
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 فتح تنفي صحة األنباء حول نية عباس تأجيل االنتخابات

 جيش االحتالل يستحدث وحدة استخبارات خاصة بقطاع غزة 
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 20 :كاريكاتير
*** 

 
 تواف ق دولي على آلية اقتراع المقدسيين باالنتخابات هنا  شعث:  .1

قال نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس محمود عباس، إن اقتراع فلسطينيي  :  هللا/قيس أبو سمرةرام  
وأضاف في    مدينة القدس في االنتخابات القادمة، سيكون عبر مكاتب بريد إسرائيلية و"بتوافق دولي".

القدس   توافق دولي ألسلوب عقد االنتخابات في مدينة  الشرقية،  حوار مع األناضول "حصلنا على 
وتابع "ال مشكلة فيها )آلية االقتراع( إلى اآلن، وهذا   عبر التصويت في مراكز البريد )اإلسرائيلية(".

وقال "أي اعتراض   النظام يسير منذ االنتخابات السابقة، وال اعتراض جديد من قبل إسرائيل عليه".
 إسرائيلي غير مقبول، سنواجهه بكل السبل". 
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ة معوقات من قبل حركة "حماس"، مضيفا "كان هناك بعض الخالفات وتم  وأشار إلى عدم وجود أي 
المتزامنة". االنتخابات  من  بدال  بالتتابع  االنتخابات  كعقد  مروان   تجاوزها،  قيام  إمكانية  وحول 

اكتفى   االنتخابات،  لخوض  قائمة  بتشكيل  إسرائيل،  في  المعتقل  المركزية  اللجنة  عضو  البرغوثي، 
"البرغوث  بالقول  لفتح تخوض  شعث  قائمة واحدة  لتشكيل  تعمل  ي جزء من حركة فتح، وهناك لجان 

 االنتخابات".
 12/3/2021 ،لألنباءناضول وكالة األ 

 
 مام بصر وسمع العالمأإرهاب دولة االحتالل المنظم يتواصل : الفلسطينيةالخارجية" " .2

المنظم  :  رام هللا االحتالل  دولة  إرهاب  إن  الخارجية،  وزارة  العالم، قالت  بصر وسمع  امام  يتواصل 
وأدانت اقتحام المستوطنين وقوات االحتالل لبلدة كفل حارس في محافظة سلفيت، وكذلك االقتحامات 

الفلسطينية. عة، أن هذه مواعتبرت، الخارجية في بيان أصدرته، الج  المتواصلة للمناطق والمقدسات 
مصالح   خارطة  تنفيذ  في  اسرائيليا  إمعانا  حساب االقتحامات  على  التوسعية  االستعمارية  االحتالل 

النهار   وضح  في  الفلسطينية  لألرض  وسرقة  تدريجية  عملية ضم  فيها  وترى  فلسطين،  دولة  أرض 
 وعلى مرآى ومسمع من العالم وصمته المريب. 

 12/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فتح تنفي صحة األنباء حول نية عباس تأجيل االنتخابات .3
محمود عباس، التخاذ    ةالفلسطيني السلطة    : نفت حركة فتح، وجود أي نية لدى رئيس"القدس العربي"

بتأجيل عقد االنتخابات المقرر أن تنطلق أولى مراحلها في مايو/ أيار القادم.  وقال المتحدث   قرار 
الرئيس   نية  حول  تداولها  يتم  التي  “المعلومات  إن  تصريح صحافي  في  حمايل  حسين  فتح،  باسم 

أن االنتخابات الفلسطينية   وأوضح محمود عباس تأجيل االنتخابات إلى العام المقبل، غير صحيحة”.
المقبلة سُتجرى في مواعيدها وفقا للمراسم التي أصدرها الرئيس، بداية من االنتخابات التشريعية تليها  

 الرئاسية ومن ثم المجلس الوطني. 
 12/3/2021، القدس العربي، لندن

 
 الهندي: لدينا رؤية إلعادة تركيب المجلس الوطني  .4

السياسية   الدائرة  رئيس  وأجندة  قال  مفتوح  بقلب  "نذهب  الهندي:  محمد  فلسطين  في  الجهاد  لحركة 
وأ الوطني".  المجلس  تركيب  إعادة  حول  رؤية  ولنا  القاهرة،  لحوار  لقناة  مفتوحة  حديثه  في  ضاف 
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ائية، مساء الجمعة، أن "الرؤية السياسية إلعادة بناء المجلس الوطني ليست مقتصرة  ض"األقصى" الف
وأشار الهندي، الى أن هدف حركته فك ارتباط منظمة    هي محط إجماع".  على الجهاد اإلسالمي و 

تحفظنا على   اتفاقيات سابقة مع  أي  الوطني عن  المجلس  واستقاللية  الفلسطينية،  بالسلطة  التحرير 
الوطني.. المجلس  في  التشريعي  أعضاء  هياكل   عضوية  لها  ليس  التحرير  منظمة  أن  الى  ولفت 

طيني في الشتات، مضيفا: عندما نتحدث عن منظمة التحرير يجب أن  مليون فلس   7وتغّيب  حقيقية  
السلطة   الكلتكون مفصولة عن  القواسم    وتمثل  تبحث عن  أن حركته  وبين  باالنتخاب.  الفلسطيني 

ين  الشعبية، موضحا أن حركته تريد أن نكون ضمن المنظمة ح   ومنها المقاومةالمشتركة مع الكل  
 تكون مرجعية للشعب الفلسطيني. 

 12/3/2021، فلسطين أون الين
 

 "الطويل": األسرى يدعمون مسار االنتخابات ويدفعون نحو الوحدة .5
شعبنا   من  جزٌء  هم  الفلسطينيين  األسرى  إن  الطويل  جمال  الشيخ  "حماس"  حركة  في  القيادي  قال 

الفلسطيني وال الفلسطينية، ويدفعون نحو ترتيب البيت  وحدة  الفلسطيني، ويدعمون مسار االنتخابات 
وأكد القيادي الطويل خالل تصريحات صحفية، وصل "فلسطين أون الين" نسخة عنها    الفلسطينية.  

اليوم الجمعة، على أن توفير الفرص المتكافئة وتعزيز الحريات وطمأنة الشعب الفلسطيني بأن هناك  
الفلسطيني   لشعبنا  األسرى  يأملها  التي  المؤشرات  أهم  من  هي  ُفتحت،  قد  جديدة  ُقبيل  صفحة 

واعتبر الطويل أن ما تم إنجازه حتى اآلن في مسار االنتخابات جيد جًدا، مشيًرا "لكن ما   االنتخابات.
 زلنا بحاجة للمزيد من اإلجراءات التي تهيئ األجواء أكثر نحو تنفيذ االنتخابات الفلسطينية". 

 12/3/2021، فلسطين أون الين
 

 التي تخدم االستيطان اإلسرائيلي خزي وعار: مليارات أبو ظبي "الجهاد"قيادي في  .6
مليار    10  صندوق بقيمةاإلسالمي، مبادرة دولة اإلمارات باإلعالن عن    انتقدت حركة الجهاد :  غزة

دولة االحتالل تدوينة.  دوالر لالستثمار في  في  داوود شهاب  الجهاد  القيادي في حركة  على    وقال 
والتهويد  االستيطان  خدمة  تصب  التي  ظبي  أبو  حكام  مليارات   ” إن  “فيسبوك”  موقع  في  صفحته 

   تحت عنوان االستثمار، تمثل خزيًا وعارًا”.
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وأضاف: “بينما تحيي األمة ذكرى اإلسراء والمعراج وغداة فعاليات أسبوع القدس، تم اإلعالن عن  
مليارات دوالر أمريكي”، وتابع: “أي خزي    10يوني بقيمة  حزمة استثمارات إماراتية لدعم الكيان الصه

 وعار هذا؟ وأي تخٍل عن قيم العروبة واإلسالم؟ وأي خذالن للقدس واألقصى؟”. 
 12/3/2021، القدس العربي، لندن

 
 العالقة مع عّمان  " تخريب"اتهامات لنتنياهو بع .7

تل أبيب: كشف النقاب في تل أبيب، أمس الجمعة، أن سبب المشكلة بين إسرائيل واألردن، التي  
، يعود إلى قرار  أدت إلى قرار ولي العهد، الحسين بن عبد هللا، إلغاء زيارته إلى المسجد األقصى

لبيد. يائير  اإلسرائيلية،  المعارضة  رئيس  مع  لألمير  مقررًا  كان  لقاء  على  التخريب  وقالت   نتنياهو 
مصادر سياسية مطلعة إن نتنياهو، الذي يواجه أزمة سياسية ودبلوماسية في العالقات مع القصر 

األقصى مع لبيد، بينما  الملكي في عمان، غضب عندما عرف أن األمير حسين سيلتقي بعد زيارته  
بتغيير   أمر  بإعطاء  ذلك  على  وقد رد  في حكومته.  وزير  أي  أو  نتنياهو  مع  لقاءات  إجراء  رفض 
اإلجراءات األمنية للزيارة، من دون تنسيق مع أجهزة األمن األردنية. فغضب األردن. وقرر األمير 

لغاء الزيارة.   العودة من الطريق وا 
 13/3/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 ونانية لمواجهة تهديدات تركياوي فرنسية   يباتتدر يشار  ب الجيش اإلسرائيلي .8

أبيب: الجيش    تل  في  البحرية  سالح  أن  الجمعة،  أمس  أبيب،  تل  في  عسكرية  مصادر  كشفت 
اإلسرائيلي، شارك في تدريبات عسكرية دولية مع اليونان وقبرص، شرق البحر األبيض المتوسط، 

»مواجهة   يافطة  تحت  وذلك  الحالي،  المنطقة«.األسبوع  لدول  التركية  صحيفة    التهديدات  وذكرت 
»يسرائيل هيوم«، أن الجيش اإلسرائيلي، شارك بعدة سفن حربية وبغواصة أيضًا، في هذه التدريبات،  
التي أطلق عليها اسم »نوفيل دينا«، على خلفية التوتر الحاصل بين تركيا وكل من إسرائيل واليونان  

بحر المتوسط، وقلق هذه الدول من التحديات التي تفرضها عليها وقبرص، على ترسيم الحدود في ال
 تركيا. 

 13/3/2021، الشرق األوسط، لندن
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 جيش االحتالل يستحدث وحدة استخبارات خاصة بقطاع غزة  .9
وكاالت: أنشأ جيش االحتالل اإلسرائيلي مؤخرًا وحدة استخبارات جديدة، مهمتها مقتصرة    -تل أبيب  

وذكرت القناة السابعة العبرية أن الجيش اإلسرائيلي احتفل بتأسيس    قطاع غزة.على متابعة ورصد  
الجنوب(. شمس  )عباد  الوحدة  جنود   هذه  كافة  من  طاقمًا  الوحدة  هذه  تضم  السابعة،  للقناة  ووفقًا 

الجيش اإلسرائيلي، مثل وحدة   االستخبارية في  أن    .9900، ووحدة  8200الوحدات  القناة  وأوضحت 
الوحدة   المقاومة، خصوصًا في هدف  دقيق عن  بشكل  االستخباراتية  المعلومات  كافة  وتحليل  جمع 

وأشارت "السابعة" إلى أن الوحدة مزودة بكافة القدرات االستخباراتية التي تمكنها من    مناطق التماس.
 تحقيق أهدافها التي تخدم فرقة غزة. 

 13/3/2021، األيام، رام هللا
 

 "كوهيليت": المنظمة ذات التأثير األكبر واألعمق على اليمين اإلسرائيلي  .10
"كوهيليت :  بالل ضاهر منظمة  منظمات  تعتبر  أكبر  من  واحدة  سنوات،  تسع  قبل  تأسست  التي   ،"

القومية"   "قانون  مقدمتها  وفي  القوانين  سن  القرار،  صناع  على  تأثير  وأكثرها  اإلسرائيلي  اليمين 
وبضمنها الليكود، "يمينا" و"تيكفا    –العنصري، االلتماسات للمحكمة العليا، تقديم استشارات لألحزاب  

 رته صحيفة "هآرتس"، الجمعة.وفقا لتقرير نش –حداشا" 
وتعمل "كوهيليت" تحت الرادار وتحافظ على عدم الظهور بشكل علني واسع والتعتيم على نشاطها،  

قرار   تأثيرها    استراتيجيبموجب  وُعمق  عملها  أساليب  عن  تكشف  ال  وهي  تأسيسها.  منذ  اتخذته 
مة بلورة أيديولوجية اليمين اإلسرائيلي  المتزايد. "إال أن تأثيرها يتجاوز ذلك. وعمليا، تعيد هذه المنظ

أميركية   بنكهة  جديد  هنا،    –من  مستوطنات  اقتصادي.  يمين  جانب  إلى  قومي  يمين  تحررية. 
. وهي تحشد ذلك بمساعدة إنشاء وقيادة  اشتراكيةوخصخصة هناك. أرض إسرائيل الكاملة، ناقص  

المدني". المجتمع  في  يمينية  منظمات  المنظمة  شبكة  هذه  هما   أميركيان ثريان    ويمول  يهوديان، 
 جيفري ياس وأرتور دنتشيك، وفقا للصحيفة. 

 12/3/2021، 48عرب 
 

 القدس بلفتح سفارات أو مكاتب تمثيل دبلوماسية  "إسرائيل"تستخدمها أدوات  "كورونا"مكافحة  .11
التي   األدوات  إحدى  أن  الجمعة،  أمس  أبيب،  تل  في  دبلوماسي  مصدر  أكد  أبيب:  تستخدمها  تل 

إسرائيل لفتح سفارات أو مكاتب تمثيل دبلوماسية في القدس، هي الخبرة التي اكتسبتها في مكافحة  
اللقاحات الزائدة للدول المعنية. وكشف المصدر أن اإلرسالية الدبلوماسية    كورونا ومنح كميات من 
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عشرة آالف وجبة من    التشيكية التي افتتحت في القدس الغربية، أول من أمس، قوبلت بمنح التشيك
لقاح »موديرنا«، التي فاضت بها المخازن اإلسرائيلية، وأن كوسوفو ستكون القادمة بالدول، إذ ستنقل  
دوال  هناك  وأن  كورونا.  مكافحة  في  إسرائيلي  دعم  مقابل  القادم،  االثنين  يوم  القدس،  إلى  سفاراتها 

األمن القومي في إسرائيل فإن    وحسب مسؤول في مجلس  أخرى ستحذو حذو الدولتين في القريب.
العديد من الدول تتجاوب مع الحملة الدبلوماسية اإلسرائيلية وتوافق على فتح إرسالية لها في القدس  
ثانوية لها أو   تفتتح إرسالية دبلوماسية  بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس،  الغربية. فإن لم تقبل 

 مكتب ارتباط ثقافي أو اقتصادي.
 13/3/2021، سط، لندنالشرق األو 

 
 استطالعان: تزايد احتماالت نتنياهو بتشكيل حكومة أو انتخابات خامسة  .12

ضاهر حزب :  بالل  زعيم  نجاح  احتماالت  تزايد  الجمعة،  اليوم،  ُنشرا  جديدان  استطالعان  أظهر 
لى جولة ة، أو التوجه إالليكود ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبل

له. خانتخابات   المناوئ  المعسكر  قوة  تراجع  استمرار  ظل  في  بتشكيلها،  نجاحه  عدم  بحال  امسة 
وتجاوزت القائمة العربية الموحدة )اإلسالمية الجنوبية( نسبة الحسم في أحد االستطالعين، لكنها لم  

 يوما لالنتخابات. 11تتجاوزها في االستطالع اآلخر، وذلك قبل 
 12/3/2021، 48عرب 

 
 " المشتركة"ترفض فائض األصوات مع  "الموحدة" .13

رفضت القائمة العربية الموحدة )الحركة اإلسالمية الجنوبية( التي يرأسها النائب منصور :  قاسم بكري
للتغيير(،   العربية  التجمع،  )الجبهة،  المشتركة  القائمة  مع  أصوات  فائض  على  التوقيع  عباس، 

على اتفاقيات فائض األصوات بين القوائم التي تخوض انتخابات    الجمعة، قبيل إغالق باب التوقيع
ووجه النائب أحمد طيبي نداء باسم    آذار/ مارس الجاري.  23الكنيست المقبلة المزمع إجراؤها يوم  

زيادة   إلى  سيؤدي  األصوات  فائض  على  توقيعكم  "عدم  أن  مؤكدا  الموحدة  إلى  المشتركة  القائمة 
نسبة الموحدة  التصويت".  التشرذم وهبوط حاد في  إلى أن "دراسة استطالعات    من جهتها، أشارت 

على   التوقيع  حال  في  مؤيديها  جمهور  من  مقعد  نصف  قرابة  ستخسر  الموحدة  أن  ُتظهر  الرأي 
 .االتفاق"

 12/3/2021، 48عرب 
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 األقصى المسجد من الصالة في الغربية سكان الضفة  الل يمنع مجددا  االحت .14
الغربية من الصالة  القدس المواطنين من سكان الضفة  : منعت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، أمس، 

القديمة. القدس  بلدة  على  مشددًا  طوقًا  فرضت  أن  بعد  األقصى،  من    321أوقفت  حيث    بالمسجد 
واعتقلت   الضفة  الحواجز.  4سكان  إلى  الباقين  أعادت  فيما  حين    منهم،  محلية  في  قدرت مصادر 

 ألفًا.  20أعداد المصلين الذين تمكنوا من أداء الصالة بالمسجد بنحو 
 13/3/2021، األيام، رام هللا

 
 عقب صالة الجمعة األقصىالمسجد صلين في االحتالل يعتدي على م .15

اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي، على المصلين عقب انتهاء صالة الجمعة، في :  القدس المحتلة
 شبان.   5ساحة الغزالي عند باب األسباط أحد أبواب األقصى، واعتقلت 

 12/3/2021، قدس برس
 

 ألقصىلمسجد اعتزم هدم حي كامل مالصق لتاالحتالل بلدية  .16
االحتالل  سلوان في القدس المحتلة، أن بلدية  أعلنت لجنة الدفاع عن حي البستان و :  القدس المحتلة

األقصى،  للمسجد  المالصق  الحي  في  الفلسطينيين  السكان  مع  المبرمة  االتفاقات  جميع  ألغت 
وسائل إعالم فلسطينية،  ل  ومن المتوقع، وفقاً   ورفضت المخططات التي طلبتها كبديل لهدم منازلهم. 

لمقبلة، بارتكاب مجزرة بحق حي البستان، من خالل  أن تقوم حكومة االحتالل اإلسرائيلي في الفترة ا
ش من  هدم  عمليات  تطال  تنفيذ  أن  إلقامة  فيه  منزل  100أنها  مشاريع    "حديقة،  لصالح  توراتية" 

 ،عضو لجنة الدفاع عن حي البستان وسلوان،  فخري أبو دياب   أكد من جهته    .ومخططات تهويدية
المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدبلوماسيين   اً ناشد م أن المقدسيين سيتصدون لتلك المحاوالت،

د والفصائل الفلسطينية، للتحرك العاجل والضغط على االحتالل لوقف هدم منازل حي البستان وطر 
 السكان.

 13/3/2021، "21موقع "عربي 
 

    يبهملتره جديدة لفلسطينيين تختلق تهما   اإلسرائيلي  سلطات االحتالل: الفلسطيني مركز العودة .17
الهادي أما:  نيفين عبد  لندن  الفلسطيني في  العودة  التابع لألمم  أثار مركز  م مجلس حقوق اإلنسان 

المحتلة، على خلفية   باألراضي  الفلسطينيين  للمواطنين  السلطات اإلسرائيلية  اعتقال  المتحدة، مسألة 
أ مع  العربي.تواصلهم  العالم  في  وأصدقائهم  هامش  خال  ذلكو   قاربهم  على  الثالث  البند  مناقشة  ل 
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  هيب تر هدف من وراء ذلك  تالسلطات اإلسرائيلية  ًا أن  موضح  .في جنيفلمجلس  ل  46أعمال الدورة الـ
 وقطع عالقاتهم مع عائالتهم وأحبائهم.  لفلسطينيينا

 13/3/2021، الدستور، عّمان
 

 مركز العودة يطالب بإنهاء مأساة النازحين الفلسطينيين شمال سوريا  .18
طالب مركز العودة الفلسطيني، مجلس حقوق اإلنسان، التابع لألمم المتحدة بتصحيح الوضع  لندن:  

الفلسطين  للنازحين  الالسيئ  الشمال  في  الضوء  مسلط  سوري.يين  مأسا ًا  من  تهمعلى  يواجهونه  وما   ،
 1450قرابة  مبينًا وجود    "األونروا".ظروف معيشية قاسية، وسط حرمانهم من أية مساعدات لوكالة  

 . سوريا عائلة فلسطينية في الشمال السوري وفقًا إلحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي
 13/3/2021، "21موقع "عربي 

 
 " يواصلون مظاهراتهم الغاضبة باألراضي المحتلة 48"فلسطينيو  .19

المحتلة عام  لندن:   الفلسطينيين في األراضي  التظاهرة األسبوعية  الجمعة  ،1948شارك آالف  ، في 
ولألسبوع التاسع على التوالي، احتج الفلسطينييون    ضد الجريمة، في مدينة أم الفحم، وقرية جلجولية.

تطال   التي  القتل  وقف جرائم  في  االحتالل  وتقاعس  الجريمة،  استمرار  المحتلة، ضد  األراضي  في 
 البلدات التي يقطنونها. 

 12/3/2021، "21موقع "عربي 
 

    الضفة الغربيةفي  ضد االستيطان إصابات بالرصاص وباالختناق اثر قمع االحتالل مسيرتين .20
الجمعة، بجروح وحاالت اختناق، اثر قمع  ،  الفلسطينيين  ينالمواطن  أصيب عشرات :  خاص   –قلقيلية  

، قوات االحتالل اإلسرائيلي لمسيرتين سلميتين في قرية بيت دجن شرق نابلس، وكفرقدوم شرق قلقيلية
ة  فتح الطريق الرئيسي ، و منذ عدة أشهربيت دجن  قرية  بإزالة بؤرة استيطانية على أراضي    للمطالبة
   .اً عام  17المغلقة منذ أكثر من  كفرقدوملقرية 

 12/3/2021، القدس، القدس
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  في نابلسوالمستوطنون يعتدون على األهالي في خان اللبن التاريخي  لجيش االحتال  .21
والمستوطنون:  خاص   -نابلس  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  بعد    ،اعتدى  المواطنين  على  الجمعة، 

خان   في  الجمعة  صالة  بقر إقامتهم  التاريخي  نابلساللبن  جنوب  الشرقية  اللبن  وقعت  ية  حيث   ،
 .من جهة أخرى اشتباكات باأليدي بين المستوطنين وجيش االحتالل من جهة والشبان 

 12/3/2021، القدس، القدس
 

    طفال   53 بينهم مواطنا   98خالل أسبوعين وتشرد  منزال فلسطينيا   35تهدم  االحتاللسلطات : أوتشا .22
قيام    "أوتشا"رصد تقرير أصدره مكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية في األراضي الفلسطينية  :  رام هللا

أدى إلى   ممارخص البناء،  ، بحجة  ألسبوعين الماضيين، خالل امبنى فلسطينياً   35االحتالل بهدم  
لحاق األضرار بنحو  طفالً   53، من بينهم  شخصاً   98تهجير   التقرير أن قوات  كما بين    آخرين.  60، وا 

ن واعتقلت    184فذت  االحتالل  بحث  الغربية، حيث    فلسطينياً   158عملية  الضفة  أنحاء  مختلف  في 
 . سجلت محافظة القدس أعلى عدد من هذه العمليات 

   12/3/2021، القدس العربي، لندن
 

 سحب الوصاية افتراضات غير منطقية  ..تنكرت لالتفاق مع األردن "إسرائيل"الصفدي:  .23
األردن الخارجية  وزير  لـ"ي قال  مقابلة  في  الصفدي،  أيمن   ،CNN  مع لالتفاق  تنكرت  إسرائيل  إن  "؛ 

العهد   ولي  زيارة  وعطلت  اإلسراء  األردن  ذكرى  في  األقصى  المسجد  إلى  حسين  األمير  األردني 
والمعراج، وخلقت الظروف التي جعلت هذه الزيارة الدينية في مناسبة مقدسة مستحيلة، ثم تتوقع أن  

توقعه؟". يمكن  شيء  هذا  "هل  متسائال:  الجوي"،  مجاله  فوق  وتحلق  األردن  إلى  وزير  تأتي   ورّد 
أفادت بأن مصير المسجد األقصى، الذي ُيعّد األردن وصيا عليه، قد   الخارجية، على التقارير التي

سرائيل، مشيرا إلى أن هذه   يكون مطروحا لالستيالء عليه في حال تطبيع العالقات بين السعودية وا 
منطقية". غير  المنطقية،    "افتراضات  غير  االفتراضات  هذه  حقيقة سبب  أعرف  "ال  الصفدي:  وقال 
وأضاف: "الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية    لتوقيت".ولماذا خرجت في ذلك ا

وأكد   في القدس، هي وصاية تاريخية تعود إلى الجد األكبر للعاهل األردني الملك عبد هللا الثاني".
وزير الخارجية األردني أن األردن يمتلك عالقات قوية وممتازة مع السعودية، وأن الجانبين ينسقان  

 هم مع بعض األمور كافة المرتبطة بالقضية الفلسطينية، مستطردا: "وهذا التنسيق مستمر مع بعض
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بين البلدين حتى اآلن، ولن يقوم أي شخص يطلق مثل تلك االفتراضات باإليقاع بين البلدين، فهو   
 في الحقيقة ال يستند إلى أي مؤشر معقول، أو يأتي من أسس صلبة". 

 12/3/2021، "21موقع "عربي 
 

 عامل أردني إلى إيالت 700تصادق على إدخال  "إسرائيل" .24
عامل أردني بدخول مدينة    700، الجمعة، على السماح لـصادقت الحكومة اإلسرائيلّية:  أحمد دراوشة

ووفق لقرار الحكومة األردنّية، سيدخل العمال عن طريق معبر العربة، "في   إيالت للعمل في فنادقها.
قبل   من  سيحدد  دخولهم  موعد  عند  كورونا  لفحص  العمال  جميع  يخضع  أن  على  الداخلية،  وزير 

 البالد ثم سيدخلون الحجر الصحي وذلك تحت مسؤولية الفنادق ووفقا لتعليمات وزارة الصحة".
 12/3/2021، 48عرب 

 
 "إسرائيل"السلطة الفلسطينية في تشكيل لجان لرصد جرائم  ندعمردنية لشؤون القدس: الملكية األ " .25

قال عبد هللا توفيق كنعان، أمين عام اللجنة الملكية االردنية لشؤون القدس، إن اللجنة على  :  عمان
سالميًا وعالميًا في تشكيلها لجان قانونية تعمل على   ثقة بأن السلطة الفلسطينية ستلقى الدعم عربيًا وا 

جرائم اإلسرائيلية ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل، مؤكدًا أن األردن  رصد وتسجيل ال
وقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية ممثلة بالملك عبد 

قامة الدولة المستقلة ع لى حدود الرابع  هللا الثاني بن الحسين سيبقى المدافع عن الحقوق الفلسطينية وا 
 م وعاصمتها القدس الشرقية. 1967من حزيران عام 

 12/3/2021، القدس، القدس

 
  صحيفة إسرائيلية: صراع أردني سعودي على الوصاية بالقدس .26

الجمعة، عن "صراع    ،"إسرائيل اليوم" في مقال نشرته للصحفي نداف شرغايتحدثت صحيفة  :  لندن
. والسعودية حول الوصاية على األماكن اإلسالمية بمدينة القدس والمسجد األقصى"خفي بين األردن  

  ت . وأوضحأن "تل أبيب تجد نفسها تراوح بغير إرادتها، بين هذا الصراع األردني السعودي"إلى    ةً الفت
كان يوشك أن يدخل بوابات األقصى األربعاء الماضي،   هللاأن ولي العهد األردني الحسين بن عبد  

اإلسالمية   المقدسات  على  حالي  كوصي  لألردن،  التاريخية  الرسمية  المكانة  العالم  أمام  يؤكد  كي 
الصحيفة    بالقدس. ضرورياً التحر هذا  أن  وأشارت  كان  األردني  مفاوضات    ك  بسبب  عجل،  على 

بهذا   نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي  يجريها 
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كقوة   مبينة  الخصوص. األقصى،  المسجد  على  قدم  موطئ  لها  يكون  أن  إلى  تسعى  السعودية  أن 
ها تسعى إلقامة وضع جديد في القدس، وهي مستعدة أنو عظمى إسالمية تسيطر على مكة والمدينة،  

 لالستثمار بمبالغ طائلة لتحقيق ذلك، إلى جانب تطبيع عالقاتها مع تل أبيب. 
 12/3/2021، "21موقع "عربي 

 
   طالمتوسالبحر في  نفطيتلوث بسبب ت هجوم إسرائيلي على ناقلة إيرانيةفرضية تعزيز : "األخبار" .27

لومات المتعّلقة بالتسرب النفطي الذي لّوث شواطئ فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، الشهر  تتوالى المع
الماضي، بعد سلسلة تسريبات إسرائيلية متناقضة حول سببه، ووسط ارتفاع أسهم فرضية االستهداف 

السورية. الشواطئ  إلى  توجهها  خالل  إيرانية،  نفط  لناقلة  كشفت   اإلسرائيلي  المعطيات،  آخر  وفي 
كانت مّتجهة إلى    "شهركرد "، أن سفينة حاويات إيرانية، تحمل اسم  "شركة المالحة البحرية اإليرانية"

  ، وفق تأكيدها. "ةطفيف "، وهو ما أصابها بأضرار مادية  "شحنة متفجرة"بـ، قد تعرضت لهجوم  أوروبا
ما يقارب "لـ  " إسرائيل"كشفت عن استهداف    كانت كية،  ير األم  "وول ستريت جورنال"صحيفة  علمًا أن  

 كانت متجهة إلى سوريا، وهي محملة بالنفط اإليراني.  "سفينة 12
 12/3/2021، االخبار، بيروت 

 
 في المكان الصحيح  هو   "إسرائيل"في اإلماراتي  ضاحي خلفان: االستثمار  .28

، بضخ بالده في تغريدة له عبر حسابه على تويتر،  أشاد ضاحي خلفان القائد السابق لشرطة دبي
 ، مشيرًا إلى أنها خطوة صحيحة. ل"إسرائي"الستثمارات بأموال كبيرة في  

 12/3/2021، فلسطين أون الين
  

 القدس   في تهان مكتب سفار تدشالتشي  جمهورية  .29
ء التشيكي اندري بابيش ووزير رئيس الوزرا، بمشاركة  القدس مكتب سفارة  جمهورية التشيكدشن في  
 . غابي اشكنازي ووزير االمن الداخلي امير اوحانا اإلسرائيليالخارجية 

 12/3/2021، "مكان" هيئة البث اإلسرائيلي 
 

 البريطاني   العمالحزب تخوض انتخابات اإلسرائيلي متدربة بجيش االحتالل  .30
إن  :  لندن لالحتالل،  المضاد  اإللكترونية"  "االنتفاضة  موقع  لينغا،  قال  "حركة الإيزي  في  ضابطة 

، تخوض كمرشحة يمينية في انتخابات لجنة  ـ"إسرائيل"وهي جماعة ضغط مؤيدة لالعمل اليهودية"،  
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مبينًا أنه    المرأة الوطنية في حزب العمال البريطاني المقرر إجراؤها في وقت الحق من هذا العام.
 . اإلسرائيلي مع جيش االحتالل لينغا تدربت و سبق 

 12/3/2021، "21موقع "عربي 
 

 ناصر عقابه الفصل "انشقاق"فتح واالنتخابات الفلسطينية:  .31
 علي الصالح 
وأخيرا حسم األمر ونال ناصر القدوة الجزاء الذي يستحقه، وفصل من مركزية فتح، لتشكيله حزبا، أو  
مع   يتعارض  بما  المقبلة،  التشريعية  االنتخابات  في  فيه حركته  ينافس  ملتقى  تسميته  له  يحلو  كما 

ام الداخلي، لوائحها الداخلية. وللتوضيح فإن القدوة كان أحد األشخاص المركزيين في صياغة النظ
الذي ُفصل بموجبه، وبذلك يصبح العضو الثاني في تاريخ الحركة الحديث، الذي يفصل من منصبه  

الذي طرد عام   بالفساد. والفصل هو    2011بعد محمد دحالن،  السلطة،  تقول  تتعلق، كما  ألسباب 
عضو على  إجراء طبيعي تتخذه جميع األحزاب في العالم المتحضر وغير المتحضر، في حال تمرد  

 سياستها، ناهيك من قائد من الصفوف األولى.
وبهذا القرار انتهت زوبعة ناصر، التي أراد منها خلق حالة جماهيرية، لم تر النور، ولم تكن هناك  
الفرصة، ألنه ليس هناك من   لهذه  تعليق متوقع من دحالن استغالال  باستثناء  أفعال رسمية،  ردود 

 مناصب عليا، لم يحدث خاللها أي تغيير، ولم يحرك ساكنا.  عاما في 45يصدق مسؤوال قضى نحو
وال بد من تذكير ناصر بالمواقع والمناصب التي توالها على مدى عقود طويلة، ولم يعمل خاللها من 

عاما، ورئيس    23وعمره لم يتجاوز    1975أجل التغيير، عضو في المجلس الوطني لمنظمة التحرير  
وعضو المجلس   1981، وعضو المجلس المركزي  1980عام لطلبة فلسطين  اللجنة التنفيذية لالتحاد ال

، خلفا لزهدي الطرزي، وزيرا للخارجية  1991ومندوب فلسطين في األمم المتحدة    1989الثوري لفتح  
في المحكمة الدولية. وفي    2005. والحق يقال إنه أدار معركة ناجحة ضد جدار الفصل عام  2003
 اللجنة المركزية لحركة فتح، حتى قرار فصله. انتخب عضوا في  2009عام 

ناصر ليس ضحية، بل هذا ما جناه على نفسه وكان يدفع بهذا االتجاه، ربما لعدم قدرته على اتخاذ  
القرار، وافتقاره للشجاعة الكافية لتحمل مسؤولية »االنشقاق«، وبناء على ما تقدم فال أشعر بتعاطف 

الماضي  األسابيع  في  فعله  فما  شخصية  معه.  لمصلحة  بل  وطنية،  لمصلحة  وليس  مبرر،  غير  ة 
بحتة، وبإمكاني أن أجزم أن تشكيل ما سماه بالملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، لم يكن غرضه  
اإلصالح، وتأكيده على أنه ليس حزبا في إعالنه، ال يغير من الواقع شيئا. كان بإمكانه أن يسمي  

تيارا أو حتى حسبة أو بازارا ال  هذا اإلجراء ما يشاء، ملتقى، جم عية أو تجمعا، منظمة أو حزبا، 
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والنتيجة   المغزى واحد والهدف واحد  الواقع شيئا، ألن  تغير من  تعني شيئا، ولن  فرق، والتسمية ال 
ن اختلفت التسميات، إنه االنشقاق بعينه، أما غير ذلك فيسمونه تالعبا بالكلمات ومحاولة  واحدة، وا 

واالستخفاف بعقولهم. قرار الفصل صائب، وكان على ناصر لو صدقت النوايا لديه    الستغباء الناس
بعد   وأكد  غيره.  ألحد  تعطه  لم  ما  أعطته  التي  الحركة  من  زوبعة،  دون  ومن  بهدوء،  ينسحب  أن 
إعالن فصله، »من جانبي، سأبقى فتحاويًا حتى العظم ولن يغير ما حدث شيئًا في هذا الخصوص.  

لى مصالح الحركة، وقبل ذلك مصالح الوطن، وأتطلع للمستقبل حين يكون ممكنًا  وسأبقى حريصًا ع
لكرامة   ومنتصرة  الوطني  للعمل  رائدة  الطبيعية،  لمكانتها  الحركة  وعودة  الداخلي  وضعنا  تصويب 
شعبنا وحريته«. وقال في تغريدة له عبر تويتر: »فلسطين أواًل وأخيرًا«. ولكن أين كانت فلسطين في  

 الماضية يا ناصر؟  45الـ السنوات 
ويبرر ناصر خطوته بأن الفلسطينيين »سئموا الوضع الحالي… من سوء التصرفات الداخلية، وأمور  
مثل غياب سيادة القانون وغياب المساواة وغياب العدل«، يحكي عن الفساد وكأنه ليس عضوا في  

من السيئة«  الداخلية  التصرفات  المسؤولة عن  »الفاسدة  القيادة  بعد  هذه  الوطن  إلى أرض  ذ عودتها 
اتفاق أوسلو المشؤوم. مشكلة ناصر، أنه يفتقر للشجاعة، إلى جانب التعامل الفوقي وغياب القاعدة  

 1993الشعبية، التي يمكن أن يرتكز عليها، ولم يفلح بعد عودته إلى الوطن بعد اتفاق أوسلو عام  
إلي الحاجة  بأمس  هو  التي  الجماهيرية  القاعدة  بناء  لمصافها  في  فتح  إعادة  ناصر  يريد  اآلن.  ها 

لى أي فتح يشير، هل فتح الرصاصة األولى، أم فتح   الطبيعية. ولكن عن أي المصاف يتحدث، وا 
تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، بالحرب الشعبية، أم فتح الكفاح المسلح؟ وهل هي فتح الدولة 

فت  هي  أم  الفلسطيني،  التراب  كامل  على  والدولة  الديمقراطية  أوسلو  واتفاق  مدريد  مفاوضات  ح 
 % من فلسطين التاريخية؟ 22الفلسطينية على أقل من 

إن تأسيس الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، ليس خطأ وال عيبا، بل هو حق. وكنا سنقف مع  
بهدوء من فتح، وتشكيل ما يريد،  األخ ناصر لو تمت األمور بشكلها الصحيح، إعالن االنسحاب 

هذا حقه الطبيعي، لكن ما ليس من حقه هو اإلمساك بالعصا من الوسط، والتخفي وراء اإلصالح  ف
والتغيير، فال هو أراد أن يتخلى عن منصبه في الحركة وحوافزه وامتيازاته، وال هو اعترف بانشقاقه.  

ب ظني،  ولهذا ال أشعر بالتعاطف مع األخ ناصر فهذا ما أراده. كنت أتوسم بناصر خيرا لكنه خي
فال يمكن له أن يكون إصالحيا، كما ال يمكن أن يكون دحالن إصالحيا فهو يريد شراء ذمم الناس  
إلى غزة   منها  أدخل  زايد،  بن  يقف وراءها محمد  التي  الصنع،  الروسية  ولقاحات سبوتنيك  بالمال، 

في  50نحو   يتربص  ظروف  ظل  في  اإلصالح  دعوات  تأتي  وال  انتخابية.  ألغراض  جرعة  ها  ألف 
المتربصون، من أمثال دحالن، من دون دعم خارجي. فناصر ليس معروفا عنه مغامراته، وسننتظر  
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لنرى كيف تسير األمور في األسابيع المقبلة، وأتمنى أن تكون توقعاتي ليست في محلها وأن غرض 
ن جاء متأخرا، أكثر من   نه فقط أخطأ الحسابات، لكن تصريحه لم  25القدوة شريف وا  وقع  عاما، وا 

« ال يبشر بخير، إذ قال »ولدّي احترام كبير للكل بمن في ذلك محمد دحالن الذي جاهد 21»عربي  
 كثيرا من أجل الشعب الفلسطيني«. 

بحسها   وتربى  فتح  غير  يعرف  لم  والحماية،  التنظيمي  بالرخاء  ينعم  عديدة  لعقود  الذي ظل  ناصر 
عرض الحائط كل ما توفره له من امتيازات، وبحضنها، ومنحته ما لم يحلم به أحد، ما كان ليضرب ب

وما كان ليتمرد على هذا الحضن الدافئ، إال إذا كان هناك حضن أكثر دفئا. لقد وضعتني تصرفات  
ناصر في موقف المدافع عن فتح، ولكن ما تقدم ليس وقوفا معها، وال تبرئة لها، وليس دفاعا عنها،  

، وثانيا ألن لدّي كما هائال من االنتقادات لسياساتها. أوال ألني لست عضوا فيها منذ عشرات السنين
 وثالثا ألن قيادتها من ضمنها ناصر«مشلشلة« باألخطاء واألغالط. 

وأختتم بنظرية غريبة طلع علينا بها الكاتب الصحافي والسياسي والبرلماني والدبلوماسي الفلسطيني  
ر إلى أن ُأخرج من أطرهما القيادية.  األسبق نبيل عمرو، الذي ظل يدافع عن فتح ومنظمة التحري

أمسك  من  أفضل  أنه  خاصة  الممكنة،  الخسائر  بأقل  لتطلعاته،  وفقا  واألعراف  القوانين  لّي  ويريد 
فرص  لها  يضيف  أمر  هو  فتح  داخل حركة  القوائم  تعدد  أن  نبيل  األخ  اعتبر  الوسط.  من  العصا 

إل بحاجة  »فتح«  أن  إلى  مشيرًا  الخسارة،  من  أكثر  طيب النجاح  باالنتخابات.  للفوز  قوائم  عدة  ى 
حق  فيها  وأمارس  الديمقراطيات،  أم  عليها  يطلق  التي  بريطانيا  في  اعيش  فأنا  نفهم،  خلينا  كيف؟ 
االنتخاب لسنوات، ولكنني لم أسمع بنظرية نبيل عمرو، القوانين واضحة وصريحة فمن يخرج عن  

العد  مع  ذلك  حصل  الحزب،  من  ويطرد  منشق  فهو  حزبه  حزب  قرار  وقامات  أقطاب  من  يد 
المحافظين، خالل أزمة االنسحاب من االتحاد األوروبي في السنوات األخيرة، وراح ضحيتها العديد 
من المعارضين، وفصلوا من الحزب، ونحن نتحدث عن أقطاب في الحزب. وقال عمرو إن فتح هي  

 يخسرها، كيف يا أخ نبيل، حركة وطنية وليست فصياًل، أو حزبًا لذلك نظام القوائم يضيف لها وال
األصوات ستوزع بين القوائم، ومن ال يصل حد الحسم منها، يعني إلقاء األصوات التي حصل عليها  
نظاما   ليس  أنه  يعني  ما  خسارة.  وربما  مقاعد  اقل  يعني  قائمة  من  أكثر  باختصار  القمامة،  في 

مثاال، فهي تحتل في    48في مناطق  توحيديا، بل هو نظام تفرقة كما تقول. ولنأخذ القائمة المشتركة
المستقيل   سيفقد    15الكنيست  الجنوبية  اإلسالمية  الحركة  فيه  تسببت  الذي  االنقسام  ما  في  مقعدا 

الحسم وتذهب أصواتها   6المشتركة نحو   الحركة اإلسالمية على نسبة  بينما قد ال تحصل  مقاعد، 
 هدرا.

 12/3/2021القدس العربي، لندن، 
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 االنتخابات؟ هل ستؤجل  .32

 د. رمزي عودة
يشاع في بعض مواقع التواصل االجتماعي أن االنتخابات التشريعية ستؤجل. وتتركز هذه الشائعات 
عدم   وعلى  أطرافها،  وعلى  التوافقية،  القوائم  شكل  حول  السياسي  المشهد  ضبابية  على  المقصودة 

الشائعات  هذه  وتنتشر  المحتلة.  القدس  في  االنتخابي  المشهد  بحيث    وضوح  بشكل سريع ومفاجئ، 
انتشار   تقتنع بها وترددها.  ويساعد على  السياسية والفواعل االجتماعية  العديد من األطراف  غدت 
شائعة التأجيل حصول عملية التأجيل في أحداث انتخابية سابقة. في هذا السياق، يمكن إثارة العديد  

يقة؟ وما هي الغايات من وراء نشر  من األسئلة حول مصدر هذه الشائعات؟ ومدى قربها من الحق
 مثل هذه الشائعات؟ 

التشريعية ستجري في موعدها حسب  االنتخابات  أن  نؤكد على  أن  الصعب علينا  ليس من  بداية، 
موعدها باعتبارها غاية    عقدها فيالمقرر. وعلى هذا، نجد السيد الرئيس محمود عباس يصر على  

لجنة أن  للمصالحة. كما  كافة طاقاتها لالستعداد    استراتيجية ومدخال  استنفرت  المركزية  االنتخابات 
للعملية االنتخابية، وقطعت في هذه العملية شوطا ليس بسيطا. وتلقى خطواتها مباركة من مختلف 

 الفصائل السياسية. 
وفي السياق، فإن كافة األحزاب وفصائل العمل الوطني تعمل بجد واجتهاد من أجل إبرام التحالفات  

ئمها. فتح من جانبها، وضعت معايير صارمة الختيار مرشيحها، ويتوقع أن تنهي مسألة  وتشكيل قوا
 الترشيح خالل األسبوعين المقبلين. 

وبالنسبة لفصائل اليسار، فإنها تتفاوض بجدية من أجل تشكيل ائتالف حزبي للدخول في المعترك  
مفاوضاتهم في خلق ائتالف  االنتخابي، ويفترض أن أسماء مرشيحها شبه جاهزة حتى لو لم تنجح  

 انتخابي يساري. 
بصعوبة   أنهت  أنها  سيما  ال  االنتخابية،  قائمتها  لتشكيل  بصمت  حماس  تعمل  الحقل،  نفس  وفي 

 انتخاباتها الداخلية مؤخرا. 
بالمقابل، حتى اآلن تجد القوائم المستقلة كثيرة العدد، صعوبة في تحديد أسماء ثابتة لمرشيحها بسبب  
عدم وجود ضوابط تنظيمية داخل هذه القوائم. ولكن بالمجمل، وحتى تستطيع هذه القوائم أن تتجاوز  

 أكثر بقليل.  نسبة الحسم، يمكن أن نتوقع أن تندمج العديد من هذه القوائم في ثالث قوائم أو
تشكيل   من  االنتهاء  أجل  من  أنشطتها  تكثف  المستقلة  والقوائم  الفصائل  غالبية  فإن  وبالمحصلة، 
فال   السابق،  للعرض  وكنتيجة  االنتخابات.  لجنة  تقويم  حسب  القادم  نيسان  من  األول  قبل  قوائمها 
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تأج إلى  يشير  تصريح  أي  وطني  فصيل  أي  عن  يصدر  ولم  االنتخابات،  لتأجيل  هذه داعي  يل 
 العملية.

إذن ما هو مصدر هذه الشائعات وما هي غاياتها؟ من الواضح أن جهات مشبوهة تقف وراء تعميم  
هذه الشائعات، وقد تكون هذه الجهات مرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي، أو بجهات محلية خارجة عن  

دو أنها جهات منظمة  القانون مرتبطة بأجندات خارجية. ولسنا هنا في صدد اتهام أي جهة، ولكن يب
تتقن فن إثارة الشائعات وتستخدم "الطابور الخامس" ومواقع التواصل االجتماعي لبث هذه الشائعات.  

 وبالضرورة، يبرز السؤال المهم وهو: ما هي الغاية من وراء نشر هذه الشائعات؟ 
 

 ت، وأهمها: في الواقع، هنال  عدة آثار سلبية يمكن لها أن يسببها انتشار مثل هذه الشائعا
المجتمع، بحيث تعزز هذه  المتنافسة ولدى أوساط  بلبلة في صفوف األحزاب والفصائل  أوال: خلق 
البلبلة من حالة عدم الثقة بين القيادة والمواطنين من خالل عملية التشكيك بجدية القيادة واألحزاب  

 في الدخول في المعترك االنتخابي. 
السي القيادات  معنويات  تثبيط  والتي  ثانيا:  والثالث،  الثاني  الصف  قيادات  سيما  ال  والمجتمعية  اسية 

تسعى من خالل عملية االنتخابات إلى أن تأخذ دورها القيادي في المرحلة المقبلة، وبالضرورة، فإنها  
 ستكون في ظل هذه الشائعات أقل حراكا، وأكثر تخبطا في خطواتها التنظيمية. 

بشكل عام، ونسب االقتراع بشكل خاص. فانتشار هذه الشائعات   ثالثا: تقليل نسبة المشاركة السياسية
سيقلل الحافز لدى جمهور الناخبين للذهاب لالقتراع وترتيب أوراقه في ظل ارتفاع منسوب التشكيك  

 في إجراء االنتخابات.
أن   جليا  يدرك  القرار  صنع  مراكز  في  السياسية  العملية  من  قريب  هو  من  كل  إن  قوله،  أود  ما 

نيين ماضون قدما في إجراء االنتخابات، فاالنتخابات خيار استراتيجي وديمقراطي لكل فئات  الفلسطي
شعبنا الفلسطيني، ولن يثني الفلسطينيين عن تحقيق إرادتهم أي عائق. ولن تحقق هذه الشائعات أيا 

هذه  من غاياتها في ظل إصرار الجميع على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وعلى الذين يطلقون مثل  
الشائعات  إثارة  وليس  للشرعية،  الوحيدة  البوصلة  هو  االنتخاب  صندوق  أن  يدركوا  أن  الشائعات 

 واالختباء وراء جهات خارجة عن الشرعية.  
 13/3/2021، الحياة الجديدة، رام هللا
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 عاموس هرئيل 

، لينجح يحيى السنوار، هذا االسبوع، في العودة الى  احتاج االمر الى أربع جوالت انتخابية متتالية
منصب رئيس "حماس" في القطاع. الفترة الحساسة جدا في االنتخابات دائما هي الفترة التي توجد  

تتغير األمور.  بين إغالق صناديق االقتراع وموعد فرز االصوات. بالتحديد في هذا الوقت، يمكن أن  
السنوار. وتحدي نزار عوض هللا، ممثل   المطاف على ما يرضي يحيى  نهاية  استقرت االمور في 

 الجيل القديم في الحركة، تم صده في هذه المرة، حتى ولو كان مقرونا بجهود كبيرة. 
تم  الذي  الرجل  إسرائيل.  في  األمن  جهاز  معينة  بدرجة  السنوار  واجهها  التي  الصعوبات    فاجأت 

صفقة جلعاد شاليت بعد أن قضى عشرين سنة    إطارفي    2011سراحه من السجن في العام    إطالق
من   به  بأس  ال  تقدير  على  يحصل  إسرائيل،  مع  بالتعاون  مشبوهين  قتل  بسبب  السجن  في  تقريبا 
جانب رجال االستخبارات. ويتم وصفه كعدو ايديولوجي حازم، لكنه ايضا يعتبر الشخص الذي تبنى  

التحتية  أخيرا   البنى  تأهيل  بإعادة  القطاع مرهون  "حماس" في  نسبيا. واستمرار حكم  براغماتيا  خطا 
المدنية وتحسين الحياة اليومية هناك. ومن اجل تحقيق هذه االهداف، السنوار مستعد لتجميد معظم  
اعمال المقاومة ضد إسرائيل؛ وتقليص االحتكاك العسكري الى حين وجود ظروف أفضل من أجل 

 نضال.ال
المناورة   الطرفين يمكنهما  المشتركة بين إسرائيل و"حماس"، حيث إن  المصالح  ُوجد هنا فضاء من 
اإلسرائيليين   والمفقودين  األسرى  مشكلة  وهي  مقلقة  ضعف  نقطة  هناك  بقيت  ذلك،  ومع  داخله. 

ج  مقابل  دفعه  إسرائيل  تستطيع  مما  أعلى  "حماس"  تطلبه  الذي  الثمن  القطاع.  في  ثث المحتجزين 
حقيقي   استخدام ضغط  تستطيع  ال  جاليات مضطهدة  من  هي  عائالتهم  الذين  والمواطنين،  الجنود 
على الحكومة. في ظل غياب حل للمشكلة االنسانية فإن تقدم المشاريع المدنية في غزة محدود. هذه 

 ايضا كانت نقاط الضعف للسنوار عندما أراد انتخابه مرة ثانية. 
ن، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان في جامعة تل ابيب، الدكتور ميخائيل ميلشتاي

التي رفعها في وجهه   الصفراء  البطاقة  مثل  للسنوار هو  والمتأخر  البسيط  الفوز  إن  للصحيفة،  قال 
الساحة   رئيس  السابق  في  شغل  والذي  االحتياط  في  العقيد  ميلشتاين،  الحركة.  أعضاء  الناخبون، 

تخبارات العسكرية "أمان"، يعتقد أن النتائج تعكس خيبة أمل من الوتيرة البطيئة  الفلسطينية في االس
نحو  والحارقة  المتفجرة  البالونات  طالق  وا  الجدار  على  العودة  "مسيرات  القطاع.  في  الحياة  لتحسن 

من سنة. وقد كان    أكثرالنقب لم تحقق أي شيء. في الحقيقة، اضطر السنوار الى التخلي عنها قبل  
أيضا تعبير عن غضب متراكم للجيل القديم في )حماس(، الذين دفعهم السنوار واعضاء الذراع  هنا  
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سنة، وليس من السهل في    59العسكرية حوله، الى الهامش. أيضا لم يعد السنوار ولدًا، فهو ابن  
في   باالنتقاد  واالهتمام  المرونة  من  المزيد  إظهار  الى  سيضطر  األرجح  على  لكن  يغير،  أن  سنه 

 عقاب اإلشارات التي تلقاها".أ 
الساحة   تتراكم في  التي  الرئيسية  العملية  تندمج مع  "حماس"  لمؤسسات  المتشعبة  االنتخابات  عملية 
انتخابات  أعقابها  وفي  المصالحة  حول  و"حماس"  الفلسطينية  السلطة  بين  التفاهمات  الفلسطينية، 

رئي يستجب  لم  االثناء  هذه  في  والرئاسة.  التشريعي  مازن( للمجلس  )أبو  عباس  محمود  السلطة  س 
على   لخصومه  تدريجية  وسيطرة  "حماس"  بفوز  االنتخابات  انتهاء  احتمالية  إسرائيل حول  لتحذيرات 

 مناطق السلطة في الضفة الغربية. 
االزمة   عن  االهتمام  "كورونا" حرف  اضرار  على  إسرائيل  في  والجمهور  االعالم  وسائل  تركيز  إن 

لضفة الغربية في السنة الماضية. في أيار الماضي، على خلفية اعالن  الصعبة التي اندلعت في ا
الضم من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والدعم الكامل الذي تلقاه من الرئيس األميركي السابق  
تفاقمت هناك   ذاته،  الوقت  التنسيق االمني والمدني مع إسرائيل. وفي  السلطة بوقف  ترامب، قامت 

ادية بسبب خالفات مع إسرائيل والواليات المتحدة حول مساعدة الفلسطينيين للسجناء  األزمة االقتص
قتل ثالثة إسرائيليين    2020األمنيين. وحتى، اآلن، تم الحفاظ على الهدوء االمني النسبي: في العام  

 في عمليات مصدرها الضفة.
 "هآرتس" 

 13/3/2021، األيام، رام هللا
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