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 هآرتس: نتنياهو يتعهد لناخبي  بضم الضفة رغم وجود بايدن .1

د بنيامين أكدت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، أن رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكو : يحيى عياش
تنفيذ خطة الضم بالضفة الغربية، أو نتنياهو، يظهر لناخبيه أنه "لن يمنعه أي رئيس أمريكي من 

سب "هآرتس"، في مقال للكاتب السياسي عكيفا إلدار، وبح فرض نظام فصل عنصري فيها".
كبها هو "، فإن نتنياهو تلقى موافقة ضمنية من بايدن، على االنتهاكات التي يرت21وترجمته "عربي

اخبيه أنه لن يقف أي رئيس أمريكي وعصابته بحق الديمقراطية اإلسرائيلية، مشيرة إلى أنه أظهر لن
ولفتت إلى أن إدارة بايدن سارعت  وفرض نظام عنصري فيها.في طريقه، لضم الضفة الغربية، 

 هاي. مؤخرا، إلى الوقوف إلى جانب نتنياهو في صراعه مع المحكمة الجنائية الدولية في ال
 17/3/2021، "21موقع "عربي 

 
 أشتية: نريد من إدارة بايدن تنفيذ التعهدات واستئناف المساعدات .2

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أنه وعددا من المسؤولين الفلسطينيين، بينهم  رام هللا:
اإلدارة األميركية رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، أجروا اتصاالت مع 

تقوم على »وأوضح أن هذه االتصاالت  و بايدن، وفقًا لوكالة األنباء األلمانية.الجديدة برئاسة ج
شيء واحد: نريد من اإلدارة األميركية أن تنّفذ تعهداتها بإعادة افتتاح القنصلية األميركية في القدس 

ستئناف المساعدات، بما في ذلك الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وا
ونقلت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( عنه القول في  «.نروا( ومستشفيات القدسلـ)أو 

نريد عالقات ثنائية مع الواليات المتحدة، وليست مبنية على العالقات مع »مقابلة تلفزيونية: 
يكًا وم أميركي باعتبار منظمة التحرير شر وقال إن القيادة الفلسطينية تتطلع إلى مرس «.إسرائيل

أساسيًا في عملية السالم، ما يعني إلغاء جميع القوانين المعادية، بما في ذلك قانون يعّد منظمة 
 «.تنظيمًا إرهابياً »التحرير 

 17/3/2021، الشرق األوسط، لندن
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 دولتينأبو ردينة: ندين اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب التي تدمر حل ال .3

الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، االعتداءات اإلسرائيلية دان الناطق : رام هللا
المتواصلة بحق الفلسطينيين، بينها ترحيل عائالت في حي الشيخ جراح بالقدس، قائاًل إنها لن تجلب 

لمجتمع الدولي، والقضاء السالم واالستقرار ألحد، وتستهدف تدمير حل الدولتين المدعوم من قبل ا
 رص تحقيق السالم من خالل المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية.على ف

منزل فلسطيني  100االعتداءات المتمثلة بقرارات محاكم االحتالل اإلسرائيلي بهدم »ورفض أبو ردينة 
لشيخ جراح ة افي حي البستان داخل سلوان، واالستيالء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطق

وطالب أبو ردينة، الرباعية الدولية ومجلس األمن الدولي واإلدارة األميركية  .محتلةبمدينة القدس ال
التي أعلنت رفضها لإلجراءات أحادية الجانب ودعمها لحل الدولتين، بالضغط على الحكومة 

 الدولية، والقانون الدولي.اإلسرائيلية لوقف هذه االنتهاكات الخطيرة المخالفة لكل قرارات الشرعية 
 17/3/2021، الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وك

 
 مليون دوالر 60اشتية: إنشاء مدارس جديدة وتوسعة القائمة با .4

وهجرة الفلسطينيين من أراضيهم  1948قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه "بعد نكبة عام  :رام هللا
ليم من م ومقدراتهم، أصبح التعليم استراتيجية بقاء، واآلن انتقل التعوتشريدهم وتجريدهم من ممتلكاته

وأضاف: "التعليم في فلسطين ليس محو أمية، فنسبة األمية في  استراتيجية بقاء إلى التميز واالبداع".
العالم، فالتعليم هو من أجل االبداع والتميز بشقيه صفوف الشعب الفلسطيني هي من األقل حول 

وأشار إلى أن قطاعي التعليم والصحة ستكون لهم الحصة الكبرى في الموازنة  جماعي".الفردي وال
مليون دوالر لبناء مدارس  60للعام الحالي، قائاًل: "تم العام الماضي والذي سبقه صرف مبلغ نحو 

 يا طاقة شمسية ومبان  إدارية وييره".جديدة، وتوسعة القائم وتثبيت خال
 17/3/2021، القدس، القدس

 
 كورونا تسّلم أول دفعة من لقاحاتتالسلطة الفلسطينية  .5

من مبادرة  19 -تسلمت السلطة الفلسطينية أمس )األربعاء( دفعة أولى من لقاحات كوفيد  رام هللا:
العالمية، األمر الذي يعزز عملية التطعيم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع يزة، وفق  كوفاكس
بيونتيك  -ألف جرعة من لقاح فايزر  38ينية إن زارة الصحة الفلسطوقال متحدث باسم و  رويترز.
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 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا 24ستستخدم في التطعيمات ابتداء من يوم األحد بينما سيتم تخزين 
 «.لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية»

 18/3/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 ورية في مجلس وزراء الداخلية العربضل فيلم للسالمة المر فلسطين تحصد جائزة أف .6
منحت األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، مساء األربعاء، جائزة أفضل : تونس
جاء ذلك في ختام المؤتمر  في مجال السالمة المرورية إلى وزارة الداخلية في دولة فلسطين.فيلم 

العرب عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بحضور  ة في وزارات الداخليةلقادة ومسؤولي الشرط 44الـ
 ممثلين عن قادة الشرطة في الدول العربية.

 17/3/2021، القدس، القدس
 

 الفلسطينية قانونيا وسياسياالفلسطينية تؤكد وحدة األراضي  اختتام حوارها بالقاهرة: الفصائل .7
اء جلسات الحوار الوطني المنعقدة في الفلسطينية األربع: اختتمت الفصائل تامر هنداوي  -القاهرة

وبحسب البيان الختامي الصادر عن جلسات الحوار التي امتدت ليومين،  العاصمة المصرية القاهرة.
االنتخابات المركزية الفلسطينية، وقعت  برئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنة

ابات الفلسطينية على ميثاق شرف أكدوا خالله حرصهم على سير الفصائل المشاركة في االنتخ
االنتخابية في كافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسود التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة العملية 

العامة وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة 
 النتخابية.النتخابي واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية اااللتزام بالقانون ا
ناقش المجتمعون بمسؤولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه “وأضاف البيان: 

ابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني استنادا للمرسوم الرئاسي القضية الفلسطينية وإجراء االنتخ
يناير/ كانون الثاني الماضي وسبل تعزيز الشراكة الوطنية وتم االتفاق على سبل  15الصادر في 

 ”.معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة
ات المشاركون إلى تقرير لجنة االنتخابات المركزية وحول سير اإلعداد لالنتخاباستمع “وزاد البيان: 

االنتخابية بشفافية ونزاهة التشريعية واالتفاق على حلول الموضوعات العالقة بما يضمن سير العملية 
وقدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تقريرا  ”.عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني

الوطني حول رؤيتها لوضعية المجلس المنظمة حيث ناقش المجتمعون آليات تشكل المجلس تفصيليا 
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طينية باعتبارها الممثل الجديد وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلس
 الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم  واتفق المشاركون في جلسات الحوار على اعتبار األمناء العامين في
الفلسطينية قانونيا وسياسيا وعلى ضرورة أن تجرى التوافق عليه، وأكدوا على وحدة األراضي 

قدس والضفة الغربية وقطاع يزة والتصدي ألي إجراءات قد تعيق إجراءها االنتخابات القادمة في ال
لمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقا خاصة في القدس، وعلى استكمال تشكيل القيادة الموحدة ل

 لبيان األمناء العامين األخير.
 17/3/2021، س العربي، لندنقدال

 
 إاّل بشروطنا لألسرى  ال تباُدل ..حماس ُتجّدد موقفها إلبرام صفقة .8

، أن الحركة جّددت، على هامش «حماس»، من مصادر في «األخبار»علمت : رجب المدهون 
، أو الجارية في القاهرة، استعدادها إلبرام صفقة تبادل لألسرى قبل االنتخابات الفلسطينيةالحوارات 

، «برات العامةالمخا»اإلسرائيلية، أو بعدهما. لكنها شّددت، أمام المسؤولين المصريين في جهاز 
الل على موقفها القاضي بالتزام االحتالل شروطها، وما وصلت إليه المباحثات في هذا الملّف خ

، يحيى السنوار، في يزة، الفائز بدورة ثانية أخيراً « حماس»تفيد المصادر بأن قائد و  العام الماضي.
الجديدة، مشيرة إلى أنه تعّهد، في أّول تصريح يضع قضية األسرى على رأس أولوياته خالل دورته 

أننا( سنكون »)واعدًا بـ له بعد االنتخابات الداخلية، بأنه لن يّدخر جهدًا في العمل لتحرير األسرى،
 «. وسائر أسرانا وأسيراتنا على موعد قريب مع الحرية

ل، طلب الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في مؤتمر مشترك مع نظيره األلماني، اق متصوفي سي
إلنهاء « حماس»فرانك فالتر شتاينماير، في القصر الرئاسي في برلين أّول من أمس، الوساطة لدى 

ا شّدْدُت على أننا لن نتوقف حتى يعود أوالدن». وقال ريفلين: 2014عة جنود في يزة منذ أسر أرب
 لمان مشاركتهم في هذه القضية. ، ُمجّددًا طلبه مواصلة األ«المحتجزون لدى حماس إلى ديارهم

 18/3/2021، خبار، بيروتاأل
 

 للتغلب على االعتقال ألعضاء التشريعي "االستبدال"الفصائل الفلسطينية تتفق على قانون  .9
أعمال المجلس التشريعي  بهدف تفويت الفرصة على االحتالل، لتعطيل”: القدس العربي“ –يزة

القادم، من خالل حمالت اعتقال قد تضعف أحد الكتل، جرى القادم، المنتظر انتخابه في شهر مايو 
ة المصرية القاهرة، على التوافق بين قادة الفصائل الفلسطينية، التي عقدت اجتماعات في العاصم
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طالق سراحه، فيما جرى أيضا االتفاق استبدال العضو المعتقل، بآخر من القائمة االنتخابية، لحين إ
أن قادة ” القدس العربي“وعلمت  نتخابات.على أن تكون وزارة العدل هي المرجعية العامة لال

لسات الحوار التي عقدت في الفصائل ومن أجل تجاوز عقبات االحتالل، اتفقوا في أول أيام ج
اعتماد آلية، يجري  م االتفاق علىومن أجل ذلك ت ”.تحصين المجلس“القاهرة، على بند يهدف إلى 

إقرارها قانونيا من المجلس الجديد وبأسرع وقت، تتمثل بأن يحل مكان النائب المعتقل، أول شخص 
ئزين في نفس القائمة، ليحل محله حتى في ذات القائمة، لم يحالفه الفوز، والذي يكون بعد آخر الفا

 خروج المعتقل من السجن.
ركة حماس، أنه جرى االتفاق في القاهرة، على عضو المكتب السياسي لح من جهته أكد خليل الحية

أن تكون المرجعية القانونية والعدلية لالنتخابات هي مرجعية واحدة ممثلة بوزارة العدل الفلسطينية في 
 الغربية.قطاع يزة والضفة 

 17/3/2021، القدس العربي، لندن
 

 ة موّحدةتوافق بين حركتي فتح وحماس على تشكيل قائم .10
شينخوا: كشف مصدر فلسطيني مطلع النقاب أمس، عن توافق بين حركتي فتح" و"حماس"  -زة ي

وقال  على تشكيل قائمة انتخابية موحدة لخوض االنتخابات التشريعية المقررة في أيار المقبل.
دي المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء "شينخوا"، إن اجتماعات ثنائية جرت بين وف

ر أن "فتح" و"حماس" في القاهرة أفضت إلى تقدم وتوافق كبيرين لتشكيل قائمة موحدة. وذكر المصد
الستكمال "فتح" و"حماس" ستعقدان المزيد من االجتماعات الثنائية بعد انتهاء مباحثات الفصائل 

ترط وأوضح المصدر أن حماس تش التوافق على القائمة المشتركة وحصة كل طرف من المرشحين.
تضم القائمة الموحدة كتاًل أخرى من باقي الفصائل حتى تكون مقنعة أكثر للمضي في الخطوة أن 

قوى وبحسب المصدر، فإن اتصاالت سُتجرى مع  للجمهور الفلسطيني بوصفها قائمة وطنية موحدة.
ها فلسطينية أخرى لضمها إلى القائمة أبرزها فصائل في منظمة التحرير سبق أن أعلنت استعداد

 للمشاركة في قائمة موحدة مع فتح.
 18/3/2021األيام، رام هللا، 

 
 الرجوب: مستمرون باالنتخابات وال تغير على الجدول الزمني .11

لحركة "فتح"، رئيس وفدها لحوار القاهرة جبريل وفا: أكد أمين سر اللجنة المركزية  -القاهرة 
لته الثانية على أرض مصر الشقيقة له الرجوب، أن عقد جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في جو 
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إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، دالالت كبيرة للفلسطينيين، بأننا جادون إلنهاء هذا االنقسام و 
وقال الرجوب، في تصريحات لعدد من  الشعب الفلسطيني. ورسالة للعالم بأنه آن األوان إلنصاف

، ني الفلسطيني التي عقدت بالقاهرةالحوار الوط الصحافيين عقب اختتام الجلسة الثانية من جلسات
إن هناك قرارًا إسرائيليًا وتهديدًا للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بوقف العملية االنتخابية 

قول إن قرارنا استراتيجي ومستمرون وال تغير على الجدول الزمني، وال على وعدم إجرائها؛ ونحن ن
ودنا كفصائل بمصر هو تعبير ملموس ورد على هذه الغطرسة، وهذا اآلليات المتفق عليها، ووج

 معركتنا مع االحتالل اإلسرائيلي.السخف اإلسرائيلي واالنتخابات جزء من 
 17/3/2021(، وفا)والمعلومات الفلسطينية  األنباءوكالة 

 
 لحماس عضوية المكتب السياسيبتكشف سر تأخر تمثيل المرأة الشنطي  .12

سائي منتخب في المكتب السياسي لحركة )حماس(، سر تأخر لشنطي أول عضو نكشفت د. جميلة ا
وقالت جميلة  تمثيل المرأة في عضوية المكتب السياسي للحركة، ووجهت رسالة للعالم والقادة العرب.

أمر صحيح إذا تحدثنا عنه كإجراء رسمي “لقاء مع الجزيرة مباشر، إن التأخر في تمثيل المرأة في 
كنا موجودات في صنع القرار في أعلى “وتابعت  ”.ال يعني أبًدا أن المرأة كانت مغّيبة علني، لكنه

ا حق التصويت المؤسسات الرسمية الحركية وكنا مع أعلى قرارات القيادة، لنا رأي في كل القضايا ولن
 ”.ولنا اتصاالت مباشرة مع القيادات وهذا ليس بأمر جديد علينا

ولنا إلى عضوية المكتب السياسي حتى عام فقط هي التي كانت تمنع وصالدواعي األمنية “وأضافت 
حيث أجريت آخر انتخابات، ألن الوجود في هذا المكتب يعني االستهداف من قبل إسرائيل،  2014

 ”.فكان مسؤولو الحركة يريدون تجنيبنا االستهداف المباشر
لت بقضايا بالدها الداخلية األمر الذي وعلى الصعيد العربي، قالت جميلة إن القيادات العربية انشغ

وتفرده بالفلسطينيين واالعتداء على أراضيهم ومقدساتهم دون  ”و الصهيونيالعد“تسبب في توحش 
تصد  من أحد، وطالبت بإعادة القضية الفلسطينية على طاولة األولويات العربية وتقديم ما يقوي إرادة 

 ياسية داعمة في المحافل الدولية.الفلسطينيين، ليس بالمال فقط بل بمواقف س
 17/3/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة عباس ..ن: سنشارك باالنتخاباتدحال  .13

أعلن القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحالن، عن مشاركة تّياره باالنتخابات التشريعية 
وذكر دحالن في مقابلة مع قناة "العربية" أن هذه  المقبلة، عبر قائمة سيتم اإلعالن عنها قريبا.
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وتابع متحدثا عن تياره الذي أطلق عليه  شخصيات من فتح، وأخرى من خارجها.القائمة ستشمل 
"التيار اإلصالحي بفتح": "سيكون لنا شأن عظيم في هذه االنتخابات حتى لو منعني شخصيا من 

تي يقوم ا في فلسطين، جاءت بسبب المساعدات الوأقّر دحالن بأن الشعبية التي اكتسبه خوضها".
 ات، مضيفا أن المساعدات تأتي على شكل )منح دراسية، وطبية( ويير ذلك.سنو  9بها منذ نحو 

خّصص دحالن الجزء األكبر من المقابلة التي امتدت نحو نصف ساعة، قائال إن "أبو مازن أقصى 
ضاف: "فتح لنا لكن لن يستطيعوا إقصائي منها، أو  كل من ال يكون عبدا له، ونحن لسنا عبيدا له".

ه ضدي لم يتمكن سوى من توجيه تهمة اإلساءة إلى الشرطة لي، وهي تهمة وعباس ريم كل حرب
وأضاف: "دّمر ما تم بناؤه في زمن ياسر عرفات، وبث الهزيمة في نفوس  يير صحيحة".

على أساس أن  ق فتح مع حماس يأتيوقال دحالن إن تواف الفلسطينيين، وفتح عبارة عن دكان له".
 مان أن تحصد حماس مقاعد كافية في المجلس التشريعي.يبقى عباس رئيسا لفلسطين، مع ض

وتابع أنه إذا جرت انتخابات "نصف شفافة" فسيكون وضع عباس صعبا، مؤكدا أن منافسين آخرين 
ت عديدة بينه وبين حركة أكد دحالن أن الفترة الماضية شهدت تفاهماو  له سيخوضون االنتخابات.

وأضاف عن  جزء ال يمكن تجاهله من المكون الفلسطيني. ها و"الجهاد اإلسالمي""حماس"، مضيفا أن
 "حماس": "لسنا حلفاء ولكن أيضا لسنا في حالة صراع وأنا من بادرت إلى المصالحة".

 17/3/2021، "21موقع "عربي 
 

 عززت مكانة المرأة في مناصبها القياديةالداخلية نتخابات اال : حماسرئيسة الحركة النسائية في  .14
يزة/ فاطمة الزهراء العويني: أكدت رئيسة الحركة النسائية في حركة حماس، فاطمة شراب، أن 
االنتخابات الداخلية األخيرة للحركة عززت مكانة المرأة في مناصبها القيادية، وأوقفت أي مزايدات 

ائج ت شراب في لقاء خاص مع صحيفة "فلسطين"، إلى أن نتعليها بشأن اهتمامها بالمرأة. ونبه
على أن المرأة  34االنتخابات الداخلية لحماس تحقيق عملي لميثاق الحركة الذي ينص في المادة 

الفلسطينية لها دور أساسي في الحاضر والمستقبل لدورها في صناعة التاريخ ومشروع المقاومة 
صائل األخرى كدت التوجهات نحو الوحدة مع اإلطارات النسوية للفوالتحرير وبناء النظام السياسي. وأ

كما سبق وحدث في مسيرات العودة وكسر الحصار التي تحقق من خاللها الصورة الطيبة للوحدة 
النسوية كما وحدة أبناء شعبنا، مضيفة: "سنستكمل البناء وما رسمته الدماء التي سالت على أرضنا، 

اء في األطر والتنظيمات رها من الوحدة والتوافق بيننا وبين ييرنا من النسوسترى المرأة ما يثلج صد
 المختلفة، ألننا جميعا أبناء وطن واحد وتجمعنا قضية واحدة هي تحرير فلسطين". 

 17/3/2021، فلسطين أون الين
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 لالحتالل: كرة اللهب التي تشعلها في القدس سترتد في وجهك "الجهاد" .15

كبه سلطات االحتالل من أعمال هدم في الشيخ جراح سالمي من أن ما ترتحذرت حركة الجهاد اإل
بالقدس المحتلة، هو عدوان على الشعب الفلسطيني. وأكدت، في بيان، أن االحتالل اإلسرائيلي 
سيدفع ثمن هذا العدوان، وأن كرة اللهب التي يشعلها في القدس سترتد في وجهه. وهذا ليس أول 

 20يون، بشكل عام، إن خطر الهدم اإلسرائيلي يتهدد نية. ويقول الفلسطينهديد من فصائل فلسطيت
 ألف مقدسي، يريد االحتالل سحب إقاماتهم. 140ألف منزل فلسطيني في القدس المحتلة، تؤوي 

 18/3/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 اشتباكات مسلحة مع قوات االحتالل في جنين .16

(، اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات 3-17) مدينة جنين، فجر األربعاءشهدت : جنين
وأفادت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة دارت مع قوات  االحتالل خالل اقتحامها المدينة.

وأوضحت أن  االحتالل في شارع جنين الناصرة المؤدي إلى حاجز الجلمة، شمالّي جنين.
لنار واشتبكوا المنطقة، أطلق خاللها مسلحون اخالل انسحاب قوات االحتالل من االشتباكات دارت 

مع قوات االحتالل التي زجت بتعزيزات عسكرية، وشرعت بحمالت تمشيط ومصادرة لكاميرات 
 .المحال الواقعة فيها

 17/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 و يؤّجل زيارت  لإلمارات ُمجّددانتنياه .17
ته إلى اإلمارات، التي كان من لية، بنيامين نتنياهو، زيار أرجأ رئيس الحكومة اإلسرائي: باسل مغربي

ماراتي السابق للشؤون الخارجية، أنور المقرر إجراؤها الخميس، في ظّل تصريح وزير الدولة اإل
قرقاش، والذي يفيد بأن بالده ال تنوي التدخل في االنتخابات اإلسرائيلية، بحسب ما أوردت صحيفة 

 "هآرتس" اإلسرائيلية.
 17/3/2021، 48 عرب

  
 مستعدة للتعامل مع أي سيناريو في الجبهة الشمالية "إسرائيل"غانتس:  .18

 الشمالية.صرح وزير الدفاع بيني يانتس بان إسرائيل مستعدة للتعامل مع اي سيناريو في الجبهة 
ما  اإذوأوضح الوزير يانتس انه  الدفاع.وقال إنه من المحبذ اال يختبر الجانب اللبناني قوة جيش 
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را ستلحق بالطرفين يير ان الخسائر التي سيتكبدها لبنان ستكون اندلعت حرب او معركة فان اضرا
وكشف يانتس عن وجود آالف المنازل في لبنان تحتوي على يرف لتخزين  كبيرة.فادحة الى درجة 

الصواريخ مشددا على ان جيش الدفاع سيضرب هذه الغرف من منطلق حماية مواطني إسرائيل 
وأضاف يانتس ان كون  اللبنانيين.دم المساس بالمدنيين بالتزامن سيعمل قدر المستطاع على عو 

 لبنان يمر بفترة صعبة ال يبشر بالخير، وعليه تواصل إسرائيل االستعداد على جميع الجبهات.  
 17/3/2021، هيئة البث اإلسرائيلي مكان

 
 فاألوروبيون بعدهم "ةالجنايات الدولي"كوخافي: إذا حوكم إسرائيليون في  .19

حذر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، نظراءه األوروبيين، من أن عدم  تل أبيب:
تحركهم إلى جانب جيشه وحكومته ضد محكمة الجنايات الدولية في الهاي، التي تسعى للتحقيق في 

التالية في الدور من ا ممارسات تل أبيب في المناطق الفلسطينية )المحتلة(، سيجعل جيوش أوروب
الجنود اإلسرائيليون يفعلون كل شيء لتجنب إيذاء المدنيين األبرياء. »وقال كوخافي:  بعد جيشه.

نحن في عصر جديد من الحرب، وهو أمر شديد التعقيد، ويجب على المحكمة الجنائية الدولية أن 
 «.تكيف نفسها مع الواقع الجديد

 18/3/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 مان، قطر والنيجر"وقع اتفاقيات مع السعودية، عُ ن"س زير االستخبارات االسرائيلي:و  .20
برام اتفاقيات سالم مع إن الدول االربعة القريبة من أقدر وزير االستخبارات االسرائيلي ايلي كوهين 

 قطر والنيجر في عمان،السعودية، سلطنة  هي:مس أاسرائيل، كما اشار رئيس الحكومة نتنياهو 
"قبل اقل من شهر عدت من زيارة تاريخية  كوهين في المقابلة مع موقع "واينت" انه: افريقيا. وتابع

وأضاف: ية هناك" الى السودان، وقبل اسبوع عدت من مصر، وترأست قمة امنية اقتصاد
"المصريون يرون ما يجري في المنطقة ويريدون تحويل السالم مع اسرائيل الى سالم دافئ، وبحسب 

اتفاقيات  بإبرامديراته فان هناك المزيد من الدول االخرى ذات الصلة في الخليج وفي افريقيا ستقوم تق
والتي نرى انها  -دية وقطرالخليج نحن نتحدث عن سلطنة عمان، عن السعو  يوتابع: "فسالم". 

لذلك، قبل وهذا تقدم. اضافة  إليرانتتجه نحو المعسكر الموالي للغرب، اكثر من المعسكر الموالي 
وهذا يزيد من فرص تطبيع  ألمريكان هناك انتخابات في النيجر فاز بها مرشح موال اسبوع كا

 العالقات".  
 17/3/2021اإلسرائيلي،  I24 Newsموقع 
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 تدعي نقل عشرات آالف لقاحات كورونا للسلطة الفلسطينية "إسرائيل" .21

ألف لقاح  64ئيل نقلت إلى السلطة الفلسطينية قالت تقارير إسرائيلية، األربعاء، إن إسرا: بالل ضاهر
مضاد لفيروس كورونا، الليلة الماضية، في أعقاب مصادقة وزارة األمن اإلسرائيلية على نقلها وعلى 
توزيعها بين الضفة الغربية وقطاع يزة بموجب تصاريح سيتم إصدارها، بحسب موقع "والال" 

الجيش عن  حول الموضوع، بمشاركة مندوبين وأشار "والال" إلى مداوالت جرت اإللكتروني.
اإلسرائيلي والشاباك ووزارة األمن ومجلس األمن القومي ووزارة الصحة، وأنه جرت التوصية في 
ختامها بمساعدة الفلسطينيين من أجل الحصول على اللقاحات، وبضمن ذلك بيع السلطة الفلسطينية 

ة، افيحاي أن يصادق المستشار القضائي للحكوم لقاحات من االحتياطي الموجود لدى إسرائيل، بعد
 مندلبليت، على ذلك.

 17/3/2021، 48عرب 
 

 استخدام "الجنائية الدولية" ضدنا: نعتمد على أصدقائنا األوربيين لمنع فلينير  .22
وكاالت: قال رئيس دولة االحتالل اإلسرائيلي، رؤوفين رفلين، إن )تل أبيب( تعتمد على أصدقائها 

وقوف إلى جانبها ضد استخدام محكمة الجنائية الدولية في الهاي للمساس بجنودها في أوروبا لل
تر ل مؤتمر صحفي عقده في برلين مع نظيره األلماني فرانك فالومستوطنيها. وطالب رفلين خال

شتاين ماير "المجتمع الدولي بالوقوف صفا واحدا ضد تحول إيران إلى قوة نووية والتصدي لدعمها 
إلرهابية التي تهدد )إسرائيل( واالستقرار في المنطقة". وبدأ رفلين ورئيس أركان جيش للمنظمات ا

 ميس.األربعاء جولة في ألمانيا وفرنسا والنمسا ستستمر حتى الخاالحتالل افيف كوخافي 
 17/3/2021، فلسطين أون الين

 
 اإلسرائيلي من الزوال "العمل"ناشطة نسوية تحاول إنقاذ  .23

يدة لحزب العمل ميراف ميخائيلي، ناشطة نسوية تسعى إلى إنقاذ الحزب في ة الجدالزعيم: تل أبيب
هي المرأة الثالثة التي تتزعم الحزب على مدى  االنتخابات اإلسرائيلية األسبوع المقبل، من الزوال.

 خمسين عامًا، وقد تحّولت بسرعة إلى رمز للدفاع عن المساواة بين الجنسين وتجديد اليسار. وتراجع
نفوذ وموقع حزب العمل الذي كان مهيمنا على المشهد السياسي في إسرائيل، سابقا، وأظهرت 

مبر )كانون األول( إلى انتخابات مبكرة، أنه قد ال استطالعات الرأي التي أعقبت الدعوة في ديس
ية يحصل على أي مقعد في البرلمان المقبل. وأعاد فوز ميخائيلي، الكاسح في االنتخابات التمهيد
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يناير )كانون الثاني( ، األمل في تعافي الحزب. وأشارت استطالعات الرأي األخيرة،  24للحزب في 
وكالة »في الكنيست، بحسب تقرير  120مقاعد من أصل إلى إمكانية حصول الحزب على ستة 

 54، أي ضعف ما حصل عليه في انتخابات العام الماضي. وتقّر ميخائيلي )«الصحافة الفرنسية
بعدم قدرة الحزب على مواجهة حزبي الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه  ًا(،عام

البيد. لكنها تسعى إلى المساهمة في اإلطاحة بنتانياهو  الوسطي بزعامة يائير« يش عتيد»حزب 
 عامًا متتالية في السلطة، من خالل التحالف مع أحزاب أخرى. 12بعد 

 18/3/2021، نالشرق األوسط، لند
 

 وزيرة إسرائيلية سابقة: نريد حكومة يمينية بعيدة عن العرب .24
أكدت وزيرة القضاء اإلسرائيلي السابقة أييلت شاكيد، رفضها المشاركة في أي ائتالف : أحمد صقر

. من الشهر الجاري  23مع األحزاب العربية المشاركة في انتخابات الكنيست المقبلة بتاريخ الـ
يسعى إلى التعاون ودمج المجتمع العربي في إسرائيل، لكن "يمينا" يير ، أن حزبها "وأوضحت شاكيد

عد للجلوس مع أحزاب عربية في حكومة واحدة، ألن الشراكة معها ستمنع الحكومة من اتخاذ مست
" اإلسرائيلية، أنها زارت العديد من البلدات i24وذكرت في مقابلة مع قناة " قرارات أمنية مهمة".

ث عن ، مثل الطيبة وأم الفحم، مؤكدة أن حزبها "بالتأكيد يبح1948بية بفلسطين المحتلة عام العر 
 الصوت العربي وعن المجتمع العربي، الذي يمكنه أن يكون شريكا فعاال في حزب "يمينا".

  17/3/2021، "21موقع "عربي 
 

 خبيران إسرائيليان: حراك حزبي حثيث قبل أسبوع من االنتخابات .25
حين، قبل كشف خبيران إسرائيليان عن "االستراتيجية االنتخابية األخيرة لكبار المرش: عامرأبو  عدنان

أسبوع واحد على االنتخابات"، موضحين أن "نتنياهو يحاول االستمرار في جر البيد إلى سباق 
أبيض، والتقوي على حساب العمل -رئاسة الوزراء، فيما األخير يأمل بالقضاء على حزب أزرق 

ه ميرتس، ولكن دون إسقاطهما، وبينما يسعى بينيت لسحب مقاعد من الليكود، فإن ساعر يصور و 
 على أنه سيبقى ملحقا بنتنياهو بعد االنتخابات".

"، أن "استراتيجية 21، وترجمته "عربي12وأضاف عاميت سيغال وديفنا ليئيل، بتقريرهما على القناة 
الحاسم لفتح صناديق االقتراع، تظهرهم يتجهزون لدخول المرشحين الرئيسيين األربعة في األسبوع 

، وفيما سيركز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الجهود المبذولة لتصوير 24لكنيست الـسباق ا
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قبل"، فسيحاول األخير تعزيز السباق بأنه معركة وجهًا لوجه مع يائير البيد زعيم حزب "يوجد مست
 ".موقعه على حساب رفاقه في الحزب

  17/3/2021، "21موقع "عربي 
 

 "القبة الحديدية"تعلن تحديث منظومة  "إسرائيل" .26
القبة »كشفت إسرائيل )األربعاء( عن النسخة الجديدة من درعها المضاد للصواريخ  تل أبيب:

ي الفلسطينية في يزة ولبنان وسوريا والذي بات قادرا الذي تنشره على الحدود مع األراض« الحديدية
وأعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني  «.متزامن»تراض صواريخ وطائرات دون طيار بشكل على اع

جرى اختبار القبة الحديدية لمجموعة متنوعة من السيناريوهات المعقدة )...( »يانتس في بيان أنه 
سيتم تسليم هذه النسخة »وأضاف «. صواريخ بشكل متزامن وتم اعتراض طائرات دون طيار ودفعة

« تعزيز»بهدف « ايات عمالنيةدة من نظام القبة الحديدية إلى القوات المسلحة والبحرية لغالجدي
 القدرات المضادة للصواريخ لدى الدولة العبرية.

 16/3/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 أثبتت فشلنا االستخباري خبيرة إسرائيلية: الثورة السورية  .27
بتت فشال في التنبؤ لية، أن الثورة السورية، أثاعتبرت خبيرة عسكرية إسرائي: عدنان أبو عامر

وأكدت أن أيا من أجهزة  االستخباري في ما يتعلق بسوريا، ما تسببت بحرج شديد داخل إسرائيل.
والمفاجئة في سوريا، فضال عن الحرب التي مخابرات إسرائيل، لم تستطع توقع األحداث الداخلية 

ة "إسرائيل اليوم"، وترجمته ل بمقالها في صحيفوأضافت ليالخ شوفا استمرت لسنوات عديدة.
"، أنه "من الناحية العملية، حطمت االنتفاضة الشعبية في سوريا تصور إسرائيل لألمن، 21"عربي

أن تهدأ االحتجاجات في سوريا كما بدأت، لكن ففي البداية، على ما يبدو، كان يأمل اإلسرائيليون 
 ا، وزاد عدد الالعبين والمصالح في سوريا مع مرور الوقت".سرعان ما اتضح أن الواقع أكثر تعقيدً 

  17/3/2021، "21موقع "عربي 
 

 مواطنًا معظمهم أطفال   1550 وتشريدبالهدم  في سلوان عشرات المبانياالحتالل يهدد  .28
، طلبت سرائيليةلسلطات اإللية القدس التابعة أمس، أن بلدس العبرية، : ذكرت صحيفة هآرتالقدس

 ،سلوانمبنى في منطقة البستان داخل حي  100من كثر ديد أوامر الهدم ألمن محكمة إسرائيلية تج
خالل  أجرتانت البلدية وذلك بعد أن ك .معظمهم أطفال فلسطينياً  1550والتي يقطنها حوالى 
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 يثح، الء تلك المنازلترويج لخطة إخمفاوضات استثنائية مع سكان الحي للالسنوات األخيرة 
توصلت إلى اتفاق معهم قبل أن تبدأ باالنسحاب منه بحجة أن السكان لم يلتزموا باالتفاق الذي 

ويهدف مخطط البلدية إلى تنفيذ  ينص على تقديم تصاريح بناء جديدة في أراض  قريبة من المكان.
، الذي أعلن مة ما يسمى "متنزه حديقة الملك"مشروع استيطاني مكان هذه المباني الفلسطينية، وإقا

 .2010ة القدس السابق، نير بْركات، في العام عنه رئيس بلدي
 18/3/2021، األيام، رام هللا

 
 حل مشكلة رواتبهمعلى بطء إجراءات  احتجاجاً في الضفة ن يعتصمون واألسرى المحرر  .29

رين أمام مبنى مجلس الوزراء في مدينة : ون رجب المده - فلسطين اعتصم عشرات األسرى المحرَّ
رام هللا، وسط الضفة المحتلة، للمطالبة بتسريع استيعابهم في المؤّسسات الرسمية، وفق الحّل الذي 

 ."المقاصة"مشكلة رواتب األسرى الذين اعترض عليهم االحتالل واقتطع أموالهم من ته السلطة لوضع
لجنة األسرى "عضو  وبين. "أسرى "ال بند  "موظفين"وعودًا بأن تكون رواتبهم تحت بند  واإذ تلق

رين رًا  150 أن ، مصطفى الخطيب،"المحرَّ إلجراء الفحص الطبي )من  والرسأفقط أسيرًا محرَّ
 أسير بانتظار التفريغ.  7500إجراءات التوظيف(، فيما بقي 

 18/3/2021، االخبار، بيروت
 

 إدارة معتقل "إيشل" تحرم األسرى من الزيارة و"الكانتينا" لمدة شهر .30
قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل أمس، عملية اقتحام واسعة لمجموعة من  نفذت: رام هللا

، أن عملية االقتحام وأوضح نادي األسير .اً أسير  22بئر السبع"، يقبع فيها  –شل الغرف في سجن "اي
كل أسير  تفتيشعمليات تفتيش وتخريب طالت مقتنيات األسرى، و  تم خاللهااستمرت ست ساعات، 

فرضت عليهم مجموعة من "العقوبات"، تمثلت: بحرمانهم من الزيارة كما  بعد تقييده. دقيقاً  تفتيشاً 
سحبت كافة الكهربائيات من يرفتين، وحولتهما إلى زنازين، وعزلت األسرى و"الكانتينا" لمدة شهر، و 

 لمدة أسبوع.القابعين فيهما، وحرمتهم من الخروج للفورة 
 17/3/2021، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال
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 غليك  يهودا ألف شيقل بدعوى االعتداء على المتطرف  60االحتالل يحكم على مقدسي بدفع  .31
على نائب أمين سر "فتح" في منطقة وادي الجوز  األربعاء، غيابياً ، سرائيليةحكمت محكمة ا: القدس

المستوطن المتطرف يهودا يليك،  ألف شيقل، بدعوى االعتداء على 60بدفع مبلغ  عرين الزعانين
 أثناء محاولة األخير اقتحام بيت عزاء الشـهـيد إياد الحالق قبل نحو عام.

 17/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مخطط استيطاني لتسيير قطار يربط مستوطنات شمالي الضفة با "تل أبيب" .32
النقاب عن مخطط  الصادرة اليوم الخميسأحرونوت" صحيفة "يديعوت كشفت : الناصرة )فلسطين(

قامة سكة قطار خفيف يربط المستوطنات اليهودية في شمال الضفة الغربية المحتلة، استيطاني إل
 (.48بمدينة تل أبيب )وسط فلسطين المحتلة عام 

 18/3/2021، قدس برس
 

 الحرم اإلبراهيمي راضي قربالضفة الغربية وتجريف أ اعتداءات لالحتالل ومستوطني  في .33
: شنت قوات االحتالل، أمس، حملة هدم وتجريف في محافظات عدة، أقدمت خاللها على محافظات

رية اإلبراهيمي بمدينة الخليل، ومساحات من األراضي الزراعية في قتجريف منطقة محيطة بالحرم 
، شرق يطا، وصادرت منشأة زراعيةمت راس كركر، شمال رام هللا، وخربة زنوتا، جنوب الخليل، وهد

الذي تمكن فيه شاحنة أعالف في خربة حمصة، المهددة بالتهجير، في األيوار الشمالية، في الوقت 
تزامن في حين ع استيطاني في بلدة كفر عقب، مئات الشبان من تحطيم جدران حديدية تحيط بمشرو 

ع عشرات األشتال في قرية اعتداءاتهم، والتي أقدموا خاللها على اقتال ذلك مع مواصلة المستوطنين
 جالود جنوب نابلس.

 18/3/2021، األيام، رام هللا
 

 شرق نابلس   في خربة طانا عائالت 5االحتالل يهدم ويصادر خيام  .34
قوات االحتالل  سؤول ملف االستيطان شمال الضفة الغربية يسان ديلس أنأفاد م: الضفة الغربية

 ئالت في خربة طانا شرق بلدة بيت فوريك، وصادرتها.األربعاء، خيام خمس عا ،هدمت اإلسرائيلي
 17/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مخيم اليرموك لشراء بيوتهم بأسعار زهيدة فلسطينييتجار عقارات يستغلون الضغوطات على  .35
قال الجئون فلسطينيون في سوريا من مهجري مخيم اليرموك )وسط مشق(، : دمشق )محمد صفية(

حال تجارية في وسماسرة عقار نشطوا في المخيم، خالل الفترة األخيرة؛ لشراء منازل ومإن تجار 
ي "إن األوضاع المعيشية الصعبة التالناشط الفلسطيني أبو منصور، وذكر  .بأسعار زهيدةالمخيم 

يعيشها الناس في دمشق، وارتفاع تكاليف اإليجارات وجشع أصحاب البيوت المؤجرة، في ظل البطء 
ضطر البعض للتفكير بعرض منازلهم أو محالتهم تيد في إعادة األهالي لمخيمهم، كلها عوامل الشد

من القهر  ف معيشتهم اليومية، أو لتسديد ديونهم، ومنهم من يفكر بالهجرة هرباً للبيع؛ لتأمين مصاري
 .الذي يعيشه

 17/3/2021، قدس برس
 

 ائيلية أبداً قرقاش: اإلمارات لن تكون جزءًا في أي انتخابات إسر  .36
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس : أبوظبي

 الدولة أن اإلمارات لن تكون جزءًا في أي انتخابات داخلية في إسرائيل، اآلن أو أبدا. 
رض من من وجهة نظر اإلمارات، فإن الغ«: »تويتر»وقال في تغريدة باإلنجليزية على حسابه في 

اهيمية هو توفير أساس استراتيجي قوي لتعزيز السالم واالزدهار مع إسرائيل وفي االتفاقات اإلبر 
المنطقة األوسع، لن تكون اإلمارات جزءًا في أي انتخابات داخلية في إسرائيل، اآلن أو في أي 

 «.وقت
  18/3/2021، االتحاد، أبو ظبي

 
 القضية الفلسطينيةلمجلس الثابتة من مواقف ا" تؤكد على التعاون لدول الخليج" .37

على كل ما تضمنه  147أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ : قنا –الدوحة 
( للمجلس األعلى التي ُعقدت في 41البيان الختامي وبيان الُعال وإعالن الُعال الصادرة عن الدورة )

قضية الفلسطينية أكد المجلس على وعلى صعيد ال .2021يناير  5محافظة العال في السعودية في 
مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين األولى، 

م، وعاصمتها القدس الشرقية،  1967ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو
 يات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.م العربية والمرجعوضمان حقوق الالجئين، وفق مبادرة السال

ورحب المجلس الوزاري بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني في جميع األراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس 
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افة الحوار الفلسطيني، الذي من شأنه أن ينهي مصر العربية باستضالشرقية، مشيدًا بجهود جمهورية 
 حاالت االنقسام بين الفصائل الفلسطينية.

كما رحب بقرار الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن االختصاص اإلقليمي 
فيها م، بما 1967نذ عامللمحكمة في فلسطين يشمل األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل م

القدس الشرقية، معربًا عن إدانته الستمرار إسرائيل في بناء الوحدات االستيطانية، وهدم منازل 
الفلسطينيين، وتغيير التركيبة السكانية في األراضي المحتلة في انتهاك واضح للقانون الدولي 

 والقرارات الدولية ذات الصلة.
 17/3/2021، الشرق، الدوحة

 
 رعاية الحوار الفلسطيني  فيجهود مصر  رلمان العربي يثمنالب .38

، بانطالق الجولة الثانية من الحوار رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي 
الفلسطيني بالقاهرة، بمشاركة قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، والذي يأتي استكمااًل للجولة األولى 

. وثمَّن العسومي الجهود المخلصة التي تبذلها مصر الماضيفبراير  9و 8مي التي عقدت بالقاهرة يو 
حيد كلمة األشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن دعم ورعاية الرئيس لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية وتو 

عبدالفتاح السيسي، لجوالت الحوار تؤكد الدور الريادي الدائم الذي تقوم به مصر في دعم القضية 
سطينية وإنهاء االنقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الفل

 الداخل.
 17/3/2021، الشارقةالخليج، 

 
 توقعان على مذكرة تفاهم بمجال "مكافحة تبيض األموال وتمويل اإلرهاب" "إسرائيلو"االمارات  .39

موال وتمويل االرهاب التابعة لوزارة القضاء فادت مصادر اسرائيلية ان هيئة مكافحة تبيض االأ
التوقيع  األربعاء،صباح  (UAE-FIUاالسرائيلي وقعت على مذكرة تفاهم مع نظيرتها االماراتية )

على المذكرة يهدف الى دفع تبادل المعلومات االستخباراتية بين كال الهيئتين وتقوية التعاون بينهما 
ح المشترك لتبيض االموال وتمويل االرهاب. التوقيع على مذكرة وبين باقي دول العالم لتحسين الكفا

تبييض اموال وتمويل ارهاب وسيزيد التعاون التفاهم للتعاون، سيحسن قدرات هذه المؤسسات لمنع 
اوالت لتبيض من قدرتهما على تمييز هذه المخاطر، والتعاون في المجال االستخباراتي واحباط مح

 اموال وتمويل ارهاب.
 17/3/2021اإلسرائيلي،  I24 News موقع
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 ايدن إلعادة ضبط العالقات مع الفلسطينيين صحيفة تكشف خطة ب .40

كشفت صحيفة "ذا ناشونال" اإلماراتية مذكرة داخلية لإلدارة األمريكية، تكشف تطلعها إلى ن: واشنط
ء كورونا، مليون دوالر مساعدات لمواجهة وبا 15إعادة العالقات مع الفلسطينيين بخطة تتضمن 

والتراجع عن العديد من مواقف إدارة ترامب، التي دعمت التوسع االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة 
للحفاظ على عالقة الواليات تلحظ الخطة نهجًا قابل وفي الم الغربية، ولم تعط األولوية لحل الدولتين.

 .منطقةبتعميق اندماجها في الوتحسينها بشكل مثالي  "إسرائيل"المتحدة مع 
 17/3/2021، وكالة سما اإلخبارية

 
 من مشاركة "حماس" باالنتخاباتالسلطة تحذير بإدارة بايدن  ون "معهد واشنطن" يطالبخبراء  .41

وجه خبراء "معهد واشنطن" لسياسة الشرق األدنى رسالة إلى إدارة الرئيس : سعيد عريقات -نواشنط
من "تداعيات مشاركة حماس في االنتخابات  موقفالبتوضيح ، يطالبون فيها كي جو بايدنير األم

قررت السلطة الفلسطينية إجراء يرون أنه في حال  إذ الفلسطينية" المزمعة في شهر أيار المقبل.
يات المتحدة على التعامل ، فقد يكون لذلك تداعيات مهمة على قدرة الوالانتخابات بمشاركة حماس

 .لسطيني اإلسرائيليوتعزيز قضية السالم الفبشكل بناء مع السلطة 
 17/3/2021، قدس، القدسال

 
 بتوفير لقاح كورونا للفلسطينيين  "إسرائيل"مؤسسة أكشن إيد تطلق حملة دولية لمطالبة  .42

أطلقت مؤسسة "أكشن إيد" الدولية، حملة دولية عبر وسائل التواصل االجتماعي بلغات : رام هللا
ة تتحمل مسؤولية ضمان حصول تها كقوة محتللإليفاء بالتزاما "إسرائيل"مختلفة، للضغط على 

من  %50طّعمت  "إسرائيل"وأشارت إلى أن  الفلسطينيين على العالج واللقاح ضد فيروس كورونا.
السكان، بما في ذلك سكان المستوطنات يير القانونية في الضفة الغربية، إال أن هذا التطعيم 

 .في الضفة الغربية وقطاع يزة حتاللماليين فلسطيني يعيشون تحت اال 5يستثني ما يقارب 
 17/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في إقامة كيانهم اإلسرائيلي كتاب يفضح وحشية االحتالل تطلق دار نشر برازيلية .43

ية يفضح وحش اً جديد أطلقت دار نشر برازيلية بالتعاون مع "المنتدى الالتيني الفلسطيني"، كتاباً : لندن
وأوضح موقع "ميدل إيست  االحتالل اإلسرائيلي في طرد الفلسطينيين من أراضيهم إلقامة كيانهم.
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مفهوم اإلنتقال في الفكر السياسي  -مونيتور" البريطاني، أن إطالق كتاب "طرد الفلسطينيين 
شرين اضية في الع(" للمؤرخ الفلسطيني نور مصالحة، سيتم خالل ندوة افتر 1948-1882الصهيوني )

 من آذار/ مارس الجاري.
 18/3/2021، قدس برس

 
 "1967-1949قطاع غزة  -اإلخوان المسلمون الفلسطينيون.. التنظيم الفلسطيني": مراجعة كتاب .44

قطاع يزة  -اإلخوان المسلمون الفلسطينيون.. التنظيم الفلسطيني“جاء صدور كتاب : عوني فارس
الستشارات في بيروت، لمؤلفه محسن صالح، ، عن مركز الزيتونة للدراسات وا”1949-1967

تاريخ العرب الحديث والمعاصر والمتخصص في القضية الفلسطينية، بعد مرور البروفيسور في 
سنوات طويلة على التجربة، فسد بوالدته الفجوات، وأجاب عن العديد من التساؤالت، وأزال الغموض 

 عن الكثير من الوقائع واألحداث.
قطاع يزة بين عامي يقية تحليلية لتجربة اإلخوان المسلمين الفلسطينيين في الكتاب دراسة توث

(، ويحوي سرًدا تفصيلًيا لقصة تنظيمهم وظروف نشأته ومراحل تطوره وعالقاته مع 1949-1967)
محيطه وانشغاالته وموقفه من القضية الفلسطينية وقضاياها الساخنة وامتداده الجغرافي وِسيًرا مختزلة 

ين عن أنفسهم، خصوًصا وأنَّه اعتمد ة ألهم قياداته وكوادره، وهو في األساس رواية اإلسالميومكثَّف
شخصية إخوانية وازنة لعبت دوًرا مركزًيا في تلك المرحلة مثل كامل الشريف،  31على مقابالت  مع 

و عزة، وإبراهيم يوشة، وتوفيق حوري، وسليمان حمد، وخيري اآليا، ومحمد الخضري، وعبد هللا أب
لم  ام، وناجي صبحة، وهاشم صادق النتشة.وعبد الرحمن بارود، وعبد الفتاح دخان، ومحمد صي

مرجًعا باللغتين العربية واإلنجليزية، وبعض  183يقتصر الكتاب على المقابالت، فقد رجع إلى 
انت شخصية فتحاوية من جيل المؤسسين ك 50الوثائق الرسمية البريطانية، وضم ملحًقا بأسماء 

وانية فلسطينية من تلك الفترة، وشرًحا أسفل صورة أيلبها لشخصيات إخ 136خلفيتها إخوانية، وحوى 
ر المؤلف  شخصية إخوانية فلسطينية بعضها ُيذكر ألول مرة. 37كل صورة، وفيه ترجمة لـ  منح َتصدُّ

جزًءا رئيًسا من  للموضوع قيمة إضافية للنص، خصوًصا وأنَّ تجربة اإلسالميين الفلسطينيين تشكل
الماضي، حيث أصدر عدًدا من الكتب والدراسات وَنشَر عدًدا  اهتمامه البحثي، منذ ثمانينيات القرن 

آخر من المقاالت في هذا الشأن، وإذا عرفنا أنه وثَّق دور اإلسالميين في المقاومة الفلسطينية في 
، أيقنَّا أن الكتاب تكملة لما ”1948-1917التيار اإلسالمي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد “كتابه 

م المؤلف دراسًة أخرى عن إسالميي الضفة الغربية في فترة ما بعد النكبة صدر قبله، ويبق ى أن ُيقدِّ
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لتكتمل الدائرة ويصبح في متناول القارئ توثيق عن اإلسالميين ودورهم في المقاومة  1967حتى عام 
 (.1967-1917بين عامي )

في الدراسات واألبحاث وفي سلسلة بمناقشته الهادئة والعميقة للروايات المختلفة الواردة امتاز الكتاب 
الشهادات والمذكرات التي خطها أعضاء بارزون في حركة فتح وفي جماعة االخوان، وَخُلص لبعض 
النتائج الجديدة المعاكسة لما هو شائع حتى اآلن، فقد خالف ما ذهب اليه يزيد صايغ حول دور 

منفرًدا وإنما ضمن منظومة أكبر وأكثر يل الوزير في تلك المرحلة، وأثبت أن أبو جهاد لم يعمل خل
، وأن عدم معرفة القيادة الرسمية التقليدية 1957انضباًطا، وأنَّه لم يترك اإلخوان قبل انتهاء عام 

ل، ألن طبيعة لإلخوان في القطاع بالعمل العسكري اإلخواني ال يعني انتفاء صلة اإلخوان بالعم
لرسمية، وَكَشَف هشاشة ما توصل إليه كل من معين العمل المقاوم تقتضي عدم معرفة القيادة ا

الطاهر وبيان نويهض الحوت حول أن اإلخوان أعاقوا المبادرات التي قام بها شبابهم باتجاه المواجهة 
لوعي الَبْعدي وبالواقع السياسي مع االحتالل، كما بيَّن أن ما جاء في مذكرات بعض قادة فتح تأثَّر با

تنافس في الفترة التي ُكتبت فيها، كما في مذكرات أبو جهاد وسعيد وحساسيات الصراعات وال
 المسحال وسليم الزعنون وييرهم.

 17/3/2021، مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي
 

 انتخابات حماس بين الديمقراطية وعوائق االحتالل واإلقليم .45
 دياك ماجد أبو

أنجزت حركة حماس جزءًا من انتخاباتها الداخلية المقررة في تحرك بدا كأنه تسخين لمعركة 
االنتخابات الفلسطينية، وإن كانت الحقيقة أن هذه االنتخابات جرت في موعدها الطبيعي الذي يتم 

 سنوات.كل أربع 
قطاع يزة نموذجًا الفتًا وقبل شهرين من انتخابات المجلس التشريعي المفترضة، قدمت الحركة في 

للديمقراطية الداخلية افتقده الكثير من التنظيمات الفلسطينية بما فيها حركة فتح، ويابت عن معظم 
 األنظمة العربية.

 
 انتصار ديمقراطي

ة بين قطبين من قياديي الحركة هما األسير المحرر من وشهدت االنتخابات منافسة حقيقية ونزيه
لسنوار والذي ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، والقيادي المخضرم نزار عوض سجون االحتالل يحيى ا
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هللا الذي واكب الشهيدين أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وشارك في انطالقة الجهاز العسكري 
 لحماس.

كة تتخذ االنتخابات في يزة، دون ييرها من األقاليم، طابعًا علنيًا في وألول مرة في تاريخ الحر 
ياتها ونتائجها، حيث جرت هذه العملية على مراحل، وبإشراف قضائي مستقل، بانتخاب مجالس تصف

شورى في مناطق يزة ومن ثم مجلس شورى لكل يزة، وانتهاء بانتخاب رئيس الحركة في قطاع يزة 
ويعبر  عضوًا. 320( مشكل من كل مجالس شورى الحركة التي تعد نحو من قبل )مجمع انتخابي

ارسة ديمقراطية حقيقية وعريقة في حركة تصنف من قبل الغرب والكيان الصهيوني بأنها ذلك عن مم
إرهابية، لتؤكد أن الشعب الرازح تحت االحتالل قادر على االنتصار على محتليه ليس في ميدان 

ضًا في الحرية والديمقراطية والشفافية ليرفع من يراه أكثر كفاءة لخوض المقاومة فقط، وإنما أي
عركة مع المحتل الذي يمتلك كل التكنولوجيا الحربية ويسوق نفسه على أنه واحة ديمقراطية وسط الم

وأرسلت حماس صورة بأنها تدخل االنتخابات العامة موحدة وقوية، أمام فتح المنقسمة  العالم العربي.
ي أدبياتها ها، على صعيد القوائم والرئاسة، وأمام فصائل فلسطينية تزعم الديمقراطية فعلى نفس

ومن المؤمل أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الساحة الفلسطينية، باتجاه  وتفتقدها في ممارساتها.
 تعزيز الخط الديمقراطي في الفصائل وتقويته في سلوكها.

صورة مميزة وقوية للعالم الغربي، بأنه يتعامل مع حركة قوية وتقدم حماس بهذه االنتخابات أيضًا 
 هيم الديمقراطية التي يتعالى فيها هؤالء على منطقتنا.وراسخة في مفا

 
 اهتمام صهيوني

ولذلك، أبدى الكيان الصهيوني من خالل كتابه ومعلقيه، اهتمامًا بهذه االنتخابات وإن حاول بعضهم 
نه صراع المحتدم بين السنوار وعوض هللا، حيث ادعى المحلل وبسوء نية اللمز بما صور على أ

فة "هآرتس"، عاموس هرئيل نقاًل عن رئيس قسم الدراسات الفلسطينية في مركز العسكري في صحي
ديان في جامعة تل أبيب، ميخائيل ميلشطاين، أنه قال إن "الفوز الضعيف والمتأخر للسنوار، أشبه 

 167اخبون من حركته". وذلك في إشارة إلى حصول السنوار على ببطاقة صفراء رفعها أمامه الن
 صوتًا. 147ئيل عن عوض هللا الذي حصل على صوتًا بفارق ض

وزعم ميلشطاين، الذي كان يرأس الدائرة الفلسطينية في شعبة االستخبارات العسكرية، أن "نتائج 
في حماس، الذين وضعهم  االنتخابات في حماس تشير إلى" يضب متراكم من جانب جيل القدامى

وعلى األرجح سيضطر السنوار إلى إبداء ليونة أكثر السنوار، وقادة الذراع العسكرية من حوله جانبًا. 
 وأخذ االنتقادات بالحسبان".
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 صورة مشرقة مع تجاوزات
وريم أن ما رشح عن آليات وممارسات االنتخابات قليل، فإنه ليس مستغربًا أن تكون هناك تجاوزات 

جهاز العسكري كل انتخابات، وإن تحدثت كوادر عن خروقات تمس النزاهة ومزاعم عن تدخل لل في
للتأثير على خيارات ناخبيه. فيما شكل التنافس رغبة حقيقية من كوادر في حماس بتغيير القيادة 

وبال شك، فإن هناك نوعًا من اإلحباط لدى كثير لدى كوادر الحركة في ضوء استمرار  الحالية.
فترة األخيرة حينما ألوضاع االقتصادية الصعبة، وتذبذب األداء السياسي للسنوار، خصوصًا في الا

 رفض في البداية تفاهمات إسطنبول ثم عاد ليدعم بشدة الموافقة على إجراء االنتخابات بالتتالي.
وتخفيف  يير أن الرجل يسجل له، أنه نجح، ضمن فريقه في القيادة، في استعادة العالقة مع مصر،

ح النسبي لمسيرات العودة حدة التوتر معها، ما أدى لتخفيف نسبي للحصار، متوازيًا مع النجا
والبالونات الحارقة على مناطق يالف يزة المحتل، ودفع االحتالل إلنجاز تفاهمات الستمرار 

 المساعدات القطرية لغزة.
 

 ديمقراطية غير مكتملة
تظل يير قادرة على تصدير صورة واضحة عن يير أن صورة بقية أقاليم حركة حماس 

أن حركة حماس تعمل في إطار من السرية في إقليم الضفة  ديمقراطيتها، وذلك لسبب مهم وهو
وعدم العلنية في إقليم الخارج، وبالتالي ال تستطيع أن تصدر ممارسات محددة في هذا اإلطار، وإن 

 يها االنتخابات في يزة.كانت ستلتزم بنفس األسس الديمقراطية التي جرت عل
ة الشرسة من االحتالل والسلطة، وقد ال يتمكن ففي الضفة الغربية يعاني تنظيم حماس من المالحق

من عقد تجمعات انتخابية كتلك التي جرت في يزة، ولذلك نراه يقدم قياداته األولى من مجموع 
ن بضع مئات، وهذا ما يجعل األسرى المحررين الذين توزعوا بين تركيا وقطر، وهم ال يزيدون ع

الناخبين، وإن نجحت مجموعة منهم من خالل  الفرز يير كامل ويير معبر عن حقيقة توجهات كل
التواصل السري أن تحدد ممثليها في الخارج لقيادة اإلقليم وممثليها في قيادة الحركة، علمًا أن الرقابة 

 و ربما معدومة.االنتخابية والقضائية على هذه الممارسة تبقى ضعيفة أ
ييرًا كبيرًا في قياداته الحالية، وعلى رأسهم ولهذا، فإن هذا اإلقليم قد ال يشهد منافسة حقيقية أو تغ

 الشيخ صالح العاروري.
أما إقليم الخارج، فهو ال يعمل في إطار من العلنية، حيث ال تتمكن الكوادر والكفاءات يير المعلنة 

سع، فالكادر الموجود في الخارج يكون معروفًا في البلد نفسه بل عن التعبير عن نفسها في إطار وا
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تعرفه بقية الكوادر في نفس البلد، ألنه ال يوجد إطار معلن للعمل هناك، وربما يكون هذا  وربما ال
 الكادر يير معروف في بقية البلدان التي توجد فيها الحركة!

الكوادر المعلنة تكون لديها فرصة أكبر من ييرها ينعكس هذا األمر قطعًا على االنتخابات، ألن 
 انية التجديد في القيادة على مستوى اإلقليم أو الحركة ككل!للفوز، األمر الذي يحد من إمك

وبما أن القوانين الداخلية تمنع أي شخص من اإلعالن عن ترشيح نفسه لالنتخابات تحت حجة عدم 
ا عظمت أن تكسب أتباعًا أو أنصارًا يمّكنها من تزكية النفس، فمن الصعب على أي كفاءة مهم

 منافسة المعلنين.
أن تعيد حماس النظر في هذا القانون من خالل السماح للمرشح باإلعالن عن نفسه ويستدعي هذا 

من خالل برنامج يقدمه ويسوقه قبل فترة كافية من االنتخابات، كما يستدعي إشراك أكبر عدد من 
 االنتخابي يير المطبق حاليًا إال في قطاع يزة حسب ما علمنا. الكوادر عن طريق المجمع

ن من مسؤولية قيادة اإلقليم أن تتيح الفرصة لتصعيد كوادر مميزة في عملها، أضف إلى ذلك، فإ
وتصعيدها للقيادة بدون تحيز أو محسوبية أو فساد، وهذه بال شك مهمة تحدد شفافية القيادة 

ى أن منافسي السيد خالد مشعل أعلنوا انسحابهم من المنافسة مع وتشير المعطيات إل ونزاهتها.
بما يرجح فوز مشعل بالتزكية، إن لم يقرر المنافسة على قيادة الحركة مع السيد إعالنه الترشح، 

 إسماعيل هنية الذي يسعى للترشح لدورة ثانية لقيادة الحركة.
قي في إقليمي الضفة والخارج على البيئة ويؤكد الفشل في إنجاز انتخابات بمعناها الكامل والحقي

إلى قصور في األداء الديمقراطي ناتج عن تأخر  إلضافةباالصعبة التي تتحرك فيها حركة حماس، 
 التشكيل القيادي في معالجة مشكلة التصعيد القيادي الذي يؤمل التخلص منه في السنوات القادمة.

 17/3/2021، تي أر تي عربي
 

 إراداٍت تتصارعثالُث  .46
 طالل عوكل

جهد اإليجابي المنظم الذي قامت به بعد صدور المراسيم الرئاسية بشأن تنظيم االنتخابات العامة، وال
لجنة االنتخابات المركزية، يقترب الفلسطينيون أكثر فأكثر نحو الدخول الفعلي في الدائرة. وبشكل 

قيق افضل مستوى ممكن من الشفافية واألمان عام، فإن الفصائل، تواصل الحوارات اإليجابية، لتح
في تذليل بعض العقبات، واالعتراضات على بعض  إلجرائها، ولكنها لم تفلح خالل حوارات القاهرة،

 القوانين والقرارات.
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اتفقت الفصائل على توقيع وثيقة شرف، لضمان مساهمة الكل، في تسهيل إجراء االنتخابات، 
ت في التوافق على قانون الجمعيات، الذي قيل إن الحكومة ستوصي والقبول بنتائجها، لكنها فشل

« الكوتة»على التكاليف المترتبة على القوائم االنتخابية باإلضافة إلى بتجميده والمطلوب إلغاؤه، و 
 النسائية.

ثمة ثالث إرادات، تتصارع، في التأثير على كل ملف االنتخابات، وربما تقرر مآالته، ليس من حيث 
 ئج وإنما من حيث مبدأ إمكانية إجرائها.النتا

بأن ثمة إرادة وطنية جماعية، تصر على  البعض يعبر عن قناعة راسخة، مدعومة بمعطيات مهمة،
إجراء االنتخابات، في مواعيدها المقررة، واستنادًا إلى ما صدر من مراسيم، وتوافقات وطنية تؤدي 

 ات.إلى إزالة العقبات التي تعترض إنجاح االنتخاب
بسبب مخرجات حوار القاهرة، وان كنا لم نقف بعد على كامل نتائجها، المعلنة والمبطنة، وذلك 

الوقت، ولكن يبدو انه ال مجال لتبديد المناخات اإليجابية، وال اعتقد أن ثمة من سيضع نفسه في 
 محل االتهام بإفشال أو عرقلة هذه األجواء.

ر من قبل منذ خمسة عشر عامًا كما هي متوفرة، اليوم، فإن ما فيما يتصل بهذه اإلرادة، التي لم تتوف
ن الجمهور والمؤسسات الوطنية، بأن ثمة منطقا إقصائيا لعشرات يعترضها هو شعور فئات واسعة م

الشخصيات المؤهلة، وصاحبة الكفاءة، حين يتعلق األمر بقرار االستقاالت كشرط للترشح، فضاًل 
حركة فتح، نتيجة ترشح قوائم من خارج القائمة المركزية، هذا فقط عن المناخ السلبي الذي يسود 

 يعية، أما الرئاسية فإنها قد تفضي إلى مزيد من المناخات السلبية.بالنسبة لالنتخابات التشر 
اإلرادة الثانية المؤثرة هي إرادة االحتالل، الذي أخذت منصاته اإلعالمية والسياسية، تقدم تحليالت 

الخشية من أن حركة حماس تسعى للسيطرة على الضفة الغربية من خالل صناديق مخيفة، مفادها 
دوائر االحتاللية بدأت تقدم نصائح للسلطة بأن تؤجل أو تلغي االنتخابات، فضاًل عن االقتراع. هذه ال

 تدخلها الفظ والعلني، وتهديداتها لعديد المرشحين، بأنهم إن فعلوا فإن مصيرهم السجن.
قلة لحقوق اإلنسان رصدت اثني عشر تهديدًا، حتى، اآلن، وربما تتسع دائرة التهديدات الهيئة المست

آخرين، في حال بدأ النشاط لتشكيل قوائم انتخابية، وقد تصل إجراءات االحتالل إلى تعطيل لتشمل 
 مشاركة المقدسيين، ترشيحا وانتخابا، سواء عبر التهديد المباشر، أو وضع شروط تعجيزية، ذلك أن

 مشاركة المقدسيين تنطوي على أبعاد سياسية ومعنوية.
لمجريات المواقف واألحداث حتى اآلن، فإن ثمة مبالغة إزاء هذا األمر، ووفق قراءة تحليلية 

 على الضفة وإمكانية تكرار االنتخابات السابقة.« حماس»وتضخيما لمسألة سيطرة 
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وعي عميق لمتطلبات المشهد السياسي حتى اللحظة، يشير إلى « حماس»في الواقع، فإن سلوك 
المشهد إلدراكها، بأن الظروف المحيطة، ال الفلسطيني، بما يفيد أنها ليست راغبة في أن تتسيد هذا 

 تسمح بقبولها عنصرا فاعال إلى هذا الحد.
وباإلضافة، فإن قانون االنتخابات على أساس التمثيل النسبي ال يسمح ألي فصيل بأن يحقق 

لنسبية أو المطلقة في هذه االنتخابات هذا إذا لم يتم التوافق على قوائم مشتركة مع حركة األيلبية ا
 تح، أو أوسع من ذلك.ف

أما إذا تم االتفاق على قائمة وطنية، وهو أمر لم يعد مستبعدًا، فأعتقد أن الكل سيسلم بتميز حجم 
 ودور حركة فتح، ريم كل ما تعاني منه.

حركة فتح ليست ضعيفة إلى الحد الذي، يجعلها في موقع يفرض عليها نضيف إلى ذلك حقيقة، أن 
لو شاركت بأكثر « فتح»وال لغيرها، وكما اشرنا في مقاالت سابقة، فإن « ماسح«التسليم بالراية، ال لـ

، «فتح»من قائمة باسمها وهو أمر مرجح، فإنها ستحصد عددًا أكبر من المقاعد وفي األخير كلهم 
 لخالفات.بغض النظر عن ا

سيقاوم بشدة،  إرادة االحتالل موجودة وال مصلحة له في أن تتم االنتخابات وتتجدد الشرعيات، وهو
 أي محاوالت إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية.

، التي تحقق المزيد «السيدة كورونا»، فهي إرادة «الفيتو»أما اإلرادة الثالثة، وهي ربما تتمتع بحق 
 م في االنتشار وحصد المزيد من األرواح.من التقد

، سواء بالنسبة لتزايد اإلصابات، أو الوفيات الوضع الوبائي في الضفة الغربية مخيف، وخطير جداً 
أو بالنسبة لقدرات وإمكانيات القطاع الصحي. الموضوع هنا ال يتعلق بالطعوم توفرت أو تأخر 

 لحالة الوبائية.وصولها وإنما بالحقائق التي تشير إلى تفاقم ا
تهتار الناس، الذين في قطاع يزة أيضًا، تتجه األرقام إلى التصاعد، بسبب تخفيف اإلجراءات واس

في إجازة. فلقد عادت مظاهر التجمعات من خالل األعراس، والمآتم، « كورونا»يتصرفون وكأن 
 وفي ضوء تراجع الحذر وااللتزام بشروط الوقاية.

بآلياتها الخطيرة موجودة ما يعني أن إجراء االنتخابات، وضمان التباعد االجتماعي، « كورونا»
رض أن يمتد أليام وربما ألسابيع، حتى ال تكون االنتخابات مناسبة لتحفيز يتطلب وقتًا طوياًل يفت

قد « كورونا»على االنتشار بطريقة يصعب معها إمكانية السيطرة. وعلى نحو آخر، فإن « كورونا»
 ستخدم كذريعة للبعض إن رأى أن االنتخابات ال تتناسب مع حساباته.ت

 18/3/2021األيام، رام هللا، 
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 ت األميركية والدولية: مرحلة ما بعد االنتخاباتاالشتراطا .47
 أشرف العجرمي

بعد أن أصبحت االنتخابات الفلسطينية أقرب إلى التحقق من أّي وقت مضى، وبعد أن أظهرت كل 
الفصائل والقوى الفلسطينية رغبة جادة في إجراء العملية االنتخابية، وكذلك في ظل تصميم الرئيس 

ية وع ألّي ضغوط لتأجيل أو إلغاء االنتخابات، بدأت أوساط إسرائيلمحمود عباس على عدم الخض
في « حماس»وأميركية عملية التشويش المسبق على نتائج االنتخابات المحتملة، خاصة مشاركة 

الحكومة والمؤسسات الفلسطينية. وتظهر هذه األيام توصيات وأوراق موجهة إلدارة الرئيس األميركي 
القة ى السلطة الفلسطينية بعدم تقديم الدعم للسلطة، وحتى تحديد العجو بايدن بوضع شروط عل

بشروط الرباعية الدولية إلدخالها في المؤسسات الفلسطينية « حماس»معها بناء على إلزامها لحركة 
 المختلفة، بدءًا من المجلس التشريعي مرورًا بالحكومة وانتهاًء بالمجلس الوطني.

ت ولم ليس فقط عفا عليها الزمن من جهة أن االتفاقات مع إسرائيل تآكلفي الواقع، هذه االشتراطات 
تعد قائمة إال في حدود ما تريب به إسرائيل. بل وكذلك ألن المصلحة الوطنية العليا فوق كل 
االعتبارات في ظل انغالق األفق السياسي ألّي إمكانية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة للصراع 

أن تلتزم به على  «حماس«الذي يراد لـ« أوسلو»ئيلي. فلو عدنا إلى الوراء التفاق اإلسرا -الفلسطيني 
سبيل المثال، فهو لم يطبق من الجانب اإلسرائيلي في معظم أجزائه، وأهمها على اإلطالق وخاصة 
النبضة الثالثة لالنسحاب التي بموجبها ينبغي على إسرائيل أن تنسحب من معظم مناطق )ج( 

هذا لم يتم، بل مستوطنات والمناطق العسكرية التي يجب أن تحدد مساحتها بدقة. و باستثناء ال
أصبحت هذه المناطق مباحة لالستيطان المكثف ولمصادرة المزيد من األراضي وتهجير المواطنين 

أيضًا من المفروض حل اإلدارة المدنية وما يحصل هو توسيع « أوسلو»الفلسطينيين منها. وحسب 
سطينية في مناطق )أ( اتها. كما لم تلتزم إسرائيل باحترام سيادة وسيطرة السلطة الفلدورها وصالحي

التي تستباح على مدار الساعة من قبل قوات االحتالل باالجتياحات واالعتقاالت والقتل وهدم 
 البيوت، وييرها من اإلجراءات االحتاللية.

فمن هي األحزاب التي تحكم في إسرائيل وتؤيد ولو نظرنا في الخارطة السياسية والحزبية اإلسرائيلية، 
أساس قواعد الشرعية الدولية، بما يضمن حصول الشعب الفلسطيني على دولته تسوية سياسية على 

وعاصمتها القدس؟ ومن هي  1967المستقلة الخاصة به في األراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 
لتي بدأت على أساسها العملية السياسية، بل ما هي األحزاب التي تؤيد قرارات األمم والمتحدة ا

من األطراف السياسية الحالية أو المحتملة لتشكيل الحكومة « أوسلو»تؤيد اتفاق  األحزاب التي
القادمة؟ والحقيقة إن يالبية األحزاب السياسية اإلسرائيلية القائمة ال تعترف بحل الدولتين، وال تؤيد 
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رض لق بالتنسيق األمني مع إسرائيل وضمان هيمنتها على الموارد واألإال في الشق المتع« أوسلو»
الفلسطينية. لذا من يير الواقعي والمنصف مطالبة أي طرف فلسطيني في الحكومة أو خارجها 
باالعتراف بما ال تعترف به إسرائيل وال تقيم له وزنًا، هذا بالنسبة لالعتراف باالتفاقات الموقعة مع 

 إسرائيل.
أن جميع الفصائل الفلسطينية ، فيكفي «اإلرهاب»ما يتعلق بااللتزام بوقف العنف الذي يسمونه أما في

وقعت على اعتماد المقاومة الشعبية وسيلة للكفاح ضد االحتالل، فهل تلتزم إسرائيل بقواعد القانون 
هو حصري على الدولي والقانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة، أم أن االلتزام 

طرف، الذي ال حول له وال قوة، بأن الطرف الضعيف الخاضع لالحتالل؟ فكيف يطالب هذا ال
يخضع لالحتالل ويلتزم بكل ما يمليه عليه، وال يبدي حتى معارضة سياسية أو حتى دبلوماسية 

ة ؟ حتى بات االنضمام لمعاهدة روما وللمحكم«إرهابًا دبلوماسياً »أصبحت في عرف إسرائيل 
في الشرق « الديمقراطية الوحيدة»الجنائية الدولية ضربًا من اإلرهاب والعدوان الفلسطيني ضد 

 األوسط!
والمجتمع الدولي بتغطيته على عدوان االحتالل اإلسرائيلي وعدم معاقبته على جرائم الحرب التي 

ق على قيام دولة يرتكبها، خاصة االستيطان وتغيير معالم وخارطة األراضي المحتلة، وقطع الطري
يميًا، يمارس معايير مزدوجة في التعاطي مع المشاكل فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة ومتواصلة إقل

واألزمات الدولية. وهذه أكبر المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون المطالبون باالمتثال ألقصى درجات 
الدولي في مواجهة االحتالل؛ ألننا  االنضباط والمعايير التي تتجاوز حتى ما يمنحه لهم القانون 

ن يشترطون علينا ما يفوق طاقتنا. حتى بات مطلب الضغط على أصبحنا سلطة تمول من مانحي
، ولو في إطار سلمي يير عنيف «العداء للسامية»إسرائيل ومعاقبتها ومقاطعتها يعتبر نوعًا من 

الكون في حاالت أقل حدة من  وينسجم مع قواعد الكفاح السياسي المشروع المطبق على مستوى 
 وجه الكرة األرضية من القرن الماضي.حالة االحتالل الوحيد القائم على 

وعليه يجب على الفلسطينيين أواًل أن يرفضوا قطعيًا أي اشتراطات أو معايير تطلب منهم وال تطلب 
م أنها القوة القائمة على من إسرائيل ومن أحزابها. فااللتزام باالتفاقات يبدأ بتطبيق إسرائيل لها بحك

ة. وثانيًا، من المفروض أن يبدأ اآلن التحضير لعمل االحتالل والشعب الفلسطيني هو الضحي
كفاحي سياسي ودبلوماسي وشعبي على األرض في مواجهة االحتالل ومشروعه االستيطاني؛ إلقناع 

 العالم بالتدخل وفرض التسوية على إسرائيل وال سبيل آخر لنا. 
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دون أن نرتب أمورنا يمكن أن نقنع الواليات المتحدة وأي طرف دولي بفعل شيء حقيقي من وال 
 ويصبح نضالنا أمرًا واقعَا يحس به الجميع. فالدعوات والرجاء ال يمكن أن تنجح في شيء.
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