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 االمتناع  ن الخطوات األحادية الجانبوالسلطة  "إسرائيلن"بالنسبة لواشنطن: من المهم  .1

"األيام": قالت وزارة الخارجية األميركية إن من األهمية بمكان بالنسبة إلسرائيل والسلطة  -القدس 
تي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود الفلسطينية االمتناع عن الخطوات األحادية الجانب ال

 المبذولة لدفع حل الدولتين.
وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية األميركية جالينا بورتر ردًا على سؤال بشأن قرارات إسرائيلية 
 بإخالء منازل فلسطينية في الشيخ جراح: "إننا نعتقد أنه من األهمية بمكان بالنسبة إلسرائيل والسلطة
الفلسطينية االمتناع عن الخطوات األحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود 
المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، مثل ضم األراضي والنشاط االستيطاني وهدم المنازل 

 والتحريض على العنف وتقديم تعويضات لألفراد المسجونين بسبب أعمال عنف".
 متحدثة األميركية تتحدث في اإليجاز اليومي للصحافيين.وكانت ال

 25/3/2021األيام، رام هللا، 
 

 السلطة الفلسطينية تلتزم الصمت الكامل تجاه االنتخابات اإلسرائيلية .2
ولم تعقب السلطة  رام هللا: التزمت السلطة الفلسطينية الصمت الكامل تجاه االنتخابات اإلسرائيلية.

، في «شأنا داخليا»واء قبل إجرائها أو أثناء أو بعد ذلك، واعتبر مسؤولوها األمر على االنتخابات، س
الشرق »محاولة لتجنب االتهامات بالتدخل في سير العلمية االنتخابية هناك. وقالت مصادر لـ

، إن تعليمات عليا صدرت بتوخي الحذر وعدم إطالق تصريحات، قد يفهم منها أن السلطة «األوسط
 لى حساب أخرى، خصوصا بعد االتهامات السابقة بمحاولة التدخل باالنتخابات.تدعم جهة ع

 25/3/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 شعث: ال نتوقع تغيُّرًا في سياسة إسرائيل بعد انتخاباتها البرلمانية .3
قال نبيل شعث المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،  ":شينخوا" - رام هللا
عاء، ال نتوقع تغيرا في سياسة إسرائيل ونتنياهو تجاه فلسطين بعد االنتخابات البرلمانية التي األرب

واعتبر . جرت الثالثاء وأظهرت نتائجها األولية فوزًا غير حاسم لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو
استمرار السياسة  شعث أن االنتخابات اإلسرائيلية "أظهرت تعزيز مكانة اليمين المتطرف ما يعني

 نفسها ضد الفلسطينيين وعرقلة تحقيق السالم في المنطقة".
 24/3/2021القدس، القدس، 
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 جماع دولي في مجلس حقوق اإلنسان  لى قراري فلسطينإالمالكي:  .4
المتحدة  لألممرحب وزير الخارجية رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق االنسان التابع : رام هللا

وصوتت الدول األعضاء باألغلبية،  المنعقدة حاليا في جنيف. 46طين في دورتها الـلقراري دولة فلس
دولة  36على قرار المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية بـ

دول، وثالث دول ضد؛ وكذلك على قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير  8لصالح القرار وامتناع 
دولة لصالح القرار، ودولتين امتناع، وثالث دول ضد. وذلك تحت البند  42يره، حيث صوتت مص

 السابع الخاص بحالة حقوق اإلنسان في االرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
 24/3/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 مليون دوالر 2.8تطوير األغوار بقيمة شتية يطلق  ددا من المشاريع لتنمية و ا .5

افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، األربعاء، بمحافظة طوباس واألغوار الشمالية، محطة : طوباس
معالجة مياه صرف صحي تياسير والغابة األوروبية، ووضع حجر األساس لمحطة معالجة كردلة، 

 لحكومية لتنمية وتطوير األغوار.وأطلق عددا من مشاريع المياه والصرف الصحي ضمن الخطة ا
وقال رئيس الوزراء: "طوباس واألغوار مركب رئيسي في خطة التنمية الوطنية وخطة التنمية 

ألف  600حجر األساس لمشروع محطة معالجة كردلة بقيمة  ]أمس[بالعناقيد، وقد وضعنا اليوم
و، وأعلنا عن مشاريع بقيمة مليون يور  22دوالر، وافتتحنا محطة معالجة صرف صحي تياسير بقيمة 

وأردف: "خطة التنمية الفلسطينية على مدار السنة ونصف الماضية تم صياغة  مليون دوالر". 2.8
وثيقة فلسطينية تعالج كل وثيقة قطاعًا من القطاعات االقتصادية. كل قطاع بنينا له استراتيجية  41

 ة، لنعلم اين نحن ذاهبون".ومنظور من ثم وضعناه في خطة التنمية الوطنية الفلسطيني
 24/3/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 حماس: هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع المحتل .6

قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس"، في ظل الحديث عن تقدم لحزب الليكود في 
، اإلسرائيليمتغيرات داخل المجتمع  أيجرت أمس: "نحن ال نعول على االنتخابات اإلسرائيلية التي 

فالجميع نتاج مشروع صهيوني احتاللي يهدف إلى تثبيت أركان الكيان الصهيوني على حساب الحق 
حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا  أيوأضاف: "أن هوية  الفلسطيني".

تالليا يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا حتى المحتل، واعتباره كيانا اح
شعبنا ومقاومته المستمرة والمتصاعدة كحق  إرادةوتابع: "لذا نحن نعول على  دحر هذا االحتالل".
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االحتالل ومشاريعه ومخططاته كافة، والعمل على  شعبنا ومواجهةمشروع في الدفاع عن حقوق 
 الرامية لتصفية القضية الفلسطينية". كل المخططات إفشال

 24/3/2021، قدس برس
 

 فصائل المقاومة: نتائج انتخابات االحتالل لن تغير من واقع بطشه و دوانه .7
قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، األربعاء، إن انتخابات كيان االحتالل بفوز فريق نتنياهو أو  :غزة

وأكدت  عدوان الذي يمارسه بحق الشعب الفلسطيني.غيره لن تغير من واقع البطش والتغول وال
الفصائل في بيان عقب ختام اجتماعها األسبوعي، على أن اختالف وجوه قادة االحتالل لن يختلف 

جرامهم وهم أعداء للشعب الفلسطيني.  في فعلهم وا 
 24/3/2021، القدس، القدس

 
 السبعتقديرات إسرائيلية: الجهاد اإلسالمي يقف خلف إطالق صاروخ  .8

قدرت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، أن تكون حركة الجهاد اإلسالمي تقف خلف  :ترجمة خاصة
إطالق الصاروخ تجاه مدينة بئر السبع خالل زيارة زعيم حزب الليكود ورئيس حكومة تسيير األعمال 

التقدير السائد وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن هذا هو  بنيامين نتنياهو في المدينة.
 حالًيا لدى المؤسسة األمنية بتوجيه أصابع االتهام للجهاد اإلسالمي بالوقوف خلف إطالق الصاروخ.

 24/3/2021، القدس، القدس
 

 انتهت من إ داد برنامجها االنتخابيالحركة  :مناظرةخالل ممثل حماس  .9
بعنوان: "نحو انتخابات قائمة على  نظمت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في قطاع غزة، لقاًء مفتوحاً 

حقوق االنسان". وشارك في اللقاء ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وشخصيات مجتمعية حقوقية. 
وأضاف:  وقال حسن الصيفي ممثل حركة حماس، إن حركته انتهت من إعداد برنامجها االنتخابي.

وهو يشتمل على مجموعة من المحاور "البرنامج ليس برنامجًا عفويًا وال إعالميًا وال فضفاضًا 
وأردف بالقول: "رغم وجود  المحددة بتفاصيلها، ومتضمنًا محورًا أساسيًا يتعلق بحقوق اإلنسان".

أخطاء سابقة إال أن األداء تطور للحفاظ على حقوق المواطنين، وأن االهتمام بالمرأة مسألة أساسية 
 ونجحت في ذلك".وانتخابات الحركة األخيرة نافست فيها المرأة 

 24/3/2021، فلسطين أون الين
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 حماس: ا تقال االحتالل لقيادات الحركة لن يعرقل مسيرتنا نحو االنتخابات .10
نددت حركة "حماس"، بحملة االعتقاالت التي شنتها قوات االحتالل، وطالت عدًدا من األسرى : غزة

وأكدت الحركة في تصريح  لة.المحررين، بينهم القياديان في الحركة جمال الطويل وباجس نخ
أن "حمالت االعتقاالت التي تشنها قوات االحتالل وتطال أبناء الحركة  ،مكتوب لها األربعاء

وقياداتها، لن تفلح في عرقلة مسيرتها نحو خوض االنتخابات الفلسطينية، بل ستزيدها إصراًرا على 
وطالبت جميع الدول والشعوب  ية".مواصلة الطريق نحو ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراط

الصديقة الداعمة لحقوق شعبنا والمناصرة لقضيته العادلة، إلى الوقوف في وجه الغطرسة اإلسرائيلية 
 التي تستبيح حق شعبنا في ممارسة حياته السياسية.

 24/3/2021، قدس برس
 

 تفرج  ن اثنين من قادة حماس بالضفة بعد سا ات من ا تقالهما "إسرائيل" .11
األناضول: أفرجت إسرائيل، األربعاء، عن قياديين في حركة حماس الفلسطينية بالضفة  -تل أبيب 

يديعوت “وقالت صحيفة  الغربية، بعد ساعات من اعتقالهما والتحقيق معهما، حسب إعالم عبري.
إن قوات األمن اإلسرائيلية أفرجت عن جمال الطويل، وقيادي آخر في حماس لم تذكر ” أحرونوت

وتم اإلفراج عن القياديين بعد اعتقالهما الليلة الماضية، والتحقيق معهما لساعات، بحسب  اسمه.
المصدر ذاته. وفي وقت سابق األربعاء، قال مصدر بحماس إن الجيش اإلسرائيلي اعتقل القيادي 

اعتقلت قوات االحتالل “ووفق ذات المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، . جمال الطويل
، مشيرا إلى أنه ”عاما( من مخيم الجلزون إلى الشمال من مدينة رام هللا 55قيادي باجس نخلة )ال
 )لم يحدد المدة(.” اعتقل سابقا عدة مرات، وأفرج عنه من آخر اعتقال قبل عدة أشهر“

 24/3/2021، القدس العربي، لندن
 

 تخابيالطويل: االحتالل يحاول العبث بالمشهد االنبحماس جمال القيادي  .12
أكد القيادي في حركة "حماس" الشيخ جمال الطويل، أن االحتالل اإلسرائيلي يحاول العبث بالبيت 
الفلسطيني، واستباق نتائج االنتخابات المقبلة عبر حملة االعتقاالت الممنهجة ورسائل التهديد التي 

األربعاء، إن يطلقها. وقال الطويل في تصريحات صحفية وصل "فلسطين أون الين" نسخة عنه، 
اعتقاله األخير كان بمثابة رسالة تهديد مزدوجة له ولحركته من مخابرات االحتالل، مفادها أن 
نشاطاتكم مراقبة ويد االحتالل ستطالكم. وأوضح أن االحتالل يهدف إلى تشكيل المشهد االنتخابي 
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ات، فهو وفٌي لنضاالت أبناءه وفق أهواءه وقياساته، متابًعا: "شعبنا الفلسطيني لن يستلم لهذه اإلجراء
 ومقاوميه، وسينحاز لهم ويعطيهم الثقة رغم أنف االحتالل".

 24/3/2021، فلسطين أون الين

 
 من األصوات: الموحدة تخسر مقعدها الخامس لصالح ميرتس %92 بعد فرز  .13

من  %92 رزبعد ف 24أظهرت النتائج الرسمية غير النهائية النتخابات الكنيست الـ: تحرير: محمد وتد
األصوات، خسارة القائمة الموحدة المقعد الخامس لصالح حزب ميرتس الذي ارتفعت عدد مقاعده 

، يأتي ذلك فيما تتواصل، اليوم الخميس، عملية فرز المغلفات المضاعفة، على أن يعلن عن 6إلى 
 النتائج النهائية يوم الجمعة.

ألف من المغلفات المضاعفة، حيث تم  450رز وتستمر في مقر لجنة االنتخابات المركزية عملية ف
ألفا، أدت إلى خسارة الموحدة المقعد  45الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس، فرز نحو 

 الخامس لصالح ميرتس.
التي تجاوزت نسبة  13ويتوقع أن تتسبب أصوات المغلفات المضاعفة بتنقل المقاعد بين األحزاب الـ

مة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الحصول على مقعدين إضافيين على الحسم، ويراهن رئيس الحكو 
من أعضاء الكنيست، دون أن  61األقل لمعسكره، ليتمكن تشكيل حكومة يمين فاشي تعتمد على 

 يكون بحاجة إلى دعم ولو حتى من الخارج للقائمة الموحدة.
 30ة، حصل حزب الليكود على وبحسب النتائج المرحلية الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزي

مقاعد،  8مقاعد، "كاحول الفان"  7مقاعد، "يهدوت هتوراة"  9مقعدا، شاس  17مقعدا، "يش عتيد" 
مقاعد، "الصهيونية  6مقاعد، المشتركة  7مقاعد، "يسرائيل بيتنو"  7مقاعد، "يمينا"  7حزب العمل 

 مقاعد. 4عد والقائمة الموحدة مقا 6مقاعد، "ميرتس"  6مقاعد، "تكفا حداشا"  6الدينية" 
مقعدا.  56مقعدا، بينما المعسكر المناوئ لنتنياهو حصل  59وحصل المعسكر الداعم لنتنياهو على 

 مقاعد، علما أن رئيسها منصور عباس أعلن استعداده للتفاوض مع نتنياهو وخصومه. 4والموحدة 
 25/3/2021، 48 رب 

 
 ميني األكثر تطرفًا في طريقه لدخول الكنيستاالنتخابات اإلسرائيلية: بن غفير الي .14

تل أبيب: أظهرت استطالعات للرأي لدى خروج الناخبين من مراكز االقتراع في االنتخابات 
التشريعية اإلسرائيلية التي جرت أمس )الثالثاء(، الرابعة في غضون أقّل من عامين، أّن إيتمار بن 
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عاديًا للعرب، في طريقه لدخول الكنيست للمرة األولى في غفير الذي يتزّعم حزبًا يمينيًا متطّرفًا م
 تاريخه، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

، «القوة اليهودية»هو زعيم  1994مصليًا فلسطينيًا في الخليل في  29وبن غفير الذي رّحب بقتل 
ز الثالث على الحزب اليميني الديني المتشّدد، وقد خاض االنتخابات التشريعية مرّشحًا في المرك

 «.الحزب الديني الصهيوني»قائمة ائتالف 
سيفوز بما بين ستة وسبعة « الحزب الديني الصهيوني»ووفقًا الستطالعات الرأي، فإّن ائتالف 

 مقاعد في انتخابات الكنيست المقبلة، ما يعني أّن أحد هذه المقاعد سيشغله بن غفير.
 24/3/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 مقا د بفضل ناشطة نسائية 7يفوز بن "العمل"حزب  .15

تل أبيب: فازت الناشطة اإلسرائيلية في مجال حقوق المرأة ميراف ميخائيلي بمقعد في الكنيست، بعد 
وتحت قيادتها، تمكن حزب العمل اإلسرائيلي، الذي كان يومًا ما  االنتخابات العامة التي جرت أمس.

م، إلى الفوز بسبعة مقاعد في الكنيست الذي يتألف من قوة رئيسية، من النهوض من حالة تشبه العد
 في المائة من األصوات. 90مقعدًا، وذلك بعد فرز نحو  120

وفازت ميخائيلي بزعامة حزب العمل نهاية يناير )كانون الثاني( الماضي فقط، لتحل محل عمير 
وبل إنجاز ميخائيلي بيريتس، الذي لم يتمكن الحزب تحت رئاسته من الفوز سوى بمقعدين فقط. وق

عامًا(، قولها، أمس،  54بإشادة من أعضاء الحزب. ونقلت وكالة األنباء األلمانية، عن ميخائيلي )
إنها ستسعى إلعادة بناء حزب العمل ليصبح حزبًا حاكمًا مرة أخرى، كما ظل لعقود بعد تأسيس 

 .1948إسرائيل عام 
 25/3/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 هي المرأة التي تقف خلف انتصار "الموحدة" ": ابنة الشيخ  بد هللا نمر دوريش..يواي نت العبر " .16

سلط موقع واي نت العبري، الضوء على المرأة التي وصفها بـ "الدينامو" الذي كان يقف خلف تحقيق 
القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، انتصاًرا مهًما في انتخابات الكنيست الرابع 
والعشرين، حتى أصبح "بيضة القبان" أو كما يطلق عليه إسرائيلًيا بـ "ملك الملوك" في ظل احتياج 
معسكر اليمين من جهة، ومعسكر الوسط واليسار من جهة أخرى، للمقاعد التي حصدها من أجل 

 ترجيح كفة معسكر على حساب آخر لتشكيل االئتالف الحكومي الجديد.
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درويش "عيسى" ابنة الشيخ عبدهللا نمر درويش الرئيس السابق للحركة وبحسب الموقع، فإن نسيبة 
، هي من تقف خلف هذا 2017في الداخل المحتل، والذي توفي عام  -الفرع الجنوبي  -اإلسالمية 

 االنتصار الكبير لحزب القائمة الموحدة التي تمثل الفرع الجنوبي للحركة اإلسالمية.
من سكان كفر قاسم، قامت في األسابيع الماضية بنشاطات كبيرة وقال الموقع، فإن نسيبة درويش 

وتنظيم حلقات منزلية لنساء في الوسط العربي، معتبًرا أن نجاح حزب منصور ُيعزى إليها بعد أن 
 نجحت في جذب النساء العربيات للمشاركة بالتصويت.

ولنشاطاتها الكبيرة في الميدان  وقال نشطاء من القائمة الموحدة إن الكثير من النجاح لها يعود إليها
قناع النساء بالمشاركة ما رفع قدرة الحزب في تجاوز نسبة الحسم.  خالل األسابيع األخيرة، وا 

 24/3/2021القدس، القدس، 
 

 إسرائيلي يتنكر بزي ضابط ويسرق سالًحا ويبيعه لفلسطيني .17
اء المظليين، ودخل عند تنكر إسرائيلي من سكان القدس، يوم أمس الثالثاء، بزي ضابط من لو 

الساعة الثانية ظهًرا بتوقيت المدينة المقدسة، إلى قاعدة عسكرية تتبع للواء، بهدف سرقة أسلحة 
 منها.

العبرية، فإن اإلسرائيلي حاول الوصول لمكاتب ومخازن داخل القاعدة، لكنه لم  12وبحسب قناة 
وجود لتفقد األسلحة وفحصها، فأخذ منه يتمكن ذلك قبل أن يصادف جندي كان مريًضا، وأبلغه أنه م

دقيقة، قبل أن يقوم بتفكيك البندقية ويغادر  15سالحه بهدف فحصه وأبلغه أنه سيعيده له بعد 
 القاعدة بهدوء ويختفي.

وتبين من التحقيقات أن الجندي الذي أخذ منه السالح لم يطلب تصريًحا أو إثباتًا يؤكد هوية هذا 
قام ببيع السالح فوًرا إلى فلسطيني من سكان الخليل بعشرات اآلالف من اإلسرائيلي الذي بدوره 

 وتم ضبط قطعة السالح واعتقال الشاب الفلسطيني الذي اشترى السالح. الشواكل.
 24/3/2021القدس، القدس، 

 
 ضابط إسرائيلي يحذر من "انتفاضة صامتة" في الضفة الغربية .18

يلي إن "الهدوء األمني في الضفة الغربية المحتلة قال ضابط إسرائ: عدنان أبو عامر -21عربي
موجود فقط في وسائل اإلعالم، ألن الهجمات الفلسطينية تتفجر على مدار الساعة هناك، وحان 

 الوقت للتوقف عن تجاهل هذا الواقع األمني".
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ة الشاباك، في مقال بصحيف-وأضاف حاييم مانور، المسؤول األمني السابق في جهاز األمن العام
"، أن "الجمهور اإلسرائيلي، مثل قيادته، في غيبوبة عميقة؛ بسبب 21مكور ريشون، ترجمته "عربي

شعور وهمي بالصمت والهدوء، رغم أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن الضفة الغربية تغلي، 
 واألرض تهتز، لكن جرس اإلنذار ليس له صدى بين اإلسرائيليين".

مناطق الخليل وبيت لحم ونابلس، وهو عضو في حركة "ضباط من  وأشار مانور، الذي خدم في
أجل أمن إسرائيل"، أن "البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي تكشف 

 1500حقيقة هجمات إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف في مناطق الضفة الغربية، حيث وقعت 
زجاجة حارقة على المستوطنين، ولم يذكر الجيش  229، وألقيت 2020حادثة رشق حجارة في 

 اإلسرائيلي هجمات مماثلة ضد جنوده".
 3951بلغ  2020وأكد أنه "إذا ذكرنا العمليات ضد الجيش اإلسرائيلي، فإن عددها اإلجمالي في عام 

عملية رشق بالحجارة وزجاجتين  11زجاجة حارقة، بمعدل  698عملية رشق بالحجارة، إضافة إلى 
عملية مسلحة، ُقتل فيها  56تنفيذ  2020ولوتوف كل يوم، وبحسب جهاز األمن العام، فقد شهد عام م

هجوما شهريا، أي  40آخرون، ومجموع الهجمات التي تم إحباطها تصل  46ثالثة إسرائيليين وُجرح 
 أكثر من هجوم واحد في اليوم".

 25/3/2021، "21موقع " ربي 
 

 ات الرابعة أثبتت كم نحن منقسمونمستشار إسرائيلي: االنتخاب .19
قال كاتب إسرائيلي إن "أوراق االقتراع في االنتخابات اإلسرائيلية الثالثة : عدنان أبو عامر -21عربي

 2021السابقة تروي قصة االنتخابات الرابعة الحالية، فقد أدى االنقسام الكبير للكنيست في انتخابات 
رائيلي في اختيار زعيم واضح، وبعد أن وعد الجميع بعدم إلى خلق حالة يفشل فيها الجمهور اإلس

الذهاب إلى االنتخابات الخامسة لتفادي ذلك، فمن الواضح أن أحدا ما قد يضطر ألن يحنث 
 بوعده".

"، أن "االنقسامات اإلسرائيلية 21، ترجمته "عربي12وأضاف موشيه كلوغافت، في مقاله على القناة 
إلى جولة انتخابية رابعة، فقد شهدت انشقاق حزب العمل عن ميرتس، آتت ثمارها من خالل الذهاب 

وانفصال الحزب اليميني عن الصهيونية الدينية، لكن كليهما زاد من قوته بشكل كبير، فيما انشقت 
القائمة العربية الموحدة عن القائمة المشتركة، وحتى كتابة هذا المقال، فال يزال اإلسرائيليون ينتظرون 

 الحقيقية لهذه االنتخابات".النتائج 
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وأضاف أن "انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين الحالية شهدت االنقسام الكبير، واستيقظنا أمام 
أبيض بقيادة بيني غانتس، العمل بقيادة ميراف  -أحزاب: يوجد مستقبل بقيادة يائير البيد، أزرق

نفتالي بينيت، الصهيونية الدينية بقيادة  ميخائيلي، ميرتس بزعامة نيتسان هوروفيتس، يمينا برئاسة
 بيتسلئيل سموتريتش، بجانب القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس".

وأكد أن "هذه الجولة االنتخابية الرابعة شهدت تنافس ثمانية أحزاب من دون قيادة مشتركة على ورقة 
عكس حالة االنقسام التي يعيشها اإلسرائيليون، ومن أجل عدم االقتراع، وأصبح الكنيست اإلسرائيلي ت

الذهاب إلى انتخابات خامسة، التي ستزيد من هذا االنقسام، يجب على زعيم إسرائيلي ما أن يحنث 
 بوعوده، رغم أنه بعد كل شيء، وعد جميعهم بتجنب االنتخابات الخامسة".

 25/3/2021، "21موقع " ربي 
 

  بعد صراع مع المرض 139فلسطينيين وصاحب الزنزانة رحيل أقدم األسرى ال .20
 (،عاماً  85) وّدع الفلسطينيون ظهر الثالثاء المناضل محمود بكر حجازي: رام هللا –ميرفت صادق 

يناير عام / الذي اعتبر أول أسير في الثورة الفلسطينية المعاصرة، والذي اعتقل في كانون الثاني
بحقه  "إسرائيل"فدائية، بالقرب من بلدة بيت جبرين المحتلة، وأصدرت  بعد أن نّفذ ورفاقه عملية 1965

 سنوات من اعتقاله. 6حكما باإلعدام وحاولت تصفيته، لكنه نال الحرية في عملية تبادل لألسرى بعد 
شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية وعدد من المسؤولين قد و 

 حجازي احتجز وكان وداعه العسكرية قبل أن يشيع جثمانه إلى مقبرة رام هللا. الفلسطينيين في مراسم
" مع جندي إسرائيلي مكث معه كظله خوفا من هربه أو 139في زنزانة ضيقة حملت رقم " سنوات 6لـ

تهريبه. وهي الزنزانة ذاتها التي أعدم بها الضابط األلماني "أودولف آيخمان" أحد كبار مساعدي 
 .1960عام  "إسرائيل"اختطافه على يد الموساد من األرجنتين إلى  هتلر، بعد

 24/3/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في القدسهيئة مقدسية: االحتالل يستخدم التزوير لسرقة حي الشيخ جراح  .21

أكدت الهيئة المقدسية لمقاومة التهويد، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية تكرر عملية : القدس المحتلة
من أجل سرقة أكبر عدد من منازل وعقارات المقدسيين في حي  ، التي استخدمتها من قبل،ويرالتز 

االحتالل لم يستطع إثبات ملكية المنازل  أنرئيس الهيئة ناصر الهدمي، وأوضح  الشيخ جراح.
 والعقارات للمستوطنين أو الجمعيات االستيطانية.

 24/3/2021، المركز الفلسطيني لإل الم
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 في ساحاته تلمودية طقوساً ويؤدون  األقصىالمسجد م اقتحجددون المستوطنين ي شرات ا .22

األربعاء،  اقتحموا، مستوطناً  57أفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، بأن : القدس المحتلة
 ساحات المسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية، وأدوا طقوساً 

 إلى أن غادروه من باب السلسلة.، ودية، وسط حماية شرطة االحتاللتلم
 24/3/2021، قدس برس

 
 185االحتالل اإلسرائيلي يهدم قرية "العراقيب" الفلسطينية للمرة الن  .23

هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، قرية "العراقيب" في النقب المحتل : النقب المحتل
. كما على التوالي، وللمرة الثانية منذ بداية الشهر الجاري  185حتلة(، للمرة الـ)جنوبي فلسطين الم

، لكن األهالي 2021المتواضعة خالل العام الجاري  خيام القريةالمرة الرابعة التي تهدم فيها  أنها
 يعيدون نصبها كل مرة.

 25/3/2021، قدس برس
 

  ي للمواطنين خدمة لالستيطانا تداءات لالحتالل في الضفة الغربية وتجريف أراض .24
محافظات: أصيب شابان برصاص االحتالل في بلدة بيرنباال، شمال غربي القدس، في الوقت الذي 

بعد أن كانت  ،هدمت فيه قوات االحتالل ثالثة منازل ومخزنًا وسّوت أساسات منزلين باألرض
زامن مع تجريفها أرضًا في قرية أجبرت قاطنيهما على هدمهما يدويًا في مدينة القدس المحتلة، بالت

خطارها بوقف العمل بأرض زراعية في قرية دير نظام بمحافظة رام هللا  كيسان بمحافظة بيت لحم، وا 
 والبيرة.

 25/3/2021، األيام، رام هللا
 

 من  صابات "تدفيع الثمن" اإلرهابية داخل الخط األخضر ا تداءات  نصرية في "كفر قاسم" .25
فون يهود من عصابات "تدفيع الثمن" اإلرهابية، اليوم الخميس، على ثقب متطر : أقدم الناصرة

إطارات عشرات المركبات ورش كتابات عنصرية على الجدران والشاحنات بمدينة "كفر قاسم"  
 بالداخل الفلسطيني المحتل.

 25/3/2021، قدس برس
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شغال  فيروس الخطر يهدد الضفة وغزة جراء تفاقم تفشي .26  سرة المشافيألكامل كورونا وا 
غزة: ارتفع منسوب الخطر جراء تفشي فيروس كورونا بموجته الثالثة في الضفة الغربية، إلى 

مع استمرار  %100مستويات غير مسبوقة، بسبب إشغال المشافي وأقسام معالجة الفيروس بنسية 
ستمرار تصاعد يتجه نحو كارثة باأيضًا أظهرت األرقام أن قطاع غزة كما  ارتفاع منحنى اإلصابات.

 إصابة جديدة. 514المنحنى، حيث سجل من بين العدد اإلجمالي حالتا وفاة و
 24/3/2021، القدس العربي، لندن

 
 األردن يسمح بدخول حملة الهوية المقدسية دون حجز مسبق .27

كشفت إدارة أمن الجسور، عن السماح للمسافرين من حملة الهويات المقدسية من حملة الجوازات 
 ة الدائمة والمؤقتة بالقدوم للمملكة بدون حجز مسبق على المنصة المخصصة لذلك.األردني

 25/3/2021، الدستور،  ّمان
 

 السعودية تدين التوسع االستيطاني وتؤكد استمرار د مها للقضية الفلسطينية .28
ذلك  أدانت السعودية، استمرار التوسع االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية، بما في: الرياض

وأكد مجلس الوزراء السعودي، في  القدس الشرقية، وهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير الناتج عنها.
جلسته، استمرار دعم المملكة ومساندتها للقضية الفلسطينية على جميع األصعدة السياسية 

 واالقتصادية. 
 24/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 البحرين ال تصّوت لصالح بند يدين االنتهاكات اإلسرائيلية في فلسطين": الميادين" .29

البحرين هي أّول دولة عربّية، تجرؤ على الخروج عن اإلجماع العربي التاريخي وال تصّوت لصالح 
بند متعلق بإدانة االنتهاكات اإلسرائيلّية في األراضي المحتلة، في سابقة في تاريخ مناقشة الملف 

البند الذي نوقش في مجلس حقوق االنسان أمس الثالثاء، حظي  ي في األمم المتحدة.الفلسطين
لكن المفاجأة  ، من بينها دول أوروبّية لطالما تغيبت عن النقاش.47دولة من أصل  32بموافقة أغلبّية 

 كانت في غياب البحرين، خالفًا لما جرت عليه العادة حتى آخر دورة من دورات المجلس.
الميادين تحدثت عن أّن "الموقف البحريني أثار غضب الجانب الفلسطيني، الذي لم يتمكن معلومات 

 من الحصول على تبرير من قبل بعثة البحرين في جنيف حول هذا الموقف".
 24/3/2/2021، الميادين نتموقع 
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 منتج إسرائيلي بأسواق الكويت يثير جدال.. مصدره اإلمارات .30
وتداول  أسواق الكويت جدال واسعا في مواقع التواصل االجتماعي. أثار وجود منتج إسرائيلي في

ناشطون كويتيون صورة لمنتج غذائي "حمص"، قالوا إنه يباع للجمعيات التعاونية الكويتية، وأنه وارد 
وانتشرت صورة لخطاب موجه من إحدى الجمعيات التعاونية إلى اتحاد الجمعيات،  من اإلمارات.

فيما رد إماراتيون بالقول إن هذا المنتج إماراتي،  يشكو فيه وصول منتج إسرائيلي عبر اإلمارات.
 وينتج في مصانع إماراتية وال عالقة لالحتالل اإلسرائيلي به.

 24/3/2021، "21" ربي 
 

سرائيلية إلجراء مباحثاتالصين تعتزم د و  .31  ة شخصيات فلسطينية وا 
إن بالده تعتزم دعوة « العربية»دبي: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مقابلة مع قناة 

سرائيلية إلجراء محادثات في الصين، وفقًا لما نقلته وكالة   لألنباء.« رويترز»شخصيات فلسطينية وا 
جولة في الشرق األوسط، خالل المقابلة، عن دعمه لمبادرة أعلنتها وعّبر وانغ، الذي بدأ هذا األسبوع 

 السعودية يوم االثنين إلنهاء الحرب في اليمن.
 24/3/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 مليون جنيه إسترليني إضافي لألونروا 12.6المملكة المتحدة تتبرع بن  .32

مليون جنيه  12.6رع اضافي بقيمة وم األربعاء، عن تقديم تبيأعلنت المملكة المتحدة، : القدس
 2020إسترليني لصالح األونروا، ليصل اجمالي الدعم الذي قدمته للوكالة خالل السنة المالية )نيسان 

 مليون جنيه إسترليني. 63.6( الى 2021آذار  -
ر وقال القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول: "يسعدني أن المملكة المتحدة قادرة على توفي

هذا التمويل اإلضافي لألونروا لتسهيل عمل الوكالة الحيوي مع الالجئين الفلسطينيين، ضمنت 
حصول آالف الالجئين الفلسطينيين على التعليم  -من خالل عمل األونروا  -المملكة المتحدة 

 والرعاية الصحية واإلمدادات الغذائية الطارئة، خاصة ابان تصدى المنطقة لجائحة كورونا".
 24/3/2021، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 
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 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع واليابان يقدمان معدات طبية لمستشفى المقاصد .33
سّلم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، وحكومة اليابان، يوم األربعاء، اإلمدادات : القدس

التي يحتاج إليها مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بشكل  والمعدات الطبية الضرورية واألساسية
 .2020دوالرًا ضمن إطار رزمة المنح اليابانية للشعب الفلسطيني للعام  909,090ملموس بقيمة 

نوعًا مختلفًا  35وعمل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع طوال فترة المشروع على شراء وتسليم 
جهازًا طبيًا استهالكيًا، نيابة عن حكومة اليابان لصالح مستشفى المقاصد  68من األدوية األساسية و

التي تعتبر المقدم الرئيسي للرعاية الصحية في القدس الشرقية، حيث تستقبل المرضى من أنحاء 
 القدس والضفة الغربية، باإلضافة إلى قطاع غزة.

 24/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لوبي اإلسرائيلي يحاول إخراس الكاتب األميركي بيتر باينارت لمعارضته  نصرية االحتاللال .34
أدان زعماء الجالية اليهودية في مدينة ريتشموند، عاصمة والية فرجينيا  :سعيد عريقات -واشنطن

" للكاتب VCU -القريبة من العاصمة األميركية واشنطن، خطابًا في "جامعة كومونويلث فرجينيا 
اليهودي األميركي المعروف بيتر باينارت، بسبب مواقفه الرافضة لحكم أبرتايهد العنصري الذي 

 تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين تحت االحتالل.
وجاءت إدانة الزعماء اليهود في ريتشموند بعد ضغط داخلي مكثف من المانحين، ما دفع المسؤولين 

إلى التعبير عن امتعاضهم من الجامعة بشأن ما يعتبرونه في اتحاد الجالية اليهودية في ريتشموند 
"برامج ُأحادية الجانب متعلقة بإسرائيل"، وهي خطوة يقول علماء الدراسات اليهودية الرائدة إنها تهدد 

 .2021آذار  23الحرية األكاديمية، بحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست الثالثاء، 
 24/3/2021القدس، القدس، 

 
 بانية: فلسطين لم تستفد من رحيل دونالد ترامبمجلة إس .35

نشرت مجلة "أتاليار" اإلسبانية مقال رأي للكاتب سانتياغو مونديخار، : شافية محمدي -21عربي
"، تحدث فيه عن وضع الفلسطينيين في ظل اإلدارة األمريكية الجديدة، حيث توقع 21ترجمته "عربي

 يل دونالد ترامب، بينما كان البعض اآلخر أقل تفاؤال.بعض الخبراء أن تطرأ عليه تغييرات إثر رح
وقال الكاتب إن الجدل الذي أثاره رحيل دونالد ترامب ووصول جو بايدن إلى السلطة قد مثل بارقة 

 أمل للقضية الفلسطينية، ولكن يبدو أن األمور لن تتغير على عكس التوقعات.
 24/3/2021، "21موقع " ربي 
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 يق "المفاجأة" باالنتخابات؟كيف نجح غانتس في تحق .36
مّثلت النتيجة التي حققها حزب "كاحول الفان" برئاسة وزير األمن اإلسرائيلي، بيني : محمود مجادلة

؛ وبعد تشكيك استطالعات الرأي في 24غانتس، إحدى المفاجآت الكبرى في انتخابات الكنيست الـ
ياهو في االنتخابات السابقة، لنسبة الحسم، إمكانية عبور الحزب الذي مّثل البديل لحكم بنيامين نتن

من األصوات، من الحصول  %97تمكن "كاحول الفان"، بحسب النتائج الرسمية المرحلية بعد فرز 
 مقاعد برلمانية. 8

وبعد رحلة الصعود خالل الجوالت االنتخابية الثالث السابقة، وتحالفه مع "يش عتيد" وشخصيات 
لى أنه بديل نتنياهو، تحّول غانتس من شخصية حملت رمزية عسكرية وسياسية، وطرح نفسه ع

الوحدة من أجل إسقاط "حكم الفساد والحفاظ على سيادة القانون"، إلى شخصية ترسخت بذهن 
الناخب اإلسرائيلي على أنها مكروهة وساذجة وغير محنكة سياسيا وغير قادرة على قراءة المواقف 

 والتعامل معها.
ابية األخيرة، تحول غانتس من مرشح محتمل لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية إلى وخالل الحملة االنتخ

شخصية منفرة تعلو األصوات من المعسكر الذي يمثله مطالبة إياها باالنسحاب من المشهد السياسي 
"بعد فشلها في الوفاء بالوعود التي قدمتها ومنع نتنياهو من تشكيل حكومته الخامسة" التي كان 

 مهمشا منها. غانتس جزءا
ومع ذلك، نجح غانتس في مخالفة توقعات استطالعات الرأي ونجح في تجاوز نسبة الحسم، وحصل 

أعضاء كنيست. وفي معرض إجابتها عن كيفية حصول ذلك،  8على  -حتى هذه اللحظة  -
ومخالفة توقعات استطالعات الرأي، ذكرت صحيفة "غلوبس" اإلسرائيلية، أن األمر يتلخص 

: نجاح الحملة االنتخابية لـ"كاحول الفان" من تحويل نقاط الضعف لدى غانتس إلى مزايا، بنقطتين
عضًوا  35من  -على الورق  -واالستفادة من ميزانية تمويل حزبية كبيرة، مستمدة من حزب مكون 

 في الكنيست.
لتابعين وبحسب قانون تمويل األحزاب، يحصل كل حزب على ميزانية وفقا لعدد أعضاء الكنيست ا

مليون شيكل، وقبل االنتخابات يمكن لكل حزب أن يحصل  1.3له، كل عضو كنيست يحصل على 
على سلفة تساوي جميع أعضاء الكنيست. باإلضافة إلى ذلك، كان لدى "كاحول الفان" مقعد 
للجلوس في الحكومة، وّفر له القدرة على اتخاذ القرارات واتخاذ الخطوات العملية التي يمكن أن 

 تخدمه في االنتخابات.
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اإلسرائيلية، واالعتراف  12كما أن التحول بخطاب غانتس، الذي كّرسه في مقابلة مع القناة 
باألخطاء التي ارتكبها واستعراض نفسه على أنه سياسي يخوض تجربته األولى في هذه الحلبة 

 معه.ويكتسب الخبرة غير أنه "ينضوي على نوايا خالصة"، خلقت نوعا من التعاطف 
وفي األيام األخيرة التي سبقت االنتخابات، بدأت حملة غانتس في اكتساب الزخم الجماهيري الالزم، 
دراك الناخب أن دورا  وينبع ذلك بالدرجة األولى، من خوف الجمهور من إجراء انتخابات خامسة وا 

 ن عامين.فريدا سيكون لغانتس لمنع استمرار هذه الدوامة السياسية المتواصلة منذ أكثر م
 24/3/2021، 48 رب 

 
 مرونة حماس االنتخابية من التتابع إلى  ودة دحالن .37

 ماجد عزام
انتقد وصفي كبها، وزير األسرى السابق والقيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، األسبوع 
 الماضي، قيادة الحركة ألنها وافقت على إجراء االنتخابات بالتتابع وفق الواقع الحالي، دون حل
المشاكل العالقة الخاصة بإفرازات وتداعيات االنقسام، من قبيل الحريات العامة وشرعية المجلس 
التشريعي ورواتب النواب واألسرى والموظفين. وقال إن القيادة لم تستمع للمناشدات والنصائح، وختم 

 حديثه بالدعاء أن يقي هللا الشعب الفلسطيني شّر هذه االنتخابات.
ّبر كالم كبها عن مواقف شرائح واسعة من أعضاء وقواعد حماس في الضفة الغربية في الحقيقة يع

"مؤّبد"( كان قد  54والخارج، وحتى في غزة نفسها، علما أن القيادي األسير إبراهيم حامد )محكوم بـ
شباط/ فبراير الماضي( تتضمن تقريبا نفس المواقف  13وّجه رسالة إلى قيادة الحركة )نشرت هنا في 

عالمات االستفهام التي طرحها كبها، إضافة إلى مالحظات سياسية متعلقة بكيفية إدارة الصراع مع و 
إسرائيل، مستنتجا أن االنتخابات بالظروف الحالية لن تنهي االنقسام أو تحل أي من المشاكل 
ة واألزمات األخرى، والرئيس محمود عباس هو المستفيد الوحيد منها ألجل تجديد شرعية السلط

 وقيادتها وسياساتها المتبعة منذ تأسيسها حتى اآلن.
للتذكير؛ كانت قيادة حماس قد وافقت على إجراء الحزمة االنتخابية بالتتابع ال التزامن بجدول 
يتضمن التشريعية أوال في منتصف أيار/ مايو ثم الرئاسية أواخر تموز/ يوليو، والمجلس الوطني 

فاصل زمني من شهر واحد فقط عن الرئاسية، أي شهرين  أواخر آب/ أغسطس حيثما أمكن، مع
بين هذه األخيرة والتشريعية، وأربعة أشهر منذ إصدار المرسوم الرئاسي إلى حين إجراء التشريعية، 
في تهميش واضح للمجلس الوطني والمنظمة، وتأجيل ملفهما إلى مرحلة الحقة دون أن يؤمن أحد 
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إعادة بناء منظمة التحرير كإطار قيادي وطني مرجعي جامع  أن االنتخابات ستجري فعال أو ستتم
 لكل الفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة.

بتفصيل أكثر، فقد أصّرت قيادة حماس )محقة( طوال الوقت على إجراء االنتخابات بالتزامن، مع 
من تشكيل خريطة طريق وطنية واضحة موجودة أصال في وثائق إنهاء االنقسام المتعددة، وتتض

حكومة وحدة وطنية من سياسيين أو حتى مستقلين وتكنوقراط تتولى توحيد المؤسسات ومعالجة 
فرازات االنقسام تحديدا، أي المشاكل واألزمات والقضايا التي طرحها وصفي كبها، ومن  تداعيات وا 

 -على األقل سنة  -ثم تهيئة الظروف المناسبة أمام االنتخابات المتزامنة ضمن مدى زمني معقول 
عادة بناء منظمة التحرير بوصفها  مع إعطاء أولوية للمجلس الوطني بصفته البرلمان الجامع، وا 
اإلطار القيادي المرجعي األعلى. وهي نفس المفاهيم التي تم التأكيد عليها في لقاء األمناء العامين 

 للفصائل بين بيروت ورام هللا أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي.
غييرا الفتا حصل في مواقف حماس أثناء الحوار الثنائي مع حركة فتح في القنصلية غير أن ت

الفلسطينية بإسطنبول منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث وافقت الحركة على االنتخابات 
المتتابعة ضمن سقف زمني محدد، ولكن بالتوازي مع إجراء حوارات وطنية ثنائية ومتعددة لوضع 

 يذية لمعالجة كل نقاط الخالف العالقة، بما فيها منظمة التحرير طبعا.حلول وتصورات تنف
هذا التغيير أثار خالفات واسعة داخل حماس، فجاء اجتماع المكتب السياسي أواخر أيلول عاصفا، 
حيث تعرض وفد الحركة المفاوض مع فتح النتقادات اعتبرت أن ما جرى ليس إنجازا أو اختراقا بأي 

كونه لم يحل أيا من المشاكل واألزمات العالقة التي تم تأجيلها، ما يبقي االنقسام  حال من األحوال؛
والواقع على حاله، وأن الحركة لو أرادت لوافقت على صفقة كهذه منذ سنوات طويلة، لكنها رفضت 

توحيد  بسبب افتقادها الثقة بالرئيس محمود عباس ويقينها بعدم امتالكه اإلرادة إلنهاء االنقسام وا عادة
 وبناء المؤسسات على قاعدة الشراكة الوطنية، خاصة في منظمة التحرير الفلسطينية.

بناء عليه، وفي جولة حوار تشرين الثاني/ نوفمبر في القاهرة، غّيرت حماس موقفها وأعادت طرح 
نهاء االنقسام ال مدخال له ا، كما أراد فكرة االنتخابات المتزامنة، واعتبارها تتويج لعملية المصالحة وا 

دوما الرئيس عباس قبل أن تتفّجر جولة الحوار إثر قرار السلطة العودة إلى التنسيق األمني مع 
إسرائيل، ما وجه ضربة قاصمة لمسيرة الحوار الوطني برمتها في نسختها األخيرة التي استمرت عام 

المتمثلة بصفقة القرن تقريبا تحت وطأة التحديات الثالثية التي واجهتها القضية الفلسطينية، و 
األمريكية وخطة الضّم اإلسرائيلية والتطبيع العربي اإلسرائيلي الذي أخذ صيغة التحالف المسعور في 

 الحالة اإلماراتية.
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رغم ذلك كله وعلى نحو مفاجئ في نهاية كانون األول/ ديسمبر، غّيرت قيادة حماس موقفها مرة 
االنتخابات المتتابعة دون إنهاء االنقسام ودون أخرى وقبلت بما كانت ترفضه، ووافقت على 

صالح وبناء منظمة التحرير، بحجة الحصول على  ضمانات إلعادة تشكيل المجلس الوطني وا 
ضمانات أخرى تتعلق بنزاهة االنتخابات التشريعية والرئاسية واالعتراف بنتائجها من قبل عواصم 

قليمية، رغم أنها تجري وفق واقع االنقس  ام الراهن بين الضفة الغربية وغزة.عربية وا 
في الحقيقة، حماس هي من غيرت موقفها، وطلبت ضمانات لتخريج تراجعها أو مرونتها، كما تقول 
مصادرها، غير أن الهدف األساس تمثل بالحفاظ على سلطتها ومكاسبها في غزة، مع تحسين 

 األوضاع اإلنسانية فيها خالل فترة االنتخابات وما بعدها.
وما، بدا األمر كله بمثابة بحث للحركة عن تجديد شرعيتها التشريعية مقابل شرعية تشريعية وعم

ورئاسية لفتح وأبو مازن، وبقاء الواقع الراهن في الضفة الغربية وغزة كما هو، مع تحديث ما ال يغير 
 من جوهر االنقسام واالنفصال بينهما.

على إعطاء حرية حركة واسعة في غزة للقيادي في السياق االنتخابي أيضا، وافقت قيادة حماس 
عاصمة الثورة  -الفتحاوي المفصول محمد دحالن، أحد رموز الثورة المضادة عربيا وذراع أبو ظبي 

األمني التخريبي في المنطقة، بحجة تعميق االستقطاب والتجاذب داخل حركة فتح  -المضادة 
يات السلبية الهائلة لتعويم وشرعنة هذا األخير وموقف النظام المصري الداعم لدحالن، رغم التداع

وتياره السياسي على المقاومة والمصالح والقضية الفلسطينية بشكل عام، ورغم رفض الرئيس محمود 
 عباس كل الضغوط العربية والدولية )الروسية( للتصالح مع دحالن أو تعويمه وتياره بأي شكل كان.

لتحسين  -عبر دحالن  -ول على مساعدات إماراتية في األسباب أيضا يتم الحديث عن الحص
الوضع اإلنساني في غزة، علما أن ما جلبه دحالن من مساعدات ليست سوى مسكنات لألمراض 
الغزاوية المزمنة، بينما تستغل أبو ظبي ذلك لتبييض صفحتها ولفت االنتباه عن جرائمها المتنقلة من 

 دولة عربية إلى أخرى.
ضافة إلى ذلك كل ه، فقد كان دحالن شريكا لمحمود عباس منذ أوسلو حتى سنوات قليلة ماضية، وا 

وبات حتى أخطر منه عبر تماهيه مع تيار الثورة العربية المضادة ومشروعها اإلقليمي التخريبي، 
علما أنه ألبي مازن كعبد الفتاح السيسي لحسني مبارك، ويسعى الستغالل عالقته مع حماس من 

 تماما كما فعل السيسي مع الرئيس الشهيد محمد مرسي في مصر. أجل تبييض صورته،
صدار  أخيرا وباختصار، وبناء على المعطيات السابقة والمستجدات المتالحقة منذ مرونة حماس وا 
محمود عباس المرسوم الرئاسي االنتخابي، تجري األمور وفق الواقع الراهن لجهة تكريس مكانة 

سلطته في رام هللا، مع عالقة سوريالية ما بين السلطتين، هي حماس وسلطتها في غزة، وعباس و 
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ن بدرجات متفاوتة. وما نشهده  مزيج بين الكونفدرالية أو الفيدرالية الخاضعة لالحتالل اإلسرائيلي وا 
من حيوية حزبية سطحية وخادعة ال تغير من جوهر االنتخابات التي ندعو هللا أن يقي الشعب 

 نعض أصابعنا ندما عليها، حسب الدعاء الشهير للقيادي الحمساوي ووزير الفلسطيني شّرها، وأن ال
 األسرى السابق، وصفي كبها.

 25/3/2021، "21" ربي
 

 "2كلمة سر فتح... " .38
 نبيل عمرو

ن وقد تغير أحد االخوة المهتمين أعاد نشر مقالة لي كتبتها قبل سنوات بعنوان " كلمة سر فتح" واآل
إنني استخدم العنوان القديم في معالجة جديدة، منوها الى انني ربما أكون ما تغير وبقي ما بقي ف

من تولى مهام متعددة داخلها ثم في منظمة  أكثرمن كتب عن فتح وتحدث باسمها وربما من  أكثر
 التحرير ثم السلطة الوطنية.

عريفها، بما وكل ذلك الذي حدث على مدى سنوات طويلة يكفي ألن يكون مؤهال معقوال لالجتهاد بت
في ذلك االستدالل على كلمة او كلمات السر التي تتميز بها عن باقي الحركات والتشكيالت 

 السياسية.
ول ما أبدأ به واراه األهم، هو كيف يتعامل االفراد الذين اختاروا االنضواء تحت لوائها معها، فإذا ما أ

هزية لقبول تنكيلها بهم، ولم يتسن ذلك اال أرادوا البقاء تحت مظلتها فعليهم ان يكونوا في تمام الجا
اذا اعتنقوا شعار "ما نجده فيها ال نجده في غيرها" ذلك ان فتح التي تضم تحت لوائها وشعارها 
واسمها مئات األلوف وربما الماليين مليئة بكل أصناف البشر جهلة وعلماء، مناضلون شرفاء 

عن طيب خاطر ومتسلقون على التضحيات وانتهازيون، مقاتلون يصلون حد التضحية بالنفس 
متاجرون بها، محاربون ما تخلفوا عن معركة وكلها كانت عديمة التكافؤ مع الخصم ومتخلفون عن 
المعارك صاروا خبراء في تبرير تخلفهم وابتداع نظريات لتسويقه. ذات مرة تخلف قائد عسكري عن 

 ع إسرائيل دون غطاء جوي!!.معركة وحين ُسئل لماذا أجاب كيف لي ان اخوض معركة م
لذا فقد وصفت فتح في آخر مقالة نشرت في صحيفة الشرق األوسط بأنها حركة الشيء وعكسه في 

 ذات الوقت.
من يتحدث عن الظواهر السلبية التي تعج بها حركة فتح هم أبناؤها عناصر وكوادر وقادة،  أكثرن إ

؟ يستذكر الكادر المتذمر مزايا حركته التي يشكو اإذوحين تسألهم مادام االمر كذلك فلم ال تغادروها 
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منها ويصل معها أخيرا الى خالصة منطقية مفادها انه تحمل ما يراه ظلما واقعا عليه خوفا من 
 ارتكاب االثم األكبر وهو مغادرتها واالرتداد عنها والذهاب الى أي مكان آخر.

أحدا منهم لم يذهب الى تشكيالت سياسية  كثيرون غادروا اطاراتها واستقالوا من وظائفها اال ان
النار عليها في اختالف معها، وهذا حدث عدة مرات، اال  أطلقتبرءه منها حتى لو  أعلنأخرى او 

 ان التمسك بها كان لكونها حاضنة حياته الخاصة ومعالم تاريخه الوطني والشخصي.
فادة من هذه الميزة النادرة التي يتمتع غير ان فتح، أي قيادتها او صناع القرار باسمها لم يحسنوا اإل

بها الفتحاوي في تثبيت والءه وانتماءه، لهذا لم يخدم هذا الوالء المطلق على نحو يحوله الى دافع 
 قوي للتطور والتجدد.

ليست فتح هي من خسر االنتخابات العامة في عقر دارها بعد ان فشلت في تحويل تفوقها العددي أ
اسسته ثم خسرته، وحتى االن لم تُقرأ التجربة كما يجب ولم تتخذ اإلجراءات  الى مقاعد في برلمان

 الكفيلة لضمان عدم تكرارها.
ليست فتح من وصل الصراع الداخلي فيها حد التخوين واالستئصال واالقصاء والتهميش حتى صار أ

 م كله.مثار قلق ليس ألعضائها وانما لكل محبيها وهم موجودون بكثافة على مستوى العال
ليست فتح وبعد ان وصلت الى ارض الوطن مؤسسة لسلطة قدمتها للناس على انها مقدمة لدولة أثم 

حقيقية أضحت على مرمى خمس سنوات، هي ذاتها فتح االن القلقة من فشل في االنتخابات 
 .2006والباحثة عن روافع كي تتفادى ما حدث في العام 

ال ان هذا لم يعد يكفي بكل إدة وارواح وعقول أهلها ومحبيها، فتح... اسمها وتراثها مطبوعا على افئ
اسف ولم يعد يجنبها الخوف على نفسها من نفسها، وهذه كلمة سر هذا الزمن إلخفاق حدث رغم 

 توفر كل عوامل تفاديه.
 24/3/2021القدس، القدس، 

 
 إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الطريق إلى مواجهة سياسية .39

 ميوني بن مناحي
يزعم مسؤولون فلسطينيون كبار أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية في طريقهما إلى مواجهة سياسية 
حول موضوع االنتخابات البرلمانية الفلسطينية والتحقيق مع إسرائيل من قبل المدعي العام في 

 محكمة العدل الدولية في الهاي.
من إدارة بايدن، ويسعى لتحقيق  ويشعر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بخيبة أمل

 إنجازات من خالل المواجهة السياسية مع إسرائيل.
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فوفًقا لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية تتجه إسرائيل والسلطة الفلسطينية نحو صراع سياسي في 
أعقاب تطورين حدثا في األسابيع األخيرة، بعد بضعة أشهر فقط تم حل أزمة تحويل أموال الضرائب 

 إلى السلطة الفلسطينية وعودة التنسيق األمني.
التطوران األخيران يتعلقان بإصرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إجراء االنتخابات 

، والقرار الفلسطيني «إرهابية»أيار بمشاركة حركة حماس، وهي حركة  22البرلمانية الفلسطينية في 
 ة في الهاي، لتسريع التحقيق مع إسرائيل.بالتحرك أمام محكمة الجنايات الدولي

دارة بايدن حول هاتين المسألتين  ووفًقا لمصادر سياسية في القدس، هناك تفاهمات بين إسرائيل وا 
المهمتين، لكن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مهتم على ما يبدو ببدء أزمة سياسية في 

وقع رئيس السلطة الفلسطينية أن يدعوه الرئيس ضوء خيبة أمله من إدارة بايدن حتى اآلن. وت
األميركي الجديد إلى اجتماع في البيت األبيض، ويلغي العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب على 
السلطة الفلسطينية، ويتبنى سياسة صارمة تجاه إسرائيل فيما يتعلق بالمستوطنات والبناء في القدس 

 الشرقية.
ث شيء، فقد تحدث الرئيس بايدن عبر الهاتف مع رئيس الوزراء نتنياهو من الناحية العملية، لم يحد

 وما زال رئيس السلطة الفلسطينية ينتظر مكالمة من الرئيس األميركي.
نهاء  يرفض رئيس السلطة الفلسطينية مطالبة إسرائيل بتأجيل االنتخابات البرلمانية الفلسطينية وا 

، التي فازت في االنتخابات وقررت، بعد عام، «حماس»التعاون السياسي للسلطة الفلسطينية مع 
 القيام بانقالب عسكري على السلطة الفلسطينية والسيطرة على قطاع غزة بالقوة.

، وال يسمح لها بالمشاركة في االنتخابات بموجب اتفاقيات أوسلو، «إرهابية»منظمة « حماس»
كان خطأ بسبب الضغط السياسي  2006واالتفاق اإلسرائيلي على المشاركة في انتخابات العام 

 الشديد الذي مارسه الرئيس جورج دبليو بوش على رئيس الوزراء آنذاك، أرئيل شارون.
في االنتخابات، هذه المرة، وهي تدعم الموقف « حماس»تتفهم إدارة بايدن خطورة مشاركة 

 اإلسرائيلي.
لمواقف اإلسرائيلية واألميركية سيتعين على رئيس السلطة الفلسطينية اتخاذ قرار صعب في ضوء ا

دارة بايدن  بشأن هذه القضية، فقد بدأ التحرك للحصول على مساعدة مالية من االتحاد األوروبي وا 
ظهار أنه يشجع ما يسمى بـ  ويحارب الفساد، لكن في النهاية إسرائيل هي ” العملية الديمقراطية“وا 

منع االنتخابات، ولم تستجب إسرائيل بعد  المسيطرة من حيث األمن في الضفة الغربية، ويمكنها
 لطلب السلطة الفلسطينية بالموافقة على مشاركة سكان القدس الشرقية في االنتخابات.
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اتخذت إدارة بايدن موقفا حازما ضد تدخل محكمة الجنايات الدولية في الهاي في الخالفات 
لعام بفتح تحقيق ضد إسرائيل بتهمة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين وقرارها من قبل المدعي ا

تطور مهم لصالح إسرائيل. وفًقا لمصادر سياسية في القدس، صاغت إسرائيل ” جرائم حرب“ارتكاب 
حزمة إجراءات ضد السلطة الفلسطينية لدرجة أنها قررت متابعة هذه السياسة المتمثلة في جعل 

لح  اق األذى بضباط وجنود الجيش اإلسرائيلي.محكمة العدل الدولية عنواًنا دائًما لضرب إسرائيل وا 
لوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ليس إال الخطوة األولى، وستفرض  VIPإلغاء بطاقة 

إسرائيل عقوبات إضافية على مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين سيشاركون في أنشطة مناهضة 
 إلسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في الهاي.

حت مصادر في وزارة الخارجية في القدس أنه لن تكون هناك مشاريع اقتصادية بين إسرائيل وأوض
والفلسطينيين طالما استمرت األنشطة الفلسطينية المعادية إلسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في 

 الهاي.
والسلطة  تواصلت عدة دول مع إسرائيل في األسابيع األخيرة بهدف بدء تعاون عام بين إسرائيل

الفلسطينية، لكنها تلقت إجابة مفادها أنه حتى يعلن الفلسطينيون أنهم لن يتعاونوا مع محكمة 
 الجنايات في الهاي، فإن هذه المبادرات لن تتحقق.

تتجاهل السلطة الفلسطينية دعم الواليات المتحدة وألمانيا وأستراليا لموقف إسرائيل من محكمة 
 ، وتعتزم مواصلة المواجهة معها.الجنايات الدولية في الهاي

من المحتمل أال تتأثر النواحي السياسية واألمنية واالنتخابات الفلسطينية والتحقيق مع إسرائيل من 
قبل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بنتائج االنتخابات اإلسرائيلية، حيث تجددت التوترات مرة 

ينية بينما إسرائيل في طريقها للخروج من أزمة كورونا، أخرى في عالقات إسرائيل بالسلطة الفلسط
وبينما تكون السلطة الفلسطينية متأثرة باألزمة، يبدو أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، 

دارة بايدن.  يخوض عن وعي هذه األزمة في محاولة النتزاع إنجازات سياسية من إسرائيل وا 
 "1 نيوز"

 25/3/2021األيام، رام هللا، 

 
 العالم ما بعد كورونا " رؤية سياسية إلدارة األزمة"

 عبداللطيف مشرف 
، وبدأ يتفشي في معظم 2020بدأ وباء كورونا بالتفشي من الصين اعتباًرا من كانون الثاني/يناير 

أصبح جائحة، بمعنى  ″19كوفيد ” انحاء العالم، حتى صرحت منظمة الصحة العالمية أن كورونا 
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ر في العالم بأسره، وشىء خطير، فبدأت الدول تأخذ تدبيراتها، وتعيد حساباتها أنه مرض منتش
العالم أمام نفسه، وأن اإلنسانية والشعارات مجرد أكذوبة، وبدأ  19السياسية، وكشف كوفيد 

المححلليين السياسيين يحللون هذه التصرفات من الدول، وما فعله كورونا من تغيير إيدلوجي وفكري 
ير الوثاق واالتفاق الدولي، وأصبح يعطي دروس في العالقات الدولية ويعيد ترتيبها من بل في تغي

جديد، فهذه أبرز التحليالت السياسية من وجهة نظرنا، ويبدأ ذلك من خالل سؤال مهم  ويتمحور 
 هذا السؤال كالتالي: كيف سيبدو العالم بعد كورونا؟

 ا ويمكن تلخيصها في عدة نقاط كالتالي:نرى أنه ستتغير الخريطة السياسية بعد كورون
هناك تغيرات سياسية ستحدث، ومنها إلغاء فكرة العالم ذو القطبية اآلحادية إلى عالم متعدد -

القطبية، فأمريكا بعد سقوط االتحاد السوفيتي، كانت تدير العالم، أم بعد كورونا ستظهر قوى دولية 
إلى إلغاء فكرة العالم ذو القطب الواحد إلى أقطاب كبرى مثل الصين وروسيا وغيرهما، مما سيؤدي 

 متعددة.
المعسكر االشتراكي بزعامة روسيا والصين، يستغل الحدث ويدعو لنفسه جيًدا، وذلك باستغالل -

أزمة كورونا في أوروبا، من خالل تقديم المساعدات الكثيرة والكبيرة والظهور بمظهر إنساني، في 
، بل ظهرت أمريكا في صراع علنى ودبلوماسي مع أوروبا وتخلت ظل غياب هذا الدور األمريكي

عن أوروبا، فاستغلت الصين وروسيا الحدث، فتقدم روسيا والصين اآلن ما لم تستطيع أمريكا فعله، 
وبالتالي ستتخلى أوروبا عن دعم أمريكا بنسبة كبيرة، مما يعمل على زيادة نفوذ الصين وروسيا حول 

 العالم.
وادر حرب باردة جديدة بين الرأسمالية المتمثلة في أمريكا ومعسكرها واالشتراكية كانت هناك ب-

الحديثة المتمثلة في روسيا والصين، وظهر ذلك في الوجود الروسي في منطقة الشرق األوسط، 
فستعمل كورونا على تسريع وتيرة هذه الحرب الباردة، وعلى الشعوب العربية أن تستغل ذلك، حيث 

وى الدولية ببعضها البعض، مما سيضعف األنظمة العربية وتكون هشة وقابلة للسقوط، ستنشغل الق
هي سنوات عجاف على المنطقة اإلسالمية وخصوًصا منطقة  2030إلى  2020فهذه الفترة من 

الشرق وبعدها ستتوالى الخيرات، ومنه على النخب والعلماء وأصحاب القضية أن يستعدوا لذلك 
ويتعلموا من أخطاء الربيع العربي، فما هو قادم فرصة ذهبية الستعادة األمة  ويتعلموا السياسة،

 لدورها الحضاري والسياسي القديم، أن لم تستغل فلن تتكرر مرة أخرى.
اشتعال الحرب الباردة بمعسكرات أكثر بين الرأسمالية واالشتراكية، ويكون فيه الكافة الراجحة -

وبا ستتخلي عن أمريكا بعد أن ظهرت بوحهها الحقيقي معهم في للمعسكر االشتراكي، وذلك ألن أور 
 أزمة كورونا.
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الخريطة السياسية ستتغير، فالعالم وقوته الدولية شيء قبل كورونا، وخارطة سياسية أخري بعد -
 كورونا.

انهيار فكرة العولمة وخصوًصا بعد التصرفات الإلنسانية من الدول الكبري، مثل أمريكا وقرارات -
تحاد األوروبي بمنع تصدير المعدات الطبية للدول التى هي خارج االتحاد، فسيكون توجه العديد اال

 من الدول إلى االنغالق.
كورونا سيكون سبب في انهيار كثير من االقتصاديات ويعمل على تسريع األزمة االقتصادية -

مة العربية اقتصادًيا ومن ثم القادمة وستكون شديدة، فستعمل هذه األزمة على سقوط الكثير من األنظ
سياسًيا، فستتغير أيضا األنظمة العربية والخريطة السياسية في الشرق األوسط، وستكون أول 
مؤشرات سقوط الدول العربية هي سقوط بعض األنظمة الخليجية، ومن ثم تتوالي على  إسرائيل 

والدعم من األنظمة العربية  أزمات حتى تضعف وتتالشي، وذلك ألنه ستفقد الدعم األمريكي الكبير
المطبعة معها، حيث أنها اآلن في قمة ذروتها السياسية، فكما حدثنا ابن خلدون عن مراحل الدول 
التى شبهها باإلنسان، فهى تولد ثم تنشط كالشباب ثم تصبح عجوزًا، ثم تموت، فإسرائيل هي اآلن 

 المرحلة القادمة.أقرب لهذا التشبيه، وعلينا أن نعد أجيال لتستعد لقيادة 
أكثر المستفيدين سياسًيا بعد كورونا إذا استغلوا الحدث هم شعوب الدول اإلسالمية والدول -

 اإلفريقية.
ستنتج أزمة كورونا أنظمة شمولية أكثر قبضة واستبدادية، ومن المحتمل أن تقوم بحروب لفتح -

 أسواق جديدة ومستعمرات حديثة.
ي من تمتلك االكتفاء الذاتي من المواد الغذائية وأدوات تصنيعها، أكثر الدول ستكون أمان اقتصاد-

 وكانت تعتمد على االستثمارات الداخلية وليست على االستثمارات الدولية واألجنبية.
ستتغير الخريطة السياسية، وسينتج عن كورونا مناطق ضعيفة ومتفككة في مقدمتها االتحاد -

سر  ألنها ستفقد نسبة كبيرة من الدعم األمريكى وسيكون “ائيل األوروبي باألخص ومنطقة الخليج وا 
 ستفقد الكثير من تدعيم الدول العربية المطبعة معها. –محدود 

 
 كورونا ودروس من األزمة:

كورونا أزمة وعلينا أن نتعلم من األزمة في كافة النواحي، وأن نضع حلول قابلة لتطبيق فيما بعد 
 التطوير والعمل لصالح األمة والشعوب ومن هذه المقترحات:كورونا ونساعد صانع القرار في 
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وضع لجنة إدارية لألزمات والكوارث وتفعيلها في كل وطن من أوطان ديار األمة، تكون مختصة 
صدار بيانات، ومتابعة المسؤولين والوزارة المختصة عن  بإدارة األزمة كاملة من دعاية وا عالن وا 

 األزمة.
ها في إنشاء مراكز بحثية واستراتيجية في كافة المجاالت العلمية االجتماعية تتعاون األمة فيما بين

 واإلنسانية، وخصوًصا العلمية منها، وتكون لها ميزانية خاصة بها تشارك فيها كافة الدول اإلسالمية.
إنشاء مرصد إسالمي يجمع كافة علماء األمة في الشريعة والفتوي، ويقدم فتوي موحدة وملزمة 

 ة لكل شعوب األمة، في المسائل المشتركة والقضايا الخالفية بين دول األمة.وموافق
عدم التهويل في األمور عند األزمات، وعرض الحقائق، وتولية أصحاب العقول والكفاءات من 
المخلصين من أبناء األمة الذين لديهم قضية وعقيدة، وليس أصحاب الثقة وذوي الرواتب وتجار 

 األفكار.
خاصة تكون قادرة على متابعة األسواق وتوفير السلع الرئيسية للناس عند وقوع األزمات، وضع هيئة 

 وتكون مخولة في محاربة االحتكار وأصحابه، بعقوبات شديدة وبدون تهاون.
وضع لجنة خاصة ولتكون تابعة لمنظمة رسمية مهتمة بشأن اإلسالمي، لتحلل موقف الغرب وأبعاده 

في ” البروبجندا“النفسية واالقتصادية تجاه المسلمين، ولماذا يهول ويستخدم السياسية واالجتماعية و 
 صناعة الحدث.

البحث في التراث والمنهج اإلسالمي في السياسة والتعلم منه، حيث أنه مليء بتلك الحوادث، وفيه 
 الحلول بدل اللجوء إلى أراء الغرب.

 باحث وكاتب مصري*
 24/3/2021بيروت، 
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