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 "الجنائية"من ويير الخارجية الفلسطيني بسبب  "VIP"تسحب بطاقة  "إسرائيل"  .1
( V I Pأكدت وزارة الخارجنة، أ  سلطات االحتالل اإلسرائنلي، قامت األحد، بسحب بطاقة ): رام هللا

م  الوزنر رناض المالكي، وألغت التيسنق الخاص بالمرور على المعابر والحدود، واستدعت الوفد 
وقال رئنس دنوا  الوزنر،  المرافق له للتحقنق أنثياء عودتهم إلى فلسطن  عبر معبر الكرامة.

إلى عرقلة عودة  ]أمس[المستشار السناسي أحمد الدنك لـ"وفا"، إ  سلطات االحتالل عمدت النوم
الوزنر المالكي إلى فلسطن ، وقامت بإلغاء التيسنق الخاص به، وسحبت البطاقة التي تميح 

وأكد أ  وزارة  (، على إنثر توجه فلسطن  لمحكمة الجيانات الدولنة.V I Pخصنات المهمة )للش
الخارجنة والمغتربن  ستباشر بإجراء اتصاالتها مع المجتمع الدولي الطالعه على حملة العقوبات 

 اإلسرائنلنة التي فرضت بحق الوزنر المالكي وفرنقه، الذي نمنثل دولة فلسطن .
 21/3/2021، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 
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 إللغاء االنتخاباتالشاباك عباس رفض تهديدات الرجوب:  .2
محمود عباس  السلطة الفلسطنينة قال القنادي جبرنل الرجوب، إ  رئنس: كفاح زبو  - رام هللا

بات في االيتخا« حماس»اإلسرائنلي ياداف أرغما ، م  احتمال فوز « شاباك»رفض تحذنرات رئنس 
شربت قهوتك؟ هللا معك؟ مش أيا اللي »التشرنعنة القادمة، وطلبه إلغاء هذه االيتخابات، قائاًل له: 

واتهم الرجوب إسرائنل بممارسة مختلف الضغوط على السلطة، بدءًا م  الضغوط غنر  «!بتهدد
عركة مع يح  يرى في العملنة الدنمقراطنة معركة اشتباك وم»المباشرة إلى المباشرة. وأوضح: 

االحتالل. عيدما أتى مدنر المخابرات وهدديا كليا، فقد اعتمدوا على اإلشاعات والحصار. هذه 
الحكومة )اإلسرائنلنة( أسوأ م  موسولنيي، برئاسة يتيناهو، ويتوقع ميهم الكنثنر، لك  يح  يعّبر ع  

صراريا على إجراء االيتخابات، وال يعتقد أ   يتيناهو قادر على فرض إرادتيا، ول  تيكسر إرادتيا وا 
 «.إرادته على المجتمع الدولي

 22/3/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 عشية بدء حملة تطعيم في الضفة« كورونا»عباس يتلقى لقاح  .3
تلقى الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، مساء النوم )السبت(، لقاحًا مضادًا لفنروس  رام هللا:

ويقلت الوكالة الفلسطنينة الرسمنة ع  عباس  باء األلماينة.المستجد، وفقًا لوكالة األي« كورويا»
دعوته الفلسطنينن  إلى االلتزام بتعلنمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح وااللتزام بإجراءات السالمة 

وجه جهات االختصاص باالستمرار »وأضافت أ  عباس  وفق البروتوكول المعتمد م  الوزارة.
 «.ل محتاجنها لضما  أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلكبتوفنر اللقاحات المطلوبة لك

 20/3/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 قوائم بأول أيام الترشيح وترقب لموقف فتح وحماس 3لجنة االنتخابات المركيية:  .4
أعل  المدنر التيفنذي للجية االيتخابات المركزنة، هشام كحنل، أ  نثالث قوائم تقدمت : محمد وتد

 يتخابات التشرنعنة الفلسطنينة، في أول أنام الترشح، في الضفة الغربنة وقطا  غزة.للتسجنل في اال
ومنثلت قائمة الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن ، أولى القوائم الحزبنة التي تسجل في االيتخابات، 

هي أما القائمة النثاينة المرشحة، ف وبذلك ترسخ أول إخفاق لوحدة النسار كما كا  نتأمل البعض.
 شخصا. 27قائمة فلسطن  للجمنع ونترأسها وزنر األشغال السابق مفند الحسانية، ونشارك فنها 

 وترأس ميصور سالمة م  طولكرم القائمة النثالنثة تحت اسم "كرامتي".
 21/3/2021، 48عرب 
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 "الخارجية" الفلسطينية: نتنياهو ينفذ الضم يوميا دون انتظار موافقة بايدن .5
ارة الخارجنة، إ  رئنس حكومة االحتالل نحاول م  خالل تصرنحاته، إعادة بث قالت وز : رام هللا

الروح في "ُمخلفات" صفقة ترمب المشؤومة وا عادتها إلى طاولة اليقاشات الدائرة مع ادارة الرئنس 
األمنركي جو باند ، اما كموضو  للمساومة الشكلنة، او إلعادة ايتاج قضنة الضم بأشكال جدندة 

وكا  يتيناهو قد قال في مقابلة لوسائل اعالم عبرنة: "ل  نحصل ضم للضفة الغربنة  حنة.وابقائها 
دو  موافقة باند "، وهو تصرنح مستغرب م  شخص معروف بتمسكه باالحتالل واالستنطا  

ولفتت الخارجنة في بنا  صحفي األحد، إلى ا  يتيناهو أراد م  خالل تصرنحاته هذه  والضم.
باند  بأيه ل  نقدم على ضم اجزاء م  الضفة الغربنة المحتلة دو   وإلدارةالدولي  االنحاء للمجتمع

موافقة الرئنس باند ، وكأ  عملنات الضم متوقفة وتيتظر الضوء االخضر م  االدارة االمنركنة، 
علما أ  عملنات الضم التدرنجي والقضم البطيء وفرض القايو  اإلسرائنلي على الضفة المحتلة لم 

 ف لحظة واحدة.تتوق
 21/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اإلغالق الجيئي للضفة الغربية تقرر إعادة تطبيقالحكومة الفلسطينية  .6

قررت الحكومة الفلسطنينة، )السبت(، إعادة تطبنق اإلغالق الجزئي في الضفة الغربنة مع  رام هللا:
لبة النثايونة العامة، وذلك حتى النثالث م  أبرنل )ينسا (، استمرار تعطنل المدارس باستنثياء ط

استمرار »وقال المتحدث باسم الحكومة، في بنا ، إيه تقرر أنضًا  لمواجهة ايتشار فنروس كورويا.
نميع في »وأضاف: «. اإلغالق نومي الجمعة والسبت م  كل أسبو  باستنثياء الصندلنات والمخابز

عراس أو إحناء الحفالت بأيواعها وأشكالها، أو إقامة بنوت العزاء أو أي حال م  األحوال إقامة األ
وخضعت الضفة الغربنة إلغالق شامل على مدار األنام «. المهرجايات أو التجمعات أو المياسبات

 السبعة الماضنة ضم  اإلجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة.
 21/3/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 مستوطناتلل "الحصمة"طة الفلسطينية تبيع السل": سرائيل هيوم"ي .7

التابعة لجنش « اإلدارة المدينة»وّقعت السلطة الفلسطنينة اتفاقنة مع : رجب المدهو  -غزة 
صة للبياء بقنمة « الحصمة»االحتالل، تقضي ببنعها  دوالر =  100ملنو  شنكل سيونًا ) 280الُمخصَّ

« نسرائنل هنوم»صرنح حول ذلك. وطبقًا لصحنفة شنكاًل(، علمًا أ  السلطة لم تصدر أّي ت 330
، سنكو  هياك يقص حاّد في 2025العبرنة، قّدر مختصو  في وزارة الطاقة اإلسرائنلنة أيه بحلول 
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إلى « اإلدارة المدينة»الحصى المستخدم في البياء ما سنؤنّثر سلبًا في قطا  البياء، وهو ما دفع 
 «.سُنحّقق الحاجة الفلسطنينة إلى فرص عمل» التعاو  مع السلطة على اعتبار أ  هذا

أ  هذا المبلغ سنيمو « اإلدارة المدينة»في « سلطة المعابر»ع  رئنس « نسرائنل هنوم»ويقلت 
إلى  2025ملنو  شنكل في السية، كما ُنتوقع أ  نصل سية  375خالل السيوات المقبلة لنصل إلى 

إلى « الحصمة»سبو  الماضي، أّول تجربة ليقل يحو ملنار. وأفادت الصحنفة بأيه جرت، خالل األ
شمالي الضفة، على أ  ُتعمَّم التجربة الحقًا لتشمل الحواجز « الجلبو »فلسطن  المحتلة عبر حاجز 

 كافة.
 22/3/2021، األخبار، بيروت

 
 موقع "والال": تجّدد االتصاالت لصفقة تبادل أسرى بين حماس واالحتالل .8

األسابنع األخنرة االتصاالت غنر المباشرة بن  حركة "حماس" واالحتالل تجّددت في : أحمد دراوشة
اإلسرائنلي لبحث صفقة تبادل أسرى، بعد أشهر م  التوّقف، بحسب ما ذكر موقع "والال"، مساء 

وزعم المراسل العسكري للموقع، أمنر بوحبوط، أّ  االتصاالت تجري بوساطة "جهات  األحد.
االيتخابات في إسرائنل والسلطة الفلسطنيّنة للوصول إلى خّطة" تتنح إرجا   إقلنمّنة"، "بهدف استغالل

وذكرت مصادر أميّنة للموقع أّ  حركة "حماس" تصّر على  اإلسرائنلّنن  األسرى في قطا  غّزة.
اإلفراج ع  "أسرى على أندنهم الدماء"، على حّد تعبنرها. وأضاف المصادر أ  هدف تجدند 

ار لـ"حماس" أ  هياك باًبا مفتوًحا للمفاوضات، على الرغم م  "الفترة السناسنة االتصاالت هو اإلظه
 الصعبة للطرفن ".

 21/3/2021، 48عرب 
 

 تجاه ما يمارسه االحتالل في القدس المحتلة وضواحيها ندعو إلى وقفة تركية حقيقية :هنية .9
حقنقنة تجاه ما نمارسه  دعا إسماعنل هينة رئنس المكتب السناسي لحركة حماس إلى وقفة تركنة

االحتالل م  عملنات ترحنل جماعي وهدم ميازل في مدنية القدس المحتلة وضواحنها، وخاصة ما 
وأضاف رئنس  الحركة خالل لقاء مع رئنس لجية الصداقة  نتهدد حي البستا  في حي الشنخ جراح.

عضاء اللجية وبعض مسؤولي التركنة الفلسطنينة في البرلما  التركي حس  تورا  وعدد م  اليواب أ 
الهنئات المحلنة "أييا على نثقة ونقن  بأ  أمتيا اإلسالمنة ل  تقبل ول  تسمح بهذا الوضع في القدس، 
ويدعو إلى وقفة تركنة حقنقنة، وخاصة م  رئاسة البرلما  وأحزابه المختلفة للوقوف في وجه هذه 

ح بمدنية القدس المحتلة، وأ  تعبر ع  هذا الهجمة التي تقوم بها قوات االحتالل في حي الشنخ جرا
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الموقف سناسًنا وا عالمًنا والعمل مع البرلمايات المختلفة إقلنمًنا ودولًنا م  أجل وقف هذه الجرائم 
وشدد أ  أبياء الشعب الفلسطنيي سوف ندافعو  ع  القدس بكل ما  بحق الشعب الفلسطنيي".

لواقع أو فرض الحقائق داخل هذه المدنية التي تمر نملكو  ولو بصدور عارنة، "ول  يقبل تغننر ا
 اآل  في عن  العاصفة، وسيدافع ع  القدس مهما كلفيا ذلك م  تضحنات"، 

 20/3/2021، موقع حركة حماس
 

 الرجوب: فتح ستخوض االنتخابات بشكل منفرد .10
نتم التشاور مع  أكد أمن  سر اللجية المركزنة لحركة "فتح" اللواء جبرنل الرجوب أيه لم: رام هللا

وقال  "حماس" حول تشكنل قائمة مشتركة، وأ  حركة "فتح "ستخوض االيتخابات بشكل ميفرد.
الرجوب، في حدنث لبريامج "ملف النوم" عبر تلفزنو  فلسطن : "لم يطرح على أي فصنل أنة صنغة 

يحترم  تحالف أو صنغة مشتركة، وهياك عدة فصائل توجهت إلنيا لتشكنل قائمة مشتركة ويح 
ذلك". وفنما نتعلق بالمشاورات مع عضو اللجية المركزنة لحركة "فتح" األسنر مروا  البرغونثي حول 
العملنة االيتخابنة، بن  الرجوب أ  األسنر البرغونثي توافق مع عضو اللجية المركزنة للحركة حسن  

مع "حماس" ما زال قائما  ولفت الرجوب إلى أ  االتفاق الشنخ على رؤنة استراتنجنة، وهو ملتزم بها.
إليجاح المسار بمخرجاته النثالنثة، واحترام هذه المخرجات، مؤكدا أ  االتفاق مع "حماس" هو جزء 

 م  يجاح العملنة االيتخابنة.
 21/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عد الرسميقائمتها االنتخابية قبل أّيام فقط من المو ستعلن حماس ": األخبار" .11

بأيها على وشك االيتهاء م  تشكنل قائمتها، علمت « حماس»بنيما أفادت : رجب المدهو  -غزة 
أ  الحركة ل  تتعّجل تسجنل قائمتها ألخذ مزند م  الوقت في إتمام مباحنثاتها الداخلنة، « األخبار»

ألمح االحتالل إلى أيه وال سنما مع وجود محاذنر ومخاطر على مرّشحنها في الضّفة المحتّلة، بعدما 
، وفق المصادر، قائمتها «حماس»سنالحقهم ونميعهم م  ممارسة العملنة االيتخابنة. ولهذا، ستعل  

االيتخابنة قبل أّنام فقط م  الموعد الرسمي، وهو ما سُنمّكيها م  تصونبها واليظر في القوائم األخرى 
اًل ع  أيه سنميحها فرصة لتالفي الدعانة التي ستطرحها الفصائل وتلك الخاّصة بالمستقّلن ، فض
 «.فتح»المبكرة ضّد قوائمها، والتي قد نعمد إلنها خصومها خاصة 

 22/3/2021، األخبار، بيروت
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 "الشعبية" لن تشارك في قائمة انتخابية مشتركة .12
أبلغت الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن ، الفصائل التي طرحت علنها المشاركة في قائمة  :غزة
وقال مصدر م  الجبهة لموقع "بوابة  ركة تضم فتح وحماس، عدم موافقتها على هذا الطرح.مشت

الهدف" التابع للشعبنة، السبت، إيه عرض على قنادة الجبهة خالل حوارات القاهرة المشاركة في هذه 
وبن  أيه  القائمة، مشنًرا إلى أ  القنادة ياقشت الموضو  بمسؤولنة عالنة جًدا وقررت عدم الموافقة.

تم رفض الموافقة على ذلك ألسباب سناسنة وأخرى تتعلق بالتعددنة السناسنة، وفتح الباب أمام 
 اختنار قائمة ُتلبي تطلعات الشعب الفلسطنيي وآماله وطموحاته.

 20/3/2021، القدس، القدس
 

 لليسار : تسجيل قائمتنا ال يعني انتهاء الحوار من أجل الوصول لقائمة موحدة"الديمقراطية" .13
أكد يائب أمن  عام الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن  قنس عبد الكرنم )أبو لنلى( أ  : رام هللا

تسجنل قائمة الجبهة الدنمقراطنة لدى لجية االيتخابات المركزنة ال نعيي إغالق الحوار م  أجل 
"يح  أعليا أييا  وقال أبو لنلى في تصرنح صحافي: الوصول إلى قائمة موحدة للنسار الفلسطنيي.

سيواصل الحوار مع باقي القوى والقوائم م  أجل الوصول إلى قائمة موحدة للنسار قبل موعد إغالق 
وأضاف أبو لنلى: "إذا تمكيا م   (".2021/ 3/ 31باب الترشنح لاليتخابات التشرنعنة بتارنخ )

ذا لم يتمك  فلأل سف ستكو  ليا قائمتيا، أي إذا الوصول الى قائمة للنسار فسنكو  خنرًا على خنر، وا 
وأوضح أبو لنلى أ  "القائمة التي تم تسجنلها النوم،  توصليا إلى قائمة موحدة فسوف يسحب قائمتيا".

 عضوًا".  61تتضم  
 21/3/2021، القدس، القدس

 
 قد ال تُنتج كتلة موحدة لخوض االنتخابات العامة "اليسار"خالفات  ":الشعب" .14

من  العام لحزب الشعب الفلسطنيي بسام الصالحي إ  خالفات النسار قال األ: محمود سلنما 
الفلسطنيي )الرسمي( قد ال تُيتج مع األسف الشدند كتلة موحدة لخوض االيتخابات العامة، رغم أ  

وأضاف الصالحي، في حوار  النسار )الشعبي( الذي نمنثله جمهور النسار الواسع وكوادره تواق لذلك.
لقدس": إ  حزب الشعب سنستمر بالسعي لتحقنق ذلك مع النسار )الشعبي(، خاص أجرته معه "ا

ومع أي قوى دنموقراطنة راغبة بذلك، وخاصة مع الحراكات الشعبنة، والقوى القطاعنة والمجتمعنة، 
م  أجل تشكنل الكتلة الشعبنة الميشودة، التي كيا يرند لقوى النسار جمنعها أ  تكو  في مركزها، 

 ع أربع حراكات على العمل سونا في هذا االتجاه، وهياك أفق لتوسنع ذلك.وقد اتفقيا م
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وأكد الصالحي عدم وجود ضمايات للقبول بيتائج االيتخابات سواء على الصعند الداخلي أو على 
الصعند الدولي، مشنرًا إلى أيه ال توجد ضمايات في حال إجراء االيتخابات بأ  تعند حركة حماس 

ال تتعنثر هذه العملنة كما  ، وأ 2007ة إلى ما كا  علنه قبل االيقسام عام الوضع في قطا  غز 
 تعنثرت سابقًا رغم االتفاقات التي تمت بشأيها.

 21/3/2021، القدس، القدس
 

 "القدس": اتصاالت بين تيار دحالن وناصر القدوة لقائمة انتخابية موحدة .15
نقوده محمد دحال ، القنادي المفصول م   نواصل "التنار اإلصالحي" الذي :محمود أبو عواد -غزة 

حركة فتح، مشاوراته الداخلنة بشأ  إتمام تشكنل قائمة ايتخابنة ستمنثله في ايتخابات المجلس 
وبحسب مصادر مطلعة تحدنثت لـ "القدس" دوت كوم، فإ   التشرنعي التي ستجري في أنار المقبل.

القنادي الذي فصل م  حركة فتح مؤخًرا،  قنادة التنار تجري اتصاالت مع الدكتور ياصر القدوة
ووفًقا للمصادر، فإ  االتصاالت بن  قنادات تنار "دحال "  لتشكنل قائمة موحدة لخوض االيتخابات.

والقدوة، ال تزال في طور تبادل األفكار حول إمكاينة المشاركة في قائمة موحدة، وسنحسم هذا القرار 
لجية االيتحابات فترة استقبال ترّشح القوائم، يهانة الشهر في غضو  األنام المقبلة، وقبل إغالق 

قال لـ"القدس": إ  ال علم له بوجود أي  لك  سفنا  أبو زاندة، القنادي في التنار اإلصالحي، الجاري.
 اتصاالت مع القدوة.

 20/3/2021، القدس، القدس
 

 : أحمد ياسين .. شيخ الوحدة وأيقونة المقاومةحماس .16
ة "حماس"، تقرنرا حول سناسة مؤسس الحركة، الشنخ أحمد ناسن ، بمياسبة أصدرت حرك: غزة

وأوضح التقرنر أ  "حماس"، حرصت  الذكرى السابعة عشر الستشهاده، وموقفه م  الوحدة الوطينة.
على وحدة الشعب الفلسطنيي بمختلف فصائله وقواه، واعتبرتها الميطلق  1987ميذ تأسنسها عام 
وميذ ايطالقة الحركة، برز الشنخ المؤسس أحمد ناسن   حتالل وتحرنر فلسطن .األساسي لمقاومة اال

رائدًا للوحدة الوطينة الفلسطنينة، فقد تمنز بخطاباته الوحدونة التي ما فتئ خاللها م  دعوة القوى 
  والفصائل كافة إلى الوحدة، والتي اعتبرها أقوى سالح في مواجهة االحتالل، وفقا للتقرنر.
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ار حرصه على الوحدة الوطينة، أكد الشنخ ناسن  عصمة الدم الفلسطنيي ميذ ايطالقة وفي إط
"حماس" قائاًل: الدم الفلسطنيي فوق كل الخالفات، ويحـ  يـرفض الفتيـة والصرا  الداخلي، هذا 

 ميهجيا في القدنم والحاضر والمستقبل.
 22/3/2021، قدس برس

 
 ائد الجناح العسكري لحماستقرير إسرائيلي يسلط الضوء على نائب ق .17

سلط تقرنر إسرائنلي الضوء على مروا  عنسى، القنادي العسكري في حركة : عديا  أبو عامر
حماس، الذي بات يائب قائد الجياح العسكري للحركة، محمد الضنف، والمقرب م  زعنم الحركة في 

ى موقع "ونلال"، وترجمته وقال المحلل العسكري، أمنر بوخبوط في تقرنره عل غزة، نحني السيوار.
"، أ  عنسى "مسؤول ع  تكنثنف العملنات الخاصة للحركة، ما جعله شخصنة رئنسنة في 21"عربي

ولفت التقرنر إلى أ  "اسم مروا  عنسى،  القطا ، وهدًفا متحرًكا صعًبا بشكل خاص إلسرائنل".
وة للتيظنم في السيوات وندعى أبا البراء، استغل الهدوء الوهمي في القطا  بهدف بياء مركز ق

األخنرة، وهو شخصنة تسبح في الظل بعنًدا ع  األذر  الطونلة لجهاز األم  العام والجنش 
اإلسرائنلي، فهو الرجل الذي سنقود حملة حماس القادمة ضد الجنش اإلسرائنلي، أليه م  ندنر الذرا  

خنرة على غزة، مسؤول ع  وذكر أ  عنسى الذي ُقصف ميزله خالل الحرب األ العسكرنة فعلًنا".
اتخاذ جزء م  القرارات، ونمك  تعرنفه بأيه "وسنط" بن  مختلف التنارات السناسنة والعسكرنة داخل 

 حركة حماس.
وختم تقرنره ياقال ع  مسؤول أميي إسرائنلي كبنر بأ  "مروا  عنسى بات النوم عملنا أحد أقوى 

نفعل بشكل رئنسي، وهيا مصدر قوته، إذ  شخصنات حماس في قطا  غزة، وهو ال نتحدث، لكيه
 إيه ال نركز عمله فقط في المجال العسكري واألميي، ولك  أنًضا في المستوى السناسي".

 21/3/2021، 21عربي
 

 كتائب القسام تتحدث عن تطورها العسكري .18
 ية التوالمقاوميشرت كتائب عز الدن  القسام، تفاصنل تطور تكتنكها العسكري، خالل مسنرة الجهاد 

عامًا. وقالت الكتائب في تقرنر لها، : "بعد أ  كايت المجموعات القسامنة  30بدأتها ميذ أكنثر م  
قلنلة العدد وتعمل بشكل ميفصل وبعتاد متواضع، أصبحت كتائب القسام اآل  أشبه بتشكنالت 

التكتنكات الجنوش اليظامنة تضم تخصصات وصيوفًا متعددة نتم قنادتها بشكل مركزي، كما تطورت 
القسامنة بشكل سرنع، وفوجئ العدو في كل مرحلة بطرق عمل جدندة أذهلته وكبدته خسائر فادحة". 
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وأضافت: "خالل االيتفاضة األولى والنثاينة تصدى مجاهدو القسام ببسالة لتوغالت االحتالل، 
الفرقا   وواصلت كتائب القسام تصدنها للعدو في معارك عدة فكا  الصمود األسطوري في معركة

دخال "تل أبنب" للمياطق التي تطالها صوارنخ المقاومة دو  تردد، ولنس ايتهاء  وحجارة السجنل وا 
 بمفاجآت معركة العصف المأكول التي أذهلت الصدنق قبل العدو".

 21/3/2021فلسطين أون الين، 
 

 البالونات الحارقة عادت لتنطلق تجاه المستوطنات بعد هدوء ألشهر .19

غالف »على يحو مفاجئ، عادت البالويات المتفّجرة لتيطلق تجاه مستوطيات : لمدهو رجب ا -غزة 
، بعدما تعنّثرت مباحنثات السفنر القطري، محمد العمادي، خالل األنام الماضنة، في إدخال «غزة

دفعة مالنة جدندة لمصلحة الموظفن  الحكومنن  في القطا  بعد اعتراض االحتالل علنها. وأفادت 
 «.كنبوتس كفار عزة»رنة بالعنثور صباح أمس على عدد م  البالويات في مصادر عب

 22/3/2021، األخبار، بيروت
 

 عائلة الخضري تكشف تطورات الحالة الصحية لممثل حماس في السعودية .20
كشف عبد الماجد الخضري، شقنق ممنثل حركة "حماس"، والمعتقل في  :محمد أبو شحمة -غزة

عاًما(، ع  إدخاله المستشفى بعد تدهور صحته، وعدم  82ضري )السجو  السعودنة، محمد الخ
قدرته على تحرنك نده النميي. وقال الخضري في تصرنح لـ"فلسطن ": "أصبح الدكتور محمد نستخدم 
كرسًنا متحرًكا للحركة، ونحتاج إلى خدمة طبنة وهي غنر متوفرة في سج  عسنر المعتقل به، وهو 

ونله إلى المستشفى". وأضاف: "فقد الدكتور محمد القدرة على تحرنك ما جعل إدارة السج  تقرر تح
نده النميى، ولدنه مشاكل في أسيايه، ونعتمد على يجله هايي المعتقل معه م  أجل إطعامه 
ومساعدته في السج ". وبن  الخضري أ  شقنقه لدنه قرار باإلفراج عيه صادر ع  القضاء 

ولك  القرار لم نيفذ حتى اللحظة. وكايت ميظمة العفو السعودي بسبب تدهور حالته الصحنة، 
الدولنة طالبات السلطات السعودنة، ضرورة اإلفراج ع  الخضري ممنثل حركة "حماس" في الرناض، 

 ويجله هايي.
 21/3/2021فلسطين أون الين، 
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 نتنياهو يربط الضّم بموافقة بايدن وغانتس يتحدث عن انتقام أميركي من إسرائيل .21
، إيه ال 12وكاالت: قال رئنس الحكومة اإلسرائنلّنة، بينامن  يتيناهو، خالل لقاء مع القياة  -القدس

في المقابل، عّبر وزنر الدفا  اإلسرائنلي  ضّم للضّفة الغربنة المحتلة دو  موافقة الرئنس األمنركي.
ستيتقم م  إسرائنل" ورئنس قائمة "كاحول الفا "، بنيي غايتس، ع  اعتقاده بأ  الوالنات المتحدة "

 في أعقاب العالقة مع يتيناهو.
مع ذلك، قال غايتس إ  العالقة مع الوالنات المتحدة "رائعة" وا   الرئنس األمنركي، جو باند ، 

 صدنق حقنقي السرائنل، وا   الحفاظ على عالقة مع الحزبن  األمنركّنن  "حرجة جًدا" إلسرائنل.
نات المتحدة، واّدعى أيه "ذهب في اتجاه الجايب الجمهوري فقط. وايتقد غايتس عالقة يتيناهو بالوال

 وأيه أضّر بالنثيائنة الحزبّنة في الوالنات المتحدة".
احتمال ايشقاق أعضاء كينست بعد االيتخابات م  القوائم  12وكّرر يتيناهو خالل حدننثه إلى القياة 

غدعو  ساعر، الذي تحّدث ع  احتمال  الميافسة له، وهو ما أشار إلنه رئنس قائمة "تكفاه حدشاه"،
 ايشقاق أعضاء م  اللنكود لاليضمام إلنه، علًما بأ  ساعر يفسه ايشّق ع  اللنكود.

وجاءت تصرنحات غايتس ويتيناهو خالل مقابالت إعالمنة لرؤساء القوائم المشاركة في ايتخابات 
 الل أقّل م  عامن .الكينست، المقّرر إجراؤها نوم النثالنثاء المقبل، وهي الرابعة خ

 21/3/2021األيام، رام هللا، 
 

 نتنياهو: سنسير رحالت مباشرة للحجاج المسلمين من إسرائيل إلى مكة .22
)األياضول(: تعهد رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، األحد، بتسننر  -القدس المحتلة 

 داء فرنضة الحج.رحالت جونة مباشرة ليقل المسلمن  م  إسرائنل إلى السعودنة أل
، إلذاعة الجنش اإلسرائنلي )غالي ”اللنكود“جاء ذلك في تصرنحات أدلى بها يتيناهو، زعنم حزب 
سيسنر رحالت مباشرة ليقل “وقال يتيناهو:  تساهل(، قبل نومن  م  ايطالق االيتخابات البرلماينة.

 ، دو  تفاصنل.”الحجاج المسلمن  اإلسرائنلنن  م  تل أبنب إلى مكة
 21/3/2021القدس العربي، لندن، 

 
 في مؤشر السعادة 14رغم احتاللها الموقع الة أكثر الدول تميييًا طبقيًا وفوارق اجتماعية "إسرائيل" .23

تل أبنب: رغم أ  إسرائنل ُتعد م  الدول المتقدمة في رضا مواطينها ع  الحناة فنها، واحتاللها 
الوقت ذاته أكنثر الدول الغينة في التمننز الطبقي في مؤشر السعادة، فإيها ُتعد في  14المرتبة 

 والفوارق االجتماعنة.
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، بشكل حاد، أل  «زنادة غيى األغيناء وزنادة فقر الفقراء»وفي السية األخنرة، استمرت ظاهرة 
 «.كورويا»عشرات ألوف المصالح التجارنة أفلست، بعد اإلغالقات في 

قرابة ملنو  شخص »تل أبنب، أمس )األحد(، إ  في « أدفا»وقال التقرنر الذي أصدره مركز 
ايضموا في السية الماضنة إلى دائرة البطالة، أو أغلقوا مصالحهم التجارنة الصغنرة، ولك  بالمقابل 
يما خرجوا ميها  فإ  أصحاب الدخل األعلى في إسرائنل، لنس فقط لم نتضرروا م  األزمة، وا 

يقاًل ع  معطنات حول األنثرناء، صادرة ع  بيك وجاء في التقرنر، «. معززن  وأقوناء أكنثر
، فإ  عدد الملنوينرات في إسرائنل تراجع بيسبة ضئنلة، لك  هياك 2020، لعام «كرندنت سونس»

ملنو  دوالر، وأ  األنثرناء، الذن   3.33ألف ملنوينر، مم  نبلغ معدل نثروتهم الصافنة  157.3
مائة فقط م  السكا ، استفادوا م  حمانة في ال 1نستحوذو  على أعلى دخل ونشكلو  يسبة 

 ومساعدة الدولة.
 22/3/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 جنرال إسرائيلي: انتخابات حماس الداخلية دليل على ديمقراطيتها .24

قال جيرال إسرائنلي إ  "هياك تغننرا كبنرا تشهده الجبهة الجيوبنة مع : عديا  أبو عامر -21عربي
ألخنرة، م  خالل دمج الجهود الدبلوماسنة مع السلوك العسكري مع قطا  غزة في السيوات ا

الوسطاء م  مصر وقطر واألمم المتحدة، بجايب توجنه إسرائنل لضربات قونة على أهداف لحماس 
في غزة، تضميت استهداف األيفاق وأيظمة اإلطالق ومصايع الصوارنخ، وتشدند العقوبات 

 وسطاء إلى القطا ".االقتصادنة على الحركة، نثم إدخال ال
وأضاف هآرتسي هالنفي قائد الميطقة الجيوبنة في الجنش اإلسرائنلي، الذي نتوقع أ  نترك ميصبه 

 170ايتهى بإطالق  2020" أ  "عام 21، ترجمته "عربي12في األنام القادمة، في حوار مع القياة 
الذي شهد إطالق ألف  2019صاروخا على المستوطيات اإلسرائنلنة في غالف غزة مقارية بعام 

عملنة إطالق، كما أيه حدث ايخفاض في عدد المحاوالت الفلسطنينة لعبور السناج الحدودي، وهم 
 نحملو  قيبلة ندونة أو سكنًيا".

وكشف اليقاب ع  أ  "القنادة الجيوبنة في الجنش اإلسرائنلي، تعمل تحدندا في غزة اآل  بشكل 
لمنثال قوتها البحرنة الخاصة، وطائراتها الشراعنة، مكنثف ضد ما تبينه حماس، على سبنل ا

والطائرات بدو  طنار، وألحقت أضرارا بسف  بحرنة تابعة للحركة، كما أ  الضربات الجونة 
اإلسرائنلنة تتركز على مواقع إيتاج الصوارنخ، وممرات األيفاق والمخابئ تحت األرض، التي نتمركز 

 فنها كوادر حماس في قلب قطا  غزة".
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اعترف قائال إ  "االيتخابات الداخلنة األخنرة لحماس في غزة تؤكد أيها تعرف كنف تيتج عملنات و 
دنمقراطنة، صحنح أ  حماس لم تتخلَّ ع  المقاومة التي بينت قوتها ميها، لكيها تعطي األولونة 

بعض  اآل  للوضع المعنشي في القطا ، حنث تم ايتخاب سندتن  لقنادة الحركة، وربما نكو  لدى
األحزاب في إسرائنل الفرصة للتعلم م  الميظمة بشأ  هذه القضنة، واليتنجة أ  هذا قد نؤنثر بشكل 

 كبنر على مستقبل غزة في المستقبل القرنب".
 21/3/2021، "21موقع "عربي 

 
 بينيت يوقع وثيقة على الهواء مباشرة بعدم المشاركة بحكومة يقودها البيد .25

نينت زعنم حزب النمن  الجدند، مساء نوم األحد، على ونثنقة تعهد فنها وقع يفتالي ب: ترجمة خاصة
وتم التوقنع على الونثنقة خالل لقاء على  بعدم المشاركة والجلوس في حكومة نتزعمها نائنر البند.

ووصف بنينت، البند زعنم حزب  العبرنة النمنينة التابعة للمستوطين . 20الهواء مباشرة مع قياة 
بأيه نساري، وأيه هو )أي بنينت( نمنيي، مشنًرا إلى أيه ل  نقبل أنًضا الجلوس في هياك مستقبل 

 حكومة نكو  فنها البند رئنًسا للوزراء بالتياوب.
ودعا بنينت، زعنم حزب اللنكود بينامن  يتيناهو بالتوقنع على ونثنقة ممانثلة بعدم تشكنل أي ائتالف 

ميصور عباس، الذي ايشق ع  القائمة العربنة  حكومي ندعمه رئنس القائمة العربنة الموحدة
 وقالت القياة، إيها دعت يتيناهو للحضور إلى االستدنو المباشر مع بنينت، لكيه رفض. المشتركة.

 21/3/2021القدس، القدس، 
 

 يعيم شاس ال يستبعد المشاركة بحكومة مدعومة من منصور عباس .26
سرائنلي، مساء نوم األحد، أ  نشارك في ائتالف لم نستبعد أرننه درعي زعنم حزب شاس الحرندي اإل

حكومي نكو  مدعوًما بتوصنة م  رئنس القائمة العربنة الموحدة ميصور عباس، الذي ايشق ع  
وقال درعي في حدنث لقياة رنشت كا ، إيه نفضل أ  نكو  هياك ائتالًفا  القائمة العربنة المشتركة.

ى ميصور عباس، لكيه ل  نستطنع القول أيه ل  نعتمد علنه مقعًدا بدو  الحاجة واالعتماد عل 61بـ 
 أليه قد نكو  هياك حاجة له م  أجل الوصول لهذه المقاعد.

 21/3/2021القدس، القدس، 
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 االحتالل يعلن عن مشروع سكة حديد تربط اإلمارات بميناء حيفا .27
ل أبنب وأبوظبي، بنيها أعل  مسؤول إسرائنلي كبنر السبت، ع  دراسة مشارنع ضخمة بن  ت: ليد 

 إيشاء خط سكة حدند نربط اإلمارات بمنياء حنفا المطل على البحر األبنض المتوسط.
وذكر آفي سمحو  رئنس المجلس االقتصادي في دنوا  رئنس حكومة االحتالل بينامن  يتيناهو، في 

رة ذات الطابع حوار مع صحنفة "معارنف" العبرنة، أ  المشارنع تركز على البيى التحتنة الكبن
 االستراتنجي، مشنرا إلى أ  خط سكة الحدند م  المفترض أ  نمر في كل م  األرد  والسعودنة.

ولفت إلى أ  ما نزند م  فرص تيفنذ هذا المشرو ، أ  جزءا كبنرا م  خط السكة قائم حالنا، لك  
ح بيقل البضائع م  كنلومتر في األرد  فقط، معتقدا أ  هذا اإليجاز سنسم 300-200نيقصه تدشن  

نوما  12إسرائنل إلى اإلمارات في غضو  نوم أو نومن ، بخالف اليقل عبر الحاونات الذي نستغرق 
 عبر قياة السونس.

 21/3/2021، "21موقع "عربي 
 

 قبل يومين من االنتخابات: آالف اإلسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو .28
ي، مساء أمس، في تظاهرة هي األكبر ميذ ألف إسرائنل 20وكاالت: تظاهر أكنثر م   -القدس

أسابنع، وقبل نومن  فقط م  ايتخابات الكينست للمطالبة برحنل رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  
وبحسب موقع "واي يت" العبري، فإ  هذا العدد م  المتظاهرن  تمركز في ساحة بلفور  يتيناهو.

في ساحات وجسور ومفترقات بمد  إسرائنلنة بالقدس لوحدها فقط، في حن  تظاهر آالف آخرو  
  أخرى.

ورفع متظاهرو ، شعارات تطالب برحنل يتيناهو، واصفن  إناه بـ "الفاشل" و "الفاسد"، وأيه قاد 
إسرائنل إلى الهاونة، وسط دعوات بإسقاطه في االيتخابات وعدم التصونت إلنه، وأ  نكو  هذا 

 السبت هو األخنر م  االحتجاج ضده.
 21/3/2021األيام، رام هللا، 

 
 مدير أوقاف القدس يحذر من خطورة مشروع "الحوض المقدس" االستيطانينائب  .29

حذر رئنس أكادنمنة األقصى ويائب مدنر أوقاف القدس الدكتور ياجح بكنرات، م  : القدس المحتلة
 دنية المقدسة.خطورة ما نسمى بمشرو  الحوض المقدس االستنطايي، الذي نهدف لتغننر معالم الم

الحوض المقدس "نعيي وفًقا لتعرنف االحتالل أيه امتداد للحدائق التوراتنة م  أسوار وأوضح أ  
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كنلومترات هوائنة، بمعيى أ  كل ما نقع في هذه  3البلدة القدنمة والمسجد األقصى على مسافة 
 مساحة م  أرض وسكا  نجب السنطرة علنها".

 21/3/2021، المركي الفلسطيني لإلعالم
 

  في باحاته تلمودية طقوساً ويؤدون  األقصىالمسجد مستوطنا يقتحمون  89  .30
باحات  ،، اقتحموا، األحدتلمودناً  طالباً  50، ومستوطياً  39أفادت األوقاف اإلسالمنة، بأ  : القدس

 تلمودنة، بحمانة شرطة االحتالل اإلسرائنلي. المسجد األقصى، وأدوا طقوساً 
 21/3/2021، لومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمع

 
 ذاتياً  هميلاهدم مناالحتالل يجبر مقدسيين على  .31

حي رأس وآخر في العنسونة، بلدة في انثيا  ميهم ذاتنًا  مزلها، مين مقدسن ن مواطي 3وكاالت: هدم 
نذ ، وهددت في حال عدم التيفاالحتالل قرارت بذلك ، بعد أ  سلمتهم سلطاتخمنس بالمدنية المقدسة

وحسب تقرنر لمركز القدس لدراسات الشأ  اإلسرائنلي  تكالنف الهدم. مبأيها ستقوم بذلك وتغرمه
والفلسطنيي، فقد أخطرت محاكم االحتالل خالل الشهر الماضي، بهدم عشرات الميشآت السكينة 

 قرارًا. 43والتجارنة في القدس، ضم  سناسة التيكنل بهدف تهجنرهم، وبلغت في مجملها 
 22/3/2021، ام، رام هللااألي

 
  هافي سجونأسيرة أّمًا فلسطينية  12 العالم يحتفل بيوم األم و"إسرائيل" تحتجي .32

 39أّمًا فلسطنينة أسنرة م  أصل  12السبت، إ  هياك  رام هللا: قالت هنئة شؤو  األسرى والمحررن ،
نعاين  قسوة السّجا  "أيه  ، مشنرة إلى " اإلسرائنلنن هشارو "و "الدامو "أسنرة نقبع  في سجيي 

 ".اإلسرائنلي ومرارة الحرما  م  األبياء، في النوم الذي تحتفل به كنثنر م  شعوب األرض بنوم األم
 21/3/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 االحتالل ُيقرر فرض إغالق شامل على الضفة وغية غدا .33

ض "طوق عسكري شامل" في محنط أعليت قوات االحتالل اإلسرائنلي، النوم اإلنثين ، فر : الياصرة
 ،الضفة الغربنة وا غالق المعابر في قطا  غزة، اعتباًرا م  ميتصف اللنلة، وحتى ميتصف لنلة الغد

 النثالنثاء، الختنار برلما  جدند. بدعوى تأمن  االيتخابات التي ستجري للمرة الرابعة خالل عامن  غداً 
 22/3/2021، قدس برس
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 ويصادرون أراضي المواطنينشرق بيت لحم  يطانياً است مستوطنون يشقون طريقاً  .34
مستوطيي "معالي عاموس" الجانثمة على ، إ  قال يائب رئنس مجلس قروي كنسا  أحمد غزال

على طول ، في أراضي قرنة كنسا  شرق بنت لحم استنطايناً  ، األحد، طرنقاً واأراضي المواطين  شق
فنها  واأ  األرض التي شق الفتًا إلىالدويمات. لالستنالء على أراٍض تقدر بمئات  كم، تمهنداً  4

الطرنق تعرضت قبل فترة إلى عملنة تيقنب م  قبل االحتالل، وأيها ستربط مستوطيتي "معالي 
 عاموس"، "وانبي هياحل".

 21/3/2021، فلسطين أون الين
 

 احتجاجاً  اغلق مراكي الخدمات التابعة لوكالة األونرو تلجنة المشتركة لالجئين في قطاع غية ال .35
أقدم ميتمو  للجية المشتركة لالجئن  في قطا  غزة على إغالق مراكز الخدمات التابعة وكاالت: 

ضم  فعالنات اللجية االحتجاجنة وذلك  لوكالة األويروا في القطا  لنومن  ابتداء م  صباح األحد.
لمساعدات التي تصل إلى الرافضة لقرار فرض السلة الغذائنة الموحدة الذي نؤنثر على كمنة ويوعنة ا

أيها ستواصل فعالناتها االحتجاجنة حتى تتراجع األويروا ع  وأكدت اللجية  .الالجئن  األكنثر فقراً 
 القرار.

 21/3/2021، الجييرة نت، الدوحة
 

  2006منذ عام مصاب برصاص االحتالل  200شهيدًا وصياًدا  13لدينا : في غية لجان الصيادين .36
نادن  في اتحاد لجا  العمل الزراعي، زكرنا بكر، األحد، أّ  زوارق االحتالل أعل  مسؤول لجا  الص

داخل البحر أنثياء مزاولة عملهم،  صناداً  13وحتى اآل ، ما نقارب  2006اإلسرائنلي قتلت ميذ العام 
آخرن  جزء ميهم أصنبوا بإعاقات دائمة خلفتها القذائف الصاروخنة  200عدا ع  إصابة يحو 

صناد خالل السيوات  700أشار، إلى أّ  االحتالل اعتقل ما نقارب م  كما ليارنة. واألعنرة ا
إلى أّيه  الفتاً  .أخرى في منياء اسدود 170قارب داخل البحر ومصادرة  185الماضنة وقام بتدمنر 

وحتى اآل  لم نتم صياعة أي قارب يتنجة ميع االحتالل لدخول األخشاب ومواد  2012ميذ عام 
 الس" بحجة أيها نثيائنة االستخدام. "الفنبر ج

 21/3/2021، فلسطين أون الين
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 اليومي من المياه اقل من المعدل الموصى به عالمياً الفلسطيني : معدل استهالك الفرد تقرير .37
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطنيي، وسلطة المناه، إ  معدل استهالك الفرد  :رام هللا

لتر في  100وهو ، لتر في النوم، وهو أقل م  المعدل الموصى به عالمناً  81.9الفلسطنيي للمناه بلغ 
 م  المصادر المائنة الفلسطنينة. %85النوم، وذلك يتنجة السنطرة اإلسرائنلنة على أكنثر م  

احتساب كمنات المناه الصالحة لالستخدام اآلدمي م  الكمنات المتاحة، فإ  حصة أيه ب اوأوضح
 لتر في النوم. 22.4لعذبة تصل فقط إلى الفرد م  المناه ا

 21/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أكثر من نصف الجئي فلسطين بسوريا نيحوا من مخيماتهم  األونروا:  .38
يه وبعد عشر سيوات م  بدء األحداث في سورنا يزح أكنثر م  يصف أ ويروااأل قالت وكالة: دمشق

ميهم بحنثوا ع  األما  في  ألفاً  120رنة مرة واحدة على األقل، بم  في ذلك الجئي فلسطن  في سو 
 البلدا  المجاورة، وخاصة لبيا  واألرد  وخارجها.

 21/3/2021، المركي الفلسطيني لإلعالم
 

 مرات 10تضاعف  "سرائيل"إعدد المتسللين من األردن الى : عسكرية في تل أبيبمصادر  .39
ة ومدينة في تل أبنب م  ايتشار ظاهرة التسلل إلى إسرائنل عبر تل أبنب: حذرت أوساط عسكرن

 الحدود مع األرد ، واستخدام هذه الحدود لتهرنب البشر والمخدرات واألسلحة.
وقالت إ  عملنات التهرنب هذه باتت تجارة رابحة نمارسها عدندو  ونجيو  علنها أرباحًا طائلة. 

شهد قفزة هائلة في عدد حاالت التسلل،  2019فإ  عام وحسب تقرنر داخلي في الجنش اإلسرائنلي، 
في عام  13ارتفع إلى  2017حوادث في سية  10إذ تضاعف العدد أكنثر م  عشر مرات. فم  

. وحتى في السية الماضنة، وعلى الرغم م  ايتشار 2019حادنثًا في  120، نثم ارتفع إلى 2018
وأعربت مصادر عسكرنة في تل أبنب، أمس، حالة تسلل إلسرائنل.  64فنروس كورويا، تم إحباط 

ع  خشنتها م  الظاهرة وتبعاتها، إذ إيها ال تستبعد أ  تستخدم هذه الواسطة لدخول تيظنمات 
 مسلحة أو إرهابنة.

 20/3/2021، الشرق األوسط، لندن
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 أشخاص تسللوا عبر الحدود مع لبنان 3تعتقل  "إسرائيل" .40
أشخاص، قال إيهم تسللوا م  داخل لبيا  إلى  3اعتقال  -دمساء األح-أعل  الجنش اإلسرائنلي 

مشتبه فنهم تسللوا م  داخل لبيا   3وقال الجنش في بنا  إيه "رصد  إسرائنل عبر الحدود الشمالنة.
بدورها، ذكرت  إلى إسرائنل بالقرب م  بلدة نفتاح الحدودنة )شمال(، حنث قامت القوات باعتقالهم".

 ة الرسمنة، أيه لم تك  بحوزة المعتقلن  أنة أسلحة، وقد أحنلوا لالستجواب فورا.قياة "كا " اإلسرائنلن
 ولم نحدد الجنش اإلسرائنلي أو وسائل اإلعالم المحلنة جيسنة المتسللن .

 22/3/2021، الجييرة نت، الدوحة
 

 "السالم مع الفلسطينيين"الجبير: التطبيع بعد  .41
دولة للشؤو  الخارجنة السعودي، عادل الجبنر، إ  بالده قال وزنر ال«: القدس العربي»الياصرة ـ 

يها ستقوم بالتطبنع الرسمي بعد السالم مع الفلسطنينن . وأكد  لعبت دورا في إلغاء الالءات النثالث، وا 
وزنر الدولة للشؤو  الخارجنة السعودي، عادل الجبنر، أيه ال نمك  للسعودنة تطبنع العالقات مع 

 ها إلى اتفاق سالم مع الفلسطنينن .إسرائنل إال بعد توصل
باللغة اإليكلنزنة وفنها أشار إلى »عرب ينوز »وجاءت تصرنحات عادل الجبنر في مقابلة مع قياة 

أ  موقف السعودنة م  الصرا  اإلسرائنلي الفلسطنيي واضح ونكم  في أيها ترند حل الدولتن  على 
حدة ذات الصلة، بحنث تكو  هياك دولة فلسطنينة أساس مبادرة السالم العربنة، وقرارات األمم المت

 ودولة إسرائنلنة تعنشا  إلى جايب بعضهما البعض في سالم وأم .
 21/3/2021، القدس العربي، لندن

 
 قطر تنتقد وحشية االحتالل بالتعامل مع األطفال الفلسطينيين .42

ائنلي بالتعامل مع األطفال ايتقدت الحكومة القطرنة وحشنة قوات االحتالل اإلسر : وكاالت –الدوحة 
ويشرت مساعد وزنر الخارجنة، لولوة الخاطر، فندنو العتقال خمسة أطفال بالقوة في  الفلسطنينن .

ميطقة تجمع الركز في نطا جيوبي الخلنل. وعلقت: "ال أستغرب تعامل االحتالل اإلسرائنلي مع 
م م  اإلفالت، كما دائما". والحادنثة األطفال، فهم على نقن  أ  ازدواجنة رعاتهم الدولنن  ستمكيه

 وقعت األسبو  الماضي، وونثقتها مؤسسة "بتسلنم" الحقوقنة اإلسرائنلنة. 
 21/3/2021، المركي الفلسطيني لإلعالم
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 يجمع بين الرباط وتل أبيب "منذ سنوات طويلة"تعاون دبلوماسي وعسكري  :هآرتس .43
” ميذ سيوات طونلة“تعاو  دبلوماسي وعسكري كشفت صحنفة هآرتس العبرنة، ع  : القدس المحتلة

نجمع بن  الرباط وتل أبنب. وكذلك ع  عدة لقاءات وزنارات سرنة سابقة لمسؤولن  مغاربة 
سرائنلنن  كبار، ما نضع الملك محمد السادس في حرج. وقالت الصحنفة في تقرنرها بأ  هذا  وا 
   قبل استئياف العالقات بنيهما مؤخرًا.التعاو  لنس بوساطة أمرنكنة، حنث ايه نجمع بن  الطرفن

، حنث قامت فنه إسرائنل ببنع دبابات 1970وأفادت بأ  هذا التعاو  العسكري نعود إلى العام 
عدة “، عقدت 2020إلى  2000وأضافت الصحنفة اإلسرائنلنة بأيه خالل الفترة ما بن  العام  للمغرب.

سرائنلنن  كبار. وبحسب الباحث المختص في زنارات سرنة، وأخرى أقل سرنة لمسؤولن . مغارب ة وا 
فإ  ”. هآرتس“الصادرات العسكرنة واألمينة اإلسرائنلنة جويانثات هنمبل  خالل مقال له عبر صحنفة 

وأشار إلى أ  العالقات العسكرنة اإلسرائنلنة، تتضم   الصادرات العسكرنة اإلسرائنلنة ظلت سرنة.
 السالح واالستخبارات.باألساس تعاويًا في مجال التجارة ب

 21/3/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 األورومتوسطي يدعو إلى تحرك أممي ضد نهج "إسرائيل" التميييي .44
دعا المرصد األورومتوسطي لحقوق اإليسا  األمم المتحدة إلى التحرك ضد يهج "إسرائنل" : جينف

لزامها باحترام القواين  الدولنة ذات العالقة بشأ   المساواة وعدم التمننز. التمننزي وا 
( خالل مياقشة البيد GIWEHوقال المرصد الحقوقي األوروبي في كلمة مشتركة مع ميظمة "جنوه" )

لمجلس حقوق  46التاسع المتعلق بالعيصرنة والتمننز العيصري وكره األجايب، خالل الدورة الـ
قة، إذ نؤكد على أ  المساواة وعدم اإليسا ، إ  إعال  دنربا  نعد في تارنخ األمم المتحدة عالمة فار 

التمننز هي حقوق إيسا  أساسنة، وأيه م  واجب الدولة أ  تحارب العيصرنة والتمننز العيصري 
 بأشكاله كافة.

 21/3/2021، المركي الفلسطيني لإلعالم
 

نيويورك تايمي: شبكة من المحامين ومؤسستان يهوديتان لعبوا دورا في قرارات العفو الرئاسية  .45
 ترامبل

ع  الشخصنات والميظمات التي كا  لها ” ينونورك تانمز“إبراهنم درونش: كشفت صحنفة  -ليد 
تأنثنر على الرئنس األمرنكي السابق دويالد ترامب وبخاصة في قرارت العفو. وقالت إ  مجموعة م  
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قرارات العفو األفراد قادتهم ميظمتا  م  النهود األرنثوذكس، كا  لهم الدور األكبر في الحصول على 
 ع  مجرمن  أنثياء رئاسة ترامب.

أ  الشبكة تدور حول ميظمتن  نهودنتن  تركزا  على العدالة ” ينونورك تانمز“وكشف تحقنق 
الجيائنة، معهد ألف، وجمعنة تزدنك، وعدد م  األشخاص المؤنثرن  الذن  نعملو  مع الميظمتن ، 

ا ، المحامي السابق في نوتا، وينك موزن  وعلى رأسهم المحامي أال  دنرشوفنتز، وبرنت وتولم
 الياشط الجمهوري. وكا  الجمع بن  الخبرة والتأنثنر سببا في تحقنق يتائج.

قرارا عبر ميظمتي ألف وتزدنك،  27شخصا عفا عيهم ترامب أنثياء رئاسته، مّر  238وم  بن  
 ومحامن  وجماعات ضغط عملت معهم.

 21/3/2021القدس العربي، لندن، 
 

 الرابعة: نتنياهو يعيمًا أّول لليمين" إسرائيل"ابات انتخ .46
تشهد إسرائنل، نوم غٍد النثالنثاء، عملنة ايتخابنة هي الرابعة خالل سيتَن ، سرعا  ما بدأ : علي حندر

ه إلى ايتخابات خامسة. نعود ذلك إلى أ  ال توقُّعات  الحدنث، حتى قبل ايطالقها، ع  إمكاينة التوجُّ
ن  يتيناهو، على رغم يجاحه في تهشنم قوة خصومه، في ينل أغلبنة مرنحة ُتمّكيه حاسمة بقدرة بينام

م  تشكنل حكومة برئاسته. مع هذا، نمك  القول إ  السنيارنوات األكنثر إقالقًا للرجل باتت وراءه، 
ونلة لنظّل هو قائدًا لمعسكر النمن ، فنما سنبقى األخنر بدوره مهنميًا على الحناة السناسنة لفترات ط

 مقبلة
للمّرة الرابعة خالل سيتن ، تشهد إسرائنل ايتخابات عاّمة، لعّل أبرز ما ُنمّنزها أ  التيافس الرئنس 
فنها نتمحور حول شخص بينامن  يتيناهو، بن  َم  نؤّنده رئنسًا للحكومة وبن  م  هو ضّده. وعلى 

بعياون  واختالفات أخرى. نتجّلى هامش هذا العيوا ، تتوّز  االيقسامات والتحالفات، التي تتغّذى 
أمل »وَشّكل حزب « اللنكود»ذلك في عّدة أمنثلة م  بنيها: أ  جدعو  ساعر الذي ايشق ع  حزب 

، أفنغدور لنبرما ، مع أّي «إسرائنل بنتيا»كا  هدفه إسقاط يتيناهو؛ وأ  مشكلة زعنم حزب « جدند
إلى خالفه مع األحزاب الحرندنة(؛ وأ  التكتُّل حكومة نمنينة تَتمنّثل في كو  يتيناهو رئنسها )إضافة 

تجمَّعت أحزابه المتباعدة والمتيافسة تحت « أزرق أبنض»الذي َتشّكل في االيتخابات السابقة باسم 
، يفتالي بنيت، نسعى هو اآلخر إلى إسقاط يتيناهو «نمنيا»شعار إسقاط يتيناهو؛ وأ  رئنس كتلة 

تحاق به الحقًا(. في المقابل، يجح رئنس الوزراء الحالي في أ  )م  دو  أ  نيفي ذلك إمكاينة االل
ُنقيع شرائح واسعة م  الرأي العام النمنيي بوجود ارتباط عضوي بن  بقائه في رئاسة الحكومة وبن  

 استمرار حكم النمن ، ُمحوِّّاًل بذلك قضّنته الشخصنة إلى قضنة تّنار فكري سناسي.
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نمنة ودولنة تشهد تحوُّالت سنكو  لها أنثرها المباشر على مجمل وتجري االيتخابات وسط بنئة إقل
هات  الوضع في الميطقة، بما فنها كنا  العدو. إال أ  العامل الداخلي نظّل األكنثر تأنثنرًا في توجُّ

« كورويا»الياخب اإلسرائنلي باليظر إلى عّدة عوامل على رأسها التداعنات التي خّلفها ايتشار جائحة 
َنن  الصّحي واالقتصادي، ووجود ايقسام جّدي حول أهلنة يتيناهو المّتهم بالفساد والرشوى على المستو 

لالستمرار في الحكم، فضاًل ع  ضنق هامش االختالفات بن  القوى الرئنسة حول القضانا 
 الخارجنة، م  الملّف اليووي اإلنرايي، مرورًا بملفَّي سورنا وحزب هللا، وصواًل إلى الوضع في قطا 

 ضم  مساحة التجاذب.« صفقة القر »غزة والضّفة الغربنة المحتّلة، خاصة بعدما لم َتُعد 
وُنسّجل ليتيناهو أيه َحّقق أكنثر م  إيجاز في مرحلة ما قبل نوم االيتخابات. إذ استطا  توحند قوى 

ل الحكومة. دنينة متطّرفة تفادنًا لخسارة عشرات آالف األصوات التي نأمل أ  ُتعّزز فرصه في تشكن
القائمة العربنة »إلى أشالء، واألمر يفسه ايسحب على « أزرق أبنض»كما يجح في تحونل ائتالف 

التي ايقسمت إلى كتلتَن ، وهذا  الطرفا  ُتظهر استطالعات الرأي تراُجع تمنثنلهما في « المشتركة
لدى الياخبن ، فنتمنّثل في المقبل. أّما اإليجاز األهّم الذي نراه  يتيناهو على مفاعنله « الكينست»

ملنو  شخص بجرعتن ، ُنضاَف إلنهم أكنثر م  ملنو  تلّقوا جرعة  4,2يجاح خّطته لتلقنح أكنثر م  
واحدة. ويتنجة ذلك، استمّر الميحى التراجعي في يسبة اليتائج الموجبة إلى مجمل الفحوصات، حتى 

على تهم الفساد الُموّجهة إلنه. وفي  أ  ُنغّطي« اللنكود». وهو ما نأمل زعنم %1.9وصل إلى حّد 
اإلطار يفسه، نستعن  يتيناهو، أنضًا، باتفاقات التطبنع التي أبرمها مع عدد م  الدول العربنة، 
ميها السعودنة. وال تغنب عيه،  ُمستغاّلً إّناها في التلونح بعملنات تطبنع الحقة مع دول أخرى م  ضِّ

في مقابل ميافسنه  -تمنّثلة في تصونر يفسه على أيه األكنثر كفاءة بالطبع، اللعبة الُمحّببة لدنه، والمُ 
 في إدارة الصرا  مع تهدند محور المقاومة الذي تقوده إنرا . -

نه يتيناهو، والمتمنّثل في َتشكُّل تكتُّل نمنيي  عشنة االيتخابات، بات واضحًا أ  السنيارنو الذي َخشِّ
أمل »ومة، أصبح وراءه. فَبعد الذروة التي بلغها رئنس نمنّثل يّدًا له ونهّدد فرصه في رئاسة الحك

مقاعد،  10و 9مقعدًا إلى ما بن   22، تراَجعت مكايته، بحسب استطالعات الرأي، م  «جدند
، «كينست»عضو  61وتراَجع معها طموحه م  اإلطاحة بيتيناهو إلى محاولة ميعه م  ينل أغلبنة 

ستطالعات إمكاينة تشكنل كتلة م  األحزاب النهودنة كما أعل  ساعر بيفسه. كذلك، لم ُتظهر اال
، التي ُنرجَّح، في لحظة االختبار، أ  ال تتحمَّل مسؤولنة «نمنيا»المعارِّضة ليتيناهو، باستنثياء كتلة 

الحؤول دو  تشكنل حكومة نمنينة، واستبدال حكومة تشترك فنها أحزاب نمنينة مع أخرى نسارنة منثل 
 بها.« العمل»و« منرتس»
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بياًء علنه، نمك  القول إ  سنيارنو تشكنل حكومة برئاسة أحد ميافسي يتيناهو، وباالستياد إلى 
، مستبعد جّدًا. كا  ذلك ممكيًا، م  الياحنتَن  العددنة والقايوينة، «الكينست»األصوات العربنة في 

لم نجرؤ على  في أعقاب العملنات االيتخابنة النثالث الماضنة، إال أ  أحدًا م  خصوم يتيناهو
المضّي في هذا الخنار، على رغم بدئهم خطوات استكشافنة في اّتجاهه. ونعود امتياعهم إلى أ  
خنارًا كهذا سُنفقدهم المشروعنة النهودنة، وهو أمر ال نتحّمله المجتمع الصهنويي العيصري. في 

ستمرار الشلل والتعطنل المتبادل المقابل، تتراوح السنيارنوات البدنلة بن  حكومة نترّأسها يتيناهو، أو ا
وصواًل إلى التدُحرج يحو ايتخابات خامسة. في كّل األحوال، الواضح حتى اآل  أ  جزءًا كبنرًا م  
جمهور معسكر النمن  ال نزال نلتّف حول قنادة يتيناهو، األمر الذي نوّفر له الغطاء الشعبي 

 ُوض مِّ  موقع َم  نملي الشروط.والحكومة أو للتفا« الكينست»والسناسي إّما لتعطنل 
الحقنقة التي ال لبس فنها أ  يتائج االيتخابات النثالث األخنرة، واستطالعات الرأي لاليتخابات 

، وسنبقى كذلك لفترات «الكينست»المقبلة، تؤّكد، بكّل المعاننر، أ  معسكر النمن  هو المهنم  على 
يتخابات تجري عملنًا داخل معسكر النمن  يفسه. طونلة ألسباب دنمغرافنة أنضًا. ونعيي هذا أ  اال

والالفت فنها، هذه المّرة، أيه قبل إجرائها بدأ الحدنث ع  إمكاينة خوض ايتخابات خامسة، سُتكّرس 
 «.إّما أيا أو ايتخابات مفتوحة»إذا ما َتحّققت القاعدة التي أرادها يتيناهو: 

 22/3/2021األخبار، بيروت، 
 

 واج باإلكراه؟عرس ديمقراطي أم ي  .47
 عصام شاور د.

أكنثر ما نستفزيي هو وصف االيتخابات الفلسطنينة بـ "العرس الدنمقراطي"، وبخاصة أ  االيتخابات 
سيوات م  بدانة  10ال تحدث بوقتها أو أيها يادرا ما تحدث، فقبل االيقسام، وهي مدة تزند على 

وأخرى للتشرنعي نثم اضطرت السلطة  تأسنس السلطة، لم تك  هياك سوى ايتخابات واحدة للرئاسة
إلى إجراء ايتخابات نثاينة بسبب وفاة الرئنس الراحل ناسر عرفات، ورغم وصف االيتخابات النثاينة بـ 

عاما، وال يعلم إ  كيا فعال  15"العرس الدنمقراطي" فإ  شعبيا الفلسطنيي دخل في تنه االيقسام لـ 
الحافة األخرى ميه، ويتميى أ  يتجاوزه فعال وبأقل تجاوزيا اليهر أم أ  األلغام تيتظريا على 

 الخسائر.
أي عرس دنمقراطي الذي نهتم كل العالم بإيجازاته ومخرجاته؟ أي دنمقراطنة يتحدث عيها وكل 
فصنل له حساباته ومخاوفه سواء م  الفصائل األخرى أو حتى م  أفراده؟ هذا غنض م  فنض، 

 مرات أعظم.وما خفي م  تحركات وكولسات وحتى مؤا
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ال بد أ  تتغنر طبنعة االيتخابات الفلسطنينة، بحنث تكو  "طبنعنة" وال تبدو كأيها حدث كويي، 
فااليتخاب واختنار ممنثلن  شرعنن  للشعب حق طبنعي، لنس م  حق فصنل تحدند موعد 

بات، وال االيتخابات حسب رغبته وال م  حقه تأجنلها أو تعطنلها ما دام نوجد دستور وقايو  لاليتخا
نجوز ألي فصنل ممارسة سناسة اإلقصاء تجاه الفصائل األخرى أو تجاه مياصرنه، كما ال نجوز 
التأنثنر في خنارات المواطين  وتهدندهم بالحرما  سواء م  الوظائف أو مخصصات اإلعاية أو بأي 

 وسنلة أخرى.
ما أال تكو ، لذلك فإما أ  تكو  ايتخابات حقنقنة نمارسها الشعب بكامل حرنته وطبق ا للدستور، وا 

 وُنصار إلى تشكنل قنادة موحدة متفق علنها دو  ايتخابات ودنمقراطنة شكلنة زائفة.
أيا شخصنًّا أتميى أ  يحصل على ايتخابات جادة وجندة، ولكييي ال أرى بوادر جندة للحصول علنها 

الفلسطنينة تتعلق أل  غالبنة الفصائل تسعى للحصول على يتائج محددة، وأل  االيتخابات 
بشخصنات معنية أكنثر م  تعلقها باحترام الدستور والقايو  واحترام خنار الشعب وقراراته، وقد 
تتعطل المسنرة كلها بسبب شخص معن  والذرائع متوفرة، ميها وباء كورويا وميها االيتخابات في 

شاؤمي في غنر محله، وا   القدس، وقد ُتختَر  ذرائع ال تخطر على بال، وأرجو أ  أكو  مخطئا، وت
، إال أييي أرى اآل  أيه احتمال %50كيت قلت سابقا إ  احتمال إتمام االيتخابات التشرنعنة هو 

 ضعنف وألسباب أكنثر ضعفا.
 21/3/2021فلسطين أون الين، 

 
 انتخابات حماس.. تجديد للشرعيات! .48

 نحنى العبادسة
قطا  غزة باقتدار وكفاءة ويجاح وبشكل سرنع  لقد أجرت حركة حماس ايتخاباتها الداخلنة في إقلنم

وسلس، أشاد بها قائدها األخ إسماعنل هينة. وعبرت بعض قنادات الفصائل والعمل الوطيي 
الفلسطنيي ع  موقف مشابه أظهرت فنه احترامها وتقدنرها لاليتخابات الدورنة التي تجرنها حركة 

 الوطيي بأ  تحذو حذوها في ذلك.حماس بايتظام، وطالبت هذه القنادات فصائل العمل 
وألول مرة تيتقل عملنة االيتخابات لدى الحركة م  اإلطار السري الخاص إلى فضاءات اإلعالم، 
لى دائرة االهتمام الشعبي والوطيي، ولعل ذلك نعطي الحركة مكاية متقدمة في ممارسة  وا 

ظهر الحركة بأيها حركة موحدة، الدنمقراطنة. كما أ  تتابع العملنة االيتخابنة كل أربع سيوات أ
وتمتلك بيى تيظنمنة متماسكة وقونة، وأيها حافظت على تماسكها ووحدتها بالرغم مما واجهته م  

 حروب وحصار ومؤامرات.
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وبال شك أ  حركة حماس تعطي لغنرها م  الحركات القومنة والنسارنة أيموذجًا ومنثاًل في التداول 
هامات التي تصفها وتصف اإلسالمنن  عموما بمعاداة الدنمقراطنة، القنادي السلمي، نيفي عيها االت

كما أ  حركة حماس أنثبتت عملنًا بأيها ال تقدس األفراد، فقايويها نحدد الفترة القصوى لشغل ميصب 
رئنس المكتب السناسي بفترتن  ايتخابنتن ، أي بما ال نزند على نثمايي سيوات، وبذلك فإ  األمياء 

  للحركة ما زالوا أحناء ونتمتعو  بصحة جندة، وفي مواقع قنادنة أخرى، منثل: د. العامن  السابقن
 موسى أبو مرزوق، وأ. خالد مشعل، ود. إسماعنل هينة.

إ  االيتخابات هي اآللنة المنثلى الختنار القوي األمن ، أو بلغة العصر األكفأ واألقدر على تحقنق 
ات إذا تم إجراؤها في إطار شوري دنمقراطي أ  تفرز مصالح العباد والبالد، ونفترض أ  االيتخاب

قنادات على قدر م  األهلنة والكفاءة والقدرة والحضور لتحقنق مصالح الحركة واالرتقاء بها على 
 الصعند الداخلي والخارجي.

ولك  رغم اإلشادة بايتخابات الحركة فإيه لنس كل ايتخابات توصف بأيها دنمقراطنة وتيافسنة، وأ  
ة التجارب اإليساينة تظهر أ  البعض طور أدوات وأسالنب للتالعب في عملنة االيتخابات؛ قراء

 بغرض تحقنق مقاصد غنر تلك التي ترجى م  االيتخابات الدنمقراطنة.
ولذلك اهتم العالم بوضع معاننر نمك  م  خاللها التفرنق بن  االيتخابات الدنمقراطنة التيافسنة؛ وبن  

 ات الال دنمقراطنة والال تيافسنة.غنرها م  االيتخاب
ولنك  معلوما أ  االيتخابات ال تيتج دنمقراطنة، والعكس صحنح، فإ  االلتزام بقواعد ومبادئ 

 الدنمقراطنة تؤدي إلى ايتخابات يزنهة.
إ  يزاهة االيتخابات الحركنة تتطلب بنئة نثقافنة دنمقراطنة، وتتطلب المساواة بن  األعضاء، وقدرة 

في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميافسة االيتخابنة، وأ  نتمتع الجمنع باالمتنازات كل واحد 
والحقوق بشكٍل متساٍو، وأ  نعمل المتيافسو  على المياصب في أجواء م  حرنة التعبنر وعدم 
التمننز أو التحرنض أو اإلبعاد أو اإلقصاء على أساس الرأي أو الموقف، وضما  أ  تلتزم 

ات السنادنة في التيظنم بالحناد وأ  ال تكو  طرفًا لصالح فرنق بعنيه أو أشخاص بعنيهم، المؤسس
وأ  نلتزم جمنع المتيافسن  بمدوية أخالقنة وبمدوية قايوينة، وأ  نضم  القايو  المساواة بن  الجمنع 

 في الحقوق والواجبات، وأ  تقوم الجهات الرقابنة والقضائنة بضما  كل ما سبق.
ال الذي نفرض يفسه: هل االيتخابات التي أجرتها حركة حماس في قطا  غزة التزمت والسؤ 

بالمعاننر والمبادئ والقنم سالفة الذكر؟ أم أيها ايتخابات تفتقد إلى معاننر الدنمقراطنة السلنمة، 
القنادنة. ومعاننر االيتخابات التيافسنة؟ إ  أهم هدف لاليتخابات أ  تحقق تداواًل سلمنًا لشغل المواقع 
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والسؤال أنضًا: هل الحركة حققت ذلك فعلنًا أم أ  العملنة االيتخابنة ال تعدو كويها تجدندا لشرعنة 
 القنادة القائمة المرة تلو المرة؟

فأغلب أعضاء المكتب السناسي الميتخب في قطا  غزة في هذه الدورة هم أعضاء في المكتب 
ر. فالعياصر الجدندة التي تم إدخالها إلى المكتب قد السابق، دو  أي تغننرات مهمة وجوهرنة تذك

سبق استبعادها في ايتخابات الدورة السابقة، وهي قنادات شغلت مواقع مهمة في المكاتب السناسنة 
 السابقة، وتم استدعاؤها واسترضاؤها لحشد التأنند لصالح تجدند قنادة األخ أبو إبراهنم للدورة الجدندة.

ي أ  نحقق ايتخابات تيافسنة دنمقراطنة وهو ال نسمح بحرنة الترشح كنف لليظام االيتخاب
لاليتخابات، وال نسمح بالدعانة االيتخابنة، وال نسمح بيشر أسماء الجمعنة العمومنة للطع  علنهم، 
وال نسمح بتشكنل قوائم ايتخابنة، وال نطالب المرشحن  بتقدنم برامجهم االيتخابنة والتعرنف بها، وال 

ألفراد بيفس الحقوق والواجبات؟ فالقنادة هي التي تملك المقدرات وتملك األدوات، وتملك نتمتع ا
المعلومات، والعيصر ال نكاد نطلع على القايو  الذي نحكم العملنة االيتخابنة، فالقايو  ال نصل إلى 

 الجمنع.
الغرض م  إ  االيتخابات التيافسنة لها أسس ومبادئ ومعاننر، ونيبغي األخذ بها لتحقنق 

االيتخابات، وهذا ما طالب به الدكتور غازي حمد في مقالة له تحت عيوا  "االيتخابات بن  اليمطنة 
والتجدند". إ  االيفتاح وزنادة الوعي وتحونل االيتخابات إلى حلبة تيافس فكري وسناسي، وساحة 

د الحركة بدٍم جدند الستعراض الميجزات، بعندًا ع  الشعارات الفضفاضة، هو المفتاح والحل لرف
وقدرات مبدعة وخالقة، تسهم في خلق يهضة حركنة حقنقنة في جمنع اليواحي الفكرنة والسناسنة 

 واإلدارنة.
لألسف الشدند أ  االيتخابات نحكمها يظام ايتخابي قاصر، وفنه نثغرات تحتاج إلى معالجة، وتم 

لحركة، بغرض تحطنم الكفاءات استغالله م  قبل البعض بتالعب لصالح الجهات المتيفذة في ا
قصاء الشخصنات القنادنة الوازية والمعتبرة، وضما  عدم صعودها في المراحل األولى  المهينة وا 
للعملنة االيتخابنة، لنتم االستفراد بترتنب المواقع كافة في المراحل االيتخابنة الالحقة وفق ترتنبات 

التوافق علنها بن  مراكز القوى وأصحاب اليفوذ مسبقة نتم اإلعداد لها في الغرف المغلقة، ونتم 
 والمصالح.

يما تقوم على أساٍس م  الصرا  والمغالبة  وعلنه فإ  االيتخابات ال تقوم على قاعدة الشراكة، وا 
واإلقصاء وتهمنش القامات الحركنة، التي تمتلك رأنًا حرًا، وبالمقابل نتم تصعند فرنق كل مؤهالته أيه 

ند الفرنق المطلوب في المراحل التالنة، دو  اليظر إلى القدرات والكفاءات صوٌت ايتخابي لتصع
المهينة أو الحركنة أو النثقافنة أو العلمنة. وعلنه، فجمنع االيتخابات فنها عوار وخلل بينوي ال نمك  
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 إصالحه إال بتغننر األساس الفلسفي والقنمي واألخالقي الذي نيبيي علنه اليظام الداخلي والالئحة
 االيتخابنة.

لقد آ  األوا  أ  تطور الحركة يظامها العام ولوائحها االيتخابنة، بحنث نتم تجاوز األخطاء السابقة، 
وضما  الحفاظ على وحدة الحركة وتماسكها التيظنمي، وتحقنق التواز  والتكامل بن  جمنع 

دي بداًل م  االكتفاء بايتخابات مكوياتها، وتحقنق بنئة تعزز الشراكة، وتحقق بدنيامكنتها التداول القنا
يمطنة تقلندنة تجدد الشرعنات للقنادات القائمة. وهذا التغننر أدعى إلشاعة روح الوئام والتوافق 

 والوحدة، وتمكن  الحركة م  مواجهة التحدنات على الصعند الداخلي والخارجي.
 21/3/2021، "21موقع "عربي 

 
 المصلحة الفلسطينية أوالً  .49

 طالل عوكل
يتهت اجتماعات القاهرة، األسبو  الماضي، بمحصلة ضبابنة إزاء ما نتعلق بالهدف األساسي ميها ا

 وهو االتفاق على آلنات لتشكنل المجلس الوطيي.
كل ما في األمر، إقرار ونثنقة شرف، وكأيها الحد الحازم الذي نلزم الفصائل بعدم تجاوزه، أما البنا  

لنات ايتخاب المجلس التشرنعي، فضاًل ع  اتفاق بشأ  الختامي فتحدث ع  يقاش جرى حول آ
 .1967الوحدة الجغرافنة والسناسنة لألراضي المحتلة ميذ العام 

المهم أ  األجواء اإلنجابنة، وحرص الفصائل على عدم تغلنب قضانا نثايونة على األساسنة، هو ما 
 أكده الحوار، الذي كا  علنه أ  نجنب ع  أسئلة أساسنة.

التفاق حتى اآل ، لم يعنثر على خارطة طرنق لمرحلة ما بعد االيتخابات، وأجزم أ  ال أحد بما تم ا
 نملك رؤنة واضحة حول منثل هذه الخارطة.

تكتفي الفصائل، بعدم التمترس حول قضانا خالفنة كايت وال تزال موجودة دو  حلول، وأ  أنا ميها 
 لتعطنل.ال تضع ذاتها في الموقع الذي نتحمل المسؤولنة ع  ا

بالجملة نمك  القول إ  الفصائل على اختالف رؤاها وبرامجها، تظهر تفهمًا عمنقًا لمتطلبات 
المرحلة، وتمتيع ع  تقدنم إشارات، إلى أيها تسعى وراء تغننر المشهد العام السناسي الذي تقوده 

 حركة فتح.
تها الستقبال القوائم المرشحة، وفق الجداول الزمينة فتحت لجية االيتخابات المركزنة أبوابها وملفا

حنث وصلها ميها، نثالث، واحدة للجبهة الدنمقراطنة، والباقي لمستقلن  م  الضفة وغزة، مع تقدنم 
الجبهة الدنمقراطنة لقائمتها االيتخابنة، تكو  قد ايتهت إلى ال شيء الحوارات بن  فصائل النسار، 
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ك  التوصل إلنها استيادًا إلى التجربة الطونلة حول إمكاينة تشكنل قائمة موحدة، لم نك  م  المم
 الماضنة.

وعلى خط مواٍز تتضاءل فرص تشكنل قائمة موحدة أو قائمة مشتركة بن  فتح وحماس لم تك  كفكرة 
 تحظى بإجما  أعضاء ومياصري الحركتن  ألسباب معروفة.

عشر عامًا م  الصرا ، نثمة ما صيع العداء بن  الحركتن  ومئات الضحانا، ومرحلة استمرت أربعة 
واإلقصاء والتكفنر، ما ترك فجوة عمنقة، وواسعة م  النثقة، تحتاج إلى وقت وكنثنر م  المواقف 

 والممارسات لردمها، أو تقلنصها.
م  السهل أ  تلقى فكرة القائمة المشتركة، اتهامات بالمحاصصة والهنمية لك  األمر نذهب إلى ما 

 هو أبعد.
وحي الفكرة بالرغبة في المحاصصة، خصوصًا بعد أ  وافقت األطراف على في ظاهر األمور يعم ت

 المرجعنات القضائنة واألمينة وكايت مشتركة بن  السلطتن  في رام هللا وغزة.
يلفت اليظر إلى أ  نثمة مؤشرات على أ  فكرة القائمة الموحدة أو المشتركة إيما تهدف إلى تأكند 

جات الحوارات، وبأ  ذلك أنضًا نعكس التوافق على ضبط التوازيات جدنة األطراف إزاء االلتزام بمخر 
 الداخلنة بما ال نؤدي إلى تغننر المشهد العام السناسي الذي تقف فتح على رأسه.

لى عدم  سلوك حماس نشنر إلى أيها مستعدة إلبداء المزند م  التسهنالت إليجاح االيتخابات، وا 
 ي أ  تيافس حركة فتح على القرار.رغبتها في الظروف المحنطة الراهية، ف

ما ترنده حماس في هذه المرحلة، واضح وهو أيها تسعى وراء االيخراط في اليظام السناسي 
الفلسطنيي وبياء شراكات متفق علنها، والحصول على شرعنة لم تيجح في تحقنقها خالل المرحلة 

 السابقة، ولك  دو  أ  تتخلى ع  الحكم في قطا  غزة.
ماس أ  تتخلى ع  الجوايب اإلدارنة للحكم، في إطار اتفاق، نقضي بعودة الحكومة ال نضنر ح

 إلدارة الوضع في غزة كما في الضفة.
نبقى م  الحدنث ع  القوائم المشتركة، محاوالت اليضمام فصائل م  ميظمة التحرنر الفلسطنينة 

ع  حركة فتح، تأكندات في قائمة حركة فتح، لك  هذه المسألة لم تتضح حتى اآل ، وال تصدر 
 جازمة بشأ  الخنارات.

هكذا نمك  التوقع بأ  عدد القوائم المتيافسة قد نقترب م  العشرن ، فعدا الفصائل نثمة عدد لنس 
 قلناًل م  المستقلن  الذن  نرغبو  في خوض الميافسة.
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، التي ال ترى لها على أ  المياخ اإلنجابي في الوسط الفلسطنيي، قد نشكل استفزازًا لدولة االحتالل
أي مصلحة في يجاح الدنمقراطنة الفلسطنينة ولو بالحدود التي تعبر عيها، وال تعكس حالة 

 دنمقراطنة شاملة وعمنقة.
إسرائنل صاحبة مصلحة استراتنجنة في بقاء االيقسام، وتعطنل أي إمكاينة للشراكة بن  الفصائل، 

محاوالت أمنركنة أو دولنة إلعادة تيشنط خط باعتبار ذلك، نميحها ذرنعة قونة في مواجهة أي 
 التفاوض على أساس رؤنة الدولتن .

م  المهم باليسبة إلسرائنل أ  تتصدى لمنثل هذه المحاوالت م  خالل التشكنك في التمنثنل 
 الفلسطنيي الجامع، وم  خالل االدعاء، بأ  نثمة سلطتن  متياقضتن  للفلسطنينن  في الضفة وغزة.

يما م  خالل إسرائنل بدأت ت فعل تدخالتها، وتصعد تهدنداتها لنس فقط لشخصنات مرشحة، وا 
قامة حكومة وحدة وطينة مع حماس.  التهدند المباشر للسلطة، إ  هي مضت في طرنق الشراكة، وا 

ستبدو صورة إسرائنل سنئة جدًا في المجتمع الدولي. إ  يجح الفلسطنينو  بنيما تيهار الدنمقراطنة 
 لتي أجرت وبصدد إجراء أربع محاوالت ايتخابنة، وقد تيتهي بالذهاب إلى خامسة.اإلسرائنلنة، ا

بهذا المعيى تيهار ادعاءات إسرائنل بأيها واحة الدنمقراطنة الوحندة في الميطقة وتيهار معها أكذوبة 
 الغرب الرأسمالي، التي تقوم على حمانة قنم الدنمقراطنة اإلسرائنلنة، وتحرص على تفوقها.

ارة األمنركنة الجدندة، حن  تدخل على الخط، فإيها تستعند شروط الرباعنة الدولنة على الفصائل اإلد
اّل فإيها ال تدعم العملنة االيتخابنة وقد نشكل ذلك ذرنعة، للتملص م  الوعود التي طرحها باند   وا 

ة على أساس رؤنة وفرنقه بشأ  استعادة العالقات مع الفلسطنينن ، وااللتزام بالسعي م  أجل مساوم
 الدولتن .

مرة أخرى تؤكد التجربة التارنخنة أ  الفارق محدود بن  اإلدارات األمنركنة فكلها شرنكة إلسرائنل، 
ال لماذا تمتيع إدارة باند  ع  وضع شروط على األحزاب  وللمشرو  التوسعي الصهنويي وا 

 اإلسرائنلنة المشاركة في االيتخابات؟
فئات إرهابنة بن  األحزاب اإلسرائنلنة، أفال تالحظ أ  معظم تلك األحزاب، إ  كايت أمنركا ال ترى 

 تيتهك القايو  الدولي وقرارات األمم المتحدة؟
األصل أ  نظهر الفلسطنينو  إرادة صلبة كالتي ظهرت خالل مرحلة ترامب، وأ  نواصلوا الكفاح 

 المشترك لكسب هذه المعركة حتى لو كا  العالم كله ضدهم.
 22/3/2021ام، رام هللا، األي
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