األيام": أكد المتحدث بلسان وزارة الخارجية األميركية نيد برايس على انه "ال يمكن    -القدس  
 ".1967أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية خالل حرب العام 

اإلدارة   موقف  بشأن  "األيام"،  تابعته  الذي  الخارجية،  بوزارة  الصحافي  اإليجاز  في  سؤال  على  وردا 
، األميركية من الضفة الغربية بعد أن كانت اإلدارة السابقة ألغت استخدام مصطلح األرض المحتلة

وغزة   الغربية  الضفة  احتلت  إسرائيل  أن  إنكار  يمكن  ال  أنه  أعتقد  تاريخية،  "كمسألة  برايس،  قال 
 ".1967والقدس الشرقية خالل حرب العام 

وأضاف، "مرة أخرى، سياستنا هي حل الدولتين، حل الدولتين حيث يعيش اإلسرائيليون والفلسطينيون  
 جنبا إلى جنب في سالم وأمن في دولتيهما". 

يحقق   كما  تماما  وديمقراطية،  يهودية  كدولة  إسرائيل  هوية  استمرار  الدولتين  حل  "يضمن  وقال، 
 تطلعات الفلسطينيين المشروعة والشرعية في الكرامة وتقرير المصير في دولة خاصة بهم". 

مع   مشاركتنا  تعميق  إلى  بالفعل  نتطلع  كإدارة  "نحن  أن  على  آخر،  سؤال  على  ردا  برايس،  وشدد 
هي الشعب   هذه  إن  سأقول،  لكنني  مقارنات،  إجراء  عدم  أفضل  الفلسطينية.  والقيادة  الفلسطيني 

 أولويتنا، هذه هي سياستنا". 
أنه   من  نتأكد  نحن  إليه،  ألمحت  الذي  الدبلوماسي  الوجود  نراجع  فإننا  ذلك،  من  "وكجزء  وأضاف، 

لشعب الفلسطيني، والقيادة سيمكننا من إجراء مجموعة كاملة من أنشطتنا، بما في ذلك التعامل مع ا
 الفلسطينية، والدبلوماسية العامة، والمساعدة، والتقارير الدبلوماسية". 

وتابع برايس، "لقد تحدثنا عن التزامنا لتمويل الفلسطينيين، بمن في ذلك الالجئون الفلسطينيون، نحن  
 ملتزمون بكل ذلك، أعتقد أنك سترى مظاهر ملموسة لذلك تتقدم". 

ية المظاهر الملموسة قال، "لقد قلنا باستمرار إن هذه هي أولوياتنا، إنها سياسة إدارة وعن موعد رؤ 
 بايدن وسترى أنها تمضي قدما".
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ن كان ذلك يشمل مكان السفارة، رد برايس،   الدبلوماسي وا  وعما قصده بحديثه عن مراجعة الوجود 
إسرائيل، بما في ذلك في القدس،  "هناك قضايا الوضع النهائي، لكن تفاصيل وجودنا الدبلوماسي في  

 تلك هي التفاصيل التي ننظر فيها".
 ونفى أن يكون هذا يعني مراجعة مكان السفارة او التفكير بإعادتها إلى تل أبيب. 

 10/3/2021األيام، رام هللا، 
 
 االستيطان ويؤكد التعاون مع الجنائية الدولية  " لجم"لاشتية يطالب واشنطن بالعمل الجدي  .2

الفلسطيني محمد اشتية اإلدارة األمريكية الثالثاء، بالعمل على “لجم”  رام هللا : طالب رئيس الوزراء 
االستيطان اإلسرائيلي، مؤكدا على التعاون الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق  

وعي، إنه يتعين  وقال اشتية في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء األسب   في الحالة باألراضي الفلسطينية.
التوسع  لجم  أجل  من  الجدي  والعمل  أفعال  إلى  أقوالها  “ترجمة  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  على 

فيروس   االستيطاني”. في  تصاعدا  نواجه  الفتاك،  كورونا  لفيروس  مواجهتنا  جانب  “إلى  وأضاف: 
وتابع    لفلسطينية”.االستيطان الذي يحاول تقويض الجهود الدولية لإلبقاء على فرص إقامة الدولة ا

بالقول: “بات االستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال االنتخابي بين مختلف األحزاب اإلسرائيلية  
 في االنتخابات المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري”. 

 9/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 شل محاولة ضم اإلمارات لمنتدى غاز شرق المتوسطفإذاعة عبرية: السلطة الفلسطينية ت   .3

خاصة أفشلت  :  ترجمة  الفلسطينية،  السلطة  أن  األربعاء،  اليوم  صباح  العبرية،  كان  إذاعة  كشفت 
المتوسط. شرق  غاز  منتدى  إلى  اإلمارات،  دولة  لضم  السلطة    محاولة  جانب  إلى  المنتدى  ويضم 

وق واليونان  يطاليا  وا  واألردن  مصر  اجتماع  الفلسطينية،  الثالثاء  أمس  عقد  حيث  سرائيل،  وا  برص 
 للمنتدى بحضور وزراء الطاقة من الدول المذكورة في العاصمة المصرية القاهرة. 

 ووافق المشاركون على ضم فرنسا كعضو بعضوية كاملة، والواليات المتحدة كمراقب، في حين أن  

اإلمارات كمراقب. انضمام  الفلسطينية رفض  السلطة  أن   ونقلت   ممثل  اإلذاعة عن مصادر مطلعة 
 الوزراء األوروبيين فوجئوا بمعارضة المندوب الفلسطيني. 

 10/3/2021، القدس، القدس
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   نحو حكومة وحدة وطنية تضم الجميع وليس حكومة أغلبية"القدس": لـفياض  .4
كز قال رئيس الوزراء األسبق سالم فياض إن القدس يجب أن تكون مر :  محمد أبو لبدة   -  واشنطن

االهتمام في االنتخابات العامة المقبلة، مشددًا على أنه إذا توفرت اإلرادة الوطنية، فإننا نستطيع أن  
المقدسة. المدينة  فيه  بما  الوطن،  أنحاء  كافة  "القدس" عبر    نجريها في  وأشار في حوار شامل مع 

االنت تعطيل  بعد  ُقُدمًا  تسير  أن  يجب  الديمقراطية  العملية  أن  إلى  يزيد على  الهاتف  لما    14خابات 
عامًا، مؤكًدا أن التكتل الذي يسعى لتشكيله سيتكون حصرًا من شخصيات مستقلة، أي َمن ليس لهم  

 بيت سياسي يخوضون االنتخابات من خالله. 
التزام   حول ضرورة  جوهرها  في  تتمحور  التي  الدولية،  الرباعية  بشأن  سؤال  على  رد  في  وأضاف 

ن لم يكن حتى المرشحين، باتفاقيات أوسلو، أنها غير منطقية ويجب عدم  الفائزين في االنتخابات، إ
 االلتفات لها، ورفضها وعدم السماح إلسرائيل بعرقلة االنتخابات. 

وعّبر فياض عن أمله في أن تُفضي االنتخابات المقبلة إلى نتيجة توجب الشراكة التامة على الجميع  
 . يةليس حكومة أغلب بما يعني حكومة وحدة وطنية تضم الجميع، و 

 9/3/2021القدس، القدس، 
 
 2020مليون دوالر قيمة المشاريع المنفذة عام  12رئيس بلدية غزة: أكثر من   .5

رامي رمانة: أعلن رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، خطًة تطويرية لالرتقاء بالواجهة البحرية،  - غزة
ونقاط   واستراحات،  ومالعب،  خضراء  مساحات  إنشاء  فراس  تتضمن  سوق  تطوير  كذلك  بيع، 

مشروع   في  العمل  إطالق  بصدد  البلدية  أن  مبيًنا  التحتية،  بالبنية  اليرموك  سوق  وتعزيز  الشعبي، 
في   األرض  تحت  نفايات  تجميع  إلنشاء محطة  مقترًحا  لديها  وأن  الخطرة،  الطبية  النفايات  معالجة 

ذتها البلدية العام الماضي، وتنفذها العام  منطقة اليرموك. وذكر أن القيمة اإلجمالية للمشاريع التي نف
تبلغ أكثر من   مليون دوالر بدعم صندوق إقراض وتطوير الهيئات المحلية ومؤسسات   12الحالي، 

تشغيلية   ومشاريع  المدينة،  من  مختلفة  مناطق  في  التحتية  للبنية  تطويرية  مشاريع  وشملت  أخرى، 
 لمرافق البلدية.

 9/3/2021، فلسطين أون الين

 
 افس قوي يؤجل حسم اختيار قائد حماس ف  غزة تن .6

السياسي    :غزة المكتب  رئاسة  انتخابات  أن  الثالثاء،  مساء  حماس،  حركة  في  قيادي  مصدر  أكد 
وقالت المصادر في   للحركة في قطاع غزة لم ُتحسم بعد ألي شخصية، بعد أن تقررت إعادة الجولة.
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ار عوض هللا ويحيى السنوار، وكان هناك تقارب حديث لـ "القدس": إن المنافسة كانت شديدة بين نز 
وأوضحت المصادر أن هذه المنافسة    في األصوات دون حسم كامل لشخصية على حساب ُأخرى.

 .تتم بشكل ودي وأخوي
 9/3/2021القدس، القدس، 

 
 الرجوب: فتح ستعرض قائمة موحدة على الجميع  .7

اللواء جبريل الرجوب، إن حركته ستعرض على  قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة »فتح«    رام هللا:
موحدة  انتخابية  قائمة  تشكيل  المقبل  األسبوع  في مصر  المقرر  االجتماع  في  الفلسطينية  الفصائل 

وأكد أن اللجنة المركزية أقرت    لخوض االنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في مايو )أيار( المقبل.
أ من  أول  مساء  عقد  الذي  اجتماعها  لخوض خالل  وطنية«  جبهة  »أوسع  بناء  إلى  السعي  مس، 

االنتخابات التشريعية المقبلة. وأضاف لإلذاعة الرسمية الفلسطينية: »سنعرض على جميع الفصائل  
إقامة تحالف انتخابي يجمع كل من يرغب«. وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار »انفتاح حركة فتح  

مسار   إلنجاز  الوطني  العمل  فصائل  على  معايير  الكامل  وفق  التعددية  وتكريس  الوطنية  الشراكة 
 توافقية«. 

 10/3/2021، الشرق األوسط، لندن
 
 صفوف الحركة  "شق"اتصاالت فتحاوية حاسمة مع القدوة لثنيه عن قرار  .8

“القدس العربي”: أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح أن الحركة ستخوض االنتخابات البرلمانية    –غزة 
حدة” تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة، وذلك في ردها على التحركات التي يجريها  بـ “قائمة واحدة مو 

في هذا الوقت عضوها ناصر القدوة، لتشكيل قائمة من نشطاء المجتمع المدني، بعيدا عن الحركة،  
توجه   قبل  األخير،  قراره  لمعرفة  الرجل،  اتصاالت حاسمة ستجرى مع  أن  العربي”  “القدس  وعلمت 

 يم لتطبيق القرارات الخاصة بحقه، في حال لم يعدل عن قراره. قيادة التنظ 
وللمرة الثالثة لم يحضر ناصر القدوة عضو مركزية فتح اجتماعها، ولكن وإلبقاء الباب مفتوحا على  
االتصاالت التي تجرى في هذا الوقت من قبل فريق مكلف من الحركة، مع القدوة لثنيه على قرار  

صدر اللجنة المركزية للحركة قرارا ضده، كما لم تذهب حتى اللحظة لتشكيل الترشح لالنتخابات، لم ت
بالقوانين   العضو  تلزم  التي  التنظيمية،  الحركة  ومسلكيات  قواعد  عن  لخروجه  معه،  تحقيق  لجنة 

 واللوائح الداخلية.
 2021/ 9/3، القدس العرب ، لندن
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 بب االنتخابات استقاالت ف  هيئات "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بس .9
فّجر ملف االنتخابات التشريعية المرتقبة في مايو/ أيار المقبل والتحضير  :  جهاد بركات   -  رام هللا

لها سلسلة استقاالت بصفوف الهيئات التنظيمية في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، لم يخرج  
بعد. العلن  إلى  التثقيف واإلع  عدد منها  أيام من نشر مسؤول  الغربية  فبعد  بالضفة  الجبهة  الم في 

مغادرته  إعالن  "فيسبوك"،  على  حسابه  على  غوش،  أبو  نهاد  لألبحاث"  المسار  "مركز  ومسؤول 
الهيئات القيادية للجبهة، علم "العربي الجديد"، الثالثاء، بعدد آخر من االستقاالت من تلك الهيئات  

المرك اللجنة  استقالة عضو  رأسها  على  الجبهة،  من  حتى  عصمت  أو  المحرر  األسير  للجبهة  زية 
وبحسب مصادر متطابقة، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإّن منصور، وهو    منصور، إضافة إلى آخرين. 

أسير سابق، قّدم كتاب االستقالة من الجبهة وكافة هيئاتها أو الهيئات التمثيلية التي يمثلها فيها إلى  
مارس/ آذار الجاري،   4ياسي واللجنة المركزية بتاريخ  األمين العام للجبهة نايف حواتمة والمكتب الس

على ضوء "ملف اختيار قائمة الجبهة النتخابات التشريعي في إقليم الضفة الغربية، وعدم التسامح  
ورغم أّن أسباب االنسحابات أو االستقاالت لم تقتصر على االنتخابات، إال أّن    مع الرأي النقدي".

ق التي  "القشة  هو  الملف  المصادر.هذا  حسب  البعير"،  ظهر  داخل    صمت  من  المصادر  واتهمت 
 الجبهة َمن سّمتها بـ"القيادة المتنفذة"، بأنها "أرادت مرشحًا بمعيار الوالء ال الكفاءة". 

 2021/ 9/3، العرب  الجديد، لندن
 
 خالفات حول عدد وترتيب المقاعد تعرقل تشكيل قائمة يسارية موحدة لالنتخابات  .10

جبر: جدية  تواج  حسن  صعوبات  اليسار  فصائل  من  انتخابية  قائمة  لتشكيل  الجارية  المشاورات  ه 
اللقاءات واالتصاالت المستمرة    أفشلت حتى، اآلن، جهود التوصل إلى اتفاق واضح ونهائي. ورغم 

الفصائل   ممثلو  يستطع  لم  أسبوعين،  من  أكثر  منذ  هللا  رام  مدينة  في  أساسي  بشكل  تجري  التي 
 ت المستقلة تجاوز العقبات التي اعترضت هذا التوجه.اليسارية والشخصيا

وأقر نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب بوجود صعوبات للتوصل إلى قائمة انتخابية  
وأكد    مشتركة تضم فصائل اليسار وشخصيات ومؤسسات أهلية مرشحة لتكون جزءا من هذه القائمة.

ف فيما يتعلق بالبرنامج السياسي واالجتماعي، منوها إلى  غنيم لـ"األيام" انه لن يكون هناك أي خال
 أن الخالف يتركز حول عدد وترتيب المقاعد المخصصة لكل طرف. 

 10/3/2021، رام هللا، األيام
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 حماس: متجهون لتشكيل كتلة وطنية مقاومة لالحتالل و"أوسلو"  .11
ن، إن حركته تتجه لتشكيل قال رئيس مكتب العالقات الوطنية في حركة حماس حسام بدرا:  الدوحة

االنتخابات. لخوض  "أوسلو"  واتفاقية  لالحتالل  مقاومة  وطنية  بدران   كتلة  لم    وأوضح  حال  في  أنه 
حماس". من  واحدة  كتلة  إلى  للذهاب  مستعدة  "فستكون  ذلك،  من  الحركة  أن    تتمكن  إلى  وأشار 

 .ة تمثل فرصة معقولة إلحداث تغيير االنتخابات الفلسطيني
 3/2021/ 9، الفلسطينية وكالة الرأي

 
 شديد: االنتخابات حق أصيل لشعبنا ولن نسمح بأي تدخالت ف  مجرياتها  .12

العامة حق أصيل وثابت  :  نابلس الرحمن شديد، أن االنتخابات  القيادي في حركة حماس عبد  أكد 
وتداول  والتغيير  لإلصالح  وسيلة  االنتخابات  من  تتخذ  التي  العالم  وشعوب  دول  كل  كما  لشعبنا 

وفصائله    السلطة. شعبنا  هو  الحق  هذا  في  يقرر  من  أن  بيان صحفي،  في  شديد،  القيادي  وشدد 
ومؤسساته، وحركة حماس لن تسمح بأي تدخالت خارجية في مجريات العملية االنتخابية أو نتائجها  

 حتى لو تعلقت هذه التدخالت بمنافسيها.
 9/3/2021، المركز الفلسطين  لإلعالم

 
 تدعو لتصعيد الفعاليات رفضا لتقليصات "أونروا" فصائل المقاومة   .13

وكالة  :  غزة به  تقوم  ما  على  تصمت  لن  أنها  الثالثاء،  مساء  الفلسطينية"  المقاومة  "فصائل  أكدت 
أبناء   بحق  الخدمات  وتقليص  تعسفية  إجراءات  من  )أونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث 

الفلسطيني. ل  شعبنا  بيان  في  الفصائل  تصاعد وشددت  ضرورة  على  الدوري  اجتماعها  عقب  ها 
وأوضحت الفصائل أنها ناقشت   الفعاليات الشعبية والجماهيرية واستمرارها للضغط على إدارة الوكالة.

 خالل اجتماعها جملة من القضايا والملفات الوطنية وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. 
 9/3/2021، المركز الفلسطين  لإلعالم

 
 تتفقان على أسس لمحادثات بشأن خزان غاز مشترك  "إسرائيل"و  قبرص .14

سرائيل على إطار يمكن للشركات العاملة في حقلي أفروديت ويشاي للغاز   نيقوسيا: اتفقت قبرص وا 
 استخدامه لبدء محادثات بشأن تقاسم محتويات خزان مشترك.



 
 
 
 

 

ص            10   5480 العدد:              3/10/2021األربعاء  ريخ:التا 

 

                                     

ال يوم  نيقوسيا  في  بيليدس،  ناتاشا  القبرصية  الطاقة  وزيرة  نظيرها  وقالت  مع  اجتماع  بعد  ثالثاء 
اإلسرائيلي يوفال شتاينتس، إن اإلطار يعطي »بعض اإلرشادات المحددة« في المفاوضات لحل أي 

 نزاعات.
وقال شتاينتس إن ذلك سيسمح بإجراء محادثات على مدى األشهر الستة المقبلة للتوصل إلى اتفاق  

 افقة عليه إذا اتفقت الشركات.تجاري ُيعرض على الحكومتين، وسيكون من األسهل المو 
وتجدر اإلشارة إلى أن منطقتي االستغالل تمتدان عبر خزان الغاز نفسه الممتد عبر الحدود البحرية 

سرائيل   إال أن معظمه يقع في الجانب القبرصي. -بين قبرص وا 
 9/3/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 لجنايات الدولية »فارغ وغب « دبلوماس  إسرائيل  سابق: ردس فعل تل أبيب على محكمة ا .15

الدولية،   الجنايات  محكمة  مهاجمة  نتنياهو  بنيامين  االحتالل  حكومة  رئيس  يواصل  فيما  الناصرة: 
واتهام قرارها بفتح ملف تحقيق مع إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب بأنه يّنم عن معاداة السامية،  

د ثمن للواليات المتحدة مقابل حمايتها من  يرى دبلوماسي إسرائيلي سابق أن إسرائيل ستضطر لتسدي
المحكمة. وهاجم ردود فعلها على القرار ووصفه بالفارغ، محذرا من االستخفاف بالقرار. وقال قنصل 
إسرائيل في بوسطن سابقا ألون بينكاس في محاضرة له قدمها في تل أبيب أمس ضمن ندوة سياسية  

دولية في الهاي على علم بهجمات نتنياهو على نظمتها صحيفة »هآرتس« إن محكمة الجنايات ال
الجهاز القضائي في إسرائيل ولذلك يصعب االفتراض بأنها ستصدقه عندما يتحدث عن قدرة إسرائيل  

 على استبدال المحكمة الدولية بمحكمة محلية. 
دة  وفي رأيه في كل ما يتعلق بمساعدة واشنطن فان إسرائيل سيطلب منها السير مع الواليات المتح

 في نفس الخط في موضوع االتفاق النووي والعالقات مع الصين والسعودية.  
 2021/ 9/3القدس العرب ، لندن، 

 
 أسبوعان قبل االنتخابات: احتدام الصراع داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو  .16

يدور صراع شديد على من سيتولى رئاسة الحكومة اإلسرائيلية بعد انتخابات الكنيست، :  بالل ضاهر
التي تجري بعد أسبوعين، بين أحزاب المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
متواصلة،  فيها  والتغيرات  واضحة،  ليست  االنتخابات  بعد  السياسية  الخريطة  أن صورة  رغم  وذلك 

باألسا الصراع  ويدور  نتنياهو.  تغيير  هدفهم  أن  المعسكر  هذا  أحزاب  رؤساء  يدعي  بين  وفيما  س 
 حزبي "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، و"تيكفا حداشا"، برئاسة غدعون ساعر.
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، يوم الثالثاء، إنه "إذا لم ينجح تيكفا حداشا  FM 104وقال ساعر، خالل مقابلة أجرتها معه إذاعة  
لتذبذات  وفقا  أتصرف  أن  يمكنني  وال  خامسة.  انتخابات  إلى  سنذهب  برئاستي،  حكومة  بتشكيل 

 عات، ولن أنزل إلى أسلوب يمينا المتدني". االستطال 
عند   و"تيكفا حداشا"  "يمينا"  قوة  تعادل  إلى  تشير  االستطالعات  آخر  أن  إلى  لكل    12يشار  مقعدا 

، أظهر تفوق "يمينا" على  يوم الثالثاء  FM 103منهما، لكن االستطالع األخير الذي نشرته إذاعة  
 مقعدا. 11"تيكفا حداشا"، الذي تراجع إلى 

 9/3/2021، 48رب ع
 
 تستطيع الدفاع عن نفسها أمام إيران "إسرائيل"كوهين:  .17

تدافع عن    :رام هللا أن  تستطيع  إسرائيل  إن  كوهين،  إيلي  اإلسرائيلي  االستخبارات  وزير شؤون  قال 
كما نقلت عنه هيئة البث    -وأضاف كوهين    نفسها من التهديد اإليراني بما في ذلك توجيه ضربات.

بالعربية  اإلسرائيلية   الناطقة  امتالك   -العامة  إلى  وتسعى  إسرائيل  تدمير  إلى  تدعو  ان طهران  إن 
أن إسرائيل ال تسمح   الشمالية، مؤكًدا  الحدود  العسكري قرب  التموضع  النووي وتعمل على  السالح 

ضخ    بذلك. معناه  ذلك  ألن  إيران،  على  المفروضة  العقوبات  لرفع  الشديدة  معارضته  عن  وأعرب 
من مؤتمر    المزيد  سياق  في  قال  كما  والعالم.  األوسط  الشرق  في  "اإلرهابية"  للتنظيمات  األموال 

 صحيفة مكور ريشون.
 9/3/2021القدس، القدس، 

 
 “إسرائيل” تؤكد سعيها الستعادة رفات الجاسوس إيل  كوهين  .18

المحتلة قب  :)ا ف ب(  -القدس  الثالثاء،  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  من  أّكد  أيام  ل 
االنتخابات التشريعية المبكرة، أّن حكومته تبذل جهودًا حثيثة للعثور على رفات جاسوسها األسطوري  

عادته إلى الدولة العبرية.  55إيلي كوهين الذي أُعدم في دمشق قبل   ورّدًا على سؤال لقناة   عامًا، وا 
اك “جهود” تبذل حاليًا للعثور على  نيوز” الدولية ومقّرها في تّل أبيب بشأن ما إذا كانت هن  24“آي  

 الرفات واستعادته، أجاب نتانياهو “هذا صحيح”. 
وأضاف “أنا مصّمم على أن أعيد إلى الوطن جميع جنودنا الذين سقطوا في الميدان )…( لقد أعدنا  

بوتين”. فالديمير  الروسي  الرئيس  مع  الممّيزة  اتصاالتي  خالل  من  باوميل  زخاري  وتابع    رفات 
 و “نحن نواصل العمل المتعّلق بإيلي كوهين”. نتانياه 

 10/3/2021الغد، عمسان، 
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 غانتس يحذر من خطر يتهدد ماندلبليت بسبب تحريض نتنياهو  .19
حذر بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي، يوم الثالثاء، من خطورة التحريض الذي ينتهجه رئيس  

القانوني للحكومة   نتنياهو ضد المستشار  أفيحاي ماندلبليت، ما يشكل تهديًدا على  حكومته بنيامين 
 حياته.

من أن ماندلبليت ليس لديه ما يكفي  ج  العبرية، إنه منزع   12وقال غانتس في المؤتمر الخاص بقناة  
 من حراس األمن، محذًرا من تكرار ما جرى في واشنطن. 

التحريض   هذا  أن  أعتقد  ألنني  ماندلبليت  حياة  على  خطًرا  هناك  أن  "أعتقد  عليه،  وأضاف  سيؤثر 
لم   لو  حتى  لألذى  يتعرض  قد  ماندلبليت  أن  باعتقادي   .. العدالة  نظام  لتقويض  محاوالت  وهناك 

 يرغب نتنياهو بحدوث ذلك، لكن ليس لديه القدرة على التحكم فيما سيحدث".
أزرق   حزب  انضمام  إمكانية  قال   -وبشأن  البيد،  يائير  برئاسة  حكومة  في  يتزعمه  الذي  أبيض 

 سيرى كيف ستنتهي االنتخابات وحينها سيقرر. غانتس، إنه
القدرة على تشكيل حكومة من   لديه  مقعًدا، ويمكنني أن أعيش مع    61وأضاف "من يظهر لي أن 

 مبادئه من حيث الخطوط السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فأنا ال أستبعده".
 9/3/2021القدس، القدس، 

 
 ركياغاز المتوسط: تودسٌد إسرائيل  تجاه ت .20

أعرب وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز عن استعداد الحكومة اإلسرائيلية للتعاون مع تركيا في  
»شريك   إلى  التحول  في  رغبة  األخيرة  أبدت  حال  في  المتوسط،  شرقي  في  الطبيعي  الغاز  مجال 

 إقليمي« بداًل من كونها »مصدرًا للنزاعات«.
، أشار الوزير اإلسرائيلي إلى حصول مباحثات مع أنقرة، في  وفي حديث إلى وكالة األنباء القبرصية

 وقت سابق، تتعلق بـ»تصدير الغاز من إسرائيل إلى تركيا«، موضحًا أنها لم تصل إلى أي نتيجة. 
جانب  إلى  يضم  الذي  األوسط«،  الشرق  في  الغاز  »منتدى  إلى  تركيا  تنضم  أن  شتاينتر  وأمل 

وقبرص  وفلسطين  واألردن  مصر  رؤية    إسرائيل،  »في  حكومته  رغبة  عن  معربًا  يطاليا،  وا  واليونان 
 تركيا شريكًا إقليميًا بداًل من أن تكون مصدرًا للنزاعات«. 

 9/3/2021القدس، القدس، 
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 تعترف: صواريخ المقاومة تهديد وجوديس  "إسرائيل" .21
يمتلكها حزب   التي  الدقيقة  الصواريخ  بأن  »إسرائيل«، رسميًا،  تقّر  األولى،  تشّكل »خطرًا للمرة  هللا 

الوجودي«   بـ»الخطر  نوعه،  من  األول  اإلسرائيلي،  االعتراف  خصوصية  إسرائيل«.  على  وجوديًا 
الحكومة   أمام  العدو  جيش  عن  األول  المسؤول  لسان  على  جاء  أنه  الدقيقة،  هللا  حزب  لصواريخ 

افي محرج، أو نتيجة  والمجلس الوزاري المصّغر والرأي العام. واألهم أنه لم يأت ردًا على سؤال صح
معّدة سابقًا،   بني غانتس في كلمة  األمن  بل عّبر عنه وزير  التعبير خالل سجال،  الدقة في  عدم 
أنطوان لحد وأسرهم من   قانون عمالء جيش  لتعديل  نقاش  للكنيست، في سياق  العامة  الهيئة  وأمام 

 أجل منحهم »وسام المعركة«.
متلكها حزب هللا تشكل، في مرحلة من مراحل تطورها كّمًا  غانتس أقّر بأن الصواريخ الدقيقة التي ي

ونوعًا، »خطرًا وجوديًا على إسرائيل«. ومّهد لهذا الموقف غير المسبوق، بالحديث عن سعي حزب 
التعاظم »بشكل   هللا إلى تعظيم قدراته الصاروخية مدى ودقًة، مؤكدًا أن »إسرائيل« لن تسمح بهذا 

 يصبح خطرًا وجوديًا« عليها.
 10/3/2021األخبار، بيروت، 

 
 دراسة إسرائيلية تكشف تأثير لقاح كورونا على لبن األم المرضعة  .22

خلصت دراسة جديدة أن األمهات المرضعات الالئي تلقين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، 
م بوست"،  وفقا ما نقلته صحيفة "جيروزالي  نقلن أجساما مضادة إلى أطفالهن عبر الرضاعة الطبيعية.

األجسام  وجود  تؤكد  الطبي،  سوراسكي  ومركز  أبيب  تل  جامعة  أجرتها  التي  الجديدة  الدراسة  فإن 
 المضادة لمكافحة الفيروس التاجي لدى حليب األمهات اللواتي تلقين اللقاح. 

 10/3/2021الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
التر   120   .23 على  المفروضة  القيود  بإلغاء  تطالب  أهلية  التشريعية منظمة  لالنتخابات  شح 

 الفلسطينية 
منظمة أهلية   120عريضة تحمل توقيع أكثر من    غزة: أصدرت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية

المشاركة   لضمان  الفلسطينية  االنتخابات  قانون  بتعديل  عباس  محمود  الرئيس  ُتطالب  فلسطينية 
 من خالل إلغاء كافة القيود المفروضة األوسع لكل المواطنين، وضمان تحصين االنتخابات مجتمعياً 

التشريعي. المجلس  انتخابات  الترشح في  بقبول  حيث    على  المتعلق  الشرط  بإلغاء  العريضة  طالبت 
االستقالة لرؤساء وموظفي المنظمات األهلية وغيرها من الهيئات العامة، وكذلك تخفيض سن الترشح 
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، ورفع الكوتا النسوية، وتخفيض رسوم التسجيل  لعضوية المجلس التشريعي إلى ثالثة وعشرين عاماً 
 والتأمين، وحل قضية المحكوميات.

 9/3/2021، القدس العرب ، لندن
 
 الشيخ عكرمة صبري حملة اعتقاالت بالضفة والقدس تطال خطيب المسجد األقصى .24

المحتلة اليوم األربعاء، حملة اعتقاالت ومداهمات :  القدس  واسعة   شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس، 

 خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري. 
 10/3/2021، قدس برس

 
 جوالت استفزازية ف  باحاته وينفذون يقتحمون المسجد األقصى  مستوطنا   45  .25

، الثالثاء، باحات المسجد األقصى المبارك، تحت حماية شرطة اً مستوطن  45اقتحم  :  القدس المحتلة
من جهة باب المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من  ،  االحتالل اإلسرائيلي

 باب السلسلة. 
 9/3/2021، قدس برس

 
 2010منذ   الغربية ف  أعداد المستوطنين بالضفة % زيادة42 تقرير حقوق  إسرائيل : .26

أن أعداد المستوطنين    " الحقوقيينكيرم نابوت "و  "بتسيلمي " كشف تقرير أعده مركز   :فلسطين المحتلة
الشرقية القدس  )بدون  المحتلة  الغربية  نحو    بالضفة  فيها  المستوطنين  عدد  يقدر  ألف    220التي 

بنسبة   ازدادت  العام  %  42شخص(،  مع  الزيادة  .  2010مقارنة  هذه  جاءت  بب  بس  الكبيرةحيث 
تمنحها   التي  المستوطنات.  "إسرائيل"االمتيازات  أ، لسكان  المستوطنات  موضحًا   بلغوا ن عدد سّكان 

وحدها بلغت نسبة تزاُيد    2019العام  في  وبين التقرير أنه    .2019لغاية نهاية العام    نسمة  441,619
فقط.  %  1.9  بلغت   "ائيلإسر "أّن نسبة تزايد المواطنين والمقيمين في  علمًا  %  3.2المستوطنين السنوّية  

هو االستيطاني  للنشاط  الثاني  الوجه  أن  التقرير  كتلتين    وذكر  بواسطة  المكان  تضاريس  تغيير 
والثانية   الغربّية عْرضًا: األولى هي كتلة مستوطنات منطقة بيت لحم؛  استيطانيتين تقطعان الضفة 

  121مستوطنات المذكورتين نحو  يقيم اليوم في كتلتي ال"  حيث كتلة مستوطنات وسط الضفة الغربّية.  
 ."ألف مستوطن وهناك مخّططات لتوسيعها بما يتيح إسكان عشرات آالف المستوطنين

 10/3/2021، الدستور، عمسان
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   الغربية موقع أثري ف  الضفة 601"أريج": االحتالل استولى على معهد  .27
لحم  فراج  -بيت  ُتس:  نجيب  ما  أن  "أريج"  التطبيقية  األبحاث  معهد  المدنية كشف  "اإلدارة  مى 

موقع أثري في الضفة الغربية، وذلك استناًدا إلى سلسلة قوانين وأوامر    601اإلسرائيلية" استولت على  
وأكد المعهد أن سلطات االحتالل تتخذ من    عنصرية إسرائيلية خاصة بمصادرة أراضي الفلسطينيين. 

و  الفلسطينية  األراضي  على  للسيطرة  وسيلة  العسكرية  منها  ذرائع  تحت   تهامصادر األوامر  : كثيرة، 
  وحدائق   لمحميات   إعالن  العامة،  المصلحة  لغاية  استمالك  ،"غائبين  أمالك"    عسكرية،  أغراض 
 .األثرية المواقع على السيطرة  إلى إضافة طبيعية،

   9/3/2021، القدس، القدس
 
   "هيئة األسرى" تحذر من تفاقم الحالة الصحية لثالثة أسرى مرضى ف  سجن نفحة .28

حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، مساء الثالثاء، من تفاقم الحالة الصحية لثالثة أسرى  : رام هللا
 مرضى في سجن نفحة الصحراوي، وسط إهمال متعمد ومماطلة مستمرة بحقهم من قبل إدارة السجن 

 . اإلسرائيلية
 9/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 شمال  الضفة  بورين الفلسطينيين باالختناق خالل اقتحام قوات االحتالل بلدة إصابة عشرات  .29

األناضول: أصيب عشرات الفلسطينيين باالختناق، الثالثاء، خالل اقتحام قوة إسرائيلية لبلدة  -نابلس  
بمداهمة عدد من    واقامجنود االحتالل  وقال شهود عيان إن    بورين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

 ها.و المنازل وفتش
 9/3/2021، القدس العرب ، لندن

 
 مباٍن ف  قرية الجيب شمال القدس 10بهدم إسرائيلية إخطارات  .30

قرية    وسط  مباٍن بمحاذاة جدار الفصل العنصري  10بهدم  اإلسرائيلي  أخطرت قوات االحتالل  القدس:  
المحتلة. القدس  القرية،  ولفت    الجيب، شمال  في  أبو  الناشط  المباني  ،  حمود سامر عصام  أن  إلى 

 المخطرة بالهدم عبارة عن منازل ومخازن وقاعة أفراح. 
 10/3/2021، األيام، رام هللا
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 على مراكب الصيادين قبالة بحر غزة   تطلق الناراإلسرائيل  بحرية االحتالل  .31
صوب    أطلقت بحرية االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم األربعاء، النار وفتحت خراطيم المياه:  غزة

مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ستة أميال بحرية قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما  
 أدى إلى إلحاق أضرار في مركب واحد على األقل. 

 10/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  
  تهممحافظ  رجال أعمال ف  نابلس يبدون استعدادهم لدفع ثمن لقاح "كورونا" ألبناء  .32

نابلس،  :  نابلس وصناعة  تجارة  غرفة  وأعضاء  نابلس  محافظة  في  األعمال  رجال  من  عدد  أبدى 
 استعدادهم لدفع ثمن اللقاحات ضد فيروس "كورونا" لجميع أبناء المحافظة. 

 9/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 قتصادي االلتعزيز التعاون األمن  و  اجتماع مصري إسرائيل  .33

خاصة منذ    :ترجمة  األكبر  هو  اجتماًعا  الثالثاء،  أمس  مساء  أعمال    20عقد  رجال  بين  عاًما، 
الشيخ. في شرم  الجانبين  من  وزراء  بحضور  ومصريين  هيوم   إسرائيليين  يسرائيل  وبحسب صحيفة 

لمختصين  من رجال األعمال اإلسرائيليين والمصريين ا  60العبرية، فإن االجتماع االستثنائي حضره  
بمجموعة واسعة من الصناعات االقتصادية، وبحضور مسؤولين حكوميين، مشيرًة إلى أن االجتماع  

والمنسوجات. الغاز  مجاالت  يتجاوز  بما  االقتصادي  التعاون  توسيع  إلى  الوفد   هدف  وترأس 
المناطق   أكثر  بأنها من  الشيخ  قال عن شرم  الذي  إيلي كوهين  االستخبارات  أماًنا  اإلسرائيلي وزير 

لإلسرائيليين. إعالمي    بالنسبة  وباهتمام  مصر،  من  بطلب  عقد  اللقاء  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 
المخابرات   وزير  نائب  فهمي  ناصر  اللواء  مع  التقى  اإلسرائيلي  الوزير  أن  إلى  مشيرًة  منخفض، 

وقال فهمي إن "مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع إسرائيل في جميع المجاالت، وسنواصل    المصرية.
العمل في المستقبل لتعزيز العالقات االقتصادية والثنائية". وأشار كوهين إلى أن االجتماع الذي عقد  

تبادل علًنا جاء بعد عامين من المحادثات السرية، مرجًحا استمرار مثل هذه اللقاءات لزيادة حجم ال
 التجاري إلى أكثر من مليار دوالر في العام. 

 10/3/2021، القدس، القدس
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 تدعو األونروا للنهوض بواقع الخدمات ف  المخيمات  "فلسطين النيابية" .34
دعا رئيس لجنة فلسطين النيابية، محمد الظهراوي، إلى ضرورة النهوض بواقع الخدمات التي تقدمها 

بات من األهمية تعزيز الخدمات التي تقدمها »األونروا« ألبناء المخيمات وقال إنه    وكالة )األونروا(.
النيابية« تدعم كل  التعليمية والصحية منها، مؤكًدا أن »فلسطين  في العديد من المجاالت ال سيما 
البرامج الفاعلة اإليجابية التي تسعى اليها »األونروا«، خدمة ألبناء المخيمات وتدعم بذات الوقت كل  

 طالب العادلة التي يطرحها العاملون لديها.الم
 10/3/2021، الدستور، عمسان

 
 "إسرائيلـ": الخالفات لن تؤثر على عالقات السودان ب" السودان السياديبـ"عضو  .35

قال الطاهر حجر عضو المجلس السيادي ورئيس قوى تجمع تحرير السودان، الليلة :  ترجمة خاصة
أمس[  الماضية الخالفات  ]أول  إن  بشأن  ،  االستراتيجي  السودان  قرار  على  تؤثر  لن  حالًيا  القائمة 

وقلل حجر في حديث لقناة ريشت كان العبرية، من الخطوات البطيئة الجارية    العالقة مع إسرائيل.
وأكد أن السودان ينوي االستمرار في هذا   إلقامة العالقات، والمعارضة الداخلية الشديدة لهذه الخطوة.

 تحقيق أهدافه من هذه العالقة المشتركة مع إسرائيل.المسار، وصواًل ل
 9/3/2021، القدس، القدس

 
 يبحثان سبل تعزيز أعمال القطاع الخاص "إسرائيل"وسفير  "غرفة أبو ظب "رئيس  .36

استقبل محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة »غرفة أبو ظبي« في مقر الغرفة،   أبو ظبي:
السفارة اإلسرائيلية لدى دولة اإلمارات. جرى خالل اللقاء بحث سبل تطوير  إيتان نائيه القائم بأعمال  

سرائيل، في ظل ما يمتلكانه من إمكانيات اقتصادية متميزة   العالقات التجارية بين دولة اإلمارات وا 
الذكاء   الحيوية والرائدة ومنها  القطاعات االقتصادية  العديد من  المستوى اإلقليمي، السيما في  على 

صطناعي والتقنيات الزراعية وحلول المصادر المائية، والطاقة المتجددة وقطاع الصحة واألبحاث  اال
 الطبية وغيرها من المشاريع الواعدة. 

 10/3/2021، الخليج، الشارقة

 
 " إسرائيل"وثائق تكشف أن بنغالديش اشترت أجهزة اختراق الهواتف من  .37

وثائق   الجزير -كشفت  "تحقيقات  وحدة  عليها  اإلسرائيليةحصلت  هآرتس  وصحيفة  أنفقت   -ة"  كيف 
ألف دوالر أميركي على معدات اختراق هواتف تصنعها شركة   330حكومة بنغالديش ما ال يقل عن  
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( منتج  UFEDوبرنامج "يو إف إي دي" )  إسرائيلية، رغم أن الطرفين ال تربطهما عالقات دبلوماسية.
لد  اإلسرائيلية،  األمنية  سيلبرايت  مؤسسة  من  طورته  البيانات  واستخالص  اختراق  على  القدرة  يه 

المشفرة نشطاء   الهاتف  بيانات  أقلقت قدرته على اختراق  النقالة. ولقد  الهواتف  مجموعة واسعة من 
وليس واضحًا   الدفاع عن الحريات المدنية الذين طالما طالبوا بفرض قيود صارمة على استخدامه.

نغالديش مباشرة من قبل الشركة اإلسرائيلية أو عبر شركة  ما إذا كان "يو إف إي دي" قد وّرد إلى ب
 تابعة لمؤسسة سيلبرايت توجد في مكان آخر من العالم، ربما بهدف التغطية على المصدر الحقيقي. 

 9/3/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 
 منطقة جنين الصناعية الحرة أول منطقة صناعية خارج حدودها   عدس تركيا ت .38

هللا وزير:  رام  خالد   أعلن  الصناعية  للمدن  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  الوطني،  االقتصاد 
يوم الثالثاء، عن صدور مرسوم رئاسي تركي باعتماد المنطقة الصناعية الحرة في جنين  عسيلي،  ال

السيادية. التركية خارج حدودها  تتبناها الحكومة  المرسوم رقم )  كأول منطقة صناعية  ( 3548وبهذا 
للشركة رقم)  يتسنى  كشركة  التسجيل  )توببيس(  المطورة  والتكنولوجيا  1التركية  الصناعة  وزارة  في   )

التركية، لتطوير المناطق الصناعية خارج تركيا مع االشارة الى أن الشركة المطورة مملوكة التحاد 
 . 2001الغرف التجارة والصناعة التركي الذي يترأسه رفعت حصار منذ عام 
 9/3/2021، ات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم

 
 تنظمان احتفالية مشتركة باليوم العالم  للمرأة ف  الصين  "إسرائيل"اإلمارات و .39

أ  -بكين ب  عبر    :د  مشتركة  جلسة  بكين  الصينية  العاصمة  في  سرائيل  وا  اإلمارات  سفارتا  عقدت 
رائ بعض  مع  األعمال،  وريادة  االبتكار  مجالي  في  المرأة  دور  حول  احتفاء  اإلنترنت  األعمال  دات 

 باليوم العالمي للمرأة. 
 9/3/2021، القدس، القدس

 
 بدال من المنظمات اليهودية األميركية  "سرائيللـ"األنغليكانيـون يمـولـون الـهـجـرة  .40

امتنع متبرعون يهود، من الواليات المتحدة ودول أخرى، عن تمويل   -)وكاالت(  -فلسطين المحتلة
إسر  إلى  قادمة  جوية  األنغليكانيون  رحلة  مّول  منهم  وبدال  الفالشا،  من  جدد  مهاجرين  لنقل  ائيل 

الداعمون إلسرائيل هذه الرحلة الجوية. واشارت صحيفة »هآرتس« أمس الثالثاء، إلى أن »سيناريوها  
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كهذا، ال تتجند فيه أي منظمة يهودية من أجل إحضار مهاجرين جدد إلى إسرائيل، لم يفكر به أحد  
 اضية«. في السنوات الم

وأضافت الصحيفة أنه »يتضح اآلن أن هذه مسألة باتت اعتيادية. األعمال الخيرية اليهودية آخذة  
بالتقلص، وبضمنها التبرعات لتمويل الهجرة إلى إسرائيل، والمنظمات المسيحية تدخل إلى هذا الفراغ، 

 بحماس وحيوية«. 
الجوية في   الرحلة  الفائت، وعلى متنها  12ووصلت هذه  أثيوبيا، وهم    300قرابة    شباط  مهاجر من 

مهاجر أثيوبي إلى إسرائيل. وقبل نقل هذا الفوج األخير،   2,000الفوج األخير من حملة لنقل حوالي  
طرأت مشكلة تتعلق بتمويل الرحلة الجوية، بعدما تبين للوكالة اليهودية أنه ليس بإمكانها الحصول  

ثر ذلك على التزام واضح من المتبرعين اليهود التقل يديين من خارج إسرائيل بتمويل نقل المهاجرين، وا 
 توجهت إلى األنغليكانيين. 

دوالر   1,300وتابعت الصحيفة أن السفارة المسيحية الدولية في القدس المحتلة وافقت على دفع مبلغ  
ر مقابل كل مهاجر. وأشارت الصحيفة إلى أن بيانات الحكومة اإلسرائيلية الصادرة في حينه لم تذك

، دفعوا "الصهاينة المسيحيين"هوية الممول، كما لم تذكر أن األنغليكانيين، الذين يطلبون تسميتهم بـ
 مقابل تذاكر الطيران واحتياجات أخرى لقسم كبير من هؤالء المهاجرين الجدد.

إسرائيل   إلى  ثلثهم    20ووصل  نقل  األنغليكانية  المنظمات  ومّولت  الماضي،  العام  في  مهاجر  الف 
األقل. ورغم أن الوكالة اليهودية ال تنشر تقرير حول هذه التبرعات، إال أن الصحيفة نقلت عن    على

 مصادر مطلعة قولها إن تبرعات المنظمات األنغليكانية آخذة باالزدياد. 
%، في العشرين  60وتابعت الصحيفة أن تبرعات المنظمات اليهودية األميركية تراجعت بأكثر من  

 مليون دوالر، العام الماضي.   70غ حجمها أقل من عاما األخيرة، وبل
 10/3/2021الدستور، عمسان، 

 
 بايدن يلغ  قرار ترمب بشأن إعفاء رجل أعمال إسرائيل  من العقوبات  .41

قالت وزارة الخزانة االميركية، إن الواليات المتحدة ألغت قرار إعفاء قطب التعدين    -وفا   -واشنطن   
وأضافت الخزانة،    عقوبات، الذي صدر في األيام األخيرة إلدارة ترمب.اإلسرائيلي دان جيرتلر من ال

أن "إعفاء جيرتلر من العقوبات" يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية االميركية القوية في مكافحة  
 الفساد في جميع أنحاء العالم".
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المشرع  بعد أن دعت جماعات حقوقية كونغولية ودولية وعدد من  ين األمريكيين  جاء هذا اإلجراء 
الشهر الماضي إدارة الرئيس جو بايدن إلى التراجع عن الخطوة، التي اتخذها سلفه الجمهوري دونالد 

 ترمب في اللحظات األخيرة من واليته.
 9/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أسئلة االنتخابات الفلسطينية  .42

 معين الطاهر 
الفلسط االنتخابات  نحو  لماذا  غياب  بعد  اآلن  فتح    15ينية  حركتي  بين  التوافق  تم  وكيف  عاًما؟ 

وحماس على عقدها؟ وما هو دور القوى الدولية واإلقليمية، وتغّير اإلدارة األميركية، في ذلك؟ وهل  
ستفي الدول الضامنة لالنتخابات بوعدها، إذا ثبت أن حسابات حقلها لن تتوافق مع الحصاد المتوقع 

دارته؟ ولماذا تؤّجل   للنتائج؟ هل ستُنهي هذه االنتخابات االنقسام الفلسطيني، أم ستكتفي بشرعنته وا 
الملفات العالقة، وخصوًصا المتعلقة بقطاع غزة، إلى ما بعد االنتخابات؟ وهل سنشهد االنتخابات في  

انتخاب  وتؤجل  التشريعي،  المجلس  انتخابات  على  ستُقصر  أم  ستؤجل،  أم  المحّددة،  ات مواعيدها 
قائمة واحدة، أم   "فتح" و"حماس" على  الوطني؟ هل ستتوافق  المجلس  الرئاسة؟ وماذا عن استكمال 
ستتفقان على قوائم غير مكتملة يتقاسمان بها أغلبية مقاعد المجلس التشريعي؟ وهل اتفقت الحركتان  

ذا كانت "حماس" قد قّدمت ضمانات، بعد  م تبنيها أي  على نسبة تمثيل كل منهما في االنتخابات؟ وا 
البرغوثي؟   إذا ما ترشح مروان  ذلك  الرئاسة، هل سيصمد  انتخابات  مرشح غير محمود عباس في 
أمام صندوق االنتخابات؟ هل ستتمكن  تقف  السيطرة على قاعدتها حين  وكيف يمكن لهما ضمان 

نشهد قوائم  اللجنة المركزية لحركة فتح، بقيادة الرئيس عباس، من تقديم قائمة فتحاوية واحدة؟ أم س
مختلفة لرموز من الحركة تنافس قائمة "فتح" الرسمية؟ وما تأثير ذلك في نتائج االنتخابات النهائية؟  
وهل ستتمّكن حركة فتح، على الرغم من تعّدد قوائمها، من إعادة توحيد صفوفها بعد االنتخابات؟ وما  

السياسي المشهد  الفلسطيني كله؟ هذا ما تحاول    تأثير ذلك كله في حركة فتح وتوازناتها، بل وفي 
هذه المقالة اإلجابة عنه على الرغم أن هذه األسئلة، واالحتماالت التي تنتج منها، تفتح الباب واسًعا  

 ألسئلة أخرى تتولد عنها، وقد نحتاج بعض الوقت للتوصل إلى اليقين حولها. 
واختيار أعضاء المجلس مضت خمسة عشر عاًما على آخر انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية،  

التشريعي، على عكس ما يجري اآلن.   المجلس  انتخابات  الرئاسة  انتخابات  التشريعي، حين سبقت 
، اهتّز المشهد السياسي في األرض المحتلة، بعد فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد  2006وفي عام  

سماعيل هنية في احتواء المجلس التشريعي، ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني التي ُشّكلت برئاسة إ



 
 
 
 

 

ص            21   5480 العدد:              3/10/2021األربعاء  ريخ:التا 

 

                                     

محاوالت  وجرت  الجديدة،  بالشرعية  االعتراف  عربية،  وأطراف  الدولية،  الرباعية  ورفضت  الموقف، 
تفلح الجهود في  الفلسطيني، ونشوء سلطتين في رام وغزة، ولم  لالنقالب عليها، ما أسس لالنقسام 

كومات وحدة وطنية، أو إطار  حل معضلة االنقسام، على الرغم من االتفاقات المتالحقة لتشكيل ح
 قيادي موحد، لكنها لم تساِو الحبر الذي ُوقعت به.

بنيامين   االحتالل  حكومة  ورئيس  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  توافق  عندما  المشهد  هذا  تغّير 
بالخطر   الفلسطيني  الكل  شعر  إذ  القرن،  صفقة  باسم  ُعرفت  التي  التوراتية  رؤيتهما  على  نتنياهو 

وأن  الداهم،   الدولتين،  حل  في  له  أمل  آخر  تُنهي  الصفقة  هذه  أن  عباس  محمود  الرئيس  وأدرك 
المطروح ال يمكنه الموافقة عليه أو االنطالق منه، ومع أن الصفقة تحدثت للمّرة األولى عن دولة 
فلسطينية، بعدما رفض الكيان الصهيوني، على مدى أعوام، االعتراف حتى باسم السلطة الوطنية، 

على أنها، كما ورد في اتفاق أوسلو وقبله في اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، سلطة حكم ذاتي    وأصرّ 
ن  محدود. ويومها قال نتنياهو إنه غير معني باالسم الذي يسمي به الفلسطينيون سلطتهم، حتى وا 
حركة  ومعه  عباس،  محمود  الرئيس  عرف  التي  طبيعتها  يعنيه  فما  العظمى،  اإلمبراطورية  سّموها 

 ماس والفصائل الفلسطينية، أنها كانتونات منفصلة وغير متصلة. ح
من   الرغم  على  ذلك  واستمر  الفلسطينيون،  حولها  اتحد  التي  النقطة  القرن"  "صفقة  مواجهة  كانت 
إعالن الرئيس عباس، ومنذ اليوم األول الذي أعلن فيه قطع العالقات مع الكيان الصهيوني واإلدارة 

ق األمني، تمّسكه بالمفاوضات، والعودة إليها، وكان واضحا أنه ينتظر تغّير  األميركية، ووقف التنسي 
اتجاه الرياح الدولية المرتبط بنتائج االنتخابات األميركية. ولم يتغير إجماع الفصائل، على الرغم من  
  نكوص السلطة الفلسطينية على تعهداتها السابقة، واتفاقها مع منسق شؤون المناطق اإلسرائيلي على 
إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه، بما فيها التنسيق األمني. كما وافقت هذه الفصائل الحًقا على  
معظم   ترحيل  على  ووافقت  ودولية،  قليمية  وا  عربية  تلقيها ضماناٍت  بذريعة  االنتخابات،  تزامن  عدم 

بعد اال إلى ما  المصالحة والموظفين واالنقسام  فيها ملفات  بما  الخالفية،  نتخابات. وهو ما  القضايا 
يعّبر عن وضٍع صعب يواجهه طرفا السلطة في غزة ورام هللا في آن، فعلى الرغم من هزيمة ترامب،  
وتراجع صفقة القرن، إال أن الكيان الصهيوني ما زال مصًرا على المضي في تنفيذها، وعلى قضم  

لحصار ظالم، وعرضة    مزيد من األرض الفلسطينية، في الوقت الذي ما زال فيه قطاع غزة خاضًعا
 لمغامرات عسكرية صهيونية.

يشكل ذلك حافًزا مشتركا للطرفين نحو مزيد من التفاهم لتجاوز هذه المرحلة على األقل، وخصوًصا  
أمد   منذ  مدتها  المنتهية  الشرعيات  تجديد  ضرورة  تلقاها،  رسائل  وعبر  يعرف،  عباس  الرئيس  أن 

ي دائرة المفاوضات، والعمل السياسي، وتلقي المعونات  طويل، كي يكون مؤهاًل لالنخراط من جديد ف
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االقتصادية لإلبقاء على سلطته قائمة، وهو ال يختلف كثيًرا عن واقع سلطة حماس في قطاع غزة، 
عملها   ومالحقة  الرواتب،  وقطع  والحصار،  العسكرية،  االجتياحات  مواجهة  في  صمدت  والتي 

بحاجة إلى التقاط األنفاس. ومن هنا، كان استمرار  السياسي في الضفة الغربية، فهي وقطاع غزة  
باتجاه حل   الرئيس محمود عباس، والسير  العملية االنتخابية، وفق شروط  السير في  موافقتها على 
العقبات التي تعترض ذلك تدريجًيا، وتأجيل القضايا المهمة إلى ما بعد استحقاق االنتخابات، على  

مجلس المركزي الفلسطيني، وا عادته التنسيق األمني، وا عالنه  الرغم من نكوص عباس على قرارات ال
 تمّسكه ببرنامجه السياسي، وعدم تراجعه عن سياساته. 

نهاء االنقسام، بل تكّرس تقاسم   ضمن هذا السياق، يتضح أن هذه االنتخابات ال تعني المصالحة وا 
ذا أحسّنا الظن قد تساهم في إدارة هذا   االنقسام، ولعل ذلك قد يساهم  السلطات، كٌل في منطقته. وا 

في حل بعض القضايا الحياتية للشعب الفلسطيني في داخل األرض المحتلة. ولعل الطرفين ينتظران  
بعدها متغيرات عربية أو إقليمية ودولية تمهد الطريق إلى مزيد من التفاهم، أو إلى إنهاء حالة إدارة  

نها، يعزز ذلك التفاهمات التي حدثت، وتلك التي لم االنقسام، والعودة إلى الحالة السابقة أو أشّد م
تُبحث بعد، فقد تم االتفاق على أن تشرف شرطة السلطتين في غزة والضفة، كٌل في منطقتها، على  
مواقع االقتراع، وهو إقرار بوجود هاتين السلطتين، على خالف ما كان يجري، حيث كانت مرابطة  

وكان هناك إصرار من سلطة رام هللا على مظاهر سيادتها  الحرس الرئاسي شرًطا لفتح معبر رفح،  
في القطاع، في حين أن محكمة االنتخابات ُشّكلت على أساس تقاسم جغرافي، وليس على أساس  
بعد  ما  إلى  المؤسسات،  وتوحيد  األمن،  وأجهزة  السالح،  مثل  مسائل،  وُرّحلت  القضاة.  كفاءة 

ف تُبحث  التي  اللحظة  في  ولعله  األمني  االنتخابات.  التنسيق  مسألة  إلى  إضافة  المسائل،  تلك  يها 
والعقيدة األمنية، سينهار كل شيء، ولن تُبحث هذه إال إذا شعر أحد الطرفين بأن تغّيًرا يصّب في  

 صالحه يؤهله لخوض مثل هذا الصراع. 
إنه أمام  تقف  جّمة  عقباٌت  زالت  وما  أيام،  خالل  االنتخابية  للقوائم  الترشيح  أبواب  هذه ستُفتح  اء 

االنتخابات بسهولة ويسر. تراجعت فكرة إنشاء قائمة مشتركة تضم حركتي فتح وحماس، وُتلحق بها  
بين   الثقة  لبناء  البداية،  في  المفّضل  الخيار  كان  وهو  وطنية،  وحدة  قائمة  بمسّمى  الفصائل  بعض 

ذهاب كل    ، لكن خيار االتفاق على2006الطرفين، وضمان عدم تكرار ما حدث في انتخابات عام  
طرف بقائمة ناقصة، تمّثل حصته المتفق عليها ما زال قائًما، ما يجعل من هذه االنتخابات أقرب  
إلى المحاصصة. قد تلتزم "حماس" بحصتها من هذا االتفاق، ولكن ماذا عن "فتح" التي بدأت تعاني  

ها، وتذّكر بما حدث من ارتباكات كبرى في تشكيل قوائمها قد تؤثر في مجرى العملية االنتخابية كل
المقاعد   االنتخابات في  الفتحاوية على خوض  الكوادر  السابقة، حين أصّر عشرات  االنتخابات  في 
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الفردية، على نحو تسبب بخسارة "فتح" أغلبية تلك المقاعد. ومع أن االنتخابات تجري هذه المرة على 
ه نحو تشكيل أربع قوائم فتحاوية خارج  أساس القوائم وليس المقاعد الفردية، فإن ثّمة أنباء عن االتجا 

فتح ومحمد  بين حركة  لتحقيق مصالحة  العربية  األنظمة  أن وساطة بعض  ويبدو  الرسمية،  القائمة 
دحالن لم تنجح، وكذلك لم تفلح تهديدات الرئيس محمود عباس لمن يوّد الترشح في الحد من ذلك، 

 بل لعلها فاقمت الوضع سوًءا.
جلس التشريعي قائمة الملتقى الوطني الديمقراطي، التي أعلنها عضو اللجنة  هناك في انتخابات الم

المركزية لحركة فتح ناصر القدوة، وفسح المجال فيها لمروان البرغوثي وأنصاره لالنضمام إليها، كما  
وكذلك  أيًضا،  إليها  لالنضمام  دحالن(  )محمد  اإلصالحي  التيار  ألنصار  مفتوًحا  المجال  ترك 

رية وليبرالية. ويبدو أن هذه القائمة قد حسمت أمَرها، ولن يتراجع القائمون عليها أمام  لشخصيات يسا
الضغوط أو التسويات. ويظل السؤال عما إذا كان ناصر قد حصل على ضوء أخضر من جهات 
عربية أو دولية في محاولة لتشكيل بديل للسلطة المتهالكة حيث ُيكثر القدوة من الحديث عن انهيار 

م السياسي وضرورة إعادة بنائه. وهناك قائمة يسعى نبيل عمرو وآخرون إلى تشكيلها، ويتوقف  النظا
البرغوثي وأنصاره.   قائمة مروان  "فتح"، مثلها مثل  تتم في أروقة  التي  المفاوضات  نتائج  ذلك على 

لى جانب ذلك، ستأخذ من رصيد "فتح" قائمة التيار اإلصالحي )محمد دحالن(، التي لم يعجب ها  وا 
حديث القدوة عن ارتباطها باإلمارات، واستثنائه رموزها المعروفة. وثّمة قوائم أخرى ستأخذ من رصيد 

 "فتح" االنتخابي، مثل قائمة رئيس الوزراء السابق سالم فياض.
انتقادها   البرنامج السياسي لمحمود عباس، وتقتصر على  القوائم أنها ال تخرج عن  الالفت في هذه 

والطواقم التي تعمل معه. ومن هنا، ثمة احتمال استيعاب بعضها في قائمة "فتح"    أداءه السياسي،
)مروان البرغوثي ونبيل عمرو(، لكن المرّجح أن يبقى ناصر القدوة على موقفه. وهنا، قد تراهن قيادة  

ات، "فتح" على استيعاب جميع الناجحين من القوائم الفتحاوية المختلفة في كتلة واحدة، بعد االنتخاب 
التاريخية، لكن هذا قد يعني تغييًرا في   بقانون المحبة الذي حكم مسيرتها  على أساس إعادة العمل 

 المعادالت الداخلية المسيطرة اآلن، بما في ذلك مرحلة ما بعد محمود عباس.
لو افترضنا جداًل أن "فتح" قد تجاوزت انتخابات المجلس التشريعي، فإنها ستواجه وضًعا صعًبا، إذا 
لم تفلح المفاوضات مع مروان البرغوثي بوضعه على رأس قائمة فتح، وهو ما رفضه البرغوثي، ألنه  
الرئيس   نائب  بمنصب  يقبل  بأن  تجري محاولٌة أخرى إلقناعه  ولذا،  للرئاسة.  ترّشحه  يحرمه فرصة 

"فتح". و  قائمة  مقاعد مضمونة ضمن  أنصاره في  ينخرط  وأن  القانون(،  لتعديل  ذا  )يحتاج مرسوما  ا 
فشلت هذه المحاوالت، فسيواجه محمود عباس خياًرا صعًبا، فهنالك مرّشح يحظى بشعبية كبيرة، وقد  
ال يستطيع هو و"حماس" ضمان تصويت قواعد الحركتين. كما أن ذلك يعطي قوة للقوائم الفتحاوية  
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نظام السياسي  المنافسة التي ستعلن كٌل منها تمّسكها بترشيح البرغوثي، وهي حالة سيضطرب فيها ال
، وقد تدفع الرئيس عباس إلى تأجيل االنتخابات أو  2006الفلسطيني بأسره بأشد مما حدث في عام  

الساحة   في  بها  مرغوب  غير  تطوراٍت  يريد  ال  ودولي  عربي  بضغط  أم  منه  بقرار  سواء  إلغائها، 
اإلسرائيلي   الرفض  ُيستخدم  وقد  بدائل،  عن  البحث  رحلة  سنبدأ  وهنا  االنتخابات  الفلسطينية.  بعد 

أبواب   الفلسطيني على  الوضع  إن  القول  الفلسطينية. وخالصة  االنتخابات  ذريعة إللغاء  اإلسرائيلية 
 نهاية مرحلٍة وبداية أخرى، وأن ثمة أسئلة ستجد قريبا إجابتها.

  10/3/2021، العرب  الجديد، لندن
 

 عن الحالة الحزبية عشية االنتخابات التشريعية  .43
 أشرف العجرمي 

عشرة أسابيع، وال تزال األحزاب والقوى السياسية الفلسطينية    حواليفصلنا عن االنتخابات التشريعية  ت
القوائم الحزبية المنفردة أو االئتالفات   لم تحسم أمرها بخصوص قوائم المرشحين لالنتخابات، سواء 

ستقلون مثل سالم  التي تضم أكثر من حزب وقوة سياسية. ربما الوحيدون الذين حسموا أمرهم هم الم
فياض، وحتى عضو اللجنة المركزية ناصر القدوة الذي قرر التنافس في قائمة منفردة ومستقلة بعيدًا 
الحزبية  القواعد  إقناع  في  صعوبات  وجود  إلى  يشير  والواقع  »فتح«.  لحركة  المركزية  القائمة  عن 

المستوى الداخلي، واألنا الحزبية  وأيضًا إيجاد أسس للتوحد واالئتالف عدا سيطرة األنا الفردية على  
 في العالقة مع اآلخرين.

»حمساوية«   بقائمة  الذهاب  إلى  أقرب  كانت  ن  وا  نهائي،  بشكل  تقرر  لم  اللحظة  حتى  »حماس« 
منفردة في ظل تعثر الذهاب مع »فتح« في قائمة ثنائية أو ائتالفية أوسع. والحركة في حقيقة األمر  

ى وجه الخصوص في قطاع غزة، بعد سنوات عجاف امتدت تخشى أن تخضع لعقوبة الناخب وعل
الذي    14لحوالى   الحصار  للمواطنين بسبب  الحاجات األساسية  يوفر  لم يستطع أن  عامًا من حكم 

العام   في  السلطة  على  »حماس«  انقالب  بعد  غزة  على  جوهرية  2007فرض  مشكالت  خلق  ما   ،
في   شديد  نقص  من  عانت  التي  الحياة  مناحي  كافة  معدالت  طالت  ارتفاع  ومن  والماء،  الكهرباء 

البطالة، خاصة لدى الشباب والتي تجاوزت حاجز الخمسين بالمئة، هذا عدا التلوث وسوء الشروط  
الصحية واإلغالق الذي حرم الناس من حرية الحركة خارج قطاع غزة سواء باتجاه الضفة المحتلة أو  

دف وغالبًا  قليلة  باستثناءات  الخارجي  العالم  ومصادرة  نحو  القمع  عدا  هذا  باهظًا.  ثمنها  المواطن  ع 
الحريات والظلم في توزيع األعباء االقتصادية والحصول على المغانم واالمتيازات. وبالنظر إلى توقع  



 
 
 
 

 

ص            25   5480 العدد:              3/10/2021األربعاء  ريخ:التا 

 

                                     

نسبة مشاركة عالية في التصويت في قطاع غزة، من الطبيعي أن تخشى »حماس« نتائج تصويت  
 ة المغلقة في كل من غزة والضفة. الغزيين حتى لو حصلت على كتلتها الداعم

أما »فتح« فهي تواجه تحديات كثيرة منها وجود تيارات أو أشخاص ال يرون أنفسهم جزءًا من القائمة  
المركزية، مثل ناصر القدوة وآخرين، عدا التيار الذي يمثله محمد دحالن، والذي يتوقع له أن يحصل  

و« »فتح«  من  كل  حساب  على  المقاعد  من  نسبة  السلطة  على  خارج  ألنه  السواء؛  على  حماس« 
ويقدم دعمًا للناس بأشكال مختلفة، بينما »فتح« تمثل السلطة في الضفة و«حماس« تمثل السلطة  

 في غزة. 
أقلها ما جرى مع   ليس  السلطة في كثير من األمور  ويبدو أن »فتح« ستدفع ثمن قرارات ومواقف 

لذين لم يتم اعتمادهم وصرف رواتب لهم. كما  موظفي قطاع غزة ومع قطاعات الشهداء والجرحى ا
القضائية،   بالسلطة  المتعلقة  بقوانين  المراسيم  خاصة  األخيرة،  السلطة  قرارات  ثمن  »فتح«  ستدفع 
وأخيرًا تعديل قانون الجمعيات والمنظمات األهلية الذي خلق سياًل من المعارضة واالنتقادات للسلطة، 

ابية والذي اتخذ على ما يبدو بسبب وجود خالفات في أوساط وكذلك مرسوم تأجيل االنتخابات النق
قائمة »فتح« هل   التابعة لحركة »فتح«. وليس واضحًا كيف ستكون  النقابات، خاصة  قيادات هذه 
تكون واحدة كما قالت اللجنة المركزية في اجتماعها أول من أمس. أم ستكون عددًا من القوائم حتى  

الرغم من أن »فتح« ال تزال األكثر شعبية في أوساط الجماهير  لو لم تحمل مسمى »فتح«. وعلى  
عليه   تراهن  ما  ربما  وهذا  حصتها.  على  الداخلية  والخالفات  القوائم  عدد  سيؤثر  شك  دون  فمن 

 »حماس«. 
وفصائل اليسار ليست في حال أفضل، فهي إضافة إلى كونها ضعيفة وال تحظى بشعبية كبيرة، لم  

التوح في  اللحظة  حتى  ذكرنا  تنجح  كما  والسبب  والتالشي.  الهالك  من  تنقذها  ربما  واحدة  بقائمة  د 
تقتضي   التي  الوطنية  بالمصلحة  التفكير  من  الناس  تمنع  التي  والشخصية  الحزبية  األنا  هو  أعاله 
التفكير   كان  ولو  القوى.  للسلطة ومراكز  الثنائي  التوزيع  احتكار  وقادرة على  وازنة  ثالثة  كتلة  وجود 

ال هذه  المقاعد  بوجود  على  الحصول  في  حظًا  األوفر  القوى  من  التنازل  يوجب  فهذا  حاضرًا  كتلة 
لضمان تمثيل الجميع بما يعزز حضور اليسار ويخلق أماًل للناخبين بوجود طرف ثالث قوى وقادر  
من  المزيد  تجلب  ذاتها  حد  في  الوحدة  أن  العلم  مع  والوطنية.  السلطوية  المعادلة  في  التأثير  على 

يشترط  المقاعد   وهذا  للجميع.  فائدة  وفيها  لوحده  الحسم  نسبة  تجاوز  يستطيع  ال  َمن  وضع  وتعزز 
 التفكير بطريقة أشمل وأوسع من تمثيل بعض الشخصيات الحزبية هنا وهناك.

باقي   من  مقاعد  على  الحصول  في  حظًا  األوفر  فياض  سالم  يكون  ربما  المستقلين  إلى  وبالعودة 
للمالية، وهو  القوائم ألنه الشخصية التي أث بتت حضورًا في الحكومة كرئيس للحكومة وقبلها كوزير 
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بناء   موضوع  في  أوضح  ورؤية  برنامج  ولديه  الدولي  المجتمع  مخاطبة  على  غيره  من  أكثر  قادر 
الدولة وتعزيز االستقالل الفلسطيني تمهيدًا ودعمًا لفكرة إنهاء االحتالل. غير أن قائمة فياض القادمة  

ا وحدها أن تشكل القطب الثالث المؤثر والقادر على كسر احتكار السلطة والثنائية  لن يكون بمقدوره
 القائمة. وربما تؤثر تركيبة المرشحين في حجم األصوات التي يمكن أن تحصل عليها.

والمؤسف في التحضير لالنتخابات القادمة هو غياب النقاش الجدي حول البرامج االنتخابية والتركيز 
خاص، حتى الذين يريدون المنافسة على الترشيح ال يفكرون في البرنامج الذي على  أكثر على األش

أساسه يرغبون في الترشح، وكأن العملية تحولت إلى صراعات على المواقع أكثر من التنافس على  
إعادة   أن  باعتبار  والخارجي  الداخلي  المستويين  على  الفلسطيني  الوضع  في  حقيقي  تغيير  إحداث 

األوض الحرية  ترتيب  وانتزاع  االحتالل  إلنهاء  الكبرى  الوطنية  المعركة  من  جزء  الداخلية  اع 
 واالستقالل. 

 10/3/2021األيام، رام هللا، 

 
 الخبرات الم رَّة؟ "1"الم طبسعون الجدد:  .44

 محمود عبد الهادي 
السياح القادمين من دول التواصل االجتماعي قبل أسابيع أخبار  ة  تناولت وسائل اإلعالم ومنصات 

من   فيها،  يقيمون  التي  الفنادق  في  الغرف  محتويات  يسرقون  وهم  دبي،  إلى  الصهيوني  االحتالل 
انتباه   يلفت  أن  دون  الحقائب  في  حمله  يمكن  مما  وغيرها  شعر،  تنشيف  وأجهزة  وأغطية  مناشف 

 موظفي الفنادق، وقد غلب على التناول كثير من الدعابة والفكاهة واالستهجان.
، حتى بدا األمر  ت السلوكياوالتدبر والفهم لهذه الصورة الممسوخة التي رسمتها هذه  وقليل من التوقف  

فنادق ألول مرة في حياتهم، في   ينزلون في  فقراء وهمج،  الصهيوني  دولة االحتالل  وكأن مواطني 
الفنادق عندهم يزيد على   م. هذه  2019مليون سائح عام    12فندًقا، استضافت    1750حين أن عدد 

أمثالها تأتي لتصرف الناس عن حقيقة ما يدور على األرض في دول الموجة الثالثة من  الحوادث و 
 عملية التطبيع الجديدة. 

ما زال هناك عدد من األسئلة المتعلقة بهذه الموجة من التطبيع لم تطرح، ولم ُيجب عنها بعد، وقبل 
ا الموجة  هذه  أن  سلًفا  التأكيد  ينبغي  لإلجابة،  األسئلة  هذه  نطرح  بعد، أن  تكتمل  لم  التي  لتطبيعية 

الكيان   إليه  يسعى  الذي  الواقع  خلق  في  وستفشل  المحدد،  النحو  على  أهدافها  تحقيق  في  ستفشل 
قبل   إطالقه  منذ  المعلَّق  الجديد،  األوسط  الشرق  العربية ضمن مشروع  المنطقة  في    30الصهيوني 
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تصطدم سريًعا بالواقع الصلب الذي عاًما، ويجري تفعيله حالًيا. وأي نجاحات تحققها هذه الموجة س
سقاطه من حسابات قادتها بعد أن يتأكد لهم من جديد أن هذا الواقع ال يمكن تفتيته.   تم تجاهله وا 

 لماذا فشل التطبيع بين مصر والكيان الصهيون ؟ 
الثاني   نوفمبر/تشرين  في  اإلسرائيلية  اإلذاعة  مع  حواره  مرور  2016في  بمناسبة  على    37م،  عاًما 

قيع اتفاقية السالم بين مصر والكيان الصهيوني، قال "ديفيد جوفرين" سفير الكيان الصهيوني لدى تو 
مصر "المصريون ال يهتمون لالحتفال بهذه الذكرى، المصريون يتذكرون فقط حرب أكتوبر/تشرين  

ن  األول". وقال "إن مصر تعيش تحديات سياسية واقتصادية كبرى بسبب تداعيات الربيع العربي،   وا 
للكيان   الصادمة  النتيجة  هذه  )إسرائيل(".  مع  تعاون  أي  يرفضان  واإلسالمي  القومي  المعسكرين 

تأتي رغم أن نحو   اتفاقية السالم، وهو ما  75الصهيوني  بعد توقيع  المصري مولود  الشعب  % من 
ماسبيرو   موقع  تقرير  عامين،  قبل  وضوح،  بكل  لإلذاعة  -جسده  العامة  للهيئة  الرسمي  الموقع 

عاًما على اتفاقية السالم، حين عنونه بعبارة )السالم ما زال    40بمناسبة مرور    -التلفزيون المصريةو 
 عاًما على كامب ديفيد(. 40بعيًدا بعد 

فلماذا كانت النتيجة على هذا النحو؟ لماذا يحتفل الكيان الصهيوني سنوًيا بتوقيع اتفاقية السالم مع  
سنو 1979مصر   مصر  تحتفل  حين  في  األول  م،  أكتوبر/تشرين  بحرب  االحتفال  1973ًيا  إنه  م؟ 

الكيان الصهيوني عام   بانتصارها على  بانتصاره على  1973بالنصر، فمصر تحتفل  يحتفل  م، وهو 
 م. ليس على مصر فقط، بل على األمة العربية كاملة. 1979مصر عام 

بين مصر والكيان الصهيوني، وعمليات  الماضية  التطبيع  االختراق الصهيونية   وعلى مدار سنوات 
الثقافي، حتى   والتبادل  واالقتصاد  السياحة  اتفاقيات  تتوقف، مستغلة  لم  سجلت األجهزة  ضد مصر 

المصرية ف  الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماض  معدل ألف عملية صهيونية سنوي ا ضد 
 مصر، وقد تعددت مجاالت هذه العمليات، ونذكر منها ما يأت : 

 . التجسس 1
م  2011في أواخر عهد الرئيس حسني مبارك نشرت صحيفة المصري اليوم في يناير/كانون الثاني  

عاًما على   32سنة على اتفاقية السالم مع الكيان الصهيوني تحت عنوان "  32تقريًرا بمناسبة مرور  
جسس  كامب ديفيد وال يزال التجسس اإلسرائيلي على مصر مستمًرا"، استعرضت فيه أبرز عمليات الت

جاسوًسا،    67م، وشارك فيها  2010شبكة حتى نهاية عام    30الصهيونية بعد كامب ديفيد، التي بلغت  
جاسوًسا صهيونًيا، والبقية مصريون. ومن بين هذه الشبكات كانت شبكة عائلة مصراتي،    25منهم  

استغلت جمالها   التي  )فائقة مصراتي(  المدعوة  وفيها  ليبي،  يهودية من أصل  عائلة  لإليقاع،  وهي 
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لتقتنص عدًدا كبيًرا من الشّبان المصريين، معظمهم من أبناء المسؤولين البارزين في الدولة، بعد أن 
 تتأكد أن في جعبتهم معلومات مهمة، حتى إنها كانت تقضي لياليها أحياًنا في بيوت بعضهم. 
ال جهاز  لحساب  تجنيدها  بغرض  ُتختار  كانت  الشخصيات  أن  السياق  هذا  في  مخابرات ويذكر 

صابر   سيد  محمد  المصري  الجاسوس  مثل  ذلك،  أمكن  كلما  شديدة  بعناية  "الموساد"  الصهيوني 
المركز  في  يعملون  كانوا  الذين  المصريين  األكاديميين  من  وعدد  الذرية،  الطاقة  بهيئة  المهندس 

 األكاديمي اإلسرائيلي في القاهرة. 
 . المخدرات2

قضايا المخدرات المتهم بها )إسرائيليون( في مصر بلغت  تذكر المصادر األمنية المصرية أن عدد  
 م.2007قضية حتى عام  4,457

 . التزوير والتهريب 3
تذكر المصادر األمنية المصرية أن عدد قضايا تزوير العملة المتهم بها )إسرائيليون( في مصر تمثل  

عام  80 حتى  القضايا  مجموع  من  بل%2007  العملة،  على  التزوير  يقتصر  وال  تزوير    م،  كذلك 
الوثائق، من بطاقات شخصية وجوازات سفر، وشهادات علمية، فقد كان يتم تهريب أشخاص عبر  

 الحدود إلى داخل الكيان الصهيوني.
 . الدعارة واإليدز4

اعترفت فائقة مصراتي أنها أقامت عالقات جنسية مع عدد من الشبان المصريين الذين كانت تنتقيهم  
للم مهمة  كمصادر  األمنية  بعناية  األجهزة  دفع  مما  باإليدز،  مصابة  أنها  اعترفت  كما  علومات، 

المصرية إلى بذل مزيد من الجهود لمعرفة الشباب المصريين الذين أقاموا عالقة جنسية معها، وحالة  
 فائقة مصراتي تذكر على سبيل المثال ال الحصر. 

 . أدوية ضارة5
السنوات األولى للتطبيع مع الكيان الصهيوني،  وهي من أبرز االتهامات التي انتشرت في مصر في  

 بنشر أدوية ذات أضرار فادحة بالصحة العامة. 
 . تدمير الزراعة6

يوليو/تموز   ثورة  قبل  ما  إلى  يرجع  مصر  في  الزراعي  للملف  الصهيوني  االختراق  في  والحديث 
الصهيونية1952 الزراعية  والبذور  األدوية  حرب  تصاعدت  إذ  ديفيد،  كامب  وبعد  مصر،    م،  ضد 

على  واالعتماد  السنين،  آالف  منذ  الموروثة  الطبيعية  العضوية  البذور  على  اعتمادها  إنهاء  بهدف 
 البذور المهجنة التي بحوزة الكيان الصهيوني.

 . التهويد 7
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آالف الشباب المصريين سافروا إلى الكيان الصهيوني بعد التطبيع بهدف العمل، ولم يرجعوا، فقد  
واندمجوا في المجتمع، وتزوجوا من فتيات يهوديات، وال أحد يعرف غير السلطات   استقر بهم المقام،

اآلن   تجاوزوا  الذين  الشباب  هؤالء  وبنات  أبناء  من  )اليهود(  المصريين  عدد  عاًما،    60الصهيونية 
وبعضهم كان من أبناء مسؤولين كبار في أجهزة مصرية حساسة، حسب ما ورد في جريدة الشروق 

 م. 2011عام  المصرية مطلع
ن  هذا النشاط التجسسي والتخريبي الهائل ألجهزة الكيان الصهيوني في مصر ليس خاًصا بمصر، وا 
به   تقوم  مما  النشاط صورة  هذا  لكن  االستهداف،  دائرة  في  القلب  موقع  عندها  تحتل  كانت مصر 

كاملة. تطبيع  عالقات  معها  أقامت  التي  العربية  الدول  سائر  في  الصهيونية  يقتصر    األجهزة  وال 
النشاط التخريبي على ما ذكرنا، فهو غيض من فيض يشمل مجاالت االقتصاد واالجتماع والثقافة  

 والتكنولوجيا والمعلومات، مما ال يتسع المجال الستعراضه في هذا المقال.
جريدة   في  جويدة  فاروق  المعروف  المصري  الكاتب  ذكره  مما  بعًضا  نورد  سلف،  ما  على  وتعقيًبا 

م، تحت عنوان "وما زالت إسرائيل تتجسس على مصر"، إذ قال  2011المصرية، مطلع عام  الشروق  
"ما زال الوجه الكئيب البغيض للدولة العبرية يظهر من وقت إلى آخر، رغم األحاديث الطويلة عن  
أصحابها   إلى  الحقوق  تعود  حين  المنطقة  شعوب  ينتظر  الذي  المضيء  والمستقبل  السالم  أحالم 

أبنائها، ما زال البعض منا غارًقا في سكرة الوهم الذي تصّور فيه أن الذئب القابع في    واألرض إلى
تل أبيب يمكن أن يكون رسول سالم ومحبة، فرغم اتفاقيات السالم التي وقعتها مصر منذ أكثر من  

فإن    30 القرار،  ألصحاب  المتكررة  واللقاءات  المسؤولين  زيارات  ورغم  ديفيد،  كامب  في  عاًما 
رائيل( تواجهنا من حين إلى آخر بمؤامرة دنيئة أو شبكة تجسس عميلة أو موقف يكشف عن نوايا  )إس

 عصابة تل أبيب". 
باتوا  الذين  لهذه األسباب وغيرها فشل التطبيع الصهيوني مع مصر، وسيفشل مع المطّبعين الجدد 

 أكثر حاجة من غيرهم، إلى االستفادة من هذه الخبرات الُمّرة.
 9/3/2021، ، الدوحةالجزيرة نت
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