
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 التشريعيةأطر حركة فتح القيادية لالنتخابات  "بنك أسماء": رفع "القدس العربي"

 ة سُتركز على تذليل كل الصعابجولة الحوار المقبلة في القاهر رضوان: 

 اضطر للتراجع قبل التنفيذ.. نتنياهو قرر إغالق األجواء مع األردن الخميس الماضي

 بواسطة حاخام "لإسرائي"سورية تنفي وجود مفاوضات سرية مع 

 للمشافي وصلت الخط األحمر االستيعابية: القدرة وزيرة الصحة الفلسطينية
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  السلطة:
 5 للمشافي وصلت الخط األحمر االستيعابية: القدرة وزيرة الصحة الفلسطينية  2.
 5 : تعاون أردني فلسطيني وثيق في ملف الشيخ جراحالسلطة الفلسطينية  3.
ال لن تكون انتخابات عادلةمصطفى   4.  5 البرغوثي: قانون االنتخابات يجب تعديله وا 
 6 زيارة نتنياهو لا "سوسيا" ضوء أخضر لت ويد مئات المواقع الفلسطينية: الفلسطينية" الخارجية"  5.
 6 أيام 5فة الغربية لاإغالق شامل في الضالحكومة الفلسطينية:   6.

 
  المقاومة:

 6 الرجوب: ال خيار سوى إن اء االنقسام الذي يريد أعداؤنا تكريسه  7.

 7 ة سُتركز على تذليل كل الصعابجولة الحوار المقبلة في القاهر رضوان:   8.

 7 التشريعيةأطر حركة فتح القيادية لالنتخابات  "بنك أسماء": رفع "القدس العربي"  9.
دارة السلطة كل ا بحاجة إلى عالج  10.  8 القدوة: أوضاع "فتح" صعبة وا 
 8 ة" لم تحسم شكل مشاركت ا السياسية في االنتخاباتالطاهر: "الشعبي  11.
 9 عبد الكريم: "الديمقراطية" في المرحلة األخيرة من اختيار مرشحي ا لخوض االنتخابات  12.
 9 لبنان.. دعوات فصائلية إلشراك الالجئين في بناء المنظومة الفلسطينية  13.
 10  وصول "أبو شباك" إلى غزة رفقة قيادات من تيار دحالن  14.
 10 بمحاسبة كل من يخرج عن اإلجماع "المركزية"عسقالن يؤكدون دعم م قرار بأسرى فتح   15.
 10 "انت اك للقرارات الدولية"حماس: افتتاح سفارة كوسوفو بالقدس   16.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 10 اضطر للتراجع قبل التنفيذ.. نتنياهو قرر إغالق األجواء مع األردن الخميس الماضي  17.
 11 ريفلين وكوخافي في رحلة إلى أوروبا لمحاولة إلغاء تحقيق الجنائية الدولية  18.
 11 "بالك شادو" يخترقون شركة إسرائيلية: ال يريدون فدية  19.
 12 نتنياهو يربط إلغاء رحلته لإلمارات با"صواريخ فوق السعودية"  20.
 12 نتنياهو منع أشكنازي من السفر لإلمارات قبله  21.
 13 ات دفاعية ولدينا خطط عمل لمواج ة التحديات األمنيةغانتس: نتخذ إجراء  22.
 13  االحتالل يكشف عن مفاوضات تطبيع مع أكبر دولة إسالمية بإفريقيا  23.
 14 رئيس الموساد ينفي أي "عالقة سياسية" مع نتنياهو والليكود  24.
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 14 شطاء الليكود ي اجمون مرشًحا من حزب ساعرن  25.

 15 لصالح خطف جنود« الشابة اإلسرائيلية»سوريون حاولوا تجنيد   26.

 15 للعمل على خطوط التماس« للنساء فقط»كتائب إسرائيلية   27.

 16 في محاولة لتفادي صدام مع إدارة بايدن ون إلى وقف حرب السفن مع إيرانجنراالت إسرائيليون يدع  28.

 16 الليزر واالقمار االصطناعيةكشف النقاب عن منظومة متنقلة لقذائف هاون دقيقة موج ة بواسطة   29.

 17 جدعون ساعر: نتنياهو يقود "إسرائيل" إلى حرب أهلية  30.

 17 يلة لنتنياهواستطالع: باإلمكان تشكيل حكومة ص يونية بد  31.
 

  :األرض، الشعب
 18 2020من قبل "إسرائيل" خالل العام سحب هويات المقدسيين  تراجع في: حقوقيركز م  32.
 18 هيئة علماء فلسطين في سوريا تنظم فعالية جماهيرية بمناسبة أسبوع القدس العالمي  33.
 18 في العالموالفصل العنصري اإلسرائيلي اومة االستعمار انطالق أسبوع مق  34.
 19 توتر بسجن "ريمون" بعد االعتداء على األسرى ومصادرة مقتنيات م  35.
 19 نيسان العبريش ر بمناسبة بدء  مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون األقصى  36.
 19 شخصاً  24إلى  2021 منذ بداية العام  48حصيلة ضحايا الجريمة بين فلسطينييارتفاع   37.
 19 والفلسطينيون يتصدونتتواصل في الضفة الغربية ومستوطنيه اعتداءات االحتالل   38.
 20 في القدس جبل المكبرمطعم في سلوان و االحتالل يجبر مقدسيين على هدم منزل و   39.
 20 فجر اليوم من الضفة الغربية والقدس فلسطينياً  23االحتالل يعتقل   40.
 20 في األراضي الفلسطينية نقابة المحامين الفلسطينيين تمدد تعليق عمل ا أمام المحاكم  41.

 
  األردن:

 21 األردن يدين افتتاح جم ورية التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس  42.
 

  عربي، إسالمي:
 21  بواسطة حاخام "لإسرائي"سورية تنفي وجود مفاوضات سرية مع   43.
 21 مندوب للشرطة اإلسرائيلية في اإلمارات: العبري "والال"  44.
 22 الجامعة العربية تدين فتح التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس  45.
 22 لقدس المحتلةالبرلمان العربي يدين افتتاح التشيك مكتب لسفارت ا با  46.
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 22 تركيا: فتح التشيك مكتبا لسفارت ا في القدس يقوض الوضع التاريخي والقانوني للقدس  47.

 22 ال الل األحمر القطري يقدم أج زة غسيل كلى لمستشفيات غزة  48.
 

  ومقاالتحوارات 
 23 محمد عايش... ما سر العالقة بين حماس ودحالن؟  49.
 24 حسام الدجني... ناصر القدوة ويحيى السنوار ومستقبل المش د السياسي  50.
 27 زيسريال إ... قاافالااة الساالم باين إسرائايال والاعارب تاواصال طريقا ااا باقاوة  51.

 
 29 :كاريكاتير

*** 
 
 

 حماس تعلن تشكيلت ا القيادية المنتخبة لقطاع غزة .1
المنتخبة لقطاع غزة التي ضمت أعلنت حركة حماس، مساء األحد، تشكيلة قيادتها الجديدة : غزة

وفي تصريح لها، قالت حماس: "في إطار استكمال العملية االنتخابية لحركة  ألول مرة قياديتين.
اجتماعًا انتخب  14/3المقاومة اإلسالمية حماس بقطاع غزة، عقد مجلس شورى الحركة اليوم األحد 

دارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة فيه أعضاء المكتب السياسي لقطاع غزة، وأعضاء الهيئة اإل
وأكدت أنه ألول مرة تنتخب إحدى األخوات لعضوية المكتب السياسي للحركة  عن مجلس الشورى".

 باإلضافة إلى رئيسة الحركة النسائية.
األخ  ،سنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزيحيى ال المنتخبة: وفيما يلي تشكيلة القيادة الجديدة
روحي مشتهى ، محمود الزهار عضواً ، نزار عوض هللا عضواً  ، خليل الحية نائب رئيس الحركة

، صالح البردويل عضواً ، مروان عيسى عضواً ، سامح السراج عضواً ، فتحي حماد عضواً ، عضواً 
، غازي حمد عضواً ، )األخرس( رئيسة الحركة النسائية فاطمة شراب، جميلة الشنطي عضواً 
كمال ، جواد أبو شمالة عضواً ، زكريا أبو معمر عضواً  ،سهيل الهندي عضواً ، إسماعيل برهوم عضواً 

س مجلس شورى الحركة في قطاع يأسامة المزيني رئ، س عضواً عصام الدعالي، أبو عون عضواً 
 .ماهر صبرة مساعد رئيس الهيئة اإلدارية للحركة نغزة

 14/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 للمشافي وصلت الخط األحمر االستيعابية: القدرة وزيرة الصحة الفلسطينية .2
"األيام": قالت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس، أن المستشفيات الحكومية وصلت إلى الخط  –رام هللا 

وأن العمل يجري على توسيع أقسام كورونا، وقالت: "حولنا  الوباء،عدد مرضى األحمر من حيث 
قسم الطوارئ والعظام ألقسام كورونا حيث جمعنا المنطقة الموجودة فيها عدوى كورونا بعيدا عن 

وفيما يتعلق بالمطاعيم، قالت  المناطق واألقسام التي ال يوجد فيها الفيروس لمنع نقل العدوى".
مركزا لتطعيم  45طريقة إعطاء المطاعيم تختلف عن المطاعيم العادية، "لذلك جهزنا  الكيلة، أن
 الجمهور.

 15/3/2021، رام هللا، األيام
 

 : تعاون أردني فلسطيني وثيق في ملف الشيخ جراحالسلطة الفلسطينية .3
ة الشقيقة وسلطاتها أكدت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، أن المملكة االردنية الهاشمي: رام هللا

المختصة تعاونت مع دولة فلسطين منذ زمن طويل وال زالت تقدم كل عون مستطاع في متابعة 
وأوضحت الوزارة في بيان، السبت، أن وزارة المؤسسات  قضية حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

ت، وتعمل على تممين الرسمية األردنية قدمت للسلطة الفلسطينية، الوثائق الخاصة بعدد من العائال
ولفتت "الخارجية" الفلسطينية، إلى استمرار التعاون من خالل االتصاالت واللقاءات  وثائق أخرى.

المباشرة بين وزيري خارجية البلدين، أو من خالل السفارة األردنية في رام هللا، والسفارة الفلسطينية 
 في عمان.

ئق أخرى، وبينت "أنه ليس من السهل توفيرها ألنها وأوضحت الوزارة أن العمل جار، على تممين وثا 
 إليجادهاتعود لحقبة سابقة من الزمن، مما يضطر الجهات الرسمية االردنية لبذل جهود كبيرة 

 وتوفيرها لنا، بما يساعد صمود العائالت الفلسطينية في الشيخ جراح".
 13/3/2021، قدس برس

 
ال لن تكون انتخابات عادلةالبرغوثي: قانون االنتخابات يجب تعمصطفى  .4  ديله وا 

أدهم الشريف: أوصى األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي  - غزة
بضرورة إدخال التعديالت الالزمة على قانون االنتخابات حتى ال ندخل انتخابات ليست فيها عدالة. 

لتي تجتمع هذا األسبوع في العاصمة وبيَّن البرغوثي لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن الفصائل ا
المصرية القاهرة ستبحث قانون االنتخابات، إضافة إلى قضايا أخرى ترتبط بمنظمة التحرير 
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وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وقال: "قانون االنتخابات يجب أن يعالج في اجتماع القاهرة، 
 معالجتها بكل وضوح قبل االنتخابات".وجميع القضايا المطروحة للنقاش يجب وضع آلية وجدول ل

 14/3/2021، فلسطين أون الين
 

 زيارة نتنياهو لا "سوسيا" ضوء أخضر لت ويد مئات المواقع الفلسطينية :الفلسطينية" الخارجية" .5
أدانت وزارة الخارجية اقتحام رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو لـقرية سوسيا في : رام هللا

نوب الخليل، بحجة المشاركة في افتتاح موقع أثري مزعوم يتبع إلحدى المستوطنات مسافر يطا ج
وأشارت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء األحد، إلى أن  الجاثمة فوق األرض الفلسطينية.

نتنياهو اعتمد في حملته االنتخابية تنظيم اقتحامات لعدد من المواقع في الضفة الغربية المحتلة 
وأكدت أن ما جرى أول أمس في بلدة كفل حارث يتكرر هذا اليوم  المستوطنين انتخابيا.الستمالة 

مفضوحة لتهويد قلب التجمعات  إسرائيليةتحت رعاية وحضور نتنياهو في خربة سوسيا في محاولة 
السكانية الفلسطينية، ويعمل االحتالل على تصنيع أماكن يسميها "دينية" في مناطق مهددة 

كمسلوب للسيطرة على األراضي الفلسطينية و"كشواهد ماثلة" على رواية االحتالل يتم باالستيطان 
 اختالقها وفرضها وزرعها في الواقع، تحت حجج وذرائع دينية واهية.

 14/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أيام 5إغالق شامل في الضفة الغربية لاالحكومة الفلسطينية:  .6
أعلنت السلطة الفلسطينية فرض إغالق شامل لجميع المحافظات بالضفة الغربية، اعتبارًا من  :رام هللا

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، بعد  صباح االثنين، ولمدة خمسة أيام.
اعات يترك للمحافظين استثناء القط»اجتماع رئيس الوزراء مع محافظي الضفة الغربية، في بيان: 

اإلنتاجية وبالتشاور مع األجهزة األمنية والقطاعات االقتصادية بما يحافظ على سالمة المواطنين 
 «.ويضمن تقديم الخدمات لهم

 14/3/2021الشرق األوسط، لندن 
 

 الرجوب: ال خيار سوى إن اء االنقسام الذي يريد أعداؤنا تكريسه .7
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب األحد، في مقر محافظة أريحا : أريحا

واألغوار، "إنه ال يوجد لنا أي خيار سوى إنهاء االنقسام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني"، 
شرعية النظام السياسي بل  مؤكدا "أن أعداءنا ال يريدون إنهاء االنقسام بل تكريسه، وال يريدون تجديد
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يحلمون ويحاولون إنزال نظام بـ)البراشوت( ال يعبر عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني وحقه 
بامتالكه القرار المستقل والدفاع عن المشروع الوطني بالحرية واالستقالل وبناء الدولة وعاصمتها 

 القدس الشرقية".
 14/3/2021، ا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف

 
 جولة الحوار المقبلة في القاهرة سُتركز على تذليل كل الصعابرضوان:  .8

إسماعيل رضوان، إن جولة الحوار المقبلة « حماس»قال القيادي في حركة : كفاح زبون - رام هللا
في القاهرة سُتركز على تذليل كل الصعاب، باتجاه استحقاق االنتخابات التشريعية والرئاسية 

المحلية، أن الجولة تناقش كذلك « فلسطين اليوم»وأضاف في تصريح بثته وكالة  جلس الوطني.والم
ترتيبات انتخابات المجلس الوطني، واالتفاق على آليات وكيفية إجراء االنتخابات واألماكن التي ال 

لسطينية يمكن إجراء انتخابات المجلس الوطني فيها، وصواًل إلى التوافق على استراتيجية وطنية ف
للمواجهة الشاملة مع االحتالل الصهيوني. وأكد رضوان حرص حركته على تذليل كل الصعاب، 
خصوصًا في ظل المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لمواجهة االحتالل الصهيوني وحملة 

 التطبيع والهرولة للتطبيع مع االحتالل الصهيوني.
 15/3/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 التشريعيةأطر حركة فتح القيادية لالنتخابات  "بنك أسماء": رفع "دس العربيالق" .9

من مصادر عديدة، أن أطر حركة فتح القيادية في  "القدس العربي"علمت ”: القدس العربي“ - غزة
كافة األقاليم، بدأت باستقبال طلبات من نشطاء الحركة من كافة المستويات، لترشحهم لالنتخابات 

هذه األسماء من قبل لجان في ” فلترة“القادمة إلى  48، حيث سيصار خالل الساعات الـالبرلمانية
األقاليم، بناء على ضوابط أقرتها اللجنة المركزية، التي ستستقبل الترشيحات النهائية والتي تعتبر 

روط وعقب وضع اللجنة المركزية الضوابط والش ، لالختيار من قائمة الحركة النهائية.”بنك أسماء“
الواجب توفرها في أي شخص أو قيادي ينتمي للحركة، جرى التعميم على كافة األعضاء أنه 
بإمكانهم التقدم بطلبات ليكونوا من ضمن خيارات الحركة للمشاركة في االنتخابات البرلمانية، وهي 

ا ضمن عملية لم تعهد من قبل، حيث تفتح لكل عناصر فتح بخالف مواقعهم التنظيمية الباب ليكونو 
، لعدم القدرة على إنجازه في الفترة ”االنتخابات الداخلية“القائمة الرئيسية، وذلك بعد أن أسقط خيار 

وعلمت )القدس  الجاري. 20المتبقية، حيث تبدأ لجنة االنتخابات استقبال طلبات الترشح للقوائم يوم 
ات الترشح للجان تنظيمية العربي( أن أعضاء من فتح يمثلون قطاعات مختلفة، شرعوا بتقديم طلب
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مكونة من سبعة أفراد في كل إقليم، وقد جمعت هذه اللجان الطلبات على مدار اليومين الماضيين، 
 حيث سيتم النظر فيها من قبل لجنة موسعة في كل إقليم أيضا، وضعت المركزية ضوابط ألفرادها.

 14/3/2021، لندن، القدس العربي
 

 دارة السلطة كل ا بحاجة إلى عالجالقدوة: أوضاع "فتح" صعبة وا   .10
جمال غيث: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول ناصر القدوة: "توجد أوضاع  - رام هللا

صعبة في حركة فتح التي أنتمي لها، وال أحد يستطيع أن يزايد عليَّ في مسملة انتمائي لها". وأضاف 
أخذ حركة فتح إلى مصافها الطبيعي في عالقاتها في مقابلة مع قناة الشرق الفضائية: "ال بد من 

نما أحد مظاهر المشكلة،  بمختلف القوى الفلسطينية". وأمضى: "أنا لست سبب المشكلة في فتح وا 
وشدد على أن "اإلدارة الفلسطينية  فالمشكلة موجودة وتحتاج إلى عالج وبعدها تنتهي المشكلة".

طاعات معينة، وعلينا إعادة النظر في قرارات اتخذناها )السلطة( كلها تحتاج إلى عالج وليس فقط ق
قبل عشرين سنة على صعيد اإلدارة". وأردف "ليس من المنطق إجراء انتخابات قبل حل اإلشكاالت 
القائمة بين فتح وحماس"، متسائاًل: "كيف ستحل األزمة بعد االنتخابات؟ وكان األولى أن نتفق قبل 

 الذهاب إلى االنتخابات". 

 14/3/2021، طين أون الينفلس
 

 الطاهر: "الشعبية" لم تحسم شكل مشاركت ا السياسية في االنتخابات .11
نور الدين صالح: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر  - دمشق

الطاهر: إن حوار الفصائل في القاهرة الذي سينعقد بعد أيام قليلة، سيبحث ملفي منظمة التحرير 
والتوافق على الرؤية السياسية للمرحلة القادمة بعيًدا عن اتفاقية أوسلو، مشيًرا إلى أن الجبهة لم 
تحسم شكل مشاركتها في االنتخابات "وكل االحتماالت لديها واردة". وأوضح مسؤول الدائرة السياسية 

ينصب على كيفية في الشعبية والمقيم في سوريا في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن تركيز الفصائل س
إعادة إحياء مؤسسات منظمة التحرير من جديد، بحيث تصبح ممثاًل للكل الفلسطيني، واإلطار 

 الجامع له داخل فلسطين وخارجها، بعيًدا عن سقف اتفاق أوسلو وملحقاته. 
 14/3/2021، فلسطين أون الين
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 لخوض االنتخابات عبد الكريم: "الديمقراطية" في المرحلة األخيرة من اختيار مرشحي ا .12
أكد نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد  حوار محمود سليمان: -رام هللا

الكريم "أبو ليلى" أن الجبهة حاليًا في المرحلة األخيرة من عملية اختيار مرشحيها لخوض االنتخابات 
 في حال التوافق مع القوى الديمقراطية. التشريعية المقبلة، إما بقائمة منفردة، أو بتحالف مشترك

وأشار عبد الكريم في حوار مع "القدس" إلى أن الجبهة تخوض حالًيا حواًرا فاعاًل مع القوى 
الديمقراطية والعديد من الشخصيات، من أجل خوض االنتخابات التشريعية بقائمة مشتركة تعكس 

 برنامًجا مشترًكا.
 :رابط التاليعلى ال نص المقابلةولالطالع على 

http://www.alquds.com/articles/1615726190779187800/ 

 14/3/2021القدس، القدس، 
 

 لبنان.. دعوات فصائلية إلشراك الالجئين في بناء المنظومة الفلسطينية .13
نائب ممثل حركة حماس في لبنان، جهاد طه، إّن "الشعب الفلسطيني : قال محمد شهابي -بيروت 

لب من الجميع تضافر الجهود، خاصة أننا بصدد ترتيب نظام وبرنامج سياسي أمام استحقاق يتط
وأكد طه: "بناء الوطن يجب أن يتم بالشراكة مع الكل  ووطني فلسطيني بالشراكة مع الكّل الوطني".

الفلسطيني، ما يعني ضرورة إشراك الالجئين في الخارج الذي لهم دور أساسي في بناء المنظومة 
 ماليين الجئ في دول الشتات". 7اصة أن تعدادهم يقدر بنحو الفلسطينية، خ

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، علي فيصل: "خيار االنتخابات صحيح، 
وكان محط مطالبة من جميع القوى السياسية وشعبنا الفلسطيني حتى يكون له دور وشراكة حقيقية 

 في صنع القرار الفلسطيني".
ها قالت المتحدثة اإلعالمية باسم الجبهة الشعبية، انتصار الدنان، خالل حديثها مع "قدس بدور  

برس"، أن "أحد أهداف المشاركة في العملية االنتخابية هو الدفع باتجاه بناء وتفعيل منظمة التحرير 
طيني الفلسطينية وفق وثيقة الوفاق الوطني ووثيقة االسرى والعمل على انتخاب مجلس وطني فلس
 وتوحيد يضم الجميع، بهدف إعادة أحياء القضية الفلسطينية بمبعادها الوطنية والعربية والدولة".

 14/3/2021، قدس برس
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 وصول "أبو شباك" إلى غزة رفقة قيادات من تيار دحالن .14
وصل رئيس جهاز األمن الوقائي الفلسطيني السابق رشيد أبو شباك، مساء األحد، إلى قطاع غزة، 

وذكرت وسائل إعالم  قيادات من تيار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن.رفقة 
، ورافقه 2006فلسطينية، أن أبو شباك وصل إلى غزة ألول مرة منذ أحداث االنقسام الفلسطيني عام 

"محمود مطرية"، واستقبلهم قيادات وكوادر من تيار دحالن، بينهم النائب في المجلس التشريعي 
وكان القيادي بتيار دحالن، غسان جاد هللا، وصل إلى  بمعبر رفح. vipة عبر صالة الـأشرف جمع

 غزة صباح الخميس عبر معبر رفح البري، 
 14/3/2021، "21موقع "عربي 

 
 بمحاسبة كل من يخرج عن اإلجماع "المركزية"عسقالن يؤكدون دعم م قرار بأسرى فتح  .15

سقالن دعمهم ومساندتهم لقرار الرئيس محمود عباس أكد أسرى حركة "فتح" في سجن ع: رام هللا
وشددوا في بيان  واللجنة المركزية، بشمن محاسبة كل من يحاول الخروج عن اإلجماع الفتحاوي.

صدر عنهم، السبت، على ضرورة أن تبقى حركة "فتح" واحدة موحدة، داعين أبناء الحركة على 
 ل أشكال التفرقة واظهار روح الوحدة.امتداد الوطن للتوحد على قلب رجل واحد ونبذ ك

 13/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "انت اك للقرارات الدولية"حماس: افتتاح سفارة كوسوفو بالقدس  .16
، األحد، أن افتتاح كوسوفو سفارتها لدى إسرائيل في مدينة ”حماس“األناضول: اعتبرت حركة  -غزة 

وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في تصريح، إن  ”.اك للقرارات الدوليةانته“القدس المحتلة 
وأضاف  ”.افتتاح كوسوفو سفارتها في القدس هو انتهاك لكل القرارات الدولية والمواثيق اإلنسانية“

هذا القرار من دولة مثل كوسوفو يمتي بتشجيع من خطوات التطبيع التي قامت بها بعض “قاسم: 
 ”.عربية مع االحتاللاألطراف ال

 14/3/2021، القدس العربي، لندن

 
 اضطر للتراجع قبل التنفيذ.. نتنياهو قرر إغالق األجواء مع األردن الخميس الماضي .17

وكاالت: أوعز رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، وعلى خلفية  -القدس 
ال الجوي اإلسرائيلي بين إسرائيل واألردن، وعدم السماح تعرقل زيارته إلى اإلمارات، بإغالق المج
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لرحالت جوية مغادرة أو قادمة إلى األردن بالمرور في المجال الجوي اإلسرائيلي، بدءًا من الساعة 
 الواحدة ظهر اليوم نفسه.

هو ووفقًا لتغريدة على "تويتر" للمحلل السياسي في صحيفة "معاريف" العبرية، بن كسبيت، فإن نتنيا
قرر ذلك من دون إبالغ وزارتي الدفاع أو الخارجية، ومن دون استشارة المجلس الوزاري المصغر 

 للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت(، أو "الموساد" أو "الشاباك".
معدودة من بدء سريان األمر  ونقل كسبيت عن مسؤول مطلع على التفاصيل، قوله: إنه "قبل دقائق

بإغالق السماء، جاء االتصال الهاتفي المنقذ حاماًل أمرًا بإلغاء كل شيء. وأنت ال تدرك الضرر 
 الدولي الذي كان سيلحق بإسرائيل لو تم تطبيق هذا األمر".

هاكًا ولفت كسبيت إلى أن الدالالت السياسية لهذا األمر الصادر عن نتنياهو هائلة. "فهو يشكل انت
فظًا التفاق السالم، ويستهدف عددًا كبيرًا من الدول، وخطوطًا جوية، وطائرات كانت قد حّلقت في 

 الجو وما إلى ذلك".
 15/3/2021األيام، رام هللا، 

 
 ريفلين وكوخافي في رحلة إلى أوروبا لمحاولة إلغاء تحقيق الجنائية الدولية .18

رؤوفين ريفلين، برفقة رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف يغادر يوم غد الثالثاء، الرئيس اإلسرائيلي 
كوخافي، تل أبيب، في رحلة لعدة دول أوروبية، بهدف محاولة العمل على إلغاء التحقيق الذي قررت 

 فتحه المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا.
نيا، والنمسا، وفرنسا، في رحلة وبحسب صحيفة معاريف، فإن ريفلين وكوخافي سيتوجهان إلى ألما

 ستكون لثالثة أيام فقط، حيث سيلتقون برؤساء تلك الدول التي تمتلك عضوية في المحكمة الجنائية.
وستركز النقاشات على الملف النووي اإليراني، إلى جانب ما وصفته الصحيفة بـ "التهديد" المتعلق 

 بالمحكمة الجنائية الدولية.
 14/3/2021القدس، القدس، 

 
 "بالك شادو" يخترقون شركة إسرائيلية: ال يريدون فدية .19

أعلنت مجموعة قراصنة "بالك شادو"، يوم السبت، اختراقها لبيانات شركة "ك. ل. : أحمد دراوشة
 س. كابيتال" اإلسرائيلّية، التي تختّص بتمويل السيارات.

تمويل لشراء سيارة ومراسالت ونشر القراصنة وثائق من الشركة، منها طلبات خاّصة للحصول على 
 داخلّية وصور لشيكات ورخص قيادة.
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أشهر، شركة "شيربيت" للتممينات، وطالبت بفدية قدرها مليون  4واخترقت المجموعة ذاتها، قبل 
 دوالر.

اإلسرائيلّية إن القراصنة هذه المّرة ال يريدون فدية مالّية، إّنما  12وذكر مسؤول في الشركة للقناة 
 بضرر". "التسّبب

وعند اختراق "شيربيت"، قّدرت منظومة السايبر اإلسرائيلية أّن الخطر األساسي من تسريب الوثائق 
 هو نشر صور لبطاقات هوية ورخص سياقة، وخاصة في شبكة اإلنترنت.

 14/3/2021، 48عرب 
 

 نتنياهو يربط إلغاء رحلته لإلمارات با"صواريخ فوق السعودية" .20
س الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إلى أن "صواريخ فوق ألمح رئي: أحمد دراوشة

السعودية" حالت دون سلك طائرته إلى اإلمارات مسلًكا آخر، بعد منع األردن دخوله إلى مجاله 
 الجّوي.

، تحّدث نتنياهو عن "صواريخ في سماء السعودّية قبل أسبوع"، في إشارة 13وخالل لقاء مع القناة 
لى هجمات تعّرضت لها منشمة نفطية سعودية في الدمام األسبوع الماضي، تبّناها الحوثّيون واتهمت إ

وأضاف نتنياهو أّن األردن "بحاجة إلى عالقات جّيدة مع إسرائيل ليس أقّل  السعودية إيران بشّنها.
 من حاجتنا إلى عالقات جّيدة معها".

 14/3/2021، 48عرب 
 

 ن السفر لإلمارات قبلهنتنياهو منع أشكنازي م .21
العبرية، الليلة الماضية، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، منع، وزير  12كشفت قناة 

وبحسب  خارجيته غابي أشكنازي من السفر إلى اإلمارات، قبل أن يقدم هو بنفسه على هذه الخطوة.
تي كانت ستجري يوم االثنين من األسبوع القناة، فإن نتنياهو تدخل بشكل مباشر لمنع هذه الزيارة ال

 الماضي، للمشاركة في تدشين فتح بعثات إسرائيلية جديدة باإلمارات.
 14/3/2021القدس، القدس، 
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 غانتس: نتخذ إجراءات دفاعية ولدينا خطط عمل لمواج ة التحديات األمنية .22
ستواصل اتخاذ اإلجراءات  قال بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي، مساء أمس األحد، إن إسرائيل

الوقائية والدفاعية عن نفسها، وتحسين مخططاتها لمواجهة التحديات األمنية البعيدة والقريبة سواء 
 من الجو أو البحر وحتى البر.

باللغة العربية، على أن إيران تشكل خطًرا عالمًيا،  i24NEWSوأكد غانتس خالل مقابلة مع شبكة 
 استقرار المنطقة.كما أنها تشكل خطًرا على 

وقال "من واجبي كوزير لألمن ان أؤكد في كل مناسبة على وجود مخططات عمل لمواجهة 
التحديات األمنية البعيد والقريبة الشرقية والغربية من الجو والبحر والبر .. وهذا ما يقوم به قائد 

 األركان وفًقا لتعليماتي".
ير للسواحل، مشيًرا في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل ونفى مسؤولية إسرائيل عن التسرب النفطي األخ

ال تتوانى في استهداف شحنات األسلحة الموجهة إلى حماس أو حزب هللا، عبر البحر أو غيره، 
 وأنها تعمل على إفشال وصول هذه الشحنات قدر اإلمكان.

يار العسكري وشدد وزير الجيش اإلسرائيلي على أن خيار الحرب يجب أن يكون األخير، ولكن الخ
 موجود دائًما وجاهز.

وقال غانتس "ال يمكن إليران أن تحصل على سالح عسكري النووي، وممنوع على أميركا ودل العالم 
 أن توافق على ذلك، بل وممنوع على دول المنطقة أن توافق على ذلك".

آسف على وبخصوص عالقات إسرائيل بالدول العربية، قال غانتس "عالقاتنا مهمة جًدا، وأنا 
 التمخير الذي حصل في سبيل تطوير العالقات وآمل أن تنضم دول أخرى لمسيرة السالم".

وبالحديث عن العالقة اإلسرائيلية األردنية والزيارة السرية التي قام بها وأشكنازي، قال "يجب أن 
 نحافظ على العالقات الثنائية بين البلدين".
صة وهم يعرفون ذلك جيًدا، وأن إسرائيل ليست حكًرا على وأكد غانتس بمنه يولي األردن عناية خا

 نتنياهو، وهو لم يقدم العالقات جيدا. كما قال.
 15/3/2021القدس، القدس، 

 
 االحتالل يكشف عن مفاوضات تطبيع مع أكبر دولة إسالمية بإفريقيا  .23

سبت، عن إجراء ال ]األول[ كشف وزير االستخبارات في دولة االحتالل إيلي كوهين، أمس: وكاالت
محادثات سرية مع النيجر بشمن تطبيع العالقات الثنائية، حسبما نقل عنه موقع "إسرائيل هايوم". 
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وأضاف كوهين أن النيجر تدرس تطبيع العالقات مع )إسرائيل(، معتبرا أن نيامي ستستمنف عالقاتها 
 مع )تل أبيب( اذا ساهمت الواليات المتحدة في دفع هذه العملية.

 25ل كوهين: "النيجر هي أكبر دولة إسالمية في غرب إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من وقا 
مليون نسمة"، مضيفا أن "إقامة عالقات بين )إسرائيل( والدول اإلسالمية في إفريقيا هي خطوة ستفيد 

 كال الجانبين سواء على المستوى الثنائي أو من حيث االستقرار اإلقليمي". 
خالل حرب  1973العالقات مع دولة االحتالل مرتين في الماضي، المرة األولى عام  وقطعت النيجر

 في عز انتفاضة األقصى.  2002أكتوبر، ثم في عام 
 14/3/2021، فلسطين أون الين

 
 رئيس الموساد ينفي أي "عالقة سياسية" مع نتنياهو والليكود .24

د، أي "عالقة سياسّية" بينه وبين رئيس نفى رئيس الموساد، يوسي كوهين، يوم األح: أحمد دراوشة
 الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، وحزب الليكود.

، إنه يدرس "ضّم 13ويمتي نفي الموساد بعدما قال نتنياهو، أمس، السبت، خالل لقاء مع القناة 
كوهين في الحكومة المقبلة"، عند سؤاله عن دور محتمل لكوهين، الذي يغادر منصبه في 

 زيران/يونيو المقبل، في التعامل مع اإلدارة األميركية حول الملف النووي اإليراني.ح
وتوّجهت "الحركة من أجل جودة الحكم"، يوم األحد، إلى رئيس الموساد والمستشار القضائي 

 للحكومة اإلسرائيلية بطلب إيضاح أن ال عالقة سياسية بينه وبين نتنياهو.
 14/3/2021، 48عرب 

 
 لليكود ي اجمون مرشًحا من حزب ساعرنشطاء ا .25

هاجم نشطاء من حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، المرشح عوفر 
وتجمهر نشطاء الليكود حول بركوفيتش  بركوفيتش من حزب أمل جديد الذي يتزعمه جدعون ساعر.
ي وسط توجيه شتائم له، قبل أن يدفعه في سوق محانيه يهودا بالقدس، وحاولوا االعتداء عليه باأليد

وكان ساعر وعدد من أعضاء حزبه تعرضوا لحادث مماثل في  العبرية. 13أحدهم بقوة. بحسب قناة 
 مؤتمر عقد أول أمس في منطقة موشاف يزرعا قرب الرملة.

 14/3/2021القدس، القدس، 
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 لصالح خطف جنود« الشابة اإلسرائيلية»سوريون حاولوا تجنيد  .26
بيب: روت الشابة اإلسرائيلية التي تجاوزت الحدود مع سوريا، أن المحققين معها حاولوا تجنيدها تل أ

لصالح خطف جنود إسرائيليين، ومارسوا الضغوط القاسية عليها، لكنها رفضت طلبهم وأبلغتهم أن 
 هدفها سلمي، وليس المساهمة في الحرب.

يها في محكمة الصلح في الناصرة، إن عناصر النظام وقالت الشابة، وفقًا لالئحة االتهام الموجهة إل
السوري الذين اعتقلوها، حققوا معها في مقر عسكري في دمشق، وطلبوا منها أن تقودهم إلى ثكنة 

 عسكرية للجيش اإلسرائيلي إلطالق نار على أحد الجنود، وخطفه جريحًا.
متدينة من بلدة بيت شيمش قرب  المعروف أن الشابة، التي حظر نشر اسمها، هي من عائلة يهودية

عامًا. وقد تركت بيت والديها وتخلت عن التدين وخدمت في الجيش اإلسرائيلي.  25القدس، وعمرها 
راحت تمارس حياة البداوة. وأقامت عالقات ودية مع  2019ومنذ تسريحها من الخدمة العسكرية عام 

د منهم. وزارت مرات كثيرة أراضي عرب كثيرين عبر الشبكات االجتماعية. وحاولت التقاء عد
 السلطة الفلسطينية.

 14/3/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 للعمل على خطوط التماس« للنساء فقط»كتائب إسرائيلية  .27
إن شرطة حرس الحدود )الشرطة العسكرية( « كان»رام هللا: قالت هيئة البث الرسمية اإلسرائيلية 

قط، بهدف أداء مهام أمنية جارية على خطوط التماس في ستقيم ألول مرة كتائب عسكرية للنساء ف
 إسرائيل.
بمنه خالل اجتماع بين مفوض الشرطة اإلسرائيلية العام يعقوب شبتاي ورئيس هيئة « كان»وأفادت 

األركان للجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي اتفق على إقامة كتيبتين نسائيتين وأنه في هذه األيام بدأ 
  قرار.العمل على تنفيذ ال

إن الجنديات سيعملن بشكل أساسي في مقطع من شمال مدينة « كان»وقال مسؤولون أمنيون لـ
جرامية»وسط إسرائيل « روش هعاين»  «.لمنع نشاطات إرهابية وا 

 14/3/2021الشرق األوسط، لندن، 
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في محاولة لتفادي صدام مع إدارة  جنراالت إسرائيليون يدعون إلى وقف حرب السفن مع إيران .28
 بايدن

يران إلى استهداف السفن في أعماق البحار، « الظل»تل أبيب: بعدما امتدت حرب  بين إسرائيل وا 
دعا جنراالت كبار في تل أبيب، خالل مداوالت رسمية مغلقة، ُعقدت في األيام األخيرة، إلى وقف 

 هذه الحرب وخفض حدة التوتر.
، «تتسبب حتى اآلن في إغراق أي سفينة على نار هادئة ألنها لم»واعتبر هؤالء أن هذه الحرب 

حاليًا على إدارة الرئيس األميركي جو بايدن في التعامل « تشوش»و« خطيرة»لكنهم حذروا من أنها 
 مع إيران.

في الفترة التي تبلور فيها اإلدارة األميركية الجديدة »ونقلت مصادر أمنية عن أحد الجنراالت قوله إنه 
ى تجري مفاوضات مع طهران حول اتفاق نووي، ليس صائبًا العمل بشدة سياستها، ومن الجهة األخر 

وأضاف أن «. ضد إيران. فهذا وقت ينبغي أن يسود فيه الهدوء من حول أصدقاء واشنطن
اإليرانيين عملوا ضد سفن إسرائيلية مدنية، وهذا أمر خطير، لكن الرد عليه بقوة شديدة، يمكن أن »

 «.قاء األميركيينيشعل تصعيدًا غير مريح لألصد
وقالت هذه المصادر إن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي، الذي قاد هذه المداوالت، 

 يؤيد التوجه الذي يسعى إلى تهدئة التوتر البحري المتطور.
 14/3/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
يزر واالقمار اللكشف النقاب عن منظومة متنقلة لقذائف هاون دقيقة موج ة بواسطة  .29

 االصطناعية
أكملت وزارة الدفاع بنجاح سلسلة تجارب على منظومة متنقلة لقذائف هاون دقيقة من ا: إيال عليم

ميليمترا موجهة بواسطة اشعة الليزر ونظام المالحة عبر االقمار االصطناعية. وأجرت  120عيار 
 أطلقتتميز المنظومة الجديدة التي و  هذه التجارب شركة البيت بالتعاون مع قيادة القوات البرية.

هذه القذائف على اهداف معادية تقع في مناطق  إطالقعليها اسم " الشوكة الفالذية" بقدرتها على 
 سكنية مدنية بشكل دقيق دون الحاق االضرار بممتلكات أو المس بمبرياء قدر االمكان.
 14/3/2021، هيئة البث اإلسرائيلي مكان
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 جدعون ساعر: نتنياهو يقود "إسرائيل" إلى حرب أهلية .30
يوم األحد، إن رئيس الوزراء بنيامين ب "أمل جديد" اإلسرائيلي، يم حز قال جدعون ساعر زع-الناصرة

 نتنياهو يقود الكيان إلى "حرب أهلية".
اتهام حزب "أمل جديد" )يمين( بقيادة "ساعر"، أنصار حزب الليكود )يمين(  جاء ذلك على خلفية

بزعامة نتنياهو، مساء السبت، باالعتداء على عدد من ناشطيه، خالل مؤتمر انتخابي وسط البالد، 
 بحسب هيئة البث الرسمية.

، من يرسل وأضاف ساعر: "لم أسمع حتى اآلن أية إدانة أو استنكار من قبل نتنياهو )للواقعة(
يذاء الناس هو بالتمكيد يخشانا، لقد تم إرسالهم من قبل  بلطجية للهجوم على المؤتمرات االنتخابية وا 

 شخص ما ولم يصلوا عن طريق الصدفة".
 14/3/2021قدس برس، 

 
 استطالع: باإلمكان تشكيل حكومة ص يونية بديلة لنتنياهو .31

، مساء اليوم، األحد، تصاعد قّوة تيار "الصهيونية 13بّين استطالع للرأي نشرته القناة : أحمد دراوشة
مقاعد، بعدما عمل رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، إلى الترويج  6الدينية" الكهاني إلى 

 له.
 مقاعد. 4مقاعد، بينما تحصل الموحدة )اإلسالمية الجنوبية( على  8ًيا، تحصل المشتركة على عرب

؛ "يمينا" بقيادة 20؛ "يش عتيد" بقيادة يائير لبيد 28وجاء ترتيب األحزاب على النحو اآلتي: الليكود 
؛ 7وت هتوراه" ؛ "يهد7؛ "يسرائيل بيتينو" 9؛ "تكفاه حدشاه" بقيادة غدعون ساعر 11نفتالي بينيت 

 .4و"كاحول الفان"  4؛ "ميرتس" 6؛ العمل 6؛ "الصهيونية الدينية" 6"شاس" 
وبموجب االستطالع، فإّن معسكر نتنياهو في حال انضّمت إليه "يمينا" غير قادر على تشكيل 
حكومة؛ بينما يستطيع ائتالف مكّون من "يش عتيد" و"يمينا" و"تكفاه حدشاه" و"يسرائيل بيتينو" 

 لعمل و"ميرتس" و"كاحول الفان" تشكيل ائتالف حكومي ضّيق.وا
 عرب. 104أشخاص، منهم  707وأجري االستطالع على عّينة من 

 %21، تاله لبيد بـ%35وحّل نتنياهو أوال في االستفتاء على األنسب لرئاسة الحكومة بحصوله على 
 .%10وبينيت  %12وساعر 

ومة، اعتقد المستطلعة آراؤهم أن لبيد هو األنسب وفي حال لم يتمّكن نتنياهو من تشكيل حك
 (.%19( وساعر )%23(، يليه بينيت )27%)

 عن قناعتهم بمنهم لن يغّيروا تصويتهم يوم االنتخابات. %62وعّبر 
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 ومن المقّرر أن تجري االنتخابات يوم الثالثاء المقبل، وهي الرابعة خالل أقّل من عامين.
 14/3/2021، 48عرب 

 
 2020من قبل "إسرائيل" خالل العام سحب هويات المقدسيين  تراجع في: حقوقيركز م .32

األحد، ، لنتأع الّداخلّية اإلسرائيلية في القدس، أن "هموكيد" -مركز الدفاع عن الفرد بين : القدس
قلوا للسكن في ، أو أولئك الذين انت"التزامها" بعدم سحب هويات المقدسيين من سّكان أحياء الّتماس

مون اآلن في دول الخارج، ويلتزمون ن يقيالغربّية، إلى جانب المقدسيين، ممّ سائر مناطق الضّفة 
قامت خالل العام  هانأى المركز بهذا الخصوص، لعوأوضح رد الداخلية  بزيارة القدس بشكل دورّي.

لم يتم سحب وفلسطينّيا من القدس الشرقّية،  18من فقط بسحب حق اإلقامة الدائمة والهويات  2020
لى جانب ذلك، التزمت  .قاصر إقامة أي بإعادة حق اإلقامة أليٍّّ من سكان القدس ممن وزارة الوا 

 "إسرائيل"على المعطيات التي يقّدمها "هموكيد" فقد قامت  وبناءً  .عادوا للسكنى فيها لمدة عامين
 .2020حتى  1967فلسطينّيا من القدس الشرقّية بين األعوام  14,710بسحب الهويات الدائمة من 

 14/3/2021، القدس، القدس
 

 بمناسبة أسبوع القدس العالميفعالية جماهيرية هيئة علماء فلسطين في سوريا تنظم  .33
علماء فلسطين في سوريا، أمس األحد، فعالية جماهيرية بمناسبة  نظمت هيئة: إدلب )محمد صفية(

ة أطمة بريف إدلب أسبوع القدس العالمي، وذلك في مبنى هيئة فلسطين لإلغاثة والتنمية في بلد
 الشمالي.

 داخلياً  القدس والقضية الفلسطينية ليست شمناً الشيخ معاذ السخيطة، أن هيئة الرئيس ومن جهته أكد 
نما هي قضية كل مسلمفلسطينياً  إلى أن هذه الفعالية جاءت بهدف نشر الوعي أمام مشيرًا  .، وا 

تهجير الفلسطينيين وتدمير قراهم عام األجيال التي لم تعاصر قضية نكبة فلسطين وتبعاتها، من 
1948. 

 15/3/2021، قدس برس
 

 في العالمانطالق أسبوع مقاومة االستعمار والفصل العنصري اإلسرائيلي  .34
األحد، شعوب العالم إلى رفض "التطبيع مع دعت "حملة المقاطعة" في فلسطين، : غزة )فلسطين(

، خالل لسالم حرارة، العضو في الحملةفي كلمة جاء ذلك  إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية".
مشيرًا إلى  لفصل العنصري )أبارتهايد(".مع "أسبوع مقاومة االستعمار وا مؤتمر صحفي، عقده تزامناً 
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ات وأنشطة لرفع الوعي بنظام االستعمار والفصل العنصري المفروض على "سيتم تنظيم فعالي أنه
 لعالم".مدينة حول ا 200 الفلسطينيين، في نحو

 14/3/2021، قدس برس
 

  على األسرى ومصادرة مقتنيات م  توتر بسجن "ريمون" بعد االعتداء .35
تسود حالة من التوتر الشديد أقسام سجن ريمون في أعقاب حملة التفتيش والنقل : محمد وتد تحرير

(، حيث أقدمت قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي 1التي تعرض لها أسرى قسم )
وقال نادي األسير في  تيش واسعة.عمليات تف، وشرعت بقسمالاألحد، على اقتحام اح "متسادة"، صب

، إلى قسم أسيراً  90بيان له إن قوات القمع نقلت جميع األسرى القابعين في القسم، وعددهم قرابة الـ
 جن.س( داخل ال4)

 14/3/2021، 48عرب 
 

   نيسان العبريش ر بمناسبة بدء  مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون األقصى .36
مستوطنا اقتحموا باحات المسجد األقصى في الفترة  193أفادت مصادر مقدسية أن : القدس المحتلة

ال ببداية شهر نيسان احتفايتقدمهم الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، اليومية، الصباحية لالقتحامات 
دعوات في منتصف و  ،داء صلوات وتالوات توراتية علنيًة داخل المسجد األقصىالعبري، وسط أ

 لفصح" العبري داخل األقصى.لذبح قرابين "عيد اشهر ال
 14/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شخصاً  24إلى  2021 منذ بداية العام 48حصيلة ضحايا الجريمة بين فلسطينييارتفاع  .37

، منذ مطلع العام 1948فلسطينيو مجتمع األناضول: ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة داخل  -الطيرة 
 ها عليهأطلقنارية بإصابته بمعيرة  ، بعدما لفظ شاب أنفاسه األخيرة متمثراً شخصاً  24الجاري، إلى 

  .خارج منزله بمدينة الطيرةمجهولون 
 14/3/2021، القدس العربي، لندن

 
 والفلسطينيون يتصدونتتواصل في الضفة الغربية ستوطنيه ومتداءات االحتالل اع .38

وكاالت: تمّكن شّبان من قرية بيت دجن شرق نابلس، أمس، من إزالة خط مياه واصل  –محافظات 
للبؤرة االستيطانية التي أقامها مستوطنون قبل قرابة خمسة أشهر شرق القرية، بينما نفذت قوات 
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االعتداءات في عدد من محافظات الضفة، ما تضمن لي والمستوطنون سلسلة من ائياالحتالل اإلسر 
عامًا( بالرصاص في بلدة حزما شرق القدس، وقمع مسيرة جماهيرية نظمت في  18إصابة شاب )

المصادقة  بنيامين نتنياهو لقرية سوسيا األثرية، عالوة علىمسافر يطا جنوب الخليل، رفضًا لزيارة 
 على عشرات الدونمات من أراضي ريف بيت لحم.ء على االستيال

 15/3/2021، األيام، رام هللا
 

 في القدس مطعم في سلوان وجبل المكبراالحتالل يجبر مقدسيين على هدم منزل و  .39
 مركز معلومات وادي حلوة/ القدس، أن المواطن أحمد حجازي هدم منزله في حي عين: ذكر القدس

لتجاري وهو عبارة عن مطعم في جبل المكبر، محله اأبو حسين  محمدكما هدم اللوزة في سلوان، 
ال ستقوم آليات البلدية بذلك  اإلسرائيلية بعد إمهالهما حتى صباح اليوم االثنين لتنفيذ الهدم، وا 

 .وعليهما دفع "أجرة الهدم"
 15/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فجر اليوم من الضفة الغربية والقدس فلسطينياً  23االحتالل يعتقل  .40

على األقل، عقب دهم  فلسطينياً  23اإلثنين، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم : رام هللا
وبحسب  .وياتها، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتينمنازلهم وتفتيشها والعبث بمحت

مشاركة في أعمال للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة ال المعتقلين جرى تحويلفقد جيش االحتالل 
 .قوات االحتالل والمستوطنين مقاومة شعبية ضد

 15/3/2021، قدس برس
 

 في األراضي الفلسطينية نقابة المحامين الفلسطينيين تمدد تعليق عمل ا أمام المحاكم .41
يع تمديد تعليق العمل أمام جمل: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، السبت، األناضو  -رام هللا 

على قرارات أصدرها الرئيس محمود عباس  ، احتجاجاً المحاكم النظامية والنيابات العامة، أسبوعا ثالثاً 
المقّوضة استمرار مقاطعة الهيئات المستحدثة بالقرارات بقانون "كما قررت النقابة،  بشمن القضاء.

 ."الستقالل القضاء
 14/3/2021، القدس العربي، لندن
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 يدين افتتاح جم ورية التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدساألردن  .42
)وكاالت(: أدانت وزارة الخارجية األردنية، قيام التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس، ما -عّمان 

األحد عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير  "بترا"ونقلت  يشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي.
فتح المكتب في القدس، يتعارض بشكلٍّ صارخٍّ مع أحكام القانون “وله إن ضيف هللا علي الفايز، ق

، موضحا أن أي إجراءاتٍّ أو قراراتٍّ تهدف لتغيير وضع مدينة ”الدولي وقرارات الشرعية الدولية
 القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة األثر القانوني.

 14/3/2021، القدس العربي، لندن
 

 بواسطة حاخام "إسرائيل"ورية تنفي وجود مفاوضات سرية مع س .43
د ب أ: نفى مصدر إعالمي سوري ما تناولته قناة )أر تي( العربية الروسية حول وجود  -دمشق 

سرائيل بواسطة حاخام، واصفًا هذا األمر بمنه مجرد فبركات إعالمية  مفاوضات سرية بين سورية وا 
إن موقف سورية أمس: "ي بيان نقلته وكالة األنباء السورية )سانا( وقال المصدر ف وسياسية ال أكثر.

كان على الدوام واضحًا وشفافًا في التعاطي مع هذه القضية" مضيفًا "إن دمشق لم تنتهج يومًا نهج 
المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني انطالقًا من قناعتها بمن أي مفاوضات يجب أن تصب 

 بمصلحة سورية وشعبها".
 15/3/2021، األيام، رام هللا

 
 مندوب للشرطة اإلسرائيلية في اإلمارات: العبري "والال" .44

كشف موقع والال العبري، اليوم االثنين، أن وزير األمن الداخلي أمير أوحانا، قرر : ترجمة خاصة
من المتوقع أن  وبحسب الموقع، فإنه تعيين مندوًبا دائًما عن الشرطة اإلسرائيلية، لدى دولة اإلمارات.

وأشار الموقع،  تكون هذه الخطوة ثنائية، وأن ترسل الشرطة اإلماراتية مندوًبا عنها إلى إسرائيل قريًبا.
إلى أن أوحانا أبلغ نظيره اإلماراتي سيف بن زايد، بالقرار، مشيًرا إلى أنه سيتم ابتعاث ضابط شرطة 

التواصل مع الشرطة المحلية والتنسيق بين سنوات، وسيكون مسؤواًل عن  4برتبة مقدم، وسيخدم لـ 
 األطراف في الحاالت التي تتطلب تعاوًنا مشترًكا.

 15/3/2021، القدس، القدس
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 الجامعة العربية تدين فتح التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس .45
رويترز: أدانت جامعة الدول العربية السبت قيام جمهورية التشيك بفتح مكتب دبلوماسي  -القدس 

قال األمين العام لجامعة الدول العربية و  ي القدس وقالتا إن الخطوة تمثل انتهاكا للقانون الدولي.ف
وضعية القدس القانونية ال تتمثر بقرار هذه الدولة أو تلك فتح بعثات “أحمد أبو الغيط في بيان 

 ”.تمثيلية لها، فالقدس الشرقية هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي
 14/3/2021، بي، لندنالقدس العر 

 
 البرلمان العربي يدين افتتاح التشيك مكتب لسفارت ا بالقدس المحتلة .46

دان البرلمان العربي، األحد، افتتاح التشيك مكتب لسفارتها في مدينة القدس المحتلة، معتبرا بمنها 
ولقرارات "اعتداء سافر على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا للقانون الدولي 

بيان، األحد، ان هذه "الخطوة  يففالشرعية الدولية". وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي 
تمثل خروجا عن ثوابت السياسة األوروبية تجاه القضية الفلسطينية وتخالف صراحة قرار مجلس 

وحظر إقامة بشمن رفض قرار الحكومة االسرائيلية ضم القدس  1980لعام  478األمن الدولي رقم 
 بعثات دبلوماسية بها".

 14/3/2021، فلسطين أون الين
 

 تركيا: فتح التشيك مكتبا لسفارت ا في القدس يقوض الوضع التاريخي والقانوني للقدس .47
قالت وزارة الخارجية التركية، األحد، إن فتح جمهورية التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس، : أنقرة

ع مدينة القدس، الذي يعتبر من العوامل األساسية للصراع خطوة تخدم محاوالت تقويض وض
ودعت الخارجية التركية في بيان صحفي، المجتمع الدولي، إلى "احترام  الفلسطيني اإلسرائيلي.

الوضع التاريخي والقانوني للقدس والمعايير الدولية لحل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني 
"نعرب عن قلقنا من فتح التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس، التي وقالت في بيانها:  اإلسرائيلي".

 تضمن قرارات األمم المتحدة وضعها القانوني".
 14/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ال الل األحمر القطري يقدم أج زة غسيل كلى لمستشفيات غزة .48

جهاز غسيل كلى لمستشفيات وزارة  11قديمه أعلن الهالل األحمر القطري عن ت: قنا –الدوحة 
بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي  الصحة في قطاع غزة،
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جاء ذلك ضمن مشروع "دعم خدمات غسيل الكلى بقطاع غزة"، الذي يدعمه الهالل  بالقطاع.
 ة.مستشفيات تابعة لوزارة الصحة في غز  3األحمر القطري وتستفيد منه 

 14/3/2021، الشرق، الدوحة
 

 ما سر العالقة بين حماس ودحالن؟ .49
 محمد عايش
يتقاطر رموز ورجال تيار محمد دحالن على قطاع غزة تباعًا منذ أسابيع، ويتم استقبالهم هناك 

(، وذلك على الرغم من أن بعضهم وربما أغلبهم VIPاستقبال الفاتحين بعد أن يدخلوا عبر بوابات الـ)
وأصبح واضحًا بمنها تعطلت ولن يتم تنفيذها، في الوقت الذي صدرت بحقهم أحكام قضائية سابقة 

 تلتزم فيه حركة حماس الصمت دون أية إيضاحات حول حقيقة ما يجري.
من الواضح أن ثمة تحالف غير معلن بين حركة حماس التي تحكم قطاع غزة وبين تيار محمد 

، 2006ي أعقاب انتخابات العام دحالن، وأنَّ هذا التحالف قفز عن األزمات السابقة التي ظهرت ف
وهي االنتخابات التي أدت الى أسوأ اقتتال داخلي فلسطيني، وهو االقتتال الذي انتهى بانقسام تام 

 بين الضفة وغزة، وقطيعة شبه كاملة بين حركتي حماس وفتح.
صة ثمة كثير من الغموض في العالقة بين حماس ودحالن، وهي عالقة تثير كثيرًا من األسئلة خا

مع العودة المفاجئة لرجال دحالن الى غزة، والتي تُبررها حماس بمنها تتم تنفيذًا للمصالحة المجتمعية 
التي تم التوصل اليها لطي صفحة االقتتال، إال أن هذا االدعاء ال يبدو مقنعًا بسبب أن هذه العودة 

فيذ شيء منها، وقد أكل تمتي بعد سنوات على التوصل الى تلك المصالحة، وهي مصالحة لم يتم تن
 عليها الدهُر وشرب، ويتم اليوم استدعاؤها لتبرير ما يجري ليس إال.

يمتي في أعقاب  -المنشقين عن فتح والذين تسميهم حماس "التيار االصالحي"-عودة رجال دحالن 
أنه  االتفاق على إجراء االنتخابات، وهو اتفاق تم برعاية مصرية، كما أن تيار دحالن أعلن صراحة

سيشارك في االنتخابات المقبلة وأنه ُيرحب بإجرائها، فيما يمتي هذا التحرك بعد سنوات من أموال 
ومساعدات قام دحالن بضخها في قطاع غزة، األمر الذي يعني أنه سيخوض االنتخابات ولديه 

 قاعدة من المؤيدين ومن المؤكد أنه سيحصد عددًا من المقاعد في المجلس التشريعي.
 2016التحركات ُتعيد الى األذهان تقريرًا خطيرًا نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في عام هذه 

ويقول فيه إن "ثمة خطة لدى ثالث دول عربية وبموافقة إسرائيلية من أجل تنصيب دحالن بدياًل 
لعباس على رأس السلطة الفلسطينية"، والالفت أن هذه الدول العربية الثالث هي التي ضغطت 

من أجل إجراء االنتخابات الفلسطينية، كما أن  -أي بعد أربع سنوات على نشر التقرير -مؤخراً 
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أن "واشنطن تدرس استبدال  2020السفير األمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان قال أواخر العام 
 عباس بدحالن".

هذه المعلومات تدفع الى االعتقاد بمن حماس تعرضت الى ضغوط هذه الدول المشار اليها التي تريد 
بوابة غزة وبواسطة  إعادة دحالن الى المشهد السياسي الفلسطيني، وبذلك فإن دحالن سيعود عبر

التحالف مع حماس، وبعد االنتخابات سيكون قد أصبح جزءًا من المشهد الفلسطيني وأحد مكوناته 
السياسية، ومنافسًا حقيقيًا لحركتي فتح وحماس معًا بفضل الدعم الخارجي والتمويل المفتوح الذي 

 يحصل عليه من دول الخليج.
ات القادمة ستنتهي الى تعميق االنقسام وتعزيزه واالبتعاد أكثر الكارثة في هذا المشهد هو أن االنتخاب

عن المصالحة الداخلية، إذ سُيصبح االنقسام بين ثالثة قوى بداًل من اثنتين، واألهم من ذلك أن 
تحالف حماس مع دحالن يتناقض بالضرورة مع مساعي المصالحة مع الرئيس محمود عباس، إذ 

الذين يتحالفون مع المنشقين عن حركته؟ وكيف يتصالح مع من كيف يمكن لعباس أن يتصالح مع 
 يقومون بتسليم القطاع لخصومه؟

والخالصة هي أن ما يجري فلسطينيًا اليوم هو أن االنتخابات القادمة ستؤدي الى مزيد من االنقسام، 
زق أكبر وأن حركة فتح يتم تفتيتها وتقسيمها الى حركتين، بينما ستجد حركة حماس نفسها أمام مم

بمنها جعلت لنفسها خصمين بداًل من واحد، ويصبح إنهاء االنقسام مع االثنين أصعب بكثير من 
إنهائه مع أحدهما، هذا فضاًل عن أن تفتيت حركة فتح ال مصلحة للشعب الفلسطيني به، كما أن 

ينيين فتح أبواب قطاع غزة أمام أجندات خارجية ومال سياسي أجنبي لن يكون في مصلحة الفلسط
 بكل تمكيد بمن فيهم حركة حماس.

 14/3/2021، "21موقع "عربي 
 

 ناصر القدوة ويحيى السنوار ومستقبل المش د السياسي .50
 حسام الدجني

أحداث دراماتيكية حصلت في األيام القليلة الماضية في فلسطين، الحدث األول هو إجراء انتخابات 
الحركة في إقليم قطاع غزة، والحدث الثاني فصل  حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( الختيار رئيس

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدبلوماسي المعروف د. ناصر القدوة، بسبب رفضه قرار حركته 
 المشاركة في االنتخابات التشريعية بقائمة بعيدة عن التنظيم.

 أواًل: انتخابات حماس الداخلية في قطاع غزة.
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حالة جدل رافقت قرار حركة حماس بإجراء انتخاباتها الداخلية قبل االنتخابات التشريعية، إذ المنطق 
يقول بضرورة تمجيل هذه االنتخابات لما بعد االنتخابات الفلسطينية، خوًفا من عواقب محتملة 

لًبا على قدرة تحصل بعد االنتخابات في أغلب الدول واألحزاب في العالم، وهذه العواقب قد تنعكس س
حماس على خوض المعترك االنتخابي، لكن الحركة رسمت لوحة جميلة لم ينجح التيار التقدمي في 
قليمية لمتابعة االنتخابات ونتائجها  الحالة الفلسطينية في رسمها منذ سنوات، ما دفع أوساًطا دولية وا 

الديمقراطية للعالم، التي تقوم وعواقبها، واستفزت )إسرائيل( التي تحاول باستمرار تصدير صورتها 
على قاعدة أن دولة االحتالل اإلسرائيلي هي الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق األوسط، ما دفع 
إعالمها للتشكيك بالعملية االنتخابية، وهو يدل على نجاح حماس في تقديم نموذج ديمقراطي يشار 

بين يحيى السنوار ونزار عوض هللا، بفارق ضئيل  إليه بالبنان، ولكن نتيجة انتخابات حماس الداخلية
جدًّا لمصلحة األول، تعكس مجموعة من الرسائل التي تحتم على السيد السنوار وضعها على أجندة 

 مكتبه في دورته األخيرة.
يخسر االنتخابات؟  السؤال الرئيس هنا: هل من فرق بين السنوار وعوض هللا؟ ولماذا كاد السنوار

 وما أهم الملفات التي ينبغي أن ينتبه إليها السنوار؟
الفرق بين السنوار ونزار عوض هللا: ال شك أن لكل شخص كاريزما خاصة به، ونمط تفكير مختلًفا 
إلى حد ما، لكن من يبحث في مسيرة حماس يصل إلى نتيجة مهمة، وهي أن من يحكم حماس هي 

ى أهمية الفرد في التمثير في المؤسسة، وهو ما يطرح سؤال عن سبب تراجع المؤسسة ال الفرد، عل
 شعبية السنوار داخل التنظيم إلى هذا الحد؟

يحيي السنوار في دورته حقق إنجازات مهمة، لعل أهمها توطيد عالقات حماس مع القوى الوطنية 
 –ا الجهاد اإلسالمي واإلسالمية، ففي دورته وصلت عالقات حماس مع فصائل المقاومة )تحديدً 

الجبهتين الشعبية والديمقراطية وغيرها من الفصائل األخرى( إلى مستويات متقدمة وصلت إلى درجة 
التحالفات، وانعكست على األجنحة المسلحة بغرفة العمليات المشتركة ومناورة الركن الشديد، أيًضا 

يار اإلصالحي برئاسة النائب محمد يسجل لحركة حماس وعلى رأسها السنوار ترتيب العالقة مع الت
دحالن، وأثر ذلك على تحسين العالقة بين حماس والقاهرة التي شهدت قطيعة سياسية مع وصول 
الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، وعلى ملف المصالحة المجتمعية، كما يسجل لقيادة السنوار 

لسلمي عبر مسيرات العودة وكسر ومن خلفه مؤسسات الحركة بناء توافق وطني على النضال ا
 استراتيجياتالحصار، وبناء تفاهمات تخفف من الحصار عبر المشاريع القطرية واألممية، وتبني 

ردع لالحتالل تحقق بعض األهداف دون الدخول في مواجهة عسكرية في وقت يعاني فيه شعبنا 
 ويالت الحصار، وتراجًعا في مشاريع اإلعمار.
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نجازات تسجل للسنوار، ولكن ليس السنوار الفرد بل المؤسسة التنظيمية ما سبق وغيره من اإل
بمكملها، وهذا سيحدث أيًضا لو جاء نزار عوض هللا أو غيره، وهو ما يعيدنا للسؤال الثاني، وهو: ما 

 األسباب الحقيقية التي ساهمت في ضعف شعبية يحيى السنوار داخل أروقة تنظيمه؟
 خلف تراجع شعبية السنوار، وهي: -وج ة نظريمن -ثمة ثالثة أسباب تقف 

البيئة السياسية التي رافقت دورته من عقوبات فرضتها السلطة الفلسطينية، وحصار صهيوني ظالم 
فاقم الواقع اإلنساني وانعكس على المواطن عموًما وعلى مؤسسات التنظيم على وجه الخصوص، 

بين في التغيير، إضافة إلى أن ثقافة التغيير لدى وهو ما زاد من نسبة الرافضين هذا الواقع والراغ
ما  الناخب هي سمة موجودة في كل الدول واألحزاب التي تتبنى الديمقراطية وأداتها االنتخابية.

حصل في العملية االنتخابية من بعض المخالفات التي لم تعهدها الحركة من قبل ضاعف من 
 التنظيم. زيادة حدة االستقطابات داخل الصوت العقابي.

 وفًقا لما سبق إنني أنصح القائد يحيى السنوار بما يلي:
 العمل على إصالح ما أفسده النظام االنتخابي الجديد نظاًما والعملية االنتخابية أداة.

وضع ملف الحصار وموارد قطاع غزة )ملف الغاز( على رأس جدول أعماله بما يحقق العدالة 
لتحسين نسبة رواتب  –غير الضرائب والجباية–عن مصادر دخل االجتماعية، والبحث بكل الوسائل 

الموظفين الحكوميين وباقي مكونات شعبنا، والبحث في تفكيك أزمة حماس المالية التي تعانيها 
 بعض مؤسسات الحركة وكوادها.

ضم بعض المعارضين له مستشارين، حتى يكون على اطالع على كل شاردة وواردة تدور من 
 حوله.
اح على مكونات التنظيم المختلفة، وعلى مكونات المجتمع الفلسطيني واالستماع لهم دوريًّا، كما االنفت

 كان في بداية دورته السابقة.
 ثانًيا: فصل عضو اللجنة المركزية ناصر القدوة.

يحق لحركة فتح فصل أي عضو ال يلتزم بقراراتها، ولكن هذا مرتبط بمنسوب الديمقراطية في 
التزمت فتح بمؤتمرها العام دوريًّا، وكانت قيادة فتح منتخبة من القاعدة، فلن يجرؤ أحد الحركة، فلو 

على تجاوز قراراتها، وسيكون الفصل منطقيًّا وطبيعيًّا، ولكن منطق الهيمنة ال يقبله أحد، فلم تعد فتح 
ا، فهي شمن كل فلسطيني لكونها حركات تمسك بزمام ا لحكم والقرار أو حماس شمًنا تنظيميًّا خاصًّ

 السياسي الذي يحدد مصير شعبنا.
ولكن المفارقة في توقيت الفصل إذ يتزامن مع قرب االنتخابات العامة التي تتطلب وحدة تنظيمية 
وعماًل مشترًكا لالرتقاء بالحركة وتحقيق نتائج تعبر عن تطلعاتها، وتطلعات مناصريها، وتتزامن 



 
 
 
 

 

 27 ص             5484 العدد:             3/15/2021ثنين إلا التاريخ: 

 

                                    

التي تجعل الغيورين على فتح في موقف ال يحسدون  أيًضا مع مشهد انتخابات حماس الداخلية
عليه، فالمقارنة لدى جماهير فتح تعزز من إحباطهم، وعند النخب السياسية المقارنة تعزز من 
سيناريوهات تمجيل االنتخابات، بسبب عدم جهوزية فتح مقابل جهوزية خصمها السياسي حركة 

 حماس.
 14/3/2021فلسطين أون الين، 

 
 الساالم باين إسرائايال والاعارب تاواصال طريقا ااا باقاوةقاافالااة  .51

 يال زيسرإ
زيارة رئيس الوزراء إلى االمارات،  -إلغاء  وليس -شماتة بعض وسائل االعالم في إسرائيل بتمجيل 

مع األردن، تدل على مزاج المحللين أكثر مما تدل على وضع العالقات بين « األزمة»بسبب 
 إسرائيل وبين العالم العربي.

فالزيارة إلى االمارات ستنعقد على نحو شبه مؤكد في الزمن القريب، وكذا العالقات مع األردن 
مر عادت منذ اآلن، إلى مسارها، مهما كان معقدا ومليئا بالتحديات، وذلك ألن ستعود، وفي واقع اال

 عملية اختراق األسوار وخروج إسرائيل إلى المجال لم يعد ممكنا وقفه.
ان لصور المصافحة، العناق، وتبادل القبالت، مثلما إلنزال األيادي واالهانات توجد اهمية. ولكنها 

ت بديال عن الواقع على االرض. هكذا تبين منذ التسعينيات الجميلة ليست كل شيء، وبالتمكيد ليس
لمهندسي السالم ممن سعوا إلى اقناع الجمهور في إسرائيل بتمييد تنازالت بعيدة االثر مقابل عرض 

 عابث للسالم الحار مع الفلسطينيين أو مع السوريين.
بين إسرائيل والبحرين واالمارات وفي أعقابها أيضا اتفاقات التطبيع « اتفاقات ابراهيم»عندما وقعت 

مع السودان ومع المغرب، انطلق االدعاء بمن هذا ليس اختراقا تاريخيا، وان كل رغبة الدول العربية 
عوا عندنا بمن هي التقرب من إدارة ترامب. وما أن غادر الرئيس ترامب البيت االبيض حتى توق

 اتفاقات السالم ستنهار وان العرب سيديرون اآلن ظهرا باردة إلسرائيل.
الواليات  ألصدقاءغير ان ما حصل هو العكس تماما. فرغم الكتف الباردة من جانب ادارة بايدن 

قط المتحدة في الخليج ورغم مصالحاته مع االيرانيين، فان العالقات بين إسرائيل ودول الخليج آخذة ف
 في التوثق.

صحيح أن رئيس الوزراء لم يصل، االسبوع الماضي، إلى االمارات، ولكن بدال منها جاءت البشرى 
 مليارات دوالر في االقتصاد اإلسرائيلي. 10بمن االمارات ستستثمر 
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هو الخليط المظفر الذين بين اعتراف الحكام بالفضائل االقتصادية، « اتفاقات ابراهيم»ان تميز 
ة، والسياسية الهائلة التي ينطوي عليها توثيق العالقات مع إسرائيل، الى جانب الحرارة والود االمني

اللذين تستقبل بهما إسرائيل في الرأي العام في الخليج. وكما هو معروف فليس هذا هو الوضع في 
لعودة الى العالقات مع إسرائيل وال يدعون ل بمهميةالدول العربية االخرى، حيث يعترف المواطنون 

وضع الحرب معها، ولكن من جهة اخرى ليسوا مفعمين، على اقل تقدير، بالحرارة والحماسة بالنسبة 
 إلسرائيل، ويصعب عليهم التغلب على رواسب الماضي.

االردن مثال جيد على ذلك، والحراكات في العالقات معها ليست موضوعا بنيويا، دون صلة بهوية 
الحكومة في إسرائيل. فالمؤسسة االردنية، على رأسها العائلة المالكة، الحاكم االردني او تركيبة 

تعترف بالمصلحة االردنية في الحفاظ على العالقات مع إسرائيل، وتبدي اهتماما بالثمار االقتصادية 
وغيرها التي يمكن أن تستخلص منها. ولكنها أسيرة في ايدي الشارع االردني الذي درج على أن 

في المشاكل الداخلية، عبر العداء إلسرائيل. تبدي إسرائيل تفهما وتمر على ذلك  ينفس إحباطاته
مرور الكرام، وكذا االردنيون يبدون صبرا في كل مرة يصطدمون فيها بمصاعب تضعها البيروقراطية 

 في إسرائيل في ظل عدم الحساسية تجاه الواقع االردني.
الصارخة في الصحف هي عابرة، فقافلة السالم ولكن هذه العواصف في فنجان الشاي والعناوين 

تسير على أرض صلبة من القوة اإلسرائيلية، أمنيا،  ألنهاتواصل طريقها. هذه القافلة ال يمكن وقفها، 
 سياسيا واقتصاديا، حيث بات يعترف بها كل جيرانها.

 «إسرائيل اليوم»
 15/3/2021األيام، رام هللا، 
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