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 93 ................. ي ائلجنة االنتخابات تطلق مرحلة النشر واالعتراض على سجل الناخبين االبتد 

 93 ................. لجنة االنتخابات: بحثنا "شروط الترشح" مع األمناء العامين للفصائل ونشرناها 

 93 ....... ة لتعطيل العملية االنتخابية فلضكحيل: لدينا خطة طوارئ "ب" في حال اقتحم االحتالل ا

 94 ........................... "األخبار": حماس تتنازل عن شروطها.. إلنجاح "العملية االنتخابية" 

 94 ......................... واالتحادات والمنظمات الشعبية  ت باقرار رئاسي بتأجيل انتخابات النقا

 95 ............. لها بغزة لبدء النظر في الطعون  اً محكمة قضايا االنتخابات تخصص مقر "القدس": 

حه لمنصب الرئاسة إل  مروان البرغوثي يستعدّ   95 ....................................... عالن ترشُّ

 95 ........................... الفصائل الفلسطينية توقع في القاهرة ميثاق شرف يضبط االنتخابات 

 96 ................. في غزة وتطلعهم على شروط الترشح  ئللجنة االنتخابات تجتمع بممثلي الفصا

 96 .................... اختتام حوارها بالقاهرة: الفصائل الفلسطينية تؤكد وحدة األراضي الفلسطينية 

 97 .......................................................... نتخابات الا  شرطة غزة تباشر تأمين

 97 ....................................................... لجنة االنتخابات تحدد إجراءات الترشح

 98 ................................... "القدس العربي": تحالفات "التشريعي" بين الفصائل لم تنجز

 98 ............ عباس يرحب بالنتائج اإليجابية لجلسات الحوار الوطني األخيرة التي عقدت بالقاهرة 

 99 .................................. "األخبار": عباس تراجع عن حصر الترشح لمنصب الرئاسة 

 99 .............. قوائم بأول أيام الترشيح وترقب لموقف فتح وحماس  3لجنة االنتخابات المركزية:  

 99 ............................... لجنة االنتخابات توضح شكل مشاركة المقدسيين في االنتخابات 

 100 .................................. لجنة االنتخابات: ثالث قوائم سّجلت لالنتخابات حتى اآلن 

 100 ........................... فتح وحماس تتنافسان بقوائم منفردة... و"اليسار" يفشل في التوحد 

 101 .......................... لجنة االنتخابات: الدعاية االنتخابية قبل الفترة القانونية تعد مخالفة 

 101 ........................... قائمة فلسطينية تسجل النتخابات التشريعي  15لجنة االنتخابات:  

 101 ................................ قائمة انتخابية  25لجنة االنتخابات تعلن تسلم طلبات ترشح  

 102 ....... فتح تسجل قائمتها قبيل انتهاء المهلة.. قائمة للبرغوثي والقدوة وأخرى يتصدرها فياض 

 103 ....... قائمة لخوض االنتخابات  36"االنتخابات الفلسطينية" تعلن إغالق باب الترشح: تسلمنا 

 103 .................... ريعية شلتلجنة االنتخابات المركزية تعلن إغالق باب الترشح لالنتخابات ا
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 104 .............. لجنة االنتخابات: قبول جميع القوائم المترشحة لالنتخابات التشريعية الفلسطينية 

 104 ..................................... القدس ن دو قيادات فلسطينية ترفض إجراء االنتخابات ب

 105 ....................... محكمة االنتخابات تؤيد شطب األسير حسن سالمة من قائمة حماس 

 105 ................................ حماس تستهجن رفض لجنة االنتخابات ترشح األسير سالمة

 105 ............................... األخبار": تشكيل فرق قانونية لتقديم طعون بشأن االنتخابات "

 106 ....................... "القدس موعدنا": مالحقات االحتالل لن تثنينا عن مواصلة االنتخابات 

 106 ..... مرشحًا ثلثهم نساء 1,389إجمالي عدد المرشحين لالنتخابات التشريعية الفلسطينية يبلغ  

 107 ......................... وةد لقا القدس العربي": خالفات بين أنصار مروان البرغوثي وناصر"

 107 ........................ على مرشحين وقوائم   اً اعتراض 230لجنة االنتخابات تكشف تفاصيل 

 108 .................... لقدس اي ف مدير لجنة االنتخابات في غزة: سيناريوهان إلجراء االنتخابات 

 108 ................................................ عشرات الطعون تطال مرشحين لالنتخابات 

 109 .......... اعتراضًا قدمت على القوائم والمرشحين وتقبل واحداً  226لجنة االنتخابات تعلن رّد 

 109 ................................ "القدس موعدنا": اللجنة ردت كل االعتراضات المقدمة بحقنا 

 109 ....... سقد الاجتماعات حاسمة للفصائل الفلسطينية لبحث الموقف من إجراء االنتخابات في 

 110 .......................................... فصائل منظمة التحرير: ال انتخابات بدون القدس

 110 .................................. مخاوف من "فلتان أمني" يترافق مع االنتخابات الفلسطينية

 111 ..................................... " "القدس العربي": تحركات إلسقاط قائمة دحالن "وطنياً 

 111 ............................ "القدس موعدنا": االعتقاالت تزيد إصرارانا على تنفيذ االنتخابات 

 112 .......................... القوائم الفلسطينية تبدأ بتحضيرات الحد األدنى لـ"الدعاية االنتخابية" 

 112 ........ مرشحة عن "القدس موعدنا": االنتخابات في القدس يجب أن تتحول الشتباك سياسي 

 112 ....................................... طعنا ضد مرشحين  17محكمة االنتخابات تنظر في 

 113 ........................... الحية: عرقلة االحتالل لالنتخابات يجب أن ُتواجه باالشتباك معه 

 113 ............ لجنة االنتخابات الفلسطينية تبدي استعدادها ألي ترتيبات تضمن االقتراع بالقدس

 114 ... المرشح عنفوص: التكوين المسيحي جزء من الوطن ومسرور لوجودي في "القدس موعدنا" 
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 114 ................... الشرق األوسط": السلطة الفلسطينية تتجه إللغاء االنتخابات بسبب القدس"

 115 ............... س د لقا في "قائمة القدس" تدعو الحترام إرادة الشعب وإجراء االنتخابات خاصةً 

 115 ......................................................... شعث: تأجيل االنتخابات وارد جداً 

 115 ...... مرشح عن "القدس موعدنا": االنتخابات استحقاق فلسطيني وال ألي مراهنة على تأجيلها

 116 .... مرشح عن "القدس موعدنا": ال يجب أن تكون معيقات االحتالل ذريعة لتأجيل االنتخابات 

 116 ........................... ةاساستطالع يظهر تفوق البرغوثي على عباس في انتخابات الرئ

 117 .......................... كان" اإلسرائيلية: مقربون من عباس يضغطون لتأجيل االنتخابات "

 117 ............. لمحتلة اس قد بدائل إلجراء االنتخابات في ال  4مرشح عن قائمة "القدس موعدنا": 

 118 .............. مسؤول لـ"األيام": القيادة والفصائل تحسم الموقف بشأن االنتخابات يوم الخميس 

 118 ..............................بتأجيل االنتخابات   بلنق": لن 21قائمة القدوة والبرغوثي لـ"عربي

 118 ...................................... خريشة: ليس من صالحيات عباس تأجيل االنتخابات 

 119 .................................. قائمة فلسطينية ترفض تأجيل االنتخابات  15":  21"عربي  

 119 ..................... "القدس العربي": اقتراحات تأجيل االنتخابات تشمل تشكيل حكومة وحدة

 119 ....................... "إلغاء االنتخابات"  القوائم الفلسطينية تستبق قرار عباس وتتظاهر ضدّ 

 120 ................. قائمة "القدس موعدنا": المنطق يقتضي أال نَتراَجع عن االنتخابات إال بتوافق

 120 ......................االنتخابات  يلأج قائمة انتخابية تعلن رفض ت 23. ..في تظاهرة برام هللا

 120 ......................... لجنة االنتخابات: الخميس آخر موعد لتقديم طلبات انسحاب القوائم 

 120 ..................... ئها في القدس اجر إ  عباس يقرر تأجيل االنتخابات إلى حين الموافقة على

 122 ............................................. لجنة االنتخابات تعلن إيقاف العملية االنتخابية 

 122 ................................... "القدس موعدنا": لن نمنح الغطاء لقرار تأجيل االنتخابات 

 122 .................األيام": قائمة انتخابية تدعو االتحاد األوروبي لوقف المساعدات عن السلطة 

 123 ............................. "القدس موعدنا": االعتداء على المرشح نزار بنات "عمل جبان" 

 123 ............... قوائم انتخابية فلسطينية تعلن عن تشكيل مجلس تنسيقي الستكمال االنتخابات 

 124 ...................... رصد تو  ارالقوائم االنتخابية: قتل نزار بنات اغتيال جبان عن سبق إصر 

 124 .... لعقد المرحلة األولى من االنتخابات المحلية  الحكومةمن  "االنتخابات المركزية" تتسلم قراراً 
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 124 ............... ن حماس إلجراء االنتخابات المحلية بغزة مة سي حنا ناصر: نحتاج لموافقة سيا

 125 ......... ديسمبر/ كانون األول 11االنتخابات المركزية": االنتخابات المحلية الفلسطينية في "

 125 ........ آذار/ مارس العام المقبل 26الفلسطينية: المرحلة الثانية من االنتخابات في   ةومحكال

 125 ....... بخصوص المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية الحكومة  لجنة االنتخابات تتسلم قرار

 126 ............................ بتشكيل محكمة قضايا االنتخابات المحلية عباس يصدر مرسوماً 

 129 .................................................... :الفصل الثالث: الموقف واألداء الفلسطيني

 129 ..... القسم األول: السلطة الفلسطينية )التنفيذية والتشريعية( ومنظمة التحرير الفلسطينية: 

 129 .... عباس: نحن في حل من جميع االتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين األمريكية واإلسرائيلية 

 130 ......................... "منظمة التحرير" تعلن االنفكاك وإلغاء االتفاقيات مع دولة االحتالل 

 130 ...................................... أشتية يعلن وقف التنسيق مع "إسرائيل" بمستوياته كافة 

 130 ....................................... النائب أيمن دراغمة يدعو لتشكيل قيادة وطنية موحدة 

 131 ....... النائب الخضري: القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية.. والوحدة الوطنية أساس

 131 ............................... اشتية يرحب باألجواء اإليجابية التي أشاعها لقاء فتح وحماس 

 131 .............................. عريقات: خطة الضم لم ُتعلَّق وما ينقصنا حاليًا إنهاء االنقسام 

 132 ..... "المجلس الوطني": اجتماع األمناء العامين يؤسس لمرحلة جديدة بتجسيد الوحدة الوطنية 

 132 .... اجتماع األمناء  لجانلكافة الفصائل على مخرجات  كامالً  عريقات: عباس أعطى تفويضاً 

 132 .......................... النائب البوريني: نجاح "القيادة الموحدة" سيتبعه خطوات أكثر تأثيًرا

 133 ................................ عباس: ندعم كل الجهود التي تؤكد وحدة الموقف الفلسطيني 

 133 ............................... اشتية: نريد الذهاب لمصالحة تكون بوابتها االنتخابات العامة 

 133 ................... اشتية: إجراء االنتخابات وتمتين جبهتنا الداخلية أولوية لمواجهة التحديات 

 134 ......................................... اشتية: الحكومة جاهزة إلنجاح الخيار الديموقراطي 

 134 .......................................... مجدالني يدعو االتحاد األوروبي لدعم االنتخابات 

 134 ...................................... عريقات يؤكد أهمية دعم االنتخابات العامة الفلسطينية 

 135 .................................... اشتية: سنبذل كل الممكن إلنجاح االنتخابات الفلسطينية 
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 135 ...... عباس: نسعى لعقد االنتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل 

 135 ................. كية واإلسرائيلية يالتهديدات األمر  من رغمالعريقات: الفصائل ستنجز الوحدة 

 135 ....................................... مجدالني: ال انتخابات من دون مدينة القدس المحتلة 

 136 .............................. مسؤول فلسطيني لـ"الغد": ندرس خيار الدائرة االنتخابية الواحدة 

 136 ....................... عريقات يدعو إلى إنجاز المصالحة الفلسطينية لمواجهة "صفقة القرن" 

 137 ....................... النائب الخضري: التأخير في إنجاز المصالحة ُيعّقد الحالة الفلسطينية 

 137 ............. نبيل عمرو: االنتخابات التي تحدث عنها صالح العاروري عبارة عن "تعيين"..!

 138 .................... "المجلس الوطني" يؤكد دعمه للقاءات اإليجابية بين الفصائل الفلسطينية 

 138 ........ السفارة الفلسطينية بالجزائر تنفي وجود أي عرض جزائري رسمي الستضافة الفصائل

 138 ............... النائب عبد الرحمن زيدان: فتح أمام استحقاق تاريخي الستقالل القرار الوطني 

 139 ............................. النائب ياسر منصور: الشراكة واالنتخابات ستفشل الضغوطات 

 139 ........................... أبو يوسف: الفصائل تنتظر قرار هيئات "حماس" بشأن المصالحة 

 139 ..........اشتية: حريصون على إجراء االنتخابات إلعادة الوهج الديمقراطي لشعبنا ومؤسساته 

 139 ...................... اشتية: ذهابنا إلى االنتخابات خيار استراتيجي ووحدتنا أساس صمودنا 

 140 ..................................................... اشتية: إجراء االنتخابات أولوية وطنية 

 140 ........ بحر يدعو السلطة الستكمال المصالحة وعدم الرهان على نتائج االنتخابات األمريكية

 140 ....................................... اشتية يؤكد جدية مساعي المصالحة وعقد االنتخابات 

 141 .......... خريشة: إعالن السلطة عودة العالقة مع "إسرائيل" انقالب على لقاء األمناء العامين 

 141 ...... عباس: سنواصل تعزيز عالقاتنا مع الدول العربية... مصممون على تحقيق المصالحة

 141 ........ ا اآلن هامتممجدالني: مباحثات المصالحة الفلسطينية مستمرة وحماس غير مستعدة إل 

 141 .... لى شعبنا باالنتخابات إرفع "إسرائيل" للحصار واالحتكام اشتية: مفتاح حل األزمة في غزة 

 142 ........ لحشد الدعم الدولي وإيجاد حل شامل وعادل يةمعباس: نسعى لدى دول عربية وإسال

 142 ................ اشتية: أولويات الحكومة للعام الجديد: الصحة واالقتصاد والتعليم واالنتخابات 

 143 ....... رسالة هنية حول المصالحة ويقرر االجتماع مع رئيس لجنة االنتخابات بب رحعباس ي

 143 ........................... اشتية: نرحب بتطورات المصالحة وجاهزون للتحضير لالنتخابات 



 ت الُمفّصل فهرس المحتوياــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 144 ...... وسف: اجتماع متوقع لألمناء العامين بعد إصدار الرئيس مرسوم إجراء االنتخابات يو أب

 144 ................................ اشتية: سعداء باألجواء اإليجابية المحيطة بإجراء االنتخابات 

 144 .... اشتية يرحب بالمرسوم الرئاسي ويؤكد استعداد الحكومة لتوفير متطلبات نجاح االنتخابات 

 145 ............................................ دويك: إصدار مرسوم االنتخابات خطوة إيجابية 

 145 ..................... " المجلس الوطني" يؤكد دعمه لمرسوم الرئيس بإجراء االنتخابات العامة 

 145 ................... عباس يطلع رئيسي المخابرات المصرية واألردنية على تطورات المصالحة 

 146 .......................................... اشتية: ندعو األوروبيين لإلشراف على االنتخابات 

 146 ............. "األغا" يدعو عباس إللغاء اإلجراءات ضد قطاع غزة لتفادي "صدمة الصناديق" 

 146 .................................. النائب قرعاوي يدعو الشباب لضرورة التسجيل لالنتخابات 

 147 .............. اشتية يدعو المجتمع الدولي إلرسال مراقبين ودعم احتياجات العملية االنتخابية 

 147 ............... "المجلس الوطني" يؤكد مسؤولية الكل الفلسطيني في إنجاح االنتخابات العامة 

 147 .... اشتية يدعو األمم المتحدة لتسهيل إجراء االنتخابات وتمكين المقدسيين من المشاركة فيها 

 148 ...................... اشتية يدعو االتحاد األوروبي إلى دعم االنتخابات الفلسطينية ومراقبتها 

 148 ........... عباس: مصممون على إنجاز االنتخابات وستجرى في الضفة والقدس وقطاع غزة 

 148 ...................... "الشرق األوسط": عباس مصمم على االنتخابات حتى من دون حماس 

 149 ...................... اشتية يجدد تأكيده بذل كافة الجهود إلنجاح االنتخابات وإنهاء االنقسام 

 149 .............................. اشتية يدعو الدول األوروبية لدعم إجراء االنتخابات الفلسطينية 

 149 ................. النائب عبد الجواد يدعو للمسارعة بالتسجيل لالنتخابات وتهيئة الظروف لها

 150 ...................... رئيس التشريعي: التسجيل لالنتخابات أمانة وحق ال يجوز التخلي عنه 

 150 ...... متعددة  ت ماأز النائب الزعارير: أهمية االنتخابات تكمن بمساهمتها في إخراج شعبنا من 

 150 ............. المستشار صرصور: المحكمة الدستورية تشكل أزمة قد تنسف العملية االنتخابية 

 151 ........ ستورية لضمان نجاح الحوار الوطنيد الة "التشريعي الفلسطيني" يطالب بإلغاء المحكم

 151 ........ بحر: ندعم التوافق الوطني وإنجاز االنتخابات والمصالحة على قاعدة دستورية صلبة 

 151 ...................يني" يطالب بتوفير الضمانات الدولية إلنجاح االنتخابات طلسلف"التشريعي ا
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 152 .......................... اشتية يرحب بنجاح الحوار الوطني: إنجاز كبير للشعب الفلسطيني 

 152 ............................... لمجتمع الدولي إلى دعم جهود إجراء االنتخابات او دع شتية يا

 153 ............................. "اإلعالمي الحكومي" بغزة يعلن جاهزيته لالنتخابات الفلسطينية 

 153 ............................... بيان القاهرة بـ"العبارات اإلنشائية"  ف يصق وزير فلسطيني ساب 

 153 .................... عباس يثمن دور مصر في دعم الحوار الفلسطيني وحرصها على نجاحه 

رة" بإنجاح االنتخابات م"  رةخريشة: نتائج حوار القاه   154 ...................................... بشِّّ

 154 ............................. النائب الزعارير يدعو للمسارعة بالتسجيل في السجل االنتخابي 

 154 ............. نتخابات قضية وجودية ال رجوع عنها الا  ":اشتية لدى لقائه رئيس بعثة "الرباعية

 155 ...................خريشة: اعتقاالت االحتالل تهدف لتغييب شخصيات مؤثرة في االنتخابات 

 155 ........... السماح لألسرى بالمشاركة بالتصويت في االنتخابات  ل"ئي"إسرا الشيخ: سنطلب من

 155 ....................... السلطة الفلسطينية تنفي تهديدًا من االتحاد األوروبي بشأن االنتخابات 

 156 .....................................  انتخابات فلسطينية من دون القدس الشرقية ال: كيالمال

 156 ........... النائب خريشة: استهداف قيادات حماس بالضفة تدخل إسرائيلي لعرقلة االنتخابات 

 156 ....... سجينًا أمنيًا لتهيئة أجواء االنتخابات.. وفتح: ال يكفي 45في غزة تفرج عن   "يةخل"الدا

 157 ........ النائب نايف الرجوب يدعو السلطة الفلسطينية بالضفة لخطوات مماثلة لما حدث بغزة

 158 ................ النائب خريشة يكشف عن تشكيل قائمة مستقلة لخوض االنتخابات التشريعية 

 158 ...................... نايف الرجوب: االنتخابات بالضفة تواجه عراقيل من السلطة واالحتالل 

 159 ..... النائب زيدان: مرسوم تشكيل محكمة االنتخابات مؤشر إيجابي وخطوة باالتجاه الصحيح 

 159 ............................ شعث: هناك تواُفق دولي على آلية اقتراع المقدسيين باالنتخابات 

 160 ............................. أبو ردينة: لن يكون هناك أي تراجع عن قرار إجراء االنتخابات 

 160 ........................ دويك: االنتخابات مخرج قوي من االنقسام وشعبنا يثق بحوار القاهرة 

 160 .............................. النائب زيدان: تحٍد كبير يواجه "حماس الضفة" في االنتخابات 

 161 ................. األحمد ومجدالني: االنتخابات ستجرى في موعدها وال انتخابات دون القدس

 161 ................... اشتية يطالب بضغط أوروبي على االحتالل إلجراء االنتخابات في القدس 

 161 ... دسالمالكي: "إسرائيل" تمانع حتى اللحظة في تحديد موقفها بشأن إجراء االنتخابات في الق
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 162 ................................ النائب زعارير: قائمة حماس جددت العهد لألقصى واألسرى 

 162 ..................... النائب منصور: إنجاز االنتخابات حق شرعي من أجل تداول السلطات

 162 ....................................... بحر: استبعاد حسن سالمة "تنكر لتضحيات األسرى" 

 163 ..................................... "الوطني الفلسطيني": القدس في قلب العملية االنتخابية 

 163 ..................... االحتالل اجتماع حول االنتخابات بالقدس خرق لالتفاقيات  الشيخ: فّض 

 163 ...... باالنتخابات   "الخارجية" الفلسطينية تدين اعتقال االحتالل المرشح الورديان وتعتبره تدخالً 

 164 ....... المفتي محمد حسين: ال انتخابات بدون القدس واستثناؤها تطبيق عملي لـ"صفقة القرن"

 164 ................. لقدساي ف النائب عبد الجواد: يجب الضغط بكل الوسائل لفرض االنتخابات 

 164 ........................... اشتية: "إسرائيل" تمنع مظاهر االنتخابات الفلسطينية شرق القدس

 165 .................. القدس  يف ات مسؤول فلسطيني: تكثيف االتصاالت الدولية إلجراء االنتخاب

 165 .............. الهدمي: نطالب المجتمع الدولي بحماية الديمقراطية الفلسطينية في قلب القدس

 165 .... ين المقدسيين من ممارسة حقهم االنتخابي مكّ لت"الوطني الفلسطيني" يدعو برلمانات العالم 

 165 ........................ اشتية يدعو الهيئات الدولية إلرسال مندوبيها للرقابة على االنتخابات 

 166 ........................ على "تل أبيب" إلجراء االنتخابات بالقدس  ليدو عباس يدعو لضغط 

 166 ...................... التنازل عن القدس  الشيخ: لن نسمح بأن يكون ثمن االنتخابات سياسياً 

 166 ............ ع لدور أوروبي أكبر لضمان إجراء االنتخابات في القدس ل تطن  األحمد ومجدالني:

 167 .... "التنفيذية" تدعو المجتمع الدولي لحّث "إسرائيل" على عدم وضع العقبات أمام االنتخابات 

 167 .................. األحمد: االجتماعات متواصلة بشأن عرقلة االحتالل االنتخابات في القدس 

 168 ............................... المالكي يبدأ جولة أوروبية تبحث ملف االنتخابات الفلسطينية 

 168 ............. بإجراء االنتخابات في جميع األراضي الفلسطينية  عباس: ملتزمون بالمضي قدماً 

 168 ................... أبو يوسف: اللجنة التنفيذية تتابع التطورات حول االنتخابات بمدينة القدس 

 169 .................. أبو ردينة: ملتزمون باالنتخابات والمراسيم وفي مواعيدها والقدس خط أحمر

 169 ........................ مجدالني: لقاء موّسع في األيام القليلة المقبلة لتقييم ملف االنتخابات 

 169 ............................. اشتية: االنتخابات بالقدس قضية سياسية وليست فنية أو عددية 
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 170 .... منصور يدعو للضغط على "إسرائيل" لعدم عرقلة عقد االنتخابات وضمان إجرائها بالقدس

 170 ................................ أبو يوسف: موقف الفصائل موحد "ال انتخابات دون القدس"

 170 .................. عباس: القدس خط أحمر.. ولن نقبل بإجراء االنتخابات دون مشاركة أهلها 

 171 ............................ األحمد: "إسرائيل" لم تستجب لطلب إجراء االنتخابات في القدس

 171 .................. أبو ردينة: االتصاالت للضغط على "إسرائيل" إلجراء االنتخابات ستتواصل

 171 ..................... الشيخ: الموقف اإلسرائيلي من إجراء االنتخابات في القدس ما زال سلبياً 

 172 .... لقدسا ب ات عباس يدعو االتحاد األوروبي لمواصلة الضغط على "إسرائيل" إلجراء االنتخاب 

 172 ... أبو ردينة: القدس خط أحمر ونحن لن نسمح بمرور ما جاء في صفقة القرن بشأن المدينة 

 173 ............................. المصير الوطني  فيث بحر: تأجيل االنتخابات لعب بالنار وعب

 173 .... مب السابقة امجدالني: الذهاب لالنتخابات دون القدس اعتراف بإجراءات الضم وقرارات تر 

 173 ........... دة أكدت خطورة الذهاب لالنتخابات دون القدساقيالأبو يوسف: مداخالت اجتماع 

 174 ................................... أبو ردينة: انطالق مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية 

 174 .... على "إسرائيل" لضمان إجراء االنتخابات بالقدس يولد  المالكي: جهود لحشد أوسع ضغط

 174 .................................................. اشتية: تم تأجيل االنتخابات وليس إلغاؤها 

 175 ...... صائل والقوى لتشكيل حكومة وفاق وطني ف الف مجدالني: اتصاالت خالل أيام مع مختل

 175 ............................................. المجلس الوطني: قرار تأجيل االنتخابات حكيم 

 175 .............. ت حق ُيفَرُض باالشتباك اابتخبحر: القدس خط أحمر ومشاركة المقدسيين باالن 

 176 ................. المالكي: الذهاب من دون القدس إلى االنتخابات سيضعنا أمام وضع خطير 

 176 ...... حكومة وفاق وطني ملتزمة بالشرعية الدولية  يلشكعباس: مستعدون لمواصلة الحوار لت

 177 .................. الشيخ: نوجه دعوة لحركة حماس لبدء حوار حول مواجهة التحديات المقبلة 

 177 .... إلدارة "العمل الحكومي" جديداً  على تكريس االنقسام بتعينها رئيساً   لعمت مجدالني: حماس

 177 ........... لحوار جاد عباس: أدعو فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير والجهاد للعودة فوراً 

 178 .................. الزعنون: الوحدة الوطنية صّمام األمان لحماية المشروع الوطني الفلسطيني 

 178 ......................... مطر: اتفاق حماس و"إسرائيل" يهدف للسيطرة على منظمة التحرير 

 178 ................................. عشراوي: مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ال تسمع وال تقبل النقد 
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 179 ....................................... عباس: ملتزمون باالنتخابات ولن تجري بدون القدس

 179 .............. س العربي": عباس طلب مساعدة أردوغان في ملف المصالحة مع حماس د لق"ا

 180 .............................................عباس يهاتف هنية ومشعل معزيًا بوفاة "غوشة" 

 180 ..................................... ألوضاع الفلسطينية الداخلية اب تيعباس يؤكد أهمية تر 

 180 ........عباس: اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية شرط للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة

 181 ... ةتشكيل حكومة وحدة تتطلب االلتزام بقرارات الشرعية الدولي ة:لحعباس يجدد شرط المصا

 181 ............................................... أشتية يدعو حماس للسماح بانتخابات محلية 

 182 .... أمام شعبنا في حال رفضت إجراء االنتخابات المحلية  ةليؤو مجدالني: حماس تتحمل المس

 182 ....... ديسمبر وزير الحكم المحلي: المرحلة األولى لالنتخابات المحلية تبدأ في كانون األول/

 182 ........... النائب عبد الجواد: نتائج استطالع مركز البحوث نتيجة طبيعية إللغاء االنتخابات 

 183 .......... "األخبار": عباس يسعى إلى إضفاء شرعية على سلطته بإعالن االنتخابات المحلية 

 184 ....................................................... القسم الثاني: الفصائل الفلسطينية: 

 184 ....................................................................... : أوأل: حركة حماس

 184 ....................... التفاقات مع االحتاللامن ل حماس تدعو السلطة لتنفيذ إعالنها التحل

 184 .............................. هنية يدعو إلى استراتيجية من أربعة محاور لمواجهة التحديات 

 185 .................................. الوحدة قحقيلتبدران يرحب بمبادرة مجموعة السالم العربي 

 186 ........................ هنية يدعو إلى تحّرك عاجل لرفض ومواجهة خطة الضم اإلسرائيلية 

 186 ...................... الفلسطيني  سامنق حماس تعلن قبولها التعامل مع مبادرة عربية إلنهاء اال 

 187 ..................................ناصيف: الوحدة الوطنية هي الخيار األمثل لمواجهة الضم 

 187 .................................................... حماس: يدنا ممدودة للمصالحة مع فتح 

 188 ..................................... هنية: نشهد تقدمًا نحو وحدة الموقف لمواجهة االحتالل

 188 .................................... حماس: ننسق مع فتح لخطوات ميدانية في الضفة وغزة 

 189 ................... بدران: نسعى لعقد لقاء وطني جامع يناقش الخطر الوجودي على قضيتنا 

 189 ..................... هنية يدعو إلى بناء استراتيجية شاملة إلسقاط خطة الضم وصفقة القرن 
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 190 .............. هنية يعلن عن مؤتمر شعبي يجمعه بعباس.. حماس تعمل وفق ثالث أولويات 

 191 ................................. بدران: مهرجان غزة سيؤسس لمرحلة وفاق بين حماس وفتح 

 191 ......................................... مشعل يطرح رؤية سياسية لمواجهة مشروع "الضم" 

 192 ....................... هنية يدعو إلى بناء استراتيجية شاملة لمواجهة المخططات اإلسرائيلية 

 192 ............................. هة االحتالل تتطلب الوحدة والمقاومة وبناء تحالفات جموا: هنية

 193 ............................... هنية: نتمسك بأربع أولويات استراتيجية منها المقاومة والعودة

 194 ....................... األمناء خرج بثالثة مسارات وسننطلق بقوة لتطبيقها  تمرمؤ العاروري: 

 195 ...................... العاروري: ال خيارات بديلة عن المصالحة وسط ما تتعرض له القضية 

 195 .............................................. ة وحدة تمهد إلنهاء االنقسام محكو ل هنية يدعو

 196 ....................................... مسارات إلنهاء االنقسام بين الضفة والقطاع  3هنية: 

 197 ................................................ هنية: ثالثة مسارات لمواجهة "صفقة القرن" 

 197 .................................. حماس: جرى إنضاج رؤية متفق عليها مع فتح بإسطنبول

 198 ................... أبو مرزوق لـ"القدس العربي": ال يوجد تحديد لموعد االنتخابات وال لكيفيتها 

 198 ... حماس تدعو إلعادة بناء النظام السياسي من خالل انتخابات شاملة بكل المناطق بالتزامن 

 200 ............... ظمة التحرير نة مظلقيادي في حماس: ترتيب البيت الفلسطيني سيكون تحت م

 200 ........................ حماس: مشاورات فصائلية فلسطينية موسعة لمواجهة تصفية القضية 

 200 ............ ثالثة محاور   ىعل كزأبو مرزوق: وفد من حماس يجري محادثات في موسكو ترت

 201 ............................. هنية يبحث مع النخالة آخر تطورات الحوار الوطني الفلسطيني 

 201 ......................... صائل فلل ينأبو مرزوق: موسكو ترحب باستضافة لقاء األمناء العام

 202 ..................... المقبلة هنية: حماس وفتح تدرسان تشكيل قائمة مشتركة في االنتخابات 

 204 .................................. أبو مرزوق: موقفنا في حماس هو الوقوف إلى جانب فتح 

 204 ......... ممثل حماس بإيران: االستحقاقات الميدانية للمصالحة تضعها على المسار الصحيح 

 205 .......... كة الوطنية هي الرد الشر ا حول "صفقة القرن".. واشنطن  العاروري: رفضنا حوارًا مع

 206 ........................... في تجسيد خيار المقاومة والوحدة  مهمّ الحية: حركة الجهاد دورها 

 206 .................................. والفصائل حفت معالعاروري يؤكد استمرار الحوار اإليجابي 
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 207 ..................................... هنية ومالدينوف يبحثان تطورات المصالحة الفلسطينية 

 207 ....................................................... قبها: ال بديل عن المصالحة الشاملة

 207 ....................... هنية: وفد من حماس إلى القاهرة لبحث المصالحة واألوضاع في غزة 

 208 ................. وفد حماس يختتم زيارته للقاهرة بعد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين 

 208 ................................. الحية: رسائل متبادلة مع فتح للوصول ألفضل اتفاق شراكة

 209 ........................... هنية يدعو إلى استكمال المصالحة ويحذر من العودة للمفاوضات 

 209 .............................................. مشعل يحدد ثالث خطوات لتحقيق المصالحة 

 209 ............ حماس: قرار السلطة عودة العالقة مع االحتالل طعنة للجهود لبناء شراكة وطنية 

 210 ................................. أبو مرزوق: عودة السلطة للتنسيق األمني أفشل المصالحة

 210 .... العاروري: ال بديل عن المصالحة وخالفنا على تزامن االنتخابات وال عودة لمربع االنقسام 

 212 .............................. حماس: قدمنا مبادرات إلنجاز الوحدة وفتح تريد التفرد بالسلطة

 212 ........................... فتح في ملف المصالحة الفلسطينية حماس تكشف عن عروضها لــ

 213 ..................... النونو: حماس ترّحب ببيان القاهرة حول المصالحة وتخفيف معاناة غزة 

 213 ............................ حماس تدعو فتح لوقف التهرب من استحقاق االنتخابات الشاملة

 213 .................. قاسم: فتح ترى في المصالحة فرصة لتعزيز تفردها بالمؤسسات الفلسطينية 

 214 ............................... الحية: انخراط السلطة في التطبيع تصفية للقضية الفلسطينية 

 214 ................................. صالح: حماس متمسكة بالوحدة والمقاومة وترفض التطبيع 

 215 ..................................هنية: عودة السلطة للعالقة مع االحتالل أعاقت المصالحة

 216 .... ما جاء في بيان الفصائل الفلسطينية بدمشق ومستعدون الستئناف الحوار مع فقبدران: نت

 216 ........... : سنقف سًدا منيًعا أمام محاوالت تصفية القضية 33حماس في ذكرى االنطالقة الـ

 217 .............................. أبو مرزوق: ترتيب البيت الفلسطيني على سلم أولويات حماس 

 217 ......................... الزهار: الوحدة خيار حماس وال يمكن إنجازها وسط التنسيق األمني 

 218 .................. حماس: على قيادة السلطة تنفيذ مخرجات اجتماع األمناء العامين للفصائل 

 218 ............ بدران: هناك فيتو من بعض األطراف العربية على دخول حماس لمنظمة التحرير 



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ  تطور ملف المصالحة واالنتخابات الفلسطينية

20 

 218 .................. القانوع: حماس ماضية في قرار إجراء االنتخابات وترتيب البيت الفلسطيني 

 219 .................................... هنية يدعو لبناء استراتيجية جديدة وشراكة وطنية حقيقية 

 221 ......................................... هنية: هناك مساع جديدة الستئناف الحوار الوطني 

 221 ......................... هنية: مستعدون النتخابات شاملة بالتوالي والترابط خالل ستة أشهر 

 222 ............................... ونو يكشف عن لقاء وطني بغزة وترتيب مواعيد االنتخابات نال

 223 ........... بلوماسية لدعم خطوات وحدة الشعب الفلسطينييهنية يواصل جهوده السياسية والد 

 223 ........................ حماس: االنتخابات هي خطوة أولى لبناء النظام السياسي الفلسطيني 

 223 ................. أبو مرزوق: المصالحة مصلحة فلسطينية كبرى لجميع األطراف الفلسطينية 

 225 ........................................... هنية يبحث مع النخالة مستجدات الوحدة الوطنية 

 225 ...................... حماس: تعديالت عباس على قوانين السلطة القضائية مرفوضة ومدانة

 225 ......................................... ائمة مشتركة أمر سابق ألوانه قعن ث برهوم: الحدي

 226 ...........................................حماس: االنتخابات مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية 

 226 ........................... خابات تالنبابدران: خيارات حماس مفتوحة بشأن طبيعة المشاركة 

 227 .................................. قيادي بحماس: الحركة معنية أن تكون هناك قائمة وطنية

 227 .............................. حماس: انتخابات المجلس الوطني خطوة مهمة في االنتخابات 

 227 ..................................... هنية يبحث مع ميالدنوف مسار االنتخابات الفلسطينية 

 228 ................................. االحتالل يحذر قادة حماس بالضفة من الترشح لالنتخابات 

 228 ........................ قبها: السلطة الفلسطينية لم تهيئ األجواء المناسبة إلجراء االنتخابات 

 228 ............................... الحية: مستعدون إلزالة أي عقبات تعترض طريق االنتخابات 

 229 .............. بدران: ذاهبون لحوار القاهرة بعقول مفتوحة.. نريد سقفًا سياسيًا يتجاوز "أوسلو"

 230 ..................... حماس تواصل استعداداتها وتجهيز قائمتها األّولية لالنتخابات التشريعية 

 231 ............... قيادي في حماس يدعو لحفظ الحق في االنتخابات من خالل تحديث البيانات 

 231 ............................. هنية يتلقى دعوة من مصر لمشاركة الحركة في حوارات القاهرة 

 231 ............................ العاروري: حماس مستعدة لحوارات القاهرة وذاهبة بقلوب مفتوحة 

 232 ........................ حماس: نحن على مفترق طرق يتطلب مشاركة فاعلة في االنتخابات 
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 232 .................................. قبها: الراية الخضراء التي تمثل حماس مالَحقة في الضفة

 233 ...................................الحية: حوار القاهرة سيحدد شكل مشاركتنا في االنتخابات 

 233 .............. السنوار يهدد االحتالل في حال أصرَّ على منع االنتخابات: "سنربك حساباتكم" 

 234 ................................. هنية: منفتحون على حوار شامل يفضي إلى إنهاء االنقسام 

 234 ...................... ": عناصر وقادة حماس في الضفة غاضبون من االنتخابات 21"عربي 

 235 ........................ حماس: األهداف األساسية للحوار هي ضمان انتخابات عامة نزيهة 

 235 .................. القيادي في حماس حسن يوسف يدعو مؤيدي الحركة للتسجيل لالنتخابات 

 236 ................................ هنية يهاتف عباس ويؤكد على اإلرادة الثابتة إلنهاء االنقسام 

 236 ...................... الحية: اتفقنا على إطالق الحريات وتشكيل محكمة االنتخابات بالتوافق

 236 ......................... العاروري: سننهي االنقسام وسنبني رؤية مشتركة لمواجهة االحتالل 

 237 .................................... العاروري: األجسام المنتخبة ستعالج جميع آثار االنقسام 

 238 ..................... نزال لـ"قدس برس": حماس قررت المشاركة بالمحطات االنتخابية الثالث 

 239 ................................. بو مرزوق: الغرب ال يريد التعامل مع رموز حماس الكبيرة أ

 239 ............................... البردويل: متفائلون بالتوافق على برنامج وطني يعلي المقاومة 

 240 ........................ " عن موقف األسرى من االنتخابات 21نشرته "عربي ما فيحماس تن

 240 ..................... هنية يؤكد حرص حماس توفير المناخ الوطني الالزم إلنجاز االنتخابات 

 241 ......................... يام القادمة شكل المشاركة باالنتخابات البرلمانية األ رسالرشق: سند 

 241 ..................... هنية يدعو قطر وتركيا للمشاركة في الرقابة على االنتخابات الفلسطينية 

 242 .............................. قاالت االحتالل لقياداتنا تستهدف مسار االنتخابات ت اع س:حما

 242 ...................... مشعل: آن األوان إلعادة بناء مؤسساتنا الفلسطينية في الداخل والخارج

 242 ............ عب بأماكن تسجيل بعض الناخبين في الضفة الغربية مؤشر خطير الالت: حماس

 243 ......................... القيادي أبو عاصف البرغوثي: االعتقاالت لن تثنينا عن االنتخابات 

 243 ....................................... حماس لن تسمح بأي عملية تزوير لالنتخابات  :الز ن

 243 ....................... قيادي في حماس: االنتخابات الفلسطينية لن تجرى تحت سقف أوسلو
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 244 .............. لى عدم خوض االنتخابات بقائمة موّحدة مع فتح عاس  حم"القدس": إجماع في 

 244 ..................... مرداوي: االحتالل ال يريد لحماس والمقاومة أن تمثل الشعب الفلسطيني 

 245 ............................. على المصلحة الوطنية  اً االنتخابات حرص ض نخو : عبد الهادي

 245 .................... قيادي بحماس: استمرار اعتقاالت االحتالل يؤكد نيته بتعطيل االنتخابات 

 245 ............................. أخرى لتوفير أجواء جدية قبل االنتخابات  ت اءاجر نزال: ننتظر إ

 246 ............. قيادي بحماس: خيار الحركة األنسب أن تشارك بقائمة مشتركة مع كل الفصائل 

 246 .................................. ت الفلسطينية فرصة إلحداث تغيير حقيقياخابنتبدران: اال 

 247 .............................االحتالل يحذر قيادات في حركة حماس من الترشح لالنتخابات 

 247 .................. يكون بدعم خيار المقاومة باالنتخابات  ت اداقيصوافطة: الرد على اعتقال ال

 247 ................................... بدران: قريبون من التوافق على تشكيل محكمة االنتخابات 

 248 ....................... لالنتخابات  اً يجابية استعداد اإل  ات هيئة المناخحماس: حريصون على ت

 248 ................................... قيادة حماس تؤكد تمسكها بمسار الشراكة وتحقيق الوحدة

 249 ............. ن قائمة تتبنى المقاومة م ت ضباَحّماد: خيار حماس المفضل هو خوض االنتخا

 249 ...................... الرشق: حماس ذاهبة إلى االنتخابات من أجل المشاركة وليس المغالبة 

 250 ..................................... باالنتخابات  دخللتالنونو: حماس لن تسمح لالحتالل با

 250 ........................................... الرشق: نسعى للشراكة في إدارة الشأن الفلسطيني 

 251 .................................. بدران: ال صحة لتأجيل أو إلغاء جلسات الفصائل بالقاهرة 

 251 ............................................ برهوم: تشكيل محكمة االنتخابات خطوة إيجابية 

 251 ................................ أبو مرزوق: تشكيل قائمة مشتركة مع فتح أصبح أمرًا صعباً 

 252 ................................ حماس: اعتقاالت االحتالل محاولة للتحكم بنتائج االنتخابات 

 252 ............................. بدران: ال خيار غير الوحدة لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية 

 253 .................................................... بدران: االنتخابات بوابة إلنهاء االنقسام 

 253 ....................... بدران: قادرون على المزج بين االنتخابات الداخلية واالنتخابات العامة 

 253 ........................... دان يكشف خيارات حماس للمشاركة في االنتخابات التشريعية مح

 254 .................. حماس: مراسيم عباس األخيرة تهدف إلحكام السيطرة على النظام السياسي 
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 254 ..................... رزوق: لماذا ُيصر عباس على إصدار المراسيم قبيل االنتخابات؟!مو بأ

 254 ................ "األخبار": حماس تدرس عدة خيارات بخصوص وضع الضفة في االنتخابات 

 255 .............................س: متجهون لتشكيل كتلة وطنية مقاومة لالحتالل و"أوسلو"احم

 255 .................. شديد: االنتخابات حق أصيل لشعبنا ولن نسمح بأي تدخالت في مجرياتها 

 255 ........................... حماس تسير بخطى ثابتة نحو االنتخابات بمراحلها الثالث  ية:حلا

 256 ........................... حماس: ال انتخابات بدون القدس وال مساومة على حق المقدسيين 

 256 ...........................ى يدعمون مسار االنتخابات ويدفعون نحو الوحدةر ألسا "الطويل":

 256 .................... رضوان: جولة الحوار المقبلة في القاهرة سُتركز على تذليل كل الصعاب 

 257 ........................ د تشكيل حكومة وحدة وطنية وجاهزة لكل الخيارات يتر  اسالحية: حم

 257 ................................. لتأجيل االنتخابات  إسرائيلياً  أبو مرزوق: عباس رفض طلباً 

 257 ......................... حماس هو المشاركة في قائمة وطنية موحدة لثل مالقانوع: الخيار األ

 258 .................................. كانت  الحية: نفضل خيار قائمة موحدة وسنقبل بالنتائج أياً 

 258 .... تخابات ضمن قائمة وطنية مشتركة تضم حركة فتح ناالض البردويل: حماس مستعدة لخو 

 258 ........... القانوع: خيارات مشاركة حماس في االنتخابات "مفتوحة" ونفضل "القائمة الوطنية" 

 259 ................ من الفصائل  واسعاً  حماس تدعو إلى قائمة وطنية عريضة تضم طيفاً  :نرابد 

 259 ................. "األخبار": حماس ستعلن قائمتها االنتخابية قبل أّيام فقط من الموعد الرسمي

 259 ............................ حماس تعقد مشاورات مكثفة العتماد مرشحيها لالنتخابات العامة

 260 .................... مشعل: نزداد حرًصا على إنهاء االنقسام واالنحياز لخيار الوحدة الوطنية

 260 .......................... حماس توضح صحة أسماء منتشرة كونها ضمن قائمتها االنتخابية 

 260 ........................................ حماس: قطعنا شوطًا كبيرًا في استعدادنا لالنتخابات 

 261 ........... كيل قائمة فلسطينية مشتركة تعّذر وحماس تتجه إلعالن قائمة خاصة بها ش: تالنز 

 261 ................................................ أبو مرزوق: حماس لن تدفع بمرّشح رئاسي 

 262 ............. ة بتشكيل قائمتها وتفضل قائمة وطنية تضم الجميع ي ماضس أسامة حمدان: حما

 262 ... حماس: مصممون على إنجاز هذا المسار الوطني إلعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني 
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 263 ......................................... حماس تسجل قائمة مرشحيها لالنتخابات التشريعية 

 263 ........................ هنية: االنتخابات يجب أن تكرس مبدأ الشراكة وتعيد بناء المرجعيات 

 263 ...................................... تأجيل االنتخابات تحت أي ذريعة  رفض ن أبو مرزوق:

 264 ......................................... هنية: حماس ملتزمة بتشكيل حكومة "توافق وطني" 

 265 ............................................ حماس: تصريحات القدوة خطيئة سياسية وطنية 

 265 .............................................. حماس: يوجد توافق على حكومة وحدة وطنية 

 266 ............................... نزَّال: لسنا مع تعطيل االنتخابات ولن نسمح بفوضى في غزة 

 266 ................................ نزال يستهجن تحريف أقواله بشأن "إجراء االنتخابات بالقدس"

 266 ............................. بدران: إجراء االنتخابات بالقدس ستكون معركة لتحقيق مطالبنا 

 267 ...... "القيادية العليا" ألسرى حماس تعلق على قرار استبعاد "سالمة" من قائمة القدس موعدنا 

 267 ................................. حماس: اعتقال المرشحين تدخل سافر في الشأن الفلسطيني 

 267 ............. حماس: ادعاءات االحتالل عدم تدخله باالنتخابات الفلسطينية "أكاذيب مكشوفة" 

 268 ............................... حماس: لم نقدم أي طعن ضد أي قائمة لتوفير التنافس الحر

 268 .......................... الحية: لن نقبل أن يحدد االحتالل كيف نجري انتخاباتنا في القدس

 268 ....................... الحية: سجلنا اختراقات لميثاق الشرف الخاص باالنتخابات الفلسطينية 

 269 .............................................. حماس تدين اعتقال االحتالل المرشح عاصي 

 269 ................................... حماس: سننتزع من االحتالل حق المقدسيين باالنتخابات 

 269 .............................. ل كل شيء ممكن إلنجاز االنتخابات في القدسعسنف: حمدان

 270 ....................... حماس تحذر من "تسييس" عمل محكمة قضايا االنتخابات الفلسطينية 

 270 ................................ ل مرشحين عن فتح وفدا بالقدسحتال الحماس تدين اعتقال ا 

 270 ..................... هنية: لعدم إعطاء االحتالل أي فرصة للتشويش على مسار االنتخابات 

 271 ....................... نا لن نقبل منع إجراء االنتخابات نل أالالعاروري: أوصلنا رسالة لالحت

 271 ........... حماس تحّذر من "المجهول".. ال نقبل ولو ليوم واحد تأجيل االنتخابات الفلسطينية 

 272 ...................... خاطر لتأجيل االنتخابات ومطلوب التوحد لتنفيذها م 4  ":"أسرى حماس

 273 ....................... الحية يدعو للبناء على إنجاز المقدسيين إلجراء االنتخابات في القدس
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 273 .......................... افع تأجيل االنتخابات الفلسطينية واهية وغير واقعية و : د وق أبو مرز 

 274 ........................................................... حماس ترفض تأجيل االنتخابات 

 274 ................ اب القدس مثال للتحديبوش ..أبو مرزوق: فشل "االنتخابات" له ظالل سلبية

 275 .......... حماس: قرار تعطيل االنتخابات يمثل انقالبًا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية 

 276 ............. االنتخابات ويدعو للقاء وطني لتجاوز هذه المحطة  جيل تأهنية يعرب عن أسفه ل 

 277 .................. أبو مرزوق: قرار عباس تعطيل االنتخابات مغاير للذرائع التي استند عليها 

 277 .................................. إذا تفّجرت المواجهة سيتغير شكل الشرق األوسط ار:نو الس

 278 ........................................ هنية يصل القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين 

 279 .............................. المسار الوطني الشامل لعط ات العاروري: قرار وقف االنتخاب

 279 .............................. هنية يرّحب بأي دور للدولة اللبنانية إلنهاء االنقسام الفلسطيني 

 280 .................. ة وتحقيق الوحدة الوطنية محكو الحماس ترد على اشتراطات عباس لتشكيل 

 281 ............... خريشة: االنتخابات المحلية محاولة للتغطية على تعطيل االنتخابات السياسية 

 281 ......... ن إعالن حكومة اشتية إجراء االنتخابات المحلية أ بش يةحماس: نجري مشاورات داخل

 282 ............... قيادي في حماس: على السلطة احترام إرادة الشعب وإجراء االنتخابات الشاملة 

 282 ........ ض المشاركة في االنتخابات القروية المجزأة وتدعو إلجراء انتخابات شاملةفتر  اسحم

 283 ..................... حماس: االنتخابات التشريعية هي حق لكل مواطن وليست مّنة من أحد 

 283 ................. معمر: االنتخابات القروية المجتزأة صممتها السلطة لخدمة أجندتها السياسية 

 283 ......................... العاروري: االنتخابات المحلية المجتزأة مسرحية لن نكون جزًءا منها 

 284 ......................................................................... :ثانيًا: حركة فتح

 284 .................................. فتح: التعامل مع االحتالل وأذرعه يندرج في إطار الخيانة

 284 ........ لجهاد إلنجاز المصالحة وفتح تنتظر الرد ااس و حمزكي: الرئيس عباس أرسل رسالة ل

 285 .................................... فتح ترحب بدعوة حماس للوحدة في مواجهة قرار "الضم"

 285 ........................................ النقسام ا لطي س العالول: اتصاالت مستمرة مع حما

 285 ........... الرجوب لقناة "الحوار": التقارب مع حماس استراتيجي ودولة خليجية تسعى إلفشاله 
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 286 ............... روط.. ومهرجان غّزة ُيمهد للوحدةشأّي ن فتح: ذاهبون نحو إنهاء االنقسام بدو 

 286 ........ أهمية توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له قضيتنا  تؤكد "مركزية فتح" 

 286 ................... اإلسرائيلي بالتوجه نحو الوحدة الوطنية  -تفاق البحريني اللى اع فتح: ردنا

 287 .............. صبري صيدم: مهمة "القيادة الموحدة" تنظيم الصفوف وتجميع الكل الفلسطيني 

 287 ................................. لرجوب: فلسطين ذاهبة النتخابات عامة وقرارنا بات بأيدينا ا

 287 ........... سطنبولإتفاصيل الحوار بين فتح وحماس في األحمد يطلع فصائل المنظمة على  

 288 ............ حسين الشيخ: عباس ُمصّر على إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة السياسية 

 288 ........................... الرجوب: نحن في المحطة األخيرة من ترسيم المستقبل الفلسطيني 

 289 ........................................... الرجوب: توافقنا مع حماس على التوجه بمسارين 

 289 .................................. "مركزية فتح" تصادق على التوافقات التي تمت مع حماس

 290 ...................... رية إلجراء حوارات مع عدد من الفصائل و لى س إ الرجوب: وفد من فتح

 290 ................................ العالول: فتح ملتزمة وحريصة على إنجاز االنتخابات العامة

 291 ............ طينية في دمشق لبحث "المصالحة الوطنية" سالفلل وفد حركة فتح يجتمع بالفصائ

 291 .......................طريق للمصالحة خريطة فتح تتفق مع الفصائل في دمشق على وضع 

 292 ... س لم تتناول تشكيل قائمة مشتركة لخوض االنتخابات اع حمم مسؤول في فتح: المحادثات 

 292 ........................ عبد هللا: التواصل بين فتح وحماس مستمر وال عقبات من أي فصيل 

 292 .................................لغت عباس ترحيبها باستضافة المصالحة برة أاهالرجوب: الق

 293 ....................................................... "األخبار": دحالن يحارب المصالحة 

 293 .......... بانتظار موافقة حماس  زلناا  فتوح: "مركزية فتح" وافقت باإلجماع على التفاهمات وم

 294 ................................ الرجوب: بناء الشراكة الوطنية خيار استراتيجي ال عودة عنه 

 294 ..................................... لحة صااألحمد: حماس تتحمل المسؤولية في تعطيل الم

 294 .................................. الرجوب: مصر وافقت على استضافة الحوارات الفلسطينية

 295 ............... الرجوب: كوشنر وبلير طلبا التواصل مع حماس لكنها رفضت وبادرت للوحدة 

 295 .... الرجوب: بناء الشراكة خيار استراتيجي وطني والمصالحة تبدأ بإصدار مرسوم االنتخابات 

 296 .................................. ذها فيفتح: ال عقبات أمام المصالحة لكن هناك بطء في تن
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 296 ..................... الرجوب: هناك حالة توافق مع حماس وباقي الفصائل بشأن االنتخابات 

 296 ... مين وإنجاز المصالحة االع اءفتح: لقاءات القاهرة مع حماس تبحث تنفيذ بنود اجتماع األمن

 297 ....... الرجوب: الحوار مع حماس سيستمر إلى أن نتوصل التفاق.. فريق بايدن تواصل معنا 

 298 ................................... استراتيجي لحركة فتح  خيارو الشيخ: إنجاز المصالحة ه 

 298 ................................. الرجوب: الخالف مع حماس لن يوقف مباحثات المصالحة

 299 ........................................ فتح تتهم حماس بتعطيل ملف المصالحة الفلسطينية 

 299 ........ فتوح: تصريحات الحية محاولة لخداع الرأي العام وحماس من تعطل إنجاز المصالحة

 299 ................ صالحة مق القي األحمد والسفير المصري يستعرضان جهود إنهاء االنقسام وتح

 300 ............................................. الرجوب يعتزم بحث المصالحة مع قادة حماس 

 300 .......................... األحمد: اجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

 301 ...................... العالول يوجه دعوة لحماس بالذهاب مباشرة إلى خيار إنجاز المصالحة 

 301 ... الرجوب: االتفاق مع حماس لن يكون تحت الطاولة أو على حساب فصائل العمل الوطني 

 301 ...................... الرجوب: ملتزمون بما اتفقنا عليه مع حماس للوصول النتخابات شاملة 

 302 ............................ الرجوب: حوار وطني في القاهرة فور صدور مراسيم االنتخابات 

 303 ................. قيادي في فتح: االنتخابات التشريعية لن ُتجَرى قبل نهاية أيار/ مايو المقبل 

 303 ..................... 1/2021/ 20األحمد: من المتوقع إصدار مراسيم إجراء االنتخابات في 

 304 ................................. مسارات إلنجاح العملية االنتخابية  3الرجوب: سنعمل على 

 304 ............................ فتح ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي حدد موعد االنتخابات العامة

 304 ............................... العالول: حوار الفصائل سيبحث إمكانية تشكيل قوائم مشتركة

 305 .................... الرجوب: دعوة مصرية وشيكة للفصائل لحوار بالقاهرة لترتيب االنتخابات 

 305 ................................... قراطية المقبلةو فتح تدعو ألوسع مشاركة في العملية الديم

ر لدى السلطة حول إجراء االنتخابات بالقدس   305 ..................... حاتم عبد القادر: ال تصوُّ

 306 ........... تيار "دحالن": سنخوض االنتخابات بقائمة مستقلة إذا تعذرت مشاركتنا بقائمة فتح 

 306 ........................ العالول: الفصائل الفلسطينية تناقش في القاهرة ملف االنتخابات فقط 
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 306 ............................... القدوة: أرفض خوض فتح وحماس االنتخابات بقائمة مشتركة

 307 ............ ر اشتية: أبو مازن هو مرشح فتح للرئاسة ولدينا إجماع في الحركة على هذا األم

 307 ................... قيادي في فتح: الحركة لم تناقش مرشحها للرئاسة وستسمع من عباس أوالً 

 307 ..................................... لالنتخابات  اً تبدأ الترتيبات الداخلية استعداد صيدم: فتح 

د الشكوك حول جدية العملية االنتخابية   308 .................... عباس زكي: المرسوم الرئاسي بدَّ

 308 ................... تح ف جيروزاليم بوست: ترشح عباس للرئاسة مجددا فاجأ أعضاء في حركة

 309 ......................... "مركزية فتح": االنتخابات خطوة مهمة في توحيد الصّف الفلسطيني 

 309 ........ ابات المقبلة خالنتا األحمد: فتح بحثت مع فصائل المنظمة تشكيل "قائمة ائتالفية" في

 309 .................................. الرجوب: فتح ستخوض انتخابات "التشريعي" بقائمة واحدة

 310 ............ ة التحرير ممنظ لة"الشرق األوسط": توجه في حركة فتح لقائمة مشتركة تحت مظ

 310 ................... "األخبار": فتح تبحث كيفية منع أنصار دحالن من المشاركة باالنتخابات 

 310 ............ عي" من الوجوه الجديدة والشابةيلتشر "االفتياني: عباس يوجه بتشكيل قائمة "فتح" لـ

 311 ................... "فلسطين أون الين": عباس سيمنع "بالقوة" ُكل من يترشح خارج قائمة فتح 

 311 ......... سيبحث آليات إنجاح االنتخابات وفكرة القوائم االئتالفية  ل لمقبا األحمد: حوار القاهرة

 312 .......... حاتم عبد القادر: مروان البرغوثي لن يترأس قائمة فتح وسيخوض انتخابات الرئاسة 

 312 ....................................... فتح: ال تراجع عن إجراء االنتخابات تحت أي ظرف

 312 ........ وفد من تيار اإلصالح بحركة فتح يزور موسكو ويلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

 313 ............................. "األخبار": انقسام ثالثي يهّدد حركة فتح... الحسم بيد البرغوثي 

 313 .......................... قيادي بفتح: "ثوري فتح" هدد بقتل كل من يرشح نفسه خارج إطاره 

 314 ............................ جوب: حوار الفصائل سيكون "بأجندة مفتوحة" إلنهاء االنقسام ر ال

 314 ................................... عن نتنياهو"  اً : االنتخابات ستتم في القدس "غصبالرجوب 

 314 ............................................. ع حماس على برنامج سياسي مقنا تفالرجوب: ا

 315 ............. "الشرق األوسط": وفد فتح يحمل تعليمات واضحة من عباس بتذليل كل العقبات 

 315 ........................ نية وملتزمون بإنجاح االنتخابات طالو  دةالعالول: حريصون على الوح

 316 ............................ الرجوب: لوال دعم عباس لحوارات القاهرة لما وصلنا لهذه النتائج 
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 316 .......... للبدء في عمل جبهة نضال وقوائم لالنتخابات  لجنةل الرجوب: "مركزية فتح" ستشك

 316 ...................... "القدس العربي": االنتخابات الفلسطينية اختبار لمدى تماسك حركة فتح 

 317 ............... دعم وإسناد من الجامعة العربية إلنجاح المسار االنتخابي  لىإ لعالرجوب: نتط

 317 .... نجاح حوار القاهرة أسهم ب"القدس العربي": موافقة فتح على اختصاص محكمة االنتخابات 

 317 .................. أبو عيطة: متفقون مع حماس والفصائل على الذهاب لحكومة وحدة وطنية 

 318 ........................ فتح تطلق حملة لزيادة نسبة التسجيل لالنتخابات في محافظة القدس

 318 ................ لقائمة المجلس التشريعي  قدورة فارس: البرغوثي ال يرغب في أن يكون رئيساً 

 318 ............. الرجوب: شرطان الختيار مرشح الرئاسة وفتح ستذهب لالنتخابات بقائمة موحدة

 319 ..........................أسرى فتح يدعون إلى ترتيب البيت الداخلي قبل خوض االنتخابات 

 319 ..... حسين الشيخ يزور مروان البرغوثي في سجنه حاماًل له رسالة من عباس و"مركزية فتح" 

 320 ............. أسرى فتح: حسين الشيخ عرض على البرغوثي االنسحاب من المشهد االنتخابي 

 321 ................................. الرجوب: اتفاق الفصائل على تشكيل حكومة ائتالف وطني 

 321 .................... "الشرق األوسط": فتح لن تحسم مرشحها للرئاسة قبل انتخابات التشريعي 

 322 ....... الرجوب: فتح ستخوض االنتخابات التشريعية وفق معايير واضحة يشارك فيها الجميع

 322 ....................... "مركزية فتح": نتائج القاهرة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية 

 322 ......................... الرجوب: "دول مهرولة" حاولت التدخل في مسار "حوار االنتخابات"

 323 ......................... لها من أن تحقق مصالح لشعبنا  العالول: االنتخابات مصلحة ال بدّ 

 323 ....... اً أبد  ات العالول: اجتماع الشيخ والبرغوثي كان هادئًا رائعًا وفتح لن تقبل عرقلة االنتخاب

 324 ............................. قيادي بالتيار اإلصالحي لفتح: سنتحالف مع البرغوثي أو غيره 

 324 ..................................... ناصر القدوة يهاجم "حوارات القاهرة".. ويدعم البرغوثي 

 324 ....................................... فتح: لقاء عباس والقدوة شهد اتفاقًا على وحدة الحركة

 325 ....... األحمد: فتح ستخوض االنتخابات بقائمة واحدة واتصاالت دولية لتأمين مشاركة القدس

 325 .... "القدس العربي": فتح تلوح بعصا "األنظمة الداخلية" بوجه من يشق الصف في االنتخابات 

 326 ...................... النتخابات اقبل ن حّلس يشدد على إفراج حماس عن المعتقلين السياسيي
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 326 ............. "مركزية فتح" تؤكد التزامها بخوض االنتخابات بقائمة موحدة وفق معايير موحدة 

 327 ....... حدة.. األمر لم يحسم بعد مع حماسامة و ائاألحمد: خمسة فصائل ستشارك فتح في ق

 327 .................................. قدورة فارس: لن أترشح بشكل قطعي لالنتخابات التشريعية 

 327 ....................... العامة بقائمة وطنية  ت خابانتتيار اإلصالح بحركة فتح: سنخوض اال

 328 ........................ نبيل عمرو: التراجع عن االنتخابات سيعود بنتائج كارثية على شعبنا 

 328 ................................. وفصائل تنفي  .هرة.قامجدالني: مشاورات لتأجيل حوارات ال

 329 ................................................ القدوة: أدعم ترشح البرغوثي لرئاسة فلسطين 

 329 .................. قبلة لمصفحة االعتقاالت السياسية خالل األيام الثالثة ا الرجوب: سيتم طيّ 

 330 ......................... الرجوب: لن تكون هناك إال قائمة انتخابية رسمية واحدة لحركة فتح 

 330 .................................. القدوة: التفاهم الذي جرى بين فتح وحماس تقاسم لـ"الكيكة"

 331 ............ القدوة يشكل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني لخوض االنتخابات التشريعية 

 331 ..................... عالجتها موجب تت فتح: يجب أن نتجاوز مرحلة الماضي التي تركت آثارًا 

 331 ............................. تقرير: فتح أمام اختبار قوة انتخابية بمواجهة بارزين في الحركة

 332 .................................. ئلصاالرجوب: فتح ملتزمة بكل ما تم االتفاق عليه مع الف 

 332 .................................. حسين الشيخ يرد على ناصر القدوة: "فتح أكبر من قادتها"

 333 ....... ت ا تخابنلن تتكرر و"فتح" ستذهب بقائمة واحدة موحدة لال 2006حسين الشيخ: تجربة  

 333 .................................................... فتح تحّذر القدوة: ستصبح خارج الحركة

 333 .......................................... القدوة: شخصيات من الصف األول لفتح تدعمني 

 334 .................................. فتح تركز على "توحيد الصفوف" قبل االنتخابات التشريعية 

 334 ......... لالنصياع لقراراته أو الفصل من فتح  ساعة 48"العربي الجديد": عباس يمهل القدوة 

 335 ..............................................الرجوب: لدينا عناصر غير منسجمة وغاضبة 

 335 ............... "مركزية فتح": سنخوض االنتخابات بقائمة واحدة موّحدة تحظى بالدعم والتأييد 

 336 ........................................... الرجوب: فتح ستعرض قائمة موحدة على الجميع 

 336 .................... " صفوف الحركةاتصاالت فتحاوية حاسمة مع القدوة لثنيه عن قرار "شقّ 

 336 ............................... يهدد: من يشكل قائمة خارج "فتح" يفقد عضويته فيها  وب رجال
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 337 ............... 2006قيادي بالتيار اإلصالحي: فتح ذاهبة بـثالث قوائم وسُتعاَقب على غرار 

 337 ................................................... فصل القدوة نهائيًا لـ"ردع المنشقين" ت فتح 

 338 ................ القدوة: فصلي من فتح عمل جبان وخطر على الحركة و"يثير الحزن والشفقة"

 338 .................................. حول نية عباس تأجيل االنتخابات  نباءألفتح تنفي صحة ا 

 339 ............................ الرجوب: ال خيار سوى إنهاء االنقسام الذي يريد أعداؤنا تكريسه 

 339 ............. ر حركة فتح القيادية لالنتخابات التشريعية طء" أما"القدس العربي": رفع "بنك أس

 340 ............ اإلجراءات المضادةمن رغم بالالقدوة: ماض في تشكيل قائمة لخوض االنتخابات 

 340 .......................... بنا من يختار قيادته وال "فيتو" ألحد على االنتخابات عي: شسمالقوا

 340 ....... قيادي بفتح: "فتح" ستخوض االنتخابات بقائمة موحدة ومن يخالف فالحركة ليست بيته 

 341 ........ فتح: سنواصل استعداداتنا لخوض االنتخابات بقائمة تحظى بدعم جميع أبناء الحركة

 341 .................................. الرجوب: عباس رفض تهديدات الشاباك إللغاء االنتخابات 

 341 ............................................ الرجوب: فتح ستخوض االنتخابات بشكل منفرد 

 342 .................... "القدس": اتصاالت بين تيار دحالن وناصر القدوة لقائمة انتخابية موحدة

 342 ......................................... سنقدم قائمة فتحاوية األسبوع المقبل  شيخ:الحسين 

 343 ......................... "مركزية فتح" تبحث األسماء المرشحة النتخابات المجلس التشريعي 

 343 .......... بين فتح وحماس ستعّبد الطريق لحكومة وطنية  ولياً د ولة قبالرجوب: وثيقة سياسية م

 344 ..... االنتخابات التشريعية ب"مركزية فتح" تقّر الخطوط العريضة لتحديد القائمة الكاملة للحركة 

 344 .............. في حالة انعقاد دائم الختيار مرشحي الحركة النتخابات التشريعي  "مركزية فتح"

 344 ............................... فتح ترّجح رفض االحتالل إجراء االنتخابات بالقدس.. وتحّذر

 345 ........... "الشرق األوسط": مروان البرغوثي يعلن تشكيل قائمة لخوض االنتخابات التشريعية 

 345 ........................... فصائل  4األحمد لـ"األيام": تسجيل قائمة "فتح" اليوم وتضم أيضًا 

 346 ............................ الرجوب مخاطبًا الفتحاويين: حركتكم موحدة وال تلتفتوا "للمرتدين" 

 346 ..... أسرار اتصاالت فريق البرغوثي لتدعيم قائمة القدوة ورفض األسرى المحررين "االنشقاق" 

 347 ............. القدوة: كل قوائم فتح لديها مشكلة مع اإلسالم السياسي أو "اإلسالموية السياسية" 
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 347 ............................... حاتم عبد القادر: تصريحات القدوة تعبر عن وجهة نظره فقط

 347 ... فتح: لن نسمح إطالقًا بإجراء االنتخابات دون القدس.. الحوار مستمر مع مروان البرغوثي 

 348 ............. ارات سابقة للحركة ر في قر عباس زكي: تزاحم القوائم والكوادر دفعنا إلعادة النظ

 348 ................................ القدوة يصدر توضيحًا حول تصريحاته عن اإلسالم السياسي

 349 .................. حكم االستبدادي"لن "ام عاما 15"لوموند": االنقسام داخل فتح هو انعكاس لـ

 349 ........ الزعارير: منع لقاء فتح التشاوري في القدس محاربة لبناء نموذج فلسطين الديمقراطي 

 349 ............... انشقاق داخلي ومنافسة على الجمهور ذاته  .فتح.م حجم االعتراضات بين قوائ

 350 ... الرجوب: المعركة اآلن هي إلجبار "إسرائيل" على عدم عرقلة إجراء االنتخابات في القدس

 350 ............................................ تدين اعتقال المرشحين في القوائم االنتخابية  فتح

 351 ............... القدوة من غزة: إجراء االنتخابات أمر حتمي ومروان البرغوثي مرشحنا للرئاسة 

 351 ....................... ل متضاربة بصفوف أسرى فتح بعد مبادرة تأجيل االنتخابات اأفع ود رد 

 352 ...................... فتح تدين اعتقال مرشحي الحركة النتخابات التشريعي من مدينة القدس

 352 ....................... : حديث البعض عن التذرع بالقدس لتأجيل االنتخابات معيب يمواسقلا

 353 ............. العالول: اإلعداد لعقد االنتخابات التشريعية في األراضي الفلسطينية مستمر بقوة 

 353 ........... العالول: فتح من سعت لالنتخابات والفصائل واجهت استعصاء باختيار المرشحين 

 353 ........................................... فتح: ال تأجيل لالنتخابات وال ننتظر رد االحتالل 

 354 ..................................... يادي بفتح: قرار تأجيل االنتخابات على طاولة عباس ق

 354 ...................... اللجنة المركزية لحركة فتح تتخذ موقفا نهائيا: ال انتخابات بدون القدس

 355 ................................... ال انتخابات تحت االحتالل وُأجبرنا على تكرارها :حمد ألا

 355 ........................................ خالد: تأجيل االنتخابات ال مبرر له وارتداداته سلبية 

 355 .......................... ولت إقناع حماس بتأجيل االنتخابات اتح ح ف "األخبار": قيادات في

 356 ............................ العالول: االنتخابات دون القدس خيانة وجريمة وهذا أمر محسوم 

 356 ........... دائم ومصر سترسل دعوات إلجراء حوار وطني  عقاد انالعالول: مركزية فتح بحالة 

 357 ......... فتح: الحركة حريصة على لم الشمل الفلسطيني والخروج من حالة المراوحة السياسية 

 357 ................................................. لتشكيل حكومة وحدة وطنية  د مستعس عبا 
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 357 ...................وفد فتح يصل القاهرة.. العنوان األبرز إنهاء االنقسام برؤية حكومة موحدة 

 358 ........................................ أجيل حوار القاهرة تراء و   فتح: شروط حماس الجديدة

 358 ............... فتح: حماس ُتصر على االنفصال بقرارها تعيين رئيس جديد لـ"اللجنة اإلدارية"

 359 ......................... لجانًا للتواصل مع الفصائل  لتشكير اللواء أكرم الرجوب: عباس قر 

 359 ..................................... ثوري فتح": االستمرار بالحوار الوطني إلنهاء االنقسام "

 360 .............. حل من خالل انهاء االنقسام يشيء ل األحمد: ال إعمار بدون تحقيق الوحدة وك

 360 ........................ الرجوب: لن يتم منع حماس من المشاركة في االنتخابات في الضفة

 360 ................. ل عن منظمة التحرير والقيادة يكبد  هاأكرم الرجوب: حماس تسعى تقديم نفس

 361 ................................ مركزية فتح: حماس ترفض مفهوم الهوية الوطنية الفلسطينية 

 361 ............................. رئيس عباس" لمة ااجالتوقف عن "مه  فتوح والشيخ: على حماس

 362 .......... غزة من المشاركة في االنتخابات المحلية بفتح: ال يحق لـحماس مصادرة حق شعبنا  

 363 .......................................................................: ثالثًا: حركة الجهاد

 363 .................................... الهندي: يجب على السلطة تحشيد شعبنا لمواجهة شعبية 

 363 .............. : من يرغب بإنجاز المصالحة عليه بناء جسور الثقة والتعاون قيادي في الجهاد 

 363 ............................ نافذ عزام يعقب على المؤتمر المشترك بين حركتي حماس وفتح 

 364 ..................... النخالة يدعو منظمة التحرير إلنهاء أوسلو وسحب االعتراف باالحتالل 

 364 .......... الجهاد تحيي انطالقتها بإعالن مشاركتها في انتخابات "الوطني" والتمسك بالمقاومة 

 364 .............................. الهندي: ضغوط عربية وأجنبية كبيرة ُتماَرس لتأخير المصالحة 

 365 .......................... الجهاد: قرارات "األمناء العامين" لم تُبصر النور وبقيت في األدراج 

 365 .......................... الجهاد: إعادة العالقات مع االحتالل انقالب على مساعي الشراكة 

 365 ......................................... قيادي بحركة الجهاد: "هذه أسباب فشل المصالحة" 

 366 ..................... الفصائل بغزة تطالب باستئناف المصالحة ووقف العالقات مع االحتالل 

 367 ................ أو ردة فعل أو إجراء وليد اللحظة"  الهندي: إعادة التنسيق األمني "ليس عفوياً 

 368 ................................................ النخالة يدعو لبرنامج سياسي مشترك وملزم
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 368 .................. حبيب: نتائج حوار القاهرة ستحدد موقف الجهاد من االنتخابات الفلسطينية 

 368 .............. البطش: موقفنا من المشاركة في االنتخابات أو عدمه سُنحدده بعد حوار القاهرة 

 369 .................................... الجهاد تتلقى دعوة من مصر للمشاركة في حوار القاهرة 

 369 ...................... قيادي في الجهاد: الحركة لن تشارك في انتخابات تحت مظلة "أوسلو"

 369 ................................. الجهاد تدعو لتوافق وطني وبرنامج مشترك للكل الفلسطيني 

 370 ................................. الهندي: حوارات القاهرة ستناقش انتخابات المجلس الوطني

 370 ................. الجهاد: سلطات االحتالل تتدخل في االنتخابات الفلسطينية وتحاول عرقلتها 

 370 ........................... الجهاد تقرر عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاقيات أوسلو

 371 .................... عزام: قرار الجهاد عدم المشاركة باالنتخابات ينسجم مع مواقفها السياسية 

 371 .................................... "القدس": الجهاد تدرس المشاركة تصويتًا في االنتخابات 

 371 .............. الهندي: الجهاد ستشارك بحوار القاهرة لبحث المصالحة ووضع مرجعية وطنية 

 371 ....................... نافذ عزام لـ"القدس": عدم مشاركة الجهاد باالنتخابات ال يعني عرقلتها 

 372 ................ البطش: ال نرى في االنتخابات المدخل الصحيح للخروج من األزمة.. ولكن! 

 372 ...................... النخالة: دخولنا منظمة التحرير ستحكمه طبيعة حوارات القاهرة القادمة 

 373 .......................................... الهندي: لدينا رؤية إلعادة تركيب المجلس الوطني 

 373 ....................................... الجهاد تكشف سبب عدم توقيعها على ميثاق الشرف

 374 .......... هاد: تصريحات القدوة خارجة عن العرف الوطني وتعبر عن االغتراب السياسي جال

 374 ............................................ الجهاد ترّجح أن تمنح عناصرها حرية التصويت 

 374 ..................................... دم مشاركتها في اجتماع دعا إليه عباس ععلن تُ  الجهاد 

 374 ................ الجهاد: أولوياتنا في اجتماع القاهرة إحياء المشروع الوطني وإصالح المنظمة 

 375 ................. بسبب تناقض البرنامجين  ة بين حماس وفتح غير ممكنة..حلمصالا النخالة:

 376 ................................... الجهاد تنفي عقد أي لقاءات مع أجهزة السلطة الفلسطينية

 376 ................................................ نتخابات بدون توافق ها لالفضالجهاد تجدد ر 

   376 ........................... الجهاد: االنتخابات المحلية ليست في وقتها وأريد بها أشياء أخرى 
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 377 ................................................... : ين: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطرابعاً 

 377 .................... تدعو حركة فتح لمعالجة وضع منظمة التحرير وإنهاء الخالفات   الشعبية

 377 ................. اس بة مع عاد ينسحب من اجتماع "القيادة الفلسطينية" بعد مش ممثل الشعبية

 377 ................. : مخرجات اجتماع رام هللا بال رصيد وتعيدنا لنقطة البداية قيادي في الشعبية

 378 ............................................. سام نق الشعبية: إلغاء "أوسلو" الطريق إلنهاء اال

 378 ........................ الطاهر: تحقيق الوحدة يكتمل بعد التحلل من اتفاقات أوسلو وتبعاتها 

 378 ......... تاج الصراعات نيعيد إد الشعبية: االنتخابات قد تكرس شكاًل جديدًا من المحاصصة ق

 379 ..................... الشعبية تلتقي فتح في دمشق لبحث آخر تطورات المصالحة الفلسطينية 

 379 ............... ييز ورفع العقوبات عن غزة مقف التبو الشعبية لـ"قيادة السلطة": المصالحة تبدأ 

 379 ................ قيادي في الشعبية: عقبات عّدة تواجه االنتخابات.. ضرورة أن تشمل القدس 

 380 .............................. قبات في طريق المصالحة عثرات و ع  قيادي في الشعبية: هناك

 380 ..... قراطية: قرار السلطة استسالم وتصريحات الشيخ أثارت الدهشة والصدمةو الشعبية والديم

 380 ...... مخالٌف لقرارات األمناء العامين والمجلسين المركزي والوطني  قالتنسي اف: استئن الشعبية

 381 .................. : عقد "المركزي" دون توافق "إصرار على سياسة التفرد" الشعبيةمسؤول في 

 381 ................. أبو دقة: الجبهة الشعبية تؤيد االنتخابات مع ضرورة عقد حوار وطني شامل

 381 ............................ تعلن عدم مشاركتها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية   الشعبية

 382 ............................ : إصدار مرسوم االنتخابات قفزة وتعدي لإلجماع الوطني الشعبية

 382 .............................. تدعو عباس لتشكيل محكمة االنتخابات بتوافق وطني   الشعبية

 383 ............... لم تحسم موقفها من المشاركة ألنها تشّكك في نّيات عّباس  الشعبيةار": ب"األخ

 383 ............................ تتحفظ على البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة   الشعبية

 384 ........................................... الشعبية تقرر المشاركة في االنتخابات الفلسطينية 

 384 ...................... الشعبية: اشتراطات في "القاهرة" شجعتنا على المشاركة في االنتخابات 

 384 .............................. تدعو لاللتزام بالتوافقات الوطنية بخصوص االنتخابات   الشعبية

 385 ....... قراطي وسنحول االنتخابات إلى فرصة للتغييرو الغول: نسعى لتشكيل قطب يساري ديم
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 385 .......................... الطاهر: الشعبية لم تحسم شكل مشاركتها السياسية في االنتخابات 

 385 ....... أبو دقة: منظمة التحرير المسؤولة عن الشعب الفلسطيني وترتيبها يعني توحيد الصف

 386 ............................................... الشعبية لن تشارك في قائمة انتخابية مشتركة 

 386 .............. أمام قائمة موحدة للقطب اليساري  اً زال مفتوح ماالقدس": باب الحوار "أبو دقة لـ

 387 ............ الشعبية ترشح سعدات وحماس تتجه للدفع بقيادات من كافة المستويات التنظيمية 

 387 ......... الشعبية: عملنا بكل إخالص لتشكيل قائمة مشتركة للقوى الديمقراطية ولكن ال نتيجة 

 388 ............................................... الشعبية تسجل قائمتها لالنتخابات الفلسطينية 

 388 .......................... الشعبية: تصريحات القدوة تزيد تشويه الوجه الفلسطيني أمام العالم 

 388 ................................ الشعبية تحذر من استخدام انتخابات بالقدس شماعة إللغائها 

 388 ................... الشعبية: منع إجراء االنتخابات في القدس يجب أن يواجه بانتفاضة شاملة 

 389 ........................................ الشعبية: لم نتلق دعوة من السلطة الجتماع الخميس 

 389 ..................................................... الشعبية ترفض قرار تأجيل االنتخابات 

 390 ........... ء العاّمين" مرجعّية سياسّية عقب تأجيل االنتخابات اء األمنقاجّرار تدعو العتبار "ل

 390 ............................................ :خامسًا: الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين

 390 ................................... ة في مركز االهتمام مالديموقراطية: يجب أن تكون المقاو 

 391 .................... الديموقراطية: التفاهمات بين فتح وحماس ما زالت أولية وليست تفصيلية 

 391 ......... س االنتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل سالديموقراطية تؤكد توافقها مع فتح على أ

 391 ............... قيس عبد الكريم: االنتخابات استحقاق تأخر موعده ومخرج من مأزق االنقسام 

 392 ............... عامين اللتنسيق األمني انقالب على مخرجات اجتماع األمناء لحواتمة: العودة 

 392 ................ الديموقراطية: هنية أكد لحواتمة استعداد حماس للمضي في عملية المصالحة 

 392 .......................................... لديموقراطية تحذر من عرقلة إسرائيلية لالنتخابات ا

 393 ............. قيس عبد الكريم: ربط االنتخابات برفع عقوبات السلطة عن غزة "رشوة انتخابية" 

 393 ................................................. موقراطية: سنقدم مذكرة لحوارات القاهرة يالد 

 393 ................. الديموقراطية والشعبية: عدم األخذ بتوصيات الفصائل استمرار لحالة الهيمنة 
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 394 ................................. ات الجبهة الديموقراطية بسبب االنتخابات ئاستقاالت في هي 

 394 ........ عبد الكريم: الديموقراطية في المرحلة األخيرة من اختيار مرشحيها لخوض االنتخابات 

 395 ... الوصول لقائمة موحدة لليسار  جلراطية: تسجيل قائمتنا ال يعني انتهاء الحوار من أ قالديمو 

 395 ............................ سرائيلي غاء االنتخابات تسليم بالفيتو اإلالديموقراطية: تأجيل أو إل

 395 ........... أزق االنقسام تخابات "نكسة" لمسار الخروج من منقيس عبد الكريم: قرار تأجيل اال

 396 ....................... الديموقراطية تدعو إلنقاذ منظمة التحرير من الخطر الذي تتعرض له

 396 ................................... حماس لعدم عرقلة االنتخابات المحلية و الديموقراطية تدع 

 397 ......................................................... : سادسًا: حزب الشعب الفلسطيني

 397 .................................. عب يطالب بتعديل قانون االنتخابات حول القدسشحزب ال

 397 .... حزب الشعب: فتح بدأت عقد لقاءات تشاورية مع عدد من الفصائل قبل بدء حوار القاهرة 

 397 ...... ر في سير االنتخابات ثين عام حزب الشعب: دول عربية وأطراف خارجية تحاول التأيأم

 397 ................................... الصالحي: محاوالت إسرائيلية لتخريب االنتخابات بالقدس

 398 ................قدسيون في مدينتهم لمالصالحي: لن نكون جزءًا من انتخابات ال يشارك فيها ا 

 398 ............ حزب الشعب: خالفات "اليسار" قد ال ُتنتج كتلة موحدة لخوض االنتخابات العامة 

 399 ........... سطينية ابات البلدية في كافة األراضي الفلتخحزب الشعب يدعو لضمان إجراء االن 

 399 ............................................................ :سابعًا: حركة المبادرة الوطنية

 399 ............................. صطفى البرغوثي: ال مناص من الوحدة لمواجهة خطط الضم م

 399 ......... مصطفى البرغوثي: ال وجود لضمانات خارجية إلجراء االنتخابات الفلسطينية العامة 

 400 ....... خابات "الوطني الفلسطيني"نتمصطفى البرغوثي يطالب الفصائل بتحديد آليات إجراء ا 

 400 ............. مصطفى البرغوثي: قانون االنتخابات يجب تعديله وإال لن تكون انتخابات عادلة 

 400 ............................... يعية متها لخوض االنتخابات التشر ائالمبادرة الوطنية" تسجل ق"

 401 .... القدس كانت جاهزة لو توفرت النية إلجرائها بمصطفى البرغوثي: خطة فرض االنتخابات  

 401 ............................. تجزئة االنتخابات وما زلنا ضدها  نحن ضدّ : مصطفى البرغوثي
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 402 ............................................................. :ثامنًا: جبهة النضال الشعبي

 402 ......................... الخارجو  ي: اتفاق لعقد اجتماعين لألمناء العامين في الداخلنمجدال

 402 ............ واالستقرار بالمنطقة  "عملية السالمـ"ل مهممجدالني: تسهيل عملية االنتخابات أمر 

 402 ...................... ركة في قائمة حركة فتح شاجبهة النضال الشعبي تعلن تراجعها عن الم

 403 ........................................................... : تاسعًا: حركة المقاومة الشعبية

 403 .............................. ألحرار تدينان بشدة تصريحات القدوة احركتا المقاومة الشعبية و 

 403 ................. حركة المقاومة الشعبية: إقصاء األسير حسن سالمة سقطة وطنية ال تغتفر 

 403 .... ل االنتخابات حو رسالة السلطة لإلدارة األمريكية ب  تهجن ما جاءس حركة المقاومة الشعبية ت

 404 ......................................................................... :عاشرًا: حزب فدا

 404 .............. الحة واالنتخابات صصالح رأفت: حماس لديها مطالب جديدة بشأن موضوع الم

 404 .................... رأفت: يتوجب على حماس العمل على تعزيز الموقف الفلسطيني الرسمي 

 404 ...................................... ة يحزب فدا يدعو حماس لعدم عرقلة االنتخابات المحل

 405 ............................................................ :حادي عشر: الفصائل األخرى 

 405 ................ لمخططات "ضم" االحتالل للضفة  وقفة للقوى الوطنية واإلسالمية برفح رفضاً 

 405 ....................... : حجم المؤامرة يفرض تحديات أمام قيادة الفصائل كافة لتحريرا جبهة

 406 .......................................... الفصائل ترحب بإجراء االنتخابات إلنهاء االنقسام 

 406 ....... ون "الشراكة الوطنية" وتشكيل القيادة الموحدةائل في رام هللا يبحثفصاألمناء العامون لل

 406 .......... جبهة التحرير: المطلوب من حماس إنهاء خالفاتها الداخلية حول شكل االنتخابات 

 407 ................................. حركة األحرار: عودة "التنسيق األمني" أجهضت المصالحة

 407 ................. خمسة فصائل تدعو الستئناف الحوار الوطني وعقد اجتماع لألمناء العامين 

 407 ................................. فصائل ترحب بعودة مسار الحوار بين حركتي فتح وحماس

 408 ............................................. الفصائل الفلسطينية تبدأ تحضيراتها لالنتخابات 

 408 .................................. ي الشاملورة إنجاح الحوار الوطنضر لجنة المتابعة" تؤكد "

 408 .......................دحالن في سباق االنتخابات باكرًا: ضّخ أموال في "المناطق المهّمشة"
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 409 ................................. المساعدات ألغراض انتخابية ة "األخبار": دحالن يوّسع رقع 

 409 ................. الفصائل الفلسطينية تنتظر وصول الدعوات المصرية إلجراء الحوار الشامل

 410 ...................................... من حوارات القاهرة ا فصائل المقاومة: نرفض استبعادن

 410 .......... القوى في رام هللا تؤكد أهمية الحوار الوطني الذي سيعقد في القاهرة األسبوع المقبل 

 410 ..... عن المرحلة القادمة  سيئاً   انطباعاً اؤنا من حوار القاهرة يعطي  قص لجان المقاومة الشعبية: إ 

 410 .................. مشاورات بين قوى يسارية ومستقلين سعيًا لخوض االنتخابات بقائمة موحدة

 411 ........................................... القيادة العامة تقرر مقاطعة االنتخابات التشريعية 

 411 ..... القوى والفصائل الفلسطينية ترحب بمرسوم تعزيز الحريات العامة وإطالق سراح المعتقلين 

 411 ........ قادة الفصائل يؤكدون ضرورة إنجاح االنتخابات وتطوير ميثاق شرف لضمان نزاهتها 

 412 ............ تخابات نخالفات حول عدد وترتيب المقاعد تعرقل تشكيل قائمة يسارية موحدة لال

 412 ... الفصائل الفلسطينية تتفق على قانون "االستبدال" ألعضاء التشريعي للتغلب على االعتقال 

 412 ................................. بين فصائل اليسار راالنتخابات الفلسطينية: الخالف مستم

 413 ................ فصائل العمل الوطني واإلسالمي تؤكد حق المقدسيين بالمشاركة باالنتخابات 

 413 ........................... التشريعية بدون القدس جراء االنتخابات إفصائل فلسطينية ترفض 

 414 ............... غزة: فصائل تؤكد ضرورة إجراء االنتخابات بالقدس وتستنكر استثناء "سالمة" 

 414 .................... نتخابات وتؤكد إجراءها بمواعيدها فصائل ترفض التدخل األمريكي في اال

 414 ........................................... "فصائل المقاومة" تؤكد رفضها تأجيل االنتخابات 

 415 ................. نتخابات قروية جزئية" افصائل المقاومة في غزة ترفض دعوة السلطة إجراء "

 415 ............................ فصائل فلسطينية ترفض دعوات السلطة إلجراء انتخابات محلية 

 416 .............................................. المواقف الشعبية الفلسطينية:  :الثالث القسم

 416 .............. شخصيات فلسطينية تطالب بانتخاب مجلس وطني إلعادة بناء منظمة التحرير 

 416 .......... ية الفلسطينية ضفياض: إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية المدخل لمعالجة الق

 417 ......................... قاق وندعو للبدء بـ"الوطني" أوالً "المؤتمر الشعبي": االنتخابات استح

 417 ... يد وإعادة االعتبار لثقافة المقاومة د شخصيات فلسطينية تدعو إلى انتخاب مجلس وطني ج
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 418 .............. خبير دستوري يحذر من إجراء انتخابات "التشريعي الفلسطيني" بمخالفة القانون 

 418 .......................... من أوسلو وانتخاب مجلس وطني أوالً التخلص  أنيس القاسم: يجب 

 418 ..................... الحركة الفلسطينية األسيرة: ندعم خطوات المصالحة وإنجاز االنتخابات 

 419 ............... الحة مصية: مراسيم الرئيس عباس حول القضاء تعيق النمنظمات أهلية فلسطي 

 419 ...... ماجد الزير يبدي تخوفه من تهميش فلسطينيي أوروبا في االنتخابات الفلسطينية القادمة

 419 .................... شكيل قوائم انتخابية خاصة لتشخصيات "مستقّلة" في الضفة وغزة تستعد 

 420 ......... فلسطينيو تركيا: حريصون على إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالخارج

 420 ....................... ريعية القادمة ستشارك في االنتخابات التش ة  استطالع: غالبية فلسطيني

 421 .... محيسن: أي انتخابات فلسطينية قادمة دون مشاركة "فلسطينيي الخارج" ستكون بال معنى 

 421 ................... ن السياسيين: السلطة صّعدت اعتقاالتها ضد أنصار حماس لمعتقلي ا أهالي

 421 .................. دعوة إلى حراك شبابي فلسطيني بالخارج النتزاع حق المشاركة باالنتخابات 

 422 ............... فصائل وهيئات وشخصيات: مرسوم "الحريات" يهيئ المناخ إلجراء االنتخابات 

 422 ............................ هاني المصري: الفصائل رفضت نصيحتي بمعالجة االنقسام أوالً 

 422 ....... مستقلون وشباب لمزاحمة فتح وحماس على "التشريعي"... فياض سيعود بقائمة جديدة

 423 ........... ولى حراكات شبابية تستعد لالنتخابات المقبلة وفصائل قد تدفع شبابها للصفوف األ

 424 ..... األنصاري يكشف عن اجتماع موسع لفلسطينيي الخارج لبحث انتخابات المجلس الوطني 

 424 .................. ة االنتخابات الفلسطينية بمؤسسات "المجتمع المدني" تهدد باالمتناع عن رقا

 424 ............... فياض: نرفض االستمرار باإلصرار على االلتزام الفلسطيني بشروط "الرباعية" 

 425 ........................ بغزة قادرة على تأمين االنتخابات باقتدار "الهيئة المستقلة": "الداخلية"

 425 ....................... فياض: أعمل على تشكيل قائمة مستقلة لخوض االنتخابات التشريعية 

 425 .................. ي ة: محاولة تهميش فلسطينيي الخارج عمل إقصائيفلسطينيو أمريكا الالتين 

 426 .... المشاركة السياسية لفلسطينيي الخارج ال يمكن ألحد أن يلغيه ب مدير مركز الزيتونة: الحق 

 427 ............... ي لبحث دور فلسطينيي الخارج ينانطالق أعمال مؤتمر الحوار الوطني الفلسط

 428 ...... أبو محفوظ: مؤتمر الحوار الوطني ناقش آليات التمثيل العادل في "الوطني الفلسطيني"

 429 ........ ود المفروضة على الترشح لالنتخابات التشريعية الب بإلغاء القيتطمنظمة أهلية   120
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 429 ................................... حملة لمشاركة أوسع لفلسطينيي الشتات بالمجلس الوطني 

 429 ...... باالنتخابات الرئاسية إال إذا تحالفت ضده فتح وحماسالبرغوثي سيفوز ن الشقاقي: مروا

 430 .................. الشيخ عكرمة صبري: ال يجوز عّد موضوع القدس عقبة إللغاء االنتخابات 

 430 ........ "القدس الدولية": اإلمارات تستغل االنتخابات الفلسطينية للسيطرة على المشهد بالقدس

 430 ............... " القدس ةمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ترفض تأجيل االنتخابات "بذريع

 431 .......................... الحركة األسيرة تدعو إلنجاز االنتخابات وإبعاد قضيتهم عن التنازع 

 431 ............................... ت امؤسسات أهلية فلسطينية تحذر من تداعيات إلغاء االنتخاب

 431 ................. "االنقسام الفلسطيني"؟ عباس تأجيل االنتخابات الحياة لـخبراء: هل يعيد قرار 

 433 .................................... دس قنقابة المهندسين: ال يمكن إجراء االنتخابات دون ال

 433 ............ أبو ستة: إجراء انتخابات مجلس وطني مطلب شعبي للنهوض بالحالة الفلسطينية 

 433 ......... ون الحقوق والحريات صشخصيات مستقلة تطالب بحكومة وحدة تعد لالنتخابات.. و 

 434 ........... منيب المصري يعرض على هنية مبادرة إلنهاء االنقسام واستكمال الحوار الوطني

 434 .... ين ني وحماس األكثر جدارة بقيادة الفلسطي  لة عباسا% يطالبون باستق 80استطالع: حوالي 

 437 ..... "فلسطينيي أوروبا" يطالب بإصالح منظمة التحرير الفلسطينية ووقف المفاوضات العبثية 

 441 ............ لشعب الفلسطيني على برنامج واحد ا مدير مركز الزيتونة: القدس والمقاومة تجمع

 441 ..................... بحر: فلسطينيو أوروبا لهم دور عظيم في إجهاض مخططات االحتالل 

 442 ................. جديد لكافة الفلسطينيين في العالم  ني"أبو ستة": نطالب بانتخاب مجلس وط

 443 ...................... منير شفيق يدعو "فلسطينيي الخارج" للتركيز على دعم مقاومة الداخل

 443 ............... تمسكهم بحق العودة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا يؤكد د أبو راشد: االنعقاد المتجد 

   444 ......................................... فدوى البرغوثي تشيد بـ"الملحمة األسطورية" لألسرى 

 447 ............................................................. :ليئيالفصل الرابع: الموقف اإلسرا

 447 ......................................................... : أواًل: الموقف الرسمي اإلسرائيلي

 447 ................................................................ نتنياهو يتعهد تنفيذ "الضم" 

 447 ........................ ضابط استخبارات إسرائيلي سابق: مشاركة حماس باالنتخابات خطر 
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 448 .................. هآرتس: "إسرائيل" تحذر عناصر حماس في الضفة من خوض "التشريعية" 

 448 ............. شكنازي يعلق على االنتخابات الفلسطينية ويعرب عن قلقه من تزايد قوة حماسأ

 448 .................. الشيخ: "إسرائيل" تحدد موقفها من انتخابات القدس بعد انتخاباتها البرلمانية 

 449 ............................. قضايا  3وحذره من   قناة عبرية: رئيس الشاباك التقى عباس سراً 

 449 ................. حماس: اعتقال االحتالل لقيادات الحركة لن يعرقل مسيرتنا نحو االنتخابات 

 449 .................. "إسرائيل" تفرج عن اثنين من قادة حماس بالضفة بعد ساعات من اعتقالهما 

 450 ............................. يهافاالحتالل يراقب االنتخابات الفلسطينية ويزعم أنه ال يتدخل 

 450 ..................... حملة اعتقاالت واسعة بالضفة الغربية تطال العشرات من نشطاء حماس 

 450 ........................ ابات خ تقرير إسرائيلي: عباس يوّبخ رئيس الشاباك ويرفض إلغاء االنت

 451 .......... قناة عبرية: "إسرائيل" تهدد بقطع العالقات مع السلطة إذا فازت حماس باالنتخابات 

 451 ............. مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي  مصادر عبرية: انقسامات فتح قد تؤدي الندالع

 452 ....................... مسؤول فلسطيني يحذر من افتعال توترات أمنية إلجهاض االنتخابات 

 452 ................................... انتخابية في القدس "إسرائيل" تعتقل مرشحين وتمنع فعالية

 452 .......................... "األورومتوسطي": إجراءات إسرائيلية معطلة لالنتخابات في القدس

 453 ........ مهد الطريق لفوز حماس باالنتخابات يأشكينازي: "إسرائيل" قلقة على انقسام فتح ألنه  

 453 .... جنرال في جيش االحتالل يكشف موقف "إسرائيل" من فوز حماس باالنتخابات الفلسطينية 

 454 ............................................... لحماس بقائمة القدس  مرشحاً  لاالحتالل يعتق

 454 ................ االحتالل يحول المرشح باالنتخابات القيادي حسن الورديان لالعتقال اإلداري 

 454 .................. ن مرشحي  3يًا بالقدس حول االنتخابات ويعتقل  ف االحتالل يمنع مؤتمرًا صحا

 455 .................. االحتالل يتوقع إلغاء االنتخابات الفلسطينية ويرفع جهوزية قواته في الضفة 

 455 ...............باالنتخابات الفلسطينية   خل"إسرائيل" تبلغ دواًل أوروبية أنها لن تتد  موقع عبري:

 456 ..................... "إسرائيل": ال نسعى إلفشال االنتخابات الفلسطينية وال قرار بشأن القدس 

 456 ................................... النتخابات الفلسطينيةا  جيش االحتالل يتأهب لقرار تأجيل
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 457 .................................................. : ثانيًا: المواقف غير الرسمية اإلسرائيلية

 457 ................................. فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية  كاتب إسرائيلي يتوقع

 457 ....... صالحيي: "سري نسيبة" و"سمير المشهراوي" على رأس قائمة التيار اإل سرائيل إصحفي 

 457 ...............................تضع خمس خطوات لكبح تقارب فتح وحماس  ةدراسة إسرائيلي

 458 ........... صحفي إسرائيلي: دولتان عربيتان تؤيدان قرار عباس تأجيل االنتخابات الفلسطينية 

 458 ........... يخ للقاء البرغوثي لشسرائيل" رفضت طلب عباس السماح مرة أخرى لإبن مناحيم: "

 459 ................................ قلق إسرائيلي من انقسام فتح ووحدة حماس عشية االنتخابات 

 460 .... "إسرائيل" على حساب شعبه ح  ل االنتخابات دليل على أن عباس يرجح مصال ي هآرتس: تأج 

 460 ............................... باحث "إسرائيلي": عباس يعلم أن االنتخابات تعني نهاية فتح! 

 463 .................................................. : فصل الخامس: المواقف العربية واإلسالميةلا

 463 ................................................................ : أواًل: جامعة الدول العربية

 463 ............................... الجامعة العربية ُترحب بُمخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية 

 463 ............ البرلمان العربي يدين االستيطان اإلسرائيلي ويدعو الشعب الفلسطيني إلى الوحدة 

 463 ................... للموقف الفلسطيني  اً مه دعدّ حب بتحديد موعد االنتخابات ويعتأبو الغيط ير 

 464 ....................................... البرلمان العربي يعرض مراقبة االنتخابات الفلسطينية 

 464 ............................. لسطينية فأبو الغيط: مراقبون من "الجامعة" لمتابعة االنتخابات ال

 464 ....... الجامعة" تدعو أوروبا للضغط على "إسرائيل" لعدم عرقلة إجراء االنتخابات الفلسطينية "

 465 .............................................................................. : ثانيًا: مصر

 465 ................... سرائيلية القة جديدة في مواجهة األطماع اإلاألزهر: اتفاق فتح وحماس انط

 465 ..................... "األخبار": مصر "ال تزال غاضبة" مّما جرى من تفاهمات في إسطنبول 

 466 ........... خبير مصري: القاهرة تتحرك تجاه الفصائل الفلسطينية كافة لتقريب وجهات النظر 

 466 ................................ "األخبار": انتهاء مهلة تنفيذ التفاهمات.. مصر تنفض يديها 

 467 ....................... السيسي وعباس يبحثان "عملية السالم" و"هدوء غزة" وإتمام المصالحة 

 468 ...... رام هللا  يالقدس العربي": أبرز الملفات التي ُبحثت بين المخابرات المصرية واألردنية ف"
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 468 ................................ مصر تستضيف حوار االنتخابات الفلسطينية األسبوع المقبل 

 469 ......... تخابات ن": مصر واألردن تضغطان على عباس لمصالحة دحالن قبل اال 21"عربي  

 469 ... شكري: تحقيق المصالحة الفلسطينية سينعكس بصورة إيجابية على تسيير عملية التفاوض 

 469 ........................................ رات الفصائل ا"األخبار": القاهرة شريكًا ال وسيطًا بحو 

 470 ................................ مصر تدعو الفصائل الفلسطينية الستكمال حوار االنتخابات 

 470 ............................................. زيارة مفاجئة للوفد األمني المصري لقطاع غزة 

 471 ...................... كامل يلتقي السنوار في غزة.. تشديد مصري على المصالحة واإلعمار 

 472 ................. السيسي يدعو الفصائل الفلسطينية الجتماع في القاهرة لبحث إنهاء االنقسام 

 473 ........ ا الخالف بين فتح وحماس ر مسار المصالحة وملف اإلعمار فجّ  الحوار: تأجلالقاهرة  

 474 ................ إقامة الدولة" "عمرو موسى: فلسطين أمام فرصة أخيرة إلنهاء االنقسام وإنقاذ 

 475 ............................................................................. :ثالثًا: األردن

 475 .............. "عربي بوست": خطة مصرية أردنية إماراتية لمنع حماس من الفوز باالنتخابات 

 475 .....شخصية أردنية من أصول فلسطينية تطالب بإجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني  30

 476 ............................................................................ :رابعًا: سورية

 476 ............... ة الوطنيةبوحدة الموقف الفلسطيني والوحد  حب نائب وزير الخارجية السوري ير 

 477 ............................................................................ خامسًا: قطر:

 477 ............................ يين وأهمية وحدة صفهم نأمير قطر: أكدت لعباس دعمنا للفلسطي 

 477 ............................................................................ :سادسًا: تركيا

 477 ................................. تركيا: مستعدون لتقديم الدعم إلنجاح االنتخابات الفلسطينية 

 477 ......................... كيا تدعو "إسرائيل" للتخلي عن موقفها المعيق النتخابات فلسطين ر ت

 478 ......................................................................... : سابعًا: باكستان

 478 ........  حل للصراع وال انتخابات بدونها والن: القدس جوهر القضية الفلسطينية ا علماء باكست
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 481 .............................................................. : الفصل السادس: الموقف الدولي

 481 ....................................................................... :أواًل: األمم المتحدة

 481 ............. األمم المتحدة ترحب باإلعالن عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين 

 481 ........ وبإجراء االنتخابات  "لسالمـ"االمجتمع الدولي يندد باالستيطان ويرحب بمبادرة الرئيس ل

 483 ................... "الرباعية" تقدم الدعم لالنتخابات الفلسطينية والستعادة العالقة مع واشنطن 

 483 ............................................ ينية العامة طدعم أممي إلجراء االنتخابات الفلس

 483 ......... وينسالند لمجلس األمن: االنتخابات الفلسطينية المقبلة فرصة لترسيخ الوحدة الوطنية 

 484 ......................... للمجلس التشريعي الفلسطيني  ت ترحيب أممي بإكمال تقديم الترشيحا

 484 .......................................... ميالدينوف يدعو "إسرائيل" لعدم عرقلة االنتخابات 

 485 ............. خابات الفلسطينية في القدس تاألمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بالسماح بإجراء االن 

 485 ............. نجاز االنتخابات الفلسطينية إسالم في الشرق األوسط يدعو لدعم منسق عملية ال

 486 ..... لسطينية االنتخابات الفي عن التدخل ف  "إسرائيل"توقف   ن"لجنة فلسطين" تحث على ضما

 486 ............. االتحاد األوروبي واألمم المتحدة تدعوان "إسرائيل" لتسهيل االنتخابات في القدس 

 487 ......................................................... : ألمريكيةا يًا: الواليات المتحدةثان

 487 ..................................... مصادر: إدارة بايدن تنظر بفتور لالنتخابات الفلسطينية 

 488 .................................... ذا جرت االنتخابات إ"معهد واشنطن": اليد العليا لحماس 

 488 ........... قراطية هو أمر يقرره الشعب الفلسطيني و "الخارجية األميركية": إجراء انتخابات ديم

 489 .......... ينية إذا اضطر األمر سطانع تأجيل االنتخابات الفلمصحيفة القدس: إدارة بايدن ال ت

 490 .............................. واشنطن تؤكد: االنتخابات الفلسطينية هي شأن القيادة وشعبها 

 490 ............................................................ :روبي ودولهو ثالثًا: االتحاد األ 

 490 .............................. االتحاد األوروبي يؤكد دعمه اتفاق الفصائل وإجراء االنتخابات 

 491 ......................... ا ولوجستيا ي االتحاد األوروبي مستعد لدعم االنتخابات الفلسطينية مال

 491 ........................ االتحاد األوروبي يؤكد دعم التوجه الفلسطيني إلجراء انتخابات عامة 

 491 ........... جراء انتخابات فلسطينية إلسياسيون يشككون بجدية االتحاد األوروبي حول دعوته  
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 492 .................. االتحاد األوروبي يدعو "إسرائيل" إلى "تسهيل" إجراء االنتخابات الفلسطينية 

 492 .................. بات في فلسطين خاسوم الرئاسي إلجراء االنت ر الحكومة اإلسبانية ترحب بالم

 493 ......................... بلجيكا ترحب بالمرسوم الرئاسي الفلسطيني بشأن االنتخابات العامة 

 493 ................... بات العامة الفلسطينية خاالمساعدة في إنجاح االنت د االتحاد األوروبي يتعه

 493 ............................................. بعثة أوروبية لمراقبة آلية االنتخابات الفلسطينية 

 493 .......فلسطينية حول االنتخابات الدس يرحب بلقاءات الفصائل قممثل االتحاد األوروبي في ال

 494 ................................. االتحاد األوروبي يؤكد دعمه إلجراء االنتخابات الفلسطينية 

 494 ........... ابات ات في حال عدم إجراء االنتخعد نفي التهديد بتقليص المسا ياالتحاد األوروبي  

 494 .................. االتحاد األوروبي: لم نتلقَّ إشعاًرا إسرائيليًّا بخصوص االنتخابات في القدس 

 494 ........ بعثة أوروبية لمراقبة االنتخابات الفلسطينية إسرائيل" ترفض دخول " االتحاد االوروبي:

 495 ........ االتحاد األوروبي يدعم إجراء االنتخابات في كل األراضي الفلسطينية بما فيها القدس

 495 ......................................... االتحاد األوروبي: االنتخابات حق لكل الفلسطينيين 

 496 .............. عرض أوروبي بفتح القنصليات في القدس كمراكز اقتراع لالنتخابات الفلسطينية 

 496 .... االتحاد األوروبي: سلطات االحتالل تتجاهل طلب إرسال بعثة أوروبّية لمراقبة االنتخابات 

 496 .................... االتحاد االوروبي يجدد دعمه القوي إلجراء االنتخابات في القدس الشرقية

 497 ................... فرنسا تدعو "إسرائيل" إلى عدم عرقلة اجراء االنتخابات في القدس الشرقية

 497 ......................... ي القدسفبريطانيا: نطالب "إسرائيل" بتسيهل االنتخابات الفلسطينية 

 497 ............... االتحاد األوروبي: نتواصل مع "إسرائيل" إلجراء االنتخابات الفلسطينية بالقدس

 498 ............. ي القدس ف رائيل" لتسهيل االنتخابات ساالتحاد األوروبي واألمم المتحدة تدعوان "إ

 498 ................ ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا يدعون السلطة إلى وضع تقويم انتخابي جديد 

 499 ........... ية حماس بعد المصالحة الفلسطينع كان األوروبيين التواصل مممسؤول أوروبي: بإ 

 499 ............................................................................. :رابعًا: روسيا

 499 ...................................... روسيا ترحب بإعالن "فتح" و"حماس" استعادة "الوحدة"

 499 ........................ روسيا تعتزم دعوة الفصائل الفلسطينية إلى موسكو لتعزيز المصالحة
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 المقدمة 
 

دونالد  األمريكي  الرئيس  والية  فترة  من  األخيرة  السنة  خالل  قويًا  انتعاشًا  المصالحة  ملف  شهد 
  اً هد ترامب خصوصترامب؛ بسبب انعكاس توتر العالقة بين السلطة الفلسطينية واإلدارة األمريكية في ع 

 .28/1/2020إعالن إطالق صفقة القرن في عد ب
، سيطرت أجواء من التفاؤل لدى  2020ومع تقدم عجلة الحوار بين حركتي فتح وحماس خالل سنة  

الفلسطيني بكل أطيافه وأماكن تواجده، وُعّد ذلك خطوة مهمة   الفلسطينية والشعب  نحو "إنهاء الفصائل 
أن  وقد بدا أكثر من أي وقت مضى،    .تيب البيت الفلسطيني"تر  ادةعدة الوطنية وإ االنقسام، واستعادة الوح

السابقة واالتفاقات  الحوارات  بعكس  االطمئنان،  على  وباعثة  جاّدة  المّرة  هذه  والمخرجات  ؛  الحوارات 
ّل  خصوصًا بعد إعالن االتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، ُتسته 

تعرض النتكاسة قوية؛    ، غير أن ملف المصالحة الفلسطينية2021يعية في أيار/ مايو  تشر ال  ت باالنتخابا
، تحت ذريعة رفض  29/4/2021بعد قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل االنتخابات في  

 االحتالل اإلسرائيلي تسهيل إجرائها في مناطق القدس المحتلة.  
تأج  قرار  االنتخابات أعاد  وقد ال  ملف  يل  األول،  المربع  إلى  االنقسام  وإنهاء  الفلسطينية  مصالحة 

هذا   منذ  وضع  حالها  ينقلب  وإقليمية  دولية  بيئة  في ظل  ومهم  كبير  استحقاق  أمام  الفلسطينيين  األمر 
 عشر سنوات، ولم يستقر وضعها بعد. 

كف تّمت،  حال  في  االنتخابات  إجراء  عملية  إلى  ُينظر  كان  ُتمهّ لقد  مهمة  إلرصة  تأسيس  دة  عاد 
، ولملمة البيت شرعية النظام السياسي الفلسطيني، وسد الثغرات التي زادت رقعتها في العقدين الماضيين

الفلسطيني وترتيبه من جديد، في ظل ارتفاع منسوب التحديات المحلية واإلقليمية والدولية، التي جاءت  
مو  أبرزها:  عديدة  وتطورات  متغيرات  التغّول  نتيجة  الفلسطيني من خالل  رائ إلسااصلة  الوضع  يلي على 

اإلسرائيلية   االقتصادية  والعقوبات  االستيطان،  مشاريع  واستمرار  غزة،  قطاع  على  الحصار  إجراءات 
واألمريكية ضّد السلطة الفلسطينية، وتراجع الدعم الدولي والعربي للفلسطينيين ووكالة األونروا؛ في ظل 

 طيني بسبب تفشي جائحة كورونا. فلسال عة شهدها الواقأزمة اقتصادية خطير 
(  29انطالقًا من أهمية الموضوع، اختارت هيئة التحرير في مركز الزيتونة إصدار ملف معلومات )

ليتناول تطور ملف المصالحة واالنتخابات الفلسطينية، ويغطي األخبار التي تتناول األحداث والمواقف  
والت والمقاالت  الفعل  المتعلقوردود  بين  ذا  به  ةقارير  الممتدة  الفترة  خالل   1/5/2020الموضوع 
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 تطور مسار المصالحة الفلسطينية وجوالت الحوارالفصل األول: 
 

 طينية وتفعيل السلطة التشريعية فلسات بإلجراء انتخا ماجد أبو شمالة يدعوالنائب 
التشريعي:  غزة المجلس  عضو  انتخابات   دعا  إلجراء  شمالة،  أبو  ماجد  البرلمانية،  "فتح"  كتلة  عن 

واعتبر أبو شمالة في بيان له األحد،   فلسطينية وتفعيل السلطة التشريعية ومؤسسات المنظمة التحرير.
التشريعية   السلطة  "تعطل  علىأن  صارخ  للفردية  انو الق  تعدي  اليد  وإطالق  الفلسطيني،  األساسي  ن 

الحريات   ويصادر  القانون  على  يتغول  مستبد،  ديكتاتوري  لنظام  وتحويله  للنظام،  الكاملة  والصالحيات 
 وصالحيات المؤسسات".

 2020/ 10/5، وكالة قدس برس
 

 فصائل غزة تدعو للوحدة ولبرنامج وطني في ذكرى النكسة 
ــ   أبغزة  الوطنية  ت  دع  :و وطفةيوسف  الوحدة  إلى  الخميس،  يوم  الفلسطينية في قطاع غزة،  الفصائل 

وجه  في  كافة،  المقاومة  أدوات  تفعيل  على  يقوم  برنامج عمل وطني مشترك  االنقسام وصياغة  وإنهاء 
ومخططات   القرن"،  بـ"صفقة  إعالميًا  المعروفة  األمريكية،  للخطة  رفضًا  اإلسرائيلي،  الضم االحتالل 

 وأكدت الفصائل المشاركة في الوقفة، ضرورة وقف التنسيق األمني وتعزيز أساليب المقاومة. ية.لاإلسرائي
، إسماعيل رضوان، في كلمته عن الهيئة إن "الشعب الفلسطيني بمختلف  حماس  وقال القيادي في حركة

خاللها  من  اإلسرائيلي  االحتالل  يسعى  التي  الضّم  مخططات  كل  يرفض  األ  أطيافه  سرقة  ض  ر إلى 
الفلسطيني يعاني جراء استمرار االحتالل اإلسرائيلي    نفوذه عليها".  فرض و  وأضاف رضوان أن الشعب 

ألرضه في الوقت الذي يسعى فيه إلى ضم أجزاء جديدة من الضفة وغور األردن، مشيرًا إلى ما يعانيه 
 وء.الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة ومخيمات اللج

 2020/ 4/6ن، ند، لديدجالعربي ال
 

 مواجهة خطة "الضم" و"صفقة القرن"   تبحثان في "مؤتمر صحفي مشترك"حماس وفتح 
خرج عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  رام هللا

لمواجهة مؤتمر صحفي مشترك،  في  الخميس،  العاروري، ظهر  األخ  حماس صالح  اضالمرحلة    لتي ر 
 تواجهها القضية الفلسطينية والمتمثلة بقرار الضم اإلسرائيلي لغور األردن وأجزاء من الضفة الغربية. 

هذه  لرفض  إجماًعا وطنًيا  هناك  أن  فعل شعبنا أظهرت  إن ردة  كلمته  في  الرجوب  اللواء جبريل  وقال 
توج بالحراك الذي حصل في  ة و وغز   في مدن الضفة  اإلسرائيلية، معتبًرا أن ما جرى   -المؤامرة األمريكية  
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بعض الدول، أظهر أن الفلسطينيين انتصروا لقضيتهم والجميع تحدث بلغة واحدة وتحت علم واحد هو  
 علم فلسطين. 

عام   المحتلة  الفلسطينية  األراضي  كل  على  السيادة  كاملة  فلسطينية  دولة  نريد  نحن    1967وأضاف: 
وأشار إلى أننا نخرج اليوم بصوت   لشرعية الدولية.ت اارار لالجئين وفق قوالقدس عاصمتها وحل قضية ا

واحد وتحت علم واحد ونعمل على بناء رؤية استراتيجية كاستحقاق لمواجهة التحديات فيما يتعلق بقيادة  
الشارع بمشاركة كل الفصائل بعيًدا عن التناقضات والترسبات في العالقة، وسنفتح صفحة جديدة وسنقدم  

وبين أن الموقف اإلقليمي لم يتعاطى بأي شكل من األشكال مع مخطط    الشهداء.ا و رانسوذج لشعبنا وأنم
كواجب وطني   عليكم  وهذا حق  المركزية  فلسطين قضيتكم  أن  قاعدة  على  معنا  تقفوا  أن  ونريد  الضم، 

 وديني. 
ن  أ دولي، وعلينا  وجاء في كلمة الرجوب أن مخطط نتنياهو وحكومته خلق حالة تناقض مع المجتمع ال

التناقض ما بين االحتالل والمجتمع الدولي والعمق اإلقليمي خاصًة وأن البعض كان  حافن ظ على هذا 
يتخذ من االنقسام سببا لتنصله وتهربه، وسنعمل مع إخواننا في حركة حماس على تطوير كل اآلليات  

وتقرير  دة  سياو تا قضية دولة  التي من شأنها أن تحقق أننا من شعب واحد ونعيش في وطن واحد وقضي 
حق المصير وأن نتفق على آليات إلجراء انتخابات عامة ونحترم نتائجها وأن ال نعود للماضي، ودعا  

جديدة. لفتح صفحة  السجون  وفي  والشتات  بالداخل  يمثل    الفتحاويين  به  يتحدث  ما  أن  الرجوب  وأكد 
أمام مرحلة نضال موحد  فتح، ونحن  المركزية لحركة  وند اللجنة  اعة ومشتركة  نحن  لجمو  فيما  ليروا  يع 

الوطني واإلقليمي والدولي  الزخم واإلجماع  أنه فرصة تاريخية إلبقاء هذا  نعيشه كما نراه نحن وحماس 
 كحاضنة حامية لمشروع الدولة ومواجهة هذا االحتالل. 

  خ خطورة في تاري من جهته، قال العاروري المتواجد في بيروت، إن المرحلة الحالية من أكثر المراحل  
اإلطاللة.بناشع هذه  من خالل  وعدونا  لشعبنا  وقوية  واضحة  رسالة  نوصل  أن  ونريد  أن    ،  إلى  وأشار 

الشعب الفلسطيني في الداخل يواجه معركة بنفس الخطورة وربما أشد لعنصرية العدو الصهيوني بتمرير  
 . وقائع بحق الفلسطينيين األصليين قانون القومية وفرض 

 2/7/2020س، القدس، القد
 
 بين حركتي فتح وحماس في غزة قيادي اع جتما

في قطاع غزة، الثالثاء، اجتماعا، في إطار "الجهود المشتركة   ، وحماسفتح  وفدان من حركتي عقد  : غزة
األمريكية   القرن  وصفقة  المحتلة،  الغربية  الضفة  من  واسعة  ألجزاء  اإلسرائيلية  الضم  خطة  لمواجهة 

"آليات عقد المهرجان رك  مشت  يانكتان، في بوقالت الحر   المزعومة".   صدر عنهما، إن االجتماع ناقش 
وترأس وفد حركة "فتح" المشارك   الوطني، ضد مشروع الضم وصفقة القرن، بمشاركة شخصيات دولية".
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المكتب   عضو  "حماس"،  حركة  وفد  ترأس  بينما  حّلس،  أحمد  المركزية  اللجنة  عضو  االجتماع،  في 
 .نة، وفق البيا السياسي، خليل الحيّ 

 21/7/2020، الة قدس برسكو 
 

 باس يدعو لقيادة موحدة للمقاومة الشعبية  عاجتماع األمناء العامين للفصائل: 
محمود عباس، في كلمته خالل ترؤسه اجتماع األمناء العامين    يةفلسطين ال  السلطةدعا رئيس  :  رام هللا

لى الشروع في حوار ت إلذااي فتح وحماس بللفصائل، الخميس، إلى حوار وطني شامل، كما دعا حركت
إلقرار آليات إنهاء االنقسام وفق مبدأ أننا شعب واحد، ونظام سياسي واحد، لتحقيق أهداف وطموحات 

 شعبنا. 
إننا سوف نقوم بالترتيبات الالزمة لعقد جلسة للمجلس المركزي في أقرب وقت ممكن، وإلى   عباسوقال  

ام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية في أطر  نقس اال   ضرورية إلنهاءذلك الوقت نتفق على اآلليات ال
 زمنية محددة وبمشاركة الجميع. 

الوطنية مؤامرات ومخاطر   فيها قضيتنا  تواجه  الخطورة،  يأتي في مرحلة شديدة  هذا  اللقاء  أن  وأضاف 
منعناه التي  اإلسرائيلية،  الضم  ومخططات  القرن،  بصفقة  يسمى  ما  أبرزها:  من  اللحظة  شتى،  حتى  ا 

شصمو ب مسموم  د  كخنجر  االحتالل  يستخدمها  التي  المنحرفة  التطبيع  مشاريع  ثم  موقفنا،  وثبات  عبنا 
 يطعن به ظهر شعبنا وأمتنا، مؤكدا أن من يقبل بالضم هو خائن للوطن وبائع للقضية. 

باسمنا، ولم   ن قرارنا الوطني هو حق خالص لنا وحدنا، وال يمكن أن نقبل أن يتحدث أحد أ  عباسوأكد  
ض أحدًا بذلك، فالقرار الفلسطيني هو حق للفلسطينيين وحدهم، دفعنا ثمنه غاليا، وسوف تبقى  نفو لن  و 

منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبيته المعنوي الجامع الذي  
حماي أجل  من  جميعًا  وفصائله  وقواه  أبنائه  جهود  تتضافر  أن  وبيجب  وتقويته  لجميع  مظ  ائهقته  لة 

 الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وشدد على أننا لن نقبل بالواليات المتحدة وسيطًا وحيدًا للمفاوضات وال بخطتها التي رفضناها ورفضها  

 المجتمع الدولي بأسره لمخالفتها الصريحة للقانون الدولي.
ية السلمية، وقال: سوف نقوم شعبال  ةاليات المقاومللتوافق على تشكيل قيادة وطنية تقود فع  عباسودعا  

على   نتفق  الوقت  ذلك  وإلى  ممكن،  وقت  أقرب  في  المركزي  للمجلس  جلسة  لعقد  الالزمة  بالترتيبات 
اآلليات الضرورية إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية في أطر زمنية محددة وبمشاركة  

لجنة تشكيل  ذلك  في  بما  نتواف  الجميع،  المجلس   يهاعل  قمتابعة  جلسة  في  توصياتها  وتقدم  جميعًا، 
 المركزي المرتقبة، وتشكل هذه اللجنة من جميع الفصائل والشخصيات الوطنية. 
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أنه سيكون على الدول العربية خالل االجتماع الذي سيكون برئاسة دولة فلسطين، أن تعيد    عباس،وتابع 
عالقات طبيعية مع دولة االحتالل ال يأتي إال بعد   امةإق  نم العربية، وأالتأكيد على التزامها بمبادرة السال

القدس   وعاصمتها  والمتواصلة  السيادة  ذات  بدولته  استقالله  الفلسطيني  الشعب  ونيل  لالحتالل  إنهائها 
 ، مؤكدا أنه ال دولة في غزة وال دولة دون غزة. 1967الشرقية على حدود 

 3/9/2020، (وفا) طينية وكالة األنباء والمعلومات الفلس
 
 إنهاء االنقسام و على تفعيل "المقاومة الشعبية الشاملة" تتفق   الفلسطينية لفصائلا

أكد اجتماع األمناء  : رام هللا، بيروت ، من 3/9/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، ذكرت 
للفصائل مقدم  الفلسطينية   العامين  كافة، وفي  بمكوناته  التها  أن شعبنا  محمود برئاسة    ةينيلسطفالسلطة 

حقوقنا  يعباس،   وتجاوز  الوطنية،  قضيتنا  تصفية  إلى  الهادفة  المشاريع  جميع  مطلق  بشكل  رفض 
جاء ذلك في البيان الختامي    المشروعة، كما يرفض أي مساٍس بالقدس ومقدساتها المسيحية واإلسالمية.

لرئاسة بمدينة رام هللا، وفي  ر امق  يعقد الخميس ف  الصادر عن اجتماع األمناء العامين للفصائل، الذي
وشدد البيان على أن شعبنا وقيادته يدينون كل مظاهر    العاصمة اللبنانية بيروت عبر "الفيديو كونفرنس".

واإلسالمية،   العربية  واألمتين  الفلسطيني  الشعب  في ظهر  ذلك طعنًة  ويعتبرون  االحتالل،  مع  التطبيع 
 ر العالم للتصدي بكل ما أوتوا من قوة لهذه المخططات.حراوأ اية تدعو شعوبنوأن القيادة الفلسطين

اتفقت الفصائل الفلسطينية، الخميس، على ضرورة  من بيروت:    3/9/2020،  "21عربي  "موقع  وأضاف  
االحتالل   مع  اإلمارات  تطبيع  بعد  وذلك  اإلسرائيلي،  االحتالل  ضد  الشاملة  الشعبية  المقاومة  تفعيل 

ي الصادر عن األمناء العامين للفصائل الفلسطينية، خالل اجتماعهم في  تامالخ   وفي البيان  ي.اإلسرائيل
االنقسام. إلنهاء  رؤية  تقديم  على  أيضا  الفصائل  اتفقت  البيان    بيروت،  على  في    14ووقع  فصيال، 

 مقدمتهم فتح، وحماس، والجهاد.
الرجوب، التوافق على يل  جبر   ة لحركة "فتح"وأكد قادة الفصائل، وفق بيان تاله أمين سر اللجنة المركزي

وقالوا في البيان: "توافقنا على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية   "قواعد االشتباك وآليات مقاومة االحتالل".
االحتالل". لمواجهة  المشروعة  حقوقنا  عن  دفاعا  للمرحلة،  أنسب  على    كخيار  توافقنا  "كما  وأضافوا: 

ل موحدة  وطنية  لجنة  المقاوم تشكيل  جميع  شعب ال  ةقيادة  لها  التنفيذية  اللجنة  توفر  أن  على  الشاملة،  ية 
 االحتياجات الالزمة الستمرارها".

وفي بيانهم الختامي أيضا، اتفق األمناء العامون على "تشكيل لجنة من الفصائل وشخصيات وازنة تقدم  
تقدم تقريرها للمجلس المر  التابع لمرؤية إلنهاء االنقسام الداخلي"، على أن  تحرير، المقرر ال  ظمةنكزي 

ورفض قادة الفصائل "جميع المشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية،    اجتماعه بعد خمسة أسابيع. 



   وجوالت الحوار طينيةالمصالحة الفلس  تطور مسار ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

   مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات             59                       

واإلسالمية". المسيحية  ومقدساتها  بالقدس  مساس  التآمر    وأي  "لمخاطر  تتعرض  القضية  أن  وأكدوا 
 والتصفية ومحاوالت اختزالها في حلول معيشية".

ات والمخططات التي تقوم بها حكومة االحتالل واإلدارة األمريكية الحالية، من خالل  امر لمؤ اوأشاروا إلى "
بأكمله". شعبنا  رفضه  الذي  المجاني  التطبيع  وتمرير  الضم،  ومخططات  القرن  مع   صفقة  أنه  وأكدوا 

  نية سطي لة التحرير الف"االجتماع التاريخي ينطلق الفعل الفلسطيني على قلب رجل واحد تحت مظلة منظم 
 بمبادرة شجاعة ومسؤولية وطنية عالية". 

الشعب  ظهر  في  "طعنة  ذلك  واعتبروا  االحتالل"،  مع  التطبيع  مظاهر  "كل  الفصائل  أمناء  وأدان 
العربية واإلسالمية". واألمتين  "التصدي    الفلسطيني  إلى  العالم وأحراره  الفلسطينية شعوب  القيادة  ودعت 

 ت".اة لهذه المخططبكل ما أوتوا من قو 
وتوافق المجتمعون على وسائل وآليات النضال لمواجهة االحتالل، "بما في ذلك ما كفلته المواثيق الدولية  

 من حق الشعوب في مقاومة االحتالل". 
واتفقوا أيضا على ضرورة العيش "في ظل نظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد،  

التعددية من  إطار  وال  في  االنتخابات  ة،  كريفالسياسية  من خالل  للسلطة  السلمي  التداول  مبدأ  وترسيخ 
 الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل في دولة وفق المعايير الدولية".

وأكدوا ضرورة "إقامة الدولة الفلسطينية على كامل األرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس، وأنه ال  
 ة".غز  ن ال دولة من دو دولة في غزة، و 

وفي االجتماع ذاته، أكد عباس القرار الوطني المستقل، ورفض أي مفاوضات مع إسرائيل تكون "صفقة  
الوطنية.  القرن" على طاولتها. الشراكة  بالعمل على تحقيق  كما   ودعا إلى حوار وطني شامل، متعهدا 

م، وفق مبدأ أننا  قساالناآليات إلنهاء  دعا حركتي "فتح" و"حماس" إلى "الشروع في حوار لالتفاق على  
 شعب واحد، والتوافق على قيادة تقود فعاليات المقاومة". 

 نص البيان:   ولالطالع على
8689http://www.wafa.ps/Pages/Details/ 
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 " امينالعاء ناجتماع األم" نقاشات بين فتح وحماس لالتفاق على تشكيل لجان
تنظيمات   –غزة   من  مسؤولين  بمشاركة  وحماس،  فتح  حركتي  من  قيادات  ناقشت  العربي”:  “القدس 

فلسطينية أخرى، تنفيذ مخرجات االجتماع الذي عقده األمناء العامون للفصائل، وخاصة تشكيل اللجنة  
منظمة التحرير نتائج  ة ل يذيف ش اللجنة التنالمكلفة بوضع آليات إلنهاء االنقسام، حيث من المقرر أن تناق

 ذلك االجتماع، وإنجاح مخرجاته. 
ويجري حاليا العمل من أجل إنجاز لجنة تحقيق المصالحة مهامها قبل انقضاء مدة الخمسة أسابيع التي  
حددها الرئيس محمود عباس وأقرت في البيان الختامي إلنجاز مهمتها، كما يجري العمل على تشكيل  

وعلمت “القدس العربي” من   خطة المواجهة والمقاومة الشعبية مع االحتالل.ات  آلي   المكلفة بوضع  اللجنة
 مصدر مطلع في حركة فتح أن االتصاالت تجرى في أجواء إيجابية.

 2020/ 9/9، لندن، القدس العربي
 

 إسطنبول: عباس يطلب من أردوغان دعم المصالحة حوار بين حركتي فتح وحماس في 
وفد   حركة  وصل  "حماس".اس  إلى  "فتح" من  حركة  من  وفد  مع  لقاءات  إلجراء  أمس،  وقال    طنبول، 

المركزية   اللجنة  أمين سر  الرجوب،  اللواء جبريل  "فتح" يضم  وفد  إن  "فتح"،  مصدر مسؤول في حركة 
إسماعيل   الحركة،  رئيس  "حماس"،  وفد  يضم  فيما  المركزية،  اللجنة  فتوح، عضو  وروحي  فتح،  لحركة 

اللقاءات، ستتركز حول إنهاء االنقسام، وتطبيق    ري.ارو عائبه، صالح الهنية، ون وأضاف المصدر: إن 
 توصيات لقاء "األمناء العامين" للفصائل الفلسطينية. 

رئيس الفلسطينية  طالب  التوجه    السلطة  بدعم  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  عباس  محمود 
لب الفلسطيني خالل اتصال هاتفي  الطاء  جو   لالنتخابات.الفلسطيني لتحقيق المصالحة الداخلية والذهاب  

وحماس   فتح  حركتي  بين  حاليا  تجري  التي  الحوارات  صورة  في  التركي  الرئيس  عباس  خالله  وضع 
الفلسطينية، وفق ما تم االتفاق عليه في اجتماع األمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وإصرار   والفصائل

خالل االتصال   عباسوطلب    ذهاب لالنتخابات.والحة  لف تحقيق المصاالجميع على وحدة الموقف، بهد 
على   لإلشراف  الدوليين،  المراقبين  إطار  في  تركيا  من  مراقبين  توفير  وكذلك  االتجاه،  بهذا  تركيا  دعم 

 االنتخابات.
لفلسطين   الداعمة  تركيا  مواقف  على  التركي  نظيره  الفلسطيني  الرئيس  شكر  أيضا،  االتصال  وخالل 

و وقضيت العادلة،  على  صاال التاها  لحثهما  وكوسوفو  رئيسي صربيا  مع  أردوغان  الرئيس  أجراها  التي  ت 
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس االثنين،    عدم فتح سفارات أو مكاتب لهما في القدس.

 إن الواليات المتحدة األميركية، تحاصر القيادة الفلسطينية، سياسيا واقتصاديا وماليا. 
   22/9/2020، هللااأليام، رام 
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 : قيادات من فتح إلى الدوحة لالجتماع مع حماس لترسيم المصالحة  "القدس العربي"
وصل وفد من قيادات حركة فتح إلى العاصمة القطرية الدوحة، لالجتماع مع حماس ضمن المساعي  

ورات التي  تطالء  قياداتها إزا  الرامية إلى التوصل لتفاهمات نهائية تكرس مصالحة فلسطينية وتوحد مواقف
 تشهدها الساحة الدولية. 

وأكد منير غنام السفير الفلسطيني في الدوحة في تصريح خاص لـ”القدس العربي” أن وفد فتح في طريقه 
الفلسطينية في اتجاه إيجابي، وقال: “المصالحة    إلى قطر، ويصل قريبًا. وأضاف أن مسار المصالحة 

 تسير بشكل جيد”. 
مد  المكوقال  اإلير  تصريح  ي  معال تب  في  الجاغوب  منير  فتح،  بحركة  والتنظيم  التعبئة  لمفوضية 

طبيعة   بشأن  تفاصيل  أي  إبداء  دون  القاهرة،  إلى  الدوحة  من  سيتوجه  الحركة  وفد  “إن  صحافي: 
بين    الزيارات”. الحوار  الشيخ،  حسين  فتح،  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  وصف  سابق،  وقت  وفي 

 جرى األيام الماضية بالحوار اإليجابي والمثمر والبناء.ي لذ وااس في تركيا، حركتي فتح وحم
 24/9/2020، لندن، القدس العربي

 
 لمصالحة الفلسطينية ا ةلويسعى لعرق  "..تفاهمات إسطنبول"محور التطبيع يحارب "األخبار": 

ن  لك ،  ة«»الفتحاوي  -«  مجّددًا، توضع العصّي في دواليب التفاهمات »الحمساوية:  رجب المدهون   -غزة  
هُته مصر واألردن، ومن خلفهما السعودية واإلمارات.    هذه المّرة بضغط عربي واجِّ

عباس   إصدار  أّخر  تركيا  في  ُأبرمت  التي  األخيرة  للتفاهمات  العربي  الرفض  أن  »األخبار«  وعلمت 
أن »حماس«    المرسوم الرئاسي باالنتخابات، خاصة أن بعض االعتراضات جاءت بصيغة تحذيرات من

 بو مازن" إلى حضن تركيا وقطر بعيدًا من »اإلجماع العربي«. "أ جرّ ست
األمناء   اجتماع  تأجيل  في  الخليجية،  ورائها  ومن  تحديدًا،  واألردنية  المصرية  الضغوط  َتسّببت  كذلك، 

له  العامين المقّرر في الثالث من الشهر الجاري، والذي كان من المفترض صدور مرسوم االنتخابات خال
ات على باقي الفصائل. تنقل مصادر أنه خالل زيارة وفد »فتح« إلى القاهرة األسبوع  هم فالت بعد عرض ا

الماضي )بعد تفاهمات إسطنبول(، ُأبلغت الحركة أن المصريين غير راضين عن طريقة إعالن االتفاق  
الفلسطينية   القنصلية  بالقول إن االتفاق جرى في    ون د   في إسطنبول منفي تركيا. لكن »فتح« دافعت 

عاية أو وساطة تركية، وإن الفلسطينيين تفاهموا عبر اللقاءات الثنائية وحّققوا »اختراقًا كبيرًا« في ملّف  ر 
الثنائية«. لكن،  اللقاءات  الفلسطينية الحالية تقوم على سياسة  المصالحة، فضاًل عن أن »االستراتيجية 

 فيذ االتفاق وحتى االنتخابات.تنن  ضو ن، الذين يعار تضيف المصادر، لم يُرق هذا التبرير المصريي 
منطلق االعتراض المصري كان أن المصالحة الفلسطينية بهذه الطريقة، بعيدًا من رعاية القاهرة، تمّثل  

الحركتين طوال   بين  للمصالحة  بعد محاوالت كثيرة  عامًا، فضاًل عن أن    14انتقاصًا من جهد األخيرة 
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غياب دعم دولي وأميركي إلجرائها، ما يجعلها »قفزة   معة  اصلالنتخابات، خالوقت الحالي غير مناسب  
غير محسوبة من عباس«. واستكمااًل لهذا الموقف، أعرب األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو 
إلى   رسالة  االجتماعات  هذه  في  األطراف رأى  بعض  ألن  تركيا،  اجتماع  من  »االستياء«  الغيط، عن 

 ب معينين. أطراف عر 
لك، كشفت مصادر "فتحاوية" أن األردن أبدى، عبر قنوات اتصال مع عباس، انزعاجه من  ذ  ون غضفي 

حصول   من  تخّوفًا  الفلسطينية  االنتخابات  إجراء  يدعم  ال  أنه  مؤكدًا  تركيا،  في  توقيعه  ومن  االتفاق 
 فه القدس وما تعر »حماس« على نصيب كبير في المناصب، فضاًل عن التعقيدات، خاصة في الضفة و 

نقلت ن  م نفسه،  الوقت  وفي  الضفة.  في  مواجهة  باب  سيفتح  ما  وهو  االنتخابات،  لمنع  إسرائيلية  نية 
مصادر "حمساوية"، في حديث إلى »األخبار«، أن رسالة أردنية غير مباشرة وصلت »حماس« برفض  

ات المتحدة، يوالللة، والمطلوبة  اتفاق المصالحة، وذلك بالضغط على األسيرة المحّررة المنتمية إلى الحرك
بضرورة   وإبالغه  التميمي،  نزار  المحّرر  األسير  زوجها  ترحيل  عبر  المملكة،  لمغادرة  التميمي،  أحالم 

 المغادرة خالل أيام، تمهيدًا لترحيلها وتسليمها لإلدارة األميركية. 
 5/10/2020األخبار، بيروت، 

 
 عد فوز بايدن"األخبار" اللبنانية: فتح تعّلق المصالحة ب

بين  عكى  عل المصالحة  َتعّثرت  شهرين،  قبل  و»حماس«  »فتح«  حركتا  بّثتها  التي  التفاؤل  أجواء  س 
الحركتين من جديد، فيما تبّين ذلك بوضوح بعد إعالن فوز جو بايدن برئاسة الواليات المتحدة. تكشف 

َتجّدد األمل لدى رئي بعدما  كّليًا،  توقفت  الفلمصادر مطلعة أن االتصاالت  السلطة  ، محمود يةين سطس 
عباس، في عودة مسار المفاوضات وإيقاف اإلدارة األميركية ضغطها السابق و»صفقة القرن«. وعلمت 
»األخبار«، من مصادر »حمساوية«، أن االتصاالت، التي كانت انخفضت بالتدريج، َتوّقفت أخيرًا، في  

على اآلن  ترّكز  إذ  المصالحة،  تذكر  ال  »فتح«  باتت  ا  حين  سّتتخذه  من    رةداإلما  الجديدة  األميركية 
 خطوات. 

لألمناء   الثاني  االجتماع  عقد  وتأجيل  للمصالحة،  ظهرها  إدارة  »فتح«  تواصل  أن  المصادر  وتتوقع 
جبريل   لفتح«،  المركزية  »اللجنة  سّر  أمين  أن  خاصة  لالنتخابات،  نفسه  والمصير  للفصائل،  العامين 

»إنهاء العقبات التي ُتؤّخرها«. مع ذلك،   تىح  حةّهل في المصالالرجوب، طلب من قيادة »حماس« التم
مارست األخيرة ضغوطًا على »فتح«، عبر االتصاالت الثنائية واإلعالم، لدفعها إلى تسريع المصالحة  

 بغّض النظر عن أّي مؤثرات، لكن هذا لم ينجح. 
يستعدّ  الرئيس  إن  قالت  »فتحاوية«  مصادر  نقلته  ما  مع  سبق  ما  التنسي  يتطابق  إلدارة  ا  معق  لعودة 

األميركية، وقبول تسلم أموال الضرائب »المقاصة« من اإلسرائيليين بعد توقفه عن تسلمها منذ قرابة عام  
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هذا  في  بايدن.  لفوز  الرسمي  اإلعالن  بعد  وتحديدًا  قريبًا،  الخطوات  هذه  يعلن  أن  على  عام،  ونصف 
السلطة   إن  رام هللا  حكومة  في  مصدر  قال  »السياق،  تسلم  عقب اصمقالفي صدد  الجاري  الشهر  ة« 

 مشاورات أفضت إلى عودة هذه األموال عبر وسيط أوروبي.  
 12/11/2020األخبار، بيروت، 

 
 فتح وحماس في القاهرة الستكمال المصالحة 

رام هللا: وصل وفدان من حركتي »فتح« و»حماس« إلى القاهرة، أمس، الستكمال مباحثات المصالحة.  
مصاد  لـ»الوقالت  مطلعة  محل  األق  شر ر  النقاط  جميع  على  االتفاق  إلى  يتطلعان  الوفدين  إن  وسط«، 

 النقاش، قبل إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا من أجل االنتخابات. 
صالح   لـ»حماس«  السياسي  المكتب  رئيس  نائب  سيرأسه  الذي  وفدها  إن  أمس،  »حماس«،  وقالت 

ات مع حركة »فتح« الخاصة بملف المصالحة الوطنية.  ار حو الء المباحثات و العاروري، يريد استكمال إجرا
لبناء استراتيجية نضال مشتركة ينخرط فيها الكل  وأكدت الحركة إصرارها على إنجاح الجهود المبذولة 

 الوطني الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الوطنية. 
الحرك رئيس  نائب  »حماس«،  حركة  وفد  الشيخ صالح  ويضم  الحية.  رو عاالة  خليل  فيها  والقيادي  ري، 

أحمد  اللجنة  وعضوي  الرجوب،  جبريل  المركزية  اللجنة  سر  أمين  يضم  »فتح«  حركة  من  وفد  ويقابله 
 حلس وروحي فتوح. 

 15/11/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 القدس: حوارات فتح وحماس في القاهرة إيجابية ومستمرة صحيفة 
الثالثاء، أن الحوارات بين قيادات من حركتي فتح وحماس    ة،نيطيت مصادر فلسكد أ  :خاص   -القاهرة  

بتوافق   القاهرة، "تجري في أجواء إيجابية وإصرار من الجانبين بضرورة الخروج  في العاصمة المصرية 
المطروحة وأهمها ملف االنتخابات". القضايا  الحوارات في حديث    على  المطلعة على  المصادر  وقالت 

منها سيخرج بيان    االنتهاءبرعاية المخابرات المصرية مستمرة وستتواصل، وعقب  ت  ءاقاقدس"، "إن الللـ"ال
 موحد وواضح حول النقاط التي سيتم االتفاق عليها". 

قرار   عباس  محمود  الرئيس  وإصدار  االنتخابات  ملف  على  تركز  الحوارات  أن  إلى  المصادر  وأشارت 
األم  اجتماع  قرارات  وتنفيذ  اعقدها،  العامين  أيلول/ عقي  لذ ناء  شهر  بداية  وبيروت  هللا  رام  بين  ما  د 

الشعبية   المقاومة  ومنها  تشكيلها،  على  االتفاق  تم  التي  باللجان  يتعلق  فيما  وخاصة  الماضي  سبتمبر 
من    الموحدة. قيادات  جانب  إلى  غزة  قطاع  من  وحماس  فتح  من  قيادات  يضم  الذي  الوفدان  ويبحث 
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وقالت المصادر، "إن قيادة الحركتين   ناء العامين للفصائل.ملألى  عقد جلسة أخر   الضفة والخارج إمكانية
 معنية بالخروج بنتائج واضحة قابلة للتنفيذ المباشر دون أي تلكؤ وأنه ال بديل عن المصالحة". 

 17/11/2020، القدس، القدس
 

 تبادل اتهامات بين فتح وحماس بالمسؤولية عن فشل جهود المصالحة 
حركتا »فتح« و»حماس« إلى تبادل االتهامات بالمسؤولية عن فشل جهود ت  اد ع  زبون:كفاح    -  رام هللا

قال  حين  وفي  الفلسطينيين.  لدى  التوقعات  سقف  ورفع  بـ»الوحدة«،  وعود  من  أسابيع  بعد  المصالحة، 
امة،  مسؤولون في »فتح« إن »حماس« أفشلت مباحثات القاهرة األخيرة بسبب موقفها من االنتخابات الع

 »حماس« إن عودة السلطة إلى االتصاالت مع إسرائيل »شكلت ضربة« لهذه الجهود.  فين لو قال مسؤو 
إن  الحوار،  إلى  وفدها  عضو  أيضًا  وهو  فتوح،  روحي  »فتح«،  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  وقال 

لتراجع تم  »حماس« تراجعت عن تفاهمات سابقة، مشيرًا في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إلى أن ا
التتالي في إجراء االنتخابات«. وأضاف: ن  أنل  »قب القاهرة، وأصبحت )حماس( ضد عملية  إلى  ذهب 

»ذهبنا إلى لقاء القاهرة من أجل وضع تواريخ إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، 
في قطاع   س«ما»حم فتوح قيادة  لكننا اصطدمنا بموقف حركة حماس بأنها تريد انتخابات متزامنة«. واته

غزة بإفشال المصالحة، قائاًل إن »سبب تعطيل ملف المصالحة ليس قادة )حماس( في الخارج، لكن من  
 القادة في غزة، وأتمنى أن يتغلبوا على هذا الخالف«.

وأقر عضو المكتب السياسي لحركة »حماس«، حسام بدران، بوجود خالف حول االنتخابات. وقال في  
محلية  حديث  متزامن،  غز ي  ف  إلذاعة  بشكل  ورئاسية  تشريعية  فلسطينية  انتخابات  تريد  »حماس«  إن  ة 

مع   أخيرًا  جرت  التي  االجتماعات  »خالل  وأضاف:  والشتات.  والخارج  الداخل  فلسطينيو  فيها  يشارك 
ة  حركة فتح، تم التوافق على قضايا عدة، وتم الوقوف عند قضية المجلس الوطني والدخول إلى منظم 

وأوضح أن »حماس« طالبت بأن تكون منظمة التحرير »هي األساس في التمثيل    ة«.نيطيلسالتحرير الف
والخالف حول  كافة«.  الفلسطيني  الشعب  فئات وفصائل  بحيث تضم  العالم،  دول  أمام كل  الفلسطيني 

توجيه ضربة  منظمة التحرير وتمثيل »حماس« فيها هو خالف قديم. واتهم بدران السلطة الفلسطينية بـ» 
 هود المصالحة وتحقيق الوحدة الداخلية بعودتها إلى نهج التنسيق األمني«.  لجة ير كب

 25/11/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 قيادة حماس بغزة تلتقي الوفد األمني المصري لبحث قضايا المصالحة ورفع الحصار
لدكتور خليل  ا  سةئاس األربعاء بر ، التقى وفد من قيادة حركة حما9/12/2020موقع حركة حماس،  ذكر  

اللواء أحمد عبد الخالق. ودار حوار معمق حول  بالوفد األمني المصري برئاسة  الحية، في مدينة غزة 
العديد من المواضيع والملفات، ومنها موضوع المصالحة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والشراكة والتفاصيل  

الحصار المفروض على قطاع غزة،    لفوم،  ن أجل تحقيقهاالمتعلقة بها، والجهود التي تبذلها مصر م
غزة،   في  أهلنا  معاناة  إنهاء  متطلبات  وتوفير  الحصار  رفع  بإجراءات  اإلسرائيلي  االحتالل  إلزام  وسبل 
يفي   بما  رفح  معبر  وفتح  كورونا،  جائحة  مواجهة  ومستلزمات  المختلفة،  القطاعات  احتياجات  وتوفير 

ة في تصريح صحفي بالوفد المصري، وقدرت عالًيا ركلحا  سفر. كما رحبت بحاجات الناس في التنقل وال
الداخلي،  الفلسطيني  والوضع  الفلسطينية  بالقضايا  المتعلقة  المواضيع  رعاية  في  المصرية  الجهود 

 ومتطلبات قطاع غزة.
األمني    "األيام" إن الوفد سن جبر، أن مصادر متعددة قالت لـ، ح10/12/2020األيام، رام هللا،  وأضافت  

ى خالل زيارته التي استمرت عدة ساعات قيادة حركة حماس. ولم يعلن الوفد عن نتائج  تقالي  المصر 
زيارته إلى غزة إال أن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال إن زيارة الوفد تأتي في سياق التواصل 

 المستمر بين حماس والقاهرة لبحث العديد من الملفات.
الفلسطيني في المخابرات لل ا  منالمصري كاًل    وضم الوفد األمني واء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف 

المصرية والعميد أحمد بديع. توجه الوفد األمني لدى وصوله إلى غزة مباشرة للقاء قيادة حركة حماس 
ومباحثات صفقة   التهدئة  ملف  محافظات غزة خاصة  التي تخص  القضايا  من  عدد  في  معها  والبحث 

 . يةائ والعالقة الثنالتبادل 
وقالت مصادر متعددة إن حركة حماس أبلغت الوفد األمني المصري غضبها من تعامل قوات االحتالل  
فيروس  لمكافحة  الالزمة  واألدوية  المعدات  إدخال  والتباطؤ في  فيروس كورونا،  مع غزة بشأن مواجهة 

اال  التي جرى  الكبيرة  المشاريع  تنفيذ  في  التلكؤ  إلى جانب  تنف كورونا  على  وقت  ف  هايذ تفاق  في  ي غزة 
 .سابق

 
 "القدس العربي": اتصاالت المصالحة لم تنجح بعقد جولة حوارات جديدة 

لم تنجحا، منذ   إلى أن حركتي فتح وحماس  المتوفرة حاليا  المعلومات  الماضي، وهو    17تشير  نوفمبر 
ول حلى  إلصدع، والتوصل  تاريخ آخر جلسة مصالحة عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، في رأب ال

في ظل  خاصة  المصالحة،  حوارات  في  االستمرار  أجل  من  االنتخابات،  ملف  بشأن  للطرفين  مرضية 
تمسك كل حركة بموقفها من طريقة إجراء تلك االنتخابات. وعلمت “القدس العربي” من مصادر مطلعة  
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القاهرة،  ت  راوانجح بعد فشل حأن اتصاالت بعد ذلك التاريخ جرت بين قيادات من الحركتين، لكن لم ت
 في الوصول إلى نقطة في منتصف الطريق، يجمع عليها الطرفان.

 13/12/2020القدس العربي، لندن، 
 
 "األجندة"خالفات حول مصرية"..   النشغاالت" الفصائل تأجيل حوار": العربي الجديد"

أبلغوا قيادات   ي،صر لمبرات العامة اقالت مصادر فلسطينية لـ"العربي الجديد"، إن المسؤولين بجهاز المخا
وفي الوقت   القادم.الفصائل بتأجيل الحوار الوطني الفلسطيني الذي كان مقررًا انطالقه في القاهرة السبت 

الذي قالت فيه المصادر الفلسطينية، "إن التأجيل جاء بسبب انشغاالت مصرية"، كشفت مصادر مصرية  
ين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة  ب  ات فهات النظر وخالخاصة، أن األمر جاء بسبب تباين في وج

مقررًا   كان  التي  والملفات  الحوار،  "أجندة"  حول  أخرى،  جهة  من  فتح  وحركة  جهة،    تناولها. من 
حماس،  وفدي حركتي  بين  منفصل  بشكل  التي جرت  التمهيدية  االجتماعات  أن  المصادر،  وأوضحت 

اليوم فشلت   المصريين  بالمسؤولين  التو وفتح  تحقيق  المصريون،  و   ق،اففي  المسؤولون  ما وجد معه  هو 
  االجتماعات.صعوبة الخروج باتفاق رسمي يمكن توقيعه بين قادة الفصائل عقب انتهاء 

وبحسب المصادر نفسها، فإن الخالفات بين حركتي فتح، وحماس تركزت حول ملفي إعادة إعمار قطاع  
لتعمير من خاللها، باإلضافة إلى ملف  ا  دةعامرور أموال إ   غزة، بعد تمسك السلطة الفلسطينية بضرورة

االنتخابات المؤجلة حيث تمسكت حماس وباقي الفصائل بضرورة إجرائها، وتشكيل حكومة من خاللها  
 المرتقبة. وعدم االكتفاء بتشكيل حكومة وحدة كمخرج للحوارات 

عيسى    انرو م  ة حماس بقيادةوكانت مصادر مصرية كشفت في وقت سابق أن وفدًا عسكريًا من حرك
رئيس أركان كتائب عز الدين القسام بصدد الوصول للقاهرة للمشاركة في مفاوضات غير مباشرة بشأن  

 تبادل األسرى.  
 2021/ 9/6، العربي الجديد، لندن

 
 "األناضول" تحصل على رؤية حركة حماس لحوارات القاهرة المؤجلة

الرؤ  نص  على  "األناضول"  حصلت  هللا:  قدمتهرام  التي  بالحوار    كةحر ا  ية  والمتعلقة  لمصر،  حماس 
 الفلسطيني الذي كان مقررا مطلع األسبوع القادم، وجرى تأجيله دون تحديد موعد جديد.

وجاءت الرؤية، التي خص بها "األناضول" مصدر فلسطيني مطلع، في سبع نقاط، من أبرزها مشاركة  
يد خالل ثالثة أشهر يكون من  جد ي  طنوتشكيل مجلس و الرئيس الفلسطيني شخصيا في حوارات القاهرة،  

 صالحياته التوافق على برنامج سياسي، وتشكيل قيادة وطنية مؤقتة تدير الشأن الفلسطيني كله.
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وفي رؤيتها تدعو "حماس" إلى سرعة عقد الحوار الوطني الشامل في القاهرة "بحيث يشارك فيه الرئيس  
منظ لفصائل  العامون  واألمناء  العباس،  التحرير  اإلسالمي، ين سطفلمة  والجهاد  حماس  وحركتا  ية، 

 وفصائل المقاومة الفلسطينية".
وترى الحركة أن ينطلق الحوار "على أساس ترتيب البيت الفلسطيني، بدءا بمنظمة التحرير الفلسطينية، 

فلسطيني  البيت الجامع للشعب الفلسطيني كله أينما وجد، بحيث يتم االتفاق وطنيا على مجلس وطني  
 فق، ويكون مجلسا انتقاليا لمدة عامين".والتباجديد 

ومعايير   أسس  تضع  خاصة،  وطنية  "لجنة  المجتمعون  ُيشكل  أن  الحركة  ترى  الهدف،  هذا  ولتحقيق 
تشكيل المجلس )الوطني(، ومن ثم تشرع )اللجنة( في تشكيله بالتوافق، ثم يكمل المجلس الجديد العمل 

التحر  الفلسطينيةلتشكيل هيئات منظمة  ذلك كله في غضون  ختلما  ير  يتم االنتهاء من    3لفة، على أن 
 أشهر من تاريخه". 

وتتضمن رؤية الحركة أيضا تشكيل "قيادة وطنية مؤقتة للشعب الفلسطيني، تشرع فوًرا في قيادة الحالة 
الشأن إدارة  مسؤولية  غيرها  دون  القيادة  هذه  وتتولى  تفاصيلها،  بكل  الفلسطينية  حتى    الوطنية  الوطني 

 ء من تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني والهيئات المنبثقة عنه". هانتالا
سواء  الفلسطينية،  الفصائل  لجميع  العامين  األمناء  من  المؤقتة  القيادة  تشكيل  يجري  أن  الحركة  وترى 

ثق  فصائل منظمة التحرير أو حركتي حماس والجهاد اإلسالمي وفصائل المقاومة األخرى، "على أن تنب 
 هدف تسهيل العمل ومتابعة الشأن الفلسطيني أواًل بأول."ب رةصغ عنه لجنة م

الشعبية   للمقاومة  موحدة  ميدانية  وطنية  لجنة  المؤقتة،  الوطنية  القيادة  ُتشكِّل  حماس  رؤية حركة  ووفق 
والضم،   والمستوطنين،  واالستيطان  القدس  تهويد  ضد  مكان،  كل  في  االحتالل  مع  االشتباك  "تقود 

 لوطنية لشعبنا". ا افهد ار لتحقيق األوالحص
وُتحيل رؤية حركة "حماس" للمجلس الوطني الجديد والهيئات المنبثقة عنه "مسؤولية االتفاق على شكل 
للمرحلة   السياسي  والبرنامج  الفلسطيني،  الوطني  العمل  واستراتيجية  وأدواته  الفلسطيني،  السياسي  النظام 

ا األهداف  إنجاز  يضمن  بما  الكبرى المقبلة،  الدولة  بنشعل  لوطنية  وإقامة  والتحرير  العودة  في  المتمثلة  ا 
 الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

 10/6/2021وكالة األناضول لألنباء، 
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 الفلسطينية ت باخا ور مسار االنتالفصل الثاني: تط
 

 بإجراء االنتخابات بحال نجحت لقاءات تركيا عريقات: مرسوم رئاسي قريباً 
الدين  -  عمان الفلسطينية صائب عريقات  :  نادية سعد  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  أمين سر  قال 

ت ءاقالل، بحال نجحت ااألربعاء، إن رئيس السلطة محمود عباس سيصدر مرسوما إلجراء االنتخابات 
وذكر عريقات في تصريحات إلذاعة "صوت فلسطين"، أنه    المنعقدة بين حركتي فتح وحماس في تركيا.

"بحال عاد وفد فتح من اجتماعاته مع حماس، ومعه الموافقة على إجراء االنتخابات العامة، فإنه سيكون 
 هناك مرسوم رئاسي فوري بهذا الخصوص". 

 24/9/2020، الغد، عّمان
 
 جراء انتخابات متدرجة إعلى فتح وحماس اتفاق   ":سطو األ الشرق "

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن المباحثات حول إجراء انتخابات عامة في األراضي الفلسطينية جرى  
في إسطنبول في تركيا في أجواء إيجابية للغاية، على قاعدة تذليل أي عقبات، وتم االتفاق مبدئيا على  

وأضافت المصادر لـ»الشرق األوسط«، أن »المسؤولين في   نسبية الكاملة.الأ  بد متدرجة على م  انتخابات 
حركتي )فتح( و)حماس(، مصرون على إنجاز اتفاق خالل فترة قصيرة. ويوجد اتفاق عام على إصدار 

عن    وتلقى عباس أنباء إيجابية  أيام«.  10الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بذلك خالل  
كيا. وعلقت المصادر بقولها: »كان هناك تقدم واختراق حقيقي في الحوار الذي قاده من  تر ي  ف  المباحثات 

الرجوب   جبريل  )فتح(  حركة  هنية  و طرف  إسماعيل  )حماس(،  طرف  ومن  فتوح،  صالح  و روحي 
ف ذلك  العاروري«. وتابعت، أن ثمة تفاهما واضحا هذه المرة حول أهمية طي صفحة الخالفات مهما كل

تناز  يصل   ت.المن  أن  »يتوقع  وأضافت  في قطر.  المباحثات  تستكمل  أن  يفترض  المصادر،  وبحسب 
اليوم الرجوب وهنية إلى قطر من أجل مزيد من المباحثات، وفي إطار الحصول على دعم كذلك لبعض  

 المسائل«.
 24/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 شهور 6 خاللبي نسالل ى أساس التمثي جراء االنتخابات علإفتح وحماس اتفقتا على 

)وفا(ذكرت   الفلسطينية  والمعلومات  األنباء  من  24/9/2020،  وكالة  اللجنة  :  رام هللا،  أمين سر  أعلن 
 إلجراءالمركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، عن توصل حركتي "فتح" و"حماس" التفاق واضح  

وقال الرجوب في مقابلة    شهور.  6وز  جايت  تدرج مترابط الاالنتخابات على أساس التمثيل النسبي، ووفق  
الرئيس محمود عباس،   دعوة  "ننتظر  الخميس،  فلسطين  تلفزيون  للفصائل    لألمناءصحفية مع  العامين 
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  المبدأ، وتثبيت اآلليات، ابتداء من إصدار المرسوم الرئاسي وحتى المرحلة النهائية".  إلقرارالفلسطينية،  
حوا "اجرينا  استر وأضاف:  وطنيا  لرؤية    يا يجات را  وتوصلنا  اسطنبول،  في  الفلسطينية  القنصلية  في  مكثفا 

واضحة آلليات بناء الشراكة الوطنية من خالل انتخابات وفق التمثيل النسبي، تبدأ بانتخابات المجلس 
 طيع". التشريعي، ثم الرئاسية، وأخيرا المجلس الوطني، حيث نستطيع االنتخاب، وبالتوافق حيثما ال نست

ة االولى جزء من المجلس الوطني، لما يتمتع به اعضاء المجلس التشريعي من عضوية  حلمر الوقال: "
وأضاف: المطلوب عقد اجتماع خالل    اصيلة في المجلس الوطني، وهذا شكل نقلة في الحوار الوطني".

الوطنية    لألمناءاسبوع   الشراكة  بناء  مسيرة  مواصلة  آليات  على  لالتفاق  على  العامين  ع  رو مشالمرتكزة 
 الدولة ومشروع المقاومة الشعبية لمواجهة "صفقة القرن" والضم والتطبيع واالحتالل. 

عن  24/9/2020،  الجزيرة.نتوأضافت   هللا  رام  من  صادق،  لحركتي  :  ميرفت  مشترك  بيان  فتح  أعلن 
أيام.  وحماس الفلسطينية خالل  للفصائل  تقديمها  يتم  أالجز   وعلمت   إنضاج رؤية متفق عليها  ن  يرة نت 

وقال   الرؤية مرتبطة بالدعوة النتخابات تشريعية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.ه  هذ 
البيان إن البحث تركز حول المسارات التي اتُفق عليها في مؤتمر األمناء العامين للفصائل الفلسطينية  

قد جرى "إنضاج رؤية  ف  ن،تيوحسب الحرك  ت.الذي انعقد مطلع سبتمبر/أيلول الجاري في رام هللا وبيرو 
متفق عليها" وسيتم اإلعالن النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء األمناء العامين برعاية الرئيس  

 ن األول، ليبدأ تطبيقها بعده مباشرة. ير تش  عباس، على أال يتجاوز األول من أكتوبر/
 

  أيام 110حتاج ي يةيعر لة األولى التشاإلعداد للمرح  :لجنة االنتخابات الفلسطينية 
رام هللا: قالت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، إنها جاهزة لعقد االنتخابات في األراضي الفلسطيني 

أيام إلنهاء المرحلة األولى من االنتخابات.    110فور إصدار المرسوم الرئاسي، مؤكدة أنها تحتاج إلى  
الت المدير  أنوأوضح هشام كحيل  للجنة،  الرئاسية، ولكنها  ستم  هانفيذي  تليها  التشريعية،  عدة لالنتخابات 
 تنتظر صدور المرسوم الرئاسي.

 27/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 : قطر وتركّيا قّدمتا لعّباس خطة مصالحٍة بين فتح وحماس تقضي بتقاسم السلطة  قناة عبرية
فت بأّنها رفي بالتلفزيون العبرّي   "12ـ"، أّكدت القناة الهللام راعة الُمستوى في نقاًل عن مصادر فلسطينّيٍة ُوصِّ

عملية   تّتم  لموجبه  اقتراًحا  مازن(  )أبو  عّباس  محمود  الفلسطينّية،  السلطة  لرئيس  قّدمت  قطر  دولة  أّن 
ن  تقاسم السلطة في كلٍّ من الضّفة الغربّية الُمحتّلة وقطاع غّزة بين حركتْي فتح وحماس، شريطة أْن تكو 

ْين قائمًة على مبدأ الندّية والتساوي بينهما، كما قالت المصادر الفلسطينّية، التي  كت حر الالمحاصصة بين  
 أضافت أّن االقتراح الجديد تّم تقديمه إلى عّباس بتشجيٍع من تركّيا.
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الم عن  نقاًل  يعاري،  إيهود  الُمستشرِّق  العبرّي،  التلفزيون  في  األوسط  الشرق  شؤون  ُمحلِّل  صادر  وقال 
راح القطرّي المذكور يتحّدث عن إعداد قوائم مشتركة لحركتْي فتح وحماس حول المقاعد  قتالا  عينها، إنّ 

أوضح    132الـ كما  االنتخابات،  بعد  ُمباشرًة  ُمشتركٍة  وتشكيل حكومٍة  الفلسطينّي  التشريعّي  المجلس  في 
القطر   يعاري. إّن االقتراح  قائاًل  الُمستشرِّق اإلسرائيلّي  تقديمه فوتابع  تّم  لممثلْين  عاالي  ّي  الدوحة،  صمة 

 اثنين من حركة فتح، جبريل الرجوب، وروحي فتوح.
في الوقت عينه، أضاف التلفزيون العبرّي أّنه طبًقا للمصادر الفلسطينّية المطلعة فإّن )أبو مازن( عاقد 

يّتم فيه إعفاء ممثلي   الفلسطينّي بشكٍل    من س  ومرشحي حركة حماالعزم على تغيير قانون االنتخابات 
الفلسطينّي، ا للشعب  الشرعّي  الممثل  هي  الفلسطينّية  التحرير  منظمة  أّن  مفادها  وثيقة  على  لتوقيع 

وباإلضافة إلى ذلك، ال ُيجبرون على أّنهم يعترفون بإعالن االستقالل الفلسطينّي والقوانين األساس التي  
 . تعتمدها السلطة في رام هللا

ُذكر   ما  الخُعالوة على  أشار  تّم  اإلر  بيآنًفا،  التي  التفاهمات  بحسب  أّنه  إلى  تقريره  سرائيلّي في سياق 
التوّصل إليها في إسطنبول بين حركتْي فتح وحماس، فإّن الوحدة الجديدة ستسمح للسلطة الفلسطينّية ألْن  

طاع، ولن تُحّل  تحكم قطاع غّزة، ولكن بالُمقابِّل لن تتنازل حركة حماس عن السالح الذي تمتلكه في الق
 العسكرّي )كتائب الشهيد عّز الّدين القّسام(.  احجنال

 1/10/2020رأي اليوم، لندن، 
 
 الجتماع األمناء العامين  : االتصاالت بين فتح وحماس لم تحدد موعداً "القدس العربي"

صاالت  “القدس العربي”: علمت “القدس العربي” من مصادر مطلعة، أنه برغم االجتماعات واالت  –غزة  
الثنائية أو العامة، إال أنه لم يجري بعد تحديد موعد نهائي لعقد االجتماع القادم لألمناء ء  واس  الفصائلية

إجراء  موعد  لتحديد  رئاسي  مرسوم  إصدار  مع  مترافق  سيكون  والذي  الفلسطينية،  للفصائل  العامين 
أكثر من  ل  قبس  قيادات فتح وحمااالنتخابات العامة، التي جرى التوافق عليها خالل لقاءات عقدت بين  

 أسبوع في تركيا. 
بترتيبات   لها عالقة  االجتماعات،  تعترض عقد  تزال  فنية” ال  ان هناك “خالفات  إلى  المصادر  وتشير 
الخاص  الرئاسي  المرسوم  إصدار  يعيق  ما  وهو  عليه،  ستقوم  الذي  واألساس  العامة،  االنتخابات  عقد 

وتها الستضافة اجتماع األمناء العامين، دعى  علعتذار من روسيا  بالعملية. وترجح المصادر أن يتم اال 
الجديدة،  الفلسطينية  الرؤية  وفق  االجتماع،  تكون هي حاضنة  أن  القاهرة على  السابق في  التوافق  بعد 

 التي تقوم على أساس أن الحوار يجري بال رعاية أو وصاية من أي طرف.
 12/10/2020، لندن، القدس العربي
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 ة الوطنية من خالل االنتخاباتاكشر الزامه ببناء الت يؤكدعباس 
محمود عباس، الخميس، عضوي اللجنة المركزية لحركة "فتح"    ية فلسطينال  السلطةاستقبل رئيس  :  رام هللا

جبريل الرجوب، وروحي فتوح، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، واستمع إلى تقرير مفصل حول ما جرى  
القاه  لقاءات  مخرجات  "حمامن  حركة  مع  ومصر،   عباسوعبر    .س"رة  السيسي،  لموقف  تقديره  عن 

 لرعايتهم وجهدهم غير المسبوق، في رعاية المصالحة الفلسطينية. 
أن خيار إنهاء االنقسام وبناء الشراكة هو خيار استراتيجي ال رجعة عنه بالنسبة لحركة "فتح"   عباسوأكد 

بالتفاه ملتزمة  "فتح"  أن  على  مشددا  ت وأطرها،  التي  كافة  والدوحة ف  قت حقمات  اسطنبول  حوارات  ي 
"فتح"   بين حركتي  اسطنبول  وتفاهمات  للفصائل،  العامين  األمناء  اجتماع  ومخرجات  ودمشق،  وبيروت 

كافة. الوطني  العمل  عليها فصائل  التي صادقت  أكد    و"حماس"  ببناء    عباس كما  الال مشروط  التزامه 
ل للمجلس التشريعي، وثم انتخابات رئاسية،  املكا   بالتمثيل النسبيالشراكة الوطنية من خالل االنتخابات  

للقانون. وفقا  والترابط  بالتتالي  الوطني  المجلس  انتخابات  خالل    وثم  من  الشراكة  بناء  مسار  إن  وقال 
إقليمية، أو دولية. بأية تحوالت  يتأثر    عباس وطالب    الحوار الوطني الشامل والثنائي خيارنا األول، وال 

ركة بمواصلة الحوار الوطني الشامل والثنائي على قاعدة ما اتفق عليه،  لحا   فد وأعضاء و جبريل    اللواء
الفلسطيني. السياسي  النظام  مكونات  كل  في  الكاملة  الوطنية  الشراكة  بناء  إلى  عباس  ودعا    وصوال 

أخرى،  أية مصلحة  على  الوطن  تغلب مصلحة  أن  إلى  "حماس"  مقدمتها  وفي  الوطني  العمل    فصائل 
الم هذا  أن  فلسطين   هور  ساحيث  دولة  أرض  على  واالستقالل  السيادة  تجسيد  يحقق  الذي  الوحيد 
 وعاصمتها القدس.

 19/11/2020(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 "الجزيرة": تفاصيل تنازل حماس عن شرط االنتخابات المتزامنة لتحقيق المصالحة الوطنية 
جئ، تنازلت حركة حماس عن شرط إجراء انتخابات  فام   كلغير مقدمات، وبشغزة: من    –رائد موسى  

مطلب  على  موافقتها  وأعلنت  التحرير،  لمنظمة  الوطني  والمجلس  والرئاسة  التشريعي  للمجلس  متزامنة 
رئيس السلطة الوطنية محمود عباس بإجرائها على التوالي. وبررت حماس موقفها الجديد بأنه استجابة  

)دو   4لتدخالت   وتر ل  وقطر  االنتخابات  ور ا  كيمصر  بإجراء  البلدان  هذه  من  ضمانات  وتلقيها  وسيا( 
 شهور، واإلشراف عليها لضمان نزاهتها.  6الثالث بالتتابع في غضون  

وكشف مصدر مسؤول في حماس للجزيرة نت أن الحركة كانت تخشى أن يتنصل عباس من استكمال 
ت بعد  االنتخابية  االستحقاقات  باقي  بعقد إجراء  مراده  المصدر،  نت الا  حقيق  وقال  أوال.  التشريعية  خابات 

مفضال عدم الكشف عن هويته، إن التحرك الحالي نحو المصالحة جاء بمبادرة من عباس نفسه الذي 
طلب رسميا من الدول األربع التدخل لدى حماس الستئناف جهود المصالحة، وإنهاء االنقسام المستمر  
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المصالحة الوطنية بالنسبة لحماس "خيار استراتيجي"  ن  أ  كد ت. وأاالنتخابا  عبر بوابة 2007منذ منتصف  
وأنها لهذا السبب لم تتردد في االستجابة لهذه المبادرة، ولتدخالت الدول، لكنها أرادت "ضمانات" تحقق  

إسماعي للحركة  السياسي  المكتب  بين رئيس  المتبادلتين  للرسالتين  التي أفضت  وهي  والنزاهة،  ل  العدالة 
-وقال وصفي قبها القيادي البارز في حماس والوزير السابق بحكومتها العاشرة  .  اسعبهنية والرئيس  

إن المطلوب اآلن من الرئيس إصدار مراسيم بتحديد مواعيد االنتخابات التي تبدأ بالمجلس    -للجزيرة نت 
ادي قيالح  ت وقانونها، أوضالتشريعي، ومن ثم الرئاسة، وتنتهي بالمجلس الوطني. وبشأن آليات االنتخابا

 في حماس أنه جرى التوافق مسبقا بين القوى والفصائل على إجرائها وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
أن الحركة لم تكن    -للجزيرة نت -ومن جانبه أكد المحلل السياسي المقرب من حماس إبراهيم المدهون  

المستمر مع كل المبادرات ا  به او وهذا ما يفسر تجترغب في أن يستمر أمد االنقسام طوال هذه السنوات،  
والجهود. وبخصوص الموقف الجديد، فقد فّسره المدهون بأن حماس تلقت من الدول الوسيطة ضمانات  
بإجراء   استكمالها  من  ويتنصل  التشريعية،  باالنتخابات  عباس  الرئيس  يكتفي  بأن  مخاوفها  بددت 

 االنتخابات الرئاسية والمجلس الوطني. 
 4/1/2021، نت.يرةجز ال

 
 عباس يبحث مع رئيس لجنة االنتخابات المركزية مواعيد االنتخابات التشريعية والرئاسية 

الفلسطينية محمود عباس، السبت، رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا   رام هللا: استقبل رئيس السلطة 
والرئاسية   التشريعية  االنتخابات  مواعيد  في  التباحث  تم  حيث  الوطني  ناصر،  قانون،  الق  وفوالمجلس 

لتواريخ محددة، وسيعقد خالل  مقترحا  ناصر  وقدم  الوطني.  الكل  االتفاق عليه مع  تم  لما  تأكيدا  وذلك 
المراسيم في   بإصدار  ليقوم عباس  المركزية، وذلك  أسبوع من اآلن، اجتماع آخر مع لجنة االنتخابات 

يتبعه  20موعد أقصاه   الثاني/يناير الجاري،  ل العملية االنتخابية. وجدد حو ل  ائا حوار بين الفصكانون 
 عباس التأكيد على مواقفه بتعزيز الوحدة الوطنية من خالل عملية انتخابات حرة ونزيهة. 

 9/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 يومًا من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي  120ناصر: إجراء االنتخابات يحتاج 
لجنة  :  رام هللا العام  تخ ناال عقدت  مقرها  في  اجتماعًا  أمس،  ناصر،  حنا  الدكتور  برئاسة  المركزية  ابات 

آخر   لبحث  غزة،  مدينة  في  أعضائها  مع  كونفرنس(  )فيديو  التلفزيوني  الربط  تقنية  وعبر  بالبيرة، 
 المستجدات المتعلقة باالنتخابات العامة التشريعية والرئاسية المزمعة.

ناصر، خ االجتماع،وأطلع  السبت،  ا  اءعضأ   الل  بالرئيس محمود عباس مساء  لقائه  نتائج  للجنة على 
والذي جرى خالله التباحث في مواعيد االنتخابات، حيث قدمت اللجنة خالل االجتماع مقترحات لتواريخ  
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إلى   تحتاج  أنها  القانون  120محددة، مبينًا  للمدد  المرسوم، إلجرائها وفقًا  تاريخ صدور  التي  يومًا من  ية 
عليه  لجنة نو قاا  نص  وأكدت  "كورونا".  جائحة  العامة ضمن  السالمة  واعتبارات  العامة،  االنتخابات  ن 

االنتخابات المركزية جاهزيتها التامة وجاهزية طواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة إلجراء االنتخابات  
 العامة، فور صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعدها.

 11/1/2021م هللا، األيام، را
 

 عباس يصدر قرارًا بقانون بتعديل قانون االنتخابات العامة 
رام هللا: أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اإلثنين، قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون  

التي تجري على قدم   2007( لسنة  1رقم ) التحضيرات  ذلك في سياق  العامة. ويأتي    بشأن االنتخابات 
 دمة. كما أصدر ثالثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.  قاالت وساق لالنتخابا

 11/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 % 26كحيل: تعديالت قانون االنتخابات حّلت إشكال "التزامن" ورفعت "كوتة" المرأة إلى 
االنتخابات المركزية إن التعديالت التي أقرها    نةلجل  المدير التنفيذي"األيام": قال هشام كحيل    -رام هللا  

بشأن االنتخابات العامة، تعديالت مهمة، ألنه    2007( لسنة  1الرئيس محمود عباس على القانون رقم )
تزامن   عدم  تعديل  بسبب  المواطنين،  قبل  من  طعن  موضع  المراسيم  ستكون  التعديالت  هذه  دون  من 

 ليه القانون السابق. ع نص ي  وم واحد كما كاناالنتخابات في ي
باالنتخابات   تبدأ  بحيث  االنتخابية،  العملية  تنفيذ  يتمشى مع  البند حتى  تعديل هذا  تم  بالتالي  وأضاف: 

% بداًل من  26التشريعية ثم الرئاسية، كما تضمنت التعديالت محاور أخرى كزيادة "كوتة" المرأة لتصبح  
 ترشح.% وترتيب ذلك في قوائم ال20

لـ"األيام": لم تتضمن التعديالت أي شيء يتعلق بالقدس التي ستكون مشمولة بالقوائم  ع  طلم  وقال مصدر
لن  القدس  أن  إلى  الفتًا  واحدة،  انتخابية  كدائرة  الوطن  االنتخابات ضمن  في  ستشارك  التي  االنتخابية 

الت هي  والقوائم  الفصائل  وأضاف:  االنتخابات.  إجراء  أمام  مشكلة  أعضتكون  ضم  ستراعي  ي  ف  اءي 
 قوائمها من شخصيات وطنية ووجهاء من مدينة القدس. 

 13/1/2021األيام، رام هللا، 
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 يوليو  /والرئاسية أواخر تموز مايو   /"األيام": االنتخابات التشريعية سُتجرى أواخر أيار
م  سي يام المقبلة مراقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ "األيام" إن الرئيس محمود عباس سيصدر خالل األ

ورئاسية.با تشريعية  النتخابات  مطلع    لدعوة  التشريعية ستجري  االنتخابات  ان  الى  المصادر،  وأضافت 
   الثلث الثالث من شهر أيار المقبل في حين ستجرى االنتخابات الرئاسية نهاية شهر تموز المقبل.

 14/1/2021، األيام، رام هللا
 

 اتاب تخن عديالت قانون اال لجنة االنتخابات تتسلم وتنشر ت
( 1قالت لجنة االنتخابات المركزية يوم األربعاء إنها تسلمت قرار بقانون بشأن تعديل قرار بقانون رقم )

أنها   2007لسنة   مؤكدة  القرار،  نص  الرسمية  موقعها  على  اللجنة  ونشرت  العامة.  االنتخابات  بشأن 
بمقتضاه. واليوم الفتوى  ]أمس[  ستعمل  ديوان  العدد  ، أصدر  الرسمية 23)ز  تامموالتشريع  الجريدة  ( من 

"الوقائع الفلسطينية". وقالت رئيس الديوان إيمان عبد الحميد في بيان، إن العدد تضمن القرار بقانون رقم 
 م، بشأن االنتخابات العامة.2007( لسنة 1م، بتعديل قرار بقانون رقم )2021( لسنة 1)

 13/1/2021، فلسطين أون الين
 

 الفلسطيني  الجديدة على قانون االنتخاباتت الديالتع ":وسطق األ الشر"
شملت التعديالت الجديدة على قانون االنتخابات، أنه إذا تعذر إجراؤها بالتزامن، فستجرى كل   رام هللا:

بمراسيم منفصلة ومواعيد مختلفة. وجاء في التعديل   في السلطة الفلسطينية  من »التشريعية« و»الرئاسية«
أشهر من انتهاء واليته أو والية    3مرسومًا رئاسيًا خالل مدة ال تقل عن    ينسطفليصدر رئيس دولة  أنه »

  المجلس التشريعي، بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أو أي منهما، ويحدد موعد االقتراع«. 
، ري لسوام المباشر الحر  وتضمنت التعديالت نصًا بأنه »تجرى االنتخابات لمنصب الرئيس باالقتراع العا 

ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على األغلبية المطلقة ألصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم  
يحصل أي من المرشحين على األغلبية المطلقة، ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى األصوات، إلى 

لى، وفق الجدول الزمني الذي  و األة النهائية للدور  يومًا من إعالن النتائج  15دورة انتخابية ثانية تجرى بعد 
تحدده اللجنة، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى األصوات«. وتضمنت التعديالت 

 تغييرًا في طريقة االنتخاب، بحيث تصبح وفق القوائم فقط.
 15/1/2021، الشرق األوسط، لندن
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 لعامة على ثالث مراحلا اتابالنتخعد إجراء ابتحديد مو  رئاسياً   يصدر مرسوماً  عباس
)وفا(ذكرت   الفلسطينية  والمعلومات  األنباء  من  15/1/2021،  وكالة  هللا،  رئيس  :  رام    السلطةأصدر 

العامة على ثالث مراحل.   يةفلسطين ال االنتخابات  إجراء  الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن    محمود عباس، 
، على 31/7/2021، والرئاسية بتاريخ  22/5/2021شريعية بتاريخ  وبموجب المرسوم ستجرى االنتخابات الت

أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة األولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على  
في   الوطني  المجلس  استكمال  يتم  الفلسطينية    31/8/2021أن  التحرير  لمنظمة  األساس  النظام  وفق 

لجنة االنتخابات    عباسوجه  و   مجلس الوطني حيثما أمكن.الت  بابحيث تجرى انتخا والتفاهمات الوطنية،  
وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطالق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس،  

 والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.
األ وأضافت   هللامن    ،15/1/2021  ،لألنباءناضول  وكالة  ع رام  لجنة  :  الرجوب ض  عو ن  ،  مدير  قال 

االنتخابات المركزية هشام كحيل في تصريح لألناضول، إن "المرسوم تضمن إجراء االنتخابات التشريعية  
 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني )برلمان منظمة التحرير( في   31مايو/ أيار، والرئاسية في  22في 
آب    31 اال  وأضاف كحيل،  ".2021أغسطس/  لجنة  إجراء  س  ات اب نتخأن  تسبق  التي  المراحل  فورا  تبدأ 

االنتخابات، وفق نص القانون الفلسطيني، بما في ذلك تحديد الجداول الزمنية لتحديث سجل الناخبين، 
 وغيرها. 
حماس،  ونقل   حركة  بشأن  :  15/1/2021موقع  الرئاسية  المراسيم  بصدور  "حماس"  حركة  رحبت 

حركة حرصها الشديد على الوأكدت    تشريعي، والرئاسة.الس  جللس الوطني، والماالنتخابات العامة: المج
قيادته  اختيار  في  المطلق  الحق  الفلسطيني صاحب  الشعب  يحقق مصلحة  بما  االستحقاق  هذا  إنجاح 

هذا    وممثليه. إلى  للوصول  العقبات  كل  تذليل  على  الماضية  األشهر  طوال  عملنا  إننا  الحركة  وقالت 
 منا بأن العهدة للشعب، وفي يد الشعب.  اانً يما مرونة عالية إاليوم، وأبدين

وشددت على أهمية تهيئة المناخ النتخابات حرة نزيهة يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود 
القدس  في  كاملًة  االنتخابية  العملية  استكمال  في  تردد  دون  المضي  وشفافية، مع ضرورة  عدالة  وبكل 

والخارج إعوالداخل  إلى  وصواًل  وطنية  بنة  اد ،  استراتيجية  على  واالتفاق  الفلسطيني  السياسي  النظام  اء 
شامل  وطني  حوار  عقد  في  اإلسراع  يتوجب  كله  ذلك  ولتحقيق  الصهيوني،  االحتالل  لمواجهة  شاملة 

 يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء. 
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   حوارات القاهرة لجنة االنتخابات تعقد لقاءات مع الفصائل تسبق
العامين  :  هللام  را األمناء  مع  اجتماعا  هللا،  رام  مدينة  في  األحد،  المركزية،  االنتخابات  لجنة  عقدت 

السياسية. األحزاب  وممثلي  الجداول    للفصائل  على  الفصائل  ممثلي  ناصر،  حنا  اللجنة  رئيس  وأطلع 
العامة   لالنتخابات  القانونية  المدد  تتضمن  التي  وال  2021الزمنية  التي  يةاسرئ)التشريعية،  والترتيبات   ،)

ستجريها اللجنة خالل الفترة الحالية والقادمة ضمن التحضير لالنتخابات، وفي مقدمتها تسجيل الناخبين  
كأولى مراحل العملية االنتخابية، التي ستنطلق رسميا في العاشر من شباط المقبل وتستمر لمدة خمسة 

النا تسجيل  أن  إلى  منوها  الكتر أيام،  بشكل  للجنة.متي  ونخبين  االلكتروني  الموقع  حاليا على  وبّين    اح 
المقرر إجراؤها في   الغربية ومن  اليوم في الضفة  التي تجري  الفصائل  ناصر أن هذه االجتماعات مع 

 قطاع غزة. 
، في شقيها 2021وقد أعلن رئيس لجنة االنتخابات حنا ناصر، عن الجدول الزمني لالنتخابات العامة  

فبراير    10ي تبدأ أولى مراحلها بعملية التسجيل في المراكز، وتنطلق صباح يوم  لتوا،  سيتشريعي والرئاال
يوم   مساء  للتشريعية    14ولغاية  ستكون  لالنتخابات  التسجيل  عملية  أن  إلى  مشيرا  الشهر،  ذات  من 

 اللجنة. والرئاسية، وبّين أن عملية التسجيل ستكون بشكل إلكتروني، وأنها متاحة على موقع
تم نشر سجل الناخبين االبتدائي من صباح األول من مارس ولمدة ثالثة أيام، على أن  سيه  أنوأوضح  

  23يوم، على أن يتم إعالن النتائج األولية يوم    12مارس ولمدة    20يفتح باب الترشح من صباح يوم  
لى  ع  م،يو   12ونيو، ولمدة  مايو، فيما سيفتح باب الترشح لالنتخابات الرئاسية صباح يوم السادس من ي

يوما. فيما سيكون االقتراع المسبق    21أن تبدأ الدعاية االنتخابية من صباح يوم التاسع من يوليو ولمدة  
من ذات الشهر، وإعالن النتائج األولية يوم األول من    31يوليو، واالقتراع الهام يوم    29لقوى األمن يوم  

 أغسطس. 
، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في العاصمة  يةكز مر ة االنتخابات الوفي السياق أيضا، أعلن رئيس لجن

المصرية القاهرة بعد أسبوع، وذلك لحل المشاكل الفنية العالقة الخاصة باالنتخابات، مؤكدا أن التعديالت  
توافق  بعد  جرى  االنتخابات  مرسوم  وإصدار  ومهمة،  عصرية  تعديالت  تعتبر  االنتخابات  قانون  على 

إلجراء االنتخابات في القدس”، غير أنه أشار إلى وجود “خطط بديلة” ت ناماه قال إنه “ال ض وطني، لكن
 إلجراء االنتخابات في المدينة المحتلة، في حال رفضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي السماح بذلك.

 17/1/2021، القدس العربي، لندن
 

 تبا خانتكة القدس في اال السلطة الفلسطينية تلقت تطمينات بمشار ": الشرق األوسط"
قالت مصادر لـ»الشرق األوسط« إن السلطة الفلسطينية حصلت على تطمينات من دول أوروبية وعربية  

وأكدت المصادر أن دواًل    من أجل إجراء االنتخابات في القدس، لكنها لم تحصل على موافقة إسرائيلية.
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نتخابات الفلسطينية  الا  نةوقال رئيس لج  ت.وجهات وعدت بتمكين المقدسيين من المشاركة في االنتخابا
المركزية، حنا ناصر، إنه »ال ضمانات إلجراء االنتخابات في القدس المحتلة حتى اللحظة«، لكنه أمل  
في أن تجري من خالل ضغوط محددة، وأضاف: »هناك خطط بديلة نحتاج إلى بحثها مع الفصائل، 

 المشاركة في االنتخابات«.  منس قد يتمكن أهالي ال جميعها بشأن االنتخابات في القدس، إذ يجب أن
 18/1/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 حوار القاهرة.. ملفات انتخابية شائكة بانتظار الفصائل الفلسطينية 

إن األخيرة تنتظر دعوة مصرية    ،قالت مصادر من الفصائل الفلسطينية للجزيرة نت :  غزة  -  رائد موسى
شباط المقبل، وسترسم نتائجه    يكون مطلع فبراير/ن  أ  جحلحوار، والذي ير رسمية تحدد تاريخ انطالق ا

  مراحل متتالية.   3مالمح المرحلة المقبلة على ضوء المرسوم الرئاسي الذي حدد مواعيد االنتخابات على  
أيام وال يزيد على    3وعلمت الجزيرة نت من مصادر متطابقة أن الحوار سيكون محددا بسقف زمني من  

الملف  ..أسبوع أبرز  الحوار    لىع  ات ومن  السابقة -أجندة  المصادر  المخوالن    -حسب  واألمن  القضاء 
االنتخابية،   والقوائم  االنتخابية،  الدعاية  وحرية  العامة  والحريات  وحمايتها،  االنتخابات  على  باإلشراف 

منعت إسرائيل    وانتخابات القدس المحتلة، وسبل تمكين المقدسيين من المشاركة ترشحا وانتخابا في حال
التي    هااءجر إ الدول  في  المتاحة  والبدائل  )البرلمان(،  الوطني  المجلس  انتخابات  وآليات  المدينة،  داخل 

 تمنع إجراء االنتخابات على أراضيها مثل األردن. 
   19/1/2021، الجزيرة.نت

 
 اتصاالت جدية بين فتح وحماس إلقرار "وثيقة شرف" 

س، لقاءات واتصاالت داخلية وخارجية،  ماوحح  بار في حركتي فت على أكثر من صعيد يجري مسئولون ك 
تهدف إلى إنجاح جلسة الحوار المهمة التي ستعقد بدايات الشهر القادم في القاهرة، لالتفاق على آلية  

يوم   تقرر عقدها  التي  االنتخابات  وطنية إلنجاح  القادم  22ورؤية  مايو  في    .من شهر  التركيز  ويجري 
جاح الحوار الشامل الذي تشارك فيه كل الفصائل في العاصمة  إن ة  فية حاليا، على كياالتصاالت القائم

التي  الشرف  لـ”وثيقة”  الرئيسة  البنود  بلورة  القادم، وذلك من خالل  الشهر  بدايات  القاهرة، في  المصرية 
تخابات في  ستقر في اجتماع القاهرة، الذي يشارك فيه األمناء العامون، والتي تشمل إلى جانب عقد االن

محددة، تسهيل كل الطروف واألوضاع في الضفة وغزة من إنجازها دون أي خالفات تعيق  الا  دهمواعي
ومن بين ما يجري الحديث حوله هو شمول الوثيقة ببنود، تمنع األطراف المتنافسة في االنتخابات،   .ذلك

بي”،  عر الس  وعلمت “القد   .كلعلى استخدام أساليب التجريح أو أي شيء يغذي روح الفتنة ويختلق المشا
األوروبية،   القارة  في  مؤثرة، خاصة  دولية  إلى عدة عواصم  مبعوثين  بإرسال  سيبدأ  عباس،  أن محمود 
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للطب منها التدخل من أجل انجاح االنتخابات، وضمان عدم وضع إسرائيل أي عراقيل تعيق العملية،  
 .خاصة في القدس المحتلة

 21/1/2021القدس العربي، لندن، 

 
 لبرلمان األوروبي دعوة رسمية للرقابة على االنتخابات الفلسطينية واد حاسلم االتي ناصر

األوروبي  :  رام هللا والبرلمان  األوروبي  لالتحاد  رسمية  دعوة  األحد،  المركزية،  االنتخابات  لجنة  سلمت 
الفلسطينية   االنتخابات  على  خال  .2021للرقابة  ناصر،  حنا  االنتخابات  لجنة  رئيس  تسليم  وأكد  ل 

ثل االتحاد األوروبي سفين كون فون بورغسدورف، على أهمية الرقابة الدولية على العملية  ممل  ين الدعوت
 االنتخابية، داعيًا كافة الجهات والمؤسسات الدولية للمشاركة في الرقابة على العملية االنتخابية. 

  24/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تحادات البرلمانية للمشاركة في الرقابة على االنتخاباتاال و دعفلسطيني" يني ال"الوط
اإلقليمية   البرلمانية  االتحادات  من  لعدد  دعوات  الزعنون،  سليم  الفلسطيني  الوطني  المجلس  رئيس  وجه 

دولة والدولية للمشاركة في الرقابة على االنتخابات العامة الفلسطينية للمجلس التشريعي ومنصب رئيس  
وا الفلسطينية،    الكم ستفلسطين،  التحرير  ومنظمة  الفلسطيني  الشعب  برلمان  الوطني  المجلس  انتخابات 

 خالل األشهر القادمة.
وحث الزعنون رؤساء تلك االتحادات والبرلمانات ممارسة الضغط على إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل(  

 شرقية المحتلة. الس قد اصة في مدينة الإلزالة العراقيل أمام إجراء هذه االنتخابات، خ
 25/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 لجنة االنتخابات الفلسطينية تحذر من وضع االحتالل عراقيل أمام اجرائها بالقدس

خابات  غزة: عّبرت لجنة االنتخابات الفلسطينية، عن تخوفها من تعطيل االحتالل اإلسرائيلي، اجراء االنت
مة، في مدينة القدس المحتلة. جاء ذلك في ندوة عقدها المدير اإلقليمي للجنة االنتخابات  عاالة  الفلسطيني

 في قطاع غزة جميل الخالدي، االثنين، في قطاع غزة.  
وقال الخالدي: "هناك معوقات داخلية تتمثل في االستقطابات الداخلية اإلسرائيلية تتثمل في عدم عقدها  

حين والناخبين"، مؤكدا جاهزية اللجنة لعقد االنتخابات في كافة أرجاء رشلما   و ترهيب واعتقالبالقدس أ
 الوطن.

  25/1/2021، وكالة قدس برس
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  تطور ملف المصالحة واالنتخابات الفلسطينية
 

 82                الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

 " التشريعية"لعقد  لجنة االنتخابات المركزية تشرع بتدريب طواقهما في الضفة وغزة استعداداً 
الضفة الغربية وقطاع غزة،  ي  ف  من ها الجدد بالتزاشرعت لجنة االنتخابات المركزية بعمليات تدريب موظفي 

استعدادًا لعقد أولى مراحل االنتخابات الفلسطينية في مايو القادم، فيما تواصلت التحركات السياسية مع  
 األطراف العربية والدولية، من أجل ضمان نجاحها. 

التنفيذي للجنة االنتخابات هشام كحيل الث  ث  ا،ليتدريبية تعقد حاإلى أن خمس دورات    ،ويشير المدير 
موظفًا وموظفة ممن جرى تعيينهم في مكاتب المناطق    120منها في رام هللا واثنتان في غزة، بمشاركة  

 . في غزة( 5بالضفة و 11تمثل محافظات الوطن كافة )  16االنتخابية البالغ عددها 
 27/1/2021، القدس العربي، لندن

 
 وغزة  فةلضبامع الفصائل  ياً فن لجنة االنتخابات: سنعقد اجتماعاً 

أعلن مدير لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، أن اللجنة ستعقد اجتماًعا فنًيا بين  :  رام هللا
غزة. قطاع  في  آخر  يليه  الغربية  بالضفة  الفصائل  أنهم   ممثلي  الخميس،  له  تصريح  في  كحيل  وأكد 

الم ومن  المدني،  المجتمع  مؤسسات  مع  اجتماع تواصلوا  عقد  وسائل  ل  الخ  توقع  مع  القادمة  األيام 
الكاملة إلى جميع الفصائل من أجل    اإلعالم. النسبية  وقال: "ال بد من توضيح تفاصيل اعتماد قانون 

 تدريب الكوادر المختلفة". 
   28/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المقبلة  لجنة االنتخابات: فلسطينيو الخارج لن يشاركوا في االنتخابات

الزهراء العويني: قال المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية هشام كحيل: "إن القوانين  ة  طمفا  -غزة  
الفلسطينية واللوائح االنتخابية تسمح للموجودين على األراضي الفلسطينية وحاملي الهوية الفلسطينية فقط  

]أول أمس[: "بناء س  أم،  لصحيفة "فلسطين  بالمشاركة في عملية االقتراع". وأضاف كحيل في تصريح،
االنتخابات   في  المشاركة  من  الفلسطينية  والجاليات  المغتربون  يتمكن  لن  واللوائح  القوانين  تلك  على 
الفلسطينية   الجاليات  أو  المغتربين  من  ألحد  يمكن  "فال  كحيل:  وتابع  والمحلية".  والتشريعية  الرئاسية 

غزة والضفة(؛ ألنه ال يوجد تصويت في الخارج في  )  نهتراع في مكان سكاالقتراع إال بالوجود في يوم االق
االنتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية". وذكر أنه ال توجد إجراءات وقوانين تدعم االقتراع في الخارج  
لجنة  خارج صالحيات  من  "إنها  كحيل:  أجاب  الوطني  المجلس  بانتخابات  يتعلق  وفيما  به.  تسمح  أو 

 بات المركزية".االنتخا
 29/1/2021أون الين،  ينسطفل
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 عراقيل لالحتالل أمام االنتخابات بالضفة
اإلسرائيليكثف االحتالل  قوات  فلسطينيين  ت  ومحررين  وقيادات  نشطاء  بحق  االستدعاءات  حملة  من   ،

و المقبل. أيار/ ماي   22بالضفة الغربية المحتلة، لتحذيرهم من الترشح لالنتخابات التشريعية المقررة في  
االحتالل بو اقمر ورأى   تهديد  بعد  خاصة  الديمقراطية،  العملية  عرقلة  شأنها  من  الممارسات  "هذه  أن  ن 

بعرقلتها واعتقال مرشحيها"، مشددين على ضرورة تدخل العالم، من أجل الحد من هذه التهديدات، التي  
 د سياسي قادم.تطال وجوها بارزة في الضفة الغربية، وتسعى لتقليص دورها في أي مشه

  29/1/2021، "21عربي"ع قو م
 

 القدس العربي": أبرز الملفات على طاولة الفصائل الفلسطينية في القاهرة"
لمنظمة   التنفيذية  اللجنة  أعضاء  برفقة  ستجمع  التي  الفلسطينية  الفصائل  أمام  سيكون  العربي":  "القدس 

ذ المرسوم الرئاسي بشأن  فيتن ي  لمرحلة البدء ف  التحرير الفلسطينية، أسئلة هامة لإلجابة عليها، للتأسيس
 تجديد مواعيد االنتخابات، لتصبح واقعا على األرض.

تلك   فيها  بما  الفصائل،  لقادة  القريب  االجتماع  النقاش في  التي ستوضع على طاولة  األسئلة  تلك  أول 
ة االحتالل على  التي لن تشارك في االنتخابات التشريعية، هو مصير االنتخابات في حال أصرت دول

ان القدس المحتلة من المشاركة في االنتخابات بشتى الطرق، وحالت حتى دون تصويتهم عن  سكع  من
طريق البريد، كما حصل في المرة السابقة. وستوضع بين يدي المجتمعين “الخطط البديلة” التي رسمتها  

 لجنة االنتخابات المركزية، في حال المنع اإلسرائيلي. 
“القدس أن    وعلمت  قرار وطني  فصالة  قاد العربي”  التوافق على  يجب عليهم  أمام مطلب  ائل سيكونون 

أوصد   حال  في  تنفيذها  سيتم  التي  الفلسطينية  النظر  وجهة  ويحمل  االجتماع،  نهاية  في  يقر  موحد، 
 االحتالل كل األبواب أمام المقدسيين للمشاركة في االنتخابات ترشحًا وانتخابًا. 

ي محمود عباس، سيبلغ المجتمعين بأنه أمر ببدء اتصاالت ين سطفلي” أن الرئيس الوعلمت “القدس العرب
في  التدخل  عدم  تجاه  لدفعها  االحتالل،  حكومة  للضغط على  الدولية  األطراف  العديد من  مع  سياسية 

 انتخابات القدس المحتلة، بحسب ما ورد في نصوص اتفاقيات السالم الموقعة سابقا. 
االنتخابات  جانب  سيكو   وإلى  القدس،  على    امأمن  في  التوافق  وحماس،  فتح  حركتا  خاصة  المجتمعين 

في   يطرأ  ملف  بأي  عالقة  لها  التي  القضايا  وفي  الطعون  في  ستبّت  التي  االنتخابات”  “محكمة 
 االنتخابات، وسيتركز البحث على كيفية تشكيل المحكمة والقضاة المشاركين فيها.

لـ”القدس العربي” أن   لب من دول وازنة منها روسيا، ضمانات  يطس  ي،االجتماع القياد وأفادت مصادر 
بعدم مالحقة سلطات االحتالل للمرشحين في حال انطلقت الدعاية االنتخابية، سواء من ناحية التضييق  
أو االعتقال، وهو ما من شأنه أن يؤثر على نتائج االنتخابات. ويتردد في هذا السياق، أن هذا األمر  
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ا خالل  بحثه  قاجرى  التي  مؤخرا،    هاب  مت لوساطات  وروسيا،  وتركيا  واألردن  وقطر  مصر  من  كل 
الحركة   طلبت  حيث  متتاٍل،  بشكل  االنتخابات  إجراء  على  حماس  موافقة  إلى  نهايتها  في  وأفضت 

 ضمانات حقيقية لعدم مالحقة مرشحيها في الضفة.
 29/1/2021القدس العربي، لندن، 

 
 عوة للرقابة على االنتخاباتد كيتر لين الفرنسي والرئيس لجنة االنتخابات يسلم القنص

سلم رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر، اإلثنين، القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه   :رام هللا
  تركواز، والقنصل التركي العام في القدس أحمد رضا ديمير، دعوة للرقابة على االنتخابات الفلسطينية. 

ناصر اإلسر الم  إلى  ،وتطرق  الحكومتين    يةيلائعيقات  من  آماًل  االنتخابية،  العملية  طريق  في  المحتملة 
الفرنسية والتركية العمل، من أجل تسهيل إجراء االنتخابات في مدينة القدس أسوة بباقي مناطق الضفة  

 الغربية وقطاع غزة. 
 1/2/2021، القدس، القدس

 
 لينسجلما عدد الناخبينلي جماإمليون  2.9لجنة االنتخابات الفلسطينية: 

ألف ناخب جديد لسجل   90، الثالثاء، عن إضافة  المركزية الفلسطينيةأعلنت لجنة االنتخابات  :  رام هللا
و مليونين  اللحظة،  حتى  الناخبين  عدد  ليصل  للجنة   ألف.  900الناخبين  التنفيذي  المدير  وأوضح 

ف "صوت  إلذاعة  حديث  في  كحيل،  هشام  المركزية  الحم االنتخابات  أن  للجنة  الا  لةلسطين"،  عالمية 
الـ   في  المقرر  التسجيل  بدء  نحو  تصاعديا  تتدحرج  العامة  باالنتخابات  الشهر شباط/   10الخاصة   من 

الـ   في  وينتهي  الجاري،  ذاته.  16فبراير  الشهر  على    من  التركيز  المرحلة  هذه  في  سيتم  أنه  وأضاف، 
أهميته،   على  والتأكيد  الناخبين،  تسجيل  العملية  كيفية  بالنسبة    ل،جيتسوإيضاح  االقتراع  مراكز  وتغيير 

بلغ    للناخبين.  لالنتخابات  المسجلين  عدد  أن  اللجنة،  مجموعة    2.3وبينت  من  ومواطنة  مواطن  مليون 
 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة.  2.8أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 

 2/2/2021، وكالة قدس برس
 

 واالقتراع دون اشتراط تسجيلهم شحتر الالقدس يحق لهم  لجنة االنتخابات: أهالي
الفلسطينية   بالترشح واالقتراع في االنتخابات  المقدسيين  المواطنين  المركزية حق  أكدت لجنة االنتخابات 

الزرقاء 2021 الهوية  حملة  من  المواطنين  أن  األربعاء،  لها  بيان  في  االنتخابات،  لجنة  وأوضحت   .
 ع والترشح دون اشتراط تسجيلهم. را قت الالقدس يحق لهم ا المقيمين داخل محافظة 
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وأضاف، ان المقدسيين المقيمين خارج محافظة القدس ويرغبون باالقتراع في المحافظات األخرى عليهم  
 التسجيل في أحد مكاتب المناطق االنتخابية حتى السادس عشر من شباط الجاري.

  3/2/2021، فلسطين أون الين
 

 لمقدسيينل يتصو توضح كيفية الت لجنة االنتخابات
االنتخابات  في  واالقتراع  بالترشح  المقدسيين  المواطنين  حق  على  المركزية  االنتخابات  لجنة  أكدت 

داخل  2021الفلسطينية   المقيمين  الزرقاء  الهوية  حملة  من  المواطنين  أن  االنتخابات  لجنة  وأوضحت   ،
 اط تسجيلهم.  محافظة القدس، يحق لهم االقتراع والترشح دون اشتر 

المقدسيين المقيمين خارج محافظة القدس، ويرغبون باالقتراع في المحافظات األخرى، عليهم    إنت  الوق
 من فبراير الجاري.   16التسجيل في أحد مكاتب المناطق االنتخابية حتى يوم 

ألف   50إلى    40كذلك قال المتحدث باسم لجنة االنتخابات فريد طعم هللا إنه من المتوقع اعتماد ما بين  
 آالف صحافي محلي ودولي لتغطية العملية االنتخابية.  5حلي ودولي لالنتخابات، وم قب رام

  2021/ 4/2القدس العربي، لندن، 
 

 عاماً  15تقرير: ملفات قد تهدد مسار أول انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية منذ 
ع، حول عدد من بو ساألي القاهرة، هذا  لندن: تجري حركتا »فتح« و»حماس« الفلسطينيتان محادثات ف
عامًا، مرتقبة في مايو )أيار( ويوليو    15الملفات التي قد تهدد مسار أول انتخابات تشريعية ورئاسية منذ  

)تموز( المقبلين. سيتعين على وفد »فتح« برئاسة جبريل رجوب، ووفد »حماس« بقيادة صالح العاروري،  
الفلسطيني للبحوث السياسية  ر  شيوي اء االنتخابات.  محاولة إزالة العقبات من طريق إجر  مدير »المركز 

والمسحية«، في رام هللا، خليل الشقاقي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى قائمة تتضمن المسائل القانونية  
واألمنية والفنية، التي تجب معالجتها من أجل سالمة االنتخابات. ويتساءل الشقاقي: »أي سلطة قضائية  

ية؟«، مشيرًا إلى تلك الموجودة في رام هللا والثانية في غزة. ويلفت إلى أن  ابتخن في الخالفات اال  ستفصل
اإلسالميون   يصر  قد  بينما  »حماس«،  بمحاكم حركة  يعترف  ال  رام هللا  في  الفلسطينية  السلطة  قضاء 

 ت يدًا من التساؤال»على السماح لقضاتهم بالفصل في الخالفات االنتخابية في غزة«. ويطرح الشقاقي مز 
»من سيراقب العملية االنتخابية؟«، ويحذر من احتكاك محتمل في حال أصرت حركة »فتح« على    ولح

 إرسال قوات تابعة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. 
 8/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 وطني النطالق جلسات الحوار ال وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة تمهيداً 
ا النطالق  و   ملكتالقاهرة:  تمهيدا  القاهرة،  المصرية  العاصمة  إلى  الفلسطينية،  الفصائل  وفود  صول 

جلسات الحوار الوطني، المقررة االثنين، بدعوة مصرية، وذلك للتباحث في عدة قضايا محورية، أبرزها  
العامة. الفلسطينية  باالنتخابات  المتعلقة  للقاهرة  تلك  "فتح"  وفد حركة  أمين س  وضم  من:  نة لجالر  كال 

لمنظمة   التنفيذية  اللجنتين  وعضو  الوطني"،  للحوار  فتح  لوفد  "رئيسا  الرجوب  جبريل  اللواء  المركزية 
التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام األحمد، وأعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح، وأحمد حلس، وسمير  

 الرفاعي. 
الفلسطي الفصائل  ممثلي  عدد من  بنائكما وصل  ممثلة  العاروري،   يسرئب  نية،  "حماس" صالح  حركة 

عام   وأمين  البرديني،  سليم  العربية  الجبهة  عام  وأمين  مجدالني،  أحمد  النضال  لجبهة  العام  واألمين 
المكتب  وعضو  عزام،  نافذ  االسالمي  للجهاد  السياسي  المكتب  وعضو  البرغوثي،  مصطفى  المبادرة 

دد من ممثلي الفصائل، وعلى أجندة حوارهم  وع،  قةهر، ومريم أبو د السياسي للجبهة الشعبية ماهر الطا
للعملية   والفنية  القانونية  واإلجراءات  التشريعية،  االنتخابات  قضية  أبرزها:  الوطنية،  القضايا  من  العديد 
صندوق   خالل  من  القرار  صاحب  سيكون  الذي  الفلسطيني،  شعبنا  إرادة  عن  تعبر  التي  االنتخابية 

 االقتراع.
  7/2/2021الفلسطينية )وفا(،  اتومعلاألنباء والملة وكا

 
 جلسات الحوار الفلسطينية تنطلق في القاهرة وسط أجواء إيجابية 

لـ"األيام" إن  2021/ 9/2األيام، رام هللا،  ذكرت   ، عن عبد الرؤوف أرناؤوط: قال مسؤول فلسطيني كبير 
ال العاصمة  انطلق، أمس، في  الذي  الفلسطيني  الحوار  القاهرة كأجواء  جابية جدًا مرجحًا إيت  ان مصرية 

استكمال الجلسات اليوم )الثالثاء(. وقال المسؤول، المشارك في جلسات الحوار، في اتصال مع "األيام":  
 "أجواء الحوار في يومه األول كانت إيجابية جدًا ومن المتوقع استكمال الحوار غدًا )اليوم(".

التنفيبدوره فقد أكد د. واصل أبو يوسف، عض اللجنة  لـ"األيام" على  لمة  ذيو  نظمة التحرير الفلسطينية، 
المرسوم  الثالث حسب  مراحلها  في  االنتخابات  مسار  أمام  عقبات  أي  وإزالة  اللقاء  هذا  إنجاح  "أهمية 

 الرئاسي".
اللواء   وشدد  كامل.  عباس  الوزير  المصرية  العامة  المخابرات  رئيس  بحضور  الحوار  جلسات  وافتتحت 

عل واحتكامل  مصر  "حرص  أهمية  ا  نهضاى  أكدت  كلمات  المتحدثون  ألقى  والحقًا  المهم".  اللقاء  لهذا 
 إنجاح الحوار وإنجاح االنتخابات الفلسطينية من أجل إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. 

القضايا  وقال مصدر مطلع، إن الحوار جرى في ظل أجواء إيجابية، وهناك توافق مبدئي على بعض  
هة وشفافية االنتخابات، والرقابة عليها، إلى جانب التأكيد على ضرورة إتمام ملف الحريات، زا بنة  المتعلق
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بشأنها. ولفت  بهدف حلها والتوصل التفاق  الخالفية  القضايا  بشأن  نقاط  تم وضع عدة  أنه  إلى  مشيرًا 
الح جلسة  بدء  مع  الفصائل  أبلغت  المصرية  القيادة  أن  إلى  معنيةالمصدر  أنها  جميع  او تجب   وار،  ز 

األزمات والتوصل التفاق بين الفصائل من أجل المضي قدمًا نحو انتخابات شفافة يتطلع إليها المجتمع  
 الدولي. 

ملفات 2021/ 8/2،  الجزيرة.نتوأضافت   تناولت  االفتتاحية  الجلسة  أن  للجزيرة،  فلسطيني  أكد مصدر   :
الوفود على ضرورة التوافق على برنامج  ء  سارؤ ضافة إلى تأكيد  االنتخابات العامة ومنظمة التحرير، باإل 

وطني ومرجعية وطنية موحدة. كما أشار إلى أن وفود الفصائل الفلسطينية تحدثت عن األزمة اإلنسانية  
المتفاقمة في قطاع غزة وضرورة فتح معبر رفح البري للتخفيف من معاناة آالف الفلسطينيين العالقين،  

 عات في القاهرة باإليجابية. ماجتالفلسطيني أجواء اووصف المصدر ال
 

 القاهرة على إطالق الحريات وتشكيل محكمة "قضايا االنتخابات" ب الفصائل الفلسطينية تتفق 
بإبرامها   وذلك  االنتخابات  إجراء  أمام  العقبات  آخر  الفلسطينية  الفصائل  طوت  أرناؤوط:  الرؤوف  عبد 

اصمة المصرية القاهرة على مدار يومين. لعا  فيلحوار الذي عقد  بندا خالل يومين من ا  15اتفاق من  
في   جاء  الذي  االتفاق  "تشكل    3وتضمن  أن  على  التأكيد  عنه  نسخة  على  "األيام"  وحصلت  صفحات 

الشرطة  الغربية وقطاع غزة" و"تتولى  القدس والضفة  بالتوافق من قضاة من  محكمة قضايا االنتخابات 
الغربية    الفلسطينية )دون غيرها( في ويكون  ع  طاوقالضفة  االنتخابات،  مقار  تأمين  الرسمي  بزيها  غزة 

 تواجدها وفقا للقانون". 
القانون واإلفراج الفوري  كما تضمن "إطالق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها 

  ية من أليادية األجهزة اعن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو ألسباب تتعلق بحرية الرأي" و"ضمان ح 
في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في االنتخابات أو الدعاية االنتخابية ألي طرف سياسي". 
مع   والرئاسية،  التشريعية  االنتخابات  مرسوم  حدده  الذي  الزمني  بالجدول  "االلتزام  على  االتفاق  ونص 

الغربية و  القدس والضفة  اسالتأكيد على إجرائها في مدينة  باحترام وقبول    ء،ناتث قطاع غزة دون  والتعهد 
 نتائجها". 

والوحيد  الشرعي  الممثل  بوصفها  الفلسطينية  التحرير  منظمة  في  الفلسطيني  الكل  "مشاركة  على  ونص 
للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خالل شهر آذار القادم بحضور  

ة، للتوافق على األسس واآلليات التي سيتم من خاللها  زيركلمنة االنتخابات ارئاسة المجلس الوطني ولج
وتعزيز   الفلسطينية  التحرير  منظمة  وتطوير  تفعيل  بهدف  الجديد،  الوطني  المجلس  تشكيل  استكمال 

 البرنامج الوطني المقاوم انطالقا من كوننا حركة تحرر وطني". 
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تنفيذ   تتولى  مصر  فإن  االتفاق  الى  االتفاق    واستنادا  تم  على  و   يهعل ما  الرقابة  في  الفاعلة  المشاركة 
 االنتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.

 ولالطالع على البيان الرسمي على الرابط التالي: 
cbaca146Y260067342cbacay146id=ayyam.ps/ar_page.php?-https://www.al 

 10/2/2021األيام، رام هللا، 
 

 لجنة االنتخابات المركزية تبدأ مهمة عمل جديدة في غزة
“القدس العربي”: بدأ وفد من لجنة االنتخابات المركزية، بزيارة إلى قطاع غزة، الثالثاء، في مهمة    –  غزة

المدني والصحافة. وأكد  ع  تممجصائل ومؤسسات العمل جديدة في القطاع، تشمل عقد اجتماعات مع الف
المتحدث باسم اللجنة فريد طعم هللا، أن الوفد سيعقد لقاًء مع جميع الفصائل الفلسطينية، سيتم خاللها  

 إطالع المشاركين على شروط التسجيل وآلية العمل. 
حوارات  في  أيضا  تشارك  لم  التي  غزة،  في  المقاومة  فصائل  االجتماعات  تشمل  ل  وال  حيث  م  القاهرة، 

 ا دعوات من لجنة االنتخابات لحضور اللقاءات، ما دفعها إلى اإلعالن عن رفضها لهذه الخطوة.لهتص
 2021/ 9/2القدس العربي، لندن، 

 
 المركزية ُتطلق عملية تسجيل الناخبين الميدانية  لجنة االنتخابات

،  2021الفلسطينية    ات اب تخل الميداني لالنأعلنت لجنة االنتخابات المركزية األربعاء، بدء عملية التسجي
 شباط الجاري.  16والتي تشمل انتخابات التشريعية والرئاسية، وتستمر حتى مساء يوم الثالثاء الموافق  

المواطنين   جميع  التسجيل،  عملية  إطالق  مع  له  كلمة  في  ناصر  د.حنا  االنتخابات  لجنة  رئيس  ودعا 
الناخ بياناتهم في سجل  أي الن  أ   بين، مؤكدًا علىللتسجيل وتحديث  أساسي لضمان حق  تسجيل شرط 

 مواطن بالمشاركة في االنتخابات؛ ترشحًا وتصويتًا.
اإللكتروني   اللجنة  موقع  خالل  من  التسجيل  وإتاحة  اللجنة  اعتماد  إلى  د.ناصر  وأشار 

(www.elections.psمنذ صدور المرسوم الرئاسي الداعي لالنتخابات، مضيفًا أنها ستقوم ب )  دءًا من
 مركز استعالم وتسجيل الناخبين في عدد من المدارس.  80بفتح  [مس]أاليوم

مليون مواطن ومواطنة    2.4ولفت رئيس لجنة االنتخابات إلى أن عدد المسجلين حتى اآلن بلغ حوالي  
نسبته   المركزي، 85يشكلون ما  لبيانات جهاز اإلحصاء  للتسجيل وفقًا  المؤهلين  المواطنين  % من عدد 

 % مع اغالق باب التسجيل.90تسجيل الة سب وقعًا أن تبلغ نمت
 10/2/2021، الفلسطينية لجنة االنتخابات المركزيةموقع 

 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=146cbacay342670026Y146cbaca
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 ُتوضح المرحلة الثانية بعد االنتهاء من التسجيل في االنتخابات  االنتخاباتلجنة 
  جل ق التسجيل في سأوضح المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية هشام كحيل، أن موعد اغال :  غزة

أن    إذاعية،وأكد كحيل في تصريحات  .  2021-2-16نتخابات الفلسطينية القادمة سيكون يوم الثالثاء  الا
الفًتا إلى أن هناك    غزة،كافة األمور تسير بشكل ممتاز للتسجيل في االنتخابات سواء في الضفة أو في  

 % من المواطنين. 92قبول على عملية التسجيل تفوق 
أنوأشار   لجن  إلى  بكل  ن االة  لقاء  اطالعهم  تم  حيث  مثمًرا  كان  والضفة  غزة  في  للفصائل  تخابات 

واالمو  وهناك"الخطوات  هنا  بالتفصيل  تجري  التي  التسجيل    ر  من  االنتهاء  بعد  الثانية  الخطوة  وحول 
اال الموقع  على  بإدخالها  المواطنين  قام  التي  البيانات  بمعالجة  سنقوم  كحيل:  قال  لكتروني  لالنتخابات 

 راكز التسجيل تمهيًدا لطباعة السجل ونشره في مراكز االقتراع. م  فيا وتسجيله
  13/2/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 "الجزيرة": فصائل فلسطينية "تحفظت" على عدم تحديد البرنامج السياسي لحكومة االئتالف 

المركزية  -غزة   اللجنة  أمين سر  الرجوب  جبريل  رئ   رائد موسى: طرح حديث  )فتح(  ها  فد و   يسلحركة 
أسئلة مهمة حول مهام    -عن تشكيل حكومة ائتالف وطني بعد االنتخابات التشريعية  -لحوار القاهرة  

نت   الجزيرة  وعلمت  الوزارية.  وتركيبتها  السياسي  وبرنامجها  الحكومة  فصائل  -هذه  في  مسؤولين  من 
غة على عدم تحديد  يا لصا  حّفظوا" في لجنةفلسطينية شاركت في الحوار، أّن عدًدا من ممثلي الفصائل "ت

البرنامج السياسي لحكومة االئتالف بدقة. وقال مسؤول رفيع في تنظيم يساري: إن الفصائل توافقت على  
حوار  نجاح  أمام  "عائًقا"  يكون  ال  كي  آخر،  وقت  إلى  للحكومة  السياسي  البرنامج  في  الحديث  إرجاء 

المكتب   بدران عضو  حسام  وأكد  )القاهرة.  لحركة  الوطنية  (  اسحمالسياسي  العالقات  مكتب  -رئيس 
ما تحّدث عنه الرجوب، وقال "هناك توافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل التقدم    -للجزيرة نت 

العام يتحدث عن ضرورة   الفلسطيني  "الموقف  الفلسطينية". وأضاف  الداخلية  الجبهة  تمتين  لألمام نحو 
ائتالف،وأهمية تشكيل حكومة وحدة و  أو  يبحث حوار ا  غض ب  طنية  نتيجة االنتخابات". ولم  لنظر عن 

في الحقائب الوزارية للحكومة، غير أنه قال "ال شك أن حجم كل طرف هو أحد    -وفق بدران-القاهرة  
فيهم   بمن  الجميع  يضم  مشترك  عمل  بل  محاصصة  ليست  الفكرة  لكن  الحكومة،  تشكيل  معايير 

 .شخصيات وطنية مستقلة ونزيهة"
الجبهة   تحفظت  مق ديالوكانت  التي  الفصائل  أحد  القاهرة -راطية  بحوار  الصياغة  لجنة  على عدم    -في 

توضيح البرنامج السياسي لحكومة االئتالف. ومن جانبها، قالت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي  
. ق"فاائًقا أمام االتللجبهة الديمقراطية عضو وفدها لحوار القاهرة "تحفظنا، ولكن لم نرد أن يكون ذلك ع
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وأضافت للجزيرة نت "كّنا نود أن يتضمن االتفاق على تشكيل حكومة االئتالف تأكيًدا على تبنيها قرارات  
 ، وخصوًصا المرتبطة بالعالقة مع االحتالل".23المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ 

   15/2/2021، .نتالجزيرة
 

 %93.3مليون بنسبة  2.622ن ليالمسجالتسجيل:  تنهي مرحلة "الفلسطينيةاالنتخابات "
في  :  رام هللا للمشاركة  الناخبين  تسجيل  باب  إغالق  األربعاء،  اليوم  المركزية،  االنتخابات  لجنة  أعلنت 

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنه خالل   ، بشقيها التشريعية والرئاسية.2021االنتخابات الفلسطينية  
رسوم الرئاسي وحتى منتصف الليلة الماضية، جرى  لما  نانطلقت منذ إعال  عملية تسجيل الناخبين التي 

مليون مواطن ومواطنة، بنسبة     2.622ألف( مواطنًا ومواطنة، ليبلغ العدد الكلي للمسجلين  421تسجيل )
مليون مواطن؛ وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي   2.809% من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم  93.3

 .لإلحصاء
ه  أن  إلى  في  ألا  ذهوأشارت  المواطنين  يعكس رغبة  ما  التسجيل،  كبيرًا على عملية  إقبااًل  تعكس  رقام 

المشاركة بالعملية االنتخابية، مبينة أن عملية التسجيل تمت وفقًا للخطة المعدة سلفًا، دون أي مشاكل 
 تذكر.

 17/2/2021(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 ر عمليات تزوير بسجالت ناخبين إث ي ينالفلسطئب العام شكوى للنا
قالت لجنة االنتخابات الفلسطينية، إنها تقدمت بشكوى فورية إلى النائب العام، إثر عمليات تزوير في 

وأضافت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي، أنه  السجل االنتخابي وقعت في عدد من مراكز التسجيل.
إثر ورود شكاوى إ بنقل مراكز تسجيلهم داخل الت  بالى لجنة االنتخاوعلى  تتعلق  مركزية من مواطنين 

نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة، قامت اللجنة بمتابعة الموضوع  
وإعادة   حلها  على  العمل  ويجري  الخليل،  مدينة  في  تركزت  المشكلة  هذه  أن  تبين  عاجل، حيث  بشكل 

 ة. ليصراكز تسجيلهم األالمقيدين إلى م 
 17/2/2021، "21عربي "موقع 

 
 وفود من رام هللا إلى غزة لبحث العملية االنتخابية 

جبر وصبري    رام هللا: إسماعيل  اللواء  هما  فتح؛  لحركة  المركزية  اللجنة  من  وفد ضم عضوين  وصل 
ت  إطار االستعداداصيدم، إلى قطاع غزة، أمس، لينضما لعضو اللجنة المركزية روحي فتوح، وذلك في  

ووصل الوفد القيادي في وقت وصل فيه أيضًا وفد أمني إلى    سطينية لعقد انتخابات عامة هذا العام.فلال
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أكبر   ويلتقي  االنتخابية،  العملية  تفاصيل  وفد حركته سيتابع  إن  وقال صيدم  قادمًا من رام هللا.  القطاع 
ت قد تواجه االنتخابات.  ياحد ت  مشاكل موجودة أوعدد من أطر فتح لترتيب األمور الداخلية ومتابعة أي  

الكوادر  مع  والتواصل  االنتخابية  العملية  تخص  التي  الميدانية  االستعدادات  متابعة  »ستتم  وأضاف: 
 وتفاصيل وحيثيات هذا الملف«.

ووصل الوفد األمني لغزة من أجل بحث تنفيذ هذه االنتخابات مع رجال األمن في القطاع، وهو تنسيق  
ت اتفاق الفصائل حول االنتخابات. وتحظى هذه االنتخابات بأهمية استثنائية  رع ي لت عليه القاهرة ا تشرف

 عامًا.  15ألنها أول انتخابات سُتجرى منذ 
 18/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 أرقام هواتف استخدمت في جريمة تغيير مراكز االقتراع  10ناصر: قدمنا للنائب العام 

الشايب: ر ف  وص  يوسف  ناصر  حنا  مراكز لج س  ئيد.  تغيير  بشأن  جرى  ما  المركزية،  االنتخابات  نة 
اللجنة تمكنت من الوصول إلى أرقام  بـ"الجريمة االنتخابية"، مشيرًا إلى أن طواقم  الناخبين  اقتراع مئات 

قبل   الهواتف التي قامت بذلك، وعددها عشرة، وتّم تقديمها إلى النائب العام، مشددًا على أن "ما حصل
ليس اقتراع  راختا  يومين،  أماكن  وغيروا  الناخبين،  سجل  في  بالتدخل  قاموا  األشخاص  بعض  ولكن  قًا، 

  بعض األشخاص من مكان إلى آخر".
وشدد رئيس لجنة االنتخابات المركزية: نحن نأخذ الموضوع بجدّية كاملة، وال يمكن أن نسكت على هذه 

االنتخابات  بداية عملية  في  اللجنةناص  وأكد .  الجريمة  أن  الذين  اصتو س  ر  من  لمعرفة  األمر  متابعة  ل 
بذلك،   النيابة  وشدد  قاموا  بل  تنفيذية،  لجنة  فنحن  الموضوع  هذا  في  تحقق  التي  الجهة  لسنا  أننا  على 

 .العامة
 19/2/2021، األيام، رام هللا

 
 لجنة االنتخابات تبدأ اعتماد الصحفيين والمراقبين 

، إصدار بطاقات اعتماد للصحفيين والمراقبين المحليين  ينثن البات المركزية، ارام هللا: بدأت لجنة االنتخا
 . 2021والدوليين للرقابة على االنتخابات الفلسطينية 

آالف    سيتمكن  البطاقات  هذه  بموجب  أنه  هللا،  طعم  فريد  االنتخابات  لجنة  باسم  المتحدث  وأوضح 
تتيح لهم الحصول على كافة  و   ة،بي العملية االنتخا المراقبين والصحفيين من مراقبة وتغطية جميع مراحل  

ومراكز   واالعتراض  النشر  مراكز  إلى  الدخول  حامليها  تخول  كما  باالنتخابات،  المرتبطة  المعلومات 
 االقتراع والمقرات االنتخابية بشكل عام. 

 22/2/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 حول ملف "االعتقال السياسي"  اسحمو  الخالف بين فتح "القدس العربي": تحركات إلنهاء
غزة: تجري في هذه األوقات وساطات من عدة جهات عربية وإقليمية، بهدف إنهاء الخالف بين حركتي 
مهمة،   كخطوة  السياسيين،  المعتقلين  إطالق  يشمل  والذي  العامة،  الحريات  ملف  حول  وحماس،  فتح 

ا البرلمانية  االنتخابات  عقد  دون  باتجاه  في  قبع  أي لفلسطينية،  مؤخرا  جرت  التي  التفاهمات  وفق  ات، 
 العاصمة المصرية القاهرة. 

جرى   والتي  القاهرة،  حوارات  في  مؤخرا  شاركت  التي  الفلسطينية  التنظيمات  أحد  في  مسؤول  وحسب 
 العربي” “القدس  سطينية دون أي مشاكل، فقد أكد لـبندا، لعقد االنتخابات الفل  15خاللها تبنى وثيقة، من  

الماضية، شهدت تدخالت من بعض الجهات التي اعُتمد أن تكون “ضامنة” لعقد   24ـ  الت  عاأن السا
الضفة   الطرفين في  نفي  بعد  السياسي”، وذلك  “االعتقال  الخالف حول ملف  إنهاء  بهدف  االنتخابات، 

أي معتقل في سجونهم، موجود على خلفية االنتم يكون هناك  أن  أو  الغربية وقطاع غزة،  السياسي  اء 
 .أيلر ا

 23/2/2021القدس العربي، لندن، 
 

 "القدس العربي": تضاؤل اآلمال بتشكيل "قائمة مشتركة" بين فتح وحماس 
بالرغم من استعداد الفلسطينيين للدخول في المرحلة الثانية من التحضير لالنتخابات البرلمانية القادمة، 

إجرا بأي  تقوما  لم  وحماس،  فتح  أن حركتي  لبحث  إال  عملية  قوائم    ولدخالءات  وتشكيل  تحالفات  في 
مواعيد  عن  اللحظة  حتى  الحديث  يجر  لم  أنه  على  وعالوة  ذلك.  عن  المعلن  حديثهما  رغم  مشتركة، 
محددة لبدء حوار تشكيل القوائم المشتركة، تكمن صعوبة التوصل لتلك القائمة في هذا الوقت المتبقي،  

منظمة التحرير التي شاركت في حوارات    ئلصاف  ، مسؤول في إحدىوهو ما تحدث فيه لـ”القدس العربي”
ويؤكد المسؤول أن عملية تشكيل القائمة المشتركة، تحتاج إلى جهد كبير ونقاشات أكبر    القاهرة األخيرة.

بين فتح وحماس، مرجحا تشكيل   الفلسطيني، وتحديدا  المشهد  النجاح حاليا في  إمكانيات  لها  تتوفر  ال 
مة برئاسة حركة فتح، تجمعها أفكار سياسية متقاربة، الفتا إلى أن  نظلما  شتركة لفصائل منقوائم أخرى م

 نقاشات من هذا األمر جرت خالل الفترة الماضية. 
  28/2/2021القدس العربي، لندن، 
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 عباس يصدر مرسومًا بتشكيل محكمة قضايا االنتخابات
رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا    ماسو مر عباس، االثنين،  رام هللا: أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود  

االنتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين. وتضم عضوية المحكمة  
 ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.

  1/3/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
  

 لة النشر واالعتراض على سجل الناخبين االبتدائي رحم  لقالنتخابات تطة الجن
على   واالعتراض  النشر  مرحلة  إطالق  االثنين،  الفلسطينية،  المركزية  االنتخابات  لجنة  أعلنت  رام هللا: 

المعلنة   أيام تنتهي مساء يوم األربعاء المقبل، وذلك وفقًا للمدد القانونية 3سجل الناخبين االبتدائي، ولمدة 
عددها  2021لفلسطينية  ا  ات ابلالنتخ البالغ  واالعتراض  النشر  "مراكز  إن  لها:  بيان  في  اللجنة  وقالت   .
مركزًا، هي نفسها التي ستجري فيها عملية االقتراع، وستفتح أبوابها خالل األيام الثالثة من الثامنة   1,090

الموا استقبال  خاللها  يجري  مساء،  الثالثة  ولغاية  فصباحًا  الراغبين  بياناتهم  تأالي  طنين  من  كد 
 وتصحيحها، أو االعتراض على تسجيل آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق االنتخاب".

 1/3/2021، وكالة قدس برس
 

 لجنة االنتخابات: بحثنا "شروط الترشح" مع األمناء العامين للفصائل ونشرناها 
الفلسطيني  االنتخابات  لجنة  باسم  المتحدث  هللاقال  طعم  فريد  مع   حث "ب:  ة  االنتخابات  لجنة  اجتماع 

الفلسطينية".  للفصائل  العامين  األمناء  أمام  التفاصيل  ووضعت  الترشح،  شروط  الفلسطينية  الفصائل 
التي   واالستفسارات  األسئلة  إلى  األربعاء،  استمعت  اللجنة  أن  الخميس،  صحفي  تصريح  في  وأوضح 

بات. وأشار إلى أنه تم نشر شروط الترشح  خانتالعات المتعلقة با قدمتها الفصائل حول الترشح، والموضو 
للجنة اإللكتروني  الموقع  عبر  حوالي  .  ومتطلباته  إلى  توصلت  اللجنة  أن  للطعن    176وأوضح  طلًبا 

 واالعتراض، وهذا رقم ضئيل جًدا مقارنة بعدد الناخبين. 
 2021 /4/3، فلسطين أون الين

 
 ضفة لتعطيل العملية االنتخابية الل  ال حال اقتحم االحتكحيل: لدينا خطة طوارئ "ب" في 

خطة   لديها  اللجنة  أن  أمس،  كحيل،  هشام  الفلسطينية  المركزية  االنتخابات  للجنة  التنفيذي  المدير  أكد 
طوارئ »ب« في حال اقتحم االحتالل اإلسرائيلي الضفة وقلب رام هللا، لتعطيل العملية االنتخابية، دون  

اء خاص نّظمته مؤسسة »زوايا للفكر واإلعالم«، عبر  لقل  اللخطة. جاء ذلك خالكشف عن تفاصيل ا
 تقنية »زووم«، شارك فيه صحافيون عرب )مصريون وجزائريون وتونسيون ولبنانيون(، وفلسطينيون. 

 3/3/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 "األخبار": حماس تتنازل عن شروطها.. إلنجاح "العملية االنتخابية" 
مع   ا استمرار  غزة:  إجراء    اءنبألتوارد  عن  للتراجع  عباس،  محمود  الرئيس  على  أفكار  طرح  عن 

االنتخابات، نتيجة الوضع الداخلي لحركة »فتح« وتعذُّر إمكانية فوزها أمام حركة حماس، ُتقاتل األخيرة 
عها سابقًا  للوصول إلى يوم االقتراع في ظّل تنامي حظوظها في الفوز، متجاوِّزًة خطوطًا حمراء كانت تض

أ موقفها  واح  يّ في  أخيرًا،  الحركة،  فقد حسمت  »حمساوية«،  وبحسب مصادر  »فتح«.  مع حركة  رات 
ذلك  َتسّبب  وإن  حتى  االنتخابات،  نحو  للمضّي  مازن«  »أبو  يطرحها  التي  الشروط  لجميع  باالستجابة 

 بإثارة غضب داخلي في صفوفها.
كمة الخاصة بها، مرورًا بالقضايا  محالو   جزئة االنتخابات وتشمل تلك التنازالت قضايا عديدة، بدءًا من ت 

 األمنية المرتبطة بعناصر »فتح« في غزة، وصواًل إلى اإلشراف األمني على التصويت.
ومنعًا من عرقلة االنتخابات وذهاب الرئيس عباس إلى خطوات أحادية في ظّل الضغوط األوروبية عليه  

لتتالي وليس كرزمة واحدة، على الرغم  بات  باى إجراء االنتخالـ»تجديد الشرعيات«، وافقت »حماس« عل 
في   للفصائل  العامين  األمناء  اجتماع  خالل  وآخر  »فصائلي«  إجماع  موقف  إلى  الحركة  استناد  من 

 القاهرة بضرورة التزامن، مقابل رأي عباس بالتفريق، بحسب المصادر. 
القضائية في غز   بأنها »غير شر كذلك، وافقت »حماس« على نعت مؤّسساتها  كما جاء على  ،  ة«عية 

م الحقًا بامتناع عباس عن اختيار   لسان عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح«، عزام األحمد، وهو ما ُترجِّ
أحٍد من قضاة تلك المؤّسسات ضمن تشكيلة محكمة االنتخابات التي أَعلنها في مرسوم رئاسي االثنين  

َقبل سيطرة »حماس« على القطاع،    ح«فت»  نوا يتبعون سلطةالماضي، مكتفيًا بأربعة قضاة من غزة كا
من   ألكثر  تشكيلها  األخيرة  أعادت  التي  المحاكم  في  يعملوا  في  عامًا.   14ولم  قياديًا  مصدرًا  أن  ال 

»حماس« كشف، أن »فتح« شاورت حركته في تشكيل المحكمة، وخاصة أسماء القضاة من غزة، تنفيذًا 
وافقي، مشيرًا إلى أن »حماس« لم تعترض على  ت  كلبشتشكيل المحكمة    التفاق القاهرة الذي نّص على

 األسماء ولم َتطُلب إضافة قضاة من العاملين في القطاع كي ال يكون طلبها ذريعة لتعطيل االنتخابات. 
  3/3/2021األخبار، بيروت، 

 
 قرار رئاسي بتأجيل انتخابات النقابات واالتحادات والمنظمات الشعبية 

رئيس :  رام هللا النقابات   فلسطينيةالة  لطالس  أصدر  انتخابات  تأجيل  بشأن  بقانون،  قراًرا  عباس  محمود 
الفترة، لمدة ستة أشهر. التي يتوجب إجراؤها في هذه  الشعبية،  وجاء في نص   واالتحادات والمنظمات 

ليها، على  القرار أن نقباء وأعضاء مجالس النقابات واالتحادات يستمرون في تولي المهام المنصوص ع
 إلجراءات الالزمة وفًقا للقانون، بعد انتهاء مدة التأجيل. ا ون خذ أن يت 

 6/3/2021، القدس، القدس
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 لها بغزة لبدء النظر في الطعون ًا حكمة قضايا االنتخابات تخصص مقر "القدس": م
ع غزة أفاد مصدر فلسطيني، األحد، أن محكمة قضايا االنتخابات، قد خصصت مقًرا لها في قطا:  غزة

   حث عن مقر خاص بها.لبا منبعد أيام 
وقال المصدر لـ "القدس" دوت كوم، إن هيئة القضاة اتخذت مقًرا لها في الطابق السابع من البناية التي  

وبين المصدر أن هيئة القضاة    تتواجد بها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بحي الرمال وسط مدينة غزة.
 المقر المخصص لها. فيح شي اصة بعملية التر ستبدأ باستقبال الطعون الخ

  7/3/2021، القدس، القدس
 

حه لمنصب الرئاسة مروان   البرغوثي يستعّد إلعالن ترشُّ
علمت »األخبار«، من مصادر مقّربة من القيادي "الفتحاوي" األسير مروان البرغوثي، أن األخير يستعّد 

الرئاس  لمنصب  حه  ترشُّ عن  وقريبًا  رسميًا  استباقاً لإلعالن  وذلك  »اللجنة  زالت  ة،  من  عليه  الضغوط  ُيد 
 المركزية« وعباس من أجل ثنيه عن قراره. 

وسبق أن رفض البرغوثي عرضًا قّدمته »المركزية« بوضعه على رأس قائمة الحركة الرسمية، ومنحه   
ح لمنصب الرئيس )أوصى »المجلس الثوري   لفتح«،  حق اختيار نصف أسمائها، شريطة تنازله عن الترشُّ

 ن البرغوثي على رأس قائمة الحركة النتخابات »التشريعي«(. كو ي  أنأيضًا، ب
 16/3/2021، األخبار، بيروت

 
 الفصائل الفلسطينية توقع في القاهرة ميثاق شرف يضبط االنتخابات

بنتائج  "األيام": تعهدت األحزاب والفصائل المشاركة في االنتخابات الفلسطينية العامة "االلتزام    -القدس  
قضايا  لتا  ات االنتخاب  محكمة  و/أو  المركزية  االنتخابات  لجنة  عن  الصادرة  والرسمية  النهائية  شريعية 

االنتخابات المختصة". وأكدت في ميثاق الشرف، الذي وقعته، أمس، خالل مشاركتها في حوار القاهرة،  
االنت  قضايا  محكمة  عن  الصادرة  القرارات  وتنفيذ  باحترام  "االلتزام  العلى  بوصفها  مكلفة  الة  جهخابات 

مادة حصلت عليها "األيام" وقعتها حركة فتح، حركة حماس، الجبهة    25بذلك". جاء ذلك في وثيقة من  
"القيادة  لتحرير فلسطين  الشعبية  الجبهة  لتحرير فلسطين،  الديمقراطية  الجبهة  لتحرير فلسطين،  الشعبية 

ل الشعبي الفلسطيني، االتحاد ضالنا  لفلسطينية، جبهةالعامة"، حزب الشعب الفلسطيني، جبهة التحرير ا
الفلسطينية، الجبهة العربية   الفلسطيني )فدا(، جبهة التحرير العربية، حركة المبادرة الوطنية  الديمقراطي 
الفلسطينية، طالئع حزب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة" والتجمع الوطني للمستقلين. والتزمت الفصائل  

مع االنتخابا  بـ"التعاون  واحترام مر الت  لجنة  ونزيهة  حرة  انتخابات  لتنظيم  المبذولة  جهودها  في  كزية 
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بقرارتها"   وااللتزام  مراحلها  بجميع  االنتخابية  العملية  بتأمين  الفلسطينية  الشرطة  دور  و"احترام  طواقمها" 
 الرقابي".  و"احترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم

ت "بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في انتخاب قائمته بحرية". ولالطالع على  زملتا كما 
 نص ميثاق الشرف على الرابط التالي: 

3Y147c80d30376d=147c80d3y3437ayyam.ps/ar_page.php?i-https://www.al  

 17/3/2021، األيام، رام هللا
 

 ائل في غزة وتطلعهم على شروط الترشحلجنة االنتخابات تجتمع بممثلي الفص
على   وأطلعتهم  الفلسطينية،  الفصائل  ممثلي  مع  لقاًء  الثالثاء،  المركزية  االنتخابات  لجنة  عقدت  غزة: 

 .  تشريعية المقبلةإجراءات ترشح القوائم لالنتخابات ال
ممثلي  أو  أن  لها،  بيان  اللجنة في  الذي عق  14وضحت  اللقاء  في  المكتب فصيال سياسيا شاركوا  د في 

المجلس  لعضوية  الترشح  ونماذج  شروط  وتوضيح  بحث  خالله  وجرى  غزة،  مدينة  في  للجنة  اإلقليمي 
الفصائ استفسارات  على  اإلجابة  إلى  إضافة  الالزمة،  والمرفقات  المالتشريعي  هذه  بخصوص    رحلة ل 

تخابات التشريعية سُيفتح  امة من العملية االنتخابية. ولفتت لجنة االنتخابات إلى أن باب الترشح لالن اله
 آذار الجاري. 31وحتى  20يوما خالل الفترة من  12لمدة 

 16/3/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 راضي الفلسطينية  ة األ وحد  الفلسطينية تؤكداختتام حوارها بالقاهرة: الفصائل 
األر   -  القاهرة الفلسطينية  الفصائل  اختتمت  هنداوي:  في  تامر  المنعقدة  الوطني  الحوار  جلسات  بعاء 

ليومين،   امتدت  التي  الحوار  الصادر عن جلسات  الختامي  البيان  القاهرة. وبحسب  المصرية  العاصمة 
ا التحرير  لمنظمة  الوطني  المجلس  ولجنةبرئاسة  وقعت نتخا اال  لفلسطينية  الفلسطينية،  المركزية  بات 
على ميثاق شرف أكدوا خالله حرصهم على سير العملية    الفصائل المشاركة في االنتخابات الفلسطينية

القوائم المتنافسة بما يخدم   التنافس الشريف بين  االنتخابية في كافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسود 
صون حق المواطن في اختيار من يمثله مع االلتزام بالقانون  مة و العاوطنية والمصلحة  ويعزز الوحدة ال
 مة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية االنتخابية. االنتخابي واألنظ

وأضاف البيان: “ناقش المجتمعون بمسؤولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية  
  والمجلس الوطني استنادا للمرسوم الرئاسي الصادر في   شريعية والرئاسية الت  ابات االنتخة وإجراء  الفلسطيني

اير/ كانون الثاني الماضي وسبل تعزيز الشراكة الوطنية وتم االتفاق على سبل معالجتها بما يعزز  ين  15
 المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة”. 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=147c80d3y343703763Y147c80d3
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البيان الوزاد  “استمع  االنتخاإلى  كون  مشار :  لجنة  لالنتخابات  تقرير  اإلعداد  سير  وحول  المركزية  بات 
وا ونزاهة  التشريعية  بشفافية  االنتخابية  العملية  سير  يضمن  بما  العالقة  الموضوعات  على حلول  التفاق 

تفصيليا    عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني”. وقدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تقريرا
رؤ  الجديد  لوض   يتهاحول  الوطني  المجلس  تشكل  آليات  المجتمعون  ناقش  حيث  المنظمة  المجلس  عية 

عدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد و 
 للشعب الفلسطيني. 

ا األمناء  اعتبار  على  الحوار  جلسات  في  المشاركون  حالة  واتفق  في  د انعقلعامين  تم  اد  ما  لمتابعة  ائم 
نيا وسياسيا وعلى ضرورة أن تجرى االنتخابات لسطينية قانو التوافق عليه، وأكدوا على وحدة األراضي الف

في  خاصة  إجراءها  تعيق  قد  إجراءات  ألي  والتصدي  غزة  وقطاع  الغربية  والضفة  القدس  في  القادمة 
القيادة   تشكيل  استكمال  وعلى  للمقاومالقدس،  الالموحدة  األمناء  شعبية  لبيان  وفقا  وتفعيلها  الشاملة  ة 

 العامين األخير. 
 17/3/2021ن، القدس العربي، لند

 
 شرطة غزة تباشر تأمين االنتخابات

قال محمود صالح، مدير عام الشرطة في قطاع غزة، إن الشرطة ستؤمن العملية االنتخابية في    رام هللا:
لمركزية في القطاع. وأضاف، خالل اجتماع لمجلس ات اتخاب ن مقر لجنة االنقطاع غزة، وستباشر بتأمي

نة االنتخابات المركزية خاطبت قيادة الشرطة بطلب تأمين مقر اللجنة في  قيادة الشرطة في غزة: »إن لج
لتأمين   التعليمات  توجيه  »تم  وأضاف:  اإلطار«.  هذا  في  ومسؤولياتها  بواجبها  ستقوم  والشرطة  غزة، 

األماكن    المقار الدور    علقةالمتوجميع  باستكمال  المقبلة  األيام  خالل  وسنشرع  االنتخابية،  بالعملية 
 من جهاز الشرطة لتأمين وإنجاح هذا العرس الوطني الديمقراطي«.  المطلوب 

  18/3/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 لجنة االنتخابات تحدد إجراءات الترشح
قبل، استقبال طلبات الترشح لالنتخابات  الم  لسبت ها ستبدأ صباح اأعلنت لجنة االنتخابات المركزية، أن

مارس/ آذار، حيث تتسلم اللجنة    31هي مساء يوم األربعاء الموافق  يومًا تنت  12، ولمدة  2021ريعية  التش
 طلبات الترشح في المقر العام بمدينة البيرة والمقر اإلقليمي في غزة.
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سبقية من خالل منحها أرقامًا متسلسلة ب األم حساستقبال القوائ  وأوضحت في بيان لها أنه سيتم ترتيب  
تاريخ ووقت تقديمه، مشيرة إلى أن منسق )مفوض( القائمة االنتخابية  ديد أسبقية تقديم الطلب، وفقًا للتح

 فقط هو المخول بتقديم طلب الترشح.
 18/3/2021، القدس العربي، لندن

 
 تنجز بين الفصائل لم  "التشريعي"تحالفات ": القدس العربي"

ا  -  غزة القوائم  أمام  الترشيح  باب  فتح  اقتراب موعد  من  بالرغم  العربي”:  لتي ستخوض عمار  “القدس 
حتى   تعلن  لم  وحماس،  فتح  حركتا  مقدمتها  وفي  الفصائل  أن  إال  الفلسطينية،  التشريعية  االنتخابات 

بشك ستخوضها  كانت  إن  االنتخابات،  تلك  في  المشاركة  شكل  خاللحظة  من  أو  منفرد  م  قوائ الل  ل 
ة، لم تشهد أي اتصاالت  وأكد مسؤول رفيع في حركة فتح لـ”القدس العربي” أن األيام الماضي   مشتركة.

رسمية للتوافق على “قائمة مشتركة”، الفتا إلى أن الوقت المتبقي لفتح باب الترشح، والمقرر أن يبدأ يوم  
ألمر يحتاج إلى توافقات على  اإن    سؤولويقول الم  حيلة.السبت القادم، يصّعب المهمة ويجعلها شبة مست
إلى وقت وحوارا تحتاج  التي  الملفات  ت طويلة جدا، تشمل نسبة كل فصيل، وكذلك ترتيب العديد من 

 األسماء في القائمة، باإلضافة إلى االتفاق على أهم شيء وهو البرنامج االنتخابي. 
أبو مرزوق،    الدكتور موسى  السياق، جدد  السيوفي  المكتب  ة حماس، موقفه حركته  لحركاسي  عضو 

المشتركة” لـ”القائمة  و المؤيد  قائمة  مع  “حماس  وقال:  الشعب ،  أطياف  أوسع  تضم  موحدة  طنية 
الفلسطيني، على مستوى الضفة والقطاع، والقدس في القلب منها، وال توجه لدينا للتحالف مع أي فصيل  

 بعينه”. 
 18/3/2021، القدس العربي، لندن

 
 لجلسات الحوار الوطني األخيرة التي عقدت بالقاهرة يجابيةاإل تائجعباس يرحب بالن
للجنة المركزية لحركة "فتح"، اجتماعًا لها، الجمعة، برئاسة محمود عباس، في رام هللا.  رام هللا: عقدت ا

بالنتائج اإليجابية لجل الفلسطينية محمود عباس  السلطة  بداية االجتماع، رحب رئيس  الحوار  وفي  سات 
االوط القاهرة.  ألخيني  في  العربية  مصر  جمهورية  في  األشقاء  من  كريمة  بدعوة  عقدت  التي  وأكد رة 

سيادته أهمية ترجمة النتائج اإليجابية التي تم التوصل إليها في القاهرة لصالح سير العملية الديمقراطية،  
رئاسية والمجلس وال  يعية النتخابات التشر وفق المدد الزمنية التي وضعت حسب المراسيم الرئاسية، لعقد ا

 الوطني.
  19/3/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 "األخبار": عباس تراجع عن حصر الترشح لمنصب الرئاسة
ح   الترشُّ حصر  عن  تراَجع  عباس  أن  »فتح«،  في  مصادر  من  »األخبار«،  علمت  المدهون:  رجب 

ب يحظى  بَِّمن  الرئاسة  األحلمنصب  أحد  من  ازاب  دعم  ضغوط أو  بعد  وذلك  »التشريعي«،  في  لكتل 
التي لم ُتفضِّ إلى تحقيق شيء من مطالبها سوى التوقيع على  مارستها الفصائل خالل حوارات القاهرة،  

 »ميثاق شرف« لسير االنتخابات، ثّم تنسيق آلياتها مع »لجنة االنتخابات المركزية«. 
 20/3/2021األخبار، بيروت، 

 
 قوائم بأول أيام الترشيح وترقب لموقف فتح وحماس 3  زية:لمركاالنتخابات ا نةلج

المدير   أعلن  وتد:  تقدمت  محمد  قوائم  ثالث  أن  كحيل،  هشام  المركزية،  االنتخابات  للجنة  التنفيذي 
غزة.   وقطاع  الغربية  الضفة  في  الترشح،  أيام  أول  في  الفلسطينية،  التشريعية  االنتخابات  في  للتسجيل 

  اطية لتحرير فلسطين، أولى القوائم الحزبية التي تسجل في االنتخابات، وبذلك يمقر الد  لت قائمة الجبهةومث
ترسخ أول إخفاق لوحدة اليسار كما كان يتأمل البعض. أما القائمة الثانية المرشحة، فهي قائمة فلسطين  

 المة ور سشخصا. وترأس منص  27للجميع ويترأسها وزير األشغال السابق مفيد الحساينة، ويشارك فيها  
 رم القائمة الثالثة تحت اسم "كرامتي".من طولك

 21/3/2021، 48عرب 
 

 نتخابات توضح شكل مشاركة المقدسيين في االنتخابات لجنة اال 
أكد المدير التنفيذي للجنة االنتخابات هشام كحيل على وجود اتفاق فلسطيني بضرورة  :  القدس المحتلة

وأوضح أن شكل مشاركة المقدسيين سيكون    ت المقبلة.خاباالنتدس المحتلة في امشاركة سكان مدينة الق
ال  القدس بسبب منع    .2006سابقة عام  كما جرى في االنتخابات  لها في  تفتح مراكز  "اللجنة ال  وتابع: 

االحتالل، ونحن نعد كل مقدسي ُمسجل سواء لغرض االنتخاب أو الترشح، وبالتالي يدرج اسمه في قوائم  
الذين يقترعون في ستة مراكز بريد داخل القدس، أما بقية  جة تسللجنوذكر أن ا  رشح".الت ل المقدسيين 

مركزا في محيط المدينة للتسجيل واالقتراع في نفس اليوم، وهذا ال    15سيين فبإمكانهم التوجه إلى  المقد 
قدس  ي الفلهم االقتراع    ألف مواطن يحق  118وحسب لجنة االنتخابات فإن    يؤثر على العملية االنتخابية.

 المحتلة.
 22/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 وائم سّجلت لالنتخابات حتى اآلنلجنة االنتخابات: ثالث ق
نور الدين صالح: أفاد المدير اإلقليمي للجنة االنتخابات المركزية جميل الخالدي، بأن ثالث قوائم    -  غزة 

يوًما    12باب التسجيل الذي يمتد طيلة  فتح  على  رور ثالثة أيام  تقدمت للتسجيل في االنتخابات بعد م
الخالدي   وذكر  االنتخابات.  قانون  من  وفق  واحدة  أن  أمس،  "فلسطين"،  لصحيفة  خاص  تصريح  في 

من   مزيًدا  القادمة  القليلة  األيام  تشهد  أن  متوقًعا  غزة،  من  واثنتين  المحتلة  الغربية  الضفة  من  القوائم 
ة وحسابات خاصة لدى القوائم الحزبية والمستقلة  روف داخليلى ظيل إتأخُّر التسج  زاوع   تسجيل القوائم.

الفًتا إلى أن لجنته تتلقى العديد من االتصاالت واالستفسارات عن آلية الترشح ضمن    التي تنوي الترشح،
 القوائم. 

  23/3/2021، فلسطين أون الين
 

 د " يفشل في التوحفتح وحماس تتنافسان بقوائم منفردة... و"اليسار
ات التشريعية، على  كفاح زبون: اعتمدت مركزية حركة »فتح« قائمتها النهائية لخوض االنتخاب  -هللا  م  را

 أن تقدمها للجنة االنتخابات بشكل رسمي، غدًا الثالثاء، فيما أنهت »حماس« كذلك اختيار قائمتها.
اللجنة المركزية لحركة »فتح« اجتماعًا، أمس، ترأس القائمة الكاملة  فيه  قرت  ه محمود عباس، أوعقدت 

التشري االنتخابات  في  مشاركتها  المقرر  مايوللحركة،  في  عباس زكي عضو    عية  وقال  المقبل.  )أيار( 
لجنة   لدى  الثالثاء،  رسميًا،  االنتخابية  قائمتها  ستسجل  الحركة  إن  »فتح«،  لحركة  المركزية  اللجنة 

»ا أن  إلى  الفتًا  المركزية،  مستقاالنتخابات  تضم  وتم  ورجالين  لقائمة  اعتبارية«.  وشخصيات  أعمال  ل 
القائمة بعد أن فتحت الحركة لجميع   أبنائها فرصة الترشح، ثم جرى إخضاع الكل اعتماد  الراغبين من 

لمناقشات طويلة قبل إقرار القائمة النهائية. وترشح مسؤولون حاليون وسابقون وأسرى حاليون ومحررون، 
 ، وكانت كبيرة، لكن تم اختصارهم إلى العدد المطلوب. حركةل الال في األمن داخوأعضاء بلديات ورج

ماس« أيضًا العمل على قائمتها التي يفترض أن تقدم خالل يومين إلى لجنة ومقابل »فتح«، أنهت »ح
»حماس«   اختارت  »فتح«،  ومثل  الحية.  خليل  للحركة  السياسي  المكتب  عضو  ويرأسها  االنتخابات، 

صف   حقيادات  ومسؤولين  و كومي ثاٍن  باب  ين  يغلق  أن  ويفترض  ونساء.  وشبابًا  ومستقلين  أكاديميين 
اء، ولذلك ستقدم مزيد من القوائم نفسها، بينها قائمة ناصر القدوة الذي فصلته حركة  الترشح، يوم األربع 

الذي تيار محمد دحالن  الوزراء األسبق، وقائمة  لن   »فتح« من عضويتها، وقائمة سالم فياض رئيس 
نفسه ع ايرشح  مفكرين  لقائلى  القائمة، وضمنها  لرئاسة  األيمن سمير مشهراوي  اختار ساعده  لكنه  مة، 

 وأكاديميين معارضين لنهج السلطة.
بسام  بقوائم منفردة. وقال  التوحد وذهبت  لم تستطع  التي  نفسها،  اليسار  إلى فصائل  ووصل االختالف 

الفلسطين الشعب  لحزب  العام  األمين  الالصالحي  اللجنة  عضو  الفلسطينية،  ذية  تنفيي  التحرير  لمنظمة 
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ار »تعثر لألسف الشديد«. وأكد في تصريح أنه  أمس األحد، إن سعي حزبه من أجل توحيد قوى اليس 
أننا في المقابل كسبنا المزيد من دعم جمهور اليساريين والديمقراطيين، لتحقيق   »رغم تعثر الجهود إال 

 اليسار التي ظلت تطالب تنظيماتها بالتوحد«.  هذا  مهورلقاءات كوادر وجهذا المشروع كما عبرت عنه 
  29/3/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 لجنة االنتخابات: الدعاية االنتخابية قبل الفترة القانونية تعد مخالفة 

جهت  عيسى سعد هللا: قال المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية هشام كحيل، إن اللجنة و   -غزة  
 ة تحذيرات وتنبيهات شديدة لعدد من القوائم االنتخابية التي سجلت بشكل رسميخير ت األخالل الساعا

لخوض االنتخابات التشريعية او التي تنوي التسجيل خالل الساعات القادمة بعد ان تم رصدها من قبل  
مواق عبر  االنتخابية  الدعاية  تمارس  وهي  أخرى  وأحزاب  قوائم  قبل  ومن  االجتاللجنة  التواصل    ماعيع 

والقو ووس الكتل  بعض  قيام  إن  لـ"األيام"،  كحيل  وأضاف  الميدان.  وفي  االعالم  بعمل  ائل  االنتخابية  ائم 
دعائي وترويجي في هذا الوقت يعتبر مخالفة صريحة لقانون االنتخابات الذي يحصر الدعاية االنتخابية  

الواقعة من   الفترة  الداعيًا جمي   ادم،الق  2021-5-20وحتى    2021-4-30في  الى االلت قوائ ع  لتجنب م  زام 
 التعرض لعقوبات.

 29/3/2021األيام، رام هللا، 
 

 قائمة فلسطينية تسجل النتخابات التشريعي 15االنتخابات: لجنة 
الترشح   عملية  بداية  منذ  تسلمت  إنها  االثنين،  الفلسطينية،  المركزية  االنتخابات  لجنة  قائمة    15قالت 

للمشا االنتخابانتخابية  في  اركة  في  لعامات  المقررة  يومين    22ة  بقاء  مع  وذلك  المقبل،  أيار  مايو/ 
 ر أن تلتحق حركة »فتح« بالمسجلين الثالثاء أو األربعاء.للتسجيل، في انتظا

 29/3/2021الخليج، الشارقة، 
 

 قائمة انتخابية  25لجنة االنتخابات تعلن تسلم طلبات ترشح 
ملية الترشح وحتى  لبات الترشح المتقدمة منذ بداية عي لطالكلركزية أن العدد  أعلنت لجنة االنتخابات الم

وبينت    .2021( قائمة انتخابية، للتنافس في انتخابات المجلس التشريعي  25ثاء بلغ )نهاية دوام اليوم الثال
ن للجميع،  اللجنة أنها قبلت ترشح خمس قوائم، وجرى إبالغها رسميًا بقرار االعتماد، وهي )قائمة فلسطي 

قائمة طفح الكيل(،  ر الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، وقائمة الوفاء والبناء، و تغيية الوقائم
 فيما يستمر دراسة باقي الطلبات.

 30/3/2021، الفلسطينية لجنة االنتخابات المركزيةموقع 
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 ياضوأخرى يتصدرها ف فتح تسجل قائمتها قبيل انتهاء المهلة.. قائمة للبرغوثي والقدوة 
لساعتان األخيرتان  من رام هللا، عن عبد الرؤوف أرناؤوط: شهدت ا  ،1/4/2021األيام، رام هللا،  ذكرت  

من يوم أمس تطورات درامية مع تسجيل قائمة لحركة "فتح" برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة محمود  
مركزية د. ناصر القدوة ة الللجن ضو المفصول من االعالول تالها بدقائق تسجيل قائمة "الحرية" برئاسة الع

ا في  المعتقل  المركزية  اللجنة  عضو  قبل  من  وسادت والمدعومة  البرغوثي.  مروان  اإلسرائيلية  لسجون 
توقعات خالل الساعات األربع والعشرين الماضية بإمكانية توحيد القائمتين بقائمة واحدة ولكن مصادر 

 د باءت بالفشل. ثة قلحثيود واالتصاالت امطلعة قالت لـ"األيام" إن الجه
قائمة بعد    33لتشريعية مع تسجيل نحو  وأغلق عند منتصف الليلة الماضية، باب التسجيل لالنتخابات ا

تسجيل عدة قوائم أمس أبرزها قائمة "معا نستطيع" برئاسة رئيس الوزراء األسبق د. سالم فياض. وعلمت  
الرجوب ودالل سالمة وروحي فتوح وأحمد ريل  وجب   " محمود العالول"األيام" أنه يتقدم قائمة حركة "فتح

"الحرية   قائمة  أما  فارس.  وقدورة  الفتاح حمايل  حلس  وعبد  البرغوثي  وفدوى  القدوة  ناصر  د.  "فيتقدمها 
 وسرحان دويكات وجمال حويل وأحمد غنيم. 

ين  ت أمركزية لالنتخاباوقبل إغالق باب التسجيل بنحو ساعة ونصف الساعة وصل إلى مقر اللجنة الم
ال الرجوب: "لدينا قرار ر اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب وعضو اللجنة المركزية عباس زكي. وقس

استراتيجي في حركة فتح بإنهاء هذا االنقسام وتجديد شرعية النظام السياسي كخطوة أولى باتجاه شراكة  
حقًا لذلك وصل القيادي . والالل"واجهة هذا االحتوطنية تؤسس لتجنيد كل طاقات الشعب الفلسطيني لم

فد  "فتح"  لحركة  الثوري  المجلس  القدوة وعضو  ناصر  "الحرية".  د.  قائمة  تسجيل  تم  البرغوثي حيث  وى 
مروان   القائد  األخ  جدًا،  مهمة  قائمة  بتسجيل  "شاركنا  القائمة:  تسجيل  بعد  للصحافيين  القدوة  وقال 

الديم الوطني  والملتقى  بقالبرغوثي  تقدموا  االنتخابات  واح  ائمة قراطي  لخوض  الفلسطيني  للشعب  دة 
. وأضاف: "هذا نتاج عمل جدي شارك فيه بشكل مباشر األخ القائد  التشريعية القادمة باسم قائمة الحرية"

البرغوثي والملتقى الوطني وعدد كبير من األخوات واإلخوة ساهموا بشكل كبير بمن فيهم أختنا العزيزة أم  
 (".)فدوى البرغوثي القسام

الوزراء رئيس  برئاسة  قادرون"  "معا  قائمة  أبرزها  القوائم  من  عدد  تسجيل  ذلك  د. سالم    وسبق  السابق 
فياض. وجاء في مقدمة قائمة "معا قادرون" د. فياض، د. جبر وشاح، د. مطيع ظهير، د. وائل حسنية  

 ود. نائلة عايش. 
فات بين  للجزيرة نت بأن الخاللعة  المطر  : تفيد المصاد ، من رام هللا31/3/2021،  الجزيرة.نتوأضافت  

على خلفية انتقال قيادات محسوبة عليه إلى أرقام متأخرة  البرغوثي وقيادة حركة فتح انتهت إلى انشقاقه  
في القائمة بعد تغيير معايير الترشح في الساعات األخيرة. إلى جانب تأخر عرض القائمة النهائية عليه  

 د تسجيلها. رغم اقتراب موع
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لندن،  شرالت  وقال األوسط،  إطالق  1/4/2021ق  مروان  موقف  شكل  زبون:  كفاح  عن  هللا  رام  من   ،
معركة داخلية مبكرة مع عباس وقيادة »فتح«، بعدما كان يعتقد على نطاق واسع، أن الطرفين سيتفقان  

األو  لـ»لشرق  الحركة  في  مصادر  وقالت  األقل.  على  التشريعية  االنتخابات  مروان  خالل  إن  سط«، 
يم من أجل  ما اعتبره إخالاًل باتفاق سابق مع حسين الشيخ، الذي زاره في سجنه في هدار   على  عترض ا 

تنسيق المواقف، ولم يزره مرة أخرى. وأضافت، أن مروان »اعترض على أسماء في القائمة االنتخابية،  
التغر  أو  تهميشه  تم  بأنه  اير به«. ومع تشك واعترض على مواقع أسماء أخرى. كان يشعر  وثي  لبرغيل 

قائمة الرسمية التي أقرتها اللجنة  قوائم، ال  3والقدوة قائمة جديدة، يمكن القول إن الحركة أصبحت ممثلة بـ
ويترأسها   دحالن  وقائمة  القدوة،  يترأسها  التي  والقدوة  البرغوثي  وقائمة  العالول،  يترأسها  والتي  المركزية، 

ة واحدة، بينما توزع  حماس« التي تمثلها قائم كة »ط حر المي، فمثلته فقأما التيار اإلس  سمير مشهرواي.
لشعبية والديمقراطية وأحزاب وفصائل متحدة أو اختارت االنضواء تحت اليسار على قوائم عدة للجبهة ا

رئيس   فياض  أبرزهم سالم  المواجهة،  أتون  في  بأنفسهم  مستقلون  دفع  الفصائل،  ومقابل  »فتح«.  قائمة 
 »معًا قادرون«، وضمت اقتصاديين وأكاديميين وأسرى.  ائمةمس قسبق الذي سجل أالوزراء األ

 
 قائمة لخوض االنتخابات 36تعلن إغالق باب الترشح: تسلمنا  "ةاالنتخابات الفلسطيني"

لالنتخابات   الترشح  فترة  انتهاء  الخميس،  اليوم  الفلسطينية،  المركزية  االنتخابات  لجنة  أعلنت  هللا:  رام 
عقدهاالتشريع المقرر  النتخابات /أيارفي    ية  الترشح  "فترة  إن  بيان،  في  اللجنة،  وقالت  المقبل.  مايو 

ا بدأت منذ صباح  المجلس  التي  اليوم األربعاء".    20لتشريعي،  انتهت عند منتصف ليل  مارس/ آذار، 
بلغ   المستلمة  الترشح  الكلي لطلبات  المجموع  إلى أن  ال  36وأشارت  تشريعية.  قائمة لخوض االنتخابات 

تدرس قائمة، وسلمتها اشعارات قبول، فيما ال تزال    13أنها قبلت حتى اآلن، ترشح    جنة،الل  وأوضحت 
طلبات بقية القوائم. وأشارت لجنة االنتخابات إلى أنها ستعلن الكشف األولي بأسماء القوائم والمرشحين  

 يوم السادس من نيسان/ إبريل المقبل.
  1/4/2021 ،الفلسطينية زيةموقع لجنة االنتخابات المرك 

 
 لجنة االنتخابات المركزية تعلن إغالق باب الترشح لالنتخابات التشريعية 

رام هللا: أعلنت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، الخميس، انتهاء فترة الترشح لالنتخابات التشريعية  
أيار/ في  عقدها  نشر  المقرر  بيان  في  اللجنة،  وقالت  المقبل.  إن  مايو  موقعها،  ا"فت  على  لترشح  رة 

ت عند منتصف ليل اليوم  مارس/ آذار، انته  20ذ صباح  النتخابات المجلس التشريعي، التي بدأت من
بلغ   المستلمة  الترشح  لطلبات  الكلي  المجموع  أن  إلى  وأشارت  االنتخابات   36األربعاء".  لخوض  قائمة 
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قبلت حتى اآلن، ترش أنها  اللجنة،  فيما ال  ارااشع  متهاقائمة، وسل  13ح  التشريعية. وأوضحت  ت قبول، 
 تزال تدرس طلبات بقية القوائم.

 1/4/2021، وكالة قدس برس
 

 قبول جميع القوائم المترشحة لالنتخابات التشريعية الفلسطينية : لجنة االنتخابات
ال  -غزة   قبلت جميع  أنها  السبت،  الفلسطينية،  المركزية  االنتخابات  لجنة  أعلنت  التي  األناضول:  قوائم 
بطتقدم المقبل  لبات ت  أيار  مايو/  في  المقررة  )البرلمان(  التشريعي  المجلس  النتخابات  وقالت   .ترشح 

ترشح   طلبات  قبول  تم   ” إنه  بيان  في  قد    6اللجنة  اللجنة  تكون  وبذلك  التشريعية،  لالنتخابات  قوائم 
ا وعددها  ترشح  بطلبات  تقدمت  التي  القوائم  جميع  طلبات  قبول  رف36لكلي  استكملت  دون  أي ،    ض 

 مة”. قائ
، وهي: فلسطين الموحدة، والحرية وأضاف البيان أن “القوائم التي قبلت اليوم سيبلغ منسقوها رسميا بذلك 

 والكرامة، وكفاءة، والعدالة للجميع المستقلة، والحرية، وحركة فتح”. 
  2021/ 4/4، القدس العربي، لندن

 
 ات بدون القدس قيادات فلسطينية ترفض إجراء االنتخاب

ة التحرير، عن  األناضول: أعرب ممثلو فصائل فلسطينية، وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظم  -  م هللاار 
الشرقية. القدس  في  إجراؤها  يتم  لم  ما  االنتخابات،  استكمال  إذاعية    رفضهم  تصريحات  في  ذلك  جاء 

بإجر  الفلسطيني  الطلب  إسرائيل على  األحد، في ظل غياب رد  فوبيان،  االنتخابات  الاء  وقال   قدس.ي 
مية( إن “قبول أي طرف  عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدالني، في تصريح إلذاعة صوت فلسطين )رس

واعتراف   المدينة،  حقنا في  من  انتقاص  هو  القدس،  مشاركة  دون  االنتخابات  إجراء  بإمكانية  فلسطيني 
 بأنها جزء من إسرائيل”. 

اللجنة ص في  العضو  قال  بيبدوره،  في  رأفت،  ا الح  الفلسطي  طلعت ان  “القيادة  إن  عليه،  نية  األناضول 
المتحدة واالتحاد  للسماح    تتواصل مع األمم  األوروبي وروسيا، من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل 

 بإجراء االنتخابات في القدس”.
ة من الفصائل  من جهته، طالب مصطفى البرغوثي، أمين عام حركة المبادرة الوطنية )سياسية اجتماعي 

لمشاركة  المجتمع الدولي، بضرورة “الضغط على إسرائيل، في حال حاولت منع القدس من ا  ية(،يسار ال
 في العملية االنتخابية”.

 2021/ 4/4، القدس العربي، لندن
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 محكمة االنتخابات تؤيد شطب األسير حسن سالمة من قائمة حماس 
ي القوائم االنتخابية،  ين ف شاركرفض مرشح من الم“القدس العربي”: في أول حكم قضائي على    –غزة  

ية برفض اعتماد طلب األسير في سجون االحتالل  جنة االنتخابات المركز أيدت محكمة االنتخابات قرار ل
  حسن سالمة في قائمة “القدس موعدنا”، التابعة لحركة حماس، لعدم وجود اسم له في السجل االنتخابي. 

 ذي تقدمت به حركة حماس.ض العترااالنتخابات اال  وقد جاء ذلك عندما رفضت لجنة
  2021/ 5/4، القدس العربي، لندن

 
 جنة االنتخابات ترشح األسير سالمة حماس تستهجن رفض ل

حسن   األسير  ترشح  برفض  المركزية  االنتخابات  لجنة  من  الصادر  القرار  "حماس"  حركة  استهجنت 
بأ   سالمة. بالغ، قرار لوقالت الحركة في تصريح صحفي إنها تلقت  تخابات برفض ترشح  االنجنة  سف 

الناخبين، علمًا بأنه معتقل لدى االحتالل  نه غير مســــــجل في سجل  األسير البطل حسن سالمة بحجة أ
الزمان. من  قرن  ربع  منذ  للجنة    الصهيوني  كافة  والمالبسات  الظروف  أنها شرحت  الحركة  وأوضحت 

رئ مع  مكثفة  اتصاالت  وأجرت  وإدااالنتخابات،  اللجنة  أسير  لتو   رتهااسة  اسم  شطب  خطورة  ضيح 
كمؤسسة وطنية    -تسجيل لجنة االنتخابات  فلسطيني بطل سّطر أعظم التضحيات، ونبهت إلى خطورة  

وأضافت أنه التزامًا بالقانون توجهت إلى محكمة   على نفسها هذا الفعل الذي ال مبرر له.  -نعتز بها  
طعنًا رسميًا ضد    -لذين نشكر لهم وقفتهم ا  -  كفاءمن المحامين األقضايا االنتخابات وقّدمت عبر عدد  

ث نظرت المحكمة الطعن يوم األحد وقررت تأجيل الحكم إلى صباح  قرار لجنة االنتخابات المركزية، حي
اإلثنين باعتبارها قضية وطنية تحتاج المزيد من البحث لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة رفض الطعن 

 زية.لمركات ار لجنة االنتخاب وتأييد قرا
ايا أخرى، مبينة أنها ال  وأكدت أنه كان بإمكان لجنة االنتخابات البحث عن مخارج كما فعلت في قض

قضية   على  ذلك  وانعكاس  الوطنية  وإهمال خصوصيتها  الوطنية  القضية  لهذه  اللجنة  تقدير  عدم  تتفهم 
 األسرى. 

 5/4/2021، موقع حركة حماس
 
 بشأن االنتخاباتطعون  ديمونية لتقفرق قان  ": تشكيلاألخبار"

يًا إلى ثالث قوائم، فريقًا قانونيًا يرأسه  شّكلت حركة »فتح«، التي تشّظت انتخاب :  رجب المدهون   -  غزة
»محاٍم كبير« في الضّفة المحتّلة، سيعمل على الطعن في القوائم األخرى، سواء المنشّقة عن الحركة أو  

ديم طعون ضّدهم، على أن ُيرّكز على قوائم المنشّقين،  وتقها  ات المرّشحين فيالمنافِّسة، عبر دراسة ملفّ 
 ــ القدوة« وتّيار محمد دحالن. وبالتحديد »البرغوثي ــ
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في الجانب المقابل، كّونت »حماس« فريقًا قانونيًا لمتابعة ملّف االنتخابات والطعون، وبدأت تعّد لخوض  
ح مصادر في الحركة أن ملّف الطعون  توضك،  ائم »فتح«. مع ذل معركة ضّد القوائم األخرى، وخاصة قو 

التي »ال القيادة،  الدراسة لدى  قيد  لتأجيل االنتخابات أو  ال يزال  لعباس  إيجاد ذرائع جديدة   ترغب في 
رأى الكاتب في صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، أليئور ليفي، أن  و   «..2007إلغائها كما حدث عام  

المتح شا»الواليات  متى  يمكنها  فيما  أن  ءت  دة  للتوقُّف،  عليه  وتضغط  مازن  أبو  على  ثقلها  تمارس 
عطيل االنتخابات بمْنع الحركة في الضفة ومْنع دخول مراقبين أجانب«، مضيفًا: تستطيع دولة االحتالل ت

ك بأّي حّجة عبر تقد  يم جزرة  »رّبما تدفع إسرائيل عباس إلى الذهاب طواعية إللغاء االنتخابات والتمسُّ
إ »مرك«.  ليهسياسية  أعضاء  تصل  التي  والطلبات  التقارير  في  تزاُيدًا  هناك  أن  »األخبار«  زية وعلمت 

فتح« من قيادات األقاليم والمناطق في غزة والضفة إللغاء االنتخابات أو تأجيلها، بسبب تشرُذم الحركة  
 وصعوبة الحصول على نتائج ُمرضية. 

 6/4/2021، بيروت، األخبار
 
 نينا عن مواصلة االنتخابات الحتالل لن تثت احقاموعدنا": مال قدس"ال

في الضفة الغربية المحتلة، محمد صبحة، أن إجراءات االحتالل    أكد الناطق باسم قائمة القدس موعدنا
 ومالحقاته للمرشحين لن تثنيهم عن مواصلة الطريق نحو االنتخابات الفلسطينية. 

نة  ا في االنتخابات التشريعية المقبلة عن مدي عدنمو   مرشح قائمة القدسوقال صبحة تعقيًبا على اعتقال   
م نتفاجأ باعتقال االحتالل لمرشحنا، فمنذ اللحظة األولى التي دخلنا فيها  بيت لحم، حسن الورديان:" إننا ل

ود  هذه االنتخابات، وّطنا أنفسنا أننا معرضون لمالحقات االحتالل". وأوضح أن االحتالل يحاول منع جه
 العملية االنتخابية، والدور المنوط بها في خدمة الفلسطينيين. از إنج حركة حماس في 

 6/4/2021ين، فلسطين أون ال
 

 مرشحًا ثلثهم نساء 1,389إجمالي عدد المرشحين لالنتخابات التشريعية الفلسطينية يبلغ 
،  2021ية  ريعلتششحة لالنتخابات اأعلنت لجنة االنتخابات المركزية الثالثاء، الكشف األولي للقوائم المر 

عددها   االعتر   36والبالغ  باب  فتح  مع  بالتزامن  وذلك  انتخابية،  مرشح.  قائمة  أو  قائمة  أي  على  اض 
؛ منها سبع قوائم حزبية  36وأضافت أنها قبلت ترشح جميع القوائم التي تقدمت بطلبات للترشح وعددها  

( امرأة  405مرشحًا، من بينهم )  (1,389ميع القوائم )قائمة مستقلة، فيما بلغ عدد المرشحين في ج  29و
 % من المجموع الكلي للمرشحين. 29بنسبة 

ا  العمرية )وأوضحت  الفئة  المرشحين من  بأن  يشكلون  40-28للجنة  المرشحين  38.5(  إجمالي  % من 
بنسبة    50-41و) عن  22.2عامًا(  أعمارهم  تزيد  الذين  والمرشحين  يشكلون    %50  من  39.3عامًا   %
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لجنة االنتخابات أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح  جانب آخر، بينت    من   ين.عدد المرشحجمالي  إ
ا  ُيرَفق  تقديم  أن  على  الترشح،  لشروط  المرشحين  أو  القوائم  من  أي  مخالفة  حول  شكوى  أو  عتراض 

 االعتراض بما يؤيد ويثبت صحة االعتراض. 
 6/4/2021، الفلسطينية موقع لجنة االنتخابات المركزية

 
 خالفات بين أنصار مروان البرغوثي وناصر القدوة ي":ربلعالقدس ا"

علمت   –  غزة العربي”:  في    “القدس  الماضية،  األيام  كبيرة ظهرت خالل  أن خالفات  العربي”  “القدس 
 قائمة “حرية” المشكلة من بعض أنصار األسير مروان البرغوثي، وناصر القدرة، القيادي المفصول  

فية ما أدلى به مؤخرا من تصريحات، ادات حادة لألخير، على خلتقانتوجيه  ، وصلت لحد  من حركة فتح
شكل كبير في غزة، في الوقت الذي يتهم فيه القدوة من أنصاره بأنه تخلى عنهم في  هزت صورة القائمة ب

 ترتيب القائمة االنتخابية، لصالح شخصيات أخرى دفع بها أنصار البرغوثي.
تور في العالقات، على خلفية  مطلع األسبوع الجاري، نجم عنه فر فجناك خالفا حادا انويتردد حاليا أن ه

األ القدوة  رأيه  تصريحات  تمثل  أنها  على  فهمت  والتي  اإلسالمية،  التنظيمات  فيها  انتقد  التي  خيرة، 
أنها   على  تصريحاته  فهمت  حيث  غزة،  قطاع  في  خاصة  على صورته  سلبا  انعكس  ما  لها،  المعادي 

ما    موجهة أيضا.  علنية  متعلللقطاع  انتقادات  القت  ما  بقدر  القدوة  تصريحات  أن  العربي”  “القدس  ه 
يمات مثل حماس والجهاد اإلسالمي، القت أيضا انتقادات أشد لكنها لم تكن معلنة، من  وحادة من تنظ 

دعمه وتالقي  فيها،  يشاركون  التي  القائمة  رأس  يمثل  كونه  البرغوثي(،  فريق  )أنصار  ويعود  حلفائه  م. 
هما، حيث ر باألفكار السياسية بين الطرفين “القدوة والبرغوثي”، إلى التحالف المفاجئ بيناهلظالخالف ا

على   لالتفاق  السابقة،  الفترة  الفريقين خالل  بين  تواصل  أي  هناك  يكن  لم  أنه  العربي”  “القدس  علمت 
باب   األخير إلغالق  قبل  اليوم  في  فقط  ما حصل  وأن  مشترك،  لقاء  برنامج  كان  االت  تصواالترشح، 

جنة المركزية، وتشبثه  أجريت بينهما، فقط لوضع أسماء قائمة المرشحين، بسبب خالف البرغوثي مع الل
حسب   أوال،  التشريعية  االنتخابات  مرحلة  من  لالنتهاء  االنتظار  دون  الرئاسة،  لمنصب  الترشح  بخيار 

 االتفاق السابق. 
 2021/ 7/4القدس العربي، لندن، 

 
 على مرشحين وقوائم  اً اعتراض 230صيل فا ت النتخابات تكشفة الجن

ا الخميس،  المركزية  االنتخابات  لجنة  والمرشحين النتخابات  أعلنت  القوائم  االعتراضات على  فترة  نتهاء 
"المرحلة األولى النتخابات المجلس الوطني الفلسطيني". وأوضحت اللجنة في   2021المجلس التشريعي  
على قوائم ومرشحين، تركزت في معظمها على طعون ضد  ض  رااعت  230لقت حوالي  بيان صحفي أنها ت
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الدائم  مرشحين من االقامة  ترتيب مرشحين في حيث  واعتراضات على  والمحكوميات،  ة، واالستقاالت، 
وأشارت أنها تعكف على دراسة االعتراضات المقدمة هذا اليوم،   القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين.  

الثالثة القادمة، بحيث يجري تبليغ المعترِّض والمعتَرض عليه بقرارها    اميار بشأنها خالل األوستصدر القر 
 هذه االعتراضات خطيًا.  في كل من 

  8/4/2021، فلسطين أون الين
 

 مدير لجنة االنتخابات في غزة: سيناريوهان إلجراء االنتخابات في القدس
اشتيوي   -  غزة مدير:  بثية  اإلقليم  قال  االنتخالمكتب  للجنة  جميل  الت  اباي  غزة  قطاع  في  فلسطينية 

و ا اللجنة  تخشاها  التي  األساسية  العقبة  "إن  االحتالل  لخالدي:  عرقلة  هي  والناخبون  الفلسطينية  القوى 
"، وكالة قدس برسولفت الخالدي، خالل حوار مع "  لالنتخابات، ال سيما داخل مدينة القدس المحتلة.

لعقد   التحضر  للإلى  الفل  فصائلاجتماع  األ ين سط والقوى  في  حاسم  ية  موقف  التخاذ  المقبلة؛  القليلة  يام 
 خابية في القدس في حال تمسك االحتالل اإلسرائيلي بقرار رفضها.بشأن كيفية سير العملية االنت

سيناريو   األول:  المحتلة،  القدس  بانتخابات  يتعلق  فيما  سيناريوهين  أمام  اللجنة  أن  إلى  الخالدي  ونوه 
الاالنتخ التشريعية  عام  نيثا ابات  أوسلو،  2006ة  اتفاق  بموجب  تمت  التي  البريد  اعتماد صناديق  ، عبر 

الفلسطينية و"إسرائيل"،حيث تضمنت   التحرير  بين منظمة  المبرمة  االنتقالية"  المرحلة  والموقعة   "اتفاقية 
 ة.، ملحقا خاصا يتعلق باالنتخابات الفلسطيني 1995سبتمبر/أيلول  28في واشنطن في 

السيناريو   انت ثا الأما  فهو  سلطات  ني  على  األوروبي  االتحاد  السيما  الدولي  المجتمع  نتائج ضغط  ظار 
حتالل، من أجل تسهيل العملية االنتخابية في األراضي المحتلة، منوها إلى أنه تم مخاطبة االحتالل  اال

 يلي. ائسر اآلن من الطرف اإلالعملية االنتخابية، دون رد نهائي حتى  إلنجازمن خالل وسطاء أوروبيين  
 9/4/2021، وكالة قدس برس

 
 عشرات الطعون تطال مرشحين لالنتخابات

ُقدمت “ال  -  غزة التي  الطعون  في عشرات  الفلسطينية  المركزية  االنتخابات  لجنة  تنظر  العربي”:  قدس 
ومرشحيها، حيث ست االنتخابية  القوائم  أسماء  نشر كشوفات  فترة  انتهاء  مع  وذلك  إما  إليها،  اللجنة  قوم 

ة قضايا  تلك الطعون، أو رفضها، ليصار بعدها إلى عودة رفع طلب الطعن من مقدمه، إلى محكمل  بو بق
التنفيذ. ملزم  قرارها  التي سيكون  مندوبي    االنتخابات  من  ُقدمت  الطعون  أن  العربي”  “القدس  علمته  ما 

ا من  الكثير  في  طعنت  ناشطين،  ومن  مجتمعية  شخصيات  ومن  قو القوائم،  عدة  في    م، ائلمرشحين 
تقديمهم طلب  بعد  استقالتهم  قبول  قرارات  من خالل صدور  الترشح،  طلبات  حيث   لمخالفتهم  الترشح، 

في   أو  الحكومية،  الوظيفة  من  استقالته  بقبول  تفيد  ورقة  المرشح حاصال على  يكون  أن  األمر  يتطلب 
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ة “تجمع ئمقا لسبب، مرشحون على  المؤسسات األهلية قبل الترشح، وكان من بين من طعن بهم لهذا ا
استقاالت شكلية، كما  كما اشتملت الطعون على احتجاج على ترشح أشخاص قدموا    الكل الفلسطيني”.

وجهت طعون قدمتها حركة فتح، لشخصيات وردت أسماؤها في قائمة “المستقبل” المدعومة من محمد 
 شح دون استقالة. دحالن القيادي المفصول من حركة فتح، ألسباب عدة منها التر 

  2021/ 9/4، س العربي، لندندقلا
 

 قوائم والمرشحين وتقبل واحداً اعتراضًا قدمت على ال 226لجنة االنتخابات تعلن رّد 
اعتراضًا قدمت إليها خالل فترة    231"األيام": أعلنت لجنة االنتخابات المركزية أنها نظرت في    -رام هللا  

القوائم والمرشحين ل بيان، أن  2021  عيريعضوية المجلس التشاالعتراض على  . وأوضحت اللجنة، في 
تناولت موضوعات  تقديم االستقالة، واالدعاء بوجود أحكام قضائية    االعتراضات التي قدمت إليها  عدم 

الجنسية   يحملون  أنهم  بحجة  مرشحين  ضد  واالعتراض  البالد،  خارج  اإلقامة  أو  مرشحين،  على 
تقد  إلى  باإلضافة  اعتراضات على ماإلسرائيلية،  بعد    درصايم  الترشح  تقديم طلب  قائمة، وحول  تمويل 

بدع القانونية، وضد حزب  المدة  نفوذ وموارد  انتهاء  لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغالل  أنه  وى 
اعتراضًا منها، فيما تم    226الدولة. وأكدت اللجنة أنها قامت بدراسة جميع هذه االعتراضات، وقررت رد  

ًا فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها  ما قبلت اعتراضًا واحد ينب  مقدميها،  ت من قبل اعتراضا  4سحب  
الجنسي اكتسبت  قد  سكان  كونها  من  كوشكجي،  أوجين  هي  المستبعدة  المرشحة  أن  وُعلم  اإلسرائيلية،  ة 

 القدس وهي في قائمة "الحرية".
 12/4/2021األيام، رام هللا، 

 
 ناراضات المقدمة بحق"القدس موعدنا": اللجنة ردت كل االعت

من   اتصاال  تلقت  أنها  حماس  لحركة  التابعة  موعدنا"  "القدس  قائمة  أفادت  هللا:  االنتخابات  رام  لجنة 
 المركزية أبلغتها أنها ردت جميع االعتراضات المقدمة من حركة فتح ضدها. 

 11/4/2021المركز الفلسطيني لإلعالم،  
 

 تخابات في القدسناال الموقف من إجراء  اجتماعات حاسمة للفصائل الفلسطينية لبحث
القليلة المقبلة، إزاء إمكانية اإلعالن    الرؤوف أرناؤوط: تحسم الفصائل الفلسطينية الموقف، خالل األيام

عن تأجيل االنتخابات في ضوء رفض إسرائيل التعهد بعدم عرقلة االنتخابات في مدينة القدس المحتلة. 
المركز  االنتخابات  لجنة  ممثوتجتمع  مع  اليوم،  للجنة  ا  ليية،  مرتقب  اجتماع  قبل  الفلسطينية  لفصائل 

 ة. التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني
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عرقلة  بعدم  التعهد  اللحظة  حتى  ترفض  اإلسرائيلية  الحكومة  أن  لـ"األيام"  فلسطينيون  مسؤولون  وأكد 
انتخابية، في وقت برزت ف بالقدس ترشيحًا وانتخابًا ودعاية  نوااالنتخابات  سرائيلية  إ  يايه مؤشرات على 

دعوة   تتم  لم  أنه  "األيام"  وعلمت  القدس.  بمدينة  انتخابي  مظهر  أي  تسجلت  لقمع  التي  القوائم  ممثلي 
للجنة   أيام  خالل  سيعقد  اجتماع  عن  األحمد،  عزام  أعلن  جهته،  من  اليوم.  اجتماع  إلى  لالنتخابات 

في الغضون، وّجهت هيئة  و   ا.اء االنتخابات فيهالتنفيذية برئاسة محمود عباس لبحث ملف القدس وإجر 
الرئيس   إلى  رسالة  القدس  مدينة  في  واألهلي  الوطني  لفصائل  العمل  العامين  واألمناء  عباس  محمود 

العمل الوطني واإلسالمي، أكدت فيها أن "إجراء االنتخابات في القدس المحتلة قضية ال يمكن تجاوزها  
مصداقية يضرب  ذلك  ألن  إهمالها،  واألر   أو  الشعب  القانونية  واض  وحدة  المرجعية  ووحدة  لدستور 

 والوطنية والتاريخية". 
 12/4/2021األيام، رام هللا، 

 
 فصائل منظمة التحرير: ال انتخابات بدون القدس 

مراحلها   بكافة  االنتخابات  عملية  استكمال  الفلسطينية، ضرورة  التحرير  منظمة  فصائل  أكدت  هللا:  رام 
)القدس والضفة الغربية وقطاع   1967راضي الفلسطينية المحتلة عام ألا  ودعاية، في كافةترشيحًا وانتخاباً 
 ابات بدون القدس، وال فيتو للسلطة القائمة باالحتالل عليها. غزة(، فال انتخ 

عملية   لمناقشة  فتح،  لحركة  الوطنية  العالقات  مقر  في  اإلثنين،  اجتماعها  خالل  الفصائل  ودعت 
العامة ااالنتخابات  المجتمع  أطراف  بعدم  وللد ،  )اسرائيل(،  باالحتالل  القائمة  السلطة  على  الضغط  ي 

بأي شكل كان أمام إجراء االنتخابات بكافة مراحلها في كافة المناطق المحتلة وضع العراقيل والعقبات  
 بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية العضو المراقب في األمم المتحدة.

 12/4/2021طينية )وفا(، لسلفعلومات انباء والموكالة األ 
 

 ية مخاوف من "فلتان أمني" يترافق مع االنتخابات الفلسطين
أثار إطالق نار على منزل في الضفة الغربية يعود ألحد المرشحين على قائمة »المستقبل«،   رام هللا: 

أ »فلتان  من  مخاوف  دحالن،  محمد  يتزعمه  الذي  اإلصالحي  للتيار  الالتابعة  مع  يترافق  ة  ليعممني« 
برمتها.   االقتراع  عملية  يهدد  الذي  األمر  الفلسطينية؛  األراضي  في  يوم  االنتخابية  مجهولون،  وهاجم 

االثنين، منزل ومكتب المحامي حاتم شاهين، مرشح قائمة »المستقبل« في مدينة الخليل، دون إصابته.  
معلومات  ونشر  تسجيالت صوتية  تسريب  الحادثة وسط  ف  وجاءت  متعددة، قو ي  استهدفت مرشحين  ائم 

 ولكن لم يتسن التأكد من صحتها. 
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ال   شاهين  عنه  يتحدث  الذي  التواصل والتحريض  وسائل  شهدت  فقد  محددة.  قائمة  على  يقتصر 
الصوتية   التسريبات  من  يتوقف  ال  سياًل  وغيرها،  »واتساب«  منصة  على  ومجموعات  االجتماعي 

بمظهر المتورطين في قضايا ال تجد    ون هر ى االتهامات أو يظلمرشحين أو كوادر يتهمون آخرين بشت
 قبواًل شعبيًا.  

 13/4/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 " "القدس العربي": تحركات إلسقاط قائمة دحالن "وطنياً 
للذها  –  غزة القوائم،  مندوبي  من  تحركات  هناك  أن  العربي”  “القدس  علمت  العربي”:  إلى “القدس  ب 

عض القوائم، من أجل إسقاط القائمة بأكملها، عالوة على  في ب ياطن“الطعن” و خابات لـمحكمة قضايا االنت
لى قرارات لجنة االنتخابات، التي رفعت ضد مرشحين، أمام تلك المحكمة أيضا. تفعيل االعتراضات ع

هناك تحركات من مندوبي القوائم، للذهاب إلى محكمة قضايا االنتخابات لـ “الطعن” وطنيا في بعض  
القائمة بأكملها، عالوة على تفعيل االعتراضات على قرارات لجنة االنتخابات،    اطسقالقوائم، من أجل إ

 تي رفعت ضد مرشحين، أمام تلك المحكمة أيضا. ال
عن   يفصح  لم  لالنتخابات،  المترشحة  الرئيسة  القوائم  إحدى  في  االنتخابات  لجان  على  المشرفين  أحد 

نيا، لكنه قال إن أفراد القائمة يرتبطون بأنظمة، وطا  م المحكمة إلسقاطهالقائمة التي سيجري التحرك أما
نية، وكان يقصد سري نسيبة، بسبب مجاهرته بإسقاط “حق العودة”، عملت مؤخرا ضد القضية الفلسطي

، مع عامي أيالون. وبدا واضحا أن األمر يدور حول “قائمة المستقبل” المدعومة  2002وإبرامه وثيقة عام 
ا من محم القيادي  أبرمت  فصلمد دحالن  التي  العربية،  ول من حركة فتح، والمدعوم من دولة اإلمارات 

ع إسرائيل، أضر بالقضية الفلسطينية، وألحقته بإبرام اتفاقيات اقتصادية الستيراد منتجات اتفاق تطبيع م
 بير بسببها. إسرائيلية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، ويخسر الفلسطينيون اقتصاديا بشكل ك 

 12/4/2021بي، لندن، ر لعا القدس
 

 نتخابات"القدس موعدنا": االعتقاالت تزيد إصرارانا على تنفيذ اال 
ما أقدمت عليه قوات االحتالل اإلسرائيلي  التابعة لحركة حماس،  أدانت قائمة "القدس موعدنا" االنتخابية  

هذه االعتقاالت  ن  أ  م هللا، مؤكدة على من اختطاف لممثل القائمة ناجح عاصي من منزله في مدينة را
موعد  "القدس  قائمة  وأكدت  الدرب.  مواصلة  على  القائمة  إصرار  ال  تزيد  أنه  باسمها،  الناطق  عبر  نا" 

قيادته   وسيختار  االقتراع  عبر صندوق  كلمته  سيقول  الفلسطيني  والشعب  االنتخابات  معركة  تراجع عن 
 . التي تعيد اللحمة للشعب وتقود مرحلة التحرر

 13/4/2021، فلسطين أون الين
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 " الدعاية االنتخابية"القوائم الفلسطينية تبدأ بتحضيرات الحد األدنى لـ
“القدس العربي”: بالرغم من عدم وجود قرار فلسطيني جمعي، حتى اللحظة، حول موضوع إجراء   –  غزة

رشحة  متالالقوائم والفصائل  االنتخابات في حال استمر االحتالل بمتع تنظيمها في القدس المحتلة، إال أن  
 بدأت بالتحضير بـ “الحد األدنى”، للدعاية االنتخابية. 

حيل المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية، أنه وحتى اللحظة، لم يأت الرد  من جهته أكد هشام ك
عتها لتنظيم  اإلسرائيلي، عبر الجهات الفلسطينية الرسمية، لكنه قال إن اللجنة تسير وفق الخطة التي وض

وذلك    ت.باخااالنت  االنتخابية،  للعملية  “محاكاة”  لعمل  تجري حاليا تحضيرات  أنه  إلى  إطار وأشار  في 
العاملين. تدريب  أجل  ومن  لها،  مخطط  هو  كما  االنتخابات  إجراء  على  لملف    التأكيد  تطرق  وحين 

بالضب المراقبين  عدد  نعرف  لم  اللحظة  أنه وحتى  أكد  الدوليين،  هنالمراقبين  إن  قال  لكنه  سالة  ر   اك ط، 
ألعضاء   باإلضافة  مراقبين،  خمسة  بإرسال  تفيد  بريطانيا،  من  وصلت  فلسطين  إلكترونية  في  البعثة 

إلى   المراقبين  عدد  يصل  بذلك  أنه  إلى  الفتا  السفارات   30والقدس،  ألعضاء  باإلضافة  مراقبا، 
 والقنصليات، عدا عن المراقبين المحليين.

 14/4/2021 ،القدس العربي، لندن
 

 "القدس موعدنا": االنتخابات في القدس يجب أن تتحول الشتباك سياسي  نع مرشحة
نور الدين صالح: قالت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" سمر حمد: إن االنتخابات   -  ةغز   -رام هللا

ال هذه  جعل  وضرورة  تأجيلها،  أو  إللغائها  ذريعة  تكون  أال  يجب  المحتلة  القدس  مدينة  إلى  في  قضية 
الناشطة حمد في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن العملية االنتخابية بما في سييااشتباك س . وأوضحت 

ذلك مشاركة المقدسيين فيها، باتت مسألة وطنية تحظى بإجماع الكل الفلسطيني، "لكن شرط أال تكون  
واإل البدائل  الكثير من  "هناك  إلغاءها". وأضافت:  أو  لتأجيلها  للبعض  نستطيذريعة  التي    من ع  جراءات 

ل يوم االنتخابات "يوًما  خاللها إنجاز االنتخابات في مدينة القدس، وليس تأجيلها"، مشددًة على أهمية جع
 لالشتباك السياسي لتمكين المقدسيين من االقتراع والتصويت".

 15/4/2021، فلسطين أون الين
 

 طعنا ضد مرشحين  17محكمة االنتخابات تنظر في 
رئ محكمةأعلنت  اال  يس  الديتخنقضايا  ناصر  إيمان  تلقت  ابات،  المحكمة  أن  مقرها    6ن،  في  طعون، 

طعنا في قطاع غزة، تطعن في مرشحين على القوائم المترشحة النتخابات المجلس    11بمدينة رام هللا و
ذاعة  وقالت ناصر الدين في تصريح إل  التشريعي، بعد انتهاء لجنة االنتخابات في البت في هذه الطعون.

فلسطين بعضًا  ”  “صوت  وأن  بالمرشحين،  تتعلق  الطعون  أغلب  الترشح إن  على شروط  يحز  لم  منهم 
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وأشارت إلى أنه تتم دراسة الطعون، وأضافت:    . 45بات كما نص قانون االنتخابات في المادة الـلالنتخا 
 “نحن مقيدون في فترة السبعة أيام للبت في تلك الطعون”.

  15/4/2021، القدس العربي، لندن
 

 االحتالل لالنتخابات يجب أن ُتواجه باالشتباك معه  لةرقع الحية:
ئمة حركة حماس االنتخابية "القدس موعدنا" خليل الحية، أن يوم االنتخابات أكد رئيس قا  الرأي:  –غزة  

ة وشدد "الحية" خالل زيارة لمقر لجن  يجب أن يكون يوم اشتباك مع االحتالل اإلسرائيلي حال عرقلها.
المر  االنت  يةكز االنتخابات  إجراء  تنازل عن  ال  أنه  على  الخميس،  القدس.بغزة  مدينة  في  وقال:    خابات 

القدس"، "ا بديل عن إجراءها في  بإمكانها أن تكون حلوال إلجراء االنتخابات، وال  قترحنا عدة مقترحات 
أه على  دليل  القدس  من  لها  مرشحين  وضعت  االنتخابية  القوائم  كل  أن  هنمبينًا  االنتخابات    . اكمية 

نتخابات، وال يجوز وأضاف "يجب أن نكون كفلسطينيين قادرين أن نحمي استحقاقاتنا السيادية ومنها اال
وتابع    بأي حال أن نعطي االحتالل أي ذريعة أو مبرر بأن يحرف بوصلتنا عن القدس أو االنتخابات".

جراء االنتخابات في  بإ ي  دي للشعب الفلسطين"ليس مطلوبًا منا أن ننتظر رد االحتالل، فهذا سلوك سيا
منه وال مواف لتصريح  ولسنا محتاجين  والقدس وغزة،  االنتخابات   .قته"الضفة  ُنجري  أن  "يجب  واستدرك 

في   االنتخابات  الفلسطيني  الشعب  إجراء  على  العالم  وليشهد  بها،  االحتالل  وُنلزم  وأعرافنا  قوانيننا  وفق 
 القدس كما الضفة وغزة". 

 15/4/2021، ي الفلسطينيةالرأ وكالة
 

 ع بالقدسلجنة االنتخابات الفلسطينية تبدي استعدادها ألي ترتيبات تضمن االقترا
هللا إجراء  :  رام  لضمان  ترتيبات  أي  إلنجاز  استعدادها  األحد،  الفلسطينية،  االنتخابات  لجنة  أعلنت 

سطينية بعثت برسالة  فلالبيان، إن القيادة  وقالت اللجنة، في    االنتخابات التشريعية بمدينة القدس المحتلة.
الجانب   فإلى  أنها سُتجري االنتخابات  فيها  الغربية وقطاع غزة وفق  اإلسرائيلي تؤكد  القدس والضفة  ي 

  6وأوضحت أن هذه البروتوكوالت "تتلخص بالنسبة للقدس بعملية اقتراع في    البروتوكوالت المتفق عليها.
الش القدس  مدينة  في  بريد  لحواليمراكز  تتسع  إلى    6300  رقية،  يحتاج  الذي  األمر  هو  وهذا  شخص. 

وأضافت: "أما بقية الناخبين المقدسيين    رة الجانب اإلسرائيلي".موافقة إسرائيلية، فمراكز البريد تحت سيط
ألفا، فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس، وال يحتاج    150المؤهلين لالقتراع، وعددهم حوالي  

 . ة"ليإلى موافقة إسرائيهذا األمر 
وفرت   أنها  ليتمكن    11وبّينت  القدس،  ضواحي  في  انتخابيا  مقدسي،    150مركزا  المؤهلين  ألف  من 

 لالقتراع، من التصويت فيها دون تسجيل مسبق، وأنها دربت الطواقم الفنية الالزمة للقيام بهذه المهمة.
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اللجنة أن حوالي   ا  60وأوضحت  القوائم  المختلف مقدسيا ترشحوا في  تنطلق مرحلة  ع  ة،النتخابية  لى أن 
الت لالنتخابات  في  الدعاية  القدس.وم  الجاري،نيسان/أبريل    30شريعية  مدينة  تشمل  أن  المفترض   ن 

وتابعت أنه: "في حالة التأكد أن ردا لن يصل القيادة الفلسطينية من الجانب اإلسرائيلي قبل البدء بعملية 
على    -وهي جهة تنفيذية-يخ، فإن لجنة االنتخابات ار لترة وجيزة من ذلك االدعاية االنتخابية، أو خالل فت

 ناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية". استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى ب
طعنًا    18من جهة أخرى، ردت محكمة قضايا االنتخابات بهيئتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، أمس،   

 ح قوائم ومرشحين لالنتخابات التشريعية. رشت االنتخابات بقبول قدمت إليها ضد قرارات لجنة
 19/4/2021األيام، رام هللا، 

 
 نفوص: التكوين المسيحي جزء من الوطن ومسرور لوجودي في "القدس موعدنا" المرشح ع
لحم جزء  :  بيت  المسيحي  التكوين  أن  موعدنا  القدس  قائمة  في  المسيحي  المرشح  عنفوص  نسيم  أكد 

من   يأخأساسي  أن  ويجب  النظام  حقذ  الوطن  في  السياسي  واإلهمال  الخارجية  التدخالت  عن  بعيدا  ه 
عنف  الفلسطيني.  جدا  وقال  ومسرور  موعدنا،  القدس  قائمة  على  مسيحي  يترشح  أن  غريبا  "ليس  وص: 

الحرية  فالوضع طبيعي جدا"، وفق  واحد،  واحد ومستقبل  أبناء وطن  قائمة إسالمية كوننا  بوجودي مع 
فع عن هوية المسيح عليه السالم، كما أن المسيحيين  في فلسطين أداد  جو وأضاف: "كمسيحي مو   نيوز.

وكشف عنفوص عن أن بعض الشخصيات المسيحية    هم نسيج في المجتمع الفلسطيني".  ليسوا أقلية بل
 تحارب بسبب الموقف من القضية الفلسطينية. 

 17/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 بسبب القدستتجه إللغاء االنتخابات   يةينالفلسطط": السلطة الشرق األوس"

التنف-رام هللا  اللجنة  قال عضو  زبون:  التنفيذية  كفاح  اللجنة  إن  مجدالني،  أحمد  التحرير،  لمنظمة  يذية 
في  القيادي  وأوضح  القدس.  دون  من  االنتخابات  إجراء  يمكن  ال  أنه  األحد،  اجتماعها  خالل  أكدت 

أن »إسرائيل إجراء  ح  نالم ترد على رسالت  المنظمة  تجيز  إسرائيلية  توجد حكومة  أنه ال  بزعم  ذلك،  ول 
 بأنه ال يمكن إجراء االنتخابات«.  االنتخابات، وهو رد صريح

وقالت مصادر مطلعة لـ»الشرق األوسط« إنه تم الطلب من االتحاد األوروبي والوسطاء حسم هذا األمر  
اضحًا بأنه يجب إجراء االنتخابات  و   ان فإن موقف السلطة كخالل األسبوع المقبل. وبحسب المصادر،  

لدعاية االنتخابية، وأن يتم ذلك وفق االتفاقات السابقة  في القدس، بما يشمل الترشح والتصويت وإجراء ا
عبر مراكز البريد. وأضافت المصادر أنه »تم رفض اقتراح من األوروبيين بفتح قنصلياتهم لتكون مراكز 

سير العملية االنتخابية، وإعطاء المقدسيين الحق في ممارستها. ل  حو تكن هناك ضمانات    اقتراع ألنه لم
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بال أنها تمس  القادر، كما  فتح، حاتم عبد  القيادي في حركة  وأكد  للفلسطينيين«.  القانوني  السيادي  حق 
ولها يمس بفكرة  االقتراحات األوروبية، وقال إنها فكرة قديمة تم عرضها مجددًا، غير أنه تم رفضها ألن قب

 ة والحق الفلسطيني في القدس.اد سيال
 20/4/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 في القدس  عو الحترام إرادة الشعب وإجراء االنتخابات خاصةً دت"قائمة القدس" 

رام هللا: دعا المتحدث باسم قائمة القدس موعدنا يوسف قزاز القيادة السياسية الى احترام إرادة الشعب 
راء االنتخابات وخاصة في القدس المحتلة. وأكد قزاز في حديث لقناة  إجة  ي، والمطالب بضرور الفلسطين

الفلسطيني سيشتبك مع االحتالل الغاشم سياسيا وقانونيا وميدانيا، إلنجاز  األقصى الفضا ئية أن شعبنا 
ين على قاعدة أن  العملية االنتخابية. وقال قزاز: "سنشتبك مع هذا االحتالل جنبا إلى جنب مع المقدسي

 لحق وينتخبوا رغما عن هذا االحتالل". ا همل
  19/4/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 عث: تأجيل االنتخابات وارد جداً ش

وارد  االنتخابات  تأجيل  أن  الثالثاء،  الفلسطينية محمود عباس،  السلطة  نبيل شعث مستشار رئيس  أكد 
الرد   بعدم  االحتالل  استمرار  ظل  في  بإجدًا،  السلطة  طلب  القدس    اءجر على  مدينة  في  االنتخابات 

اال استمرار عدم رد  "في حال  إنه  وقال شعث  االنتخابية"، مشددًا المحتلة.  العملية  تأجيل  فسيتم  حتالل 
على أن االنتخابات لن تتم من دون القدس "ألن هذا يكرس ما تريده اسرائيل بفصل القدس عنا". وأشار  

عباس الرئيس  أن  إلى  وزير    شعث  بإرسال  أجل  خاالقام  من  أوروبية  جولة  في  المالكي  رياض  رجية 
التأييد الدولي للضغط ع للفلسطينيين بإجراء االنتخابات في القدس. التحرك وحشد  لى إسرائيل، للسماح 

السماح   أجل  األطراف من  كافة  مع  دوليا  والعمل  الضغط  في  القيادة مستمرة  ان  عباس  وأكد مستشار 
 القدس.لالنتخابات في 

 20/4/2021 ت،رو النهار، بي
 

 نة على تأجيلهامرشح عن "القدس موعدنا": االنتخابات استحقاق فلسطيني وال ألي مراه 
رام هللا: أكد المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" فرحان علقم أن االنتخابات تمثل استحقاًقا فلسطينيًّا وإرادة 

م الفلسطيني  الشارع  عنها  عّبر  بحتة  الفلسطينية  اإلقبال  االنتخابي    يركبن خالل  تحديث سجلهم  على 
لفلسطيني يفرض نفسه بقوة على الساحة الفلسطينية  وتجديد قوائم الناخبين. وقال علقم إن هذا التوجه ا

ويقول نعم لالنتخابات وال ألي مراهنة على تأجيلها والعبث في مواعيدها. ولفت علقم إلى أن أي حديث  
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االن  بمواعيد  العبث  مصلعن  في  يصب  المبررات، ا  حة تخابات  كانت  مهما  األولى  بالدرجة  الحتالل 
 فلسطيني ومصالحه. ويتعارض بالقطع مع إرادة الشعب ال

  20/4/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 : ال يجب أن تكون معيقات االحتالل ذريعة لتأجيل االنتخابات" القدس موعدنا"مرشح عن 
معيقات  البدرساوي، إنه ال يجب السماح بأن تكون    سرياموعدنا" القيادي    قال المرشح عن قائمة "القدس

االنتخابات   إجراء  في  تصريحات صحفية  االحتالل  في  البدرساوي  وطالب  إلغائها.  أو  لتأجيلها  ذريعة 
 بضرورة العمل على مواجهة االحتالل بمزيد من الصمود والوحدة والتالحم لعدم تمرير أجندته. 

فلسطينية متكاملة، من خالل ني طامح إلقرار منظومة شرعية  طيلسف  نتخابات حق لكلوأكد على أن اال 
 مثل الكل الفلسطيني بكافة مؤسساته ومراحله.انتخابات حرة ونزيهة ت

 21/4/2021، فلسطين أون الين
 

 استطالع يظهر تفوق البرغوثي على عباس في انتخابات الرئاسة 
يصوتون في االنتخابات الرئاسية المقبلة  س  ينكبر من الفلسطينيخلص استطالع للرأي إلى أن النسبة األ

  لي مروان البرغوثي، على حساب رئيس السلطة محمود عباس. لمعتقل لدى االحتالل اإلسرائيللقيادي ا
فريديريش   مؤسسة  مع  بالتعاون  واالتصال  لإلعالم  القدس  مركز  أجراه  الذي  االستطالع  نتائج  وأشارت 

بالمئة لعباس الذي   24.5بالمئة من األصوات مقابل    33.5  لى ى حصول البرغوثي عإيبرت األلمانية، إل
 بالمئة فقط رئيس حركة حماس إسماعيل هنية.  10.5واختار  ة.لم يؤكد بعد ترشحه للرئاس 

منح   المقبل،  الشهر  التشريعية  االنتخابات  في  التصويت  آراؤهم    25.3وحول  المستطلعة  من  بالمئة 
محمود العالول، وجاءت غالبية األصوات من قطاع غزة الذي ي  اد ة فتح برئاسة القي أصواتهم لقائمة حرك

 في الضفة الغربية.  23.1في المئة و 28.7حركة حماس بواقع تديره 
أما قائمة "الحرية" برئاسة البرغوثي والقيادي المفصول من حركة فتح ناصر القدوة، فجاءت في المركز  

يصوتون لقائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة هم سإنة في المئ 8.2ن قال بالمئة، في حي 13الثاني بنسبة 
الذي  حماس. االستطالع  في  الثالث   شارك  بين  ما  غزة  قطاع  وفي  والقدس  الغربية  الضفة  في  أجري 

 شخص. 1,200والثالث عشر من الشهر الجاري، 
 21/4/2021، "21موقع "عربي 
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 بات خانتيضغطون لتأجيل اال كان" اإلسرائيلية: مقربون من عباس "
هللا  تأج-رام  احتمال  حول  الفلسطينيين  المسؤولين  تصريحات  تزايدت  زبون:  السلطة  كفاح  رئيس  يل 

)كان( عن   اإلسرائيلية  الرسمية  البث  هيئة  نقلت  فقد  الفلسطينية.  لالنتخابات  عباس  الفلسطينية محمود 
كبي احتمال  يوجد  إنه  قوله  الفلسطينية،  السلطة  في  االنتخابمسؤول  بتأجيل  الفلسطينية  ا   ات ر  لتشريعية 

إلى   تصل  بنسبة  شهر،  بعد  إقامتها  رغم  90المخطط  المائة،  بشأن    في  بعد  قرارا  يتخذ  لم  عباس  أن 
 تأجيلها، حتى بعد سلسلة من النقاشات أجريت حول الموضوع هذا األسبوع داخل المقاطعة في مدينة 

في األيام األخيرة، من داخل الدائرة   س،باوطات على الرئيس عرام هللا. وذكرت القناة العبرية، أن الضغ 
ذلك بسبب المخاوف من خوض حركة فتح لها، وهي منقسمة،  ع بتأجيل االنتخابات، و القريبة جدا، للدف

على   سلبا  تؤثر  أن  شأنها  من  بطريقة  قدم،  موطئ  حماس،  حركة  االنتخابات  تعطي  أن  من  والخشية 
 في واشنطن.  يةركيل واإلدارة األميالعالقات بين السلطة وإسرائ 

االنتخا لتأجيل  الجهود  رأس  على  أن  فلسطينية،  مصادر  عن  )كان(  المسؤولين  ونقلت  من  تأتي  بات، 
 المقربين من عباس، في السلطة الفلسطينية، وهم، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس جهاز  

إلى مسؤولين   الفلسطينية ماجد فرج، إضافة  ساء األجهزة األمنية،  رؤ و   آخرين في حركة فتحالمخابرات 
 ذا الوقت.الذين يعارضون جميعا إجراء االنتخابات في ه

  23/4/2021رق األوسط، لندن، الش
 

 بدائل إلجراء االنتخابات في القدس المحتلة  4مرشح عن قائمة "القدس موعدنا": 
ير عدة خيارات ط  بودس موعدنا" محمد أيحيى اليعقوبي: اقترح المرشح عن قائمة "الق  -  غزة  –  رام هللا

مدي في  التشريعية  االنتخابات  إلجراء  فوبدائل  مستغرًبا  القدس،  بتأجيل  نة  التلويح  من  ذاته  الوقت  ي 
خيارات إلجراء االنتخابات   4االنتخابات واستخدام المدينة المحتلة ذريعة لذلك. وذكر أبو طير أن هناك  

"البريد   في القدس، أولها: إجراء االنتخابات  م، وثانيها: إمكانية إجراء  2006كما جرت عام  "  في مكاتب 
والكنائ األقصى  المسجد  في  والمدارس.االنتخابات  والمساجد  في    س  االنتخابات  إجراء  الثالث:  والخيار 

ألف مقدسي"،   220ضواحي القدس و"هنا ال يحتاج ذلك لموافقة االحتالل وهذه المناطق يوجد فيها نحو  
وأوضح أن تأجيل    جنبية.االقتراع داخل الممثليات والقنصليات األق  دير الرابع: وضع صناعدا عن الخيا

خلق حالة من اإلرباك والفوضى على الساحة الفلسطينية. الفًتا إلى أن "هناك أطراًفا    االنتخابات يعني
 رة".معنية بإفشال االنتخابات وتريد أن تبقى هذه الحالة متوقفة زمنيًّا، لخوفهم من الخسا

 23/4/2021، نيلسطين أون الف
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 يوم الخميس  مسؤول لـ"األيام": القيادة والفصائل تحسم الموقف بشأن االنتخابات
عبد الرؤوف أرناؤوط: أعلن مسؤول فلسطيني أن القيادة واألمناء العامين للفصائل، بما فيها    -القدس  

االنتخاب بشأن  الموقف  سيحسمون  اإلسالمي"،  و"الجهاد  وق"حماس"  الخميس.  يوم  لمسؤول  ا  الات 
واألمنا القيادة  يعقد بحضور  الذي  الخميس،  اجتماع،  "سيتم في  فيها  لـ"األيام":  بما  للفصائل،  العامين  ء 

)حماس( و)الجهاد اإلسالمي(، عرض حصيلة االتصاالت السياسية والدولية بشأن االنتخابات وخاصة  
 في القدس على الطاولة". 
ترد على    "حصيلة االتصاالت هي أن إسرائيل لم  ه،سمضل عدم الكشف عن اوأضاف المسؤول، الذي ف

س والجانب األميركي متردد واألوروبيون حاولوا ولم يحصلوا على  طلب عدم عرقلة االنتخابات في القد 
على   لألمم    3ردود  بالنسبة  األمر  وكذلك  المراقبين  بشأن  حتى  اإلسرائيلي  للجانب  توجيهها  تم  رسائل 
 والدولية". يةربيرها من الدول الغالمتحدة وغ

 27/4/2021األيام، رام هللا، 
 

 لن نقبل بتأجيل االنتخابات  ":21قائمة القدوة والبرغوثي لـ"عربي
أعلنت قائمة "الحرية" التي يرأسها القيادي المفصول من حركة "فتح" ناصر القدوة والمدعومة من القيادي 

تحت أي ظرف أو مسمى. وأكد المرشح ة  نيالنتخابات الفلسطياألسير مروان البرغوثي، رفضها تأجيل ا
حمايل،   الفتاح  عبد  "الحرية"  قائمة  عن  وتفصيال"،  البارز  "جملة  االنتخابات  تأجيل  ترفض  قائمته  أن 

":  21وأضاف في تصريح خاص لـ"عربيظرف وبأي مسمى".    مضيفا: "لن نقبل هذا التأجيل تحت أي
مؤسفا، ألنه ال يخدم على اإلطالق المصلحة    را راابات، سيكون هذا ق"في حال اتخذ قرار تأجيل االنتخ

 أن مبررات التأجيل أو الترحيل هي قضية القدس". ية الفلسطينية، خاصة إذا علمناالوطن
 26/4/2021"، 21موقع "عربي 

 
 خريشة: ليس من صالحيات عباس تأجيل االنتخابات

الف التشريعي  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب  خريشةعلق  حسن  رئيس  عل،  لسطيني،  إصدار  إمكانية  ى 
القل الساعات  يالسلطة محمود عباس خالل  القادمة قرارا  وأكد يلة  الفلسطينية.  االنتخابات  بتأجيل  قضي 

اخريشة، وهو رئيس قائمة "وطن" المستقلة التي تخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، أن "أي  
ت الرئيس أو الحكومة الفلسطينية، باعتبار أنهم  ياحت، ليس جزءا من صالقرار لتأجيل أو إلغاء االنتخابا

ال في  قدما  بالمضي  قرارا  أن  اتخذوا  يمكن  التي  الوحيدة  "الجهة  أن  وأوضح خريشة،  االنتخابية".  عملية 
 تقرر ذلك، هي القوائم التي ترشحت لخوض االنتخابات، إضافة إلى القوى الشعبية الفلسطينية". 

 26/4/2021"، 21موقع "عربي 
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 قائمة فلسطينية ترفض تأجيل االنتخابات 15": 21ي رب"ع
بية فلسطينية، اإلثنين، عن رفضها تأجيل االنتخابات، والتصدي ألي  قائمة انتخا  15أحمد صقر: عّبرت  

قرار قد يتخذ في هذا الجانب. جاء ذلك في اجتماع عقدته عبر تقنية "زوم"، شارك فيه مرشحون من 
ان صادر عن قائمة "الحرية" التي يترأسها القيادي المفصول من  بيب  بية وقطاع غزة، حسالضفة الغر 

واتفقت القوائم )مستقلة/لم يذكر أسماءها(، حسب البيان، على عدة خطوات    القدوة.حركة "فتح"، ناصر  
و  القدس".  في  عقدها  أهمية  على  والتأكيد  االنتخابات،  تأجيل  "خطر  أسمته  لما  للتصدي  في  جماعية؛ 

الخط هذه  وطنية    ت:وامقدمة  وشخصيات  المدني  المجتمع  مع  والتشاور  للقوائم،  قانونية  لجنة  "تشكيل 
 ة"، إضافة إلى خطوات أخرى )لم توضحها(. فاعل

  26/4/2021"، 21موقع "عربي 
 

 اقتراحات تأجيل االنتخابات تشمل تشكيل حكومة وحدة ": القدس العربي"
ح وحماس، نشطت خالل األيام الماضية،  فت ي  اة اتصال بين حركت علمت “القدس العربي” أن هناك قن

الت بعمبهدف  الخاصة  القادمة،  للمرحلة  القيادة  رتيب  بذهاب  القوية  التوقعات  ظل  في  االنتخابات،  لية 
 الفلسطينية، إلى تبني قرار التأجيل، بسبب استمرار الرفض اإلسرائيلي إلجرائها في القدس المحتلة.

“القدس  إ  ما علمته  اللحظن  أ  لى العربي” يشير  توافقات وطنية حتى  لم تعقد  هناك  للتوجه في حال  ة، 
وحماس    فتحباقي خطوات توافقات المصالحة األخيرة التي أبرمت خالل لقاءات  االنتخابات، نحو تطبيق  

باقي الفصائل في اجتماعها الموسع في نوفمبر من    في إسطنبول والقاهرة العام الماضي، والتي تبنتها 
هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي كان من المفترض تشكيلها بعد االنتخابات  و   ا،العام الماضي أيض 

 لمانية، ليصار إلى تلك الخطوة، وذلك من أجل التأكيد على بقاء التفاهمات الفلسطينية الداخلية. البر 
 27/4/2021، القدس العربي، لندن

 
 "باتخانتإلغاء اال "اهر ضد القوائم الفلسطينية تستبق قرار عباس وتتظ

هللا زبون   -  رام  نحو  :  كفاح  عن  ممثلون  أمس  غزة  28تظاهر  في  انتخابية  لجنة    قائمة  مقر  أمام 
لاللتزام   تدعو  المشاركون شعارات  ورفع  موعدها.  في  االنتخابات  بإجراء  مطالبين  المركزية،  االنتخابات 

 ت تأجيلها.بالجداول الزمنية إلجراء االنتخابات محذرين من تداعيا
 28/4/2021، ، لندنسطو األ الشرق 
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 االنتخابات إال بتوافق قائمة "القدس موعدنا": المنطق يقتضي أال نَتراَجع عن  
أن  األربعاء، على  اليوم  "حماس"،  المقاومة اإلسالمية  تمثل حركة  والتي  "القدس موعدنا"،  قائمة  أكدت 

  "، ناصر على قائمة "القدس موعدناح  رشبتوافق". وقال الم"المنطق يقتضي أال نَتراَجع عن االنتخابات إال 
اال  إلى  ذهبنا  "كما  الجواد في تصريح صحفي:  نَتراَجع  عبد  أال  يقتضي  المنطق  فإن  بالتوافق،  نتخابات 

 عنه إال بتوافق، متمنيا أن تظل روح التوافق والشراكة هي السائدة".
 28/4/2021، فلسطين أون الين

 
 تأجيل االنتخابات   تعلن رفضة بي قائمة انتخا 23.. .في تظاهرة برام هللا

بعاء، في مظاهرة في مدينة رام هللا؛ رفضًا لتأجيل  قائمة انتخابية، مساء األر   23شارك ممثلو  :  رام هللا
  االنتخابات، وللمطالبة بعقدها، وعدم االنصياع لرغبة االحتالل بمنعها في مدينة القدس.

الوقفة على   المشاركون في  أن توشدد  القدس يجب  الفلسطينية فرض ى  بق أن  الفصائل  حاضرة، وعلى 
 سيين ليقرروا مصير مشاركتهم في يوم االنتخابات. بات في المدينة المقدسة وترك المقد االنتخا

 28/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لجنة االنتخابات: الخميس آخر موعد لتقديم طلبات انسحاب القوائم
هللا اأعلنت  :  رام  الجنة  آركلمالنتخابات  أن  األربعاء،  القائمة زية،  انسحاب  طلب  لتقديم  موعد  خر 

التشريعي، يوم الخميس، مع احتفاظها بحقها في استرداد مبلغي التأمين، ولن   المترشحة لعضوية المجلس
 يتم استالم أي طلبات انسحاب تقدم بعد هذا الموعد.

االنتخابات المركزي في مدينة ب  كتللقائمة يقدم في موأوضحت اللجنة، في بيان، أن طلب االنسحاب   
اإلقل غزة  مكتب  أو  وأن  البيرة،  غزة،  مدينة  في  مفوض  يمي  هو  القائمة  انسحاب  طلب  بتقديم  المخول 

 ومنسق القائمة فقط. 
 28/4/2021(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 س ى إجرائها في القدعباس يقرر تأجيل االنتخابات إلى حين الموافقة عل

طة الفلسطينية  ، من رام هللا، عن كفاح زبون: أعلن رئيس السل30/4/2021الشرق األوسط، لندن،  ذكرت  
محمود عباس أنه لن يذهب إلى انتخابات من دون إجرائها في القدس، لكنه أكد استعداده لعقدها فور  

ود  وتصويتًا  ترشحًا  فيها  بالمشاركة  للمقدسيين  إسرائيل  وأضاف عباسسماح  مستهل جلسة ي  ف  عاية.. 
وقاطعتها حركة »حماس«: »وص الفصائل  إليها  ُدعيت  الفلسطينية  اليوم  للقيادة  إسرائيل  من  لتنا رسالة 

  وأميركا ودول عربية أيضًا، مفادها )على لسان إسرائيل( أننا ال نستطيع منحكم جوابًا بشأن القدس ألنه
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ًا من االتحاد االوروبي بمنع إسرائيل إجراء  يضأ  تلقى ردًا واضحاً   ليس لدينا حكومة لتقرر ذلك«. وأكد أنه
أنه »إذا جاء رد من اسرائيل بأنها ستسمح بإجراء االنتخابات في    ات في القدس. لكنه شدد علىاالنتخاب 

 القدس، فسنجريها بعد أسبوع. نحن ال نتلكأ«. 
بداية اجتماع    ، من رام هللا: كشف عباس،4/2021/ 30األيام، رام هللا،    ونقلت  ادة كيف أفشلت قيالفي 

من إسرائيل بأنهم ال يستطيعون    نتخابات، مشيرًا إلى أن هناك رسائل وصلت حكومة إسرائيل إجراء اال
إعطاء جواب )بشأن إجراء االنتخابات في القدس( لعدم وجود حكومة إسرائيلية تتخذ قرارًا بهذا الشأن.  

ال امتنعت عن  االحتالل  سلطات  إن  االوقال:  إجراء  بشأن  "عدم  خا نترد  بذريعة  القدس،  مدينة  في  بات 
]أمس[ رسالة من إسرائيل تؤكد االمتناع عن الرد بشأن وجود حكومة إسرائيلية". وأضاف: "وصلتنا اليوم

القيادة  أن  على  وشدد  إسرائيلية"،  حكومة  تشكيل  عدم  بسبب  القدس،  في  االنتخابات  بإجراء  سماحها 
المًا فارغًا"، وأضاف "األعذار اإلسرائيلية لن تنطلي علينا  "كه  إلسرائيلي واعتبرتالفلسطينية رفضت الرد ا

وأوض مقبولة".  وأطراف وغير  األميركية  المتحدة  الواليات  عبر  رسالتها  نقلت  إسرائيل  أن  عّباس:  ح 
في  الموجودة  السفارات  في  وليس  القدس  في  انتخابات  عمل  "أريد  االجتماع:  خالل  وأضاف  أوروبية، 

 غيرها في محيط القدس".و  يسمدينة أو في أبو د ال
، من رام هللا: قال عباس، في البيان  29/4/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(،  وأضافت  

االنتخابات  بشأن  الموقف  اليوم]أمس[،  الفلسطينية  القيادة  تدارست  االجتماع،  عن  الصادر  الختامي 
الت التي  التشريعية،  جم الفلسطينية  في  بعقدها  مدينة  أ   يعزمنا  منها  المقدمة  وفي  فلسطين،  دولة  راضي 

فلسطين.   دولة  عاصمة  الشرقية،  كل  القدس  يشمل  أن  يجب  االنتخابات  إجراء  أن  أكدنا  وأضاف: 
 األراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ترشيحًا وتصويتًا ودعاية انتخابية. 

الحتالل بعقدها في القدس، ولكن هذه  ا  لةي من أجل إلزام دو وتابع: بذلنا جهودًا كبيرًة مع المجتمع الدول
بالرفض ح  قوبلت  هذا  المساعي  وأمام  اآلن،  االنتخابات تى  إجراء  تأجيل موعد  الصعب، قررنا  الوضع 

التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه االنتخابات، فال تنازل عن القدس وال تنازل عن  
 ي. اطمارسة حقه الديمقر حق شعبنا في القدس في م

إسرا على  الضغط  في  باالستمرار  الدولي  المجتمع  الختامي،  البيان  في  عباس،  لوقف وطالب  ئيل 
التزاماتها   ممارستها العدوانية وكف يدها عن حقوقنا الوطنية المشروعة ووضع حٍد لتنصل إسرائيل من 

بالمشاركة في   القدس  أهلنا في  فيها حق  بما  الموقعة  وأكد  باالتفاقات  العمل على اصمو االنتخابات.  لة 
ا ومواصلة  المصالحة  وتحقيق  االنقسام  وإنهاء  الوطنية  الوحدة  وتشكيل  تعزيز  السلمية،  الشعبية  لمقاومة 

الفلسطينية   التحرير  منظمة  تعزيز  على  العمل  وكذلك  الدولية،  بالقرارات  تلتزم  وطنية  وحدة  حكومة 
 ولية.   ومؤسساتها، وتعزيز عالقاتنا العربية والد 
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 لجنة االنتخابات تعلن إيقاف العملية االنتخابية 
ة  رام هللا: قالت لجنة االنتخابات المركزية، في بيان لها، فجر اليوم الجمعة، "تنفيذًا لقرار القيادة الفلسطيني 

قد مساء أمس برئاسة الرئيس محمود عباس في رام هللا بتأجيل االنتخابات العامة، عُ ي  في االجتماع الذ 
المقرر نشر   الجمعة، حيث كان من  اليوم  ابتداء من صباح  العملية االنتخابية  إيقاف  اللجنة عن  ُتعلن 

لالنتخابات   حةرشابية للقوائم المتالكشف النهائي للقوائم والمرشحين، بالتزامن مع أول أيام الدعاية االنتخ
 التشريعية".

 29/4/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 "القدس موعدنا": لن نمنح الغطاء لقرار تأجيل االنتخابات
في  تشارك  لن  قائمته  إن  الخميس،  صبحة،  محمد  موعدنا  القدس  قائمة  باسم  الناطق  قال  هللا:  رام 

الذي سيع ااالجتماع  رام هللا،  في  وشدد يلللقد  التشريعية.  االنتخابات  تأجيل  لقرار  الغطاء  تمنح  ولن  ة، 
مكت تصريح  في  وبيروت صبحة  القاهرة  في  الفصائل  حوارات  بمخرجات  االلتزام  ضرورة  على  وب، 

 وإسطنبول، والمواعيد التي أقرت في هذه الحوارات. 
بعد  الحوار،  تلقت دعوة لحضور  الحركة  أن  بياًنا حول   وأوضح صبحة،  الدعوة. دمع  أصدرت  تلقيها   ،

 التأجيل. وأشار صبحة، إلى وجود جبهة فصائلية رافضة لفكرة
 29/4/2021، لة قدس برسوكا

 
 قائمة انتخابية تدعو االتحاد األوروبي لوقف المساعدات عن السلطة": األيام"

،  [أمسل  أو ]  ات المؤجلة، أمس"األيام": في سابقة سياسية خطيرة، دعت قائمة مرشحة لالنتخاب   -  القدس
الفلسطينية. للسلطة  المالية  المساعدات  وقف  الى  األوروبي  ق  االتحاد  في وقالت  والكرامة  الحرية  ائمة 

المحاكم  الى  التوجه  قررت  إنها  الفلسطينية  األراضي  في  األوروبي  االتحاد  ممثلي  الى  وجهتها  رسالة 
لسطينية فورًا، والثاني فتح ملف  لفا  دعم المالي للسلطةاألوروبية "بهدف استصدار قرارين؛ األول: وقف ال
األور  الضرائب  لدافعي  المهدورة  لألموال  تعبيرها.التحقق  حد  على  من    وبيين"  المقدمة  الرسالة  وجاءت 

قائمة "الحرية والكرامة" والتي وقعها رئيس القائمة د.أمجد شهاب والرقم الثاني في القائمة نزار بنات تحت  
 لسلطة الفلسطينية". ا عندعم المالي فورًا عنوان وقف ال

 2/5/2021، األيام، رام هللا
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 القدس موعدنا": االعتداء على المرشح نزار بنات "عمل جبان""
االعت جريمة  االنتخابية،  موعدنا"  "القدس  قائمة  الدانت  الناشط  على  بمدينة  سطفلداء  بنات،  نزار  يني 

لسطينية والقوائم االنتخابية وكل المؤسسات، ، الفصائل الفالخليل. وطالب عالء حميدان، الناطق باسمها
والمرشح   الناشط  وقال  فاعليه.  الغطاء عن  بـ"الجبان"، وتجريمه، ورفع  الذي وصفه  السلوك  هذا  برفض 

مين برفقة األجهزة األمنية الفلسطينية، اقتحموا منزله، لثم  نية نزار بنات، إنلالنتخابات التشريعية الفلسطي
ة دورا جنوب الخليل. وأضاف بنات أن الملثمين أطلقوا النار صوب منزله، مساء أمس السبت، في بلد 

   .وحطموا أبوابه، وألقوا قنابل صوت داخله
 2/5/2021، فلسطين أون الين

 
 قي الستكمال االنتخاباتسيتنلن عن تشكيل مجلس قوائم انتخابية فلسطينية تع

ن، عن تشكيل مجلس تنسيقي بهدف بلورة مواقف من غزة: أعلنت قوائم انتخابية فلسطينية، االثني   رام هللا/
أجل االتفاق على خطوات الستئناف العملية االنتخابية التي جرى تعطيلها مؤخرا. وعقدت القوائم مؤتمرا  

وقطاع غزة، أعلنت فيه عن تشكيل مجلس تنسيقي، يضم    يةرب ما بين الضفة الغ  صحفيا مشتركا بالتزامن
 غط الستكمال العملية االنتخابية. قائمة انتخابية، بهدف الض 22

وتال المرشح عن قائمة "الكل الفلسطيني" بسام القواسمي بيانا أكد فيه، على أن االنتخابات العامة حق  
ي ووطني وشعبي، وأنه من غير المبرر  ور ستفة وغزة استحقاق د دستوري، وأن إجرائها في القدس والض

اء الشعب الفلسطيني في القدس قادرون على انتزاع هذا  تعطيل االنتخابات ألي سبب كان، خاصة أن أبن 
 الحق".

وعن تصور الكتل لطريقة إجرائها في القدس، قال القواسمي إن: "لجنة االنتخابات المركزية كان لديها 
"لنذهب لبيت الشرق ونجري االنتخابات على شكل من  الي  جراء االنتخابات فالبدائل إل قدس، مضيًفا: 

 ولُتجرى في مساجد وكنائس القدس". أشكال المقاومة، 
تجمع  الكيل،  الشبابية، حراك طفح  للجميع، كرامتي  "فلسطين  التنسيقي هي  بالمجلس  المشاركة  والقوائم 

العودة، عائدون، عدالة، نهضة وطن، وطن  ،  ناتقبل، فلسطين تجمعالكل الفلسطيني، الوفاء والبناء، المس
نبض البلد، العهد والوفاء، صوت الناس، الحرية الكرامة، حلم، للمستقلين، العهد للوطن، الفجر الجديد،  

قائمة انتخابية اجتماعا متزامن    34المستقبل الفلسطيني، العدالة والبناء، العدالة للجميع". وعقدت األحد  
 نتخابات التشريعية.لة لبحث تداعيات قرار محمود عباس تأجيل إجراء االحت لمقطاع غزة والضفة افي 

  3/5/2021، برس وكالة قدس
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 سبق إصرار وترصد  القوائم االنتخابية: قتل نزار بنات اغتيال جبان عن
بان عن سبق اإلصرار  يل: أدان المجلس التنسيقي للقوائم االنتخابية جريمة القتل العمد واالغتيال الجخلال

والترّصد الذي نفذته أجهزة أمن السلطة، فجر اليوم، وأودت بحياة المعارض السياسي والمرشح لعضوية  
دءًا بمن خالف القانون  ب  ة،كل تفاصيل الجريم  المجلس التشريعي نزار بنات. ودعا المجلس للوقوف على

وانتهاءً  العدة  وأعد  ونسق  خطط  بمن  مرورًا  االعتقال  مكتملة بقرار  جريمة  ذلك  ا  عادًّ التنفيذ،  بأدوات   
تكّنه  الذي  والحقد  الكراهية  هذه  كل  بحجم  وفصائلي  وجماهيري  وطني  برد  المجلس  وطالب  األركان. 

التي لقا  الدعوة إلى محاكمة سلطة المقاطعة لمعارضيها يتمثل ب  تلة، فالمرشح نزار بنات أحد األصوات 
 والظلم والتمييز.  طالما صدحت بقوة وجرأة في وجه الفساد 

 24/6/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 لعقد المرحلة األولى من االنتخابات المحلية  الحكومةمن  "االنتخابات المركزية" تتسلم قراراً 
من شهر كانون أول/    11وم  قرار مجلس الوزراء، الذي حدد ي  ،ياً ابات المركزية رسمتسلمت لجنة االنتخ 

موعدا   المقبل،  المحلية.ديسمبر  االنتخابات  من  األولى  المرحلة  يوم    لعقد  لها،  بيان  في  اللجنة  وأكدت 
وا المعايير  وفق  الوطن،  أنحاء  جميع  في  االنتخابية  العملية  لتنفيذ  طواقمها  جاهزية  ألسس  الثالثاء، 

ا )تبلمواإلجراءات  رقم  المحلية  الهيئات  مجالس  انتخاب  قانون  مع  يتوافق  وبما  لسنة  10عة،   )2005 
وأشارت إلى أنها شرعت بوضع الجدول الزمني التفصيلي لمراحل العملية االنتخابية، على أن    عديالته.وت

قرار ل  قانتخابات ستشمل وفتقوم باإلعالن عنه خالل األيام المقبلة، موضحة أن المرحلة األولى من اال
 غربية وقطاع غزة. مجلس الوزراء، المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة "ج" في الضفة ال

 14/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االنتخابات المحلية بغزة   إلجراءنحتاج لموافقة سياسية من حماس  ناصر:حنا 
المركاالنتخاب  بحثت لجنة:  رام هللا انتخابات  في اجتماعها األربعاء،  ة  زيات  بإجراء  الوزراء  قرار مجلس 

في الضفة    376هيئة محلية، من بينها    387والتي ستشمل في مرحلتها األولى    2021المجالس المحلية  
  وأطلع رئيس اللجنة حنا ناصر وفق بيان وصل “القدس” يوم   مجلسًا بلديًا في قطاع غزة.  11الغربية و

األ بقية  محم  اءعضالخميس،  الوزراء  رئيس  إلى  بها  بعث  التي  الرسالة  فحوى  على  االجتماع،  د  في 
يع سياسية من حركة حماس.  اشتية،  موافقة  إلى  يحتاج  قطاع غزة  في  االنتخابات  إجراء  بأن  فيها  لمه 

ة العمل في  وتتطلع اللجنة إلى إفادة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حتى تتمكن وطواقمها من مباشر 
 الجدول الزمني المعلن. فقو  القطاع

  16/9/2021، القدس، القدس
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 كانون األول  /ديسمبر 11تخابات المحلية الفلسطينية في االن": االنتخابات المركزية"
في  والبلدية  القروية  لالنتخابات  الزمني  الجدول  الفلسطينية  المركزية  االنتخابات  لجنة  أعلنت  هللا:  رام 

ال بعدما أصاالراضي  في  ت  در فلسطينية  بإجرائها  قرارا  الفلسطينية  األول(    11الحكومة  )كانون  ديسمبر 
وقال المتحدث باسم لجنة االنتخابات فريد طعم هللا لوكالة الصحافة الفرنسية يوم   لتين.المقبل على مرح

ستقام    زمني«.الجمعة: »أعلنا جدول هذه االنتخابات ونحن نتوقع ان ُتجرى في موعدها حسب الجدول ال
انية، بحسب  بلدة ومدينة كبرى إلى مرحلة ث  90قرية ومدينة، فيما ُأرجئت في حوالي    387ات في  اب تخاالن

قرية ومدينة في  11ومن ضمن القرى والمدن التي ستجري فيها االنتخابات تم تحديد  ما أفاد به طعم هللا.
تسي التي  حماس  كانت  ان  المعروف  غير  من  وقت  في  غزة،  ستقطاع  القطاع،  على  على    فقواطر 

المطلوب،   إجرائها. الزمني  الجدول  الصدد: »نحن وضعنا  هذا  كانت    وقال طعم هللا في  ان  نعرف  وال 
االنتخابات المحلية في غزة. ننتظر ان تقوم الحكومة الفلسطينية بالتنسيق مع غزة    بإجراءحماس ستسمح  

 وابالغنا بما يتم االتفاق عليه«.
 18/9/2021دن، ، لنالشرق األوسط

 
 العام المقبل  مارس /آذار 26 في المرحلة الثانية من االنتخاباتومة الفلسطينية: حكال
تفوق  :  لخليلا بقيمة  الخليل  لمحافظة  تطويرية  خطة  وتمويل  اعتماد  الوزراء،  مجلس  مليون    100قرر 

، اد القطاعات: االقتص   مليون دوالر ممولة من الصناديق العربية واإلسالمية، تشمل كافة  35دوالر منها  
والمياه والمدارس، وغيرها.  الم  والزراعة، والكهرباء، واألشغال والطرق،  جلس، في ختام جلسته  كما قرر 

( تعيين  126رقم  اشتية،  محمد  الوزراء  رئيس  برئاسة  الخليل  في  اإلثنين،  عقدها،  التي  شرطي    300( 
كذلك قرر    وادي النار.ق  ريصاميم الهندسية لطلتعزيز األمن وحفظ السلم األهلي في الخليل، واعتماد الت

لهيئات المحلية تصنيف )أ( و)ب( في تاريخ المجلس أن تكون االنتخابات المحلية في المرحلة الثانية ل
 . آذار من العام المقبل 26

 27/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نتخابات المحليةال ا لثانية منلمرحلة ابخصوص ا الحكومةلجنة االنتخابات تتسلم قرار 
 27/9/2021س الوزراء الصادر بتاريخ  أعلنت لجنة االنتخابات المركزية، تسلمها يوم الخميس، قرار مجل

يوم  فيها  االقتراع  سيكون  والتي  الثانية،  المرحلة  المحلية،  المجالس  انتخابات  إجراء  موعد  بخصوص 
 . الغربية وقطاع غزةهيئة محلية في الضفة  66في  26/3/2022

األولى المقرر وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن قرار مجلس الوزراء يشير إلى أن انتخابات المرحلة  
السبت   يوم  فيها  في   11/12/2021االقتراع  القروية  والمجالس  )ج(  المصنفة  المحلية  الهيئات  ستشمل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  تطور ملف المصالحة واالنتخابات الفلسطينية
 

 126                الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

،  11غزة وعددها  ع  طاالمصنفة )ج( في ق  محافظات الضفة الغربية فقط، بينما تم تأجيل الهيئات المحلية
بالت الثانية،  المرحلة  إلى  األولى  المرحلة  في  مقررة  كانت  المحلية والتي  الهيئات  انتخابات  مع  زامن 

وبذلك يصبح عدد الهيئات المحلية التي ستجري فيها االنتخابات في المرحلة األولى    المصنفة )أ( و)ب(.
 هيئة محلية في الضفة الغربية. 376

 30/9/2021، ة )وفا(مات الفلسطينيلو معوكالة األنباء وال
 

 خابات المحلية بتشكيل محكمة قضايا االنت يصدر مرسوماً  عباس
االنتخابات   بتشكيل محكمة قضايا  الخميس، مرسوما  اليوم  فلسطين محمود عباس،  دولة  أصدر رئيس 

األع القضاء  مجلس  تنسيب  على  بناء  القانون،  الحكام  وفقا  المرسوم  لى.المحلية،  في لر ا  ويأتي  ئاسي 
مإ االولى  المرحلة  عقد  المزمع  المحلية،  االنتخابات  إلجراء  التحضير  في  طار  األول/    11نها  كانون 

 ديسمبر المقبل. 
 30/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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   الفلسطيني واألداء  الموقففصل الثالث: ال
 

 نية )التنفيذية والتشريعية( ومنظمة التحرير الفلسطينية القسم األول: السلطة الفلسطي

مريكية واإلسرائيلية بما فيها اقات والتفاهمات مع الحكومتين األ : نحن في حل من جميع االتفعباس
 األمنية 
محمود عباس، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا    يةفلسطين ال  ة السلطأعلن رئيس    :رام هللا

جميع  من  حل  األاالتف  في  الحكومتين  مع  والتفاهمات  االلتزامات  اقات  جميع  ومن  واإلسرائيلية،  ميركية 
  اسة بمدينة رامرئالفي كلمته خالل اجتماع للقيادة في مقر    عباسوقال    المترتبة عليها، بما فيها األمنية.

الوطني والمركزي لمنظمة  يوم الثالثاء، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين  ، مساء  هللا
 التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 

أمام  عباسوأضاف   وااللتزامات  المسؤوليات  جمع  تتحمل  أن  اآلن،  من  ابتداء  االحتالل  سلطة  على   :
كقوةالم الدولي  آثار حتا  جتمع  من  ذلك  على  يترتب  ما  وبكل  المحتلة،  فلسطين  دولة  أرض  في  الل 

ات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة  وتبعات وتداعي
 .1949لعام 

اساسا مع    كاريعبنا، واعتبرها شاإلدارة األميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على ش  عباسوحمل  
 ق شعبنا. فة بحقو حكومة االحتالل في جميع القرارات واالجراءات العدوانية المجح

استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي    عباسوقرر  
 لم ننضم إليها حتى اآلن.

لة، ت العربية واإلسالمية واإلقليمية ذات الصراراة الدولية، وبالقالتزام دولة فلسطين بالشرعي   عباسوجدد  
 رهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره. مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة اإل

دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات األمريكية واإلسرائيلية واجراءاتها المخالفة    عباسودعا  
ال الدولية واالتفاقات  الرادعة تك  موقعة معها، ان الللشرعية  المواقف  تتخذ  بالرفض واالستنكار وان  تفي 

دولة   لمنع  جدية  عقوبات  لحقوق  وتفرض  تنكرها  واستمرار  مخططاتها،  تنفيذ  من  اإلسرائيلي  االحتالل 
الهيئات   السلطةأن    عباسوأكد    شعبنا. امام  شعبنا  بحق  جرائمه  على  االحتالل  مالحقة  في  ستستمر 

 لية كافة.والمحاكم الدو 
 19/5/2020، ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(باناأل وكالة 
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 "منظمة التحرير" تعلن االنفكاك وإلغاء االتفاقيات مع دولة االحتالل 
هللا التن:  رام  اللجنة  التشددت  لمنظمة  أصدرته    يرحر فيذية  بيان  في  لها، الفلسطينية،  اجتماع    عقب 

الـ الذكرى  لمناسبة  المسؤولين    56األربعاء،  مالحقة  مواصلة  على  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  لتأسيس 
 اإلسرائيليين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة بحق شعبنا. 

ت التي  لمركزي، إنهاء العمل باالتفاقيات والتفاهماواي  ت المجلسين الوطنوقررت القيادة إنه عمال بقرارا
مب، بما في ذلك التنسيق األمني الذي تم  القائمة باالحتالل وإدارة الرئيس تر تنكرت لها إسرائيل، السلطة ا

، ووجوب إلزام وأكدت إنهاء العمل باالتفاقية األمنية مع اإلدارة األميركية الحالية  وقفه اعتبارا من تاريخه.
 الدولي.  ل، السلطة القائمة باالحتالل، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون ئيراإس

 27/5/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 بمستوياته كافة   "إسرائيل"شتية يعلن وقف التنسيق مع ا

هللا: رئيس    رام  أشتيةقال  محمد  الفلسطيني  األربعاء،  ،  الوزراء  الته  إنيوم  وقف  إسرائيل  تم  مع  نسيق 
االتفاقيات  من  التحلل  لقرار  تنفيذا  كافة؛  أراض   بمستوياته  لضم  مخططها  على  ردًا  إسرائيل،  مع 

أنه تم    -في بيان صحافي عقب لقائه في رام هللا السفراء العرب لدى فلسطين    -شتية  اوأكد    فلسطينية.
على   االتفاقيات  وقف  قرار  و ترجمة  خالل  من  الجانب ا  قفاألرض،  مع  مستوياته  بكل  لتنسيق 

إجراء بعدة  »بدأت  إسرائيل  أن  وأضاف  عمل  اإلسرائيلي.  تقويض  جاهدة  وتحاول  قرارنا،  على  ردا  ات 
 السلطة الفلسطينية والتحريض عليها«. 

 27/5/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 النائب أيمن دراغمة يدعو لتشكيل قيادة وطنية موحدة
ف:  يلالخل النائب  التالي  وصف  ينوي  مجلس  التي  المنطقة  دراغمة  أيمن  الدكتور  الفلسطيني  شريعي 

في الضفة الغربية بأنها منطقة موارد، فيها المياه، والزراعة، كما هي منطقة تواصل مع    االحتالل ضمها
 العالم العربي من خالل األردن.

تنا" أن هذا، "يعني  ضفة  فة الغربية "الضفوأضاف في حديث متلفز للتحرك الدولي لمناهضة ضم الض 
بين الضفة وهذا   التواصل  با  العالم.أن االحتالل سيقطع  إنهاء االنقسام،  وختم  "نحن بحاجة إلى  لقول: 

 بحاجة إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة، لمواجهة قرار الضم هذا. ال بد من استنهاض الجهود الشعبية".
 22/6/2020، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
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 الخضري: القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية.. والوحدة الوطنية أساسالنائب 
تتعرض لخطر   أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن القضية الفلسطينية  :غزة

 رائيلية.وأن الوحدة الوطنية أساس أي تحرك مؤثر وفاعل لحمايتها في وجه االعتداءات اإلس ة،فيالتص
السياسات  بسبب  الفلسطينية صعبة ومعقدة  "الحالة  إن  الخضري في تصريح صحفي صدر عنه  وقال 

يار  خ   ها ر، وال يوجد أماماإلسرائيلية من نية ضم أراضي من الضفة الغربية واستمرار االستيطان والحصا
التحديات". وتواجه  الطاقات  تستنهض  شاملة  برؤية  الوطنية  الوحدة  ال  سوى  خطوات وأكد  أن  خضري 

إسرائيل ضم األراضي الفلسطينية جزء من صفقة القرن، وأن االحتالل بدأ فعليًا في عملية الضم على  
 أرض الواقع.

  2020/ 27/6ة، وكالة معًا اإلخباري
 

 حماسو  فتحالتي أشاعها لقاء  ةبييجاجواء اإلباأل يرحب اشتية
ا:  رام هللا باألجواء  اشتية  محمد  الوزراء  رئيس  المشترك  رحب  الصحفي  المؤتمر  أشاعها  التي  إليجابية 

ألمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"  
اليوم. ظهر  العاروري  بيا اشتية  ال  قو     صالح  لسلسلة  ]أمس[  اليوم،  له ن  في  تتويجا  جاء  اللقاء  "إن   :

"  و"حماس"، بتوجيهات ومتابعة حثيثة من سيادة الرئيس، وإجماع  حوارات جرت مؤخرا بين حركتي "فتح
من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" أفضت إلى تفاهمات انطلقت من رؤية استراتيجية، واستشعار  

دية التي تتهدد المشروع الوطني، في ضوء انفتاح شهية حكومة  جو لو لمخاطر الجدية واوطني مسؤول ل
 متطرفة في إسرائيل  لضم أجزاء من  الضفة الغربية". الرأسين اليمينية ال

ترجمة  لغة الخطاب التصالحية التي ظهرت خالل المؤتمر الصحفي، داعيا إلى    ،وثمن اشتية في بيان
نضالي    تلك فعل  إلى  على  اللغة  ميداني  وتحر األشعبي  الثغرات،  وسد  الصفوف،  عبر رص  شيد ض 

 ة إلفشال المخططات األميركية اإلسرائيلية.الجهود والطاقات، وتصليب المواقف الوطني
 2/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عريقات: خطة الضم لم ُتعلَّق وما ينقصنا حاليًا إنهاء االنقسام  

الدكتور   :رام هللا عريقات ائ ص  أكد  ما  ب  أن  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين   ،
فل السياسية.ينقص  والشراكة  الوطنية  الوحدة  وتعزيز  الداخلي،  االنقسام  إنهاء  هو  حاليًا  وقال   سطين 

الفصائ  وكل  وحماس  فتح  حركة  من  أهم  والقدس  فلسطين  إن  اليوم،  خاص،  لقاء  في  ل  عريقات 
بدولة واحدة بحقوق متساوية، مشيًرا    شف وك  الفلسطينية. تقبل  الدولتين ولن  أّن إسرائيل لن تسمح بحل 

شهرًا من وجود المجلس التشريعي سيتم تسليم قطاع غزة   18إلى أن اتفاق أوسلو كان ينص على أنه بعد 
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رها  آخ ن  كا   ارة األميركيةلقاء مع اإلد   37وقال عريقات: "عقدنا    من الضفة العربية.  %92و  %100بنسبة  
 .2017"في شهر أيار 

 21/7/2020، القدس، القدس
 
 مناء العامين يؤسس لمرحلة جديدة بتجسيد الوحدة الوطنية الوطني": اجتماع األالمجلس "

قال »المجلس الوطني الفلسطيني« إن اجتماع األمناء العامين للفصائل، برئاسة الرئيس محمود عباس،  
نية، ويعطي المزيد من األمل ألبناء شعبنا في كافة أماكن  وطالة بتجسيد الوحدة  »يؤسس لمرحلة جديد 
االنقسا إلنهاء  ومشروعنا  وجوده،  ومقدساتنا  أرضنا  عن  دفاعًا  الطاقات،  وحشد  المصالحة،  وإنجاز  م، 

اإلسرائيلي   اإلرهاب  مخططات  ومواجهة  االحتالل  إلنهاء  ناجعة  شعبية  مقاومة  خالل  من  الوطني، 
 برئاسة ترمب على أرضنا وشعبنا«.ة  لية األميركية الحاواإلدار 

  3/9/2020، (وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 لجان اجتماع األمناء مخرجات أعطى تفويًضا كاماًل لكافة الفصائل على  عباسعريقات: 
الفلسطينية صائب عري:  رام هللا التنفيذية لمنظمة التحرير  اللجنة  تبنيقال أمين سر  ع  ميج  قات، إنه تم 

واع القرن،  ذلك رفض صفقة  بما في  العربية،  الجامعة  الفلسطيني في  المشروع  الرئيس  بنود  تماد خطة 
األمن. مجلس  في  الخارجية    عباس  )وزراء  المؤتمر  خالل  إنه  إذاعية،  مقابلة  في  عريقات،  وأضاف 

رفض بعض    كنوليع مع االحتالل،  العرب( كان خالف على إدانة ما قامت به اإلمارات العربية من تطب
ى ما تقوم به دولة اإلمارات، وسوف الدول العربية لهذا البند ال يعنى أن جميع الدول العربية قد وافقت عل

اإلسرائيلية    -نعرف ذلك تمام المعرفة عندما نشاهد من سيحضر التوقيع على معاهدة السالم اإلماراتية  
 في البيت األبيض بعد أيام. 

ني موحد، والرئيس عباس أعطى تفويًضا كاماًل  قات: هناك موقف فلسطي ريع خلي، قالعيد الداوعلى الص
الفصائل على أي مخرجات للجان التي تم تشكيلها في اجتماع األمناء العامون لفصائل  وواضحا لكافة  

بر  اللجان  بنجاح  ثقة  على  ونحن  عليها،  االتفاق  تم  خمسة  من  أسبوع  مر  واآلن  التحرير،  فع  منظمة 
 حمود عباس.م يستوصياتها للرئ

 10/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وريني: نجاح "القيادة الموحدة" سيتبعه خطوات أكثر تأثيًرا النائب الب
للمقاومة :  رام هللا الموحدة  القيادة  بيان  إن صدور  البوريني:  التشريعي حسني  المجلس  في  النائب  قال 

ه في  الصعبة الشعبية  الظروف  ألنها  طو خ  ذه  الفلسطيني؛  الشعب  وحدة  بتعزيز  األمل  تبعث  إيجابية  ة 
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ن وجاءت  موحدًة  العامين.صدرت  األمناء  اجتماع  على    تيجة  الموحدة  القيادة  نجاح  أن  البوريني  وأكد 
 . األرض سيتبعه خطوات أخرى أكثر تأثيرًا في االحتالل، وستجبر العالم على احترام الشعب الفلسطيني

 14/9/2020، إلعالمل نيالمركز الفلسطي
 

 : ندعم كل الجهود التي تؤكد وحدة الموقف الفلسطيني عباس
محمود عباس اتصاال هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة   يةفلسطينال  السلطةتلقى رئيس  :  هللا  رام

 الثالثاء.  حماس اسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري،
سفير لدى لبنان أشرف  ال ق له بلقاء هنية والوفد المرافء  نااء أثصال، الذي ج، خالل االت عباسوأعرب  

بيروت، عن دعمه ومباركته    فيالساحة اللبنانية، في مقر سفارة فلسطين    دبور وقيادة حركة فتح على 
الوطنية وجميع   المؤامرات ضد قضيتنا  الفلسطيني في مواجهة  الموقف  تؤكد وحدة  التي  الجهود  لجميع 

 لتصفية قضيتنا وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة. ف هد ت الراهنة التي تالخطوا
 15/9/2020، سطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفل

 
 اشتية: نريد الذهاب لمصالحة تكون بوابتها االنتخابات العامة

مة  عاالبتها االنتخابات  قال رئيس الوزراء محمد اشتية، األربعاء، "نريد الذهاب لمصالحة تكون بوا  :رام هللا
اشتية إلى أن "صفقة القرن   وأشار من أجل تمتين جبهتنا الداخلية واعادة االشعاع الديمقراطي في حياتنا".

بهدف  المتحدة  الواليات  علينا  اتخذتها  التي  العقابية  اإلجراءات  مستوى  مستويات:  ثالث  من  تتكون 
مع   التطبيع  ومستوى  لنا،  يقدم  بما  لنقبل  تنهزيمتنا  ومستوى  ما  ذ  فيالعرب،  وهو  وإنهاء قضيتنا،  الضم 

إفشاله". العرب  استطعنا  الدول  بعض  "تطبيع  أن  لإلجماع وأضاف  وضرب  مؤلم  شيء  إسرائيل  مع  ية 
العربي، لكن لن يغير من الواقع شيئا، فالمواجهة بيننا وبين االحتالل على أرضنا وحقوقنا، وكلما كان  

 صمود وإفشال مخططات االحتالل".الا قوية كلما استطعنبيتنا الداخلي مرتبا ومؤسساتنا 
 16/9/2020، القدس، القدس

                                                                          
 اشتية: إجراء االنتخابات وتمتين جبهتنا الداخلية أولوية لمواجهة التحديات 

وعدم اندثارها وتعزيز برنامجنا السياسي    نايت"إن شرط بقاء قض  قال رئيس الوزراء محمد اشتية::  رام هللا
ني اإليجابي نحن في الحكومة سنقوم بكل ما هو ممكن لتسهيل  كمن باالنتخابات، وفي ظل المزاج الوطي

التي     إجرائها". واألزمات  والمعقد  الصعب  العام  السياسي  الظرف  ظل  "في  األحد:  اشتية،  وأضاف 
 أولويتنا تمتين جبهتنا الداخلية لمواجهة كافة التحديات". ، بيإلى التطبيع العر فرضت علينا باإلضافة 

 20/9/2020، ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل
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 اشتية: الحكومة جاهزة إلنجاح الخيار الديموقراطي 
الح:  رام هللا تظلل  التي  اإليجابية  باألجواء  ترحيبه  عن  اشتية  محمد  الوزراء  رئيس  الوطني أعرب  وار 
وقال   امة.اسطنبول منذ يومين بين حركتي "فتح" و"حماس" للتوافق على إجراء االنتخابات الع  فيي  الجار 

الجارية    ةاإليجابياشتية في بيان صدر عنه، الليلة: "إن الحكومة وهي تتابع باهتمام كبير أجواء الحوار  
ال النتائج  إلى  بالوصول  األمل  على  تبعث  والتي  اسطنبول  صفحة  لحصاالم   بإتماممرجوة  في  وطي  ة 

تلك   إنجاح  متطلبات  كل  لتوفير  مستعدة  فإنها  الحياة    عتبارهابا  االنتخابات االنقسام،  لتجديد  بوابة 
الديموقراطية، وتصليب جدار الوحدة الوطنية ليكون أكثر منعة في مواجهة المخاطر الجدية والوجودية 

 تاريخها. التي تتهدد القضية الفلسطينية ألول مرة في  
 23/9/2020والمعلومات الفلسطينية )وفا(، اء  نبأل وكالة ا

 
 االنتخابات عم مجدالني يدعو االتحاد األوروبي لد

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدالني، دول االتحاد االوروبي  :  رام هللا
الة العقبات التي يضعها  إز ي  قدس، والمساعدة فلدعم العملية الديمقراطية في دولة فلسطين خاصة في ال 

االنتخابات. إجراء  أمام  األوروبي سفين كون فون    وقال خالل  االحتالل اإلسرائيلي  االتحاد  لقائه ممثل 
االنتخابات خالل   بإجراء  الديمقراطي  الخيار  إن  الخميس،  رام هللا،  في  مطلب   6بورغسدورف،  أشهر، 

تراع، وهو أيضا لتجديد الشرعية للنظام السياسي  ق االثلهم عبر صناديق  شعبي، ليختار أبناء شعبنا من يم
رف بإعادة النظر بالشروط التي وضعت لتمويل منظمات المجتمع  وحث مجدالني بورغسدو   .الفلسطيني

التحريض والضغط اإلسرائيلية على دول االتحاد  المدني، واعتبارها غير مبررة، وتشكل رضوخا لحملة 
 األوروبي. 

 24/9/2020، الفلسطينية )وفا(ت ماباء والمعلو األن وكالة
 

 ينية عريقات يؤكد أهمية دعم االنتخابات العامة الفلسط
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن المطلوب اآلن هو  :  أريحا

االنتخا  إلى  الوصول  أجل  من  والبناء،  اإليجابي  الحوار  ومساندة  الفلسدعم  العامة  الحرة  نيطيبات  ة 
لقائه قناصل وسفراء وممثليدولية.  والنزيهة، بمراقبة   االتحاد األوروبي، في مدينة    وأكد عريقات خالل 

 أريحا، الجمعة، أن االنتخابات ستجري في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة. 
 25/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 شتية: سنبذل كل الممكن إلنجاح االنتخابات الفلسطينية ا
هللا: االنتخابات    رام  إنجاح  على  العمل  بدأت  حكومته  إن  أشتية  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  قال 

أشهر.  ةالمرتقب فلسطينية  ال كانت   خالل  لقد  نباركها.  »إننا  الحكومة:  أشتية في مستهل جلسة  وأضاف 
 ألول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة، وسوف نبذل كل الممكن إلنجاحها«.البند ا

  28/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اتفاق مع جميع الفصائل لىإ نية بمجرد التوصلعباس: نسعى لعقد االنتخابات الفلسطي
هللا رئيس  :  رام  األ  يةفلسطين ال  السلطةتلقى  عباس،  األعلى  محمود  الممثل  من  هاتفيا  اتصاال  ربعاء، 

، بوريل خالل االتصال  عباسوأطلع    للشؤون الخارجية وسياسة األمن لالتحاد األوروبي جوزيب بوريل.
واستع السياسية  المستجدات  آخر  مؤتمرعلى  لعقد  اللجنة  ولد   دادنا  مع  بالتنسيق  العام،  هذا  بداية  ي 

: إننا نسعى لعقد االنتخابات الفلسطينية  عباسوقال    ية الدولية.أساس الشرعالرباعية الدولية، وذلك على  
بدوره،    البرلمانية ويليها انتخابات رئاسية.  باالنتحارات بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل، بدءا  

بوريل عشد  اد  أن  بالكتحال لى  يؤيد  األوروبي  االتحاد  اد  تقديم  الفلسطينية، مؤكدا  االنتخابات  تنظيم  امل 
 ألوروبي المساعدات الالزمة لضمان نجاح االنتخابات، فور صدور المرسوم الرئاسي.ا

  30/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 كية واإلسرائيلية يمر ألرغم التهديدات الباعريقات: الفصائل ستنجز الوحدة 
صائ:  رام هللا التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  الوحدة قال  ستنجز  الفصائل  إن  عريقات،  ب 

األميركية   والتهديدات  التحديات  رغم  موعدها،  لتحديد  الرئاسي  المرسوم  إصدار  وسيتم  الوطنية، 
ان الواليات المتحدة األميركية  ،  بت صوت فلسطين، الس  وأضاف عريقات في حديث إلذاعة  واإلسرائيلية.

عية الرافضة لالحتالل، وترفضان حرية شعبنا، ومستمرتان  ال تريدان االنتخابات ألنها تجدد الشر وإسرائيل 
 في إجراءاتهما المناقضة للشرعية الدولية.

  3/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 القدس المحتلة ة ين مدتخابات من دون مجدالني: ال ان
أوكاالت:   الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  إن قال  الثالثاء،  أمس  مجدالني،  حمد 

ودعا مجدالني،    »القيادة والشعب الفلسطيني لن يقبلوا بإجراء انتخابات من دون مدينة القدس المحتلة«.
 ء االنتخابات الفلسطينية في القدس.راإجإسرائيل للسماح بخالل لقائه سفيرة فنلندا، بالضغط على 
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لطات االحتالل في اإليفاء بالتزاماتها، والدعم الالمحدود  وأكد أن انسداد األفق السياسي بسبب تعنت س 
 لإلدارة األمريكية لمخططاتها في األرض الفلسطينية. 

 7/10/2020الخليج، الشارقة، 
 

 واحدةالبية خانتاال دائرة الخيار : ندرس "الغد"لـمسؤول فلسطيني 
إ لـ”الغد”،  مسمار،  خالد  اللواء  الفلسطيني،  الوطني  المجلس  عضو  بالتحضير  قال  الخاصة  “اللجنة  ن 

الفلسطينية تدرس حاليا خيار اعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، وذلك للخروج من  إلجراء االنتخابات 
القد  لشمول  الرافض  اإلسرائيلي  التعنت  المأزق  ضمن  المحتلة  االنتخابّية”.ليعمس  اللواء    ة  وأضاف 

وف المشكلة  اللجنة  إن  لـ”الغد”،  حديثه  في  هللا  مسمار،  برام  للفصائل  العامين  األمناء  اجتماع  توافق  ق 
وبيروت الشهر الماضي، “تدرس هذا الخيار، باعتبار الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة دائرة  

الستثناء القدس المحتلة عن نطاق إجراء االنتخابات الفلسطينية   نيطيأكيد الرفض الفلسانتخابية واحدة، لت
 العامة”.

لى أن “اللجنة تتحرك حاليا على أكثر من صعيد، السيما الزخم الدبلوماسي النشط لجهة الضغط ونوه إ
محتلة، وإغالق الدولي، بخاصة األوروبي منه، على سلطات االحتالل إلجراء االنتخابات في القدس ال

 أمام االحتالل لعرقلة إجرائها”.  يقطر ال
   7/10/2020، عّمان، الغد

 
 جاز المصالحة الفلسطينية لمواجهة "صفقة القرن" عريقات يدعو إلى إن

طرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رؤية لمواجهة "صفقة  :  رام هللا
المصالحة الفلسطينية، واعتماد منظمة التحرير الفلسطينية  ز  جاة مرتكزات هي: إنالقرن"، تقوم على سبع

للشع ووحيد  شرعي  مجلس  كممثل  وانتخاب  أرضهم،  على  الفلسطينيين  صمود  وتعزيز  الفلسطيني،  ب 
وطني فلسطيني يمثل جميع أبناء الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن تكون المرجعية في أي خالف هي  

االقت  مبدأصناديق  وترسيخ  للشرعية  حر ت  راع،  االستناد  إلى  إضافة  الفلسطيني،  الفلسطيني  االقتتال  يم 
 ين الدولية".الدولية والقوان

وأوضح عريقات في كتاب "الفلسطينيون ومواجهة صفقة القرن"، الذي أصدره منتدى التفكير العربي في  
، من أجل مواجهة  اً نيشة المطلوب فلسطي لندن، وذلك الحقًا لحوار مطول أجراه المنتدى مع عريقات لمناق

 قرار الضم اإلسرائيلي ومشروع "صفقة القرن". 
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عمل فلسطينية؛ إلفشال صفقة القرن ومواجهة خطة الضم، دون االعتماد على أي    واقترح عريقات خطة
دولي. أو  عربي  إلى    طرف  السلطة  من  الفلسطيني  الشعب  نقل  "ضرورة  على  عريقات"،  "رؤية  وتقوم 

 إلى حل سياسي مع اإلسرائيليين. ل وص" دون انتظار التالدولة
 7/10/2020، وكالة قدس برس

 
 خير في إنجاز المصالحة ُيعّقد الحالة الفلسطينيةالخضري: التأالنائب 

الوطنية   المصالحة  إنجاز  أن  الحصار  لمواجهة  الشعبية  اللجنة  رئيس  الخضري  جمال  النائب  أكد 
ار وترتيب البيت الداخلي. وقال الخضري في حصالهة تحديات الضم و الفلسطينية نقطة االنطالق لمواج

" كل تأخير في إنجازها ُيعقد الحالة الفلسطينية،    2020-10-9تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة  
على كافة الصعد الداخلية والخارجية، وُيعمق أزمات يمكن أن تنتهي بسرعة". وأشار الخضري إلى أن  

 . رن لقريق تطبيق صفقة ااالحتالل ماض في ط
  9/10/2020، فلسطين أون الين

 
 عاروري عبارة عن "تعيين"..! نبيل عمرو: االنتخابات التي تحدث عنها صالح ال

ق عضو المجلس الوطني الفلسطيني، نبيل عمرو، على تسجيل صوتي منسوب لنائب رئيس  علّ :  رام هللا
بشأن   العاروري،  صالح  حماس،  لحركة  السياسي  والمصالمكتب  التطبيع،  حة الاالنتخابات  ومواجهة   ،

 وإمكانية استبدال القيادة الفلسطينية. 
نشره عبر صفحته على )فيسبوك(: إن متابعة الناس لما يحدث من حوار، "جعلني وقال في مقطع فيديو  

 أتقدم بمحاولة نقاش مع الشيخ العاوري، ليس معارضة لما قاله أو تناقضًا، وإنما نقاشًا".
هذا النقاش، أن حكاية الشعب الفلسطيني، ليست    تي أحب أن أطرحها فيالى  قطة األولرو: النوقال عم

  يادة عرضة لالستبدال، و"هذه إحدى الجوانب في التسجيل الذي وزع باسم الشيخ العاروري". مجرد إنقاذ ق
القيادة، سوى   يستبدل  أن  يستطيع  أحد  ال  أنه  على  الفلسطيني،  الوطني  المجلس  الشعب  وشدد عضو 

لتي  وقال عمرو: إن الطريقة ا  ك عبر صناديق االقتراع، وإال سيكون ذلك احتالل إضافي. ذلو   الفلسطيني، 
بالتعيين أقرب من االنتخابات،   قدم فيها العاروري موضوع االنتخابات، في إشارة منه إلى أنها ستكون 

 ابات".عن تعيين وليس انتخ  نتحدث خاصة بعد أن تحدث عن قوائم مشتركة، "فنحن  
 12/10/2020، ةخباريإلا وكالة سما
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 الفلسطينية  ئل"المجلس الوطني" يؤكد دعمه للقاءات اإليجابية بين الفصا
الفلسطينية.:  عمان الفصائل  بين  اإليجابية  اللقاءات  ومساندته  دعمه  الفلسطيني،  الوطني  المجلس   أكد 

في االثنين،  السياسية،  اللجنة  أصدرته  بيان  في  المجلس  األط   ودعا  كافة  الظروف  ف  را عمان،  بتوفير 
البناءة، للوصول الى الوحدة الوطنية، وإنجاز   ات لتحصين الجبهة الداخلية، ومواجهة االنتخاباإليجابية 

وأدان المجلس الهجمة    مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وإفشال محاوالت إضعاف مرجعيتها الوطنية.
لرئيس محمود عباس، مؤكدا رفضه لكافة ا  هاسطينية، وعلى رأسوالضغوط التي تتعرض لها القيادة الفل
نشهده من تحريض مبرمج ضد شعبنا وقضيته العادلة، ي ظل ما  التهديدات أيا كان مصدرها، خاصة ف
 التي ضحى ألجلها الشهداء واألسرى. 

 12/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 جزائري رسمي الستضافة الفصائل ض عر أي وجود تنفي  بالجزائر السفارة الفلسطينية 
ما   صحة  الخميس،  الفلسطينية،  السفارة  نفت  السلطات الجزائر:  بأن  مقبول”  “أمين  السفير  إلى  ُنسب 

 الجزائرية أبلغته رسميا برغبتها في استضافة اجتماع للفصائل الفلسطينية. 
سطيني )أمين مقبول(  فلالعلى لسان السفير  وقالت السفارة، في بيان، إن بعض وسائل اإلعالم نشرت   

اجتماع   باستضافة  الجزائر  ترحيب  حول  الفلس“تصريحات  أنه  الفصائل  بصيغة  أرضها  على  طينية 
 )الترحيب( ُأبلغ للسفير شخصيا ورسميا”. 

 15/10/2020، لندن، العربيالقدس 
 

 الوطني النائب عبد الرحمن زيدان: فتح أمام استحقاق تاريخي الستقالل القرار 
ة فتح  نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عبد الرحمن زيدان أن السلطة الفلسطينية وحركلا أكد : جنين

وقال النائب زيدان، في تصريح صحفي: إن السلطة وعلى رأسها    اليوم أمام استحقاق تاريخي ووطني.
قاللية  ست ا  التحرير، وتحقيق  إلعادة بناء منظمة   2005حركة فتح أمام استحقاق مؤجل منذ اتفاق القاهرة  

ا وتجميع  الوطني،  وطّي  القرار  المنظمة،  إطار  داخل  كافة  الفلسطينية  البغيض. لقوى  االنقسام    صفحة 
وطالب السلطة بالتخلص من ميراث "أوسلو" الذي أهدر آمال الشعب الفلسطيني في متاهة ضّيعت ما  

وفتحت  الثابتة،  الحقوق  عن  القفز  وشرعنت  األرض،  من  على مصراع  تبقى  العربية  ل  يهالباب  ألنظمة 
 للتحلل من واجباتها تجاه القضية الفلسطينية. 

 15/10/2020، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
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 ستفشل الضغوطاتالنائب ياسر منصور: الشراكة واالنتخابات 
ق الشراكة  أكد النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور أن االستمرار بنهج المصالحة وتحقي:  سلبان

االنقسام.  إنهاء  في  والمضي  الضغوطات  برفض  للجميع  رسالة  الواقع،  أرض  على  وترجمتها   الوطنية 
وت األرض،  على  عملية  ترجمة  وجود  ضرورة  على  صحفي  تصريح  في  منصور  مرسوم وشدد  حديد 

شراكة  باخا لالنت هناك  بأن  واقع  أمر  أمام  العالم  ووضع  للضغوطات  الرضوخ  عدم  على  للتأكيد  ت 
وأشار النائب منصور إلى أن االنتخابات تعطي مؤشرًا بوجود   ومصالحة فلسطينية وخطوات إعادة ثقة.

برنامج   خالل  من  االنقسام  إلنهاء  ومقدمة  الضغوطات  مواجهة  على  وإجماع  وحكومة  توافق  سياسي 
 قيادة مشتركة.و  دةموح

 18/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قرار هيئات "حماس" بشأن المصالحة أبو يوسف: الفصائل تنتظر 
، إن الفصائل ما زالت تنتظر قرار هيئات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قال واصل أبو يوسف، عضو  

وأكد في حديث لـ"األيام" أن "حماس" .  ول لتي جرت في إسطنب حماس بشأن تفاهمات المصالحة األخيرة ا 
مات التي جرت في إسطنبول وإبالغ الفصائل بذلك. وأضاف، طلبت مهلة لكي تقر هيئاتها القيادية التفاه 

فصائل وجهت قبل أيام   7. وأكد أبو يوسف أن  يوجد شيء جديد وما زلنا بانتظار حماس حتى، اآلن، ال  
 دار مرسوم رئاسي لتحديد مواعيد االنتخابات. إص ى  مود عباس دعته إل رسالة إلى الرئيس مح 

 28/10/2020األيام، رام هللا، 
 

 ية: حريصون على إجراء االنتخابات إلعادة الوهج الديمقراطي لشعبنا ومؤسساته اشت
العسكرية،    رام هللا: قال رئيس الوزراء محمد اشتية خالل زيارته، األربعاء، مقر اإلدارة المالية المركزية

ن كل  م هللا: "نبذل كل جهد من أجل إجراء االنتخابات، فالرئيس محمود عباس ونحن حريصو راة  بمدين
 الحرص على اجرائها، إلعادة الوهج الديمقراطي لشعبنا ومؤسساته". 

  28/10/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ودنا صمس تيجي ووحدتنا أسااشتية: ذهابنا إلى االنتخابات خيار استرا
استراتيجي وكل جهودنا مركزة   رئيس الوزراء محمد اشتية، األحد: "ذاهبون لالنتخابات كخيارهللا: قال رام 

على إنجاحها وتذليل العقبات لتكون بوابة إلنهاء االنقسام، وترتيب بيتنا الداخلي واستعادة الوحدة لنتمكن  
  لديه اإلرادة الجدية والحقيقة لذلك". زن ما ية، والرئيس أبو من الصمود ومواجهة التحديات الخارج

 1/11/2020، وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ) 
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 اشتية: إجراء االنتخابات أولوية وطنية 
"إن إجراء االنتخابات في فلسطين هو أولوية وطنية واستراتيجية    ،قال رئيس الوزراء محمد اشتية:  رام هللا

للنظا  مبقاء  وغير  السياسي  جعل   بطرتم  أجل  من  الجاري  الوطني  الحوار  وإن  الخارجية،  بالمتغيرات 
لعالج تبعات االنقسام وإعادة الوهج الديموقراطي لمؤسساتنا، وترتيب بيتنا الداخلي في االنتخابات مدخال  

تصفيتها".   بهدف  الفلسطينية  القضية  تشن على  التي  الحروب  أخرى،  ظل  اشتية خمن جهة  الل  شدد 
نخراط  على أهمية اال   السالم في الشرق األوسط سوزانا تريستال،بعوثة األوروبية لعملية  لم ا  ع، معاالجتما 

الجدي لالتحاد األوروبي في أي عملية مستقبلية للسالم، ودعم تطبيق دعوة الرئيس محمود عباس لعقد  
 مؤتمر سالم دولي برعاية متعددة األطراف.

 3/11/2020، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 
 

 األمريكية  بحر يدعو السلطة الستكمال المصالحة وعدم الرهان على نتائج االنتخابات
استكمال خطوات   إلى  رام هللا  في  السلطة  بحر،  أحمد  د.  التشريعي  المجلس  لرئيس  األول  النائب  دعا 

ثنائية. وأوضح  الت  والعودة للمفاوضا المصالحة الوطنية، وعدم الرهان على نتائج االنتخابات األمريكية  
ألمريكية دوما منحازة لالحتالل  بحر، خالل خطبة الجمعة في مسجد فلسطين بمدينة غزة، أن السياسة ا

اإلسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته. وشدد على ضرورة عدم المراهنة على فوز الرئيس  
سيعيد القضية الفلسطينية للخلف.   لكذ   ع المفاوضات؛ ألنجو بايدن باالنتخابات األمريكية، والعودة لمرب

م مواجهة  في  الفلسطينيين  وحدة  ضرورة  على  المصالحة  وأكد  وإتمام  ومشاريعه،  االحتالل  خططات 
الداخلية؛ لتقوية الصف الفلسطيني أمام االحتالل وأعوانه. كما أكد بحر على ضرورة التمسك بالمقاومة  

 هم إال لغة القوة والسالح. يف ؛ ألن االحتالل الالمسلحة وكل أشكال المقاومة
 13/11/2020فلسطين أون الين، 

 
 ي المصالحة وعقد االنتخابات جدية مساع يؤكد اشتية
قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "المطلوب من إسرائيل الموافقة على عقد مؤتمر سالم برعاية  :  رام هللا

 قيات الموقعة وااللتزام بها". فات فت، أو احترام االدولية، أو استئناف المفاوضات من حيث توق
الوزرا رئيس  قال  واالنتخابات،  المصالحة  ملف  فتح  وحول  حركتي  بين  اآلن  جدية  مباحثات  "هناك  ء: 

وتجديد  االنقسام  بوابة إلنهاء  االنتخابات  ولتكون  االنتخابات،  المصالحة وعقد  انجاز  أجل  وحماس من 
ت أسر الشهداء واألسرى لضمان  في دفع مساعدار  تمردف اشتية: "سنسأو   الشرعية للنظام الفلسطيني". 

 م". حياة كريمة لعائالتهم ولن نتخلى عنه
 17/11/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 انقالب على لقاء األمناء العامين : إعالن السلطة عودة العالقة مع "إسرائيل" خريشة
الة التي تلقاها حسين الشيخ ال تعني  نت: "إن الرس  رةزي ن خريشة قال للجسح :  ميرفت صادق  -  رام هللا

في منسق  من  جاءت  ألنها  دون    شيئا،  المالية،  بالقضايا  الطرفين  عالقة  وحددت  اإلسرائيلي،  الجيش 
 الحديث عن أي التزام سياسي من الحكومة اإلسرائيلية نفسها".

"الصراع الداخلي على خالفة  ه  صف لشيخ، كجزء مما و وقرأ خريشة اإلعالن على لسان المسؤول حسين ا 
أن   أضاف  لكنه  عباس"،  م  استراتيجيةالرئيس  القيادة  المفاوضات  عند  يوما  تسقط  لم  إسرائيل  ع 

وعّد خريشة اإلعالن انقالبا على لقاء األمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي أّيد خطوات   الفلسطينية.
 ي. يلروع الضم اإلسرائ القيادة برفض صفقة القرن ومش

 17/11/2020، الجزيرة.نت
 

 ممون على تحقيق المصالحة. مص.عباس: سنواصل تعزيز عالقاتنا مع الدول العربية.
عباس،   محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  بين  كونفرنس،  الفيديو  عبر  اتصال  االثنين،  جرى  هللا:  رام 

قف المانيا السياسية الداعمة  وام  ستشارة ميركل علىوالمستشارة األلمانية أنجيال ميركل. وشكر عباس الم
أننا سنواصل تعزيز عالقاتنا مع  للقانون الدولي والتأكيد على أهمية الجهود األلما نية. كما وأكد عباس 

"إننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب لالنتخابات وتحقيق   العربية. وأضاف عباس:  الدول 
م العمل  الهدف"المصالحة وسنواصل  والطبية  .  ن أجل هذا  االقتصادية  المساعدات  ألمانيا على  وشكر 

 التي تقدمها لفلسطين.
 23/11/2020باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األن

 
 مجدالني: مباحثات المصالحة الفلسطينية مستمرة وحماس غير مستعدة إلتمامها اآلن 

اال الشؤون  وزير  مجدالني،  أحمد  الدكتور  الفلسطين قال  لمنظمة  ع   ي،جتماعية  المركزية  اللجنة  ضو 
ين حركتي فتح وحماس لعقد مصالحة فلسطينية  ال الشعبي، إن الحوار ب التحرير وأمين عام جبهة النض

ما زال مستمرا. وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، أن حركة حماس وقيادتها غير ناضجة وغير مستعدة  
 المصالحة.ف ملية التي يتضمنها للمضي قدما في إتمام القضايا الجوهر 

 13/12/2020، موقع سبوتنيك
 

 لى شعبنا باالنتخاباتإئيل" للحصار واالحتكام رفع "إسرااشتية: مفتاح حل األزمة في غزة 
رام هللا: قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "نعمل كل جهد في مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة سواء 

كهرباء أو شبكات الطرق، المشكلة في قطاع غزة  الو  لصحي أو المياه أكان ذلك في قطاع الصرف ا
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المشكلة   التحتية،  البنية  في  البطالة  ليست  ونسبة  هناك،  أهلنا  على  المفروض  اإلسرائيلي  الحصار  في 
والفقر العاليتين". واستدرك: "األساس ان نرفع المعاناة عن أهلنا في القطاع، ولذلك نعمل كل ما نستطيع  

زمة في غزة، من جانبين أن ترفع إسرائيل الحصار، وأن نحتكم إلى شعبنا  ألا  ل ذلك، ومفتاح حلمن أج
ات كما أراد سيادة الرئيس محمود عباس أن تكون هناك انتخابات للمجلس التشريعي والرئاسة باالنتخاب

 وللمجلس الوطني ونحن جاهزون إلنجاز ذلك".
 17/12/2020فا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 

 
 نسعى لدى دول عربية وإسالمية لحشد الدعم الدولي وإيجاد حل شامل وعادل :اسبع

نا متمسكوَن بثوابتِّنا الوطنية،    يةفلسطين ال  السلطةقال رئيس  :  رام هللا محمود عباس، إننا باقوَن على أرضِّ
ف في كلمة متلفزة، ضا وأ  صمتِّها القدس.حتى استعادةِّ حقوقِّنا، نحو بناءِّ دولتِّنا الفلسطينيةِّ المستقلةِّ، وعا

الـ الذكرى  لمناسبة  أن  56الخميس،  الفلسطينية،  الثورة  وتصديه    النطالقة  نضاله  سيواصل  شعبنا 
والذهابِّ   المصالحةِّ  وتحقيقِّ  الداخلية،  الجبهة  بتمتينِّ  العدوانيةِّ،  إسرائيل  وشدد   .لالنتخابات لممارساتِّ 

، ولجميعِّ قضايا الوضعِّ النهائي، 194ار  قر ق  ضية الالجئين، وفعلى ضرورةِّ إيجادِّ حٍل عادٍل لق  عباس
 ميعِّ األسرى في سجونِّ االحتالل.ومواصلة العمَل من أجلِّ إطالقِّ سراحِّ ج

وقال: نتمسك بالسالمِّ العادلِّ والشاملِّ والدائم المستندِّ لقراراتِّ الشرعيةِّ الدولية، ولمبادرة السالم العربية، 
لنصفِّ األولِّ من العامِّ المقبل، برعايةِّ الرباعيةِّ الدوليةِّ، الجهة ا  في دولٍي للسالمِّ  لذلك دعْونا لعقدِّ مؤتمرٍ 

 مخولة لرعاية المفاوضات، ويمكن أن نضيف دوال أخرى لها. الوحيدة ال
: نسعى للعملِّ والتنسيقِّ مع أشقائِّنا من الدولِّ العربيةِّ واإلسالميةِّ والدولِّ الصديقةِّ حوَل عباسوأضاف  
الفلسطينيةِّ مبنٍي على أساسِّ حلِّ  ا  مِّ ن أجلِّ حشدِّ الدع العالم مِّ  لدوليِّ وإيجادِّ حٍل شامٍل وعادٍل للقضيةِّ 

وأعرب عن تطلعه    ، لتعيَش دوُل المنطقةِّ جميُعها بأمٍن وسالٍم واستقرار.1967ولتينِّ على حدودِّ عام  الد 
وتحقيق السالم  ا  عهعزيز العالقاتِّ مللعملِّ مع اإلدارةِّ االميركية القادمةِّ على أسس من الثقة المتبادلة لت

 واألمن للجميع.
 31/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لعام الجديد: الصحة واالقتصاد والتعليم واالنتخابات لأولويات الحكومة اشتية: 

الوزراء د محمد اشتية  ذكر تلفزيون فلسطين  رئيس  لقاء أجراه مساء أمس، مع  ولويات  األ  حول،  خالل 
الجد ة  ميالحكو  العام  على  خالل  والحفاظ  كورونا  تفشي  مواجهة  "استمرار  على  ستتركز  أنها  أرواح يد، 

الناس، والحرص على إنجاز الوحدة الوطنية وإجراء االنتخابات، وإعادة تشغيل االقتصاد وانقاذ القطاعات  
ي وإنشاء الجامعة  هنلم برامج التعليم ا  المتضررة مثل السياحة، والعناية بالفقراء وخلق فرص عمل، إطالق
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  االحتالل وتحقيق تطلعات شعبنا".المهنية، والسعي إليجاد مسار سياسي جدي وحقيقي من أجل إنهاء  
واألغوار  القدس  في  الفلسطينيين  صمود  نعزز  لدينا  المتاحة  اإلمكانيات  "بكل  الوزراء:  رئيس  وتابع 

مالكيها لحمايتها من االستيطان،    اءسمراضي وتسجيلها بأوأضاف: نعمل على تسوية األ  والمناطق )ج(".
االستيطاني، حيث ان ثلثي أراضي الضفة الغربية لم    ذه من أهم الثغرات التي استغلها المشروعكون ه

 ". 1967تكن مطّوبة بأسماء مالكيها بعد عام 
  31/12/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جتماع مع رئيس لجنة االنتخاباتيقرر االو  حةحول المصال  هنية عباس يرحب برسالة

ية أن محمود عباس، تسلم رسالة خطية من إسماعيل هنية، رئيس  الفلسطين   السلطة  أعلنت رئاسة:  رام هللا
وبعد   فتح،  لحركة  المركزية  اللجنة  سر  أمين  الرجوب،  جبريل  نقلها  حماس،  لحركة  السياسي  المكتب 

الرسال على  أعطى  االطالع  في  ات يهتوج   عباسة،  جاء  بما  بترحيبه  حماس  حركة  بإبالغ  للرجوب،  ه 
بناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خالل انتخاباٍت ديمقراطية بالتمثيل  الرسالة بشأن إنهاء االنقسام و 

التزام   وتأكيده على  والترابط،  بالتتالي  تشريعية ورئاسية ومجلس وطني  انتخابات  الكامل،  حركة  النسبي 
 الشراكة والوحدة الوطنية. ء نافتح بمسار ب 

قرر  االنتخابات  عباس  وقد  لجنة  رئيس  ناصر،  حنا  دعوة  اإلجراءات ،  لبحث  به  لالجتماع  المركزية، 
القانون. وفق  باالنتخابات  الخاصة  المراسيم  إلصدار  االتباع  للشقيقة    الواجبة  بالشكر  عباس،  وتوجه 

والشك المصالحة،  ملف  ترعى  التي  المصر  للدول  موصول  وروسيا  يقشقر  وتركيا  قطر  والصديقة،  ة 
 هات النظر والتوصل إلى االتفاق المذكور.وج واألردن التي أسهمت بجهودها الخيرة في تقريب 

 2/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اشتية: نرحب بتطورات المصالحة وجاهزون للتحضير لالنتخابات
قال هللا:  الوزراء   رام  يرحا  مد مح  رئيس  الوزراء  مجلس  "إن  صعيد  شتية  على  اإليجابية  بالتطورات  ب 

ة الوطنية، المتمثلة بقبول حركة حماس بإجراء االنتخابات بشكل متتاٍل، عبر رسالة  االنتخابات والمصالح
الترتيبات لهذه االنتخابات. اء، في  وأضاف رئيس الوزر   أرسلتها للرئيس محمود عباس، الذي أعلن بدء 

لفترة  ، االثنين، "أن الحكومة جاهزة لوضع كامل إمكانياتها وجهودها خالل ا90حكومة الـالة  مستهل جلس
المقبلة للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها، ونريد منها أن تكون خاتمة لفصل االنقسام من تاريخ  

 شعبنا، وبداية ديمقراطية تمنح دفعة لمؤسساتنا ولقضيتنا".
 4/1/2021لفلسطينية )وفا(، ا اتء والمعلوماألنباوكالة 
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 الرئيس مرسوم إجراء االنتخابات أبو يوسف: اجتماع متوقع لألمناء العامين بعد إصدار
حسن جبر: قال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنه سيتم  

بعد   للفصائل  العامين  لألمناء  اجتماع  معقد  الرئيس  يصدر  بإجراء   ود حمأن  الرئاسي  المرسوم  عباس 
اال  ستتم  التي  واآللية  موعدها  وتحديد  لـ"األيام": االنتخابات  حديث  في  يوسف  أبو  وأكد  وفقها.  نتخابات 

وبقي   والقاهرة  إسطنبول  في  السابقة  واللقاءات  الحوارات  بعد  عليه  متفقًا  كان  العامين  األمناء  اجتماع 
وع هو.  كما  المتوقعالموقف  الموعد  اآلن  صإل  ن  يتم حتى  لم  يوسف:  أبو  قال  الرئاسية،  المراسيم  دار 

 سيم إال بعد أن يتم عقد اجتماع بين الرئيس ورئيس لجنة االنتخابات المركزية.تحديد موعد إصدار المرا
 8/1/2021األيام، رام هللا، 

 
 اشتية: سعداء باألجواء اإليجابية المحيطة بإجراء االنتخابات

رئيسم  را قال  اشتيلو ا  هللا:  عباس  زراء محمد  محمود  الرئيس  إصدار  إلى  يتطلع  الوزراء  "مجلس  إن  ة 
العملية  المرسوم   إلنجاح  الالزمة  التجهيزات  كل  مباشرة  أجل  من  االنتخابات،  عقد  موعد  لتحديد 

االنتخ بإجراء  المحيطة  اإليجابية  باألجواء  "سعداء  االثنين،  اشتية،  وأضاف  مؤكدا الديمقراطية".  ابات"، 
إسرائيل   رة أن تؤسس االنتخابات لمرحلة جديدة. وطالب األمم المتحدة وأوروبا أن تضغط علىرو ض على

للسماح ألهلنا في مدينة القدس للمشاركة ترشيحا وانتخابا، ألن هذا حق لهم من جهة، ومنصوص عليه  
ع بالتنسيق  رفد  للداخلية، أنه ق  في االتفاقيات من جهة أخرى. من جانب آخر، أعلن اشتية بصفته وزيرا
 يع األجهزة، وقد أقرَّها مشكورا. مع مدراء ورؤساء األجهزة للرئيس عباس مقترحات لتعيين نواب لقادة جم

  11/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 تخاباتاشتية يرحب بالمرسوم الرئاسي ويؤكد استعداد الحكومة لتوفير متطلبات نجاح االن 
معة، ب رئيس الوزراء محمد اشتية بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، الجحر   :رام هللا

وقال رئيس الوزراء في   وحدد بموجبه مواعيد إجراء االنتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني.
أبر  من  واحدا  كان  االنقسام  وطي صفحة  االنتخابات  إجراء  "إن  ور بيان،  التي  المهام  كتاب  ف  دت ز  ي 

مة للقيام بكل ما من شأنه  التكليف للحكومة من قبل الرئيس قبل نحو عامين"، معربا عن استعداد الحكو 
 تسهيل إجراء العملية االنتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية.

 15/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 : إصدار مرسوم االنتخابات خطوة إيجابية دويك
رّحب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك بإصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  

إ خطوة  وعدها  االنتخابات  دويمرسوم  وقال  شفافة    فيك  يجابية.  انتخابات  "نريد  صحفية:  تصريحات 
وطالب دويك بخطوات حقيقية ملموسة    على االنتخابات".وضمانات بعدم تدخل االحتالل لفرض وقائع  

على أرض الواقع لتعزيز الثقة وإبداء نوايا صافية تجاه العملية االنتخابية. ولفت دويك إلى أن ضمان  
االنت العملية  تحنجاح  في  يكمن  التي من شأنها  ق  قيخابية  اإلجراءات  كافة  والترفع عن  حقيقية،  شراكة 

ة. وأشار دويك إلى أن رفع اإلجراءات عن قطاع غزة أساس للتقدم نحو إيجاد حل تعكير األجواء الداخلي
 وطني على مستوى الوطن.  

 15/1/2021ن، فلسطين أون الي
 
 العامة ت باس بإجراء االنتخاالوطني" يؤكد دعمه لمرسوم الرئيالمجلس "

موعد  :  عمان حدد  الذي  عباس  محمود  الرئيس  لمرسوم  دعمه  الوطني  المجلس  االنتخابات  أكد  إجراء 
وشدد المجلس الوطني في بيان أصدره    االنتخابات مسؤولية وطنية بامتياز.  هذه العامة، مؤكدا أن إنجاح  

 جه فيه شعبنا وقضيته واي ي هذا الوقت الذيرئيسه سليم الزعنون الجمعة، على أهمية هذا المرسوم ف
 
 
ي ترتيب البيت الداخلي وطّي صفحة مخاطر وتحديات تستهدف حقوقه المشروعة، األمر الذي يقتض 

 االنقسام لمواجهة تلك المخاطر وحماية حقوق شعبنا في العودة والدولة وعاصمتها مدينة القدس. 
 15/1/2021 وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(،

 
 ع رئيسي المخابرات المصرية واألردنية على تطورات المصالحةطلي عباس
رام هللا، رئيس جهاز المخابرات العامة بمحمود عباس، األحد،    السلطة الفلسطينية  يساستقبل رئ:  رام هللا

وا حسني،  أحمد  اللواء  األردنية  العامة  المخابرات  جهاز  ورئيس  كامل،  عباس  الوزير  لوفدين المصرية 
آخر    وأطلع عباس الوفدين على  ا، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.همل  المرافقين 

المتعلق  المرسوم  وإصدار  الوطنية،  المصالحة  ملف  وتحديًدا  الفلسطينية،  بالقضية  المتعلقة  التطورات 
العامة. االنتخابات  موعد  ا  بتحديد  الجهود  عباس  شكر  السياق،  هذا  بذلتوفي  التي  صر  م  هالكبيرة 

 ردن، من أجل إنجاز ملف المصالحة الوطنية. ألوا
 17/1/2021، لسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الف
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 دعو األوروبيين لإلشراف على االنتخاباتاشتية: ن
الفلسطيني، محمد أشتية، أن حوارًا وطنيًا فلسطينيًا سيجرى في العاصمة المص رية أعلن رئيس الوزراء 

وقال أشتية، في مستهل االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء في    من الشهر المقبل.  ولألفي األسبوع ا
دينة رام هللا، إن الحوار ستشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية لبحث كيفية إنجاح االنتخابات العامة  م

ه طلبًا رسميًا  وجستسلطة الفلسطينية  وأعلن أشتية أن ال  الفلسطينية المقررة ابتداء من مايو )أيار( المقبل.
ي االنتخابات، ترشحًا وانتخابًا. وقال  أن السماح بمشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس ف إلى إسرائيل بش

الفلسطينيين   مشاركة  بنودها  أهم  وأحد  الموقعة،  باالتفاقيات  تلتزم  بأنها  إسرائيل  »صرحت  أشتية: 
ارجية الفلسطيني إلى أن يتم تحضير فريق  لخا  وبي من خالل وزيرالمقدسيين، ولذلك ندعو االتحاد األور 

 .مساعدتنا بهذا الشأن في القدس« نتخابات، وبشكل أساسيمن المراقبين الدوليين لإلشراف على اال 
  19/1/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 "األغا" يدعو عباس إللغاء اإلجراءات ضد قطاع غزة لتفادي "صدمة الصناديق" 

السابقلمة  التنفيذي  اللجنة  دعا عضو التحرير  نشرها  نظمة  لعباس  األغا في رسالة وجهها  عبر  ، زكريا 
ي أمس على موقع "فيس بوك، رئيس السلطة محمود عباس، إللغاء كافة اإلجراءات ضد  الشخص  حسابه

 قطاع غزة لتفادي ما أسماه "صدمة صناديق االنتخابات".
 19/1/2021، فلسطين أون الين

 
 باترورة التسجيل لالنتخالضب عو الشبارعاوي يدالنائب ق

ا قرعاوي  فتحي  التشريعي  المجلس  في  النائب  دعا  والشباب  طولكرم:  عموما  الفلسطينيين  لمواطنين 
التسجيل لالنتخابات وتحديث السجل االنتخابي كونهم أصحاب الحق   المسارعة في  خصوصا بضرورة 

 وأداة في التغيير على أرض الواقع.  
الن أائب قرعاوأكد  بعد سنوات عجاف دعا نتخابات ظاهرة صحية  االن  وي على  المجتمع، وجاءت  في 

إلى   الجميع  الدور  خاللها  بات اآلن  المراسيم  "وبعد أن صدرت  المراسيم حولها. وقال:  عقدها وإصدار 
االنتخابا تلك  في  المشاركة  من خالل  والتغيير  التأثير  يملك  بصوته  الذي  الفلسطيني  المواطن  ت  على 

 خابا واختيارا لألكفأ". نتواتسجيال وترشحا 
 20/1/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 اشتية يدعو المجتمع الدولي إلرسال مراقبين ودعم احتياجات العملية االنتخابية 
رئ ار  اا  يسم هللا: طالب  بالضغط على  لوزراء محمد  األوروبي،  االتحاد  الدولي، ال سيما  المجتمع  شتية 

االتفاقيات  إسرا عليه  تنص  ما  وفق  العامة  باالنتخابات  المشاركة  من  بالقدس  الفلسطينيين  لتمكين  ئيل 
مع   لقائه  ذلك خالل  جاء  الدبلو   51الموقعة.  السلك  أعضاء  أجنبيا،  وقنصال  لدى سفيرا  المعتمد    ماسي 

العالملسف دول  الوزراء،  رئيس  ودعا  برام هللا،  الخميس  إلى  طين،  سفرائها،  خالل  من  مراقبين  ،  إرسال 
االنتخابات   المساندة إلجراء  أشكال  كافة  مثمنا  وجه،  أكمل  على  االنتخابية  العملية  في سير  للمساهمة 

حتياجات المالية إلجراء  االت  بات المركزية قدر ودعم احتياجات العملية االنتخابية، علما أن لجنة االنتخا
 مليون دوالر.  23االنتخابات بـ

 21/1/2021وفا(، ) مات الفلسطينية وكالة األنباء والمعلو 
 
 يؤكد مسؤولية الكل الفلسطيني في إنجاح االنتخابات العامة  "المجلس الوطني"

الر  لمرسوم  الكامل  دعمه  الفلسطيني،  الوطني  المجلس  أكد  عباس،  عمان:  محمود  مواعيد  حد بتئيس  يد 
الوطني والمجلس  والرئاسية  التشريعية  العامة:  االنتخابات  اللجنة  واعت  .إجراء  عقدته  اجتماع  خالل  بر 

وأمين   الخميس،  عمان،  األردنية  بالعاصمة  الوطني  المجلس  مقر  في  الرئاسة  هيئة  بحضور  السياسية، 
ؤولية وطنية بامتياز، ألنها تشكل  مسا  لرجوب، أن إنجاحه سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل ا
 .لشراكة الوطنيةقاعدة ومدخال مهما إلنهاء االنقسام، وتجسيد ا

 21/1/2021وفا(، ) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 اشتية يدعو األمم المتحدة لتسهيل إجراء االنتخابات وتمكين المقدسيين من المشاركة فيها
رئرام هللا بحث  الوزر :  األم  اءيس  منسق  مع  اشتية  الشرق  حمد  في  السالم  لعملية  الخاص  المتحدة  مم 

الجديد   الشرعية  األوسط  إلى  مستند  سياسي  مسار  تحريك  الجمعة،  هاتفية،  مكالمة  في  وينسالند،  تور 
برعا سياسية  عملية  أي  على  الفلسطينية  القيادة  انفتاح  اشتية  وأكد  الدولي.  والقانون  الرباعية  الدولية  ية 

 وبمشاركة مختلف القوى في إطار دولي متعدد.ة ليالدو 
ستجدات المتعلقة بإجراء االنتخابات العامة، داعيا األمم المتحدة وأطلع اشتية المبعوث األممي على الم

بالترشح   فيها  المشاركة  من  المقدسيين  بتمكين  اسرائيل  ومطالبة  إجرائها  لتسهيل  ممكن  جهد  كل  لبذل 
 والتصويت.

 22/1/2021طينية )وفا(، لومات الفلسمعالوكالة األنباء و 
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 ومراقبتها  نتخابات الفلسطينيةاشتية يدعو االتحاد األوروبي إلى دعم اال 
هللا:   لقاء    ادعرام  خالل  اشتية،  محمد  الفلسطينية  الحكومة  لدى   معرئيس  األوروبي  االتحاد  ممثل 

حاد إلى توفير كافة أشكال الدعم تاال هللا، دعا اشتية  السلطة، سفين كون فون بورغسدورف، بمدينة رام  
ذلك   في  بما  االنتخابية،  العملية  تحتاجها  مراقبين  التي  وإرسال  المركزية،  االنتخابات  لجنة  ميزانية  دعم 

االقتراع. على  لإلشراف  مدينة    دوليين  في  الفلسطينيين  لتمكين  إسرائيل  على  بالضغط  طالب  أنه  كما 
 ، سواء بالترشح أو االقتراع.ات اب مشاركة في االنتخالقدس المحتلة من ال

  24/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : مصممون على إنجاز االنتخابات وستجرى في الضفة والقدس وقطاع غزةعباس
وهي    ن حركة "فتح" ستذهب إلى حوار القاهرة،أ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،    : أكد رام هللا

تح"،  كلمة ألقاها الثالثاء، خالل اجتماع المجلس الثوري لحركة "ف  في  وقال  القتراحات.ا  كل منفتحة على  
تناول فيها آخر المستجدات على الصعيدين الوطني والسياسي: "بعد أقل من أسبوع سيكون هناك حوار  

ا الكل  الفصائل حول االنتخابات، ونحن حريصون كل الحرص على أن  بين  لوطني يشارك في  معمق 
مفتوحة وعقولنا    النتخابات، وأن يصل إلى النتيجة التي يريد، بمعنى أن ينجح، فلذلك ستكون قلوبناا  ذهه

 . ي سيعقد حسب االتفاق في القاهرة"أيضا مفتوحة للحوار مع أشقائنا وإخواننا، هذا الحوار الذ
االنتخابات، ز نجمصممون على أن ن : "ما يتفق عليه األخوة جميعهم نحن ملتزمون به. نحنعباسوقال 

ا معنا  كان  وإذا  وسهاًل،  أهال  الجميع  معنا  كان  وسوإذا  فأهاًل  كل  لبعض  حريصون  نحن  ولكن  هاًل، 
الحرص على أن يكون الكل في الساحة، واالنتخابات ستجري في غزة وفي القدس الشرقية وفي الضفة  

االستعداد لهذه االنتخابات،  أ  بد ونحن من جهتنا سنالغربية. نتمنى النجاح لوفد فتح الذي سيذهب قريبا،  
ونعتبر   متقدمة،  دولة  في  متحضرة،  دولة  في  يجوز  انتخابات  وال  دون  نبقى  أن  متقدمة؛  دولة  أنفسنا 

 تشريعية ورئاسية ومجلس وطني كل هذا الوقت".
  26/1/2021(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 ى من دون حماس حتت االنتخابامم على عباس مص": الشرق األوسط"

زبون   -  رام هللا األوسط«،:  كفاح  لـ»الشرق  مطلع  فلسطيني  رئيس  قال مصدر    ة الفلسطيني   السلطة  إن 
بدون   حتى  العقبات،  كانت  مهما  فلسطين،  في  العامة  االنتخابات  إجراء  على  مصّر  عباس  محمود 

   »حركة حماس« لو تراجعت عن موقفها.
لشرعيات، وأصدر مرسومه  ذه االنتخابات... يريد تجديد اه  اءرئيس ماٍض في إجر وأضاف المصدر: »ال

ك مجال للتأجيل تحت أي ظرف«. وتابع: »حتى لو لم تتفق الفصائل في  هذه المرة كي ال يكون هنا 
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والمطلوب  التوجه  االنتخابات.  ستجري  )حماس(.  تراجعت  لو  حتى  عقبات،  بقيت  لو  حتى  القاهرة، 
حماس( على كل شيء، لكن لو لم يحصل ذلك، ال تراجع في  )  معصول إلى التوافق  واألوامر هي الو 

 نتخابات«. كل الظروف عن إجراء هذه اال
 29/1/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 نهاء االنقسام  إتأكيده بذل كافة الجهود إلنجاح االنتخابات و اشتية يجدد 

اشتية،  :رام هللا محمد  الوزراء  رئيس  على   جدد  قدم  تأكيده  وبذلالمضي  عقد افك  ا  إلنجاح  الجهود  ة 
ااال وإعادة  الوطني،  والمجلس  والرئاسية  التشريعية  واستعادة نتخابات  االنقسام  وانهاء  الديمقراطي،  لوهج 

بحث اشتية، مع ممثل االرجنتين لدى فلسطين مارتن ايرنيستو الفورغ،  جاء ذلك خالل  الوحدة الوطنية.  
 لعقد االنتخابات العامة في فلسطين.ة ولية والجهود المبذ الخميس، آخر التطورات السياس

 28/1/2021، (وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 
 شتية يدعو الدول األوروبية لدعم إجراء االنتخابات الفلسطينية ا

إلى دعم إجراء اال  -رام هللا   الدول األوروبية  الوزراء محمد إشتية، أمس،  نتخابات "األيام": دعا رئيس 
المقبل.ا  يةالفلسطين  أيار  من  ابتداء  المقررة  أجراه  لعامة  مباحثات  عقب  بيان،  في  إشتية،  عبر  وحّث  ا 

الفيديو كونفرنس، مع المبعوث النرويجي الجديد الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط جون هانسين  
 ى أكمل وجه. باور، على إرسال مراقبين أوروبيين لضمان سير العملية االنتخابية عل

 
إجرااد  وأك إنجاح  في  ماضية  عباس  محمود  الرئيس  رأسها  وعلى  الفلسطينية  "القيادة  أن  ء  شتية 

العام   منذ  مرة  ألول  إلنجاح    .2006االنتخابات"  التسهيالت  كافة  لتقديم  مستعدة  الحكومة  أن  أكد  كما 
 الوطنية".عقدها "من أجل إعادة الوهج الديمقراطي وإنهاء االنقسام وإعادة الوحدة 

   1/2/2021م هللا، را، األيام
 

 ئة الظروف لها عبد الجواد يدعو للمسارعة بالتسجيل لالنتخابات وتهيالنائب 
التسجيل  :  سلفيت  في  للمسارعة  المواطنين  الجواد  عبد  ناصر  التشريعي  المجلس  في  النائب  دعا 

خابات نزيهة  نتالون اواد: "حتى تكوقال عبد الج  لالنتخابات وتحديث بياناتهم؛ لضمان حقهم في االقتراع. 
حقيقية من خالل توفير  ير الشعب الفلسطيني يجب أن تتم في أجواء صحية وحريات  ومعبرة عن ضم

القاهرة،   أرضية خصبة إلجرائها". لقاءات  بعد  لما  العامة  الحريات  أهمية عدم ترحيل ملف  وشدد على 
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تم مالحقته بسبب حرية  ي  أنرضه فال يليق به  مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني قدم التضحيات، وثابت في أ
 الرأي.

 30/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يعي: التسجيل لالنتخابات أمانة وحق ال يجوز التخلي عنه رئيس التشر 
أكد رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك أن التسجيل في االنتخابات أمانة ال  :  القدس المحتلة

ربعاء: "أشجع كل الناس على االنخراط في العملية  يح له األصر ت  وقال دويك، في  .  يجوز التخلي عنها
ووجه رئيس التشريعي    مواطن أن يأخذ دوره ويبادر بالتسجيل؛ ألنه حق للجميع".االنتخابية، وعلى كل  

عبر  ودعا ألخذ ال  رسالة للشباب بالمشاركة والتسجيل وحمل هذه األمانة من أجل المساهمة في التغيير.
 بات بعيدة عن سيف الرقيب لكي تكون نزيهة. للناس، وأن تكون االنتخا  اعتماالسوالعظة و 

  3/2/2021، لسطيني لإلعالمالمركز الف
 

 الزعارير: أهمية االنتخابات تكمن بمساهمتها في إخراج شعبنا من أزمات متعددةالنائب 
ب:  الخليل الخليل  بمحافظة  التشريعي  المجلس  في  النائب  إلدعا  الزعارير،  التسجيل  الى  اسم  في  مبادرة 

التسجيل فترة  انتهاء  قبل  االنتخابي  السادس عشر من  بالسجل  الجاري.  في  إن    الشهر  الزعارير،  وقال 
  متعددة، أهمها أهمية هذه االنتخابات تكمن في أنها ستساهم مساهمة كبيرة في إخراج شعبنا من أزمات  

 نون الفلسطيني. قا الار إلى الدستور و أزمة االنقسام، كما أنها ستعيد االعتب
  3/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الدستورية تشكل أزمة قد تنسف العملية االنتخابية  المستشار صرصور: المحكمة

محمد أبو شحمة: أكد رئيس مجلس القضاء األعلى السابق، المستشار سامي صرصور، أن   -  رام هللا
بصب تأسست  الدستورية  تنسالمحكمة  قد  سياسية  الدستورية  الف  غة  أن قضاة  وأوضح  االنتخابية.  عملية 
السلطة ول أمام رئيس  اليمين  وا  قانونية،  أدَّ للقانون األساسي، "وهذه إشكالية  وفًقا  التشريعي  المجلس  يس 

المجلس  بحل  قراًرا  بإصدارها  كافة  الحمراء  الخطوط  وتجاوزت  قانونية  غير  بطريقة  تشكلت  فالمحكمة 
وأضاف:   ي ال يجوز إال بعد انتخاب مجلس جديد وأدائه اليمين القانونية".ونان ي، وهو فعل غير قالتشريع
ة الدستورية أصبحت موضوع شك فيما تتخذه من قرارات، والطعن في قانونيتها يشكل أزمة، وال "المحكم

 أستبعد قيامها بأي إجراءات بعد االنتخابات والتي من ضمنها شطب النتائج". 
 3/2/2021، نأون اليفلسطين 
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 ي "التشريعي الفلسطيني" يطالب بإلغاء المحكمة الدستورية لضمان نجاح الحوار الوطن
غزة: طالب المجلس التشريعي الفلسطيني )البرلمان(، بإلغاء المحكمة الدستورية الفلسطينية، كونها "غير  

ذ  جاء  الفلسطيني.  الوطني  للحوار  حقيقيًا"  "عائقًا  وتشكل  مؤتمر صحفيقانونية"،  في  النائب  قد ع  لك  ه 
كتلتي حركتي حماس وفتح  األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، بمقر المجلس بمشاركة نواب عن 

وأن   ودستورية صلبة،  قانونية  قاعدة  االنتخابية على  العملية  تتأسس  أن  يجب  بحر:  وقال  البرلمانيتين. 
اية هذا المسار". وأكد  حمو   سطيني لضمان نجاحتحميها وتضبطها نصوص وبنود القانون األساسي الفل

ن خالل "اصدار المحكمة القرار التفسيري رقم  بحر أن ")المحكمة الدستورية( غير قانونية"، مبينا ذلك م
(10( لسنة  حله  3(  يجوز  ال  الذي  التشريعي  المجلس  بحل  يوصي  والذي  القانوني  بالعوار  المشوب   )

 دستوريًا". 
 4/2/2021م، المركز الفلسطيني لإلعال

 

 ندعم التوافق الوطني وإنجاز االنتخابات والمصالحة على قاعدة دستورية صلبة  ر:بح
جمال غيث: أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، دعم المجلس التوافق   -غزة   

  يب غلهرة قريًبا إلى تالوطني وإجراء االنتخابات العامة، داعًيا الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القا 
ر الوطني تحقيًقا  المصالح العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية، والحرص على إنجاح الحوا

للمصالحة وإنهاًء لالنقسام. وجدد بحر خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس بغزة، بمشاركة نواب 
الفلسطيني الشعب  حق  تأكيد  البرلمانيتين،  وفتح  حماس  والخا  كتلتي  الداخل  حقه  ف  رجفي  ممارسة  ي 

لن يقبل انتخابات دون القدس. االنتخابي، وخصوًصا في مدينة القدس المحتلة، مشددا على أن شعبنا  
وتضبطها   تحميها  وأن  صلبة،  ودستورية  قانونية  قاعدة  على  االنتخابية  العملية  تأسيس  وجوب  وأكد 

الفلسطيني لضمان نجا القانون األساسي  معرًبا عن الخشية من    ر،ساح وحماية هذا المنصوص وبنود 
نشأت   التي  الدستورية"  "المحكمة  يسمى  بما  التمسك  للقانون  استمرار  صارخ  وانتهاك  حزبية  بطريقة 

 األساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة.
  5/2/2021فلسطين أون الين، 

 
 نتخاباتالفلسطيني" يطالب بتوفير الضمانات الدولية إلنجاح اال  "التشريعي
عالمية  ئب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، جهات دولية وبرلمانية  لنا ا  لب غزة: طا

نتائجها   احترام  على  المعنية  األطراف  كل  القادمة، وحث  االنتخابات  الالزمة إلجراء  الضمانات  بتوفير 
وأوضح بحر في .  2006السابقة عام  وفقًا لالستحقاق الشعبي والوطني والدستوري، وعدم تكرار التجربة  

االنتخابات العامة على أسس   عدة مخاطبات دولية أرسلها، الثالثاء، أن المجلس التشريعي يدعم مسار
العقوبات عن قطاع غزة والسماح   الديمقراطية، ورفع  تهيئة األجواء  قانونية سليمة، ويؤكد على ضرورة 
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الدستورية غير قانونية، مشددًا على  ة  كمات. وبين أن المحبالحريات في الضفة المحتلة، إلنجاح االنتخاب 
 مارسة حقه االنتخابي، وخصوصًا في مدينة القدس. حق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في م

الرئيس(  لمنصب  مرشح  لكل  االستقالل  ووثيقة  بالمنظمة  االلتزام  )شرط  على  اإلبقاء  "إن  بحر  وقال 
المادة   لنص  مخالفة  على  القانون  26)ينطوي  من  ويخلساأل(  الفرص   اسي،  وتكافؤ  المساواة  بمبدأ 

 ".ويحصر منصب الرئاسة في فصيل سياسي محدد 
 9/2/2021، وكالة قدس برس

 
 اشتية يرحب بنجاح الحوار الوطني: إنجاز كبير للشعب الفلسطيني

ء  ثاال ه في القاهرة الثرام هللا: رحب رئيس الوزراء محمد اشتية بنجاح الحوار الوطني الذي اختتم جلسات 
اال إجراء  نحو  قدما  والمضي  التشريعية  االنتخابات  إجراء  على  المجتمعين  الرئاسية،  باتفاق  نتخابات 

في   الوطني  الكل  بما يضمن مشاركة  يتعذر،  وبالتوافق حيث  أمكن  باالنتخاب حيث  الوطني  والمجلس 
المواعيد المحددة في  ق  وفللشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد 

القاهرة سي اجتماعات  "إن مخرجات  وقال:  الرئاسية.  إسهامها في  المراسيم  بعدها من حيث  ما  لها  كون 
تصليب الموقف الوطني، وطي صفحة االنقسام، وإكساب الحالة الوطنية المزيد من المناعة في مواجهة  

 التحديات.
 9/2/2021القدس، القدس، 

 
 إلى دعم جهود إجراء االنتخاباتولي لدا المجتمع يدعوية تشا

عم جهود إجراء االنتخابات الفلسطينية العامة، بعد يوم  دعا محمد اشتية، أمس، المجتمع الدولي إلى د 
من اتفاق الفصائل على آلياتها. وحث اشتية، في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام هللا مع منسق األمم  

األوسط، تور وينسالند، على توفير مراقبين دوليين لإلشراف    رق لشملية السالم في االمتحدة الخاص لع
الفل االنتخابات  وجه.على  أكمل  على  األنباء    سطينية لضمان سيرها  وكالة  نقلته  الذي  البيان،  وبحسب 

إلجراء  الجارية  واالستعدادات  السياسية  التطورات  آخر  األممي  المنسق  مع  اشتية  بحث  األلمانية، 
التشريا وأعرب  ة  عي النتخابات  المقبل.  )أيار(  مايو  من  والعشرين  الثاني  وترحيبه  اشتيةفي  تفاؤله  ، عن 
»النتائج اإليجابية« الجتماعات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، والمضي قدما في بـ

 إنجاح إجراء االنتخابات. 
 11/2/2021، الشرق األوسط، لندن
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 ية زيته لالنتخابات الفلسطيناهج يعلنحكومي" بغزة "اإلعالمي ال
ألربعاء، جاهزيته لتوفير مقومات إنجاح مراحل  أعلن المكتب اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة، ا:  غزة

المقررة في   بالتعاون مع لجنة    أيار/  22العملية االنتخابية كافة،  المقبل، على الصعيد اإلعالمي  مايو 
المركزية. اإلعالوضوأ  االنتخابات  المكتب  بي ي  مح  في  منصاتها  الحكومي،  عبر  رسائل  يبث  أنه  ان، 

للتسجي المواطنين  تدعو  تحديث  اإلعالمية  فترة  انتهاء  قبل  االنتخابي  السجل  في  بياناتهم  وتحديث  ل 
في   الوطني   شباط/  16السجل  دورهم  ولممارسة  والترشح  باالنتخاب  القانوني  حقهم  لحفظ  فبراير، 

مدرسة    22وبين أن وزارة التربية والتعليم خصصت    التشريعي.  لسمجار ممثليهم في البالمشاركة في اختي
قطاع، لتكون مراكز استعالم وتسجيل ميداني للناخبين، كما تقوم الشرطة بواجبها  في مختلف محافظات ال

 في ضمان أمن وسالمة المراكز والطواقم العاملة فيها.
  10/2/2021، وكالة قدس برس

 
 ائية" اهرة بـ"العبارات اإلنشلقا ف بيانني سابق يصوزير فلسطي

لجعبري، مخرجات حوار الفصائل الفلسطينية الذي انتقد وزير الحكم المحلي الفلسطيني السابق عيسى ا
االنتخابات. بإجراء  تتعلق  بنود  على  فيه  اتفق  والذي  القاهرة،  في  إبان    جرى  السابق  الوزير  وتساءل 

التي شكلها العاشرة  أّي حوارات  نشم  إسماعيل هنية في  الحكومة  بموقع فيسبوك: "عن  ور عبر حسابه 
اجتماعات  الحديث؟!  اس  يدور  رئيس  القاهرة  وهو  الجلسة،  رئيس  تكلم  منهما  األول  في  يومين،  تمرت 

الحوارات في   الفصائل، واسُتكملت  الوزير عباس كامل، وتكلم ممثلو  المصرية  العامة  المخابرات  جهاز 
مثلي الفصائل للحديث لإلدالء بآرائهم، فكيف عندما يكون هناك  م  وةحن نعلم مقدار شهاليوم التالي، ون

ألربعة عشر المطروحة؟!".  ممثلون  للقضايا  جاّدة  لمناقشة  وقت  هناك  سيكون  هل  ُترى  وشدد    فصاًل، 
تنفيذ بالقول: "ال أزال مصّرا على رأيي. ما خرج عن حوار القاهرة هو عبارات إنشائية إيجابية، وترك ال

 وها نحن ننتظر تطبيق حسن النوايا هذا على األرض".، يالحسن النوا
بت "قرأت  آخر:  منشور  في  الكالم  وقال  غير  عن  ألبحث  قراءتها  وأعدت  الختامي،  البيان  وثيقة  معن 

 اإلنشائي الذي مّجته األسماع لتكراره، فلم أجد لألسف!".
  12/2/2021، "21موقع "عربي 

 
 ني وحرصها على نجاحهطيلسار الفي دعم الحو دور مصر ف  يثمن عباس
محمود عباس، ورئيس مصر عبد   يةسطين فلال  السلطةجرى اتصال هاتفي، الخميس، بين رئيس  :  رام هللا

السيسي. التي   عباس وقدم    الفتاح  والجهود  الكبرى مصر،  الشقيقة  به  تقوم  الذي  للدور  والتقدير  الشكر 
الف المصالحة  لتحقيق  سنوات  منذ  اتبذلها  وإنهاء  الفلسطيني،  نقاللسطينية  للحوار  الكريمة  ورعايتها  سام، 
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الفصا لحوار  مصر  استضافة  عاليا  االنتخابات  مثمنا  تنظيم  طريق  على  كبيرا  نجاحا  حقق  الذي  ئل 
الفلسطينية. التمسك بالذهاب النتخابات حرة ونزيهة،    عباسكما أكد    الفلسطينية وفق المراسيم الرئاسية 

 بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقطاع غزة.و  ن،جميع أنحاء فلسطيوأهمية عقدها في 
 11/2/2021، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 

 
رة" بإنجاح االنتخابات  خريشة: نتائج حوار القاهرة "مبشِّّ

ا  -  نابلس  نتائج  د. حسن خريشة  التشريعي  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب  لحوار جمال غيث: وصف 
ال خريشة  قد برعاية مصرية في القاهرة، بـ"المبشرة وتبعث التفاؤل إلنجاح االنتخابات". وقعُ ي  الوطني الذ 

في مقابلة مع صحيفة "فلسطين": ما جاء في البيان الختامي الجتماع الفصائل بالقاهرة، يشير إلى رغبة  
الل نجاح  وأرجع  الداخلي.  والتوافق  االنتخابات  إجراء  في  إلىوطنية  الفصائلي  الرئيس  قد ع  قاء  برعاية  ه 
ع وزراء الخارجية العرب، ودعوتهم إلى المصري عبد الفتاح السيسي، وانعقاده بالتزامن مع انعقاد اجتما

 تجديد الشرعيات، "فإفشال االجتماع لم يكن ممكًنا". 
 11/2/2021، فلسطين أون الين

 
 االنتخابي النائب الزعارير يدعو للمسارعة بالتسجيل في السجل 

التسجيل  ي المجلس التشريعي الفلسطيني في الخليل باسم الزعارير، المواطنين إلى ضرورة  ف  ئب نا دعا ال
في السجل االنتخابي قبل انتهاء باب التسجيل. وأكد الزعارير في تصريح صحفي: على أن "االنتخابات 

ى فيه  ير ن  لتغيير واختيار مهي فرصة طالما انتظرها الشعب الفلسطيني لكي يمارس حقه في عملية ا
يتحمل بذلك جزءا من   الصالح والكفاءة لحمل أمانة الوطن والشعب"، وأضاف: "من يتخلف عن التسجيل

وإهمال مرحلة   الالمباالة  بسبب  الفلسطيني وذلك  الشعب  يالقيها  التي  والمعاناة  والتقصير  الفساد  تبعات 
 مهمة في مسيرة شعبنا الفلسطيني".

 14/2/2021ن، فلسطين أون الي
 
 ة لدى لقائه رئيس بعثة "الرباعية": االنتخابات قضية وجودية ال رجوع عنها تياش

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن "االنتخابات بالنسبة لنا قضية وجودية ال رجوع عنها، فهي  :  رام هللا
بعثة    يسرئقباله الثالثاء،  وأكد اشتية، لدى است   تمهد الطريق نحو انهاء االنقسام وصواًل إلى المصالحة".

الشرعية الدولية والقانون  ك، استعداد فلسطين لمسار سياسي جدي مستند الى  الرباعية الدولية جون كالر 
استعادة    الدولي. االنتخابات، وتسريع جهود  لدعم سير  الرباعية  استعداد  من جانبه، أعرب كالرك عن 
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جان إلى  المتحدة،  الواليات  مع  الثنائية  مشار العالقات  تنفيذ  دعم  تستهدف  ت   يعب  التي  خاصة  نموية، 
 قطاعات الطاقة والمياه، مع إعطاء أولوية لقطاع غزة. 

 16/2/2021(، وفا) كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية و 
 

 خريشة: اعتقاالت االحتالل تهدف لتغييب شخصيات مؤثرة في االنتخابات 
: إن االعتقاالت اإلسرائيلية في شةريس التشريعي حسن خقال النائب الثاني لرئيس المجل:  الضفة الغربية

  ب شخصيات مركزية مؤثرة في االنتخابات وتهديدهم.بية بحق قيادات فصائلية، تهدف لتغييالضفة الغر 
وعّد خريشة، في تصريحات صحفية، أن "هذه االعتقاالت هي تدّخل إسرائيلي في العملية االنتخابية"،  

 كزية في جنين ونابلس وتهديد أخرى.مر ت عبر تغييب شخصيا  مشيًرا أنه يجرى التأثير
 17/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 السماح لألسرى بالمشاركة بالتصويت في االنتخابات "إسرائيل": سنطلب من الشيخ
االسرائيلية  :  رام هللا الحكومة  من  سنطلب  األحد:  اليوم  مساء  الشيخ،  حسين  المدنية  الشؤون  وزير  قال 

لأل السماح  في    رى سرسميا،  بالتصويت  بالمشاركة  حقهم  بممارسة  ومعتقالتها  سجونها  في  الفلسطينيين 
االنتخابات  االنتخ لجنة  اشراف  تحت  الفلسطيني،  والقانون  بالنظام  لهم  مكفول  كحق  الفلسطينية،  ابات 

 المركزية الفلسطينية، تماما كما كفل لهم القانون والنظام حق الترشح. 
 21/2/2021، طينية )وفا(لسلفومات اباء والمعلوكالة األن

 
 بشأن االنتخاباتالسلطة الفلسطينية تنفي تهديدًا من االتحاد األوروبي 

رام هللا: نفت السلطة الفلسطينية، وجود أي تهديد من االتحاد األوروبي، بوقف المساعدات إذا تراجعت 
 السلطة عن االنتخابات.

من    بات الفلسطينية قرار فلسطيني بامتياز ونابعخا نتن الشيخ، إن »االوقال وزير الشؤون المدنية حسي  
لتع الفلسطينية  الوطنية  شرعية  المصالح  لتكريس  الفلسطيني  الكل  بمشاركة  الديمقراطي،  النهج  زيز 

تهديدات  يشاع من  ما  تغريدة عبر حسابه على موقع »تويتر«، »كل  الشيخ في  الصندوق«. وأضاف 
 مقصودة«.ت شاة عن الصحة وتشويأوروبية وغيرها، عاري

 23/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 دون القدس الشرقية المالكي: ال انتخابات فلسطينية من 
دون   من  فلسطينية  انتخابات  ال  أن  األربعاء،  المالكي،  رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  أكد  جنيف: 

ينما يرفض اإلسرائيليون  ب   ة،دولتهم المستقبليالقدس الشرقية المحتلة التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة ل
في مؤتمر صحافي خالل زيارة له إلى جنيف:   السماح لهم بإقامة أي أنشطة سياسية فيها. وقال المالكي

»لن تكون هناك انتخابات من دون القدس الشرقية... هذا مستحيل«، مشيرًا إلى وجود »تفاهم واضح مع  
ا لكل  للسماح  اإلسرائيلي  بالمشار الجانب  وللسماح  ف  كة لمقدسيين  وناخبين،  كمرشحين  االنتخابات  ي 

 بحمالت انتخابية«. 
 24/2/2021 ، لندن،األوسطالشرق 

 
 النائب خريشة: استهداف قيادات حماس بالضفة تدخل إسرائيلي لعرقلة االنتخابات 

بحق بعض قيادات رام هللا: قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة: "إن االعتقاالت  
أشخة  ركح لمنع  مبكر؛  إسرائيلي  تدخل  االحتالل،  سلطات  قبل  من  المحتلة  الضفة  في  اص  "حماس" 

مؤثرين من المشاركة في العملية االنتخابية المزمع إجراؤها في األشهر القليلة المقبلة". ولفت "خريشة"، 
وقيادات   ينبقد من النواب السافي حوار مع "قدس برس"، إلى أن االحتالل قد أرسل تهديدات إلى عد 

وطالب  طويلة.  لسنوات  والسجن  االعتقال  دائرة  في  سيكونون  بأنهم  وضع    الحركة،  بضرورة  "خريشة"، 
في   المرة  هذه  جادة  الحركة  وأن  السيما  المرحلة،  هذه  مواجهة  على  القدرة  لديهم  فلسطينيين  فدائيين 

أ  "يبدو  الفلسطينية. وأضاف:  لكنه    لىع  ن االحتالل موافقالمشاركة في االنتخابات  إجراء االنتخابات، 
قياد  تكون  أن  البد  وبالتالي  بالضبط،  مقاسه  على  إجراءات  يريدها  لتجاوز  بقوة  حاضرة  الحركة  ة 

 االحتالل". 
 24/2/2021وكالة قدس برس، 

 
 سجينًا أمنيًا لتهيئة أجواء االنتخابات.. وفتح: ال يكفي  45"الداخلية" في غزة تفرج عن 

مو  الداخلي  قعذكر  الوطن واة  وزارة  األجواء 25/2/2021ي،  ألمن  وتهيئة  تعزيز  إطار  في  غزة:  من   ،
إلجرا بدراسة  الداخلية  المختصة  األمنية  واألجهزة  العسكري  القضاء  هيئة  قامت  العامة،  االنتخابات  ء 

المقاوم بفصائل  أضرت  أمنية  قضايا  خلفية  على  والموقوفين  المحكومين  السجناء  من  عدد  ة  ملفات 
  ومقدراتها، وقد جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاًة للظروف التي نعيشها في ة  ري وأجنحتها العسك

ملفات   إنهاء  تم  المرحلة؛ حيث  إن وزارة    45هذه  اليوم]أمس[.  واإلفراج عنهم صباح  محكومًا وموقوفًا، 
ة، وال  نيأمهي قضايا جنائية  الداخلية واألمن الوطني تؤكد مجددًا أن كل القضايا التي تمت معالجتها  

وقت ستواصل الوزارة القيام  عالقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي، وفي ذات ال
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بواجبها في الحفاظ على حالة االستقرار األمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة  
 الفلسطينية. 

 زم، في تصريحات لقناة األقصى، مساء الخميس،لبا  رة الداخلية إياد من جهته، جدد المتحدث باسم وزا
خلفية سياسية أو حرية رأي وتعبير في غزة، مشددا على أن    التأكيد على عدم وجود أي معتقل على

السجناء لدى الداخلية موقوفون أو محكومون هم على خلفية أمنية بحتة قاموا بأعمال تضر بالمقاومة.  
ا معلومات لجهات أمنية أخرى، وقاموا برصد عناصر المقاومة،  مو دّ سجناء األمنيين قوأضاف: "جميع ال

قدموا معلومات تمس بمقدرات المقاومة وأنفاقها وصواريخها، وكل ذلك ال يمكن أن  ومتابعة تحركاتهم، و 
 يندرج تحت إطار الرأي السياسي أو الحرية الشخصية". 

وحماية ظهر المقاومة، مشيرًا إلى أن األجهزة  ،  ية لى الجبهة الداخلوأكد البزم أن الوزارة ُملزمة بالحفاظ ع
عقي  األمنية منطلق  من  تعمل  غزة  ولكن  في  االحتالل،  مع  األمني  بالتنسيق  ُتؤمن  ال  بحتة،  وطنية  دة 

تؤمن بالتنسيق مع مكونات شعبنا الفلسطيني. ودعا كل من لديه اسم أي معتقل على خلفية سياسية أو  
أو تنظيمي  وتعبير  عمل  الوزارة  ليف  حرية رأي  استعداد  الداخلية  باسم  المتحدث  وأبدى  للوزارة.  اسمه  قدم 
 وطنية أو حقوقية على كافة الملفات والقضايا المحكوم عليها السجناء لدينا.  إلطالع أي جهة

، من رام هللا: حركة فتح ردت واعتبرت أن خطوة »حماس«  26/2/2021الشرق األوسط، لندن،  ونقلت  
شخصًا    45حمد، عضو اللجنة المركزية للحركة، إن المعتقلين في غزة ليسوا  األم  كافية. وقال عزا   غير

الفلسطيني، خاصة بعد بيان  فقط. و  ،  3/9أضاف: »من المفترض أن تكون حركة حماس شريكة للكل 
على  »حماس«  أصدرتها  التي  واألحكام  توتيرية،  تصريحات  األخير  األسبوع  في  الحظنا  لألسف    لكن 

 ة، جميعها عراقيل أمام إجراء االنتخابات«.غز ي  بعض المعتقلين ف
الثوري لحركة »فتح«   المجلس  الحديث عن  أما عضو  إنه ال يجوز  فقال  إياد نصر،  والناطق باسمها، 

متعلق  سياسي  ظرف  في  عنهم،  اإلفراج  عن  الحديث  يتم  نفسه  الوقت  وفي  أمنيين،  جنائيين  معتقلين 
للحري الرئاسي  د بالمرسوم  نصر،  وطالب  السياسيين،  لياخات.  المعتقلين  كل  عن  باإلفراج  حماس،  ة 

 وتزويدهم بكشف معلن عن أسمائهم. 
 

 النائب نايف الرجوب يدعو السلطة الفلسطينية بالضفة لخطوات مماثلة لما حدث بغزة
الفلسطي السلطة  الرجوب  الشيخ نايف  الخليل  التشريعي بمدينة  المجلس  النائب في  إلى  الخليل: دعا  نية 

فتح بغزة. معتقاًل جنائيًّا وأمنيًّا من حركة    45في الضفة الغربية كما حدث من إفراج عن    لةاثخطوات مم
وعدَّ الرجوب أن مبادرة حركة حماس باإلفراج عن معتقلين أمنيين في غزة، تعبر عن نوايا صادقة، على  

المقاومة، مرحبا بأعمال مشبوهة ضد  المفرج عنهم  إيجابي   الرغم من تورط  الظروف  ته ة  بكل خطوة  يئ 
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ينية بخطوات مشابهة في الضفة المناسبة إلجراء االنتخابات الفلسطينية. وطالب الرجوب السلطة الفلسط
 الغربية، وإطالق الحريات العامة ليس على منصات االعالم فقط بل على أرض الواقع.

 25/2/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 لخوض االنتخابات التشريعية ة قلتشكيل قائمة مست النائب خريشة يكشف عن
، عن  2021فبرايرشباط/    26، مساء الجمعة،  كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة

تشكيل قائمة مستقلة لخوض االنتخابات التشريعية تضم عددًا من الكفاءات الوطنية والمستقلين بعيدًا عن  
لقائمة كان من المقرر أن تخوض االنتخابات  ا إنة في تصريح صحفي حركتي فتح وحماس. وقال خريش

ال السياسية  العلوم  وأستاذ  المفكر  الضفة  مع  مستوى  على  شخصيات  وتضم  قاسم،  الستار  عبد  راحل 
 المحتلة وقطاع غزة بعيدًا عن الفصائل الفلسطينية. 

الصعوبات م  رغتشريعية المقبلة  وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي عزمه خوض االنتخابات ال
القوائم،   تشكيل  لصعوبة  نظرًا  المستقلين  تيارات  تواجه  التي  الصعوبات  والمعيقات  هذه  أن  على  مشددًا 

ومنظمات   للفصائل  تتوفر  إلمكانيات  والحاجة  الوطن  مستوى  على  القوائم  تشكيل  صعوبة  في  تتمثل 
 قلين. المجتمع المدني وأصحاب األموال وال تتوفر لدى المست

قائالً  وعد "الذها:  وأضاف  المستقلين  إبعاد  في  القرار  متخذي  إرادة  تعكس  نسبي  تمثيل  قوائم  نحو  م  ب 
أنهم   إلى  مشيرًا  القوائم"،  تشكيل  المستقلين  على  سهاًل  ليس  وبالتالي  األحداث،  مجريات  على  التأثير 

ة  يشخر من القائمة أفصح ماضون في تشكيل القائمة رغم الصعوبات. وعن أبرز األسماء التي ستكون ض
 ". المنافسة إذا كانت الظروف متاحة قائاًل: "هذه األسماء وازنة ونستطيع

 27/2/2021سما اإلخبارية،  وكالة
 

 نايف الرجوب: االنتخابات بالضفة تواجه عراقيل من السلطة واالحتالل 
ٍة بلقاايف الرجوب، في مالخليل: قال النائب في المجلس التشريعي، والقيادي في حركة "حماس" الشيخ ن

يتغ  لم  الغربية  الميداني في الضفة  الفلسطيني لإلعالم"، إن الوضع  "المركز  بدء مع  ير عن سابق قبل 
أجواء العملية االنتخابية، فالسلطة تضع عراقيل، وال تطبق مراسيمها األخيرة، واالحتالل يعتقل عناصرنا  

ابية، أكد الرجوب، أن ما يتم في  تخننجاح العملية االوقادة الحركة.. وحول مساعي السلطة الفلسطينية إل
معنا في مرسوم رئاسي بإطالق الحريات، وهو كالم في اإلعالم يختلف عن الواقع الميداني، قائاًل: "س

اإلعالم ليس له رصيد على أرض الواقع". وقال: "األجواء غير مالئمة إلجراء عملية انتخابية، واألجواء  
ية خصبة لها". وقال: "حتى اللحظة لم يطلق سراح المعتقلين  رضأ  المناسبة أو وجود لم تهيأ له الظروف  
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مس  زعم  كما  لها  السياسيين  ليس  رئاسية  مراسيم  أو  اإلعالم،  في  كالمًا  نريد  ال  ونحن  السلطة،  ؤولو 
 حضور على أرض الواقع".  

  28/2/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 يجابي وخطوة باالتجاه الصحيحإ شر مة االنتخابات مؤ النائب زيدان: مرسوم تشكيل محك
الفلسط التشريعي  المجلس  في  النائب  رّحب  الرئاسي رام هللا:  المرسوم  بصدور  زيدان  الرحمن  عبد  يني 

باالتجاه   خطوة  المرسوم  "إن  زيدان:  النائب  وقال  إيجابيا.  مؤشرا  وعّده  االنتخابات،  محكمة  بتشكيل 
االنت  العملية  ويكسب  ومصداالصحيح،  جدية  إجراء   ة،قيخابية  مراحل  من  الالحقة  للمراحل  ويؤسس 

 االنتخابات".
 1/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تواُفق دولي على آلية اقتراع المقدسيين باالنتخابات هناك شعث: 
  قال نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس محمود عباس، إن اقتراع فلسطينيي :  قيس أبو سمرة  -  رام هللا 

القدس في   دولي".ناالمدينة  و"بتوافق  إسرائيلية  بريد  القادمة، سيكون عبر مكاتب  في   تخابات  وأضاف 
ر مع األناضول "حصلنا على توافق دولي ألسلوب عقد االنتخابات في مدينة القدس الشرقية، عبر  حوا

)اإلسرائيلية(". البريد  االقتراع  التصويت في مراكز  )آلية  فيها  "ال مشكلة  اآلن، وهذاوتابع  إلى  ظام لنا  ( 
اعتراض جدي السابقة، وال  االنتخابات  منذ  إسرائيل عليه".يسير  قبل  إسرائيلي    وقال  د من  اعتراض  "أي 

 غير مقبول، سنواجهه بكل السبل".
وتم   الخالفات  بعض  هناك  "كان  مضيفا  "حماس"،  حركة  قبل  من  معوقات  أية  وجود  عدم  إلى  وأشار 

 تخابات المتزامنة".ن االالتتابع بدال من تجاوزها، كعقد االنتخابات ب
لمعتقل في إسرائيل، بتشكيل قائمة لخوض وحول إمكانية قيام مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية ا 

االنتخابات، اكتفى شعث بالقول "البرغوثي جزء من حركة فتح، وهناك لجان تعمل لتشكيل قائمة واحدة 
 لفتح تخوض االنتخابات". 

 12/3/2021 ،لألنباءضول انوكالة األ 
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 أبو ردينة: لن يكون هناك أي تراجع عن قرار إجراء االنتخابات
هللا إجراء  :  رام  قرار  عن  تراجع  أي  هناك  يكون  لن  أنه  ردينة  أبو  نبيل  الرئاسة  باسم  المتحدث  أكد 

جرائها  إبضرورة   االنتخابات العامة، ألنها استحقاق ديمقراطي وشعبي، مشددا على موقف الرئيس والقيادة
وسليمة.لل  قاوف واضحة  قواعد  على  الرئاسية  إلذاع  مراسيم  تصريحات  في  ردينة  أبو  "صوت  وأشار  ة 

 فلسطين"، االثنين، إلى أن حركة فتح مصرة على خوض االنتخابات بقائمة واحدة وموحدة.
و  الجديدة،  األميركية  االدارة  مع  اتصاالت  هناك  إن  ردينة  أبو  قال  ثانية،  جهة  مواقفمن  أعلنت    التي 

تريص مختلفة  أنها  إلى  منوها  الجانب،  أحادية  بخطوات  القيام  وعدم  الدولتين  حل  من  في  حة  ماما 
 تصريحاتها العلنية، والعالقة معها تتطور، وان كانت ببطء.

  15/3/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ةهر ا يثق بحوار القادويك: االنتخابات مخرج قوي من االنقسام وشعبن
اال من  قويًّا  االنتخابات ستكون مخرًجا  إن  دويك،  التشريعي عزيز  المجلس  رئيس  وستوقف قال  نقسام، 

الفلسطينية. السياسة  في  الخارجية  التدخالت  لشعبنا    مسلسل  قوي  مخرج  "االنتخابات  أن  وأضاف 
أ خاصة  والنزاهة،  بالحرية  مليئة  دستورية  حياة  في  للعيش  خالفلسطيني  الكثير  عانى  سنوات  ل  النه 

تنظيم  االنقسام". أي  في  داخلية  خالفات  أي  تتسبب  أال  ضرورة  على  دويك  عملية    وشدد  سير  على 
العامة. االنتخابات  إجراء  موضوع  خاصة  االنقسام،  وإنهاء  المشاركة    المصالحة  الفصائل  حوار بودعا 

 .ور شعبنا"وصواًل لنتائج "تثلج صد القاهرة، الستكمال الخطوات السابقة 
 18/3/2021، لسطيني لإلعالمفالز المرك

 
 النتخاباتالنائب زيدان: تحٍد كبير يواجه "حماس الضفة" في ا

الرحمن زيدان لصحيفة    -غزة    -رام هللا   التشريعي عبد  بالمجلس  النائب  قال  العويني:  الزهراء  فاطمة 
األخيرة القاهرة  الفصائلية في حوارات  "التوافقات  إن  إيجابي  "فلسطين":  تنعكس  الداخلية ع  اً لم  الحالة  لى 

ب تشي  األرض  على  المؤشرات  أن  إلى  زيدان  وأشار  اللحظة".  ممارسة  حتى  تستطيع  لن  "حماس"  أن 
دعاية انتخابية علنية بسبب استهدافها أساًسا من االحتالل، والتضييق على الحالة العامة اإلعالمية من  

ا كبيًرا تواجهه "حماس"، مشيًرا إلى أن  ديً تحابات بهذا الشكل  السلطة منذ فترة طويلة. وعّد خوض االنتخ
من   تعاني  ال  األخرى  الفلسطينية  وتعقد  القوى  النهار  وضح  في  اتصاالتها  تجري  "بل  المسألة،  هذه 

اجتماعات وتتفاهم داخليًا وتبحث عن مرشحين دون ضغوط من االحتالل، في حين تفعل حماس ذلك 
 التهديد على مدار الساعة". و  أ  لمرشحون لالعتقالبحذر شديد خشية أن يتعرض ا

 28/3/2021فلسطين أون الين، 
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 خابات ستجرى في موعدها وال انتخابات دون القدساالنتومجدالني: األحمد 
)وفا(ذكرت   الفلسطينية  والمعلومات  األنباء  هللامن    ،30/3/2021،  وكالة  اللجنتين  :  رام  عضو  أكد 

ير الوطني الفلسطيني "فتح" عزام األحمد، أنه ال تراجع  حر لتالمركزية لحركة االتنفيذية لمنظمة التحرير، و 
ق التيعن  االنتخابات  المحدد.  رار  موعدها  في  تلفزيو   ستجرى  حديث  في  األحمد  من  نيوقال  طلبنا   ":

االنتخابات،   إجراء  في  أمامنا  تظهر  عقبات  أية  تذليل  على  ومساعدتنا  قراراتنا  دعم  وأصدقائنا  أشقائنا 
 بكل أطيافه للسير قدما نحوها".ي ين شجيع الكل الفلسطوت

خذت سابقا، فيما يخص معايير اختيار المرشحين في  وأضاف:" قررنا إعادة النظر ببعض النقاط التي ات
من   ستتكون  التي  "فتح"  قائمتها    132قائمة  تسلم  أن  وتوقع  ذلك،  لدراسة  لجنة  تشكيل  وتم  مرشحا، 

 ار مصلحة الحركة.إطي اتخاذ ما يلزم ف االربعاء، مشددا على أنه سيتم
)وفا( وأضافت   الفلسطينية  والمعلومات  األنباء  من  30/3/2021،  وكالة  هللا ،  اللجنة  :  رام  عضو  أكد 

مشاركة   دون  العامة  االنتخابات  إجراء  استحالة  مجدالني،  أحمد  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
القدس ترشيحا وانتخابا، من خالل إلى اخد   صناديق االقتراع  مدينة  الدولي  المجتمع  داعيا  العاصمة،  ل 

ووصف مجدالني، في بيان صحفي    إجرائها في القدس.  تحمل تداعيات قرار االحتالل العنصري بمنع
عنصري   قرار  بأنه  القدس  في  االنتخابات  بمنع  األوروبي  لالتحاد  أبلغه  الذي  االحتالل  قرار  الثالثاء، 

 الدولية كافة. ة عيين، وقرارات الشر بامتياز، ومخالف للقوان
 

 قدس اشتية يطالب بضغط أوروبي على االحتالل إلجراء االنتخابات في ال

رام هللا: جدد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، تأكيده على تصميم القيادة لعقد االنتخابات  
االتفا باحترام  "إسرائيل"  إللزام  أوروبي  بضغط  مطالبا  فلسطين،  معهفي  الموقعة  ضمنها  و   ا،قيات  من 

ى استقباله األربعاء، قناصل  ضمان اجراء االنتخابات في مدينة القدس تصويتا وترشيحا. وقال اشتية لد 
عقدت  مثلما  وترشيحا  تصويتا  االنتخابات  في  يشاركوا  أن  يجب  "المقدسيون  األوروبي،  االتحاد  وسفراء 

وذل السابقة،  والرئاسية  التشريعية  االاالنتخابات  ما نصت عليه  إسرائيل". وبحث فاتك  الموقعة مع  قيات 
إلشراف على االنتخابات، وتجاوز أي عقبات قد تخلقها  اشتية مع الحضور أهمية ارسال مراقبين دوليين ل

 "إسرائيل". 
 31/3/2021، وكالة قدس برس

 
 ي القدسالمالكي: "إسرائيل" تمانع حتى اللحظة في تحديد موقفها بشأن إجراء االنتخابات ف

د موقفها  زير الخارجية رياض المالكي األربعاء، أن إسرائيل تمانع حتى اللحظة في تحديأعلن و :  رام هللا
بشأن إجراء االنتخابات الفلسطينية في القدس. وقال المالكي، إن السلطة تقوم بحراك دبلوماسي مكثف 
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الفلسطينية من حيث   االنتخابات  نجاح  األوروبي لضمان  االتحاد  العملية منمع  إسرائيل.   بلق  تسهيل 
نتخابية وحرية التحرك والتنقل  وأضاف المالكي أن المطالب الفلسطينية "تتضمن تسهيل تسجيل القوائم اال 

يجب  متكاملة  إجراءات  وهي  االنتخابات  بعد  وما  االقتراع  يوم  الحر  والتصويت  االنتخابية  والدعاية 
 روبي". ضمانها من دول العالم وتحديدا االتحاد األو 

 31/3/2021 س،قدالقدس، ال
 

 النائب زعارير: قائمة حماس جددت العهد لألقصى واألسرى 
ية: أكد القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي باسم زعارير أن قائمة حركة الضفة الغرب

و  لألقصى  العهد  جددت  القادمة  دورته  في  التشريعي  المجلس  النتخابات  المرشحة  رى،  األسحماس 
 لمرأة.  واب وأنصفت الشبا

من   غيرها  على  تفوقت  القائمة  أن  الخميس،  تصريح  في  زعارير،  النائب  في  وعّد  ذلك  وبرز  القوائم، 
اإلشارة إلى القدس من خالل اسم القائمة، وهذا تجديد لعهد قطعته الحركة على نفسها أن تكون القدس 

أهالي   فيها  بما  أولوياتها  رأس  على  األقصى  اوالمسجد  الصامدون  القمع  ابلثالقدس  آلة  وجهه  في  تون 
 اإلسرائيلية وسياسات التهويد.

  1/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 النائب منصور: إنجاز االنتخابات حق شرعي من أجل تداول السلطات
أكدت النائب في المجلس التشريعي عن محافظة نابلس منى منصور، على ضرورة إنجاز االنتخابات  

ني من أجل تداول السلطات، السيما بعد تعطيلها لنحو عقد كامل. وقالت طيلسها حق شرعي لكل فكون
إنه   كل  منصور  مرة  السلطات  وتداول  االنتخابية،  العملية  إجراء  كفلسطينيين  علينا  المفترض   أربعمن 

 سنوات، حسب القانون الفلسطيني.
الحفاظ  أجل  من  الشرعية  لفرض  األوان  آن  "لقد  الفل  وأضافت:  القضية  على  ين سط على  مشددة  ية"، 

والتنفيذ  )التشريعية  الثالث  السلطات  احترام  والقضائية(ضرورة  بعد مرور  ية  على    11، خصوًصا  عاًما 
 آخر انتخابات فلسطينية. 

 4/4/2021، فلسطين أون الين
 

 بحر: استبعاد حسن سالمة "تنكر لتضحيات األسرى" 
المجلس:  غزة لرئيس  األول  النائب  ب  ندد  أحمد  المركزية ،  حرالتشريعي  االنتخابات  لجنة  بقرار  االثنين، 

ا وإزالة  سالمة،  حسن  األسير  ترشح  موعدنا".رفض  "القدس  قائمة  من  تصريح   سمه  في  بحر،    وقال 
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وأضاف: "كنا نأمل من لجنة االنتخابات    صحفي: إن القرار "ينم عن تنكر لتضحيات األسرى األبطال".
تضحيات   احترام  األبطال،  المركزية  تراعي ظروف   ان وكأسرانا  وتوجهات  قرارات  اتخاذ  عليها  الواجب 

لهم  وتحفظ  األبطال،  االحتالل  حقو   أسرانا  يمنع  وقت  في  واالنتخاب،  الترشح  صعيد  على  سواء  قهم 
   األسرى من ممارسة حقهم في التسجيل لالنتخابات".

مع ظروف األسرى   شى ماد ُسبل وآليات تتودعا بحر لجنة االنتخابات المركزية ومحكمة االنتخابات إليجا
 الذين ضحوا من أجل وطنهم.

 5/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "الوطني الفلسطيني": القدس في قلب العملية االنتخابية 
الحقوق    :عمان تثبيت  بكافة مراحلها وسيلة من وسائل  الفلسطيني إن االنتخابات  الوطني  المجلس  قال 

متها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ولن تكون بأي  قد م  قابلة للتصرف وفيالفلسطينية غير ال
وسيلة األحوال  من  الحقوق.  حال  تلك  على  مقبوال    وأكد   ضاغطة  ليس  أنه  بيان  في  الوطني  المجلس 

المدينة   فيه  تتعرض  الذي  الوقت  في  قلبها،  وفي  القدس محورها  تكون  أن  دون  انتخابات  الحديث عن 
ها ومحيطها خاصة في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة  اء حيطهير عرقي تطال العمليات ت

اشتداد الهجمة التهويدية على المقدسات المسيحية واإلسالمية وفي مقدمتها المسجد سلوان، الى جانب  
 األقصى المبارك.

 5/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 التفاقيات خابات بالقدس خرق لنتال تماع حول االل اجاالحت الشيخ: فّض 
المدنية للشؤون  العامة  الهيئة  رئيس  قال  هللا:  فّض   رام  إن  الشيخ،  حسين  االجتماع    الوزير  االحتالل 

حق   على  وتعد  لالتفاقيات  فاضح  خرق  الشرقية،  القدس  في  االنتخابات  حول  الفلسطيني  التشاوري 
ب الوزير الشيخ في بيان، الثالثاء، دول العالم الوطابات التشريعية.  التحضير المقدسي للمشاركة باالنتخ

 التفاقيات التي تمنح المقدسيين الحق في المشاركة تصويتا وترشحا. بالضغط على اسرائيل لاللتزام با 
 6/4/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 باالنتخابات تدخالً  رهتبرشح الورديان وتع"الخارجية" الفلسطينية تدين اعتقال االحتالل الم

اعتقال المرشح لالنتخابات حسن الورديان من    رام هللا: أدانت وزارة الخارجية، إقدام قوات االحتالل على
 بيت لحم، واعتبرته تدخال اسرائيليا تعسفيا في االنتخابات الفلسطينية، ومحاولة لوضع العقبات أمامها. 

 6/4/2021، ا(ت الفلسطينية )وفوكالة األنباء والمعلوما



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  النتخابات الفلسطينيةتطور ملف المصالحة وا
 

 164                الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

 صفقة القرن"المفتي محمد حسين: ال انتخابات بدون القدس واستثناؤها تطبيق عملي لـ"
القدس: أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى، الشيخ محمد حسين، أن ال  

عاصمة يفقدها معناها  الي  ، وعدم إجرائها فانتخابات بدون مدينة القدس المحتلة ترشحا وترشيحا وانتخابا
 س عاصمة موحدة للكيان اإلسرائيلي. ومغزاها، وتطبيق عملي لصفقة ترامب الفاشلة التي جعلت القد 

 
ووطنيا    دينيا  مرفوض  كان،  سبب  ألي  االنتخابات  من  القدس  استثناء  أن  على  حسين  المفتي  وشدد 

فلسطين وقلبها وال يمكن انتزاع  ر  وهليا، ألن القدس جوفلسطينيا، ويجب أن ترفض عربيا واسالميا ودو 
 القلب من هذا الجسد الفلسطيني. 

 6/4/2021المعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء و 
 

 النائب عبد الجواد: يجب الضغط بكل الوسائل لفرض االنتخابات في القدس 
جميع الطرق   امخد واد، أنه يجب استالقدس المحتلة: أكد النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الج
وش المحتلة.  القدس  مدينة  في  االنتخابات  إجراء  لفرض  النوالوسائل  تصريٍح  دد  في  الجواد،  عبد  ائب 

يقبل  أهلها ترشًحا وانتخاًبا هو حق ال  القدس ومشاركة  أّن قضية االنتخابات في مدينة  األربعاء، على 
 .نيالمجتمع الفلسطي المساومة؛ لكونهم جزًءا أصياًل ال يتجزأ من

  7/4/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 الفلسطينية شرق القدس  تمنع مظاهر االنتخابات "إسرائيل"اشتية: 
رام هللا: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن أخطر الحروب التي تشنها إسرائيل على شعبنا هي تزوير  

الت التسميات  إلصاق  تحاول  حيث  فلسطين،  عن  بالجغرافي الرواية  استعمارها  الا  وراتية  لتبرير  فلسطينية 
أ من  ومطلوب  التزوير،  هذا  نفضح  أن  علينا  لذا  فلسطين،  ارضنا،  الرواية عن  تعزيز  فلسطين  صدقاء 

 وتعزيز التضامن مع شعبنا.
بإنشاء محطات   إسرائيل  تسمح  لم  اآلن  أنه »إلى  اإلنترنت،  افتراضي عبر  اشتية، خالل مؤتمر  وذكر 

وأضاف: »لذلك نريد من أصدقاء فلسطين أن يضغطوا ويرسلوا رسائل لها  .  اخل مدينة القدس« انتخابية د 
السماح   أجل  االنتخابية«.من  العملية  في  بالمشاركة  المقدسيين  بـ»تصعيد    ألهلنا  إسرائيل  اشتية  واتهم 

بيوت، وكل  تهويد مدينة القدس، سواء كان ذلك في التسميات واالستيالء على األراضي، وتزوير بيع ال
 المدينة يحاسب عليها القانون الدولي«.  فيي ما يجر 

 8/4/2021، وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ) 
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 مسؤول فلسطيني: تكثيف االتصاالت الدولية إلجراء االنتخابات في القدس
الدولية، أسفرت    )األناضول(: قال قيادي فلسطيني، األحد، إن االتصاالت مع مختلفة األطراف  -رام هللا  

الض  عن االنتخابات  بإجراء  للسماح  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  على  في  غوط  تشريعية 
أن   الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  يوسف،  أبو  واصل  وأضاف  الشرقية.  القدس 

ُتكثف االتصاالت مع المجتمع الدولي لضمان السماح لفلسطيني بالمشاركالقيادة  العملية   فية  ي القدس 
ينية أنهم على تواصل مع حكومة  االنتخابية. وذكر أن كل الذين تم التواصل معهم أبلغوا القيادة الفلسط 

 نتنياهو “للسماح للقدس بالمشاركة في االنتخابات”، دون تفاصيل عن الجهات التي جرى التواصل معها. 
 11/4/2021القدس العربي، لندن، 

 
 فلسطينية في قلب القدسبحماية الديمقراطية الي ولتمع الدطالب المجالهدمي: ن

القدس الهور: طالب وزير شؤون  »الديمقراطية  أشرف  بحماية  الدولي، أمس،  المجتمع  الهدمي،  فادي   ،
االنتخابات   عرقلة  بعدم  إسرائيل  وإلزام  الممكنة،  الدبلوماسية  السبل  بكل  القدس  قلب  في  الفلسطينية 

وش أبالمدينة«.  على  الهدمي،  تكثيف  قر ن  دد  الدولي  المجتمع  من  يستدعي  بات  االنتخابات  موعد  ب 
تنفيذ االتفاقات التي وقعت عليها. وقال: »لن نتراجع عن إجراء االنتخابات في  نشاطه إللزام إسرائيل ب

الحال في كل  مدينة القدس، ترشيحًا وانتخابًا، وأيضًا الحق في تنفيذ الدعايات االنتخابية، تمامًا كما هو  
 راضي الفلسطينية«.األء أنحا

  11/4/2021القدس العربي، لندن، 
 

 برلمانات العالم لتمّكين المقدسيين من ممارسة حقهم االنتخابي "الوطني الفلسطيني" يدعو 
إجراءات  من  الفلسطينية  الديمقراطية  لحماية  العالم  برلمانات  الفلسطيني،  الوطني  المجلس  دعا  عمان: 

المخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق اإلنسان العالمية. وحّث المجلس و   يةإلسرائيلي التعسفاالحتالل ا
صحفي السبت، برلمانات العالم، على ممارسة الضغوط على االحتالل لتمكين المقدسيين من  في بيان  

من ه بحرمانهم  السماح  وعدم  المحتلة،  مدينتهم  في  وتصويتا  ترشحا  االنتخابي  حقهم  الحق ممارسة  ذا 
 . القانوني

 10/4/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 لية إلرسال مندوبيها للرقابة على االنتخابات اشتية يدعو الهيئات الدو 

رام هللا: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه وبالتزامن مع اعالن لجنة االنتخابات نهاية الشهر الحالي 
إن الحكومة ستقوم بكل ما هو ممكن إلنجاح االنتخابات وإعداد ف  يةة بصورتها النهائعن القوائم االنتخابي
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الك  25نحو   من  على الفا  لإلشراف  القدس  ومدينة  والقطاع  الغربية  الضفة  في  واإلدارية  التعليمية  وادر 
 العملية االنتخابية، وسنوفر لها كل متطلبات إجرائها بيسر وسهولة.

الهي   الوزراء  رئيس  إلى  ودعا  الدولية  اساإر ئات  االنتخابات  على  للرقابة  مندوبيها  في  ل  ستجري  لتي 
والديمقراطية والتعددية السياسية، كما أعلن عن خطة جاهزة للشرطة لحماية  مناخات من الحرية والشفافية  

 النظام العام والعملية االنتخابية. 
 12/4/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 االنتخابات بالقدس "تل أبيب" إلجراءى علو لضغط دولي  يدع عباس

الفلسطينية  أكد رئيس اتعباس  السلطة  أننا    صال، خالل  ميركل،  انجيال  األلمانية  المستشارة  هاتفي من 
الشرقية. القدس  فيها  بما  الفلسطينية،  األراضي  في جميع  االنتخابات  إجراء  في  :  عباسوقال    ماضون 

الرب أطراف  من  ود "طلبنا  الدولية،  على  أ  ولاعية  للضغط  الجهود  بذل  وألمانيا  أجل  خرى  من  إسرائيل 
ت في مدينة القدس المحتلة وفق االتفاقيات الموقعة وما جرى من انتخابات الموافقة على عقد االنتخابا 

ينية،  االنتخابات الفلسط  إلجراءمن جانبها، أعربت المستشارة االلمانية، عن دعمها    فلسطينية فيها سابقا". 
دينة  من أجل عقد االنتخابات الفلسطينية وبما فيها م  لمانيا ستجري اتصاالتها وجهودهاا  أنمشيرة إلى  

 القدس الشرقية.
 14/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 التنازل عن القدس ًً ن يكون ثمن االنتخابات سياسياأالشيخ: لن نسمح ب

هللا اللجن :  رام  عضو  لحقال  المركزية  لن  تحف  ركةة  القيادة  ان  الشيخ  ثمن    حسين  يكون  بان  تسمح 
ال عن  التنازل  سياسيا  ثمن    قدس.االنتخابات  يكون  ان  ابدا  نسمح  "لن  تويتر  على  تغريدة  في  وقال 

القدس   داخل  فيها وتحديدا  المقدسيين  القدس ومشاركة  التنازل عن    تصويتا.   الشرقيةاالنتخابات سياسيا 
 السياسي والتنظيمي".ج حر ال ع للمساومة اووهذا غير خاض 

 14/4/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 لدور أوروبي أكبر لضمان إجراء االنتخابات في القدسمجدالني: نتطلع األحمد و 
الشعبي  :  رام هللا النضال  لجبهة  العام  األمين  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  قال عضو 

مج أحمد  "نتطالفلسطيني  إننا  أجل  ل  لعدالني،  من  االحتالل  دولة  على  الضغط  في  أكبر  أوروبي  دور 
القدس، وإن االنتخابات حالة جدية بالنسبة لفلسطين باعتبارها المدخل الوحيد   اجراء االنتخابات في مدينة
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بمدينة  جاء ذلك خالل اجتماعه الخميس في مكتبه    إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة والمشاركة السياسية".
 دورف.مثل االتحاد األوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسم معرام هللا 
لقاءه  خالل  ،  جنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام األحمد استعرض عضو اللبدوره  

ك  ،بورغسدورف في  مراحلها  بكافة  االنتخابات  إجراء  أجل  من  الجارية  االستعدادات  هللا،  رام  افة في 
وبي  ية بما فيها القدس، وضرورة استمرار تحرك المجتمع الدولي بما فيه االتحاد األور ين سط األراضي الفل

عملية   أمام  والعقبات  العراقيل  وضع  عدم  أجل  من  باالحتالل  القائمة  السلطة  على  الضغط  أجل  من 
ا بهذا  الخاص  االتفاق  انسجاما مع  الشرقية،  القدس  في  ذلك  في  بما  أعو االنتخابات  كما جرى    ام لشأن 

 . 2006و 2005و 1996
  15/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 على عدم وضع العقبات أمام االنتخابات "إسرائيل"المجتمع الدولي لحّث تدعو تنفيذية"  "ال

مح برئاسة  اجتماعها  خالل  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  دعت  هللا:  عباس،  رام  مود 
األطمجالأطراف   وكل  والصين،  وروسيا  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  األمم  فيها  بما  الدولي  راف  تمع 

الصديقة، إلى استمرار جهودها لدى السلطة القائمة باالحتالل "إسرائيل"، لحثها على عدم وضع العقبات  
المح الفلسطينية  المناطق  كافة  في  االنتخابات  عملية  أمام  القوالعراقيل  في  خاصة    لشرقية. ا  دستلة، 

رام هللا، عن إدانتها واستنكارها    وعّبرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الذي عقد بمقر الرئاسة في مدينة 
الشديَدين لمداهمة قوات االحتالل اإلسرائيلية ألماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي  

بموعدها في    مصممون على إجراء االنتخابات ا  ننإ ستهل االجتماع:  وقال عباس، في م  نشاط في القدس.
 نجريها فيها، وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.   كل األماكن الفلسطينية التي تعودنا أن

 18/4/2021(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 س نتخابات في القداألحمد: االجتماعات متواصلة بشأن عرقلة االحتالل اال 
افة الخيارات بشأن  المركزية لحركة فتح، إن القيادة الفلسطينية ستبحث كاللجنة  قال عزام األحمد، عضو  

األحد،   وقال  االنتخابات. أمس  التنفيذية،  للجنة  اجتماع  قبل  الرسمية  اإلذاعة  بثتها  تصريحات  في 
النتخابات معركة مع  ا كنالقدس«، وأكد »لت»االجتماعات متواصلة بشأن عرقلة االحتالل االنتخابات في 

 بدون القدس«.  االحتالل وشكال من أشكال المقاومة، ولن يكون هناك انتخابات 
 19/4/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 جولة أوروبية تبحث ملف االنتخابات الفلسطينية يبدأ المالكي 
ا  رام هللا: المالكي، أمس  الفلسطيني، رياض  الخارجية  العواصم في   مند  ألحد، جولة في عد بدأ وزير 

الفلسطينية الخارجية، في   المقبل.المقررة الشهر    القارة األوروبية، لبحث ملف االنتخابات  وذكرت وزارة 
الفلسطيني   نقلته وكالة األنباء األلمانية، أن جولة المالكي تستهدف »استكمال الجهد الدبلوماسي  بيان، 

األ واالتحاد  الدولي  المجتمع  كافلوضع  والدول  االنتخابات  أ  ة،وروبي  إجراء  لضمان  مسؤولياتها  مام 
 أو عقبات، بما في ذلك إجراؤها في القدس انتخابًا وترشيحًا«.   التشريعية الفلسطينية من دون أي عراقيل

على   والضغط  أواًل،  لالنتخابات،  الدوليين  والتأييد  الدعم  »حشد  إلى  كذلك  تهدف  الجولة  أن  وأضافت 
 رساتها التي من شأنها عرقلة إجراء االنتخابات في القدس، ثانًيا«. ماومجميع إجراءاتها  إسرائيل لوقف

   19/4/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 بإجراء االنتخابات في جميع األراضي الفلسطينية  عباس: ملتزمون بالمضي قدماً 

ثنين،  االح  لمركزية لحركة فترام هللا: جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خالل اجتماع اللجنة ا
الدولية ذات العالقة تحت    جدد التأكيد على أهمية اإلسراع بعقد مؤتمر دولي للسالم بمشاركة األطراف

االنتخابات، شدد  ملف  وفي  السياسية.  العملية  إليها  التي وصلت  لألزمة  المتحدة، كمخرج  األمم  مظلة 
إجرا في  قدمًا  بالمضي  الكامل  االلتزام  على  االنتخابات حسب عباس  وفق  لما  ء  عنها  أعلن  التي  واعيد 

ألراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس الشرقية المراسيم الرئاسية، على أن تجري هذه االنتخابات في ا
 ترشحًا ودعايًة وانتخابًا. 

المتحدة    وقال عباس، إننا نجري اتصاالت مكثفة مع العديد من الدول، وتحديدًا األمم المتحدة، والواليات 
باالتفاقيا،  يةاألمريك لاللتزام  اإلسرائيلية  الحكومة  على  الضغط  أجل  من  األوروبي،  الموقعة واالتحاد  ت 

المدينة   داخل  واالنتخابات  والدعاية  الترشيحات  تكون  بأن  وتحديدًا  االنتخابية،  العملية  فيما يخص  بيننا 
 لي حول ذلك.المقدسة، ولغاية اآلن لم يصلنا أي رد من الجانب اإلسرائي

 19/4/2021نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، األ ة وكال
 

 ابع التطورات حول االنتخابات بمدينة القدسأبو يوسف: اللجنة التنفيذية تت

"األيام": قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"األيام"،    -القدس  
تخابات بمدينة القدس وما ستسفر عنه الضغوط الدولية على  ناال بع التطورات حول  إن اللجنة التنفيذية تتا

ركة شعبنا بالقدس، ترشيحا وانتخابا ودعاية انتخابية، كما هو األمر في سائر  االحتالل حول ضرورة مشا
رير  األراضي الفلسطينية. وأضاف، "في ظل هذه التطورات ستعقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التح
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على أهمية  ر القيادية لمناقشة كل التفاصيل بهذا الشأن في الفترة القريبة المقبلة". وشدد  طاألالفلسطينية و 
 وضرورة مشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية باالنتخابات، تشريحا وانتخابا ودعاية انتخابية.

    21/4/2021األيام، رام هللا، 
 

 أحمر  والقدس خطمواعيدها ي وف م خابات والمراسيملتزمون باالنت: أبو ردينة
أبو ردينة، ع:  رام هللا نبيل  الرئاسة  باسم  الناطق  المراسيم  شدد  بإجراء االنتخابات وفق  القيادة  التزام  لى 

وأضاف في تصريح إلذاعة صوت فلسطين األربعاء، أنه لن يتم تغيير أو    الرئاسية والمواعيد المحددة.
كون هذه االنتخابات مطلب فلسطيني وأن كل عملية   يةينع المصلحة الفلسطتعطيل أي شيء يتعارض م

 اك ال قيمة لها. التشويش المستمرة من هنا أو هن
وقال أبو ردينة إن االنتخابات ستجري في موعدها وأن الجهود مستمرة مع كافة االطراف ومنها االتحاد  

  ل إجراء االنتخابات. ئي را ر ان يفرض على اساألوروبي الذي يحاول بذل كل جهد ممكن، إال أنه غير قاد 
أبو ردينة إن إدارة بايدن لم تعط جوابا حتى اآلن  وفيما يتعلق بالعالقة مع اإلدارة االمريكية الحالية، قال  

بخصوص الضغط على إسرائيل من أجل عدم عرقلتها إجراء االنتخابات، معتبرا أن هذه اإلدارة أفضل  
 لدولتين كما أعلنت إدارته عودة المساعدات لشعبنا.  ا حلن أعلن التزامه بمن سابقتها كون الرئيس بايد 

 21/4/2021، لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا
 

 مجدالني: لقاء موّسع في األيام القليلة المقبلة لتقييم ملف االنتخابات
ل األيام  خالا  ستعقد لقاء موسع  قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدالني، إن القيادة
حث الخيارات أمام القيادة التخاذ  القليلة المقبلة، "بهدف إجراء تقييم معمق ودقيق للوضع، يليه مسألة ب

يرفض  وطنّي  إجماع  موقف  لبلورة  مشاوراٍت  تواُصل  إلى  ُمشيرا  االنتخابات،  يخّص  ما  في  الالزم"، 
   االنتخابات بدون القدس المحتلة.

مجد  توأفاد  في  فلسط  لىأد صريحات  الني  "صوت  إلذاعة  بإجراء  بها  القبول  بعدم  األربعاء،  ين"، 
بالقدس  االنتخابات في سائر ا الفلسطينية دون القدس المحتلة، الفتا إلى أن إجراء االنتخابات  ألراضي 

 ترشيحا ودعاية وتصويتا، مسألة سياسية بالدرجة األساسية وليست فنّية وتقنّية. 
 21/4/2021، 48عرب 

 
 لقدس قضية سياسية وليست فنية أو عددية  بات باخانتاشتية: اال 

اشتية، خالل ندوة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان األوروبي    رام هللا: قال رئيس الوزراء محمد 
"إن القيادة الفلسطينية مصرة على اجراء االنتخابات في موعدها بما يشمل القدس". وأضاف: "التصميم  
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  سألة فنية أو يتعلق بعدد المنتخبين، بل هي قضية سياسية نتخابات ليس مالا  ى حضور القدس فيلع
ازل عن القدس كجزء من النسيج الوطني والسياسي الفلسطيني، وعن استحقاق تؤكده االتفاقيات  بعدم التن

 لضغط على إسرائيلالموقعة مع الجانب اإلسرائيلي". ودعا رئيس الوزراء االتحاد األوروبي لموقف جاد ل
لسطينية. من جهة  ماح بإجراء االنتخابات بالقدس وعدم عرقلة وصول المراقبين الدوليين لألراضي الفلسل

أسوة   القدس،  في  االنتخابات  إجراء  من  لتمكيننا  إسرائيل  على  بالضغط  بريطانيا  اشتية،  طالب  أخرى، 
 لألراضي الفلسطينية. ن يي المراقبين الدول بباقي المدن والمحافظات بالترشح واالنتخاب، والسماح بوصول

 22/4/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 نصور يدعو للضغط على "إسرائيل" لعدم عرقلة عقد االنتخابات وضمان إجرائها بالقدسم

طيني  نيويورك: قال مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور، إن الشعب الفلس
لمشاركة االنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بمستويات عالية، تعبيرًا عن رغبته با  فية  سجل للمشارك

في االنتخابات. وأكد منصور في كلمته أمام جلسة مجلس األمن الدولي، الخميس، أن هناك حاجة ملحة  
الفلسطينية االنتخابات  أمام  العراقيل  بوضع  إسرائيل  قيام  عدم  أن  لضمان  إلى  مشيرًا  الماضية  ي األ،  ام 

النت المرشحين  من  عدد  باعتقال  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  قيام  التشريعي،  شهدت  المجلس  خابات 
 إضافة إلى منع عقد اجتماعات في القدس للتيارات السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. 

 22/4/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 وحد "ال انتخابات دون القدس"لفصائل ما قفأبو يوسف: مو 
مة التحرير واصل أبو يوسف، إن مشاركة القدس في االنتخابات  رام هللا: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظ

المقبلة تكتسب أهمية خاصة في هذه الفترة التي تنطوي على مخاطر جدية على المدينة المقدسة، وان  
  انتخابات بدون القدس. وأضاف أبو يوسف ال أنضح وُمتفق عليه، موقف الفصائل وا

ا اليوم  فلسطين"،  "صوت  إلذاعة  حديث  الجهود في  عن  سينتج  ما  بانتظار  اآلن  القيادة  أن  لخميس، 
 الدولية المبذولة للضغط على اسرائيل لعدم عرقلة إجراء االنتخابات في القدس.

 22/4/2021فا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 
 

 : القدس خط أحمر.. ولن نقبل بإجراء االنتخابات دون مشاركة أهلهااسعب
في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح: إن القدس    رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس   قالرام هللا:  

رائيلية  خط أحمر لن نقبل المساس بها، ونحيي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات اإلس
 على المدينة المقدسة.  يطرةلسباالهادفة 
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ا  بإجراء  القبول  األحوال  من  حال  بأي  نقبل  لن  وأهلها ونؤكد  القدس  حضور  دون  العامة  النتخابات 
على   بالضغط  الدولي  المجتمع  نطالب  لذلك  الموقعة،  االتفاقيات  حسب  وانتخابات  ودعاية  ترشيحا 

باالتفاق لاللتزام  بينن الحكومة اإلسرائيلية  الموقعة  تكون  فيا  يات  أن  وتحديدا  االنتخابية،  العملية  ما يخص 
 اخل المدينة المقدسة.الترشيحات والدعاية واالنتخابات د 

  25/4/2021، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 األحمد: "إسرائيل" لم تستجب لطلب إجراء االنتخابات في القدس
األحمد،  :  رام هللا عزام  التنف قال  اللجنة  ا  يةيذ عضو  الفلسطينية،  التحرير  تصريحات لمنظمة  في  ألحد، 

الفلسطيني والضغوط  إإلذاعة "صوت فلسطين" )رسمية(،   ن "إسرائيل لم تستجب على اإلطالق للطلب 
وأضاف: "إسرائيل تتمسك بصفقة القرن األمريكية وتعتبرها    الدولية للسماح بإجراء االنتخابات في القدس".

وأشار األحمد، وهو   وخاصة اعتبار مدينة القدس الموحدة عاصمة لها".،  هاخطوة ال تراجع عنمكسبا و 
المركزية لحركة "فتح"، أن اللجنة ستجتمع في وقت الحق، األحد، لمناقشة مشاركة القدس عضو باللجنة  

 باالنتخابات المقبلة. 
  25/4/2021، وكالة قدس برس

 
 ستتواصل  خاباتنتال إلجراء ا ائيل"سر "إأبو ردينة: االتصاالت للضغط على 

للضغط على إسرائيل إلجراء االنتخابات    قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن االتصاالت :  رام هللا
في القدس المحتلة ستتواصل حتى اجتماع القيادة مساء الخميس المقبل لتحديد مصير أجرائها والتوصل 

 إلى موقف موحد بشأن ذلك.
أن  المتوفرة واالالع  راسة جميه سيتم د وأضاف  المشاركة في معطيات  الفلسطينية  ستماع لكافة االطراف 

صورة واضحة والخروج بموقف موحد وجواب نهائي حول اجراء االنتخابات في   إلعطاءدة  اجتماع القيا
القدس. مدينة  يشمل  بما  الفلسطينية  االراضي  تسمح حتى    كافة  لم  اسرائيل  أن  ردينة  أبو  هذه  وأوضح 

أن  وخاصة القدس، مضيفًا    ةالفلسطينين بإرسال مراقبين على االنتخابات الى االراضي  يي وباللحظة لألور 
 االتحاد االوروبي لم يحصل على رد ايجابي حتى اللحظة بهذا الخصوص.

 27/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 سلبياً ل زابات في القدس ما الشيخ: الموقف اإلسرائيلي من إجراء االنتخا
اإلسرائيلية أبلغتنا رسميًا بان    قال رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن الحكومة:  رام هللا

وقال في تصريح له، إن    الموقف اإلسرائيلي من إجراء االنتخابات في مدينة القدس الشرقية ما زال سلبيًا.
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قد وافقت على إجراء االنتخابات بما فيها    يةيلالحكومة اإلسرائ  ما يشاع على لسان بعض الجهات، بأن
لشيخ أن الجهة الرسمية التي يجب أن تتسلم الجواب الرسمي وأضاف ا  ة.القدس الشرقية عار عن الصح

 اإلسرائيلي هي السلطة الوطنية الفلسطينية. 
  27/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القدسب جراء االنتخابات " إلإسرائيل"اصلة الضغط على مو ل وروبياالتحاد األ عباس يدعو 

، محمود عباس، بمقر الرئاسة برام هللا، ممثل االتحاد األوروبي  ةالفلسطينيلطة  الس  استقبل رئيسرام هللا:  
بما    في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، وأكد له إجراء االنتخابات في األراضي الفلسطينية كافة،

طالب  س، ترشيحًا، ودعاية، وانتخابًا، حسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص، و قد الفيها مدينة  
مدينة   الفلسطينية في  االنتخابات  الحكومة اإلسرائيلية إلجراء  الضغط على  األوروبي،  االتحاد  بمواصلة 

بتأكيد  األوروبي  د  حاورد ممثل االت   ة.القدس المحتلة، حسب االتفاقيات الموقعة بين الجانبين برعاية دولي
اتصاالته المكثفة مع الجانب اإلسرائيلي  دعم أوروبا إلجراء االنتخابات الفلسطينية، وأن االتحاد يواصل  

 إلجرائها في مدينة القدس الشرقية المحتلة، كما حدث في االنتخابات السابقة. 
  28/4/2021(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 س خط أحمر ونحن لن نسمح بمرور ما جاء في صفقة القرن بشأن المدينة دقلاأبو ردينة: 

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"األيام" أن الحديث ال يدور عن إلغاء االنتخابات  : ناؤوطعبد الرؤوف أر 
وفقاً  القدس  مدينة  في  االنتخابات  بإجراء  تسمح  التي  الظروف  توفر  لحين  تأجيلها    لالتفاقيات".  وإنما 

ال توجد حكومة  "الحكومة اإلسرائيلية حاولت تبرير رفضها تنفيذ االتفاق المتعلق بالقدس بأنه  :  فت ضاوأ
 حاليًا في إسرائيل وإن الحكومة االنتقالية الحالية ال يمكنها اتخاذ قرار".

  ور مر ر ونحن لن نسمح بوقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي بلسان الرئاسة، لـ"األيام": "القدس خط أحم
إسقاط أجل  من  كثيرًا وضحى  شعبنا  ناضل  لقد  المدينة،  بشأن  القرن  في صفقة  جاء  القرن    ما  صفقة 

وأضاف: "إذا ما توفرت الشروط لعملية انتخابية    والسماح بانتخابات دون القدس هو أمر لن نقبل به". 
   .مهما كان الثمن" بما فيها القدس فنحن مستعدون لها ولكننا لن نتنازل عن القدس

ع القدس، يجب أن  وقال أبو ردينة: "موقف الرئيس وحركة "فتح" هو أننا نريد انتخابات ولكن نريدها م
 تكون القدس على رأس العملية االنتخابية". 

 29/4/2021األيام، رام هللا، 
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 بحر: تأجيل االنتخابات لعب بالنار وعبث في المصير الوطني 
يرة المترتبة على أي نابة من المخاطر والتداعيات الخطاإل ب  المجلس التشريعي  حذر د. أحمد بحر رئيس

االنتخ تأجيل  بخصوص  وأكد قرار  المقبل.  مايو  من شهر  والعشرين  الثاني  في  المقررة  التشريعية  ابات 
بحر في بيان صحفي اليوم األربعاء، وصل "فلسطين أون الين" نسخة عنه، أن تأجيل االنتخابات يعّد 

مصير الوطني، مؤكدًا أن تأجيل االنتخابات يشكل قفزة إلى المجهول ومغامرة غير  الب    بالنار، وعبثاً لعباً 
حسوبة العواقب. ونوه بحر إلى أن المجلس التشريعي من أشد الداعمين إلجراء االنتخابات في موعدها،  م

 وفرض اإلرادة الوطنية على االحتالل إلجرائها في مدينة القدس.
 28/4/2021، الين فلسطين أون 

 
 قةمب السابامجدالني: الذهاب لالنتخابات دون القدس اعتراف بإجراءات الضم وقرارات تر 

رام هللا: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني، في حديث إلذاعة "صوت  
كامل   في  االنتخابات  إلجراء  الماسة  والحاجة  الضرورة  "رغم  الفلسطين فلسطين"،  فيها  ب  يةاالراضي  ما 

والشر  المصالحة  وتحقيق  االنقسام  ذلك مدخل إلنهاء  أن  اعتبار  بنية  القدس، على  وتجديد  السياسية  اكة 
الق عن  بالتخلي  األمور  هذه  كل  مقايضة  يمكن  ال  أنه  إال  السياسي،  في  النظام  مشاركتها  بعدم  دس 

 االنتخابات.
بإجراءات الضم االسرائيلية وقرارات   افتر من دون القدس اع  وشدد مجدالني على أن الذهاب لالنتخابات 

 هذه الصفقة.   كية السابقة واعتراف بنتائجاالدارة األمري
 29/4/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 أبو يوسف: مداخالت اجتماع القيادة أكدت خطورة الذهاب لالنتخابات دون القدس

اللج قال عضو  لمنرام هللا:  التنفيذية  الفة  ظمنة  التحرير  جبهة  عام  أمين  ابو  التحرير،  واصل  لسطينية 
افة المداخالت التي جرت في اجتماع القيادة لمناقشة قرار تأجيل االنتخابات يوسف اليوم الجمعة، "إن ك

صوت   إلذاعة  تصريحات  في  يوسف  أبو  وأضاف  القدس".  دون  لالنتخابات  الذهاب  خطورة  أكدت 
ا إن  الففلسطين،  وكافة  وقائع على األرض من خالل    ئلصالقيادة  إسرائيل تريد فرض  أن  تماما  تدرك 

ت في القدس، وإن كافة مكونات العمل الوطني قالت ال لكل هذه السياسات والقدس منعها إجراء انتخابا
 ستبقى عاصمة دولة فلسطين وال انتخابات دون القدس. 

 29/4/2021ا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف
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 ردينة: انطالق مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية و أب
ئاسة نبيل ابو ردينة، إن قرار القيادة تأجيل االنتخابات "يمثل حفاظا على  قال الناطق باسم الر :  رام هللا

ن  أوأضاف أبو ردينة، في حديث إلذاعة صوت فلسطين، السبت،    الثوابت الوطنية، وعلى رأسها القدس".
 يذ لـ"صفقة القرن"، وهو أمر مرفوض. القدس هو تنفن دو جراء االنتخابات إ

حدّ أوبين   عباس  محمود  الرئيس  مع  ن  حوار  في  يتمثل  االنتخابات  تأجيل  قرار  بعد  واضحا  طريقا  د 
بعقد مجلس مركزي، لوضع  والتفكير  التحرير،  الفصائل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعزيز منظمة 

واستراتيجي  يجسياسات  وما  معينة،  الثوابت االب  ات  على  للحفاظ  استراتيجية،  قضايا  من  عليه  تفاق 
 نه ال سالم بدون القدس، وال دولة بحدود مؤقتة.الوطنية كلها، تؤكد على ا

الوطني  القرار  من  للنيل  مشبوهة  جهات  بها  تقوم  تضليل  عملية  من  الرئاسة  باسم  الناطق  وحذر 
ة لها، ألن القيادة منذ تأسيس منظمة التحرير  يمق   ن تلك األصوات الالفلسطيني، مؤكدا في الوقت ذاته أ

   نا.لم تسمح بتمرير أي مؤامرة على شعب 
الخميس  منذ  بدأت  االتصاالت  ان  أبو ردينة  بين  االنتخابات،  تأجيل  بعد قرار  المقبلة  الخطوات  وحول 

موقف وطني  ة  ور الصعد كافة، لبل  الماضي، وستشهد األسابيع القادمة حراكا داخليا فتحاويا وفصائليا على
 للسير عليه في المرحلة القادمة.

  1/5/2021، ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
 

 لضمان إجراء االنتخابات بالقدس "إسرائيل"المالكي: جهود لحشد أوسع ضغط دولي على 
إسرائيل  ى  علد أوسع ضغط دولي  : قال وزير الخارجية رياض المالكي: "إن جهودنا متواصلة لحشرام هللا

ها القدس المحتلة، بصفتها  بما في  كقوة احتالل، لضمان إجراء االنتخابات في كامل األرض الفلسطينية
جزءًا ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة وهي عاصمة دولة فلسطين، وان وضعها القانوني لم يتغير  

 لدولة االحتالل". ة صماالعتراف بها كعارغم القرار اإلسرائيلي بالضم أو قرار ترامب 
 2/5/2021، األيام، رام هللا

 
 س إلغاؤهاتم تأجيل االنتخابات ولي: اشتية

قال محمد اشتية، إنه "تم تأجيل االنتخابات وليس إلغاؤها، ونطالب أوروبا باستمرار مساعيها بالضغط  
جاء ذلك   ترشحا".و   با اهلنا فيها انتخاعلى إسرائيل للسماح بعقد االنتخابات في القدس، وضمان مشاركة  
 رام هللا.  رف، األحد فيخالل لقائه ممثل االتحاد األوروبي لدى فلسطين سفن كون بورغسدو 

   2/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مجدالني: اتصاالت خالل أيام مع مختلف الفصائل والقوى لتشكيل حكومة وفاق وطني 
إن اتصاالت مكثفة  :  ني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرد مجدالحمأ  قال الدكتر   هللا:عيسى سعد  
الق حكومة  ستجريها  تشكيل  على  االتفاق  أجل  من  والقوى  الفصائل  كل  مع  القادمة،  األيام  يادة، خالل 

م": إن تقديم  وأضاف مجدالني لـ"األيا  وفاق وطني يشارك فيها الكل الوطني، أو من يريد المشاركة فيها.
بالتقدم في االتصا  مةكو الح ا استقالتها مرهون  التي ستجري مع مختلف  الحوارات  ألطراف  الت وإنضاج 

دون استثناء، مشيرًا إلى أن اتصاالت جرت بين حركتي فتح وحماس خالل األيام األخيرة، ُبحثت خاللها 
االنتخابات. وتأجيل  الحكومة  تشكيل  سيتم  قضيتا  أنه  مجدالني  تشكي  وأوضح  في  حكومة  الل  التركيز 

 يس على أساس توزيع المقاعد.عاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ولالجديدة على توفير برنامج بأب
   1/5/2021، األيام، رام هللا

 
 المجلس الوطني: قرار تأجيل االنتخابات حكيم 

القيادة  :  رام هللا قرار  إن  محمد صبيح،  الوطني  المجلس  أمين سر  االنتخابات قال  سماح عد ل  تأجيل  م 
وت فلسطين، السبت، وأضاف صبيح في حديث إلذاعة ص  االحتالل بإجرائها في القدس المحتلة حكيم.

أن القيادة درست موضوع االنتخابات من كل الجوانب، وبذلت جهدا في تكثيف االتصاالت مع الدول 
 فاقية أوسلو. اتب  لقدس المحتلة بحسالفاعلة في العالم، للضغط على اسرائيل بالسماح بعقدها في ا

  1/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 دس خط أحمر ومشاركة المقدسيين باالنتخابات حق ُيفَرُض باالشتباكبحر: الق
القدس :  غزة مدينة  أن  بحر،  أحمد  )البرلمان(  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  لرئيس  األول  النائب  أكد 

لسطينيين بكافة األراضي المحتلة، لنصرًة حي "الشيخ جراح" والعمل على  لفا  "خط أحمر"، داعيا المحتلة،  
 مات صمودهم وثباتهم ضد محاوالت التهجير والتهويد.تعزيز مقو 

(، في مقر المجلس بغزة  5-5جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته رئاسة المجلس التشريعي، األربعاء )
دسيين في حي "الشيخ جراح"، ورفضًا لقرار رئيس  مقلل" و"حماس"، دعما  بمشاركة نواب من كتلتي "فتح

وقال: "إن مشاركة المقدسيين في العملية االنتخابية هو حق   بات.س تعطيل االنتخا السلطة محمود عبا
بالموافقة الصهيونية والذي  المحتل وليس استجداًء  المعركة مع  بحالة االشتباك وصناعة  ُيفَرُض  وطني 

 ئة وطنية كبرى".يشكل خطي 
وانقالبًا  يّ وب الوطنية  للجهود  ضربة  "شّكل  العامة  االنتخابات  تعطيل  عباس  قرار  أن  الخيار  ن  على 

الشعبية". واإلرادة  هدفًا    الديمقراطي  كان  الذي  الدستوري  الفراغ  بحالة  يسمح  "لن  المجلس،  أن  وشدد 
لي  البرلمانية،  االنتخابات  بتعطيل  قراره  وراء  من  عباس  للسللمحمود  مغتصبًا  بالقرار و   طةبقى  متفردًا 
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الدستورية واليته  انتهاء  رغم  وطنية  مرجعيات  أية  دون  ثاني/  الفلسطيني  كانون  من  التاسع  يناير    منذ 
وبّين أن المخرج القانوني والوطني للحالة الراهنة هو إعادة    ، بحسب القانون األساسي الفلسطيني".2009

ا الضفة  في  التشريعي  المجلس  بغزةتفعيل  أسوة  على  لي،  لغربية  الفراغ  لحالة  البرلمانية  المرجعية  شكل 
 إلعادة توحيد المؤسسات الوطنية.  األداء الحكومي في الضفة، وَمَدخالً 

  5/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المالكي: الذهاب من دون القدس إلى االنتخابات سيضعنا أمام وضع خطير 

وزير  -  موسكو أعرب  جبر:  الفلسط  رائد  اي  ينالخارجية  بقدرة  قناعته  عن  المالكي،  لفلسطينيين  رياض 
جيل االنتخابات التشريعية، وقال في حديث لـ»الشرق األوسط« إن على تجاوز الخالفات القائمة حول تأ

الفصائل   كل  إلى  بالنسبة  »أولويتها  على  أكد  التي  القدس«  معركة  إطالق  في  »سرع  الملف  هذا 
ولفت   نالفلسطينية«.   "عندما  انه  فهذا ل  قو إلى  دونها،  انتخابات من  إلى  نذهب  ثم  أحمر  القدس خط 

أعطى تعهدا بأن تكون القدس عاصمة    دونالد ترامب يس األميركي السابق  يضعنا أمام وضع خطير. الرئ
ل دون    إسرائيلأبدية  من  انتخابات  أجرينا  إذا  مسبوق،  غير  تحد  أمام  يضعنا  وهذا  اليهودي،  وللشعب 

بالقد  أنفسنا  إلى واقع   22  عد س فسنجد  الرؤية األميركية اإلسرائيلية وترجمنا رؤية ترمب  ثبتنا  أيار وقد 
ولفت الوزير الذي زار موسكو في إطار جولة أوروبية،    أمر ال يمكن القبول به بأي شكل".اسي. هذا  سي

التسوية ملفات  وفي  وطنية.  وحدة  حكومة  بتشكيل  عباس  محمود  الرئيس  اقتراح  أن   إلى  أكد    السياسية 
إللقا السياسية.ولفت  العملية  رعاية  واشنطن  باحتكار  مجددا  تقبل  لن  الفلسطينية  الجهود يادة  أهمية  ى 

الجارية بما في ذلك من جانب موسكو، لتنشيط دور »اللجنة الرباعية« الدولية بصفتها الطرف المكلف 
 وفقا لقرارات مجلس األمن باإلشراف على عملية التسوية.

  7/5/2021 األوسط، لندن،رق الش
 

 الدولية  : مستعدون لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني ملتزمة بالشرعيةعباس
االثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا،    ]أمس[محمود عباس    السلطة الفلسطينية  رئيس  رام هللا: استقبل

لتشكيل حكومة    ارحو ال  تعداد لمواصلة، "نحن على اس عباسوقال    وزير الخارجية المصري سامح شكري.
لسياسية، مؤكدًا "ضرورة االنتقال بعد  وتطرق إلى العملية ا    كون ملتزمة بالشرعية الدولية".وفاق وطني ت

ينهي   الدولية،  الرباعية  اللجنة  إشراف  تحت  سياسي  بمسار  العاجل  البدء  مرحلة  إلى  التهدئة،  تثبيت 
وأرضنا شعبنا  عن  اإلسرائيلي  قياماالحتالل  إلى  ويؤدي  القدس  ولد   ،  بعاصمتها  مستقلة  فلسطينية  ة 

 الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية".
 24/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الشيخ: نوجه دعوة لحركة حماس لبدء حوار حول مواجهة التحديات المقبلة 
مة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ،  عاالتح، رئيس الهيئة  عضو اللجنة المركزية لحركة ف  : قالرام هللا

هناك اتصاال مع حركة حماس"، وقال: "نتمنى  "ف اليوم":  حديث لتلفزيون فلسطين ضمن برنامج "ملفي  
أن يكون هناك لقاء قريب، وأن نتلقى إجابات إيجابية في أسرع وقت ممكن، حيث أكد الرئيس محمود  

فل وحدة شعبنا في مواجهة التحديات، كما أبلغنا أشقاءنا في  تكي  افة الخيارات الت عباس استعداده التام لك
ة للحوار مباشرة برعايتها على مستوى حركة حماس أو على مستوى فصائل العمل مصر استعدادنا للعود 
الفلسطيني". مواجهة   الوطني  وكيفية  آليات  على  لالتفاق  وهادئ  سريع  لحوار  حماس  حركة  ودعا 

التنفيذ مباشرة على أرض ال ا  المقبلة، ولدينا  التحديات  الحوار لحيز  بإخراج مخرجات  نّسرع  بأن  ستعداد 
 الواقع". 

 26/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 إلدارة "العمل الحكومي"  جديداً  مجدالني: حماس تعمل على تكريس االنقسام بتعينها رئيساً 
هللا اللجنة   :رام  عضو  لمنظ  قال  حماس ال ة  مالتنفيذية  إن  مجدالني،  أحمد  تكريس    تحرير  على  تعمل 

 من خالل تعيين رئيس جديد إلدارة "العمل الحكومي" في قطاع غزة.   االنقسام بتمسكها بعقلية االنقالب 
فشال جولة إوحمل مجدالني في حديث إلذاعة صوت فلسطين، االثنين، حماس المسؤولية الكاملة عن  

الفلسطي والجهالحوار  األخيرة  االنقسام.ا   ود ني  إلنهاء  اإلنجازات    لمصرية  ان  مجدالني  وأضاف 
االح من  تكون  يسمى  واالنتصارات  ما  حماس  عقد  أن  مؤكدا  التحرير،  منظمة  من  وليس  وعليه  تالل 

وضح مجدالني بان حماس تقيم نظاما سياسيا موازيا في أو   بالتشريعي اجراء غير شرعي وغير قانوني.
 عيا يعيدنا الى نقطة الصفر. ري تشرض حكومة ومجلسا قطاع غزة وتف

  14/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لحوار جاد عباس: أدعو فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير والجهاد للعودة فوراً 

ة "فتح"، مساء  رام هللا: دعا رئيس السلطة الفلسطينية، في كلمته، بمستهل اجتماع المجلس الثوري لحرك
ي إلى العودة  ن، حركتي "فتح" و"حماس" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد اإلسالمني ثاإل

المستويات  كل  على  الوطنية  الشراكة  وبناء  االنقسام  إلنهاء  الساعة  مدار  على  جاد  حوار  إلى  فورا 
 لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية. 

ل   أن شعبنا  فيكن  وأكد  يلين  ولن  فلسطين ل  دولة  إنهاء االحتالل عن أرض  العظيمة حتى  ي مسيرته 
 القدس الشرقية. وعاصمتها
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وقال عباس: "نقول بصوت عال ليرحل هذا االحتالل عن صدورنا وأرضنا وشعبنا". وأضاف عباس،   
دولي إلعادة الع  الشقيقة والمجتم  أننا على تواصل تام مع أشقائنا في مصر واألردن وقطر وباقي الدول
عادة اإلعمار، وذلك يتطلب وقفًا  إعمار قطاع غزة، وقلنا ونقول، إن دولة فلسطين هي العنوان الشرعي إل 

 كاماًل وشاماًل للعدوان في كل مكان على أرض دولة فلسطين. 
 21/6/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 اية المشروع الوطني الفلسطيني حمل نية صّمام األمانالزعنون: الوحدة الوط

هللا سلي :  رام  الفلسطيني  الوطني  المجلس  رئيس  )قال  العدد  افتتاحية  في  الزعنون،  مجلة  65م  من   )
أية   أمام  منيعا  الوطنية شكلت سّدا  الوحدة  إن  الثالثاء،  اليوم  الكترونيا  الذي صدر  البرلمانية  "المجلس" 

المنا  وعززت  فأصباختراقات،  الوطنية،  من  ص  حت عة  الفلسطيني  الوطني  المشروع  لحماية  األمان  ّمام 
 الكفيلة بوأد الفتنة والحفاظ على بوصلة النضال نحو فلسطين. التصفية او االستخدام، فكانت 

 29/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 التحرير  يهدف للسيطرة على منظمة  "إسرائيل"مطر: اتفاق حماس و
ى ما  اعتبر عضو المجلس الوطني موفق مطر، االتفاق بين حماس وإسرائيل لعودة األوضاع إل  :رام هللا

تنفيذ حماس لمخطط يهدف إلى السيطرة على منظمة    إطارقبل العدوان األخير على غزة، أنه يأتي في  
 المنظمة. التحرير، وضرب وتدمير قواعد وركائز حركة فتح في داخل 

إن منظومة االحتالل بهذا االتفاق تمنح حماس  فلسطين، الثالثاء،    وت ص  يث إلذاعةر في حد وقال مط
ل جديدا  أن تعزيزا  يعني  االتفاق  أن  مبينا  الفلسطينية،  الجغرافيا  وعن  الوطن  عن  باالنفصال    مخططها 

ة في  قضية الشيخ جراح، الورقة التي استخدمتها حماس في العدوان األخير على غزة، لن تكون موجود 
المدمرة ألهداف خاصة بها  د  بعسياستها ما   الحرب  االتفاق، كذلك ملف األسرى كونها استدرجت هذه 

 المال. ها عودة حقائب من
 29/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عشراوي: مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ال تسمع وال تقبل النقد

ة،  لمنظمة التحرير الفلسطينية والناشطة النسوي  يةيذ في اللجنة التنف   قالت حنان عشراوي، العضو السابق
كبار السن واالعتداء على النساء أمام أطفالهن من عناصر األمن    إنها ال تقدر على رؤية مشهد ضرب

 الفلسطينية مرة أخرى. 
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مواقف العدمية ورأت عشراوي، أنه إذا لم يحدث تدارك لألمور، وإذا لم يتم التراجع عن التمترس خلف ال
لى أداة ضد  ومغلوب" واستغالل الشارع ضد الشعب، وتحويل فتح إلى أداة لألمن، وتحويل األمن إب ال"غ

إلى أن النظام السياسي متمترس    ،وأشارت لـ"القدس العربي"  الشعب؛ فإننا سنكون أمام عملية هدم كبيرة.
يتح ال  الذي  الرسمي  السياسي  العمل  من  نمط  وهناك  نفسه،  يقبعلى  وال  النقد  فيما  اال ل  مل  ختالف، 

 أو طريقا للخالص.وصفت الخطاب السياسي السائد بالسلبي الذي ال يحمل نظرة للمستقبل 
 11/7/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : ملتزمون باالنتخابات ولن تجري بدون القدسعباس

رئيس استقبل  هللا:  الفلسطينية  رام  الرئ  السلطة  بمقر  عباس،  راممحمود  مدينة  في  من هللا  اسة  وفدًا   ،
ري، برئاسة رئيس لجنة الشؤون  عضوًا يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهو   11الكونغرس األميركي ضم  

مجل في  ميكس.الخارجية  جريجوري  األميركي  النواب  األميركي، عباسوأطلع    س  الكونغرس  أعضاء   ،
الفل األراضي  بها  تمر  التي  األوضاع  مستجدات  آخر  اعلى  مؤكدًا  الفلسطيني  زالتسطينية،  الجانب  م 
ا الشرعية  قرارات  القائم على  والشامل  العادل  السالم  تحت  بتحقيق  المفاوضات  لدولية من خالل طريق 

، إلى العالقات الفلسطينية مع اإلدارة األميركية الجديدة، عباسكما تطرق    رعاية اللجنة الرباعية الدولية.
 ول عدد من القضايا. ح  دنمع الرئيس جو بايحيث عبر عن ارتياحه للتواصل 

بعباسأجاب  و  المتعلقة  الكونغرس  أعضاء  األسئلة من  ما  ، عن جميع  وقضية  الفلسطينية،  االنتخابات 
الموقف الفلسطيني    عباس االنتخابات، أكد  وفيما يتعلق ب  يسمى بالتحريض، وعدد من القضايا األخرى.

  ينة القدس الشرقية. قبات أمام إجرائها في مد لعا  رائيل ترفع فيه إسالوقت الذي  بالملتزم بإجراء االنتخابات،  
 ن القدس، ألن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين. : لن نجري االنتخابات بدو عباسوقال 

  8/7/2021، (وفا) والمعلومات الفلسطينية   األنباءوكالة 
 

 حماس عباس طلب مساعدة أردوغان في ملف المصالحة مع": القدس العربي"
العر  السلطة  بحث  :  بيالقدس  أردوغان،    ة الفلسطينيرئيس  التركي رجب طيب  نظيره  محمود عباس مع 

السبت، بهدف إحداث  ملف   أنقرة  الذي عقد في  اللقاء  أفكار خالل  الفلسطينية، وتداوال عدة  المصالحة 
ي  ف  رةات التي كانت مقر اختراقات في هذا الملف الذي تعثر عقب قرار القيادة الفلسطينية تأجيل االنتخاب
ع برئاسة محمود عباس،  مايو/ أيار الماضي، فيما تستعد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لعقد اجتما

 بعد انتهاء زيارته لتركيا، لبحث الملف. 
جهود   لدفع  أردوغان،  لقاء  خالل  استعداده  أبدى  الفلسطيني  الرئيس  أن  العربي”  “القدس  وعلمت 

يلزم من أجلالمصالحة، وتقديم ك التي وصفها خالل  وح ت  ل ما  المرحلة  الفلسطيني في هذه  يد الصف 
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م مع نظيره التركي بـ”الحساسة”، من أجل مواجهة السياسات اإلسرائيلية  استعراض الوضع السياسي العا
 االستيطانية في هذه المرحلة.

 11/7/2021، لندن، القدس العربي
 

 غوشة" عباس يهاتف هنية ومشعل معزيًا بوفاة "
اطق  س السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم الجمعة، بالتعزية لحركة حماس، بوفاة النئي ر   تقدم:  عمان

 الرسمي السابق باسمها، المجاهد إبراهيم غوشة. 
وفي اتصال هاتفي مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة   

األردنية عمان، عزى عباس بوفاة غوشة الذي    مةاصدين حاليا في العفي الخارج خالد مشعل، المتواج
 قضى الخميس. 

 27/8/2021، وكالة قدس برس
 

 يؤكد أهمية ترتيب األوضاع الفلسطينية الداخلية  عباس
محمود عباس، الثالثاء، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير    يةفلسطين ال  السلطة ترأس رئيس  :  رام هللا

، اللجنة التنفيذية على اجتماعه بالوزير بيني غانتس، والذي تركز عباسع  طل وأ  ية في رام هللا.الفلسطين 
رة االلتزام بالشرعية الدولية وحل الدولتين رغم معرفتنا بأن وضع الحكومة اإلسرائيلية الحالية  على ضرو 

ا  اي عائالت، وحل القضغير ناضج لعملية سالم جدية، كما تم االتفاق على بعض القضايا مثل لم شمل ال
لدفعة الرابعة التي لم  العالقة بشأن المقاصة ببنودها المختلفة، ومناقشة قضية أسرى ما قبل أوسلو وهي ا 

ووقف   اإلسرائيلي،  الجانب  لدى  المحتجزة  الشهداء  جثامين  واسترداد  سراحهم،  بإطالق  نتنياهو  يلتزم 
ال قرارات  واحترام  المستوطنين،  واعتداءات  الدولية.االستيطان  التنفيذية    امك  شرعية  اللجنة  استعرضت 

ية وسرعة تعميق الحوار الوطني بين فصائل  األوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية، حيث أكدت أهم
وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية اإلسراع في إجراء انتخابات الهيئات المحلية في  منظمة التحرير الفلسطينية.

 جنوبية.المحافظات الشمالية وال
  31/8/2021، لمعلومات الفلسطينية )وفا(ء وابانوكالة األ 

 
 ة الدولية شرط للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة : اعتراف حماس بقرارات الشرعيعباس
محمود عباس، مساء األربعاء، في مقر إقامته بالقاهرة، عددا من   يةفلسطين ال السلطةالتقى رئيس : القاهرة

المصري  اإلعالميين  وأطلع  كبار  في  إلا   عباسين.  األوضاع  آخر مستجدات  المصريين، على  عالميين 
 تواصلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. فلسطين، والجرائم اإلسرائيلية الم
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وحول اللقاء الذي جمع الرئيس مع بيني غانتس، قال: "طلبنا منه خالل اللقاء اعتراف إسرائيل بقرارات 
فاقية أوسلو، ووقف االستيطان، ووقف ما يقوم  اتة  التي وقعناها خاصالشرعية الدولية، وتنفيذ االتفاقات  

 إضافة إلى قضايا أخرى". به المستوطنون من عدوان على شعبنا 
إن المصالحة متوقفة حيث أجرينا مباحثات كثيرة في عدد من    عباس،وحول المصالحة الفلسطينية، قال  

وإسطنبول، "القاهرة،  العربية  وغير  العربية  ورام هللا  العواصم  اعتراف  "والدوحة،  سيادته ضرورة  مؤكدا   ،
الش بتلك  اعترفت  وإذا  الدولية  بالشرعية  حماس  فورا. حركة  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  نستطيع    رعية 

وحول إجراء االنتخابات، أكد أنه لن يتم إجراء أي انتخابات دون القدس، معربا عن رفضه لألفكار التي 
بد أن تكون صناديق االقتراع داخل القدس كما حدث    الو   اتف أو اإلنترنت،تنادي بإجرائها عن طريق اله

 لتأكيد سيادتنا على أرضنا.في جميع االنتخابات السابقة؛ 
 1/9/2021، (وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 ة تشكيل حكومة وحدة تتطلب االلتزام بقرارات الشرعية الدولي: لمصالحةاشرط عباس يجدد 

رئيس  تقاس الثالثاء،    يةفلسطين لا  السلطةبل  مساء  عباس،  المجتمع  بمحمود  منظمات  من  وفدًا  رام هللا، 
ننا شركاء في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في  أوأكد خالل اللقاء، على    ي وحقوق االنسان.المدن

  ار طحرية الرأي في إوشدد على أهمية   مواجهة االحتالل ومخططاته الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
بشأن تعزيز    2021  لعام  5تأكيده على ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم    لقوانين ذات العالقة، مجدداً ا

العامة. أكد    الحريات  المصالحة،  ملف  المناخات عباس وفي  وتهيئة  األجواء  تعزيز  أهمية  على   ،
الثا الموقف  على  التأكيد  مجددا  المعمقة،  والحوارات  حكو الديمقراطية  تشكيل  بأن  وطنية  و   مةبت  حدة 

راء االنتخابات العامة، وفي مقدمتها وأشار إلى اننا جاهزون إلج  تتطلب االلتزام بقرارات الشرعية الدولية.
 في مدينة القدس، وباننا لن نسمح بأي محاوالت لاللتفاف على الحق الفلسطيني في السيادة على القدس. 

 7/9/2021، (وفا) ية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
 
 شتية يدعو حماس للسماح بانتخابات محلية ا

الوزر :  كفاح زبون   -  رام هللا بإجراء  دعا رئيس  السماح  إلى  أشتية، حركة حماس،  الفلسطيني محمد  اء 
تتجزأ«. ال  »االنتخابات  بأن  كان  الحركة  رد  لكن  غزة،  قطاع  في  البلدية  في اوقال    االنتخابات  شتية 

الحكو  أمستهل جلسة  الفلسطينية،  االنت:  مسمة  بإجراء  للسماح  في  »أدعو حركة حمـاس  البلدية  خابات 
من ديسمبر )كانون األول( المقبل، بمرحلتها األولى، على أن تتم المرحلة   قطاع غزة في الحادي عشر 

 الثانية قبل نهاية الربع األول من العام القادم«. 
 21/9/2021، الشرق األوسط، لندن

 



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  النتخابات الفلسطينيةتطور ملف المصالحة وا
 

 182                الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

 االنتخابات المحلية م شعبنا في حال رفضت إجراءماأ ليةتتحمل المسؤو  مجدالني: حماس
التنف :  رام هللا اللجنة  يذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني، أن الحوار جار ومتواصل إلجراء أكد عضو 

ستتحمل   "حماس"  أن  على  مشددا  الغربية،  الضفة  مع  بالتزامن  غزة،  قطاع  في  االنتخابية  العملية 
أم حال  المسؤولية  في  شعبنا  العملية.  لت عطام  في   هذه  رد  أي  "حماس"  تقدم  "لم  مجدالني:  وقال 

نية األخير، ونأمل أن نتوصل إلى صيغة تجري فيها االنتخابات بشكل متزامن  اجتماعها مع القوى الوط
  2007ولفت مجدالني إلى أن "حماس" لم تسمح بإجراء االنتخابات منذ العام   ما بين الضفة وقطاع غزة". 

وتقو  اآلن،  و بتم  وحتى  المشاريع  عيين رؤساء  أن كل  بلدية ومحلية في قطاع غزة رغم  أعضاء مجالس 
 واالسناد للبلديات يتم عبر وزارة الحكم المحلي ومن قبل الحكومة الفلسطينية.والدعم 

 20/9/2021، (وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

   ديسمبر /أ في كانون األولبدت يةالمحل لالنتخاباتالحكم المحلي: المرحلة األولى وزير 
المرحلة األولى النتخابات الهيئات المحلية تبدأ في    أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أن :  رام هللا

لقانون  المقبل، وفقا  العام  الربع األول من  الثانية في  المقبل، والمرحلة  الـحادي عشر من كانون األول 
  لي.االنتخابات الحا

  بلدية مصنفة   102هيئة محلية، من ضمنها:    387، إن المرحلة األولى ستشمل  يتلفزيوني ف  وقال الصالح
و الوزارة،  تصنيف  حسب  المحافظات    11)ج(  في  والبقية  الجنوبية،  المحافظات  في  موجودة  بلدية 

ن  لية، منوها إلى أمجلسا قرويا في المحافظات الشما  276الشمالية، أما المجالس القروية فيبلغ عددها  
 بلدية، وال توجد فيها مجالس قروية. 25محافظات الجنوبية تضم ال

 20/9/2021، (وفا) معلومات الفلسطينية وكالة األنباء وال

 

 عبد الجواد: نتائج استطالع مركز البحوث نتيجة طبيعية إللغاء االنتخاباتالنائب 
ال االستطالع  نتائج  أن  الجواد  عبد  ناصر  النائب  المركز  أكد  أجراه  السياسية  فلالذي  للبحوث  سطيني 

التأييد الواسع لحركة ح ة لما حصل خالل العام الماضي وخاصة  ماس نتيجة طبيعيوالمسحية، وأظهر 
وأضاف   إلغاء رئيس السلطة االنتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتصار المقاومة في معركة سيف القدس.

اغتيال أن  له،  تصريح  في  الجواد،  السلط  عبد  أمن  والفساد الة  أجهزة  بنات  نزار  السياسي  معارض 
مؤسساتها في  الموا  المستشري  مع  بعنف  والفساد والتعامل  واالستدعاءات  السياسية  واالعتقاالت  طنين 

ونّبه عبد الجواد    المالي واإلداري من أهم العوامل التي أدت النعدام ثقة المواطنين في السلطة بالضفة.
تقر  السلطة  أن  اإلى  وتعرف  الواقع  ا  زن لو أ  بين  المقاومة  ثقل  تدرك  أنها  كما  لها،  لشعب  الحقيقي 

   الفلسطيني.
 21/9/2021، طيني لإلعالمالمركز الفلس
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 محلية ال: عباس يسعى إلى إضفاء شرعية على سلطته بإعالن االنتخابات "األخبار"
ية إلى ين سطالية للسلطة الفلفي ظّل تأجيل االتحاد األوروبي تقديم مساعدات م:  رجب المدهون   -  غزة

تخابات محلية )بلديات( بشكل  ود عباس، بإجراء انالربع األول من العام المقبل، أَمر رئيس السلطة، محم
علمته   ما  وبحسب  عليه.  المماَرسة  الضغوط  من  للهروب  محاولة  في  غزة،  وقطاع  الضفة  في  جزئي 

إليه بضرورة تجديد    مت دّ ستجابة لتوصية قُ »األخبار« من مصادر »فتحاوية«، فإن خطوة عباس تمّثل ا
ودوليًا تحت ذريعة عدم إجراء انتخابات،  شرعية سلطته في وقت قريب، لتجاوز محاوالت تهميشها إقليمياً 

الدعم   هذا  تسييل  األوروبيين  رفض  بعد  خاصة  ومشاريعها،  للبلديات  وأوروبي  دولي  دعم  واستحصال 
 وبية. حاليًا نظرًا لمخالفته القوانين األور 

رغم   الع   أنوعلى  التي باس  الرأي  استطالعات  في ضوء  راهنًا  االنتخابات  إجراء  على  يتحّفظ  يزال   
»حماس«   حركة  مقابل  الفلسطيني  الشارع  في  متدّنية  تأييد  نسب  »فتح«  حركة  في  جناحه  تعطي 

نتخابات قبل  والفصائل األخرى، إاّل أنه سيسعى إلى إضفاء شرعية، ولو جزئية، على سلطته، بإعالن اال 
 من الشهر الجاري. 27خطابًا في األمم المتحدة في الـه يهتوج

 23/9/2021، األخبار، بيروت
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 القسم الثاني: الفصائل الفلسطينية 
 

 : أوأل: حركة حماس
 حماس تدعو السلطة لتنفيذ إعالنها التحلل من االتفاقات مع االحتالل 

ن االتفاقات مع  ترجمة حقيقية إلعالنها التحلل م  ىطة الفلسطينية إل، األربعاء، السلحماسعت حركة  د 
الصهيوني. ب   العدو  في  الحركة  يترتب  ورأت  وما  أوسلو،  اتفاقية  من  التحّلل  إعالن  تجديد  في  لها:  يان 

عليها من اتفاقيات أمنية وسياسية، وعلى رأسها التنسيق األمني مع االحتالل توّجها يحتاج إلى ترجمة 
وأشارت إلى أن قيادة الحركة تابعت خطاب رئيس    ت واضحة ومحددة.او على األرض عبر خطحقيقية  

عباس   محمود  القرن"،  السلطة  "صفقة  حول  مواقف  من  أعلنه  لما  واستمعت  هللا،  رام  في  ألقاه  الذي 
والمخطط الصهيوني المدعوم أمريكيًا لضم الضفة الغربية، مشيرة إلى تكرار هذه المواقف في مناسبات 

 سابقة. 
و( قبل  ه يؤّكد صوابية مواقف الحركة وقوى المقاومة من هذا االتفاق المشؤوم )أوسلالتوجّ   اذ ورأت أن ه

ه يفرض ضرورة الخروج من عبثية نهج المفاوضات العقيم.  27  عامًا، وهو توجًّ
 20/5/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 التحديات محاور لمواجهة أربعةهنية يدعو إلى استراتيجية من 

واجهة إسماعيل هنية، إلى بناء استراتيجية وطنية متكاملة لم  حماسكتب السياسي لحركة  الم  سيدعا رئ
 األخطار والتحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية. 

القرار  العودة  النكسة..  إلى  النكبة  من  اإللكترونية:  السياسية  الندوة  في  الخميس  مساء  له  مداخلة  وفي 
دعا أولى عن  والخيار،  استراتيجيته،صاهنية في  متوافق عليه خارج    ر  برنامج وطني  االتفاق على  إلى 

 نهاء العمل نهائًيا باتفاقية أوسلو وملحقاتها األمنية واالقتصادية. اتفاقية أوسلو، وإ
وطالب في العنصر الثاني من االستراتيجية بالعمل على إطالق مشروع المقاومة الشاملة ضد االحتالل 

الالصهي المقاومة  المقاومة  عشوني،  رأسها  وعلى  واالقتصادية،  والسياسية  واإلعالمية  والجماهيرية  بية 
 .المسلحة

الفصائل   كل  لتضم  التحرير  منظمة  بناء  إعادة  على  االتفاق  في  يتمثل  الثالث  العنصر  أن  هنية  وأكد 
سارها  مو ة بوضعها الحالي  الوطنية واإلسالمية، ولتشكل القيادة الناظمة للشعب الفلسطيني، ألن المنظم

 الوضع. الحالي شبه معطلة، وال يمكن أن نعتبر جسم المنظمة بعافية ما دامت هي بهذا 
وأردف أننا ال ندعو إلى إيجاد بديل للمنظمة، لكن ال نقبل استمرار اختطاف منظمة التحرير تحت عنوان  

 الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 
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ال إقليمية ببعدها العربي واالسال  ءارابع يتمثل في بنوشدد على أن العنصر  مي تشكل شبكة أمان  كتلة 
 على التمسك بالثوابت.للموقف الفلسطيني القائم  

 مع األردن  مشتركات 3
هناك   الفلسطينية،  القضية  لها  تتعرض  التي  التحديات  ظل  في  أنه  هنية  وبين   3وأكد  بيننا  مشتركات 

تداعيات النكبة والنكسة التي عانت منها فلسطين كان    ألول يتمثل في أناألردن، الفًتا إلى أن المشترك ا
الثاني هو أن التهديدات االستراتيجية    ن الشقيق.ار على األرد لها تداعياتها وآث وأشار إلى أن المشترك 

األردنية  المملكة  تعيشها  التي  ذاتها  االستراتيجية  التهديدات  هي  الفلسطينية  القضية  بها  تمر  التي 
  الثالث يتمثل في الموقف الثابت فلسطينًيا وأردنًيا وعربًيا التي ترفض صفقة مشترك  لاوبين أن    هاشمية.ال

 القرن وخطة التوطين والتنازل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية. 
ولفت إلى أننا نتحدث عن مشروع صهيوني مدعوم أمريكًيا قائم على نظرية بائسة وهي التوطين والوطن  

 يان. كلدس عاصمة موحدة لالبديل والق
 مشروع المقاومة 

الذي حقق اإلنجازات وليس مشروع  وأكد هنية أن مشروع المقاومة على مستوى فلسطين والمنطقة هو  
وجه المحتل وطرده من التطبيع، مضيفا ال يمكن لشعب أن يتحرر من االحتالل إال إذا رفع البندقية في  

ووطنه. التو   هنية  ودعا  أرضه  حدة  خفض  مإلى  بين  الموجود  التي  و كتر  األوضاع  وإزالة  األمة،  نات 
 المركزية قضية القدس وفلسطين. سادت خالل الفترة الماضية من أجل التفرغ لقضيتنا

 4/6/2020، موقع حركة حماس
 

 بدران يرحب بمبادرة مجموعة السالم العربي لتحقيق الوحدة
سعى مجموعة السالم  م باس" حسام بدران،  رحب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حم

الفلسطينية   الفصائل  مع  للتواصل  ومبادرتها  الوحد العربي  الوطنية.لتحقيق  تصريح    ة  في  بدران  وقال 
صحفي األحد، إن حركة حماس إذ تؤمن بأهمية كل جهد عربي وإقليمي ودولي مساند لشعبنا المناضل  

رس في  ورد  بما  ترحيبها  لتؤكد  العادلة،  السالوقضيته  مجموعة  بضرورة   مالة  متعلقة  نقاط  من  العربي 
الم مواجهة  في  كلمته  وجمع  الفلسطيني،  الشارع  القضية  تحشيد  لتصفية  الهادفة  الصهيونية  شاريع 

الدم    الفلسطينية. لمبدأ "شركاء في  المبادرة، ووفًقا  بإيجابية مع هذه  للتعامل  وأكد جاهزية حركة حماس 
 شركاء في القرار".

   7/6/2020، حماس موقع حركة
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 هنية يدعو إلى تحّرك عاجل لرفض ومواجهة خطة الضم اإلسرائيلية 
المكتب   تحّرك  دعا رئيس  إلى  واإلسالمية  العربية  الدول  قادة  هنية،  إسماعيل  لحركة حماس،  السياسي 

الضفة   في  الصهيوني  العدو  حكومة  تنتهجها  التي  والعنصرية  اإلجرامية  الضم  سياسة  لمواجهة  عاجل 
والقدس و  أكثر من    غوار.ألاالغربية  لقادة وزعماء  بعثها  هنية في رسالة  دولة عربية وإسالمية    40وعّد 

طة الضم عدواًنا جديًدا يضاف إلى سلسلة جرائم االحتالل ومجازره عبر تاريخه األسود بحق شعبنا  خ
ومستقبل حاضر  على  حقيقًيا  خطًرا  تشّكل  باتت  والتي  المنطقة،  وشعوب  واألمَّة   الفلسطيني    فلسطين 

 العربية واإلسالمية قاطبة. 
 قّمة عربية وإسالمية 

بالتداعي   الدول  زعماء  هنية  الفلسطيني  وطالب  الموقف  دعم  أجل  من  وإسالمية  عربية  قّمة  عقد  إلى 
القضية   تصفية  ومخططات  والقدس،  الضفة  في  والتهويد  االستيطان  مشاريع  لكل  الرافض  الموّحد 

ودعم برعاية  وتوفير    الفلسطينية  لحماية  بشأمريكي،  وإعالمية  واقتصادية  ودبلوماسية  سياسية  أمان  كة 
القائم على حّق الشعب الفلسطيني الطبيعي في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه، المشروع الوطني الفلسطيني 

 وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
إّياه بأ  وجدد الدعوة إلى رفض وتجريم التطبيع مع العدو اإلسرائيلي، ه خطيئة كبرى ال تغتفر،  نَّ واصًفا 

 وإرهابه ضد األرض والشعب الفلسطيني. عدوانه  وطعنة غادرة في صدر شعبنا وأمتنا في ظل استمرار
 مواجهة االحتالل بالمقاومة الشاملة

دي أمام  وأكَّد هنية في رسالته لقادة الدول العربية واإلسالمية أنَّ الشعب الفلسطيني لن يبقى مكتوف األي
الدفاع عن  ن والتصعيد، وسيواجه هذا اإلرهاب اإلسرائيلي بالمقاومة الشاملة، وسيظل متمسًكا ب او هذا العد 

اإلسرائيلي   االحتالل  محّماًل  والعودة،  والتحرير  االحتالل  زوال  تحقيق  حتى  ومقدساته  وحقوقه  أرضه 
 مسؤولية التمادي في مخططاته االستفزازية في الضفة والقدس.

رئوجدّ  الد  المكتب  التيسيس  حماس  لحركة  كخيار  اسي  الوطنية  بالوحدة  الحركة  تمسك  على  أكيد 
دادها ألّي لقاءات قيادية فلسطينية من أجل االتفاق على برنامج وطني متوافق عليه  استراتيجي، واستع

 لمواجهة األخطار المحدقة باألرض والشعب الفلسطيني.
 9/6/2020، موقع حركة حماس

 
 نقسام الفلسطيني مبادرة عربية إلنهاء اال  عملتعامل قبولها ا حماس تعلن

ربعاء، عن استعدادها للتعامل مع مبادرة أطلقتها "مجموعة  األ  حماسأعربت حركة  :  رمزي محمود   -  غزة
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئيس مكتب العالقات   السالم العربي" إلنهاء االنقسام الفلسطيني.

حما  بحركة  بعد الوطنية  بدران  حسام  مع    س  هنية  اسماعيل  للحركة  السياسي  المكتب  رئيس  أجراه  لقاء 
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وذكر البيان، أن هنية عبر خالل اللقاء الذي لم يوضح مكان    نسخة منه.المجموعة، تلقت األناضول  
 انعقاده "عن تقديره لمبادرة المجموعة"، مؤكدا "ترحيب الحركة بأي تحرك إيجابي يدفع تجاه تحقيق الوحدة

 الوطنية". 
ا الوطنية ، بحسب البيان، إن حماس "جاهزة للتعامل مع هذا المسعى المنسجم مع رؤاها وقيمهراند بوقال 

الوطنية". الشراكة  قاعدة  على  المصالحة  وتحقيق  االنقسام،  بإنهاء  "تدعم    المتعلقة  حماس  أن  وأضاف 
الفلسطيني، وتحقيق مطالبه ال أن حركته ، إلى  ناولفت بدر   عادلة".المبادرة بما يدفع تجاه وحدة الشعب 
 الفلسطينية". "ستتابع باهتمام وإيجابية نتائج اتصاالت المجموعة مع بقية القوى 

  17/6/2020 ،لألنباءناضول وكالة األ 
 

 ناصيف: الوحدة الوطنية هي الخيار األمثل لمواجهة الضم
طيني بوحدة  سلتحصين الموقف الفقال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" رأفت ناصيف إن  

 وطنية شاملة هو الخيار األمثل إلفشال مخططات العدو ومن يقف خلفها. 
عا ناصيف في تصريح صحفي قيادة السلطة اللتقاط دعوة المقاومة للمواجهة الشاملة مع االحتالل  ود 

لي  يئ ا للعدوان اإلسرالصياغة استراتيجية وطنية تقوم على التكامل بين الضفة وغزة، وهو ما سيشكل رادع 
 على أرضنا وشعبنا. 

  26/6/2020، موقع حركة حماس
 

 ع فتح : يدنا ممدودة للمصالحة محماس
دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، الرئيس الفلسطيني محمود عباس  :  غزة

اإل االحتالل  لمواجهة  وحدوي  برنامج  على  للتوافق  وطني  قيادي  اجتماع  عقد   . هسرائيلي ومخططات إلى 
ال أنه  االثنين،  يوم  مساء  األقصى"،  "فضائية  على  متلفز  حديث  خالل  مرزوق،  أبو  مستقبل  وحذر   

 للسلطة الفلسطينية في ظل خطة الضم اإلسرائيلية. 
وأشار إلى أن يد حركته ممدودة للمصالحة مع حركة "فتح"، مشدًدا أن "حماس" تسعى لبرنامج وطني  

طلوب أن ننجح في إفشال مخطط ية بكل السبل المتاحة، والمليسرائ خطط الضم االوقال "سنحبط    جامع.
 هد الفلسطيني الموجود غير كافي لمواجهة المخططات اإلسرائيلية. الضم"، الفتًا إلى أن الج

واإلسالمية   العربية  الدول  من  عديد  مع  اتصاالت  تجري  حركته  أن  عن  "حماس"  في  القيادي  وكشف 
إلى أن حركته تنظر بعين القلق إلى تراجع موقف بعض األنظمة    اً إلسرائيلية، مشير إلحباط خطط الضم ا

 ضية الفلسطينية. العربية من تأييد الق
 29/6/2020، وكالة سما اإلخبارية
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 هنية: نشهد تقدمًا نحو وحدة الموقف لمواجهة االحتالل 
ة نحو  مد يني شهد خطوة متقأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الشعب الفلسط

له الخميس، أن تلك  وبين هنية في تصريح    تحقيق وحدة الموقف والجهد لمواجهة االحتالل ومخططاته.
المركزية   اللجنة  وأمين سر  العاروري  الحركة صالح  نائب رئيس  بين  المشترك  بالمؤتمر  تمثلت  الخطوة 

 لحركة فتح جبريل الرجوب.
لبنان والشتات"  ةر مؤتمر اليوم ومسي وقال: "إن توحيد الجهود تجسد ب ، األمس في غزة، والتظاهرات في 

وأضاف "إننا في قيادة حماس ندعم    لة جديدة من العمل المشترك.مشددًا على مؤتمر اليوم يدشن لمرح
العمل  لتعزيز  قواه  وكل  شعبنا  جماهير  وندعو  الوطنية،  والمسؤولية  الحرص  عكست  التي  الخطوة  هذه 

الفلسطيني  ، األةيدعا هنو   لساحات". المشترك في كل ا مة العربية واإلسالمية إلى تبني وإسناد الموقف 
 لتحرر الوطني التي نخوضها، ودعم صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة. الموحد في مرحلة ا

 2/7/2020، موقع حركة حماس
 

 : ننسق مع فتح لخطوات ميدانية في الضفة وغزةحماس
حركة    بدران، إن حركة حماس على تواصل يومي مع  لحركة حماس حسام  قال عضو المكتب السياسي 

خ إلى  الوصول  إلى  يسعيان  وأنهما  مخططات  فتح،  لمواجهة  والشتات  وغزة  الضفة  في  ميدانية  طوات 
وأبدى بدران استعداد حركة حماس للوصول إلى توافق وطني فلسطيني على برنامج نضالي    االحتالل.

الخطط   هذه  لمواجهة  اكفاحي  وفق  عليها  آلوالمؤامرات  يتم  التي  المقاومة  من  واألنواع  واألشكال  ليات 
 التوافق في مختلف الساحات.

أوضح بدران خالل لقاء تلفزيوني مشترك مع القيادي بفتح أحمد حلس أن الحركتين بصدد االتفاق على  و 
بأ  إلى االحتالل  لنوصل رسالة  الشاملة،  الجماهيرية  الشعبية  المقاومة  وأتفاصيل  من    نن شعبنا موحد، 

 حق شعبنا أن يقاوم.
تكون في مواجهة ا بأن  الحتالل، وأال تتركه يستفرد بحركة وأضاف أن حركة حماس أعلنت االستعداد 

وأشار إلى أن االحتالل كان يراهن على أن    فتح أو الضفة الغربية، وهذا واجب وليس منة على أحد.
ظل في  تجتمعا  أن  يمكن  ال  وفتح  حماس  السا  حركتي  وقيادتنا  قباالختالفات  وفصائلنا  شعبنا  لكن  ة، 

 جأة هذا العدو.السياسية قادرة على االبتكار واإلبداع، وحتى مفا
 6/7/2020، موقع حركة حماس
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 بدران: نسعى لعقد لقاء وطني جامع يناقش الخطر الوجودي على قضيتنا 
لع بدران عن مساع  لحركة حماس حسام  السياسي  المكتب  مؤتمر وطني جاكشف عضو  يجمع    عم قد 
لم يمثلهم  العامين أو من  الفلسطيني على مستوى األمناء  الشعب  التي ناقشة األ ممثلي  الوجودية  خطار 

إنه ال يهمنا في عقد    ،وقال بدران في حوار تلفزيوني مع قناة القدس األربعاء  تهدد القضية الفلسطينية.
ل المناسبة،  وال  الشكل  ال  الجامع  الوطني  المضمون اللقاء  يهمنا  الشعب   ،كن  ممثلو  يجتمع  أن  وهو 

إلى أن هناك توافقا مع القوى الوطنية على    وأشار بدران  الفلسطيني ويقررون في هذه المرحلة الخطرة.
بيننا من خالل مؤتمر   التوافق  اتفقنا مع فتح على إظهار هذا  القرن، وقد  رفض كل مخططات صفقة 

 صحفي مشترك.
  8/7/2020، حماس حركةموقع 

  
 ستراتيجية شاملة إلسقاط خطة الضم وصفقة القرن ى بناء الإهنية يدعو 

ل السياسي  المكتب  رئيس  شاملة  دعا  وخطة  شاملة،  استراتيجية  بناء  إلى  هنية  إسماعيل  حماس  حركة 
القرن على طريق تحرير كل   المرحلة، وهو إسقاط خطة الضم وصفقة  لتحقيق هدف محوري في هذه 

الفل الوطني  فلسطينالتراب  لكل  الالجئين   سطيني  وعودة  القدس  وعاصمتها  النهر،  إلى  البحر  من 
 رهم التي هجروا منها، وتحرير كل أسرانا من سجون االحتالل الصهيوني. الفلسطينيين إلى أراضيهم وديا

ودعا رئيس الحركة خالل كلمته في الملتقى العربي متحدون ضد "صفقة القرن" و"خطة الضم" األحزاب 
المش  العربية الوطنية  رِّ اواإلسالمية  الفلسطيني مع فصائلنا  بناء شراكة استراتيجية مع شعبنا  إلى  فيه  كة 
 المية، للتصدي لهذا الخطر الكبير الذي ال يقتصر خطره على فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني. واإلس

تقوم على   السياسي لحركة حماس أن هذه االستراتيجية  المكتب  ا  3وأوضح رئيس  ألول: هو  مسارات، 
بهات  ن كفلسطينيين بكل فصائلنا، حركة حماس وفتح والجهاد والجوطني الفلسطيني، وقال "نحلالمسار  ا

وأذرع المقاومة العسكرية، لدينا موقف فلسطيني موحد رسمًيا وشعبًيا برفض صفقة القرن، ورفض خطة 
 سابقة".الضم، وأيًضا ببناء مشهد وموقف فلسطيني جديد قوي يختلف عن المرحلة ال

رف مطلًقا  حركة المسار الثاني لالستراتيجية هو المقاومة الشاملة، إذ نحن أمام عدو ال يعتال  سرئي  عدّ و 
بحقوقنا إال حينما تكون هناك قوة وهناك تراكم قوة وهناك استراتيجية مقاومة، مقاومة شاملة بكل أشكالها،  

عمل على بناء كتلة عربية  لالث هو  لمسار الثاوأوضح أن ا  ا وعلى رأسها المقاومة العسكرية.وفي مقدمته
لصفقة القرن، وتعمل على تعزيز صمود    إسالمية صلبة في المنطقة تدعم الموقف الفلسطيني في رفضه

الشعب الفلسطيني تحديًدا في القدس وفي غزة المحاصرة وفي المنافي وفي الشتات، وأيًضا تسند الموقف  
 أي ظرف من الظروف. ت رفض هذه الخطة تحالرسمي والفصائلي الفلسطيني الذي ي

  11/7/2020، موقع حركة حماس
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 أولويات ثالثحماس تعمل وفق .. باسهنية يعلن عن مؤتمر شعبي يجمعه بع 
التطورات  :  الدوحة أن  هنية  إسماعيل  "حماس"  اإلسالمية  المقاومة  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  أكد 

أولويات   3ر، مشيًرا إلى أن لدى حماس  طخية حالًيا هي األوالمستجدات التي تمر بها القضية الفلسطين 
جاء ذلك، خالل لقاء عقده رئيس المكتب    ن قضايا عدة.للتعامل مع هذا الوضع على األرض، متحدًثا ع 

 السياسي للحركة مع نخبة من اإلعالميين والصحفيين القطريين في العاصمة الدوحة.
 خطة الضم

قا اإلسرائيلية،  الضم  اوعن خطة  "اليوم  هنية:  وتداعيات  حلل  انعكاسات  الضم هي من  ديث عن خطة 
% من أراضي الضفة بما في ذلك منطقة  30لمعلن إلى ضم  قة القرن، وهذه الخطة تصل في مداها اصف

هذا    األغوار". الصهيوني، ومن  الكيان  الصراع مع  نقلة نوعية وتحول خطير في  أمام  "نحن  وأضاف: 
 مسار الصراع مع االحتالل". ياهنة هي األخطر فالمنطلق نرى أن اللحظة الر 

طيني؛ وهذا قد تحدثت عنه، أما الثاني فهو  وأشار إلى أن صفقة القرن تحركت في اتجاهين، األول فلس
إقليمي، حيث تسعى اإلدارة األمريكية و"إسرائيل" مع بعض األطراف إلى إعادة ترتيب المنطقة بما يخدم  

 ل" مكونا شرعيا في المنطقة.يئ، وأن تكون "إسرا أمن "إسرائيل" ومصالح أمريكا
 أولويات تعمل عليها حماس 3

أولويات لمواجهة الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية، وخطة الضم،    3وفق    وقال هنية، إن حركته تعمل 
وسليمة   صحيحة  أسس  على  المشروع  بناء  وإعادة  الفلسطيني  البيت  ترتيب  على  بالعمل  يتمثل  أوالها 

 فلسطينية، وهو أهم عامل في المواجهة.لالى ثوابت القضية ترتكز ع
تتعلق بكيفية مواجهة الخطة واالتفاق على وسائل النضال    أما األولوية الثانية، فبين رئيس حماس أنها

نضالنا   ممارسة  كيفية  على  لالتفاق  واحدة  على طاولة  للجلوس  إلى جهوزية حركته  مشيًرا  الفلسطيني، 
 تالل.الوطني إلنهاء االح 

وع مهم ثة، أكد أنها تتعلق بتنظيم العالقة مع عمقنا العربي واإلسالمي، وهذا موضية الثالو لوبشأن األو 
 لسببين؛ ألن القضية لها بعد عربي وإسالمي، وثانًيا أن لهذه الخطط تداعياتها على المنطقة ككل. 

وإن كان    ،إن كان في بدايتهوشدد هنية على أن التقارب بين قطبي الساحة الفلسطينية فتح وحماس، و 
نا موحدين استمرت االنتفاضة  رمزًيا، لكنه يشير إلى خطوة ما، "إسرائيل" تحسب لها حسابا، ألنه عندما ك

سنوات، وبنيت معادالت سياسية، وفرضت وقائع على األرض، وكذلك االنتفاضة الثانية التي   7األولى  
 . ة بالضفة الغربيةأدت لخروجها من غزة وغيرها من المدن الفلسطيني

الوساطات،   مشيرا وكشف عن وجود اتصاالت مباشرة بين فتح وحماس دون وساطات مع احترام هذه 
العبد   وأبو  "الرئيس محمود عباس"  أبو مازن  فيه  يخاطب  أفكار إلقامة مؤتمر شعبي  تداول جملة  إلى 

رة األولى  ملساوية وفتحاوية لونبه إلى وجود لقاءات بين قيادات حم  "إسماعيل هنية" الشعب الفلسطيني.
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سنوات. عشر  للت  منذ  المبادرات  مختلف  على  منفتحة  حماس  أن  على  هنية  مختلف  وشدد  بين  قريب 
 فصائل الشعب الفلسطيني، داعًيا إلى خلية تفكير استراتيجي فلسطينية وبحث خطة لمواجهة المستقبل. 

با سالمي الداعم  بي واإلر عرزة في الموقف الكما قال هنية، إن الدبلوماسية القطرية النشطة هي عالمة 
 بلغ أكثر من مليار دوالر.  . وأضاف أن الدعم المالي القطري لقطاع غزةللقضية الفلسطينية

 19/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بدران: مهرجان غزة سيؤسس لمرحلة وفاق بين حماس وفتح 
المهرجان الجماهيري الذي   س" حسام بدران إنقال عضو المكتب السياسي لحركة "حما:  الضفة الغربية

ال رئيس  من  كلٌّ  به  ورئسيخطب  عباس  محمود  الفلسطينية  حماس  سلطة  لحركة  السياسي  المكتب  يس 
 إسماعيل هنية، في غزة، سيؤسس لمرحلة وفاق بين الحركتين.

س وحركة فتح  وأضاف بدران في ندوة سياسية تضم قيادات من الفصائل الفلسطينية أنه يمكن لحركة حما
الفلسطينيةاصوالف التحرير  منظمة  وأن  برنامج سياسي مشترك،  على  تتوافقا  أن  الفلسطينية  تزال   ئل  ما 

 قادرة على استيعاب أحزاب جديدة.
يمتلكه   ما  أقوى  هي  توزيعها  وأماكن  الفلسطينية  المقاومة  ومشروعية  الوطنية  الوحدة  أن  بدران  وأكد 

يك الذي  األمر  وهو  األشالفلسطينيون،  احترام  الدولي.اق سبنا  والمجتمع  المقاومة    ء  تفعيل  أن  إلى  ونبه 
 ات داخلية تتعلق بمستوى ممارسة الحريات في الضفة الغربية. الشعبية يحتاج إلى ضمانات وتفاهم 

  21/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مشعل يطرح رؤية سياسية لمواجهة مشروع "الضم"
الفلسطينية إلى تغيير    حماسكة  ر حالسياسي السابق لدعا رئيس المكتب  :  الدوحة خالد مشعل، السلطة 

ورأى مشعل، في ورقة نشرها منتدى التفكير العربي    األمنية مع االحتالل.  تهاا وظيفتها، والتحلل من التزام
الوطنية".  والمسؤولية  الضرورة  تقتضيه  كخيار  وظيفتها، هو طرح جديد؛  السلطة  تغيير  "أن  لندن،    في 

فكير العربي، مطلع تموز/يوليو الحالي، رؤية سياسية من  راه معه منتدى التجأشعل، في حوار  ح موطر 
مواج الفلسطيني.أجل  الوطني  المشروع  وبناء  القرن"،  و"صفقة  اإلسرائيلي  )السلب(  الضم  مشروع    هة 

السياسية   الرؤية  مشعل-وتقوم  طرحها  الفلسطين  -كما  السلطة  وظيفة  تشكيل  إعادة  فكرة  بما  على  ية 
 ة على مواجهة انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي.ر د يجعلها قا

 27/7/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 هنية يدعو إلى بناء استراتيجية شاملة لمواجهة المخططات اإلسرائيلية 
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية في ذكرى إحراق المسجد  

إلى بناء استراتيجية وخطة شاملة مكونة من ثالثة أبعاد للتعامل مع المخططات   51  قصى المبارك الـاأل
 سرائيلية، ومواجهة األخطار االستراتيجية، وإنجاز مشروع التحرير والعودة وحماية المسجد األقصى.اإل

الدولية في ا القدس  ندوة سياسية نظمتها مؤسسة  الـوأوضح هنية خالل مشاركته في    ق اإلحر   51لذكرى 
طنية، وترتيب البيت  مسجد األقصى، أن البعد األول لالستراتيجية يتمثل في ضرورة استعادة الوحدة الو ال

الفلسطيني، واالتفاق على مرجعية قيادية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها على أسس  
 تضمن مشاركة الجميع. 

والحقوقية، وفي  ، الشعبية والقانونية واإلنسانية والسياسية  ةلي المقاومة الشاموبين أن البعد الثاني يتمثل ف
الع المقاومة  من  مقدمتها  لشعبنا  بد  فال  واإلرهاب،  والتدمير  القوة  منطق  على  قائم  العدو  ألن  سكرية، 

 مراكمة القوة، واعتماد المقاومة كخيار استراتيجي لطرد المحتلين. 
عربي  من أي وقت مضى بترتيب عالقاتنا بمحيطنا ال  رنحن مطالبون أكث  وعن البعد الثالث قال هنية: 

وأشار    منطقة من أجل دعم شعبنا وتعزيز صمود أهلنا في القدس.واإلسالمي، وبناء كتلة صلبة في ال
المسجد   له  تعرض  الذي  الحريق  يقل خطورة عن  وال  مؤلم،  اإلسرائيلي  اإلماراتي  االتفاق  أن  إلى  هنية 

 األقصى. 
 21/8/2020، حماسحركة موقع 

 
 هنية: مواجهة االحتالل تتطلب الوحدة والمقاومة وبناء تحالفات

س المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة  بيروت: أكد رئي
بصفقة  خطيرة عبر ثالثي يتحرك اليوم على األرض الفلسطينية محاوال ضرب التاريخ والجغرافية، متمثال  

 الضم )السلب( والتطبيع مع أشقائنا العرب. القرن وخطة
ناء العامين للفصائل الفلسطينية في رام هللا وبيروت: إن هذه وقال هنية خالل، كلمة له في اجتماع األم 

تحقيق   إلى  تهدف  منها،  المتولدة  والمشاريع  والخطط  القضية    3الصفقة  تصفية  أولها  خطيرة؛  أهداف 
بضرب  وتابع:  الفلسطينية  لالحتالل،    ركائزها.  مزعومة  عاصمة  إعالنها  عبر  القدس  "يحاولون ضرب 

ضية الالجئين خارج التداول السياسي والمفاوضات، وضرب األرض عبر  لعودة واعتبار قوضرب حق ا
ولفت إلى أن الهدف الثاني هو العمل على إنشاء تحالف إقليمي يمّكن الكيان اإلسرائيلي    صفقة القرن".

 عربية. لاغلغل في المنطقة من الت
بحي والحلفاء؛  األعداء  ترتيب مصفوفة  إعادة  الثالث هو  "الهدف  أن  إلى  إسرائيل جارة  وأشار  ث تصبح 

 وصديقة وحليفة وُترفع أعالمها، أما المقاومة والفصائل الفلسطينية فُينظر لها على أنها عدّو". 
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فلسطيني، ونحن كحركة لنا  لاا يتعلق بواقعنا  وقال: "نحن أمام منعطف تاريخي يمثل لحظة الحقيقية فيم
ا بعدم  خالل  من  نتمسك  واستراتيجيتنا  بإسر رؤيتنا  وأردف:  العتراف  األرض".  عن  التنازل  وعدم  ائيل 

القوة في   "إسرائيل عدو، وليست حليفة أو صديقة للمنطقة، وخيارنا يتمثل بالمقاومة الشاملة عبر تراكم 
 ردع للعدو". غزة التي استطاعت أن تبني نظرية

تبني    لصووا أن  استطاعت  "غزة  ق  استراتيجيةهنية:  اليوم ضاعفت  العدو، وهي  وتها  ونظرية ردع مع 
وأكد أننا "لسنا ضعفاء، ونستطيع    ومقاومتها أضعاف أضعاف، وهذا يشمل كل فصائل المقاومة هناك".

 أن نتحرك في إطار خطة شاملة في ثالثة مسارات مهمة".
نهاء االنقسام على كل األسس  ني، واستعادة الوحدة الوطنية، وإيطرتيب البيت الفلسالمسار األول هو ت
 وبناء موقف فلسطيني موحد ألنه هو الركن األساس في مواجهة مشاريع االحتالل. التي اتفقنا عليها، 

يًّا  وهذا المسار يتطلب االتفاق على برنامج سياسي موحد، ينهي العالقة مع أوسلو ويفتح عهًدا فلسطين
كما االتفاق على    جديًّا،  منظ  استراتيجيةيتطلب  وتفعيل  وتطوير  بناء  إعادة  وأيضا  كفاحية،  مة  نضالية 

 التحرير الفلسطينية حتى تضم الجميع. 
المسار الثاني هو المقاومة بكل أشكالها وألوانها بدءا من الشعبية والحقوقية واإلعالمية والسياسية وفي  

 . مقدمتها المقاومة العسكرية
تنا بمحيطنا بل العمل على بناء كتلة صلبة تتصدى لمخططات االحتالل ترتيب عالقا  وهالمسار الثالث  

 سرائيلي. اإل
وعن آليات تنفيذ ذلك، دعا هنية إلى تشكيل لجنة للبحث في تطوير مقاومتنا الشعبية وأدواتنا الكفاحية  

التصور   وتضع  الغربية،  الضفة  في  وخاصة  والخارج  الداخل  اليلالنضا  تراتيجيةسلالفي  كما    كفاحية.ة 
الفلسطينية التحرير  منظمة  وتطوير  لتفعيل  ثانية  لجنة  بإنشاء  الفلسطيني،    طالب  الكل  مشاركة  لتؤّمن 

الفلسطيني. إنهاء االنقسام  كيفية  لتبحث  فتح وحماس  بين  ابتدائية  تكون  أن  ثالثة ممكن  لجنة   وتشكيل 
محدد، والثاني الشراكة، والثالث   ينيكون لها جدول زمضوابط لذلك هي: أن    3ودعا هنية إلى وضع  

 لمرجعية لهذه اللجان. ا
  3/9/2020م، المركز الفلسطيني لإلعال

 
 نتمسك بأربع أولويات استراتيجية منها المقاومة والعودةهنية: 

حلة أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس إسماعيل هنية عن أربع أولويات للمر 
وت هنية جاء خالل لقاء ضم اآلالف من الالجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بير   مالقادمة. كال

 .4/9/2020الجمعة 
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عودة  رأسها  وعلى  ثوابتنا،  من  أي  عن  نتنازل  ال  أن  األولى  "األولوية  فقال  األولويات  هنية  ولّخص 
بإسرائيل، نسير مع الكل   فر رر اليوم: لن نعتالالجئين إلى القرى والمدن التي هجروا منها، وكذلك أك
 ن شبر واحد من أرضنا". الفلسطيني لكن بشرطين: ال اعتراف بإسرائيل، وال تنازل ع

لكن   أشكالها،  بكل  مقاومة  نؤيدها،  نحن  مقاومة  المقاومة، وأي  تنازل عن  "ال  الثانية فهي  األولوية  أما 
مة شعبية أو غيرها ال تتعارض مع  و االمسلحة، وأي مق  نؤكد في مقدمة المقاومة وذروة سنامها المقاومة

الخيار االستراتيجي مع هذا العدو هو المقاومة، وهذا   المقاومة المسلحة، لم تعد هناك أي أوهام سياسية،
 شعبنا في لبنان هو يقاوم طالما يرفض التهجير والتوطين، ومقاوم طالما متمسك بحّق العودة". 

ل األساس لدفع ل قوة من أجل الوحدة الوطنية، ألن العامكبثالثة "هي العمل  وأشار إلى أن األولوية ال
الوطنية الوحدة  هو  كل  المخاطر  وفي  فتح  في  إخواننا  موقف  وأثّمن  الكثيرة،  المشتركات  على  والبناء   ،

الفصائل، ونقول ألهلنا ليست وحدة وطنية بين غزة والضفة فقط، هي وحدة وطنية بين كل القوى وفي 
 الخارج ال يقل استراتيجية عن دوره في الداخل". ان، دور شعبنا فيكل مك

 يب عالقتنا باألمة العربية واإلسالمية". وتابع أن "األولوية الرابعة هي ترت
ومحروم  جدًا،  قاسية  اإلنسانية  ومأساتها  صعبة  أوضاعها  لبنان  في  "المخيمات  أن  على  هنية  وشدد 

ي سنبقى له مظلة، وسنقتسم معه لقمة العيش  ن يار، شعبنا الفلسطالفلسطيني من الوظائف والتملك واإلعم
مع اإلخوة المسؤولين في لبنان، وقلنا آن األوان لتوفير متطلبات  حتى العودة، وتحدثنا من خالل لقاءاتنا  

المسؤولين". مع  األمور  وسنتابع  لبنان،  في  الفلسطينيين  لالجئين  الكريم  تقديم    العيش  عن  هنية  وأعلن 
 لتنفيذ مشاريع في مخيمات لبنان. مبلغ مليون دوالرالحركة 

 4/9/2020، موقع حركة حماس
 

 اء خرج بثالثة مسارات وسننطلق بقوة لتطبيقهاالعاروري: مؤتمر األمن
صالح العاروري أن مؤتمر "األمناء العامين" تميز بكونه    حماسأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة  

الفلسطيني في الداخل والخارج، والتزام أطروحاته بسقف    ب عمولية تمثيله للشلقاء فلسطينيًا خالصًا، وبش
 فلسطينية. وطني ملتزم تجاه القضية ال

وبين العاروري أن أبرز مخرجات اللقاء تمثلت في مسارات ثالثة، أولها االتفاق على قيادة وطنية ميدانية  
ل في العمل الثاني تمث  راوأوضح أن المس  ي.ممثل فيها جميع القوى الفلسطينية لقيادة النضال الفلسطين

االنقسام، مشي وإنهاء  الوحدة  لتحقيق  فعالة  آلية  تشكيل  االتفاق على  على  الثالث هو  المسار  أن  إلى  را 
الفلسطيني في منظمة التحرير خالل   وأكد   أسابيع.  5إنجاز رؤية متفق عليها وتطبيقها لتوحيد الشعب 

 مسارات وبإجماع فلسطيني. لاقوة لتحقيق هذه  العاروري أن حركة حماس تنطلق بكل
 4/9/2020، موقع حركة حماس
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 المصالحة وسط ما تتعرض له القضية  العاروري: ال خيارات بديلة عن
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، اإلثنين، إننا ال نملك ضمانات لنجاح  

أخ خيارات  لدنيا  ليس  لكن  المصالحة،  تتعرض  مسار  ما  وسط  الفلسطينية.   هلرى  وأضاف    القضية 
ماس وفتح سياسية وليست شخصية وبدأنا بالعمل  العاروري في لقاء مع قناة الميادين أن الخالفات بين ح

ميدانًيا مًعا. وسنبذل كل جهدنا صادقين إلنجاح مسار مؤتمر األمناء العامين وأشار إلى أنه تم االتفاق  
 ة الشعبية وتطوير منظمة التحرير وإنهاء االنقسام.  مو جان لتفعيل المقاعلى ثالثة مسارات عبر ل

ثال على  اتفقنا  بالقول:  خالل  وأوضح  من  الضم  خطة  مواجهة  األول:  التحديات،  لمواجهة  مسارات  ثة 
تشكيل قيادة فلسطينية موحدة. الثاني: تشكيل هيئة مختصة لتقديم تصور عملي بتاريخ وخطوات محددة 

إلعاأسابي  5خالل   مع  وبناء  تضم ظن دة  بحيث  التحرير،  االنقسام    مة  إنهاء  الثالث:  بينما  الجميع. 
 الفلسطيني.  
روسيا أبلغت حماس رغبتها بعقد اجتماع للفصائل في موسكو ونحن جاهزون لذلك. حسب    وكشف أن

ن اللبناني  تأكيده. وباإلشارة إلى العالقة بالقوى في المنطقة، أكد أن تركيا وقطر ومصر ورئيس البرلما
 ي شجعوا على عقد مؤتمر األمناء العاميين للفصائل.ر ب نبيه 

 7/9/2020، فلسطين أون الين
 
 ية يدعو لحكومة وحدة تمهد إلنهاء االنقسامهن
إلى تشكيل :  محمد ماجد   -  غزة السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، األحد،  المكتب  دعا رئيس 

مح بمهام  فلسطينية  وطنية  وحدة  مدخال  حكومة  لتكون  االنقسام.إلددة  تلفزيون    نهاء  مع  لقاء  وفي 
ة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتولى ثالث  قال هنية إن "حكومة وحد و ،  بيروت "فلسطين" من  

 مهمات يمكن أن تكون مدخال إلنهاء االنقسام الفلسطيني".
الفلس السلطة  مؤسسات  "توحيد  في  تتمثل  الحكومة  مهام  أن  هنية  غوأوضح  الضفة  في  ، ةز طينية 
 ظمة التحرير(".نوالتحضير إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية وثم المجلس الوطني )برلمان م 

وتابع هنية، أن المهمة الثالثة لحكومة الوحدة ترتبط في "إنهاء الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع  
المحتلة".  "أعتقد هذا ساد وز   غزة ومواجهة االحتالل ومخططاته في الضفة  دة(  )تشكيل حكومة وح  له: 

 ألن عندنا اتفاقيات كثيرة تم الحديث فيها حول هذا الموضوع".
الفصائل   قادة  اجتماع  عن  انبثقت  االنقسام،  إنهاء  كيفية  في  بالبحث  تتعلق  لجنة  أن  إلى  وأشار 

 امن، الخميس. الفلسطينية، الذي عقد في مدينتي رام هللا والعاصمة اللبنانية بيروت، بشكل متز 
عمل على  وأردف: "من أهداف االجتماع ال  هنية، أن اجتماع الفصائل "جاء في "مرحلة دقيقة".  ربتواع

 إنقاذ المشروع الوطني، وتحصين البيت الفلسطيني وعدم السماح الختراقه من أي جهة كانت". 
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  ة ي األمريك   -رائيليةمن ناحية أخرى، دعا هنية، إلى خطة فلسطينية؛ من أجل التصدي للمخططات اإلس
والمطلوب )هو(   وشدد هنية على أن القدس هي "القضية المحورية،  التي تستهدف مدينة القدس المحتلة.
 التصدي للمخططات التي تستهدفها".

األمريكية   البلطجة  بفعل  سياسية  لمجزرة  "يتعرض  الفلسطينيين  الالجئين  عودة  حق  إن  هنية    -وقال 
 والتهجير".ا( تتعاطى مع الوطن البديل همم يسض األطراف )لوتابع أن "بع اإلسرائيلية".

 7/9/2020 ،لألنباءناضول وكالة األ 
 

 مسارات إلنهاء االنقسام بين الضفة والقطاع 3هنية: 
السي المكتب  الحركة تعمل على خطة  اسي لحركة حماس، إسماعيل هنية،  قال رئيس  الثالثاء، إن  يوم 

اء االنقسام بين ية وتفعيل منظمة التحرير وإنهبعلش زيز المقاومة امسارات وهي تع  3وطنية ترتكز إلى  
أسابيع للجان المشكلة    5عبر قناة "المنار" اللبنانية: "أعطينا مهلة  غزة والضفة. وأضاف هنية خالل لقاء  

 لدراسة الملفات الثالثة سابقة الذكر". 
ايجابية ومطلوب من    االجتماع، أجواء  وحول اجتماع األمناء العامون، قال هنية إن "األجواء التي سادت 
وت واألمة".  الشعب  أمام  تاريخية  مسؤولية  تتحمل  أن  رأسها  ابع  القيادات  وعلى  تحديات  "أمامنا  هنية: 

تصفية   يريدون  "األمريكان  أن  إلى  إضافة  الفلسطيني،  الصف  توحد  يريد  ال  فهو  اإلسرائيلي  االحتالل 
"س  بقوله:  هنية  وأكد  الفلسطينية".  فلسطين القضية  بصف  هذه    ينواجه  القضية  محبي  وبإسناد  موحد 

لى أن "حركة حمـاس تتبنى المقـاومة الشاملة وعلى  التحديات وسنثبت أننا قادرون على التوحد". وأشار إ
 رأسها المسلحة".

لنا يمثل شيء كبير فهو عاصمة المقاومة وحاضنة الجرح   بالنسبة  "لبنان  وفي سياق منفصل، أكد أن 
نتد الفلسطيني" "ال  مضيفا:  والمقـاومة   لخ،  اللبناني  الشعب  نحب  ونحن  الداخلي  اللبناني  الشأن  في 

د هنية على أنه "ال يوجد أي مبرر التفاق السالم بين إسرائيل واإلمارات"، مطالًبا األخيرة  اللبنانية". وأك
 بالتراجع عنه"، كما دعا السعودية بأال تذهب في اتجاه التطبيع". 

ن في السعودية فنحن ضيوف على أشقائنا  اإلخوة الفلسطينيين المعتقلي  نج عضرورة اإلفرا  كما ودعا "إلى
 ن أي دولة"، كما قال.وال نتدخل بشؤو 

سنوات ووجدنا منها كل الدعم، رئاسة وحكومة وشعبًا، سورية    10وبشأن سوريا، قال: "أقمنا في سوريا  
 . للشعب الفلسطيني"القوية والموحدة والمستقرة هي باألساس قوة واسناد 

 8/9/2020ن، فلسطين أون الي
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 " صفقة القرن "هنية: ثالثة مسارات لمواجهة 
ث »منظمة حاليًا،  لواء  تحت  المنضوية  تلك  سواًء  الفلسطينية،  الفصائل  عليها  تعمل  مسارات  ثالثة  مة 

هنية،  التحرير« أم تلك التي هي خارجها. بحسب رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل  
الفلسطيني،   صحافيين لبنانيين وعربًا، فإن هذه المسارات تبدأ باستعادة الوحدة وإنهاء االنقسام  خالل لقائه

مرورًا ثانيًا بوضع برنامج سياسي مشترك يقطع مع مرحلة أوسلو ويعتمد على المقاومة، وصواًل ثالثًا إلى  
 سالمي«.إلا« وحركة »الجهاد إعادة بناء »منظمة التحرير« لتنضّم إليها كّل من »حماس

االنقسام وتفعيل المقاومة في    وأكد هنية نجاح مؤتمر األمناء العامين في وضعه تصّورًا متكاماًل إلنهاء
الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن حملة االعتقاالت التي َشّنها العدو في الضفة سببها التقارب بين  

الم»فتح« و«حماس«، كاشفًا أن سلطات اال َهّددت  أنشطة تعحتالل  بالسجن في حال شاركوا في  قلين 
 مشتركة بين الفصيلين. 

الصحاف  مع  لقائه  على  وخالل  مشّددًا  المنطقة،  دول  مع  حركته  عالقات  إلى  العبد«  »أبو  تطّرق  يين، 
ومي  أهمية دور سوريا، ومعتبرًا أنه »ال يمكن ألّي فلسطيني أن يتجاهل سوريا، ال تاريخها وال عمقها الق

قيادة حماس لعشر سنوات، ونحن نسّجل ذلك لسوريا وللشعب السوري وللحكومة وللرئاسة    اوال استضافته
المناسب   غير  »من  إن  هنية  قال  السورية،  بالدولة  لالتصال  مبادرة  هناك  كانت  إذا  وعّما  السورية«. 

 الحديث عن ذلك في اإلعالم حاليًا، ولكّل حادث حديث«.
 12/9/2020ت، ، بيرو خباراأل

 
 ية متفق عليها مع فتح بإسطنبول إنضاج رؤ  حماس: جرى 

ف وحماس  فتح  حركتي  من  قياديان  وفدان  إسطنبول. التقى  في  فلسطين  لدولة  العامة  القنصلية  مقر    ي 
األمناء  انطالقا من مخرجات مؤتمر  اللقاء جاء  إن  الخميس،  بيان صحفي مشترك  الحركة في  وقالت 

البحث حول المسارات التي اتفق عليها فيه مطلع    زني المستمر، وتركالعامين وفي إطار الحوار الوط
اللقاء إنضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين  وأض  هذا الشهر في رام هللا وبيروت. افت أنه جرى خالل 

 على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية. 
ع  والرسمي  النهائي  اإلعالن  بأن  الوطنيونوهت  التوافق  سيتم تحت رعاية    ن  العامين  األمناء  لقاء  في 

ل من أكتوبر، بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد  د عباس على أن ال يتجاوز األو الرئيس محمو 
وتقدم وفدا حماس وفتح في ختام اللقاءات بالشكر والتقدير لإلخوة في تركيا قيادة وشعبًا    المؤتمر مباشرة.
 ناد والعمل الدؤوب إلنجاح اللقاء. سإلاعلى ،  فة الكريمةعلى االستضا

 24/9/2020، موقع حركة حماس
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 ال يوجد تحديد لموعد االنتخابات وال لكيفيتها قدس العربي":لـ"ال أبو مرزوق 
إسماعيل جمال: في تصريح خاص لـ”القدس العربي”، أكد عضو المكتب السياسي لحركة    -  إسطنبول

ع االنتخابات في لقاء إسطنبول، قائال إنه “تم التوافق و ض، أنه جرى طرح مو حماس، موسى أبو مرزوق 
اال حول  الحوار  تفاصيل  )انتخابات  على  وتفاصيل  الرئاسة  )انتخابات(  في  والبحث  التشريعية  نتخابات 

لبحث ملف   المقبل  أكتوبر  لقاء آخر سيجري مطلع شهر  أبو مرزوق عن  الوطني”، وكشف  المجلس( 
 االنتخابات.

لـ”  ىفون مرزوق  العربي”  لاأبو  “ال  قدس  وقال  إسطنبول،  لقاءات  المقبلة خالل  االنتخابات  موعد  تحديد 
ولكن ذكرت كفكرة”، وذلك يوجد   التفصيلي عنها  الحديث  يتم  ولم  لكيفيتها  االنتخابات وال  لموعد  تحديد 

توافق مؤكد على   بنبرة تختلف عن تلك التي تحدثت بها قيادات أخرى من حركة فتح وأكدت فيها وجود 
 راء االنتخابات والحديث عن مرسوم رئاسي قريب لتحديد موعد االنتخابات. جإ

سؤال حول الضمانات التي يمكن أن تمنع نجاح المصالحة كما جرى في مرات كثيرة سابقة  وردًا على  
ولكن هناك  والخطوات المقبلة المتوقعة، قال أبو مرزوق “طبيعي أن االنتخابات ال يعارض أحد إجرائها  

 ليمية وأخرى لها أثر كبير على موضوع االنتخابات وكل ذلك بحاجة الى دراسة”.قإأطراف 
 25/9/2020، العربي، لندن القدس

 
  بالتزامن  كل المناطقبعادة بناء النظام السياسي من خالل انتخابات شاملة إلحماس تدعو 

رات الحالة الوطنية بعد و طخاصة المتعلقة بتأنهت قيادة حركة المقاومة اإلسالمية حماس اجتماعاتها ال
م في رام هللا وبيروت، 3/9/2020طينية بتاريخ  صائل الفلساالجتماع المهم الذي عقده األمناء العامون للف

الثالثاء   بتاريخ  فتح  حركة  في  اإلخوة  وبين  بيننا  اسطنبول  في  عقد  الذي  الثنائي  الحوار  تاله  والذي 
الشامل، وتمخض عنه مسودة تفاهم بين  الفلسطيني    رام كمقدمة للحو 2020سبتمبر    23و    22واألربعاء  

 كافة. وفدي الحركتين لعرضها على الفصائل
 وقد خلصت اجتماعات قيادة الحركة إلى ما يلي:

أننا  1 التحية لشهداء شعبنا األبرار، وأسراه األحرار، وجرحاه األبطال، مؤكدة  التحية كل  القيادة  . توجه 
وال العهد  بخياعلى  متمسكة  وعاصمتها    روعد،  المستقلة  دولتنا  وإقامة  فلسطين  تحرير  حتى  المقاومة 

بوابة السماء، ومجمع األنبياء، حيث المسجد األقصى المبارك أولى القبلتين وثالث  القدس، درة التاج، و 
 الحرمين الشريفين. 
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الوطنية    لئمعروض على الفصا   . تبارك قيادة الحركة التفاهم الذي تم بين وفدي الحركتين، وتؤكد أنه2
ليس بدياًل عن الحوار   -ميته على أه-كافة لمناقشته، فالحوار الثنائي بيينا وبين اإلخوة في حركة فتح  

 الشامل، بل هو مقدمة له بغرض التسهيل والمضي إلى األمام. 
تحاك ضد قض3 التي  والمؤامرات  الصفقات  لكل  التام  الحركة من جديد رفضها  قيادة  تؤكد  ية شعبنا  . 

أمام هذه تاريخية غير القابلة للتصرف، وستقف حماس مع الكل الوطني الفلسطيني، سدًا منيعًا  لاوحقوقه  
 المؤامرات التي تستهدف شعبنا وقضيته العادلة.

السياسية  4 القوى  ولكل  ولفتح  لحماس  وإلزامي  استراتيجي  خيار  الوحدة  وإنجاز  الوطنية،  الشراكة   .
الضمان الوحيد لتحقيق حلم شعبنا في التحرير والعودة وتطهير   ل عن الوحدة، وهيوالمجتمعية، فال بدي
 األرض والمقدسات. 

تجلى الشراكة الوطنية في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني كاماًل على أسس ديمقراطية سليمة،  . ت5
المقدمة وفي  المناطق،  كل  في  والنزيهة  والحرة  الشاملة  االنتخابات  خالل  المح  من  القدس  ة،  لتمنها 

ي مختلف المؤسسات وبالتزامن وبالتوافق الوطني بما يضمن مشاركة الجميع دون استثناء، فالمشاركة ف
التحرير   منظمة  من  بدءًا  والخارج،  الداخل  في  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  لكل  حق  الوطنية  والمرجعيات 

 الفلسطينية وكل األطر والمؤسسات المنبثقة عنها. 
الشراكة وإنجاز الوحدة، وستقدم كل ما يلزم في سبيل  ستعمل بكل قوة لتحقيق    الحركة أنهقيادة ا. تؤكد  6

 ى يقف شعبنا صفا واحدا في مواجهة المحتل الغاصب الذي يدنس األرض والمقدسات. ذلك، حت
العاروري  7 صالح  االخ  المكتب  رئيس  نائب  برئاسة  السياسي  المكتب  من  لجنة  الحركة  قيادة  .وكلفت 
 حركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية. متابعة الحوار معل

ة وإشاعة أجواء الحريات وتكريس التعددية وإنهاء الملفات  . تؤكد القيادة ضرورة تهيئة األجواء الداخلي8
العالقة كافة لنجاح مسار الوحدة والشراكة والمصالحة بما يضمن المضي دون عقبات، وبما يزيد من ثقة  

 وطنية. لافي تحقيق الوحدة شعبنا بالجدية 
نطالق في العمل الميداني دون  . تدعو قيادة الحركة إلى البدء فورًا بتشكيل هيكلية القيادة الموحدة واال9

 تردد. 
. تدعو قيادة الحركة إلى ضرورة اإلسراع في عقد جلسات الحوار الفلسطيني الشامل بمشاركة الجميع  10

ق الشراكة والمصالحة، لننطلق موحدين في  قحق الوطنية التي ت لالتفاق بشكل نهائي على خريطة الطري
ذي يحتل أرضنا، ولنفشل كل مؤامرات تصفية القضية، وننهي  بناء مؤسساتنا الوطنية، ومواجهة عدونا ال

 حصار غزة، ونوقف الهرولة نحو التطبيع الرخيص مع االحتالل المجرم. 
 3/10/2020موقع حركة حماس، 
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 مة التحرير سيكون تحت مظلة منظ ينبيت الفلسطييب ال: ترت قيادي في حماس
، إن هناك توافقا بين حركتي "فتح" و"حماس"، وكافة قال القيادي في حركة "حماس" حسام بدران:  رام هللا

الفصائل، حول ضرورة إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، في كافة المحافظات، 
تر  بهدف  القدس،  في  الفلسطخاصة  البيت  باعتبارها  ني تيب  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مظلة  تحت  ي، 

الشرعي والوحيد لشعبنا. بدران في حديث    الممثل  ن هناك  أ"صوت فلسطين"، اإلثنين،    إلذاعةوأضاف 
استحقاقات ال بد من العمل عليها لتوحيد المؤسسات الفلسطينية واعطاء أمل حقيقي، مؤكدا أن شعبنا  

 السياسي.  هر قيادته وبرنامجوحده من يختا
ع  بديلة  ليست  و"حماس"،  "فتح"  بين  الثنائية  والحوارات  اللقاءات  أن  الفصائل، وأوضح  كافة  لقاءات  ن 

مشيرا الى أن حماس تواصلت مع الفصائل في الوطن والخارج بهدف االتفاق على انهاء االنقسام وبحث  
و  والضم  االحتالل  وانتهاكات  القرن  مواجهة صفقة  السبل  وكافة  القضية  حتالتطبيع  تواجهها  التي  ديات 

 الفلسطينية. 
 5/10/2020(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 مشاورات فصائلية فلسطينية موسعة لمواجهة تصفية القضية حماس: 

حركة   الفلسطينية؛    حماسأفادت  والفصائل  القوى  مع  موسعة  مشاورات  أجرت  أنها  صحفي  بيان  في 
طريق    للوصول خارطة  الفلسطينية. للإلى  الحالة  وترتيب  الفلسطينية،  للفصائل  العامين  األمناء    قاء 

المتح التحرير  وأوضح  منظمة  أبرزها  ملفات؛  عدة  بحثت  المشاورات  أن  قاسم  حازم  الحركة  باسم  دث 
ال لتصفية  الهادفة  المتعاظمة  المخاطر  لمواجهة  ميدانيا  الشعبية  المقاومة  وتفعيل  قضية  ومؤسساتها، 

 الفلسطينية. 
تحصينها، موضحا  وأشار قاسم إلى أن االتصاالت مع القوى السياسية هدفها تعزيز التوافقات الوطنية و  

 أن حماس أجرت سلسلة من االتصاالت مع عدة دول في المنطقة إلحاطتها بالوضع.
 6/10/2020، نت.الجزيرة

 
 ر لى ثالثة محاو موسكو ترتكز عفي  أبو مرزوق: وفد من حماس يجري محادثات 

حركة يجري اليوم، وفد من حركة »حماس« يضم نائب رئيس المكتب السياسي لل:  رائد جبر  -  سكوو م
ميخائيل  الروسي  الخارجية  وزير  نائب  مع  محادثات  بدران،  حسام  والقيادي  مرزوق  أبو  موسى 

 بوغدانوف..
ثة محاور، الالمحادثات، على ثوقال أبو مرزوق لـ»الشرق األوسط«، إن الوفد يسعى إلى التركيز خالل  

إطار لقاءات الفصائل    األول هو اطالع الجانب الروسي على تطورات الوضع الفلسطيني الداخلي، في
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ذلك  في  بما  باإلصالحات،  والبدء  المصالحة  مسار  لدفع  إليها  التوصل  تم  التي  والتوافقات  الفلسطينية 
والمحور   الفلسطينية.  لالنتخابات  التحضير  صعيد  حعلى  سيكون،  مع    لو الثاني،  الروسية  العالقات 

قطا إلى  إنسانية  مساعدات  قدمت  كانت  موسكو  أن  خصوصا  وتأمل  الحركة،  مرة،  من  أكثر  غزة  ع 
الحركة في تعزيز التنسيق والتعاون في المجاالت المختلفة. والمحور الثالث، يتعلق بالوضع حول ملف 

 دولي.لامتواصلة للقانون التسوية السياسية، واالنتهاكات اإلسرائيلية ال
يارته بلقاء مع السفير  وفي انعكاس للوضع بعد إطالق مسار المصالحة الفلسطينية، استهل الوفد أمس، ز 

الفلسطيني لدى روسيا االتحادية عبد الحفيظ نوفل، وهو األمر الذي لم يكن يجري في الزيارات السابقة  
 لوفود »حماس« إلى العاصمة الروسية.

 9/10/2020، لندن، طالشرق األوس
 

 هنية يبحث مع النخالة آخر تطورات الحوار الوطني الفلسطيني 
إسماعيل هنية، واألمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد    حماسياسي لحركة  بحث رئيس المكتب الس

 النخالة، مستجدات الحوار الفلسطيني. 
اء االنقسام على قاعدة  هنوطنية وإلوحدة البمسار ا  على التمسكوأكدا في اتصال هاتفي، اليوم الخميس،   

ضمن   السلطة  ومؤسسات  والمنظمة  الميدان  في  الكاملة  عليها،  الشراكة  المتفق  السياسية  المرجعيات 
واستكمال هذا الحوار قريبا في القاهرة بين مختلف الفصائل؛ للتوصل إلى اإلطار الشامل للرؤية الوطنية  

والنخالة، هنية  واتفق  الت   الفلسطينية.  استمرار  الفصائل؛  سنعلى  بقية  ومع  الحركتين،  بين  والتشاور  يق 
 عبنا في الداخل والخارج. وليته لشلتحصين االتفاق الوطني وشم

والتطور    اإلسالمي"،  و"الجهاد  "حماس"  بين حركتي  والمتينة  الراسخة  بالعالقة  اعتزازه  عن  هنية  وعبر 
 سة.ايين المقاومة والساالستراتيجي لهذه العالقة التي انعكست في مياد 

  8/10/2020فلسطين أون الين، 
 

 العامين للفصائل أبو مرزوق: موسكو ترحب باستضافة لقاء األمناء 
العامين   األمناء  لقاء  باستضافة  ترحيب موسكو  أبو مرزوق  د. موسى  "حمـاس"  القيادي في حركة  أكد 

في تغريدة على حسابه    ق ة. وقال أبو مرزو للفصائل الفلسطينية تدعيما للوحدة الوطنية والشراكة السياسي 
مبعوث الرئيس بوتن للشرق األوسط، عن   في تويتر: "في زيارتنا لروسيا عّبَر السيد ميخائيل بوغدانوف

والشراكة  الوطنية،  للوحدة  تدعيمًا  الفلسطينية،  للفصائل  العامين  األمناء  لقاء  باستضافة  ترحيب موسكو 
 ية. ن يية للقضية الفلسط السياسية، ومواجهة مشاريع التصف 

  11/10/2020، فلسطين أون الين
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   المقبلةاالنتخابات  قائمة مشتركة فيتشكيل حماس وفتح تدرسان هنية: 
"تغييرات   حدوث  استشعرت  حركته  إن  هنية،  إسماعيل  حماس،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  قال 

كة فتح بهدف  ر حة الفلسطينية مع  إيجابية" على األرض في الضفة الغربية كنتيجة لمحادثات المصالح
 تشكيل حكومة وحدة وطنية. 

موقع "ميدل إيست آي" ديفيد هيرست في إسطنبول: "ما  وأضاف "هنية" خالل حواٍر أجراه رئيس تحرير  
نسمعه من قادة في الجلسات المغلقة هو تأكيدهم أهمية مشاركة حماس، ألن حماس لديها الحق في أن 

اليومية اإلدارة  في  الحكومة".  تشارك  واستباق    لشؤون  التفاؤل  في  مبالغًا  أبدو  أن  أريد  "ال  هنية:  وقال 
 ء إيجابية، والتحديات هائلة وما زلنا في بداية الطريق". األحداث، ولكن هناك أشيا

 ثالثة عوامل جعلت عباس يعيد التفكير بالعالقة معنا
عليه"، مشيرًا    ةبو مازن للمراهنوشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على أنه "لم يبق شيء أل 

التفكير في مقاربته يبق ألبو مازن  "ماسمع ح  إلى أن ثالثة عوامل أجبرت عباس على إعادة  لم  أوال، 
شيء يراهن عليه، ثانًيا، يشعر أبو مازن بإهانة شخصية من األمريكيين واإلسرائيليين، ثالثا، كان هناك 

وتابع هنية: "هذه    الى سالم مع اسرائيل".  لصمة التحرير والتو قرار من جامعة الدول العربية بتجاوز منظ
إلى إيجاد نهج جديد. من هنا جاء رده اإليجابي على مبادرة    العوامل جعلت أبو مازن يعتقد أنه بحاجة

 حماس".
قائمة مشتركة في االنتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل    تشكيل  وقال هنية: إن حماس وفتح تدرسان

 .2006ت اباألولى منذ انتخا للمرة 
بين منظمة التحرير    1993وأوضح هنية، أن حماس برأها انهيار عملية أوسلو للسالم، على أساس اتفاق  

اإلسرائيلية على جزء   العسكرية  السيطرة  لكنه رسخ  الفلسطينية،  السلطة  أنشأ  الذي  وإسرائيل  الفلسطينية 
المستو  توسيع  بوقف  وفشل  الغربية  الضفة  من  اإلسرائيليةكبير  السياسي   .طنات  المكتب  رئيس  وتابع 

ب أوسلو  فيه، حملت  أُعلن  الذي  اليوم  "منذ  األول لحركة حماس:  اليوم  منذ  فاشلة  تدميرها، وكانت  ذور 
وشدد على أن أوسلو ماتت بعد مقتل كل من الموقعين عليها،   ألنها كانت اتفاقية أمنية وليست سياسية".

 ياسر عرفات.   سحق رابين، والرئيرئيس الوزراء اإلسرائيلي إس 
عباس   محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  مازن"  "أبو  هنية:  أعلن  نفسه،  هو  وقال  أوسلو،  هندس  الذي 

وأضاف: كان بإمكاننا توفير الوقت لو اعترفت   التخلي عن أوسلو، وبالتالي، نعم، نشعر بأننا مبررون". 
 ؤس الذي تحملوه".بلنقذنا شعبنا من االسلطة الفلسطينية مبكرًا بهذه الكارثة، لكنا أ

ها لقبول دولة فلسطينية على  وأوضح، أنه حتى عندما أصدرت حماس وثيقة سياسية تعبر عن استعداد 
 فإنها فعلت ذلك بشرط عدم التنازل عن حقوق الفلسطينيين.  1967أساس حدود عام 
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 التطبيع 
ي تعترف بإسرائيل وتطبيع  تلالدول العربية ا  وحول التطبيع مع إسرائيل، قال هنية، إن التاريخ لن يرحم

قة يبرمها بلد عربي مع إسرائيل سوف وأوضح أن "أي صف  العالقات معهم، كما أن الشعوب ال تنسى.

 يعرض ذلك البلد للخطر في آخر المطاف".
رغب  وتابع هنية: "نحن نعرف القادة اإلسرائيليين أفضل منهم. نحن نعلم كيف يفكرون"، وقال: إننا ال ن 

وسائ أنهم    لبرؤيتكم  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  ألشقائنا  نقول  أن  ونود  إسرائيل،  لمشاريع  عبور 
عسكري   قدم  موطئ  إلى  السعي  هي  الوحيدة  إسرائيل  مصلحة  ألن  االتفاقات  لهذه  نتيجة  سيخسرون 

إيران". من  القريبة  المناطق  في  ال    واقتصادي  كبوابة.  بلدك  "سيستخدمون  هنية:  نرى  وأردف  أن  نريد 
 ات تستخدم كقاعدة انطالق إسرائيلية". ر ااإلم

 اتصاالت حماس بدحالن 
ال يحيى  إن  هنية:  في وقال  دحالن  محمد  القيادي  مع  محادثات  أجرى  غزة،  في  حماس  زعيم  سنوار، 

وقال هنية لم يكن    في وقت تم فيه تجميد العالقات مع عباس والسلطة الفلسطينية.  2017القاهرة في عام  
 القضية الفلسطينية، حول أي قضايا سياسية بما في ذلك شكل  قنقاش على اإلطال  هناك

أي ساعد  دحالن  أن  عدة وأضاف:  مع  قضايا  تسوية  على  ووافق  مصر  مع  حماس  عالقات  في  ضا 
ألف دوالر، لكل منهم، وخمسة ماليين دوالر    50، ودفع لهم حوالي  2007عائالت فقدت أبناءها في عام  

 في المجموع.
 بادل الت صفقة

ي أكد هنية، أن مصر تجري حاللق بص عتوفيما  تبادل األسرى مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي،  يا  فقة 
ولفت إلى أن وفدًا مصريًا نقل مطالب حماس إلى   مفاوضات بشأن مقترح لتبادل األسرى مع إسرائيل.

 الجهة األخرى، ومازالت حماس تنتظر تلقي "ردا واضحا".
ُيشن على غزة، محذًرا    ي أمستعدة لمواجهة    وأكد هنية أن حركته من أن أي حرب قادمة  هجوم جديد 

 دولة االحتالل". ستكون "تكاليفها مرتفعة على 
وتابع هنية: "في غضون ست سنوات أصبحت قدرات حماس أفضل كثيًرا ولدينا مفاجآت للعدو. لذا فإن   

 .شن الحرب ليس قرارا سهال بالنسبة إلسرائيل. ستكون مكلفة "
 التالي:  ص على الرابطنلولالطالع على ا

https://www.middleeasteye.net/news/palestine-hamas-ismail-haniyeh-interview-full-

transcript   
 13/10/2020، وكالة سما اإلخبارية، 12/10/2020، آي"موقع "ميدل إيست  
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 فتح موقفنا في حماس هو الوقوف إلى جانب :  أبو مرزوق 
المكتب   رام هللا: التي    السياسي لحركة  قال عضو  الظروف الصعبة  أبو مرزوق، إن  »حماس« موسى 

الفل السلطة  بها  وتغ تمر  واإلسرائيلي  األميركي  الجانب  مع  »فتح«  وحركة  اإلقليم سطينية  المحيط  ي ير 
 وحدة الوطنية. والعربي، واألزمة المالية التي تعصف بها، حّتمت عليها السير في مسار ال

: »ال يوجد أمام السلطة خيار إال االنفتاح  حات إلذاعة »صوت األقصى«وأضاف أبو مرزوق في تصري
  من أجل تجاوز هذه   طيني، وموقفنا في )حماس( هو الوقوف إلى جانب حركة )فتح(نحو الشعب الفلس

الف القضية  إنهاء  لمقاومة خطط  الفلسطيني  الشعب  قوى  كل  واستنهاض  أبو    لسطينية«.المرحلة،  ولفت 
الجانب اإلقليمي والدولي كما كان في السابق، وهو  لمصالحة لم يعد محتَضنًا من  مرزوق إلى أن ملف ا

لسابقة مع حركة  ة في كل الجوالت السطيني داخلي. وتابع: »لم تكن هناك نيات حقيقية للمصالحشأن ف
  ب إقليمية ودولية متعلقة بمنهج وسياسات )فتح( بمطالب نزع سالح المقاومة، ومن دون االستجابة لمطال

 حركة )حماس( وبرنامجها، وهذا األمر للمرة األولى لم يعد موجودًا اآلن«.
 14/10/2020وسط، لندن، الشرق األ 

 
 ة تضعها على المسار الصحيحالميدانية للمصالحممثل حماس بإيران: االستحقاقات 

المصري:-طهران  أحمد  د   غزة/ حاوره  إيران،  في  "حماس"  اإلسالمية  المقاومة  ممثل حركة  خالد دعا   .
ألرض. وشدد القدومي  بخطوات عملية ميدانية على ا   ]المصالحة الوطنية[  القدومي، لتدشين هذا الحراك

نية لألطراف الفلسطينية الرئيسة، وعلى  اك استحقاقات ميدافي حوار خاص مع "فلسطين"، على أن هن
"فتح" و"حماس"، البد م أإن  رأسها حركتي  يتم ما  الواقع حتى  "القول نجازها على أرض  سماه مصادقة 

ول إننا على المسار الصحيح، وأن  القدومي: "حين نصادق القول بالعمل نستطيع أن نقبالعمل". وأضاف  
  ر خطابات، وصوًرا، ما يزيد من معاناة شعبنا ويأسه". ذلك، ستصبح األمو   بوصلتنا صحيحة، أما غير 

بد  ارج أو الداخل، بأن المصالحة الوقال: "لمسنا حاجة وضرورة على مستوى كل الفصائل سواء في الخ
وحدة". وأضاف: "من غير المقبول أن تكون لقاءات   أن تتم"، مضيفا "قوتنا من المصالحة ما تصنعه من

الالمصالح تستمر  وقت  في  تغيب  ة  وأيضا  الغربية،  الضفة  في  السياسية  واالعتقاالت  األمنية  مالحقات 
هي اإلجراءات التي يجب على رئاسة السلطة أن تقوم  معايير تخفيف الحصار عن أهلنا في غزة و أحد  
 بها". 

 13/10/2020، فلسطين أون الين
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 ية هي الرد".. الشراكة الوطنصفقة القرن "حول  واشنطنمع  العاروري: رفضنا حواراً 
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" الشيخ صالح العاروري، أن الشراكة 

الفلسطينية.الو  القضية  القرن وتصفية  الرد على مشروع صفقة  لق  طنية هي  العاروري في  اء عبر  وقال 
مستمرون  إننا  الجمعة،  مساء  الفضائية  األقصى  الوطني  قناة  الحوار  وطني    في  التفاق  الوصول  حتى 

المقاومة  شامل. لتفعيل  ميدانية  وطنية  قيادة  ترتيبات  في  بدأ  الوطني  الحوار  أن  إلى  الشعبية    وأشار 
 وتطويرها ليشمل الشراكة في النظام السياسي الفلسطيني. 

 ضية التطبيع وتصفية الق
لظهر الفلسطينيين، مشيًرا    ن الصهيوني هو كشفوأكد العاروري أن تطبيع بعض الدول العربية مع الكيا 

المب  تجاوزت  المطبعة  العربية  الدول  أن  عليها.إلى  وّقعت  التي  العربية  العار   ادرة  حركوأكد  أن  ة  وري 
األ الطلب  أن  على  مشدًدا  الحركة،  مع  بالحوار  أمريكًيا  طلًبا  مع حماس  حماس رفضت  للحوار  مريكي 

واستخدا الفلسطيني  الموقف  مهدفه شق  قيادة  لتهديد  التحرير.مه  موقف   نظمة  بين  الهوة  أن  إلى  ونبه 
 حماس والموقف األمريكي ال يمكن ردمها، لذلك رفضنا الحوار معها.

 نبول ت اسطحوارا
، ولن تتراجع عنها، بل  وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن الحركة ملتزمة بتفاهمات إسطنبول

الحوا أن  إلى  منبها  يستبني عليها،  دولة عربية. ر في اسطنبول ال  أي  تجاه  لدينا موقًفا سلبًيا  أن    عني 
ال تصبح رسمية وسارية المفعول إال    وتابع العاروري: تفاهمنا في اسطنبول على أن التفاهمات الثنائية 

ى تهيئة الظروف في الضفة وغزة كي يشعر شعبنا  ى اتفاق الحركتين علباتفاق وطني شامل، مشيرا إل
 قارب والشراكة.بأجواء الت

للتطور، مضيًفا    كد وأ القابلة  الشعبية  المقاومة  فإننا نستطيع إطالق  العقبات والضغوطات  أنه برغم كل 
ير هذه المرحلة على المقاومة الشعبية في الضفة، ولكن سلوك االحتالل قد يدفعنا إلى تطو أننا اتفقنا في  

 شكل المقاومة باتفاق وطني. 
 االنتخابات 

ني شامل هو األنسب، مشدًدا على  بر الذهاب لالنتخابات بتوافق وطتعت  أن حركة حماس  وأكد العاروري 
 لسطينية كي تحصن الموقف الفلسطيني. أن حماس تريد انتخابات منظمة التحرير والسلطة الف

أن فتح  في حركة  لإلخوة  أكدت  أن حركة حماس  تكفي    وأوضح  ال  فقط  الفلسطينية  السلطة  انتخابات 
 الوطني.  لتحصين الموقف

ا اوبخصوص  توجه  لقائمة  وإنما  قرار،  يوجد  ال  إنه  العاروري  قال  االنتخابات،  في  المشتركة  لوطنية 
وأكد أن حماس تخوض االنتخابات وهي غير متربصة بأحد، وإنما    وفتح.بالموافقة عليها داخل حماس  
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ي أمل أن نصل إلى  في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، قائاًل: كل   تخوض معركة مشتركة
 اتفاق وطني شامل قادر على تحصين الموقف الفلسطيني.

 مشروع المقاومة 
ل من  هن عليه، وهو المشروع الذي نجح في طرد االحتالوأكد العاروري أن مشروع المقاومة هو الذي نرا 

ية هو  العاروري على أن كل إنجاز حدث على صعيد القضية الفلسطينوشدد    األراضي العربية المحتلة.
 مة. بفضل المقاو 

 ضرب مسار الوحدة
الوحدة  مسار  ضد  أمريكية  رسائل  يحملون  فتح  حركة  على  اتصلت  عربية  دواًل  بأن  العاروري  ونوه 

ة هي الدول وبّين أن األطراف التي تضغط على حركة فتح من أجل التراجع عن الشراكة الوطني وطنية.ال
 شعبنا الفلسطيني.   التي رعت صفقة القرن، وهي دول ال تعمل لصالح

 16/10/2020، موقع حركة حماس
 

 في تجسيد خيار المقاومة والوحدة  كبيرالحية: حركة الجهاد دورها  
ال المكتب  عضو  المقاأكد  لحركة  الجهاد سياسي  لحركة  أن  الحية  خليل  د.  "حماس"  اإلسالمية  ومة 

إس الفلسطينية.اإلسالمي  الوطنية  المسيرة  في  كبيرة  الحية  هامات  ل  وقال  كلمة  خالل  في  عبر  ه  ندوة 
الجهاد دورا في إحياء خيار  اإلنترنت حول دور ح الفلسطيني، إن لحركة  البيت  الجهاد في ترتيب  ركة 

 وإحياء األمل في قدرة شعبنا على انتزاع حقوقه من براثن االحتالل. المقاومة
لتأكيد على العمل المشترك وا  جهود حركة الجهاد في الوحدة الوطنية الفلسطينية وإحياء  وأثنى الحية على

وأشار    ي وعلى رأسه العمل المسلح.الثوابت، مبينا أن مسيرتها تكاملت حين انخرطت في العمل الجهاد 
لجامعة في  ة الجهاد لها دور في ترتيب البيت الفلسطيني، وتأكيدها الرؤية الوطنية اإلى أن حرك  الحية

 جميع المبادرات واالتفاقات التي شاركت فيها. 
 18/10/2020، موقع حركة حماس

 
 العاروري يؤكد استمرار الحوار اإليجابي مع فتح والفصائل 

المقاوم لحركة  السياسي  المكتب  نائب رئيس  استأكد  العاروري  الشيخ صالح  "حماس"  اإلسالمية  مرار  ة 
 فتح، والفصائل كافة.الحوار اإليجابي والبناء مع حركة 

اتفاق وطني على خريطة وطنية تحقق  لحوار للوصول إلى  وأضاف العاروري في تصريح صحفي أن ا
 ت.منشودة، وتزيد من قدرة شعبنا على مواجهة التحديات والمؤامراالشراكة الوطنية ال

  19/10/2020موقع حركة حماس، 
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 هنية ومالدينوف يبحثان تطورات المصالحة الفلسطينية
ال نيكوالي ب قنية  سائل التعبر الو   ]أمس[  يومالتقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

ى مسار  ميالدنوف ممثل األمين العام لألمم المتحدة للشرق األوسط، حيث جرى خالل اللقاء التركيز عل
 الحوار الوطني إلنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية. 

اآل  هنية   وأكد  يدور  ما  إر أن  يعكس  وفتح  حماس  قيادة حركتي  بين  ومعمق  جاد  نقاش  هو  قيادة  ن  ادة 
تكز على مفهوم  ن، والتصميم على طّي صفحة االنقسام، وتجاوز الخالفات، والتأسيس لمرحلة تر الحركتي

وحدة وفعالية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبناء مؤسساتنا الوطنية    التوافق الوطني واستعادة
يضم  والحساسة.بما  الدقيقة  المرحلة  هذه  في  الجميع  مشاركة  الحركة    أشاركما    ن  بعض رئيس  إلى 

ية إلعاقة مسار الوحدة الوطنية، لكنه أكد أنها لن تنجح في إيقاف الجهد المشترك، ولن  الضغوط الخارج
 بالعودة إلى الوراء. نسمح  

 19/10/2020موقع حركة حماس، 
 

 ملةقبها: ال بديل عن المصالحة الشا
ة الوطنية الشاملة، داعًيا   بديل عن المصالحأكد القيادي في حركة "حماس" وصفي قبها، أنه ال:  جنين

المبذولة   وشدد قبها على ضرورة دعم كل الجهود المخلصة  مها.  الكل الفلسطيني لتحمل مسؤولياته لدع
الوحدة   وتحقيق  المصالحة،  السياسية.  إلنجاز  "وطن  والشراكة  إن  قبها:  واحد،  وقال  ومصابنا  واحد،  نا 

 عن المصالحة إال المصالحة. ضيفا أنه ال بديل ومصيرنا واحد، وعدونا مشترك"، م
  20/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ة واألوضاع في غزة هنية: وفد من حماس إلى القاهرة لبحث المصالح

إسماع )حماس(  اإلسالمية  المقاومة  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  األحد قال  هنية  من    ،يل  وفدا  إن 
  مة المصرية القاهرة لبحث جملة من الملفات المهمة. سيتوجه إلى العاص  الحركة برئاسة صالح العاروري 

تي للتأكيد على العالقات األخوية  وأشار هنية في بيان صحفي صادر عن مكتبه إلى أن هذه الزيارة تأ 
وللتباحث في ذات   الراسخة مع مصر،  الملفات  المصالحة    جملة من  المشترك، خاصة مسار  االهتمام 

وضاع في قطاع غزة على المستوى اإلنساني، وتطورات األوضاع  ، إلى جانب بحث األوالوحدة الوطنية
 ة بشكل عام. لمستجدات السياسية التي تمر بها المنطق مع االحتالل وا

وإسرا العربية  األنظمة  بعض  بين  التطبيع  إدانته  هنية  جدد  آخر،  سياق  آخرها  وفي  كان  والتي  ئيل، 
الثال السوداني.ثي األميركي اإلساإلعالن األميركي عن االتفاق  السياسة ال    رائيلي  "هذه  وقال هنية إن 
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الفلسطين القضية  إزاء  التاريخية  ومواقفه  السوداني  الشعب  عن  السودانية  تعبر  باألصوات  مشيدا  ية"، 
 الرافضة للتطبيع بين بالدها وإسرائيل. 

هنية عبر  محمد    كما  للنبي  اإلساءة  واستهجانه  غضبه  عليه  -عن  هللا  بم  -وسلمصلى  فرنسا  ا  في 
لعداء والعنف، وتقويض تتضمنه من تطاول على الشريعة اإلسالمية، وإشاعة روح ومشاعر الكراهية وا

 لتعايش بين األمم وشعوب العالم.معاني التسامح وا
 25/10/2020، نت.الجزيرة

 
 قاهرة بعد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين وفد حماس يختتم زيارته لل

سلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين بحث  زيارته إلى القاهرة بعد سلركة حماس  قيادة ح  أنهى وفد 
مشترك، وخاصة العالقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها  خاللها العديد من القضايا ذات االهتمام ال

 تي تمر بها القضية الفلسطينية.وتطويرها، والتحديات ال
مسار إنهاء    ت السياسية على مستوى اإلقليم، وسبل إنجاح المصريين التطورا  وبحث الوفد مع المسؤولين

الفلسطي الجبهة  وتمتين  الوطنية،  الشراكة  وتحقيق  مواجهة االنقسام،  في  الوطني  الموقف  ووحدة  نية، 
ووجد وفد قيادة حركة حماس حرصا مصريا على نجاح    المخاطر الكبرى التي تمر بها القضية الوطنية..

تح الوطنمسار  الشراكة  المصالحة.  قيق  تحقيق  وسبل  عناصر  ية  تحقيق  سبل  المباحثات  وتضمنت 
اإلنسانية   واألوضاع  الفلسطيني،  للشعب  الصمود  غز وعوامل  قطاع  في  من  الصعبة  التخفيف  وسبل  ة 

ي لحركة "حماس" خليل الحية: غادرنا مصر بعد  من جهته، قال عضو المكتب السياس  معاناة سكانه.
مخرجاته. وقال الحية إننا أوصلنا رسالة ألبو مازن وفتح أن حماس جادة  ير ونحن مرتاحون لاللقاء األخ

 ا للدسائس. لوصول إلى الشراكة، وعليهم أاّل يلتفتو في ا
 28/10/2020موقع حركة حماس، 

 
 ل اتفاق شراكةالحية: رسائل متبادلة مع فتح للوصول ألفض

المقا:  غزة لحركة  السياسي  المكتب  )حمقال عضو  اإلسالمية  رسائل  ومة  هناك  إن  الحية:  خليل  اس( 
وفت بين حركته  الوطنية. متبادلة  الفصائل  بين  اتفاق شراكة  أفضل  إلى  للوصول  ة، في  الحي  وأضاف  ح 

للوصو  متبادلة  واتصاالت  ورسائل  أوراق  فتح  حركة  وبين  "بيننا  أفضل صيغة  تصريح صحفي:  إلى  ل 
الفصائل". مع  عليها  نتوافق  تر ل:  وقا  للشراكة  نحو  ي "توجهنا  ال  وقطر  الدوري  كيا وروسيا  لغي محورية 

 المصري في القضية الفلسطينية". 
 1/11/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يدعو إلى استكمال المصالحة ويحذر من العودة للمفاوضات  يةهن
السياسي   المكتب  رئيس  مقال  في  كفلسطينيين  يهمنا  ما  إن  هنية  إسماعيل  "حماس"  تابعة  لحركة 

ات، فهذا المسار  األمريكية هو أال نقع مجددا في فخ الوهم السياسي المتعلق بالعودة للمفاوضاالنتخابات  
على أنه ال يهمنا  ،  وبين هنية في كلمة له خالل المشاركة في مؤتمر  سدود. انتهى ووصل إلى طريق م

ت المتعاقبة  ة، ولألسف اإلدارامن يكون في البيت األبيض، ما يهمنا هو سياسة هذه اإلدار كفلسطينيين  
 جميعها كانت منحازة. 

ة الشعبية والموحدة،  ودعا هنية إلى استكمال خطوات تحقيق المصالحة وبناء الشراكة الكاملة في المقاوم 
يني، وإعادة بناء مؤسسات منظمة  فلسطوإنهاء االنقسام وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومجلس وطني  

 ة لشعبنا في الداخل والخارج. والقوى وتشكل مظل  التحرير لتضم كل الفصائل
 7/11/2020، موقع حركة حماس

 
 مشعل يحدد ثالث خطوات لتحقيق المصالحة 

خالد مشعل، ثالث خطوات لتحقيق المصالحة، داعيا    حماس لحركة    السياسي السابق  حدد رئيس المكتب 
 تعريف السلطة الفلسطينية وتغيير وظيفتها. إلعادة  

الحقيقية األكثر فاعلية لتحقيق  ارات، مساء السبت، إن المقاربة  ز مسل حوار مع مركوقال مشعل خال
وف بالميدان  العمل  خطوات؛  ثالث  من  تتكون  بناء  المصالحة  في  والشراكة  مشترك،  نضالي  برنامج  ق 

اسي، والمسارعة في خطوات على األرض تعزز الثقة وتعيد المرجعيات والمؤسسات الوطنية والقرار السي 
بااال للحريات  وغزة.عتبار  وأنماطها    لضفة  ووسائلها  واحدة  االحتالل  مع  المعركة  أن  مشعل  وأوضح 

ستطاعت، من خالل تجربة قطاع غزة، الجمع بين السلطة  متعددة، وحماس مع كل أشكال المقاومة، وا
 وبين المقامة المسلحة. 

الس  وأضاف أن أمام عدة خيارات؛ منها خيار حّل  الفلسطينية  يتم  القضية  السلطة  لطة، ولكن ال  إنهاء 
 الفلسطينية إال بتوافق عام من الجميع.

 7/11/2020، موقع حركة حماس
 

 لبناء شراكة وطنية  مع االحتالل طعنة للجهود قرار السلطة عودة العالقةحماس: 
ق حماس  اإلسالمية  المقاومة  حركة  االحتالل  أدانت  مع  العالقة  إلى  العودة  الفلسطينية  السلطة  رار 

المجرم،   التاريخي الصهيوني  االجتماع  ومخرجات  الوطنية  والمبادئ  القيم  بكل  الحائط  عرض    ضاربًة 
وقالت الحركة في بيان صحفي إن هذا القرار يمثل طعنة للجهود    لألمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
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 . تطبيع وصفقة القرن وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة االحتالل والضم وال   الوطنية نحو بناء شراكة
 وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره. 
 17/11/2020، موقع حركة حماس

 
 أبو مرزوق: عودة السلطة للتنسيق األمني أفشل المصالحة

لسلطة الفلسطينية  اسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، الثالثاء، إن عودة اقال عضو المكتب السي
الوطنية.   الفلسطينية الداخلية والوحدة  يتم  إلى التنسيق األمني أفشل المصالحة  وأكد أبو مرزوق أنه لم 

حل لموضوع االنتخابات في ملف المصالحة، لرفض حركة "فتح" كل الخيارات المطروحة، التوصل إلى  
الع  وفق هو  االنتخابات  موضوع  على  فتح  "إصرار  إن  وقال  أماقوله.  وقفت  التي  في  قدة  الحوارات  م 

  ل تمسك فتح بموقفها، كان المطلب باتباع القاهرة، وتمسكها بموقفها دون تغيير". وأشار إلى أنه "في ظ
ات التشريعية  الخيار الوطني بإجراء انتخابات المجلس الوطني، وأيضا رفضت فتح وأصرت على االنتخاب 

 ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني".
التسوية الس  أن تأخذ   فتح أرادت وأكد أن " الفلسطينية، وهذا ما رفضه  الكل إلى مربع  ياسية مع السلطة 

 عاما، وأنه ال يمكن أن تذهبوا بنا إلى خيار بهذا الشكل".  26المجموع الوطني، ألن هذه التجربة عمرها 
  24/11/2020، "21"عربي موقع 

 
 عودة لمربع االنقسام ن االنتخابات وال العاروري: ال بديل عن المصالحة وخالفنا على تزام

مسار  أن  العاروري،  صالح  "حماس"  اإلسالمية  المقاومة  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  نائب  أكد 
 ع االنقسام.صالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية ال بديل عنه، مشدًدا على أنه ال عودة لمربالم

اء، نحن جميًعا ندرك أن حجم المخاطر  لحوار مساء األربعوقال العاروري في مقابلة متلفزة عبر قناة ا
ة معينة ال يعني ذلك جهودنا جميًعا، الفتا إلى أنه إذا حدث خالف حول نقطعلى القضية كبير ويحتاج  

كان  االتفاقات  توقيع  خالل  أنه  إلى  وأشار  انتقضت.  الجهود  كل  التفاصيل،    أن  في  خالف  يحدث 
 عقد جلسات أخرى من أجل التفاهم.   هاية المسار، ويجب والخالف على نقطة معينة ليست ن

ة، متابًعا من  وأضاف العاروري: سنواصل جهودنا، وهذا المسار سيكتمل حتى تحقيق المصالحة الوطني
داف تقربنا من ذلك. وأكد أن ى أهأجل االنتصار على عدونا يجب أن ننهي حالة االنقسام، وأن نتفق عل

وال يمكن التنازل عنه، ومستمرون في الوصول إلى    ي في برنامج حماس،مسار وخيار الوحدة استراتيج
اال  أزمة  من  يخرجنا  عنتفاهم  التنازل  نستطيع  ال  أنه  وبّين  وهذا    نقسام.  شعبنا،  وحدة  استعادة  هدف 

 م التوصل إلى نتائج. الهدف ال يمكن التنازل عنه، ونتفهم إحباط الناس لعد 
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ن  حول  خالف  حدث  أنه  العاروري  حو وأوضح  خالل  واحدة  تزامن  قطة  موضوع  وهو  القاهرة،  ارات 
 لى أنه من األفضل أن يذهب شعبنا لالنتخابات مرة واحدة.االنتخابات، مشيًرا إ

عبية بالتوافق،  ه خالل تفاهمات اسطنبول تفاهمنا على عدة نقاط؛ تكوين قيادة موحدة للمقاومة الشن أنوبيّ 
سسات الشعب الفلسطيني، والتوافق هو  ير والسلطة وكل مؤ وبناء شراكة وطنية شاملة في منظمة التحر 

أن تسري االنتخابات    ة. وتابع العاروري: طرحنا نحن والفصائلاألساس، وهذا ليس وقت المعارك الداخلي
 بالتزامن ألننا ال نريد أن نذهب إلى تجديد شرعية السلطة فقط.

طان ليصبح نافًذا بإقراره من  خابات، وكان له شر وأكد أننا توافقنا على الترابط والتزامن في موضوع االنت
 قيادة الحركة في حماس وأيًضا في فتح.

القاهرة منصب ع التحاور في  العاروري أن  اوبّين  أنه خالل عودتنا من  إلى  إيجاد حل، الفتا  للقاء  لى 
سلطة للتنسيق  ودة فتح والسلطة للتنسيق األمني. وأوضح أن قرار عودة الالثاني في القاهرة تفاجأنا من ع

 ني لم نعلم به، ولم نتشاور به، ونحن ذاهبون إلى شراكة.األم
يًنا أنه ُعرض علينا من اإلدارة األمريكية أن  ونوه بأن حركة حماس لم تكن لديها ذرة انتهازية واحدة، مب

 في عاصمة عربية، ورفضنا هذا العرض. لقاء مع كوشنير صهر ترامب يكون هناك 
مستعدون أن نصطف    التصال مع فتح، وأعلنا ألبو مازن أننانحن من بادرنا با  وأضاف العاروري أننا

 سوًيا لمواجهة مشروع ضم الضفة الغربية. 
 خيار المقاومة 

للمر   كد وأ المناسبة  باألشكال  المقاومة  على  متفقون  الفلسطينية  والفصائل  أننا  والساحات العاروري  احل، 
كافة، وغير متجاهلين للعمل الدبلوماسي  لمقاومة بأشكالها  الفلسطينية هي األساس. وأضاف نحن نتبنى ا

اال عالجت  الشعوب  وجميع  الوالقانوني،  على  يحافظ  أن  ويجب  بالمقاومة،  ذخر  حتالل  فهي  مقاومة 
مج مشترك بكل أشكالها حتى وإن  استراتيجي لنا. وتابع اتفقنا على أن نعمل من خالل المقاومة في برنا

 خابات. لم نتوصل إلى موضوع االنت 
 التطبيع 

الفلسطيني،    كد وأ الشعب  لظهر  وكشف  خطيرة  خطوة  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  التطبيع  أن  العاروري 
ضيتنا الفلسطينية. وشدد على أن مسار التطبيع سوف ينتكس، ومسار المقاومة  وتسليم وتصفية نهائية لق

نتائج االنتخابات األمريكية؛ شدد العاروري   سيحقق مراد  تعويل على  على ضرورة عدم ال  شعبنا. وحول 
 ارات األمريكية. إدارة بايدن؛ ألن الدعم المطلق لالحتالل أمر مشترك بين كل اإلد 

  25/11/2020موقع حركة حماس، 
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 حماس: قدمنا مبادرات إلنجاز الوحدة وفتح تريد التفرد بالسلطة
ال ثابغزة: أكد  الحركة ال   ت واستراتيجية لدىناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن الوحدة الوطنية 

ا ترتيب  تحركت إلعادة  أن حركته  إلى  مشيًرا  عنها،  التنازل  وقدمنا يمكن  البداية،  منذ  الفلسطيني  لبيت 
 مبادرات السياسية والتنازالت من أجل إتمامها.  ال

إلى للوصول  الرئيسة  العقبة  أن  للتفرد   وأوضح  "المصالحة فرصة  أن  ترى  فتح  أن  اتفاق مصالحة هي 
الفلسطيني تفرد بالقرار  استمرار  تريد  فتح  فحركة  الوطني،  المشهد  من  الفلسطيني  اآلخر  وإخراج  ها  ، 

أ وأضاف  والقرار".  والمنظمة  تزامن  بالسلطة  ورفضت  تشريعية،  انتخابات  إجراء  فقط  تريد  "فتح  ن 
 جلس الوطني".االنتخابات مع الرئاسية والم

 26/11/2020المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 ح في ملف المصالحة الفلسطينية فتـل عروضها تكشف عن اسحم
ة حماس،  كشف خليل الحية عضو المكتب السياسي لحرك:  غزة،  12/2020/ 1القدس، القدس،  ذكرت  

بل وفد حركته عن العروض التي طرحت من ق  ،غياب لحركة فتح   خالل مؤتمر وطني عقد في غزة، مع
 في العاصمة المصرية.قد بينهما مؤخًرا على قيادة حركة فتح، خالل االجتماع الذي ع

  وقال الحية، إن وفد حماس عرض على وفد حركة فتح، إجراء انتخابات شاملة بالتزامن، وضمن توافق 
ما بالتوافق  وبين الحية، أن حماس عرضت إجراء انتخابات المجلس الوطني إ  وطني على قوائم مشتركة.

لمجلس التشريعي ضمن قائمة وطنية  ركة في انتخابات اأو االنتخاب ضمن قائمة وطنية واحدة، والمشا
باس للرئاسة،  ولفت إلى أن وفد حماس عرض على فتح أن يتم بالتوافق ترشيح الرئيس محمود ع  موحدة.

الرئ لصالح  الشعب ستصوت  وبدعم  بأنصارها  أن حماس  إلى  ب مشيًرا  وذلك  المرحلة  يس،  تجاوز  هدف 
الفلسطين ن حركة فتح، رفضت هذا في حماس، إلى أوأشار القيادي    ي.الخطيرة التي يمر بها الشعب 

قاعدة الشراكة، ثم    العرض، ما دفع وفد حركته إلى عرض أن يتم البدء بانتخابات المجلس الوطني على
 يًضا بذرائع غير مقنعة. كما قال. الذهاب النتخابات المجلس التشريعي والرئاسة، وتم رفض المقترح أ

التوافق الوطني   لذهاب إلى االنتخابات مباشرة وفق مخرجات ت عرًضا ثالًثا باوبين الحية أن فتح رفض
وأشار إلى أن حركته أكدت لوفد حركة   الذي تم بحضور رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر.

ئم  عهد بأن ال تعطلها أو تعرقلها، بل ستشارك فيها إما بقوافتح بأنها مستعدة للذهاب لالنتخابات، وأنها تت
 ا بطريقتها الخاصة. موحدة أو لوحده

لن خليل الحية خالل لقاء في غزة: »إذا أعقال    رام هللا:،  2/11/2020الشرق األوسط، لندن،    وأضافت 
القاهرة بأن هناك    د سنقبل«. وأقر الحية بأن وفد حركته »فوجئ فيأبو مازن الذهاب لالنتخابات من الغ

نية، وعلى رأسها التنسيق األمني الذي يجري له  يات األمنية والمد إعادة للعمل مع االحتالل بكل االتفاق
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»هذا شكل ضربة ألي شر   7منذ   وتابع:  الماضي«.  األول(  )تشرين  في أكتوبر  وطني  عمل  وأي  اكة 
 عمقه«.

األم اإلدارات  على  »الرهان  قائاًل:  السلطة  الحية  مسار وهاجم  إلى  والعودة  الفشل،  مصيره  يركية 
 خاسر يضرب الوحدة الوطنية، ويضرب مشروع الشراكة بقوة«. مع االحتالل رهان المفاوضات والعمل 

 
 معاناة غزة  حماس ترّحب ببيان القاهرة حول المصالحة وتخفيفالنونو: 

عاناة أهالي قطاع غزة  ، ببيان الرئاسة المصرية حول مساعي القاهرة في تخفيف محماسرّحبت حركة  
جاء ذلك في بيان، لطاهر النونو المستشار    ية.المصالحة الفلسطينواالستمرار والجهود من أجل تحقيق  

 نه، اليوم الثالثاء.اإلعالمي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وصل "قدس برس" نسخة ع 
 1/12/2020، وكالة قدس برس

 اق االنتخابات الشاملةحماس تدعو فتح لوقف التهرب من استحق
التهرب من استحقاق االنتخابات الشاملة استجابة  حركة "فتح" لوقف    دعت حركة حماس"، األربعاء، قيادة

وب له اليوم األربعاء: "المواقف  جموع الوطني. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح مكتللم
اللقا الفلسطينية في  ء الوطني باألمس بضرورة إجراء انتخابات شاملة،  التي طرحتها كل القوى الوطنية 

تُ  أن  بموقف واضح  يجب  قاسم،  قابل  الشاملة". وطالب  االنتخابات  بالموافقة على  فتح  قيادة حركة  من 
الشامحركة   االنتخابات  تهربها من  بوقف  أن  "فتح"  "فمن حق شعبنا  استحقاق وطني، مضيفًا:  لة كونه 

 اع".يختار من يمثله عبر صناديق االقتر 
   2/12/2020فلسطين أون الين، 

 
 يز تفردها بالمؤسسات الفلسطينية لمصالحة فرصة لتعز قاسم: فتح ترى في ا

والت المصالحة  العقدة األساسية في كل جكشف الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، األربعاء، عن  
والت المصالحة الفلسطينية هي  ل جالعقدة األساسية في كالفلسطينية. وقال قاسم في بيان صحفي، إّن " 

زيز تفردها بالمؤسسات الفلسطينية، وليست محطة لبناء  المصالحة فرصة لتعأن قيادة حركة فتح ترى في 
و  جادة".  وطنية  منهجيشراكة  عن  فتح  قيادة  تتخلى  "حينما  مفتوحًا  أضاف:  المجال  سيكون  التفرد،  ة 

 ابات شاملة تمثل إرادة كل الفلسطينيين". لمصالحة حقيقة، وإعادة بناء مؤسسات شعبنا عبر انتخ 
 2/12/2020ن، فلسطين أون الي
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 انخراط السلطة في التطبيع تصفية للقضية الفلسطينية  حية:لا
"حماس"، خليل الحية، من انخراط السلطة    غزة: حذر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية

في   االالفلسطينية  مع  والتطبيع  التسوية  وأكد مسار  وعديدة.  مختلفة  مسميات  تحت  اإلسرائيلي  حتالل 
خاصة الحي مقابلة  في  مع    ة،  المفاوضون  خاضها  التي  الجهود  أن  لإلعالم"،  الفلسطيني  "المركز  مع 
الـاالح وقاربت  اإلسرائيلي  ل  30تالل  العامًا؛  تعطِّ  المياه  م  تحريك  "إعادة  قائاًل:  حقه،  الفلسطيني  شعب 

: "نحن مع الجهد يجنِّ منها الشعب الفلسطيني سمنًا". وأضاف القيادي بحماسالراكدة مع االحتالل لم  
ن عودة مسار التسوية  لفلسطيني الذي يجمع الدول والعالم والكيانات حول حقنا الفلسطيني؛ ونخشى م ا

في   التطبيع  يأخذ  ومسار  أن  هو  والعجيب"  "الغريب  أن  الحية  ذكر  المقاصة،  أموال  وحول  المنطقة". 
 الحق". تدفع ثمًنا لهذا  الفلسطيني حق الفلسطينيين الذي توقف عن أخذه لمّدة، "ثمالمسؤول 

وشدد الحية، أن حركة حماس، لم تقطع الطريق أو االتصاالت مع حركة فتح، قائاًل: "االتصاالت مع  
كد حركة فتح لم نقطعها، ونحن ماضون في االتصاالت وصواًل للوحدة الوطنية الحقيقية". وأاإلخوة في  

 ى قاعدة إنهاء العالقة مع االحتالل.  إنهاء االنقسام علأن الوحدة الفلسطينية تحتاج إرادة لتفعيل المقاومة و 
تضنها الشعب الفلسطيني  وأضاف لـ"المركز": "ال يمكن أن تأتي ببرنامج انتهى وفشل ثم تأتي ببرامج يح

 لتنهيها وتحتلها بالبرنامج الذي فشل".  
 4/12/2020عالم، المركز الفلسطيني لإل

 
 وترفض التطبيع  صالح: حماس متمسكة بالوحدة والمقاومة

رئيس حركة حماس في منطقة الخارج ماهر صالح إن الحركة في ذكرى انطالقتها متمسكة بوحدة  ل  قا
وترفض   الفلسطيني،  في  الشعب  وواجبها  أمتنا  حق  وتؤكد  باالحتالل،  واالعتراف  التطبيع  مشاريع 

، أن حماس 33ة الـلتحرير. وأكد صالح في تصريح صحفي بمناسبة انطالقة الحرك المشاركة بمشروع ا
الداخل والخارج مثلما هي متمسكة بحق  متمسكة بوح الفلسطيني بجميع فصائله وتياراته في  الشعب  دة 

حتالل بكل الوسائل من أجل التحرير والعودة وتقرير المصير. وجدد صالح تمسك  شعبنا في مقاومة اال
وتطوير آليات صنع    التمثيل والمشاركةبإعادة بناء وتطوير المؤسسات الفلسطينية، وتوسيع دائرة  الحركة  

أجل   من  والمؤسسات  والفصائل  القوى  وإشراك جميع  ما القرار،  مع  يتناسب  فلسطيني  مستقبل  صناعة 
 ه الشعب الفلسطيني من تضحية ومعاناة في سبيل حريته واستقالله. قدم

 8/12/2020موقع حركة حماس، 
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 المصالحة  هنية: عودة السلطة للعالقة مع االحتالل أعاقت
رئي المكتقال  لمشروع  س  االعتبار  أعادت  حماس  إن  هنية،  إسماعيل  "حماس"  لحركة  السياسي  ب 

مهمة، وكان لها بصمتها الخاصة في مسيرة المقاومة، واستطاعت   المقاومة، وقدمت إضافة نوعية وكمية
نطالقة حركة حماس  أشكالها وأنواعها. وأكد هنية في كلمة له بمناسبة ذكرى ا أن تخوض المقاومة بكل  

مقاومة متمثلة اليوم في  الثالثة والثالثين، أن حماس نجحت من خالل المقاومة أن تبني قاعدة صلبة لل
أن تبني نظريات الردع، وأن تقض مضاجع العدو. وشدد هنية على أن حركة حماس  غزة، واستطاعت  

 اما حقيقيا في المقاومة كخيار استراتيجي. أسهمت إسه
 ة تفعيل المقاوم 

رحلة المقبلة على أربعة محاور، أولها تفعيل المقاومة وتطويرها في  اس ستعمل في الموأكد هنية أن حم
هيوني على اإلقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وأما المحور الثاني هو  كل الساحات حتى نرغم العدو الص

ستمر  نية أن حماس سوف تبكل أشكالها وبكل مستوياتها الشعبية والمسلحة. وأوضح ه  المقاومة الشاملة
أب  كل  مع  تعمل  وسوف  قطاع غزة،  في  وبنائها  القوة  تطوير  استراتيجية  استنهاض  في  على  ناء شعبنا 

الض في  مع المقاومة  الصراع  إدارة  في  األهم  الساحة  تشكل  الضفة  أن  هنية  وبين  المحتلة.  الغربية  فة 
قد أن الضفة ساكنة لمستقبل، وَمن يعت دو وفي مشروع االنتفاضة والمقاومة في الماضي والحاضر واالع

 أو هادئة أو مردوعة فهو واهم.
 الوحدة الوطنية 

ح حركة  أن  على  هنية  شدد  الوطنية  الوحدة  ملف  وحدة  وفي  مع  اللحظة  وحتى  انطالقتها  ومنذ  ماس 
دية  ء االنقسام وضرورة إعادة بناء المرجعيات الوطنية والقياالفلسطيني والمصالحة والشراكة وإنهاالشعب  

لشع تر والسياسية  التي  القيادية  المؤسسات  بكل  ومرورا  التحرير،  منظمة  بمؤسسات  بدًءا  وتدير  بنا،  عى 
والخارج الداخل  في  شعبنا  مسار  شؤون  إنجاح  نحو  واقتدار  ووعي  قوة  بكل  دفعنا  لقد  هنية،  وتابع   .

جل ا كل ما يلزم من أه مؤخرا مع إخوتنا في حركة فتح والفصائل الوطنية، وقدمنالمصالحة الذي بدأنا
 إحداث االختراق المطلوب من أجل إنجاز هذه المصالحة.

السلطة بعودة العالقة مع االحتالل، مبينا    وأعرب هنية عن أسفه من االستدارة السياسية التي قامت بها
عا  شكل  ذلك  االخ أن  تحقيق  أمام  كثيفا  حركة  ئقا  جاهزية  هنية  وجدد  المصالحة.  أمام  المطلوب  تراق 

وطنيا فلسطينيا موحدا من أجل التصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية. س ألن تبني مشهدا  حما
عض الدول العربية من جريمة التطبيع ال يمكن ألحد في  ضاف هنية أن الذي يجري في المنطقة من بوأ

ري في ظل وصف هنية التطبيع مع االحتالل باالنفالت الهائل الذي يجشعبنا وال أمتنا أن يستوعبه. و 
ا  صفية قضية فلسطين، وفي ظل صفقة القرن، ومخطط الضم، وفي ظل محاولة ضرب حقنمشاريع ت

القدس والم المقدس في مدينة  المبارك، والمقدسات اإلسالمية والمسيحية. وأكد اإلسالمي  سجد األقصى 
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زالت ممدودة من   إلى وحدة الموقف الفلسطيني، مبينا أن حماس مدت يدها وماهنية أننا أحوج ما نكون  
والمؤ أ الفلسطينية  التحرير  منظمة  مؤسسات  بناء  وإعادة  حقيقية  شراكة  بناء  لتكون  جل  األخرى  سسات 

 وطنية وميدانية في آن واحد.هناك شراكة سياسية و 
عمقه العربي واإلسالمي، بل واالمتداد إلى كل  وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني بأمّس الحاجة إلى حماية  

الجديد الذي تمر به المنطقة، وفي ظل محاولة نزع القضية الفلسطينية عن  لم، في ظل الواقع  أحرار العا
النخب سواء كانت في الدول التي طبعت أو غير المطبعة إلى  تها العربية واإلسالمية. ودعا هنية "كلبيئ

 فض هذا التطبيع". إعالن موقفها بكل وضوح بر 
حماس   إن  هنية  قال  لألسرى،  رسالته  توفي  المقاومة  أجل  وفصائل  من  وبوعي  وبقوة  بصمت  عمل 

 م، ولن تترككم في غياهب السجون.تحريركم، ومن أجل كسر قيدك
  13/12/2020موقع حركة حماس، 

 
 الحوار بدران: نتفق مع ما جاء في بيان الفصائل الفلسطينية بدمشق ومستعدون الستئناف 

اإلسالم المقاومة  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  بد ثّمن  حسام  "حماس"  فصائل  ية  خمسة  دعوة  ران 
رص  ء العامين، وحرصها على وحدة الشعب الفلسطيني و فلسطينية الستمرار الحوار وتجديد لقاء األمنا

 الصفوف في مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن وتهدد الثوابت الوطنية.
ا الثابت  بيان، وتؤكد موقفهن في تصريح صحفي إن حركة حماس" تتفق مع كل ما جاء في الوقال بدرا 

سطيني الشامل الستعادة الوحدة وإعادة  من الوحدة الوطنية، واستعدادها لالستمرار في الحوار الوطني الفل
تحرير وفق  ناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أساس من الشراكة الوطنية بما في ذلك منظمة الب

 عامين".اجتماع األمناء الالمرجعيات الوطنية التي تم التأكيد عليها في 
  13/12/2020موقع حركة حماس، 

 
 ضية أمام محاوالت تصفية الق اً منيع اً : سنقف سد 33حماس في ذكرى االنطالقة الـ

الثالثة والثالثين أنها ستقف سًدا منيًعا في  حماسأكدت حركة   وجه كل محاوالت   في ذكرى االنطالقة 
قالت الحركة في بيان صحفي اإلثنين،  و   ها.صفقة القرن وتوابعتصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها  

  ن واألرض والمقدسات.. إن حماس ستظل أمينة على حقوق شعبنا الفلسطيني وثوابته على مستوى اإلنسا 
محاوالت التطبيع بين بعض    وأوضحت أنها ستعمل مع الكل الوطني على تصعيد جهود التصدي لكل

التطبيع خطيئة وطنية وقومية، وال تخدم إال المشروع لصهيوني، باعتبار  األطراف في المنطقة والكيان ا
 الصهيوني في المنطقة. 
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المواقف تقدر عالًيا  إنها  الحركة  التي تعبر عنها شعوب   وقالت  إلى جانب كل   الوطنية والقومية  أمتنا، 
د  في  العالم  في  العادل.األحرار  شعبنا  لنضال  ومساندتهم  ست  عمهم  أنها  حماس  العمل  وأكدت  واصل 

وشراكةوالحرا فلسطينية،  وحدة  بناء  أجل  من  تمثل    ك  التي  الوطنية  المؤسسات  كل  في  حقيقية  وطنية 
تواجده. أماكن  كل  في  األمناء    شعبنا  اجتماع  مخرجات  تطبيق  في  اإلسراع  إلى  حماس  حركة  ودعت 

 نامج عمل وطني في هذه المرحلة. العامين، واعتباره بر 
 14/12/2020موقع حركة حماس، 

 
 الفلسطيني على سلم أولويات حماس ترتيب البيتأبو مرزوق:  

ركته تركز جهودها لتحقيق  أّكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أّن ح:  الدوحة
ن أجل وحدة شعبنا وإنهاء االنقسام وكسر  ي في سّلم مهام الحركة مترتيب البيت الفلسطيني، والذي يأت

 ة السياسية بالمشاركة والتوافق ال المغالبة والصراع. غزة وبناء المنظومالحصار عن قطاع  
لـ"المركز الفلسطيني لإل  عالم"، االثنين: إّن الحركة تعمل في  وقال أبو مرزوق، في تصريحات خاصة 

الفلسطينية، واكتسابها المزيد من مراكمة القوة بمختلف    على تطوير بنية المقاومة  33ذكرى انطالقتها الـ
صم وتعزيز  وجوده.أشكالها  أماكن  مختلف  في  الفلسطيني  شعبنا  القدس    ود  حماية  إلى  أشار  كما 

وية شعبنا في القدس، والعمل الجاد على تحرير األسرى  واألقصى والدفاع عن المقدسات والحفاظ على ه
 يلية. لسجون اإلسرائالفلسطينيين في ا

 14/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ق األمني ال يمكن إنجازها وسط التنسير حماس و لوحدة خياالزهار: ا
  يني ال يزال في المرحلةأن ترتيب البيت الفلسط ، محمود الزهار حركة حماسأكد القيادي البارز في  : غزة

ا حالة  وسط  كافة  األولويات  على  تتقدم  لحماس  أولوية  المستمرة.الحالية  اإلسرائيلي  في    لعدوان  وقال 
تقباًل، وال يمكن  الم": "نسعى لحماية المجتمع والوطن اآلن ومسكز الفلسطيني لإلعتصريح خاص بـ"المر 

ويقول    يتناقض مع مشروع المصالحة الوطنية".  إنجاز وحدٍة مع تواصل تنسيق أمني مع االحتالل الذي
مقاوم جعلها   "تطور حماس كفصيل  وإقليميًا، ورسالتي  الزهار:  تخّطيه محليًا  يمكن  هي  رقمًا صعبًا ال 

من تقويم  واستضرورة  التحرير  معركة  لمواصلة  الفلسطينيين  ومرجعيات  الفلسطينية  التحرير  عادة  ظمة 
 الحقوق".

  14/12/2020، مالمركز الفلسطيني لإلعال
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 صائل حماس: على قيادة السلطة تنفيذ مخرجات اجتماع األمناء العامين للف
قي الناطق باسم حركة "حماس"، األحد،  إلى  دعا حازم قاسم  السلطة  الوطني والعمل   تزاملاالادة  بالعمل 

الفلسطينية. لقاء األمناء العامين للفصائل  تنفيذ مخرجات  )تويتر( معقبًا    وقال في تغريدة له عبر  على 
ا ععلى  محمود  برئاسة  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عقدته  مخرجات  جتماع  لتنفيذ  دعا  لقاء باس 

" للفصائل:  العامين  أبو مازن  األمناء  يكن  الحائط    هو أول من ضرب هذاألم  اللقاء ومخرجاته بعرض 
الرأي العام الفلسطيني، وعليها هي  عبر إعادة عالقته مع االحتالل؟! يكفي على قيادة السلطة استغفال  

 الوطني".  باإلجماعأن تنفذ هذه المخرجات وتلتزم 
  20/12/2020، فلسطين أون الين 

 
 ير على دخول حماس لمنظمة التحر  العربيةض األطراف فيتو من بعهناك بدران: 

عدم تحقيق قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العالقات الوطنية حسام بدران، إن  
روني أن قرار السلطة بعودة  وأوضح بدران في لقاء إلكت  المصالحة ال يمنع من استمرار الجهود إلنجازها.

ج أفشل  االحتالل  مع  وأخالعالقات  المصالحة،  فقط  هود  وليس  كلها،  الفلسطينية  العالقات  بتوازن  ل 
ر الفلسطيني واضحة ومعتمدة على  لك نحن نريد أن تكون آلية اختيار القراالعالقة بين حماس وفتح، ولذ 

ة فلسطينية كاملة مع حركة فتح، وكل فصائل وشدد على أن الحركة تسعى إلى شراك كل مكونات شعبنا.
 والمؤسسات وميدان المقاومة. للشراكة في القرارشعبنا، ونسعى 

التحر  لمنظمة  حماس  حركة  دخول  على  العربية  األطراف  بعض  من  فيتو  يوجد  إنه  بدران  ير  وقال 
داء االحتالل، أو عاما ال يمكن أن يؤثر فيها شدة ع  30الفلسطينية، لكن ليطمئن الجميع أن حماس بعد  

 نا. عن مواقفنا وثوابت شدة الخصومة من األقربين، ولن نتراجع  
 20/12/2020، موقع حركة حماس

 
 القانوع: حماس ماضية في قرار إجراء االنتخابات وترتيب البيت الفلسطيني 

حركته  ور  ن  -  غزة موقف  أن  القانوع،  اللطيف  عبد  حماس  حركة  باسم  المتحدث  أكد  صالح:  الدين 
يت الداخلي الفلسطيني  ُمضي في ترتيب الب تعلق بإجراء االنتخابات الفلسطينية "ثابت وموحد" نحو الالم

في حديث خاص مع صحي القانوع  وقال  المصالحة.   قدمتها  وتحقيق  التي  الخيارات  إن  "فلسطين":  فة 
حركة فتح. وأوضح  حركة حماس والمرونة والتنازالت الكبيرة بصيغ ُمتعددة إلجراء االنتخابات لم تقبلها  

ي منها وبإجماع فصائلي، مشيًرا إلى أن س كانت بقرار مركز أن هذه الصيغ المتعددة الُمقدمة من حما
نبول التي جمعتها مع  ق ما اتفق عليه وال سيما في لقاءات إسط خياراتها مطروحة وهي ماضية في تحقي 



 الفلسطيني   داءالموقف واأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات              219                                           

حركة   ُطرحت    فتح.وفد  التي  والمرونة  الخيارات  أن  التأكيد  وأيديها وجدد  قائمة،  زالت  ما  حماس  من 
 اتفق عليه.انتخابات وفق ما  مبسوطة للمضي نحو إجراء 

 23/12/2020فلسطين أون الين، 
 

 جديدة وشراكة وطنية حقيقية  استراتيجية هنية يدعو لبناء 
رئ:  الدوحة المقال  للكيان  يس  تأمين  هو  التطبيع  إن  هنية:  إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي  كتب 

منبها إلى أن الذي  وبث الشقاق فيها، ي وتهجير المنطقة العربية من داخلها وتفجيرها من داخلهااإلسرائيل
ام  في لقاء خت-وأضاف هنية    ر في المستقبل.جرى هو تثبيت حقائق سياسية وجغرافية يراد بها أن تستم

الفترة الماضية أعادت   أن "السياسة األمريكية خالل   -قناة الجزيرة الفضائية االثنين فعاليات مؤتمر بثته  
يتها، وأمريكا أجبرت بعض األطراف أن تتعامل  في المنطقة وفق رؤ ترتيب مصفوفة األعداء واألصدقاء  

نطالبها بالعودة عن هذه الخطيئة"،  وتابع: "ال نقبل تطبيع أي دولة عربية مع االحتالل و   مع هذه الرؤية".
اعنا مع أي دولة عربية مع أننا نعد أن التطبيع  س "ال تحرف بوصلتها بأن يكون صر مشددا على أن حما

وأردف: "ال ُنراهن على اإلدارات األمريكية المتعاقبة، ولكن علينا أن   ته صفا.اسية"، وفق ما نقل خطيئة سي
وتابع هنية: "حّللنا    ن المتغيرات يمكن أن تكون مفيدة لصالح قضيتنا".نقرأ األمور قراءة سياسية، وندرك أ

وجدنا أننا  ع الضم والتطبيع،  د في سياسية اإلدارة األمريكية وتعامل االحتالل مع موضو المشهد المستج
مواجهة الخطط المختلفة )الضم، ملزمون بوضع خطة بعدة محاور؛ أهمها توحيد الشعب الفلسطيني في  

قة وإفقادها  وأكد أن هناك تحدًيا يتمثل بمحاولة اإلدارة األمريكية تفتيت المنط  قرن، والتطبيع(.وصفقة ال
ب ومحاولة  المجاالت  جميع  في  الممانعة  تتعناصر  أمني  تحالف  تفوقها ناء  ضمن  "إسرائيل"  فيه  سّيد 

 عسكريا أو أمنيا واقتصاديا. 
يمثله من سياسات  بما  تحدٍّ  االحتالل هو  أن  إلى  )السلب(   وأشار  الضم  االستيطان وموضوع  استمرار 

الـ  واستهداف مد  القدس وأهالي  العودة واستمرار الحصار على قطاع غزة وشيطنة  وشطب    48ينة  حق 
 ظمة العربية. ة في نظر بعض األن المقاوم

لبناء   "بحاجة  أننا  هنية  وطنية   استراتيجيةوأكد  وشراكة  الفلسطيني  البيت  ترتيب  إلعادة  متكاملة    وطنية 
ا القيادية )منظمة  المؤسسة  "ك  لتحرير(".حقيقية في مستويات عدة من خالل  أننا  نا في مسار  وأوضح 

أل  المتزامنة؛  باالنتخابات  متمسكين  بإ المصالحة  معنيين  كنا  الفلسطينية". ننا  التحرير  منظمة  دور   عادة 
بادرت بالحديث مع  وقال: "لن نستطيع أن نواجه هذه المخططات دون قيادة فلسطينية جامعة؛ فحماس  

نت رسالتنا واضحة بأن قضيتنا  باس، وكاالقيادات الفلسطينية، وأجريُت مكالمات شخصية مع الرئيس ع
 على المحك".
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إل هنية  تحركواوأشار  أنهم  "لنفي    ى  لحوارات جدية؛  متعددة  الفلسطيني  عواصم  البيت  ترتيب  إلى  صل 
  نضالية لمواجهة االحتالل".   استراتيجيةالتفاق على  والنهوض مجدًدا بمنظمة التحرير وإنهاء االنقسام وا

مارس التي  "المقاومة  أن  إلى  يعولفت  أن  يجب  الذي  الخيار  هي  الماضية  العقود  مدار  على  يد ناها 
وأكد تمسك حماس بخيار المقاومة سواء في إطار تراكم القوة في القطاع   ة الفلسطينية".االعتبار للقضي

نا في الخارج له دوره في مربع المقاومة بالشكل واآللية التي تسمح بها  والعمل على نهوضها أو أن شعب
 ظروفه.

يض، وهي تعتقد بأنه  حصل في البيت األبهنية إلى أن السلطة الفلسطينية تراهن على المتغير الذي ونبه 
وقال: إن الرهان ليس في محله، وهو خاسر على اإلطالق، وكل    سيحيي عملية التسوية والمفاوضات.

إنها ستتفا يقولون  القادمة  األمريكية  اإلدارة  لشأن  الداخلمتابعين  األمريكي  للوضع  اآلثار  رغ  لمعالجة  لي 
 الوحشية لترمب.

األ اإلدارة  إن  علىوقال:  ستستند  التقاسم    3  مريكية  وهي:  الخارجية،  عالقاتها  في  أساسية  عناصر 
االعتب وإعادة  الفلسطيني  الموضوع  في  القياس  ووحدة  تأثرت المتبادل  التي  المتحدة  الواليات  لسمعة  ار 

ودعا   افق الدولي، ولن يكون الموضوع الفلسطيني أولوية.بسبب سياسة ترمب والعودة مجدًدا لقاعدة التو 
إدر إ األمريكي بخصو اك حجم ومستلى  التحرك  والعودة وى  باألوهام  نبيع شعبنا  أال  ص قضيتنا، ويجب 

 للمفاوضات.
السيا المكتب  رئيس  طالب  شعب كما  على  بالمراهنة  لحماس  أن  سي  نوافق  "ونحن  ومقاومتنا،  ووحدتنا  نا 

على  ذلك فحماس منفتحة  مع كل دول العالم ما عدا االحتالل اإلسرائيلي، وما دون  تكون لنا عالقات  
 الوطنية".  الجميع في إطار التحرك المتوازن الذي يحمي الوحدة الفلسطينية والحقوق 

لهيمنة على مؤسساتها، فنحن حركة تحرر،  ر بابتالع منظمة التحرير واوأوضح هنية أن حركته ال تفك
ت  ولف  صناعة القرار.بمرحلة تحرر وطني، وهذا يستدعي أن يكون الكل الوطني في  وندرك بأننا نمر  

السيطرة  إ منطلق  ليس من  التحرير  منظمة  تدخل  للجميع، وحماس  الوطني  البيت  المنظمة هي  أن  لى 
 اعدة الشراكة والعمل تحت سقف ومظلة واحدة. على القرار؛ بل على ق

قا بأعيادهم،  للمسيحيين  التهاني  تحقيق أهدافكما وجه  الوطن، ونسعى مًعا في  إنهم "شركاء في   ئاًل: 
الحرية   فمنهم أسرى وشهداء،   واالستقالل".شعبنا في  السجون؛  إخوان مسيحيين في  وقال: "عشت مع 

 ات بمناسبة أعيادهم". وكشعب واحد نقدم لهم التهاني والتبريك
 28/12/2020، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 ساع جديدة الستئناف الحوار الوطني م: هناك هنية
السي المكتب  رئيس  "حماس"  كشف  لحركة  الستئناف  اسي  جديدة  مساع  عن  هنية،  الحوار  إسماعيل 

ي الجمعة إننا ي تصريح صحف وقال هنية ف  الوطني من أجل إنجاز المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية.
لتحركات الستكمال ما بدأناه من خطوات نجري اتصاالت داخلية وخارجية من أجل إنجاح هذه الجهود وا

لفصائل الوطنية واإلسالمية إلنجاز متطلبات الوحدة عبر إعادة  وة في حركة فتح وافي حوارنا مع اإلخ
المؤسسا التبناء  منظمة  سواء  الفلسطينية،  القيادية  الشراكة  ت  قاعدة  على  الفلسطينية  السلطة  أو  حرير 

انتخابات  الفلسطيني في أماكن تواجده كافة في الداخل والخارج عبر والتوافقات الوطنية وفق إرادة الشعب 
 هة. حرة ونزي

 1/1/2021، موقع حركة حماس
 

 أشهر  ستةهنية: مستعدون النتخابات شاملة بالتوالي والترابط خالل 
"حماس" إسماعيل هنية استعداد الحركة الستئناف الحوار الفلسطيني  السياسي لحركة    أكد رئيس المكتب 

ورئاوإن تشريعية  انتخابات  فلسطيني إلجراء  وتفاهم  اتفاق  باجاز  وطني  ومجلس  في سية  والترابط  لتوالي 
يها  وأشار هنية خالل كلمة له إلى أنه تلقى رسالة خطية جوابية من الرئيس أبو مازن ف   أشهر.  6غضون  

في   الشراكة  مبدأ  وتحقيق  االنتخابات  بإجراء  والتزامه  رسالته،  بمضمون  المؤسسات   بناءترحيب 
م في  اإلخوة  تلقى رسالة من  وكذلك  أالفلسطينية،  وتركيا،  وقطر  الموقف. صر  هذا  فيها  وأضاف    كدوا 

وتاريخي جديدة  مرحلة  يفتح  فلسطيني  اتفاق  إلنجاز  وواعدة  جديدة  مرحلة  أمام  نحن  مسيرة  هنية:  في  ة 
فصائل الفلسطينية، وتلقى منهم  وأشار إلى أنه وجه رسائل إلى جميع األمناء العامين لل  شعبنا الفلسطيني.

 ى هذا الصعيد.إجابات ومواقف إيجابية عل
لى أن حماس تريد أن تدخل هذا الحوار في أسرع وقت ممكن، وعلى أساس الحفاظ على حق  د عوشد 

ا مقاومة  في  الفلسطيني  السياسي  الشعب  التحرك  أساس  وعلى  والوسائل،  األشكال  بكل  الحتالل 
 دفاع عن حقنا ولطرد هذا المحتل.والدبلوماسي والقانوني لل
 إعادة بناء المرجعيات 

إننا نتطقو  سريع وإصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد تواريخ االنتخابات    لع إلى إنجاز حقيقيال هنية 
ال الحوار  بعد ذلك محطة  المتعلقة  حتى نضع  التفاصيل واإلجراءات  المباشر لالتفاق على كل  فصائلي 

وار  ذا الحنتوخى من ه  وأردف هنية:  اسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.بهذه االنتخابات الرئ
المرجعي بناء  إعادة  االنقسام  أواًل  وإنهاء  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في  متمثلة  الفلسطينية  القيادية  ات 

سياسمتمث وطني  برنامج  على  واالتفاق  موحدة،  وطنية  وحكومة  موحد  فلسطيني  تشريعي  بمجلس  ي  اًل 
وشدد على   راتيجية النضالية.االتفاق على االست يشكل القاسم المشترك، لنعبر فيه هذه المرحلة، وأيًضا  
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لترسي ومستعدة  والنزيهة،  الحرة  وخياراته  الفلسطيني  الشعب  بإرادة  سترضى  حماس  حركة  مبدأ  أن  خ 
 الشراكة في مواجهة المرحلة القادمة.

هناك اتصاالت من العديد من الدول مع الحركة ومع إخوتنا  وكشف هنية أنه في اآلونة األخيرة كانت  
ه  ل استئناف مسار الحوار الوطني الفلسطيني، ونحن تعاطينا بشكل إيجابي مع هذ في حركة فتح من أج

أكدت أنها جزء من هذه العملية وضامنة، لها وحريصة على  التحركات مع مصر وتركيا وروسيا التي  
 لدولي ألي اتفاق فلسطيني قادم.تشكيل شبكة األمان العربي وا

 خطر حقيقي 
رى ما يجري داخل فلسطين، ونتابع  وقت، وأمامنا خطر حقيقي، فنحن نن الا في بحبوحة موقال هنية لسن 

، ومحاولة شطب حق العودة؛ لذلك تعاطينا بشكل  عربدة المستوطنين ومحاوالت قضم األرض الفلسطينية
 ستئناف مسيرة الحوار الفلسطيني الداخلي.إيجابي ومسؤول وسريع، وتفهمنا ضرورة ا

 3/1/2021، موقع حركة حماس
 

 ف عن لقاء وطني بغزة وترتيب مواعيد االنتخاباتو يكش النون
إسماعيل حماس  حركة  لرئيس  اإلعالمي  المستشار  النونو  طاهر  هنية،    أكد  رسالة  أن  االثنين،  هنية، 

مح الفلسطينية  السلطة  االنتلرئيس  إلجراء  عباس،  الشراكة  مود  تحقيق  على  كخطوة  جاءت  خابات، 
الم ووحدة  الفلالوطنية  الوطنية  الوطني.  ؤسسة  والمجلس  والرئاسية  التشريعية  الثالث  بمستوياتها  سطينية 

الن أمام عدة خطوات،وأضاف  "نحن  له،  في تصريح  اللقاءات   ونو  ثم  الرئاسية،  المراسيم  إصدار  أولها 
ال ثم  االنتخابات،  لجنة  مع  الرئالفصائلية  االنتخابات  في  الشروع  ثم  الفصائل،  بين  الوطني  اسية  حوار 

 المجلس الوطني باآلليات التي يتم التوصل إليها بين الفصائل". والتشريعية و 
راء االنتخابات بالتتابع وافقت حماس على ذلك"،  وقال النونو "عندما أعربت عدة دول لضمانتها على إج

اهة وأال مؤسسة القيادية الفلسطينية قائمة على أساس الوحدة والنز رًا إلى أن ما يهم هو أن تكون المشي
 ك مجال للعودة إلى االنقسام. يكون هنا

أجل عقد لقاء ولفت إلى أنه سيكون هناك زيارة من رئيس لجنة االنتخابات الفلسطينية حنا ناصر، من   
بالتوا عليها  ستجرى  التي  اآلليات  ووضع  االنتخابات  مواعيد  وترتيب  هناك  وطني  "سيكون  مضيفًا  فق، 

 رة". بة كبيرة في القاه الكثير من اللقاءات الوطنية بنس 
 4/1/2021فلسطين أون الين، 
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 دة الشعب الفلسطيني بلوماسية لدعم خطوات وحيهنية يواصل جهوده السياسية والد
هوده السياسية والدبلوماسية لدعم وإسناد  س إسماعيل هنية، جواصل رئيس المكتب السياسي لحركة حما

بعث برسائل إلى العديد   لشعب الفلسطيني على المستوى العربي واإلقليمي والدولي، حيث خطوات وحدة ا
 من الدول في إطار اتصاالته التي يقوم بها في هذا الصدد. 

وسويسرا وجنوب أفريقيا،    من إيران واألردن  د أرسل رئيس الحركة برسائل إلى األمم المتحدة، وقادة كلفق
لتحقيق الحركة  بها  قامت  التي  الجهود  فيها  اال  استعرض  حقبة  وإنهاء  الفلسطيني  الشعب  نقسام، وحدة 

والرئ التشريعي  للمجلس  المختلفة  بمستوياتها  االنتخابات  إجراء  على  الوطني وموافقتها  والمجلس  اسة 
ركة في رسالته قادة الدول المختلفة إلى دعم هذه بط. ودعا رئيس الح الفلسطيني على قاعدة التوالي والترا

 عزيز وحدة الشعب الفلسطيني. على إنجاح هذه الخطوات التي من شأنها تالجهود وإسنادها، والعمل 
 9/1/2021موقع حركة حماس، 

 
 ولى لبناء النظام السياسي الفلسطيني حماس: االنتخابات هي خطوة أ

باسم حر  الناطق  اللطيقال  الوطكة حماس عبد  القانوع في حديٍث إلذاعة "صوت  المحلية: حركة  ف  ن" 
عطت مرونة كبيرة وقدمت تنازالت متعددة  حماس والفصائل كانت ترغب بإجراء انتخابات متزامنة لكنها أ 

تي ُقدمت من أجل إطالق قطار االنتخابات الشاملة  خالل اتصاالت الوسطاء التي جرت والضمانات ال 
 بط ".دة التتالي والتراعلى قاع

وأضاف: "نحن أمام مرحلة جادة إلنهاء االنقسام وتحقيق الشراكة وأمامنا خطوتين لتحقيق ذلك األولى:   
لثانية: لمراسيم من رئيس السلطة باالنتخابات الشاملة التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني، واإصدار ا

 ضير لها".إطالق حوار وطني لمناقشة آلية االنتخابات والتح
  11/1/2021ن، أون اليفلسطين 

 
 أبو مرزوق: المصالحة مصلحة فلسطينية كبرى لجميع األطراف الفلسطينية 

ة "حماس"، د. موسى أبو مرزوق، على أن المصالحة  المكتب السياسي لحرك أحمد المصري: شدد عضو
مص هي  مصلالوطنية،  وليست  الفلسطينية،  األطراف  لجميع  كبرى  فلسطينية  حزب  لحة  أو  لطرف  حة 

ق "زوم" الثالثاء، إن ينه. وقال أبو مرزوق في حوار موسع أجراه "فلسطين أون الين" معه، عبر تطبي بع
مص ليست  أن  المصالحة  دون  سابقا  إلتمامها  كبيرة،  وأثمانا  تنازالت  الحركة  قدمت  وقد  لحماس،  لحة 

ة شعبنا  لظروف، واضعة مصلحتكن سببا فيه. وأكد أن حماس تسعى للمصالحة مهما كانت ا  يحصل أو
مرفوض  أوسلو  أن  إلى  ولفت  أوسلو.  خيار  عن  بعيدا  األساس،  في  وكذلك   ووحدته  لحماس،  بالنسبة 
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الل، وهي أولويات وثوابت ال تتبدل.  وأوضح أن حماس ترغب في االنتخابات وتدعمها  االعتراف باالحت
 . سطيني على الطاولةم اختيار الشعب لقيادته، وأن يكون كل مكونات الشعب الفلليت

الفلسطينية محمود  السلطة  تباحثت مع رئيس  الدولية كقطر  إلى أن بعض األطراف  أبو مرزوق،  ونبه 
االنت  ملف  حول  مترابطة  عباس  ُتجرى  وأن  متزامنة  تكون  ال  أن  إصرارا  بداية  لديه  كان  وقد  خابات، 

ملف الذي يعد سبيل عدم عرقلة العلى األقل. وقال إن حركة حماس وافقت على هذا المبدأ في  ومتتالية  
االنتخاب إجراء  خطوة  في  جاد  "عباس  وأضاف:  وهاما.  حيويا  قضية ملفا  في  مشكلة  لديه  ألن  ات، 

 تجديدها".  الشرعيات و 
إن هذه التعديالت ليست وحول تعديل "عباس" قانون االنتخابات الذي أعلن عنه أمس، قال أبو مرزوق  

هناك حوار سابق م "حماس" ورئيجديدة، حيث كان  بين  ناصر لضرورة  ا  د. حنا  االنتخابات  لجنة  س 
ديالت، واعتقد أن األمور  راء االنتخابات. وأضاف: "اآلن تمت التعوجود هذا التعديل، للموافقة على إج 

 ناضحة من أجل إصدار المراسيم الخاصة باالنتخابات". 
سياسية وأدبية".  انات الموجود هي "وجود ضمانات إلنجاح االنتخابات، قال أبو مرزوق، إن الضموحول  

 صلحة السلطة في إجراء هذه االنتخابات. ونوه إلى وجود ضمان مهم يتعلق في المصالحة الفلسطينية وم
باالنتخا  للقبول  إقليمية  أطراف  من  خارجية  ألي ضغوط  حماس  حركة  تعرض  مرزوق  أبو  بات، ونفى 

مؤسس من  ينبع  وقرارها  االنتخابات  مع  حماس  أن  بأمؤكدا  تقبل  وال  من اتها،  إمالءات  أو  ي ضغوط 
يالخارج. وقال إن شرطة غزة ستعمل على ضمان األمن ومج "ولن  العملية االنتخابية بسالم،  تم  ريات 

 استيراد شرطة من مكان آخر". 
إدا يكون  أن  وحماس،  فتح  حركة  بين  عام  توجه  عن  الكل  وكشف  فيه  يشارك  جمعي  بشكل  الحكم  رة 

فصيال   وليس  وفي  الوطني،  بعينه.  دحالن  واحدا  محمد  فتح  حركة  في  القيادي  ترشح  إمكانية  سياق 
 ن حماس ليس لديها أي موقف من  لالنتخابات، شدد على أ

قيادي فتح  للدخول    أي  حركة  بيت  داخل  في  هي  "دحالن"  مع  اآلن  المشكلة  وأن  االنتخابات،  لعملية 
 وليس حماس. 

عم عودة هذه العالقات، وعودة قيادة  ى األخبار التي تز وفي شأن عالقات "حماس" مع النظام السوري، نف
"حما وأضاف:  لدمشق.  بالعالقات الحركة  ملموس  شيء  وال  لسوريا  للرحيل  تستعد  ال  الحمساوية    س 

 السورية، ولم يتم الطلب من إيران للتوسط إلعادة هذه العالقات".  
فلسطينيين المسحوقين  أمام الالجئين ال لى أن المقاومة بغزة، التي يتم حصارها، هي األمل الوحيد وشدد ع

التطبيع، والغربي. وفي ملف  العربي  العالم  دول  تأثير مباشر وخطير على    في شتى  له  أن  شدد على 
 ذا األمر.القضية الفلسطينية، الفتا إلى أن الكثير من الدول تراجعت عالقتها مع "حماس" بسبب ه

   12/1/2021فلسطين أون الين، 
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 وحدة الوطنية ال لنخالة مستجداتهنية يبحث مع ا
الدوحة: استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ووفد من قيادة الحركة، األمين  

الدوحة. وبحث  م لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة ووفدا من قيادة الحركة، في العاصمة القطرية  العا
استعادة   بملف  المتعلقة  التطورات  الفلسطالوفدان،  الشعب  إجراء وحدة  قاعدة  االنقسام على  وإنهاء  يني، 

، والنتائج المترتبة على هذه  مجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطنياالنتخابات بمستوياتها الثالثة، ال
التحديا لمواجهة  الوطنية  الجبهة  تمتين  وسبل  القضية  التطورات،  تصفية  محاوالت  من  الخطيرة  ت 

 التطبيع التي أصابت بعض دول المنطقة.  اضي، إلى جانب حمىالفلسطينية وضم األر 
لى استراتيجية وطنية  وشدد الوفدان على ضرورة االستمرار في خطوات استعادة وحدة شعبنا للوصول إ

باعتبارها الشاملة  المقاومة  قاعدة  على  موحدة  ال  كفاحية  شعبنا  الخيار  أهداف  بتحقيق  الكفيل  وطني 
 ومصالحه العليا. 

 12/1/2021، سقدس بر وكالة 
 

 حماس: تعديالت عباس على قوانين السلطة القضائية مرفوضة ومدانة 
بما  التي حملتها قرارات رئيس السلطة محمود عباس،    غزة: قالت حركة حماس إن "االنتهاكات الدستورية

م قاسم،  ائية، مرفوضة ومدانة". واعتبر المتحدث باسم الحركة، حاز يسمى تعديالت قوانين السلطة القض
في رام هللا،  صحفي، الجمعة، أن "هذه االنتهاكات تثير قلقا حقيقيا بإصرار رئاسة السلطة  في تصريح  

 رية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين". على انتهاك األصول الدستو 
قضائية  التي أصدرها رئيس السلطة، تهدف لالستيالء على السلطة الوقال: "القرارات المتالحقة األخيرة   

يؤشر  والسيطرة ع للقضاء، وهو ما  استقاللية  وانتهاك ألي  دستوري،  بشكل غير  إرادتها  على توجه  لى 
وتابع أن هذه القرارات تعبر عن رغبة قيادة   بالحريات والحقوق العامة".قيادة السلطة لمواصلة التحكم  

بال السلطة باستم الفلسطيني،  الفلسطينية  رغم مما تعيشه الحرار التفرد والهيمنة على النظام السياسي  الة 
م النجاح،  متطلبات  فيها  تتوفر  انتخابية  ألجواء  التحضير  أعلى  من  وتوفير  العامة  للحريات  إطالق  ن 

 جات الشفافية واالستقاللية القضائية التي تنتهكها التعديالت األخيرة. در 
 15/1/202، سوكالة قدس بر 

 
 وانه برهوم: الحديث عن قائمة مشتركة أمر سابق أل 

حركة حماس: إن الحديث عن الدخول في االنتخابات المقبلة ضمن قائمة مشتركة بين   لت قا حسن جبر:
وفي معرض رّده على سؤال لـ"األيام"، قال   ل األخرى، سابق ألوانه.حركتي "فتح" و"حماس"، أو الفصائ
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ة  لذي ستدخل فيه حركث باسم "حماس": إنه من السابق ألوانه الحديث عن الشكل افوزي برهوم المتحد 
 حماس االنتخابات. 

حضاري    بشكل  تسير  وأن  االنتخابية،  العملية  نجاح  ضمان  هو  اآلن  "حماس"  يهم  ما  إن  وأضاف: 
 اطي شفاف، يعّبر فيها الجميع بحرية دون ضغوط أو قيود.ديمقر 

   18/1/2021األيام، رام هللا، 
 

 حماس: االنتخابات مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية 
ال بقال  "ح ناطق  حركة  القانوع اسم  اللطيف  عبد  الوحدة   ماس"  لتحقيق  مدخل  "االنتخابات  إّن  األحد، 

قدمنا مرونة كبيرة وتنازالت كثيرة لمصلحة شعبنا والوطن".    الوطنية وهي خيارنا االستراتيجي، ومن أجلها
تصريح   في  القانوع  الثانوأضاف  الخطوة  أّن  عنه،  نسخة  الين"  أون  "فلسطين  وصل  بعد  صحفي  ية 

المر  الوطإصدار  الحوارات  عبر  وذلك  وآلياتها،  االنتخابات  تنفيذ  كيفية  مناقشة  هي  كل اسيم  مع  نية 
طني إلنجاحها وتذليل كافة العقبات. وتابع: "رفع اإلجراءات التي اتخذها  الفصائل، وسنعمل مع الكل الو 

 ء االنتخابات". ضد غزة يمنح أهلها بارقة أمل، ويهيئ المناخ أكثر إلجرا رئيس السلطة
 17/1/2021، ين أون الينسطفل

 
 بدران: خيارات حماس مفتوحة بشأن طبيعة المشاركة باالنتخابات 

المكتب ؟:  الدوحة لحركة  قال عضو  الخيارات   السياسي  جميع  إن  األحد،  بدران، صباح  حسام  حماس 
المجلس  عية أو الرئاسية و بشأن طبيعة المشاركة في االنتخابات المقبلة سواء التشريمفتوحة أمام حركته  

وأضاف بدران في لقاء إذاعي: "سابقًا كان هناك الكثير من الحديث غير الرسمي على تشكيل    الوطني.
غير   كة مع فتح وكل القوى الفلسطينية وحتى المستقلين"، مشيرًا إلى أنها كانت مجرد أفكارقوائم مشتر 

اعد الجميع إلى الوصول إلى  رة التي ستجري ستسواستدرك قائاًل: "حوارات القاه  رسمية لم تنضج بعد.
نر  ما  تحقق  صيغة  لآلنأفضل  شيء  أي  تحدد  لم  وحماس  السلبية،  وتجنبنا  االنتخابات،  من  ،  يده 

  والخيارات كلها مفتوحة لدينا".
التساؤال طرح  فصيل  كل  حق  "من  قائاًل:  بدران  هذه  وواصل  نزاهة  ضمان  نريده  ما  والتخوفات،  ت 

لسطينية فيها قدر كبير من النزاهة، ونريد أن يكون واضحًا لدى الجميع  بة االنتخابات الفاالنتخابات وتجر 
 أن تكون األجواء حقيقية". ة استكمال جميع مراحل االنتخابات ونريد أهمي 

  17/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 معنية أن تكون هناك قائمة وطنية  لحركةا قيادي بحماس:
ا المكتب  لحركة حماأكد عضو  العام    د.  سلسياسي  هذا  المرتقبة  العامة  االنتخابات  أن  الهندي  سهيل 

الفلسطين  السياسي  المسار  كبيًرا في رسم  تأثيًرا  والسياسية  ستؤثر  الوطنية  المرجعية  توحيد  ي، من حيث 
الفلسطيني. مستعوأكد    للشعب  الحركة  الكبير أن  ثقتها  األولى  ناحيتين،  من  االنتخابية  للعملية  ة  دة 

بالضفة أو  يني، "ونحن على يقين أننا سنحقق إنجازات كبيرة بالعملية االنتخابية سواء  بالجمهور الفلسط 
لج أن حماس شكلت  وأوضح  بهذا غزة".  يتصل  ما  ومتابعة كل  االنتخابات  على  لإلشراف  انتخابية  نة 

استع على  "وهي  واالنتخابا الملف،  المرشحين  إلى  بالنسبة  ناصعة  لتقديم صورة  تعبر  داد  وأن  ككل"،  ت 
مناسًبا ويوصل رسالة المعاناة  تعبيًرا دقيًقا عن المكنون الداخلي للشعب الفلسطيني الذي سيختار من يراه  

 . والثوابت 
ع سابًقا ألوانه  وبشأن إذا ما كانت حماس قد استعدت فعلًيا وحددت مرشحيها، عّد الهندي هذا الموضو  

ة اختيار المرشحين والقائمة، "وحماس معنية أن  لداخلية ستحدد آليحاليًّا، مضيًفا بأن لجنة االنتخابات ا
 تكون هناك قائمة وطنية". 

 19/1/2021، فلسطين أون الين
 

 الوطني خطوة مهمة في االنتخاباتبات المجلس حماس: انتخا
انتخابات  أنها    قالت حركة "حماس"، الخميس، إن  الوطني خطوة مهمة في االنتخابات، مبينة  المجلس 

كدت ا الفلسطيني تمثيال واسعا ومشاركة في رسم استراتيجية النضال والتحرير. وأمنح كل أبناء شعبنست
ب الناطق  عبر  صحفي  تصريح  في  زالت الحركة  ال  الحركة  خيارات  أن  القانوع،  اللطيف  عبد  اسمها، 

ف المشاركة  ولضمان  مفتوحة حول طبيعة  للترتيب  الوطني  الحوار  وننتظر عقد  االنتخابات  انتخابات  ي 
ونزي االنتخا حرة  إلنجاح  مهمة  محطة  القضايا  بعض  على  والتوافق  "الحوارات  وأضاف:  بات  هة. 

 وتحصينها من أي ثغرات أو عوائق". 
  21/1/2021مركز الفلسطيني لإلعالم، لا

 
 سطينية هنية يبحث مع ميالدنوف مسار االنتخابات الفل

هن  إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  إلكترون أجرى  لقاًء  ميالدنوف  ية،  نيكوالي  مع  ًيا 
  في الشرق األوسط، حيث جرى حديث موسع حول مسار  المنسق الخاص لألمين العام لألمم المتحدة

 االنتخابات الفلسطينية. 
تحدة والمجتمع الدولي في ملف االنتخابات  وأكد رئيس الحركة خالل اللقاء على الدور المهم لألمم الم 

الق  ضمالفلسطينية  في  وخاصة  على  ادمة،  والضغط  االقتراع،  وحرية  والترتيبات  اإلجراءات  نزاهة  ان 
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ال كي  االنتخابياالحتالل  العملية  أمام  معيق  أي  يشكل  على   مشدًدا  القدس،  في  وخاصة  وإجرائها،  ة 
  لمتعلقة بمؤسسات السلطة أو المنظمة، وما يترتب عليها من ضرورة االعتراف بنتائج االنتخابات، سواء ا 

ولجا  حكومة  العام  تشكيل  خطأ  تكرار  وعدم  تنفيذية،  الساحة    2006ن  في  االنقسام  إلى  أدى  الذي 
 الفلسطينية.  

النتخابات، وضرورة المضي قدًما في إنجاز نوف بموقف حماس من إجراء امن جانبه أشاد السيد ميالد 
جاهزية لدعم  لب عليها، وأكد المقراطي، مشيًرا إلى بعض العوائق الممكنة والتي يجب التغهذا الخيار الدي

 كل الخطوات التي من شأنها تعزيز الديمقراطية الفلسطينية.
 22/1/2021موقع حركة حماس، 

 
 لضفة من الترشح لالنتخاباتقادة حماس با االحتالل يحذر

ا الحتالل هدد قادة محسوبين على حركة حماس بالضفة  كشفت مصادر فلسطينية، األربعاء، أن كيان 
رشحهم ألي انتخابات قادمة في وقت تتواصل فيه التحضيرات واالستعدادات بالسجن، في حال ت  الغربية

إلاألو  والخارجي،  الداخلي  الصعيدين  على  ومن  لية،  المحدد،  موعدها  في  البرلمانية  االنتخابات  جراء 
 الفصائل.   خالل لقاءات واتصاالت داخل أطر

 27/1/2021، فلسطين أون الين
 

 ة إلجراء االنتخابات األجواء المناسب  فلسطينية لم تهيئلاقبها: السلطة 
ي قبها خالل حديث  نور الدين صالح: قال القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية وصف   ،غزة  -  جنين

ة الغربية المحتلة غير مهيأة  الحالية في مدن الضفخاص مع صحيفة "فلسطين: "إن األجواء السياسية  
السلإلجراء االنتخابات، مع است  السياسية والمالحقات األمنية واالعتداء  مرار ممارسات  طة واالعتقاالت 

ُجملة من اإلجراءات التي ُتعكر أجواء   ذًرا من وجود مؤامرة على حماس. واستعرض على القوانين"، مح
السياسي االعتقاالت  استمرار  وهي  االعتداء االنتخابات،  عن  فضاًل  األسرى،  لزوجات  واالستدعاءات  ة 

 .اة وإقالة آخرين، ومالحقة النشطاءلقوانين بتعيين قضعلى ا
 27/1/2021، فلسطين أون الين

 
 نتخاباتالحية: مستعدون إلزالة أي عقبات تعترض طريق اال 

لالنتخا ذاهبة  الحركة  أن  الحية،  خليل  "حماس"  لحركة  السياسي  المكتب  داخلية  أكد عضو  برغبة  بات 
  لة أي عقبات تعترض طريق االنتخابات. ن عامل مساعد إلزاوقرار قيادي، مشدًدا على أن حماس ستكو 

اهبون إلى حوار القاهرة وقال الحية في مقابلة متلفزة عبر قناة األقصى الفضائية مساء الخميس، إننا ذ 
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وتذليلها لضمان نجاح العملية االنتخابية.    العقبات القادم بروح وطنية تحمل الشراكة، والرغبة في إزالة  
صعاب للوصول إلى صناديق االقتراع، مبيًنا أننا أمام حقيقة لطالما  حركة حماس ذللت الونبه إلى أن  

وأضاف الحية أننا نأمل أن تكون االنتخابات   نفخر به.  ليها، وهي أن نصل إلى إرادة شعبنا الذيسعينا إ
في الداخل   دة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة االنتخابات محطة جديدة لشعبنا، تؤسس إلعا

السلطة.والخار  بمؤسسات  وانتهاًء  الوطني،  المجلس  من  بدًءا  صندوق    ج،  نتيجة  نقبل  نحن  وأضاف: 
تكون االنتخاب  االقتراع، ألن شعبنا هو صاحب  اختيار ممثليه، آمال أن  بوابة  الصالحية والحق في  ات 

هزة الحترام  حماس جا   ة أن حركة وأكد الحي   لة االنقسام تماًما والولوج إلى شراكة وطنية.جديدة إلنهاء حا
ا كانت.نتائج صناديق  مهما  النتائج  الحترام  جميعا  أنفسنا  نجهز  أن  ويجب  على    القتراع،  وافقنا  وتابع 

 بات، لكن أكدنا أننا نريد إعادة تشكيل مؤسساتنا كلها. ب فتح لكي نزيل العقطل
ا من اإلخوة في عض اآلخر كان تفردً ية إلى أن بعض ما جاء في المراسيم اتفقنا عليه، لكن البولفت الح

 حركة فتح، خاصة بما يتعلق بالمحكمة الدستورية. 
ا  االنتخابات  في  وخياراتها  وال  وحول شكل مشاركة حماس  الخيارات مطروحة،  كل  الحية:  قال  لقادمة، 

خوض اليوم أوسع عالقات عامة مع الكل الوطني للوصول  د خيار محدد، مشيًرا إلى أن حماس تيوج
ش إلى   تخدم  طريقة  والتدافع أفضل  الحريات  قاعدة  على  القادمة  لالنتخابات  أفضل صورة  وتحقق  عبنا 

 طني المعقول.الو 
يء له عالقة باالنتخابات وكف يدها عنها، مشيًرا  لمحكمة الدستورية من أي شودعا الحية إلى استبعاد ا

 تعاني من عوار قانوني. إلى أنها 
تقدم   أمله في أن  الحية عن  الفلسطينية وأعرب  المفروضة على قطاع غزة    السلطة  العقوبات  على رفع 

أن من فرض هذه العقوبات أمام    تهيئة األجواء والمناخات أمام العملية االنتخابية، مشيًرا إلىكجزء من  
، قال الحية إن شكل دخولنا في االنتخابات  وعن شكل مشاركة حماس في االنتخابات الرئاسية  اختبار.

 لطريقة المشاركة في االنتخابات الرئاسية.  كل رؤيتنا في حماسالتشريعية سيش
  28/1/2021موقع حركة حماس، 

 
 "أوسلو" يتجاوز  سياسياً  نريد سقفاً .. حةبدران: ذاهبون لحوار القاهرة بعقول مفتو 

"حم لحركة  الوطنية  العالقات  مكتب  رئيس  القاهرة، أكد  لحوار  مستعدة  حماس  أن  بدران،  حسام  اس" 
مفتوحة، مشد وذاهبة   وقال بعقول  العالية.  المرونة  قدمت  أن  بعد  لالنتخابات  الحركة جاهزة  أن  دا على 

الفضائية األحد، إن االنتخابات وسيلة وأداة نحو تحقيق الوحدة ران في مداخلة متلفزة عبر قناة األقصى بد 
ال وتوحيد  الفلسطيني.الفلسطينية  السياسي  المحت  نظام  القدس  مدينة  أن  على  من  وشدد  أصيل  جزء  لة 
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االنتخابات أر  في  تجاوزها  يمكن  وال  الفلسطينية،  بالتحكم    ضنا  لالحتالل  نسلم  أن  يمكن  وال  العامة، 
 بمصيرها. 
وذلك بعد   بد من نقاش البرنامج السياسي المراد إيصال شعبنا إليه في حوارات القاهرة،ن إنه ال  وقال بدرا

حضر لمرحلة جديدة، وأن نتفق على  يتجاوز أوسلو، ون  فشل مسار أوسلو، مضيفا أننا نريد سقفا سياسيا
للبرنامج السياسي  ونوه بأن وثيقة الوفاق الوطني ربما تكون أرض   الوسائل التي نقاوم فيها االحتالل. ية 

ضية حقيقية للوصول إلى تحقيق أهداف هرة، الفتا إلى أن الحوارات الوطنية أر في نقاشات وحوارات القا
 ي أولي. إلى توافق فلسطين شعبنا، ونريد التوصل

ودعا بدران إلى توفير بيئة مناسبة كي تتحرك القوى الفلسطينية دون التخوف من اعتقال واستدعاء أو 
العمل  مضيفا: سنؤكد في القاهرة أنه ال بد من جود ميثاق شرف يؤكد حرية الكل الفلسطيني في مالحقة،

 دون مالحقة من األجهزة األمنية. 
شكل واحد في المشاركة في ات، قال بدران لسنا متمترسين خلف  اب حماس في االنتخ  وحول شكل مشاركة

القاهرة    تطلعات شعبنا.  االنتخابات، ومنفتحون على جميع الخيارات بشرط أن تلبي وأضاف: ستتم في 
 الوطني، وأن تمر بأكبر قدر من المكاسب. مناقشة شكل المشاركة في االنتخابات مع الكل

 31/1/2021، موقع حركة حماس
 

 استعداداتها وتجهيز قائمتها األّولية لالنتخابات التشريعية  تواصل حماس
الفلسطينية لالنتخا  :غزة الجزء األول منها )البرلمفي إطار االستعدادات  المنوي عقد  أيار/ بات  ان( في 

« في  مصدر  يقول  المقبل،  األّولية  مايو  قائمتها  أعّدت  الحركة  إن  لـ»األخبار«،  لالنتخابات  حماس«، 
منفالتشري بقائمة  الدخول  غير  أخرى  خيارات  »تدرس  لكنها  والضفة،  غزة  يشمل  بما  باسمها«،  عية  ردة 

تحالفات مع فصائل المقاومة، وأخرى مع مستقّلين، بما يحقق لها عددًا مناسبًا    ومنها »إمكانية عقد قائمة
ول االنتخابات  ى أقّرت بضرورة دخمقاعد«، مؤكدًا أن »توجيهات المكتب السياسي ومجلس الشور من ال

 «.2006بقوة والعمل على الفوز بنسبة أكبر من انتخابات 
التي   ت للجهاز الحكومي في غزة بـ»استكمال الجهود كما ينقل المصدر، الذي يكشف عن صدور تعليما

زمات تحسين واقع العمل الحكومي مع السّكان، ومنع ظهور أّي أ  َتعّززت خالل العامين الماضيين في
وتقد  شخصيات حاليًا،  األّولية  القائمة  وتشمل  المواطنين«.  إلى  خدمات  من  َيلزم  ما  كّل  في    يم  رمزية 

اّبة التي ازداد عددها، علمًا بأن الحّصة الكبرى ستكون لشخصيات مهنية  الحركة، إلى جانب الوجوه الش
،  2006ى تالفي إشكاالت  حضور كبير داخل غزة والضفة، إذ تسعى الحركة بوجودهم إل  ومجتمعية ذات 

 حين تمحور االنتقاد الرئيسي حول أن قائمتها تتشّكل غالبيتها من الشيوخ وخّريجي الكّليات الشرعية. 
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يقو بموازاة   بقذلك،  الدخول  السيناريوات لالنتخابات، منها  الحركة وضعت عددًا من  المصدر إن  ائمة  ل 
ة مع "المستقّلين"، لكنها ستنتظر  قاومة أو حتى قائممنفردة أو بقائمة مع »فتح« أو بقائمة مع فصائل الم

ا القاهرة األسبوع  إليه حوارات  السما ستفضي  لتحديد طبيعة مشاركتها، وأّي  لها  لمقبل  يناريوات سُتحّقق 
 أكبر فوز. 

   1/2/201، األخبار، بيروت
 

 فظ الحق في االنتخابات من خالل تحديث البيانات يدعو لح في حماس قيادي
ظ الحق في االنتخابات من خالل التسجيل  " عبد الرحمن شديد، إلى حفركة "حماسادي في حدعا القي

ادي شديد في تصريح صحفي األحد: "بصرف النظر  في السجل االنتخابي وتحديث البيانات. وقال القي
نتائجها، احفظ أواًل حقك وحق أهلك من    عن رأيك وتقديرك وقناعتك في االنتخابات  وفي ظروفها وفي 

"، مضيًفا: "ثم قرر الحقا كيف تمارس هذا الحق  2-16السجل االنتخابي قبل    الل تسجيل اسمك فيخ
 باالنتخاب أو المقاطعة".

  31/1/2021، نفلسطين أون الي
 

 هنية يتلقى دعوة من مصر لمشاركة الحركة في حوارات القاهرة 
، ورية مصردعوة رسمية من جمه ،  اإلثنين  ،س المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنيةتلقى رئي

شباط/ شهر  من  السابع  في  القاهرة  إلى  الحركة  قيادة  من  وفد  في   لحضور  للمشاركة  الجاري  فبراير 
مي  وقال المستشار اإلعال  ابات الفلسطينية العامة.ار الوطني بشأن مسار المصالحة واالنتخجلسات الحو 

النونو  طاهر  الحركة  أن  ،لرئيس  قررت  الحركة  قيادة  صالح  إن  الشيخ  رئيس    يترأس  نائب  العاروري 
 حركة المشارك في الحوار. المكتب السياسي وفد ال

 1/2/2021موقع حركة حماس، 
 

 قاهرة وذاهبة بقلوب مفتوحة ستعدة لحوارات الالعاروري: حماس م
أن الحركة مستعدة وجاهزة لحوارات   ،مكتب السياسي لحماسأكد صالح العاروري نائب رئيس ال:  بيروت 

إلا وذاهبة  الوطني. لقاهرة،  الكل  مع  مفتوحة  بقلوب  يوم    يها  سينطلق  القاهرة  حوار  إنَّ  العاروري  وقال 
الموافق   القادم  إلى  2021  فبراير  8االثنين  تباًعا  ستصل  الفلسطينية  الفصائل  وفود  أن  إلى  مشيرًا   ،

س ، على مستوى المجلدء الحوار، والتباحث بخصوص إجراء االنتخابات الفلسطينيةالعاصمة المصرية لب
  التشريعي والرئاسة، والمجلس الوطني.
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لالنتخابا والذهاب  العقبات،  بتذليل  تمسك حركة حماس  العاروري،  الشيخ  المصلحة  وأكد  بما يحقق  ت، 
 العليا لشعبنا الفلسطيني. 

 1/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خابات : نحن على مفترق طرق يتطلب مشاركة فاعلة في االنتحماس
ا القيادي في حركة "حماس"، رأفت ناصيف المواطنين كافة، للمسارعة بتحديث بياناتهم في  عد :  رام هللا

وقال ناصيف، في تصريح صحفي،   حقهم في التصويت باالنتخابات القادمة.السجل االنتخابي بما يكفل 
الت إن  فاعلةاالثنين:  سياسية  لمشاركة  مقدمة  هو  االنتخابي  السجل  في  وإن    سجيل  المواطن،  حق من 

يمثله  من  ليختاروا  شعبنا  أبناء  من  عليه  الحفاظ  يجب  مقدس  حق  هو  في  التصويت  سفينتهم  ويقود  م 
أشار إلى أننا اليوم نقف على مفترق طرق على المستوى الوطني ومواجهة االحتالل المرحلة القادمة. و 

البوعلى   الداخلية في ترتيب  الفلسطينية  الفلسطيني، وهومستوى الحياة السياسة  ما يتطلب مشاركة   يت 
 فاعلة من شرائح شعبنا كافة.

  2/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الضفة تمثل حماس مالَحقة في الراية الخضراء التي  :قبها
و  الغربية،  الضفة  في  "حماس"  حركة  في  القيادي  أكد  أن  جنين:  قبها،  وصفي  السابق،  األسرى  وزير 

ن وال بد للمتحكمين في القرار بالضفة الغربية من دعمه بالعديد  بات الفلسطينية كا انطالق قطار االنتخا 
ا أن    الميدانية. وقال قبها في تصريحات خاصة  من الخطوات  لـ"فلسطين أون الين"، إنه من المؤسف جدًّ

لطة  ي تغيير يذكر على الواقع الذي يعيشه منذ إصدار رئيس السالمواطن في الضفة الغربية ال يلمس أ
مح السالفلسطينية  االعتقال  سياسات  أن  إلى  وأشار  ومواعيدها.  االنتخابات  مراسيم  عباس  ياسي،  مود 

ها مستمرة حتى اللحظة، ولم تتوقف. في مقابل ذلك، نفى قبها وجود أي واالعتداءات، وتكميم األفواه، كل
عفي سبيل دعم خطوة االنتخابات، كإعادة رواتب األسرى الم  مبادرات حسن نية ت على  حررين، التي ُقطِّ

إلى مطمئنة  غير  تشاؤمية  أجواء  يعكس  األرض  على  ما  "كل  وأضاف:  من    مراحل.  االنتخابات  أن 
ناخ مناسب". ونبه قبها إلى أن الراية الخضراء التي تمثل حركة "حماس"، مالَحقة  الممكن أن تجرى في م

ا من  في  مالحقة  عدم  جهة  أو  أي شخص  يضمن  "هل  متسائاًل:  بالضفة،  من  الراية  دعمه  يحمل  ب 
واسعة   تخوفات  وجود  إلى  قبها  القيادي  ولفت  االنتخابات؟".  في  الضفة  لحماس  مواطني  بين  ملموسة 

ظ في  الشخصي،  الغربية،  واالستقواء  لالبتزاز،  توظيفه  وإمكانية  األمني،  الفلتان  سالح  انتشار  ل 
 ومن تدعمهم. كقوائم حركة حماس  نظيمي، وردع من يحاول أن يكون في قوائم انتخابية محددة والت

   2/2/2021، فلسطين أون الين



 الفلسطيني   داءالموقف واأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات              233                                           

 : حوار القاهرة سيحدد شكل مشاركتنا في االنتخاباتالحية
قالت حركة "حماس"، األربعاء، إن "حوار القاهرة، بين  :  غزة، من  3/2/2021برس،    وكالة قدسذكرت  
ها في االنتخابات  سيحدد شكل مشاركت  ئل الفلسطينية، الذي سينطلق في الثامن من الشهر الجاري،الفصا

للحديث حول    القادمة". الحية،  خليل  في غزة  الحركة  نائب رئيس  عقده  مؤتمر صحفي  في  ذلك،  جاء 
العامة.االنت  الفلسطينية  نتفق    خابات  بما  مرهون  االنتخابات  في  مشاركتنا  "شكل  الحية  في  وقال  عليه 

 باالنتخابات". لشكل مشاركة حماس ولفت إلى وجود "خيارات متعددة حوارات القاهرة".
وبخصوص جدول أعمال حوار القاهرة، قال الحية إن الفصائل ستناقش بشكل خاص "العملية القانونية  

ية القانونية وقال "نريد أن نذهب لالنتخابات ونحن مطمئنون من العمل  ضائية، الخاصة باالنتخابات".والق
القاهرة". نقاشات  محور  وستكون  أك  والقضائية،  الصدد،  هذا  "التو وفي  أهمية  على  تشكيل  د  على  افق 

االنتخابات". االنتخابات،    محكمة  محكمة  تشكيل  على  ونتوافق  نذهب  أن  بد  "ال  األهم  وأضاف  وهو 
 اآلن". 

أخوية". "بروح  الدستورية،  المحكمة  تشكيل  بإعادة  طالب  "  كما  عليها خالف  وتابع  الدستورية  المحكمة 
وأكمل "ال    سبة، وهناك اعتراض عليها وهي مثار جدل".ت في ظروف غير مناقانوني منذ نشأتها، وُشكل

االنتخابا تتدخل في  وأاّل  الدستورية،  المحكمة  يذهب شعبنا  بد من كبح جماح  أن  الصعب  )..( من  ت 
في تتدخل  الدستورية  والمحكمة  ا  ها".لالنتخابات  إجراءات وأكد  على  "معترضة  حماس  حركة  أن  لحية 

 خيرة المتعلقة بالقضاء".ني محمود( عباس األ)الرئيس الفلسطي
ع العقوبات  قال الحية، إنه آن األوان لرف:  غزة، من  3/2/2021وكالة الرأي الفلسطينية، غزة،  وأضافت  

االنتخابات القادمة    ا على ضرورة إطالق الحريات في الضفة الغربية حتى تكون عن قطاع غزة، مؤكد 
إلى التوافق على أرضية معقولة في البرنامج    يكون كاماًل يحتاجوأضاف: "إنهاء االنقسام حتى    سلسة.

وتابع:    كيفية أن نتعامل معه". سياسي المشترك، وال بد أن ننطلق من قاعدة سياسية في تعريف العدو و ال
السياسي البرنامج  األدنى من  الحد  اتفقنا على  ما  أكبر،    "إذا  توافق  أمام حالة  واسًعا  الباب  فإنه سيفتح 

 يأة لتشكيل القوائم ودخول الفصائل لالنتخابات".ن تكون األرضية مه ويجب أ
 

 ك حساباتكم"السنوار يهدد االحتالل في حال أصرَّ على منع االنتخابات: "سنرب
ق الى  تهديد  السنوار، رسالة  قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى  ادة االحتالل، في حالة  غزة: وجه 

لفلسطينية. وقال السنوار في مقطع مصور بثته  نتخابات العامة ا أصرت اسرائيل على عدم السماح باال
حماس، لن نسمح لالحتالل بالتدخل قيادة االحتالل، بأننا في قيادة حركة  قناة االقصى: "أوجه رسالة إلى

عمليتن في  التدخل  حاول  وإن  االنتخابية،  العملية  عمليته  في  له  ونخرب  حساباته،  فسنربك  االنتخابية  ا 
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حقوقنا الطبيعية والبسيطة كشعب فلسطين، ان نمارس حقنا في ترتيب بيتنا  ية". وأضاف: "أحد  االنتخاب 
 لسطيني". الف

 2021/ 4/2وكالة سما اإلخبارية، 
 

 هنية: منفتحون على حوار شامل يفضي إلى إنهاء االنقسام
حوار شامل ياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن "حركته منفتحة على  غزة: أكد رئيس المكتب الس 

مبدأ الشراكة   ى ترتيب البيت الداخلي، وينهي االنقسام، ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساسيفضي إل
ف هنية  وقال  في  والتعددية".  الفلسطينية  الفصائل  حوارات  بدء  مع  اإلثنين،  اليوم  صحفي،  تصريح  ي 

في حركة   لنا فيه مع اإلخوةة: "حوار القاهرة هو تتويج لمسار فاعل بدأ منذ شهور، عمالعاصمة المصري
إسط وتفاهمات  العامين  األمناء  اجتماع  وتخلله  الفصائل،  وجميع  الراهنة  فتح  المحطة  أن  غير  نبول، 

أهم إجراء تكتسب  على  االتفاق  فيها  بما  الحوار،  وأجندات  والتوقيت  المكان  حيث  من  استثنائية  ية 
 اخل والخارج".انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها شعبنا الفلسطيني في الد 

"الحوار يفتح الباب أمام إعادة بناء المرجعية القيادية المتمثلة بمنظمة التحرير، عبر انتخابات    اف:وأض
  ي الفلسطيني، ويعيد االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، والتوافق على برنامج سياسي المجلس الوطن

 أمام محاوالت تصفية القضية الفلسطينية". 
أن هنية،  ال  وأكد  "متسلح  عارو وفد حركته  المشاركة،  والقيادات  العمل ري  وإرادة واضحة من أجل  بقرار 

شين مرحلة جديدة، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة  على التوصل التفاق وطني وازن نتمكن من خالله تد 
كل  ع التحرير والعودة". وأكد: "نحن مستعدون في غزة التخاذ  الشعب الفلسطيني على طريق إنجاز مشرو 

أيًضا في    لوبة، وصون الحريات من أجل إنجاح االنتخابات القادمة، وهذا ما نتطلع إليهاإلجراءات المط
 طة، وكذلك تأمين االنتخابات في القدس".الضفة من قبل اإلخوة في السل

ا  ر لما بعدها، فإن الحركة لديها تصور لكيفية بناء مشهد موأضاف: "إننا نرى بأن االنتخابات وسيلة ومم
 يرتكز على الشراكة والتوافق وعدم اإلقصاء".بعد االنتخابات 

  8/2/2021، وكالة قدس برس
 

 ضبون من االنتخابات ": عناصر وقادة حماس في الضفة غا 21"عربي
اس هناك، وشريحة واسعة في  أكدت مصادر متطابقة داخل الضفة الغربية أن قادة وعناصر حركة حم

لحركة المشاركة في االنتخابات العامة التي دعت لها م من قرار قيادة اغزة وخارج فلسطين، أبدوا غضبه
" فإن "قادة  21تحدثت إليهم "عربي  حسب مصادر متعددة داخل الحركة في الضفةالسلطة الفلسطينية. وب
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الحرك قيادة  أبلغوا  الغربية  الضفة  تم وكوادر حماس في  الذي  المشاركة  استياء واسع من قرار  بوجود  ة 
 ع إلى مؤسسات الحركة". لى عجل ودون الرجو اتخاذه ع

 7/2/2021"، 21موقع "عربي 
 

 حماس: األهداف األساسية للحوار هي ضمان انتخابات عامة نزيهة 
بات عامة  قال المتحدث باسم حركة )حماس( حازم قاسم إن األهداف األساسية للحوار هي ضمان انتخا 

ار االنتخابات أو تتسبب في مصادرة  أي جهة قد تعطل مس نزيهة، وتوفير المناخ الالزم لنجاحها، وتحييد  
 الخيارات الديمقراطية للشعب الفلسطيني. 

اء حالة االنقسام، كة حماس في قطاع غزة "نحمل رسائل إلنهمن جهته، قال خليل الحية نائب رئيس حر 
ا المشروع  لمواجهة  كوالتفرغ  على  لالتفاق  الشعب،  أمام  تقف  التي  والتحديات  يذلل  لصهيوني،  ما  ل 

ا، بما فيها القضائية  للوصول إلى االنتخابات". وبّين أن الفصائل تريد التفاهم على كافة القضاي  العقبات 
المتع االنتخابي  والقانونية  حقه  يمارس  كي  الفلسطيني  للمواطن  الجيد  المناخ  وتوفير  باالنتخابات،  لقة 

اتخذت ضد قطاع غزة، ض اإلجراءات التي  حرية. وشدد الحية على أن هذا اللقاء يعد فرصة إلزالة بعب
 من دون توضيحها. 

 7/2/2021، نت.الجزيرة
 

 لالنتخابات القيادي في حماس حسن يوسف يدعو مؤيدي الحركة للتسجيل
ر ومؤيدي الحركة، ممكن رام هللا: دعا القيادي في حركة "حماس"، الشيخ حسن يوسف، االثنين، أنصا

تهم في السجل االنتخابي. وقال في بيان صحفي،  سجيل وتحديث بيانا يحق لهم االقتراع، للمسارعة في ت
ع للمسارعة في التسجيل  ومؤيدي حركة حماس من أصحاب حق االقترا   "ندعو كافة المواطنين وأنصار

مشاركة باالنتخابات القادمة التشريعية  وتحديث بياناتهم في السجل االنتخابي، للحفاظ على حقهم في ال
واعت  فيوالرئاسية".  المشاركة  أن  في    بر  األولويات  لترتيب  وإعادة  بامتياز  سياسية  "معركة  االنتخابات 

 مخططاته على األرض".  ت الفلسطيني، والتفرغ لالحتالل ومواجهةداخل البي
  8/2/2021، وكالة قدس برس
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 رادة الثابتة إلنهاء االنقسام هنية يهاتف عباس ويؤكد على اإل 
طيني محمود  عيل هنية اتصااًل هاتفًيا مع الرئيس الفلسي لحركة حماس إسماأجرى رئيس المكتب السياس 

اال إلى  بالتوصل  التهنئة  تبادل  االتصال  خالل  جرى  حيث  على  عباس،  التأكيد  وتم  القاهرة،  في  تفاق 
ء االنتخابات بتواريخها المحددة، التشريعية ثم المجلس  المضي سوًيا ومًعا لتنفيذ االتفاق على طريق إجرا

 شكل يعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني. لوطني، وأن تجرى ب ا
وب المصالحة  وتحقيق  االنقسام  إلنهاء  الثابتة  اإلرادة  الحركة  رئيس  الفلسطيني  وأكد  السياسي  النظام  ناء 

في لشعبنا  والشراكة  التعددية  من  أسس  والخ  على  مواجهة الداخل  في  المشترك  عملنا  وتعزيز  ارج، 
وسياساته عاقد االحتالل  أننا  وأضاف  كل  .  بمعالجة  الوراء،  إلى  نلتفت  وال  لألمام  نمضي  أن  العزم  و 

 إيجابية. التفاصيل بروح 
 9/2/2021موقع حركة حماس، 

 
 ة: اتفقنا على إطالق الحريات وتشكيل محكمة االنتخابات بالتوافق حيال

ا المكتب  الفقال عضو  الفصائل والقوى  الحية إن  د. خليل  اتفقت على لسياسي لحركة حماس    لسطينية 
ت ذلك  في  بما  والرئاسة،  والتشريعي  الوطني  للمجلس  االنتخابات  إجراء  االنتخابات  آليات  شكيل محكمة 

د أي جهة قضائية أخرى. وأضاف الحية في تصريح صحفي أن الفصائل المجتمعة في بالتوافق، وتحيي
االنتخابات على  لسياسية التي تجري اتفقت على إطالق الحريات كافة دون قيود، وعلى األرضية االقاهرة 

مقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس  أساسها. وبين أن الفصائل ستعود إلى القاهرة خالل مارس ال
 طني الجديد باالنتخاب والتوافق. الو 

 9/2/2021موقع حركة حماس، 
 

 سام وسنبني رؤية مشتركة لمواجهة االحتالل العاروري: سننهي االنق
ها للحوار الوطني بالقاهرة صالح  السياسي لحركة "حماس"، رئيس وفد كتب  نائب رئيس المالقاهرة: قال  

 ي وسنبني رؤية مشتركة لمواجهة االحتالل.العاروري، إننا سننهي االنقسام الجغرافي والسياس 
تائج  ]أمس[، عقب اختتام جلسات الحوار الوطني، "إننا سنقبل بن وتابع العاروري في تصريح لـ "وفا"، الليلة

ا كااالنتخابات  االمور  أن  إلى  مشيرا  المشوار"،  سنكمل  االنتخابات  وبعد  ونحترمها  ناضجة  لمقبلة  نت 
شعبنا ونثق أن المسيرة ستكتمل من خالل التشريعي وحكومة وحدة    وهناك إحساس مشترك وكامل تجاه 

وأ  وطني.  ومجلس  منوطنية  نتوقعه  ما  وهذا  رعايتها  على  مصر  للشقيقة  شكره  عن  القيادة   عرب 
 ولكل الفصائل الوطنية التي شاركت في هذا الحوار الوطني. المصرية،

   9/2/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 العاروري: األجسام المنتخبة ستعالج جميع آثار االنقسام
عاروري، إن  ياسي لحركة حماس، ومسؤول وفدها في حوار القاهرة صالح القال نائب رئيس المكتب الس

وأكد العاروري في حوار مع فضائية    م المنتخبة ستوكل إليها مهمة معالجة جميع آثار االنقسام.األجسا
لى مبدأ أن نشكل أجساًما حوار القاهرة لم يناقش مشكالت االنقسام، ألننا عملنا عاألقصى األربعاء، أن  

جح محطات الحوار لقاهرة بأنه من أن وصف العاروري حوار ا   خبة ثم نوكل إليها حل هذه المشاكل.منت
 ل الفترة السابقة. التي أجريت في مصر خال

م وغير  وسيئ،  مرٍض،  غير  الضفة  في  الحريات  وضع  أن  اعتقاالت  وأضاف  هناك  ألن  قبول، 
ونوه العاروري بأن االتفاق على   لغربية.َمل كتنظيم محظور في الضفة اومالحقات، وأن حركة حماس ُتعا

الحري تجاوز  العدم  في  السياسية  االنتخابات. ات  بعد  ما  وأيًضا  االنتخابات  فترة  يشمل  الغربية،    ضفة 
وغز  الضفة  في  وطنية  لجنة  ُتشكل  سوف  أنه  إلى  النتهاك، وأشار  يتعرض  من  لكل  مرجعية  تكون  ة 

وقال العاروري إن    لة عن تصحيح أي خلل أو خطأ.جهات تنفيذية في الضفة وغزة مسؤو   وستكون هناك 
فلسطينية، مضيًفا بأن  نوا في لجنة تراقب وضع الحريات في األراضي المصر طلبوا أن يكو   اإلخوة في

 أيًضا.مصر ليست وحدها، بل اإلخوة في قطر طلبوا ذلك 
في واإلخوة  حماس  في  نحن  لدينا  تتوفر،  أن  يجب  الحقيقية  الضمانات  بأن  بأن    واستطرد  القرار  فتح 

 اس اتخذت بالفعل هذا القرار.ته، مؤكًدا بأن حمنمضي في مسار الشراكة الوطنية حتى نهاي
 التسهيالت المصرية 

اال حمل  كامل،  عباس  المصري  المخابرات  وزير  األخ  إن  العاروري  الرئيس وقال  إلى  وذهب  تفاق 
تو  عن  وعّبر  باالتفاق  رحب  وبدوره  لتحقي السيسي،  الضمانات  وعدوا   قه.فير  المصريين  أن  إلى  وأشار 

 المساعدات وكل احتياجات القطاع. ل إدخال البضائع و بتسهيالت كثيرة في مجا
 المجلس الوطني الجديد

مارس س شهر  في  القاهرة  في  القادم  اللقاء  أن  العاروري  الفلسطينية، وأكد  التحرير  منظمة  ملف  يناقش 
روري إن المجلس التشريعي المنتخب سيكون مسؤواًل عن  وقال العا  الوطني الجديد.وآلية تشكيل المجلس  

 ، بصفته جزًءا من المجلس الوطني الممثل السياسي للشعب الفلسطيني. ومة في الضفة وغزةالحك
 مشاركة حماس

ظ وفي  حماس  حركة  إن  العاروري  الديموقال  للعملية  االحتالل  تهديدات  الغربية  ل  الضفة  في  قراطية 
أن نصل إلى صيغة    أشكال في ممارسة العملية االنتخابية، وإن شاء هللا نسعىوالقدس، تفكر في أنماط و 

الخسائر. الحركة    تقلل من  قيادة  إن  العاروري  قال  القادمة،  االنتخابات  وعن شكل مشاركة حماس في 
األسبوع الماضي، واتفقنا على أن الخيار المفضل لنا هو المشاركة في قائمة وطنية    ناقشته في اجتماعها
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فية المشاركة فيها، وأن كل ة ما زالت تدرس كي أما االنتخابات الرئاسية فقال العاروري إن الحرك  موحدة.ال
 الخيارات مطروحة. 

ل العاروري نحن نحترم قرار اإلخوة  وحول قرار الجهاد اإلسالمي بعدم المشاركة في االنتخابات القادمة قا
وأكد العاروري أننا مقبلون على    قرار المناسب له.حقه أن يتخذ ال  في الجهاد اإلسالمي، وأي فصيل من

المحاولة التي تهدف  تسجيل المواقف، وأن اآلراء النقدية والسلبية أمام هذه    مسؤولية، وليس وقتوقت ال
 إلى إنقاذ شعبنا هي عمل غير مسؤول.

و   يقرر مصيرهـ  وَمن  يحكمه  َمن  من خالله  شعبنا  يختار  ألن  مساًرا  نشق  أننا  إلى  هذا  وأشار  لتغيير 
وقال العاروري نحن ال نقول للناس    لمية.واقعية وأكثرها س  الواقع، نحن نريد أن نذهب إلى أكثر الخيارات 

لوا في السجل االنتخابي،  انزلوا إلى الشوارع في مظاهرات تهدف إلى تغيير الواقع، بل نقول للناس سج
 واذهب إلى صندوق االقتراع. 

 10/2/2021موقع حركة حماس، 
 
 الثالث ة ال لـ"قدس برس": حماس قررت المشاركة بالمحطات االنتخابي نز 

قال "محمد نزال"، نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج، إن حركته قررت المشاركة  :  خاص   -  القاهرة
المجلس الوطني(، ولكن، دون تحديد شكلها حتى   -الرئاسية -ث )التشريعيةفي المحطات االنتخابية الثال

في كل مشاركة "حماس"  نزال"، في حوار خاص مع وكالة "قدس برس"، أن تتضح صورة شوتوقع "  اآلن.
 فبراير الحالي.  االنتخابات، مع نهاية شهر شباط/

بات، نفى "نزال" ذلك بشكل مطلق،  وفي سياق رده، على التشكيك في مؤسسية قرار المشاركة باالنتخا 
فقر  ذلك،  صحيًحا  "ليس  انتخاب قائال:  في  المشاركة  اتخاذه، ار  تم  الرئاسية،  واالنتخابات  التشريعي  ات 

خابات المركزية، الدكتور حنا ناصر إلى قطاع غزة، والتقى رئيس المكتب  ء رئيس لجنة االنت عندما جا
، وتم إبالغه رسمًيا بموافقتنا  2019نوفمبر    ن الثاني/اسي لحماس إسماعيل هنية، خالل شهر تشريالسي

ت بناًء على تفاهما  وأكد، "قرار المشاركة، ليس جديًدا، وإنما تم تحديثه   ا".على االنتخابات والمشاركة فيه
 ". 2020سبتمبر  إسطنبول، التي تمت خالل شهر أيلول/

الث، بعد اشتراطها "التزامن"، عزا "نزال" هذا وعن قبول حركته بمبدأ "التوالي" في العمليات االنتخابية الث
بالق علالتراجع،  فتح  "إصرار حركة  مبررا وال منط ول:  يكن  لم  أنه  الريبة، خصوصا  أثار  التوالي  قيا،  ى 
لية: روسيا، تركيا،  وساطات إقليمية ودولية، أدت إلى قبولنا لهذا المبدأ، بضمانات الدول التا والحقيقية أن

 على تنفيذ جميع المحطات االنتخابية الثالث، حسب تسلسلها الزمني". مصر، قطر، والقائمة
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بمش يتعلق  م وفيما  أنه  "نزال"،  يرى  االنتخابات،  في  الخارج  فلسطينيي  مشاركتهاركة  المفترض  في  ن  م 
إشكاال هناك  أن  ندرك  "لكننا  يستدرك،  أن  قبل  الوطني،  المجلس  هذه انتخابات  تنفيذ  في  كثيرة  ت 

 كون األولوية إلجراء االنتخابات، وفي حال التعذر يكون التوافق". المشاركة، لذا ست
لمخاوف ائل، قائال: إن "طينية، بشأن االنتخابات، وجه القيادي في "حماس" عدة رساوعن المخاوف الفلس

عاما على آخر انتخابات فلسطينية عامة جرت،   15مشروعة، وليست موهومة، فهناك تاريخ يزيد عن  
حالة من عدم الثقة في  مؤسفة، وخالفات عميقة، وصراعا سياسيا محتدما، وهو ما أنتج  تراكمت أحداثا  

واتجاهاتها".ال وخياراتها  الفلسطينية  السياسية  "هذ وأضاف  نخبة  جدي،  محاولة  الصورة،  ه  هذه  لترميم  دة 
الفلسطيني، القواسم المشتركة، وترتيب البيت  تنفيذ  وعلينا    وتخفيف حدة الصراع السياسي، والعمل على 

وشدد نزال،    من التيه".دعم هذه المحاولة، والتعامل معها بجدية، وليس لدينا شيء نخسره، بعد سنوات  
تفاهمات وسنلتقي في المساحات المشتركة، وثوابتنا  من قوة، إلنجاز ال"سنحاول في حماس، بكل ما أوتينا 

 يوني".أمامنا، نستند إلى جدارها في مواجهة االحتالل الصهستبقى شاخصة 
 12/2/2021، وكالة قدس برس

 
 الكبيرةالغرب ال يريد التعامل مع رموز حماس  :أبو مرزوق 

موسى   حماس  حركة  في  الدولية  العالقات  مسؤول  القال  إنه  مرزوق،  لقبول   أبو  أي ضمانات  يوجد 
في حماس في  وأكد القيادي    نية المقبلة، حال فوز حماس فيها.المجتمع الدولي لنتائج االنتخابات الفلسطي

ة لرئاسة الحكومة أو وزارة الخارجية  اء متلفز بثته قناة الحوار الجمعة، أن حركته لن تقدم قياداتها الكبير لق
الماضي، الغر   كما كان في  يقوم  تلقى  حتى ال  المناصب لشخصيات  بمقاطعتها، مشددا على إسناد  ب 

وز حماس الكبيرة، لكنه  يريد التعامل مع رموأضاف أن الغرب ال    دعي الفيتو الدولي.قبوال دوليا، وال تست
فيها أ  إذا كان  التعامل مع الحكومة  المقاومة لن يكون  سيقبل  إلى أن سالح  عضاء من حماس، مشيرا 

 ب، كي يقبلوا بالتعامل مع مخرجات االنتخابات القادمة.حا للنقاش مع الغر مطرو 
  12/2/2021، "21موقع "عربي 

 
 ومة على برنامج وطني يعلي المقا البردويل: متفائلون بالتوافق 

"، أن  21ويل في تصريحات خاصة لـ "عربيأكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" صالح البرد 
فتحت الباب لحوارات    ضافتها القاهرة، كانت صريحة وشفافة، وأنهافلسطينية التي استحوارات الفصائل ال

وأضاف: "نحن واعون    لشراكة وطنية حقيقية.  جديدة ستنطلق في آذار )مارس( المقبل بهدف التأسيس
بإنجاح جهود الوحدة الوطنية عتماما بدقة المرحلة التي تعرفها القضية ا لى لفلسطينية، ومعنيون تماما 

و وفتح صفحة جديدة تقوم على برنامج وطني يعلي من شأن المقاومة في مواجهة  أرضية شطب أوسل
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في    االحتالل". أمله  عن  البردويل  وما  وأعرب  الحوار  أجواء  "تسهم  إنهاء  أن  في  تفاؤل  من  رافقها 
أجل تقوية صمود ينية، وأن يكون اإلسناد العربي للمصالحة الفلسطينية من  الخالفات الفلسطينية ـ الفلسط

 شعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل"، وفق تعبيره. ال
 12/2/2021، "21موقع "عربي 

 
 رى من االنتخاباتقف األس" عن مو 21حماس تنفي ما نشرته "عربي

"عربي العليا أل21تلقت  القيادية  "الهيئة  من  ينفي  " تصريحا صحفيا  االحتالل"  في سجون  سرى حماس 
الحصري المعلومات  "عر صحة  انفردت  التي  االنتخابات  21بية  من  األسرى  موقف  تتضمن  بنشرها،   "

الحركة خوض  قيادة  بقرار  المسبق  علمهم  وعدم  فيها  للمشاركة  وقال   ورفضهم  الفلسطينية.  االنتخابات 
ومؤسسات الحركة  قرار  من  أصيل  جزء  "األسرى  إن  تمت  البيان؛  "األسرى  أن  إلى  الفتا  الشورية"،  ها 

 شاركة باالنتخابات".  ستفيض في قرار الممشاورتهم بشكل م
ونة  "، نقال عن وثيقة داخلية سرية مك21وجاء البيان ردا على معلومات حصرية انفردت بنشرها "عربي

االحتالل  19من   في سجون  والمعتقل  حماس  في  القيادي  من  رسالة  عن  عبارة  وهي  إبراهيم    صفحة، 
ولم .  ن المشاركة في االنتخابات""أسرى حماس يرفضو   حامد، بعث بها إلى قيادة الحركة ويؤكد فيها أن

م ينفِّ صحة الرسالة ينفِّ البيان الصادر عن "الهيئة القيادية العليا ألسرى حماس" صحة الوثيقة، كما ل
بيان بنفي موقف األسرى من االنتخابات التي بعث بها األسير إبراهيم حامد إلى قيادة الحركة، واكتفى ال

 ".  21بيونفي ما نشرته "عر 
  12/2/2021، "21ي موقع "عرب 

 
 هنية يؤكد حرص حماس توفير المناخ الوطني الالزم إلنجاز االنتخابات 

ا رئيس  هنية  إسماعيل  حماسهاتف  لحركة  السياسي  االنتخابات ،  لمكتب  لجنة  رئيس  ناصر  حنا 
ص حماس على  وأكد خالل االتصال حر   م اللجنة واحترامها وتقدير دورها.المركزية، حيث عبر عن دع

ت بمراحلها الثالث باالستناد إلى وثيقة القاهرة، وسوف تقوم  المناخ الوطني الالزم إلنجاز االنتخاباتوفير  
بالتعاون مع    الحركة بكل ما النزاهة  التزامات من حيث الحريات واألمن وضمان شروط  يتعلق بها من 

عن شكره وارتياحه لهذا   اها وواجبها، معبر من جانبه أكد د. حنا ناصر أن اللجنة سوف تقوم بدور   جنة.الل
   .االتصال

 11/2/2021، موقع حركة حماس
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 تخابات البرلمانية : سندرس األيام القادمة شكل المشاركة باالنالرشق
ق، إن قيادة الحركة ستدرس خالل قال رئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية في "حماس"، عزت الرش

 ت البرلمانية القادمة.اركة في االنتخابااأليام القادمة شكل المش
ل  وأضاف الرشق في تصريحات نشرها الموقع اإللكتروني للحركة: "لم تتخذ حماس قرارا بعد حول شك

  "، دون تحديد تاريخ.المشاركة في االنتخابات التشريعية، وقيادة الحركة ستدرس ذلك خالل األيام القادمة
أش كل  على  منفتحة  "الحركة  أن  هوأضاف  في  المشاركة  مبدأ  كال  ويرّسخ  يعّزز  بما  االنتخابات،  ذه 

الوطن ومشروعه  الشراكة  الفلسطيني  شعبنا  تطلعات  ويخدم  االنقسام،  وإنهاء  والتحرير  ية  المقاومة  في 
المشاركة في اال   والعودة". القيادي في "حماس" أشكال  التي ستدرسها حركته، لكن  ولم يوضح  نتخابات 

ئم تضم مرشحين مستقلين، أو أعضاء في الحركة، أو قوائم  روحة للمشاركة قوامن أبرز الخيارات المط
ا من  لمرشحين  "فتح".موحدة  مثل حركة  أخرى  وفصائل    بإنجاح   معنية  الحركة"  أن  الرشق  د وأك  لحركة 

 بدأ الشراكة والوحدة الوطنية". طاته وعناوينه وفق م مح كلّ  في الوطني الحوار مسار
  11/2/2021، وكالة قدس برس

 
 ركة في الرقابة على االنتخابات الفلسطينيةوتركيا للمشا  هنية يدعو قطر

حماس،  ذكر   حركة  السياس 14/2/2021موقع  المكتب  رئيس  دعا  ه:  إسماعيل  "حماس"  لحركة  نية،  ي 
الفلس االنتخابات  الرقابة على  المشاركة في  إلى  نتائج  تركيا  الدولي الحترام  المجتمع  والعمل مع  طينية، 

سالة بعثها هنية، األحد، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ودعا هنية  بات. جاء ذلك في ر االنتخا
بة على االنتخابات، والعمل مع المجتمع الدولي الحترام نتائج  ي رسالته، تركيا إلى المشاركة في الرقاف

تكرار وعدم  انتخابات    االنتخابات  بعد  ما  ا  2006موقف  إرادة  فيه  يحترم  لم  الفلسطيني،  والذي  لشعب 
 حسب البيان. ب

، دعا هنية، دولة قطر إلى المشاركة في الرقابة على االنتخابات  14/2/2021،  .نتموقع الجزيرة  ونشر
ثانالفل آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  أمير  إلى  رسالة  في  هنية  وقال  قطرسطينية،  يدعو  إنه  إلى   ي، 

نتائج االنتخابا ت"العمل مع المجتمع الدولي الحترام  كرار موقف ما بعد انتخابات عام  ت المقبلة، وعدم 
سرائيلي لعدم ". وطلب هنية من الدوحة عبر عالقاتها بالمجتمع الدولي الضغط على االحتالل اإل2006

 عرقلة إجراء االنتخابات، أو التدخل، خاصة في القدس المحتلة. 
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 س: اعتقاالت االحتالل لقياداتنا تستهدف مسار االنتخاباتحما
الل لقيادات الحركة في الضفة هو استهداف لمسار االنتخابات، أن اعتقال االحت  أكدت حركة )حماس(

وقالت الحركة    ومضينا نحو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.  مشيرة إلى أن ذلك لن يفت من عزيمتنا
عصفور والنائب   إن اعتقال قوات االحتالل الليلة الماضية القيادي عدنان  في تصريح صحفي الثالثاء،

تهداف لن يفت من  سر منصور يؤكد استهداف االحتالل لمسار االنتخابات، مشددة على أن هذا االسيا
 حو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على أساس الشراكة ومقاومة االحتالل.عزيمة الحركة ومضيها ن

  16/2/2021، ماسموقع حركة ح
 

 داخل والخارجالفلسطينية في ال مشعل: آن األوان إلعادة بناء مؤسساتنا
بناء :  الدوحة األوان إلعادة  آن  إنه  "حماس" خالد مشعل:  السياسي لحركة  للمكتب  السابق  الرئيس  قال 

ة القرار  ساتنا الفلسطينية في الداخل والخارج، مشددا على ضرورة أن نكون جميعا شركاء في صناعمؤس
اللقاء    الفلسطيني. عبد الستار قاسم، في قاعة فندق التأبيني للدكتور  وأضاف مشعل، خالل كلمته في 

قيمة لشعبنا إذا لم    ال نزال شعبا مناضال، والنضال والمقاومة مفتاح مسيرتنا، والالكومودور بغزة: نحن  
إلى   والمقا  استراتيجيتنايستند  النضال  على  ترتكز  التي  نحرر     ومة.الوطنية  أن  ضرورة  على  وشدد 

ا هذه  بعد  السياسي  علالموقف  الطويلة  مدار  لمسيرة  مسار    30ى  إلى  االحتكام  "يكفي  وقال:  عاًما، 
 السياسة الخاطئة". 

 16/2/2021، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 عب بأماكن تسجيل بعض الناخبين في الضفة الغربية مؤشر خطير التال حماس:
بي في في السجل االنتخا  اسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن التالعب بأماكن االقتراعقال الناطق ب:  غزة

ومحاسب األمر  في  التحقيق  يتطلب  خطير،  مؤشر  الغربية  الضفة  مناطق  بذلك.بعض  قام  من  وأكد    ة 
عب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل كتوب، األربعاء، أن تال"قاسم" في تصريح م

القاهر االنتخاب  حوارات  في  عليه  االتفاق  تم  لما  واضحة  "مخالفة  تدخي،  عدم  وجوب  من  األجهزة ة  ل 
وطالب "قاسم" كل قوى شعبنا بالتحرك لمنع هذه الجهات من العبث    األمنية وإطالق الحريات االنتخابية".

األمنية عن  ة، وكف يد األجهزة  لعملية االنتخابية، والضغط إلطالق كامل الحريات في الضفة الغربيبا
 التدخل في العملية االنتخابية.

  17/2/2021، سوكالة قدس بر 
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 قيادي أبو عاصف البرغوثي: االعتقاالت لن تثنينا عن االنتخاباتلا
هللا المح :  رام  األسير  حماس  حركة  في  القيادي  إن قال  عاصف"،  "أبو  البرغوثي  عمر  الشيخ    رر 

تُثني أحدا عن العملية  االعتقاالت التي يشنها االحتالل بحق قيادات   فلسطينية في الضفة الغربية، لن 
ا  النتخابية.ا وطنية    لقياديوأكد  على خطة  االتفاق  على ضرورة  تصريحات صحفية،  البرغوثي خالل 

 ية، من أجل حماية إرادة المواطن وما يعبر عنها. موحدة لمواجهة استهداف القيادات الفلسطين 
 17/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نزال: حماس لن تسمح بأي عملية تزوير لالنتخابات 

حركة حماس في الخارج، إن حركته لن تسمح بأي عملية تزوير  ل نائب رئيس  قال محمد نزا:  وحةالد 
للدراسات والحوار الديمقراطي، إن هناك  اعلي نظمه منتدى حاور  وأكّد نزال في لقاء تف  للعملية االنتخابية.

 ية االنتخابية، "ولن نسمح لها بفعل ذلك". قوى تسعى لتعطيل العمل
نتخابات، بعيد انتهاء لقاءات مع قوى وفصائل فلسطينية حول اال ركته  الت تجريها حوكشف عن اتصا  

وطنية بمشاركة الكل الوطني،   ستعمل على قوائموأضاف: "الحركة   القاهرة التي عقدت األسبوع الماضي.
 وكل خياراتها مفتوحة". 

  ضفة   4من غزة و  4ة  قضا  9وضح نزال أنه تم االتفاق على محكمة االنتخابات من  وحول القضاء، أ
كما أكّد أنه يتم انتظار رئيس السلطة باإلفراج عن جميع المعتقلين بالضفة والحركة   حد من القدس. ووا

 قلين أمنيين في غزة. ستفرج عن معت 
تخابية ومن السابق ألوانه الحديث عن  وذكر القيادي في حماس أّن "خياراتنا مفتوحة بشأن العملية االن

 للرئاسة". المرشح الذي سندعمه
ع عود وردا  األطراف  لى  كل  تمارس  أن  في غزة  جدا  "حريصون  أجاب:  لغزة،  لدحالن  تابعة  قيادات  ة 

العمل سواء   استخدام  السياسية حقها في  دون  المهم  أو أي فصيل وجهة سياسية أخرى،  فتح  كان في 
معتقل    65ل وجود  وفي سياق آخر، أكّد نزا  ت السياسية ولسنا أسرى للماضي".العنف في إطار الخالفا

 المقاومة في السعودية، مشيرا إلى تدهور صح محمد الخضري المعتقل في ظروف قاسية. تهمة دعمب
  19/2/2021، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 : االنتخابات الفلسطينية لن تجرى تحت سقف أوسلو قيادي في حماس

ى القاهرة تحت  إن "حركته ذهبت إلقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران،  :  حةالدو 
  ". الفلسطينية، بعيد تماًما عن اتفاقية أوسلو  عنوان سياسي مهم، بأن السقف الذي تجري تحته االنتخابات 

قف أوسلو، بل  وأضاف "بدران"، خالل لقاء مع فضائية األقصى، الجمعة: "االنتخابات لن تجرى تحت س
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وأشار إلى أن   ".2006طني الفلسطيني عام  ووثيقة الوفاق الو بناًء على مخرجات اجتماع األمناء العامين  
سواء المحكمة -ونية أخرى  الفصائل "اتفقت على تشكيل محكمة االنتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قان

 لية االنتخابية وال بعدها". تدخل في االنتخابات ال في أثناء العم  -الدستورية أو غيرها 
قضاة من غزة،    4على أسماء قضاة محكمة االنتخابات،    سنكون قد توافقنا  واستطرد: "خالل فترة قصيرة 
وأكد بدران أن "حماس"    شكيلها".من الضفة، وقاضي واحد من القدس، وسيصدر الرئيس مرسوًما بت  4و

الحريات  ملف  في  كبيرة  مشكلة  "هناك  بأن  تقدير،  السياسي    لديها  باالعتقال  سواء  الغربية،  بالضفة 
 ات والعمل التنظيمي". ى اإلعالم والنشاطوالمضايقات عل 

 19/2/2021، وكالة قدس برس
 

 مع فتح"القدس": إجماع في حماس على عدم خوض االنتخابات بقائمة موّحدة  
باّتجاه    :خاص   -الدوحة   يدفع  حماس،  حركة  داخل  إجماًعا  هناك  أن  "القدس"  خوض  علمت  عدم 

ادر تحدثت لـ "القدس دوت  ب مص وبحس  مع حركة فتح. االنتخابات التشريعية المقبلة ضمن قائمة موحدة  
بات العامة،  كوم"، فإن قيادة حركة حماس بالداخل والخارج تواصل عقد اجتماعاتها بشأن ملف االنتخا

المشا أجمع  الماضي،  األربعاء  والخارج  الداخل  بين  موّسع  اجتماع  عقد  خوض  بعد  عدم  فيه  ركون 
وأوضحت المصادر أن هناك    دة مع حركة فتحمايو بقائمة موحّ   /االنتخابات التشريعية المقبلة في أيار

صائل، أو قائمة ثالثة تضم  توافًقا على إمكانية خوض االنتخابات بقائمة موحدة تضم فتح إلى جانب الف
 حركة حماس مع فصائل المقاومة بغزة. 

 20/2/2021، القدس، القدس
 

 الشعب الفلسطيني مرداوي: االحتالل ال يريد لحماس والمقاومة أن تمثل
أكد القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، مساء االثنين، أن االحتالل يحاول التدخل باالنتخابات  

الل اعتقال قيادات العمل الوطني في الضفة الغربية، لكنه يمارس هذا التدخل بشكل  الفلسطينية من خ
االنتخمدر  العملية  في  بالتدخل  المقاومة  ترد  أن  من  خشية  داخلوس،  المقبلة  وأوضح    ابية  الكيان. 

لمقاومة أن تمثل الشعب الفلسطيني، لذا مرداوي، في تصريحات متلفزة، أن االحتالل ال يريد لحماس وا
سينتخب حم لكل من  وتهديدات  استدعاءات  فهناك  االعتقاالت،  باالعتقاالت وغير  يتدخل  بأن  هو  اس 

 يتعرض لالعتقال والتنكيل.  
 22/2/2021فلسطين أون الين، 
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 على المصلحة الوطنية  اً االنتخابات حرص دي: نخوضعبد الها
القاهرة بين الفصائل الفلسطينية    بيروت: أكد ممثل حركة )حماس( في لبنان أحمد عبد الهادي أن اتفاق

الداخ الحوارات  من  مجموعة  ا سبقه  من  استشعارًا  المرحلة لية  بأن  حماس،  حركة  من  وبالذات  لجميع، 
ى أن الحركة منفتحة على كل الخيارات، وأنها لم تحدد حتى اللحظة  أشار ممثل حماس إلصعبة جدًا. و 

المشا الفلس شكل  القيادي  ولفت  االنتخابات.  في  تدخل  ركة  لم  حماس  حركة  أن  إلى  النظر  طيني 
من   انطالقًا  والرئاسية  التشريعية  هذه  االنتخابات  نخوض  "أننا  على  مشددًا  بأوسلو،  مرتبطة  أنها 

رصنا على المصلحة الوطنية، وعلى مصالح شعبنا الفلسطيني". وفيما يتعلق  بات انطالقًا من حاالنتخا
فلسطيبفل أن  الهادي  عبد  أكد  الخارج  الفلسطينية  سطينيي  السلطة  بانتخابات  معنيين  ليسوا  الخارج  نيي 

من  وأن  والرئاسية،  الالتشريعية  المجلس  وإنشاء  بها  المتعلقة  واالنتخابات  التحرير  هو  ظمة  الجديد  وطني 
 هم بالنسبة لفلسطينيي الخارج. األ

  22/2/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 يؤكد نيته بتعطيل االنتخاباتقيادي بحماس: استمرار اعتقاالت االحتالل  
لة االحتالل حملة االعتقاالت بحق قيادات أكد القيادي في حركة "حماس" عبد الرحمن شديد، إن مواص

تة لتعطيل االنتخابات، ومحاصرة نتائجها قبل حدوثها، وهو ما يستوجب  ا يؤكد نيته المبي الحركة وأبنائه
ر االنتخابات. وقال شديد في تصريح صحفي اإلثنين، إن  وطنًيا وتدخاًل من الدول الضامنة لمسا  موقًفا

السي الحياة  على  االحتالل  السطوة  قمة  تمثل  التشريعية،  الحياة  وتعطيل  الفلسطينية،  في  اسية  عنجهية 
اته وفق اإلرادة  ادة شعوب العالم التي تقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء مؤسستحدي إر 

 الوطنية الخالصة. 
 22/2/2021ة حماس، حرك  موقع

 
 تنزال: ننتظر إجراءات أخرى لتوفير أجواء جدية قبل االنتخابا

با رئيسها  ونائب  "حماس"  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  أأكد  نزال  محمد  تنتظر  لخارج  الحركة  ن 
  ابات. وقال نزال في مقابلة مع قناة القدس مجموعة أخرى من اإلجراءات لتوفير أجواء جدية قبل االنتخ

 ويب عبر اإلنترنت، إن ما تم االتفاق عليه بالقاهرة يتم اآلن تنفيذه عمليا. 
متفائلة، وعلى  جواء جدية وودية و ننتظر مجموعة من اإلجراءات األخرى التي تستكمل إشاعة أ  وأضاف:

من   أكثر  االتفاقات    15مدى  تنفيذ  عدم  بسبب  والشكوك  الثقة  وعدم  اإلحباط  من  حالة  تراكمت  عاما 
الوعود وفق مالموقع تنفيذ  يتم  تم  ة. وحذر من أي نكوص أو تراجع عن إجراء االنتخابات، آمال أن  ا 

 االتفاق عليه. 
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ظة األولى لإلعالن عن مواعيد االنتخابات، إلى أنها منذ اللحوحول جاهزية حماس لالنتخابات، أشار  
ويرأسها األخ إسماعيل هنية،   لجان لالنتخابات، منها لجنة عليا لكل أقاليم الحركة   4شكيل  بادرت إلى ت

ك لقاءات شبه يومية لتشكيل القوائم االنتخابية،  اليم وقيادات. ونبه إلى أن هنا ويشارك فيها رؤساء األق
أ يكمؤكدا  أن  تريد  الفصائل  ن حماس  مع  تواصل  على  نحن  وقال:  فلسطيني.  وطني  توافق  هناك  ون 

ة األنسب لحماس والفصائل، وحين التوصل إلى وهناك لقاءات قريبة للتشاور بشأن الصيغ وحركة فتح،  
 االتفاق سنعلن عنه. 

 23/2/2021موقع حركة حماس، 
 

 لفصائل مة مشتركة مع كل اقيادي بحماس: خيار الحركة األنسب أن تشارك بقائ
يحيى اليعقوبي: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، أن الخيار األنسب    -غزة  

الفلسطينية، مشدًدا على أن الشرطة   لحماس أن تشارك بقائمة وطنية مشتركة موحدة من كل الفصائل 
ديق االقتراع،  نتخابات خارج صنااألزرق في قطاع غزة والضفة الغربية هي من ستشرف على اال   بالزي 

لسطين": إن خيار المشاركة بالقائمة  و"هذا ما اتفق عليه". وقال الهندي في حديث خاص مع صحيفة "ف
الفلسطيني  صائلية المشتركة "يرتكز على أساس برنامج سياسي يتمسك بالثوابت الفلسطينية والموقف  الف

ا ال عدم حدوث ذلك،  الموحد الحامي للمشروع الوطني". وأضاف: "في ح فإن هناك خيارات عديدة جدًّ
"شكل   أن  وأوضح  المشاركة".  شكل  والحو لدى حماس حول  النقاشات  في طور  زال  ما  ارات المشاركة 

 الداخلية حول شكل وآلية المشاركة في العملية االنتخابية". 
 23/2/2021فلسطين أون الين، 

 
 غيير حقيقي بدران: االنتخابات الفلسطينية فرصة إلحداث ت

أكد  الدوحة الفلسطينية فرصة  :  "االنتخابات  أن  بدران،  "حماس"، حسام  لحركة  السياسي  المكتب  عضو 
األمام نحو الوحدة الوطنية". وقال "بدران"، خالل لقاء حواري لـ"منتدى التفكير  حقيقية لتحريك العجلة إلى  

استمرارالعر  بأن  قناعة  لديها  "الحركة  إن  اإلنترنت،  عبر  ك  بي"،  مصلحة  لالحتالل  االنقسام  برى 
والصعوبا العقبات  رغم  إنهاءه  الطريق  بكل  وتحاول  من  اإلسرائيلي،  تسعى  "حماس  أن  وأضاف،  ت". 

نوات  ت إلحداث تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني، بعد تجربة فاشلة لمسار أوسلو لساالنتخابا
 تفرد".ياسي، بعيدا عن الطويلة، وتريد أن يشارك الكل الفلسطيني بالنظام الس 

وبّين أن "حماس" على المستوى السياسي تجاوزت "أوسلو"، مشيرا إلى أنه خالل حوار القاهرة لم يتحدث 
"  فصائلي عن أوسلو، ألن هناك إجماعا فلسطينيا، بأنها أصبحت وراء ظهورنا. ورفض "بدران أي وفد  
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الفلسطينية نقيضا للمقاومة أو بديال  "حماس" لها الحق في مقاومة  عنها، مؤكدا أن  اعتبار االنتخابات 
 يا.االحتالل بكل األدوات والوسائل وهي مشروعة دول

 23/2/2021، وكالة قدس برس
 

 قيادات في حركة حماس من الترشح لالنتخابات ل يحذر االحتال 
قوا  –رام هللا   اقتحمت  ال"األيام":  بمحافظة  في حركة حماس  قيادات  منازل  أمس،  االحتالل،  خليل، ت 

 الترشح لالنتخابات المقبلة.وحذرتهم من 
الخليل،    وأكد رئيس المجلس التشريعي السابق عزيز دويك، أن قوات االحتالل دهمت منزله في مدينة

أخبره بالسماح له باالنتخاب  ووجهت إليه رسالة تهديد بعدم الترشح لالنتخابات. وقال دويك: إن االحتالل 
 في أي قائمة منعًا باتًا. تخابات والمشاركة فقط، وأنه يمنع من خوض االن 

ي بلدة دورا،  فيما أفاد القيادي بالحركة نايف الرجوب بأن قوات االحتالل اقتحمت منزله ومنازل أخرى ف
إ وأضاف:  القادمة.  لالنتخابات  الترشح  من  وحذرته  وفتشته،  الخليل،  في  جنوب  مشاركته  بمنع  أبلغ  نه 

 تخاب يوم االقتراع. مسموح له فقط االناالنتخابات أو الترشح لها، وال
رزق   بالحركة  القياديين  منزلي  أيضًا  اقتحمت  االحتالل  قوات  بأن  محلية  مصادر  أفادت  السياق،  في 

 لمقبلة. الرجوب وسمير القاضي بمحافظة الخليل وهددتهما في حال العمل أو الترشح لالنتخابات ا
 24/2/2021األيام، رام هللا، 

 
 ات يكون بدعم خيار المقاومة باالنتخاب اعتقال القيادات صوافطة: الرد على

لى اعتقال االحتالل  طوباس: أكد القيادي في حركة "حماس" نادر صوافطة أن الرد الفعلي والحقيقي ع 
رهم المقاوم في االنتخابات التشريعية  ودعم خيالقيادات العمل الوطني واإلسالمي يكون بالتمسك بفكرهم،  

صوا وقال  الفعلالمقبلة.  الرد  إن  المعتقلة،  فطة  الوطنية  القيادات  نهج  على  السير  خالل  من  يكون  ي 
 . والتمسك بفكرهم

 23/2/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 بدران: قريبون من التوافق على تشكيل محكمة االنتخابات
ماء قضاة  ركة حماس حسام بدران إنه تم االقتراب من التوافق على أسقال عضو المكتب السياسي لح

اال  من  محكمة  ستشكل  بحيث  و  4نتخابات،  غزة،  من  القدس،   4قضاة  من  واحد  وقاٍض  الضفة،  من 
القصيرة   الفترة  الرئيس خالل  بدران في حوار مع فضائية  وسيصدر  بتشكيلها. وأوضح  القادمة مرسوًما 
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أن   االنتخا األقصى  والكفامحكمة  بالخبرة  لهم  بالتوافق، من قضاة مشهود  والشخصية، بات ستتشكل  ءة 
 ال يغير أحد رأيه تحت الضغط من أي جهة. بحيث 

اال في  شاركت  التي  الفصائل  ستحضره  القادم  القاهرة  اجتماع  أن  بدران  وسيتم  وكشف  السابق،  جتماع 
ن تأجيل انتخابات المجلس الوطني تم  ني. وأوضح أدعوة لجنة االنتخابات المركزية ورئاسة المجلس الوط

وشموليتها، ا  ألهميتها  هناك  يكون  تشمل  ولكي  ألنها  المعقدة  التفصيلية  الخطوات  لدراسة  لوقت 
 عن المقاومة، وهذا االحتالل لن يخرج  الشتات. وأكد أن االنتخابات ليست بدياًل  الفلسطينيين في كل دول

 طرف ما في هذه االنتخابات.من أرضنا إذا أجرينا انتخابات، أو إذا فاز 
 24/2/2021موقع حركة حماس، 

 
 لالنتخابات اً هيئة المناخات اإليجابية استعدادتحماس: حريصون على 

المزيد من المناخات اإليجابية  أكدت حركة حماس أنها واألجهزة الحكومية في غزة حريصة على تهيئة  
 . 2021رجات حوار القاهرة فبراير ة ضمن االلتزام بمخ في ظل االستعداد لالنتخابات العام

 ية في غزة عن باهتمام وتقدير عاٍل إفراج وزارة الداخلصحفي إنها تابعت   وقالت الحركة في تصريح
ألح  اً سجين  45  أمنية  على قضايا  الموقوفين  أو  المحكومين  ومقدراتها.  من  بالمقاومة  مباشًرا  قت ضرًرا 

ا والسلطةوطالبت  فتح  حركة  في  إخواننا  االنتخابات    لحركة  لتسير  إيجابية  مناخات  بتهيئة  هللا  رام  في 
أشكب ووقف كل  ور سالم،  السياسيين،  المعتقلين  واإلفراج عن  واالستدعاءات،  والتضييق  المالحقة  فع  ال 

 الحظر عن ممارسة الحريات اإلعالمية. 
عام   صدرت  رئاسية  مراسيم  إلغاء  اآلن  حتى  يتم  لم  بأنه  الحركة  أذرع  2007ونوهت  المقاومة    تعتبر 

 ميليشيات خارجة عن القانون. 
 25/2/2021 موقع حركة حماس،

 
 تؤكد تمسكها بمسار الشراكة وتحقيق الوحدة حماس قيادة

حقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام،  أكدت قيادة حركة "حماس" تمسكها التام بمسار الشراكة الوطنية، وت
ية  تفرغ لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطن لسطيني من جديد، للوبناء النظام السياسي الف

اسي  فلسطيني واحد متماسك. وقالت الحركة في بيان مساء الخميس، إن المكتب السي  منطلقين من بيت 
يس الحركة عقد اجتماعًا مهمًا على مدار يومي الثالثاء واألربعاء  لحركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئ

إلجراء    د الفلسطيني العامش فيه مختلف القضايا السياسية والوطنية، في ظل االستعدافبراير، ناق  23-24
 االنتخابات العامة.
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الذي األخير  الوطني  الحوار  في رعاية  المصرية  الجهود  اجتماعها  في  الحركة  قيادة  في    وثمنت  انعقد 
ة الفلسطينية، كما ثمنت القاهرة، وهي جهود مقدرة منسجمة مع الجهد المصري التاريخي في خدمة القضي 

مؤكدة أن مخرجات القاهرة وضعت للتنفيذ األمين،  ي تذليل العقبات،  الدور التركي والقطري والروسي ف
ما   بها،  الدقيق  الب وااللتزام  وثيقة  بنود  تنفيذ كل  متابعة  أكدت يستدعي  كما  استثناء.  دون  الختامي  يان 

على الوجه المطلوب لوضع أسس ومعايير انتخاب  القيادة استعدادها وحرصها على إتمام حوار مارس  
 ني الجديد.لس الوطني الفلسطيوتشكيل المج

وشددت قيادة الحركة على مضيها بقوة نحو االستحقاق االنتخابي، مع الحرص التام على تنفيذه كاماًل  
في إتمامها، لما   المواعيد المقررة، وحذرت القيادة من أي تراجع في االلتزام بهذه المواعيد أو التردد حسب  

 في ذلك من مخاطر وتداعيات جسيمة. 
قيوبين أنت  الحركة  بعادة  قيام  أمام  توقفت  مواقف ها  عن  بالحديث  الفلسطينية  الجهات  أو  األفراد  ض 

مؤكدة أن مواقف الحركة السياسية، وثوابتها الوطنية معروفة الحركة السياسية، دون تفويض من الحركة،  
 نا أو هناك.نا الرسمية، وأدبياتنا المتنوعة، وال تعبر عنها رسائل هوواضحة، عبرت عنها وثائق

  25/2/2021حماس، حركة موقع 
 

 خيار حماس المفضل هو خوض االنتخابات ضمن قائمة تتبنى المقاومة  :َحّماد
ماس" فتحي حماد بضرورة عرض السلطة الفلسطينية تفاصيل  السياسي لحركة "حطالب عضو المكتب  

ار متلفز  . ودعا حماد في حو ز التي وقعتها، على الشعب الفلسطيني صاحب الحق في الغازاتفاقية الغا
اتفاقي على  لالحتجاج  الفلسطيني  الشعب  أبناء  األقصى،  فضائية  بهذا  بثته  حقهم  على  للحفاظ  الغاز  ة 

و  في الغاز.  لدى حماس  ساحقة  أغلبية  على  االنتخابات حصل  قرار  أن  حماد  أوضح  آخر  سياق  في 
 نتخابات القادمة.  ل مشاركتها في اال ليم الثالثة، موضحا أن حماس لم تحسم موقفها بعد بشأن شكاألقا

  ولفت إلى أن الخيار المفضل لدى حماس هو القائمة الموحدة مع الفصائل التي تتوافق مع الحركة في 
االحتال ليتوحد ضد  الفلسطيني  الشعب  أمل  هي  االنتخابات  أن  إلى  مشيرا  المقاومة،  ويتمسك خيار  ل 

 المقدسات.  بالثوابت الوطنية
  25/2/2021، فلسطين أون الين

 
 حماس ذاهبة إلى االنتخابات من أجل المشاركة وليس المغالبة  شق:الر 

ع "حماس"  حركة  في  السياسي  المكتب  عضو  قال  إلى  الدوحة:  تذهب  لن  الحركة  إن  الرشق،  زت 
ية. وأكد الرشق في حوار، نشره موقع "القدس ويب"،  غالبة، بل ستذهب إلى شراكة فلسطيناالنتخابات بالم

ار  الشراكة في إدارة الشأن الفلسطيني بعد االنتخابات. ولفت الرشق، إلى أن خي، أن "حماس" تريد الجمعة
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االنتخابا خوض  في  الموحدة"  باطمئنان  "القائمة  ذاهبة  "حماس"  أن  وبين  مستبعدا.  ليس  الفلسطينية  ت 
  لتشريعي الفلسطيني وقرارها قرار واحد وموحد ومؤسسي. وبّين ان حّل المجلس اوبثقة لهذه االنتخابات،  

 "غير شرعي"، وطالب بإعادة االعتبار ألعضاء المجلس.
نامج مشروع اتفاق "أوسلو"، مستشهدا  وأكد أن "حماس" دخلت االنتخابات بناء على برنامجها، وليس بر 

ا عمليات  الحركة  باالبمواصلة  فوزها  رغم  عام  لمقاومة،  التشريعية  الحكومة 2006نتخابات  وترؤسها   ،
أ الفلسطين  الرشق  وأعلن  الفية.  "حماس"،  برنامج  أولويات  األسرى على رأس  في  ن  دورهم  أهمية  إلى  ًتا 

 اتخاذ القرار الفلسطيني. 
  26/2/2021، وكالة قدس برس

 
 النونو: حماس لن تسمح لالحتالل بالتدخل باالنتخابات

اإلعال المستشار  ققال  الحركة  إن  النونو  طاهر  لحماس  السياسي  المكتب  لرئيس  إجبار  مي  على  ادرة 
النوناال وأضاف  الفلسطينية.  االنتخابات  في  التدخل  عدم  على  اإلسرائيلي  عبر  حتالل  مقابلة  في  و، 

ا األقصى مساء  واالحتالل فضائية  ذلك،  يمكنها من  ما  والوسائل  البدائل  "لدى حماس من  أن  لجمعة، 
ن فوز حماس  مرتقبة "ال سيما مف هذا األمر". وذكر أن "إسرائيل" قلقة من االنتخابات الأكثر من يعر 

  ل يسعى لتفصيل االنتخابات ونتائجها على الذي سيعزز من ثقتها بنفسها". وتابع: "نعلم يقيًنا أن االحتال
 مقاسه، وهو ما ال يمكن أن يظفر به".

م  عدًدا  اعتقل  االحتالل  أن  إلى  النونو  من  وأشار  آخرين  وتحذير  الغربية،  بالضفة  الحركة  قيادات  ن 
االنتخابات المشا في  من  ركة  جزًءا  ستكون  وأنها  الوراء،  إلى  بالعودة  حماس  لدى  قرار  "ال  أنه  وأكد   .

 ادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني".  العملية الديموقراطية التي من شأنها إع
 26/2/2021فلسطين أون الين 

 
 شراكة في إدارة الشأن الفلسطيني الرشق: نسعى لل

العالقات  الحركة  العربية واإلسالم  أكد رئيس مكتب  الرشق، أن  إلى  ية في حركة "حماس" عزت  تسعى 
وأعرب الرشق الجمعة، عن أمله في أن    الشراكة في إدارة الشأن الفلسطيني بعد االنتخابات الفلسطينية.

الفلسطيني إنهاء االنقسام  الفلسطيني، وعدم تساعد االنتخابات في  الشأن  إدارة  التفرد في  بعدم  ، مطالًبا 
وفيما أي طرف.  إن   عزل  الرشق  قال  المقبلة،  التشريعية  االنتخابات  في  بشكل مشاركة حماس  يتعلق 

 لى أن الحركة ذاهبة باطمئنان وبثقة لهذه االنتخابات.خيارات حماس مفتوحة بشأن ذلك، مشدًدا ع
 27/2/2021موقع حركة حماس، 
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 دران: ال صحة لتأجيل أو إلغاء جلسات الفصائل بالقاهرةب
الس كأ المكتب  عضو  حس د  حماس  لحركة  الفلسطينية  ياسي  الفصائل  بين  الوطني  الحوار  أن  بدران  ام 

ا الشهر  منتصف  القاهرة  في  انعقاده  أنه ال صحة  المرتقب  على  مشددا  المحدد،  وقته  في  سيتم  لحالي 
لى حرص  ئه. وجدد بدران في تصريح صحفي اليوم اإلثنين، التأكيد علبعض األنباء حول تأجيله أو إلغا

حماس   وبنحركة  الفلسطينية،  االنتخابات  إجراء  لضمان  الفصائلية  المشاورات  استكمال  منظمة  على  اء 
 فة من خالل عملية ديمقراطية تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني الحر.التحرير والمؤسسات الوطنية كا

 1/3/2021 موقع حركة حماس، 
 

 برهوم: تشكيل محكمة االنتخابات خطوة إيجابية 
باسم   الناطق  بقال  فوزي  حماس  قضايا  حركة  محكمة  بتشكيل  الرئاسي  المرسوم  صدور  إن  رهوم 

بنود  تنفيذ  طريق  على  إيجابية  خطوة  في    االنتخابات  برهوم  وطالب  القاهرة.  في  تم  الذي  شباط  اتفاق 
بموضوع  العملية على األرض لتنفيذ باقي البنود، وخاصة المتعلقة  تصريح صحفي بالمزيد من اإلجراءات 

تدفعه  ذ و   الحريات، الفلسطيني،  المواطن  لدى  المجتمعي  واألمان  الثقة  من  حالة  ترسيخ  أجل  من  لك 
نتخابية دون أي خوف أو ضغط من شأنه التأثير سلًبا على سير العملية  للمشاركة الفاعلة في العملية اال

 االنتخابية. 
  1/3/2021قع حركة حماس، مو 

 
 ًا صعباً ة مع فتح أصبح أمر أبو مرزوق: تشكيل قائمة مشترك 

قائمة   تشكيل  أن  مرزوق،  أبو  موسى  حماس  لحركة  السابق  السياسي  المكتب  رئيس  نائب  أكد  غزة: 
أ فتح  القائمة  مشتركة مع  هذه  إن  قائال  والمواقف،  تغير األحوال واألوضاع  أمرا صعبا، في ظل  صبح 

ن تنتظر المشهد حركة فتح حتى اآل   ها فرص كبيرة في النجاح. وقال أبو مرزوق إلذاعة وطن، انليس ل
اك توافق سابق مع عضو مركزية فتح  ألن هناك أكثر من حديث حول أكثر من قائمة، متابعا "كان هن

صبح  رجوب، بأن يكون هناك قائمة مشتركة تتحاور حولها فتح وحماس ولكن مع تغير األحوال أ  جبريل
ته أن فتح ستنزل بقائمة مع  لرجوب يحمل في طياهذا األمر صعبا!، وتابع "ال ندري، التصريح األخير ل

 في األيام األخيرة".   من يشاركها من الفصائل وهذا كله تم توضيحه فقط
القادمة،  أن حركة حماس سو وأكد أبو مرزوق   ف تجتمع وتتخذ القرار بكيفية مشاركتها في االنتخابات 

القدس ليس لها ي في الضفة وغزة و من الواضح جدا أن تشكيل قائمة على مستوى الكل الفلسطين  ولكن
 فرص كبيرة في النجاح. 
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حة حتى تتضح مواقف وتابع "سيكون لنا موقف، وقلنا قبل ذلك في أكثر من لقاء أن كل الخيارات مفتو 
واقفها، بالتالي حماس ستلتقي  أوضحت مكل الفصائل من الموضوع، واالن اعتقد ان كثير من الفصائل  

 ت، وما هو شكل القائمة لدخولها االنتخابات."خول الى االنتخاباوتتخذ موقفا حول كيفية الد 
يد إن حماس وبقية مكونات  وحول تعامل حماس مع نتائج االنتخابات إن جرت، قال ابو مرزوق بالتأك

ى هذا األساس، وبالتالي الرأي الذي قدمته ا، ويتعاملون علالشعب يجب أن يعترفوا باالنتخابات ونتائجه 
 ني ووحدة وطنية حتى لو فازت في االنتخابات. ب لحكومة توافق وطحماس هو الذها

  2021/ 2/3وكالة سما اإلخبارية، 
 

 تحكم بنتائج االنتخاباتحماس: اعتقاالت االحتالل محاولة لل
تالل في صفوف طلبة الجامعات من  أكدت حركة "حماس" أن حملة االعتقاالت التي تشنها قوات االح

عزيمة الشباب الذين يشكلون مركز االنتخابات القادمة. وقالت تستهدف النيل من    أبناء الكتلة اإلسالمية،
ل محاولة للتحكم بنتائج االنتخابات عبر تغييب  يح صحفي الثالثاء، إن اعتقاالت االحتالالحركة في تصر 

 وقطاعات مهمة من أبناء شعبنا.  الشخصيات الناشطة والمؤثرة في مجاالت 
 2/3/2021موقع حركة حماس، 

 
 واجهة المخاطر المحدقة بالقضية غير الوحدة لم بدران: ال خيار

رة سُتستكمل جوالتها الشهر أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، أن حوارات القاه
المقبلة االنتخابات  بأن  منوًها  الف  الجاري،  للشعب  خياراته  ستعيد  من خاللها  يحدد  التي  كلمته  لسطيني 

 ياسي الذي يؤمن به. ختار البرنامج السوقياداته، وي
التشريعية  وتابع بدران اتفقنا أنه بعد االنتخابات    وقال بدران ليس أمامنا كفلسطينيين خيار غير الوحدة.

تكون هناك حكومة وحدة   نتائجها، وهيجب أن  النظر عن  الجميع بغض  ذه الحكومة من وطنية تضم 
الفلسطين  المؤسسات  توحيد  األساسية  والضفةية  مهمتها  بشكل عادل    في غزة  الفلسطينيين  مع  والتعامل 

يعيشون في الضفة الحقوق مصانة لجميع    ومتساٍو، سواء كانوا  تكون  الفلسطينيين حيثما  أو غزة، وأن 
التي والجماعية  الفردية  والحقوق  الملفات  مختلف  تعالج  وأن  هي    كانوا،  وهذه  االنقسام،  فترة  تضررت 

من جميع الفلسطينيين،  إنه أمر مرفوض    األمني، قال بدرانوحول ملف التنسيق    الرؤية التي نتحرك بها.
و  الشعبي  المستوى  على  الفلسطينية  الحالة  في  إجماع  األمني،  وهناك  التنسيق  رفض  على  الجماهيري 

يقر  أن  االنتخابات  بعد  ونأمل  نعتقد  أننا  أو  مردًفا  األمني  التنسيق  والمنظمة وقف  التشريعي  المجلس  ر 
 االحتالل.تباط واالتصال مع االر 

 3/3/2021، موقع حركة حماس



 الفلسطيني   داءالموقف واأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات              253                                           

 االنتخابات بوابة إلنهاء االنقسام بدران: 
فلسطينية بوابة لترتيب البيت  اس" حسام بدران، أن االنتخابات الأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حم

الفلسطيني. ون  بات الوطنية أن تكالجمعة، نريد من االنتخا يوم  قال بدران خالل لقاء حواري  و   الوطني 
االنقسام، وإنهاء  الحالة،  لتعديل  ملفَّي    بوابة  القاهرة  في  سنناقش  أننا  مردًفا  الفلسطيني،  البيت  وترتيب 

  س الوطني ومنظمة التحرير.المجل
سي، أكد بدران أنه تم التوافق على أسماء  وفيما يتعلق بمحكمة االنتخابات التي صدر فيها مرسوم رئا

وشدد على أنه ال فرق بين شعبنا في غزة    وقطاع غزة والقدس المحتلة.  من الضفة الغربية  القائمين عليها
 كفواًل بغض النظر عن نتائج االنتخابات.وشعبنا في الضفة، وحق الموظفين يجب أن يكون م

 6/3/2021، موقع حركة حماس
 

 لى المزج بين االنتخابات الداخلية واالنتخابات العامة بدران: قادرون ع
حسام بدران، مساء الجمعة، إن موقف حمـاس بالذهاب إلى  سياسي لحركة حماس  قال عضو المكتب ال

نظر عن االنتخابات الداخلية. وأضاف خالل حوار صحفي االنتخابات متفق عليه داخل الحركة بغض ال
الفلسطيني الحوار  "مجموعة  وبين  نظمته  العامة،  االنتخابات  بين  المزج  على  قادرون  "نحن  الذهاب "، 

 الداخلية التي تجري كل أربع سنوات مهما كانت الظروف".  لالنتخابات 
أك  فيها مرسوم رئاسي،  التي صدر  التوافق على أسماء  وبخصوص محكمة االنتخابات  أنه تم  بدران  د 

 دس المحتلة. فة الغربية وقطاع غزة والقالقائمين عليها من الض
منذ أيام، وتتحرك بحرية أفضل من الضفة حركة بدأت في غزة  ونوه بدران إلى أن االنتخابات الداخلية لل 

 بسالسة وانعدام أي اختالف".  تم االنتخابات في مراحلها االولى والثانية والثالثةأو الخارج، مضيًفا: "ت 
   5/3/2021فلسطين أون الين، 

 
 للمشاركة في االنتخابات التشريعية  حمدان يكشف خيارات حماس

القيادي في حركة أسامة حمدا  أكد  للمشاركحماس،  ثالثة خيارات  لدى حركته  أن  االنتخابات  ن،  ة في 
ى، مساء اليوم: إن خيارات مشاركة حماس  التشريعية المقبلة. وقال حمدان، في لقاء عبر فضائية األقص

 ن تشارك في قائمة وطنية، والثاني أن تقود قائمة لعدد من في االنتخابات تتمثل بثالثة خيارات: األول أ
الفلسطين  لالفصائل  حركته  أن  وأوضح،  الخاصة.   قائمتها  تشكيل  واألخير  الوطنية،  والشخصيات  م  ية 

تها في االنتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنها ستعلن عن ذلك في  تحسم بعد خيارها في كيفية وشكل مشارك
 الوقت المناسب.  

 5/3/2021ن أون الين، فلسطي
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 النظام السياسي حكام السيطرة علىحماس: مراسيم عباس األخيرة تهدف إل
ة  غزة: قالت حركة "حماس": إن إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية لمراسيم متعلقة بعمل الجمعيات الخيري

الت السلطة  من  والهيمنة  السيطرة  من  مزيد  لفرض  لمحاوالت  استمرار  االهلية  كل والهيئات  على  نفيذية 
سم؛ أشار إلى أن المراسيم تهدف إلحكام  سم الحركة حازم قامجاالت العمل العام. وفي تصريح للناطق با

ال النظام  السلطة قبضتها على  السيطرة  السلطة  في مراسيم  ما حدث  األخيرة في  سياسي، وهو  قضائية 
 يناير الماضي.  

   5/3/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 ؟! ق: لماذا ُيصر عباس على إصدار المراسيم قبيل االنتخاباتأبو مرزو
سي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة: إّن المراسيم التي  و المكتب السياالدوحة: قال عض

من    43في غياب المجلس التشريعي "قد يتّم إلغاؤها استناًدا للمادة    أصدرها رئيس السلطة محمود عباس
األساسي "تويتر"القانون  بموقع  حسابه  عبر  تصريح  في  مرزوق،  أبو  وتساءل  استمرار  ".  سبب  عن   ،

ا أّن ذلك من شأنه  عباس بإصدار المراسيم والقوانين ونحن على أعتاب إجراء االنتخابات التشريع  ية، عادًّ
 من اإلرباك والقانوني والتشريعي.  إحداث مزيد 

 5/3/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 حماس تدرس عدة خيارات بخصوص وضع الضفة في االنتخابات  ":األخبار"
، أن الحركة تدرس عّدة خيارات في حركة حماسعلمت »األخبار«، من مصادر   :رجب المدهون   -ة  ز غ

ما ُيجّنبها مالحقة االحتالل لقياداتها وعناصرها هناك. بخصوص وضع الضفة في االنتخابات المقبلة، ب
فصلة عن  تلك الخيارات مشاركة عناصر فاعلة في الحركة في قوائم منن مِّن بين  وأوضحت المصادر أ

ه  الذهاألخيرة  في  ُمتمّثل  »حماس«،  داخل  األطراف  بعض  إليه  تدفع  آخر  خيار  مقابل  نحو  ناك،  اب 
بما  قائمة مشتركة مع »فتح«، في حين   بشكل طبيعي  قائمة مستقلة  نحو  الذهاب  ثالثة  ُترّجح أصوات 

انحة ، وأن الفرصة س2006الحتالل، على اعتبار أن االعتقاالت لم تتوّقف منذ عام  يعني تحّديًا واضحًا ل
 فوز في الضفة.لتحقيق ال

  8/3/2021، األخبار، بيروت
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 أوسلو" حماس: متجهون لتشكيل كتلة وطنية مقاومة لالحتالل و"
تتجه لتشكيل كتلة    قال رئيس مكتب العالقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، إن حركته:  الدوحة

"أوس واتفاقية  لالحتالل  مقاومة  االنتخابوطنية  لخوض  بدران  ات.لو"  تتمكن    وأوضح  لم  حال  في  أنه 
حماس". من  واحدة  كتلة  إلى  للذهاب  مستعدة  "فستكون  ذلك،  من  إلى  الحركة  االنت  وأشار  خابات  أن 

 .ة تمثل فرصة معقولة إلحداث تغييرالفلسطيني
  3/2021/ 9، وكالة الرأي الفلسطينية

 
 رياتها بأي تدخالت في مج شديد: االنتخابات حق أصيل لشعبنا ولن نسمح

أكد القيادي في حماس عبد الرحمن شديد، أن االنتخابات العامة حق أصيل وثابت لشعبنا كما كل دول 
ديد،  وشدد القيادي ش  لم التي تتخذ من االنتخابات وسيلة لإلصالح والتغيير وتداول السلطة.وشعوب العا

حركة حماس لن تسمح  صائله ومؤسساته، و في بيان صحفي، أن من يقرر في هذا الحق هو شعبنا وف
 سيها.ائجها حتى لو تعلقت هذه التدخالت بمنافبأي تدخالت خارجية في مجريات العملية االنتخابية أو نت

 9/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خابات بمراحلها الثالث الحية: حماس تسير بخطى ثابتة نحو االنت
، أن حركته تسير بخطى ثابتة وواثقة لخوض  حماسلسياسي لحركة  أكد د. خليل الحية، عضو المكتب ا

انتخا في  االقتراع  صناديق  تفرزه  بما  وتقبل  الثالث،  بمراحلها  ومستعدة  االنتخابات  ونزيهة،  حرة  بات 
الخيا وهو  فلسطيني،  طيف  أوسع  من  موحدة  وطنية  قائمة  لكل لتشكيل  جاهزة  أنها  بيد  المفضل،  ر 

قتضي تشكيل حكومة وحدة بعد االنتخابات تضم الجميع،  المصلحة الوطنية ت الخيارات، مشددًا على أن  
الضف في  بمهامها  منوتقوم  تقوم  فيما  وغزة،  القدس،  فيها  بما  السياسي  ة،  الشأن  بإدارة  التحرير  ظمة 

 والمقاومة.
مع   وشامٍل  خاّصٍ  حوار  في  الحية  االنتخابات    وقال  في  للتوافق  جاهزة  حماس  "إن  "القدس":  صحيفة 

ر/  ة وطنية، وليس لديها تحفظ على أحد. وأضاف: إن حوار القاهرة بعد أواسط آذاالرئاسية على شخصي
قانو  على  االتفاق  سيبحث  الجاري  على  مارس  واإلشراف  أعضائه  وعدد  الوطني  المجلس  انتخابات  ن 

 والدول التي سُتجرى فيها والتي يتعذر إجراؤها فيها.  انتخاباته، ومحكمة االنتخابات،
 لي: وار على الرابط التاطالع على نص الحالول
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  11/3/2021القدس، القدس، 
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 نتخابات بدون القدس وال مساومة على حق المقدسيين ال ا حماس:
خابات بدون القدس، وال مساومة على حق المقدسيين في ممارسة  انتال    كة "حماس" أنهغزة: أكّدت حر 

دورهم وحقهم في المشاركة الكاملة في االنتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني. وفي بيان للحركة  
ن، "فهم  راج، أشارت إلى أنها لن تسمح لالحتالل بأن يفرض إرادته على المقدسيي في ذكرى اإلسراء والمع

 اء شعبهم، ومن حقهم أن يشاركوا في رسم المسار السياسي". أبنعة في طلي
وأكدت التمسك بمسار رّص الصف الوطني وتوحيد الجهد والكلمة لمواجهة المخاطر المحدقة بالقدس  

 افق إلى رؤية وطنية وفعاليات إلدارة معركة الدفاع عن القدس. واألقصى، مشددة على أهمية التو 
  11/3/2021، المني لإلعالفلسطيالمركز 

 
 "الطويل": األسرى يدعمون مسار االنتخابات ويدفعون نحو الوحدة 

شعبنا   من  جزٌء  هم  الفلسطينيين  األسرى  إن  الطويل  جمال  الشيخ  "حماس"  حركة  في  القيادي  قال 
ويدعمو  و الفلسطيني،  الفلسطيني  البيت  ترتيب  نحو  ويدفعون  الفلسطينية،  االنتخابات  مسار  الوحدة ن 

عنها    .  نيةالفلسطي نسخة  الين"  أون  "فلسطين  تصريحات صحفية، وصل  الطويل خالل  القيادي  وأكد 
هناك   بأن  الفلسطيني  الشعب  الحريات وطمأنة  وتعزيز  المتكافئة  الفرص  توفير  أن  الجمعة، على  اليوم 

  ت. اباي ُقبيل االنتخ ة قد ُفتحت، هي من أهم المؤشرات التي يأملها األسرى لشعبنا الفلسطينصفحة جديد 
إنجازه حتى اآلن في مسار االنتخابات جيد جًدا، مشيًرا "لكن ما زلنا بحاجة   الطويل أن ما تم  واعتبر 

 للمزيد من اإلجراءات التي تهيئ األجواء أكثر نحو تنفيذ االنتخابات الفلسطينية". 
 12/3/2021، فلسطين أون الين

 
 الصعاب كل ليلسُتركز على تذ جولة الحوار المقبلة في القاهرةرضوان: 

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

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

تيجية وطنية فلسطينية للمواجهة الشاملة انتخابات المجلس الوطني فيها، وصواًل إلى التوافق على استرا
وأكد   الصهيوني.  االحتالل  حركتمع  حرص  عرضوان  ظل  لى  ه  في  خصوصًا  الصعاب،  كل  تذليل 

المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لمواجهة االحتالل الصهيوني وحملة التطبيع والهرولة للتطبيع  
 مع االحتالل الصهيوني.

 15/3/2021، الشرق األوسط، لندن
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 ات الحية: حماس تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية وجاهزة لكل الخيار 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تريد "ة "حماس" في غزة خليل الحية، اإلثنين، أن حركته حركيس أكد نائب رئ

الخيارات  الرئاسية". وقال: "جاهزون لكل  التشريعية ثم نذهب لالنتخابات  نتائج االنتخابات  مهما كانت 
"   في وتابع:  عليه".  متفق  وطني  مرشح  خيار  نفضل  لكن  الرئاسية  االن االنتخابات  بعد    بات تخا نتمنى 

"يجب   مضيفًا:  التحرير"،  منظمة  هيكلة  إلعادة  الوطني  مجلس  لتشكيل  الوصول  والرئاسية  التشريعية 
  التغلب على كورونا، وباعتقادي لن ُتعيق االنتخابات ألننا قطعنا شوًطا كبيًرا ومهًما".

قف  ومو لب  "هذا مط  ه، وأنوشدد القيادي في حركة "حماس"، على أن القدس خط أحمر ال يمكن تجاوز 
 وطني عام متفق عليه". 

  15/3/2021، فلسطين أون الين
 

 لتأجيل االنتخابات إسرائيلياً  أبو مرزوق: عباس رفض طلباً 
مو   -رام هللا   حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  نائب  قال  رئيس  األناضول:  إن  مرزوق،  أبو  سى 
جاء ذلك خالل مقابلة مع   بات.تخا الن ئيليا لتأجيل امحمود عباس، رفض طلبا إسرا  ةالفلسطينيالسلطة  

األحد. مساء  الفلسطينية،  “َعَلم”  مع    إذاعة  ولسنا  االنتخابات،  تأجيل  “نرفض  مرزوق:  أبو  وأضاف 
غير أنه لفت إلى    تأجيل االنتخابات”.التأجيل.. والرئيس )محمود عباس( رفض طلب الكيان الصهيوني  

 ركة فتح”. ل حداخاقات الموجودة أن التأجيل محتمل “في ظل االنشق 
   15/3/2021، القدس العربي، لندن

 
 القانوع: الخيار األمثل لحماس هو المشاركة في قائمة وطنية موحدة 

أّن حركة   القانوع، اإلثنين،  اللطيف  باسم حركة "حماس" عبد  الناطق  "حماس" حريصة على تذليل أكد 
ا الحوار  طريق  في  إشكالية  أي  وإزالة  الُمرتقب لالعقاب،  مستدركاً لقا با  وطني  األمثل  ،  هرة،  الخيار  "إّن 

لمواجهة  السياسي، وذلك  اللون  قائمة وطنية موحدة تشمل كل أطياف  المشاركة في  لحركة حماس هو 
بآلية مشاركة "حماس" باالنتخابات، أوضح أّنها لم التحديات الراهنة ولتعزيز حالة الشراكة. وفيما يتعلق  

آلي كيفية  بعد  ولكتقرر  المشاركة  فة  حن  أخرى  ي  خيارات  هناك  موحدة  وطنية  قائمة  تشكيل  تعذر  ال 
 . ستمضي عليها

 15/3/2021فلسطين أون الين، 
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 كانت الحية: نفضل خيار قائمة موحدة وسنقبل بالنتائج أياً 
ع غزة د. خليل الحية، إن الحركة تفضل خيار ياسي لحركة "حماس" في قطاقال نائب رئيس المكتب الس 

وسع طيف سياسي ال تستثني أحدا، مبينًا أنها جاهزة لكل الخيارات. وأضاف الحية  ن أة م القائمة الموحد 
إلى   وذاهبة  القاهرة،  بلقاءات  متفائلة  حماس  حركة  أن  الثالثاء،  الفضائية  األقصى  قناة  مع  لقاء  في 

تم  ة ي أي شخصية وطني   ابات، وستتقبل النتائج أيا كانت.. وبّين أن حماس ال تضع أي فيتو علىاالنتخ
 االتفاق عليها للترشح لالنتخابات الرئاسية، مبينا أن الحركة تدعم خيار االتفاق على شخصية وطنية.

 16/3/2021موقع حركة حماس، 
 

 ية مشتركة تضم حركة فتح البردويل: حماس مستعدة لخوض االنتخابات ضمن قائمة وطن
البردويل استعدادها خوض    الحة صقيادي في الحرك"األيام": أكدت حركة حماس على لسان ال  -غزة  

االنتخابات بقائمة مشتركة مع حركة فتح شرط أال تكون تلك القائمة محصورة بين حركتي فتح وحماس  
إلعالميين في غزة، أمس، على موقف وان تكون قائمة وطنية. وشدد البردويل خالل لقاء نظمه منتدى ا 

الرافض ألي خالف فتحاوي داخ ""حماس"  بقوله، إن  لم ولن  الفالخلي  ات هناك، شخصية، و)حماس( 
 تكون جزءا من أي خالفات فتحاوية داخلية".

وصوال   القضايا،  عديد  خاللها  عولجت  وفتح،  حركته  بين  يومية  اتصاالت  وجود  إلى  البردويل  وأشار 
 يات تناقش فيها آل   حوار مختلفة آخرها اللقاءات التي تعقد في هذه األيام بالقاهرة والتيإلطالق جوالت  

 نتخابات التشريعية من جهة، وانتخابات المجلس الوطني من جهة ثانية. اال
وقال البردويل، "إذا لم نجد شركاء في قائمة وطنية موحدة سنخوض االنتخابات بقائمة حمساوية، وبعد  

 عى لتشكيل حكومة وطنية موحدة تنهي االنقسام". االنتخابات سنس
ي الفلسطيني المفصول من حركة فتح، محمد دحالن،  ياد القات محسوبة على  وشدد على أن عودة قياد 

مع   )حمـاس(،  مع  مختلفان  القدوة  ناصر  وكذلك  "فبرنامجه  معه،  سياسي  برنامج  وحدة  وجود  يعني  ال 
 نه، بعد إنهاء قضيته قانونيا وأمنيا". ذلك، الحركة ال يمكن أن تمنع أحدًا من وط 

 17/3/2021، األيام، رام هللا
 

 اركة حماس في االنتخابات "مفتوحة" ونفضل "القائمة الوطنية" مش راتالقانوع: خيا
يحيى اليعقوبي: أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن خيارات حركته بشأن    -  غزة

ل المشاركة بقائمة وطنيالمشاركة في االنتخابات ال ة مشتركة  تشريعية القادمة ال تزال مفتوحة، وأنها تفضِّّ
اف الشعب الفلسطيني. وأضاف القانوع في تصريح خاص بصحيفة "فلسطين": أن القائمة  أطيكل  تجمع  

مع الكل الوطني ستواجه التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية العادلة، "ألننا نؤمن أن االنتخابات  
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والم الفلسطيني،  الوطني  مشروعنا  وإنقاذ  السياسية،  الشراكة  لتعزيز  ذلدخل  لتحقيق  اخيار  ئمة  لقا ك 
 الوطنية". ونبه إلى أن "حماس" ستقرر شكل مشاركتها اليومين القادمين، سواء بقائمة مشتركة أو منفردة.

 18/3/2021، فلسطين أون الين
 

 من الفصائل واسعاً  طيفاً بدران: حماس تدعو إلى قائمة وطنية عريضة تضم 
صحفيا بشأن ما يتداول عن  نا  بيا دران، الجمعة،  أصدر عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام ب

قائمة   إلى  تدعو  إن حركة حماس  بدران  وقال  فتح.  وحركة  بين حركة حماس  الوطنية"  "القائمة  ثنائية 
ي وبما  وفصائله،  شعبنا  أبناء  من  واسعا  طيًفا  تضم  عريضة  لحمته،  وطنية  وإعادة  شعبنا  مصلحة  خدم 

مبينا بأن أبوابنا وعقولنا وقلوبنا مفتوحة لكل  ي،  طين ركة الكل الفلسوإعادة االعتبار للمشروع الوطني بمشا
صاحب رأي فيما يخص التحالفات الوطنية لالنتخابات. ونّوه بأن نجاح القائمة الوطنية ال يعني حرمان  

خوض االنتخابات. ولفت إلى أن حركة حماس تواصل الجهود أي طرف فلسطيني من حقه في الترشح و 
شعبنا وهويته الحضارية، واستعادة الحياة السياسية الفلسطينية  عن  قة  خابات صورة مشر لكي تعكس االنت

 تحت قبة المجلس التشريعي. 
  19/3/2021موقع حركة حماس، 

 
 لموعد الرسمي "األخبار": حماس ستعلن قائمتها االنتخابية قبل أّيام فقط من ا

وشك    -غزة   على  بأنها  »حماس«  أفادت  بينما  المدهون:  تش رجب  من  علمت  قا  كيلاالنتهاء  ئمتها، 
»األخبار« أن الحركة لن تتعّجل تسجيل قائمتها ألخذ مزيد من الوقت في إتمام مباحثاتها الداخلية، وال  

بعد  المحتّلة،  الضّفة  في  مرّشحيها  على  ومخاطر  محاذير  وجود  مع  أنه  سيما  إلى  االحتالل  ألمح  ما 
االنت العملية  ممارسة  من  ويمنعهم  ولهذا،  سيالحقهم  قائمتها لن  ستعخابية.  المصادر،  وفق  »حماس«، 

القوائم األخرى   أّيام فقط من الموعد الرسمي، وهو ما سُيمّكنها من تصويبها والنظر في  االنتخابية قبل 
فضاًل عن أنه سيمنحها فرصة لتالفي الدعاية المبكرة    التي ستطرحها الفصائل وتلك الخاّصة بالمستقّلين،

 ومها خاصة »فتح«.خص يهالتي قد يعمد إلضّد قوائمها، وا
 22/3/2021األخبار، بيروت، 

 
 حماس تعقد مشاورات مكثفة العتماد مرشحيها لالنتخابات العامة

في قطاع غزة العديد   2021من العام    مارس  22و   21أجرت حركة حماس يومي األحد واإلثنين الموافق  
ا نخبتها  جمعت  التي  المكثفة  الحركية  اللقاءات  الممن  في  اناط لقيادية  والحركة ق  السبعة  لتنظيمية 
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النتخاب الحركة  مرشحي  اعتماد  إلى  المكوكية  اللقاءات  وهدفت  للمجلس النسائية،  األولى  المرحلة  ات 
 . الوطني

 22/3/2021، موقع حركة حماس
 

 حياز لخيار الوحدة الوطنية إنهاء االنقسام واالن مشعل: نزداد حرًصا على
حماس" خالد مشعل، إن الشيخ أحمد ياسين أحيا روح الدعوة  ة "حركسياسي السابق لقال رئيس المكتب ال

في قطاع غزة وفلسطين كلها. ولفت مشعل خالل الحفل السنوي لمؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، أن  
في  لدين القسام الجهادية في فلسطين. وقال: "كانت محاولة اغتيالي سبًبا  الشيخ الياسين جدد مسيرة عز ا

أحمد ياسين"، مشيرا أن القائمون على مؤسسة الياسين يحيون ذكراه ليذكروا األجيال  يخ  الشاإلفراج عن  
راه  وتابع: "في ذكرى الشيخ أحمد ياسين نستذكر القيم التي أسسها فينا، وفي ذك  القادمة بسيرته الجهادية.

الياسين باتت    كرى "ذ   أضاف مشعل:". و نزداد حرًصا على إنهاء االنقسام واالنحياز لخيار الوحدة الوطنية
 رمًزا ملهًما لكل أحرار العالم".

  22/3/2021، فلسطين أون الين
 

 حماس توضح صحة أسماء منتشرة كونها ضمن قائمتها االنتخابية 
تماعي مرشحة ضمن قائمة  عبر شبكات التواصل االج  ما يتم تداوله من أسماء  حماس صحةنفت حركة  

االنتخابات  في  الق  الحركة  مساء  ة.  ادمالتشريعية  لها  بيان  في  الحركة  أنوأكدت  األسماء    اليوم]أمس[، 
المعتمدة في أطر الحركة ستكون ضمن القائمة الرسمية والتي سيتم تسليمها للجنة االنتخابات. وبينت أن  

في  ستفشل في خلق البلبلة والتشويش، فكل أبناء حماس يقفون خلف قيادتهم    التسريبات ونشر الشائعات 
ر وفق معايير دقيقة. ودعت حماس وسائل اإلعالم كافة، ونشطاء شبكات التواصل  يسيذي  اختيارها ال

التي يقف خلفها   الشائعات  نقل  الوقوع في  المعروفة، وتجنب  الدقة وأخذ األخبار من مصادرها  لمراعاة 
 ف إلى التشويش على مسار االنتخاب.جهات تهد 

  23/3/2021، فلسطين أون الين
 

  في استعدادنا لالنتخابات يراً كب : قطعنا شوطاً سحما
وأنها ستواصل  المقبلة  لالنتخابات  استعداداتها  في  كبيرًا  قطعت شوطًا  أنها  على  "حماس"  أكدت حركة 

لخ مرشحيها  واعتماد  الختيار  الداخلية  مشاوراتها  بمختلف الثالثاء  التشريعي  المجلس  انتخابات  وض 
ال القائمة  سواء  المشاركة  الموحدة  أشكال  باسم  الم أو  وطنية  الناطق  وقال  عبد نفردة.  اللطيف    الحركة 

االنتخابات   في  المشاركة  خيارات  بمختلف  وجاهزة  مستعدة  "حماس  صحفية:  تصريحات  في  القانوع 
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الموحدة الوطنية  القائمة  خيار  يزال  وال  ذلك   المرتقبة  لتحقيق  بوسعها  ما  بكل  وستعمل  لديها  حاضر 
 ي".لتشكيل أوسع تحالف وطن 

  23/3/2021، ينال فلسطين أون 
 

 ر وحماس تتجه إلعالن قائمة خاصة بهاشكيل قائمة فلسطينية مشتركة تعذّ ت :نزال
حركة  قال نائب رئيس حركة "حماس في الخارج" وعضو مكتبها السياسي محمد نزال، إن خيار ال: الدوحة

طيف فلسطيني،    وسعم أتض كة في قائمة  األول في االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة، كان المشار 
لكن بعد تعذر تشكيل هذه القائمة، فإن خيار "حماس" الثاني الذي بدأت العمل عليه، هو تشكيل قائمة  

 خاصة بالحركة، تضم جميع الفئات والشرائح. 
أجرت   مقابلة  في  نزال  "تفوأكد  أن  برس"،  "قدس  معه  و"حماس"  ها  "فتح"  حركتي  بين  إسطنبول"  اهمات 

قائمة  طر  تشكيل ية  وطنحت فكرة  دون  "اعتبارات عديدة حالت  لكن  الحركتين،  تقتصر على  موسعة ال 
 القائمة الوطنية". 

 25/3/2021، وكالة قدس برس
 

 حماس لن تدفع بمرّشح رئاسي : أبو مرزوق 
سي لحركة "حماس"، د. موسى أبو مرزوق، مساء الجمعة،  المكتب السيا  نفى نائب رئيس:  أحمد دراوشة

التتجدّ  مباحثات  إوّص د  األسبوع  ل  إسرائيلّية،  مواقع  ذكرت  مثلما  االحتالل،  مع  أسرى  تبادل  صفقة  لى 
ق إّن و " خالل نقاش على تطبيق "كالب هاوس"، قال أبو مرز 48ورًدا على سؤال لموقع "عرب  الماضي.

 وًصا اآلن في فترة االنتخابات. ائيلي ال ُيصّدق، خصاإلعالم اإلسر 
ذكر أبو مرزوق أّن "حماس" لن تدفع بمرّشح رئاسي، وأن قائمتها    لة،مقبالفلسطينّية الوحول االنتخابات  

الحّية،   د. خليل  الغربّية، و55ستكون "حمساوّية" كاملة، يرأسها  الضّفة  % من  45% من أعضائها من 
 وقّدر  % من المقاعد، على األقّل، لمرشحات نساء.26مرزوق عن تخصيص قطاع غّزة. وأعلن أبو 

%، وقال إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد ال يجري 40أجيل االنتخابات بـة تليّ و مرزوق احتمابأ
بإجراء   دول  من  ضمانات  هناك  أّن  ورغم  بالخسارة.  مهّدد  أنه  شعر  حال  في  الرئاسّية  االنتخابات 

ا مرزو االنتخابات  أبو  وأشار  إنها مضمونة".  أقول  أن  أستطيع  ال  أنني  "إال  أّن  لرئاسّية  إلى  ل دو   3ق 
على  قليإ الضغط  وأّن  االنتخابات،  تخسر  ال  كي  فتح،  حركة  قوائم  بتوحيد  عباس  طالبت  "كبرى"  مّية 

كون  وبعد االنتخابات، قال أبو مرزوق "ست  عباس كان شديدا بأال تجرى االنتخابات دون توحيد "فتح".
واحدة ال يستثنى  ة  يذيّ إلى إدارة تنف  ة للكل الفلسطيني.. الجميع ذاهب تحالفات لتشكيل حكومة وحدة وطنيّ 

 منها أحد".
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أّن "حماس" تفصل بين دحالن وبين تياره في قطاع    ،وحول العالقة مع تيار دحالن، ذكر أبو مرزوق 
 مل مع دحالن كشخص. غّزة، وأن الحركة تتعامل مع التيار في قطاع غّزة، وال تتعا

   26/3/2021، 48عرب 
 

 ائمة وطنية تضم الجميع ل قتفضشكيل قائمتها و أسامة حمدان: حماس ماضية بت
أكد القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، أن خيارات حماس حول شكل مشاركتها في االنتخابات  

ن الحركة تسير قدما تجاه تشكيل التشريعية مفتوحة وتفضل أن تكون هناك قائمة وطنية تضم الجميع، وأ
حال لم تتحقق تشكيل قائمة وطنية    في  أنهيفة "فلسطين"،  وأوضح حمدان في تصريحات لصح   قائمتها.

أو   وطنية  شخصيات  تضم  قائمة  أو  حماس  من  كاملة  قائمة  تشكيل  في  حراكها  يعيق  لن  هذا  فإن 
  شخصيات مستقلة تشارك فيها.

التحرير منظمة  اصالح  رؤية  يوبخصوص  المنظمة  اصالح  أن  حمدان  أوضح  المجلس  ،  بتشكيل  بدأ 
شكل صحيح، معتبًرا أن إبقاء التوافقات حول تشكيل المجلس ي بطين ثل الشعب الفلسالوطني بطريقة تم 

هي الضمانة األساسية لتحقيق تمثيل صحيح في داخل بنية منظمة التحرير، "فهذا األمر إن تم بشكل  
 لثي الطريق باتجاه تحقيق هذه المصلحة الوطنية الفلسطينية".  صحيح ومناسب سيكون قد قطعنا ث

تو  القيادهور صبشأن  حماس  في  دي  حة  أن  إلى  نبه  الخضري،  محمد  السعودية  لدى  المعتقل  حماس 
الموضوع.  كثب  عن  تكون    تراقب  لن  الخضري  على صحة  تترتب  عواقب  "أي  أن  من  حمدان  وحذر 

 .حد"مسعدة أل
  26/3/2021، فلسطين أون الين

 
 ني لسياسي الفلسطيحماس: مصممون على إنجاز هذا المسار الوطني إلعادة بناء النظام ا

قال الناطق االعالمي باسم حركة حماس حازم قاسم األحد في تغريدة عبر تويتر أن" لدينا إيمان راسخ  
الديمقراطي   على الدوام، أن شعبنا هو صاحب القرار فيمن يمثله في كل الهيئات والمستويات عبر الخيار

م انطالق  مشارف  على  "نحن  قاسم  وأضاف  االقتراع.  صندوق  من  في  جديدة  االنتخابية مليالعرحلة  ة 
السياسي   النظام  بناء  إلعادة  الوطني  المسار  هذا  انجاز  على  "مصممون  وتابع  الحركة".  قائمة  بتقديم 

 الفلسطيني" 
  28/3/2021وكالة سما اإلخبارية، 
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 ية ها لالنتخابات التشريعحماس تسجل قائمة مرشحي 
يها النتخابات المجلس التشريعي رشحة مأنها سجلت قائمغزة: أعلنت حركة »حماس«، اليوم )االثنين(،  

المقررة في مايو )أيار( المقبل، في مقر لجنة االنتخابات المركزية في غزة. وفي مؤتمر صحافي، أعرب 
للحر  السياسي  المكتب  وعضو  »حماس«  مرشحي  قائمة  »تكون  رئيس  أن  أمله  عن  الحية،  خليل  كة 

واقعنا لننهض جميعًا لمواجهة التحديات«. ونوه   تيب وتر نا الفلسطيني،  االنتخابات بوابة إلعادة ترتيب بيت
قائمة   إلى  إشارة ضمنية  )في  الوطني  للكل  موحدة  قائمة  لتشكيل  »تسعى  كانت  حركته  أن  إلى  الحية 

لقائمة  كيلها باتت صعبة وبعيدة المدى«، وأوضح أن امشتركة مع حركة فتح(، لكن يبدو أن فرص تش
حماس اسم »القدس موعدنا«، وضمت القيادي نزار عوض مة  قائوحملت    وعدنا«.تحمل اسم »القدس م

هللا )من غزة(، محمد أبو طير )من القدس الشرقية(، والناشطة لمى خاطر )من الخليل(. كما ضّمت  
م  البرغوثي  نائل  بينهم  أسرى،  وتضم  القائمة،  الهيجا.  أبو  وجمال  غزة،  من  سالمة  وحسن  هللا،  رام  ن 

ا   132القائمة   الحيمرشحًا، وفق  النسوية«. وفي تصريح  ة  القيادات  أنها »تضم أيضًا عشرات  أكد  لذي 
نشرته »حماس«، قالت الناشطة والكاتبة في الضفة الغربية لمى خاطر، وهي من مرشحي الحركة، إن 

 في المائة«.  30ئمة )حماس( وصلت »نسبة مشاركة المرأة في قا 
 29/3/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 تكرس مبدأ الشراكة وتعيد بناء المرجعيات أن يجباالنتخابات ة: هني 

المؤتمر الطالبي الدولي الثاني الذي   خالل  أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية
الكتلة   االنتخابات   اإلسالمية،نظمته  أن  أن  على  يجب  المجال    الفلسطينية  وتفتح  الشراكة  مبدأ  تكرس 
وشدد    المستويات سواء السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير.  كل  في  رجعيات الوطنيةإلعادة بناء الم

القاهرة   حوارات  في  عليه  االتفاق  تم  ما  كل  وتنفيذ  المرحلة  هذه  إنجاز  في  حماس  جدية  على  هنية 
وتف العامون  األمناء  إسطنبول.ومخرجات  إنجاز    اهمات  أجل  من  أساسية  ركائز  ثالثة  على  هنية  وأكد 

شعبن طموح وتطلعت  اات  وعدم  لفلا  فلسطين،  أرض  في  حقنا  في  الكامل  التمسك  مقدمتها  في  سطيني، 
التراجع عن حق العودة لكل أبناء شعبنا وااللتزام بتحرير األسرى والحفاظ على الثوابت الوطنية والشرعية 

 . لشعبنا وأمتنا
 30/3/2021، موقع حركة حماس

 
 أي ذريعة  أبو مرزوق: نرفض تأجيل االنتخابات تحت

أّكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، الثالثاء، رفض حركته المطلق    :حةالدو 
ذريعة. أي  تحت  الفلسطينية  االنتخابات  بموقع    لتأجيل  حسابه  عبر  له  تغريدة  في  مرزوق،  أبو  وقال 
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نر "توي فنحن  ذريعة؛  أي  تحت  االنتخابات  تأجيل  "نرفض  اإلرادةتر":  تجسيد  للناخبي   يد  ن  الحرة 
سطينيين، وال الستثناء المقدسيين من التصويت. نريد مرشحين ذوي مصداقية ونزاهة وانتماء، وال نريد لفلا

 من السلطة أن تستخدم أدواتها لدعم مرشحين بأعيانهم". 
  30/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 هنية: حماس ملتزمة بتشكيل حكومة "توافق وطني" 

ال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في حوار  : قغلوان أو متين موط  -إسطنبول  
أجرته األناضول: "ُنرّحب بالتقارب التركي المصري، ونعتقد أن مزيدا من التفاهمات بينهما، وبين الدول 

دول مركزية ستنعكس إيجابيا علينا في فلسطين، وعلى الدول العربية". وأضاف "هناك العربية واإلسالمية 
معروفة تاريخيا، وتلعب دورا استراتيجيا، دول بحجم مصر وبحجم تركيا وإيران والسعودية؛ كلما قة  منط بال

ز  وتابع  الفلسطينية".  والقضية  المنطقة،  شعوب  مصلحة  في  يكون  بينها  وتقارب  تفاهم  هناك  عيم  كان 
مة، ومستقبل  األات  سلبا على مقدر   حركة حماس قائال: "أي صراع بين الدول العربية واإلسالمية، ينعكس

الشعوب، والقضية الفلسطينية، ويعتبر وضعا إقليميا ذهبيا للكيان الصهيوني، لتنفيذ مشاريعه ومخططاته  
 في االستيطان والتهويد والضم".

، حتى وإن سّجلت فوزا  "ملتزمة" بتشكيل حكومة "توافق وطني"وفي موضوع آخر، أكد هنية، أن حركته  
ة، المقررة في مايو/أيار القادم. ورأى هنية أن االنتخابات المقبلة، "مهمة"،  قبلالمبات التشريعية في االنتخا 

الذي  االنقسام  إلنهاء  مدخل،  االنتخابات  "هذه  وأضاف  الحالية.  الفلسطينية  لألوضاع  رافعة  ُتشّكل  وقد 
ي  طين فلسظام السياسي العاما". كما قال إن االنتخابات تهدف إلى "إعادة بناء الن  15عليه نحو  مضي  

 على قاعدة الشراكة بين الجميع". 
وحول القائمة التي تقدمت بها الحركة، يوم اإلثنين الماضي، لخوض االنتخابات، قال هنية إنها تحتوي  

والش "القدس  بشأن  خاصة  مهمة"،  ورموز  "رسائل  اسم  على  "اخترنا  موضحا  وأضاف  واألسرى".  هداء 
 عنواننا وبوصلتنا وعاصمتنا وشرفنا".دس  الققة، لنؤكد بأن )القدس موعدنا(، بعناية دقي

ثقته   عن  هنية  أعرب  الخارجية،  الضغوط  جراء  االنتخابات،  تأجيل  احتمال  عن  الحديث  يخص  وفيما 
عليه". وحول رد فعل حماس، في حال تأجيل    "العالية" في أن االنتخابات "ستمضي وفق ما تم االتفاق

ات على اتجاهات معاكسة أو سلبية، سندرسها في حينه  طور ت تهنية "إذا حدث االنتخابات أو إلغائها، قال
 وسنتخذ القرار الالزم" بخصوصها.

 ويرى هنية، أن إسرائيل تعيش حاليا في مأزق، جراء عدم قدرة األحزاب على تشكيل حكومة، وإجراء أربع 
"هناك  وأضاف  خامسة.  جولة  إجراء  يتم  وقد  عامين،  خالل  انتخابية  في  جوالت  حقيقي  خل  دا  مأزق 

 الكيان الصهيوني ونحن نتابعه، ويتمثل بعدم قدرة االحزاب على تشكيل حكومات مستقرة وثابتة". 
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إلسرائيلية  وحول موقف حركته من نتائج االنتخابات األخيرة، أجاب "نحن ال نعّول كثيرا على الحكومات ا
ومقاو  مواجهة وصراع  عالقة  هي  العالقة  االنتخابات،  هونتائج  وبالتالي  له  الشذا  مة،  ليس  الداخلي  أن 

 تأثيراته على القرارات السياسية أو على توجهاتنا االستراتيجية، أو على مواقفنا التكتيكية في الداخل". 
بالدور التركي الداعم لـ"حماس"  الفلسطيني. وقال في هذا الصدد   وأشاد رئيس المكتب السياسي  للشعب 

الدو  عاليا،  خ"ُنقّدر  التركي  دعم ر  في  مواجهة  ال  ضيةالق  اصة  في  غزة  جانب  إلى  وبالوقوف  فلسطينية 
 الحصار، وتبني واحتضان القدس عاصمة فلسطين".

"خط المجال  هذا  في  وقال  وإسرائيل.  العربية  الدول  بين  "التطبيع"  خطورة  من  التحذير  هنية  ورة  وجدد 
أحد   في  نصت ة القرن، التي  التطبيع ال تخفى على أحد، هي ضمن )خطة إدارة ترامب السابقة( صفق

مساراتها على بناء تحالفات عسكرية أمنية بين إسرائيل وبعض الدول في المنطقة؛ بناء هذه التحالفات 
كامل للتطبيع، إال  فيها خطر على المنطقة والقضية". واستدرك زعيم حماس، أن حركته، ورغم رفضها ال

 ني مع هذه الدول". سطي فل ئيلي، إلى صراعأنها ال "تريد تحويل الصراع من صراع فلسطيني اسرا 
 1/4/2021وكالة األناضول لألنباء، 

 
 حماس: تصريحات القدوة خطيئة سياسية وطنية 

تماماً  منسجمة  وتأتي  وطنية،  سياسية  خطيئة  القدوة  ناصر  تصريحات  إن  "حماس":  حركة  مع  قالت   
وإطا شعبنا  تمزيق  إلى  الهادفة  الصهيوأمريكية  والقرارات  االنقساالمواقف  أمد  في وأضم.  لة  حماسـ  افت 

بيان: "عالوة على أنها تحرف البوصلة الوطنية، وتضعف الحالة الفلسطينية في وقت أحوج ما يكون فيه  
 شعبنا إلى التكاتف وتحقيق الوحدة في مواجهة التحديات". 

 ة السياسية".متلفز له، "إن الكل الفلسطيني لدية مشكلة مع اإلسالموي   قال في تصريحوكان القدوة 
 2/4/2021الفلسطيني لإلعالم، كز لمر ا

 
 حماس: يوجد توافق على حكومة وحدة وطنية 

كانت    -غزة   مهما  وطنية  وحدة  توافق على حكومة  وجود  أمس،  مساء  أكدت حركة حماس،  "األيام": 
ض عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: إن "حماس" مستعدة لخو   الوق  نتائج االنتخابات.

انتخابات شفافة ونزيهة.سطيلفلاالنتخابات ا إلى  للوصول  لديها تصميمًا كبيرًا  بدران:   نية، وإن  وأضاف 
القاهرة". التوافق عليه خالل حوارات  تم  ما  لالقتراع، وهذا  كبيرة وصواًل  نتقدم مراحل  بدر   "نحن  ان  وختم 

والحديثه الخروج  إلى  وغزة  والضفة  القدس  في  أهلنا  "ندعو  بالقول:  هذه  ،  في  التي  نتخاالمشاركة  ابات 
 تهدف لترتيب البيت الفلسطيني". 

 5/4/2021، رام هللا، األيام
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 نزَّال: لسنا مع تعطيل االنتخابات ولن نسمح بفوضى في غزة 
كتبها السياسي محمد نّزال: إن حركته ضد  قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، وعضو م:  بيروت 

"ينبغي أن يكون هناك حوار للبحث عن لقد ي ابعدم إجرائها فيل االنتخابات، والتذّرع  تأج س، وأكد أنه 
البدائل المناسبة إلجراء االنتخابات في القدس، بما يؤّكد مركزيتها وأهميتها وقداستها لدى الفلسطينيين،  

ن  وأضاف نزال، في سياق مقابلة خاصة مع "المركز الفلسطيني لإلعالم"، أ   وبما ال يعّطل االنتخابات".
أي س ع حما"تجاوز حركة   مستقبلية من  أي محاوالت  أنها ستتسامح مع  يعني  ال  المؤلم،  الماضي  ن 

  طرف إلثارة الفوضى، أو تحويل غّزة إلى بؤرة لالقتتال الداخلي".
  3/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ن تحريف أقواله بشأن "إجراء االنتخابات بالقدس"يستهجنزال 
لخارج، وعضو مكتبها السياسي، محمد نّزال، إن: "وكالة وفا  ي اس فكة حمارئيس حر   قال نائب :  عمان

الرسمية، وبعض المواقع اإلخبارّية الصفراء، الممّولة من دول متحالفة مع الكيان الصهيوني، تشّن حملة  
اإلخبا  اس".انتخابّية ضد حركة حم المواقع  هذه  "قامت  لـ"قدس برس":  "نزال"، في تصريح  رية  وأضاف 

حدي في  لمو ثي  بتزوير  االنتخابات  إجراء  عدم  على  وافقت  أنني  زاعمة  لإلعالم،  الفلسطيني  المركز  قع 
رخيصة". ومزايدات  "أكاذيب  أنها  إلى  مشيرا  اللغة    القدس"،  وفهم  قراءة  يجيدون  ال  "هؤالء  نّزال:  وتابع 

 ى حد تعبيره. عل !"،سان عبرّي هجينا هم يتكّلمون بلعربية، ألنهم يقرأون ويفهمون اللغة العبرية فقط، لذ ال
وأكد أن "من تنازل عن نصف القدس، وأكثر من ثالثة أرباع فلسطين، ال يحق له أن يزايد على حركة 

اصمة موّحدة وأبدّية  حماس، فنحن نؤمن بفلسطين كل فلسطين، من بحرها إلى نهرها، ونؤمن بالقدس ع 
 لفلسطين". 

  5/4/2021، وكالة قدس برس
 

 س ستكون معركة لتحقيق مطالبنالقدبا خاباتراء االنتبدران: إج
أكد عضو المكتب السياسي ورئيس دائرة العالقات الوطنية في حركة "حماس" حسام بدران، أن إجراء 

بيننا وبين االحتالل. بالقدس   االنتخابات في القدس المحتلة معركة  تتم  وقال بدران نريد االنتخابات أن 
مع  ولتكن  سابقا،  االحتالكما جرت  مع  وعلى رأسها  تى  ل حركة  أطرافا  هناك  أن  مبينا  مطالبنا،  نحقق 

إجرائها. على  مصممون  ولكننا  إلفشالها،  وتسعى  االنتخابات  تريد  ال  أصل    االحتالل  أن  إلى  ولفت 
فة ونزيهة، مضيفا أن حماس كان لديها تصميم كبير للوصول  حوارات القاهرة هو الوصول النتخابات شفا

 كبيرة وصواًل لالقتراع.حل مرافي ونحن نتقدم النتخابات، ل
   5/4/2021، موقع حركة حماس
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 تعلق على قرار استبعاد "سالمة" من قائمة القدس موعدنا حماسالقيادية العليا" ألسرى "
القائد "حسن  ماس في سجون االحتالل حول استبعاد األسير  علقت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة ح

 ا.  مة القدس موعدنسالمة" من قائ
ومحكمة  المركزية  االنتخابات  لجنة  قرار  كبيرين  واستغراب  بصدمة  "تلقينا  تصريح:  في  الهيئة  وقالت 

دعوى عدم  قضايا االنتخابات، سلب األسير القائد/ "حسن سالمة" حقه بالترشح لالنتخابات التشريعية ب
والصمود للشعب  ية  تضح رمز من رموز التسجيله في سجل الناخبين". وأكدت أن األسير القائد "سالمة"  

الفلسطيني. الشعب  وصمود  لتضحيات  إساءة  شعبه  لتمثيل  التقدم  من  وحرمانه  وعدت   الفلسطيني، 
" بأنها أسباب بيروقراطية  األسباب المعلنة التي لجئت إليها لجنة االنتخابات المركزية في استبعاد "سالمة

 تل.لمحه اوالمنتفض في وجال تنسجم مع حالة الشعب الفلسطيني المحتل 
 5/4/2021، فلسطين أون الين

 
 حماس: اعتقال المرشحين تدخل سافر في الشأن الفلسطيني 

ت  أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، مساء الثالثاء، تمسك الحركة بإجراء االنتخابا
حركته  إن  ن:  دنا. وقال بدرامهما كانت الصعاب، رافضا اعتقاالت االحتالل مرشحي قائمة القدس موع

ترى في اعتقال واستدعاء االحتالل مرشحي انتخابات المجلس التشريعي وال سيما قائمة "القدس موعدنا"  
الع أمام  الداخلي، ومحاولة تشكيل حجر عثرة  الفلسطيني  الشأن  بقصد "تدخال سافرا في  ملية االنتخابية 

ع دول إقليمية وأطراف دولية  ة ماسعجري اتصاالت و التأثير عليها ومنع إجرائها". وكشف أنه حماس تُ 
عن   واإلفراج  االنتخابية،  العملية  في  التدخل  أشكال  لكل  كامل  لوقف  االحتالل  على  بالضغط  تطالبها 

 المعتقلين.
  6/4/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 ت االحتالل عدم تدخله باالنتخابات الفلسطينية "أكاذيب مكشوفة" ادعاءاحماس: 

م حركة "حماس" حازم قاسم، إن ادعاءات وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي "بيني  باس طق  غزة: قال النا
اعتقال   تفضحها  مكشوفة،  اكاذيب  هي  الفلسطينية،  االنتخابات  في  يتدخل  ال  االحتالل  بأن  غانتس"، 

 لبعض المرشحين وتهديده آلخرين حال ترشحوا في قائمة حركة حماس. جيش االحتالل
، مساء األربعاء، أن شعبنا سيثبت في هذه االنتخابات مرة أخرى عجز تضب مق   م في تصريحقاس  وأكد 

حول   الملتفة  شعبنا  خيارات  على  التأثير  في  الذريع  وفشله  شعبنا،  على  إرادته  فرض  عن  االحتالل 
 مسكة بثوابت قضيتنا. المقاومة ورموزها المت

 2021/ 8/4وكالة سما اإلخبارية، 
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 وفير التنافس الحرلت  ئمةي قاي طعن ضد ألم نقدم أ :حماس
النتخابات   مترشحة  قائمة  أي  ضد  طعن  أي  تقدم  لم  أنها  موعدنا  القدس  وقائمة  حماس  حركة  أكدت 

وقالت حماس   لفلسطيني".المجلس التشريعي الفلسطيني "المرحلة األولى من انتخابات المجلس الوطني ا
اء التنافس الحر والشريف بين  أجو ير  منا بضرورة توففي تصريح صحفي إنها لم تقدم أي طعن "إيمانًا  

والعمل  للوحدة  مدخل  االنتخابات  بأن  منا  ثقًة  المترشحة،  القوائم  لجميع  منا  واحترامًا  شعبنا،  أبناء 
 المكونات الوطنية كافة.  المشترك، وصواًل إلى ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة

 8/4/2021، موقع حركة حماس
 

 نجري انتخاباتنا في القدس  كيفل أن يحدد االحتال الحية: لن نقبل 
الشعب  من  أحد  أي  أو  حماس  حركة  إن  الحية  خليل  "حماس"  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  قال 

اتنا في مدينة القدس المحتلة.  الفلسطيني ال يمكن أن يقبل أن يحدد االحتالل كيف يمكن أن نجري انتخاب
جب أن يكون معركة بيننا وبين االحتالل، س يلقد بات في مدينة اوقال الحية اإلثنين، إن إجراء االنتخا

ال   لماذا  الحية:  وأضاف  شعبنا.  ووحدة  الفلسطينية  القضية  لقداسة  عنوانا  تمثل  القدس  أن  على  مشددًا 
إشر  تحت  االقتراع  صناديق  نضع  أن  اليوم  األقصى نتفق  والمسجد  المساجد  في  االنتخابات  لجنة  اف 

تنازل عن المدينة المقدسة. وأعرب عن أسفه من أنه لم يتم دعوة  ال  ط و لم أنه ال تفريوالكنائس، لنؤكد للعا
 حركة حماس الجتماع منظمة التحرير لمناقشة إجراء االنتخابات في مدينة القدس. 

 12/4/2021موقع حركة حماس، 
 

 يثاق الشرف الخاص باالنتخابات الفلسطينية اختراقات لم الحية: سجلنا
ت لميثاق الشرف الذي وّقعت عليه الفصائل الفلسطينية بالقاهرة،  اقاختر ، إنها سجلت اسقالت حركة حما

جاء   إلجراء االنتخابات العامة، إال أنها "آثرت أن تمّر العملية بشفافية ونزاهة حفاظا على روح الشراكة".
بالحركة خليل الحية، عبر فضائية "األقصى" الاء لعضو المكتب  ذلك خالل لق   ليلة الماضية. السياسي 

االنتخابات".   اف:وأض المشرفين على  الموظفين  تعيين  االنتخابات عن خروقات في ملف  لجنة    "أبلغنا 
ب )..( وال  القاهرة  في  وقعنا عليه  الذي  الشرف  ميثاق  احترام  بد من  "ال  أنه  الصدد  هذا  أن وأكد في  د 

ات إلعادة بناء  خاب نتس ذاهبة إلى االوبّين الحية، أن "حركة حما  فظ لجنة االنتخابات على حيادها".تحا
مجلس   ويحاسبها  ويراقبها  االنقسام،  إنهاء  على  تشرف  موحدة  حكومة  وتشكيل  الفلسطينية،  المؤسسات 

 .وحدةتشكيل حكومة  كانت، وستدعم مهما االنتخابات وأكد أن حركته ستقبل بنتائج  تشريعي قوي".
 13/4/2021، وكالة قدس برس
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 اصي حتالل المرشح عحماس تدين اعتقال اال
أدانت حركة "حماس" إقدام قوات االحتالل على اعتقال المرشح على قائمة القدس موعدنا "ناجح عاصي"  

الثالثاء. فجر  هللا  رام  مدينة  في  منزله  حكوم  من  إرهاب  ندين  صحفي،  تصريح  في  حماس  ة  وقالت 
من اعتقال  ل  حتالمت به قوات االته، والذي كان آخره ما قااالحتالل المتواصل ضد أبناء شعبنا وقيادا

وأكدت حماس أنه ال تراجع عن معركة االنتخابات، وأن شعبنا الفلسطيني سيقول    المرشح ناجح عاصي.
 رحلة التحرر الوطني. كلمته عبر صندوق االقتراع، وسيختار قيادته التي تعيد اللحمة لشعبنا وتقود م

  13/4/2021، موقع حركة حماس
 

 باالنتخابات يينقدسالحتالل حق المحماس: سننتزع من ا
ال يمكن للشعب الفلسطيني وقواه الحية أن ترهن مسارات   قاسم أنهأكد الناطق باسم حركة حماس حازم  

المشترك    عملها إلرادة االحتالل. وقال: الوطني  العمل  دائمًا مطلوب  لكسر إرادة االحتالل وفرض "بل 
و  شعبنا  شعإرادة  فحق  ذلك..  على  قادرون  فنحن  القدس  في  ابنا  أن  الني  يمكن  وال  سننتزعه  تخابات 

 نستجديه من المحتل الذي يخشى أي مسار ينهي االنقسام ويحقق الوحدة".
 14/4/2021، فلسطين أون الين

 
 حمدان: سنفعل كل شيء ممكن إلنجاز االنتخابات في القدس

ق مع  لقاء  في  الجمعة،  مساء  حمدان  أسامة  "حماس"  في حركة  القيادي  الفقال  األقصى  إن  ية  ضائ ناة 
االحتالل اإلسرائيلي يحاول التدخل في االنتخابات الفلسطينية العامة بأشكال وأنماط مختلفة. وأضاف:  

منز  االحتالل  أن  على  مشدًدا  القدس"،  في  االنتخابات  إلنجاز  ممكن  شيء  كل  إجراء "سنفعل  من  عج 
 االنتخابات ألنها ستعيد بناء المؤسسات الفلسطينية.

فلسطينيا يقبعون في السجون السعودية دون أي مبرر العتقالهم،    60من    كثرن أآخر، قال إياق  في س
أن  إلى  أشار  في غزة،  األسرى  بالجنود  يتعلق  وفيما  عنهم.  اإلفراج  بسرعة  السعودية  السلطات  مطالًبا 

"حريصون على   في التوصل لصفقة تبادل ألن نتنياهو ال يريد دفع الثمن. وقال حمدان: االحتالل يماطل
رانا في السجون بأسرع وقت من السجون لكن بالثمن المناسب.. ولن يرى هؤالء النور إال حين  أس  خرجي

 يراه أسرانا". 
 16/4/2021فلسطين أون الين، 
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 ابات الفلسطينية حماس تحذر من "تسييس" عمل محكمة قضايا االنتخ
رضها لضغوطات من  تع  أو  ات الفلسطينية،حذرت حركة "حماس"، من "تسييس" محكمة قضايا االنتخاب 

جاء ذلك في تصريح صحفي لعضو المكتب السياسي للحركة، رئيس قائمة "القدس    أي طرف أو قائمة.
الفلسطيني، ونأمل من محكمة  وقال الحية: "ثقتنا بالقضاء    موعدنا" االنتخابية خليل الحية، مساء السبت.

ن أي طرف أو قائمة ضد طرف ت موطاون تسييس أو ضغضايا االنتخابات أن تعمل وفق القانون بد ق
 أو قائمة أخرى". 

 17/4/2021، وكالة قدس برس
 

 حماس تدين اعتقال االحتالل مرشحين عن فتح وفدا بالقدس
للمرشحين في االنتخابات التشريعية من حركة  دانت حركة حماس بشدة اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي 

فدا رتيبة النتشة، خالل عقدهم مؤتمرا صحفيا في    ئمة قا   نس، والمرشحة ععور وناصر قو فتح أشرف األ 
غاشما يعبر عن صلفه   يعتبر عدواناوأكدت حماس أن اعتقال االحتالل للمرشحين  مدينة القدس المحتلة.

وقالت إننا إزاء   من خيار االنتخابات ووحدة الصف الفلسطيني.وإجرامه بحق شعبنا، ويدل على غيظه  
العد  إلى  هذا  ندعو  وإلى خوض معركة موحدة    مسكالتوان،  التشريعية في موعدها،  االنتخابات  بإجراء 

المحتلة. القدس  مدينة  في  االنتخابات  عقد  على  االحتالل  بالتحكم    إلجبار  له  تسمح  لن  أنها  وأكدت 
 ار إلغائها. باالنتخابات أو فرض خي

  17/4/2021، موقع حركة حماس
  

 ى مسار االنتخاباتعل ويشل أي فرصة للتشهنية: لعدم إعطاء االحتال 
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في اتصال أجراه مع رئيس السلطة الفلسطينية  

وال االنتخابية  العملية  تطورات  نقاش موسع حول  عباس جرى خالله  الذي محمود  وطنًيا  المشترك  جهد 
عناصر   ثالثة  توفر  الصعيد، على  هذا  على  البذل  المشهد  عبر  ن،  راهشكلت  السياسي  بالقرار  متمثلة 

جانب  إلى  القوائم،  عبر  الديمقراطي  والمناخ  التسجيل،  عبر  الشعبية  واإلرادة  الفصائل  وقرار  المراسيم، 
إنجاز في  قدًما  المضي  يستوجب  ما  اإلقليمية،  واستكمال    الحاضنة  النهاية،  حتى  الوطني  المسار  هذا 

مس  في  االنتخابية  الثالثةالعملية  باراتها  المجلس  دءً ،  إلى  وصواًل  الرئاسة،  ثم  التشريعي،  بالمجلس  ا 
وتركز الحديث خالل االتصال على أهمية وضرورة إجراء االنتخابات في مدينة القدس المحتلة    الوطني.

  عركة، وعدم إعطاء االحتالل أي فرصة للتشويش على مسار االنتخابات، أو ترشيًحا وانتخاًبا، واعتبارها م 
 للمدينة بما يتطلب المضي في إجراء االنتخابات وبال تردد.له تالفرض وشرعنة اح 

  19/4/2021موقع حركة حماس،  
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 العاروري: أوصلنا رسالة لالحتالل أننا لن نقبل منع إجراء االنتخابات 
ا المكتب  رئيس  نائب  "حماس" صاكشف  لحركة  أوصلت  لسياسي  حماس  أن حركة  عن  العاروري،  لح 

بأن يفرض إرادته عليها من خالل اعتقال المرشحين ومنع االنتخابات، وقد   قبلن ترسالة بأنها ل   لالحتالل
يكون لها موقف ضده وضد انتخاباته وترتيب شؤونه الداخلية مقابل ما يفعله. وأكد العاروري خالل لقاء  

م وهزيمة أمام  ة األقصى على أن التراجع عن االنتخابات بسبب رفض االحتالل هو استسالعبر فضائي 
 دو.الع

وحذر من أن تأجيل االنتخابات سيدخل الحالة الفلسطينية في دوامة من الخالفات وتعميق االنقسامات. 
االرته يجوز  ال  قائاًل:  المحتلة،  القدس  مدينة  في  االنتخابات  إجراء  ضرورة  على  لموافقة وشدد  ان 

االنتخابات  لمعركة  أننا جاهزون  العاروري  القد   االحتالل. وأضاف  مدينة  اصطفاف وطني  بر  س عفي 
انتفاضة وطنية   إلى شرارة  تتحول  الممكن أن  القدس من  شامل في مواجهة االحتالل. وقال إن معركة 

األضمن لتراجع العدو  فلسطينية. وأوضح أن التوافق الوطني الشامل على معركة القدس قد يكون الطريق
 عن رفضه. 

في الضفة الغربية جزء منها موجه ضد   ميةيو   عمليات اعتقال  وأشار العاروري إلى أن االحتالل يجري 
العملية االنتخابية. وشدد على أن حركة حماس لن تستسلم أمام هذه االعتقاالت التي طالت حتى اللحظة  

 ثمانية مرشحين عن قائمة "القدس موعدنا". 
 من فوز  وفاً تخ  بات الفلسطينيةاروري أن هناك العديد من القوى اإلقليمية ال تريد إجراء االنتخا الع  وذكر

حركة حماس، وألنها تعتبر نتائج أي عملية انتخابية نزيهة هي ضد وجوده. وتابع: نحن ملتزمون باحترام  
العاروري:   وأردف  شعبنا.  إرادة  عن  تعبر  ألنها  وقبولها  االنتخابات  العملية  نتائج  تتم  أن  ونأمل  نعمل 

بع أي خلل في العملية. وبين أنه لو  نتا، و يه وشفاف وعادلاالنتخابية بكامل مراحلها الثالث بشكل نز 
حصلت حماس على أغلبية األصوات في هذه االنتخابات فال يمكن أن تنفرد في مسار تشكيل حكومة  

 وحدها، فالمسار ال يكتمل إال بمشاركة الجميع. 
إلىوأضاف:    إدارة    نميل  على  قادرة  الفصائلية  الشخصيات  عن  بعيدا  حكومة  المحلي، تشكيل  الشأن 

 على تقديم أفضل خدمة لشعبنا تحت إشراف المجلس التشريعي.  درةوقا
 19/4/2021موقع حركة حماس، 

 
 حماس تحّذر من "المجهول".. ال نقبل ولو ليوم واحد تأجيل االنتخابات الفلسطينية 

جيل حتى  ئب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من مغبة أي تأحّذر ناأ ف ب:    -  غزة
ل في  وا  يوم“ولو  المقررة  الفلسطينية  التشريعية  لالنتخابات  “سيدفع   22حد”  ذلك  القادم، ألن  مايو  أيار/ 

الشباب،  الشعب الفلسطيني إلى المجهول”. وأشار إلى أن أي تأجيل “سيوّلد إحباطا كبيرا لدى الجماهير و 
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سيعقّ  التأجيل  “أن  من  األسوأ”، محذرا  فعل ستكون  رّدات  وسيكرّ ونتوقع  الوضع  والفرقة”. االس  د  نقسام 
وأّكد أن “أي عقبة سنضع لها حلوال على قاعدة المضي قدما باالنتخابات”. وشّدد الحّية على أن حركته  

في المئة    40ابع: “إذا حصلنا على  سوف “تقبل بالنتيجة أيا كانت وسنتعامل معها بروح المسؤولية”. وت
مة”، في إشارة الى تصميم الحركة على  حكو ال  في المئة في  40في التشريعي، ال نشترط الحصول على  

 المشاركة في الحكومة، ال رئاستها. 
  22/4/2021القدس العربي، لندن، 

 
 مخاطر لتأجيل االنتخابات ومطلوب التوحد لتنفيذها 4"أسرى حماس": 

أواله  حذرت :  غزة لتأجيل  الخطيرة  التداعيات  من  حماس  ألسرى  العليا  القيادية  االنتخا   يئة    بات إلغاء 
فلسطينية، مشددة على ضرورة أن تكون االنتخابات في القدس فرصة إلظهار الوجود والحضور القوي  ال

 ألهلنا في المدينة المحتلة. 
االنتخابات، وهو ما تروج له تصريحات  وأبرزت الهيئة في بيان لها، أربعة عوامل تعكس خطورة تأجيل   

لتأجيل أو اإللغاء سيكون له أثر خطير على  ن اس أ ورأى أسرى حما   الية لها.من حركة فتح وفصائل مو 
شعبنا الفلسطيني وإيمانه باالحتكام للعملية الديموقراطية، مما سيسبب حالة من اإلرباك والتشتت وترسيخ 

 االنقسام. 
والذي الثقة في فكرة اإلجماع الوطني الفلسطيني،    اإللغاء سيسبب اهتزاز في  ونبهوا إلى أن التأجيل أو

  الرئاسية، والتي صدرت مع علم الكل الفلسطيني إن االنتخابات في القدس ستكون تحديًّا. يم  راسأنتج الم
يعي  وشددت على أن التأجيل أو اإللغاء سيعيدنا إلى حالة الفراغ التي عشناها بعد تعطيل المجلس التشر 

بالذ 2006المنتخب في عام   له عواقب وخيمة،  يكون  ومة  حك  جود ات في ظل عدم و م، وهذا األمر قد 
 وحدة وطنية تستطيع التعامل مع عواقب التأجيل. 

وعّدت أن التأجيل بسبب رفض االحتالل إجراءها في القدس، هو عملًيا تكريس إلرادة المحتل بداًل من  
  ي.وإفشال العملية الديموقراطية الهادفة لترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلإطالق روح التحدي والمواجهة له،  

اال أن  والذين خابنتوأكدت  القدس،  في  ألهلنا  القوي  والحضور  الوجود  إلظهار  فرصة  القدس،  في  ات 
أظهروا في األيام األخيرة قدرتهم على مواجهة المحتل وتحديه، وفرض اإلرادة الفلسطينية عليه، فيما هو  

 من مجرد الوصول إلى صناديق االقتراع. أكبر 
 24/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 للبناء على إنجاز المقدسيين إلجراء االنتخابات في القدس  دعوة يالحي
دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس قائمة القدس موعدنا خليل الحية، الكل الوطني إلى  

ب  المقدسيين،  إنجاز  على  وطني  البناء  بقرار  القدس  مدينة  في  االنتخابات  فرض  ضرورة  على  التأكيد 
اع إلى مواجهة واشتباك مع االحتالل. وشدد الحية في بيان صحفي على أن  قتر االي، وتحويل يوم  فلسطين

في   االنتخابات  ُنجري  أن  على  االحتالل  نجبر  أن  بإمكاننا  أنه  على  قاطعة  داللة  القدس  في  ما جرى 
  مطالب الثائرين أهلنا هناك في كل المواقع والساحات. وأكد الحية أن رضوخ االحتالل ل القدس، كما أجبره

أن  منتال على  واضح  دليل  العامود  باب  محيط  من  الحديدية  الحواجز  جميع  وإزالة  القدس،  في  فضين 
 االحتالل ال ُيجدي معه إال المواجهة والمقاومة بأشكالها كافة.

 26/4/2021موقع حركة حماس، 
 

 : دوافع تأجيل االنتخابات الفلسطينية واهية وغير واقعية زوق مر  أبو
ئيس حركة حماس في منطقة الخارج، موسى أبو مرزوق، عن رفض ب ر نائ خاص: أعرب    -  ةالدوح

له   سيكون  االنتخابات  مسار  فشل  أن  معتبرا  مصّوغ،  أي  تحت  الفلسطينية  االنتخابات  تأجيل  حركته 
 لفلسطينية ومآالتها. انعكاسات على مستقبل المصالحة ا

إ "قدس برس"،  أبو مرزوق، في حوار مع وكالة  ثابت، االقد  ن "موقفنا من عوقال  القدس  نتخابات في 
رغبة   وفق  نعمل  أن  بحال  يمكن  ال  "كذلك  قائال:  واستدرك  المقدسة"،  المدينة  في  إجراؤها  ويجب 

اإل يعني  اإلسرائيلي  للموقف  والخنوع  فلسطيني،  شأن  فهذا  األرض اإلسرائيلي،  هذه  فوق  بسيادته  قرار 
 ا". دتنإرانقاومه ونفرض  المقدسة، وهذا هو جوهر القضية، فيجب أن

وأضاف، "أما في حال رفض االحتالل، فنريد أن نجري االنتخابات رغًما عنه ونفرضها فرًضا، فشباب 
نحن نثق بهم،  القدس الثائر الذي رفض أن يتنازل عن درج في القدس، قادر على فرض المعادلة فيها، و 

 الوطنية".  ويجب أن تكون القدس هي مركز الصراع، وهي منطلق الشراكة
مرزوق" أن الدافع الحقيقي وراء السعي نحو التأجيل، هو انقسامات حركة "فتح"، مضيفا، "هذا  بو  ى أ وير 

رات، عن  األمر سمعناه من قيادات فتحاوية، ومن بعض األطراف الدولية، حيث أبدوا لنا منذ بداية الحوا
دواًل عملت على    أن  رغمي حركة )فتح(،  تقديرهم بأننا لن نصل إلى يوم االنتخابات بسبب االنقسامات ف

 ول لقائمة واحدة، ولكنهم فشلوا".الحفاظ على وحدتها والنز 
 
 
 



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  النتخابات الفلسطينيةتطور ملف المصالحة وا
 

 274                الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

الدور  إعادة  على  العمل  "يجب  "حماس"،  في  القيادي  قال  الخارج"،  "فلسطينيي  عن  حديثه  سياق  وفي 
لف معه  الريادي  واالشتباك  العدو،  مع  الصراع  في  الصحيح  وموقعهم  الشتات،  جميع لسطينيي  في 

لهذا فإننا سنعمل ألجل ذلك، خصوًصا، وإن تهميش نحو سبعة ماليين نسمة، ال يصب  ، و يات المستو 
 إال في صالح االحتالل، وتعطيل طاقات شعبنا الفذة".

 26/4/2021، وكالة قدس برس
 

  اباتترفض تأجيل االنتخ حماس 
ها لن تمنح  وإنر"  لمحتلة "خط أحمإن االنتخابات في مدينة القدس ا  ]أمس[  قالت حركة )حماس( اليوم 

القدس".  للموافقة اإلسرائيلية بشأن  أنه "ال يجوز االرتهان  إلغائها. كما شددت على  أو  لتأجيلها    الغطاء 
خابات الفلسطينية، وترى أن الحل هو  وفي بيان لها، أفادت الحركة بأنها ترفض فكرة تأجيل أو إلغاء االنت

ات بالقدس دون إذن أو تنسيق مع االحتالل خابنتآليات فرض االث  بحاالجتماع على المستوى الوطني ل
ودعت جميع القوى السياسية والفصائل والقوائم المرشحة، إلى عدم منح الغطاء لتأجيل أو    اإلسرائيلي.

 ت لفرضها في القدس.إلغاء االنتخابات، والعمل على تحديد آليا
كما    طيني.وترتيب البيت الفلس  ام،نقسمهم إلنهاء االوقالت حماس إن االنتخابات بمراحلها الثالث مدخل  

الشعب  مصلحة  تهمها  ال  أخرى  أطراف  لضغوطات  استجابة  يأتي  االنتخابات  "تأجيل  أن  اعتبرت 
 الفلسطيني. 

  ء االنتخابات بدون القدس، عاصمتنا األبدية". وأكدت الحركة أنه ال يمكن ألي فلسطيني أن يقبل إجرا 
"القدس موعدنا" االنتخابية في الضفة الغربية، التابعة    ئمةقا   ان الناطق باسممن جهته، قال عالء حميد 

لحماس، إن قائمته ترفض تأجيل االنتخابات، مضيفا في مقابلة مع األناضول "نحن مع عقد االنتخابات 
بم الفلسطينية  األراضي  كل  المحتلة".في  القدس  مدينة  فيها  القدس    ا  تكون  أن  يجوز  "ال  أنه  وأضاف 

 أن نرتهن للموافقة اإلسرائيلية بشأن القدس".  جوز يعة للتأجيل، والذري
   28/4/2021، نت.الجزيرة

 
 أبو مرزوق: فشل "االنتخابات" له ظالل سلبية.. وشباب القدس مثال للتحدي

ف:  الدوحة "حماس"  حركة  رئيس  نائب  أنأكد  مرزوق،  أبو  موسى  الخارج  تأجيل    ي  قرار  سيناريو 
الفلسطي  وأناالنتخابات  مرفوض،  قضيته    شعب ال  نية  مراحل  من  حساسة  مرحلة  في  يعيش  الفلسطيني 

الفلسطينية، وأن جميع قواه أمام اختبار هام. وقال أبو مرزوق، في حوار خاص مع "المركز الفلسطيني 
في يتمثل  الهام  االختبار  وحول    لإلعالم":  األهم.  وهو  بعدها  وما  وأثناءها  االنتخابات،  قبل  ما  مرحلة 

التأجيل إن حصل، قال أبو مرزوق: "من الصعب التنبؤ بردود األفعال، وما  ار  قر   ريوهات استقبالسينا
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المصالحة   بمستقبل  التنبؤ  يصعب  وكذلك  الغربية،  الضفة  في  االستقرار  عدم  من  التأجيل  قرار  يعكسه 
 ال فشل مسار االنتخابات".  الفلسطينية في ح

يحتذ  مثال  القدس  شباب  أن  مرزوق  أبو  الصمود وشدد  في  به  افشال لتحوا  ى  على  القدرة  وفي  دي، 
مواجهة   في  الضفة  في  ألهلنا  يحتذى  مثال  القدس  "شباب  قائاًل:  المحتلة،  المناطق  باقي  في  المشاريع 

 مصادرة الممتلكات في القدس".  االستيطان، ولعل مثل هذا التحرك يفشل عمليات هدم البيوت و 
 28/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 النتخابات يمثل انقالبًا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية ل اعطي حماس: قرار ت

مسار   على  انقالبًا  "يمثل  االنتخابات،  تعطيل  الفلسطينية  السلطة  قرار  أن  "حماس"،  أكدت حركة  غزة: 
وتداعياته".    لوطنية"، محملة، "حركة فتح والسلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرارالشراكة والتوافقات ا

اقالو  الفلسطينية، ت  والسلطة  فتح  حركة  قرار  األسف  ببالغ  "تلقينا  الخميس،  بيان صحفي،  في  لحركة 
لوطنية  ممثلة برئيسها السيد محمود عباس تعطيل االنتخابات الفلسطينية"، مشددة: "ال يجوز رهن الحالة ا

دس أثبت قدرته القفي  ركة أن "شعبنا  كلها واإلجماع الشعبي والوطني ألجندة فصيل بعينه". وأكدت الح
على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء االنتخابات كذلك، كما أوضحنا في بياننا  

ألنها كانت تعلم مسبقًا    أبريل". وأضافت: "لقد قاطعت حركة حماس هذا االجتماع،  28الصادر األربعاء  
 ال عالقة لها بموضوع القدس".رى أخ خابات، لحسابات لى تعطيل االنت أن حركة فتح والسلطة ذاهبة إ

وتابعت: "أوضحنا أمس لقيادة حركة فتح خالل اتصال رسمي، أننا جاهزون للمشاركة في اجتماع اليوم، 
في   االنتخابات  وآليات فرض  لمناقشة سبل  كان مخصصًا  األمر  إذا  وهو  االحتالل،  القدس رغمًا عن 

نتلق جوابًا عنه". وأوض لم  الالذي  "فقررنا  بغالبيته    طعة مقاحت:  لالنتخابات  الذي سجل  لشعبنا  احترامًا 
العظمى وبشكل ال مثيل له وغير مسبوق، وكذلك احترامًا آلالف المرشحين والمرشحات من أبناء شعبنا  

و  السياسية  حقوقهم  لممارسة  لهذا التواقين  غطاًء  مشاركتنا  تكون  ال  وكي  عنه،  والدفاع  شعبهم  تمثيل 
ره شعبنا طويال". وأشارت الحركة إلى أن إشادة رئيس السلطة عباس  نتظي افي استحقاق وطن التالعب  

تقتضي   "كانت  المحتل  ضد  المقدسيين  إرادة  فرضت  التي  العامود  باب  ساحة  عن  دفاعا  القدس  بهبة 
وإع عليها،  البناء  من  وتستلزم  مسبق  إذن  دون  القدس  في  االنتخابات  تنظيم  عبر  االحتالل  تحدي  الن 

 س". لعكاالحتالل وليس ا
وعبرت الحركة عن "استهجانها الشديد لما ورد في الكلمة الختامية لرئيس السلطة من ادعاءات باطلة ال  

 أساس لها من الصحة، بحق حركة حماس"، وفق البيان.
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والق الفلسطينية  "الفصائل  التد ودعت  إلى  والمدنية  السياسية  وطنية  وى  لوضع خارطة طريق  وطنيًا  اعي 
الوحدة الوطنية على أسس سليمة وصلبة، تضمن إنجاز اإلصالح السياسي    حقق وت  ي حالة التفرد،تنه

 الشامل، وتوجيه كل الجهود نحو مقاومة االحتالل واالشتباك معه على كل األصعدة وفي كل الساحات".
 30/4/2021موقع حركة حماس، 

  
 حطة لتجاوز هذه المهنية يعرب عن أسفه لتأجيل االنتخابات ويدعو للقاء وطني 

إسماعيل هنية، عن أسفه لقرار تأجيل االنتخابات التشريعية،    ّبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ع
ثتها فضائية  وقال هنية خالل كلمة له ب  داعًيا إلى لقاء وطني جامع لتدارس كيفية تجاوز هذه المحطة.

شبه الفراغ، مشيًرا  ة تنطق فلسطينيين في مة، إن تأجيل االنتخابات قرار مؤسف، وضعنا كاألقصى الجمع
بعد   ستتشكل  كانت  التي  المؤسسات  خالل  من  نعالجها  أن  يجب  كان  كبيرة  قضايا  هناك  أن  إلى 

عيد الوضع الفلسطيني إلى  ولفت هنية إلى أن قرار التأجيل فيه من التعقيدات ما يمكن أن ي  االنتخابات.
إلى صراع داخلي، بل تريد أن    وضعال  تحول هذايد أن  ال تر   مربع المناكفات، مؤكًدا أن حركة حماس

الفلسطيني. الكل  مع  الحوار  لغة  التحضير    تستمر  عن  نتجت  جديدة  خارطة  هناك  اليوم  وأضاف: 
 في رسم مالمح المستقبل.  لالنتخابات وتشكيل القوائم، بالتأكيد ال بد أن تؤخذ في االعتبار

الطاولة   على  مطروًحا  يكن  لم  أنه  هنية  حركوأكد  وبين  فبيننا  هذه  تح  ة  أن  الفترات  من  فترة  أي  في 
وتابع هنية: حقوق شعبنا هي التي تمثل لنا    االنتخابات مرهونة بالموافقة على متطلبات الشرعية الدولية.

تري التي  الدولية  الشرعية  أما  والمنطلق،  فلسطيني، شرعية  األساس  ماليين  لسبعة  العودة  د شطب حق 
وأردف: لقد اتفقنا    كيد نحن ال نتعامل مع هذا الموضوع.لتأفباوحقوق شعبنا،    دولية على حساب حقوقنا

تفاهمات اسطنبول،  إلى جانب  العامين،  الوطني، ومخرجات األمناء  الوفاق  الجميع على أن وثيقة  مع 
وشدد هنية    لسياسي لكل فصائلنا المشاركة في الحوارات واالنتخابات.هي المرجعية السياسية واإلطار ا

دولية على  يم  ال  اسى أن حركة حم عل انتخابات مرتبطة بشرعية  كن أن تضحي بحقوق شعبنا مقابل 
 حساب حقوق شعبنا. 

 أسباب غير مقنعة 
وألسب إطالًقا  مقنعة  غير  ألسباب  الفلسطينية  االنتخابات  تأجيل  جرى  إنه  هنية  يعرفها وقال  كثيرة  اب 

االنتخ إجراء  مع  زالت  ما  حماس  أن  على  مشدًدا  التشريشعبنا،  ثم  مو   في  عيةابات  المحددة،  اعيدها 
 االنتخابات الرئاسية والمجلس الوطني.

وأكد هنية على أنه ال يوجد خالف مع حركة فتح وال أي جهة على ضرورة إجراء االنتخابات في القدس،  
وتابع،    ينما رهن قرارنا الفلسطيني وإرادة شعبنا بقرار االحتالل اإلسرائيلي.ولكن الخالف مع أبو مازن ح
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ا أن نخوض هذه العملية، وأن نجري االنتخابات في القدس، ولدينا شعب في القدس قادر لينب عكان يج
 على انتزاع هذا الحق.

بدو  وقبل كل شيء، فال شيء  أواًل  القدس  بدون  انتخابات  "ال  أنه  هنية على  دولة  وشدد  القدس، وال  ن 
ف القدس،  بدون  وفلسطين  للتحرير  معنى  وال  مفلسطينية  بالقدس  واجتماعية  اد  أبع رتبطة  سياسية  كثيرة 

 ووطنية وفكرية، وهي ضمير وهي عاصمة سياسية". 
وأضاف هنية، في الفترة الماضية جرت اتصاالت مع األخ أبو مازن وقلت له يجب أن نستمر في هذا  

ة التأجيل في  يد االعتبار لهذا الخيار الشعبي الفلسطيني، ال سيما مع بدء تردد فكر المسار، ويجب أن نع 
وائر، ويجب أن نخوض معركة القدس موحدين، وإذا رفض االحتالل وضع صناديق االقتراع  الد عض  ب

ببلطجة   االحتالل  قام  وإذا  القيامة،  وكنيسة  األقصى  المسجد  باحات  في  فسنضعها  البريد  مراكز  داخل 
ه واحة  نفسبر  لكيان الذي يعتية ومنع أهلنا فليكن اشتباك سياسي وميداني، ولينظر العالم إلى هذا اسياس

 للديمقراطية وهو يحرم شعبنا من ممارسة حقه الديمقراطي الطبيعي.
  30/4/2021موقع حركة حماس، 

 
 أبو مرزوق: قرار عباس تعطيل االنتخابات مغاير للذرائع التي استند عليها 

نا أبو مرزوق، إن قرائب رئيقال  د. موسى  الخارج،  "، في منطقة  السلطة س حركة " حماس  ر رئيس 
ينية محمود عباس بتعطيل االنتخابات الفلسطينية يضرب المصلحة الوطنية. وأوضح أبو مرزوق  لسطالف

كان وإن  حتى  مستدركًا:  عباس،  إليها  استند  التي  الذرائع  عن  مغايرة  االنتخابات  تعطيل  دوافع  ت  أن 
قرارنا إلى    سلمن نمنحة، وأال أ  األسباب المعلنة صحيحة، فكان وجوًبا علينا أن نحول هذه المحنة إلى

 مزاج العدو وأن نفرض إرادتنا الوطنية. 
يفّكر كرئيس لشعب ال زعيم لحزب، وأال    إلى أن  فيها  السلطة دعاه  أبو مرزوق، رسالة لرئيس  ووجه 

و، وأن يثق في شعبنا وفي شباب القدس، فهم جاهزون لخوض معركة العد يرهن مستقبل شعبنا لدى إرادة 
، وقادرون على حماية الصناديق، كما أبهرونا ويبهروننا دائًما، فثق بشعبك  تنا راد إيفرضون فيها  شعبية،  

 ولو مّرة واحدة".
 1/5/2021، موقع حركة حماس

 
 السنوار: إذا تفّجرت المواجهة سيتغير شكل الشرق األوسط

يى  في قطاع غزة يح غزة: قال رئيس حركة "حماس"    من،  5/6/2021المركز الفلسطيني لإلعالم،  ذكر  
نوار، السبت، إن المقاومة الفلسطينية استعملت فقط خمسة في المائة من قوتها خالل معركة "سيف  الس

 القدس" األخيرة، مشدًدا على أنها لن تتراجع، ودافعية القتال لديها بأفضل حاالتها. 
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قطاع  الس  وشدد  في  الجامعات  وأساتذة  واألكاديميين  الكتاب  لقائه  خالل  حانوار  في  أنه  تغزة،   فجرل 
خفي   وما  أبيب..  تل  "نمرمط"  أن  تعالى  قدرنا هللا  "لقد  وقال:  األوسط،  الشرق  شكل  سيتغير  المواجهة 

المقاومة في قطاع غزة". أنفاق  "كسور" من  إال  يدمر  لم  "االحتالل  أن  إلى  ونبه  "العدو    أعظم".  وقال: 
يم قدرات المقاومة  تحطفي  تعشقنا، وفشل    فشل في تحطيم مترو حمـاس ألننا نعشق هذه األرض كما هي 

% من األنفاق".  3آالف مقاتل من المقاومة ولم يدمروا أكثر من    10وفي تنفيذ خطته التي تقضي بقتل  
صاروخا برشقة    130تدك تل أبيب بـوقال السنوار: "مقاومتنا المحاصرة من العدو واألقربون تستطيع أن  

كان القرار أن تدك بكل صواريخها القديمة، دس  القرة بمعركة سيف  واحدة"، الفتا إلى أن "الرشقة األخي 
وما خفي أعظم". وبين أن "تل أبيب" التي أصبحت قبلة الحكام العرب، حولناها إلى ممسحة، وأوقفتها  

وأشار قال.  كما  واحدة"،  رجل  على  الفلسطيني،   المقـاومة  واالنقسام  للتطبيع،  العربية  "الهرولة  أن  إلى 
 عدوانها".  علىيل  ولي شجعت إسرائوالوضع الد 

الكبير   وأكد أن المقاومة لن تقبل دون انفراجة كبيرة يلمسها أهالي قطاع غزة"، وقال: "بعد هذا النصر 
مايو   أيار/  بعد  إننا  مايو    2021نقول  أيار/  قبل  كنا  كما  أن  ".  2021لسنا  يريد  أي شخص  أن  وذكر 

أن المقاومة لن نأخذ أي شيء لها".  ًا  ؤكد تح له الباب، ميستثمر في قطاع غزة أو يقدم الدعم لغزة سُيف 
تم   ما  لترجمة  وللسلطة  وللعالم  لالحتالل  حقيقيا  اختبارا  ستكون  القادمة  "األيام  أن  إلى  السنوار  ولفت 

 االتفاق عليه".  
  21لفلسطيني، ونقول كل ما كان يطرح قبل  الة االنقسام وترتيب البيت اوقال: "أمامنا فرصة إلنهاء ح

وشدد السنوار على أن "منظمة التحرير بدون حركة حماس وفصائل المقاومة، هي    ا".لحً أيار لم يعد صا
مجرد صالون سياسي". وأوضح أن "أمامنا استحقاق فوري لترتيب منظمة التحرير لتمثل الجميع، ولنضع  

للسنوااستراتيجيت ووفقا  شعبنا".  أهداف  من  جزء  لتحقيق  الصراع  إلدارة  الوطنية  الحديث  نا  فإن  عن  ر، 
 مات واجتماعات هدفها استهالك المرحلة وحرق الوقت ليس مجديا، ولن يكون مقبوال. حكو 

، من غزة: أوضح رئيس الحركة في غزة أن إسرائيل كانت ترمي إلى  2021/ 5/6نت،  الجزيرة.وأضافت  
من50قتل   كب الم  %  صفرا  حققت  لكنها  الوراء،  إلى  السنين  عشرات  غزة  وإعادة  "لم قاومة،  وقال  يرا، 
فردا، في حين كان هدف إسرائيل قتل أكثر من    90من مقاومتنا من جميع الفصائل أكثر من    شهد يست
 آالف مقاتل". 10
 

 هنية يصل القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين 
المك رئيس  هنية  إسماعيل  ووفد وصل  حماس  لحركة  السياسي  تلبية    تب  القاهرة  إلى  الحركة  قيادة  من 

إلجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية، خاصة في ظالل   ريةلمصة من القيادة الدعو 
ويضم وفد الحركة كاًل من نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، ود. موسى   معركة سيف القدس.
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المكتب  الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين، أعضاء  أبو مرزوق، وعزت  
 . السياسي

 8/6/2021قع حركة حماس، و م
 

 العاروري: قرار وقف االنتخابات عطل المسار الوطني الشامل 
بيروت: دعا صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، رئيس السلطة الفلسطينية  

حة ؤول ملف المصالعباس، إلى تقديم الخيارات المناسبة الستئناف مسار المصالحة. وقال مسمحمود  
"حماس"، في تصريح لـ"قدس برس": إن "جميع الفصائل الفلسطينية، وتحديدا حركتي حماس وفتح،  في  

لبيت  توصلتا خالل جوالت الحوار السابقة، إلى اتفاق وطني شامل وخارطة طريق كاملة، إلعادة ترتيب ا
 لسطينية". الفية اإلرادة الشعب الفلسطيني، وإنهاء االنقسام، وبناء شراكة وطنية، باالستناد إلى

ولفت إلى أن "األخ أبو مازن، أوقف المسار الوطني الشامل المتفق عليه، خالل جوالت الحوار السابقة  
ال الفلسطينية،  للفصائل  العامين  األمناء  واجتماع  القاهرة،  في  عقدت  الماضي، التي  الصيف  عقد  ذي 

 ضامنين، بقراره تعطيل االنتخابات". ال أو اور مع الشركاءبالتزامن في مدينتي بيروت ورام هللا، دون التش
 23/6/2021، وكالة قدس برس

 
 هنية يرّحب بأي دور للدولة اللبنانية إلنهاء االنقسام الفلسطيني 

ة على رأس وفد من الحركة، القصر الجمهوري  اسماعيل هني  زار رئيس المكتب السياسي لحركة )حماس(
 ل عون.يشاد ملجمهورية العماحيث التقى رئيس ا في بعبدا 

مستعرًضا  والدولية،  اإلقليمية  األطراف  جميع  على  االنفتاح  على  الحركة  حرص  على  هنية  وشدد 
ال ووفد  هنية  ووضع  القدس.  سيف  معركة  أعقاب  في  الميدانية  والتطورات  السياسية  حركة،  األوضاع 

الفلسطينيو  التي يعيشها  الل. وعبر  حتاال  ن جراء ممارسات الرئيس عون في صورة األوضاع اإلنسانية 
الموقف  لتوحيد  المحطات  من  العديد  في  لبنان  لعبه  الذي  اإليجابي  للدور  تقديره  الفلسطيني عن  القائد 

ة وإنهاء االنقسام. وأكد هنية  الفلسطيني، مؤكًدا استعداد حركته ألي خطوة تسهم في تحقيق الوحدة الوطني
ور  العودة،  بحّق  الفلسطيني  الشعب  والتمسك  التوطين  الظروف ال  وطنفض  تحسين  إلى  داعًيا  بديل، 

 المعيشية للشعب الفلسطيني في لبنان. 
االعالم   "أمام  اللقاء:  بري خالل  وقال  التينة،  في عين  بري  نبيه  النواب  رئيس مجلس  هنية  التقى  كما 

 نصر كما اهنئ فلسطين كل فلسطين على الصمود والمقاومة واالنتصار".أهنئكم بهذا ال
الرئيس نبيه بري والدولة اللبنانية الداعمة للحّق الفلسطيني، مشيًدا بجهود دولته قف  مواه، ثمن هنية  ور بد 

ة  في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية. وفي السياق نفسه، أكد القائد الفلسطيني أن المقاوم
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مؤكًدا قدرة   ،هللا  ر الشاملة بإذنالفلسطينية في غزة وفلسطين ستواصل اإلعداد والتجهيز لمعركة التحري
ألصحابه.   الفلسطيني  الحّق  وتعيد  اإلسرائيلي  االحتالل  تربك  ميدانية  انتصارات  تحقيق  على  المقاومة 

وا الحلفاء  بدعم  الوطني  الفلسطيني  الحراك  مواصلة  على ضرورة  هنية  الوحدة وشدد  لتحقيق  ألصدقاء 
س بري والدولة اللبنانية في هذا السياق.  رئيال  دور جديد لدولةالوطنية وإنهاء االنقسام، مبدًيا ترحيبه بأي  

وفيما يتعلق بقضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان، دعا هنية الدولة اللبنانية إلى إقرار الحقوق المدنية  
 تمكينه وتحقيق حياة كريمة لحين العودة والتحرير واإلنسانية للشعب الفلسطيني بهدف 

الحكوم السرايا  رئيس وفي  استقبل  السياسي    ومةحك  ية  المكتب  رئيس  دياب  حسان  األعمال  تصريف 
لحماس والوفد المرافق، ورحب دياب بزيارة وفد حماس، مشيًدا بالصمود البطولي واالنتصار الذي حققه 

رة مع االحتالل اإلسرائيلي، وأكد تمسك لبنان بالموقف التاريخي  الشعب الفلسطيني خالل المعركة األخي
 سطينية. لفلة اي الداعم للقضيالوطن

من جهته، ثّمن رئيس المكتب السياسي لحماس موقف لبنان الرسمي والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية، 
أن الالجئين الفلسطينيين مؤكًدا رفض الشعب الفلسطيني لكل مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل، و 

 في لبنان هم ضيوف في هذا البلد الكريم.
انية إلى تسهيل حياة الالجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يتقاسمون مع أهلهم  لبن ال  نية الحكومةا هودع

نهم  وإخوانهم اللبنانيين اآلمال واآلالم، ومنحهم الحقوق اإلنسانية واالجتماعية لحين العودة إلى قراهم ومد 
 التي هجروا منها بفعل االحتالل اإلسرائيلي. 

  28/6/2021موقع حركة حماس، 
 

 ى اشتراطات عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية عل تردحماس 
محمود   ةالفلسطيني   السلطة   اشترط رئيس:  رام هللاغزة و   من،  28/8/2021،  وكالة سما اإلخباريةذكرت  

ة  تمام الوحد إار انهاء االنقسام و رات الشرعية الدولية قبل البدء في حو عباس أن تعترف حركة حماس بقرا 
السياسي    عباس   ترطاش  كما  الوطنية. المكتب  بتوقيع رئيس  االعتراف  يكون  أن  حسب مصادر مطلعة 

على وثيقة تقدم بها    عباس جاء رد    لحركة حماس اسماعيل هنية، مضيفا، "وبدون ذلك ال حوار معهم".
النواي  هيئة  خاللها  مؤسس  أطلع  المصري  منيب  الحسنة  ح  عباسا  قادة  مع  الهيئة  اجتماع  ركة  على 

 ء االنقسام واتمام المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.نهال احماس من أج
جهته الرئيس    من  اشتراطات  أن  السبت  اليوم  القانوع  اللطيف  د.عبد  حماس  حركة  باسم  الناطق  قال 

وتحقي الحكومة  لتشكيل  حالة  عباس  مع  ويتعارض  الصهيونية  للشروط  ارتهان  هو  الوطنية  الوحدة  ق 
ويجب أن تتكئ وتستند ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة على اتفاق    ني، سطي اع الوطني الفلاإلجم

وأضاف القانوع في تصريح إلذاعة األقصى" تمسك    القاهرة وهو ُمجمع عليه فصائليا بالرعاية المصرية.
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السلطة   لالرئيس  وتجاوزه  الوطني  اإلجماع  حالة  عن  بعيدا  السلبية  البمواقفه  يعكستفاقات   موقعة 
الذي يمارسه، وحماس ال زالت مواقفها إيجابية تجاه ترتيب البيت الفلسطيني، وفي كل محطة   داد ستباال

تبني  وتابع "مطلوب من رئيس السلطة التحلل من اشتراطات االحتالل، و   قدمت تنازالت إلنجاح التوافق.
 الموقف الوطني الجامع نحو تحقيق الوحدة الوطنية. 

عن  28/8/2021،  "21بي  "عر موقع  ونقل   غزة  من  لسان  :  أحمد صقر،  على  حماس  حركة  أوضحت 
، فوزي برهوم، أن "الفصائل توافقت في مجمل محطات الحوارات وخاصة في  باسمهاالمتحدث الرسمي  

باالن  متعلق  شامل  وطني  برنامج  على  وتشكيل  القاهرة،  التحرير  منظمة  وتفعيل  إصالح  وإعادة  تخابات 
أن "اتفاق مكة نص بوضوح على برنامج    "،21لـ"عربي اص  ح خ ي وذكر في تصر   .حكومة وحدة وطنية"

لقائها مع منيب المصري".   وعن شروط رئيس    حكومة الوحدة، وهذا ما أكدت عليه حركة حماس في 
الوثيقة، أكد برهوم، أن "شروط عباس في رسالته، هي    السلطة الفلسطينية محمود عباس التي ظهرت في

   أن "من الواضح أن عباس يتبنى هذه الشروط اإلسرائيلية". يفامض لي"،ل اإلسرائيوط االحتالنفس شر 
 

 خريشة: االنتخابات المحلية محاولة للتغطية على تعطيل االنتخابات السياسية 
، قرار حكومة رام  ائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشةعدَّ رئيس قائمة "وطن للمستقلين" ون: رام هللا

اال إجراء  المحليهللا  فنتخابات  اة  السلطة، ي  من  اختبار  بالوَن  مرحلتين،  على  المحتلة  الغربية  لضفة 
السياسية. للتغطية على تعطيل االنتخابات  "بالتأكيد نحن    ومحاولة  وقال خريشة، في تصريح صحفي: 

بك االنتخابات  إجراء  انريد  في  الرماد  لذّر  محاولة  هو  اليوم  يجرى  ما  لكن  دوريًّا،  مستوياتها  لعيون ل 
ورأى أن الهدف من إجراء هذه االنتخابات هو إرسال رسائل    طيل االنتخابات السياسية".تع  على للتغطية  

للمجتمع الدولي الذي يضغط إلجراء االنتخابات، حتى تبدو السلطة حريصة على العملية الديمقراطية،  
االنتخابات"." في  جديتها  عدم  يؤكد  وم  ما  الهواء،  في  قفزة  "هذه  للتغطية  وأضاف:  طيل  تع  علىحاولة 

 االنتخابات، وإللهاء المواطن وحرف األنظار عما يجرى من تحركات سياسية في المنطقة". 
  21/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إجراء االنتخابات المحلية بشأن إعالن حكومة اشتية  يةداخل : نجري مشاوراتحماس

س، عن وجود مشاورات داخلية  خميال  ف القانوع، يومكشف الناطق باسم حركة حماس عبد اللطي:  غزة
اشتية   برئاسة محمد  الفلسطينية  الحكومة  أعلنت  التي  المحلية  االنتخابات  الحركة بشأن  أطر  تجري في 

عقدها. حال  موعد  في  "نحن  صحفية،  تصريحات  في  القانوع  بشأن  وقال  الحركة  أطر  داخل  تشاور  ة 
ا حكومة  اإعالن  االنتخابات  إجراء  الخاصة  شتية  الفصائل  بلد بال لمحلية  بقية  مع  مشاورات  ونجري  يات 

 الفلسطينية كون اإلعالن جاء منفردًا".
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كل  في  تطبيقه  على  جميعًا  ونعمل  أصيل  منهج  االنتخابات  أن  حماس  حركة  في  "نعتبر  وأضاف: 
واالنتخاب القالمستويات  المستويات  كافة  في  تمثيله  بشأن  الفلسطيني  لشعبنا  طبيعي  حق  هي  يادية  ات 

 ".والخدمية
 16/9/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 قيادي في حماس: على السلطة احترام إرادة الشعب وإجراء االنتخابات الشاملة

إرادة الشعب الفلسطيني  دعا القيادي في حركة حماس فازع صوافطة السلطة في الضفة الحترام  :  رام هللا
الك المساحة  تعطي  وأن  التغيير،  في  يللح  افيةورغبته  حتى  اختاريات  مؤسسات  ر  في  ممثليه  لشعب 

والرئاسة. والتشريعي  الوطني  المجلس  رأسها  وعلى  أن    الوطن،  صحفي،  تصريح  في  صوافطة،  وأكد 
كز الفلسطيني للبحوث السياسية  استطالعات الرأي األخيرة، والتي كان آخرها االستطالع الذي أجراه المر 

يساهم في إنقاذ الحالة الفلسطينية من  ير  تغيشعبية إلحداث    والمسحية أظهر وجود توجه حقيقي وإرادة
ودعا القيادي صوافطة   حالة التردي والتراجع في الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والحريات.

الت هذه  بجدية مع  تتعامل  السلطة ألن  الشاملة من  قيادة  االنتخابات  استحقاق  تتهرب من  وأال  وجهات، 
إجرا انتخالل  حقيقية  مج  في   انتقائية  خابات ء  إرادة  تعكس  وال  وفتح  السلطة  مصالح  تخدم  محلية  الس 

 للتغيير. 
 21/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شاملة  تدعو إلجراء انتخاباتو حماس ترفض المشاركة في االنتخابات القروية المجزأة 

زمني جدول  وفق  شاملة  وطنية  انتخابات  إجراء  إلى  حماس  حركة  عل  دعت  ومتفق  يا،  وطنيه  محدد 
واالتحادات  والنقابية  المحلية  والمجالس  والرئاسة،  والتشريعي،  الوطني،  المجلس  انتخابات  وتشمل 

ة حماس ترفض وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في مؤتمر صحفي يوم األربعاء، إن حرك الطالبية.
عنه أعلنت  التي  المجزأة  القروية  االنتخابات  في  االمشاركة  ألنها  تلسلطة،  االنتخابات  رى  ا  هذه  بأن 

العام. الوطني  للمسار  وحرف  والشعبية،  الوطنية  بالحالة  انتخابات    استخفاف  إجراء  أن  قاسم  وأضاف 
مة، ويؤكد منهجية السلطة القائمة  مجتزأة يأتي في توقيت مريب وطنيا، بعد تعطيل مسار االنتخابات العا

اح  وعدم  الوطني  بالقرار  التفرد  األعلى  النظام  الفلسطيني.سي  سا ترام  الكل  بين  الموقعة   واالتفاقيات 
الوطنية   المؤسسات  كل  تضم  شاملة  انتخابات  بإجراء  العارمة  الشعبية  الرغبة  باحترام  السلطة  وطالب 

 اقات الموقعة بين جميع الفصائل بشأن االنتخابات. والتشريعية والخدماتية، وكذلك احترام االتف 
 22/9/2021، موقع حركة حماس
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 تخابات التشريعية هي حق لكل مواطن وليست مّنة من أحد ناال  حماس:
قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم خالل ورشة عمل نّظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق  غزة:  

الخميس يوم  "حشد"  الفلسطيني  لكل    الشعب  حق  هي  التشريعية  االنتخابات  إجراء  إن  غزة،  مدينة  في 
  ا أن قرار إجراء االنتخابات باتت حكًرا لدى الرئيس محمود عباس. ضحً مو   ت مّنة من أحد،مواطن وليس

يحقق   بما  زمني  جدول  وفق  شاملة  انتخابات  إجراء  بضرورة  حركته  موقف  على  التأكيد  قاسم  وجّدد 
ق  انتخابات محلية مجتزأة، مضيًفا "لن نسمح للسلطة بالتهرب من االستحقاتطلعات شعبنا، ورفض إجراء  

كما أّكد أن "حماس" لن تذهب ألي خطوة   يد أن نضمن حق المواطن باالنتخابات".نر   نا،األساسي لشعب 
من شأنها تعزيز االنقسام وإجراء انتخابات محلية بشكل منفصل، مطالًبا الفصائل والقوى الوطنية بإحداث 

مح  نس  ود عباس، وأالّ ك جدي وفاعل ووقف مجاملة السلطة "كي ننتزع هذا الموقف من الرئيس محمحرا
 له مرة أخرى بالتالعب بالقرار الفلسطيني". 

   23/9/2021، وكالة قدس برس
 

 معمر: االنتخابات القروية المجتزأة صممتها السلطة لخدمة أجندتها السياسية 
ات سياسية شاملة، مشددا على حماس" زكريا معمر، بإجراء انتخابطالب عضو المكتب السياسي لحركة "

حق أن  أنها  يجب  دوري.ارسيم  لشعبنا  بشكل  مساء    ه  األقصى  قناة  عبر  متلفز  لقاء  في  معمر  وقال 
الخميس، إن شعبنا يريد انتخابات سياسية شاملة يختار خاللها ممثليه، مشددا على أن إعالن السلطة  

م قروية  انتخابات  شعبنا..إجراء  تطلعات  تلبي  وال  العيون،  في  الرماد  لذر  إل  جتزأة  معمر  أن وأشار  ى 
االنتخابات المجتزأة مسبقًا لخدمة أجندتها السياسية، مبينًا أنها اختيار مجالس قروية    هذهمت  مالسلطة ص

 بتجمعات سكنية محدودة لذر الرماد في العيون.
ألف مواطن فقط   90حليا، مجموع سكانهم  سا ممجل   11ولفت إلى أن السطلة اختارت في قطاع غزة   

لقدس، قال معمر قدمنا رؤية لموضوع االنتخابات في ي ات فالنتخاباوضوع اوحول م  إلجراء االنتخابات.
 القدس، لكن السلطة لم تلتفت إليها ألنها كانت تريد إلغاء االنتخابات بسبب حسابات أخرى لديها. 

  23/9/2021موقع حركة حماس، 
 

 نتخابات المحلية المجتزأة مسرحية لن نكون جزًءا منها ري: اال العارو 
ي لحركة "حماس" صالح العاروري، في مقابلة متلفزة عبر قناة األقصى  ياسالسيس المكتب  ب رئ نائ  قال

الفضائية مساء الجمعة، إن تجزئة االنتخابات لمجالس محلية معينة مسرحية لن نكون جزًءا منها، مؤكًدا  
  أن   وشدد على  اطية.ا أهداف إلشغال الرأي العام، وإيهام الناس بأن السلطة تمارس الديمقر أنها ملهاة له

جميع  مو  تشمل  متكاملة  منظومة  من  كجزء  المحلية  االنتخابات  مع  أننا  القوى  وكل  حماس  قف 
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نقاتل   وأن  االحتالل،  مقاومة  من  جزء  شعبنا  إرادة  عن  تعبر  التي  االنتخابات  أن  مضيًفا  المؤسسات، 
 ض االنتخابات في القدس.لفر 

صفق في  جوهري  شيء  يوجد  ال  أنه  العاروري  مرد وأكد  التبادل،  نًفاة  طريق  :  خارطة  فقط  سلمنا  حن 
ترغم   التي  التبادل  صفقات  خالل  من  إال  األسرى  لتحرير  باب  يوجد  ال  أنه  على  مشدًدا  للوسطاء، 

المؤبدات. ل يطلب من مصر االحتال  وأضاف أن  االحتالل على اإلفراج عن األسرى، وخاصة أسرى 
   أي شيء دون مقابل.ل حتالحن لن نعطي االوتركيا وألمانيا وقطر أن يتدخلوا في صفقة، ون

 24/9/2021، موقع حركة حماس
 

 :ثانيًا: حركة فتح

 الخيانة  إطارفتح: التعامل مع االحتالل وأذرعه يندرج في 
ومنذ البداية اتخذت قرارها بالوقوف خلف أكد المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل أن فتح  :  رام هللا
الكل الفلسطيني بتحمل مسؤولياته سيما في هذه المرحلة ا  لبها الوطنية، مطاة وستقف عند مسؤوليات القياد 

وشدد حمايل في حديث إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، ظهر الخميس،   التي تمر بها قضيتنا الوطنية
الثوابت الوطنية والمقدسات، مهيبًا بالكل الوطني عدم التعامل  على أن فتح ستبقى خط الدفاع األول عن  

وحذر المتحدث باسم حركة فتح من    الخيانة.  إطارذلك إن تم فهو يندرج في  ن  أل حتالل وأذرعه،  مع اال
 اتباع سلطات االحتالل لبرنامج ممنهج لبث الفوضى وإثارة الفتن في القرى والبلدات الفلسطينية. 

  28/5/2020، ة )وفا(معلومات الفلسطينيوكالة األنباء وال
 

 جاز المصالحة وفتح تنتظر الردنإل  اس والجهادة لحمرسال  أرسلزكي: الرئيس عباس 
المركزية لحركة فتح عباس زكي )م اللجنة  الخليل: قال عضو  الرئيس محمود عباس، قد 7أمد/  (، إن 

حم  أرسل حركتي  وبضمنها  الفلسطينية،  الفصائل  كافة  الى  والجهاد،  برسالة  المصالحة    إلنجازاس 
 ركة فتح بانتظار رد الفصائل. وح، تالل ار على االحشرط االنتص  ألنهاالوطنية الفلسطينية؛ 

األأضافو  أنه خالل  واالفراد،  ،  المؤسسات  وفي  والنهج  المقاومة  في  ملحوظا  تغيرا  القادمة سترون  يام 
  ة. وسنقطع امعاء دولة االبرتهايد بالمقاومة الشعبية السلمي

لمستوطنون  ا  عرن يشالجحور، ول   يختبئون في  المستوطنينذا قررنا المواجهة سنجعل كل  إوقال زكي: "
 "، مضيفا: "نحن االوصياء على مقدساتنا، نحو االقوى في معادلة الصراع مع االحتالل". باألمان

 5/6/2020لإلعالم، أمد موقع 
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 "فتح ترحب بدعوة حماس للوحدة في مواجهة قرار "الضم
بدعوة حركة   األحد،  "فتح"،  الفلسحماسرحبت حركة  الجهود  لـ"توحيد  مواج،  في  الضم  ق  هةطينية"،  رار 

لمساحا الغربية.اإلسرائيلي  الضفة  أراضي  واسعة من  "فتح"،   ت  المركزية لحركة  اللجنة  أمين سر  وقال 
الوحدة إحدى أهم  جبريل رجوب، في بيان، "إن أيدي )فتح( ممدودة دائمًا للوحدة ورص الصفوف، وإن  

  ة القرن، ومخطط الضم".فقلصتصدي لالحتالل و ركائز النضال الوطني الفلسطيني، وال يمكن دونها ال
  28/6/2020، وكالة قدس برس

 
 العالول: اتصاالت مستمرة مع حماس لطي االنقسام 

خطوات   قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن اتصاالت مستمرة تجرى مع حركة حماس لدفع
الفلسطيني.  عملية الموقف  توحيد  تصر   باتجاه  في  العالول  الراد وأضاف  بثها  السبت: ا  يويحات  لرسمي 

»إن اتفاق الحركة مع حماس قبل يومين بشأن العمل المشترك لمواجهة مخطط الضم اإلسرائيلي يشكل  
وال تزال تبذل انطالقًا من    تطورًا إيجابيًا لتعزيز الموقف الفلسطيني، وبناء عليه هناك جهود كبيرة بذلت 

ودعا العالول إلى »طي    ط الضم«.خطومصفقة القرن  جهة  موا  أنه ال بد من موقف فلسطيني موحد في
صفحة االنقسام الداخلي وتحديد الهدف والتناقض األساسي المتعلق بمواجهة إسرائيل«، معربًا عن أمله  

ا الوحدة  الستعادة  اإلضافية  الخطوات  من  المزيد  الموقف  بحدوث  تعزيز  على  »نعمل  وتابع:  لوطنية. 
ال في ظل  الداخلي  الذيالفلسطيني  الكبير  الدولية  حظت  زخم  المساندة  وتعاظم  الفلسطينية  القضية  به  ى 

 إلسقاط مخطط الضم اإلسرائيلي«. 
   5/7/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 عى إلفشاله قناة "الحوار": التقارب مع حماس استراتيجي ودولة خليجية تسلالرجوب 

بات هدفا استراتيجيا،  س  ماأن التقارب مع حأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة، فتح جبريل الرجوب،  
 وأن لقاءه مع القيادي بالحركة صالح العاروري هو انطالقة حقيقية لتحقيق هذا الهدف.

لمصالحة الوطنية التي  بالعمل على إفشال هذه الجهود، وتبديد ا  -دون تسميتها -واتهم الرجوب اإلمارات  
مع   له  مداخلة  في  وذلك  الفلسطينيون،  لها  "الحيتوق  حطت الوق  وار". قناة  التي  الخليجية  "الدولة   :

ا  بسبب  للفلسطينيين، غاضبة  المساعدات  تقديم  بدعوى  مؤخرا؛  بن غوريون  مطار  في  ألجواء طائراتها 
بأن تكون شريكا في جميع مؤسسات  وشدد الرجوب على أحقية حركة حماس    اإليجابية بين الحركتين".

قة مع حركة حماس، وإزالة الرواسب التي خلفتها  لث ا حاول إعادة بناءوتابع بأن "فتح" ت شعب الفلسطيني.ال
 الماضية. 13سنوات االنقسام الـ

 23/7/2020، "21موقع "عربي 
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 فتح: ذاهبون نحو إنهاء االنقسام بدون أّي شروط.. ومهرجان غّزة ُيمهد للوحدة
ام الداخلي  قس ن قرار إنهاء االقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، د. حسين حمايل، إنّ   :وكاالت   -سما  

شبل،  أصغر  إلى  عباس  محمود  بالرئيس  ممثاًل  السياسي  الهرم  رأس  من  استراتيجي  لحركته،  بالنسبة 
س  منذ  االنقسام  إلنهاء  إرادة صلبة  لديها  "فتح"  أّن  على  ذاته  الوقت  في  فقط. ُمشّددًا  اليوم  وليس    نوات 

لتعالي على الجراح وتقديم كل ل  اد حركة فتح استعد   وأضاف د. حمايل في تصريحات صحفية": "لدينا في
ما يطلبه إخواننا في حماس إلنهاء االنقسام"، ُمستدرًكا: "نتمنى أّن تكون هذه اإلرادة متوفرة لدى حماس 

 ونأمل أّن نرى بشائر خير". 
بة لحركة غّزة، قال حمايل: "اليوم أفضل من الغد بالنس  ة المهرجان المركزي فيوبالحديث عن موعد إقام

و  قبل عيد األضحى    نّ لكفتح،  يتم عقده  أّن  الوقت  ذات  ُمرجًحا في  لوجستية"،  لترتيبات  األمر يخضع 
وأشار إلى عدم وجود أّي شروط أو طلبات لحركته، سوى عقد المهرجان من أجل مواجهة ما    المبارك.

 ينية. بـ"صفقة القرن ومخطط الضم"؛ لحماية المشروع الوطني والقضية الفلسط  ُتسمى
 22/7/2020، خباريةإلا وكالة سما

 
 أهمية توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له قضيتنا  تؤكد"مركزية فتح"  

ع:  رام هللا تأكيدها  "فتح"،  الفلسطيني  الوطني  التحرير  لحركة  المركزية  اللجنة  توحيد جددت  أهمية  لى 
قضيتنا. له  تتعرض  ما  مواجهة  في  الفلسطيني  الماقون  الموقف  اللجنة  عقدته، زيركشت  اجتماع  في  ة 

أجل   من  الفلسطينية  للفصائل  العامين  لألمناء  عقده  المزمع  لالجتماع  التحضيرات  رام هللا،  في  األحد، 
شعبنا بصموده وثباته على أرضه  مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية والتصدي لها، مؤكدة أن  

 رية واالستقالل. قادر على تحقيق االنتصار وآماله بالح
  30/8/2020، (وفا)  الة األنباء والمعلومات الفلسطينيةكو 

 
 اإلسرائيلي بالتوجه نحو الوحدة الوطنية  -  فتح: ردنا على االتفاق البحريني

ر  أن  على  "فتح"،  الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة  البحريني أكدت  االتفاق  على  اإلسرائيلي،    -دها 
وقال إياد نصر، المتحدث باسم الحركة،  اق بـ"الخياني".تفالالوطنية، واصفة ه نحو الوحدة ا سيكون بالتوج

وعضو مجلسها الثوري، في تصريح مكتوب له، اليوم الجمعة: "سنقاوم موحدين، بكل ما أوتينا من قوة 
  حريني اإلماراتي، وسيظل شعبنا يحمل قضيته العادلة رغم أنف الخيانات وإرادة هذا االنحدار الخياني الب

 لعالم أجمع، أننا األقدر على صون حقوق شعبنا". ل بت والطعنات، وسنث
 11/9/2020، وكالة قدس برس
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 تنظيم الصفوف وتجميع الكل الفلسطيني  الموحدة" القيادة"صبري صيدم: مهمة 
الت المركزية لحركة  اللجنة  الفلسطيني )فتح( صبري  قال عضو  الوطني  الموحدة حرير  القيادة  صيدم إن 

بإدارة الشأن المقاوم ميدانيا. بيالفي تشكيلها إلى  استندت   للقاء األمناء العامين الذي كلفها    ان الختامي 
القيادة "ستتكون من مجموعة من الشخصيات الوطنية   وحسب صيدم في حديث للجزيرة نت، فإن هذه 

ة  لي لمواقف اإلسرائيمسؤولية إدارة العمل المقاوم الميداني، وسترد على كل التهديدات وا  الوازنة، وتتحمل
وقال صيدم إن مهمة هذه القيادة، التي لم يسّم أعضاءها، تنظيم الصفوف  كلما وحيثما ترى ذلك مناسبا".

توافقا س أن  إال  فيها  ممثلة  الفصائل  كل  تكن  لم  "وإن  وأضاف  الفلسطيني،  الكل  هذه  وتجميع  يتم على 
 القيادة وسُيعلن في الوقت المناسب".

يوضح صي لم  غير  وبينما  الفصائل  المقاومة منالدم  في حركة  القيادي  أكد  الجديدة،  القيادة  في  ضوية 
اإلسالمية )حماس( برام هللا حسن يوسف للجزيرة نت وجود تمثيل لحماس فيها، لكنه قال إن هذا "سيكون 

 الخارج".من شأن األمناء العامين في 
   14/9/2020، الجزيرة.نت

 
 يدينا بأ ت عامة وقرارنا باالرجوب: فلسطين ذاهبة النتخابات 

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، أن الفلسطينيين  :  عوض الرجوب   -رام هللا  
ورع  نفوذ  بعيدا عن  بأيديهم  بات  قرارهم  وأن  العامة،  االنتخابات  إقليمي.يتجهون إلجراء  أي طرف   اية 

الرس "فلسطين"  تلفزيون  مع  لقاء  في  الرجوب،  "ذاهوقال  األحد:  في  ن  بو مي،  داخلية  شراكة  لبناء 
وأضاف أن الفلسطينيين "توافقوا على بناء شراكة تعبر عن موازين القوى    االنتخابات بالتمثيل النسبي".

االقتراع". والوطنية من خالل صندوق  ا  الداخلية  "بعد  يفتوتابع:  هناك صيغة  النتخابات  يكون  أن  رض 
وذكر أنه سيتم إجراء    داخل النظام السياسي".ي  ين الفلسطكون الكل  لحكومة ائتالف وطني، ونأمل أن ي

الفلسطيني   الوطني  المجلس  تشكيل  سيتم  ذلك  وبعد  الرئاسية،  االنتخابات  ثم  أوال  التشريعية  االنتخابات 
 عليها، دون اإلشارة لمواعيد محددة.  )برلمان منظمة التحرير( حسب آليات متفق

 20/9/2020وكالة األناضول لألنباء، 
 

 سطنبول إوحماس في  صائل المنظمة على تفاصيل الحوار بين فتحف لعاألحمد يط
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات الوطنية فيها عزام األحمد، إن فصائل  :  رام هللا

اجتم ستواصل  الوطني  للفصائل العمل  العامين  األمناء  اجتماع  مخرجات  تنفيذ  متابعة  أجل  من   اعاتها 
 رئيس محمود عباس بين رام هللا وبيروت في بداية الشهر الجاري.الة الذي عقد برئاس
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العالقات   مفوضية  مقر  في  الخميس،  اليوم  عقد  التحرير،  منظمة  لفصائل  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
  مة التحرير خالل االجتماع على تفصيل ما تم االتفاق عليه د فصائل منظوأطلع االحم  الوطنية برام هللا.
س في اجتماع اسطنبول بما يتعلق بإجراء االنتخابات العامة، مؤكدًا أنه تم االتفاق  ماوحبين حركتي فتح  

على عقد االنتخابات طبقًا للقانون االساسي الذي يعبر عن وحدة النظام السياسي الفلسطيني، واستنادًا  
 إلى ما تم االتفاق عليه سابقًا على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

 24/9/2020ومات الفلسطينية )وفا(، عللمالة األنباء واكو 
 

 نجاز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة السياسية إعلى  صرّ عباس مُ حسين الشيخ: 
أن محمود عباس، مصر على  أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، األحد، على  :  رام هللا

متفق عليها، لمواجهة كل المؤامرات و   حةسية على أسس واضنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة السياإ
 ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية. 

كد الشيخ أن مركزية حركة فتح ستجتمع الخميس المقبل وستدرس هذه التفاهمات وستعطي قرارها وأن  أو  
ي وضعت بمخرجات الحوارات، وسيكون ايضا اجتماع لقيادة حماس وكل الفصائل الت هناك قبول مبدأي  

صورة   لتحويل ه  هذ في  الفصائل  كل  بين  حوار  هناك  ليكون  جدي  حوار  بصدد  وهي  التفاهمات، 
 التفاهمات الى خطوات ملموسة.

  27/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ل الفلسطينيألخيرة من ترسيم المستقب الرجوب: نحن في المحطة ا 
إبراهيم:  -  الدوحة اللواء جبري  سليمان حاج  أن الل  أكد  فتح،  المركزية لحركة  اللجنة  أمين سر  رجوب، 

لكل   شراكة  بناء  خالل  من  الفلسطيني،  المستقبل  لترسيم  والمفصلية  األخيرة  المحطة  بلغت  األطراف 
   مكونات النظام الفلسطيني.

مقابلة   في  “القدس  وكشف  مع  د خاصة  حوار  على  يستند  فتحاوي حمساوي،  توافق  عن  اخل  العربي”، 
 للحركتين، وحوار مع بقية الفصائل الفلسطينية. ة دياألطر القيا

أجاب  المصالحة،  بترسيم  يتعلق  فيما  إليها  وصلوا  التي  النقطة  عن  العربي”  “القدس  سؤال  على  وردًا 
مفصلية لترسيم المستقبل الفلسطيني، من خالل بناء شراكة لكل  الرجوب أنهم اليوم في المحطة األخيرة وال

الفلسطينمكونات   النسبي،  و   ي، النظام  بالتمثيل  ديمقراطية  انتخابات  عنها  سيتمخض  التي  العملية  هي 
 ند على أسس واضحة.تؤسس لمخرجات تست

ية لألسف تتعاطى  وقال: “هناك جهد أمريكي، إسرائيلي، إلفشال أي وحدة فلسطينية، وهناك أطراف عرب 
وإسرائي أمريكا  ومصالح  بعيون  الفلسطينية  القضية  إمع  )إشارة  اإلل  في  ار ملى  وداعميهما  والبحرين  ات 
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أكد الرجوب أن “المقاومة بالنسبة إلينا جميعًا خيار استراتيجي”. وبين أنه “في هذه المرحلة  و   المنطقة(”.
غيير قواعد االشتباك مع االحتالل، هي خيار قائم إلى  نرى المقاومة الشعبية أمرًا واردًا، ولكن التدرج وت

 ”. ان وطني فلسطينيأن نصل إلى عصي
 27/9/2020، لندن، القدس العربي

 
 توافقنا مع حماس على التوجه بمسارين الرجوب:
مع حركة  رام هللا:   للحوار  الحركة  وفد  أن  الرجوب  جبريل  فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  أمين سر  أعلن 

ت تماللقاءات التي    لتقي الرئيس محمود عباس، ويقدم له تقريرا حول ما تم التوصل اليه في"حماس" سي
 مع "حماس" ومع األشقاء في الدول العربية التي زارها الوفد. 

فلسطين"،    "صوت  إلذاعة  الرجوب  قال  للفصائل،  العامين  لألمناء  المقبل  باالجتماع  يتعلق  وفيما 
لم   االجتماع  إن هذا  العريضة  األربعاء،  الخطوط  هناك حوارا في حركة حماس إلقرار  بعد، ألن  يحدد 

االتفاق علي  التي اجتماعا غدا ،  هاتم  التي ستعقد  "فتح"  لحركة  المركزية  اللجنة  في  نقاش  هناك  وأيضا 
 وستصادق على هذا التوافق لتقّر خارطة طريق للمستقبل.

األول مسار ثنائي وأحرز تطورا، والمسار   وشدد الرجوب على التوافق مع حماس على التوجه بمسارين، 
الم الوطني وباآلخر هو  قيادة وطنية موحدة  ق  مافيه تطور أيضا،  سار  الشعبية وتشكيل  المقاومة  ضية 

تحتاج للمزيد من الوقت في ظل النوايا االيجابية لدى الجميع التي يقابلها نوايا سيئة لدى أعداء شعبنا  
 نا، بما فيها االنتخابات وحتى الحد األدنى من صمودنا.الذين يحاولون افساد كل شيء علي 

 30/9/2020، ينية )وفا(سطفلوالمعلومات ال ء  باوكالة األن
  

 "مركزية فتح" تصادق على التوافقات التي تمت مع حماس
هللا رئيس  :  رام  هللا،    يةفلسطين ال  السلطةترأس  رام  مدينة  في  الرئاسة  بمقر  الخميس،  عباس،  محمود 

"فتح".اجتماعًا   لحركة  المركزية  على    للجنة  المستجدات  المركزية  اللجنة  القضية  وبحثت  صعيد 
نية، والتطورات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، والجهود السياسية التي تقوم بها القيادة للدفاع طيلسالف

 عن حقوق شعبنا في الحرية واالستقالل.  
ارات ل الرجوب، وروحي فتوح، وعزام األحمد، عن الحو واستمعت اللجنة إلى تقرير قدمه أعضاؤها؛ جبري

حركة مع  جرت  م  التي  وفصائل  إسطنبول   مةنظحماس،  من  كل  في  واللقاءات  الفلسطينية،  التحرير 
 والدوحة والقاهرة وعمان، حسب البيان. 

خيار   الوطنية  "الشراكة  أن  المركزية،  اللجنة  على ضرورة    استراتيجيوذكرت  وشددت  عنه"،  رجعة  ال 
ا" الشراكة في كل مكونات  اتطوير هذه  السلطة ومنظمة  السياسي في  الممثل  لنظام  الل خ  منلتحرير، 
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الكامل". النسبي  بالتمثيل  النزيهة  الحرة  واألحمد    االنتخابات  وفتوح  الرجوب  من  كال  اللجنة  وفوضت 
 بأسرع وقت ممكن". بـ"مواصلة العمل، إلنضاج العملية االنتخابية، وصوال إلصدار المراسيم ذات العالقة  

الفلسطينيوشددت "على أهمية التوافق على إجراء االنتخابات ا دخل إلنهاء االنقسام، وتوحيد  كمة  لعامة 
 الموقف الفلسطيني، خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية". 

  1/10/2020، (وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 إلجراء حوارات مع عدد من الفصائل ةإلى سوري فتحالرجوب: وفد من 
اللجنة إلى دمشق "  المركزية لحركة  قال أمين سر  يتوجه غد  الحركة  الرجوب إن وفدا من  فتح" جبريل 

  وتحقيق الوحدة الوطنية.   االنقسامإلجراء حوارات مع عدد من الفصائل الوطنية الستكمال جهود إنهاء  
ستكون مع حركة الجهاد،   ت الحوارافلسطين، األحد، أن تلك    وت ص  إلذاعةوأضاف الرجوب في حديث  

القيادةوالجبهة   لتحرير  لعا  الشعبية  الشعبية  والجبهة  إلى فلسطينامة،  إضافة  الديموقراطية،  والجبهة   ،
بهدف   الصاعقة،  إلى    إنضاجمنظمة  الدعوة  حركة    .االنتخابات ظروف  مع  التفاهمات  أن  وأوضح 

انت إجراء  على  تنص  مراحل  "حماس"  ثالث  على  أشهر  ستة  خالل  النسبي  بالتمثيل  تشريعية  خابات 
  ن تكون بالتوالي.أ لى مجلس وطني عية و ورئاس

وكشف الرجوب أن "فتح" أبلغت "حماس" برغبتها في تشكيل حكومة ائـتالف وطني بعد االنتخابات وما  
األ طاولة  على  سيكون  ذلك  العدا  اجتماعهم.مناء  موعد  تحديد  دون  أن    عامين"  عن  الرجوب  وكشف 

تحقي تمارسان ضغوطا إلفشال جهود  أبيب  الوطنيواشنطن وتل  الوحدة  قتل أي أمل في حياتنا"،  و"ة  ق 
 مؤكدا أن ذلك سيتحطم بصمودنا ومقاومتنا. 

 4/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ملتزمة وحريصة على إنجاز االنتخابات العامة العالول: فتح
وح:  هللام  را الحركة  التزام  العالول،  محمود  "فتح"  حركة  رئيس  نائب  إنجاز  أكد  على  تخابات  ن االرصها 

وقال في حديث إلذاعة صوت فلسطين، السبت، إن العمل جار لالتفاق بين الفصائل والذهاب   العامة.
 بغضون أيام. الى المرسوم الرئاسي الذي يقر االنتخابات ويحددها، معربا عن أمله في أن يكون ذلك 

خ  توجهات  أقرت  لفتح  المركزية  اللجنة  ان  العالول  قبوأضاف  اجتماعها  بقرارات  يو ل  الل  تتعلق  مين، 
اجتماع األمناء العامين للفصائل، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، لتشكيل القيادة الموحدة والعمل  

 الل. الشعبي لتطوير المقاومة الشعبية، حتى تصبح أكثر كلفة على االحت
  3/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لبحث "المصالحة الوطنية"  صائل الفلسطينية في دمشقلف بافتح يجتمع  حركةوفد 
اجتمع وفد حركة "فتح" الثالثاء، في العاصمة السورية دمشق، مع الفصائل الخمسة المتواجدة  :  دمشق

مخرجا تنفيذ  آليات  لمناقشة  سوريا،  من  في  الثالث  في  عقد  الذي  للفصائل  العامين  األمناء  اجتماع  ت 
يروت. وحضر عن الفصائل الفلسطينية كال من نائب األمين العام للجبهة  وب  نصرم في رام هللاالشهر الم

الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، ونائب األمين العام للجبهة الشعبية ابو احمد فؤاد، وايضا نائب 
س  قي لمنظمة الصاعقة  ام للجبهة الشعبية/القيادة العامة طالل ناجي، وعضو المكتب السياسي  االمين الع

 سعيد، وعضو المكتب السياسي للجهاد اإلسالمي أبو مجاهد.
أكد اللواء جبريل الرجوب، على أهمية أن يكون هناك حوارا وطنيا فلسطينيا شامال بهدف تحقيق الوحدة،  و 

لتجديد   االنتخابات  الرئاسة، وأجراء  ومؤسسة  التشريعي،  الفلسطيني،  السياسي  النظام  مكونات    شرعية 
مضيفا أن لدى حركة فتح قرارا استراتيجيا لتحقيق الوحدة وإنجاز الشراكة    تجلياتها.  كلب  ومنظمة التحرير

مع كافة فصائل العمل الوطني واإلسالمي للوقوف في وجه المخاطر التي تحاك ضد قضيتنا والهادفة  
 ها واختزالها بالجانب اإلنساني فقط. لتصفيت

الفصائل كان مسؤوال ويعكس شعورهم بالمخاطر  ع  م  ع إلى أن الحواروأشار الرجوب في نهاية االجتما
التي تحاك ضد قضيتنا، واستعداهم إلنجاز رؤية استراتيجية ضمن خارطة طريق تقود إلى بناء شراكة  

 على أسس واضحة دون رعاية من أحد. 
  6/10/2020، ات الفلسطينية )وفا(اء والمعلوموكالة األنب

 
 طريق للمصالحة  يطةر خ في دمشق على وضعفتح تتفق مع الفصائل 

اتفاق    –غزة   التي وقعت سابقا على  الفلسطينية  للفصائل  اجتماع موسع  لعقد  تمهيدا  العربي”:  “القدس 
السورية دمشق، مع وفود المصالحة، أنهى وفد قيادي من حركة فتح لقاءات عدة عقدها في العاصمة  

مشترك للتفاهمات التي جرت مؤخرا    بن ت   ك، وذلك في إطارقيادية من الفصائل الفلسطينية المتواجدة هنا
 في مدينة إسطنبول التركية، بين قيادتي فتح وحماس، حول ملف االنتخابات. 

جرت مع حركة فتح    ونقل عن معتصم حمادة، القيادي في الجبهة الديمقراطية، قوله إن الحوارات التي
صورة في  المجتمعين  وضع  فتح  وقد  وأن  إيجابية،  الطر   كانت  الت خطة  في    تمي  يق  عليها  التوافق 

 إسطنبول مع حماس. 
منظمة    تكون  بحيث  الداخلية،  الوحدة  واستعادة  االنقسام  إنهاء  على  مصرة  الخمسة  “الفصائل  وقال: 

اسية الفلسطينية وأال يكون هناك أي مكون سياسي  التحرير هي اإلطار الجامع لكافة مكونات الحالة السي
 لمنظمة”.فلسطيني خارج إطار ا

  7/10/2020، بي، لندنعر الالقدس 
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 مسؤول في فتح: المحادثات مع حماس لم تتناول تشكيل قائمة مشتركة لخوض االنتخابات
منذ أسابيع مع    محمود عباس، األربعاء، بأن المحادثات الجارية  صرح مسؤول في فتح، بقيادة الرئيس

وقال نائب أمين سر اللجنة    ن.تيشتركة بين الحركإلجراء انتخابات عامة لم تتناول تشكيل قائمة م   حماس
الحوار  “جوالت  إن  الحركة،  من  قيادات  مع  اجتماعه  عقب  بيان،  في  صيدم،  صبري  لفتح  المركزية 

االنتخا لخوض  وحماس  فتح  تجمع  مشتركة  قائمة  تشكيل  تتناول  لم  المقبلة”. الوطني  التشريعية    بات 
و  بعد،  يناقش  لم  األمر  “هذا  أن  صيدم  الوأضاف  الحوار  تتطرق   نيوطجوالت  لم  المختلفة  واللقاءات 

التشريعي”. المجلس  النتخابات  المرشحين  بأسماء  قوائم  إلى  أن    إطالقًا  على  على    فتحوشدد  “مصرة 
النقسام هو النشاز الذي يجب الخالص  المصالحة باعتبارها األمر الطبيعي الذي يجب أن يكون، وأن ا

 منه”. 
  14/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 التواصل بين فتح وحماس مستمر وال عقبات من أي فصيل : عبد هللا

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد هللا عبد هللا، للجزيرة نت إن القيادة  :  رام هللا  -ميرفت صادق  
تتلق  نب المصري عقد لقاء األمناء العامين للفصائل في القاهرة، لكنها لم  الفلسطينية طلبت فعال من الجا

 ى اآلن. حتك ردا على ذل
وتطرق عبد هللا إلى الحوار الفلسطيني الذي يسبق لقاء األمناء العامين، وقال إن بعض الفصائل طلبت  

النقاشات بعد،   تنتهِّ هذه  المصالحة، ولم  لمناقشة مواضيع  إلى قواعدها  لقاء  العودة  انعقاد  أّخر  وهو ما 
اس مستمر، وال عقبات في الطريق إلى حمو   ل بين حركتي فتحوقال عبد هللا إن التواص  األمناء العامين.

التوافق من أي فصيل فلسطيني حتى اآلن، وحتى في القضايا الخالفية كالمشاركة في االنتخابات، قال  
 ن معطال لالنتخابات".عبد هللا إن "من ال يريد المشاركة وَعد بأن ال يكو 

ل فصيل، أو بقوائم مشتركة بين  بكة  في قوائم مستقل  وبحسب عبد هللا، ال قرار بشأن خوض االنتخابات 
الفصيلين   تجمع  مشتركة  قائمة  بتشكيل  المتحاورين  انشغال  عن  بجدية  الحديث  رغم  وحماس،  فتح 

 الكبيرين.
 14/10/2020نت، .الجزيرة

 
 ترحيبها باستضافة المصالحة عباسالرجوب: القاهرة أبلغت 

ب، من أطراف لم يسمها تستمر بوضع  جو لر ركة فتح جبريل احذر أمين سر اللجنة المركزية لح:  وكاالت 
الفلسطينية. االنتخابات  الرئاسي إلطالق عجلة  المرسوم  أمام إصدار  الرجوب" في حوار    دواليب  وشدد 

أطر  بمشاركة  إسرائيلية  أمريكية  معارضة  وجود  على  المصالحة. متلفز  لمسار  يحددها(  )لم  إقليمية   اف 
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المر  أن  على  "الرجوب"  سيصوأكد  الرئاسي  المصالحة ر   درسوم  جهود  أمام  ُتضع  التي  الدواليب  غم 
 الفلسطينية. وقال "أولوياتنا أن تكون هناك حاضنة وطنية لخطوات الحوار الوطني حتى تتكلل بالنجاح".

يستن الفصائل  بين  الوطني  الحوار  أن  التي جرت مؤخراً ورأى  الحوارات  أي   د على مرجعيات  له  وليس 
وفي تطور قال "الرجوب" إن   اتفاق أوسلو ُدفن وغير موجود اآلن.  أنى  وسلو، مشددًا علعالقة باتفاق أ

الوطني. الحوار  لقاءات  جميع  باحتضان  بترحيبها  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أبلغت    القاهرة 
  ن بعد استصدار المرسوم الرئاسي المتعلق وطني الشامل في القاهرة سيكو وأوضح "الرجوب" إن الحوار ال

 باالنتخابات. 
 15/10/2020سما اإلخبارية،  لةكاو 

 
 دحالن يحارب المصالحة": األخبار"

التفاهمات    يواصل القيادي المفصول من حركة فتح ومستشار حّكام أبو ظبي، محمد دحالن، مهاجمة 
م محاولة  األخيرة  لعرقلتهالفلسطينية  بيننه  األخير  »التقارب«  أن  خاصة  وعقد   ا،  و»حماس«،  »فتح« 

ن. تنقل مصادر فلسطينية تفاصيل »الجهود الكبيرة« التي يبذلها تيار دحالن لمنع  مي عاتماع لألمناء الاج
ضّد  القاهرة  تحريض  على  مصريين  مسؤولين  مع  أجراها  اتصاالت  خالل  عمل  إذ  »المصالحة«؛ 

أ  وإظهار  وتركالتفاهمات،  قطر  »محور  لمصلحة  المصري  الدور  على  االلتفاف  بدأتا  الحركتين  ،  يا«ن 
  ي حالة من الشّك والغضب لدى المصريين حاولت الحركتان تفاديها لكن من دون فائدة.ف  ب وهو ما تسبّ 

هذا التحريض هو أحد األسباب، كما تقول المصادر لـ»األخبار«، وراء التراجع المصري عن استضافة  
علاجتماع   المبدأ  في  القاهرة  وافقت  قد  كانت  بعدما  الثاني،  العامين  االجتماع  األمناء  عقد  ى  على 

أراضيها، ثّم رفضت أن يتّم في القنصلية الفلسطينية لديها وأصّرت على أن يكون تحت رعاية ومتابعة  
يواصل    دحالن  تيار  ال يزال  للنظر  الالفت .  »المخابرات العامة« التي يعّد هذا الملف أحد اختصاصاتها
أسرة في القطاع بدعم  ف ألدات على ثمانين عمله تحت أعين الفصائل، إذ وّزع، األسبوع الماضي، مساع

إماراتي، فيما َتجّنب الحديث في اإلعالم عن هذه المساعدات خشية إحراج الفصائل التي ال تزال صامتة  
 على عمله.

 16/10/2020األخبار، بيروت، 
 

 اهمات وما زلنا بانتظار موافقة حماسفقت باإلجماع على التففتوح: "مركزية فتح" وا
اللجن:  رام هللا عضو  وافقنا  الة  قال  للحركة  المركزية  اللجنة  في  "إننا  فتوح،  روحي  فتح  لحركة  مركزية 

باإلجماع على التفاهمات التي جرى التوافق عليها في اسطنبول، وما زلنا ننتظر موافقة المكتب السياسي 
وأن   االن لحماس،  بإجراء  سيادته  قبل  من  مراسيم  إلصدار  عباس،  محمود  الرئيس   تخابات". تخاطب 
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، األحد، "إنه حتى اآلن ما زال أمامنا أمل أن يتم إنجاز ما تم التوافق عليه مع األخوة في  وحفتوأضاف  
، حماس في اسطنبول، وتحركنا في أنه يجب أن نطرح هذه التفاهمات على القوى والفصائل الفلسطينية

 وجميع الفصائل باركت هذه التفاهمات في دمشق ورام هللا".
 18/10/2020، (وفا) فلسطينية ال ت لمعلومانباء واوكالة األ 

 
 الرجوب: بناء الشراكة الوطنية خيار استراتيجي ال عودة عنه 

وطنية خيار  قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، إن بناء الشراكة ال:  رام هللا
الفلس الوطني  العمل  وجميع فصائل  عنه،  توافقت علياستراتيجي ال عودة  وايمان مطلق  بقه  طيني  ناعة 

وأضاف الرجوب أن ما تم االتفاق عليه بين الفصائل لم يظهر    كمسار وخيار لحماية مشروعنا الوطني.
األم اجتماع  مخرجات  وفق  العمل  سنواصل  وإننا  له،  تجاوز  او  عنه  خروج  للفصائل  أي  العامين  ناء 

 .ولنبس، وتفاهمات إسطالفلسطينية، الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عبا
 19/10/2020، (وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 حماس تتحمل المسؤولية في تعطيل المصالحة : األحمد
هللا إ:  رام  اإلثنين،  األحمد،  عزام  "فتح"  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  تتحمل  قال  "حماس"  حركة  ن 

لقناة  وأكد األحمد، خال  المسؤولية في تعطيل المصالحة. د" أنها لم ترسل حتى اآلن ردها  لغ"ال حديثه 
وأشار إلى أن     بشأن المصالحة وإجراء االنتخابات، مضيًفا: "لألسف األمور لم تسر كما كانت البداية".

للرئيس محمود عباس عبر رئيس االنتخابات    جميع الفصائل في بداية هذا العام أرسلت رسائل خطية
بسبب عدم إرسال رد من "حماس" حتى اآلن، رغم    ملألأن يتبدل هذا ا  وعبر عن خوفه من  حنا ناصر.

من   أكثر  فوافقوا   3مرور  رحبتم  فإذا  رحبتم  ولماذا  فتح  ببيان  رحبو  "هم  إسطنبول..  لقاء  على  أسابيع 
 وأرسلوا ردكم". 

 19/10/2020، سما اإلخباريةوكالة 
 

 مصر وافقت على استضافة الحوارات الفلسطينية : الرجوب
األوسط،    ذكرت  جبريل    :21/10/2020،  دنلنالشرق  »فتح«،  لحركة  المركزية  اللجنة  سر  أمين  قال 

الفلسطينية   الحوارات  استضافة  على  وافقت  مصر  إن  العامين    -الرجوب،  األمناء  )لقاء  الفلسطينية، 
أ  ُيفترض  الذي  االنتخابات. للفصائل(،  مرسوم  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  إصدار  بعد  ُيعقد    ن 

عة محلية في غزة: »ذهبنا لجميع من عتب علينا وشرحنا لهم الموقف وتم تجاوز  ذا إلوأضاف في حديث  
األمر«. وتابع: »موقفنا ثابت من كل المحاور المختلفة في الوطن العربي واإلقليم، ولن نكون ضد أي 
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أطر  من  وأردفطرف  واإلسالمي«.  العربي  عمقنا  من  جزء  ألننا  المختلفة،  المحاور  )فتح( اف  »وفد   :
 ى كل التناقضات في اإلقليم للحديث عن القضية والمصالحة، وكانت قراراتنا نابعة من إرادتنا«. إلب ذه

القدس،  وأضافت   على حساب  :  20/10/2020القدس،  ثنائي  هناك حوار  يكون  لن  بأنه  الرجوب،  أكد 
الفص تشجع  الفصائل  جميع  أن  إلى  مشيًرا  الوطني،  العمل  ولن  ائل  عائًقا  تفاهمات  دة وحم  أما تكون 

الفلسطيني    الموقف الوطني. وأشار إلى وجود حالة اجماع غير مسبوقة وإيجابية، الفًتا إلى أن الشارع 
ض العوائق وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وجود بع  يشكل حاضنة وضغط على الحركتين.

"لكننا سنتجا المصالحة، موضًحا  ث في طريق  العوائق،  الفصائل  ل  امم سيتلوه حوار شوز هذه  بين كافة 
 المستقبل". لصياغة 

 
 الرجوب: كوشنر وبلير طلبا التواصل مع حماس لكنها رفضت وبادرت للوحدة

الثالثا  :جنين الرجوب  جبريل  اللواء  فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  سر  أمين  الرئيس  أكد  مستشار  أن  ء، 
بلا  األميركي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني طلبا من حركة حماس عقد لقاء ،  يرألسبق توني 

 معها، بعد قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل باالتفاقات مع إسرائيل واإلدارة األميركية في شهر
عنا واختارت الوحدة الوطنية، ونحن  ، "لكن حماس رفضت ذلك، وبادرت وتواصلت م2020أيار    / مايو 

 ا استجبنا لمبادرة حماس".بدورن
خالل "مؤتمر الوفاق الوطني األول" الذي عقد الثالثاء، في الجامعة العربية  ب  جو ءت تصريحات الر اج

الفصائل. مختلف  من  وقيادات  شخصيات  بمشاركة  جنين،  في  حركة    األميركية  "إن  الرجوب:  وقال 
ال ذلك  أن  أدركت  عباس حماس  محمود  الرئيس  على  للضغط  يهدف  كان  ونحن    تواصل  مازن(،  )أبو 

 إلى صندوق االقتراع". ب  ذهم الوحدة وسوف ننحتر 
 20/10/2020القدس، القدس، 

 
 الرجوب: بناء الشراكة خيار استراتيجي وطني والمصالحة تبدأ بإصدار مرسوم االنتخابات

اللجن  حسن جبر: أمين سر  الرجوب  جبريل  اللواء  م قال  نظمه  لقاء  فتح خالل  لحركة  المركزية  نتدى  ة 
صالحة تبدأ بإصدار مرسوم االنتخابات، حيث سيتلوها فورًا لمل  طوات العمليةالخ إن  ،  اإلعالميين في غزة

المشاكل   كل  لحل  والتقييم  للدراسة  وطنية  لجنة  تشكيل  ذلك  بعد  يتم  أن  على  شامل،  وطني  حوار 
سام خيار استراتيجي ال يخضع أو يتأثر  بناء الشراكة وإنهاء االنقوأشار الرجوب إلى أن خيار    الموجودة.

 د العربي أو الدولي خاصة االنتخابات األميركية. عي لصشيء سواء على ا بأي
وكان الرجوب بدأ مداخلته بالتأكيد على أنه بدأ منذ شهور حوارًا مغلقًا مع قيادة حركة حماس للوصول  

األضو  عن  بعيدًا  حقيقية  مصالحة  الحوار إلى  يكون  أن  في  تمثلت  الحوار  أسس  أن  إلى  منوهًا  اء، 
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على أسس سياسية ونضالية وتنظيمية، إضافة إلى ضرورة أن تكون هناك   كزرتلسطينيًا، وأن يفلسطينيًا ف
 مقاربة بين إنهاء االنقسام وبناء الشراكة. 

 22/10/2020األيام، رام هلل، 
 

 في تنفيذها فتح: ال عقبات أمام المصالحة لكن هناك بطء
الثوري لحركة فتح عبد هللا ع :  رام هللا المجلس  إنه القال عضو  د ألّي عقبات في طريق  جو و   بد هللا، 

تنفيذها. في  بطء  هناك  لكن  الفلسطينية.  إذاعة صوت    المصالحة  عبر  حديث  خالل  هللا"  "عبد  ودعا 
لمواجهة المصالحة،  بنود  تطبيق  في  اإلسراع  إلى  غزة،  في  المحلية  تتهدد    األقصى  التي  األخطار  كل 

الفلسطينية. رغ  القضية  حال  في  أنه  على  الوشدد  من  أحد  أّي  إتمام  ب  عر ب  في  المشاركة  غيرهم  أو 
 المصالحة، فستقبل مشاركته دون شروط، وفق تعبيره.

  22/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تبشأن االنتخاباالرجوب: هناك حالة توافق مع حماس وباقي الفصائل 
لسطيني غادر مربع  لفا  لرجوب، أن شعبناأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل ا:  رام هللا

االنقسام، ونعمل على تجسيد وبناء شراكة وطنية حقيقية عبر الحوار المستمر مع حركة حماس، وباقي  
 فصائل العمل الوطني. 

با   يتعلق  فيما  األحد،  له،  بيان  في  الرجوب  داخلي  وأضاف  شأن  أنها  على  الرجوب  شدد  النتخابات، 
إجرا فلسط عملية  وأن  بايني،  تتأثر  ال  المراسيم  والعئها  إصدار  بهدف  انضاجها  يتم  بل  الخارجية،  مل 

 الرئاسية التي تحدد موعدها، مؤكدا أن هناك حالة توافق مع حماس وباقي الفصائل.
 1/11/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لحةصالملعامين وإنجاز افتح: لقاءات القاهرة مع حماس تبحث تنفيذ بنود اجتماع األمناء ا

“القدس العربي”: يبحث وفدان قياديان من حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة،   –غزة  
ماع األمناء  ملف المصالحة الوطنية، وإمكانية الوصول إلى حلول لكل المشاكل العالقة التي تعترض اجت

ضوء ما جرى التوصل إليه    فيك  ء االنقسام، وذلالعامين للفصائل الفلسطينية الجديد، إلقرار آليات إنها
 من تفاهمات قبل أكثر من شهر ونصف في مدينة إسطنبول التركية.  

لـوقال ا تأتي في إطار الجهود المبذو لناطق باسم حركة فتح إياد نصر  اللقاءات  لة  “القدس العربي” إن 
إنجاز على  فتح  إطار إصرار حركة  وفي  المصالحة،  الو   لتحقيق  لمواجالوحدة  اطنية،  التي  شالمهة  ريع 

تنال من القضية الفلسطينية. وأكد أيضا أن اللقاءات التي تعقد واالتصاالت المستمرة تأتي من أجل تنفيذ 
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الذي   الفلسطينية  للفصائل  العامين  األمناء  لقاء  في  عليه  االتفاق  تم  سبتمبر  ما  من  الثالث  في  عقد 
يقها صوب تحقيق المصالحة،  طر ي  ركة فتح ماضية فالماضي برئاسة محمود عباس. وأشار إلى أن ح

وتنفيذ ما جرى التوافق عليه سابقا في هذا الملف، من أجل مواجهة المخاطر التي تتمثل في وجود “حالة  
 تنمر” على القضية. 

 16/11/2020القدس العربي، لندن، 
 

 معنا  الحوار مع حماس سيستمر إلى أن نتوصل التفاق.. فريق بايدن تواصلوب: الرج
أمين   القوى  ا  سرقال  "جميع  إن  للميادين،  في حديث  الرجوب،  "فتح" جبريل  في حركة  المركزية  للجنة 

ا  "، مضيفًا أن "مسار الحوار هو قرار استراتيجي بالنسبة لن االنقسامالفلسطينية مدركة ألهمية إنهاء حالة  
ائل من وثائق  فصالما قدمته لجميع  وأضاف أن "فتح" ملتزمة "ب  كطريق وحيد إلقامة دولتنا الفلسطينية".

المقاومة غير مطروحة اآلن وال في   السياسي والنضالي"، مؤكدًا أن "مسألة تسليم سالح  على الصعيد 
يك أن  يجب  الفلسطينية،  الدولة  قامت  في حال  "لكن  قائاًل:  وأردف  وهذه المستقبل".  واحدًا،  السالح  ون 

بالحوار".   ُتبحث  العالو المسألة  الرجوب  االحتالل  وصف  مع  الصدام  نهبأ قة  على  قائمة  تزال  "ال  ا 
 ومقاومته بالطرق الشعبية". 

بشأن   النضالي  وبالشق  الدولة،  بإقامة  السياسي  بالشق  يرتبط  الفلسطيني  "الحوار  أن  الرجوب  واعتبر 
رغم  القاهرة بين فتح وحماس كان جيدًا، واقتربنا من نقطة اللقاء على ال  المقاومة"، موضحًا أن "اجتماع

اسعة". وبّين الرجوب أن "اجتماع القاهرة ناقش أدق التفاصيل"، فيما "حركة فتح غير  لو ا  من المسافات 
مدانة لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن االنتخابات وأوضاع قطاع غزة"، معربًا عن أمله بـ"استئناف الحوار 

الفجوات". إلزالة  وقت  أقرب  الدا  في  في  الحركة  عالقة  إن  الرجوب  "قوقال  الفلسطيني  على    مةائخل 
 التمسك بالوحدة الوطنية"، مبديًا االستعداد "إلجراء مراجعة ألي خطوة قامت بها".  

"تواصل معنا قبل االنتخابات، وأبلغناه استعدادنا بايدن  المنتخب جو  الرئيس  الرجوب أن فريق   وكشف 
 ايدن ب وز ننا لم نتأثر بف لبحث أي شيء إال مسألة الوحدة"، متوجهًا للجبهة الشعبية بالقول "إ

وأكد الرجوب أن الحركة "لن تجّمد االتصاالت مع حماس أو تغّير مسار المضي بإنهاء االنقسام"، مؤكدًا 
ة دولة فلسطينية".  أن "الحوار مع حماس سيستمر إلى أن نتوصل إلى اتفاق، وهدفنا االستراتيجي إقام

بي  فقط،  الضم  لمواجهة  الشراكة  طرحت  "حماس  اوأضاف:  طرحنا  نحن  الشؤون  رالشنما  كل  في  كة 
التصاريح   وراء  الذهاب  يريد  ومن  بوصلتها،  عن  تنحرف  أن  يمكن  ال  "فتح  أن  إلى  الفتًا  السياسية"، 

 الشعبية فهذا شأنه".  
بانتخابا "إال  تقبل  لن  الحركة  أن  على  الرجوب  النظام  وشدد  أطر  إلقامة  نزيهة،  حرة  ديموقراطية  ت 

لغةالسيا عن  بعيدًا  أم  سي،  الديموقراطية    منا  االتهامات"،  العملية  عبر  القوى  موازين  تغيير  "يريد 
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والتنافس فهذا حقه". وبحسب أمين سر اللجنة المركزية في "فتح"، فإن حركة "حماس" تبدو "متمسكة من  
 اء االنقسام، والذهاب إلى عملية ديموقراطية".  حيث الجوهر، بمسار الشراكة وإنه

 20/11/2020، تبيرو  ،قناة الميادين
 
 إنجاز المصالحة هو خيار استراتيجي لحركة فتحخ: شيال

هللا:   يدير  رام  الذي  الشيخ،  حسين  المدنية،  الشؤون  وزير  »فتح«  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  قال 
أمس   له  تصريح  في  إسرائيل،  مع  االستراتيجي  المفاوضات  خيار  هو  المصالحة  إنجاز  إن  )الجمعة(، 

على موقع »تويتر«: »الخيار االستراتيجي لحركة فتح، فيما  ه  ابفي منشور عبر حسلحركة فتح. وكتب  
 يتعلق بالوضع الداخلي، هو إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية، واالستمرار في الحوار الوطني«.

 21/11/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 الرجوب: الخالف مع حماس لن يوقف مباحثات المصالحة
ركزية لفتح اللواء جبريل الرجوب، إن الخالف الحاصل مع حركة حماس  لما  نة أمين سر اللج  رام هللا: قال

بشأن ملف االنتخابات العامة لن يوقف محادثات المصالحة. وأعلن الرجوب في لقاء مع الصحافيين برام  
اج أن  الخميس،  الخالف  هللا،  تجاوز  لبحث  »قريبًا«  حماس  حركة  مع  عقدها  سيتم  جديدة  تماعات 

الحر  بين  تتوقف ينكت الحاصل  ولن  لم  الوطنية  الشراكة  وبناء  االنقسام  إنهاء  »جهود  أن  وأضاف   .
وستتواصل في وقت قريب من أجل البحث عن صيغ متفق عليها تتجاوز أي خالفات في المواقف«. 

األ »االجتماعات  أن  الخالفات وأوضح  بعض  تذليل  في  تنجح  لم  للمصالحة  أيام  قبل  القاهرة  في  خيرة 
 في حماس ليس لديها مصلحة في إنهاء االنقسام وتحاول إعاقة ذلك«.  افطر خاصة أن بعض األ

وأكد الرجوب وجود خالف وقال إن »االتفاق السابق مع حماس نص على إجراء انتخابات تشريعية ومن  
بسق رئاسية  انتخابات  لمنظمةثم  الوطني  للمجلس  النتخابات  وصواًل  أشهر،  ستة  يتجاوز  ال  زمني    ف 

ح لكن  وغير  س  ماالتحرير،  عملي  غير  أمر  »التزامن  وأضاف  االنتخابات«.  تزامن  واشترطت  عادت 
منطقي ونعتقد أن تتالي مراحل إجراء االنتخابات هو المسار الصحيح إلنهاء االنقسام وتبديد المخاوف  

والدول الحاصالداخلية  العقبة  تجاوز  في  األمل  الرجوب عن  وأعرب  المقبلة«.  للمرحلة  ملف ية  بشأن  لة 
الموقف  خانت اال لتوحيد  الحاصلة  الجهود  إنجاح  الخالف مع حماس في أسرع وقت من أجل  بات وحل 

الموقف  إلضعاف  إسرائيل  تستغلها  ذريعة  الداخلي  الفلسطيني  »االنقسام  أن  على  وشدد  الفلسطيني. 
 اصة والحزبية«.  ، والمطلوب إلنهاء االنقسام تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخالفلسطيني

 27/11/2020شرق األوسط، لندن، لا
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 بتعطيل ملف المصالحة الفلسطينية  حماس همت فتح ت
اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أمس حركة حماس بإفشال جولة المصالحة األخيرة  

  دةالحية، أن »العو . وكتب الشيخ في تغريدة له على »تويتر« ردًا كما يبدو على تصريحات  في القاهرة
المصالحة  م الهروب من استحقاق  تدلل على  قيادات حماس  قبل  والخداع من  التضليل  لموجة  ن جديد 

في  األخيرة  الجولة  إفشال  تعمدت  وحماس  عنها.  والتراجع  إسطنبول  تفاهمات  من  والتنصل  الوطنية 
جهة واومنجاز المصالحة  وأكد الشيخ أن »فتح مصرة على ضرورة استمرار الحوار الوطني إل  اهرة«.الق

 التحديات«. 
 2/11/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 فتوح: تصريحات الحية محاولة لخداع الرأي العام وحماس من تعطل إنجاز المصالحة 

نة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، األربعاء،  رام هللا: قال المفوض العام للعالقات الدولية، عضو اللج
تصريح "حم إن  حركة  جات  التي  محاولة  ى  علاءت  اس"،  الحية،  خليل  السياسي  مكتبها  عضو  لسان 

مع   مقابلة  في  فتوح  وأضاف  اسطنبول.  في  االتفاق عليه  تم  بما  ملتزمة  "فتح"  وإن  العام،  الرأي  لخداع 
بل إعالن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ عن  وكالة "وفا"، أن فشل حوار القاهرة كان ق

تتنكر لجميع التفاهمات،    2010وأكد فتوح أن حركة "حماس" ومنذ عام    .يلائالعالقة مع إسر   عودة مسار
وأن هناك بعض من قياداتها في قطاع غزة، من تعطل انجاز المصالحة وتمنع االيفاء بالتفاهمات، وكان  

حركة    ورفضها لتفاهمات اسطنبول، التي تجسدت في حديث الحية. وأشار إلى أن  آخرها تنكر "حماس"
لة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للبدء بالحوار الوطني الذي سيكون مفتوحا سار   فتح تنتظر

الموقعة مع   فيها االتفاقيات  القضايا بما  لمناقشة مختلف  الوطني، وعلى استعداد  العمل  لجميع فصائل 
سلع  د  راوآخرها منع استي ولفت فتوح إلى أن "حماس" اتخذت سلسلة من االجراءات    ب االسرائيلي.  الجان

القطاع.   على  بالسيطرة  واالستمرار  الوطن  بين شطري  والفصل  االنقسام  تكريس  سبيل  في  الضفة  من 
أجل عقد  وتابع: نحن أمام استحقاقات وطنية، وندعو للوحدة الوطنية، وسنقوم بالخطوات المناسبة من  

 شهور.  6ها انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في عملية متكاملة مدت
  2/12/2020نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، األ ة وكال

 
 األحمد والسفير المصري يستعرضان جهود إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة

لحر  والمركزية  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنتين  عضو  وسفير  استعرض  األحمد،  عزام  "فتح"  كة 
دينة رام هللا، األوضاع العربية بشكل عام  بم، طارق طايل طينيةالفلسجمهورية مصر العربية لدى السلطة 

 والفلسطينية بشكل خاص، في ضوء التطورات واألحداث المتالحقه في المنطقة. 
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مصالحة الفلسطينية والعقبات  كما جرى استعراض الجهود المتواصلة من أجل إنهاء االنقسام وتحقيق ال
ع األمناء العامين الذي عقد بتاريخ  ماجت س" عما صدر عن االتي ظهرت مؤخرا نتيجة تراجع حركة "حما

االنتخابات 3/9/2020 إجراء  بشأن  اسطنبول  في  تمت  التي  و"حماس"  "فتح"  حركتي  لقاء  وتفاهمات   ،
 العامة بالتتابع. 

 13/12/2020)وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 الرجوب يعتزم بحث المصالحة مع قادة حماس 
جنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب إنه سيلتقي بقيادات حركة »حماس« للا  ل أمين سر: قارام هللا

أثناء زيارته لدولة قطر، التي تبدأ اليوم الجمعة. وقال الرجوب إنه »ال يوجد خيار سوى الوحدة الوطنية  
  ره رااالنقسام واستم  رب بحسن نية أو بسوء نية، هو خدمة مجانية لصالح االحتالل الذي يغذيوإن الته

إنهاء   ضرورة  هو  االستراتيجي،  فتح  حركة  قرار  أن  الرجوب  وأكد  أحدًا«.  يخدم  وال  له  مصلحة  هو 
الرجوب  وتابع  المرحلة.  هذه  في  الشعبية  والمقاومة  الدولة  مشروع  على  الشراكة  وبناء  »هناك    االنقسام 

مخرجات  هناك  وكان  العامين،  األمناء  واجتماع  إسطنبول  ملتزمون  تفاهمات  ونحن  الحوار   رى ون،  في 
الطريق الوحيد إلنجاز ذلك، لكن حماس تراجعت«. وشدد أنه على الرغم من تراجع »حماس« ستتواصل  

 المباحثات من الوصول إلى مصالحة. 
 18/12/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق  ماع القاهرةاألحمد: اجت

لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام األحمد، أنه من أول    ية يذ اللجنتين التنف   رام هللا: قال عضو 
جبريل   فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  سر  أمين  بين  مشادة  وحدثت  القاهرة،  اجتماع  فشل  دقائق،  عشر 

ب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري وأضاف األحمد في تصريحات  الرجوب، ونائب رئيس المكت 
)تلفزيون فلسطين(: أن العاروري أخبرنا برفض المكتب السياسي لحماس فكرة    برع   امج "ملف اليوم"لبرن

االنتخابات بالتتالي، وأصر على االنتخابات بالتزامن، مشيرًا إلى أن الكرة اآلن في ملعب حماس بشأن  
اجتما االنتخابات  على  فتح  انقالب  عن  حماس  حديث  تصدق  ال  الفصائل  أن  إلى  وأشار  "األمناء  .  ع 

تعرف  ن"مو العا ال  فصائل  وهناك  اجتماعات،  عدة  وعقدت  الموحدة  القيادة  تشكيل  تم  أنه  إلى  الفتًا   ،
 وحماس لم تشارك بأي فعالية.

 21/12/2020وكالة سما اإلخبارية، 
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 إنجاز المصالحةلى خيار  ب مباشرة إالعالول يوجه دعوة لحماس بالذها
حديث إلذاعة صوت فلسطين االثنين، عن أمله    فيل تح محمود العالو رام هللا: أعرب نائب رئيس حركة ف

السابق   المسار  تصحيح  باتجاه  وتدفع  سابقاتها  عن  تختلف  الجديدة  االمريكية  اإلدارة  سياسة  تكون  أن 
الدولت حل  وأبرزها  أصولها  إلى  األمور  تر وعودة  الرئيس  إدارة  أحدثتها  التي  التغييرات  وكل  مب. اين 

 العالول أن هناك ضرورة لعقده واختيار الوقت المناسب لذلك.   كد أ المجلس المركزي،وبخصوص انعقاد 
ووجه العالول دعوة لحركة حماس بعدم إطالة الوقت والذهاب مباشرة إلى خيار استعادة الوحدة الوطنية  

ركة فتح  ر إلى التنسيق معا لمواجهة التحديات القائمة، مؤكدا في السياق أن حوانجاز المصالحة، لُيصا
 ستعادة الوحدة ولن تتوانى عن استثمار أية اشارة بالخصوص.ال ا تمد يده

 21/12/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 لعمل الوطني االتفاق مع حماس لن يكون تحت الطاولة أو على حساب فصائل ا الرجوب:
فتح، أن االتفاق مع حركة  ة  ركجنة المركزية لحأكد اللواء جبريل الرجوب، أمين سر الل  :"القدس العربي"

حماس “لن يكون تحت الطاولة أو على حساب فصائل العمل الوطني”، مؤكدا تمسك فتح والتزامها بكافة  
وتفاه العامين  األمناء  مخرجات  وتحديدًا  واالتفاقات،  مع  التفاهمات  الحوار  أن  موضحا  اسطنبول،  مات 

هنا كان  وأنه  يتوقف،  لم  حماس  وجو حركة  خالل  لقاء  أطراف  ف  دهك  دخول  إلى  أيضا  الفتا  قطر،  ي 
وقال خالل مقابلة مع    إقليمية بجهد إيجابي، ُتوج بالمخرجات التي حدثت على مدار الساعات الماضية.

لجهد مشترك وع إنجازه يؤسس  تم  “ما  فلسطين:  االنقسام  تلفزيون  الجميع إلنهاء  فيه  مل وطني يشارك 
 . ابات بالتمثيل النسبي”تخان تفاق عليه ب اال وبناء الشراكة وفق ما تم

 2021/ 3/1، لندن، القدس العربي
 

 الرجوب: ملتزمون بما اتفقنا عليه مع حماس للوصول النتخابات شاملة 
جبريل   "فتح"  لحركة  المركزية  اللجنة  سر  أمين  أطلع  هللا:  السلطة رام  لدى  مصر  سفير  الرجوب، 

احة الفلسطينية. وجدد الرجوب التأكيد  لسا  اسية علىات السيالمستجد الفلسطينية طارق طايل على آخر  
على موقف "فتح" المتمسك والملتزم بكل ما تم االتفاق عليه مع "حماس" للوصول إلى انتخابات وطنية  

الوطني  الوحدة  إنهاء االنقسام وتحقيق  الهام شاملة تضمن  الدور  اللقاء  الرجوب خالل  ة والشراكة. وثمن 
 لسطيني. لفا ي الحوار الوطنيالذي لعبته مصر ف

 4/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 الرجوب: حوار وطني في القاهرة فور صدور مراسيم االنتخابات
جوب، "تجاوزنا كل العقبات والتحديات ونضع  قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الر 

األخيرة منللمرحلة    اللمسات  لجنة ا  يةالعمل  األولى  مع  جديًا  عماًل  "هناك  أن  إلى  مشيرًا  لديمقراطية"، 
االنتخابات المركزية إلصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد مواعيد االنتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل  

الوطني". وأضا إالمجلس  الحريصين على قضية فلسطين  "نقول لكل  الميادين:  قناة  لقاء مع  ننا ف في 
مر  في  التشريعي  ة  حلدخلنا  المجلس  وفي موضوع  وطنية حقيقية".  إلى شراكة  يقودنا  نهائية من مسار 

والرئاسي، قال الرجوب: "نخضع لقوانين وأنظمة ولوائح وهناك تعديالت تم االتفاق عليها بين كل القوى  
من    اً ومي  120إلى    90من  ية على بعض القوانين". ونّوه بأن "انتخابات المجلس التشريعي تحتاج  السياس

يومًا". وأضاف: "نحن محكومون    60صدور المراسيم، ونحن ملتزمون بذلك، واالنتخابات الرئاسية تحتاج  
 أشهر إلنجاز المراحل الثالث، ونحن في حركة فتح ملتزمون بذلك". 6بسقف زمني مداه 

متينة  أسس  بناء  ونعمل على  أصبح وراءنا،  "االنقسام  أن  الرجوب:  اال  وأوضح  هذا  وفق سانقلتجاوز  م 
 مقاربة اتفقنا عليها جميعًا، وهي بناء شراكة من خالل عملية ديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة". 

رة إلجراء حوار  وأكد الرجوب أنه "فور إصدار المراسيم ستتوجه كل فصائل العمل الفلسطيني إلى القاه 
 ات".وطني شامل لتحديد األسس التي سُتجرى عليها االنتخاب

" أن  الشعب حو الوأوضح  تقود  تنفيذية  ولجنة  مركزي  ومجلس  وطني  مجلس  تشكيل  حتى  سيستمر  ار 
الفلسطيني، ونكون قد وحدنا الشعب والوطن والقضية والقيادة وقرارنا الوطني"، مشددًا على أنه "يجب أن  

 . ة"عربية واإلسالميعنصر وحدة لكل القوى الفلسطينية، ونأمل أن تكون كذلك عند أمتنا ال تبقى القدس
خارج   التمثيل  بخصوص  حماس  حركة  عند  تجاوبًا  لقي  اقتراحًا  قدمت  فتح  "حركة  أن  عن  وكشف 
مع  ومعركتهم  والمقدسيين  القدس  إلبقاء  ذلك  على  البناء  "يمكن  أنه  إلى  مشيرًا  الفصائلية"،    التجاذبات 

ال اللجنة  أمين سر  التجاذبات". وأشار  ثابتًا خارج  فت االحتالل عنصرًا  "للقدس  إ  ح،مركزية لحركة  لى أن 
حظها عندنا جميعًا، وللمقدسيين مكانة في التمثيل"، منوهًا بأن "فصائل العمل الوطني كافة لن تعترض 

 على هذه الصيغة فالقدس وأسرانا خارج التجاذبات بالنسبة للتمثيل". 
وافقت افوأض االنتخابات  آلية إلجراء  على  إسطنبول  في مراسالت  "توافقنا  مل  لعا  عليها كل فصائل  : 

   الوطني الفلسطيني".
ولفت الرجوب إلى أن "اجتماع األمناء العامين تحدث عن دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية 

رعي الوحيد للشعب الفلسطيني وبناء  عاصمتها القدس، وحق العودة، وأن منظمة التحرير هي الممثل الش
 .ي"بالتمثيل النسب  الشراكة من خالل عملية ديمقراطية



 الفلسطيني   داءالموقف واأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات              303                                           

اللجنة المركزية لحركة فتح، في حديثه مع الميادين، على أن "االنتخابات المقبلة لن    وشدد أمين سر 
ر وفق حوار  ترتكز على مخرجات أوسلو"، مؤكدًا أن "العالقة مع إسرائيل موضوع مفتوح للنقاش والحوا

 وطني يضمن بقاء الصدام مع العدو".
   8/1/2021األيام، رام هللا، 

 
 المقبل  مايو /تح: االنتخابات التشريعية لن ُتجَرى قبل نهاية أيارف  فيقيادي 
قال قيادي في حركة فتح األربعاء، إن االنتخابات التشريعية الفلسطينية لن تجري قبل    :شينخوا  -  رام هللا 

ا أيار  ل  لمقبل.نهاية  فتح صبري صيدم في تصريحات  لحركة  المركزية  اللجنة  أنباء  وذكر عضو  وكالة 
التشريعية  وانخ)شي االنتخابات  موعد  تحديد  مراسيم  أيام  خالل  سيصدر  عباس  محمود  الرئيس  أن   )

وذكر أن اجتماعًا سيعقد للفصائل الفلسطينية نهاية الشهر   والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير.
تش وبحث  االنتخابات  إجراء  آليات  على  االتفاق  لبحث  القوائالجاري  إلكيل  إضافة  ترتم  العملية    ات يبى 

وأكد أن ما يجري بحثه اآلن يقتصر على االنتخابات التشريعية وبالتالي لم    االنتخابية في قطاع غزة.
شح الرئيس عباس للرئاسة  يجر الحديث عن االنتخابات الرئاسية كونها في المرحلة الثانية وعليه فإن تر 

 "أمر متروك له شخصيا ليحدد موقفه من ذلك". 
 13/1/2021، القدس، القدس

 
 20/1/2021في  االنتخاباتاألحمد: من المتوقع إصدار مراسيم إجراء 

هللا من    :رام  إنه  األحمد،  عزام  فتح  لحركة  والمركزية  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنتين  عضو  قال 
ي الـالمتوقع أن  الرئيس محمود عباس في  بإجر   20سلم  الخاصة  المراسيم  اء االنتخابات،  من هذا الشهر 

تجرى    المركزية.  االنتخابات ة  جنلل أن  الخميس،  فلسطين،  صوت  إلذاعة  حديث  في  األحمد  ورجح 
 من شهر أيار/ مايو المقبل، على أن تجرى االنتخابات الرئاسية بعد ذلك  22االنتخابات التشريعية في الـ 

تختل الوطني  انتخابات  أن  إلى  مشيرا  الوطني،  المجلس  وبعدها  اف  بشهرين،  انتخابات  س  جللمعن 
 التشريعي والتمثيل فيه مختلف وله قانون خاص. 

وبين األحمد أن التعديالت التي جرت على قانون االنتخابات تهدف إلى تعزيز الثقة بين كل الفصائل  
شع ألبناء  الديمقراطي  االستحقاق  انجاز  وتعزيز  وراء  تقف  قد  التي  المعيقات  بعض  ومعالجة  بنا 

 االنتخابات. 
   14/1/2021، ات الفلسطينية )وفا(ومعلاألنباء والملة وكا
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 مسارات إلنجاح العملية االنتخابية  3الرجوب: سنعمل على 
ع   -رام هللا   أمس،  مساء  الرجوب،  جبريل  فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  سّر  أمين  كشف    3ن  "األيام": 

ديٍث لتلفزيون ح  لوقال الرجوب، خال  مسارات إلنجاح العملية االنتخابية بعد إصدار المرسوم الرئاسي.
مسارات سنعمل بها، األول يتعلق بلجنة االنتخابات المركزية وستكون مهمتها اإلعداد  3فلسطين: "هنالك 

تمكنه التي  الشروط  الوطني  العمل  فصائل  أمام  وستضع  االنتخابات،  هذه  لتلك  على  اإلشراف  من  ا 
ني سيتم عقد حوار وطني شامل بين  ثاال"في المسار    اف:وأض  ات بما يضمن النزاهة والشفافية".االنتخاب 

ووسائل  المدني  المجتمع  بتفاعل  فيتعلق  الثالث  أما  القاهرة،  في  الفلسطيني  الوطني  العمل  فصائل  كل 
 ية الفلسطينية". اإلعالم ودعمهم تلك الخطوة من أجل تحقيق الوحدة الوطن

 16/1/2021، األيام، رام هللا
 

 د االنتخابات العامةوعم لرئاسي الذي حددفتح ترحب بالمرسوم ا
بإجراء  عباس  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  أصدره  الذي  بالمرسوم  "فتح"  حركة  رحبت  هللا:  رام 

بيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني،  االنتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، واعتبرته تع 
مسؤول   وجهد  وحوارات  توجهات  فيهومحصلة  تغلبت  وقال لما  ووطني  الحزبية.  على  الوطنية  صلحة 

عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، في بيان، الجمعة، إن الشعب  
االنقسام لطي صفحة  وهامة  تاريخية  بمرحلة  يمر  ويؤسس    الفلسطيني  عاما،  عشر  ثالثة  استمر  الذي 

 بات مدخل واسع لطي هذه الصفحة.خانتلشراكة، وإن االلمرحلة جديدة عنوانها الوحدة وا
 15/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 العالول: حوار الفصائل سيبحث إمكانية تشكيل قوائم مشتركة 

حركة   رئيس  نائب  حوارات    فتحأعلن  اأن  مع  انتخابية  وشيكة  قوائم  تشكيل  احتمال  ستبحث  لفصائل 
وارات وطنية ستنطلق خالل أيام قليلة تختص بالتوافق على مختلف  ح  إنالعالول:    محمود وقال    مشتركة.

االنتخابي. الشأن  األراضي    قضايا  وداخل  القاهرة  في  تجرى  أن  المقرر  من  الحوارات  أن  وأوضح 
"فت حركتي  بين  سواء  الفصائل.الفلسطينية،  جميع  بين  أو  "حماس"،  اإلسالمية  والمقاومة  أن    ح"  وذكر 

ضايا الشأن االنتخابي، وآليات تشكيل القوائم بما في ذلك إمكانية تشكيل قوائم  ق  فةكا  ارات ستتناولالحو 
وأكد أن الهدف من الحوارات المرتقبة االتفاق على "سبل    مشتركة، واستطالع مواقف الفصائل من ذلك.

 . ا"جهاحترام نتائمان ، وضتخابات شفافة ونزيهة بمراقبة دولية إلنجاح العملية الديمقراطيةإنجاز ان 
   18/1/2021األيام، رام هللا، 
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 : دعوة مصرية وشيكة للفصائل لحوار بالقاهرة لترتيب االنتخابات الرجوب
أرناؤوط: الرؤوف  لحركة    عبد  المركزية  اللجنة  سر  أمين  الرجوب،  جبريل  اللواء  النقاب  كشف  "فتح"، 

وقال اللواء    رتيب االنتخابات.لتة  القاهر لحوار في  فلسطينية  لـ"األيام" عن دعوة مصرية وشيكة للفصائل ال
الفلسطينية".  الفصائل  فيه  ستشارك  حوار،  الستئناف  مصر  من  دعوة  جدًا  قريبًا  "سنتسلم    الرجوب: 

لدخول في هذا المسار على أسس ال  وأضاف: "شكل الحوار له عالقة بترتيب وضع االنتخابات لضمان ا
بتو  ولكن  القانون  مع  وطنتتعارض  اللوا  ي".افق  من الء  وأشار  الحوار  هذا  "ننطلق في  أنه:  إلى  رجوب 

 قضيتين: مخرجات لقاء األمناء العامين وبيانهم وتفاهمات اسطنبول والمشاركين فيها".
  17/1/2021، األيام، رام هللا 

 
 قراطية المقبلة و العملية الديم فتح تدعو ألوسع مشاركة في 

لرسمي باسمها أسامة القواسمي أبناء شعبنا  ا  دث كة "فتح"، المتح دعا عضو المجلس الثوري لحر :  رام هللا
الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في العملية الديمقراطية القادمة، بدءا بالتسجيل، وصوال إلى االنتخاب،  

تحق  باتجاه  دافعة  شعبية  حاضنة  انتظارها. وتشكيل  طال  التي  االنتخابات  وراء  من  العليا  األهداف    يق 
ال فوأوضح  بيان، قواسمي  بتكريس  ليا  ي  تتمثل  تحقيقها  إلى  نسعى  التي  العليا  األهداف  أن  االثنين،  وم 

األرض،  وحدة  وتكريس  االنقسام،  حالة  وإنهاء  السلطات،  لتبادل  وحيدة  كوسيلة  الديمقراطية،  الحياة 
ت والتمثيل  لشعبنا،  والشعب،  والوحيد  الشرعي  الممثل  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مظلة  وتضم  حت 

 . فةكا الفصائل
 18/1/2021، الحياة الجديدة، رام هللا

 
ر لدى السلطة حول إجراء االنتخابات بالقدسحاتم   عبد القادر: ال تصوُّ

عبد القادر: إنه "ال    جمال غيث: قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" حاتم  -  غزة  –  القدس المحتلة
رام هللا في  السلطة  لدى  ر  االنتتصوُّ لجنة  أو  المركزية،  في    ولح  خابات  الفلسطينية  االنتخابات  إجراء 

إلى  رسالة  أرسلت  "السلطة  أن  لـ"فلسطين"  تصريحات  في  القادر  عبد  وأوضح  المحتلة".  القدس  مدينة 
الماضي، من أج العام  نهاية  الموافقة على إجراء االنتخابات في مدينة  حكومة االحتالل اإلسرائيلية،  ل 

 لَق حتى اللحظة رًدا على طلبها".تتم  لكنها ل -ق أسلوحسب اتفا -القدس المحتلة 
 16/1/201، فلسطين أون الين
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 تيار "دحالن": سنخوض االنتخابات بقائمة مستقلة إذا تعذرت مشاركتنا بقائمة فتح 
ده محمد دحالن، عن نّية  تيار اإلصالح الديمقراطي" الذي يقو كشف سفيان أبو زايدة القيادي في "  :غزة

مايو/ أيار المقبل، كما أعلن الرئيس محمود   22ات المقبلة التي ستجرى في  ابتخلمشاركة في االنالتيار ا
وأوضح أبو زايدة في منشور عبر فيسبوك، أنه سيتم المشاركة في االنتخابات    عباس في مرسوم رئاسي.

ح  غب بأن تشارك فت في حال تعذر المشاركة عبر قائمة حركة فتح، مشيًرا إلى أن التيار ير بقائمة مستقلة  
وبّين أن القائمة المستقلة في حال تشكيلها ستضم قيادات   ائمة موحدة تحت شعار "قوتنا في وحدتنا".بق

 وكوادر من التيار، وشخصيات وطنية واجتماعية في حال رغبت بذلك.
 16/1/2021، القدس، القدس

 
 فقط لفصائل الفلسطينية تناقش في القاهرة ملف االنتخابات ا  :العالول
نائب محمود عباس في رئاسة حركة »فتح«، إن حوارات :  زبون   اح كف  -  رام هللا العالول،  قال محمود 

الفصائل المرتقبة في القاهرة، ستخصص لالنتخابات فقط، ولن تناقش أي ملفات أخرى، وال عالقة لها  
ن  ل   هللا أو في غزة،وأضاف العالول: »الحوارات التي ستجري، سواء في القاهرة أو في رام    بالمصالحة.

 تناقش أي ملف سوى ملف االنتخابات فقط، وال بد أن تكون مختصرة وال تطول«. 
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ»الشرق األوسط«، إنه توجد أمام الفصائل ملفات مهمة قبل القول إن 

س و االنتخابات  العامة،  والحريات  األمني  الملف  على  االتفاق  عليهم  إذ  فعاًل،  وآليات  تجري  القوائم 
تخاب ومحكمة االنتخابات ودور القضاء، وضمانات احترام النتيجة من قبل جميع األطراف والمجتمع  ناال

ي القدس،  الدولي، وكيفية إجراء انتخابات المجلس الوطني في األقاليم، إضافة إلى إجراء االنتخابات ف
نها، ماذا لو تعذر بين  ريوهات عديدة، موستضع الفصائل في القاهرة سينا  وهي مسألة شديدة الحساسية.

 إجراء االنتخابات فعاًل في القدس، وما البدائل.
  19/1/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 القدوة: أرفض خوض فتح وحماس االنتخابات بقائمة مشتركة 

فتح، ناصر القدوة، اإلثنين، عن معارضته دخول فتح    المركزية لحركة  أعرب عضو اللجنة:  محمد وتد 
بقائما التشريعية  مش ة  النتخابات  باالنتخابات  مشتركة  قائمة  أي  لتشكيل  مؤكدا رفضه  تركة مع حماس، 

ي تصريحات صحافية، أن خوض االنتخابات بقائمة مشتركة طريقة غير  فوأوضح القدوة،    الفلسطينية.
وتتجاه االنتديمقراطية  رائحة  منها  وتفوح  سياسيا،  ممكنة  وغير  السابق،  في  حدث  ما  كل  هازية  ل 

 صية على حساب مصالح الشعب الفلسطيني. شخاللح والمصا
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وشدد القدوة على أن االنتخابات بحد ذاتها ال تحقق الوحدة، وإن جرت االنتخابات في ظل االنقسام قد  
بقا سيتم التفاهم حول وضع غزة وكيفية استعادة الوحدة في تكون تكريسا لهذا االنقسام، مبينا "لقد قيل سا 

 المرسوم وتحديد المواعيد". ر داطني الذي يلي إصالحوار الو 
  18/1/2021، 48عرب 

 
 للرئاسة ولدينا إجماع في الحركة على هذا األمر  اشتية: أبو مازن هو مرشح فتح

مس، أن "الرئيس محمود عباس هو مرشح حركة "األيام": أكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أ  –رام هللا  
ا النتخابات  الفتح  إجراؤ لرئاسة"  بتمزمع  ببرنامج  31/7/2021  يخار ها  استضافته  خالل  اشتية  وشدد   .

"حديث خاص" في فضائية "العربي" على أّن "لدى حركة فتح، إجماعًا على ترشيح الرئيس عباس في  
رة األميركية الجديدة، قال اشتية في اللقاء الذي سيبث الساعة  االنتخابات المقبلة". وحول العالقة مع اإلدا

خميس: لدينا رؤية للعالقة مع اإلدارة األميركية الجديدة وال نعّول على أن تكون  الم  نة من مساء اليو الثام
 حليفة لنا". مشددًا على أننا "نريد من إدارة بايدن إلغاء القوانين التي سنها ترامب". 

 21/1/2021، األيام، رام هللا
 

 ع من عباس أوالً : الحركة لم تناقش مرشحها للرئاسة وستسمقيادي في فتح
كفاح زبون: أكد مسؤول في حركة »فتح«، أن الحركة لم تناقش أو تبحث من هو مرشحها    -م هللا  ار 

عل »الحركة  وأضاف  التشريعية.  لالنتخابات  قائمتها  حتى  تناقش  لم  أنها  كما  الرئاسية،  ى لالنتخابات 
س محمود ئيلر سط«، أن ترشيح اأبواب عمل كبير من أجل االنتخابات«. وأوضح المسؤول لـ»الشرق األو 

عباس لمنصب الرئاسة مجددًا لم يطرح على الطاولة بعد، لكن ذلك ال يعني أنه لن يكون مرشحًا أيضًا.  
، قبل اتخاذ أي قرار  وتابع، أن »اللجنة المركزية ستناقش األمر معه وتطلع على وجهة نظره في األمر 

 واإلعالن عنه«. 
جحًا أن يتم حسمها بعد االنتخابات التشريعية. مر ،  ٍف لحسم المسألةوقال المصدر، إنه يوجد وقت كا 

العمر   من  يبلغ  الذي  عباس  بترشيح  »فتح«  حركة  في  بارزة  أسماء  ينتقد   85ونادت  أن  قبل  عامًا، 
 غيير«.ناشطون هذا التوجه، بسبب »العمر« وضرورة »الت

 22/1/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 لالنتخابات اً دلداخلية استعدادأ الترتيبات اصيدم: فتح تب
رام هللا: أعلن عضو اللجنة المركزية لفتح، ونائب أمين سر لجنتها المركزية صبري صيدم، أن الحركة  

العامة الفلسطينية  لالنتخابات  لالستعداد  الداخلية  الترتيبات  صي .بدأت  "وقال  لـ  فلسطين"،  دم  صوت 
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م  الحركة  داخل  حالًيا  األكبر  الجهد  إن  االخميس،  إجراء  على  لالستعداد  رتلتنصب  الالزمة  يبات 
محمود   .لالنتخابات  الرئيس  برئاسة  المقبل  األحد  سيعقد  فتح  لحركة  المركزية  للجنة  اجتماًعا  أن  وذكر 

 .ص الحركةعباس، سيتناول بشكل رئيس ملف االنتخابات والترتيبات التي تخ
 21/1/2021القدس، القدس، 

 
 العملية االنتخابية ة ديد الشكوك حول جالمرسوم الرئاسي بدَّ  عباس زكي:

يحيى اليعقوبي: أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي أن صدور المرسوم الرئاسي   -غزة  
بدَّ  الوطني،  والمجلس  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  لموعد  د  العملية  المحدِّّ جدية  بمدى  الشكوك  د 

اآل يأتي  "ما  إن  وقال زكي:  مباركة عالاالنتخابية.  )قطر، مصر،  ة  مين من  دول  أربع  من  وضمانات 
  ."تركيا، روسيا( كلها مؤشرات أننا سنبدأ مرحلة جديدة في حياة الشعب الفلسطيني

نتائج أفضل من    وأضاف زكي في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": "نعيش وضًعا غير مقبول وأي
تقبل للقضية الفلسطينية".  مسد  ودونها ال يوج،  الوضع الحالي، وعليه فإن الوحدة ضرورية وممر إجباري 

ولدى سؤاله حول إن كانت االنتخابات سُتجرى تحت مظلة "أوسلو" أو منظمة التحرير، قال زكي: إن  
ولي الشعب،  لمصلحة  الفلسطيني  اإلجماع  سقف  تحت  ستجرى  الذي االنتخابات  االحتالل  لمصلحة  س 

تخابات لن تكون تحت سقوف تبقي  ناال ًئا". وأضاف أن  أخذ من اتفاق أوسلو كل شيء ولم يبقِّ لنا شي 
 الوضع على ما هو عليه"، مضيفا أنها ليس من أجل التبعية لالحتالل "وإال ستكون مصيبة".

 21/1/2021فلسطين أون الين، 
 

 مجددا فاجأ أعضاء في حركة فتح جيروزاليم بوست: ترشح عباس للرئاسة 
"جيروزالي  قالت صحيفة  المحتلة:  اإلسرائالقدس  بوست"  إنه    يةيلم  القدس،  في  اإلنجليزية  باللغة  الصادرة 

على الرغم من عدم إعالن الرئيس محمود عباس رغبته بالترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية من جديد، إال  
تصري  في  أعلن  أشتية،  محمد  وزرائه  رئيس  عباس  أن  الرئيس  رشحت  قد  "فتح"  حركة  أن  تلفزيوني  ح 

ة الفلسطينية. وقالت الصحيفة إن إعالن أشتية فاجأ العديد لطلسلي منصب رئاسة اباإلجماع لمواصلة تو 
المقبلة فرصة   االنتخابات  تكون  بأن  يأملون  الذين  "فتح"  فيهم أعضاء في حركة  بمن  الفلسطينيين،  من 

 ة.لوصول قيادات شابة إلى السلط
    23/1/2021وكالة سما اإلخبارية، 
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 الصّف الفلسطيني يدوحخطوة مهمة في ت "مركزية فتح": االنتخابات
وفا: رّحبت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بإعالن محمود عباس عن المرسوم الرئاسي الخاص   -رام هللا  

الصف الفلسطيني، وتكريس مبدأ   بتحديد موعد االنتخابات العامة، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في توحيد 
الس الحياة  في  والديمقراطية  الفلسطينيالتعددية  فتح"،    ة.ياسية  "مركزية  عقدته  الذي  االجتماع  ذلك  جاء 

  مساء أمس، برئاسة محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا.
للمشاركة بجلسات الحوار   وقررت اللجنة تشكيل وفد من الحركة برئاسة أمين سرها اللواء جبريل الرجوب،

مركزية تشكيل لجنة لإلعداد ومتابعة  الة  كما قررت اللجن  التي ستعقد في مصر بداية شهر شباط القادم.
 اإلجراءات تحضيرًا لعقد االنتخابات العامة في األماكن كافة.

 25/1/2021، األيام، رام هللا
 

 في االنتخابات المقبلة  "فيةقائمة ائتال" منظمة تشكيلالمع فصائل بحثت  فتح :األحمد
اللجنة المركزية لحر   رام هللا: مد، إن حركته بحثت مع فصائل منظمة  حاألكة »فتح«، عزام  قال عضو 

التحرير الفلسطينية قضية تشكيل »قائمة ائتالفية« للفصائل في االنتخابات المقبلة، لكن أي قرار لم يتخذ 
الق في  الفصائل  بقية  يضم  اجتماع  بانتظار  الفلسطينية    اهرة.بعد  لإلذاعة  حديث  في  األحمد  وأضاف 

تشكيل قائمة ائتالفية. بحثنا هذه القضية المهمة، ألنها حتمًا    يةانحيث المبدأ إمك  الرسمية: »بحثنا من
 ستكون على طاولة النقاش خالل اجتماع الفصائل المقرر في القاهرة، الشهر المقبل«.

 24/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 ستخوض انتخابات "التشريعي" بقائمة واحدة حب: فتالرجو 
اللجنوفا: أك  -رام هللا   الحركة ستخوض  الة  د أمين سر  الرجوب، أمس، أن  مركزية لحركة فتح جبريل 

في   المقررة  التشريعي  المجلس  حديث    22انتخابات  في  الرجوب  وأوضح  واحدة.  بقائمة  المقبل  أيار 
طين، أن القائمة سيتم اختيارها وفق مجموعة من األبعاد التي تم  لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلس

اللجنة المركزية لحركة فتح، وهي الجغرافي، والتاريخي، والديني، و"الجندر"،   اعتمافق عليها في اجالتو 
والبعد األكاديمي، واالقتصادي، والنقابي، واالجتماعي. وشدد على أن فتح ستصطف وراء قائمة مرشحي  

%، كما   30ـأة في القائمة لد أن تقرها اللجنة المركزية، مشيرًا إلى أن الحركة سترفع نسبة المر الحركة بع
 ستضمنها نسبة كبيرة من الشباب ممن قدموا لـ "فتح" وفلسطين. 

 25/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 ة منظمة التحرير "الشرق األوسط": توجه في حركة فتح لقائمة مشتركة تحت مظل
ة فتح، تشكيل قائمة تحت  ركح  «، إن القرار فيكفاح زبون: قالت مصادر لـ»الشرق األوسط  -رام هللا  

مظلة منظمة التحرير، على قاعدة أنه مرحب بكل فصيل يريد االنضمام على هذا األساس. وقد يعقد  
ترفض  التي  حماس  وحركة  فتح  حركة  بين  واحدة  قائمة  تشكيل  إمكانية  وقال   ذلك  المنظمة.  التزامات 

وليس مع حماس، لكن كل الخيارات    يرحر ائمة لمنظمة التالمصدر، إن التوجه األقوى، أن يتم تشكيل ق
مفتوحة. وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أمس، إن هذه المسألة لم تحسم. مشددًا على أن 

باالنتخابات  متعلقًا  سيكون  القاهرة  في  الفصائل  بعض    »اجتماع  في  التحاور  وسيتم  أساس،  بشكل 
تائج هذه االنتخابات«. وتابع: »ذاهبون لالنتخابات  بن ع  ، والتزام الجمي التفاصيل، مثل شفافية االنتخابات 

حسب قانون النسبية، وفي حوار القاهرة ربما نناقش مسألة التحالفات والقوائم المشتركة، وهذه التحالفات 
الفلسطينية، ومن يرغب مشاركتنا االنتخابات على هذا األساس  سيكون أساسها سياسة منظمة الت حرير 

جهتهأهالً  من  به«.  في  قا،    المشتركة  القائمة  بخصوص  قرارًا  تتخذ  لم  فتح  »مركزية  إن  الطيراوي  ل 
 االنتخابات المقبلة، وستحسم ذلك بعد ذهاب وفد الحركة للحوار مع حماس والفصائل«.

  26/1/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 ابات"األخبار": فتح تبحث كيفية منع أنصار دحالن من المشاركة باالنتخ
هون: علمت »األخبار« أن »مركزية فتح« طرحت خالل اجتماعها في مدينة رام هللا،  مد الرجب    -غزة  

أول من أمس، ملّف االنتخابات، وكيفية مواجهة العقبات التي قد تعيق فوز الحركة، بما في ذلك فقدان 
ضع لو ا  ه دحالن. ومع أنبين كوادرها واالنقسام التنظيمي في غزة وميول عدد من المناصرين تجاالثقة  

القانوني لألخير يمنعه من الترّشح لالنتخابات التشريعية والرئاسية، بحثت »المركزية« كيفية منع قيادات  
 اسب من المقاعد. تياره من دخول االنتخابات، في وسيلة أخيرة لمنع تشتيت األصوات وضمان عدد من

جبر متابعة مشكالت القطاع،   يلاعوأحمد حلس وإسم  أّما بشأن غزة، فكّلفت اللجنة كاّلً من روحي فتوح 
خاصة قضايا رواتب موظفي السلطة والعقوبات المفروضة قبل أربعة أعوام. لكن المصدر نفسه كشف  

 أن أعضاء »المركزية« ال يعطون غزة أولوية في هذا اإلطار. 
 26/1/2021، بيروت، خباراأل 

 
 وه الجديدة والشابةوجالـ"التشريعي" من يوجه بتشكيل قائمة "فتح" ل عباسالفتياني: 

قال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، في حديث لـ"األيام":  أرناؤوط:  عبد الرؤوف  
نه ال يفضل وال يحبذ أن يخوض  عباس قال في اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح" إمحمود  "الرئيس  

الثوري واألمن والوزراء االنتخابات التشريعية    لسمجنة المركزية والية العليا مثل اللجأعضاء األطر القياد 
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والمرأة    القادمة". الشباب  سواء  التنظيمية  الكوادر  أمام  المجال  إفساح  يجب  إنه  الرئيس  "قال  وأضاف: 
ن غير األعضاء في األطر القيادية العليا لخوض االنتخابات وأن  واألكاديميون ورجال األعمال والحركيو 

 جاحها".نإل  دعم هذه القائمةيجري 
والمكاتب   األقاليم  مع  االتصال  أجل  من  لجان  بها  ستبدأ  فورية  اتصاالت  عن  النقاب  الفتياني  وكشف 

لخوض االنتخابات  الحركية والحركيين والكفاءات الستمزاج اآلراء بشأن الشخصيات التي يمكن تسميتها  
المرجوة. النتائج  أفضل  يحقق  بما  الحركة  قائمة  الفتياني:    على  واحدة ت  لنوقال  قائمة  إال  هناك  كون 

غير   أخرى  قوائم  أي  توجد  فال  القائمة  هذه  يكون ضمن  أن  فيجب  "فتح"  إنه  يقول  ومن  "فتح"  لحركة 
 القائمة الرسمية. 

 28/1/2021األيام، رام هللا، 
 
 عباس سيمنع "بالقوة" ُكل من يترشح خارج قائمة فتح ": نفلسطين أون الي"

فتح" أن رئيس السلطة هدد بالقتل كل من سيترشح خارج قائمة فتح،  "  ركةمطلعة داخل حأفادت مصادر  
الثالثاء   يوم  مساء  فتح  لحركة  الثوري  المجلس  جلسة  خالل  ذلك  جاء  بالقتل،  "الموحدة"  يناير    26أو 

ضح المصدر، بأنه سيمنع "بالقوة" كل من يترشح  ع "مركزية فتح" كما أو . وشدد "عباس في اجتما2021
الحر  قائمة  قرار    .كةخارج  أعضاءويشمل  أعضاء    المنع،  الثوري،  المجلس  أعضاء  المركزية،  اللجنة 

التشريعي   االستشاري،المجلس   المجلس  أعضاء  األمنية،  األجهزة  وقادة  والمحافظات  والسفراء  الوزراء 
 السابقين.  

  27/1/2021، أون الين طينفلس
 

 وفكرة القوائم االئتالفية ت بات إنجاح االنتخااألحمد: حوار القاهرة المقبل سيبحث آليا
"األيام": قال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في حديث لـ"األيام" إن اجتماع    -رام هللا  

من   األول  األسبوع  في  بالقاهرة  الفلسطينية  االنتخابات  الفصائل  إنجاح  آليات  سيبحث  القادم  الشهر 
األحمد    المقبلة. سيتم  وأشار  أنه  أي    ضاً أيإلى  نواجه  ال  أن  "ونأمل  االنتخابات  أمن  ترتيبات  بحث 

"نحن كحركة   إشكاليات". وقال:  االئتالفية  القوائم  فكرة  أيضًا  القاهرة سيبحث  اجتماع  أن  األحمد  وذكر 
بما   للجميع،  ممدودة  يدنا  يمكن  "فتح"  فإنه  المبدأ  اتفاق من حيث  ما حصل  فإذا  "حماس"،  فيها حركة 

في اجتماع عقد مؤخرًا في رام هللا مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية،  "  ف: وأضا  التفاصيل".بحث  
فصائل من منظمة التحرير عن رغبتها بالتحالف مع حركة "فتح" باالنتخابات ولكن ال توجد    5أعربت  

 ن". اتفاقيات حتى اآل
 28/1/2021، رام هللا، األيام
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 وسيخوض انتخابات الرئاسة ح فتلن يترأس قائمة  البرغوثي حاتم عبد القادر: مروان
استبعد القيادي في حركة فتح حاتم عبد القادر، ترؤس عضو اللجنة المركزية للحركة واألسير :  وكاالت 

كدًا أن البرغوثي أبلغهم عبر محاميه أنه  مروان البرغوثي قائمة حركة فتح في االنتخابات التشريعية، مؤ 
الرئاسي  لالنتخابات  ترشح  سيترشح  واصفًا  يحظى  وامر ة،  أنه  خاصة  والمقبول  بالمنطقي  البرغوثي  ن 

الفلسطيني.  الشارع  في  كبيرة  ميدان    بشعبية  مجموعة  عبر  للصحفيين  تصريحات  في  القادر  عبد  وقال 
قائمة حركة فتح مقابل نيته للترشح للرئاسة أمر غير  على الواتساب أن محاوالت مقايضة مروان بترؤس  

 مقدور عليه.
ال رشح رئيس حركة فتح محمود عباس نفسه للرئاسة مرة أخرى، قال عبد  ح   فيقف البرغوثي  مو   وعن

القادر:" أنا مع أن يترك الرئيس عباس منصب رئاسة السلطة للتنافس. وأكد على أنه ال يعرف بالضبط  
لديه  ل حدث وترشح أبو مازن مرة أخرى، ولكن المؤكد هو أن البرغوثي عازم و موقف البرغوثي في حا

ولم يدعم عبد القادر الدخول مع حركة حماس في    ة على المنافسة على منصب الرئاسة.اد ر الرغبة واال
 قائمة مشتركة، وذلك حين سئل عن إمكانية مشاركة مروان البرغوثي في قائمة وطنية موحدة.

 28/1/2021ارية، وكالة سما اإلخب
 

 جراء االنتخابات تحت أي ظرف إ: ال تراجع عن فتح
جلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، أن االنتخابات لما  أكد عضو:  هللام  را

الحرية   في  المشروعة  ألهدافنا  للوصول  الفلسطيني  الوطني  النضال  مسيرة  في  وهامة  مصيرية  المقبلة 
تخابات في كافة  وأوضح القواسمي في بيان صحفي الخميس، أن من شأن إجراء وتنظيم االن   واالستقالل.

االنتخاب  ر األ عبر  السلطات  تداول  ومبدأ  ثقافة  تكريس  القدس،  مقدمتها  وفي  المحتلة  الفلسطينية  اضي 
كافة وحل  المؤسسات،  وتوحيد  الوطن  بين شطري  الوحدة  وإنجاز  االنقسام  وطي صفحة   والديمقراطية، 

لمواجهة موحدين  والتفرغ  األسود،  االنقسام  نتيجة  نشأت  التي  اإلسر   القضايا  إن    ي.يلائ االحتالل  وقال 
باعتبارها   كان  ظرف  أي  تحت  االنتخابات  اجراء  عن  تراجع  ال  أنه  العظيم  لشعبنا  تؤكد  "فتح"  حركة 

 مصلحة وطنية جامعة. 
  28/1/2021(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 ية الروسي نائب وزير الخارجبحركة فتح يزور موسكو ويلتقي اإلصالح  من تياروفد  
تيار  فد و   ىالتق ميخائيل    من  مع  المشهراوي،  سمير  القيادي  برئاسة  فتح  بحركة  الديمقراطي  اإلصالح 

ضوء  في  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  استعادة  لبحث  الروسي،  الخارجية  وزير  نائب  بوغدانوف، 
الفلسطينيةاالستعدادا العامة  لالنتخابات  أهمي،  ت  على  الروسي  الجانب  أكَّد  االنقسا حيث  إنهاء  م  ة 
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وإنهاء  ال الحرية  في  الفلسطيني  الشعب  تطلعات  لتحقيق  الروسي،    االحتالل.فلسطيني  الجانب  أكد  كما 
ذه ، أن حرص روسيا على وحدة حركة فتح في هقيادة التيارعلى أهمية وحدة حركة فتح. واعتبر وفد  
لسطيني الذي لفا  والمشهد السياسيية استراتيجية عميقة للواقع  المرحلة، إنما يعبر عن حرص شديد ورؤ 

 . يتطلب حركة فتح قوية قادرة على جمع الصف الوطني الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير
 28/1/2021، فلسطين أون الين

 
 لبرغوثي الحسم بيد ا  ...فتححركة انقسام ثالثي يهّدد ": األخبار"

الفلسطينية، م  :مي رضا  -  رام هللا  السلطة  أن أصدر رئيس  بتحديد    ماً حمود عباس، مرسو منذ  رئاسيًا 
وترتيب   »الشرعيات«  تجديد  عنوان  تحت  عربي  ــــ  أوروبي  ــــ  أميركي  طلب  جّراء  لالنتخابات،  موعد 

بانقسامات داخل الحركة التي اإلقليم، بدأت الخالفات »الفتحاوية« الداخلية تطفو على السطح، ما ينذر  
األول قوائم:  بثالث  االنتخابات  تخوض  لـ»اللجقد  تابعة  يدعمها  ا  نةى  والثانية  عباس،  وتدعم  لمركزية« 

األسير مروان البرغوثي وفئة الشباب، والثالثة لتيار القيادي المفصول محمد دحالن )اإلصالحي( ستبقى  
 ُتحسب على »فتح« حتى لو رفضتها األخيرة. 

رسمي  مر   نجل موقف  اآلن  حتى  لديه  »ليس  أباه  إن  قال  البرغوثي،  قسام  غوان،  األمر...    داً حيال 
الثالثاء موعد زيارة المحامي للبرغوثي وسينقل عنه موقفه«، مشيرًا إلى أن »كّل ما يشاع في الصحافة  

 ليس رسميًا«. 
لحركة ستحاسب أّيًا من أعضائها  وقبل أيام، توّعد القياديان في »فتح«، عزام األحمد وجمال نزال، بأن ا

لكن األحمد زاد على ذلك بالقول إن »البرغوثي    «،اً »حسابًا عسير   ين الذين قد يحاربونها بترّشحهم مستقلّ 
 منقطع عن السياسة وأمضى عمره في السجون، وال يستطيع تلبية أمنيات شعبنا«!  

يادات يعمل دحالن على شراء والء بعضهم  أّما »اإلصالحي«، فينوي المشاركة بقائمة موازية وتعزيزها بق 
متحّدَثين رسميَّين للتيار، هما من أصحاب »األسماء  م  ا ن قبل أيّ قد عيّ   زة، وهوعلى مستوَيي الضفة وغ 

 الصادمة لفتح والسلطة«، كما تقول مصادر مقّربة من تّياره.
 1/2/2021، األخبار، بيروت

 
 نفسه خارج إطاره هدد بقتل كل من يرشح ثوري فتح"قيادي بفتح: "

ة الحركة وجهت تهديًدا بالقتل  اد قي ايل، السبت، أن  كشف القيادي في حركة فتح عبد الفتاح حم :  رام هللا
للحركة. الثوري  المجلس  جلسة  خالل  إطارها  خارج  نفسه  يرشح  من  حسابه    لكل  على  حمايل  وكتب 
ينوي   بقتل كل من  الصريح  األمر  التهديد وإصدار  أن  "فيسبوك"  الرسمية  بمنصة  القائمة  الترشح خارج 
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الثوري  لمجلسها  رسمية  بجلسة  فتح  بمق  لحركة  انعقد  منتهى  الر  الذي  في  أمر  لهو  يومين؛  قبل  رئاسة 
 وأكد حمايل أن هذه الرسالة بمنزلة شكوى رسمية لكل الدوائر القانونية والمؤسسات الحقوقية.  الخطورة.

 30/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لفصائل سيكون "بأجندة مفتوحة" إلنهاء االنقسام حوار ا الرجوب:
جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، لـ "األيام" إن  ء  واقال الل  رناؤوط:عبد الرؤوف أ

بأجندة   الجاري  الشهر  من  الثامن  في  سيبدأ  القاهرة  المصرية  العاصمة  في  الفلسطينية  الفصائل  حوار 
ا  مفتوحة. هذا  فقد  وفي  الد لصدد  المسار  إلنجاح  يهدف  القاهرة  "حوار  أن  إلى  الرجوب  يمقراطي  أشار 
 إنهاء االنقسام الفلسطيني وتحقيق الشراكة الوطنية". ى إلوصواًل 

الحوار  نجاح  واثق من  وأنا  الديمقراطي  المسار  إنجاح  العقبات لضمان  تذليل كل  "سنعمل على  وقال: 
 فلسطينية معنا معنيون بإنجاحه فال بديل لنا إال إنهاء االنقسام".ألننا كحركة "فتح" وجميع الفصائل ال

   2/2/2021، يام، رام هللاألا
 

 عن نتنياهو"  اً : االنتخابات ستتم في القدس "غصبالرجوب
سيتم    :رام هللا الفلسطينية  "االنتخابات  إن  الرجوب  جبريل  "فتح"  لحركة  المركزية  اللجنة  سر  أمين  قال 

هناك إجماع وأضاف الرجوب: " صبا عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو".إجراؤها في القدس غ
وحول   إجراء االنتخابات في القدس، ووقتها لنجعل المعركة بين االحتالل والمجتمع الدولي".  ولح  وطني

الوف القضايا نريد مناقشتها وأتمنى من كل  الرجوب إن هنا "مجموعة من  القاهرة، قال  ود  ملف حوارات 
مغلقة لقاءاتنا  تكون  أن  ويفترض  اإلعالمية،  التصريحات  من  الرجوب    ".التقليل  صريحات ت  فيوأكد 
 للتلفزيون الرسمي على أن "شعبنا لن يحتمل ولن يرحم إن فشل الحوار". 

 3/2/2021اإلخبارية،  وكالة معاً 
 

 الرجوب: اتفقنا مع حماس على برنامج سياسي  
لحرك المركزية  اللجنة  عضو  يأكد  ال  أنه  الرجوب،  جبريل  فتح  حتى  ة  للرئاسة  فتح  لحركة  مرشح  وجد 

وأضاف الرجوب خالل لقاء عبر قناة "رؤيا" األردنية،    .االنتخابات التشريعية  احنجإة، والقرار هو  اللحظ
أن الرئيس محمود عباس رفض بعض األصوات التي طرحت اسمه مرشحا للرئاسة عبر وسائل اإلعالم،  

 ركة ملتزمة برغبة الرئيس. مشيرا إلى أن الح
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ننا اتفقنا مع حماس على برنامج سياسي  أ هوالقادمة  تخابات واالن 2006وأوضح أن الفرق بين انتخابات  
وبّين أن اللجنة المركزية ستتوافق فيما بينها    موحد، وعلى المنظمة كمرجعية، وهو ما لم يحدث سابقًا.

 زن. على مرشح للرئاسة وستعرضه على الرئيس أبو ما
  2021/ 4/2وكالة سما اإلخبارية، 

 
 باس بتذليل كل العقباتع  منتعليمات واضحة   "الشرق األوسط": وفد فتح يحمل

وعددها   الفلسطينية  الفصائل  جميع  وصلت  هللا:  رسمية 14رام  مصرية  بدعوة  القاهرة،  إلى  أمس،   ،
وثيقة   توقيع  إلى  وصوال  االنتخابات،  حول  وصغيرة  كبيرة  كل  في  هذه  للتباحث  بإجراء  بااللتزام  شرف 

لـ»الشرق األوسط«، إن وفد حركة فتح ،  يةالسلطة الفلسطين االنتخابات ونتائجها. وقال مصدر مطلع في  
يحمل تعليمات واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتذليل كل العقبات. وأضاف، أن »الوفد  

على كل شيء«. وتابع المصدر، أنه »تم منع  الذي يرأسه اللواء جبريل الرجوب، ذاهب من أجل االتفاق  
. هناك نية صادقة، بـأنه ال يوجد أي شيء يمكن أن  ود جهمن أجل إنجاح الالتحدث إلى وسائل اإلعالم  

لذلك  البعض،  يمنع االنتخابات«. وأردف، أن »القرار، هو في إجراء هذه االنتخابات حتى لو قاطعها 
 جديد الشرعيات«. نريد للجميع أن يشارك ألنه ال بد من ت

   8/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 وملتزمون بإنجاح االنتخابات ة  نيعلى الوحدة الوطالعالول: حريصون 
بإنجاح   وملتزمون  الوطنية  الوحدة  على  حريصون  إننا  العالول،  محمود  فتح  حركة  رئيس  نائب  قال 

ا المرحلة  في  الفلسطيني  للكل  الهام  التحدي  تمثل  التي  الجهوزية  االنتخابات  رفع  أهمية  مع  لراهنة، 
العالول، "عالوة على ذلك، تعتبر االنتخابات  ف  ضاوأ  شهد العالمي.الفلسطينية لمواجهة التحوالت في الم

التواصل مع   الداخلي وتمتين  الفتحاوي  الفلسطيني عموما، والبيت  الداخلي  البيت  فرصة لتعزيز وترتيب 
ل وعميق ويؤدي إلى جدية في التعاطي مع ملف االنتخابات الشعب، علما أن التواصل الدائر حاليا شام

توجب وحدة الحركة مع أهمية الحرص على الوحدة الوطنية وااللتزام  يسا  فرد فينا، وهو مومسؤولية كل  
 التام بإنجاح االنتخابات." 

   8/2/2021اإلخبارية،  وكالة معاً 
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 هذه النتائجالرجوب: لوال دعم عباس لحوارات القاهرة لما وصلنا ل 
دعم الرئيس محمود عباس    اللو يل الرجوب، إنه  القاهرة: قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبر 

 لحوارات القاهرة لما وصلنا لهذه النتائج.  
األولى   مسألتين  على  ارتكز  الحوار  أن  الثالثاء،  مساء  فلسطين  لتلفزيون  حديث  في  الرجوب  وأضاف 

نا في العيش  وتطلعاتنا، والثانية بناء آليات لتساعدنا على تحقيق أهدافنا وأحالمحماية مصالحنا وحقوقنا  
المستقلة، وهذا لن يتحقق دون الوحدة الوطنية التي سترتكز على برنامج سياسي ونضالي وآليات    نالتبدو 

 لدولي.لتفعيل العامل اإلقليمي والدولي وبناء وحدة ديمقراطية تحاصر االحتالل ويقبل بها المجتمع ا
 9/2/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ستشكل لجنة للبدء في عمل جبهة نضال وقوائم لالنتخابات  "مركزية فتح"وب: الرج

"األيام": أكد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه وخالل األيام القادمة    -رام هللا  
بتش  المركزية  اللجنة  لالنتخابات. ستقوم  قوائم  وإعداد  نضال  جبهة  عمل  في  البدء  أجل  من  لجنة  كيل 

لت الرجوب  خارطة  زيلفوأضاف  رسم  تم  إنه  القاهرة،  حوار  في  شارك  والذي  أمس،  مساء  فلسطين،  ون 
طريق باتجاه الوحدة الفلسطينية، قائاًل، "خطونا الخطوة األولى باتجاه تجسيد الشراكة وتطبيق بناء وحدة  

تنه  باتجا وطنية  العقبات  كل  تذليل  على  االتفاق  تم  أنه  إلى  وأشار  االنقسام".  االنتخاي  تحقيق  ت باه 
 سطيني، "ثقوا بما توصلنا إليه". الفلسطينية، مخاطبًا الشعب الفل

وقال الرجوب، "يمكن للجميع ان يعمل من أجل االنتخابات بحرية تامة"، مضيفًا، "مسؤوليتنا ان نتمسك  
 ت العامة وفق منظومة أخالقية إنسانية".بحقنا في االنتخابا

   10/2/2021األيام، رام هللا، 
 

 االنتخابات الفلسطينية اختبار لمدى تماسك حركة فتح  ":بي"القدس العر 
األناضول، عوض الرجوب: مع بدء العد التنازلي لالنتخابات الفلسطينية، تتجه األنظار إلى    -رام هللا  

التحرير الوطني “فتح”، التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود اآللية التي ستشارك فيها حركة  
مشار  وشكل  مروان  ا  كة عباس،  األسير  فيها  والقيادي  دحالن،  محمد  الحركة  من  المفصول  لقيادي 

الحركة  أمام  المحتملة  الخيارات  لألناضول  -البرغوثي. ومن  تحدثا  اثنين  قائمة    -حسب محللْين  تشكيل 
حرير أو  مع حركة “حماس”، كبرى الفصائل المنافسة لها، أو مع فصائل منظمة الت رسمية مشتركة، إما  

الخيار الثاني فهو خوض االنتخابات بقائمة رسمية واحدة، بمعايير محددة، لكن هذا الخيار  ا  أمبعضها.  
 ال يمنع تشكيل قوائم بعناوين أخرى لشخصيات ال ترضى عن القائمة الرسمية.  
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يبرز   الخيارين،  عوبين  األسير  القيادي  وااسم  البرغوثي،  مروان  للحركة  المركزية  اللجنة  لقيادي  ضو 
 دحالن، كأقوى مرشحين لتشكيل قوائم منفصلة عن القائمة الرسمية للحركة. مد محالمفصول 

 2021/ 9/2القدس العربي، لندن، 
 

 لى دعم وإسناد من الجامعة العربية إلنجاح المسار االنتخابي إنتطلع : الرجوب
الرجوب:  ةاهر الق المركزية لحركة فتح جبريل  اللجنة  لقاءه  اء،  األربع،  قال أمين سر  العام  ماألخالل  ين 

لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إننا نتطلع الى دعم وإسناد من الجامعة العربية إلنجاح المسار  
ية والتي سنقدمها كنموذج يعتز  االنتخابي وحمايته من خالل الرقابة واإلشراف على هذه العملية الديمقراط

   ويفتخر به كل من يحب فلسطين.
ل العربية جسرا فاعال قادرا على خلق العناصر الضاغطة اقليميا ودوليا على  دو الفي جامعة  "نرى    وتابع:

هذا االحتالل الذي ينكر الحد األدنى من حقوقنا، ونحن كفلسطينيين بكل مكوناتنا وفصائلنا توافقنا على  
 .نه وهو االنقسامذا االختراق االستراتيجي في المأزق الذي عانينا منه وقضيتنا تضرر مإحداث ه

 10/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 القاهرة را نجاح حو ب أسهم: موافقة فتح على اختصاص محكمة االنتخابات "القدس العربي"

قدت  ي حوارات القاهرة، أن الجلسة الثانية التي ععلمت “القدس العربي” من مصادر مطلعة شاركت ف
ت نقاشات واسعة حول الوثيقة التي جرى إقرارها في النهاية، بعد  هد ش  رات في القاهرة،في ثاني أيام الحوا

“محكمة   تشكيل  على  التوافق  أن  إلى  الفتة  القضايا،  مجمل  على  الفصائل  نظر  وجهات  تقريب 
على فتح  حركة  وموافقة  قضايا   االنتخابات”،  في  البت  في  غيرها،  دون  الصالحيات  لها  تكون  أن 

لتلك الوثيقة، كون أن الملف كان يعد من أبرز النقاط الخالفية، قبل ل  وصهل كثيرا في التاالنتخابات، س
 انطالق الحوارات.

 10/2/2021، القدس العربي، لندن
 

 ة : متفقون مع حماس والفصائل على الذهاب لحكومة وحدة وطني أبو عيطة
ة مع حركة  فق متبعاء، إن حركته  قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فايز أبو عيطة، األر 

 "حماس" والفصائل على الذهاب لحكومة وحدة وطنية بغض النظر عن نتائج االنتخابات.
تفاصيل ال  بالحوار سنتمكن من االتفاق على كل  "الغد"، أنه  لقناة  عملية  وأكد أبو عيطة، خالل حديثه 

 نهاء االنقسام. ا  يقبات خطوة على طر االنتخابية، مشيًرا إلى أن اتفاق القاهرة خطوة مهمة واالنتخا
 10/2/2021وكالة سما اإلخبارية، 
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 فتح تطلق حملة لزيادة نسبة التسجيل لالنتخابات في محافظة القدس 
بي:  القدس إلى  بيت  "من  بعنوان  حملة  األربعاء،  اليوم  "فتح"  حركة  نسبة  أطلقت  زيادة  أجل  من  ت"، 

العام في محاف الناخبين  الالتسجيل في سجل  المقدس،  ظة  المشاركة في االنتخابات طن والتمكين  ين من 
المقبلة.  إنه تم تشكيل    التشريعية والرئاسية  المحتلة شادي مطور  القدس  وقال أمين سر حركة فتح في 

م التواصل  أجل  من  المواقع  مختلف  في  تنظيمية  وكوادر  ودفعهم  لجان  المسجلين  غير  المواطنين  ع 
تسجيل سيكون في السادس عشر من الشهر  الب  لما أن إغالق با لتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين ع

 الجاري.
 10/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لقائمة المجلس التشريعي  قدورة فارس: البرغوثي ال يرغب في أن يكون رئيساً 

رئ ناد قال  فارسيس  قدورة  الفلسطيني  األسير  "ال  ،ي  البرغوثي  مروان  األسير  يكإن  أن  في  يرغب    ون  
  ئيسا لقائمة المجلس التشريعي، بل يريد إحداث تغييرات جوهرية في منظومة العمل الحركية والوطنية". ر 

تقود إلى  ، أوضح فارس أن التغييرات التي يرغب البرغوثي في إحداثها يمكن أن  RTوفي حديث خاص لـ
برنام  ثم  وطنية  وحدة  ثم  أسس صلبة  على  الحركة  وحدة  لل  ج"تجسيد  نضالي  الفلسطيني  ب  شعكفاحي 

 يمكن الخروج من بحر أوسلو واستعادة زمام المبادرة في الساحة الفلسطينية". 
تركت رغبة حقيقة في أن نحقق    2006وأضاف: "نحن في حركة فتح وبعد الهزيمة التي منينا بها عام  

هو أن  (  ثيم )مروان البرغو دم"، مبينا أن "موقف األخ أبو قاس ية ساحقة في المجلس التشريعي القاأغلب
وال   القائمة،  فوز  تضمن  ومعايير  أسس  إلى  استنادا  واحدة  قائمة  إطار  كلها في  فتح  تحشيد حركة  يتم 

 تحكم المزاجية في من يتم اختيارهم". 
 12/2/2021روسيا اليوم، 

 
 ستذهب لالنتخابات بقائمة موحدة  فتحيار مرشح الرئاسة و الرجوب: شرطان الخت

مركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، الجمعة، أن الحركة ستذهب الة  مين سر اللجن د أأك  :هللا  امر 
وتقنعه. الفلسطيني  الناخب  ترضي  معايير  وفق  موحدة،  بقائمة  االنتخابات  الحركة    إلى  ترشيح  وحول 

أك عباس،  محمود  الللرئيس  انتخابات  خوض  الحركة  قرار  أن  الرجوب  ثم  د  ومن  التشريعي،  مجلس 
": إن مرشح "فتح"  24وأضاف في تصريحات لـ"فرانس    وتقر مرشحها للرئاسة.   يةكز تمع لجنتها المر ستج

للرئاسة سيتم اختياره وفقًا لشرطين: األول قدرته على الفوز باالنتخابات، والثاني أن يشكل قاسمًا مشتركًا 
فيها االنتخابات.للجبه الحركة أن تخوض  التي تريد  الت  ة  نيته  الرجوب  :  الً ائرشح ألي منصب، قونفى 

الحرك في  وسأبقى  "فتح"،  وبيتي هو  السلطة،  في  موقع  موقع  "لست مرشحًا ألي  أي  في  أنافس  ولن  ة 
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الحوار ونوه الرجوب بأن اللقاء األخير في مصر لم ينجح في تذليل بعض العقبات بعد، وأن    خارجها".
 ".فصياًل فلسطينيًا، بما فيها حركتا "فتح" و"حماس 14شارك فيه 

ف مع القيادي السابق بحركة "فتح" محمد دحالن، وحركة "حماس"، أكد الرجوب أنه خالالوحول مقارنة  
ال توجد مقارنة بين الخصومتين، قائاًل: "دحالن كان عضوًا في فتح، وتم فصله، وحماس الموضوع معها  

  ي، اسا النضالي والسيوتابع: "حماس جزء من نسيجن  ليًة، وال توجد أي مقارنة بين الطرفين".مختلف ك
نتائج   إلى  وصلنا  واآلن  ثمنه،  دفع  والجميع  الفلسطيني،  الشعب  كل  على  وعبئًا  عارًا  كان  واالنقسام 

 إلصالح ما أفسده هذا االنقسام". 
 12/2/2021، القدس، القدس

 
 خوض االنتخابات  البيت الداخلي قبليدعون إلى ترتيب  أسرى فتح

حتالل على االلتزام الثابت والراسخ بكل قرارات  الا   في سجون   ،ي بيانشدد أسرى حركة "فتح" ف:  رام هللا
اللجنة المركزية للحركة الهادفة إلى رص الصف الفتحاوي وحماية المشروع الوطني الفلسطيني في اقامة  

يف، مشيرين إلى أنهم لمسوا ذلك من خالل حرص اللجنة على  الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشر 
 ة االنقسام. الح وإنهاء يفلسطين لارأب الصدع 

   12/2/2021، القدس، القدس
 

 و"مركزية فتح" عباسالشيخ يزور مروان البرغوثي في سجنه حاماًل له رسالة من  حسين 
لندنذكرت   األوسط،  من  12/2/2021،  الشرق  هللا،  مراسلرام  عن  زبون ها  ،  المسؤول  :  كفاح  التقى 

ا مروان  األسير  الشيخ،  حسين  سجنه الفلسطيني  في  استثنائية  إلا  لبرغوثي  زيارة  في  أمس،  سرائيلي، 
القريبة. والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  لمناقشة  إسرائيل؛  بها  بعد    سمحت  الزيارة  إسرائيل على  ووافقت 

دنية، وعضو اللجنة المركزية لـ»فتح«. وقالت وسائل طلب رسمي تقدم به الشيخ، وهو وزير الشؤون الم
إسرائيلية، المواف  إعالم  كاإن  الشيخ  ا  نت قة  أن  مضيفة،  والصحية،  األمنية  الظروف  ظل  في  ستثنائية 

سيحاول إقناع البرغوثي، وهو عضو مركزية في »فتح« كذلك، بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة  
اجهة ن قال مقربون من البرغوثي، مؤخرًا، إنه ينوي الترشح للرئاسة، في مو أواخر يوليو )تموز(، بعد أ

 « المتوقع أن يكون الرئيس الحالي محمود عباس. تح»فمرشح حركة 
الشيخ، في تصريح  قال    ، من رام هللا:11/2/2021،  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ت  وقال

نة  لبرغوثي حامال رسالة وتحية من الرئيس محمود عباس واللجصحفي: قمت بزيارة األخ القائد مروان ا
فتح.المركزية   الوطني    ناولوتنا   لحركة  الحوار  ومخرجات  واإلقليمية  الدولية  السياسية  المستجدات 

للوضع   وشاملة  معمقة  دراسة  وجرى  والرئاسية،  التشريعية  االنتخابات  إلجراء  الجارية  واالستعدادات 
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الوطني في   روان على ترحيبه بالقرار التاريخي بإجراء االنتخابات، ونجاح الحوارالفلسطيني، وأكد األخ م
داعيا ألوسع مشاركة في االنتخابات باعتبارها خطوة هامة وجوهرية على طريق إنهاء االنقسام  ،  ةهر القا

الو  التالحم  أهمية  على  أكد  كما  االنتصار،  قانون  باعتبارها  الوطنية  الوحدة  واستعادة  طني  الكارثي 
الجرا العلو فوق  الديمقراطية، وضرورة  المعركة  الفئ والفتحاوي في هذه  والمصالح  وإنجاز  ة  ويح  واألنانية 

قائمة واحدة موحدة لحركة فتح بعيدا عن اإلقصاء أو التهميش، ويتم اختيارها وفق معايير وأسس تكفل  
باب والمهنيين واألكاديميين وممثلي  أوسع تمثيل لقطاعات وشرائح شعبنا جغرافيا وجيليا وتمثل المرأة والش

ى المحررين، والدعوة إلى الدخول في حوار أخوي  سر ألة والمناضلين واالقطاعات االقتصادية واالجتماعي 
 صادق ومسؤول على مستوى الحركة وانخراط الجميع فيه بما يكفل وحدة وقوة وعنفوان حركة فتح. 

عشرة في التلفزيون اإلسرائيلي عن أن رئيس  اة الثانية  تحّدثت القن:  12/2/2021،  األخبار، بيروتونقلت  
التنازل عن ترّشحه لرئاسة السلطة، عارضًا  رغلب عباس، طلب من ا  السلطة، محمود  وثي، عبر الشيخ، 

عشرة   وحجز  البرلمانية،  »فتح«  قائمة  في  األول  المركز  على  حصوله  وهي  المزايا،  من  سلسلة  عليه 
المسا وتقديم  اختياره،  نها مقاعد من  بإجابة  البرغوثي  يرّد  لم  القناة،  أسرته. وبحسب  إلى  المالية  ئية  عدة 

كن مغزى تصريحاته في األيام األخيرة يشير إلى تصميمه على تحقيق الرئاسة، على أن  ل  ح،على االقترا
خّطته تشمل انتخابه رئيسًا، ثّم خوضه إضرابًا عن الطعام لممارسة ضغوط دولية على إسرائيل إلطالق  

يث إلى حد ي  ة ككّل، مؤكدة فالرئيس المنتَخب. أّما عائلة البرغوثي، فنفت علمها بتفاصيل الزيار   سراح
 »األخبار« أنها لم تُبلَّغ من األسير بموقفه النهائي حتى اآلن.  

 
 أسرى فتح: حسين الشيخ عرض على البرغوثي االنسحاب من المشهد االنتخابي 

خبة من حركة "فتح" في معتقالت رامون،  يئات التنظيمية المنتحسب بيان صادر عن اله: بالقدس المحتلة
المصالح  داه  وفز، مجدو، شطة،النقب، ع البعض من أصحاب  "فوجئنا من هرولة  األسرى:  قال  ريم؛ 

والمرتبطة بالفئة المتنفذة المتمسكة بمناصبها ومصالحها باحثة الهثة ساعية وراء صفقات تضمن بقاءهم  
ثي،  أوضح البيان أن الشيخ زار سجن هداريم، والتقى باألسير مروان البرغو وحضورهم على الساحة". و 

 ة االنسحاب من المشهد االنتخابي. فقص  عارضًا عليه
في  واضمحالاًل  آخر  انحداًرا  الفلسطينية  القيادة  قبل  من  المسعى  هذا  "في  بيانهم،  في  األسرى،  ورأى 

ابت األولى  فكان  وشخصنتها،  المسائل  وتقزيم  والشعب التفكير،  األسرى  وضعوا  لمعضلة  الحلول  كار 
تعهد  أمامها، حسب  بقائهم على  لت ا  اتهم مع األطرافالفلسطيني  البحث عن سبل  ي يتحدثون معها، ال 

  كراسيهم".
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وأكد األسرى احترامهم لشخص القائد مروان البرغوثي وما يمثله، وقالوا: "لكن نتحفظ على اختزال دور 
ن،  وإن الهيئات التنظيمية المنتخبة هي من تمثل أبناء الحركة في السجو   األسرى بشخص كائنًا من كان،

 سرى لم يمثله مروان بقدر ما أنه ممثل من قبل هيئات تنظيمية منتخبة". األن هذا القطاع م 
 11/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الرجوب: اتفاق الفصائل على تشكيل حكومة ائتالف وطني 

( وفد حركة  رئيس  الوطني،قال  للحوار  في    فتح(  اتفقت  الفلسطينية  الفصائل  إن  الرجوب  حوار  جبريل 
عل مايو/تشى  القاهرة  في  التشريعي  المجلس  انتخابات  إجراء  عقب  وطني  ائتالف  حكومة  أيار    كيل 

التشريعية   االنتخابات  إلجراء  آليات  على  الماضي  األسبوع  اتفقت  الفلسطينية  الفصائل  وكانت  المقبل. 
آ  والرئاسية. وستنّفذ  كافة،  الفلسطينية  األطياف  الحكومة ستضم  أن  الرجوب  عليوأضاف  متفًقا    ها ليات 

شأن إنهاء االنقسام الداخلي، كما أنها ستعمل على توحيد كافة مؤسسات وأجهزة الدولة األمنية والمدنية،  ب
 ورسم سياسة وطنية موحدة ترتكز على العدالة والمساواة في كافة المحافظات.

   14/2/2021، نت.ةالجزير 
 

 ي يعانتخابات التشر   "الشرق األوسط": فتح لن تحسم مرشحها للرئاسة قبل
التشريعي،   المجلس  انتخابات  بعد  ما  إلى  الفلسطينية  للرئاسة  مرشحها  اسم  »فتح« حسم  ارجأت حركة 

روان لكنها ظلت بحاجة إلى حسم األمر مع عضو اللجنة المركزية المعتقل في السجون اإلسرائيلية، م
عي«، لكنه ال يريد  ريتشه على قائمة »الالبرغوثي، قبل انتخابات البرلمان، باعتبار أن الحركة تنوي وضع

 ذلك وينوي التقدم النتخابات الرئاسة.
وأكد مسؤولون في حركة »فتح« أن اسم مرشح الرئاسة سيتقرر الحقًا. وقال القيادي في حركة »فتح« 

م بعد اسم مرشحها، وإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليس من  جبريل الرجوب، إن الحركة لم تحس 
المرشالضرور  يكون  أن  البث  الح  ي  هيئة  بّثتها  تصريحات  في  الرجوب،  وأضاف  الحركة.  عن  وحيد 

االنتخابات،   وبعد  التشريعي،  المجلس  انتخابات  معركة  خوض  قررت  الحركة  أن  الرسمية،  اإلسرائيلية 
لحرك المركزية  اللجنة  يكو تجتمع  أن  قاعدة  على  هو مرشحها،  وتقرر من  »فتح«  الفوز  ة  على  قادرًا  ن 

   االنتخابات.ب
 15/2/2021األوسط، لندن، ق شرال
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 الرجوب: فتح ستخوض االنتخابات التشريعية وفق معايير واضحة يشارك فيها الجميع 
أن الرجوب،  جبريل  اللواء  "فتح"  لحركة  المركزية  اللجة  سر  أمين  أكد  هللا:  ستخوض    رام  الحركة 

اختيارها   يتم  واحدة،  قائمة  في  التشريعية  معاياالنتخابات  واضحوفق  وشدد يشة  ير  الجميع.  فيها  ارك 
الرجوب خالل "برنامج ملف اليوم" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، األحد، على اجماع اللجنة المركزية 

ع يونس،  وكريم  البرغوثي  األخوين مروان  فيهم  بما  موقفها  بقائمة موحدة  ووحدة  االنتخابات  لى خوض 
 ع المقبلة.  ومعايير سيتم تحديدها خالل األسابي

 14/2/2021ألنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، ا لةوكا
 

 "مركزية فتح": نتائج القاهرة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية 
السب لها،  اجتماعا  "فتح"،  لحركة  المركزية  اللجنة  عقدت  الفلسطينية  رام هللا:  السلطة  رئيس  برئاسة  ت، 

وناقش هللا.  برام  عباس،  امحمود  ملفات للجت  عدة  اللجنة همأ   نة  استمعت  حيث  االنتخابات،  ملف  ها 
المركزية لحركة "فتح" لتقرير مفصل من وفد الحركة الذي شارك في حوار القاهرة للفصائل الفلسطينية،  

 جراء االنتخابات التشريعية في شهر أيار المقبل. وأبرز النتائج التي تم التوصل اليها وصوال إل
المر  اللجنة  النتائ وقالت  إن  الوطنية  الج  كزية،  اإلرادة  عن  حقيقي  تعبير  هي  القاهرة  في  تحققت  تي 

الفلسطينية في تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية القائمة على أسس الديمقراطية وإنهاء االنقسام  
ل  ل التمسك بعقد انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء فلسطين، بما يشم عبر صندوق االقتراع من خال

 قدس الشرقية وقطاع غزة. الو  الضفة الغربية
 13/2/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 الرجوب: "دول مهرولة" حاولت التدخل في مسار "حوار االنتخابات"

كة فتح، عن محاولة  ل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحر “القدس العربي”: كشف اللواء جبري  –غزة 
الدول   وصبعض  التي  إلنجاز ا  فهالعربية  الهادف  الفلسطيني  الحوار  مسار  في  للتدخل  “المهرولة”،  بـ 

المعايير   بوضع  المقبل  األسبوع  ستبدأ  الحركة  أن  معلنا  ذلك،  فتح رفضت  أن حركة  وأكد  االنتخابات، 
ل الحركة  مرشحي  الرسميواختيار  الفلسطيني  التلفزيون  مع  مقابلة  وخالل  البرلمانية.  أعلن  النتخابات   ،

أ بعض حر ن  الرجوب  تلقي  “تم  وقال  الحوار،  بمجريات  يتعلق  فيما  قرارها  استقاللية  على  كته حريصة 
الرسائل من بعض الدول تحاول التدخل في مسار الحوار بما فيها بعض الدول المهرولة، إال أن فتح  

 اضح وال تأخذ توجيهات من أية عاصمة”.موقفها و 
نه يقصد دولة من تلك الدول العربية التي أبرمت  أ  دا “المهرولة”، وب  ولم يكشف الرجوب عن تلك الدول 

ترددت مؤخرا، حول وجود   أنباء  بعد  الرجوب جاء  أن حديث  إسرائيل، غير  اتفاقيات تطبيع مع  مؤخرا 
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المتحدة،   العربية  اإلمارات  تقودها  دحالن  تحركات  محمد  إلعادة  فتح،  حركة  على  الضغط  أجل  من 
 رين من مقربيه على قائمة فتح في االنتخابات البرلمانية. آخو  الحركة، وترشيحهالقيادي المفصول من 

 15/2/2021القدس العربي، لندن، 
 

 لها من أن تحقق مصالح لشعبنا  العالول: االنتخابات مصلحة ال بدّ 
االتحاد األوروبي في فلسطين، سفين كون  كة فتح محمود العالول، ممثل  رام هللا: أطلع نائب رئيس حر 

بورغسدورف،   انجازه وفق  ى  علفون  بد من  االنتخابات كهدف ال  لتحقيق إجراء  فتح  استعدادات حركة 
مرسوم الرئيس. وأكد العالول خالل استقباله بورغسدورف، االثنين، في مكتبه، اهتمام واصرار حركة فتح  

ا  اجراء  العلى  الوضع  على صعيد  أهمية  من  لها  لما  والرئاسية  التشريعية  الفلسطيني النتخابات    داخلي 
القضية  لذ ا تواجه  التي  والمخاطر  التحديات  لمواجهة  الوطنية  الوحدة  وحماية  تحقيق  إلى  يحتاج  ي 

 الفلسطينية. 
  15/2/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 فتح لن تقبل عرقلة االنتخابات أبداً و ائعًا والبرغوثي كان هادئًا ر العالول: اجتماع الشيخ 

لحم نا:  بيت  هيئة    فتح،ئيس حركة  ر   ئب قال  المركزية رئيس  اللجنة  اجتماع عضو  ان  العالول  محمود 
وفاعال   هادئا وهاما  البرغوثي كان  األسير مروان  فتح  الشيخ مع عضو مركزية  المدنية حسين  الشؤون 

" فيهم  بما  موحدة.والكل  االنتخابات  ستخوض  فتح،  أن  مجمعين  البرغوثي"  الىأو   مروان  الشيخ    شار 
 فقا على ان على حركة فتح ستخوض االنتخابات بقائمة موحدة. اتي والبرغوث 

اليوم مساء  الرسمي،  التلفزيون  على  لقاء  خالل  العالول  للجنة  ]أمس[وأكد  يعقد  أسبوعيا  اجتماعا  أن   ،
عضاء ملف االنتخابات. مضيفا: سيتم التشاور في التفاصيل مع جميع أ   المركزية للتشاور في تفاصيل

بينهم  للجنة،ا يونس.ضو ع  من  البرغوثي، وكريم  األسيرين مروان  المركزية  المركزية    ي  اللجنة  إن  وقال 
 لحركة فتح، موحدة وتم توزيع المهام على جميع أعضائها.

ون في قائمة فتح مقابل الحصول على  ه أن يكبدى رغبأوأشار إلى أن عددا من فصائل منظمة التحرير  
ستدع الفصائل  وبعض  بدو مقاعد،  فتح  قائمة  القائمة.مقن  م  في  تقبل    اعد  لن  فتح،  أن  العالول  وشدد 

 عرقلة االنتخابات أبداً 
 2021/ 16/2اإلخبارية،  وكالة معاً 
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 : سنتحالف مع البرغوثي أو غيرهقيادي بالتيار اإلصالحي لفتح
 ارتيفرا إلى لجوء اللوَّح القيادي في التيار اإلصالحي لحركة "فتح" د. أسامة ال  يعقوبي:يحيى ال  -  غزة

لتوحيد   الدولية  المساعي  أن  مؤكًدا  المقبلة،  االنتخابات  في  البرغوثي  مروان  القائد  األسير  مع  للتحالف 
صحيفة "فلسطين"، أمس:    "فتح" قائمة لكنها لم تأتِّ بنتائج إيجابية حتى اللحظة. وقال الفرا في مقابلة مع

داخ تنظيميًّا  كانت  المبذولة سواء  الجهود  دوليًّ إن  أو  "فتح"  قائمة ا  ل  ما زالت  الحركة  لتوحيد  إقليميًّا  أو 
 بهدف الذهاب بـ"قائمة موحدة تمثل فتح" في االنتخابات المقبلة.  

وهي: "فتح"  لحركة  الداخلي  الصف  لتوحيد  تسعى  التي  الدول  هذه  عن  النقاب  واألردن    وكشف  مصر 
 داخلية. الة المصالح  جل بحث وروسيا التي استضافت وفد من التيار اإلصالحي مؤخًرا أل

  17/2/2021، فلسطين أون الين
 

 .. ويدعم البرغوثي"القاهرة "حوارات ناصر القدوة يهاجم 
وقال إنه  هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة، حوارات القاهرة بين حركتي حماس وفتح، 

التفاهم بينهما ومن يتحدث عن االنتخابات" معتبرا ما ج  مصالح فردية".   لىع  رى "صفقة للحفاظ"ضد 
وأضاف القدوة أن الجميع مع إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة "لكن المنطق يقول إن إعادة قطاع غزة إلى  

بما   والمنظمة،  السلطة،  في  كاملة  مقابل شراكة  هو  السياسي،  وعلى  النظام  االنتخابي  النظام  ذلك  في 
توجد أرضي  أرضية سياسية". "ال  تعالوا أشرفوا على   زةغ  ة سياسية، وقطاعوتابع:  لهم  ويقال  كما هو، 

 النظام السياسي الفلسطيني في المجلس التشريعي، ومنظمة التحرير، وهذا أمر غريب ومرفوض". 
االنتخابات  في  مشتركة  قائمة  حديث عن  "جرى  القدوة:  لكن حجم    وقال  حقا،  وهذا حدث  حماس،  مع 

لد  الداخلية  يالمعارضة  الحركتين  يجبر  ى  أن  الجوهر   افطر األ مكن  لكن  الشكل،  تغيير  على  المعنية 
هو". كما  هذا   سيبقى  من  أساسيا  جزءا  البرغوثي  مروان  األسير  يكون  "أن  على ضرورة  القدوة  وشدد 

عنوان خلوني للرئاسة"، موضحا بأنه "إذا كان الموضوع، وال يستطيع أن يهرب من هذه المسؤولية تحت  
فنحن معه   الرئاسة  لكنه  يريد  العملية".ب  يجوموافقون،  أساسيا من هذه  يكون جزءا  القدوة   أن  واستبعد 

 . راء االنتخابات ألسباب لم يذكرهاإج
  19/2/2021، "21موقع "عربي 

 
 ةشهد اتفاقًا على وحدة الحرك القدوةلقاء عباس و : فتح

ع اعات الماضية، م شهدت حركة »فتح« الفلسطينية مزيدًا من الجهود لرص الصفوف في الس:  رام هللا
هذا  اق في  وُسّجل،  الرئاسة.  انتخابات  بشهرين  وبعدها  )أيار(  مايو  في  العامة  االنتخابات  موعد  تراب 

ناصر  اإلطار، »لقاء مصالحة« بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعضو اللجنة المركزية لـ»فتح«  
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عرفات. ياسر  الراحل  الفلسطيني  الزعيم  شقيقة  ابن  المكتب   يسرئالجاغوب،    منير  وأعلن  القدوة، 
من  عدد  بحضور  والقدوة،  عباس  لقاء  أن  )السبت(،  لـ»فتح«،  والتنظيم  التعبئة  مفوضية  في  اإلعالمي 

 أعضاء اللجنة المركزية، شهد اتفاقًا »على وحدة الحركة وااللتزام بقراراتها«. 
  21/2/2021، ق األوسط، لندنشرال

 
 لية لتأمين مشاركة القدسدو ت ة واحدة واتصاالستخوض االنتخابات بقائم األحمد: فتح

في   الفلسطينية  االنتخابات  أن حركته ستخوض  األحمد،  "فتح" عزام  المركزية لحركة  اللجنة  أكد عضو 
للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة  قائمة واحدة ملزمة، مشيرة في الوقت ذاته لجهود القيادة السماح  

وقال االنتخابات.  في  تصري  بالمشاركة  في  في  ت  حااألحمد  "فتح  إن  الرسمي،  "فلسطين"  تلفزيون  مع 
انعقاد دائم، وقد قسمت محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة إلى خمس مناطق، وتم  

اللجنة المركزية للعمل في كل منها القواعد الحركية". وأكد أن حركة "فتح ستخوض    توزيع أعضاء  مع 
 ة واحدة ملزمة".االنتخابات في قائم

الفلسطينية أجرت اتصاالت مع    وبشأن مشاركة المقدسيين في االنتخابات، أوضح األحمد، أن القيادة 
 "تل أبيب" وأطراف دولية للسماح للفلسطينيين في مدينة القدس بالمشاركة في االنتخابات.

  23/2/2021، س برسة قدوكال
 

 الصف في االنتخابات شقي داخلية" بوجه من"القدس العربي": فتح تلوح بعصا "األنظمة ال
في الوقت الذي تستمر فيه االتصاالت داخل المستوى القيادي األول لحركة فتح، لتشكيل قائمة انتخابية  

دة الحركة وعضو لجنتها المركزية، قوية، بما في ذلك االتصاالت مع األسير مروان البرغوثي، أحد قا
ن يريد شق عصى الحركة، إلبعاد شبح الخسارة،  م  كل الداخلية”، ضد  تلوح قيادة التنظيم بعصا “األنظمة

 على غرار ما واجهته في االنتخابات البرلمانية السابقة. 
المركزية، اللجنة  عضو  القدوة،  ناصر  بين  الخالف  استمرار  عن  تحدثت  التقارير  أن  والموقف    ورغم 

ع الخالف في وجهات  ضو مو   أنه لو لم يكن  التنظيمي، إال أن مسؤول في الحركة أكد لـ “القدس العربي”،
النظر حول االنتخابات قد حل نهائيا بتدخل أعضاء من اللجنة المركزية، لما عقد االجتماع، ويشير إلى  

خط   على  والدخول  الحركة،  لقائمة  القدوة  دعم  على  أكد  االجتماع  أعضاءها  أن  اختيار  في  المشاركة 
لتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، حين  ا  يةاإلعالم في مفوضبصفته التنظيمية، وقد أشار لذلك مسئول  

 قال أنه تم خاللها االتفاق على وحدة الحركة وااللتزام بقراراتها. 
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نة المركزية، مع وعلمت “القدس العربي”، أن األيام الماضية شهدت عقد لقاءات من قبل فريق من اللج
من   مقربين  بينها  من  التنظيمية،  الكوادر  من  جالعديد  خالبرغوثي،  ملف لهالرى  في  المعمق،  البحث  ا 

 االنتخابات، واالستعدادات التي تجريها قيادة الحركة للدخول بقوة في المنافسة االنتخابية. 
تدعم ترشح مروان كما المرة السابقة  هذا وعلمت “القدس العربي” أن قيادة الحركة ممثلة باللجنة المركزية  

 . التشريعيةت باكة في االنتخاار مشعلى رأس القائمة الفتحاوية ال
  22/2/2021القدس العربي، لندن، 

 
 حّلس يشدد على إفراج حماس عن المعتقلين السياسيين قبل االنتخابات 

ة المعتقلين السياسيين  نادية سعد الدين: الح الخالف مبكرا بين حركتي فتح وحماس حول قضي   -عمان
ه؛ اعتبر عضو اللجنة المركزية نب جا اع غزة. فمن  وقطعقب نفي وجودهم في سجونهما، بالضفة الغربية  

لحركة “فتح”، أحمد حلس، أن إصرار حركة “حماس” على عدم اإلفراج عن المعتقلين السياسيين لديها،  
أول اختبار لممارسة الديمقراطية، يتمثل  سيدمر سير العملية االنتخابية. وقال حلس، في تصريح، إن “

”، مطالبًا حماس بإعادة النظر في موقفها. ونوه إلى  يةاس ين على خلفية سيفي إطالق سراح كافة المعتقل
معتقاًل لدى حركة “حماس” في قطاع غزة”، مضيفًا أن “هناك من جرى تقديمهم إلى   80وجود “حوالي  

ي المعتقلين، مقابل من  بين  السياسي  المحاكم من  المكتب  بدوره؛ طالب عضو  للمحكمة”.  تقديمه  نتظر 
وض، “بسرعة االستجابة لمرسوم الرئيس عباس حول الحريات العامة، لعا  الفلسطيني، وليد لحزب الشعب  

معتقلين   لوجود  حماس  “بنكران”  وصفه  ما  أن  معتبرا  سياسية”،  خلفية  على  المعتقلين  عن  واإلفراج 
 خفافًا بعقول المواطنين”. سياسيين في سجونها يعد “است

   24/2/2021، عّمانالغد، 
 

 النتخابات بقائمة موحدة وفق معايير موحدة ا وضد التزامها بخؤكت  "فتح "مركزية
 رام هللا: عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اجتماعًا لها، مساء الخميس، برئاسة محمود عباس، في 

في دولة فلسطين، ي المرسوم الرئاسي إلطالق الحريات العامة  رام هللا. أكد عباس أهمية تنفيذ ما ورد ف 
مالئم إلجراء االنتخابات العامة بصورة شفافة وحرة ونزيهة تكرس الحياة  الخ  أجل تمهيد المناوذلك من  

 الديمقراطية في المشهد السياسي الفلسطيني في جميع محافظات الوطن. 
اللجان   تقارير  إلى  المركزية  اللجنة  إلجر واستمعت  تحضيرا  بها  تقوم  التي  واإلجراءات  اء  الخمس 

وفد الحركة في المحافظات الجنوبية، لنتائج لقاءاتهم مع ابناء  ل  ح،ستمعت مركزية فتاالنتخابات. كذلك، ا
التشريعية   االنتخابات  لخوض  الحركة  بها  تقوم  التي  واالستعدادات  الجنوبية،  المحافظات  في  الحركة 

ل فتح على معالجة القضايا العالقة التي تخص المحافظات الجنوبية والعمالقادمة، مؤكدة حرص حركة  
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نتخابات عبر ضمان أوسع مشاركة فيها من قبل أبناء شعبنا. وأكدت اللجنة المركزية الا  على إنجاح هذه
 التزامها بخوض حركة فتح للعملية االنتخابية بقائمة موحدة وفق معايير موحدة. 

 25/2/2021الفلسطينية )وفا(،  وكالة األنباء والمعلومات
 

 لم يحسم بعد مع حماسر مائمة واحدة.. األاألحمد: خمسة فصائل ستشارك فتح في ق
رام هللا: قال عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح«، عزام األحمد، إن خمسة فصائل وافقت رسمًيا على  

فتح.   قائمة مشتركة مع حركة  المقبلة في  التشريعية  االنتخابات  األحمد في حديث إلذاعة  خوض  وأكد 
على التحالف مع الفصائل الخمسة،    عللف»فتح« وافقت با  »صوت فلسطين« أن اللجنة المركزية لحركة

للتحالف والوصول لصيغة مشتركة«. وبحسب   النهائي  بدأت من أجل االتفاق  مضيًفا »أن االتصاالت 
 جل الدخول لالنتخابات بقائمة مشتركة. األحمد، فإن النقاشات مفتوحة مع بقية الفصائل األخرى من أ

عن فصائل في منظمة التحرير، وهي، حزب فدا  ث  ديل، لكن يدور الحولم يحدد األحمد من هي الفصائ
وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية.. وأكد المسؤول الفتحاوي، أن  

للحظة، لكنه قال إن األيام القادمة ستكون حاسمة بالنسبة  حركته لم تصل إلى اتفاق مع حماس حتى ا
 .مهن الطرفين أو عد للتحالف بي 

 1/3/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 التشريعية  قدورة فارس: لن أترشح بشكل قطعي لالنتخابات
مطولة ، قدورة فارس، عدم الترشح لالنتخابات التشريعية المقبلة. وقال فارس في رسالة  بفتح أعلن القيادي  

ال  الجدل  هذا  "كل  بنفسه عن  ينأى  أن  ونهائي  قطعي  بشكل  قرر  و"هذ إنه  الم صاخب"  البائسة" تر ها ه  ات 
وأوضح قدورة فارس في رسالته   ا لذاته وعقله وتجربته وتاريخه. احتراًما لوطنيته وفتحاويته، وكذلك احترامً 

اب مشاركته في حوارات ونقاشات أنه اتخذ هذا القرار بعد أن توصل الستنتاجات صادمة ومؤلمة في أعق 
"العملية   اشتراطات واستحقاقات وأجندات محلية وإقليمية ب   لةالديمقراطية مثق امتدت لسنوات، وجد فيها أن 

 تفوقت فيها المصالح الحزبية والشخصية على المصالح الوطنية العليا.  -لم يوضحها -ودولية  
 28/2/2021القدس، القدس، 

 
 امة بقائمة وطنية : سنخوض االنتخابات العتيار اإلصالح بحركة فتح

اإلص تيار  في  القيادي  الديمقراطي  أّكد  التيار  ركبحالح  أّن  على  السبت،  مساء  الفرا،  أسامة  فتح  ة 
الكفاءات  من  العديد  تمثل  عريضة  وطنية  بقائمة  العامة،  الفلسطينية  االنتخابات  ويخوض  سيمضي 

 احة الفلسطينية. والقيادات المجتمعية والتي لها حضور على الس
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أن تخوض االنتخابات في  و   ها تي تكمن في وحدتوقال الفرا في تصريح صحفي: "الكل يدرك قوة فتح وال
قائمة   وتشكيل  الحركة  وحدة  لم  أجل  من  الفلسطينية  القيادة  لدى  جهًدا  بذل  منهم  والكثير  واحدة،  قائمة 

 من الكوادر".   تمثل الكل الفتحاوي، بعيًدا عن عملية اإلقصاء وإبعاد الكثير
  28/2/2021فلسطين أون الين، 

 
 بنتائج كارثية على شعبناد  عو ن االنتخابات سينبيل عمرو: التراجع ع

نصف  سيفرز  المنتخب،  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  إن  فتح،  حركة  في  القيادي  عمرو  نبيل  قال 
االنت في  للشعب  حقيقية  إرادة  هناك  أن  إلى  مشيرا  الوطني،  المجلس  إلى  أعضاء  عمرو  ولفت  خابات. 

في المسألة الوطنية، موضحا أنه  ت  يايني، بكل المستو وجود تعمق االنقسام وانتشاره في الجسد الفلسط
البد من تهيئة كاملة للمسار االنتخابي يكون أكثر مالءمة ويكون خطوة فعالة بعد عدة تجارب مضت. 

ل لحد التخريب، والعمل على مسار سياسي  وشدد على أنه ال أن ال تثقل االنتخابات بالشروط التي تص
 ن االنقسامات. م حد ب الفلسطيني والجديد يحقق مطالب ورغبات الشع

 2021/ 2/3وكالة سما اإلخبارية، 
 

 مجدالني: مشاورات لتأجيل حوارات القاهرة.. وفصائل تنفي 
مشاورات   أحمد صقر: نفت فصائل فلسطينية، وجود أي  -، من غزة  2021/ 1/3،  "21عربي"ذكر موقع  

لجنة التنفيذية لمنظمة  الو  لقاهرة. وزعم عض الفلسطينية في ا  من أجل تأجيل الجولة الثانية من الحوارات 
لـ"عربي مقتضب  تصريح  في  مجدالني،  أحمد  منظمة  21التحرير  فصائل  بين  "مشاورات  هناك  أن   ،"

ها سابقا أنها ستجرى خالل  التحرير من أجل تأجيل الجولة الثانية من حوارات القاهرة"، والتي أعلن عن
 الشهر الجاري.

ل  الديمقراطية  الجبهة  عونفت  فلسطين،  رمزي ل  لىتحرير  البارز  القيادي  السياسي،  مكتبها  عضو  سان 
": "نحن نستغرب 21رباح، أي علم لها وصحة ما ذكره مجدالني. وقال رباح في تصريح خاص لـ"عربي 

لى أن "الجبهة الديمقراطية، ترفض أي تأجيل لحوارات مثل هذا التصريح، وهذا رأيه الشخصي"، مشددا ع
 عن التأجيل". ك ذلأي حديث كهرة، و ي القا الفصائل ف

في  الصالحي،  بسام  الفلسطيني،  الشعب  حزب  عام  أمين  البارز،  الفلسطيني  القيادي  قال  جانبه،  من 
لـ"عربي خاص  ال21تصريح  الجولة  ترتيبات  في  تغييرا  هناك  بأن  لدينا  علم  "ال  الحوار ":  من  ثانية 

صد  تصريحات  هناك  القاهرة،  في  االفلسطيني  بعض  من  ولكنرت  في    جد يو ال    إلخوة،  فعلي  نقاش 
 الموضوع". 
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بدورها، أكدت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمهما حازم قاسم، أنه "ال يوجد حديث أو نقاش على  
"، على أنه "من المهم 21لـ"عربي  تأجيل جلسة الحوارات في مارس في القاهرة". وشدد في تصريح خاص 

جزء   إلنهاء  لمتابعة  مارس  جلسة  حواراعقد  مخرجات  على    اط/شبت  من  والتفاهم  الماضي،  فبراير 
 المراحل األخرى من العملية االنتخابية الشاملة". 

اإلخبارية،  وأضافت   سما  مساء  2/3/2021وكالة  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  قالت  غزة:  من   ،
  في ر  يني المقر الفلسطقيادي  إنها أجرت اتصاالت مع عديد األطراف المعنية بعقد االجتماع الاالثنين،  

القاهرة هذا الشهر من أجل بحث ملف المجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية والبرنامج الوطني.  
دد، وعدم وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن تلك األطراف أكدت استمرار عقد االجتماع في موعده المح

 ات التشريعية.صحة ما تردد على لسان البعض بتأجيلها إلى ما بعد االنتخاب
 
 وة: أدعم ترشح البرغوثي لرئاسة فلسطين قدال

رام هللا: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، الخميس، إنه يدعم ترّشح زميله في اللجنة  
جاء ذلك في إجابته على سؤال خالل   ة في االنتخابات القادمة.األسير مروان البرغوثي للرئاسة الفلسطيني

وأضاف القدوة “التزمت علنا، إذا أخونا    ل “الملتقى الوطني الديمقراطي”.كيتش اإلعالميين عن    لقاء مع
أسره  –مروان   هللا  مطروحة   -فك  أخرى  خيارات  هناك  يعد  لم  وبالتالي  سأدعمه،  يترشح  )يريد(  بده 
ي في شيء يه في خوض االنتخابات الرئاسية، قائال: “شخصيا، ال طموح ل طموح لد وأكد أن ال للنقاش”.
 معين”. 

دا على سؤال آخر عن سبب تغيبه عن اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح مؤخرا، قال القدوة إنه  ر و 
 غاب إلحساسه بأنه ال يستطيع التأثير. 

المفص  القيادي  مع  انتخابية  قائمة  تشكيل  إمكانية  محمد وعن  اإلمارات  في  المقيم  فتح  حركة  من  ول 
تكون مقبولة من الشعب الفلسطيني بسبب ما قامت به  ن  أ   لمجموعة ال يمكنالقدوة: “هذه ا  دحالن، قال

اإلمارات )التطبيع مع إسرائيل(، وبالتالي من الصعب أن نكون في مكان واحد مع رموز هذه المجموعة 
 لمجموعة فمرحب بهم”. بسبب الموقف الشعبي، أما كوادر هذه ا

 2021/ 4/3القدس العربي، لندن، 
 

 السياسية خالل األيام الثالثة المقبلة ت الصفحة االعتقا يّ سيتم طالرجوب: 
كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، عن اجتماع مرتقب للفصائل  :  رام هللا

سادس عشر والسابع عشر من الشهر الجاري في القاهرة،  ورئاسة المجلس الوطني واللجنة المركزية في ال
هن يكون  لن  في  وأنه  تغيير  أي  االنتخابات.جد الاك  تخص  التي  الزمنية  في حديث    اول  الرجوب  وقال 
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  لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "إن مسار إنهاء االنقسام وبناء الشراكة هو خيار استراتيجي".
ستدعاءات  قبلة سيتم طي صفحة االعتقاالت السياسية واالالل األيام الثالثة الموأشار الرجوب إلى أنه خ

الحريات.  ات كموالمحا تعزيز  بمرسوم  التزاما  تنظيمية  خلفيات  االنتخابات   على  محكمة  قضاة  أن  وأكد 
  التي شكلت تبعا لمرسوم الرئيس محمود عباس، ينالون الثقة التامة من الجميع بأنهم سوف يعملون بعيدا 

 عن أي انتماءات سياسية أو أجندات.
 4/3/2021، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس

 
 فتح ئمة انتخابية رسمية واحدة لحركة : لن تكون هناك إال قاالرجوب
أكد القيادي البارز في حركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، أمين :  محمد أبو لبدة وأمجد العمري   -رام هللا  

اللجنة "فتح"  سر  لحركة  ال،  المركزية  ومركزية  القضية  ثوابت  الشامل  حديثه  وإصرار حركة خالل   قدس 
التاريخية بتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني المشروعة إلى    امسؤولياته فتح" على المضي قدمًا في تحمل  "

تح" لن يكون  جانب كل الفصائل، مبددًا الكثير من الشائعات حول القوائم االنتخابية ومؤكدا ان حركة "ف
   تحة على الجميع.نف م ت الوطنية وأنهالها إال قائمة واحدة تلتزم بالضوابط والمعايير والثواب

 4/3/2021، القدس، القدس
 

 القدوة: التفاهم الذي جرى بين فتح وحماس تقاسم لـ"الكيكة" 
طني الفلسطيني" الذي قال ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول "الملتقى الو :  رام هللا

وأكد أنه ال يوجد   يالت خارجية.مو ت  ي، وليس له أيينتم تأسيسه مؤخًرا، أن تمويل "الملتقى" هو فلسط
تعامل   هناك  يكن  لم  ولكن  للتهديد..  تعرضت  أنى  أقول  ولن  عباس،  الرئيس محمود  مواجهة مع  بيننا 

ن تنفيذ  ت لتحول فتح إلى حزب واألولوية اآل وتابع: "لم أترك فتح ولم يحن الوق  ديمقراطي بالشكل الكافي.
 مهام التحرير الوطني".   

أ القدوة،  الذي جرى بين فتح وحماس  ض  نهوشدد  التفاهم  إلى االنتخابات قبل    والذيد  الذهاب  يتضمن 
عشرات إ بروز  إلى  سيؤدي  المشاكل  حل  دون  االنتخابات  إلى  الذهاب  أن  الى  الفتا  االنقسام،  نهاء 

القدوة إلى  العقبات على الط "الكيكة" عقبات في طريقها وتق  أنه يوجد ريق. وحول المصالحة، أشار    سم 
الوحدة  ساح  على واستعادة  الفلسطينية،  المصالحة  إلنجاز  داعيا  الفلسطيني"،  الوطني  المشروع  ب 

 الجغرافية". 
 2021/ 4/3وكالة سما اإلخبارية، 
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 وض االنتخابات التشريعية القدوة يشكل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني لخ
ثاء، عن التوافق على تشكيل الملتقى  اللثر القدوة مساء اأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناص

لخوض  قائمة  تشكيل  على  الحق  وقت  في  الملتقى  يتفق  أن  على  الفلسطيني،  الديمقراطي  الوطني 
  230له عبر تقنية "زووم" ضم أكثر من    االنتخابات التشريعية القادمة. وعقد القدوة أول اجتماع موسع

و  والنساء  الشابة  القيادات  الضفة  ل  جااألكاديميين، ور من  فتحاوية من  وقيادات  الخاص  والقطاع  أعمال 
الغربية المحتلة وقطاع غزة والخارج. وتم التوافق في االجتماع على تشكيل أربع مجموعات عمل وهي  

القا الشؤون  اإلعالم،  والمالية،  أن اإلدارة  على  التوافق  وتم  االتصال،  ومجموعة  الترشيحات،  نونية، 
في المجموعات    العضوية  التشاوري    نيتعهذه  االجتماع  في  التوافق  تم  كما  القائمة.  في  الترشح  عدم 

األول، على التأكيد حول دعوة األسير مروان البرغوثي لالنخراط في الملتقى وقيادته، فضاًل عن التوافق 
وب برنامج  أعلى عمل  التوافق على  "على  القدوة:  وأكد  للملتقى.  الشعارات  التمويل  يان ومجموعة من  ن 

ون محليًا، عبر مساهمات أعضاء الملتقى والمواطنين، ومرشحي القائمة وميسوري الحال من  يكن  يجب أ
نقاش  الفلسطينيين". وقدم القدوة اثنين وعشرين بندًا هي مسودة برنامج الملتقى والتي تقبل أي تفاعل أو  

 .ي الخميس القادم الحق في االجتماع القادم المخطط عقده عبر تقنية االتصال المرئ
 2021/ 3/3وكالة سما اإلخبارية، 

 
 فتح: يجب أن نتجاوز مرحلة الماضي التي تركت آثارًا تتوجب معالجتها 

االنتخابات  رام هللا: قال نائب رئيس حركة »فتح« محمود العالول، أمس، إن »فتح« قررت الذهاب إلى  
االعتبا وإعادة  االنقسام،  وإنهاء  الوطنية  الوحدة  الديمق لتحقيق  للحياة  الشعب طيرار  سلطة  وتفعيل  ة 

الفلسطيني التشريعية. وأضاف أنه »يجب أن نتجاوز مرحلة الماضي التي تركت آثارًا تتوجب معالجتها،  
 من قيم المجتمع الفلسطيني«. مع األخذ بعين االعتبار أن الديمقراطية كمفهوم وقيم، هي جزء حي 

   3/3/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 وة انتخابية بمواجهة بارزين في الحركة ق  ارأمام اختب : فتحتقرير
تواجه حركة »فتح« اختبارًا جديدًا إلظهار وحدتها وقوتها في مواجهة مسؤولين  :  كفاح زبون   -  رام هللا

تشكيل قوائم انتخابية منافسة لقائمة الحركة الرئيسية في بارزين في الحركة، حاليين وسابقين، يخططون ل
في مايو )أيار( المقبل، وهو تحّد قد يمتد ليطال المنافسة على االنتخابات   بةتق التشريعية المر   االنتخابات 

 الرئاسية كذلك.
ائمة  وفيما تنغمس اللجنة المركزية للحركة وأطر أخرى، في ورشة عمل مفتوحة وكبيرة من أجل اعتماد ق

قيادي في الحركة الل  يجتهد آخرون، مث للحركة، تعّهد مسؤولون بأنها ستكون ُمرضية للشارع الفلسطيني،  
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القيادي  يعمل  كما  الخاصة،  قائمته  تشكيل  أجل  من  للحركة،  مركزية  لجنة  وهو عضو  القدوة،  ناصر 
عم نبيل  اسم  ويبرز  منافسة،  قائمة  تشكيل  على  دحالن،  محمد  الحركة  من  في  المفصول  القيادي  رو 

 فس »فتح الرسمية«.نات  ن أسماء أخرى قد الحركة الذي كان مقربًا من الرئيس محمود عباس، من بي 
كل ذلك، ولم يتضح بعد شكل المنافسة التي قد يذهب إليها القيادي في الحركة وعضو مركزيتها المعتقل  

موقفه تجاه الحركة وقائمة التشريعي  في السجون اإلسرائيلية، مروان البرغوثي، الذي يترقب الفلسطينيون  
اتم عبد القادر، المقرب من البرغوثي: »حتى  ح  ة،لس الثوري للحركوالترشح للرئاسة. وقال عضو المج

 قوائم باسم الحركة، القائمة الرسمية وقائمة القدوة وقائمة دحالن، وال نعرف ماذا سيستجد«.   3اآلن هناك  
يتر  لن  البرغوثي  أن  القادر  عبد  للتشريعي،  وأكد  الحركة  قائمة  راس  على  على خوض  شح  ألنه مصّر 

 ئاسة.  انتخابات الر 
للكسر.أ  لىمشددًا ع قابل  للرئاسة غير  بالترشح  البرغوثي  وأردف: »حتى اآلن مروان هو مع    ن قرار 

ما في  قائمة اللجنة المركزية، وكلنا كذلك. وإذا ما تم اختيارها كما يجب، فإنها ستتقدم على بقية القوائم، ب
 ذلك )حماس(«.

 4/3/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 فصائلالاق عليه مع تفال ما تم ا زمة بكلفتح ملتالرجوب: 
القنصل  خالل لقاءه  أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، األربعاء،    : أكد رام هللا

بكل ما تم االتفاق عليه مع فصائل العمل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، أن حركة فتح ملتزمة  
 تها القاهرة الشهر المنصرم.ضن حتالحوار التي ا ت االوطني الفلسطيني خالل جلس

المجلس    رئاسة  فيه  وسيشارك  القاهرة  في  الجاري  الشهر  خالل  سيعقد  آخر  اجتماعا  أن  إلى  وأشار 
تحتاج لحوار بين فصائل العمل الوطني    الوطني ولجنة االنتخابات المركزية لبحث اآلليات التنفيذية التي 

لتشكي الوطني  المجلس  رئاسة  وآليات مع  المجلس  على  إلا   ل  واألمنية  واإلدارية  القانونية  والرقابة  شراف 
 العملية االنتخابية. 

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

 حسين الشيخ يرد على ناصر القدوة: "فتح أكبر من قادتها"
نتخابات  االض  ، إن حركته ستخو رام هللا: قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، الجمعة

"فيس   التواصل االجتماعي  الشيخ في تغريدة له على موقع  القادمة واحدة موحدة. وأضاف  الديمقراطية 
ل تعزيزًا  موحدة  واحدة  القادمة  الديمقراطية  االنتخابات  ستخوض  فتح  "حركة  وصيانة  بوك"،  ديمقراطية 

فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع  ""طينية". وتابع:  مشروع التحرر الوطني وحماية الوحدة الوطنية الفلس
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الناس فيمكث في األرض". وأكمل: "فتح أعظم وأكبر من قادتها؛ ألنهم العابرون في تاريخها وهي الفكرة  
 ال تهزه الرياح". الباقية، مهما هزت الريح البعض، فهي الجبل الذي 

  2021/ 5/3وكالة سما اإلخبارية، 
 

 فتح" ستذهب بقائمة واحدة موحدة لالنتخاباتو"ر لن تتكر  2006بة حسين الشيخ: تجر 
قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، اليوم األحد، إنه    :دياال جويحان  -القدس  

ة، فستذهب نحو خيار حكومة الوحدة الوطنية ولن تشكل حكومة  إذا فازت "فتح" في االنتخابات التشريعي
ُدع فتحاوية خ و"إذا  الهدف األساسي  ا  ينالصة،  لتحقيق  للمشاركة في أي حكومة وحدة وطنية سنشارك 

 وهو إنهاء االنقسام والمصالحة وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني". 
  3/2021/ 7، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 رج الحركة دوة: ستصبح خافتح تحّذر الق

ابن شقيقة زعيم الحركة التاريخي    هوو   ية ناصر القدوة،عضو لجنتها المركز   هددت حركة فتح  رام هللا:
ياسر عرفات، بأنه سيصبح خارج الحركة إذا مضى في تشكيل قائمة انتخابية لخوض انتخابات المجلس  

لـ}فتح{، جبريل الرجوب، في اللجنة المركز وقال أمين سر    التشريعي، متحديًا قائمة الحركة الرسمية. ية 
فلسط  وكاالت  بثته  مهدد تصريح  محلية  في ا  اً ينية  القيادي  دوره  عن  سيتخلى  فإنه  استمر  }إذا  لقدوة: 

الحركة{. ويعني حديث الرجوب أن الحركة ستفصله من موقعه في اللجنة المركزية وربما من عضويتها  
دبلوما  كذلك. الذي كان  الرجوب  تغريدة  وتهديد  بعد  الحركة حسين  سيًا وعلنيًا، جاء  من عضو مركزية 

بدا أنها  الشيخ تضم  تأكيدًا على أن حركته ستخوض  الرسنت ما  للقدوة وآخرين حملت  ة قاسية موجهة 
 االنتخابات الفلسطينية المقبلة }واحدة موحدة{. 

 7/3/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 ني القدوة: شخصيات من الصف األول لفتح تدعم
طي الفلسطيني  رامقتقى الوطني الديقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، ان إطالق المل

ولفت  ُمنظمة.  غير  أخرى  اجتماعية  فئات  ومن  فتح  حركة  من  الفلسطينيين  من  مجموعة  بتوافق  جاء 
الس الملف  هو  للملتقى  األساسي  الموضوع  أن  األحد،  يوم  إذاعية  تصريحات  في  ووضع  القدوة  ياسي 

تشك إلى  االنتقال  يتم  عليه  االتفاق  وبعد  جدي،  عمل  من  برنامج  القائمة،  التغيير  ل  أجيل  يتم  أن 
المفترض، وهذا ما يتحدث عنه البرنامج ويهدف إليه. وحول ما يمكن أن يتضمنه البرنامج قال القدوة،  

ة المركزية لمقاومة االستعمار  إن البرنامج يركز على المواجهة مع دولة االحتالل، وضرورة إعادة القضي
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يجب  السياسي  الصعيد  وعلى  االعتبار  اإلسرائيلي،  االحتالل،  دو ل  إعادة  تحت  قائمة  كدولة  فلسطين  لة 
خالل  من  )إسرائيل(  إياها  تمنحنا  ال  الدولة  وأن  األرض،  أصحاب  وأننا  الطبيعي  بالحق  قائمة 

مع االحتالل "بشرط أن تقر مسبقا وقبل بدء   المفاوضات. ولفت القدوة انه ال مانع من إجراء المفاوضات 
لمسبق بالنتيجة النهائية للمفاوضات، ألن التغيير المطلوب  ا  ارن قائمة، واإلقر المفاوضات أن دولة فلسطي 

وحول تصريحات   يشمل النهج القائم حاليا باالعتماد على المفاوضات والمفاوضات ومن ثم المفاوضات".
 يقول".رمه ولكل واحد الحق فيما أ بما قام به قال القدوة "هذا تقديره واحتالرجوب بشأن القدوة بأنه أخط

  7/3/2021، ينال ون فلسطين أ
 

 فتح تركز على "توحيد الصفوف" قبل االنتخابات التشريعية 
لندن،  ذكرت   األوسط،  إنها  9/3/2021الشرق  »فتح«  حركة  في  مطلع  مصدر  قال  هللا:  رام  من   ،

التشري  االنتخابات  اللجنة ستخوض  عضو  يدعمها  موحدة«،  واحدة  »قائمة  في  المقبلة  الفلسطينية    عية 
السجون اإلسرائيلية مروان البرغوثي. وأضاف أن »الحركة بحاجة إلى دعم مروان،    فير  ية األسيالمركز 

في   وقياديًا  المركزية  اللجنة  في  عضوًا  بصفته  حقه  وهذا  معه،  بالتشاور  قائمة  لوضع  النية  ولديها 
  يل لى أنه سيتم تأجوتابع: »ال يوجد خالف متوقع حول هذه المسألة«. وأشار المصدر ذاته إالحركة«.  

»لن  ا وقال:  التشريعي.  المجلس  انتخابات  بعد  ما  إلى  الفلسطينية  للرئاسة  »فتح«  مرشح  حول  لنقاش 
جية  يحصل نقاش حول اسم مرشح الحركة للرئاسة قبل انتهاء انتخابات التشريعي«. وأردف: »االستراتي

 ل حادث حديث«.اآلن هي لملمة كل الصفوف وتوحيدها في انتخابات التشريعي، ثم لك
: علمت “القدس العربي”، أن اللجنة المركزية للحركة أجرت 8/3/2021القدس العربي، لندن،  ت  افأضو 

في   بالدخول  الحركة”،  صف  “شق  قرار  عن  لثنيه  القدوة،  ناصر  مع  حوارات  الماضية،  األيام  خالل 
ى “القائمة  علق ظل حالة التواف تخابات التشريعية بقائمة مغايرة لتلك التي ستقر من الحركة، وذلك فياالن

الموحدة” مع القيادي مروان البرغوثي. وال تزال االتصاالت مع القدوة قائمة، وعلمت “القدس العربي” أن 
ت أجراها أعضاء من اللجنة  أعضاء بارزين من المجلس الثوري زاروا القدوة مؤخرا، عالوة على اتصاال

ة بعدم اتخاذ أي خطوات من طرفه ال  حظلللقدوة وعد حتى االمركزية. وبحسب ما أكد أحد زاروه، فإن ا
 يمكن مستقبال التراجع عنها، الفتا إلى أن االتصاالت ال تزال قائمة من أجل انجاز قائمة موحدة. 

 
 فتحراراته أو الفصل من ع لقساعة لالنصيا 48"العربي الجديد": عباس يمهل القدوة 

لـ"العربينائلة خليل: أكدت مصادر متط  -رام هللا   الفلسطينية محمود لجا  ابقة،  السلطة  ديد"، أن رئيس 
ساعة لالنصياع لقراراته، بعدم الترشح    48عباس أمهل عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة  

لحر  الرسمية  القائمة  خارج  قائمة  أي  تشكيل  الالزمة ضد  أو  اإلجراءات  اتخاذ  يتم  وإال سوف  "فتح"  كة 
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فيه بما  االقدوة،  الحر ا  من  عضويته.أ  كةلفصل  تجميد  ذكر   و  عدم  اشترطت  التي  المصادر،  وأكدت 
اسمها، أن "الرئيس أبو مازن كلف نائبه في حركة فتح محمود العالول وأمين سر اللجنة المركزية للحركة 

أ لمرة  بالحديث  الرجوب  من جبريل  انتخابية  قائمة  بتشكيل  قراره  عن  بالعدول  وإقناعه  القدوة  مع    خيرة 
الوطني نتائج    يمقراطي".لد ا  الملتقى  وينتظر  جاهز  القدوة  فصل  "قرار  أن  نفسها  المصادر  وأضافت 

 المحاولة األخيرة للحديث معه". 
  2021/ 9/3العربي الجديد، لندن، 

 
 الرجوب: لدينا عناصر غير منسجمة وغاضبة 

تح”، جبريل  “في الوطني الفلسطين قيس أبو سمرة: قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير  - هللا رام
الرجوب، إن حركته عازمة على خوض االنتخابات التشريعية في قائمة “واحدة وموحدة”. وأقّر الرجوب  

وع جماهيرية  حركة  "نحن  الصدد:  بهذا  وقال  الحركة.  داخل  “غاضبة”  تيارات  لدينا  بوجود  لكن  ريقة، 
األف من  أكبر  الحركة   )..( غاضبة  منسجمة،  غير  المعناصر  اللجنة  هم  زيركراد،  الثوري  والمجلس  ة 

أصحاب القرار". وانتقد الرجوب سعي عضو اللجنة المركزية، ناصر القدوة، إلى تشكيل قائمة تحت اسم 
حتى   “القدوة  السياق:  هذا  في  وأضاف  الديمقراطي”.  الوطني  مركزية، “الملتقى  لجنة  عضو  هو  اليوم 

 لحوار معه مستمر”. وا، حصانة التنظيميةويتمتع بكافة الحقوق كعضو بما في ذلك ال
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”، إن “لقاءات واتصاالت”، تجري بشكل يومي بينه وبين قادة  

االنقسام. وإنهاء  االنتخابات  بشأن  “حماس”  على    حركة  “أنا  ناوأضاف:  مع  دائم  رئيس  اتصال  ئب 
يس سرا”. وكشف عن لقاء عقده  ل  ذاوقيادة حماس، وهالمكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري  

 مع العاروري، في العاصمة المصرية القاهرة األسبوع الماضي، بحثا خالله تشكيل محكمة االنتخابات. 
  8/3/2021وكالة األناضول لألنباء، 

 
 حدة موّحدة تحظى بالدعم والتأييداالنتخابات بقائمة وا"مركزية فتح": سنخوض 

عق الرام هللا:  اللجنة  في  ة  زيمركدت  عباس،  برئاسة محمود  االثنين،  مساء  لها،  اجتماعًا  "فتح"،  لحركة 
مدينة رام هللا. واستعرضت اللجنة االستعدادات الجارية لخوض االنتخابات التشريعية القادمة في موعدها  

"  تحقة، مؤكدة أن "فرسوم الرئاسي والمعايير التي تم التوافق عليها في االجتماعات السابالمحدد وفق الم
ستخوض هذه االنتخابات بقائمة واحدة موحدة تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة. وجددت اللجنة المركزية 

 عباس.  التأكيد على الموقف الفلسطيني الداعي لعقد مؤتمر دولي للسالم وفق دعوة الرئيس محمود 
 8/3/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 موحدة على الجميع  مةائ فتح ستعرض قوب: الرج
الرجوب، إن حركته ستعرض على    رام هللا: اللواء جبريل  المركزية لحركة »فتح«  اللجنة  قال أمين سر 

قائمة انتخابية موحدة لخوض    الفصائل الفلسطينية في االجتماع المقرر في مصر األسبوع المقبل تشكيل
ف إجراؤها  المزمع  التشريعية  ااالنتخابات  )أيار(  مايو  خالل   ل.قبلمي  أقرت  المركزية  اللجنة  أن  وأكد 

االنتخابات   لخوض  وطنية«  جبهة  »أوسع  بناء  إلى  السعي  أمس،  من  أول  مساء  عقد  الذي  اجتماعها 
 التشريعية المقبلة.  

الفلسطينية الرسمية  إقامة  وأضاف لإلذاعة  الفصائل  انتخابي يجمع كل : »سنعرض على جميع  تحالف 
ي في إطار »انفتاح حركة فتح الكامل على فصائل العمل الوطني  أتت  وأوضح أن الخطوةمن يرغب«.  

 إلنجاز مسار الشراكة الوطنية وتكريس التعددية وفق معايير توافقية«. 
 10/3/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 صفوف الحركة  "شقّ "قرار   ة مع القدوة لثنيه عناتصاالت فتحاوية حاسم 

كزية لحركة فتح أن الحركة ستخوض االنتخابات البرلمانية بـ  مر ال: أعلنت اللجنة  “القدس العربي”  –  غزة
“قائمة واحدة موحدة” تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة، وذلك في ردها على التحركات التي يجريها في 

 وة، لتشكيل قائمة من نشطاء المجتمع المدني، بعيدا عن الحركة، وعلمت هذا الوقت عضوها ناصر القد 
اتصاالت حاسمة ستجرى مع الرجل، لمعرفة قراره األخير، قبل توجه قيادة التنظيم  ن  أ  “القدس العربي”

 لتطبيق القرارات الخاصة بحقه، في حال لم يعدل عن قراره.
مركزية القدوة عضو  ناصر  يحضر  لم  الثالثة  على   وللمرة  مفتوحا  الباب  وإلبقاء  ولكن  اجتماعها،  فتح 

ل فريق مكلف من الحركة، مع القدوة لثنيه على قرار الترشح  قبن في هذا الوقت م االتصاالت التي تجرى 
لجنة   لتشكيل  اللحظة  حتى  تذهب  لم  كما  ضده،  قرارا  للحركة  المركزية  اللجنة  تصدر  لم  لالنتخابات، 

وم قواعد  عن  لخروجه  معه،  واللوائح  تحقيق  بالقوانين  العضو  تلزم  التي  التنظيمية،  الحركة  سلكيات 
 خلية.الدا

  2021/ 9/3، لندن ي،ربالقدس الع
 

 الرجوب يهدد: من يشكل قائمة خارج "فتح" يفقد عضويته فيها
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، أن النقاشات مستمرة مع القيادي بالحركة ناصر  

 حول قراره تشكيل قائمة مستقلة للمشاركة في االنتخابات المقبلة.  القدوة،
ساعة    48أو    24مع قناة "عودة"، إن الحركة ستصدر "قرارًا استراتيجيًا" خالل  ء  قال الرجوب في لقاو  

المقبلة، حول كل هذه القضايا التي لها عالقة "بأن البعض يغرد خارج السرب"، حسب وصفه. وأضاف:  
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  أنه داخل األطر   مقراطية وفيها مساحة للجميع أن يعبر عن رأيه وال يحاسب عليه، طالما"فتح حركة دي
 ركية، وقال: "طول عمرنا ديمقراطيتنا سكر زيادة". لحا

وفي إشارة إلى تصريحات للقدوة مؤخرًا، قال الرجوب إن التصريح عن إرادة لتغيير النظام السياسي، أو  
حركة لكن مقبول طالما كان داخل أطرها. وتابع: "لدينا توافق داخل تشكيل قائمة مستقلة، فيه تجاوز لل

ن يريد تشكيل قائمة خارج الحركة، أو يريد أن يتخلى عن دوره في فتح، فإنه يفقد م  نهلجنة المركزية أال
 عضويته فيها بشكل ديمقراطي وأخوي".

 10/3/2021الين،  ن فلسطين أو
 

 2006ثالث قوائم وسُتعاَقب على غرار قيادي بالتيار اإلصالحي: فتح ذاهبة بـ
المحتلة   اليعقوبي  -القدس  فيحيى  القيادي  قال  إن  "اي  :  عليان:  رأفت  فتح،  بحركة  اإلصالحي"  لتيار 

وأيضا   الفلسطيني  االنقسام  إنهاء  الغربية، وعجزها عن  الضفة  مخيمات  باستباحة حرمة  السلطة  سلوك 
في حظوظ قائمة فتح الرسمية "الذي ستدفع ثمنه في    الفتحاوي الداخلي ولملمة صفوف الحركة، سيؤثر

 عية القادمة".االنتخابات التشري
بتحويل    ضحأو و  السلطة  أمن  أجهزة  به  قامت  ما  أن  "فلسطين"،  مع صحيفة  حديث خاص  في  عليان 

بالضفة   ا  ياسر عرفات –المخيمات  الراحل  الرئيس  المساجد في عهد  إلى    –التي كانت محرمة كحرمة 
، يةء اللجنة المركز ك معها "ال يمكن أن يغتفر". وأضاف: "هناك ردة فعل غير راضية عن أدامواقع اشتبا

الذي شهد اكتساحا كبيرا من حركة حماس؛ عقابا من كوادر فتح    2006الذي ستدفع ثمنه كما حدث عام  
 على سلوك السلطة". 

  10/3/2021فلسطين أو الين، 
 

 ين"فتح تفصل القدوة نهائيًا لـ"ردع المنشق
)وفا(،  ذكرت   الفلسطينية  والمعلومات  األنباء  قرر ن  م  ،11/3/2021وكالة  المركزية  الت  رام هللا:  لجنة 

لحركة فتح، فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 
علنة المتجاوزة  ساعة للتراجع عن مواقفه الم  48، والذي نص على فصله، على أن يعطى  8-3-2021

الداخ وأللنظام  بوحدتها.  والمس  وقراراتها  للحركة  فتحلي  مركزية  فشل  ي  ف  ضافت  بعد  الخميس،  بيان، 
الحركة،  وبقرارات  الداخلي،  بالنظام  والتزاما  بذلك،  المكلفين  االخوة  من  معه  بذلت  التي  كافة  الجهود 

 ه. وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخ
س السلطة  ئير   كفاح زبون: وقع  ، من رام هللا، عن مراسلها12/3/2021الشرق األوسط، لندن،  وأضافت  

الفلسطينية محمود عباس بصفته رئيس حركة »فتح« قرارًا بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر  
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ال النتخابات  مستقلة  قائمة  الترشح على رأس  قراره  التراجع عن  أن رفض  بعد  التشريعي القدوة،  مجلس 
ار أخذ على عجل ألنه كان  قر الرق األوسط« إن »المقررة في مايو )أيار( المقبل.. وقالت مصادر لـ»الش

في   خسارتها  في  والتسبب  صفها  وشق  تحديها  في  يفكر  الحركة  داخل  من  شخص  كل  ردع  يجب 
الحركة تكرار تجربة   تريد  المقبلة«. وأضافت: »ال  المفصلية  بذلك مهما لن  ، و 2006االنتخابات  تسمح 

 كلف األمر«.
 

 الحزن والشفقة" ر ثي على الحركة و"ي القدوة: فصلي من فتح عمل جبان وخطر
، من رام هللا: قال القيادي الفلسطيني ناصر القدوة، الخميس، 11/3/2021القدس العربي، لندن،  ذكرت  

ر في حركتنا”. واعتبر القدوة، إن قرار فصله من حركة فتح “يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه األمو 
قه “دون أي احترام للنظام الداخلي أو المنطق  بحح  مركزية لحركة فتفي بيان، أن القرار اتخذته اللجنة ال

ما   يغير  ولن  العظم،  حتى  فتحاويا  “سأبقى  وأضاف  عليها”.  المتعارف  التقاليد  أو  التاريخ  أو  السياسي 
حريصا على مصالح الحركة وقبل ذلك مصالح الوطن، حدث شيئا في هذا الخصوص”. وتابع “سأبقى  

حين للمستقبل  تصو   وأتطلع  ممكنا  رائدة  و   يب يكون  الطبيعية،  لمكانتها  الحركة  وعودة  الداخلي  ضعنا 
 للعمل الوطني ومنتصرة لكرامة شعبنا وحريته”. 

لقيادي  ، عن مراسلها طه العيسوي: في أول تصريح له، قال ا11/3/2021"،  21موقع "عربي  وأضافت  
منها يعتبر "عمال    لهفصحركة، الخميس، ب ار الذي اتخذته الالبارز في حركة فتح، ناصر القدوة، إن القر 

 جبانا وظالما وغير مقبول قام به الرئيس أبو مازن، ويعارض العقل الصريح".
ظر  "، إلى أن قرار الفصل يعد "رفضا لقبول وجهات الن21وأشار القدوة في تصريحات خاصة لـ"عربي 

األوان أن يقف  ن  "آطويلة"، مضيفا:  رها بيته منذ عهود  األخرى"، ويعتبر خطرا على حركة فتح التي اعتب
زعماء ينافسون أبو مازن الذي يعتبر مصدر ضعف للحركة وانخفاض مكانتها". ولفت إلى أنه "ال شك  

االنتخابات الفلسطينية  لدي بأن هناك تدخال خارجيا وكبير الحجم من قِّبل جهات عربية )لم يسمها( في  
ماس، وعلى رأسها العاروري، قد ُتدخل  ح كةبين الرجوب وحر  القادمة، وأقول لك مثال إن العالقات القريبة

 إيران للضفة الغربية من الباب الخلفي"، وفق قوله.  
 

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

وقال المتحدث باسم   ر أن تنطلق أولى مراحلها في مايو/ أيار القادم.قر لمقد االنتخابات اقرار بتأجيل ع
فتح، حسين حمايل في تصريح صحافي إن “المعلومات التي يتم تداولها حول نية الرئيس محمود عباس  

 العام المقبل، غير صحيحة”. تأجيل االنتخابات إلى 
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ا وفقا للمراسم التي أصدرها الرئيس، بداية  دهعية سُتجرى في موا وأوضح أن االنتخابات الفلسطينية المقبل 
 من االنتخابات التشريعية تليها الرئاسية ومن ثم المجلس الوطني.

  12/3/2021، القدس العربي، لندن
 

 يريد أعداؤنا تكريسه  الرجوب: ال خيار سوى إنهاء االنقسام الذي
اللجنة المركزية لحركة فت:  أريحا اللواء جبريل  قال أمين سر  وب األحد، في مقر محافظة أريحا رجالح 

الفلسطيني"،   السياسي  النظام  وتجديد شرعية  االنقسام  إنهاء  لنا أي خيار سوى  يوجد  "إنه ال  واألغوار، 
بل تكر  إنهاء االنقسام  يريدون  "أن أعداءنا ال  بل  مؤكدا  السياسي  النظام  يسه، وال يريدون تجديد شرعية 

إن ويحاولون  بـ)البيحلمون  نظام  وحقه  شو رازال  الفلسطيني  الشعب  وطموحات  آمال  عن  يعبر  ال  ت( 
بامتالكه القرار المستقل والدفاع عن المشروع الوطني بالحرية واالستقالل وبناء الدولة وعاصمتها القدس 

 الشرقية".
 14/3/2021، )وفا(علومات الفلسطينية وكالة األنباء والم

 
 التشريعية قيادية لالنتخابات الح أطر حركة فت "اءبنك أسم": رفع "القدس العربي"

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

“فلترة” هذه األسماء من قبل لجان في األقاليم، بناء على  ى  إلالقادمة    48الـ  حيث سيصار خالل الساعات 
تعتبر “بنك أسماء”، لالختيار   النهائية والتي  الترشيحات  التي ستستقبل  المركزية،  اللجنة  أقرتها  ضوابط 

النهائي الحركة  قائمة  أي    ة. من  في  توفرها  الواجب  والشروط  الضوابط  المركزية  اللجنة  وضع  وعقب 
للحركة، جرى التعميم على كافة األعضاء أنه بإمكانهم التقدم بطلبات ليكونوا ي  تمشخص أو قيادي ين 

من ضمن خيارات الحركة للمشاركة في االنتخابات البرلمانية، وهي عملية لم تعهد من قبل، حيث تفتح  
القائمة الرئيسية،  لكل عناصر   ط  وذلك بعد أن أسق فتح بخالف مواقعهم التنظيمية الباب ليكونوا ضمن 

االنتخابات  خي لجنة  تبدأ  حيث  المتبقية،  الفترة  في  إنجازه  على  القدرة  لعدم  الداخلية”،  “االنتخابات  ار 
يوم   للقوائم  الترشح  طلبات  فت   الجاري.  20استقبال  من  أعضاء  أن  العربي(  )القدس  يمثلون  وعلمت  ح 

في كل إقليم، وقد    اد فر مكونة من سبعة أم طلبات الترشح للجان تنظيمية  قطاعات مختلفة، شرعوا بتقدي
جمعت هذه اللجان الطلبات على مدار اليومين الماضيين، حيث سيتم النظر فيها من قبل لجنة موسعة  

 في كل إقليم أيضا، وضعت المركزية ضوابط ألفرادها. 
 14/3/2021، ، لندنالقدس العربي
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 ةداإلجراءات المضا نم رغمبال يل قائمة لخوض االنتخاباتالقدوة: ماض في تشك 
أكد القيادي الفلسطيني ناصر القدوة، اإلثنين أنه ماض قدما في مساعيه لتشكيل قائمة لخوض :  رام هللا

خالل لقاء  وقال القدوة،  .  انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني على الرغم من فصله من حركة "فتح"
دااعال عبر  الديمقراطي"،  الوطني  "الملتقى  إليه  دعا  مغل مي  تلفزيونية  في  قئرة  الجهات  بعض  "بدأت  ة، 

وأوضح القدوة أن قرارا صدر بوقف تمويل مؤسسة ياسر    إجراءات مضادة غير منطقية وغير قانونية".
إلى الفصل بين خالفه مع  لقدوة  ودعا ا  عرفات التي يتولى إدارتها، لكنه قال إنه لم يتسلمه بشكل رسمي.

 ت".حركة "فتح" وبين "مؤسسة ياسر عرفا
  15/3/2021 ،وكالة قدس برس

 
 القواسمي: شعبنا من يختار قيادته وال "فيتو" ألحد على االنتخابات 

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي، أن شعبنا فقط  :  رام هللا
قي يقرر  كانت من  جهة  أي  من  "فيتو"  وضع  ويرفض  االقتراع،  صناديق  خالل  من  إجراء    ادته  على 

العامة.ااالنتخ الفوضى    بات  يريدون لحالة  الذين  الفلسطيني هم فقط  الشعب  القواسمي: إن أعداء  وقال 
لتكريس   طريق  العامة  االنتخابات  وأن  لقضيتنا،  التصفوية  مخططاتهم  لتمرير  تستمر  أن  واالنقسام 

وسلطالديم قاعدة حكومة  االنقسام على  وإنهاء  الوطن  وتوحيد شطري  واقراطية  ونظام  وقانون  في حة  د 
 الضفة وغزة. 

 15/3/2021(، وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 ستخوض االنتخابات بقائمة موحدة ومن يخالف فالحركة ليست بيته  : فتحقيادي بفتح
مجلس الوطني اللواء بالل النتشة، أن  الوطني الشعبي للقدس عضو الأكد األمين العام للمؤتمر    :القدس

جماع فتحاوي  إشريعية القادمة من قبل حركة "فتح" بقائمة موحدة، هو أمر محل  تخوض االنتخابات ال
 ن أي جهة تغرد خارج هذا السرب فان الحركة ليس بيتها. أمن القاعدة الى القمة و 

الخاسر  وقال:   هو  فتح  من  يخرج  الجما"من  بحب  محمية  الحركة  الوطن ألن  في  لها  الفلسطينية  هير 
االنشقاق   ،والشتات  الحركة    وتجارب  وبقيت  استخدمهم  ومن  اقطابها  وذهب  ذريعا  فشال  فشلت  السابقة 

 " المناضل.المحتضنة من قبل شعبنا 
 15/3/2021، القدس، القدس
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 م جميع أبناء الحركة فتح: سنواصل استعداداتنا لخوض االنتخابات بقائمة تحظى بدع
ساء الجمعة، برئاسة محمود عباس، في رام  م"، اجتماعًا لها،  رام هللا: عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح

الوطني   الحوار  جلسة  نتائج  بخصوص  للقاهرة  الحركة  وفد  من  مفصل  لتقرير  اللجنة  واستمعت  هللا. 
وق التي  الشرف  بوثيقة  التزامها  وأكدت  رحبت  حيث  المشاركة  األخيرة،  الفلسطينية  الفصائل  عليها  عت 

الوطني، مش الحوار  ابجلسات  الخطوة  بهذه  قبل  ليدة  الفلسطيني  الشارع  اإليجابية في  األجواء  تعزز  تي 
لخوض   استعداداتها  ستواصل  الحركة  أن  اللجنة  وأكدت  المحدد.  موعدها  في  العامة  االنتخابات  عقد 

وتأيي بدعم  تحظى  بقائمة  العامة  شعبنا االنتخابات  وطموحات  آمال  عن  وتعبر  الحركة،  أبناء  جميع  د 
 ستقالل. بالحرية واال

 19/3/2021باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، نوكالة األ 
 

 الرجوب: عباس رفض تهديدات الشاباك إللغاء االنتخابات
اس رفض كفاح زبون: قال القيادي جبريل الرجوب، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عب  -رام هللا  

نتخابات التشريعية  الل فوز »حماس« في اتحذيرات رئيس »شاباك« اإلسرائيلي ناداف أرغمان، من احتما
القادمة، وطلبه إلغاء هذه االنتخابات، قائاًل له: »شربت قهوتك؟ هللا معك؟ مش أنا اللي بتهدد«! واتهم 

وط غير المباشرة إلى المباشرة.  الرجوب إسرائيل بممارسة مختلف الضغوط على السلطة، بدءًا من الضغ
الدي العملية  في  نرى  »نحن  اشتوأوضح:  معركة  مدير  بمقراطية  أتى  عندما  االحتالل.  مع  ومعركة  اك 

من   أسوأ  )اإلسرائيلية(  الحكومة  هذه  والحصار.  اإلشاعات  على  اعتمدوا  فقد  كلنا،  وهددنا  المخابرات 
ن نحن نعّبر عن إرادتنا، ولن تنكسر إرادتنا وإصرارنا  موسوليني، برئاسة نتنياهو، ونتوقع منهم الكثير، لك

 تقد أن نتنياهو قادر على فرض إرادته على المجتمع الدولي«.عاالنتخابات، وال ن على إجراء 
  22/3/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 الرجوب: فتح ستخوض االنتخابات بشكل منفرد 

  اللواء جبريل الرجوب أنه لم يتم التشاور مع "حماس"   رام هللا: أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"
ق تشكيل  مشتركة،حول  في  حوأن    ائمة  الرجوب،  وقال  منفرد.  بشكل  االنتخابات  "ستخوض  "فتح  ركة 

حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "لم نطرح على أي فصيل أية صيغة تحالف أو صيغة  
إلي توجهت  فصائل  عدة  وهناك  يتعلق  مشتركة،  وفيما  ذلك".  نحترم  ونحن  مشتركة  قائمة  لتشكيل  نا 

مركزية لحركة "فتح" األسير مروان البرغوثي حول العملية االنتخابية، بين  لت مع عضو اللجنة ابالمشاورا
رؤية   على  الشيخ  حسين  للحركة  المركزية  اللجنة  عضو  مع  توافق  البرغوثي  األسير  أن  الرجوب 

 استراتيجية، وهو ملتزم بها. 
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ثة، واحترام هذه  المسار بمخرجاته الثولفت الرجوب إلى أن االتفاق مع "حماس" ما زال قائما إلنجاح ال 
 المخرجات، مؤكدا أن االتفاق مع "حماس" هو جزء من نجاح العملية االنتخابية.

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

 اصر القدوة لقائمة انتخابية موحدة "القدس": اتصاالت بين تيار دحالن ون
الذي يقوده محمد دحالن، القيادي المفصول من    "التيار اإلصالحي"محمود أبو عواد: يواصل    -غزة  

حركة فتح، مشاوراته الداخلية بشأن إتمام تشكيل قائمة انتخابية ستمثله في انتخابات المجلس التشريعي 
المقبل. وبحسب مصادر م أيار  التيار  التي ستجري في  قيادة  فإن  "القدس" دوت كوم،  لـ  تحدثت  طلعة 

قدوة القيادي الذي فصل من حركة فتح مؤخًرا، لتشكيل قائمة موحدة  لمع الدكتور ناصر اتجري اتصاالت 
لخوض االنتخابات. ووفًقا للمصادر، فإن االتصاالت بين قيادات تيار "دحالن" والقدوة، ال تزال في طور  

م المقبلة،  انية المشاركة في قائمة موحدة، وسيحسم هذا القرار في غضون األيا تبادل األفكار حول إمك
إ  أبو زايدة،  غوقبل  سفيان  لكن  الجاري.  الشهر  نهاية  القوائم،  ترّشح  استقبال  فترة  االنتحابات  لجنة  الق 

 القيادي في التيار اإلصالحي، قال لـ"القدس": إن ال علم له بوجود أي اتصاالت مع القدوة. 
   20/3/2021لقدس، س، االقد

 
 ع المقبل حسين الشيخ: سنقدم قائمة فتحاوية األسبو 

قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، االثنين، إن حركته ستقدم قائمة مرشحيها    :رام هللا
اللجن   لالنتخابات التشريعية خالل األسبوع المقبل. لـ "إذاعة راديو علم"، أن  ة  وأوضح الشيخ في حديث 

يادة الحركة منذ أسابيع  ق لى أن  ا، مشيًرا إبل أن تقدمهالمركزية للحركة ستبت في القائمة األسبوع المقبل ق
 أعطت هوامش لألطر القيادية للمشاركة في اختيار المرشحين ورفعها للجنة وكذلك للمجلس الثوري. 

لى أنها كانت تسعى لتشكيل  ولفت إلى أن حركته متجهة نحو خوض االنتخابات بقائمة لوحدها، مشيًرا إ
اه قائمة منفردة بالتحالف مع مستقلين  جمور ذهبت باتن األجبهة وطنية عريضة لخوض االنتخابات، لك

 وجهات راغبة بأن تكون ضمن قائمة فتح. 
وبشأن القضية المتعلقة بالدكتور ناصر القدوة، قال عضو اللجنة المركزية لحركو فتح، إن الحركة لديها  

ولوا وهو  ضوابط  إطارها  خارج  يكون  بأن  نفسه  على  يحكم  من  هو  عنها  يخرج  من  مع  ئح  ما حصل 
القدوة، مشيًرا إلى أن فتح لديها قراًرا واضًحا بالذهاب لالنتخابات بقائمة موحدة وكل من ال يرى    الدكتور

 نفسه بذلك هو يحكم على نفسه بأن يكون خارج إطارها. 
ه لم يطلب من البرغوثي  ي داخل سجنه، أكد القيادي الفتحاوي أنوحول اللقاء مع القيادي مروان البرغوث

لم يذهب للمساومة أو الضغط عليه أو عقد أي صفقة، مشيًرا إلى أن الحوار جرى و ال يترشح للرئاسة أن 
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قائمة موحدة لخوض  تكون هناك  الحركة وأن  بهدوء وتم االتفاق على مبادئ مشتركة من أهمها وحدة 
ستقوي بالمال  وحول تيار دحالن، قال الشيخ، إن من يرى نفسه خارج الحركة وي  ية.االنتخابات التشريع 

 سي ال مكان له بفتح، مشيًرا إلى أن فتح أكبر من المسميات واألشخاص، وأنها ستبقى موحدة.االسي
   22/3/2021، القدس، القدس

 
 تبحث األسماء المرشحة النتخابات المجلس التشريعي    "مركزية فتح"

ث  يكيبة القائمة من ح، وزعت في وقت سابق تر فتح  قدس العربي” أن لجنة خاصة من حركة“ال  علمت 
المحافظات، وحصة كل واحدة منها، حسب عدد من يحق لهم االنتخاب، مع وضع خصوصية لمدينة  
القدس المحتلة، وحسب التركيبة يتم مراعاة “كوتة المرأة” التي ستكون حاضرة في تفاصيل القائمة، وفق 

وسيصار    كنهن.س، بما يراعي مكان  القانون االنتخابي، حيث سيصار إلى توزيع المقاعد المحددة للمرأة 
  132بعد ذلك، إلى توزيع باقي المرشحين على القائمة، وفق حصة كل محافظة من العدد اإلجمالي وهو  

عدد   يناسب  بما  القائمة،  في  األولى  المقاعد  في  التمثيل  يراعي حجم  أن  على  وإلى    الناخبين.عضو، 
ابات شارك فيها شكل تنظيمي  خ ، بعد أن أجرت انتجانب األسماء التي رشحتها أطر حركة فتح القيادية

بـ االنتخابي"أشبه  غير  "المجمع  الشارع،  في  وزن  لها  أخرى  شخصيات  أسماء  الحركة  قيادة  تدرس   ،
لما لهذه الشخصيات من قبول مصبوغة بالصفة التنظيمية البحتة، لتكون ضمن قائمة الحركة المركزية،  

حمود العالول، قال في تصريحات سابقة:  م ئب رئيس حركة فتح  وتأثير في الشارع الفلسطيني. وكان نا 
“سنرشح مرشحين ترضى عنهم القاعدة الفتحاوية ويرضى عنهم الشارع الفلسطيني وسنختارهم متواضعين  

في    زية، فقد أكد أن “الجغرافيا” ستأخذ حقهاأما جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المرك  .سمعتهم طيبة”
 تي وضعتها الحركة التي تمثل “أداة القياس” لالختيار. لى جانب المعايير ااختيار المرشحين، إل

  23/3/2021، القدس العربي، لندن
 

 بين فتح وحماس ستعّبد الطريق لحكومة وطنية  الرجوب: وثيقة سياسية مقبولة دولياً 
، عن وثيقة  رئيس وفدها إلى حوارات القاهرة، جبريل الرجوب ركزية لحركة فتح، و كشف عضو اللجنة الم

بعد   سياسية وطنية  وحدة  حكومة  أمام  الطريق  يعّبد  ما  دوليا،  مقبولة  و”حماس”  “فتح”  بين  اآلتية 
االنتخابات، يشارك فيها الجميع، ويكون شخوصها قادرين على “الحركة واالشتباك”… شراكة ترتكز على  

واحد وقبول  لاحدة ذات السالح اج سياسي ومفهوم لحل الصراع والمقاومة ومفهوم للسلطة والدولة الو برنام 
في   لقائهما  في  العاروري  التفاهم مع صالح  فقد جرى  قوله  التحرير. وحسب  منظمة  يوليو/    3وحدانية 

أيضا على أن    ، ومفهوم المقاومة الشعبية، واتفقنا1967تموز الماضي “على دولة فلسطينية في حدود  
“الشرق”. وأضاف أنه من    ابلة خاصة مع قناةب الفلسطيني”. جاء ذلك في مقأبو مازن هو زعيم الشع
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وقال الرجوب إنه  خالل الحوار “ذللنا كل ما من شأنه ان يحول دون قبول المجتمع الدولي لهذا المسار”.
الطريق أمام حكومة وحدة فلسطينية    يجري العمل اآلن على إنجاز تلك الوثيقة والتي من شأنها ان تعبد 

 تكون مقبولة دوليا. 
قضية اللج  وحول  المركعضو  المغالطات  ز نة  من  الكثير  أثارت  التي  البرغوثي  مروان  األسير  ية 

والمزايدات، قال الرجوب “أتمنى أال تستخدم قضية األخ مروان كسلعة للتجارة… إنه ال يستبعد مروان 
الرئاس المركزية”. وتابع “وتواالبرغوثي من االنتخابات  اللجنة  الوطني والزميل في  القائد  فقنا مع  ية وهو 

وزم للترشح على  يمروان  نفسه  أن يطرح  أن من حق مروان  يونس،  كريم  األسير  اللجنة  في  الثاني  لنا 
مشروعنا   قيادة  على  القادر  هو  من  وستقرر  الموضوع،  ستناقش  التي  لفتح  المركزية  اللجنة  طاولة 

 الوطني”.
 25/3/2021عربي، لندن، س الالقد

 
 االنتخابات التشريعية بملة للحركة اتحديد القائمة الكمركزية فتح" تقّر الخطوط العريضة ل"

مساء   لها،  اجتماعًا  فتح،  لحركة  المركزية  اللجنة  هللا. الجمعةعقدت  رام  في  عباس،  محمود  برئاسة   ،  
تم  و  ما  وفق  االنتخابية  العملية  بتحضيرات  اللجنة،  الوطني أشادت  الحوار  عليه خالل جلسات  االتفاق 

بين   عقدت  االتي  والتي  لفلسطينيةالفصائل  للترشح أ،  االنتخابية  القوائم  بتسجيل  البدء  عن  سفرت 
  النتخابات المجلس التشريعي في أجواء إيجابية تؤكد إصرار الجميع على إنجاح هذه العملية.
  26/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يعي ر كة النتخابات التشفي حالة انعقاد دائم الختيار مرشحي الحر   "مركزية فتح"

رام هللا: تستمر اجتماعات اللجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة محمود عباس، وذلك على مدار الساعة  
استع تم  حيث  القادمة.  التشريعية  لالنتخابات  "فتح"  لحركة  الرسمية  القائمة  إقرار  األسماء  بهدف  راض 

األهداف   وتعزز  تدعم  التي  االقتراحات  وكذلك  تحقالمرشحة  والتي  الشعب    قالوطنية  وتطلعات  أهداف 
والشعب   األرض  وحدة  على  حفاظا  الشرقية،  القدس  وعاصمتها  المستقلة  دولته  بإقامة  الفلسطيني 

 والمقدسات. 
  29/3/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ض االحتالل إجراء االنتخابات بالقدس.. وتحّذر ّجح رففتح تر 

"فأحمد صقر: ر  الفلسطينية في    ض تح" رفجحت حركة  االنتخابات  إجراء  االحتالل اإلسرائيلي  سلطات 
مدينة القدس المحتلة.  وقال المتحدث باسم حركة "فتح" حسين حمايل، إن "إسرائيل لم ترد علينا، وعلى  
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ة على  الموضوع، ونحن من جانبا سنستمر في محاوالت نزع موافقة إسرائيلي  ما يبدو أن هناك رفضا لهذا 
ن هذه هي القدس". بدوره، حّذر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عبد اإلله األتيرة من  أل هذا األمر،  

عدم السماح بإقامة االنتخابات في القدس المحتلة. وقال في تصريحات صحفية: "االنتخابات نريدها في  
 ن القدس".و رض ال انتخابات د س ترشحًا ودعاية وانتخابيًا وتصويتًا، ولو انطبقت السماء على األالقد 

 29/3/2021"، 21موقع "عربي 
 
 مروان البرغوثي يعلن تشكيل قائمة لخوض االنتخابات التشريعية ": الشرق األوسط"

لحركة   المركزية  اللجنة  عضو  إن  األوسط«،  لـ»الشرق  الحركة  في  مصدر  في  قال  األسير  »فتح«، 
البرغوثي، مروان  اإلسرائيلية  أمس    السجون  قلمقربيه،  أوعز  تم  ا بتشكيل  الذين  الفتحاويون  عمادها  ئمة 

والتهديد  واالحتجاجات  الجدل  من  كثيرًا  تشكيلها  شهد  التي  الرئيسية،  الحركة  قائمة  من  إقصاؤهم 
« أنه  المصدر  وأضاف  باألمس.  متأخر  وقت  حتى  وتعثرت  بدأوا باستقاالت،  القائمة  تشكيل  يتم  فيما 

ولم التواقيع«.  بتجميع  نفس  )الغاضبون(  القائمة  أنها هتقدم  يعتقد  لكن  األمس،  من  متأخر  وقت  حتى  ا 
وتسبب موقف مروان   ستقدم نفسها اليوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مروان في اللحظات األخيرة.

اإلسرائيلية، إذ أرسلت الهيئات التنظيمية للحركة،  في مزيد من الخالف داخل »فتح«، حتى في السجون  
، قالت فيها إن مروان يمثل نفسه. ولم تعقب حركة »فتح« فورًا على  ةئيس عباس والمركزيرسالة إلى الر 

نية البرغوثي الترشح، وهذا سيعني أن على الحركة فصله أيضًا من مركزية »فتح« كما فعلت مع القدوة،  
 وهو قرار أكثر تعقيدًا. 

  31/3/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 فصائل  4م أيضًا ضمة "فتح" اليوم وتاألحمد لـ"األيام": تسجيل قائ 
أرناؤوط الرؤوف  اليوم  :  عبد  ظهر  سيتم  إنه  األحمد،  عزام  فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  قال 

األخيرة   اللمسات  وضع  بعد  التشريعية  لالنتخابات  "فتح"  قائمة  تسجيل  إنها  )األربعاء(،  كاشفا  عليها 
وكشف األحمد النقاب عن    يزها.ز للحركة من أجل تع  ستضم أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري 

العربية   الشعبي والجبهة  النضال  الفلسطينية وجبهة  التحرير  القائمة ستضم أيضا أعضاء من جبهة  أن 
التي ستشا العربية  التحرير  التحالف جبهة  وأيضا ضمن  بالقائمة. الفلسطينية  دون ممثل  بالتصويت    رك 

اء األراضي الفلسطينية ولكنه رفض اإلفصاح  حمرشحا من جميع أن   132وأشار الى ان القائمة ستشمل  
القائمة. ستترأس  التي  الشخصية  اسم  من    عن  أعضاء  ستشمل  القائمة  أن  عن  النقاب  األحمد  وكشف 

ونفى األحمد علمه بقرار عضو    قوة القائمة.  اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح من أجل تعزيز
ان أعلق    أستطيعائمة منفصلة عن القائمة الرسمية وقال، "ال  قن البرغوثي تشكيل  اللجنة المركزية مروا



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  النتخابات الفلسطينيةتطور ملف المصالحة وا
 

 346                الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

قبل أن أتأكد من صحة هذه المعلومات، هذه أخبار مقلقة وسأعمل على التأكد منها ولكن إن صحت  
 فهي تعتبر خروجا". 

 31/3/2021 ، رام هللا،األيام
 

 وا "للمرتدين" الرجوب مخاطبًا الفتحاويين: حركتكم موحدة وال تلتفت 

االلتفاف    -هللا    رام لعدم  أنصارها  بدعوة  أمس،  االنتخابية،  معركتها  »فتح«  حركة  بدأت  زبون:  كفاح 
قياديون حاليون وسابقون في   بها  قام  التي  التحالفات  ومباشر ضد  تعليق واضح  أول  »للمرتدين«، في 

حركتكم موحدة  »طبًا الفتحاويين: لحركة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح«، جبريل الرجوب مخاا
وال تلتفتوا للمرتدين«. وأضاف في تلميح إلى تحالف عضو مركزية »فتح« األسير مروان البرغوثي، مع  

أمر طبيعي، وفي   عضو المركزية المفصول الشهر الماضي ناصر القدوة: »وجود المرتدين هنا أو هناك
 زمن سيدنا محمد كان هناك مرتدون«.

في مصدر  لـ»ا  وقال  عن  الشرق  الحركة  األغلب  على  مختلفًا  سيكون  مروان  مع  التعامل  إن  ألوسط« 
هناك   سيكون  كبير.  رصيد  وله  أسير  »إنه  وأضاف:  قرار.  أي  اتخاذ  قبل  تتريث  الحركة  وإن  القدوة، 

ل من التأني والحرص والحسم كذلك«. وتابع أن »الحركة ال  اجتماعات لمناقشة األمر على مستوى عا
لقد دعمته دائمًا وليس سهاًل عليها، اآلن تغيير الخطاب واللغة. الحركة    ال تستبق األحداث،تستعجل و 

 ستنتظر، وليست قلقة من القوائم األخرى الموازية«. 
 2/4/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 محررين "االنشقاق"عيم قائمة القدوة ورفض األسرى الأسرار اتصاالت فريق البرغوثي لتد

قيادة حركرام هللا: قر  الحركة بحجم أعضاء في    ة فتحرت  بقيادات وازنة من  إدخال استثناءات، والدفع 
بقائمة   الذهاب  وفريقه،  البرغوثي  مروان  نوايا  من  تأكدت  بعدما  معروفين،  ومحافظين  المركزية،  اللجنة 

صفتهم  لحركة، وذلك في إطار تقوية القائمة الرئيسة، وإضعاف توجهات من و أخرى، بعيدا عن قائمة ا
بـ"ا “القدوة لالحركة  بقائمة  االشتراك  القواعد،  في  المؤثرين  فتح  قادة  من  العديد  رفض  فيما  مرتدين"، 

 البرغوثي”، وأعلن آخرون انسحابهم منها. 
اللج فإن  العربي”  لـ“القدس  تحدث  الحركة،  في  قيادي  مصدر  أي  وحسب  تضع  تكن  لم  المركزية،  نة 

وشدد المصدر على أن البرغوثي والقدوة، لن   برغوثي إليها،م النضما حساب لقائمة ناصر القدوة، قبل ا
في   والتنظيمية  القيادية  والهياكل  باألطر  والمتمثلة  فتح،  لحركة  الصلبة”  “القاعدة  على  التأثير  يستطيعا 

مراسالت داخلية، خلف الحركة في معركة االنتخابات. وقد   المواقع والنقابات، والتي أعلنت وقوفها في
البرغوثي، عندما أحيطت اللجنة المركزية فجر األربعاء، علما بأن أنصار    قحركات الخفية لفري كشفت الت
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البرغوثي وخالل اللقاءات التي عقدتها اللجنة المركزية مع زوجته في رام هللا، كانوا يجرون اتصاالت مع  
 ل أكثر من في قطاع غزة، يتمتعون بثقل تنظيمي كبير، وأمضوا في سجون االحتالأسرى محررين 

التي  اعام   20  القائمة  في  المشاركة  على  موافقتهم  أخذ  أجل  األخيرة، من  التبادل  في صفقة  ، وخرجوا 
تلك   كل  رفضوا  غزة،  في  جيدا  المعروفين  األسرى  هؤالء  أن  غير  القدوة.  مع  تشكيلها  البرغوثي  ينوي 

يخرجوا عن  المحا لن  أنهم  بهم،  االتصال  فريق  وأبلغوا  واالتصاالت،  وأوالت  الحركة،  موقفهم   نقرارات 
سيكون دعم القائمة الرئيسة، وعدم الدخول بأي تكتالت تضر الحركة. كما لم يجد البرغوثي في قطاع  

 ح على قائمته. غزة، أي من قيادات فتح المعروفة، أو تلك التي تتبوأ مناصب قيادية، من يسانده ويترش
  2021/ 1/4القدس العربي، لندن، 

 
 ع اإلسالم السياسي أو "اإلسالموية السياسية"م  فتح لديها مشكلة القدوة: كل قوائم

إثر   الفلسطينية  الساحة  في  واسعا  جدال  القدوة،  ناصر  فتح،  حركة  في  السابق  القيادي  أثار  الجزيرة: 
السياسي”،   لما سماه “اإلسالم  قائمة منفصلة عن  تصريحات معارضة  ترأسه  يوم من إعالن  بعد  وذلك 

“فتح”، حركة  االنتخابات    قائمة  قناة الخوض  مع  متلفز  لقاء  خالل  الخميس،  القدوة،  وقال  لتشريعية. 
شكل  ( الفرنسية “كلنا، كل األطراف )الفتحاوية( الموجودة لديها مشاكل مع اإلسالم السياسي ب24)فرانس  

ة  واعتبر ناشطون تصريحات القدوة “عنصرية” وهجوم علني على المقاوم  عام أو اإلسالمية السياسية”.
الفلس فيه  ط اإلسالمية  بحاجة  هو  في وضع حساس  بأكمله  الفلسطيني  للشعب  من خاللها  ويسيء  ينية 

 للوحدة واالنسجام لمواجهة التحديات المختلفة.
   2/4/2021، .نتالجزيرة

 
 جهة نظره فقط حاتم عبد القادر: تصريحات القدوة تعبر عن و 

م السياسي" يعبر عن وجهة  الف القدوة من "اإلسأكد القيادي في حركة فتح، حاتم عبد القادر، أن موق 
األفكار   في  السياسي"  "اإلسالم  مع  نختلف  كنا  وإن  إننا  القادر:  عبد  وقال  فقط.  الشخصية  نظره 

الفلسطينية، وشريكا في معركة التحرر   والتوجهات إال أننا نحترمه، ونعّده جزًءا أساسيًّا من الحالة الوطنية
 الوطني.

 2/4/2021لإلعالم، المركز الفلسطيني 
 

 مروان البرغوثي مع الحوار مستمر  ..لن نسمح إطالقًا بإجراء االنتخابات دون القدس: فتح
قال عضو »اللجنة المركزية« لحركة »فتح«، حسين    رام هللا:،  5/4/2021الشرق األوسط، لندن،  ذكرت  
إجراءها«،    ة على األرض ستمنعفي المائة، وال توجد قو   100، إن حركته »ذاهبة لالنتخابات بنسبة  الشيخ
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ولن االنتخابات،  في  واحد  رقم  القدس  »موضوع  أن  أضاف  ثمن،  بأي  يكون  لن  ذلك  أن  نبيع    مؤكدًا 
االنتخابات«. أجل  من  بإجراء وأضاف    القدس  إطالقًا  نسمح  ولن  القدس،  دون  من  انتخابات    »ال 

بـ)صفق  تسليمًا  يمثل  ذلك  ألن  القدس،  دون  وباالنتخابات  القرن(  عاة  القدس  إلأن  ونوه  سصمة  رائيل«. 
الشيخ بأن »الحوار مستمر ومتواصل مع عضو )اللجنة المركزية( لحركة )فتح(، القائد مروان البرغوثي،  

 واحدة«.من أجل الحفاظ على وحدة الحركة وتماسكها والذهاب إلى االنتخابات في قائمة 
الفصائل الفلسطينية    نحد، إ يخ، مساء األقال حسين الش :  رام هللا،  4/4/2021قدس برس، وكالة  وأضاف  

وأضاف الشيخ،   بصدد صياغة موقف موحد إزاء مشاركة مدينة القدس المحتلة في االنتخابات القادمة.
تخابات بدون القدس )..( هذا  في تصريحات إذاعية "ال يوجد فلسطيني وال تنظيم واحد يقبل أن ُتجرى االن

 بديال عنه". موضوع سياسي ووطني بامتياز ال نقبل 
 

 زكي: تزاحم القوائم والكوادر دفعنا إلعادة النظر في قرارات سابقة للحركة  عباس
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، األحد، إن تزاحم الكوادر والقوائم    :خالد عمار-أريحا

لالن اتخذ المترشحة  التي  القرارات  في  النظر  إلعادة  رئيسًيا  دافَعا  كان  الستخابات،  في  الحركة  بق،  اتها 
 مركزية أو المجلس الثوري للحركة.كالمتعلقة بمنع ترشح أعضاء من اللجنة ال

بالصف   االلتزام  إعادة  إلى  األخرى  القوائم  في  المرشحين  فتح  أبناء  صحيفة،  مقابلة  في  عباس  ودعا 
وبدء للحركة.  الفتحاوي،  الثامن  للمؤتمر  أن  التحضير  المركزية،  اللجنة  عضو  الفاسد    وأضاف  "الواقع 

 طي الطليعة، والظروف الصعبة تخلق الناس الحقيقين".عي
  4/4/2021، القدس، القدس

 
 القدوة يصدر توضيحًا حول تصريحاته عن اإلسالم السياسي

هللا ال:  رام  ناصر  فتح،  حركة  من  المفصول  القيادي  االنتخابية،  أصدر  "الحرية"  قائمة  ورئيس  قدوة، 
السياسضيحًا حول تصريحاته ع تو  "اإلسالم  الوطني    ".ين  الملتقى  التي نشرها  القدوة  ووفق تصريحات 

الوحدة   استعادة  ونريد  اإلسالمية،  المقاومة  مع  الوطن  في  شركاء  "نحن  فيها،  جاء  والتي  الديمقراطي، 
حقيقية   ونريد شراكة  االنقسام،  لتجديد  وإنهاء  تسعى  التي  السياسية،  والصفقات  المحاصصة  عن  بعيدة 

ا وإشالوضع  ووجوهه،  خالل  كلقائم  من  الوطنية  والقضية  المواطن  خدمة  على  نتنافس  وقصوره،  الياته 
واألفكار". الرؤى  على  اإلسالموية    التنافس  من  المخاوف  تأتي  السياق،  هذا  "وفي  القدوة،  وأضاف 
طن  الصفقات الذي تم عقدها مؤخًرا، ونعتقد أنها تتعارض مع حق الموا  السياسية وارتباط األمر ببعض 

 تيار ممثليه ومحاسبتهم بطريقة ديمقراطية وشفافية ودورية".خالفلسطيني في ا
 3/4/2021، القدس، القدس
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 "الحكم االستبدادي"من   ًً عاما 15: االنقسام داخل فتح هو انعكاس لـ"لوموند"
على  إن االنقسام العميق الحاصل داخل حركة فتح ة “لوموند” الفرنسية، آدم جابر: قالت صحيف  -  باريس

الفلسطيني الذي مزقته خمسة عشر    ت ضوء االنتخابا العامة الفلسطينية؛ هو انعكاس للمشهد السياسي 
الصحيفة،  وفق  بالفساد،  السياسية  الطبقة  ابتليت خاللها  انتخابات،  دون  االستبدادي”  “الحكم  من  عاما 

ا(  معا  85محمود عباس )رت أن “انشقاق” األسير مروان البرغوثي ُيلقي بظالله على الرئيس  التي اعتب
 وهو في طريقه إلعادة انتخابه.

  2021/ 4/4، القدس العربي، لندن
 

 الزعارير: منع لقاء فتح التشاوري في القدس محاربة لبناء نموذج فلسطين الديمقراطي
المجلس   أمين سر  نائب  اعتبر  أرام هللا:  الزعارير،  فهمي  فتح  لحركة  من  االستشاري  عدد  احتجاز  ن 

ضاء إقليم حركة فتح في القدس هي إشارات مادية لتدخل االحتالل في  ع مة فتح وعدٍد من أ مرشحي قائ
 االنتخابات التشريعية الفلسطينية ومحاربة للديمقراطية الفلسطينية الواعدة.

الق في  فتح  وقيادات حركة  كوادر  الزعارير  موحيا  وعقود  يعانون طوال سنوات  الذين  العاصمة،  ن دس 
االحتالل التي    إجراءات  المادية  توالتضييقات  الفلسطيني  الوجود  ومقومات  عناصر  إلغاء  ستهدف 

القدس   سدنة  سيبقون  المقدسيين  أن  مؤكدًا  لتهويدها،  محمومة  محاوالت  في  القدس،  في  والمعنوية 
ركة الوطنية الفلسطينية، وأن ممارسة االنتخابات في القدس وحراسها، وفي المقدمة أبناء حركة فتح والح

 ركن أصيل في االنتخابات التشريعية.  ودعاية وانتخابا، ترشيحا
  6/4/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 .. انشقاق داخلي ومنافسة على الجمهور ذاته حجم االعتراضات بين قوائم فتح

"الت  باسم  الناطق  ديمتري قال  االعتراض  يار اإلصالحي"  أن حجم  "فلسطين":  ات على  دلياني: لصحيفة 
"الم الخوف سقائمة  حالة  عن  يعبر  "العاصفة"  عباس  محمود  السلطة  رئيس  قائمة  قبل  من  تقبل" 

واالرتجاف من قائمتنا التي تكتسح الضفة من تحت أقدامهم، ألنهم يعلمون أنهم ليسوا منافسين لنا في  
عكست  نا سّماه "حماقة" اعوا هذا الدعم الجارف بالضفة". واتهم القائمة الرسمية بارتكاب م غزة، ولم يتوق

عليها سلبيا. وبشأن طبيعة االعتراضات الموجهة ضد قائمة التيار اإلصالحي أكد أن هدفها "التشهير"،  
لموظفين مفصولي  واعتراضات  المتقاعدين،  أو  استدعاء ضباط مفصولين من عملهم  منذ  وتمثلت في  ن 

 ئهم إلى الكشوفات. الوظيفي بإعادة أسمسنوات ولم يتلقوا رواتبهم من السلطة عبر التالعب بالسجل ا
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 فتح الرسمية تبرر 
لكن رئيس المكتب اإلعالمي لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة "فتح" منير الجاغوب، قال: إن حركة  

المحس أصواتها  ولها  اإلصالحي،  التيار  تخشى  ال  لصحيفة  "فتح"  الجاغوب  وأضاف  عليها.  وبة 
طنين أن يعترضوا كما يرونه مناسبا، ليس خشية  اق قانوني لكل المو "فلسطين": "موضوع االعتراضات ح

من أحد، بل للتوضيح للشارع من هي القوائم المرشحة، وما هي أساليبها في العمل السابق، ومن هذا 
اضات كبيرة" على قائمة )العاصفة(، وتابع: "نحن ال  المنطق جاء موضوع االعتراض". وأقر بوجود "اعتر 

ية الرأي والتعبير وله عالقة بمراحل العملية االنتخابية، وأي مواطن  ر ن األمر مرتبط بحنحزن من ذلك أل
 يستطيع ممارسته ونحن قدمنا أيضا اعتراضات على كتل أخرى" وفق تعبيره.

 12/4/2021فلسطين أون الين، 
 

 سعلى عدم عرقلة إجراء االنتخابات في القد "إسرائيل"ار ن هي إلجبالمعركة اآل: الرجوب
هللا بحشد  أأعلن  :  رام  القيادة  استمرار  الرجوب،  جبريل  الفريق  فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  سر  مين 

الضغوط اإلقليمية والدولية على إسرائيل إلجراء االنتخابات في كافة األراضي الفلسطينية بما فيها القدس  
 تلة، مشددًا على أن إجرائها فيها "حق فلسطيني غير قابل للنقاش". المح

الرجوب أن القدس،   وَأضاف  المعركة اآلن هي إلجبار إسرائيل على عدم عرقلة إجراء االنتخابات في 
 مشيرًا إلى وجود إجماع دولي على ضرورة إجرائها، وبأن ال أحد يبحث عن سلم لالحتالل.

القيادة تع  الرجوب إن  أنه لن يك  مل على أساس أن االنتخابات وقال  ون  ستجرى في مواعيدها، مضيفًا 
 اللتزامات الوطنية. اهناك تالعب في 

 13/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اعتقال المرشحين في القوائم االنتخابية تدين  فتح
ي  فلسطينيين، وقال رئيس المكتب اإلعالم أدانت حركة »فتح« اعتقال المرشحين ال:  كفاح زبون   -  رام هللا

اعتقال المرشحين في القوائم االنتخابية الفلسطينية من قبل   ن، منير الجاغوب، إلمفوضية التعبئة والتنظيم
االحتالل جزء من حملة عدوانية الهدف منها إفشال االنتخابات، مشددًا على أن هذه االعتقاالت »لن  

وقيادتنا وفصائلنا   المعد  تمنع شعبنا  البرنامج  والسير على  لالنتخابات  التحضير  االستمرار في  من  من 
االنت  لجنة  إلفشال  خقبل  اإلسرائيلية  المحاوالت  كل  رغم  أنفسهم  ترشيح  في  المعتقلين  واستمرار  ابات، 

 العملية«.
 14/4/2021، الشرق األوسط، لندن
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 شحنا للرئاسة القدوة من غزة: إجراء االنتخابات أمر حتمي ومروان البرغوثي مر 
طي، بعد وصوله إلى قطاع غزة  اقى الوطني الديمقر ناصر القدوة رئيس الملت قال :محمود أبو عواد  -  غزة

فكرة   بشأن  التحفظات  كل  من  "بالرغم  االنتخابية  قائمته  مقر  وصوله  لدى  البري،  رفح  معبر  عبر 
بشأن االنتخابات، إال أن شعبنا  االنتخابات تحت االحتالل والكثير من المسائل الغامضة والمشكوك فيها  

ه في االنتخاب"، مشدًدا على ضرورة أن تجري  قحقه الديمقراطي وح حسم النقاش باتجاه ضرورة ممارسة  
وقال "بصفتي مرشحًا ورئيس قائمة أرى إجراء    االنتخابات في القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين. 

ال للمصالح  جًدا  ومهمًا  حتميًا  أمرًا  وشعبنا".االنتخابات  الفلسطينية  تضم    وطنية  قائمته  أن  إلى  وأشار 
شحين، وهي القائمة الوحيدة التي لديها مرشحون للمجلس التشريعي، ر من المرشحات والم  مجموعة مهمة

 ومرشح للرئاسة وهو مروان البرغوثي". 
لم أقل أبًدا   وأشار إلى تصريحاته حول اإلسالم السياسي، قائاًل: "لم يحدث أي تراجع، وأنا في تصريحي

.. هناك جهد من جانبنا وكل  ةتمس المقاومة وغز   أي كلمة تمس اإلسالم الحنيف وديننا، ولم أقل كلمة
قضايا   على  والتركيز  أي خالفات،  لتجاوز  والشعبية  والجهاد  في حماس  اإلخوة  ذلك  في  بما  األطراف 

 االتفاق".
 14/4/2021القدس، القدس، 

 
 بعد مبادرة تأجيل االنتخابات  ى فتحردود أفعال متضاربة بصفوف أسر 

ات من أسرى حركة "فتح" كشف عنها "العربي الجديد" مساء  د ال على مبادرة قياتتوالى ردود األفع: رام هللا
القدس،  في  إجراءها  اإلسرائيلي  االحتالل  منع  بسبب  التشريعية،  االنتخابات  تأجيل  وتقترح  الجمعة، 

نتخابات بحيث يتم اختيار الرئيس ونائبه على الطريقة األميركية، وإصدار مرسوم رئاسي بتعديل قانون اال
مح ترشيح  يتيح  للرئيس  مبما  نائبًا  البرغوثي  مروان  األسير  بـ"فتح"  والقيادي  مجددًا،  للرئاسة  عباس  ود 

 الحًقا. 
األسرى   شؤون  هيئة  رئيس  نفى  حيث  "فتح"،  أسرى  صفوف  في  التخبط  تلك  األفعال  ردود  وتظهر 

ال فوالمحررين  جاء  ما  الجديد"، صحة  لـ"العربي  حديث  في  بكر  أبو  قدري  وقال:فلسطينية  المبادرة،   ي 
أنهم  أسماؤهم  وردت  الذين  األسرى  مع  وتواصلنا  المبادرة،  تلك  فيه  وردت  الذي  البيان  على  "اطلعنا 

البيان".    أصدروا ووقعوا البيان، لكنهم نفوا أن يكون لهم عالقة به حيث أكدوا أنه تم الزج بأسمائهم في
وأصدرت الهيئة   االحتالل.  ن حركة "فتح" في سجو وأشار إلى أن أولئك األسرى هم أفراد ال يمثلون تنظيم  

التنظيمية ألسرى "فتح" في سجن النقب بيانًا، قالت فيه: "بالنسبة للمبادرة التي تم إرسالها لإلخوة للجنة 
ية ضيقة، فإننا في الهيئة التنظيمية بسجن  المركزية لحركة فتح وما تحمله من مخارج تخدم مصالح فئو 

 مله من أفكار وهمية واهية ال تصب في مصلحة الحركة".حذه المبادرة وما تالنقب ننفي تأييدنا له
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وكشف "العربي الجديد" في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن مبادرة ألسرى من حركة "فتح" تم تقديمها  
"فتح"،   لحركة  المركزية  واللجنة  االحتالل لعباس  منع  بسبب  التشريعية،  االنتخابات  تأجيل  وتقترح 

القاإلسرائي في  إجراءها  اختيار  د لي  يتم  بحيث  االنتخابات  قانون  بتعديل  رئاسي  مرسوم  وإصدار  س، 
 الرئيس ونائبه على الطريقة األميركية. 

المحاكمين "فتح"  أسرى حركة  بعض  فإن  الجديد"  "العربي  إلى  التي وصلت  المعلومات  بفترات    وحسب 
قاموا بإرسال المبادرة إلى    ،ع "العربي الجديد"طويلة والمعروفين بقربهم من البرغوثي، والذين تواصلوا م

عباس وعضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ، حيث وعد الرئيس الفلسطيني بطرح المبادرة على  
 أعضاء المركزية باجتماعها القادم.
إرسال تم  "لقد  المصادر:  األسير    وتابعت  إلى  المبادرة  البرغوثي  نسخة من  في  روبانتظامروان  ما رده"، 

تواصاًل تم بين عضو المركزية الشيخ والبرغوثي في األيام الثالثة الماضية حيث لم    نلمصادر أأكدت ا
 ُيصر للتوصل ألي اتفاق في هذا الصدد. 

  18/4/2021العربي الجديد، لندن، 
 

 دس نتخابات التشريعي من مدينة القفتح تدين اعتقال مرشحي الحركة ال 
ا :  رام هللا "فتح"  حركة  االحتالأدانت  قوات  في عتقال  القدس  مدينة  عن  الحركة  مرشحي  اإلسرائيلي  ل 

الموحد،   اليسار  قائمة  عن  النتشة  ورتيبة  قوس،  وناصر  األعور،  أشرف  التشريعي  المجلس  انتخابات 
ح" أن هذه الممارسات توأكدت "ف  ة في القدس.ومنعهم من عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطني

ستيالء على مدينة القدس وتصفية الوجود الفلسطيني فيها  الئيلي الهادف إلى اجزء من المخطط اإلسرا
وفق مخطط "صفقة القرن"، مؤكدة أن كل هذه اإلجراءات لن ترهبنا ولن تمنعنا من التمسك بحقنا الثابت  

ة  تجري االنتخابات في مدينة القدس ترشحا وانتخابا ودعاية انتخابي  بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين، وأن
 ية أخرى. نكأي مدينة فلسطي 

 17/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 القواسمي: حديث البعض عن التذرع بالقدس لتأجيل االنتخابات معيب 
قواسمي، إن حديث البعض عن التذرع بالقدس  رام هللا: قال المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة ال

االتفاق والوحدة وليس الخالف. وتابع القواسمي، في بيان    لقدس مكان معيب، فابات أمر  لتأجيل االنتخا 
الوحدة  وتكريس  االنتخابات  إلنجاح  فرصة  أجل  من  وتناضل  تبحث  فتح  حركة  "إن  اإلثنين،  صحفي، 

واحد، ولكن دون أن يكون ذلك على حساب المكانة القانونية  الوطنية وسلطة القانون الواحد في الوطن ال 
تكون معركة القدس موحدة تجاه الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على   ية للقدس، ويجب أنوالسياس
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العملية الديمقراطية في القدس كما جرى تماما في االنتخابات السابقة، وال يجوز مطلقا أن تكون القدس  
 بأي شكل من األشكال".  سببا للخالف الداخلي

  19/4/2021ا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف
 

 عالول: اإلعداد لعقد االنتخابات التشريعية في األراضي الفلسطينية مستمر بقوة لا

االنتخابات    -القدس   لعقد  اإلعداد  أن  امس،  العالول،  محمود  فتح  حركة  رئيس  نائب  أكد  "األيام": 
األ في  "التشريعية  إن  هللا،  رام  في  للصحافيين  وقال  بقوة.  مستمر  الفلسطينية  اإلعداد راضي  عملية 

تخابات مستمر بقوة على أن تتم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس كما نص المرسوم الرئاسي  نلال
ومهم   أساسي  "أمر  الثالث  الفلسطينية  المناطق  في  االنتخابات  إجراء  أن  العالول  واعتبر  ذلك".  بشأن 

 إلتمامها". 
 21/4/2021األيام، رام هللا، 

 
 ل واجهت استعصاء باختيار المرشحينئلالنتخابات والفصاالعالول: فتح من سعت 

رام هللا: أكدت حركة فتح على إصرارها للسعي قدما نحو اجراء االنتخابات العامة كحق واستحقاق ألبناء  
. هذا التأكيد جاء على لسان نائب رئيس حركة  الشعب الفلسطيني رغم كل معوقات االحتالل اإلسرائيلي 

 عالول. لالنتخابية محمود افتح ورئيس قائمتها ا 
وقال إن حركة فتح هي التي سعت إلجراء االنتخابات وجابت العواصم لسنوات في سبيل اقناع الفصائل  

شحيها أو  بضرورة هذه العملية. وأشار إلى أن كافة التنظيمات مرت بعمليات استعصاء في اختيار مر 
اخرى ومن بينها حركة فتح    حم األجيال واسباب تحالفاتها بسبب طول مدة غياب العملية الديمقراطية وتزا 

 أيضا. 
  2021/ 22/4اإلخبارية،  وكالة معاً 

 
 االحتالل  : ال تأجيل لالنتخابات وال ننتظر ردّ فتح
اال   -  غزة إجراء  في  قدما  المضي  عزمها  على  "فتح"  حركة  شددت  صقر:  الفلسطينية  أحمد  نتخابات 

االحتالل التي يضعها  المعيقات  مدينإلا  العامة، رغم  المتحدث    ةسرائيلي في  المحتلة.  وأوضح  القدس 
الرسمي باسم حركة "فتح"، القيادي حسين حمايل، أن "موضوع تأجيل االنتخابات جرى فيه لغط كثير  

اللجنة   عن  رسمي  موقف  صدر  لفتح،  وبالنسبة  السابقة،  الفترة  في في  قدما  سنمضي  بأننا  المركزية، 
 نتخابات". عملية االنتخابات، وال تأجيل لال
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ف لـ"عربي  يونبه  تصعيدا 21تصريح خاص  وشاهدنا  لالنتخابات،  معيقات  تحاول خلق  "إسرائيل  بأن   ،"
كبيرا في األيام القليلة الماضية في مدينة القدس الشريف، وشمل ذلك: االعتداءات، ومنع االجتماعات  

إقليم حركةوالم مستمر    لفتح في القدس بشك  ؤتمرات الصحيفة، واعتقال مرشحين، إضافة لتهديد قيادة 
 عبر استدعاءات واعتقاالت ومضايقات لكادر الحركة في القدس". 

إجراء   أمام  االحتالل  يضعها  التي  للمعيقات  الفلسطينية  والقيادة  "فتح"  حركة  استسالم  إمكانية  وعن 
؛ نحن ال ننتظر  هم بالنسبة لنا، أن تجرى االنتخابات رغم أنف االحتالل، وللتوضيحاالنتخابات، قال: "األ

 د مع االحتالل، فالقدس مدينة فلسطينية تحت االحتالل". ر ال
وتابع: "يخرج البعض من هنا أو هناك ليقول إن القدس ذريعة للبعض في تأجيل االنتخابات، وهذا كالم 

الكالم، ألن هذه القدس، ومن كانت القدس بعظمتها ذريعة له،  غير صحيح، ومن العيب أن يطرح هذا  
 وطني أكبر وال إخالص وطني وال ذريعة أكبر من القدس".  فد أنه ال يوجد موقفأعتق

 23/4/2021، "21عربي"موقع 
 

 : قرار تأجيل االنتخابات على طاولة عباس قيادي بفتح
اولة  أجيل االنتخابات العامة يوجد حاليا على طأكد قيادي بارز في حركة "فتح"، أن قرار ت:  أحمد صقر

وعن وجود قرار فعلي بتأجيل االنتخابات، أكد عضو المجلس    طينية محمود عباس.رئيس السلطة الفلس
الرئيس   طاولة  على  "القرار  أن  القادر،  عبد  حاتم  األسبق،  القدس  شؤون  ووزير  "فتح"،  لحركة  الثوري 

جديدة" أخرى  تطورات  انتظار  في  لـ"عربي  .عباس،  خاص  تصريح  في  تأجيل 21وأوضح  "قرار  أن   ،"
لم  الطاولة"  االنتخابات  ليس حازما بشأن قضية    ،يسحب عن  األوروبي واألمريكي  "الموقف  أن  مضيفا 

 االنتخابات، وال الضغط على إسرائيل".  
تأجيل   مع  التحرير  منظمة  فصائل  من  العديد  معلومات،  من  لدي  ما  "بحسب  القادر:  عبد  وأضاف 

اك فصائل ناء االنتخابات، وهالنتخابات، وأيضا حركة فتح قد تكون منقسمة بين مؤيد ومعارض إلجر ا
بالتأجيل". معنية  المنظمة  في  بعد    صغيرة  بالتأجيل،  أيضا  معني  الفلسطيني  اليسار  أن  "كما  وأضاف: 

 حالف جديد".ما يمنحه التأجيل فرصة أخرى لصياغة ت بفشله في التواصل التفاق على قائمة واحدة، ور 
 25/4/2021، "21عربي "موقع 

 
 : ال انتخابات بدون القدسائياً هن  فتح تتخذ موقفاً اللجنة المركزية لحركة  

تم االتفاق    -  رام هللا  -  غزة تنفيذ ما  المركزية لحركة فتح، على أهمية  اللجنة  العربي”: أكدت  “القدس 
العامة االنتخابات  إلجراء  الفلسطينية  الفصائل  بين  الرئاسية    عليه  المراسيم  حددتها  التي  الجداول  وفق 

كزية شددت على أن ذلك مرتبط منذ البداية بأن القدس وأهلها  ر ص. لكن اللجنة المالصادرة بهذا الخصو 
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في “قلب العملية االنتخابية”، وبدون إجرائها داخل المدينة المقدسة ترشيحا ودعاية وانتخابا، “فلن تكون  
ا وقالت  انتخابات”.  عباس:هناك  محمود  الرئيس  برئاسة  اجتماعها  بعد  بيان  في  المركزية  “إن    للجنة 

لتنفيذ ما سمي بصفقة القرن، د القدس عاصمة   ولتنا األبدية، وعدم إجراء االنتخابات فيها يعني العودة 
التي أفشلها الصمود الفلسطيني الرسمي والشعبي”. وأكدت مركزية فتح أن “القدس الشرقية عاصمة دولة  

أفلسط البطولية  ووقفتهم  المدينة،  أهالي  بصمود  مشيدة  أحمر”،  خط  هي  االحتالين  همجية  ،  لمام 
 وتمسكهم بالمشاركة في االنتخابات كجزء ال يتجزأ من شعبنا الفلسطيني. 

 26/4/2021القدس العربي، لندن، 
 

 األحمد: ال انتخابات تحت االحتالل وُأجبرنا على تكرارها
االنتخابات،   ة فتح عزام األحمد: "لقد ُأجبرنا على تكرار عمليةالمركزية لحرك  قال عضو اللجنة:  رام هللا
االحتالل". توفي   تحت  االنتخابات  بإجراء  حركة  تقوم  أن  يمكن  ال  العالم  في  التحرر  حركات   اريخ 

  وأضاف، "لكن إذا كان هناك اتفاق يتم إجراء االنتخابات مرة واحدة في حال كانت لمرحلة انتقالية، ولكن 
االعتر  تعني  االتفاقات  هذه  خارج  االحتالل  تحت  االنتخابات  االحتالتكرار  بشرعية    وتكريسه".   لاف 

وأوضح األحمد: "بعد استشهاد )أبو عمار( اضطررنا إلى إجراء انتخابات رئاسية، وحاليًا نعيش تعقيدات 
 في القضية الفلسطينية، وهم يريدون بقاء السلطة، ولكن أقول ليس بمقاييسهم". 

  27/4/2021، القدس، القدس
 

 ته سلبية اارتدادخالد: تأجيل االنتخابات ال مبرر له و 
السياسي    :بلسان المكتب  الفلسطينية، عضو  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  خالد، عضو  تيسير  قال 

الرئاس انتخابات  وبالتالي  الفلسطيني،  التشريعي  المجلس  انتخابات  تأجيل  إن  الديمقراطية:  ة  للجبهة 
الفلسطيني، في المواعيد المحددة لها   ه، ومن شأنه أن  لال معنى وال مبرر  وانتخابات المجلس الوطني 

يترك ارتدادات عكسية على الرأي العام الفلسطيني، الذي عبر بأشكال متعددة عن ترحيبه بها واستعداده 
 . طال انتظاره  لخوضها والمشاركة الواسعة بها باعتبارها استحقاقًا دستوريًا ديمقراطياً 

 27/4/2021، القدس، القدس
 
 بتأجيل االنتخابات  ساحمناع تح حاولت إققيادات في ف": األخبار"

المدهون -  غزة حاولت    :رجب  »فتح«  في  قيادات  أن  »حماس«،  في  مصادر  من  »األخبار«،  علمت 
لمحتّلة، فيما طلبت  طوال األسبوع إقناع األولى بتأجيل االنتخابات بذريعة منع االحتالل لها في القدس ا

وهو ما رفضته »فتح« بحجة أنه    ّدي رفض االحتالل،»حماس« االتفاق على آليات إلجرائها هناك وتح
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سيؤّثر في عالقتها مع العدو الذي قد يعود إلى فرض عقوبات عليها ويمنع تحويل األموال إلى السلطة، 
ف »الفتحاوي« الداخلي قائمًا، وتحديدًا على األمر الذي سيدخلها في أزمة جديدة. بالتوازي، ال يزال الخال

ت سُتفقد »فتح« الكثير من مكاسبها، وسُتعّزز أشخاصًا بعينهم  افريق أن االنتخاب  خالفة عباس، إذ يرى 
داخل الحركة، وهو ما كشفته مصادر قالت إن عضو »اللجنة المركزية« لـ»فتح«، جبريل الرجوب، ال  

ن  ت في موعدها، فيما يعارضه عزام األحمد وماجد فرج اللذان يجدان أيزال مصّرًا على إجراء االنتخابا
 عامًا.  85مكانة الرجوب ليكون خليفة لعباس الذي يبلغ من العمر  زاالنتخابات تعزّ 

 28/4/2021، بيروت، األخبار
 

 العالول: االنتخابات دون القدس خيانة وجريمة وهذا أمر محسوم 
هللا حركة  :  رام  رئيس  نائب  العالول،  اعتبر  محمود  خيانة  "فتح"  القدس  دون  االنتخابات  الى  الذهاب 

امتوج عن  وكشف  رغم  ن ريمة،  القدس  في  االنتخابات  حول  اجابة  أي  اعطاء  من  االحتالل  سلطة  اع 
مخاطبتها رسميا من جهات اوروبية وإقليمية وأطراف اخرى تعهدت بعمل كل ما يلزم لمنع عرقلتها في  

في  القدس. العالول،  م  وأضاف  "اذاعة  مع  والجهحديث  الحراك  مدى  يدرك  "الكل  األربعاء:  د وطني"، 
والدبلو  فيها  مالسياسي  بما  الغربية،  الضفة  في  االنتخابات  اجراء  الى  للوصول  القيادة  تبذله  الذي  اسي 

 العاصمة المحتلة القدس، وقطاع غزة، مؤكدا اتفاق الكل الفلسطيني على قضية االنتخابات في القدس.
جرائية  ا، وليست فنية، او  أن االنتخابات في العاصمة المحتلة قضية سياسية وسيادية  أكيد علىوجدد الت

 كما يحاول البعض الترويج، باإلضافة إلى البعد الديني والروحي. 
  28/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إلجراء حوار وطني حالة انعقاد دائم ومصر سترسل دعوات ب فتح العالول: مركزية

ركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل  مالول إن اللجنة القال نائب رئيس حركة "فتح" محمود الع:  رام هللا
والتصدي  واالستيطان،  شعبنا،  على  المتواصلة  االحتالل  اعتداءات  من  األرض  على  يجري  ما 

لداخلي، فضاًل عن الحراك السياسي  للمخططات اإلسرائيلية، اضافة الى بحث القضايا الحركية والوضع ا
عالول في حديث إلذاعة صوت فلسطين، الثالثاء، ان  لضاف اأو  فلسطينية.العربي والدولي تجاه القضية ال

اللجنة المركزية شكلت لجانا لمتابعة تفصيلية لكل القضايا المطروحة للنقاش مشيرا الى أن هناك تواصال 
ع الفلسطيني والملف الداخلي، مؤكدا ان مصر سترسل دعواتها فلسطينيا مع الدول العربية لبحث الوض

 في القاهرة لكن لم يتم تحديد المواعيد حتى اآلن. ل حوار وطني للفصائ إلجراء
 1/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
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 حريصة على لم الشمل الفلسطيني والخروج من حالة المراوحة السياسية الحركة فتح: 
فتح لـ”القدس   نة المركزية لحركة“القدس العربي”: قال الدكتور صبري صيدم نائب أمين سر اللج  -  غزة

باتجاه   الفلسطيني، والخروج من حالة المراوحة السياسية،  العربي”، إن حركته “حريصة على لم الشمل 
وأكد صيدم   لتحرير”.إعادة اإلعمار، بعد لملمة الشمل الفلسطيني، وتوحيد الرؤي وإنعاش دور منظمة ا

الذي تريد  المستقبل  التركيز على  دا  أن فتح نريد  “الهدف ئ فيه “حل سياسي  م، وليس هدنة”، وأضاف: 
وأشار القيادي في    ليس فقط وقف إطالق النار، وإنما وقف حالة الحرب المستمرة، واستمرار االحتالل”.

اوي وموقف فصائلي يجمع عليه الجميع،  حركة فتح إلى أن هذا األمر “لن يأتي إال من خالل موقف فتح
 ، وقادر على رفع الصوت”.د وي موحيكون الفتحاتجاه إنهاء هذا المشهد حتى 

وسألت “القدس العربي” نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، عن ملفات البحث في القاهرة، تجاه  
اتجاهات”، وت يدور في عدة  “الحديث  الفلسطيني، قال:  الوطنية أحد لملمة الشمل  الوحدة  ابع: “حكومة 

أهمية حسم األمر الفلسطيني في القاهرة، “حتى    ىخيارات”، مشددا علالخيارات، وحكومة الوفاق أحد ال
جاهز”. أصبح  الفلسطيني  بأن  دولية  قناعة  هناك  اإلعمار”    تكون  إعادة  ملف  “تسيس  أن  على  وأكد 

و  سيجهضه،  ربما  ذلك  أن  إلى  الفتا  كبيرا،  خطأ  هذه  سيكون  ثمن  الفلسطيني  الشعب  الثمن  سيدفع 
 المراوحة.

  2021/ 3/6، ندنالقدس العربي، ل
 

 اس مستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بع

رام هللا: قال مصدر في السلطة الفلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستعد لتشكيل حكومة  
و  الفلسطينية  المؤسسات  توحيد  أجل  من  فورًا،  وطنية،  غزة،  وحدة  قطاع  إعمار  إعادة  على  فورًا  العمل 

الوقت. وشدد المصدر لـ»الشرق األوسط« على »أن الرئيس    اكثر إلحاحًا في هذ باعتبار ذلك المسألة األ
مستعد إلجراء انتخابات عامة فور أن تسمح إسرائيل بذلك في القدس«، مضيفًا، أن تشكيل حكومة وحدة 

الفتحاوي   الوفد  أعمال  جدول  رأس  المسؤولين  على  مع  مناقشات  ويجري  السبت  للقاهرة  سيذهب  الذي 
 األخرى.  لووفد حماس والفصائالمصريين  

 8/6/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 وفد فتح يصل القاهرة.. العنوان األبرز إنهاء االنقسام برؤية حكومة موحدة
الهور الرجو :  أشرف  جبريل  من  كال  يضم  فتح،  حركة  من  وفد  القاهرة  إلى  اللجنة غادر  سر  أمين  ب 

وأحمد  فتوح  اللجنة روحي  ال   حلس.  المركزية، وأعضاء  إياد نصر  لـ”القدس  نوقال  فتح  باسم حركة  اطق 
العربي” إن الحوارات في القاهرة ستركز على التوصل لرؤية فلسطينية للمرحلة القادمة، وأبرزها تشكيل  



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  النتخابات الفلسطينيةتطور ملف المصالحة وا
 

 358                الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

لقاء   إلى  الوصول  أجل  من  توافق،  حكومة  أو  وطنية  وحدة  بصفر خالفات  حكومة  الموسع،  الفصائل 
عل التوافق  يجري  ما  اداخلية، إلقرار  بالشراكة مع  القاهرة ستبحث في   فصائل.ليه،  لقاءات  أن  وأوضح 

تكون   ال  سريع،  بشكل  اإلعمار  تضمن  آلية  إلى  والوصول  غزة،  إعمار  ملف  بينها  من  عدة،  ملفات 
وأشار إلى أن اللقاءات ستبحث    إلسرائيلي. ، والتي تخضع للمزاج ا2014كسابقتها التي أقرت في العام  

التهدئة، الفت فتحأيضا ملف  أن حركة  إلى  وإدامة   ا  التهدئة سببا في تعزيز  أن تضحي شروط  ترفض 
 االنقسام. 

 2021/ 8/6، القدس العربي، لندن
 

 فتح: شروط حماس الجديدة وراء تأجيل حوار القاهرة

ع  فتح  لحركة  الثوري  المجلس  أكد عضو  كا رام هللا:  الجديدة  أن شروط حركة حماس  عبدهللا  نت بدهللا 
رات العامة المصري حوار القاهرة، الذي كان من المقرر عقده غدًا بتأجيل جهاز المخا السبب الرئيس في

السبت، بين جميع الفصائل الفلسطينية بحضور مصري. وقال عبدهللا، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“:  
لى النظام السياسي الفلسطيني، وفرض نفسها على منظمة التحرير، إن حركة حماس تسعى للهيمنة ع

لل  بل دور  أي  فكرة  موإقصاء  ابتدعت  ”حماس  أن  إلى  مشيرا  الفلسطينية،  السياسية  الساحة  في  نظمة 
 القيادة المؤقتة للشعب الفلسطيني كخيار بديل عن منظمة التحرير“. 
ا أجل  من  مجحفة  شروطًا  وضعت  حماس  أن  عبدهللا  إجراء  وأوضح  أبرزها  األخير،  الوطني  لحوار 

المجل وانتانتخابات  الوطني  مؤقس  قيادة  لخاب  جديدة لتة  فصائل  إضافة  جانب  إلى  الفلسطيني،  شعب 
وقت الحق،   إلى  نقطة خالفية  أي  وتأجيل  عليها  المتفق  النقاط  من  والبدء  الوطني،  للحوار  لها  موالية 

 جهود المصالحة والعودة إلى المربع األول.معتبرا أن ذلك سيؤدي في نهاية األمر إلى فشل 
"القيا اختزال ادة فوجئت بشروط حم وأضاف عبدهللا:  فعله هو  ما تحاول حماس  أن  ويبدو  الجديدة،  س 

 القضية الفلسطينية في قطاع غزة ومواجهتها العسكرية األخيرة مع إسرائيل". 
 11/6/2021موقع إرم نيوز، 

 
 اإلدارية" رها تعيين رئيس جديد لـ"اللجنة: حماس ُتصر على االنفصال بقرافتح

ياد نصر، إن حركة حماس ُتصر على االنفصال والبعد عن  ا"فتح"  باسم حركة    قال المتحدث :  رام هللا
وأضاف نصر في   الوحدة الوطنية من خالل تعيين رئيس جديد للجنة االدارية الحكومية في قطاع غزة. 

أن   اإلثنين،  فلسطين"،  "صوت  إلذاعة  تشكلهذه  حديث  لتحقيق    انحرافا"  الخطوة  المصري  الجهد  عن 
الوطني الدولي في إعادة إعمار قطاع    وإضعاف  االنقسامة وانهاء  الوحدة  المجتمع  أمام  الوطني  الموقف 

غزة ومواجهة االحتالل". وأكد أن قرارات حماس ال تساعد في البناء على حالة الصمود لشعبنا والتصدي  
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 ة للوقت.زة، وال تخدم المشروع الوطني بمثل هذه القرارات التي تعتبر مضيعآلثار العدوان في قطاع غ
حركة "حماس"، إلى إعادة حساباتها والعودة الى طاولة الحوار الوطني الذي ترعاه القيادة    ،ودعا نصر

 االنقسام.  إلنهاءبرئاسة الرئيس محمود عباس، 
 14/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ائل اللواء أكرم الرجوب: عباس قرر تشكيل لجانًا للتواصل مع الفص

الفلسطيني محمود    رام هللا: قال اللواء أكرم الرجوب، عضو المجلس الثوري لحركة »فتح«، إن الرئيس 
و»الجهاد  »حماس«  حركتا  فيه  بما  الفلسطينية،  الفصائل  مع  للتواصل  لجان  تشكيل  قرر  عباس 

ا أجل  من  وعلى  اإلسالمي«،  الفلسطينية  الثوابت  قاعدة  على  وطنية  وحدة  اتفاق  إلى  قاعدة  لوصول 
 لية. جاء ذلك خالل اجتماعات المجلس في دورته الثامنة التي حضرها عباس. و الشرعية الد 

 24/6/2021الشرق األوسط، لندن، 
 
 ثوري فتح": االستمرار بالحوار الوطني إلنهاء االنقسام "

الث المجلس  أكد  هللا:  الوطنيرام  التحرير  لحركة  الدورة  وري  أعمال  ختام  في  )فتح(  الثامنة    الفلسطيني 
ولها  تالجتماعا  الوطنية  والبوصلة  األبدية  عاصمتنا  تبقى  القدس  أن  هللا،  رام  مدينة  في  عقدت  التي  ه 

الوحدة  وتحقيق  االنقسام  إلنهاء  الوطني  بالحوار  واالستمرار  الفلسطيني،  العربي  الشعب  يتوحد  وعليها 
مواقع، وتوسيع  لالشعبية وفي كل ا  لسياسية والجغرافية للوطن، وانخراط كافة أطر الحركة في المقاومةا

وتطوير   إنجاح  سبل  بتوفير  قرارات  واتخذ  المحافظات،  كافة  في  االستيطاني  االستعمار  مع  االشتباك 
 األداء في كل المواقع. 

الت هيئة  تشكيل  منها  هامة  تنظيمية  قرارات  المجلس  التنظيمي  واتخذ  العمل  اداة  لتوحيد  والتنظيم  عبئة 
آليا انتخاب  وتعديل  الحت  وااالطر  االجركية،  قاعدة  على  الداخلية  المصالحات  الحركة  راء  بأطر  لتزام 

ووضع  وقراراتها. بشأنها  تفصيلية  قرارات  واتخذ  والوطنية  الحركية  القضايا  كافة  الثوري  المجلس  وناقش 
ة  عدى ثالثة أشهر إلكمال تنفيذها، كما شكل لجنة من أعضاء في اللجنآليات للتنفيذ وجدول زمني ال يت

 في المجلس الثوري ومن المجلس االستشاري لمتابعة التنفيذ. المركزية وأعضاء
وقرر المجلس الثوري باإلجماع جعل اجتماعاته مستمرة وفي دورة انعقاد دائم، وكانت القرارات المعتمدة  

ال العمل  محددات  القدس،  كل  حول:  وحل  غزة  في  الوضع  الحركة،  مالية  الحركي،  اإلعالم  سياسي، 
 حي الميداني، العالقات الخارجية، الحكومة والتحديات المطلوبة.اكاالت والفعل الكفاإلش

 http://www.wafa.ps/Pages/Details/26789ولالطالع على نص البيان: 
   24/6/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 االنقسام ال إعمار بدون تحقيق الوحدة وكل شيء يحل من خالل انهاء: األحمد
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام األحمد، الخميس، إن  :  رام هللا

هناك حرب نفسية منظمة تقودها الحركة الصهيونية مع أعداء الشعب الفلسطيني وقد نجحوا لألسف في  
شع بها  يمر  التي  اليأس  من  الحالة  لهذه  أوصلونا  مما  البعض  االحمد   بنا.اختراق  حديث    وأوضح  في 

صوت الوطن، أن االنقسام شيء غريب عن الجسم الفلسطيني ومنطق التحرر الوطني وال أؤمن    إلذاعة
 بمقولة طرفي االنقسام بل هو طرف واحد من قبل من قام به. 

الضفة   أن مشاكل  االحمد،  لنمع االحتالل وحصار  وأكد  أن    تنتهي ونحن  غزة  الى  منقسمون، مشيرا 
الضفة الغربية ولم تحل قضيتهم حتى اليوم وهذا الملف وكافة المشاكل لن تحل    في  2005ك تفريغات  هنا

وبين االحمد أن السلطة موقفها ثابت بخصوص إعادة اعمار قطاع غزة وذلك من   دون انهاء االنقسام.
وكل شيء يحل    سطينية برئاسة اشتية، مشددا على أنه ال إعمار بدون تحقيق الوحدةخالل الحكومة الفل

 ل انهاء االنقسام والمطلوب فقط تنفيذ ما تم االتفاق عليه مع حركة حماس. المن خ
 12/8/2021اإلخبارية،  سماوكالة 

 
 لن يتم منع حماس من المشاركة في االنتخابات في الضفة  :الرجوب
  ي محلية استحقاق وطن أن االنتخابات ال ،اللجنة المركزي لحركة فتح جبريل الرجوب ين سر أكد أمرام هللا: 

شعبنا. أبناء  منع    لكافة  يتم  لن  أنه  مؤكدا  غزة.  في  المحلية  االنتخابات  بإجراء  للسماح  حماس  ودعا 
 حماس من المشاركة في هذه االنتخابات في الضفة حتى لو منعتها في غزة. 

االنتخاب تأجيل  اوحول  قال  التشريعية،  التات  االنتخابات  بتأجيل  فتح  في  "أخطأنا  دون  لرجوب  شريعية 
 الجتماع األمناء العاميين للفصائل". الدعوة

القول انه سيقبل بإجراء انتخابات بدون القدس. مشيرا إلى أنه لم    أحد وأضاف: اعتقد انه ال    يستطيع 
والحكم. للشراكة  كطريق  االنتخابات  إلغاء  الهدف  خالل    يكن  من  الشراكة  ببناء  متمسكون  وقال: 

 على أساس الشراكة الوطنية. تداول سلمي للسلطةاالنتخابات، ونهدف لتحقيق  
 21/9/2021اإلخبارية، وكالة سما 

 

 أكرم الرجوب: حماس تسعى تقديم نفسها كبديل عن منظمة التحرير والقيادة
ب في حديث إلذاعة "صوت فلسطين"، اليوم قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكرم الرجو :  رام هللا

الرئيس محمود عباس يؤشر باتجاه تعميق الخالف في   ىعل  "حماس" وهجمتهاإن توقيت حملة  ،  ثاءالثال
المجتمع الفلسطيني، مؤكدا أن "حماس" ال تريد للمسيرة الوطنية أن تستمر وال تسعى للمبادرة بأي خطوة 

الوطنية. الوحدة  نحو  الصحيح  الظروف وعند   باالتجاه  هذه  الهجمة في ظل  بهذه  البدء  أن  إلى  وأشار 
المتحدةالذهاب   األمم  التي    إلى  التحديات  مواجهة  في  األرض  على  وحدة  أي  ضد  أنها  على  يؤشر 
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يفرضها االحتالل على شعبنا، مؤكدا أن "حماس" تسعى من وراء هذه الهجمة إلى أن تقدم نفسها كبديل  
اهمة في  ة الفلسطينية ولديها مشروعها الذي تقدمه لإلقليم، وال تريد المسعن منظمة التحرير وعن القياد 

 الفلسطيني، مبينا أن المطلوب منها هو أن تكون إلى جانب مصالح شعبنا.  فتوحيد الص
 21/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس ترفض مفهوم الهوية الوطنية الفلسطينية : مركزية فتح

مليشيا:  هللام  را اعتداء  بشدة،  "فتح"  لحركة  المركزية  اللجنة  الطلأدانت  على  "حماس"  كانوا بت  الذين  ة 
وقالت اللجنة المركزية في بيان    يرتدون الكوفية الفلسطينية في حرم جامعة األزهر بمدينة غزة الثالثاء.

ة لـ"حماس" التي تتنكر وترفض صدر عنها، مساء األربعاء، إن هذا االعتداء دليل على الطبيعة االخواني 
م الفلسطينية  الوطنية  الهوية  امفهوم  مفهومها  منطلق  الشاملة.الن  لألمة  اعتداء   خواني  أن  وأوضحت 

جناح جماعة  الحركة،  هذه  على خوف  دليل  الكوفية هو  يرتدون  الذين  الطلبة  على  "حماس"  مليشيات 
للكوف الوطنية  الرمزية  من  فلسطين،  في  المسلمين  الرمز  اإلخوان  بالقائد  المتعلقة  رمزيتها  وبالتحديد  ية، 

حركة "فتح"، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد و شهيد ياسر عرفات،  الرئيس الراحل ال
الفلسطيني. وإعادة    للشعب  االنقسام  إنهاء  أجل  ممدودة من  ستبقى  "فتح"  يد  إن  المركزية  اللجنة  وقالت 

والقدس بهدف قطع الطريق على المشروع الصهيوني التوسعي، ومن أجل  توحيد قطاع غزة من الضفة  
 الفلسطيني في الحرية واالستقالل.  تحقيق أهداف شعبنا

 22/9/2021، (وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  "مهاجمة الرئيس عباس" التوقف عن على حماس  فتوح والشيخ:
ضد   هجومها  »فتح«  حركة  صّعدت  هللا:  الرام  على  هجوم  بشّن  الحركة  متهمة  رئيس  »حماس«، 

عبا فيالفلسطيني محمود  الطلبة  يرتديها    س، ومنع  كان  التي  الكوفية  ارتداء  من  قطاع غزة،  جامعات 
 الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتحولت رمزًا لنضال الفلسطينيين. 
»حم فتوح، حركة  »فتح«، روحي  لحركة  المركزية  اللجنة  »مهاجمة  وطالب عضو  عن  بالتوقف  اس«، 

اال مع  التساوق  و»عدم  عباس«،  وال  حتالالرئيس  وعدم  لاإلسرائيلي،  الوطني،  مشروعنا  لتدمير  سعي 
 حرف البوصلة عن مواجهة اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية«. 

من   مجموعة  على  باالعتداء  غزة،  قطاع  في  لـ»حماس«  التابعة  الجامعات  قيام شرطة  فتوح  واستهجن 
تصرف باالنحدار لية، معتبرًا هذا اطلبة والموظفين في جامعة األزهر بسبب اعتمارهم الكوفية الفلسطينال

الوطني واألخالقي، والذي يعيدنا إلى فترة االحتالل اإلسرائيلي، الذي كان يمارس كل أنواع القمع ضد 
 من يرتديها.
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المركزية اللجنة  لعضو  آخر  تصريح  أعقاب  في  فتوح،  تصريح  الشيخ،    وجاء  حسين  »فتح«،  لحركة 
سود الذي تمارسه حركة )حماس( ووسائل  ألمي الحاقد واإلعالنهج ا المقرب من عباس، قال فيه إن »ال

إعالمها ضد رئيس دولة فلسطين محمود عباس والقيادة الفلسطينية، يعبر عن إفالس وضيق أفق هذا  
االلت قواعد  أبسط  ويضرب  للفتنة  يدعو  الذي  األصفر  ظل اإلعالم  في  حتى  واألخالقي  الوطني  زام 

 الخالف«.
 23/9/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 غزة من المشاركة في االنتخابات المحلية بيحق لـحماس مصادرة حق شعبنا  فتح: ال
قالت حركة "فتح"، إن بإمكان "حماس" كفصيل أن تعلن مقاطعتها لالنتخابات المحلية، لكن ليس  :  رام هللا

مانها من  وتحت أي مبرر مصادرة حق جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وحر من حقها بأي شكل  
وأكدت "فتح"، في بيان األربعاء، أن "حماس" التي تسيطر على القطاع    في هذه االنتخابات.  المشاركة

قبل   األسود  الدموي  انقالبها  منذ  أهلنا،  منعت  الواقع،  األمر  وبحكم  الحياة  15بالقوة  ممارسة  من  عاما، 
 شكل من أشكال االنتخابات.  الديمقراطية أو إجراء أي

"فتح" ح  وأشارت  أي  أن  لإلى  أنها  ـديث  مبينة  نفاق سياسي،  هو  واالنتخابات  الديمقراطية  "حماس" عن 
عاما حصول أي انتخابات في القطاع، حتى لمجالس الطلبة في الجامعات، وفي   15منعت على امتداد  

في  ي الغرف التجارية، وهي اليوم تحرم جماهير شعبنا من ممارسة حقها  النقابات المهنّية والشعبية، وف
ودعت "فتح" إلى رفع يد "حماس" عن جماهير شعبنا في القطاع،    في المجالس المحلية.  انتخاب ممثليها

"حماس"   اصرار  أن  إلى  مشيرة  القرار،  حرية  االنقساميين  االنقالبيين  وجه  في  الصامدين  أهلنا  وإعطاء 
 دو اإلسرائيلي.لموقف هو إمعان في نهج االنقسام واالنفصال الذي ال يخدم إال الععلى هذا ا

 22/9/2021، لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(اوك
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   :ثالثًا: حركة الجهاد

 الهندي: يجب على السلطة تحشيد شعبنا لمواجهة شعبية 
مد الهندي، عن استغرابه ازاء تصريحات قادة  أعرب عضو المكتب السياسي للجهاد االسالمي، مح  غزة:

الفلسطينيةال التفاف  -  سلطة  رغم  رقبتها ا  والتي  على  بتالبيبه.   -لحبل  وتتعلق  الدولي  المجتمع    تناشد 
من   أكثر  تنتظرون  هل  ألجلكم؟  يحارب  أن  الدولي  المجتمع  هذا  من  تنتظرون  هل  الهندي،  وتساءل 

لى أن العاجز هو من يتخلى عن مسؤولياته وال يريد القيام  تصريحات رمزية فارغة المضمون؟، مشدًدا ع
المصالحة الوطنية ويخشاها،    بإنجازواعتبر أن من ال يرغب    المجتمع الدولي.د  ونفسه الذي ُيناش  بواجبه

مناشدة  إال  أمامه  يكون  فال  االحتالل  مع  شعبية  مواجهات  باتجاه  الشعب  لتحشيد  استعداًدا  ُيبدي  وال 
 المجتمع الدولي.

 5/6/2020، فلسطين أون الين
 

 جسور الثقة والتعاون ء المصالحة عليه بنا: من يرغب بإنجاز قيادي في الجهاد
غيث   -غزة  إنجاز    :جمال  في  يرغب  من  "إن  المدلل:  أحمد  اإلسالمي  الجهاد  حركة  في  القيادي  قال 

القضية الفلسطينية من    المصالحة الفلسطينية عليه بناء جسور الثقة والتعاون لمواجهة كل ما تتعرض له
أعرب المدلل في حديث لصحيفة "فلسطين"  و   دمة مرحلة مواجهة.مؤامرات"، داعًيا ألن تكون المرحلة القا

رًدا على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي حول رسالة رئيس السلطة محمود 
 فتح والرئيس محمود عباس مناورة". عباس بخصوص إنجاز المصالحة عم أمله "أال تكون دعوات حركة 

 7/6/2020، فلسطين أون الين
 
 لمؤتمر المشترك بين حركتي حماس وفتح ا فذ عزام يعقب علىان

الصحفي   المؤتمر  معقًبا على  االسالمي،  الجهاد  لحركة  السياسي  المكتب  نافذ عزام عضو  الشيخ  قال 
والقيادي في حركة فتح جبريل الرجوب:    المشترك بين القيادي في حركة "حماس" الشيخ صالح العاروري 

 بًيا فيما يخص الوضع الفلسطيني الداخلي".جا ها تمثل تطوًرا إي"ندعم هذه الخطوة ونرى أن
تصريح    في  عزام  مواجهة   صحفي:وأضاف  على طريق  شعبنا  وحدة  لتعزيز  جميًعا  نسعى  أن  "يجب 

 للدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته".  االحتالل والعمل
 2/7/2020، ن الينفلسطين أو
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 تالل حوسحب االعتراف باالالنخالة يدعو منظمة التحرير إلنهاء أوسلو 
بيروت: دعا األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة، منظمة التحرير الفلسطينية إلى سحب  

النخالة   وقال  أوسلو.  اتفاقية  وإنهاء  الصهيوني  بالكيان  له في    -االعتراف  كلمة  األمناء  خالل  اجتماع 
ثبت فشله، وحينها صفق لنا العالم  أ  : إن اتفاق أوسلو-لعامين للفصائل الفلسطينية في رام هللا وبيروت ا

ألننا تنازلنا عن حقنا في فلسطين ووصلنا لما وصلنا إليه. وتابع: "من أجل فلسطين وشعبنا وتضحياته  
ي مستندين فيه إلى مبادرة النقاط العشر التي  نقدم في الجهاد اإلسالمي مدخاًل للخروج من الوضع الحال

إعالن المرحلة الحالية مرحلة تحرر وطني، وتفعيل منظمة    جب ". وأضاف: "ي2016  طرحتها الحركة عام
 التحرير الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية".

ائيلي قائم على أن  وأردف النخالة: "اليوم لدينا فرصة لوقف هذا االنهيار، وجميعنا يعلم أن المشروع اإلسر 
كر أنه "لم يعد لدينا أي اختالف،  وذ نظومة األكاذيب".  فلسطين هي وطن لليهود في العالم على قاعدة م 

 وأصبحت الحقيقة بارزة؛ فأمامنا المشروع الصهيوني يتمدد في المنطقة".
  3/9/2020المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 نتخابات "الوطني" والتمسك بالمقاومة الجهاد تحيي انطالقتها بإعالن مشاركتها في ا

اإلة:  غز  الجهاد  الثالأحيت حركة  اليوم  الـ  ثسالمي،  انطالقها  ذكرى  بمهرجان رقمي، ومشاركة  33اء،   ،
ودمشق. وبيروت  غزة  قطاع  بين  بالتزامن  وذلك  الفلسطينية،  الفصائل  لقيادات  زياد    محدودة  وأعلن 

المر  الكلمة  خالل  الحركة،  عام  أمين  الوطني النخالة،  المجلس  انتخابات  في  حركته  مشاركة  له،  كزية 
وأكد النخالة أن    ن تكون مفصولة عن انتخابات المجلس التشريعي.أ  ت، مشترًطاحال تم  طيني فيالفلس

 أولوية لصياغة برنامج وطني مقاوم وواضح.  احواراته حركته تضع في 
سطين، وأن القدس كانت ومازالت نقطة وشدد النخالة على أن حركته متمسكة بخيار المقاومة وتحرير فل

ضر  مؤكًدا  األمة،  المقاومةاس  ورة التقاء  االحتالل. ف  تمرار  مشروع  لمواجهة  فلسطين  من  مكان  كل    ي 
"السالم  خالل  من  الجديدة  االتفاقيات  اإلسالمي  الجهاد  عام  أمين  اعتبر  المنطقة،  في  الوضع  وبشأن 

 إلى أن ما قاموا على ذلك تقدموا خطوة خطيرة. الوهم" بأنها محاولة لتفكيك المنطقة، مشيًرا 
  6/10/2020، القدس، القدس

 
 وط عربية وأجنبية كبيرة ُتماَرس لتأخير المصالحةضغ: الهندي

الهندي، من »ضغوط عربية   دكتور محمد  اإلسالمي«،  الجهاد  لحركة  السياسي  »المكتب  حذر عضو 
«. ودعا حركة »فتح« إلى التوجه فورًا إلى انتخابات وأجنبية كبيرة ُتماَرس لتأخير المصالحة الفلسطينية

تنظيم   الفلسطين تعيد  المقبلة،   يةالمؤسسات  المرحلة  عنوان  ستكون  الشعبية  »المقاومة  وقال:  الوحدوية. 
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المجرم   اإلسرائيلي  السجان  مع  األخرس  ماهر  المضرب  األسير  يقودها  التي  واإليمان  اإلرادة  ومعركة 
ع كل فلسطيني خلفه. والمقاومة الشعبية لالحتالل هي خيار متفق عليه مستنتصر، ألن كل الشعب ال

 األسرى قضية إجماع فلسطيني«.  يةالفصائل، وقض
 2/11/2020، لندن، الشرق األوسط

  
 : قرارات "األمناء العامين" لم ُتبصر النور وبقيت في األدراج دالجها
"األمناء العامين"، "لألسف لم تبصر النور،    قالت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين: إن قرارات :  غزة
وأكد د. أنور أبو طه، عضو    ر زاد من اإلحباط بين أبناء شعبنا.ماأل  مشيرة إلى هذا  ت في األدراج"،وبقي

المكتب السياسي لحركة الجهاد، على ضرورة أن تتمتع حوارات المصالحة والشراكة الوطنية بالمصداقية  
   مصلحة الوطنية العليا.والشفافية، وأن تحرص على ال

 16/11/2020وكالة سما اإلخبارية، 
 

 مع االحتالل انقالب على مساعي الشراكةت إعادة العالقااد: الجه
مع    :غزة العالقة  مسار  عودة  الفلسطينية  السلطة  إعالن  الثالثاء،  اإلسالمي  الجهاد  حركة  اعتبرت 

الوطنية الشراكة  مساعي  كل  على  انقالب  بمثابة  التحالف    االحتالل،  من  بداًل  االحتالل  مع  وتحالًفا 
تعبيرها. بحسب  في  الوطني،  الحركة  التي ب  وأدانت  العالقة،  هذه  عودة  عن  العبارات  بأشد  لها،  يان 

ومخرجات   الوطني  اإلجماع  مقررات  على  "خروج  بأنه  إياه  معتبرًة  "المجرمة"،  و  "المحرمة"  بـ  وصفتها 
  لجهود تحقيق المصالحة الداخلية". اجتماع األمناء العامين للفصائل وتعطيل

ي تأييد وتشجيع التطبيع الخياني الذي أجمعت القوى عن لطة مع االحتالل توقالت الحركة "إن عالقة الس
له". والتصدي  رفضه  وبحق    على  بالثوابت  والتمسك  الوطني  لالصطفاف  اإلسالمي،  الجهاد  ودعت 

 يمها وتجريم كل من يشارك فيها.المقاومة ورفض كل أشكال العالقة مع االحتالل وتجر 
 17/11/2020، القدس، القدس

 
 ه أسباب فشل المصالحة"هذركة الجهاد: "ي بحقياد
اإلسالميكش الجهاد  بحركة  القيادي  للمصالحة  ف  األخيرة  الحوارات  فشل  أسباب  الهندي،  محمد   ،

اال إجراء  تزامن  فكرة  هما:  رئيسيين  لعاملين  يرجع  ذلك  أن  موضحا  التشريعية  الفلسطينية،  نتخابات 
ء ذلك خالل حديث خاص لعضو  جاتظر عقب إجرائها.  والرئاسية والمجلس الوطني، ودور السلطة المن

المكتب السياسي ومسؤول الدائرة السياسية بحركة الجهاد اإلسالمي، الدكتور محمد الهندي، خالل ندوة  
"عربي صحيفة  االثنين.21عقدتها  على    "،  الفلسطيني  القيادي  الفلسطينيوشدد  المقاومة  فصائل  ة  أن 
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االنت النعقاد  التزامن  فكرة  )الطرحت  الثالثة  وجود  تش خابات  بسبب  وذلك  والوطني(،  والرئاسية  ريعي 
مخاوف من اكتفاء السلطة بإجراء االنتخابات التشريعية )البرلمان( وفقط. ونقطة الخالف األخرى كانت 

للقيادي   السلطة وصالحيتها". ووفقا  الذي جمع وفدي  حول "وظيفة  الفلسطيني  الحوار  الفلسطيني، فإن 
 ي بالقاهرة، ُأفشل بإعالن السلطة استئناف التنسيق األمني.ار ح منتصف الشهر الجحركتي حماس وفت 

  30/11/2020"، 21موقع "عربي 
 

 تطالب باستئناف المصالحة ووقف العالقات مع االحتالل بغزة الفصائل 
عن    د المصالحة الوطنية، وعودة حركة فتحعلى ضرورة استمرار جهو شددت الفصائل الفلسطينية  :  غزة

ي، والدعوة إلى انتخابات شاملة متزامنة. جاء ذلك خالل مشاركة معظم الفصائل  منالتنسيق األ  واصلةم
 الفلسطينية، الثالثاء، في اللقاء الوطني بعنوان "تطورات المشهد الوطني"، والذي عقد في مدينة غزة. 

مخاطر التي تواجه  خليل الحية، في كلمة حركته أن أهم ال  حماسسي لحركة  لمكتب السياوعدَّ عضو ا
على  ال د  وشدَّ والنهب(،  )السلب  والضم  واالستيطان  والتطبيع  القرن  صفقة  هي  اليوم  الفلسطينية  قضية 

ال  استراتيجيةضرورة االتفاق على   لحظة  وطنية موحدة لمواجهة االحتالل، مؤكًدا أّن حركته بادرت منذ 
 األولى إلى الوحدة الوطنية. 

القيادي في حماس من أ  التطبيع في  سلنه يتم استدراج الوحذَّر  الفلسطينية لتكون جزًءا من عملية  طة 
 المنطقة. 

تقدر تصميم   الجهاد اإلسالمي أن حركته  السياسي لحركة  المكتب  البطش عضو  من جهته، أكد خالد 
وقال البطش في كلمة حركته: "نحن أمام تحدي مواجهة   حركة "حماس" على المضي قدما للمصالحة.

والتهويد والضم واالستيطان وضرورة إنهاء االنقسام ورفع الحصار عن   يعاومة مشاريع التطب االحتالل ومق
 ".2011و  2005غزة، والمدخل لذلك إعادة بناء منظمة التحرير على أسس جديدة تم االتفاق عليها في  

ف االستمرار  "يجب  الوتابع:  وعدم  المصالحة  مسار  في  ي  حصل  الذي  األخيرة  باالنتكاسة  ملف  تسليم 
 إخواننا الستئناف الجهود الوطنية المخلصة". عوالمصالحة، وند 

إجراء   على ضرورة  كلمته  في  مزهر،  جميل  الشعبية  للجبهة  السياسي  المكتب  شدد عضو  جهته،  من 
 على أسس الشراكة. انتخابات شاملة ومتزامنة تعيد بناء النظام الفلسطيني  

ه على ضرورة إنهاء االنقسام  مت لديمقراطية، في كلوشدد صالح ناصر، عضو المكتب السياسي للجبهة ا
واستعادة الوحدة، قائال: "آليات استعادة الوحدة متفق عليها، وإذا كان الخالف على المقاومة فهناك توافق 

 على المقاومة الشعبية، فلماذا ال ُتنفذ؟". 
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"ن  رفضا  وأضاف:  للعالقارفض  السلطة  وعودة  اإلجماع  قرارات  عن  الخروج  إسرائيل، مطلقا  مع  ت 
الوطنية".الونط االجتماعات  في  عليه  االتفاق  تم  لما  بالعودة  وإنهاء    بها  الوطنية  الشراكة  ناصر  وأكد 

 كامل. االنقسام وإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي ال
 1/12/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أو ردة فعل أو إجراء وليد اللحظة" وياً عفي "ليس نسيق األمنإعادة الت :الهندي

تحدث عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، محمد الهندي، خالل ندوة  :  صالح الدين كمال
"عربي الفلسطينية21استضافتها  السلطة  إعالن  خطورة  عن  االحتالل    "،  مع  األمني  التنسيق  عودة 

إلى تعطيلاإل ال  سرائيلي، إضافة  المصالحة  ونبه    سطينية وبناء مشروع وطني فلسطيني موحد.فلمسار 
إلى  السلطة  عودة  من  أكبر  المسألة  أن  إلى  الجهاد،  بحركة  السياسية  الدائرة  رئيس  الهندي،  الدكتور 

التطبيع، واإلعالن عن االستجابة للمطالب األمريكية بما    التنسيق األمني، بل هي "إعادة السفراء لعواصم
األ التعليخص  ومناهج  باالنضمام    يمسرى  تهدد  السلطة  كانت  التي  الدولية  للمؤسسات  االنضمام  وعدم 

 لها".
"، يرى القيادي الفلسطيني أن عودة السلطة للتنسيق األمني تعني أنها "لم  21وفي حديثه الخاص لـ"عربي 

استئناف التفاوض  مشروعها انتهى، وأنها ال زالت تحاول كسب الوقت، والمراهنة على  تحسم خيار أن  
بايدن".ع  م الجديدة برئاسة جو  وأضاف: "إعالن    االحتالل اإلسرائيلي، والمراهنة على اإلدارة األمريكية 

البقاء  عودة التنسيق األمني وتصوير السلطة لذلك على أنه إنجاز وانتصار، يعني أنها حسمت نفسها ب
العدو اإلسرائيلي". للتنسيوشدد على أن عود   في مربع الشراكة مع  السلطة  "يعكس عجزها،  األق  ة  مني 

السلطة" في  "جدوى  يطرح سؤاال مهما حول  لديها"، وهذا  االستراتيجية  الرؤية  وانعدام خياراتها، وغياب 
 خدمة المشروع الوطني الفلسطيني.

ة"،  ة فعل، أو إجراء وليد اللحظة التنسيق األمني "ليس عفويا، أو رد وأكد القيادي الفلسطيني على أن إعاد 
الة المنسق اإلسرائيلي العميد كمال أبو ركن كانت ردا على رسالة سابقة أرسلها وزير  رسمشيرا إلى أن  

 تشرين أول/أكتوبر الماضي.  7الشؤون المدنية بالسلطة حسين الشيخ، في 
يست مسألة استراتيجية تأتي  لنسبة للسلطة مسألة تكتيك مؤقت، ولوعقب على ذلك بالقول: "المصالحة با

مإ قناعات  وفق  القرن  ن  ليها  وصفقة  للتطبيع  التصدي  أجل  ومن  فلسطيني،  وطني  مشروع  بناء  أجل 
 والضم".

 1/12/2020، "21عربي "موقع 
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 النخالة يدعو لبرنامج سياسي مشترك وملزم 
االثنين، إلى صياغة برنامج    إلسالمي في فلسطين زياد النخالة،دعا األمين العام لحركة الجهاد ا:  طهران

لفلسطينيون وقوى المقاومة معركتهم المقبلة، مؤّكًدا أّن المقاومة خلقت حالة ا  اسي مشترك يخوض بهسي
 من "توازن الرعب" مع االحتالل اإلسرائيلي. 

في طهران، على أّن غياب برنامج    وشّدد النخالة خالل كلمة له بمؤتمر "غزة.. رمز المقاومة"، المنعقد 
ثقة ما زلنا نعاني  سي وض الرؤى السيا"غمسياسي مشترك وواضح وملزم يعني   ة، ويدفع إلى قيام أزمة 

وأشار إلى أّن إعالن    منها حتى اللحظة، ويدفع شعبنا الفلسطيني ثمًنا لها من دم أبنائه وقوتهم اليومي".
ا أّن الهدف  رئيس السلطة محمود عباس عن مراسيم االنت  خابات جاء بعد ضغوط كبيرة ومتواصلة، عادًّ

" لحكومة معترفوصالمنها  منذ ب  ول  ماتت  التي  المفاوضات  تكمل مسيرة  أن  لها  يراد  ودوليًّا  ها عربيًّا 
 سنوات".

 18/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ية من االنتخابات الفلسطين نتائج حوار القاهرة ستحدد موقف الجهاد حبيب:
القاهرة، المرتقب    ارثاء، أن "نتائج حو أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، خضر حبيب، الثال :  غزة

وذكر "حبيب"   بين الفصائل الفلسطينية، ستحدد الموقف من المشاركة في االنتخابات التشريعية القادمة".
ال حوار  في  ستشارك  اإلسالمي،  الجهاد  "حركة  أن  برس"،  لـ"قدس  حديث  الفصائل في  بين  قاهرة 

المقبل الشهر  عقده مطلع  والمزمع  على ضوءالفلسطينية،  وستقرر  في  نت  ،  عدمها  من  المشاركة  ائجه، 
موضوع    االنتخابات". في  الحوار  حصر  حركته،  رفض  عن  اإلسالمي"  "الجهاد  في  القيادي  وعبر 

وإعا الفلسطيني،  الوطني  الشأن  كل  ليشمل  ينسحب  أن  مطالبا  فقط،  البيت االنتخابات  ترتيب  دة 
 ا ال لبس فيه". ضحب أن يكون أمرا واالفلسطيني، مؤكدا أن موضوع الشراكة الوطنية "يج

 26/1/2021قدس برس، 
 

 البطش: موقفنا من المشاركة في االنتخابات أو عدمه سُنحدده بعد حوار القاهرة
اليوم،  ذكر   فلسطين  وكالة  لحركة  :  31/1/2021موقع  السياسي  المكتب  اإلسالمي  أكد عضو  الجهاد 

ابات الفلسطينية المقبلة أو عدمه  تخالمشاركة في االن  ألحد، أن الحركة ستحدد موقفها منخالد البطش، ا
وأوضح البطش، أن المدخل الحقيقي للوحدة   سُتحدده بعد حوار الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة.

قيقي، الفتًا إلى أن االنتخابات ليست هي  الفلسطينية هو بالتوافق على برنامج وطني ذات بعد سياسي ح
وطالب   للوحدة.  األالمدخل  بتهيئة  من  جو البطش،  التخلص  بضرورة  مطالبًا  االنتخابات،  إجراء  قبيل  اء 

 اتفاق أوسلو وإلغاء االعتراف بـ"إسرائيل". 
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 أكدت مصادر مطلعة لـ»الشرق األوسط«، أن الحركة تريد :  1/2/202،  الشرق األوسط، لندنوأضافت  
ا مظلة  تحت  تكون  ال  بحيث  االنتخابات،  مرجعية  أوسلو،تغيير  الفص  تفاق  بين  وتريد  مجلسين،  الل 

التشريعي التابع للسلطة، والوطني التابع لمنظمة التحرير، كما تريد االتفاق على برنامج وطني تحرري،  
 يعترف، ويعطي المقاومة الغطاء الالزم.

 
 حوار القاهرة تتلقى دعوة من مصر للمشاركة في الجهاد
رسمية    تلقى دعوةً زياد النخالة،  ة  ألمين العام للحركأعلنت حركة الجهاد اإلسالمي، اإلثنين، أن ا غزة:  

األسبوع   منتصف  القاهرة  في  عقده  المقرر  الوطني  الحوار  في  للمشاركة  العربية،  مصر  جمهورية  من 
"سيمث  المقبل. عنه:  نسخة  برس"  "قدس  وصل  بيان،  في  الحركة  الحوار وقالت  جلسات  في  الحركة  ل 

رفيع وفٌد  بالقاهرة،  قيادتهالمستوى    الوطني  لعرض  من  السياسية  رؤ ا،  بالتطورات  المتعلقة  الحركة  ية 
 الداخلية، وسبل مواجهة التحديات الراهنة". 

  1/2/2021، وكالة قدس برس
 

 لن تشارك في انتخابات تحت مظلة "أوسلو"  الحركة قيادي في الجهاد:
اشتيوي   -  إسطنبول حرك:  بثينة  أن  عليان،  جميل  الجهاد  حركة  في  القيادي  في أعلن  تشارك  لن  ته 

أوسلو".ناال "اتفاقية  لـ  امتدادًا  باعتبارها  الفلسطينية،  "قدس   تخابات  مع  حوار  في  عليان  القيادي  وقال 
رئاسي سياسي  برنامج  بأي  المشاركة  عدم  في  وراسخة  ثابتة  قواعد  اإلسالمي  الجهاد  "لدى  أو    برس": 

أروقة الجهاد االسالمي ل ن أن الحديث داخيّ وب تشريعي مرتبط ببرنامج التسوية مع االحتالل اإلسرائيلي".
يدور حول "انتخابات المجلس الوطني، وبالتالي فإن المرسوم الرئاسي األخير المعني باستكمال ما يعرف  

  تلك االنتخابات".بالمجلس الوطني الفلسطيني أثار الشك لدى الحركة بالهدف من وراء 
 1/2/2021، وكالة قدس برس

 
 ك للكل الفلسطيني تر نامج مشق وطني وبر تدعو لتواف الجهاد

دعا عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد اإلسالمي" في فلسطين، نافذ عزام، إلى توافق وطني  :  غزة
الفصائل   بين  المرتقب  القاهرة  الفلسطيني خالل حوار  الكل  بين  المقبل.وبرنامج مشترك  وقال   األسبوع 

غيرة إلى جانب ملفات أخرى يجب أن  ص  لفلسطينية هي خطوةعزام في تصريحات الثالثاء: "االنتخابات ا
التحرير". منظمة  إصالح  مثل  لحلها  وطني    نصل  توافق  إلى  تدعو  اإلسالمي  الجهاد  حركة  أن  وأكد 

 ن الشعب الفلسطيني وحماية ثوابته. وبرنامج مشترك بين الكل الفلسطيني رغم وجود الخالفات، للدفاع ع
 2/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 رات القاهرة ستناقش انتخابات المجلس الوطني واالهندي: ح
أكَّد مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد اإلسالمي د. محمد الهندي، الثالثاء، أن المسألة األساسية  

لعاصمة المصرية القاهرة هو انتخاب مجلس وطني فلسطيني  التي ستناقش خالل اجتماع الفصائل في ا
بنا الفلسطُيعيد  المؤسسات  رؤية    ية.ين ء  لديها  الفلسطينية  الفصائل  أن  "الميادين"،  لقناة  الهندي  وأوضح 

مسألة   مناقشة  ستتم  القاهرة  في  أنه  إلى  مشيًرا  الفلسطيني،  الوطني  المجلس  لموضوع  بالنسبة  مشابهة 
للم انتخابات  للجهاد:إجراء  السياسي  المكتب  الفلسطيني لوحده.  وقال عضو  الوطني  "حريصون    جلس 

 ن هناك موقف فلسطيني موحد؛ ألن العديدين يريدون التفلت من التزاماتهم". كو على أن ي
 2/2/2021، فلسطين أون الين

 
 : سلطات االحتالل تتدخل في االنتخابات الفلسطينية وتحاول عرقلتها الجهاد

عض قال  الغزة:  المكتب  دائو  ورئيس  فلسطين  في  اإلسالمي  الجهاد  حركة  في  السياسية  سياسي  رتها 
داخليًا خالصًا"، كتالد  تكون شأنا  أن  أوسع من  الفلسطينية  االنتخابات  "إن  الخميس،  الهندي،  ور محمد 

د. موضًحا أن سلطات االحتالل تتدخل في موضوع االنتخابات الداخلية وتحاول عرقلتها دائمًا. وأشار  
بمرونة كبيرة في   منجهاد تعاملت منذ ز الهندي خالل حديث متلفز عبر فضائية الميادين إلى أن حركة ال

مسألة االنتخابات والمصالحة الداخلية. وفي السياق قال د. الهندي "كما أننا ال نريد للمفاوض الفلسطيني  
مضيًفا "أن يكون لنا مرجعية وطنية    أن يأتي إلى مربع المقاومة فإننا ال نقبل بتضييع خيار المقاومة"،

 مسألة مهمة جدًا".ي كون هناك مجلس وطن ممثلة بمنظمة التحرير وأن ي 
 2021/ 4/2وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تقرر عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاقيات أوسلو  الجهاد

سقوفة باتفاق أوسلو الذي  غزة: قررت حركة الجهاد اإلسالمي عدم المشاركة في انتخابات قالت إنها "م
في جولة الحوار الوطني التي انطلقت  ت  حركة شاركوكانت الأهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته".  

يوم أمس في القاهرة. وقال بيان للحركة مساء الثالثاء، إن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في  
بناء وتطوير منظمة التحرير  التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقا ومته وإعادة 

 منفصلة عن المجلس التشريعي.ي ابات للمجلس الوطنالفلسطينية بإجراء انتخ
  9/2/2021فلسطين اليوم، 
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 لجهاد عدم المشاركة باالنتخابات ينسجم مع مواقفها السياسيةاعزام: قرار 
عزام، على أن قرار حركته عدم المشاركة    أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي نافذ :  غزة

انتخابات  الف  في  تحت السلطة  ا   لسطينية  والبرامج أ اق  تفسقف  المواقف  كل  مع  منسجما  جاء  وسلو، 
وقال الشيخ عزام في تصريح إذاعي األربعاء:" أكدنا أن االنتخابات التشريعية القادمة    السياسية للحركة.

لذل الموجود  السياسي  النظام  اتفاق أوسلو". ستكون ضمن  أننا رفضنا  المشاركة طالما  نتمكن من    ك لن 
الب وأوضح   الختامي أن  تلك ال  يان  في  جرى  ما  عن  عّبر  القاهرة،  في  الفلسطينية  الفصائل  جتماع 

 االجتماعات، مبينا أن هناك بعض النقاط التي لم تكن كما تريد الجهاد اإلسالمي وغيرها من الفصائل. 
 10/2/2021، وكالة قدس برس

 
 تدرس المشاركة تصويتًا في االنتخابات الجهاد"القدس": 

الحركة ال تزال ي  خاص: كشف مصدر ف  -  بيروت  القيادية داخل  الجهاد اإلسالمي أن األطر  حركة 
تدرس إمكانية المشاركة في االنتخابات من خالل عملية التصويت وليس ترشيح قائمة ممثلة عنها. وقال  

"القدس"   لـ  تتو المصدر في حديث  قد  المشاركة،  بعدم  الواضح  الحركة، ورغم قرارها  إن  افق دوت كوم؛ 
قائمة معينة في االنتخابات المقبلة، لكن هذا القرار ال يزال قيد البحث، وهناك معارضة    عمداخلًيا على د 

 كبيرة له، خاصًة على مستوى القاعدة الجماهيرية للحركة ونشطائها وكوادرها. 
 23/2/2021القدس، القدس، 

 
 عية وطنية الهندي: الجهاد ستشارك بحوار القاهرة لبحث المصالحة ووضع مرج

محمد الهندي رئيس الدائرة السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، السبت، إن حركته ستشارك في ل  قا  :غزة
الحوار الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة منتصف الشهر الجاري، من أجل البحث في ملفات 

 الوطنية ووضع مرجعية وطنية ومجلس وطني جديد يكون سيد نفسه.  المصالحة
لقاء  دد وش في  بانتخابات  ن  الهندي  متمسكة  الجهاد  أن حركة  على  الفلسطيني،  اإلعالمي  التجمع  ظمه 

بداية   يمثل  فيها  الفلسطيني، وأن االنتصار  للكل  الشرعي  الممثل  المجلس  باعتبار أن  الوطني  المجلس 
 ك. نهاء اتفاق أوسلو، كما أن الحركة تريد تأسيس وضع فلسطيني متماسمشروع جديد يتمثل بإ 

 6/3/2021، القدس، القدس
 
 باالنتخابات ال يعني عرقلتها افذ عزام لـ"القدس": عدم مشاركة الجهادن

أن    –غزة   اإلسالمي،  الجهاد  لحركة  السياسي  المكتب  عزام عضو  نافذ  الشيخ  أكد  عواد:  أبو  محمود 
فض  راموقفها السياسي الرا بعدم المشاركة باالنتخابات القادمة، انسجاًما مع برنامجها و حركته اتخذت قرا
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لخوض أي انتخابات تحت سقف اتفاق أوسلو، الذي ترى فيه أنه ال زال يحكم النظام السياسي الحالي  
  ويكبل عمل المجلس التشريعي وباقي المؤسسات الفلسطينية. وشدد عزام في حوار خاص مع "القدس"

ما اتخذ نتيجة اجتهاد إنالتشويش عليها، و   على أن قرار حركة "الجهاد" ال يعني أبًدا عرقلة االنتخابات أو
 سياسي، مثلما كان هناك اجتهادات سياسية لفصائل أخرى بقرار المشاركة.

بات  وبين أن المداوالت ال زالت جارية داخل أطر الحركة من أجل تحديد موقفها من المشاركة في االنتخا
يتوافق مع   بما  إلى أن حركته ستتخذ قرارها  الفلستصويًتا، مشيًرا  الشعب  ني ويعزز مشروع  طيمصلحة 

 المقاومة.
الفلسطيني،   الشعب  يحمي حقوق  توافق وطني  أي  تدعم  اإلسالمي"  "الجهاد  أن حركة  إلى  ولفت عزام 

ة الوطنية، وأنها تتطلع إلى  ويقف بقوة في وجه االحتالل وفي مواجهة كل التحديات التي تستهدف القضي
 الفلسطيني.  كلظلة جامعة تمثل الإعادة بناء منظمة التحرير، لتكون م

 5/3/2021القدس، القدس، 
 

 البطش: ال نرى في االنتخابات المدخل الصحيح للخروج من األزمة.. ولكن!
الخارجية والشئون  الوطنية  العالقات  دائرة  ومسئول  السياسي  المكتب  عضو  أكد  الجهاد   غزة:  لحركة 

ال يعيشها  التي  المرحلة  أن  البطش،  خالد  الفلسطيني  اإلسالمي  وطني،   يا حالشعب  تحرر  مرحلة  هي 
األولوية فيها لخيار المقاومة وتحقيق الوحدة لمواجهة المحتل وتعزيز الصمود. وشدد على أن المطلوب 

الت وبعد  المرجوة،  األهداف  لتحقيق  الوطنية  بالحالة  النهوض  هو  صيغة  اآلن  لبناء  الذهاب  يتم  حرير 
قال عضو المكتب السياسي للجهاد اإلسالمي:   ة، لفلسطينية المرتقبالنظام السياسي. وحول االنتخابات ا

فكرة   على  توافقوا  الفرقاء  لكن  الوطني،  المأزق  ومن  األزمة  من  للخروج  الصحيح  المدخل  فيها  نرى  ال 
الجهاد لن تشارك في انتخابات المجلس التشريعي ولن  االنتخابات، ونحن نحترم هذا التوافق" موضحا أن  

تعط على  للتو تعمل  احتراما  إلنهاء افيلها  مدخل  االنتخابات  بأن  يعتقد  الفلسطيني  الشارع  ولكون  قات، 
 الحصار واألزمة الداخلية بين فتح وحماس. 

 2021/ 8/3وكالة سما اإلخبارية، 
 

 رات القاهرة القادمةالنخالة: دخولنا منظمة التحرير ستحكمه طبيعة حوا
النخ زياد  الجهاد،  لحركة  العام  األمين  د أكد  أن  الخميس،  ظل  خو الة،  في  التحرير،  منظمة  حركته  ل 

لطبيعة   محكوًما  سيكون  مقابل"،  دون  بالعدو  االعتراف  "سياسة  تحكمها  التي  للمنظمة  الحالي  الوضع 
 الحوارات التي ستجرى في القاهرة بعد أيام قليلة.  
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  رة حرير الفلسطينية مفي التوصل إلى اتفاق وطني شامل، يجعل من منظمة الت   لة، عن أمله وأعرب النخا
 أخرى قائدة للمشروع الوطني الفلسطيني.  

وقال: "إن إجراء انتخابات جديدة، دون رؤية وطنية، وبرنامج سياسي واضح، ستأخذنا هذه االنتخابات  
 ر في موازين القوى، أسوأ من أي وقت مضى."حتًما إلى مفاوضات جديدة مع العدو، في ظل خلل كبي 

 11/3/2021فلسطين أون الين، 
 

 نا رؤية إلعادة تركيب المجلس الوطني ديالهندي: ل
قال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد في فلسطين محمد الهندي: "نذهب بقلب مفتوح وأجندة مفتوحة  

ا المجلس  تركيب  إعادة  حول  رؤية  ولنا  القاهرة،  "األقصى"  لحوار  لقناة  حديثه  في  وأضاف  لوطني". 
ة إلعادة بناء المجلس الوطني ليست مقتصرة على الجهاد سيأن "الرؤية السيا  ائية، مساء الجمعة،ضالف

وأشار الهندي، الى أن هدف حركته فك ارتباط منظمة التحرير بالسلطة    اإلسالمي وهي محط إجماع".  
الوطني   المجلس  واستقاللية  أعضاء الفلسطينية،  عضوية  على  تحفظنا  مع  سابقة  اتفاقيات  أي  عن 

مليون    7وتغّيب  الى أن منظمة التحرير ليس لها هياكل حقيقية    فت ول  لمجلس الوطني..التشريعي في ا
فلسطيني في الشتات، مضيفا: عندما نتحدث عن منظمة التحرير يجب أن تكون مفصولة عن السلطة  

 الفلسطيني باالنتخاب.  وتمثل الكل
ركته تريد  ح  الشعبية، موضحا أن  ومنها المقاومةأن حركته تبحث عن القواسم المشتركة مع الكل    ينوب

 أن نكون ضمن المنظمة حين تكون مرجعية للشعب الفلسطيني.
 12/3/2021، فلسطين أون الين

 
 تكشف سبب عدم توقيعها على ميثاق الشرف  الجهاد

الجها المكتب اإلعالمي لحركة  الثالثاء، أن جلسات  غزة: أكد مسؤول  داوود شهاب،  اليوم د االسالمي 
لقا من  الفلساألول  الفصائل  االنتخابات طيءات  ملف  بحث  الستكمال  مخصصة  كانت  القاهرة  في  نية 

التشريعية. وأوضح شهاب في حديث لفضائية "فلسطين اليوم" أن نقاشات اليوم برز خاللها العديد من 
تنفيذ   والعراقيل على صعيد  الجهاد  العقبات  أن حركة  إلى  وأشار  االحتالل.  في ظل وجود  االنتخابات 

اش العام اليوم حول ميثاق الشرف، لكنها لم توقع عليه كونها لن تشارك في  نقسالمي شاركت في الاإل
 االنتخابات.

 16/3/2021وكالة سما اإلخبارية، 
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 السياسي : تصريحات القدوة خارجة عن العرف الوطني وتعبر عن االغتراب لجهادا
شهاب، داوود  اإلسالمي  الجهاد  بحركة  القيادي  اعتبر  القدوة،    غزة:  وانكشاف  أنتصريحات  سقوط  ها 

في   الصف  توحيد  من  بداًل  الداخلية،  والخالفات  التناقضات  لتعزيز  السياسي  العمل  توظيف  لمشروع 
 مشروع التحرير واستعادة األرض من الكيان المحتل.

دة  هو لكل الفلسطينيين األحرار الستعافيسبوك، أن المشروع الوطني و وأكد شهاب عبر صفحته على ال 
و  السليب  عن  الالوطن  الكف  إلى ضرورة  القدوة  شهاب،  ودعا  االحتالل.  ومواجهة  المغتصبة  مقدسات 

الحديث عن مصطلح "االسالموية السياسية" وتوزيع شهادات الوطنية على الغير، مضيًفا أنه تصريحاته  
 لوطني ومحددات العالقات الداخلية.  خارجة عن العرف ا

 2021/ 2/4وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ن تمنح عناصرها حرية التصويتأ ترّجح الجهاد
ما   -غزة   إذا  بعد  تقرر  لم  إن حركته  الجهاد اإلسالمي خضر حبيب  القيادي في حركة  قال  "األيام": 

محددة   انتخابية  لقائمة  بالتصويت  ومناصريها  عناصرها  ستوصي  التشريعية  كانت  االنتخابات  خالل 
  المزمع إجراؤها في الثاني والعشرين من الشهر القادم.

حرية   االنتخابات،  في  المشاركة  قاطعت  التي  حركته،  تترك  أن  لـ"األيام"،  حديث  خالل  حبيب،  ورّجح 
حين تركت خيار    2006التصويت للعناصر لمن يرونه مناسبًا، كما حدث في االنتخابات السابقة عام  

 نفسهم، ولم تفرض عليهم قرارات وتوصيات خاصة بذلك.لتصويت لألفراد أا
 4/4/2021، األيام، رام هللا

 
 ُتعلن عدم مشاركتها في اجتماع دعا إليه عباس الجهاد

أعلنت حركة الجهاد االسالمي، مساء الثالثاء، عدم مشاركتها في اجتماع دعا إليه رئيس السلطة محمود 
م لمناقشة ملف االنتخابات التشريعية. وكان رئيس حكومة رام هللا، محمد اشتية  يوم الخميس القاد عباس  

لن االثنين إّن "القيادة الفلسطينية ستجتمع الخميس القادم لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بملف  عقد أ 
 االنتخابات".

 28/4/2021، فلسطين أون الين
 

 مشروع الوطني وإصالح المنظمة القاهرة إحياء ال: أولوياتنا في اجتماع الجهاد
لـ "قدس برس": "ما يهمنا من اجتماع القاهرة    معضو المكتب السياسي للحركة الشيخ نافذ عزا: قال  غزة

المرتقب وما يجب أن نكثف المساعي من أجله هو إحياء المشروع الوطني الفلسطيني، وإصالح منظمة  
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يالتحرير بحيث تصبح مظلة تمثل كل   وشدد على أهمية    توافق مع أماله وطموحاته."الشعب الفل بما 
عب الفلسطيني ويدافع عن الثوابت التي ضحى من اجلها  شالتوافق حول برنامج وطني يحمي حقوق ال

وأضاف عزام: "هذه من أهم األولويات بالنسبة إلينا خالل اجتماع القاهرة، وفي ذات الوقت   الفلسطينيون.
 امعة تحمي حقوق الشعب الفلسطيني وتدافع عن هذه الثوابت".إلى رؤية وطنية جالعمل على الوصول 

 3/6/2021، وكالة قدس برس
 

 بسبب تناقض البرنامجين .. غير ممكنةبين حماس وفتح النخالة: المصالحة 
العام  21فتحت "عربي الملفات الساخنة في حوار شامل وحصري وغير مسبوق مع األمين  " العديد من 

ياد النخالة، الذي ُيعّد واحدًا من المنظرين الفلسطينيين، الذي قلما يظهر على  جهاد اإلسالمي، ز لحركة ال
" عن العديد من التقديرات والمواقف التي تتبناها  21ئل اإلعالم، فيما كشف النخالة في حديثه لـ"عربياوس

 لفلسطيني. أو تشغل الشارع احركة "الجهاد"، وأجاب عن العديد من األسئلة التي يتداولها الفلسطينيون 
كدًا أنها "إنجاز وطني معتبر"،  ؤ وأدلى النخالة بتقييم شامل للحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، م

وإن كان يتجنب التعامل مع نتائج الحرب على أنه "انتصار"، لكنَّ األهم من ذلك أن النخالة يؤكد على 
رى أن فصائل المقاومة أمام هذه المهمة.  ضفة الغربية"، ويضرورة "عودة االشتباك مع االحتالل في ال

صالحة الفلسطينية والدور الوسيط الذي يمكن أن تلعبه حركة  م" عن مستقبل ال21وردًا على سؤال لــ"عربي
النخالة،   لسان  على  المتوقع  غير  الرد  جاء  وحماس،  فتح  حركتي  بين  التقريب  في  اإلسالمي  الجهاد 

أي وساطة في هذا اإلطار ليست سوى تضييع وقت"، متسائاًل:   ة غير ممكنة، وأنبالتأكيد أن "المصالح
 نامجين متناقضين، أحدهما يتبنى المقاومة واآلخر يرفضها؟".ر "كيف ُيمكن الجمع بين ب

كانت   اإلسالمي  الجهاد  وأن حركة  "مستحيلة"،  أنها  النخالة  يؤكد  االحتالل،  مع  التسوية  إمكانية  وحول 
توق  منذ  ع تتوقع  أوسلو  اتفاق  يؤدي   1993ام  يع  وسوف  الفشل،  إلى  ينتهي  سوف  المسار  هذا  أن 

زق دون أن يصل بهم إلى بناء الدولة الفلسطينية، وُيفسر النخالة ذلك بالقول:  أبالفلسطينيين إلى هذا الم
الصهيوني".  المشروع  طبيعة  يفهم  ال  فهو  ممكنة  بأنها  ويعتقد  االحتالل  مع  التسوية  يطرح  من    "كل 

  ر ى تأكيد أن "إقامة دولة فلسطينية ال يمكن أن تتم إال عبر تغيير موازين القوى وعبويخلص النخالة إل
المقاومة"، مؤكدًا أن مسار التسوية ال يمكن أن يؤدي إلى أن ينال الفلسطينيون حقوقهم، وال أن ُيقيموا  

 دولتهم.
  2/8/2021، "21عربي"موقع 
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 فلسطينية أجهزة السلطة ال الجهاد تنفي عقد أي لقاءات مع
بين كوادر في الحركة   نفت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، الخميس، عقد أي لقاءات رسمية:  غزة

المحتلة. الغربية  الضفة  في  السلطة  أجهزة  من  بيان  وأي  في  الحركة،  "بتغيير  ،  وطالبت  السلطة  قيادة 
وقف مالحقة أبناء الحركة    ة النشطاء، وكذلكسلوكها تجاه أبناء شعبنا، ووقف قمع حرية الرأي ومالحق

المستم واالعتقاالت  االستدعاءات  عبر  الضفة  في  األجهزة   ة".ر وكوادرها  ممارسات  أّن  الجهاد  وأّكدت 
 األمنية بالضفة من قمع ومالحقة واعتقال "تصب في مصلحة االحتالل".

  2/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ابات بدون توافق الجهاد تجدد رفضها لالنتخ
ون التوافق على د جددت حركة الجهاد، األربعاء، تأكيدها على موقفها السابق الرافض لالنتخابات  :  غزة

وقالت   برنامج سياسي واضح ومحدد يستند إلى مواجهة االحتالل ووقف تغوله على الشعب الفلسطيني.
ن االستحقاق األهم  جديدة وهروًبا م   في بيان لها، “إن أي انتخابات في ظل االحتالل إنما تشكل ملهاة

إل وشاملة  جديدة  استراتيجية  وفق  الوطني  المشروع  بناء  إعادة  جهة،  وهو  من  العدو  مع  الصراع  دارة 
وتشكيل مرجعية وطنية إلدارة الشأن الداخلي، واالنتخابات مهما بالغ المتحدثون في إظهار أهميتها لن  

 تحقق هذا الهدف”. 
 22/9/2021، القدس، القدس

 
 في وقتها وأريد بها أشياء أخرى  تخابات المحلية ليساالنت: الجهاد
الجغزة:   بحركة  القيادي  المحلية  هتساءل  االنتخابات  إجراء  سبب طرح  عن  المدلل  أحمد  اإلسالمي  اد 

قبل  وبشكل مجتزأ في الوقت الراهن، مضيًفا "هذه االنتخابات ليس في وقتها، وأريد بها أشياء أخرى من  
 اس".والرئيس محمود عب الحكومة 

فإّنه  غزة  دون  بالضفة  إجرائها  حال  في  المحلية  االنتخابات  أّن  المدلل  حقيقة    اوأّكد  مقدمة  تكون  لن 
وطني  توافق  في ظل  االنتخابات  إجراء  أهمية  على  مشّدًدا  تعقيًدا،  المشهد  ستزيد  بل  االنقسام،  إلنهاء 

 وطني ضمن استراتيجية شاملة.عتبار للمشروع اللمواجهة االحتالل ومخططاته االجرامية، وإعادة اال 
 23/9/2021، وكالة قدس برس
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 : رابعًا: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 وإنهاء الخالفات فتح لمعالجة وضع منظمة التحرير حركة الشعبية تدعو 
موضو   :غزة معالجة  إلى  فتح،  حركة  الخميس،  يوم  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  لواقع عدعت  ية 

منظمة التحرير الفلسطينية، والتمعن في مسؤوليات كل طرف، ومسؤولية الخيارات السياسية التي ترتبت  
واألسباب   المنظمة،  على  الكارثية  وتأثيراتها  أوسلو  اتفاقيات  قاعلى  التي  إضعاف الداخلية  إلى  دت 
   تها أية صفة إلزامية.ر المنظمة وحضورها، وتغييب هيئاتها وإفقادها أي دور فعلي، وإفقاد قرا

 30/4/2020، القدس، القدس
 

 ينسحب من اجتماع "القيادة الفلسطينية" بعد مشادة مع عباس   الشعبيةممثل 
بية اجتماع القيادة الفلسطينية،  ممثل الجبهة الشعرام هللا: غادر  ، من  2020/ 19/5ة،  الكوفيموقع    ذكر

وأعلنت الشعبية، في بيان مقتضب لها، أن   عباس.  د مساء الثالثاء، بعد مشادة كالمية مع الرئيس محمو 
برام هللا   المقاطعة  القيادة في  اجتماع  فلسطين عمر شحادة من  لتحرير  الشعبية  الجبهة  انسحاب ممثل 

ا السياسي  للبيان  رفًضا  مست جاء  في  يراوح  الدولي لذي  المجتمع  على  األوحد  والرهان  المفاوضات  نقع 
افت الجبهة، في بيانها، هناك احتجاجات على "اإلرهاب" والتنمر من قبل ضوأَ   والتنكر للمقاومة والوحدة. 

 الرئيس ومرافقيه. 
ن قرارات اجتماع قالت الجبهة األربعاء: إ :  رام هللا ، من  2020/ 5/ 20،  المركز الفلسطيني لإلعالم وأضاف  

أن مسؤوليتها    أكدت الجبهة و   رام هللا لم ترتقِّ لما كان مأمواًل من تنفيذ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي. 
"القيادة   باجتماع  تسميته  على  المتعارف  االجتماع  في  للمشاركة  دعتها  التي  هي  والتاريخية  الوطنية 

 دعوة جميع القوى للمشاركة فيه.ذي دعاها أيًضا ل الفلسطينية" الذي انعقد أمس في رام هللا، وهو ال
 

 يد وتعيدنا لنقطة البداية ص: مخرجات اجتماع رام هللا بال ر قيادي في الشعبية
برئاسة   الثالثاء  اجتماع  مخرجات  إن  شحادة:  عمر  فلسطين،  لتحرير  الشعبّية  الجبهة  في  القيادي  قال 

م للصرف"،  قابل  غير  "رصيد  بمثابة  عباس  محمود  استرارئيس  وجود  عدم  عن  ع  وتعبر  بديلة،  تيجية 
شحا وأشار  التحرير.  بمنظمة  التفرد  مواصلة  على  وإصرار  للسلطة  د قصور  الرسمية  السياسة  أن  إلى  ة 

على امتداد ثالثة عقود، قامت على ما يسمى حل تفاوضي وإنجاز "حل الدولتين"، وهذا يعني أن "بيان  
تأخر   األخير  منذ   21عباس"  أيا  عاما  انت1999ر  مايو/  الذي  بقرارات  ،  وقياسا  "أوسلو"،  اتفاق  فيه  هى 

بأن هذا المسار وصل لطريق مسدود، ويجب البحث عن    االجماع الوطني والمجلسين الوطني والمركزي 
 سياسة جديدة. 

  21/5/2020، فلسطين أون الين



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  النتخابات الفلسطينيةتطور ملف المصالحة وا
 

 378                الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

 : إلغاء "أوسلو" الطريق إلنهاء االنقسام الشعبية
العام   األمين  نائب  قال  أبيروت:  الشعبية  إن للجبهة  العامين،  األمناء  بمؤتمر  كلمته  في  فؤاد  أحمد  بو 
 إنهاء االنقسام هو إلغاء اتفاقات أوسلو.  الطريق الذي يمكن أن يؤدي إلى

قيادة   أبو مازن بتشكيل  "نؤيد ما طرحه  قائال:  الوحدة،  إلى مزيد من  تأييده لكل ما يؤدي  وأعرب عن 
بيننا". وأكد على الوطني الشامل أل  وطنية موحدة، ونؤيد دعوته للحوار  نه المفتاح لحل الخالفات فيما 
 منا أي خطوة ايجابية في غزة والضفة والشتات.ثوجوب تطبيق القرارات المتخذة، م

 3/9/2020وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 

 الطاهر: تحقيق الوحدة يكتمل بعد التحلل من اتفاقات أوسلو وتبعاتها
ة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، أن اجتماع األمناء العامين، تب السياسي للجبهعدَّ عضو المك
ال الخميس  الطاهر خالل حديث ميوم  وقال  بيروت ورام هللا، "خطوة مهمة لألمام".  بين  بالتزامن  اضي 

ت  خاص مع صحيفة "فلسطين"، أمس: إن االجتماع يحتاج إلى استكمال ومتابعة جدية وترجمة لالتفاقا
 . قعة سابًقا، مطالًبا بضرورة اإلسراع في تشكيل اللجان المتفق عليها خالل االجتماعوالقرارات المو 

الفلسطينية وال تحقيق وحدة وطنية فلسطينية   ورأى الطاهر أنه "ال يمكن أن تستقيم األمور في الساحة 
تنسيق األمني  والوقف الكامل للشاملة إال بعد إلغاء اتفاقيات أوسلو وسحب االعتراف بالكيان اإلسرائيلي  

 معه".
أبلغهم أن بالده تعتزم إجراء ،  دمشق  الطاهر أن نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف في  وذكر 

واتمام   االنقسام  إنهاء  لبحث سبل  الحالي،  الشهر  نهاية  الفلسطينية في  الفصائل  بين  حوار في موسكو 
 المصالحة الوطنية. 

 8/9/2020، فلسطين أون الين
 

 االنتخابات قد تكرس شكاًل جديدًا من المحاصصة قد يعيد إنتاج الصراعات :الشعبية
مكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غازي الصوراني، من إمكانية أن تكرس  لحذر عضو ا

نقسام  االنتخابات، شكاًل جديدًا من المحاصصة، قد يعيد إنتاج الصراعات. وشدد على ضرورة إنهاء اال 
جديداً وتشكيل حك االنتخابات شكاًل  و"إال ستكرس  الفلسطينية،  االنتخابات  على  تشرف  مؤقتة  من    ومة 

 المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس، قد تعيد إنتاج الصراعات من جديد".
 29/9/2020، وكالة سما اإلخبارية
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 ةالشعبية تلتقي فتح في دمشق لبحث آخر تطورات المصالحة الفلسطيني
العاصمة السورية )دمشق(،   فتحبحثت حركة   لتحرير فلسطين في  الشعبية  الجبهة  االثنين مع وفد من 

المصالحة وإنهاء االنقسام.استك قادما من رام هللا،    مال جهود  لقاء جمع وفدا من فتح  جاء ذلك خالل 
بيان   بحسب  )دمشق(،  السورية  العاصمة  في  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  من  عن  بوفد  صدر 

يز التفاهمات  وقالت الجبهة إن اللقاء استكمال لجهود المصالحة الوطنية، وإلنهاء االنقسام، ولتعز  األخيرة.
   الوحدوية الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن وموجات التطبيع العربية الصهيونية ومشروع الضم.

 6/10/2020، الجزيرة.نت
 

 رفع العقوبات عن غزة أ بوقف التمييز و الشعبية لـ"قيادة السلطة": المصالحة تبد
ع بعضها، ظهر أمس، في محافظات  أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سلسلة فعاليات تزامنت م 

السلطة   لسياسات  المناوئة  فعالياتها  الجبهة  ونظمت  القطاع.  جنوب  إلى  الشمال  من  امتداًدا  غزة 
 تبدأ بوقف التمييز".  عنوان "المصالحة  الفلسطينية تجاه غزة وموظفي القطاع الحكومي، تحت 

لسلطة تواصل فرض إجراءاتها العقابية  وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمد الغول، إن ا 
 على أبناء شعبنا في غزة في الوقت الذي تواجه قضيتنا تحديات غير مسبوقة من جراء استمرار العدوان 

ما ظل  وفي  وأرضنا،  شعبنا  على  من  الشامل  القطاع  جراء    يعيشه  من  األسوأ  هي  اقتصادية  أزمات 
الفلسطي السلطة  الغول  وطالب  واالنقسام.  الشعب الحصار  أبناء  بين  التمييز  أشكال  وقف  بضرورة  نية 

على   الواحد  فرضت  التي  العقابية  اإلجراءات  جميع  عن  والتراجع  العمومية،  الوظيفة  في  وخصوًصا 
 القطاع.  

 8/10/2020فلسطين أون الين، 
 

  ضرورة أن تشمل القدس: عقبات عّدة تواجه االنتخابات.. يةلشعباقيادي في 
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض هللا: إن    :حنور الدين صال  -  غزة

أن  إجراء االنتخابات يواجه عقبات عّدة، تتطلب معالجة ضرورية قبل الشروع بها، مشددًا على ضرورة  
لقدس كما باقي المدن الفلسطينية. وأوضح عوض هللا خالل حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن  تشتمل مدينة ا

وإجراء  الفلسطيني،  البيت  ترتيب  وإعادة  جديًا،  سياسيًا  توافقًا  يتطلب  حقيقية  انتخابات  إلجراء  الوصول 
ف الفلسطينيين  لكل  الممثل  البرلمان  يشكل  الذي  الوطني  للمجلس  والشتات.انتخابات  الوطن  ورأى    ي 

مل في طياتها العديد  القيادي في الشعبية أن المعطيات الحالية الموجودة على األرض حتى اللحظة، تح 
 من التساؤالت والشكوك، حيث ال يوجد أي خطوات عملية بالمعنى السياسي الحقيقي.

  12/10/2020، فلسطين أون الين
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 طريق المصالحةهناك عثرات وعقبات في : قيادي في الشعبية
المحلية في    قال القيادي في »الجبهة الشعبية« ماهر مزهر، في تصريح إلذاعة »صوت القدس«  م هللا:را

قطاع غزة، إن هناك عثرات وعقبات في طريق المصالحة بين حركتي »فتح« و»حماس« يقف وراءها  
 الذين يحاولون إفشال لقاءات المصالحة. 

الخ التحديات  هذه  »أمام  تكون وأضاف:  أن  يجب  لتذليل    طيرة  وفتح  قيادتي حماس  من  تنازالت  هناك 
ات والمستفيدين من االنقسام«. وتابع: »ال يوجد أمامنا خيار  العقبات وقطع الطريق أمام أصحاب األجند 

 إال خيار الوحدة الوطنية الشاملة القائمة على أساس الشراكة الوطنية للفصائل كافة«. 
 18/10/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 قراطية: قرار السلطة استسالم وتصريحات الشيخ أثارت الدهشة والصدمة و الديم و  الشعبية

رت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين إعالن السلطة عن إعادة العالقات مع االحتالل كما كانت باعت :  غزة
  الشؤون المدنية   عليها، بأنها عجز واستسالم، بينما قالت الجبهة الديمقراطية إن تصريحات رئيس هيئة 

 في السلطة حسين الشيخ أثارت دهشة وصدمة.
بالتحّلل   نوقالت الشعبية في بيان صحفي الثالثاء، إ القرار نسٌف لقرارات المجلسين الوطني والمركزي 

وتفجير   بيروت،  في  ُمؤخًرا  ُعقد  الذي  العامين  األمناء  اجتماع  ولنتائج  معها،  الموّقعة  االتفاقيات  من 
المصال الجهود  أجمعت  التي  النقيض  حة  السياسي  األساس  في  يكمن  متطلباتها  أهم  أّن  على  لقوى 

لشعبية جميع القوى، والنقابات، ومنظمات المجتمع وقطاعات شعبنا بالتصدي  اودعت    التفاقات أوسلو.
 لقرار السلطة.

ال الشؤون  هيئة  رئيس  تصريحات  إن  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  قالت  جانبها،  في  من  مدنية 
 حسين الشيخ أثارت دهشة وصدمة في جميع األوساط السياسية والشعبية الفلسطينية.  السلطة

قرارات   ت ودع واحترام  السياسي،  الموقف  في  الخطير  التدهور  هذا  وقف  الى  الثالثاء:  الديمقراطية، 
عام   األخيرة  انعقاده  دورة  في  الفلسطيني  الوطني  المر   2018المجلس  المجالس  وقرار  وقرارات  كزية 

امين في  عتماع القيادي الفلسطيني في التاسع عشر من أيار الماضي، ومخرجات اجتماع األمناء الاالج
 الثالث من أيلول الماضي. 

  17/11/2020وكالة سما اإلخبارية، 
 

 : استئناف التنسيق مخالٌف لقرارات األمناء العامين والمجلسين المركزي والوطني الشعبية
نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد،    دهم الشريف: أكد أ  -غزة    -دمشق  

التنسيق األمني، جاء مخالًفا لقرارات االجتماع المشترك لألمناء    أن إعالن السلطة الفلسطينية استئناف 
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جاء كما  الماضي،  أيلول  سبتمبر/  مطلع  وبيروت،  هللا  رام  بين  الفلسطينية  للفصائل  مخالًفا    العامين 
عاللقرارا قطع  إلى  سابقة  مؤتمرات  في  الداعية  التحرير،  لمنظمة  والوطني  المركزي  المجلسين  قة  ت 

 السلطة باالحتالل اإلسرائيلي. 
  26/11/2020فلسطين أون الين، 

 
 : عقد "المركزي" دون توافق "إصرار على سياسة التفرد"الشعبيةمسؤول في 

لجبهة الشعبية إياد عوض هللا، رفضه عقد جلسة  لجنة المركزية لنور الدين صالح: أكد عضو ال  -  غزة
بعيدً  التحرير  لمنظمة  المركزي  انعقاده    االمجلس  ا  عادًّ الفلسطينية،  الفصائل  مع  السياسية  الشراكة  عن 

أبو   التحرير واصل  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  السياسي". وكان عضو  بالقرار  التفرد  "إصراًرا على سياسة 
ية قبل أيام: إن اللجنة التحضيرية الخاصة بالتجهيز لجلسة المجلس في تصريحات صحف  يوسف، قال

عد أيام لدراسة الوقت المناسب النعقاد الجلسة. وقال عوض هللا في حديث خاص مع  بالمركزي، ستجتمع 
منظمة   مؤسسات  بناء  اعادة  إلى  والذهاب  الوطني  االتفاق  لترجمة  التوجه  هو  "األصل  إن  "فلسطين": 

 الكل الوطني ومكونات الشعب إلعادة االعتبار لها".  التحرير بمشاركة
  23/12/2020فلسطين أون الين، 

 
 أبو دقة: الجبهة الشعبية تؤيد االنتخابات مع ضرورة عقد حوار وطني شامل 

تأييدها إلجراء   -غزة   دقة  أبو  مريم  الشعبية  للجبهة  السياسي  المكتب  أبدت عضو  الدين صالح:  نور 
مع ضرورة عقد حوار وطني شامل يضم كل الفصائل لالتفاق على كل ما يتعلق  خابات الشاملة،  االنت 

مشددةً  دقة   بها،  أبو  وقالت  الخارجية".  الضمانات  من  أهم  الداخلية  السياسية  اإلرادة  "توافر  أن  على 
ال للمجلس  تؤيد إجراء االنتخابات، على أن تكون األولوية  الجبهة  "إن  "فلسطين":  الذي لصحيفة  وطني 

بشأن    منظمة التحرير، لكن قبل ذلك األولوية لعقد حوار وطني شامل لوضع النقاط على الحروفيمثل  
 كل ما يتعلق باالنتخابات".

 10/1/2021فلسطين أون الين، 
 

 تعلن عدم مشاركتها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية  الشعبية
األحد، عدم مشاركتها في االنتخابات لتحرير فلسطين،  د ب أ: أعلن مسؤول في الجبهة الشعبية    -  غزة

وصرح القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة بأن    مقبل.لالتشريعية الفلسطينية المقررة في أيار/ مايو ا
نقلته   إنجاحها غائبة”، بحسب ما  الحالي “كون شروط  الجبهة لن تشارك في االنتخابات على وضعها 

المحلية. وكالة “صفا”  أ  عنه  يمثل ضمانا  واعتبر شحادة  الوطني ال  الحوار  قبل  االنتخابات  ن “مرسوم 
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اصل، وذلك على اعتبار أنه الهدف الرئيسي في هذه المرحلة لترتيب البيت  حإلنهاء االنقسام السياسي ال
 الداخلي الفلسطيني”. 

طني قبل الحوار الو   وأصدرت الجبهة الشعبية الليلة الماضية بيانا اعتبرت فيه صدور مرسوم االنتخابات 
 .2007“ال ُيشّكل ضمانة إلنهاء االنقسام السياسي والجغرافي” المستمر منذ منتصف عام 

وطنيا، عدا عن عدم   معالجتها  يجر  لم  وقائع  عليه من  ترتب  وما  االنقسام  “أسباب  إن  الجبهة  وقالت 
بناء المؤسسات الو  ا منظمة  طنية وفي مقدمتهاالتفاق على كيفية تحويل االنتخابات إلى فرصة إلعادة 

   التحرير الفلسطينية”.
كرئيس   الرئيس  انتخاب  شمل  الذي  “التعديل  أن  فلسطين  لوأضافت  للسلطة    –دولة  رئيسا  وليس 

الفلسطينيين    –الفلسطينية   الفلسطيني وعدم حصره على  يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب 
 في المرسوم”.المقيمين في الضفة والقدس وقطاع غزة كما جاء 

 17/1/2021، قدس العربي، لندنال
 

 الوطني  ع: إصدار مرسوم االنتخابات قفزة وتعدي لإلجما الشعبية
جمال غيث: أعلن عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد، عن ترتيبات تجرى    -غزة  

دة الوحدة الوطنية. قبل، بهدف استعالعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، مطلع فبراير/ شباط الم
فصائل الوطنية واإلسالمية ليتم  لبخصوص االنتخابات، شدد على ضرورة عقد لقاء تشاوري حواري بين ا

االتفاق فيها على جملة من األليات والقرارات يتم رفعها للرئيس ويتم ترسيمها ومن ضمنها االنتخابات. 
المرسوم بشأن االنتخابات  يتم  هو قفزة وتعدي    واعتبر "إصدار  الوطني وكان من األفضل أن  لإلجماع 

وحد  االنتخابات  أن  إلى  مشيًرا  وطني"،  واستعادة  هبقرار  الفلسطينية،  الوطنية  الوحدة  استعادة  ا ال تضم 
 الوحدة الجغرافية ووحدة الشعب والتمثيل الوطني الفلسطيني.

 25/1/2021فلسطين أون الين، 
 

 ت بتوافق وطني محكمة االنتخاباتشكيل تدعو عباس ل الشعبية
أب:  رام هللا فلسطين،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  العام  األمين  نائب  عباس    وقال  الرئيس  إن  فؤاد،  أحمد 

ودعا فؤاد، الرئيس إلى تشكيل    سيستخدم محكمة االنتخابات ضد خصومه في حال تشكيلها دون توافق
أ ضرورة  إلى  الفتًا  وطني،  بتوافق  االنتخابات  بعد  محكمة  تتملك  قضايا    شرعية  ذلكن  في  البت 

فرد الرئيس بتشكيل واختيار أعضائها دون  ت وطالب نائب األمين العام للجبهة الشعبية، بعدم    االنتخابات.
 توافق وطني، مشيرًا إلى أنها تشكل جزًءا اساسًيا من نزاهة االنتخابات.
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الذي تم تعيينه بشكل    س القضاء األعلىوأضاف فؤاد "وال يمكن القبول بتشكيل المحكمة بقرار من مجل 
 .أحادي الجانب"، داعيًا عباس إلى عدم اتخاذ أي خطواٍت تفردية

 26/1/2021اإلخبارية، وكالة سما 
 
 موقفها من المشاركة ألنها تشّكك في نّيات عّباس لم تحسم  الشعبية": األخبار"

ركة »فتح«، »الجبهة  فلسطينية« بعد حلم يحسم الفصيل األكبر في »منّظمة التحرير ال:  رجب المدهون 
المشاركة في االنتخابات. مر  لتحرير فلسطين«، موقفه من  نّيات دّ الشعبية  ُيشّكك في  يزال  أنه ال  ذلك   

رئيس السلطة، محمود عباس، وإمكانية استخدامه المحكمة الدستورية ضّد خصومه في حال لم يحالف  
با مشاركتها  »الشعبية«  وتربط  »فتح«.  القاهالفوُز  في  »تشكيل  لتوافق  وأبرزها  الخالفية،  النقاط  على  رة 

لتفّرد والتالعب الذي جرى في المجلس األعلى للقضاء على  امحكمة االنتخابات بتوافق وطني بعيدًا من  
 يد عباس«، كما أكد نائب األمين العام للجبهة، أبو أحمد فؤاد. 

اللج لـ»األخبار«، إن  قيادي في »الشعبية«،  المركزية واليقول مصدر  لم يحسما بعد  نة  السياسي  مكتب 
في ذلك المشاركة في قائمة وطنية تضّم جميع    قرار المشاركة، لكنه يؤكد أن »الخيارات كافة متاحة بما

انتخابات   غرار  على  منفردة  قائمة  أو  حماس،  مع  التحالف  أو  فيها  2006الفصائل،  حصلت  التي   »
وي4.2الجبهة على   مقاعد.  ثالثة  بواقع  إلى  %  المصدر  قائمة  شير  للدخول في  داخلية  وجود معارضة 

استغالل األخيرة تلك القائمة، وتعزيز تفّردها بالقرار    نموّحدة مع فصائل المنّظمة تضّم »فتح«، خشية م
الفلسطيني، وتقوية برنامجها السياسي القائم على التفاوض مع االحتالل، فضاًل عن وجود خالفات مع 

 ا أصاًل.»فتح« لم يتّم حّله
  1/2/2021، ر، بيروتاألخبا

 
 رةهتتحفظ على البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القا الشعبية

القاهرة.   في  الفلسطيني  للحوار  الختامي  البيان  على  تتحفظ  إنها  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  قالت 
عل تحفظ  القاهرة  حوار  في  المشاركة  وفدها  إن  لها  بيان  في  الجبهة  الختاموقالت  البيان  للحوار، ى  ي 
اتفاق أوسلو". وحذر بيان    ن"لكونه لم ينص على التمسك بقرارات المجلسين الوطني والمركزية بالتحلل م

 الجبهة مما وصفها مخاطر الرهان على اإلدارة األميركية بالعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل. 
 10/2/2021نت، .الجزيرة
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 طينية النتخابات الفلستقرر المشاركة في ا الشعبية
كة في االنتخابات الفلسطينية  ر أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم األحد، قرارها بالمشا:  رام هللا

أن   القادمة. للجبهة،  المركزية  اللجنة  "قررت  االلكتروني:  موقعها  على  نشر  بيان  في  الجبهة  وقالت 
  دئّية في صراعها مع الكيان الصهيوني".ا الثابتة والمبتخوض االنتخابات وفق برنامجها السياسي ومواقفه

يكًا في تكريس اتفاقات أوسلو المذلة والكارثّية، وال غطاء  ر وأشارت إلى أن مشاركتها "ال تعني أن تكون ش
ألٍي من إفرازاته، وال تعني بأي حال التكّيف مع هذا الواقع، بل رفضه بالمطلق، ومقاومته بكل السبل  

 فاحية". لديمقراطية والكالسياسّية وا
جعيٍة سياسّية لالنتخابات  ر وأكدت أن "تحديد وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع األمناء العامين كم 

حولها". الوطني  للتوافق  األدنى  الحد  المرحلة  هذه  في  القاطع    يشكل  رفضها  الشعبّية  الجبهة  وأكدت 
 شؤوم بهذا الكيان. حب االعتراف الماالعتراف بالكيان الصهيوني، وتدعو وتعمل من أجل س 

 21/2/2021، وكالة قدس برس
 

 على المشاركة في االنتخابات  اشجعتن : اشتراطات في القاهرةالشعبية
تحقق  إن  األربعاء،  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  السياسي  المكتب  عضو  مزهر  جميل  قال  غزة: 

الجبه شجع  القاهرة  حوارات  في  االشتراطات  من  امجموعة  قرار  التخاذ  االنتخابات  ة  في  لمشاركة 
اهرة ونحن نحمل األمل لكل أبناء الشعب قالتشريعية المقبلة. وقال مزهر في حديث إذاعي، ذهبنا إلى ال

الفلسطيني، وحملنا كل معاناة المواطنين ووضعناها على الطاولة. وبين أن أبرز ما ركزت عليه قيادة  
السياس والرؤية  البرنامج  هو  تتصادم  الجبهة  التي  بالشعب ية  الضرر  ألحقت  التي  أوسلو  اتفاقيات  مع 

 الفلسطيني. كما قال.
  24/2/2021لإلعالم،  المركز الفلسطيني

 
 تدعو لاللتزام بالتوافقات الوطنية بخصوص االنتخابات الشعبية

في   وطنيًا  عليه  التوافق  تم  بما  االلتزام  إلى  فلسطين،  لتحرير  الشعبّية  الجبهة  دعت  بشأن  غزة:  القاهرة 
المرشحاال استقالة  قبول  بشأن  المركزية  االنتخابات  لجنة  عن  صدر  ما  أن  وعّدت  من  ي نتخابات.  ن 

وظائفهم، وشرط قبول الجهة المسؤولة عنهم لذلك من أجل ترشحهم، هو تجاوز لما تم التوافق عليه في  
ممارسة حقهم  اب هذا الحق في  القاهرة إزاء هذه النقطة، وهذا من شأنه أن يحرم قطاًعا واسًعا من أصح

 الديمقراطي في حال رفض مسؤوليهم قبول االستقالة. 
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الجبهة أن ما ص المطلوب د ورأت  المراسيم  يعود لعدم صدور  بهذا الخصوص  ر عن لجنة االنتخابات 
إصدارها بقرار من الرئيس والتي تتضمن إلى جانب هذه النقطة قضايا أخرى جاء عليها البيان الختامي  

 تناولت زيادة حصة المرأة، وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وعدم المحكوميات.  القاهرة، والتي للقاء
 25/2/2021الفلسطيني لإلعالم،  زالمرك

 
 قراطي وسنحول االنتخابات إلى فرصة للتغيير و الغول: نسعى لتشكيل قطب يساري ديم

أبو عواد   -غزة   السياسي    :محمود  المكتب  الغول، عضو  كايد  الشعبية،أكد  ُتجري    للجبهة  الجبهة  أن 
اطي ينافس في االنتخابات  ر اتصاالت مع أحزاب يسارية ومستقلين، من أجل تشكيل قطب يساري ديمق

حالة من   وخلق  الفلسطينية،  بالحالة  القائمة  االحتكار  حالة  ويكسر  و"حماس"،  "فتح"  التشريعية حركتي 
  التوازن إلنهاء حالة االستقطاب الحالية.

ا شاولفت  حوار  في  في لغول  المستقلين  من  الشعبي  الحراك  تشمل  الحوارات  أن  إلى  "القدس"  مع  مل 
الغربية شكل   ،الضفة  أن  إلى  مشيًرا  الديمقراطي،  اليساري  التيار  على  باألساس  المحسوبين  من  وهم 

خيار  مشاركة الجبهة في االنتخابات سيتحدد وفق ما ستصل إليه نتائج هذا الحوار، مع التأكيد على ال
 ها ضمن قائمة تشمل قوى اليسار. األهم بخوض

 7/3/2021، القدس، القدس
 

 كل مشاركتها السياسية في االنتخابات شلم تحسم  الطاهر: الشعبية
نور الدين صالح: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر:   - دمشق

، سيبحث ملفي منظمة التحرير والتوافق على  بعد أيام قليلة  إن حوار الفصائل في القاهرة الذي سينعقد 
عن اتفاقية أوسلو، مشيًرا إلى أن الجبهة لم تحسم شكل مشاركتها    الرؤية السياسية للمرحلة القادمة بعيًدا

 في االنتخابات "وكل االحتماالت لديها واردة". 
فلسطين"، أن تركيز  ي حديث لصحيفة "وأوضح مسؤول الدائرة السياسية في الشعبية والمقيم في سوريا ف

ديد، بحيث تصبح ممثاًل للكل جالفصائل سينصب على كيفية إعادة إحياء مؤسسات منظمة التحرير من  
 الفلسطيني، واإلطار الجامع له داخل فلسطين وخارجها، بعيًدا عن سقف اتفاق أوسلو وملحقاته.  

 14/3/2021، فلسطين أون الين
 

 الشعب الفلسطيني وترتيبها يعني توحيد الصف ير المسؤولة عن أبو دقة: منظمة التحر 
لـ:  خاص   -  غزة السياسي  المكتب  أن    أكدت عضو  دقة،  أبو  مريم  فلسطين"  لتحرير  الشعبية  "الجبهة 

وقالت   حوار القاهرة المرتقب سيركز على ملف منظمة التحرير التي تعتبر مرجعية للسلطة الفلسطينية.
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وفد الجبهة لحوار القاهرة، إن "أجندة حوار القاهرة كما هو    التي تشارك كعضوأبو دقة لـ" قدس برس"،  
المج ملف  له:  مخطط  الخاصة  لكان  لالنتخابات  والتحضير  التحرير،  منظمة  وترتيب  الوطني،  س 

 بالمجلس الوطني وهي الحلقة الثالثة في االنتخابات".
األسا  هي  لنا  بالنسبة  الوطني  المجلس  "انتخابات  الوأضافت:  القضية  وهو    واالستراتيجية جوهرية  س 

لفلسطيني وترتيبها يعني توحيد الصف اباعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عن كل الشعب  
 الفلسطيني وإعادة االعتبار لها ألننا نحن ما زلنا حركة تحرر وطني". 

 15/3/2021، وكالة قدس برس
 

 تركة الشعبية لن تشارك في قائمة انتخابية مش 
  ة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصائل التي طرحت عليها المشاركة في قائمة مشترك  غزة: أبلغت 

تضم فتح وحماس، عدم موافقتها على هذا الطرح. وقال مصدر من الجبهة لموقع "بوابة الهدف" التابع  
القائمة،  للشعبية، السبت، إنه عرض على قيادة الجبهة خالل حوارات القاهرة المشاركة ف مشيًرا  ي هذه 

ن أنه تم رفض الموافقة ي إلى أن القيادة ناقشت الموضوع بمسؤولية عالية جًدا وقررت عدم الموافقة. وب
على ذلك ألسباب سياسية وأخرى تتعلق بالتعددية السياسية، وفتح الباب أمام اختيار قائمة ُتلبي تطلعات  

 الشعب الفلسطيني وآماله وطموحاته. 
 20/3/2021س، القدس، القد

 
 أمام قائمة موحدة للقطب اليساري  اً زال مفتوح ما"القدس": باب الحوار بو دقة لـأ

قالت مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،   :  محمود أبو عواد   -  غزة
  ، رغم تقديم بعض إن االتصاالت والحوارات مع الفصائل اليسارية األخرى ال زالت متواصلة، ولم تتوقف

أن باب الحوار   وأوضحت أبو دقة في حديث لـ "القدس" دوت كوم،  تلك الفصائل قوائم انتخابية منفردة.
ال زال مفتوًحا أمام إمكانية تشكيل قائمة موحدة للقطب اليساري الفلسطيني لخوض االنتخابات التشريعية  

 اللحظات األخيرة. مكن أن يحصل في التي ستجري في مايو/ أيار المقبل، مشيرًة إلى أن ذلك م
حزاب اليسارية ستمضي قدًما في ألوبينت أنه حتى في حال قدمت قوائم منفصلة خالل االنتخابات، فإن ا

االتصاالت المشتركة مع بعضها البعض لتشكيل قطب ديمقراطي داخل المجلس التشريعي، والعمل سوًيا  
 ه بكل الوسائل.العمل على تحقيقباعتبار أن ذلك يمثل هدًفا استراتيجًيا سيتم 

ا وحين تكون جاهزة سيتم تقديمها  هوأشارت إلى أن الجبهة الشعبية ال زلت تعد قائمتها وتعمل على تجهيز 
 واإلعالن عنها إما بشكل منفرد، أو ضمن قائمة موحدة في حال وصلت الحوارات الجارية التفاق.

 22/3/2021، القدس، القدس
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 بقيادات من كافة المستويات التنظيمية ماس تتجه للدفع  الشعبية ترشح سعدات وح
ة لتحرير فلسطين، سيرشح األمين العام أحمد سعدات، ي علمت “القدس العربي”، أن تنظيم الجبهة الشعب

تضم   والتي  القادمة،  البرلمانية  لالنتخابات  للترشح  بها  التقدم  ينوي  التي  االنتخابية  القائمة  رأس  على 
األ الصف  من  يتردد  قيادات  فيما  األولى ول،  الصفوف  من  قيادات  ستضم  حماس،  حركة  قائمة  أن 

تزال تتجه لترشيح قيادات من الصف الثالث إلى جانب خبرات عملية في    والثانية والثالثة، أما فتح فال 
ووفق مصادر مطلعة فإن تنظيم الجبهة الشعبية، الذي ال يزال   عدة تخصصات محسوبة على الحركة.

ظمة التحرير، حول القائمة الموحدة، بسبب تباين وجهات النظر بشكل  ئل اليسار في منيختلف مع فصا 
سماء وحصص كل فصيل، بات يقترب من الشكل النهائي لقائمة خاصة به، وذلك ألكبير حول ترتيب ا

 ألن الوقت المتبقي ال يكفي للمشاورات مع قوى اليسار، ألنها لم تنجز في الوقت السابق أي تقدم.
فأما   والثالث، وممن في حركة حماس،  الثاني  الحركة من الصفين  بتقديم مسئولين في  أنباء،  قد سرت 

م  قانون  نيشغلون  وفق  للترشح  شرطا  تعتبر  والتي  العمل،  من  باستقالتهم  غزة،  في  حكومية  اصب 
 االنتخابات، ما يعني أن الحركة ستضعهم على قائمتها االنتخابية. 

ين الثاني والثالث في حركة حماس، فيما يتردد أيضا قيادية من الصف  وتظهر األسماء أنها لشخصيات  
الص من  بقيادات  ستدفع  الحركة  التنظيمات    فأن  تحرص  والي  القائمة،  لرئاسة  خاصة  األول، 

الفلسطينية، دوما على أن تكون لها وزن ومعروفة في المجتمع، لكن لغاية اللحظة لم تعلق الحركة رسميا  
 حة ما ذكر.مسربة، وال عن صعلى تلك األسماء ال

 25/3/2021، لندن، القدس العربي
 

 مشتركة للقوى الديمقراطية ولكن ال نتيجة   ة: عملنا بكل إخالص لتشكيل قائمالشعبية
غزة: قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها، األحد، إنها عملت "بكل إخالص لتشكيل قائمة  

ولك الديمقراطية  للقوى  وأمشتركة  نتيجة".  نسخة عنه،  ن ال  االخبارية  بيان وصل سما  الجبهة في  كدت 
ال الخاصة  قائمتها  تشكيل  أّن  قبة    على  تحت  للتعاون  استعدادها  عن  األحوال  من  حاٍل  بأي  يحول 

 البرلمان مع من يستطيع منها الوصول إليه، ومن ثم متابعة الحوار بهدف الوصول لصيغة تجمع  
 هو الهدف األسمى الذي يجب أن نعمل عليه جميًعا. الفلسطينّية، و  مكونات اليسار في الساحة

 28/3/2021وكالة سما اإلخبارية، 
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 تسجل قائمتها لالنتخابات الفلسطينية الشعبية
هللا المجلس  :  رام  النتخابات  قائمتها  تسجيل  عن  الثالثاء،  فلسطين"،  لتحرير  الشعبية  "الجبهة  أعلنت 

لها  وأكدت الشعبية في بيان    م، لدى لجنة االنتخابات المركزية.مايو القاد   يار/أ  22التشريعي المقررة يوم  
 د سعدات سيكون على رأس القائمة، ويتلوه المناضلة األسيرة خالدة جرار".م"األمين العام أح أن

 30/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لعالم  : تصريحات القدوة تزيد تشويه الوجه الفلسطيني أمام االشعبية
اطئ  خادي في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو "إن تصريحات "القدوة غير موزونة في سياق  قال القي

وتوقيت خاطئ وال تخدم حالة التوافق التي وصلنا إليها في القاهرة وتتعارض مع ميثاق الشرف الذي تم  
إلعالم  خاصة أنه موجه لاإلعالن عنه. وأضاف سويرجو في تصريح "أن على القدوة مراجعة ما قاله  
" وتابع  العالم.  أمام  الفلسطيني  الوجه  تشويه  من  يزيد  وهذا  باألساس  وطني  نالغربي،  تحرر  حن حركة 

 تحكمنا في عالقاتنا الداخلية الخالف الديمقراطي واالتفاق على مصلحة الوطن والمواطن.
  2/4/2021فلسطين أون الين، 

 
 ائهالقدس شماعة إللغالشعبية تحذر من استخدام انتخابات با

ت المقبلة، في سياق  ا أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضرورة مشاركة أبناء القدس باالنتخاب :  غزة
القدس. دون  االنتخابات  إجراء  لرفض  الفلسطينية  القيادات  من  لعديد  مؤخًرا  التصريحات  وتيرة   ارتفاع 

جعل القوى  بعض  محاوالت  من  نفسه  الوقت  في  الجبهة  االحت  وحذرت  رفض  لمشاركة  قضية  الل 
صحفي: إن االنتخابات يجب   نوقالت في بيا  المقدسيين في هذه االنتخابات شماعًة إللغاء االنتخابات.

أن ُتشّكل حجر الزاوية إلدارة اشتباك الشعب الفلسطيني مع االحتالل حول القدس دون انتظار أخذ اإلذن  
 من حكومة االحتالل. 

 5/4/2021، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 
 شعبية: منع إجراء االنتخابات في القدس يجب أن يواجه بانتفاضة شاملة ال

محمد :  غزة البديل    قال  إن  األربعاء،  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  المركزية  اللجنة  عضو  الغول 
يكون   القدس، ال  الفلسطينية في مدينة  تعنت ورفض االحتالل إجراء االنتخابات  لمواجهة  عبر  الوطني 

ى تأجيلها، بل عبر إشعال انتفاضة شاملة في وجه االحتالل وتحويل كافة الساحات إلى االقتصار عل
وأضاف الغول في تصريح وزعته الجبهة، إن إجراء انتخابات دون القدس هو    احة اشتباك ومواجهة.س

 أمر غير مقبول وطنًيا، وأن حرمان أبناء شعبنا فيها من خوض غمار هذا  
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ة لفصل القدس عن باقي أجزاء الوطن، مطالًبا المجتمع الدولي والمؤسسات الوطني هو محاولاالستحقاق 
 ولية بالضغط على االحتالل من أجل إجرائها هناك. د الحقوقية ال

 21/4/2021، القدس، القدس
 

 : لم نتلق دعوة من السلطة الجتماع الخميسالشعبية
أ الحاج  أسامة  الشعبية  الجبهة  في  القيادي  اأوضح  السلطة  أن  للجبهة  حمد  دعوة  توجه  لم  لفلسطينية 

ريحات صحفية إن "عباس لم يوجه لنا حتى  صلحضور اجتماع الخميس المقبل. وقال الحاج أحمد في ت
االنتخابات،   تأجيل  ضد  الشعبية  الجبهة  أن  على  وأكد  المقبل".  الخميس  اجتماع  لحضور  دعوة  اآلن 

 االنتخابات فيها".  الحتالل على عقد مشددا "يجب خوض معركة في القدس إلجبار ا 
 28/4/2021، فلسطين أون الين

 
 ات  بالشعبية ترفض قرار تأجيل االنتخا

خالل   عنه  عبرت  والذي  االنتخابات  لتأجيل  الرافض  موقفها  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  جددت 
القيادة، والتمسك باالتفاقيات إلجرائها، خاصًة بعد أن فتحت آمااًل ل الفلسطاجتماع  يني في  دى الشعب 

 وفًقا لإلرادة الوطنية.  ةإنهاء االنقسام وإمكانية التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسسات الوطني
وقالت الجبهة في بيان لها إنها تسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل االنتخابات من خالل  

 لوطني. هذا االستحقاق اأوسع اصطفاف وطني وشعبي يفرض على القيادة تنفيذ  
لى هذه القاعدة دعت  عورأت الجبهة أن االنتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير للشعب الفلسطيني، و 

ومؤسسات   الشعب  تخليص  محصلتها  في  تستهدف  وأن  االحتالل،  مع  اشتباك  وسيلة  تكون  أن  إلى 
 تي ترتبت عليها. دية واألمنية الالسلطة من االتفاقيات الموّقعة معه، ومن القيود السياسية واالقتصا
رها بشأن االنتخابات بموافقة االحتالل  اوقالت: "وبهذا المفهوم، كان على القيادة الفلسطينية أاّل ترهن قر 

عروبتها،   حول  االشتباك  إدارة  أشكال  من  كشكٍل  لفرضها  تسعى  أن  بل  القدس،  مدينة  في  إلجرائها 
 إلذٍن إسرائيلي". لسطين ال يحتاج فاالنتخابات في القدس أو في أي مكان في ف

م  تتطلب  التأجيل  لقرار  المتوقعة  السلبية"  "التداعيات  أن  مسؤولة،    نواعتبرت  وطنية  معالجة  الجميع 
خاصة وأنه يوقف عملية المصالحة وجهود إنهاء االنقسام ويفتح على تعميق األزمة الداخلية أكثر فأكثر، 

 كما جاء في نص البيان.
  30/4/2021القدس، القدس، 
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 عتبار "لقاء األمناء العاّمين" مرجعّية سياسّية عقب تأجيل االنتخابات الر تدعو جّرا

اعتبار  سبا إلى  اإلثنين،  جرار،  خالدة  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في  القيادية  دعت  مغربي:  ل 
مؤقت  سياسية  ومرجعية  قيادة  للفصائل"؛  العامين  األمناء  لقاء  أو  القيادي  تأج "اإلطار  قرار  عقب  يل  ة، 
رار إن "الحل األمثل  ج االنتخابات التشريعية، وذلك في رسالة لألسيرة المعتقلة بسجن "الدامون". وقالت  

العامين   األمناء  لقاء  أو  القيادي  اإلطار  مع  التعامل  هو  الحالية:  السياسي  االستعصاء  حالة  لمغادرة 
راتيجية وطنيه شاملة تستند بجوهرها  ها التأسيس الستللفصائل باعتباره قيادة مؤقتة لشعبنا تأخذ على عاتق
. واعتبرت جرار أن تأجيل االنتخابات "ضرب للتوافق  "على مقاومة االحتالل ومغادرة مسار اتفاق أوسلو

الوطني الشامل الذي يسعى إلعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني والنظام السياسي الفلسطيني  
 برمته". 

 3/5/2021، 48عرب 
 

 إجراء االنتخابات المحلية هو ترميم وجه السلطة من الهدف األساسي: يةقيادي بالشعب
يادي بالجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد أّن الهدف األساسي من إجراء االنتخابات المحلية  قأّكد الغزة:  

المشاكل بعد  وخاصة  والمانحين  الدولي  والمجتمع  الناخبين  أمام  السلطة  وجه  "ترميم  وقعت    هو  التي 
التشريعيبالض بنات، وتأجيل إجراء االنتخابات  نزار  الناشط  في الضفة    ةفة، وتحديًدا في قضية اغتيال 

واعتبر الحاج أحمد أّن قرار إجراء االنتخابات المحلية بشكل مجتزأ ال يعطي ضمانات بإجرائها    وغزة".
أهمية   على  ذاته  الوقت  في  مشدًدا  المناطق،  بقية  في  كامل  انتخابات  بشكل  وفق إجراء  شاملة  عامة 

 جدول زمني.
 23/9/2021، وكالة قدس برس

 
 :لتحرير فلسطين ةخامسًا: الجبهة الديموقراطي 

 قراطية: يجب أن تكون المقاومة في مركز االهتمامو الديم
كافة، بضرورة  :  بيروت  الفلسطينية  الفصائل  فهد سليمان،  الديمقراطية  للجبهة  العام  األمين  نائب  طالب 

  وقال سليمان في كلمته خالل مؤتمر األمناء   فة أشكالها في مركز االهتمام الفلسطيني.ل المقاومة بكاجع
المقاومة  ا أشكال  هنا كل  ونقصد  االهتمام  في مركز  المقاومة  تكون  أن  علينا  ويجب  "مطلوب  لعامين: 

المدن العصيان  بل  المسيرات؛  تعني  ال  الشعبية  المقاومة  الشعبية،..  مقدمتها  االحتال وفي  ضد  ل  ي 
ية لتأخذ  منوأوضح سليمان أن هناك مخطط إلقامة تحالفات سياسية وأومواجهته ومواجهة مستوطنيه".  

المنطقة لمحاصرة شعوبها واستغاللها والتحكم بها والقضاء على التحركات الوطنية والتقدمية والحداثية.  
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كين الحكومة لممارسة  بتم  2017وفمبر  ودعا إلى "حل سلطة األمر الواقع بغزة من خالل تطبيق اتفاق ن
 مهامها، شرط أن تأخذ هذه الحكومة طابع حكومة الوحدة".

 3/9/2020رأي الفلسطينية لإلعالم، الوكالة 
 

 قراطية: التفاهمات بين فتح وحماس ما زالت أولية وليست تفصيلية و الديم
حرير فلسطين، أن الهدف الديمقراطية لتأكد قيس عبد الكريم )أبو ليلى(، نائب أمين عام الجبهة  :  رام هللا

لور توافقات بين الطرفين، من أجل أن  تبمن الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس كما أبلغنا، أن  
تكون اقتراحات لبحثها في اإلطار الوطني الشامل، والمصادقة عليها من األمناء العامين، برئاسة الرئيس  

عباس. في    محمود  الكريم  عبد  ال وقال  وزعته  من تصريح  قدمت  التي  التقارير  فإن  اآلن  حتى  جبهة، 
 ول، هي تقارير أولية وليست تفصيلية.نبالطرفين خالل الحوارات التي جرت في إسط

  1/10/2020، القدس، القدس
 

 قراطية تؤكد توافقها مع فتح على أسس االنتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل و الديم
لسطين، أنه تم التوافق مع حركة فتح على أسس االنتخابات التي  راطية لتحرير فكدت الجبهة الديمقأ :غزة

التمث نظام  وفق  وشددت   يل ستجري  الوطني،  والمجلس  والرئاسية  التشريعية  يشمل  بما  الكامل  النسبي 
الجبهة على أنها ترحب بلقاءات وفد حركة فتح مع حماس في إسطنبول على أن تشكل أساسا لحوار  

"إن  وقال معتصم حما  وطني شامل. الثالثاء:  للجبهة في تصريح صحفي  السياسي  المكتب  دة، عضو 
عها بوفد حركة فتح على ضرورة تنظيم مبادئ االئتالف الوطني على قاعدة  ماالجبهة أكدت خالل اجت

بناء القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وتشكيل الهيئة الوطنية المعن  ية  الشراكة الوطنية وضرورة 
االس العامي بإنجاز  باألمناء  عباس  محمود  الرئيس  اجتماع  ومخرجات  بقرارات  عمال  الوطنية  ن  تراتيجية 

 للفصائل". 
 6/10/2020، القدس، القدس

 
 قيس عبد الكريم: االنتخابات استحقاق تأخر موعده ومخرج من مأزق االنقسام 

ن إجراء االنتخابات الشاملة عبد الكريم، أ أكد نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس
يعان  الذي  السياسي  االنقسام  مأزق  من  الوحيد  المخرج  أساسا  ي  هي  إياها  معتبرًا  الفلسطيني،  الكل  منه 

وشدد عبد الكريم خالل حديث خاص مع صحيفة "فلسطين"،   ُيمكن أن ُيبنى عليها وحدة وطنية صلبة.
 رية في الوقت الحالي بشأن إجراء االنتخابات".ت الفصائل الجاعلى ضرورة "االنتهاء بسرعة من مشاورا

 20/10/2020أون الين،  فلسطين
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 العودة للتنسيق األمني انقالب على مخرجات اجتماع األمناء العامين : حواتمة
مع    عدّ  األمني  التنسيق  إلى  العودة  حواتمة،  نايف  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  عام  أمين 

انقالب سياالحتالل،   وقال حواتمة خالل  بأنه  الفلسطينية.  للفصائل  العامين  األمناء  اجتماع  على  اسي 
إنه جرى خالل الفترة الماضية بالشراكة مع كل المكونات    ة في لبنان، مؤتمرها الرابع عشر،بهاختتام الج 

تقود   التي  العامين  األمناء  ومخرجات  المركزيين  المجلسين  قرارات  إنجاز  سحب الفلسطينية،  إلى  كلها 
باا االستيطان  االقتصادي، ووقف  والتعاون  األمني  التنسيق  )إسرائيل( ووقف  بـ  امل، ووضع  لكالعتراف 

 استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة "صفقة ترامب نتنياهو" ومخطط الضم ومشاريع التطبيع. 
واألمني   السياسي  "االنقالب  إلى  االنجازات جميعها وصلت  أن هذه  بالعو وأكد حواتمة  إلى  واالداري  دة 

 التنسيق االمني". 
  26/12/2020، فلسطين أون الين

 
 واتمة استعداد حماس للمضي في عملية المصالحة حلأكد هنية  :قراطيةو الديم

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمس، إن أمينها العام نايف حواتمة، تلقى هو  :  نظير مجلي
هنية إسماعيل  من  رسالة  استاآلخر  فيها  أكد  والشراكة  ،  المصالحة  عملية  في  للمضي  حماس  عداد 

القاهرة،   اتفاقات  من  بدءًا  العامين.  كا الوطنية،  األمناء  اجتماع  ومخرجات  إسطنبول  تفاهمات  آخرها  ن 
وختمت الجبهة بالترحيب بما يمكنه أن تعكس هذه التطورات من أجواء توافقية، تؤدي في نتائجها إلى  

االنقسام، الوح  إنهاء  الوطني  واستعادة  العمل  بين فصائل  الوطنية  الشراكة  مبادئ  وتكريس  الداخلية،  دة 
 واستنهاض وتعبئة القوى الوطنية في مواجهة االحتالل واالستيطان والضم. ة،الفلسطيني كاف

 4/1/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 تحذر من عرقلة إسرائيلية لالنتخابات قراطيةو الديم
تحرير فلسطين، السبت، من أالعيب وخطط سلطات االحتالل لعرقلة الديمقراطية ل   حذرت الجبهة:  غزة

ودعت الجبهة في بيان    تشريعية الفلسطينية التي ستجري في مايو/ أيار المقبل.الأو تعطيل االنتخابات  
مؤسساته   بناء  مواصلة  من  يمكنه  بما  الفلسطيني  الشعب  نحو  مسؤولياته  لتحّمل  الدولي  المجتمع  لها، 

ويعزز   والحرية الوطنية  والعودة  المصير  تقرير  الوطني نحو  التحرر  يجتاز مرحلة  الوطني وهو  نضاله 
وجددت الجبهة ترحيبها بإصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة لالنتخابات الشاملة، وفق   ستقالل والسيادة.الوا

 نظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل.
 16/1/2021القدس، القدس، 
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 النتخابات برفع عقوبات السلطة عن غزة "رشوة انتخابية" الكريم: ربط ا عبدقيس 
العوين  -  غزة الزهراء  عبد   ي:فاطمة  قيس  فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  العام  األمين  نائب  أكد 

انتخابية   لعملية  لتهيئة األجواء  التمييزية" بحق قطاع غزة فورا؛  "اإلجراءات  السلطة  الكريم ضرورة إزالة 
 لربط بين االنتخابات وإنهاء العقوبات "شكال من أشكال الرشوة االنتخابية". مناسبة، عادا ا

الكريم في حديث لصحيفة "فلسطين" إن الحديث عن قرارات بإزالة العقوبات عن غزة تكرر   بد وقال ع 
 المجلس الوطني   أكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة، لكن لم تنفَّذ. وأكد عبد الكريم ضرورة احترام قرارات 

بط بينها وبين  لر وإزالة العقوبات عن غزة هذه المرة فعال، مضيفا "نحن ال نرى من المناسب أن يكون ا
 االنتخابات، بحيث تبدو شكال من أشكال الرشوة االنتخابية". 

 27/1/2021، فلسطين أون الين
 

 : سنقدم مذكرة لحوارات القاهرة قراطيةمو الدي
العام   األمين  نائب  الديمقر كشف  مع للجبهة  خاص  حوار  في  الكريم  عبد  قيس  فلسطين  لتحرير  اطية 

بمذكرة للفصائل المجتمعة في حوارات القاهرة غًدا، تلخص وجهة   دمصحيفة "فلسطين، أن الجبهة ستتق
نظرها بمجموعة من القضايا، حتى تنصبَّ كل الجهود إلنجاح االستحقاق االنتخابي كاستحقاق دستوري،  

للمواطن، المطروحة ومدخل للخروج    وحق  البدائل  الفلسطيني. وكشف أن من ضمن  نفق االنقسام  من 
رجعية سياسية بحد أدنى انتخابات وثيقة الوفاق الوطني، ومخرجات لقاء األمناء  م  إمكانية التوافق على

دورته عام   الوطني في  المجلس  األخيرة، وقرارات  التساؤالت  2018العامين  الكثير من  يزيل  أو  م، وهذا 
 ي قد تنشأ لدى بعض القوى فيما يتعلق بوظيفة العملية االنتخابية. المخاوف الت

 7/2/2021 فلسطين أون الين،
 

 : عدم األخذ بتوصيات الفصائل استمرار لحالة الهيمنة قراطية والشعبيةو الديم
وار مثلت  أكد محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن توصيات الح 

نشرته  ا  ا فصائليًّا كان يتعين على عباس األخذ به. وقال خلف في حديث لصحيفة "فلسطين": "مإجماعً 
لجنة االنتخابات المركزية بشأن شروط الترشح لالنتخابات التشريعية جاء وفق النظام والقانون، ولكن ما  

بها". يؤخذ  لم  الترشح  شروط  حول  القاهرة  في  الفصائل  عليه  ا  توافقت  أن  إلى  الفصائل  ولفت  جتماع 
انتخابا ملف  سيناقش  القاهرة،  المصرية  العاصمة  في  القادم  ومنظمة  ت  الفلسطينية  الوطني  المجلس 

 التحرير. 
بتوصيات   األخذ  الغول، عدم  فلسطين، محمد  لتحرير  الشعبية  للجبهة  المركزية  اللجنة  بدوره عدَّ عضو 

الوطن بالقرار  التفرد  أشكال  "أحد  والهيمنة".  الفصائل،  "الفصائل  ي،  لـ"فلسطين":  حديث  في  الغول  وقال 
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التوصيات   كل  بالحسبان  لألخذ  الرئيس  الترشح،  الدعت  سن  خفض  وتحديًدا  الحوار،  عن  خرجت  تي 
ورفع مشاركة المرأة، وشروط االستقالة، وهي ملفات عليها إجماع وطني، وما حدث هو عدم األخذ بتلك 

 التوصيات". 
الفلسطيني، ووقف أيًضا إصدار ى الرئيس التخلوأضاف الغول: "عل  القرار  ص من حالة الهيمنة على 

واألخذ  بقانون،  حالة ب  قرارات  الحائط  بعرض  عباس ضرب  أن  إلى  وأشار  الفصائل".  توصيات  جميع 
 اإلجماع الوطني، عبر عدم تنفيذ توصيات الفصائل حول شروط الترشح لالنتخابات التشريعية. 
 8/3/2021فلسطين أون الين، 

 
 قراطية بسبب االنتخاباتو الجبهة الديماالت في هيئات استق

المرتقبة في مايو/ أيار المقبل والتحضير لها سلسلة استقاالت بصفوف ة  فّجر ملف االنتخابات التشريعي
  فبعد أيام   الهيئات التنظيمية في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، لم يخرج عدد منها إلى العلن بعد.

 التثقيف واإلعالم في الجبهة بالضفة الغربية ومسؤول "مركز المسار لألبحاث"من نشر مسؤول 
أ  "العربي    بونهاد  علم  للجبهة،  القيادية  الهيئات  مغادرته  إعالن  "فيسبوك"،  على  حسابه  على  غوش، 

سها استقالة  الجديد"، الثالثاء، بعدد آخر من االستقاالت من تلك الهيئات أو حتى من الجبهة، على رأ
 ، روبحسب مصاد   و اللجنة المركزية للجبهة األسير المحرر عصمت منصور، إضافة إلى آخرين.عض

تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإّن منصور، وهو أسير سابق، قّدم كتاب االستقالة من الجبهة وكافة هيئاتها  
ناي للجبهة  العام  إلى األمين  فيها  التي يمثلها  التمثيلية  الهيئات  السياسي واللجنة  ف حواتمة والمكأو  تب 

بتاريخ   آذ   4المركزية  الجارمارس/  قائمة  اختيار  "ملف  إقليم  به، على ضوء  في  التشريعي  ة النتخابات 
 الضفة الغربية، وعدم التسامح مع الرأي النقدي". 

"القشة    ورغم أّن أسباب االنسحابات أو االستقاالت لم تقتصر على االنتخابات، إال أّن هذا الملف هو  
ق المصادر.التي  البعير"، حسب  بـ"القي  صمت ظهر  َمن سّمتها  الجبهة  داخل  المصادر من  ة  اد واتهمت 

 المتنفذة"، بأنها "أرادت مرشحًا بمعيار الوالء ال الكفاءة".
 2021/ 9/3، العربي الجديد، لندن

 
 تخاباتفي المرحلة األخيرة من اختيار مرشحيها لخوض االن   قراطيةو عبد الكريم: الديم

نائ فأكد  حاليًا  الجبهة  أن  ليلى"  "أبو  الكريم  عبد  قيس  الديمقراطية  للجبهة  العام  األمين  المرحلة ي  ب 
األخيرة من عملية اختيار مرشحيها لخوض االنتخابات التشريعية المقبلة، إما بقائمة منفردة، أو بتحالف  

القدس" إلى أن الجبهة  م في حوار مع "وأشار عبد الكري   مشترك في حال التوافق مع القوى الديمقراطية.
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الديمقراطية والعديد من القوى  لشخصيات، من أجل خوض االنتخابات ا  تخوض حالًيا حواًرا فاعاًل مع 
 : على الرابط التالي  نص المقابلةولالطالع على   ة مشتركة تعكس برنامًجا مشترًكا.التشريعية بقائم
0779187800http://www.alquds.com/articles/161572619  

  14/3/2021 القدس، القدس،
 

 الوصول لقائمة موحدة لليسار : تسجيل قائمتنا ال يعني انتهاء الحوار من أجلقراطيةو الديم
ليلى( أن تسجيل  رام هللا: أكد نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم )أبو  

غالق الحوار من أجل الوصول إلى  تخابات المركزية ال يعني إ قائمة الجبهة الديمقراطية لدى لجنة االن
 قائمة موحدة لليسار الفلسطيني. 

أننا سنواصل الحوار مع باقي القوى والقوائم من أجل   وقال أبو ليلى في تصريح صحافي: "نحن أعلنا 
 اريخ ار قبل موعد إغالق باب الترشيح لالنتخابات التشريعية بتالوصول إلى قائمة موحدة لليس

،  أبو ليلى: "إذا تمكنا من الوصول الى قائمة لليسار فسيكون خيرًا على خير  (". وأضاف31/3/2021) 
قائمتنا".   نسحب  فسوف  موحدة  قائمة  إلى  توصلنا  إذا  أي  قائمتنا،  لنا  ستكون  فلألسف  نتمكن  لم  وإذا 

 عضوًا".   61"القائمة التي تم تسجيلها اليوم، تتضمن  وأوضح أبو ليلى أن
 21/3/2021قدس، القدس، ال

 
 سرائيلي تو اإلقراطية: تأجيل أو إلغاء االنتخابات تسليم بالفي و ديمال

و المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، إلى عدم االستسالم لليأس  دعا عض 
تخابات التشريعية إذا لم  ائيلي وبدء بث االشاعات حول احتمال تأجيل أو الغاء االن والتسليم بالفيتو االسر 

بمنع الفلسطينيين من حقهم  فلح الجهود الفلسطينية والضغوط الدولية في ثني حكومة اسرائيل عن قرارها  ت
 في االنتخابات في مدينة القدس المحتلة، ترشيًحا، وانتخاًبا، ودعاية انتخابية. 

 21/4/2021، قدسال، القدس
 

 أزق االنقسام "نكسة" لمسار الخروج من م قيس عبد الكريم: قرار تأجيل االنتخابات
قيس عبد الكريم، قرار رئيس السلطة محمود عّد نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،  

ال امتداد  على  بذلت  التي  للجهود  "نكسة"  التشريعية  االنتخابات  بتأجيل  أجل  عباس  من  الماضي  عام 
الفلسطيني.   االنقسام  مأزق  من  مالخروج  حوار  في  الكريم  عبد  تأجيل  وقال  "إن  "فلسطين":  ع صحيفة 

فلسطينية وُيهدد بنتائج قد تكون مدمرة، لكن علينا في الوقت االنتخابات ألحق ضرًرا جسيًما في الحالة ال
لتحضير لالنتخابات واستئناف العمل نفسه أن نسعى لمعالجة أي ضرر من خالل الضغط الستئناف ا

 ن ذلك". الل التوافق الوطني إن أمكإلنهاء االنقسام من خ

http://www.alquds.com/articles/1615726190779187800
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ة، قائال: "من الواضح أن التأجيل إلى واستبعد عبد الكريم تحديد موعد جديد لعقد االنتخابات الفلسطيني
بكل   للعملية االنتخابية، لكن علينا أن نسعى  إلغاء  بمكانة  الممكنة من  أمد غير مسمى، وهو  الوسائل 

الت ذلك  في  بما  جديد  موعد  تحديد  مسأأجل  معالجة  كيفية  على  العملية  وافق  في  القدس  حضور  لة 
 االنتخابية".  

  3/5/2021فلسطين أون الين، 
 

 قراطية تدعو إلنقاذ منظمة التحرير من الخطر الذي تتعرض له و ديمال
إنقاذ منظمة التحرير من الخطر   دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السبت،:  غزة إلى ضرورة 

“إن استعادة م.ت.ف يتطلب إعادة   في بيان،  وقالت الجبهة  .موقعها التمثيلي والسياسي  الذي يتعرض له
أسس   الباب  بنائها على  يفتح  بما  الوطني،  التحرر  وقيم حركات  معايير  على  تستند  ائتالفية عريضة، 

الفلسطيني وقواه السياسية كافة، وإعادة تشلتكون هي اإلطار المؤسساتي والسياسي   كيل  لتوحيد الشعب 
والمرك الوطني  الفلسطينية،  مجلسيها  للحالة  الواسع  الطيف  تضم  فاعلة  تنفيذية  لجنة  وانتخاب  زي، 

الستناد إلى البرنامج الوطني المتوافق عليه، والذي رسمت قرارات المجلس الوطني في دورته األخيرة  با
قلة  في المعركة األخيرة، والن العتبار تداعيات النصر الكبير الذي حققه شعبنا ومقاومتهعناوينه، آخذين با 

 ة والدولية”. التاريخية التي شهدتها قضيتنا الوطنية على األصعد الوطنية واإلقليمي
  29/5/2021، القدس، القدس

 
 حماس لعدم عرقلة االنتخابات المحلية الديموقراطية تدعو 

للمشاركة في العمل لتذليل  سياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر، حركة "حماس" عضو المكتب ال دعا
ول على الحريات الديمقراطية  ات أمام إجرائها، الفتا إلى أن غياب الديمقراطية سيفتح المجال للتغالعقب

 واالنتقاص من حقوق المواطنين.
إن حركة "حماس" تعطل الدستور  ل  قاعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية سفيان مطر،   

ا إجراء  رفضها  غزة.جراء  قطاع  في  المحلية  "صوت   النتخابات  إلذاعة  حديث  في  مطر  وأضاف 
 ن الذي تتبعه "حماس" ال ينسجم مع الديمقراطية.فلسطين"، اإلثنين، ان أسلوب التعيي 

 20/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 : سادسًا: حزب الشعب الفلسطيني

 االنتخابات حول القدسحزب الشعب يطالب بتعديل قانون 
الفلسطيني بإجراء تعديالت على قانون االنتخابات فيما يخص مدينة   حسن جبر: طالب حزب الشعب 

اصة  دولي في المعركة السياسية الخ  لمحتلة بهدف تحصين الوضع االنتخابي فيها وتجنيد ضغطالقدس ا
ال لحزب  المركزية  اللجنة  الفار عضو  ناصر  المهندس  وقال  إن  بالمدينة.  "األيام"،  لـ  حديث  في  شعب 

مكانة   لتعزيز  المقترحة  التعديالت  من  عددًا  تضمنت  عباس  محمود  الرئيس  إلى  رسالة  وجه  الحزب 
 االنتخابات في القدس.

   12/1/2021األيام، رام هللا، 
 

 ءات تشاورية مع عدد من الفصائل قبل بدء حوار القاهرة فتح بدأت عقد لقا: حزب الشعب
السياسي لحزب الشعب وليد العوض: إن حركة فتح بدأت عقد لقاءات تشاورية مع    قال عضو المكتب 

 العوض لـ "األيام" أن لقاء بين حركة فتح وحزب الشعب وأكد    عدد من الفصائل قبل بدء حوار القاهرة.
بح القاهرة.جرى في رام هللا وتم خالله  الحوار في  القضايا خاصة قضية  العديد من  إلى أن    ث  وأشار 

ة فتح تضع القوى التي تلتقيها في صورة مخرجات جلسة المجلس الثوري األخيرة التي بحثت كثيرًا  حرك
 من القضايا ذات الصلة.

 29/1/2021يام، رام هللا، األ
 

 تأثير في سير االنتخاباتخارجية تحاول ال عربية وأطراف دول: أمين عام حزب الشعب
بارز، وأمين عام حزب الشعب )الشيوعي سابقا( بسام  تحدث القيادي الفلسطيني ال:  أحمد صقر  -غزة  

فلسطيني الراهن وإنهاء االنقسام  الصالحي، عن أهمية االنتخابات الفلسطينية العامة في "حلحلة" الوضع ال
وفي   ا خارجية تحاول التأثير في سير االنتخابات.ل، كاشفا أن دوال عربية وأطرافوالخالص من االحتال

"عربي بسام    عبر"،  21حوار خاص مع  األسبق،  الثقافة  الفلسطيني، ووزير  الشعب  العام لحزب  األمين 
االنقسا  إنهاء  "موضوع  أن  قلقه، من  تفاوض الحقة  الصالحي، عن  لعملية  أن ال يخضع  م، كان يجب 

   ليس بالضرورة محسوما بعد االنتخابات". ات"، مؤكدا أن "إنهاء االنقساملالنتخاب
 19/2/2021، 21"عربي"موقع 

 
 الصالحي: محاوالت إسرائيلية لتخريب االنتخابات بالقدس

"إن هناك محاوالت إسرائيلية لتخريب  قال األمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي األربعاء،    :رام هللا
الفل بالقدس المحتلة"،  االنتخابات  مشيًرا إلى ما جرى مع بعض الشخصيات والمسؤولين  سطينية خاصة 
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بزع مؤخًرا  االنتخابات.ومالحقتهم  بشأن  لقاءات  إجراء  عقده    م  مؤتمر صحافي  خالل  الصالحي  ودعا 
للتدخل وإجبار إسرائيل على عدم التدخل وتخريب    اليوم، بمقر شبكة وطن اإلعالمية، المجتمع الدولي

يجب االن "االنتخابات  وقال:  القدس   تخابات،  في  القوى  وكل  االحتالل،  مع  اشتباك  ساحة  تكون  أن 
 لسعي إلنجاح االنتخابات، لكن هناك محاوالت لتخريب االنتخابات". مطلوب منها ا

 3/3/2021، القدس، القدس
 

 تخابات ال يشارك فيها المقدسيون في مدينتهم : لن نكون جزءًا من انالصالحي
ب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي من أي ضغوط دولية على  حذر األمين العام لحز :  خاص   - رام هللا

يكون  الفلسطينيين إل أن  من  بداًل  مدينتهم،  في  القدس  أهالي  مشاركة  دون  من  المقبلة  االنتخابات  جراء 
بات ال  شاركة، مؤكدًا أن حزب الشعب لن يكون جزءًا من انتخا الضغط على إسرائيل لتمكينهم من الم

   ي مدينتهم.يشارك فيها أهل القدس ف
إسرائيل هي تثبيت األمر الواقع بإخراج    وقال الصالحي في حديث خاص لـ"القدس": "معلوماتنا أن خطة

الف التزام دولي أو للسلطة  لسطينية، وال ألحد  القدس من االنتخابات المقبلة، من خالل عدم إعطاء أي 
ة القرن واستغالل رغبة شعبنا باالنتخابات  و ما يعني تنفيذًا فعليًا لصفق بإجراء هذه العملية في القدس، وه

 من أجل تمرير ذلك".
 15/3/2021، القدس القدس،

 
 الشعب: خالفات "اليسار" قد ال ُتنتج كتلة موحدة لخوض االنتخابات العامة حزب 

األ قال  سليمان:  خالمحمود  إن  الصالحي  بسام  الفلسطيني  الشعب  لحزب  العام  اليسار  مين  فات 
)الرسمي العامة،  الفلسطيني  االنتخابات  لخوض  موحدة  كتلة  الشديد  األسف  مع  ُتنتج  ال  قد  أن  (  رغم 

الصالحي، في حوار  وأضاف  لذلك.  تواق  الواسع وكوادره  اليسار  يمثله جمهور  الذي  )الشعبي(  اليسار 
يسار )الشعبي(، ومع  قدس": إن حزب الشعب سيستمر بالسعي لتحقيق ذلك مع الخاص أجرته معه "ال

لمجتمعية، من أجل  وقراطية راغبة بذلك، وخاصة مع الحراكات الشعبية، والقوى القطاعية واأي قوى ديم
  تشكيل الكتلة الشعبية المنشودة، التي كنا نريد لقوى اليسار جميعها أن تكون في مركزها، وقد اتفقنا مع 

هذا في  سويا  العمل  على  حراكات  وهناك  أربع  ذلك.  االتجاه،  لتوسيع  الصالحي  أفق  وجود    وأكد  عدم 
أو على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أنه ال    ضمانات للقبول بنتائج االنتخابات سواء على الصعيد الداخلي

إلى ما كان عليه   توجد ضمانات في حال إجراء االنتخابات بأن تعيد حركة حماس الوضع في قطاع غزة
 قًا رغم االتفاقات التي تمت بشأنها.عثر هذه العملية كما تعثرت ساب ، وأن ال تت2007قبل االنقسام عام 

 21/3/2021القدس، القدس، 
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 شعب يدعو لضمان إجراء االنتخابات البلدية في كافة األراضي الفلسطينية حزب ال
الجهود لضمان:  رام هللا كافة  لبذل  الشعب  المقررة في    دعا حزب  البلدية  االنتخابات  إجراء  النجاح في 

وشدد الحزب في بيان    الضفة الغربية وقطاع غزة وضواحي القدس.  من كانون األول المقبل، في  11ـال
، الجمعة، على أهمية أن يكون قطاع غزة جزءا من هذه العملية التي يتوق لها المواطنون بعد صدر عنه

 طول انتظار. 
ي اختيار مجالس البلديات التي  االنتخابات البلدية أمر ضروري يضمن حق المواطنين ف  واعتبر أن إجراء

 تدير شؤونهم في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة.
 17/9/2021، لومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمع

 
  :سابعًا: حركة المبادرة الوطنية

 الضم البرغوثي: ال مناص من الوحدة لمواجهة خطط مصطفى 
إن الوقت   ،ح صحفيطينية مصطفى البرغوثي في تصري قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلس

ا القوى  لكل  مبرر  أي  هناك  يعد  ولم  خطيرة  بسرعة  إنهاء  ينفذ  عن  أكثر  للتأخر  الفلسطينية  لوطنية 
الض لمواجهة مشاريع  وطنية موحدة،  قيادة  وتشكيل  الوطني  الصف  وتوحيد  "صفقة  االنقسام،  ومؤامرة  م 

م بالجدية المطلوبة إن استمر االنقسام  يتعامل معنا ومع الخطر القاد   ترامب التصفوية". وأكد أن العالم لن
 تباشير مقاومة فلسطينية منظمة وموحدة في مواجهة هذا الخطر. الفلسطيني، وإن لم يرى العالم 

 27/5/2020، فلسطين أون الين
 

 انات خارجية إلجراء االنتخابات الفلسطينية العامة مصطفى البرغوثي: ال وجود لضم
فلسط  -ة  غز  قيادي  أكد  صقر:  االنتخابات أحمد  إلجراء  خارجية  لضمانات  وجود  ال  أنه  بارز،  يني 

العامة، معتبرا أن أهم قضية تقف على رأس جدول أعمال الجولة الثانية من حوارات الفصائل  الفلسطينية  
 مة التحرير الفلسطينية.  في القاهرة، هي إعادة بناء منظ
والخ الداخلية  الضمانات  االوعن  إجراء  بضمان  الخاصة  التواريخ  ارجية  بحسب  الفلسطينية  نتخابات 

رئي  عن  الصادر  المرسوم  في  "المبادرة  المعتمدة  لحركة  العام  األمين  أكد  عباس،  محمود  السلطة  س 
س يوجد  "ال  أنه  البرغوثي،  مصطفى  النائب  الفلسطينية"،  القوى  الوطنية  إرادة  وهي  واحدة،  ضمانة  وى 

 ". القاهرة بتنفيذ االتفاق بدقة المشاركة في اجتماع
عليه فستجرى االنتخابات، ويشمل    ": "إذا تم االلتزام بما تم االتفاق21وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي

اال بمواعيد  وااللتزام  )الضفة وغزة(،  الحريات، وإطالق سراح أي معتقل سياسي  نتخابات،  ذلك: إطالق 
 سطينية".بعة موضوع منظمة التحرير الفلوعقد االجتماع في آذار/ مارس الجاري، لمتا
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االنتخابي ليشمل النقاط التي أوصى    وذكر البرغوثي، أنه من المفترض "إصدار مرسوم بتعديل القانون 
ندها ستسير األمور  بها اجتماع القاهرة"، مضيفا أن "هذه هي الضمانات؛ أن يكون هناك إرادة والتزام، وع

 بشكل جيد".  
  2/3/2021، "21عربي "موقع 

 
 " الفلسطيني الفصائل بتحديد آليات إجراء انتخابات "الوطنيالبرغوثي يطالب مصطفى 

هللا البرغوثي،   -  رام  مصطفى  الدكتور  الوطنية  المبادرة  لحركة  العام  األمين  طالب  الشريف:  أدهم 
بتحديد   الفلسطينية،  والقوى  التحرير.الفصائل  لمنظمة  الوطني  المجلس  انتخابات  إجراء  وشدد    آليات 

لـ"ف تصريح  في  منتصف  البرغوثي  الفصائل  بين  المرتقب  اللقاء  في  ذلك  تحقيق  أهمية  على  لسطين"، 
الجتماع  ما أساسي  مطلب  اآلليات  هذه  أن  وعدَّ  القاهرة.  المصرية  العاصمة  في  الحالي  آذار  رس/ 

راء انتخابات  آلية إجراء انتخابات مجلس وطني في أماكن ال يمكن إج  الفصائل مع ضرورة التوافق على
 االحتالل أو غير ذلك.فيها بسبب ظروف 

  3/3/2021، فلسطين أون الين
 

 انون االنتخابات يجب تعديله وإال لن تكون انتخابات عادلةالبرغوثي: قمصطفى 
ية الدكتور مصطفى البرغوثي بضرورة  أدهم الشريف: أوصى األمين العام لحركة المبادرة الوطن  -  غزة

ا التعديالت  االنتخابات  إدخال  قانون  على  وبيَّن  لالزمة  عدالة.  فيها  ليست  انتخابات  ندخل  ال  حتى 
ين"، أمس، أن الفصائل التي تجتمع هذا األسبوع في العاصمة المصرية القاهرة  البرغوثي لصحيفة "فلسط

خرى ترتبط بمنظمة التحرير وانتخابات المجلس الوطني  ستبحث قانون االنتخابات، إضافة إلى قضايا أ
االنتا "قانون  وقال:  المطروحة  لفلسطيني.  القضايا  وجميع  القاهرة،  اجتماع  في  يعالج  أن  يجب  خابات 

 ش يجب وضع آلية وجدول لمعالجتها بكل وضوح قبل االنتخابات". للنقا
  14/3/2021، فلسطين أون الين

 
 ئمتها لخوض االنتخابات التشريعية المبادرة الوطنية" تسجل قا"

أعلنت حرك األحد رام هللا:  الوطنية"،  "المبادرة  المركزية  ة  االنتخابات  لجنة  لدى  رسميا  قائمتها  تسجيل   ،
مايو المقبل. وأوضحت الحركة في بيان    أيار/  22االنتخابات التشريعية المقررة في    الفلسطينية، لخوض 

لجن لدى  قائمتها  بتسجيل  "قامت  مبأنها  رفضها  أو  قبولها  انتظار  في  المركزية"،  االنتخابات  قبل ة  ن 
"نس أن  قائمتها  اللجنة. وأضافت  النساء في  ثلثيه   32بة  وأكثر من  المائة،  والشابفي  الشباب  ات"،  ا من 

أن الناس،    مؤكدة  بين  والتمييز  المحسوبية  أشكال  كل  ومكافحة  الشامل  التغيير  إلى  يدعو  "برنامجها 
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لوطني  إلى أن "برنامجها السياسي ا  والتطبيق العادل للقانون". وأشارت "المبادرة الوطنية"واحترام العدالة  
اال  وإنهاء  العنصري،  األبرتهايد  ونظام  االحتالل  مقاومة  على  االقتصادي يركز  والبرنامج  نقسام، 

 االجتماعي الذي يركز على مكافحة البطالة والفقر ورفع مستوى الدخل". 
 28/3/2021، وكالة قدس برس

 
 رائهانت جاهزة لو توفرت النية إلجالقدس كابالبرغوثي: خطة فرض االنتخابات مصطفى 

مصطفى البرغوثي، أن معركة فرض غزة/ أدهم الشريف: أكد األمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.  
وح إلجرائها.  النية  توفرت  لو  جاهزة  كانت  المحتلة  القدس  مدينة  في  التشريعية  قال  االنتخابات  سبما 

االنتخابات في القدس  ركة مع االحتالل لفرض إجراء  البرغوثي لـ"فلسطين"، فإن الخطة تضمن خوض مع
وطنية تتبنى هذه الخطة ومعها فصائل أخرى ومنها  عبر المقاومة الشعبية. وأوضح أن حركة المبادرة ال

ملية االنتخابية وتفعيل المقاومة  حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" والجبهة الشعبية، وتشمل السير في الع
ي كما فعل سكان القدس في هبتهم ضد الحواجز عند  سر إرادة االحتالل اإلسرائيلالشعبية في القدس لك

 باب العمود. 
 2/5/2021، الين فلسطين أون 

 
 تجزئة االنتخابات وما زلنا ضدها  البرغوثي: نحن ضدّ مصطفى 

ة في الضفة عام لحركة المبادرة الوطنية إن إنشاء المعابد اليهوديقال مصطفى البرغوثي األمين ال: رام هللا
م  جزء  هي  الحركة  الغربية  صممتها  التي  القرن  صفقة  في  صممت  التي  والتهويد  الضم  عملية  ن 

وأكد البرغوثي في حديث خاص لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، أن هذه الخطوة تهدف إلى    صهيونية.ال
، حيث بدأت في  األرض، وتشمل أيضًا عمليات لتهويد المسجد األقصى نفسهتغيير معالم الواقع على  

 إلى كل أنحاء الضفة الغربية. القدس، وتمتد 
االنتخا  من  الحركة  موقف  حول  آخر  سياق  القاطع  وفي  رفضهم  أكد  الغربية،  الضفة  في  القروية  بات 

البلدي االنتخابات  إجراء  لعدم  مبرر  أي  يوجد  وال  االنتخابات،  المناطق  لتجزئة  أنحاء  في كل  والقروية  ة 
وقال: "نحن ضد تجزئة االنتخابات، وما زلنا   لقدس.في الضفة الغربية والضفة وا  المحتلة في نفس اليوم

وشدد على أن االنتخابات البلدية ال يمكن أن تكون بدياًل   بالتراجع عن القرار".  ضدها، ونطالب الحكومة
و  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  موعد سريع إلجراعن  تحديد  بضرورة  مطالبًا  الوطني،  هذه  المجلس  ء 

 االنتخابات.
 26/9/2021، فلسطيني لإلعالمالمركز ال
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 :شعبيالنضال ال جبهةثامنًا: 

 اق لعقد اجتماعين لألمناء العامين في الداخل والخارجاتف: مجدالني
هللا: سعد  لجبهة    عيسى  العام  األمين  مجدالني  أحمد  الدكتور  اللجنة  كشف  عضو  الشعبي،  النضال 

ا عقد لقاءين منفصلين لألمناء العامين خالل   لنقاب عن اتفاق الفصائل علىالتنفيذية لمنظمة التحرير 
يعقد  أن  القادمة، على  في    األيام  المتواجدين  العامين  األمناء  ويضم  رام هللا  مدينة  في  األول  االجتماع 

 . في الخارج وسيضم األمناء العامين المتواجدين في الخارجالضفة الغربية، بينما سيعقد اللقاء الثاني 
قد إن االجتماعين سيناقشان التفاهمات بين حركتي "فتح" و"حماس" والتحضير لع وقال مجدالني لـ"األيام"  

تم   التي  التفاهمات  على  الحركتين  مرجعيات  ومباركة  مصادقة  بعد  العامين  لألمناء  الشامل  االجتماع 
أسبوعين، مؤكدًا أنه وحتى    ار الثنائي بين الحركتين في مدينة إسطنبول التركية قبلإحرازها خالل الحو 

 كما تحدث البعض.اللحظة لم يتم تحديد موعد انعقاد موعد لألمناء العامين حتى يتم تأجيله 
   4/10/2020، األيام، رام هللا

 
 رار بالمنطقة واالستق "عملية السالمـ"ل مهممجدالني: تسهيل عملية االنتخابات أمر  

لمنظمة   التنفيذية  اللجنة  دعا عضو  األرام هللا:  الفلسطينية،  الشعبي  التحرير  النضال  لجبهة  العام  مين 
حاد األوروبي لدعم العملية الديمقراطية في فلسطين خاصة  الفلسطيني أحمد مجدالني، ايطاليا ودول االت

بالمنطقة، والمساعدة   في القدس، حيث إن تسهيل عملية االنتخابات أمر هام لعملية السالم واالستقرار 
 اإلسرائيلي.  التي قد يضعها االحتالل في إزالة العقبات 

 12/1/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 النضال الشعبي تعلن تراجعها عن المشاركة في قائمة حركة فتح  جبهة
عدم قبولها لـ"المكانة غير الالئقة" لمرشحيها    -الحليف األبرز لحركة فتح -أعلنت جبهة النضال الشعبي  

اإلجراء "ال ينسجم مع حجم ووزن الجبهة وتاريخها وإرثها النضالي    حركة فتح، وقالت: إن هذافي قائمة  
لعريق". وأكدت جبهة النضال في بيان، تراجعها عن المشاركة في قائمة حركة فتح، وقالت إنها الطويل وا

الجبهة على تشك  "ليست طرًفا مشارًكا في  قيادة  المسبق مع  القائمة رغم االتفاق  ائتالفيه  هذه  قائمة  يل 
وأضافت: "لم    كة الجبهة وعدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة".بمشار 

مة،  تستكمل الجبهة مشاركتها في اللحظات األخيرة؛ لعدم قبولها بالمكانة غير الالئقة لمرشحيها في القائ
   لنضالي الطويل والعريق".والذي ال ينسجم مع حجم ووزن الجبهة وتاريخها وإرثها ا

 1/4/2021فلسطين أون الين، 
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 : لمقاومة الشعبيةاتاسعًا: حركة 

 ومة الشعبية واألحرار تدينان بشدة تصريحات القدوةالمقاحركتا 
م الجمعة، تصريحات ناصر القدوة التي  غزة: استنكرت حركتا "المقاومة الشعبية" و"األحرار" بشدة، اليو 

لـ"استعادة قطاع غزة". ورأت الحركتان أن تصريحات    "اإلسالم السياسي"، ودعاأعلن فيها خصومته مع  
لل اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح، القدوة، العضو المؤسس  ملتقى الوطني الديمقراطي، عضو 

 حاولة لتقديم "أوراق اعتماد للغرب". فيها هجوم على طيف واسع من أبناء شعبنا، وم
  2/4/2021عالم، المركز الفلسطيني لإل

 
 : إقصاء األسير حسن سالمة سقطة وطنية ال تغتفر لمقاومة الشعبيةاحركة 

لمقاومة الشعبية، إن إقصاء األسير القائد حسن سالمة من قائمة "القدس موعدنا"، سقطة  قالت حركة ا
كان  "  ن:االثنيركة في بيان لها، وصل "فلسطين أون الين" نسخة عنه،  وطنية، ال تغتفر. وأضافت الح

ركة ابات التعامل بروح القانون مع األسرى في سجون االحتالل الصهيوني". وأكدت حعلى لجنة االنتخ
النضال  حالة  من  مهما  جانبا  وتمثل  بامتياز  قضية  هي  سالمة  األسير  قضية  أن  الشعبية،  المقاومة 

 تهم الوطنية.جب أال تمس بأي حال من األحوال او انتقاص من قيمتهم ومكان الفلسطيني، كان ي
 5/4/2021، الين فلسطين أون 

 
 ارة األمريكية حول االنتخاباترسالة السلطة لإلدبتستهجن ما جاء  حركة المقاومة الشعبية

في بيانات منفصلة  غزة: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركتا "المقاومة الشعبية" و"األحرار"،  
الجبهة الشعبية على أنه "ال يحق    لسطين التاريخية". وشددت أنه "ال يحق ألحد التفريط بجزء من أرض ف

الوطني المجموع  باسم  مواقف  إصدار  أحد  أي    ألي  عن  التنازل  منها  فلسطين يفهم  تراب  من  جزء 
 التاريخّية".

التار   "فلسطين  إن  فقالت،  الشعبية  المقاومة  حركة  أجل  أما  من  االحتالل  نقاتل  التي  أرضنا  يخية 
زل عن شبر واحد من أرضنا المقدسة، وال مكان لالحتالل  ترف بأي جهة أو شخص يتنااستعادتها، وال نع

 أحًدا للتحدث باسمنا للتفريط بأرض فلسطين". فوق أرضنا، ولم نخول 
سياسته على  السلطة  إصرار  "تعكس  الرسالة  أن  فرأت  "األحرار"،  حركة  لنيل  أما  المقيتة  الالوطنية  ا 

كدت، أن "شعبنا لم يفوض السلطة أو أي  حساب شعبنا وحقوقه". وأ  وكسب رضا اإلدارة األمريكية على
 ضه وحقوقه أو طرح أي صيغة تنتقص منهما".جهة فلسطينية أو عربية للتنازل عن أر 

 22/2/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  النتخابات الفلسطينيةتطور ملف المصالحة وا
 

 404                الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

 :عاشرًا: حزب فدا

 مطالب جديدة بشأن موضوع المصالحة واالنتخابات ها  حماس لديرأفت: صالح 
التنف   :رام هللا اللجنة  "فدا" صالح رأفت،  أعرب عضو  الفلسطينية، أمين عام حزب  التحرير  يذية لمنظمة 

ن توافق حركة "حماس" على اجراء االنتخابات العامة، حتى يتم إصدار مرسوم رئاسي لتحديد  عن أمله بأ 
 ة والقدس الشرقية.موعدها في قطاع غزة والضف
تصريحات   في  رأفت  فلسطي  إلذاعةوقال  ""صوت  حركة  إن  اإلثنين،  جديدة  ن"،  مطالب  لديها  حماس" 

الموظفين، المصالحة واالنتخابات وموضوع  الذي تعمل عليه الحكومة بشكل متساو ما    بشأن موضوع 
موضوع المصالحة  وأضاف من الواضح وجود مشكلة داخلية لدى حركة حماس حول    بين الضفة وغزة.

 ائها.التحرير حول أهمية إجر  واالنتخابات، مجددا تأكيد موقف فصائل منظمة
وطنية الموحدة في جميع انحاء  من جهة أخرى، قال رأفت إنه يتم اآلن العمل على تشكيل لجان للقيادة ال

شخصيات الوطنية  الوطن بما يشمل القوى السياسية والمجالس البلدية والمخيمات والمؤسسات االهلية وال
 ية االستيطانية.كل المشاريع االستعمار  المستقلة حتى نستطيع تعبئة شعبنا في مواجهة

  19/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يتوجب على حماس العمل على تعزيز الموقف الفلسطيني الرسمي  :رأفت
هللا ا:  رام  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  الديمقراطي  اعتبر  لالتحاد  العام  األمين  الفلسطينية،  لتحرير 

أن تصريحات حماس ضد الرئيس محمود عباس، تؤدي إلى عرقلة الحوار  طيني "فدا" صالح رأفت،  الفلس
وقال في بيان له، يوم الثالثاء، "يتوجب على حركة حماس    ه الموقف الوطني الفلسطيني.الوطني وتشوي 

الفل الموقف  تعزيز  على  ومحاسبة  العمل  لمساءلة  الدولي  الصعيد  على  معركة  يخوض  الذي  سطيني 
وجرائمها التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة    إسرائيل على انتهاكاتها

 غربية بما فيها القدس".ال
 21/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االنتخابات المحلية حزب فدا يدعو حماس لعدم عرقلة 

المركز د  اللجنة  لعا عضو  بسام  ـية  حماس"فدا"  المجالس  للموا  حسونة، حركة  انتخابات  إجراء  على  فقة 
زأ من دولة فلسطين، مشيرا إلى أنها قد تكون مدخال إلنهاء  المحلية في قطاع غزة، باعتباره جزءا ال يتج 

صوت فلسطين"، يوم اإلثنين، هناك مسؤولية  وقال حسونة في حديث إلذاعة "  حالة االنقسام والتشرذم.
 وافق على إجراء االنتخابات في المحافظات الجنوبية.ى عاتق "حماس" إذا لم توطنية كبرى تقع عل

 20/9/2021، ت الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوما
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 :: الفصائل األخرى حادي عشر

 مقاطعة االقتصاد اإلسرائيلي و لعمال إنفاذ برامج التشغيل لو إنجاز الوحدة تدعو إلى  فصائل
في  غزة:   حماس،  حركة  للعمال  دعت  العالمي  والمساعدات اليوم  التشغيل  برامج  إنفاذ  إلى  “األونروا” 

العاطلين الفلسطينيين  في    للعمال  وطالبت  الكارثة”،  لـ”تتناسب وحجم  وزيادتها  تواجدهم،  أماكن  كل  في 
أمام مسؤ  بالوقوف  المتحدة  األمم  لها  العمل بيان  العاطلين عن  العمال  تجاه  واإلغاثية  اإلنسانية    ولياتها 

منطق  فلسطين  ومنكوب “باعتبار  متضررة  الحياة.ة  مقومات  ألدنى  وتفتقر  الجبهة    ة”،  قالت  جهتها  من 
ية، إن هذا اليوم يأتي في ظروٍف عّمالية فلسطينّية أكثر استثنائية، ودعت في هذه المناسبة إلى  الشعب

اع والدفات المحيطة بالمنظمة،  غادرة مربع االنقسام، وإعادة االعتبار إلى الدوائر واالتحاد إنجاز الوحدة وم
 عن الحريات العامة والنقابية.

النضا الدور  الديمقراطية  الجبهة  الفلسطينية  وثمنت  المقاومة  إطالق  في  فلسطين  عمال  لعبه  الذي  لي 
اسبة لمقاطعة االقتصاد اإلسرائيلي، وبناء اقتصاد  وإعادة بناء الحركة الوطنية المعاصرة، ودعت بهذه المن

 قتصاد االحتالل. ني متحرر من التبعية الوطني فلسطي 
 2/5/2020القدس العربي، لندن، 

 
 لمخططات "ضم" االحتالل للضفة  مية برفح رفضاً لقوى الوطنية واإلسال لوقفة 

جماهيرية رافضة لصفقة القرن  نظمت القوى الوطنية واإلسالمية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، وقفة  
ورفع واألغوار.  الضفة  كتب   وسياسة ضم  الفتات  والوحدة   المشاركون  مستمرة  "معركتنا  بعضها:  على 

أصحاب األرض والحق والعدو سيدفع الثمن كامال، ال للضم"،   الوطنية خيارنا وكل فلسطين لنا"، و"نحن
 و"ال لمشروع الضم"، و"فلسطين كاملة".

لتحرير العربية، على  القوى الوطنية واإلسالمية، شدد سمير صيدم القيادي في جبهة اوفي كلمته عن   
االحتالل اإلسرائيلي،   رورة تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي إلنهاء العمل بكل االتفاقيات مع ض

إلنهاء   ووقف التنسيق األمني. ودعا رئيس السلطة محمود عباس لدعوة الكل الفلسطيني الجتماع عاجل،
 االنقسام الفلسطيني وضع خطط لمواجهة كل التحديات.

 11/6/2020، لسطين أون الينف
 

 جبهة التحرير: حجم المؤامرة يفرض تحديات أمام قيادة الفصائل كافة
عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صالح اليوسف عن لقاء األمناء العامين لفصائل    قال

واإلس الوطني  إحر   الفلسطيني،المي  العمل  في  تفاؤله  مدى  كبيرة. وعن  أهمية  ذو  ملموسة  إنه  نتائج  از 
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لسطيني يفرض  رض الواقع الفلسطيني يعتبر اليوسف أن حجم المؤامرة التي يتعرض لها الشعب الفعلى أ
 تحديات أمام قيادة جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء بأال يخيبوا ظن شعبنا الفلسطيني.

  9/2020/ 9الجديدة، رام هللا، الحياة 
 

 بات إلنهاء االنقسام  الفصائل ترحب بإجراء االنتخا
ع الداخلي واالجتماعات  أكدت قيادة القوى الوطنية واإلسالمية أهمية دعم الجهود المبذولة لترتيب الوض

في  الفلسطينية  القيادة  قرار  بعد  السائدة  األجواء  وخاصة  وحماس،  فتح  حركتي  بين  تجري    التي 
االتفاقيات    ،19/5/2020 من  االحتاللبالتحلل  مع  جرى ور   .الموقعة  الذي  باالتفاق  إلجراء    حبت 

الوط والمجلس  بالرئاسية  مرورا  البرلمانية  من  بدءا  العامة  تم االنتخابات  ما  إطار  في  أمكن  حيثما  ني 
   االتفاق عليه.

 30/9/2020، القدس العربي، لندن
 

 وتشكيل القيادة الموحدة  "الشراكة الوطنية"يبحثون  هللافي رام  األمناء العامون للفصائل
اع الذي عقده األمناء العامون للفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج،  متابعة مخرجات االجتم  بهدف
الوطني،   برئاسة العمل  لفصائل  العامون  األمناء  بحث  الماضي،  الشهر  من  الثالث  في  عباس  محمود 

الساحة   على  المستجدات  الوطني.آخر  الحوار  وتطورات  خصص   الفلسطينية،  الذي  االجتماع    وجاء 
ضوية تحت لواء منظمة التحرير، بدون مشاركة حماس والجهاد اإلسالمي، وعقد للفصائل الوطنية المن

وقال واصل أبو يوسف األمين العام    كتب نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، بمدينة رام هللا.في م
ابعة مخرجات اجتماع  سطينية، منسق القوى الوطنية واإلسالمية، إن االجتماع بحث متلجبهة التحرير الفل

الاأل وخاصة  الماضي،  الشهر  من  الثالث  في  عقد  الذي  العامين  و مناء  الوطنية  على  شراكة  الوحدة 
 .األرض 

 19/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 ول شكل االنتخابات: المطلوب من حماس إنهاء خالفاتها الداخلية حجبهة التحرير
فيان سلطان، عن استغرابه من تراجع  التحرير الفلسطينية س رام هللا: أعرب عضو المكتب السياسي لجبهة
 رة، وأنها تريد إجراء انتخابات بشكل متزامن. حركة "حماس" عما تم االتفاق عليه في القاه 

 3/12/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 ألحرار: عودة "التنسيق األمني" أجهضت المصالحة حركة ا
العام لحركة األحرار الفلسطينية، خالد أبو هالل، أن إعالن السلطة  دين صالح: أكد األمين  نور ال  -غزة  

 عودة عالقاتها مع االحتالل اإلسرائيلي "شّكل ضربة لجهود المصالحة والحوار الوطني" الذي  في رام هللا
أبو هالل خالل حواراستمر ألشهر، ونشر ح الفلسطيني. وعّد  الشعب  خاص مع   الة من األمل لدى 

"فلسطين لها  صحيفة  ووضعت  الحوار  جولة  "أجهضت  الحالي  الوقت  في  األمني  التنسيق  عودة  أن   ،"
 ًا، على أمل أن تأتي ظروف أخرى قادمة". حد 

  7/12/2020أون الين،  فلسطين
 

 ي وعقد اجتماع لألمناء العامينخمسة فصائل تدعو الستئناف الحوار الوطن
مال الحوار الوطني، عبر جولة جديدة لألمناء ة، السبت، الستئناف أعغزة: دعت خمسة فصائل فلسطيني

المد  القضايا  لبحث جميع  بيان  العامين،  في  الفصائل  وأكدت  الوطنية.  القضية  أعمال  رجة على جدول 
ا بمواصلة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، مشترك وصل "الرأي" نسخة منه عقب اجتماع لها، تمسكه

االنقسام الفصائإلنهاء  االجتماع  وضم  الشعبية.  الجبهة  الشعبية،  )الجبهة  حركة    –ل  العامة؛  القيادة 
 قوات الصاعقة، الجبهة الديمقراطية(.الجهاد اإلسالمي، 

 12/12/2020وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 

 ار بين حركتي فتح وحماسفصائل ترحب بعودة مسار الحو 
لالنطالق مجددا، بين حركتي فتح    ة بعودة قطار المصالحةرحبت فصائل وقوى فلسطيني  صفا:  -  غزة

ة مصطفى البرغوثي، رحب بموقف حركة "حماس" المرن أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطيني   وحماس.
عدة   إلى  الفتا  مازن،  أبو  الرئيس  وبرد  المصالحة،  مقتضيات  الطريق.تجاه  هذا  على  واعتبر   تحديات 

القيادي في حركة    ات فعلية "وليس قرارات فقط".من بضمان إجراء انتخابالبرغوثي أن التحدي األول يك
أكد   حبيب  خضر  اإلسالمي  ظل  الجهاد  في  استمراره  لخطورة  إدراكا  االنقسام  مغادرة  ضرورة  على 

فقار سويرجو أوضح موقف الجبهة الثابت نحو  عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ذو ال  التحديات.
 تحقاق قانوني وديمقراطي وطني.ؤكدا أن االنتخابات اسإنهاء االنقسام، م

 3/12/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 الفصائل الفلسطينية تبدأ تحضيراتها لالنتخابات 
توقع أن تشارك في االنتخابات المزمع “القدس العربي”: تجري العديد من الفصائل الفلسطينية الم  -غزة 

 افقات األخيرة بين فتح وحماس. إدارية بناء على التو  عقدها قريبا، استعدادات 
إطار منظمة التحرير، يشمل التجهيز الداخلي، لدفع  ما ُيبحث في أورقة الفصائل ومنها المنضوية في  

ن لجنة االنتخابات المركزية، ستعلن  ناشطيها ومؤيدها للمشاركة في تحديث السجل االنتخابي، خاصة وأ
صدور   فور  الخطوة  بدء  المجد عن  الرئاسي  إجراءات  المرسوم  عليها  يترتب  الخطوة  وهذه  للمواعيد.  د 
يع الكوادر على المناطق الجغرافية، لقياس نسبة األصوات المحتمل أن أخرى، لها عالقة بالتأطير وتوز 

لتضم المواطنين،  احتياجات  ومعرفة  لها،  التي تصوت  الشخصيات  وفي  االنتخابية،  البرامج  في  ينها 
بدأ هذه التنظيمات، بهذه التحركات بشكل سريع، فور صدور المرسوم  قوائم االنتخابية. وستستضع على ال

ي سيحدد مواعيد االنتخابات، التي ستنطلق بالتشريعية، ومن ثم الرئاسية والمجلس الوطني، الرئاسي، الذ 
 خالل فترة ستة أشهر.

التحالفاوس لدراسة  معمقة  دراسات  أمام  الفصائل الحقا،  هذه  القواتكون  تشكيل  وكيفية  المشتركة، ت،  ئم 
ف األمر  هذا  على  أقدمت  التحرير  منظمة  فصائل  من  العديد  وأن  أجل خاصة  من  سابقة،  انتخابات  ي 

ال وفق  ستجرى  االنتخابات  وأن  سيما  ال  البرلمان،  في  المناسب  التمثيل  على  الحصول  تمثيل  ضمان 
 النسبي الكامل. 

 15/1/2021القدس العربي، لندن، 
 
 إنجاح الحوار الوطني الشامل  المتابعة" تؤكد ضرورةلجنة "

واإلسالمي:  غزة الوطنية  للقوى  المتابعة  لجنة  الحوار  دعت  إنجاح  أجل  من  كافة  الجهود  تضافر  إلى  ة 
وطالبت   هاء االنقسام، وتهيئة األجواء.الوطني الشامل، وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية والشراكة، وإن

لها بغزة  في ختا  -األحد -اللجنة   اجتماع  بيانخ-م  إجراء    -الل  أمام  تظهر  بتذليل أي عقبات قد  لها 
الش الفلسطينية  على  االنتخابات  تؤثر  قرارات  أو  إجراءات  بأي  الحوار  استباق  وعدم  مراحلها،  بكل  املة 

 نجاحه. 
  17/1/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مناطق المهّمشة" دحالن في سباق االنتخابات باكرًا: ضّخ أموال في "ال

قتراع عقب مراسيم  عامًا، من المتوقع أن يقف الفلسطينيون أمام صناديق اال  16مي رضا: بعد    -هللا  رام  
مفصول  السلطة الفلسطينية لتحديد مواعيد االنتخابات. إلى جانب ترحيب الفصائل، يعود اسم القيادي ال

مشارك عن  تساؤالت  وسط  المشهد،  إلى  دحالن  محمد  »فتح«  االنتخا من  في  وتياره  جرت.  ته  إذا  بات 
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الرجل مشارك يتزعمه  الذي  الديموقراطي«  المقبلة، كشفت  وبينما أكد »تيار اإلصالح  ته في االنتخابات 
وضواحيها، وقيمة أول  مصادر أن التيار بدأ ضخ دفعات مالية بداية األسبوع الحالي في القدس المحتلة  

 أميركي(.ألف دوالر  300دفعة هي مليون شيكل )نحو 
وده وثقله تقول المصادر ذاتها إن االنتخابات »فرصة ذهبية يقتنصها تيار دحالن إلثبات وج في المقابل،

في الساحة، وليس ضروريًا وجود اسم زعيمه مرشحًا، لكنه سيشارك بقوائم رسمية في غزة، وفي الضفة  
وتمثلوالق مستقلة«.  مسمى  تحت  قوائم  لتشكيل  معينة  شخصيات  سيدعم  الكثاف   دس  ذات  ة  المخيمات 

 السكانية العالية الثقل األكبر لدحالن في الضفة المحتلة. 
  21/1/2021األخبار، بيروت، 

 
 دحالن يوّسع رقعة المساعدات ألغراض انتخابية ": األخبار"

المفصول   القيادي  تيار  أن  »األخبار«  دحالن،علمت  محمد  »فتح«،  حركة  رقعة    من  لتوسيع  يستعّد 
رات آالف األسر، إضافة إلى مشاريع الزواج والمساعدة في اإلنجاب  تي ُيوّزعها لتشمل عشالمساعدات ال

المرضية بعشرات ماليين الدوالرات، كما يسعى لتطوير أدواته اإلعالمية عبر استقطاب    وعالج الحاالت 
غز  داخل  اإلعالميين  من  الخاص عدد  والفضائية  اإلخبارية  المواقع  من  عدد  وتطوير  وخارجها،  به.  ة  ة 

بم دحالن  في  ويأمل  مصلحته  في  تصّب  كأصوات  المساعدات  هذه  تترَجم  أن  اإلمارات  ساعدة 
 ، وأن يصبغ تياره بالشرعية بما يؤّهله لوراثة »فتح« بعد التخلُّص من رئيسها، محمود عباس. االنتخابات 

  19/2/2021األخبار، بيروت، 
 

 جراء الحوار الشاملتنتظر وصول الدعوات المصرية إل  الفلسطينية الفصائل
لبدء الحوار قالت مصادر فصائلية متعددة: إن الفصائل تنتظر وصول دعوات من القاهرة    سن جبر:ح

االنتخابات. إجراء  سيسبق  الذي  قبل   الشامل  الدعوات  وصول  تتوقع  أنها  "األيام"  لـ  المصادر  وأكدت 
القاد يو  الخامس من شباط  المقرر في  الموعد  أيام من  نافية ما يشاع عن  مين أو ثالثة  بدء وصول م، 

 الدعوات إلى الفصائل.
ولى إرسال الدعوات إلى الفصائل بعد أن يتم إرسال  ونوهت بأن جهاز المخابرات المصرية هو الذي يت 

استثنا يتم  ولن  للحوار  تتم دعوتها  التي  الفصائل  لكل  الدعوات  الدعوات  ما تصل  ء أي فصيل، وعادة 
 أو عبر الهاتف. الخطية إلى الفصائل مباشرة 

 29/1/2021م، رام هللا، األيا
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 فصائل المقاومة: نرفض استبعادنا من حوارات القاهرة
رفضت فصائل المقاومة الفلسطينية استبعادها من المشاركة في حوارات القاهرة، مؤكدة وفي بيان  :  غزة

"المركز   نسخة  وصل  الثالثاء،  لإلعالم"،  ضرورةالفلسطيني  الحوار  عنه،  في   إنجاح  عقده  المزمع 
 صمة المصرية بعد أيام. العا

 2/2/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تؤكد أهمية الحوار الوطني الذي سيعقد في القاهرة األسبوع المقبل في رام هللاالقوى 
وار الوطني الذي سيجمع الفصائل في القاهرة في الثامن من  أكدت القوى الوطنية واإلسالمية أهمية الح 

إزالة  هذا   وأهمية  المؤسسات الشهر،  وتجديد  ديمقراطي  كاستحقاق  االنتخابات  إنجاح  أمام  عقبات  أية 
إل الوطنية.ومدخل  الوحدة  واستعادة  االنقسام  لها  نهاء  بيان  في  القوى  التمسك وشددت  أهمية  على   ،

واالستقرار   ع الوطني، ورفض أي مساس بهذه الحقوق، والتأكيد على أن السالمبالثوابت وقرارات اإلجما
ل األراضي  وأكدت أهمية تضافر الجهود لتعزيز وتفعيل المقاومة الشعبية في ك.  هاء االحتالليتطلب ان

 الفلسطينية المحتلة أمام تصاعد االستعمار االستيطاني وسرقة األراضي واعتداءات المستعمرين. 
 2/2/2021، ألنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ا

 
 عن المرحلة القادمة سيئاً  ن حوار القاهرة يعطي انطباعاً ة الشعبية: إقصاؤنا ملجان المقاوم 

صحفي: "إن الحوار الوطني ليس حكرا على فصائل بعينها فالقضايا  ببان  لشعبية  قالت لجان المقاومة ا
الكل لكي تحوز ا تحتاج جهد  القادر على حماية خيارات شعبنا. وأضافت أن محاولة  الوطنية  الجماع 

القاهرة إقص قادمة من اإلقصاء    ائها عن حوار  انطباع سيء عن مرحلة  من قبل أطراف بعينها يعطي 
ددت على ضرورة مشاركة الكل الوطني دون إقصاء ألي طرف في صياغة رؤية سياسية  والتفرد. وش

 ي نحو االستحقاقات الوطنية بروح الوحدة والشراكة الحقيقية. واحدة مجمع عليها تشكل ضمانة للمض 
   6/2/2021لسطين اليوم، ف

 
 مشاورات بين قوى يسارية ومستقلين سعيًا لخوض االنتخابات بقائمة موحدة

تجري قوى يسارية وديمقراطية منذ أيام اتصاالت حثيثة لالتفاق على قائمة انتخابية موحدة   ن جبر:حس
ت  ج مجموعة من االتصاالوتشهد مدن رام هللا وغزة والخار   نتخابات التشريعية القادمة.للمشاركة في اال

والديمقر  اليسارية  القوى  من  أساسا  تتشكل  ائتالفية  بقائمة  للخروج  أهلية  والمشاورات  ومؤسسات  اطية 
ا قال وشخصيات أكاديمية تطمح أن تشكل قطبا ثالثا يكسر الثنائية القائمة بين حركتي فتح وحماس كم

في حديث خاص وأشار أبو ظريفة    ني.وجيه أبو ظريفة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطي
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الممكنة   الخيارات  كل  اآلن،  "تفحص،  القوى  أن جميع  الى  الساحة لـ"األيام"  في  الحاصل  التقاسم  لمنع 
كدا أن الحديث، اآلن، الفلسطينية وتوفر بديل ثالث حتى ال يتوه الناخب بين قوى اليسار الفلسطيني" مؤ 

الشعب   في حزب  الممثلة  اليسار  قوى  الديمقراطييشمل  المبادرة  والجبهتين  إلى جانب حركة  والشعبية  ة 
 لية ونقابية وكل المتضررين من االنقسام وتبعاته. وفدا وشخصيات مستقلة وأكاديمية ومؤسسات أه

 17/2/2021، األيام، رام هللا
 

 النتخابات التشريعية القيادة العامة تقرر مقاطعة ا
القيادة العامة، مساء اليوم األحد، قرارها    –بية لتحرير فلسطين  أعلنت اللجنة المركزية للجبهة الشع  :غزة

وأشارت اللجنة    كونها تجري على أساس البرنامج السياسي ألوسلو.بمقاطعة انتخابات المجلس التشريعي  
بحثت خالله األوضاع الفلسطينية ومستجداتها وتداخالتها في بيان لها إلى أنه عقدت اجتماًعا استثنائًيا  

الس والدولمع  اإلقليمية  وخاصة  احة  الفلسـطيني  الداخلي  الشأن  تطورات  آلخر  معمق  نقاش  وجرى  ية، 
 وما نتج عنه من توصيات وقرارات. 9/2/2021-8ـطيني الذي عـقد في القاهرة في الحوار الفلس

 21/2/2021، القدس، القدس
 

 سراح المعتقلين بمرسوم تعزيز الحريات العامة وإطالق ترحب الفصائل الفلسطينية القوى و 
المعتقل  رحبت  سراح  وإطالق  العامة  الحريات  تعزيز  بمرسوم  الفلسطينية  والفصائل  السياسيين،  القوى  ين 

ط  بينما  المقبلة،  والرئاسية  النيابية  االنتخابات  إلجراء  تمهيدًا  عباس  محمود  الرئيس  أصدره  البت  الذي 
 حركة “حماس” بتطبيقه فعليًا على أرض الواقع. 

 21/2/2021، نالغد، عّما
 

 لفصائل يؤكدون ضرورة إنجاح االنتخابات وتطوير ميثاق شرف لضمان نزاهتهاقادة ا
وأزال :  رام هللا العقبات  من  الكثير  ذلل  قد  القاهرة  أن حوار  الوطني،  العمل  فصائل  قادة  من  عدد  أكد 

األلغام من  االنتخابات.  الكثير  إنجاح  معهد   بوجه  نظمها  حوارية  ندوة  خالل  ألبحاث    وشددوا  فلسطين 
ا، وتطوير ميثاق  القومي، اليوم األربعاء، على ضرورة تذليل ما تبقى أمام إنجاحها بجميع مراحله  األمن

سابقا عامي   الوطنية  واالتفاقات  الحوارات  في  عليه  اتفق  الذي  أجل ضمان    2012و  2006الشرف  من 
 اهة وشفافية العملية االنتخابية. نز 

 3/3/2021، لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا
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 خابات خالفات حول عدد وترتيب المقاعد تعرقل تشكيل قائمة يسارية موحدة لالنت
تواجه المشاورات الجارية لتشكيل قائمة انتخابية من فصائل اليسار صعوبات جدية أفشلت   حسن جبر:
ري  الت المستمرة التي تج ورغم اللقاءات واالتصا   ، جهود التوصل إلى اتفاق واضح ونهائي.حتى، اآلن

ل اليسارية والشخصيات بشكل أساسي في مدينة رام هللا منذ أكثر من أسبوعين، لم يستطع ممثلو الفصائ
 المستقلة تجاوز العقبات التي اعترضت هذا التوجه. 

لح السياسي  المكتب  عضو  غنيم  نافذ  انتخابية  وأقر  قائمة  إلى  للتوصل  صعوبات  بوجود  الشعب  زب 
تضم اليسار وشخصيا  مشتركة  القائمة.فصائل  هذه  من  لتكون جزءا  أهلية مرشحة  ومؤسسات  وأكد   ت 

لن يكون هناك أي خالف فيما يتعلق بالبرنامج السياسي واالجتماعي، منوها إلى أن  غنيم لـ"األيام" انه  
 لمقاعد المخصصة لكل طرف. الخالف يتركز حول عدد وترتيب ا

 10/3/2021، رام هللا، األيام
 

 لى قانون "االستبدال" ألعضاء التشريعي للتغلب على االعتقالئل الفلسطينية تتفق عالفصا
على االحتالل، لتعطيل أعمال المجلس التشريعي القادم، المنتظر انتخابه في شهر   بهدف تفويت الفرصة

طينية، تقال قد تضعف أحد الكتل، جرى التوافق بين قادة الفصائل الفلسمايو القادم، من خالل حمالت اع
مة  ماعات في العاصمة المصرية القاهرة، على استبدال العضو المعتقل، بآخر من القائالتي عقدت اجت

االنتخابية، لحين إطالق سراحه، فيما جرى أيضا االتفاق على أن تكون وزارة العدل هي المرجعية العامة  
ا في أول قبات االحتالل، اتفقو ابات. وعلمت “القدس العربي” أن قادة الفصائل ومن أجل تجاوز علالنتخ

لمجلس”. ومن أجل ذلك تم  أيام جلسات الحوار التي عقدت في القاهرة، على بند يهدف إلى “تحصين ا
بأن يحل مكان  االتفاق على اعتماد آلية، يجري إقرارها قانونيا من المجلس الجديد وبأسرع وقت، تتمثل  

ون بعد آخر الفائزين في نفس  الفه الفوز، والذي يكالنائب المعتقل، أول شخص في ذات القائمة، لم يح 
ن جهته أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي  م   القائمة، ليحل محله حتى خروج المعتقل من السجن.

قانونية والعدلية لالنتخابات هي  لحركة حماس، أنه جرى االتفاق في القاهرة، على أن تكون المرجعية ال
 طاع غزة والضفة الغربية. لعدل الفلسطينية في قمرجعية واحدة ممثلة بوزارة ا

  17/3/2021القدس العربي، لندن، 
 

 نية: الخالف مستمر بين فصائل اليساراالنتخابات الفلسطي
والديمقراطية   الشعبية  الجبهتان  وهي  الفلسطيني  اليسار  فصائل  بعد  تعلن  فدا  لم  وحزب  الشعب  وحزب 

لالنتخابات  الوطنية، عن خوضها  قائمة   والمبادرة  سابقا.    البرلمانية في  ذلك  نيتها  إعالن  مشتركة، رغم 
القائمة التي ستشارك في االنتخابات ال تزال قائمة،  ووفق المعلومات، فإن خالفات عميقة بشأن   شكل 
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الفترة السابقة. ويدور الحديث أن  حيث ظهر ذلك خالل الحوارات التي عقدت بين تلك التنظيم ات في 
التنظ تلك  بين  البرنامجالخالف  حول  هو  القائمة    يمات  في  المقاعد  ترتيب  وكذلك  المشترك،  السياسي 

 االنتخابية. 
اب في وقت سابق أن تنظيم الجبهة الشعبية، طالب بالمقاعد الست األولى من القائمة،  وقد ُكشف النق

ال باقي  ما جرى رفضه من  الماض وهو  الفترة  أنه خالل  العربي”  “القدس  ية،  تنظيمات األخرى. وعلمت 
رية العديد من المقترحات لتجاوز نقاط الخالف حول الترتيب وحصة كل فصيل، إال  قدمت تنظيمات يسا

 ن تلك المقترحات لم تحصل على التوافق.أ
  19/3/2021القدس العربي، لندن، 

 
 ق المقدسيين بالمشاركة باالنتخابات فصائل العمل الوطني واإلسالمي تؤكد ح

القدس المحتلة، حق المقدسيين الثابت في المشاركة  الوطني واإلسالمي في  القدس: أكدت فصائل العمل  
الديموقر  العملية  في  وقالت الفاعلة  العاصمة.  داخل  االقتراع  من خالل صناديق  وترشحا،  تصويتا  اطية 

ق غير قابل للمساومة أو المهادنة أو المقايضة وغير ذلك الفصائل في بيان لها، االثنين، إن هذا الح
 ضرب في الخيال.رفضا قطعيا ووطنيا و  مرفوض 

 29/3/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 جراء االنتخابات التشريعية بدون القدسترفض إفلسطينية   فصائل
ال األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، ق:  نادية سعد الدين-عمان   ،5/4/2021الغد، عّمان،  ذكرت  

إ يوسف،  أبو  فواصل  االنتخابات  إجراء  في ظل  ن  بأهمية خاصة،  يحظى  وانتخابًا،  ترشحًا  القدس،  ي 
لتغييب االحتالل  القرن”.محاوالت  “صفقة  مخطط  وتنفيذ  األراضي    ها  في  االنتخابات  إجراء  أن  واعتبر 

 مل على ترتيب الوضع الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكداً المحتلة، بما فيها بالقدس المحتلة، سيع
 إلى احتمالية استثناء القدس من االنتخابات ال يمكن القبول بها. أن أي تصريحات تشير 

السيا هذا  من  وفي  االنتخابات  التلميحات إلجراء  من  استغرابه  عن  الفلسطيني  الشعب  أعرب حزب  ق؛ 
القدس. الس  دون  المكتب  عضو  قابلة  وقال  غير  المسألة  هذه  إن  العوض،  وليد  الشعب،  لحزب  ياسي 

 خراج المدينة من العملية االنتخابية تحت أي حجة. اومة، وإنه ال يجوز اللمس
أكد أمين عام جبهة النضال  :  رام هللا،  4/4/2021ومات الفلسطينية )وفا(،  وكالة األنباء والمعلوأضافت  

 دس في العملية االنتخابية تصويتا وترشيحا، مشيرا إلى أن قبولالشعبي أحمد مجدالني أهمية مشاركة الق
بإمك  فلسطيني  القدس  أي طرف  في  حقنا  من  انتقاص  هو  القدس،  مشاركة  دون  االنتخابات  إجراء  انية 

وقال مجدالني، في حديث إلذاعة صوت فلسطين، األحد، إن إجراء أي   بأنها جزء من إسرائيل.  واعتراف
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وضوعا فنيا  طين ال يمكن أن تتم دون القدس، مؤكدا أن مشاركة القدس ليست معملية انتخابية في فلس
ه  ما  وأن  بقدر  فلسطين  دولة  عاصمة  القدس  أن  على  التأكيد  في  يتمثل  أساسية،  بدرجة  سياسي  و 

 المقدسيين لهم الحق مثل أي فلسطيني بممارسة حقهم االنتخابي. 
 

 وتستنكر استثناء "سالمة"  غزة: فصائل تؤكد ضرورة إجراء االنتخابات بالقدس
الثالثاء يوم  المقاومة،  فصائل  قدماً أكدت  الُمضي  ضرورة  كاستحقاق    ،  التشريعية  االنتخابات  عقد  في 

يز الوحدة الوطنية. وشددت الفصائل، في بيان أعقب اجتماع  وطني مهم لترتيب البيت الفلسطيني وتعز 
ات في القدس المحتلة، عاصمة شعبنا، ورفض لها في مدينة غزة، على ضرورة التمسك بإجراء االنتخاب 

للكي عاصمة  واستناعتبارها  اإلسرائيلي.  ومحكمة  ان  المركزية  االنتخابات  لجنة  استبعاد  الفصائل  كرت 
القائ االنتخابات  إجرائي  قضايا  مبرر  تحت  التشريعية،  لالنتخابات  الترشح  من  سالمة  حسن  األسير  د 

 من قامات الحركة األسيرة. بسيط. وأكدت أن األسير يمثل قامة وطنية
 6/4/2021فلسطين أون الين، 

 
 ي في االنتخابات وتؤكد إجراءها بمواعيدها ترفض التدخل األمريك فصائل

فلسطيني  -  غزة فصائل  رفضت  غيث:  أمس جمال  أمس[  ة،  االنتخابات  ]أول  في  أمريكي  تدخل  أي   ،
إجراء االنتخابات في مواعيدها المحددة،    المزمع إجراؤها في األراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة ضرورة

 نة القدس المحتلة.وفرض إجرائها في مدي
رة عدم االلتفات كد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسامة الحاج أحمد، ضرو وأ

المركزية   اللجنة  عضو  قال  جهته،  من  الفلسطينية.  االنتخابات  تأجيل  بشأن  خارجية  ضغوط  أي  إلى 
سطينية، وال  جراء االنتخابات الفلجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف: "نحن ماضون في إلل

تخابات وكيفية وآليات إجرائها. من  يوجد أي مبرر لتأجيلها"، مؤكًدا رفضه أَي تدخل خارجي إلجراء االن 
لفلسطينية شأن داخلي، وال  جانبه، قال القيادي في حركة المبادرة الوطنية، نبيل دياب: إن االنتخابات ا

 ن األشكال.  نقبل التدخل األمريكي به بأي شكل م
 18/4/2021، ون الينفلسطين أ

 
 "فصائل المقاومة" تؤكد رفضها تأجيل االنتخابات 

"فصائل المقاومة الفلسطينية"، رفضها تأجيل االنتخابات بأي حال من األحوال، رغم تحفظها    أكدت غزة:  
ال بالمجلس  البدء  ا  تشريعي.على  على ضرورة  األربعاء،  تصريح صفحي،  في  الفصائل  حترام  وشددت 

ى ضرورة ولفتت إل  دة لالنتخابات والتوافقات الوطنية، وصواًل إلى تشكيل المجلس الوطني.المواعيد المحد 
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هبة   واستثمار  االحتالل  مع  االشتباك  ساحات  من  ساحة  "لتكون  القدس؛  مدينة  في  االنتخابات  إجراء 
 القدس".

 28/4/2021، وكالة قدس برس
 

 ات قروية جزئية" السلطة إجراء "انتخابفصائل المقاومة في غزة ترفض دعوة 
فضها دعوة السلطة الوطنية إلجراء "األيام": أعلنت فصائل في غزة خالل اجتماع لها، أمس، ر   -غزة  

الحاد  في  األولى  مرحلتها  إجراء  المقرر  الجزئية،  القروية  المحلية  كانون  االنتخابات  شهر  من  عشر  ي 
اع عقدته بمدينة غزة: إنها ترفض هذه  لها عقب انتهاء اجتم  وقالت هذه الفصائل في بيان  األول القادم.

سبها مصالح حزبية وفئوية ضيقة لصالح حزب السلطة على  الدعوة إلجراء االنتخابات "ألنها تخدم بح
ل كال من حركة حماس والجهاد ولجان وتضم هذه الفصائ  حساب مصالح شعبنا وتطلعاته" حسب البيان.

اهدين وحركة األحرار والجبهة الشعبية "القيادة العامة" ح الدين وكتيبة المجالمقاومة وألوية الناصر صال
 والصاعقة. 

ل السلطة الوطنية إلى االلتزام باالتفاقيات الوطنية السابقة من انتخابات رئاسية وتشريعية  ودعت الفصائ
 ما فيها المجالس المحلية. ومجلس وطني وأيضا ب

الج حركة  في  القيادي  قال  جانبه،  حبيمن  خضر  اإلسالمي  ضد هاد  ليست  الفصائل  إن  لـ"األيام":  ب 
هن أن  ترى  ولكنها  المبدأ  تنفيذها  االنتخابات من حيث  يتوجب  الحالي  الوقت  في  منها  اهم  أولويات  اك 

 على مستوى األمناء العامين. وعلى رأسها التوافق على استراتيجية وطنية عبر حوار وطني  
 22/9/2021األيام، رام هللا، 

 
 وات السلطة إلجراء انتخابات محلية ترفض دع  فلسطينية ائلفص

فلسطينية إلجراء االنتخابات المحلية في الضفة الغربية  أعلنت فصائل فلسطينية رفضها دعوة السلطة ال
غزة. هللا  وقطاع  برام  الحكومة  دعوة  األحرار  حركة  هو    وعّدت  توافق  دون  البلدية  االنتخابات  إلجراء 

ورأت أن "هذا القرار   ار واالستخفاف بشعبنا والمجموع الوطني.الهيمنة واختطاف القر إصرار على التفرد و 
شغال الساحة الفلسطينية، والتصوير أمام العالم بأنه يريد تحقيق الديمقراطية التي ال  محاولة من عباس إل

 اقتراب اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة". يؤمن بها أصاًل خاصة مع
ورة التوافق الوطني على القضايا الوطنية بخطوات عملية جادة،  دت حركة المجاهدين ضر من جانبها أك

سياسة   عن  االنتخابات  والكّف  إلجراء  الدعوة  السلطة  إعالن  رفضها  على  وشددت  واإلقصاء،  التفرد 
جميع  وطنية موحدة لمواجهة االحتالل المجرم ب  استراتيجية توافق على  ودعت لضرورة ال  البلدية المتجّزئة.
دعوة   أما لجان المقاومة الشعبية، فعّدت أن  ة بكل أنواعها ال سيما في الضفة.المقاوم الوسائل وتعزيز  
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وبجميع   الفلسطينية  الوطنية  بالحالة  استخفاًفا  يمثل  للبلديات  انتخابات  إجراء  إلى  هللا  رام  في  السلطة 
شاملة.مك انتخابات  بإجراء  تنادي  التي  الفلسطيني  الشعب  السلطة  وأك  ونات  "تجزئة  أن  االنتخابات  دت 

 . البلدية حسب أهوائها ال يخدم إال مصالحها الفئوية الحزبية الضيقة"
 20/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المواقف الشعبية الفلسطينية  القسم الثالث:

 نتخاب مجلس وطني إلعادة بناء منظمة التحرير طالب بات ةفلسطيني  شخصيات
من الفلسطينيين في فلسطين التاريخية وبلدان اللجوء والشتات،    وّجه عدد   لحميد صيام:عبد ا  -  نيويورك

للشع عاما  الفصائل بيانا  قيادات  وكافة  الحالي  الوطني  المجلس  وأعضاء  والفصائل  الفلسطيني  ب 
ع المدني، يطالبون فيه بإجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني  واالتحادات والنقابات ومؤسسات المجتم

الخطوة األولى إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل استعادة دورها    جديد، باعتبار أن ذلك
الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، وكقائد لكفاحه، على قواعد وطنية  ككيان سياسي يعبر عن الشعب 

 تمثيلية وانتخابية.وكفاحية ومؤسسية و 
]أمس[  حيث سيتم إطالقه صباح اليوم    دمة لـ”القدس العربي”وجاء في البيان، الذي أرسلت منه نسخة مق

الخطو  هذه  إلى  تتضاعف  الحاجة  أن  الصهيونيالثالثاء،  المشروع  تغّول  في ضوء  عبر    -ة  األمريكي 
تشريع االستيطان وتهويد القدس، خطة “صفقة القرن”، التي تسعى إلى تصفية قضية فلسطين وشعبها، و 

القيادة   إعالن  مع  تنسجم  منظم وهي  تحلل  مع الفلسطينية  والتفاهمات  االتفاقيات  جميع  من  التحرير  ة 
 إسرائيل والواليات المتحدة.

التمسك وال  حول  عليه  خالف  ال  الذي  الجمعي  التأكيد  من  تنطلق  وطني  مجلس  انتخابات  إلى  دعوة 
 ي وحيد لشعبنا الفلسطيني. بمنظمة التحرير كممثل شرع 

 16/6/2020، لندن، العربيالقدس 
 
 واستعادة الوحدة الوطنية المدخل لمعالجة القضية الفلسطينية ياض: إنهاء االنقسام ف

ال وزراء  رئيس  المتعلقة  قال  المسائل  كافة  لمعالجة  المدخل  إن  فياض،  األسبق سالم  الفلسطينية  سلطة 
ي على  نقسام السياسي الفلسطيني، الذي سبب إرباكا للموقف الفلسطينبالقضية الفلسطينية، هو إنهاء اال

رات جاء ذلك خالل ندوة سياسية نظمها مركز "يبوس" لالستشا   استعادة الوحدة الوطنية.لُصعد، و جميع ا
الضم "قرار  بعنوان  الثالثاء،  اليوم  حكومي(،  )غير  الغربية  بالضفة  االستراتيجية  اإلسرائيلي    والدراسات 

فلسطينيا".والمط االختال  لوب  هو  االنقسام  أسباب  أحد  أن  إلى  اوأشار  منظمة  برنامج  على  لتحرير  ف 
 عالن االستقالل. الفلسطينية الذي أعلنه رئيس المنظمة الراحل ياسر عرفات، والذي ُعرف بإ
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ر  وأكد على لزوم تضمين أي رؤية، حقوق الشعب الفلسطيني، كحق تقرير المصير وعودة الالجئين والقرا
 ، الفتا إلى أن أي من اإلسرائيليين لن يقر هذه الحقوق.194

   23/8/2020، وكالة قدس برس
 

 : االنتخابات استحقاق وندعو للبدء بـ"الوطني" أوالً "المؤتمر الشعبي"
صحفيًا في إسطنبول،    االخميس، مؤتمر خالل عقده    دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج:  إسطنبول

الفلسطينية في الداخل والخارج لمواجهإلى حشد وتفعيل   ة المخاطر التي تحدق  كافة الطاقات والقدرات 
يمقراطية تعزز من  بقضية فلسطين، واالتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لقيادة المرحلة على أسس د 

 قيمة الشراكة. 
انتخابات تشري إلى عقد  الفلسطينية  الفصائل والقوى  الشعبي دعوة  المؤتمر  عية ورئاسية ومجلس  واعتبر 

الفل الشعب  أماكن  وطني جديد؛ هي استحقاق ألبناء  أنه استحقاق متمثل  سطيني في كافة  تواجده، كما 
ر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن تبدأ االنتخابات أواًل  ورأى المؤتم  بتوحيد الموقف والصف وجمع الجهود.

فلسطيني جديد،   التباختيار مجلس وطنّي  االنتخابات  الداخل ألنها  الفلسطيني في  الكل  فيها  يشارك  ي 
 ادته العامة.والخارج وتعبر عن إر 

سلو والشروع في لمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من أن تكون االنتخابات ممرًا لتجديد اتفاق أو وحذر ا 
 المفاوضات العبثية. 

 1/10/2020، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 إعادة االعتبار لثقافة المقاومة و لس وطني جديد شخصيات فلسطينية تدعو إلى انتخاب مج
ف شخصيات  اندعت  إجراء  إلى  أعلى لسطينية  يعد  والذي  الفلسطيني،  الوطني  للمجلسِّ  جديدة  تخابات 

شرعية. ش  سلطة  هذه  وأوضحت  أن  الخميس،  صدر  بيان  في  وإعالمية  وثقافية  سياسية  خصيات 
ميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أقر  االنتخابات يجب أن تسبق أي خطوة مقبلة، وتلتزم بال

ي عضًوا في المنظمة، ويملك الحق الكامل في اختيار ممثليه وتقرير  والذي يعد كل فلسطين  ،1968عام  
للسردية  ووقع    مصيره. االعتبار  إعادة  إلى  ودعوا  وخارجها،  فلسطين  داخل  البيان شخصيات من  على 

عنصري  لى وحدة الشعب واألرض والتعامل مع "إسرائيل" على أنها كيان  التاريخية الفلسطينية القائمة ع
ان  وطالب البي  لي قائم أصاًل على نفي الشعب الفلسطيني وسلب حقه في تقرير المصير.استعماري احتال

أيضا بضرورة إعادة االعتبار لثقافة المقاومة بمعناها الشامل والقانوني والشرعي والممكن، وتوفير الدعم  
 مل للمقاومة الشعبية المتواصلة.الكا

 9/10/2020، "21موقع "عربي 
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 بمخالفة القانون   "الفلسطيني إجراء انتخابات "التشريعيحذر من خبير دستوري ي
القانو :  بيروت  خبير  التشريعي حذر  المجلس  انتخابات  عقد  من  الخالدي،  مبارك  أحمد  الدستوري  ن 

للسلط األساسي  القانون  يخالف  بما  قبل  الفلسطيني،  واإلشكاالت  التعارضات  هذه  حّل  إلى  داعيا  ة، 
 ثمة مجال للطعن في شرعيتها. تخابات، حتى ال يكون الذهاب لالن

ون األساسي لالنتخابات الفلسطينية، ونشره مركز  جاء ذلك في رأي استشاري قدمه الخالدي، بشأن القان
 "الزيتونة" للدراسات واالستشارات، على موقعه، السبت.

الخ  الفلسطينيونوه  الدستور  صياغة  لجنة  رئاسة  سابقًا  تولى  الذي  حكالدي،  في  العدل  ووزارة  ومة  ، 
إلى الفلسطينية  السلطة،  السلطة  ورئاسة  الفصائل  بين  تمت  التي  التوافقات  االنتخابات،  أن  بشأن   ،

 تتعارض مع القانون األساسي للسلطة في حال إجراء انتخابات المجلس التشريعي على أساسها. 
 16/1/2021، لة قدس برسوكا

 
 الً انتخاب مجلس وطني أو أنيس القاسم: يجب التخلص من أوسلو و 

ر أنيس القاسم، تنظيم  نور الدين صالح: عارض رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الُمفك - عمان
ة تقتضي إعادة  االنتخابات الفلسطينية العامة بانتخاب المجلس التشريعي أواًل، مؤكًدا أن المصلحة الوطني

قيادة جد  ُتفرز  أواًل،  الفلسانتخاب مجلس وطني جديد  الشعب  تمثل  انتخاب رئيس جديد. يدة  ثم  طيني، 
ورة تهيئة البيت الفلسطيني بعيًدا عن اتفاقية  وشدد القاسم في حديث خاص لصحيفة "فلسطين"، على ضر 

ا إجراء االنتخابات على هذه  أوسلو التي شكَّلت أكبر اآلثام التي أوصلت الفلسطينيين إلى هذا   الحد، عادًّ
عباس المنتهية واليته". ووصف اتفاقية أوسلو التي وقَّعتها  لرئيس السلطة محمود    الصورة "شرعية جديدة
الفلسطيني، لذلك يجب التخلص منها، من   السلطة مع االحتالل بالشعب  بأنها "أكبر اآلثام التي حلَّت 

ونبَّ  الفلسطيني".  البيت  ترتيب  إجراء  أجل  عبر  أوسلو  اتفاق  في  االنزالق  عدم  إلى  حماس  حركة  ه 
الا العامة،  في  النتخابات  وقع  مصيدة  "أكبر  أوسلو  ا  عادًّ السلطة،  رئيس  من  عنها  اإلعالن  جرى  تي 

 الفلسطيني". الشعب 
 18/1/2021فلسطين أون الين، 

 
 األسيرة: ندعم خطوات المصالحة وإنجاز االنتخابات الفلسطينية الحركة 

اإلسرا :  غزة االحتالل  سجون  في  األسيرة  الوطنية  الحركة  لأعلنت  دعمها  األحد،  خطوات ئيلي،  كل 
وأكدت    المشروع الوطني.  المصالحة والعمل على إنجاز االنتخابات كمرحلة ضرورية من مراحل حماية

ركة القدس  على ضرورة األخذ بعين االعتبار أن الوطن وحدة جغرافية واحدة، وأن االنتخابات بدون مشا
وشددت على حق   المبررات.أو تجاوزه مهما كانت  الجغرافية والديموغرافية أمر ال يمكن السكوت عنه  
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عة وفي المقدمة منها الكفاح المسلح للتصدي الشعب الفلسطيني في استخدام كل وسائل المقاومة المشرو 
 مختلف أرجاء الوطن.لمشروع االستيطان االحتاللي وردع المستوطنين، ووضع حد لعربدتهم في 

  2021/1/17، القدس، القدس
 

 عباس حول القضاء تعيق المصالحةرئيس الفلسطينية: مراسيم  أهليةمنظمات 
الفلسطينية    اعتبرت منظمات أهلية فلسطينية،:  رام هللا السبت، أن المراسيم التي أصدرها رئيس السلطة 

ن "هناك  وأوضحت أ  ة تحقيق المصالحة".محمود عباس، قبل أيام حول القضاء تشكل "عقبة في طريق
رئ تعيين  طالت  ر انتهاكات  العليا،  المحكمة  خدماتهم  يس  وإنهاء  القضاة  وندب  القضائي،  للمجلس  ئيسا 
 ا يجعل القضاة مهددين في أمنهم الوظيفي، ويؤثر على حيادهم واستقالليتهم". وإحالتهم للتقاعد المبكر، م

ن  االنتخابات، يمثل عقبة حقيقية في طريق المصالحة، وال سيما أ أن صدور المراسيم قبل إجراء    معتبرة
 ثرت باالنقسام. السلطة القضائية تأ 

 2021/1/16، وكالة قدس برس
 

 في االنتخابات الفلسطينية القادمة  أوروبا سطينيييبدي تخوفه من تهميش فلالزير ماجد 
الزير، أن "الفلسطينيين في أوروبا    أكد رئيس مبادرة فلسطينيي أوروبا، ماجد :  )محمد صفية(  -  بيروت 

الفلسطيني   الشعب  من  والجزء  الداخل  في  القرار  الواحد  في  رئيسيين  شركاء  أنفسهم  ويعدون  خارج، 
عبر  في حين    المنظومة الفلسطينية، وعلى رأسها منظمة التحرير".الفلسطيني، ويجب أن يكونوا ضمن  

الخارج" في  الفلسطيني  الشعب  تهميش  من  "مخاوفه  مؤكداً عن  االنتخابات    ،  إجراء  إمكانية  على 
  داعياً   محايد، ووفق المعيار الذي يحدده التوافق الفلسطيني.  ا، ضمن مراقبة وإشرافالفلسطينية في أوروب
فلسطيني، من فلسطينيي الخارج، يضغط على صانع القرار الفلسطيني، ويضغط على  إلى "تشكيل لوبي  

العام    "هناك شيء من التوافق الفلسطينيمبينًا أن    في االنتخابات".  التوافق الفلسطيني، باتجاه المشاركة
 ى حتمية أن يكون ممثلي فلسطين باالنتخاب من فلسطينيي اوروبا".في أوروبا، عل

 26/1/2021 ،وكالة قدس برس
 

 خاصة  انتخابية لتشكيل قوائم تستعد في الضفة وغزة  "مستقّلة"شخصيات 
المدهون  »تجّمع  :  رجب  ترحيب  في  مع  مصادر  كشفت  االنتخابات،  بمرسوم  المستقّلة«  الشخصيات 

من التج عددًا  هناك  أن  االنتخابات ضمن    ّمع  بجّدية خوض  تبحث  لوائه  تحت  المنضوية  الشخصيات 
ط توقعات بأن تحصل هذه القائمة على »نتائج مرضية مع ارتفاع شعبية عدد منهم  قائمة خاصة، وس

ض،  وعلمت »األخبار« أن رئيس الوزراء األسبق، سالم فيا  نقسام«.ورغبة الشارع في التغيير وإنهاء اال
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تخابات على رأس قائمة من المستقّلين تضّم شخصيات من غزة والضفة، كما جرى في  يستعّد لدخول االن
والتي حصل فيها على مقعدين، لكن شريكته في االنتخابات الماضية، حنان عشراوي،    2006نتخابات  ا

 هذه االنتخابات، فضاًل عن خالفها معه.  أعلنت أنها لن تخوض 
  1/2/2021، األخبار، بيروت

 
 كيا: حريصون على إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالخارج فلسطينيو تر 

رئيس   عن  اعتبر  أهمية  تقل  ال  الخارج  في  "االنتخابات  أن  مشينش،  محمد  تركيا  فلسطينيي  مؤتمر 
وأكد قائاًل يوجد احتالل، وال يوجد أي خرق قانوني إلجراء االنتخابات".    انتخابات الداخل، باعتبار أنه ال

ال نقبل به،  صون على إجرائها، ونوهنا في رسالة للمجتمعين في القاهرة على أن مبدأ التوافق  "نحن حري
 ألن هذا يأخذ من حقنا الطبيعي كفلسطينيين في انتخاب من يمثلنا في المجلس الوطني الفلسطيني".  

  8/2/2021، لة قدس برسوكا
 

 ة القادمة االنتخابات التشريعي استطالع: غالبية فلسطينية ستشارك في
كانون ثاني/ يناير    31الفترة بين  ب  أظهر استطالع رأي أجراه "منتدى العالقات الدولية للحوار والسياسات"

الغالبي أن  السبت،  نتائجه،  وُنشرت  الجاري  فبراير  شباط/  من  والسادس  من  الماضي،  الساحقة  ة 
% 6.96مايو القادم. حيث أكد    لمزمع عقدها في أيار/الفلسطينيين ستشارك في االنتخابات التشريعية ا

عددهم   البالغ  المستطلعين  نيتهم    800من  على  التشريعي شخص،  المجلس  انتخابات  في  المشاركة 
ة وأنه غير مقرر وأنه  % من المستطلعين ما بين رفضهم المشارك4.4الفلسطيني، في حين جاءت نتائج  

االنتخابات ألن نتائجها ال تحترم. وحول  ل وأنه لن يشارك في  لن يشارك في انتخابات تعقد تحت االحتال
المستطل ينتخبها  أن  ممكن  التي  أكد  القائمة  فقد  حين    51.6%ع  في  "حماس"،  حركة  قائمة  انتخاب 

، فيما  17.4%حركة "فتح" على    ، وحصلت قائمة20%حصلت قائمة يدعمها النائب محمد دحالن على  
نسبة   األ  11%توزعت  القوائم  االسبين  شملها  التي  فيها  خرى  بما  الفصائل  تضم  قائمة  وهي:  تطالع 

قلين يرأسها النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني  حركتي "فتح" و"حماس"، وقائمة من المست
وقائمة اليسار الموحدة. إلى ذلك أكد    األسبق،  حسن خريشة، وقائمة يرأسها سالم فياض رئيس الوزراء

أنهم لن ينتخبوا قائمة    %  19.1كتلة تضم المستقلين، فيما أكد    تطلعين أنهم سينتخبون من المس  %57.5
أنهم ربما ينتخبون قائمة تضم شخصيات مستقلة وغير فاسدة، فيما   13.4%ما رجح  تضم مستقلين، في

 قناعاتهم. أنهم ال يعرفون وسيمارسون  10%أكد 
 6/2/2021، وكالة قدس برس
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 كة "فلسطينيي الخارج" ستكون بال معنى طينية قادمة دون مشار محيسن: أي انتخابات فلس
المؤتم باسم  الرسمي  الناطق  حذر  القوى  إسطنبول:  محيسن،  أحمد  الخارج،  لفلسطينيي  الشعبي  ر 

ي الخارج، وتجاهل دورهم ومشاركتهم  والمكونات الفلسطينية، المجتمعة في القاهرة، من "تجاوز فلسطيني
انتخابات فلسطينية قادمة بدون مشاركة فلسطينيي الخارج، مستحقة. وأكد أن "أي  في العملية االنتخابية ال

ي ولن  معنى،  بال  أطلق  ستكون  الشعبي"،  "المؤتمر  أن  إلى  وأشار  العالم".  أحرار  ومعهم  شعبنا  حترمها 
إلك وطني  حوار  مؤتمر  عقد  إلى  ونشطاء  "الدعوة  شخصيات  من  مئات  فيه  يشارك  تفاعلي،  تروني 

ال يمتفلسطينيي  العالم،  الجمعة  خارج حول  اعتبارًا من  أيام،  ثالثة  مدار  ،  2021آذار/ مارس    5د على 
بإنجاز هذه االستحقاقات، بانتخاب ممثلي فلسطينيي الخارج في المؤسسة  بهدف وضع اآلل يات الكفيلة 

 الفلسطينية". 
 8/2/2021، وكالة قدس برس

 
 تها ضد أنصار حماس أهالي المعتقلين السياسيين: السلطة صّعدت اعتقاال 

اللر  الفلسطينية،  يلة الماضية، بشن حملة  ام هللا: اتهمت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أجهزة السلطة 
إلى أنها   اعتقال واستدعاء لنشطاء ومواطنين في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية سياسية.. وأشارت 

االعتقال التي تنفذها   ين. وأكدت أن "عمليات استدعت مجموعة أسرى محررين ومعتقلين سياسيين سابق 
تت الغربية  بالضفة  والمواطنين  الطالب  بحق  السلطة  إجراءات  أجهزة  حيث  من  قانونية،  غير  بصورة  م 

عملية عن  فضال  اإلفراج،  إجراءات  وحتى  التوقيف،  وإجراءات  والتهم  تحفل    االعتقال  التي  التحقيق 
 د". بأساليب التعذيب الجسدي والنفسي والتهدي

 9/2/2021لإلعالم،  المركز الفلسطيني
 

 ة باالنتخابات إلى حراك شبابي فلسطيني بالخارج النتزاع حق المشارك دعوة
اشتيوي(   -إسطنبول   الشباب   :)بثينة  شقرة،  أبو  محمد  الخارج"،  في  فلسطين  "شبكة شباب  رئيس  دعا 

الفصاالفل على  للضغط  واسع،  شبابي  حراك  إطالق  إلى  بالخارج،  من  سطيني  القرار،  وصناع  أجل ئل 
بضرورة إشراك الفلسطينيين  انتزاع حقهم ودورهم، بالمشاركة في االنتخابات الفلسطينية القادمة. وطالب  
 في أماكن تواجدهم كافة، بالعملية االنتخابية، كما كل االنتخابات في العالم.  

 16/2/2021، قدس برسوكالة 
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 ء االنتخاباتت" يهيئ المناخ إلجرامرسوم "الحريا وشخصيات: فصائل وهيئات  
وم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات "األيام": اعتبرت فصائل وهيئات وشخصيات وطنية، المرس  -رام هللا  

باالنتخابات وضمان  طن  باتجاه إنجاح المسيرة الديمقراطية وسيعزز من ثقة الموا  استراتيجيةالعامة خطوة  
ء التزاما بما نتج عن حوار القاهرة،  ، أمس، أن المرسوم جاوأكدت في أحاديث صحافية  مشاركته فيها.

العامة"، االنتخابات  إجراء  في  قدما  السياسي    للمضي  النظام  وتجديد  بناء  الرئيس إلعادة  لمرسوم  طبقا 
 وتجديد شرعيات المؤسسات الفلسطينية. 

 21/2/2021، األيام، رام هللا
 

 نقسام أوالً هاني المصري: الفصائل رفضت نصيحتي بمعالجة اال 
رئيس االنتخابات   أكد  إجراء  أن  المصري،  هاني  هللا،  رام  في  السياسات  ألبحاث  مسارات  قبل    مركز 

المتحاورين في   أنه نصح  إلى  الفلسطينية، مشيرا  الحالة  تغييرا في  إفرازات االنقسام، لن يحدث  معالجة 
يستجيبوا  القاهر  لم  لكنهم  أوال  العالقة  المشاكل  إنهاء  على ضرورة  ندوة  ة  في  ذلك  جاء  متخصصة  له. 

ه بدال من البحث عن أسباب  ". وأشار إلى أن21عقدها منتدى التفكير العربي في لندن، وتابعتها "عربي
رتجالي على  فشل الجهود والمحاوالت إلنهاء االنقسام، فضلت حركتا حماس وفتح القفز بشكل عشوائي وا

 إلنهاء االنقسام".  مقاربة أخرى، تقوم على أن "االنتخابات أوال مدخل
لفلسطينية تهدف لخدمة  لفت إلى أن هذه الوصفة التي اختارتها القيادات النخبوية المتحكمة في الساحة او 

وا للوضع  الشرعية  تجديد  على  قائمة  أساسية  بمعالم  الوطنية،  المصلحة  وليس  الفردية  لقيادة  مصالحهم 
 الراهنة. 

مشاركة ضمن قائمة مشتركة  تي حماس وفتح، على الوكشف المصري، أن هناك اتفاقا مسبقا بين حرك
كبيرة من داخل التنظيمين، ألن قائمة مشتركة    واحدة، لكنهم يسعون إلخفاء ذلك، بعد أن وجدوا معارضة

في   التقاسم  تعني  االنقسام  وإنهاء  برنامج سياسي،  على  االتفاق  الشعب دون  ومصادرة حق  المصالح، 
هو مرشح توافقي لالنتخابات الرئاسية من  ت إلى أن محمود عباس  الفلسطيني في حرية االختيار. ولف

 جرت بينهما. حركتي فتح وحماس، بحسب التفاهمات التي
  23/2/2021، "21عربي"موقع 

 
 مة جديدةمستقلون وشباب لمزاحمة فتح وحماس على "التشريعي"... فياض سيعود بقائ 

»فتح« و»حماس« وباقي    جاد جسم منافس لحركتيكفاح زبون: يسعى مستقلون فلسطينيون إلي  -رام هللا  
ومية، أو حتى في االنتخابات التشريعية المقبلة.  الفصائل الفلسطينية في الحياة السياسية واالجتماعية الي

ة، ويجري آخرون مشاورات من أجل  ففي الوقت الذي أعلن فيه مستقلون أنهم بصدد تشكيل قوائم منافس 
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الفل الوزراء  رئيس  ويضع  فذلك،  سالم  األسبق،  اللمسات  سطيني  مستقلة،  أخرى  شخصيات  مع  ياض، 
يعل  أن  يفترض  مستقلة،  قائمة  على  اسم  األخيرة  نفسه  على  يطلق  واسع  شبابي  حراك  خاللها،  من  ن 

الفلسطينيين إقناع  في  ويأمل  السبت،  غدا  نفسه،  عن  وعد«،  واالجتماعي،    »حراك  السياسي  ببرنامجه 
 حركة سياسية. على طريق التحول الحقًا إلى 

مناطق   صادر مطلعة، لـ»الشرق األوسط«، إن فياض يعمل على بناء قائمة مستقلة تغطي جميعوقالت م
 الضفة وقطاع غزة، جغرافيًا وعمريًا واجتماعيًا.

تقديم كتلة لالنتخابات لكنه منفتح على    وقال أحد مؤسسي حراك وعد، جمال زقوت، إن حراكه قرر عدم
ه. وحراك وعد الذي يعلن عنه السبت، يقدم نفسه »مكونًا  سها بشكل قريب ألفكار دعم أي جهة ستقدم نف

ر الديمقراطي التقدمي الواسع في فلسطين«، يهدف إلى »توحيد هذا التيار في أصياًل من مكونات التيا
 الديمقراطية المشتركة بينها«.  إطار تعددي إلنجاز األهداف الوطنية و 

 26/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 تعد لالنتخابات المقبلة وفصائل قد تدفع شبابها للصفوف األولى حراكات شبابية تس
ي عزالدين:  نقاشات حسام  هناك  إن  لـ"األيام"  زماعرة  بدر  الشبابية  شارك  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  قول 

القانون    علق بالقانون االنتخابي ومنها العمر المطلوب للترشح، حيث نص مازالت مستمرة بشأن قضايا تت
 يقل  عامًا، في حين تطالب أكثر من جهة شبابية بأن ال  28لى ان ال يقل عمر المرشح عن  االنتخابي ع

عن   المرشح  هذه 21عمر  طرح  وتم  القاهرة  حوارات  في  الشبابي  القطاع  عن  ممثلة  شاركت  حيث   ،
زما وحسب  الشباالموضوع.  الفلسطيني،  المجتمع  في  الشباب  من  نوعين  هناك  فإن  المحسوب عرة،  ب 

التنظي الشباب على  فئة  وهناك  الفصائل،  باقي  في  والشباب  الفتحاوية،  الشبيبة  حركة  مثل  في    مات، 
 القطاعات األهلية. 

عية المقبلة،  وحسب زماعرة، فان هناك حراكًا واسعًا في القطاعات الشبابية فيما يخص االنتخابات التشري
زج الفصائل لشباب في    ابي واضح، او من خاللسواء من حيث التوجه لالنتخابات بشكل إيجابي شب 

و  غير  الصورة  "لكن  االنتخابية  القائمة  من  األولى  بيانات  الصفوف  حسب  اآلن".  لغاية  تمامًا  اضحة 
نهاي الفلسطيني حتى  المجتمع  الشباب في  فإن عدد  الفلسطيني لإلحصاء  العام  المركز  ة شهر آب من 

الفئة حوالي  . و 29-18ما بين عمر    ألف شاب وشابة  140بلغ حوالي مليون و  2019 يضاف الى هذه 
 امًا. ع  18ألف شاب وشابة باتت اليوم أعمارهم أكثر من  300

 28/2/2021األيام، رام هللا، 
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 وطني األنصاري يكشف عن اجتماع موسع لفلسطينيي الخارج لبحث انتخابات المجلس ال 
العامة في الهيئة  أمين سر  قال  اشتيوي(:  )بثينة  لفلس  إسطنبول  الشعبي  الخارج، محمد  المؤتمر  طينيي 

ة مستقلة وازنة من الخارج، وأخرى من  األنصاري: إن المؤتمر "دعا إلى اجتماع يضم شخصيات فلسطيني
الفلسطينية المقبلة".   ، سيبحث سبل المشاركة وحق التصويت في االنتخابات 2021مارس   5الداخل، يوم 

ستشارك في االجتماع؛ "للتأكيد على  فلسطينية من دول عدة  شخصية     300ولفت إلى أن ما يقارب الـ
 صنع القرار".أهمية عدم تهميش فلسطينيي الخارج في عملية 

وفي هذا السياق اعتبر األنصاري أن أي توافقات فصائلية لتشكيل المجلس الوطني دون مشاركة الجميع   
الف الوطني  المجلس  وليس  الوطني،  الفصائلي  "المجلس  أنه السينتج عنه  للخارج    لسطيني، طالما  دور 

انتخابا قيادة فلسطينية جديدة غير مبنية على  إلى جانب أن أي  الفلسطيني ستكون غير  فيه،  الكل  ت 
 شرعية، وناقصة لألهلية". 

 27/2/2021، وكالة قدس برس
 

 باالمتناع عن رقابة االنتخابات الفلسطينية  "المجتمع المدني" تهدد مؤسسات
مؤس:  لندن فشددت  المدني  المجتمع  رئيس  سات  لقرار  المطلق  رفضها  على  الفلسطينية،  األراضي  ي 

محمود   الفلسطينية  مهددة  السلطة  األهلية،  والهيئات  الخيرية  الجمعيات  قانون  تعديالت  بشأن  عباس، 
االنتخابات. على  اإلشراف  عملية  اإلجراءات عن  أعلنت  و   بمقاطعة  لتصعيد  طوارئ  لجنة  تشكيل 

يفرض على الجمعيات والهيئات أن تقدم  سب ما تم نشره فإن القرار  وبح  ن إلغاء القانون.االحتجاجية لحي
ميزانيات مدققة بشكل سنوي ووفق مواعيد محددة تتضمن كافة المصاريف واإليرادات إلى  تقارير مالية و 

ل باإلضافة  المختصة،  العام.الوزارة  طوال  بها  قامت  التي  باألنشطة  مفصلة  ما  و   تقارير  فيه  ى  تر هو 
فها من  أصبحت تخضع لتحكم السلطة التنفيذية بالموزانات المالية، وكيفية توزيعها وسقو   المؤسسات، أنها

 إجمالي الموازنة ومقدار المصاريف.
 4/3/2021"، 21موقع "عربي 

  
 تزام الفلسطيني بشروط "الرباعية"  فياض: نرفض االستمرار باإلصرار على االل

الفلسطيني األسبق  رام هللا: قال رئيس الوزر  الدكتور سالم فياض إنه يتعين عدم االلتفات لما يسمى  اء 
ال  الرباعية،  اللجنة  وإسرائيل  شروط  التحرير  بين منظمة  المبرمة  باالتفاقيات  االلتزام  تقضي بضرورة  تي 

أبداً كشرط للترشح لالنتخابات المقبلة أو   الفلسطينية، متسائاًل: لماذا لم يحصل   أن  لالنضمام للحكومة 
 لدولي التزامات مماثلة على أيٍّ من مكونات النظام السياسي اإلسرائيلي؟ اشترط المجتمع ا

 2/3/2021القدس،  القدس،
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 "الهيئة المستقلة": "الداخلية" بغزة قادرة على تأمين االنتخابات باقتدار 
الهيئ  عام  مفوض  يقال  بغزة  الشرطة  جهاز  إن  يونس،  عصام  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  بكل  ة  ستطيع 

العملية االنتشفافية وحي  العام لخوض  الجو  اللجان االنتخابية، وتوفير  تأمين  المقبلة.  ادية واقتدار  خابية 
وأوضح في تصريح له أن الشرطة بغزة باتت في مكانة متقدمة من خالل تعاملها مع الجمهور، وتحسين  

من كل األزمات   في غزة والتي بالرغم   لخدمات المقدمة للجمهور. وقال:" لدينا رضا تام لسلوك الشرطةا
قضايا". وحدثت إشكالية حول ملف  إال أنها تفهمت احتياجات المواطنين وساهمت في حل العديد من ال

مصطلح  هللا،  رام  سلطة  إعالميي  من  صدرت  تصريحات  بعد  سيما  وال  االنتخابات،  "الشرطة    تأمين 
 ي غزة. الشرعية" بزيها الرسمي هي التي ستأمن االنتخابات ف

  2/3/2021ين، فلسطين أون ال
 

   فياض: أعمل على تشكيل قائمة مستقلة لخوض االنتخابات التشريعية
األسبق   الوزراء  رئيس  لخوض أعلن  مستقلة  من شخصيات  قائمة  تشكيل  على  يعمل  أنه  فياض  سالم 

التشريعية   تش  المقبلة.االنتخابات  على  "أعمل  "فيسبوك"  بـ  حسابه  في  مدونة  عبر  من  وقال  قائمة  كيل 
فقط أنه  لكي أكون في منتهى الوضوح، االستقاللية التي أتحدث عنها هنا ال تعني    مستقلة.شخصيات  

ليس هناك انتماء حزبي لهذه الشخصيات، وإنما، وما هو أهم، أن كتلتنا البرلمانية لن تكون امتدادًا ألي 
زءًا  ، ولن نكون جأخرى قبل االنتخابات   ولفت إلى أنه "لن ننسق مع أي قوائم  تنظيم أو فصيل أو فريق".

 ".من أي ائتالف أغلبية بعدها
   7/3/2021، األيام، رام هللا

 
 محاولة تهميش فلسطينيي الخارج عمل إقصائي  فلسطينيو أمريكا الالتينية:  

فعاليات    ،، المنعقد بمبادرة من مؤتمر فلسطينيي الخارجسطينياختتم مؤتمر الحوار الوطني الفل:  بيروت 
ب  بجلسة  الثاني  شخصيات  اليوم  بمشاركة  الخارج،  لفلسطينيي  التمثيل  في  ناجحة  تجارب  آفاق  حثت 

الفلسطيني.فلسطينية   للشأن  نوه  متابعة  سمعان    حيث  الالتينية  أمريكا  في  الفلسطيني  االتحاد  رئيس 
لقارة، تمكنوا  يات الفلسطينية، رغم مرور أكثر من مئة عام على تواجدهم في اإلى أن أبناء الجال،  خوري 

ي في دول أمريكا وتمكنوا من التأثير على الرأي العام الشعب  فاظ على الهوية والتراث الفلسطيني،من الح
مشاركة    الالتينية. أن  هو حق مؤكدًا  الفلسطيني  الوطني  المجلس  انتخاب  في  الخارج  في    الفلسطينيين 

لن   الملتزمة"عنه،    واتخلي شرعي  الفلسطينية  القيادة  يشا  الختيار  الوطني  أبناء  بالمشروع  جميع  بها  رك 
"نحن لسنا أرقامًا بل  الفتًا بالقول    السياسة".شعبنا للوصول إلى بناء منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها  

وجودها في دول اللجوء وتصر على  إمكانيات اقتصادية وسياسية وديمغرافية ذات كفاءات عالية أثبتت  
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و  الفلسطيني،  للوطن  تهميش  انتمائها  السلطة  وتعسفي  محاولة  إقصائي  عمل  هو  الخارج  فلسطينيي 
إسقاطه". أوروبا مازن كحيل،    األمينأما    وسنعمل جميعًا على  فلسطينيي  لمؤتمر  تطرق  العام  في فقد 

ن الممارسات الديمقراطية، والمشاركة في صنع  ومعايشتهم للعديد م  ورقته، إلى تجربة فلسطينيي أوروبا،
تمثل    واعتبر أن مساهمة فلسطينيي الخارج ككتلة  القارة محليًا.  االنتخابات على مستوى القرار عن طريق  

ال نصف  من  الفلسطينيأكثر  إلى  شعب  االنقسام،  مربع  في  المراوحة  حالة  من  للخروج  "فرصة  هي   ،
 المصالحة". 

 6/3/2021، وكالة قدس برس
 

 ن يلغيه لخارج ال يمكن ألحد أ المشاركة السياسية لفلسطينيي ابمدير مركز الزيتونة: الحق  
جمعة: "الحق في المشاركة  قال الدكتور محسن محمد صالح مدير عام مركز الزيتونة للدراسات، يوم ال

سطيني في السياسية لفلسطينيي الخارج في صناعة القرار الفلسطيني مرتبط بأكثر من نصف الشعب الفل
يلغيه". جاء  أن  يمكن ألحد  استحقاق ال  أعمال  ذلك خالل مشاركة صال  الخارج، وهذا  انطالق  ح  في 

المشهد  يناقش  الذي  الخارج،  لفلسطينيي  الوطني  الحوار  والدور   مؤتمر  المستقبلي  الفلسطيني  القيادي 
 المحوري لفلسطينيي الخارج. 

ئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني في الداخل، حيث وأشار صالح إلى أن فلسطينيي الخارج مثلوا الر 
ع الفلسطعملوا  القضية  دعم  للشعب  لى  والدولي  العربي  الدعم  وحشد  وإعالميًا،  وماليًا  سياسيًا  ينية 

 الفلسطيني. 
وأكد على دور فلسطينيي الخارج المهم في تأسيس الفصائل الفلسطينية، وأن قيادة "أوسلو" تقوم بإلغاء  

 يي الخارج بعد أن تغولت قيادة السلطة على منظمة التحرير. دور فلسطين
إنجاح  وأ يمكن  "ال  تتقدم  ضاف:  أن  يمكن  الخارج، وال  فلسطينيي  إشراك  بدون  الفلسطيني  البيت  ترتيب 

 في الداخل بدون إشراك الخارج لحمل القضية الفلسطينية في كل المحافل".  القضية
لفلسط  الوطني  الحوار  مؤتمر  أن  إلى  أن  يشار  المقرر  ومن  أيام،  ثالثة  مدار  على  يعقد  الخارج  ينيي 

 ع عليها المشاركون في المؤتمر.عنه وثيقة وطنية سيوقيصدر 
 5/3/2021، وكالة قدس برس
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 دور فلسطينيي الخارج لفلسطيني لبحث تمر الحوار الوطني اانطالق أعمال مؤ 
لفلسطي الوطني  الحوار  مؤتمر  أعمال  الجمعة،  يوم  القيادي انطلقت،  المشهد  يناقش  الذي  الخارج،  نيي 

 طينيي الخارج.والدور المحوري لفلس الفلسطيني المستقبلي
سطينيي الخارج ويستمر لثالثة أيام،  وشارك في اليوم األول للمؤتمر، الذي ينظمه المؤتمر الشعبي لفل 

 دولة في القارات الست.  26شخصية فلسطينية من  200أكثر من 
ن المؤتمر  قال  وافتتح  الذي  محفوظ،  أبو  هشام  الشعبي  للمؤتمر  العام  األمين  الحوار  ائب  مؤتمر  إن 

فلسطينييالوط دور  على  والتأكيد  الشعبي،  المؤتمر  لتأسيس  الرابعة  الذكرى  في  يأتي  في    ني  الخارج 
 المشروع الوطني الفلسطيني. 

ب  للتعريف  البعد االستراتيجي  يمثلون  الخارج  أبو محفوظ أن فلسطينيي  الفلسطينية والحفاظ  وأكد  القضية 
 عزيز صمود الداخل.على الهوية واالنتماء لفلسطين وت

ني يريد التخلص  شار إلى أن البيت الفلسطيني بحاجة إلى توسيع ال ترميم فقط، وأن الشعب الفلسطيوأ
راع  من االحتالل وجميع االتفاقيات المرتبطة به، وأن التكامل مع الداخل الفلسطيني هو األساس في الص

 مع المحتل. 
القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمؤ  ؤتمر الحوار مهم من حيث التوقيت  تمر ماجد الزير، إن موقال 

ال الفلسطيني، وأن منظمة  للشعب  تمثل مشروع تحرر وطني  واالستراتيجية  الستينات  تحرير كانت حتى 
 حتى جاءت "أوسلو" التي أدت إلى تقسيم الشعب الفلسطيني. 

ي الخارج  يش الشعب الفلسطيني فلزير إلى تغييب منظمة التحرير بعد توقيع اتفاق "أوسلو" وتهموأشار ا
 وإمكانياته الكبيرة. 

عي وحدة الشعب، ويحتاج إلى قيادة فلسطينية تحافظ  ونوه إلى أن الوضع الراهن يشكل بيئة سياسية ترا 
 ني. على الثوابت الفلسطينية، وأن تضم منظمة التحرير الكل الفلسطي

مة التحرير يحافظ  ي للمجلس الوطني ومنظوشدد الزير على أن األولوية أن يكون برنامج وطني فلسطين 
يناقش شكل اليوم  الحوار  مؤتمر  وأن  الجميع،  ويضم  الثوابت  فلسطينيي    على  ودور  الفلسطينية  القيادة 

 الخارج فيها. 
تح إن  شفيق،  منير  الشعبي  للمؤتمر  العام  األمين  قال  جانبه،  ومنظمة  من  السلطة  بين  العالقة  رير 

 سلو.التحرير تعني إسقاط اتفاق أو 
مؤتمر  الشعبي لفلسطينيي الخارج طالب منذ تأسيسه بإنهاء أوسلو، ودعا إلى أن يتناول    وأكد أن المؤتمر

 الحوار الموقف الفلسطيني من التوافق والحوار واالنتخابات.
تها والذهاب إلى استراتيجية مقاومة تقود على مقاومة  وأضاف: "البد من التخلص التام من أوسلو وتبعا

 أو شرط". دحر االحتالل بال قيد شعبية ت
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سطيني إلى تصحيح المسار  من جهته دعا رئيس هيئة أرض فلسطين سلمان أبو ستة، أبناء الشعب الفل
 الفلسطيني بعد جريمة أوسلو والعودة إلى الطريق الصحيح.

و مليون فلسطيني في الداخل والخارج، وأن أوسل  13ني جديد يمثل  وشدد على أهمية انتخاب مجلس وط
 ة تتحكم في قرار الشعب الفلسطيني وتغييب أكثر من نصفه. أفرزت سلطة جعلت فئ

ال "االنتخابات  تنتخب وأضاف:  تنفيذية  لجنة  ينتخب  وطني  مجلس  انتخاب  والقاعدة هي  بدعة،  رئاسية 
الوطني   المجلس  في  يكون  أن  ويجب  القيام  رئيسها،  أجل  من  الكفاءة،  وأصحاب  الشباب  جيل  من 

 اء الدولة". إلنهاء االحتالل وبن  بمهمات المجلس
مة بمهامها المحددة والتي يتصدرها  وقال السفير الفلسطيني السابق الدكتور ربحي حلوم إن السلطة القائ

 اية المستوطنين. التنسيق األمني؛ أصبحت الوكيل الحصري لالحتالل، ووظيفتها خدمة االحتالل وحم 
ولم يبَق منها سوى عظامها المتكلسة  وتقديمها لالحتالل،    وأضاف: "منظمة التحرير الفلسطينية تم ذبحها

 بغزة".   1998س المصير عام في خزائن السلطة، وميثاقها القومي القى نف
تمثيلي، مشددًا وأشار حلوم إلى أن فلسطينيي الخارج ُهمشوا بعد تعطيل دور منظمة التحرير الرقابي وال

بات المجلس الوطني بإشراف ق سياسي يستوجب انتخا على أهمية إنهاء الوضع الالشرعي، وهو استحقا
 هيئة وطنية مستقلة عن السلطة القائمة. 

"نحن   "أوسلو" وأطرها وشخوصها وتابع:  منأى عن  الخارج في  فلسطينيي  ممثلي  انتخابات  إلى  بحاجة 
ف إسقاطنا  من  والحذر  في ومشاريعها،  كبداية  شيء  كل  قبل  أواًل  إسقاطها  يجب  التي  "أوسلو"  فخ  ي 

 التحرر".
 5/3/2021، رسوكالة قدس ب 

 
 " الوطني الفلسطيني"أبو محفوظ: مؤتمر الحوار الوطني ناقش آليات التمثيل العادل في 

الخارج، في ختام مؤتمر الح العام لمؤتمر فلسطينيي  نائب األمين  أبو محفوظ،  وار بيروت: قال هشام 
شخصية    200زيد عن  ارك في فعالياته ما يأيام وش  3الوطني لفلسطينيي الخارج، والذي عقد على مدار  

القيادي   المشهد  ناقش  المؤتمر  إن  الست،  القارات  المحوري فلسطينية من  والدور  المستقبلي  الفلسطيني 
الخا فلسطينيي  حق  على  المشاركين  بين  إجماع  وجود  مؤكدًا  الخارج.  التمثيل،  لفلسطينيي  في  رج 

القادمة للمجلس الو  أوسلو. ولفت أبو محفوظ إلى أنه    طني، بعيدًا عن اتفاقوالمشاركة في االنتخابات 
المؤتمر هذا  عن  مهمة  وثيقة  تصدر  أن  المقرر  لتحقيق   من  المقبلة  المرحلة  في  عمل  خطة  ستمثل 

 تطلعات فلسطينيي الخارج في الشراكة في المشروع الوطني الفلسطيني. 
  8/3/2021، كالة قدس برسو 
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 رشح لالنتخابات التشريعية  يود المفروضة على التمنظمة أهلية تطالب بإلغاء الق 120
الفلسطينية األهلية  المنظمات  شبكة  أصدرت  من  عريض  غزة:  أكثر  توقيع  تحمل  أهلية    120ة  منظمة 

الفلسطينية قانون االنتخابات  بتعديل  الرئيس محمود عباس  ُتطالب  المشاركة األوسع    فلسطينية  لضمان 
االنتخا  تحصين  وضمان  المواطنين،  خالللكل  من  مجتمعيًا  على    بات  المفروضة  القيود  كافة  إلغاء 

 الترشح في انتخابات المجلس التشريعي. 
البت العريضة بإلغاء الشرط المتعلق بقبول االستقالة لرؤساء وموظفي المنظمات األهلية وغيرها  طحيث   

وعشرين عامًا،  ، وكذلك تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى ثالثة  من الهيئات العامة
 لكوتا النسوية، وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وحل قضية المحكوميات. ورفع ا

 2021/ 9/3، عربي، لندنالقدس ال
 

 حملة لمشاركة أوسع لفلسطينيي الشتات بالمجلس الوطني 
  صحافياً   راً عاليات الفلسطينية في ألمانيا وعموم الدول األوروبية مؤتم عقد اتحاد الجاليات والمؤسسات والف

إ الوطنباإلضافة  المجلس  بانتخاب  مطالبين  المحتل  الداخل  من  الشعبي  الحراك  عن  ممثلين  ي لى 
الشتات بشكل أوسع وذلك من  الفلسطينية، ضمن سياسة تشرك فلسطينيي  التحرير  الفلسطيني لمنظمة 

المساهمة في الخروج فادة من وجود الجاليات في العالم لنصرة الشعب الفلسطيني و أجل التمكن من االست
ع من أجل  ونص المؤتمر على إطالق حملة إعالمية ضخمة وجمع تواقي   الوضع السياسي الحالي.من  

 الضغط نحو هذا القرار الذي يساهم في بناء نظام ديمقراطي يعتمد على الشراكة الوطنية.  
  15/3/2021دن، القدس العربي، لن

 
 الفت ضده فتح وحماس  ات الرئاسية إال إذا تحالشقاقي: مروان البرغوثي سيفوز باالنتخاب

الس للبحوث  الفلسطيني  المركز  مدير  قال  طه:  طارق  إن  تحرير  الشقاقي،  خليل  د.  والمسحية،  ياسية 
االنتخابات الرئاسية  مروان البرغوثي أكثر شخصية لديها شعبية لدى الجمهور الفلسطيني، وسيفوز في  

 ا "فتح" و"حماس" ضده.ة، إال إذا تحالفت حركتالقادمة إذا ترشح لها، وبأغلبية كبير 
األخ  االستطالع  أن  إلى  الشقاقي  أشار  السياق،  هذا  نسبة  وفي  ارتفاع  بين  المركز  أجراه  الذي  ير 

حال جرت االنتخابات    %، كما بّين أنه في78المشاركة في االنتخابات التي من المتوقع أن تصل إلى  
%،  28%، حماس  32النحو اآلتي: فتح  ة، فستكون النتائج على  ولم يشارك فيها مروان البرغوثي بقائم

ا5%، مصطفى البرغوثي  6محمد دحالن   % لم يقرر  21%،  2%، الجبهة الشعبية  4لقدوة  %، ناصر 
 لمن سيصوت، في حين لن تصل بقية القوائم إلى نسبة الحسم.

 29/3/2021، 48عرب 
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 لغاء االنتخابات الشيخ عكرمة صبري: ال يجوز عّد موضوع القدس عقبة إل 

يجو أكد رئ "بأنه ال  الشيخ عكرمة صبري:  القدس  مدينة  العليا في  الهيئة اإلسالمية  ز عّد موضوع  يس 
اء  القدس عقبة إللغاء االنتخابات"، مشيرا إلى أن شعار )ال انتخابات دون القدس( "تثبيطي"، يراد منه إلغ

انفراديًّ  حكًما  الحكم  إلبقاء  ذريعة  وإيجاد  ااالنتخابات  القوانين  تمرر  وأن  القرارات ا،  طريق  من  لفاسدة 
أون  "فلسطين  لـ  حديث خاص  في  وقال صبري  التي    االنفرادية.  الخطوات  من  العديد  "يوجد  إنه  الين" 

 يمكن بها تفادي أي قرار احتاللي بحظر إجراء االنتخابات في القدس".  
 6/4/2021سطين أون الين، فل

 
 ة للسيطرة على المشهد بالقدسل االنتخابات الفلسطيني "القدس الدولية": اإلمارات تستغ

لة اإلمارات، يهدف إلى السيطرة على المشهد في  حذرت مؤسسة "القدس الدولية"، من مخطط جديد لدو 
إلخضاع المدينة المقدسة، لصالح    مدينة القدس المحتلة، من خالل تسّللها عبر االنتخابات الفلسطينية،

 أبراهام". طار ما يسمى بـ "اتفاق االحتالل اإلسرائيلي في إ
وائم المقدمة النتخابات المجلس التشريعي  وقالت "القدس الدولية"، في بيان، الثالثاء، "إنه ومع اكتمال الق

ذير مؤسسة القدس الدولية الفلسطيني، وبعد فشل محاولته تشكيل قائمة تحت اسم )القدس أواًل( بعد تح
يازه الصريح، فكان المرشح الثاني على  سري نسيبة للكشف عن انح منها، اضطر األكاديمي الفلسطيني  

دحالن". وأضاف البيان: "هذا يعني أنه في حال جرت االنتخابات  قائمة األمل والمستقبل التابعة لمحمد  
ودًا بالتمويل اإلماراتي والموقع الرسمي ليقيم  ربما يكون مضمون النجاح، وسيواصل دوره في القدس مسن

أبراهام( لضرب نبضها الشعبي وإخضاعه". ودعت المؤسسة كل    وكالة( في سياق )اتفاق  فيها )سلطة
وا والقوى،  وخطه  الفصائل  نسيبة  وعزل  وإسقاطها،  المحاولة  هذه  إفشال  إلى  والمرابطين،  لمقدسيين 

 السياسي المتماهي مع "اتفاق أبراهام".
 6/4/2021، وكالة قدس برس

 
 ت "بذريعة" القدس ي ترفض تأجيل االنتخابامؤسسات المجتمع المدني الفلسطين

الفلسطيني، اتخاذ مدينة القدس "ذريعة"، رام هللا: رفضت منظمات ومؤسسات وائتالفات المجتمع المدني  
أيار/ المقررة في  التشريعي )البرلمان(  المجلس  انتخابات  المق   لتأجيل  المنظمات، في مايو  بل. واعتبرت 

اال إجراء  أن  االثنين،  لها،  إلبيان  هامة  "خطوة  السياسي  نتخابات  النظام  لمكونات  االعتبار  عادة 
 ة القدس".الفلسطيني، ومحطة هامة على صعيد مدين 
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المختلفة،   المدينة  مرافق  في  اقتراع  مراكز  "فتح  إلى  المركزية  االنتخابات  لجنة  المؤسسات،  ودعت 
األمم  واإلعال لمقرات  التوجه  إلى  دعوتهم  وتبني  للمواطنين،  عنها  االتحاد ن  وبعثات  األوروبي    المتحدة 

لغاء االنتخابات في حال رفضت  لالقتراع فيها". كما دعت إلى "وقف التصريحات اإلعالمية الداعية إل
 دولة االحتالل إجراءها في القدس".

 12/4/2021، وكالة قدس برس
 

 إلنجاز االنتخابات وإبعاد قضيتهم عن التنازع الحركة األسيرة تدعو
في  ع :  رام هللا األسيرة  الحركة  إلى  برت  الفلسطينية  االنتخابات  تصل  بأن  أملها  عن  االحتالل  سجون 

ودعت    رغم كل المعيقات والتحديات اإلسرائيلية الرامية لمنع إجرائها في القدس المحتلة.  نهايتها السليمة
طني وبعيدة عن  سبة يوم األسير الفلسطيني، إلى إبقاء األسرى قضية إجماع و الحركة، في بيان لها بمنا

 أو تنافس.  أي تنازع
 17/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تداعيات إلغاء االنتخابات ذر منتحمؤسسات أهلية فلسطينية  

رائها في موعدها  من تداعيات إلغاء االنتخابات وطالبت بإج   -األربعاء-حذرت مؤسسات أهلية فلسطينية  
بيان موقع بأسماء    المقرر. التط،  أهليةمؤسسة    18وقال  ناقشت  العامة  إنها  باالنتخابات  الخاصة  ورات 

شفهيا السلطة الفلسطينية بعدم موافقته على عقد االنتخابات   والتوجه إلى تأجيلها، "بحجة إبالغ االحتالل
القدس". تصا   في  "تستغرب  إنها  األهلية  المؤسسات  بعد وقالت  بالسلطة  أطراف  لدى  التوجه  هذا  عد 

المقد  الشباب  العامود،انتصار  باب  انتزاع حقوقه    سي في هبة  قادر على  المقدسي  المواطن  أن  وإثبات 
وأعربت المؤسسات عن رفضها التام تأجيل    ة االحتالل أو عدم موافقتها".بغض النظر عن موافقة سلط

ة سياسية صالحيات قانونية بإلغاء وتأجيل االنتخابات ما االنتخابات مشددة على "أنه ال توجد ألية جه
 ية في تنفيذها، ولم تعلن عن أية معيقات تحول دون تنفيذها".مت لجنة االنتخابات ماض دا

 28/4/2021، الجزيرة.نت
 

 ؟ "االنقسام الفلسطيني"عباس تأجيل االنتخابات الحياة لـخبراء: هل يعيد قرار 

مخرجا   تب الناشط الحقوقي الفلسطيني فؤاد الخفش "كانت االنتخابات على صفحته في موقع فيسبوك ك
االنقسام  مئات   إلنهاء  مع  االنقسام  وبقي  ألغيت  واليوم  بعدها،  العالقة  ملفاته  ترحيل جميع  الملفات    وتم 

سياسية   تداعيات  من  وتخوفا  الفلسطيني  الشارع  في  إحباطا  المتوقع  التأجيل  ووّلد  الحل؟".  فما  العالقة، 
 نية جديدة، خشية ظهور أي حراك احتجاجي.وأم
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 تعّمق االنقسام 
المرشح في قائمة " الحرية" المدعومة من القياديين في حركة فتح مروان    وره، اعتبر هاني المصري بد 

وثي وناصر القدوة أن أكبر تداعيات التأجيل تمثلت فورا في عدم حضور حركتي حماس والجهاد البرغ
جديدة من تعّمق  مرحلة رر مصير االنتخابات، مما يعني أن الفلسطينيين أمام اإلسالمي االجتماع الذي ق

يتها، قد يؤدي ي شرعم. إلى جانب ذلك، يقول المصري للجزيرة نت "السلطة ستواجه اآلن فراغا ف االنقسا
من   انشق  من  مع  الحساب  "تصفية  حاولت  إذا  وخاصة  واألمنية  السياسية  ممارساتها  في  تغّول  إلى 

 ترشح في معارضتها".صفوفها و 
 تراجع صورة السلطة 

"وطن" للمستقلين، لمواجهة آثار تأجيل االنتخابات بإعادة  خريشة الذي تزعم قائمة  من جانبه، دعا حسن  
التشر  المجلس  عام  تنصيب  نهاية  عباس  محمود  الرئيس  حله  الذي  انتخابات 2018يعي  إجراء  حتى   ،

عي دائم. وتوقع خريشة في حديث للجزيرة نت، تراجعا حادة  جديدة، كي ال يقع الفلسطينيون في فراغ تشري
الرئيس عباس أمام الجمهور الفلسطيني، إلى جانب تعزيز المفهوم المتداول ورة السلطة وعلى رأسها  لص

احتجاجات شعبية على سياسات  بأن   أمام  الباب  يفتح  قد  االحتالل اإلسرائيلي"، وهذا  بيد  أداة  "السلطة 
 السلطة.

 قة ال نية صاد 
السلطة اتخذت   ا، فقال للجزيرة نت، إنأما المتحدث باسم حركة حماس في الضفة الغربية وصفي قبه

ناء العامين للفصائل والبحث في  قرارا مصيريا في قضية حساسة كان يجب مناقشتها على مستوى األم
ات انعكاسا "لغياب  آليات لالنتخاب في القدس والتوافق عليها. واعتبر القيادي في حماس تأجيل االنتخاب

على أن تشكيل حكومة وحدة وطنية،   بين فتح وحماس"، مشددا   النوايا الصادقة تجاه الشراكة السياسية
ن الفلسطينيون من ممارسة حقهم في االنتخاب. وقال إن كما دعا عباس، سيكون فارغا في حال لم يتمك

 "المسألة ليست جوائز ترضية وتوزيع وزارات على الفصائل".
 اء ال تأجيلإلغ

وا القانوني  المحلل  يذهب  األجواء،  هذه  ظل  إوفي  العاروري  ماجد  "إلغاء لسياسي  حدث  ما  اعتبار  لى 
اال موافقة  عدم  إن  ويقول  تأجيال".  وليس  متوقع،  لالنتخابات  أمر  القدس  في  االنتخابات  على  حتالل 

ع و"اعتبارها  األصليين  سكانها  من  وتفريغها  التهويد  سياسات  ظل  في  وقانونيا،  خاصة  األبدية  اصمته 
تأ قرار  دستورية  في  العاروري  يجشكك  الذي  االنتخابات  االنتخابات  جيل  لجنة  بإعالن  يسند  أن  ب 

 بب ما.  المركزية تعّذر إجراؤها في موقع ما أو لس
   30/4/2021، الجزيرة.نت
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 نقابة المهندسين: ال يمكن إجراء االنتخابات دون القدس

القدس المحتلة، مثمنا  هندسين اليوم الجمعة، أنه ال يمكن إجراء االنتخابات بدون  رام هللا: أكد اتحاد الم
دسين جالل الدبيك في  رار القيادة تأجيل االنتخابات لحين ضمان إجرائها في القدس. وقال نقيب المهنق

دون  االنتخابات  إجراء  يمكن  وال  خاصة  مكانة  لها  القدس  "إن  فلسطين:  صوت  إلذاعة  تصريحات 
جالقدس المهندسين  نقيب  لسان  على  له  تصريحات  في  االتحاد  وقال  صوت ".  إلذاعة  الدبيك  الل 

 بات دون القدس.فلسطين، أن القدس عنوان الصراع وهي االولوية االولى وال يمكن إجراء االنتخا
 30/4/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 شعبي للنهوض بالحالة الفلسطينية  أبو ستة: إجراء انتخابات مجلس وطني مطلب

اشتيوي  سلمان  فيسورالبرو يرى  :  بثينة  النهوض    الفلسطيني،  أن  برس،  "قدس  مع  حوار  في  ستة  أبو 
الفلسطينية في الوقت الحا مليون مواطن   14لي، يتمثل بانتخاب مجلس وطني فلسطيني، يمثل  بالحالة 

الس  فلسطيني. في  القيادات  بعض  مزاعم  ستة"  "أبو  انتخابات  ويفند  إجراء  بصعوبة  الفلسطينية،  لطة 
ال: إن "السلطة على مدار السنوات الماضية، وبالتزامن مع  ج األراضي المحتلة، قائالمجلس الوطني خار 

تحقيق مطلب   أراضيها    7ضرورة  يتواجد فوق  دولة  أي  بالحديث مع  تبادر أصال  لم  فلسطيني،  مليون 
عدمه الموافقة من  بأخذ  فلسطينيون،  أن    ا".الجئون  إلى  فلسطيني    7وأشار  منذ  الجئمليون  يسعون   ،

 ود قيادة حقيقية تمثلهم وتتبنى مطالبهم. أوسلو وما قبله، خلف وجاتفاق 
رفضها في  الفلسطينية  السلطة  مجلس   وتستند  بوجود  الخارج،  في  الوطني  المجلس  انتخابات  إجراء 

هة نظر "البروفيسور" تختلف هنا، إذ يرى أن  تشريعي، وانتخابات رئاسية، يمكن االكتفاء بهما، إال أن وج
الر  لهاالنتخابات  أصل  وال  "بدعة  اسمه  ئاسية  شيء  أصال  الفلسطيني  القانون  في  يوجد  ال  حيث  ا"، 

ال بقوله: "رئيس اللجنة التنفيذية يأتي من خالل انتخابات المجلس الوطني، وعليه  "انتخابات رئاسية" معل
 ". يمثلها، وهو ما يعني ضرورة إجراء انتخابات مجلس وطني عام  فإن اللجنة هي من تنتخب رئيس لها

بانتخاب  يتعلق  كثيرة،  وفيما  ألسباب  أصال"،  مقبولة  وغير  االحتالل  تحت  "فهي  التشريعي،  المجلس  ات 
أبرزها المضايقات اإلسرائيلية التي تالحق المرشحين والمنتخبين في آن واحد"، مضيفا: "ال بد من وضع  "

 ه االنتخابات خارج نطاق االحتالل"، وفق "أبو ستة".صيغة أخرى لهذ 
  14/7/2021، قدس برسوكالة 

 
 خصيات مستقلة تطالب بحكومة وحدة تعد لالنتخابات.. وصون الحقوق والحرياتش

فرحة:سائ أبو  جمعها    د  لقاء  خالل  المطالب  من  رزمة  أمس،  المستقلة،  الشخصيات  من  ثلة  طرحت 
االنتخابات رام هللا، تضمنت تشكيل حكومة وحدة وطنية لإلعداد إلجراء    برئيس الوزراء محمد اشتية في
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ت األجهزة  قرب وقت، إضافة إلى وقف التعديات على الحقوق والحريات العامة، وتغيير قياداالعامة في أ
 األمنية وإصالحها، وإيجاد آلية للرقابة المدنية عليها.

اإلنسان سابقا، خالل مؤتمر صحافي عقدته هذه    وأوضح ممدوح العكر مفوض الهيئة المستقلة لحقوق 
هللا، عقب اللقاء، أن االجتماع مع اشتية جاء بناء على طلبه،   كز "وطن اإلعالمي" براممر بالشخصيات  

الب تضمنت أيضا إنجاز العدالة في ملف مقتل الناشط نزار بنات، عبر تحمل الحكومة  مبينا أن المط
ا الداخلية،  وزارة  بنات.لمسؤولوتحديدا  مقتل  السياسية عن  العدال  ية  تأخذ  "حتى  أنه  على  مداها  وشدد  ة 

 وك". ل من أصدر األوامر، ومن قام بتنفيذ االعتداء، والحيلولة دون تكرار هذا السلينبغي محاسبة ك
 18/7/202، األيام، رام هللا

 
 منيب المصري يعرض على هنية مبادرة إلنهاء االنقسام واستكمال الحوار الوطني 

فلسطيني  ي مكتبه رجل األعمال الة: استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ف غز 
الم  الحسنة  النوايا  مبادرة  الحركة  على  األخير  عرض  حيث  المصري،  استكمال  منيب  بمقترحات  تعلقة 

ري األخيرة، الحوار الوطني وإنهاء االنقسام. وقد رحبت الحركة بكل الجهود الهادفة للوحدة، وجهود المص
قدمتها   التي  الكبيرة  بالمرونة  الحركة  اإلحوذّكرت  وحالة  ذلك،  أجل  الشعب  من  بها  مني  التي  باط 

ة، خاصة موضوع االنتخابات الفلسطينية الشاملة.  الفلسطيني بعد تراجع السلطة عن كل االتفاقات الموقع
 للرد رسميًا عليها.وقد تسلمت الحركة نسخة عن المبادرة، ووعدت بدراستها في مؤسساتها 

  15/8/2021موقع حماس، 
 

 ة الفلسطينيين األكثر جدارة بقياد حماسعباس و  باستقالة يطالبون  %80ي استطالع: حوال
برس،  ذكرت   قدس  هللا:    ،21/9/2021وكالة  رام  الفلسطيني  من  المركز  أجراه  رأي  استطالع  أظهر 

ديناور في رام هللا، أن مقتل الناشط المعارض أ  مؤسسة كونراد للبحوث المسحية والسياسية بالتعاون مع  
في المئة من    80الحتجاجات الشعبية يهدم مكانتها، ويدفع حوالي  مع السلطة الفلسطينية لنزار بنات وق

 لبة باستقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. الجمهور للمطا
تمبر الجاري، فإنه "لو جرت انتخابات  سب  ( أيلول/18-15ووفقا لنتائج االستطالع الذي عقد في الفترة )

ال أو تشريعية  نتائجها لصارئاسية  يتعلق  يوم، ستكون  فيما  فتح، وخاصة  لح حركة حماس وضد حركة 
حالة كان مرشح حركة فتح هو الرئيس محمود عباس، لكن الصورة تنقلب   باالنتخابات الرئاسية وذلك في

ا  مروان  هو  الحركة  مرشح  كان  لو  فيما  فتح  أن    لبرغوثي".لصالح  العينة  من  األكبر  النسبة  وتعتقد 
شعب الفلسطيني وأنه ينبغي عليها العودة إلطالق الصواريخ على  ألجدر بتمثيل وقيادة ال"حماس" هي ا
لو قامت دولة االحتالل بطرد العائالت من الشيخ جراح أو وضع القيود على الصالة في    "إسرائيل" فيما



 الفلسطيني   داءالموقف واأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات              435                                           

منية، إذ بينما  ج، فقدان الجمهور للثقة بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها األوأبرزت النتائ  المسجد األقصى.
كبيرا لهذه الثقة  جمهور الثقة الواسعة بأقوال ووعود حركة "حماس" عن األسرى، فإنه يظهر غيابا  يظهر ال

الفلسطينية وأجهزة األمن. السلطة  الحديث عن  الحرب    عند  الجمهور أن "حماس" أرادت من  ثلثا  ورأى 
 ألخيرة، الدفاع عن سكان القدس والمسجد األقصى.ا

االس اوأظهر  القضايا  مركزية  مقتل  تطالع  مثل  الفلسطيني،  الجمهور  مواقف  على  تأثيرها  في  لداخلية 
نزار بنات وكيفية تعامل السلطة الفلسطينية مع المظاهرات واالحتجاجات الالحقة لذلك. الناشط السياسي 

 مام المجتمع الفلسطيني بقضية السجناء الفلسطينيين.كما أظهر االستطالع، مدى اهت
االستطالع  وتعتقد  بسبب   غالبية عينة  بنات جاء  مقتل  أن  فكرة  بنات كان مقصوًدا، وترفض  أن مقتل 

رى العينة أن الخطوات التي اتخذتها السلطة، مثل محاكمة رجال األمن، عماًل غير كاٍف  خطأ فردي، وت
االحتجاجات ثالثة أرباع الجمهور أن تعامل أجهزة األمن الفلسطينية مع  للوصول للحقيقة. ويرى حوالي  

 ي جاءت بعد مقتل بنات قد شكل انتهاكًا للحريات والحقوق.الشعبية الت 
النتائج أن ا بيوم أخبار "أسرى جلبوع" الستة، وأن وتظهر  تابعت يومًا  لغالبية الساحقة من الجمهور قد 

مل إلنهاء  سجناء هذا مصدر إلهام للشعب الفلسطيني ألخذ المبادرة والعالغالبية الساحقة ترى في عمل ال
 ى لو نجح االحتالل في إعادة اعتقالهم. االحتالل، حت 

الن فتظهر  السالم  لعملية  بالنسبة  نسبة  أما  واستمرار وجود  الدولتين  تأييد حل  في  التراجع  استمرار  تائج 
 المسلح هو الطريق األمثل إلنهاء االحتالل.  عالية من الجمهور تقترب من النصف تعتقد أن العمل

بقيادة الرباعية    ع: " فإن أغلبية ضئيلةوبحسب االستطال  تعارض العودة لمفاوضات سالم مع إسرائيل 
اإلسرائيلية من خالل تحسين  -فإن أغلبية تنظر بإيجابية لخطوات بناء الثقة الفلسطينية  الدولية، ومع ذلك، 

 لغربية وقطاع غزة". الظروف المعيشية في الضفة ا
المسحيوأضاف   للبحوث  الفلسطيني  والسياسيةالمركز  هللا:  21/9/2021،  ة  رام  من  ضوء ،  على 

%( أن حماس هي األكثر جدارة بتمثيل وقيادة  45المواجهات بين إسرائيل وحماس تقول النسبة األكبر )
تقول نسبة من   فيما  اليوم  الفلسطيني  بقياد 19الشعب  أكثر  % فقط أن حركة فتح  الرئيس عباس هي  ة 

التمثيل والقيادة. قبل ثالثة أشهر قالت  االثنتين غير جديرتين ب % ان  28جدارة بذلك. وتقول نسبة من  
% أن فتح  14يل وقيادة الشعب الفلسطيني وقالت نسبة من  % أن حماس هي األجدر بتمث53نسبة من  

 بقيادة الرئيس عباس هي األجدر بذلك. 
من   نسبة  أنها73تقول  قريب  %  ورئاسية  تشريعية  عامة  فلسطينية  انتخابات  إجراء  األراضي  تريد  في  ًا 

النتخابات إلى  % أنها ال ترغب بذلك. ترتفع نسبة المطالبة بإجراء ا23ية فيما تقول نسبة من  الفلسطين 
% في قطاع غزة  63% )56% في الضفة الغربية. لكن أغلبية من  67% في قطاع غزة وتهبط إلى  82
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ال52و في  أ %  تشريعية  انتخابات  بأن  تعتقد  ال  بأنها  تقول  الغربية(  ورئضفة  تشريعية  انتخابات  اسية  و 
 ستجري فعاًل قريبًا. 

فيها ا اليوم وترشح  انتخابات رئاسية جديدة  ثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية فإن  لو جرت 
من األصوات ويحصل  %  34% فقط، ومن بين المشاركين يحصل عباس على  51نسبة المشاركة ستبلغ  

على   مع  56هنية  )مقارنة  لهنية  %59  أشهر(.%  %27  ثالثة  قبل  نسبة    لعباس  تبلغ  غزه  قطاع  في 
لعباس   % قبل ثالثة  60% )مقارنة مع  61وهنية  % قبل ثالثة أشهر(  30% )مقارنة مع  34التصويت 

%  52نية على  % قبل ثالثة أشهر( وه25% )مقارنة مع  33أشهر(، أما في الضفة فيحصل عباس على  
مع   كانت 59)مقارنة  لو  أما  أشهر(.  ثالثة  قبل  ال  %  مروان  بين  نسبة  المنافسة  فإن  وهنية  برغوثي 

%. ولو  39% وهنية على  55برغوثي على  %، ومن بين هؤالء يحصل ال66المشاركة ترتفع لتصل إلى  
إلى   تهبط  المشاركة  نسبة  فإن  هنية  وإسماعيل  اشتيه  محمد  بين  المنافسة  بين    %49كانت  ومن  فقط، 

%  26ة على نسبة من  بل ثالثة أشهر حصل اشتي %. ق60% وهنية على  31هؤالء يحصل اشتية على  
 %. 63وهنية على 

%،  33مروان البرغوثي هو المفضل حيث اختارته نسبة من  لو لم يترشح الرئيس عباس لالنتخابات فإن  
بنسبة   هنية  إسماعيل  السنوار22يتبعه  ويحيى  دحالن  محمد  ثم  خالد  6بنسبة    %،  ثم  منهما،  لكل   %

 %. 2فياض بنسبة  % لكل منهما، ثم سالم3 مشعل ومصطفى البرغوثي بنسبة
%. نسبة الرضا عن عباس في  73% ونسبة عدم الرضا  24نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ  

أشهر    %.  بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس قبل ستة26% وفي قطاع غزة  22الضفة الغربية تبلغ  
الرضا  32 نسبة من  65% وعدم  تريد م78%. وتقول  أنها  فيم%  االستقالة  الرئيس  نسبة من  ن  تقول  ا 
البقاء في منصبه. قبل ستة أشهر قال19 % أنها تريد استقالة  68ت نسبة من  % أنها تريد من الرئيس 

 ع غزة.% في قطا 77% في الضفة الغربية و78الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 
  2006شاركت في انتخابات  ة القوى السياسية التي  لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كاف

بين هؤالء68فإن   ومن  فيها،  سيشاركون  بأنهم  يقولون  واإلصالح    %  التغيير  قائمة  تحصل  المشاركين 
على   حماس  لحركة  على  37التابعة  وفتح  األخرى  %32،  القوائم  كافة  وتحصل  في  %،  شاركت  التي 

ر بعد لمن ستصوت. قبل  % أنها لم تقر 18سبة من  %، وتقول ن13مجتمعة على    2006انتخابات عام  
ت30% ولفتح  41ثالثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس   بلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع  %. 

هر(. اما في % قبل ثالثة أش28% )مقارنة مع  27% قبل ثالثة أشهر( ولفتح  45% )مقارنة مع  47غزة  
لحماس   التصويت  نسبة  فتبلغ  الغربية  مع  %  28الضفة  ثال38)مقارنة  قبل  ولفتح  %  أشهر(  %  38ثة 

 % قبل ثالثة أشهر(.32)مقارنة مع 
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 ووقف المفاوضات العبثية   منظمة التحرير الفلسطينيةالب بإصالح يط" فلسطينيي أوروبا"
برسذكرت   قدس  مؤت:  كوبنهاجن  25/9/2021،  وكالة  الـطالب  أوروبا  فلسطينيي  السبت، 19مر  يوم   ،

ال منظمة  ووقفبـ"إصالح"  الفلسطينية،  مع    تحرير  التطبيع  مواجهة  على  والعمل  العبثية"،  "المفاوضات 
ر في بيانه الختامي الذي تلقته "قدس برس"، على تمسك الشعب الفلسطيني في  وأكد المؤتم  االحتالل.

، وعلى رأسها حقه في العودة ومواصلة نضاله المشروع وفقا كافة أماكن تواجده بجميع حقوقه المشروعة
ها  وثّمن "الوحدة التي سطر   ية، وصوال إلى انتزاع هذا الحق وكافة حقوقه األخرى.لقوانين والشرائع الدولل

الشعب الفلسطيني في مواجهته األخيرة للعدوان على القدس والمقدسات"، داعيا إلى "ترسيخها واقعا بين  
مكونا مشكافة  وإلنجاز  لالنتصار،  الوحيد  والضامن  السبيل  فهي  شعبنا،  أهدافه".ت  وتحقيق   روعه، 

الفلسطينية، ونؤكد أن البيان الختامي للمؤتمر: "نستذكر بمرارة النكبة  امتداد السنوات لن يفت   وأضاف 
لى تصحيح  في عضد شعبنا، رغم كل اآلالم والمعاناة التي يفرضها عليه االحتالل، وندعو العالم أجمع إ

 اه". يره جماعيا من أرضه وقر الخطأ التاريخي الذي ُفرض على هذا الشعب عبر تهج 
الفلسطيني  التحرير  منظمة  مؤسسات  وإصالح  وتطوير  إحياء  إلى  المؤتمر  األطياف  ودعا  كل  لتضم  ة 

بي، بما  الوطنية، وذلك عبر االنتخابات الشاملة في الداخل والخارج وحيث أمكن، وفقا لنظام التمثيل النس
 لفلسطينية". والتيارات والفعاليات ايكرس مبدأ الشراكة السياسية الشاملة لجميع القوى 

ال المفاوضات العبثية مع االحتالل، كما طالب المؤتمر، الجهات الرسمية الفلسطينية، بإيقاف كافة أشك
، مدينًا االعتقاالت على  ومد جسور الحوار الفلسطيني، بما يضع األسس الكفيلة باستعادة الوحدة الداخلية

 الصحفيين واإلعالميين وأصحاب الرأي اآلخر. واه، واعتقال واستهداف خلفية سياسية، وسياسة تكميم األف
التي أقدمت عليها بعض الحكومات العربية قبيل الوصول إلى حل    وجدد رفضه لكل الخطوات التطبيعية

ادة شعوب تلك الدول، مضيفا: "واهٌم من يظن  نهائي عادل للقضية الفلسطينية، في مخالفة صريحة إلر 
ودعا المؤتمر كافة    لى هذه الدول وعلى مصالح حكوماتها".يمكن أن تعود بالخير ع  أن هذه الخطوات 

هيئات وصناع القرار السياسي في القارة األوروبية، إلى االنسجام مع كافة القرارات الحكومات والدول وال
، والقيام بكافة  نسانية التي يؤمنون بها، مطالبا بـ"إنصاف الشعب الفلسطينيوالقوانين الدولية والحقوق اإل 

"أبناء الش  ءات الضاغطة والمحاسبة لالحتالل اإلسرائيلي".اإلجرا البيان بدعوة  الفلسطيني في  وختم  عب 
في خدمة  القارة األوروبية مع تعاقب أجياله، إلى تنظيم جهوده، واالستفادة من مقدراته وطاقاته، وتوظيفها 

 خل وخارج فلسطين". المشروع الوطني الفلسطيني، وإسناد قضايا شعبنا دا
فعاليات  نت  : وكامتابعة صفا  -كوبنهاجن  ،  25/9/2021،  (صفا)وكالة الصحافة الفلسطينية  فت  وأضا

، انطلقت، مساء السبت، عبر اإلنترنت، تحت شعار "القدس توحدنا والعودة  19مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ
 عدنا"، بمشاركة شخصيات فلسطينية وعربية وأوروبية.مو 
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شد إن مؤتمـر فلسطينيي أوروبـا يعود لالنعقاد في نسخته الجديدة بظـل  يس المؤتمر أمين أبو راوقال رئ
كورونا التـي عمت القـارة األوروبية والعالم، ليبقـى صوت شعبنا في المنافي األوروبية حاضًرا بكل  جائحة  

 ـال مع قضيته العادلة التي تستعصي على اإللغاء والتجاوز. المواسم ومتفاع
ين  مـن مؤتمر فلسطينيي أوروبا ألهلنا المقدسيين، تحيـة لألسـرى ألهلنا الراسخ  وأضاف في كلمته: "تحيـة

في أحياء القـدس، لشعبنا في ضفـة الصمـود وغـزة العـزة وألهلنا في الداخـل، تحيـة لشـعبنا في مخيمات 
 ". اللجـوء

زة ضمن المزيد من مؤيدي وروبية كانت عالمة بار وأشار أبو راشد إلى أن "وقفة أبناء شعبنا في القارة األ 
 العدالة والحقوق في المنافي".

أ العالم  على  أن  القوانين  وأكد  وتفعيل  االحتالل  وإنهاء  فلسطين  في  الحق  بإحقاق  بالتزاماته  يلتزم  ن 
 د االحتالل".الدولية، "ألن شعبنا سيراكم نضاله ض

الت المجلس  لرئيس  األول  النائب  قال  جهته،  المؤ من  إن  بحر  أحمد  تحديات  شريعي  في ظل  ُيعقد  تمر 
والم القدس  ودرتهـا  الفلسطينية  القضية  تواجـه  المخططات  جسيمة  فيـه  تـحـاك  وقـت  وفي  األقصى،  سجد 

 إلسقاط حـق العـودة.
ي أينمـا وجـد، وهـو الهـدف المنشـود، الـذي تبذل مـن  وأوضح أن "شعار المؤتمـر يمثـل الموقف الفلسطين

 يله التضحيات الجسام؛ فالقدس توحدنا والعودة موعدنا".لـه الجهود وتقدم في سبأجـ
العام األمين  أكد  أحـداث   كما  تجربـة  قراءة  إعادة  أن  شفيق  منير  الخارج  لفلسطينيي  الشعبي  للمؤتمر 

و  الداخـل  في  القدس  وسـيف  قـاعاالنتفاضـة  تكون  أن  يجـب  دعمهـا  في  العالميـة  التظاهـرات  ـدة تجربـة 
 أن نعمل بموجبه اآلن وفي المستقبل القريب.البرنامج الذي يجب 

ف اللتقاط  الخـارج  فلسطينيي  للمخططات ودعا  والتصـدي  الداخـل  مقاومـة  دعـم  على  للتركيز  رصـة 
ال المقاطعة  العام وتصعيد  الرأي  كـكـسـب  االنتقام  اإلسرائيلية،  األسـرى وفضح سياسات  عالميـة ومناصرة 

 وسياسـة الحـرب واإلبـادة التـي ينتهجها االحتـالل. خـوض حمالت ضـد عنصريتهالجماعـي و 
هيئة أرض فلسطين سلمان أبو ستة إنه "لم يعد للفلسطيني أي عذر بأن يقف  بينما قال رئيس ومؤسس  

 رض عين ال كفاية". ويتفرج وأن يتقاعس عن واجبه، الذي أصبح فـ
عاًما من جريمة أوسلو، أصبح 27 ي للمجلس الوطني، وبعـد عاًما من آخر اجتماع شرع  33وأضاف "بعد 

 دة المسار إلى طريقه الصحيح". الواجب المقدس على كل فلسطيني أن يطالب بإعا
لعالم.. أما وأضاف "نطالب بكل وضوح وبكل قوة، بانتخاب مجلس وطني جديد، لكافة الفلسطينيين في ا

االحتال حـراب  تحت  تشريعي  مجلس  النتخاب  بالدعوة  والمقصود  باطل  فهو  زائفة  ل  شرعية  إثبات  ه 
 لتكريس االحتالل واالعتراف بجريمة أوسلو". 
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:" فلسطينيو أوروبا  صالحمحمد محسن  أ.د. للدراسات واالستشارات  لمدير العام لمركز الزيتونةقال ا بدوره
قلوبنا وقلوبنا في فلسطي  19دى  يجتمعون كل عام وعلى م ليقولون إن فلسطين في  ن، ويتعاهدوا عاما 

داكم أن تقطعوا لفلسطين وعلى تحقيق حلم العودة وليقولو للصهاينة افعلوا ما شئتم، فنحن نتح على العمل
 رباطنا المقدس مع ارضنا المقدسة".

تجمع   والمقاومة  القدس  أن  أثبتت  القدس  سيف  معركة  أن  إلى  برنامج  وأشار  على  الفلسطيني  الشعب 
وحد األمة والقدس أيضا هي بوصلة األمة، وهي برنامج كامل، فالقدس ت واحد، وأن القدس هي بحد ذاتها

 يخذلها. رافعة لمن يرفعها وهي خافضة لمن
د أن  دعا النائب في البرلمان الدنماركي "كريستيان يول" حكومة بالده "ألن تقـول لإلسرائيليين إننـا ال نريـو 

 طينيين".نتفـاوض ونتعـاون معكـم طالمـا أنـكـم تقمعـون الفلس
لـى مارك على الوقوف مع فلسطين والتحدث عن الشعب الفلسطيني، مضيًفا: "استمعوا إوحث شباب الدن

 التاريـخ، واقرأوا عـن قمـع الفلسطينيين وساهموا بالعمل التضامني معهم". 
ري يطالي عضو البرلمان "ستيفانو فاسينا": "نحن قلقون لما يج من ناحيته، قال رئيس حزب اليسار اإل

وش غـزة  في  وتأجيل  بفلسطين،  سياسي  واعتقـال  لالحتالل  اعـتـداءات  مـن  الغربية،  والضفة  القدس  رقي 
 لالنتخابات، وسنواصل عملنا داخـل البرلمان اإليطالي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني".

األ زوجة  فدوى  قالت  السياق،  قضوفي  خلف  من  تحياته  لكم  "أنقل  البرغوثي:  مروان  القيادي  بان  سير 
ال ضعف  وإن  الجهود المحتل،  تكاتف  جميعًا  منا  يستدعي  مكوناته  بكل  الفلسطيني  السياسي  موقف 

 بصيغة أقوى".  للخروج
بدورها، شددت عبلة زوجة األسير القائد أحمد سعدات على أن المؤتمر يأتي في مرحلة مهمة وحرجة  

انا األبطال  ا فـي وطنه ويعشيها أسر بهـا شعبنا الفلسطيني ومن خالل األحداث المهمة التي يعيشهيمـر  
 بسجون االحتالل. 

طالت المؤسسات الوطنية واالجتماعية والمدنية بإغالقها    وأشارت إلى انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي التي
 الخدمات ألبناء شعبنا الفلسطيني.واعتقال القائمين عليها، كما حدث مع الجمعيات التي تقدم 

لسطيني في أمريكا الالتينية: "أوجه التحية إلى أسرانا  خوري رئيس االتحاد الف  ومن السلفادور قال سمعان
األ الحركة  في  في األبطال  الصهيوني  للسجان  والتصدي  النضال  مالحم  أقوى  تقود  التي  الباسلة  سيرة 

 آيات العزة والفخر لألبطال الستة أسرى نفق الحرية".  عمق الزنازين والمعتقالت، كما أرفع أسمى
كل الفلسطيني بكل شرائحه وفصائله، وقفة وطنية جادة مع الذات، يرسي خوري أن المطلوب من ال  وأكد 

فلسطيني من خاللها قواعد لوحدة عمادها الشراكة الوطنية ونظامها التعددية السياسية ودرعها  الشعب ال
 طن الشتات. رها استراتيجية وطنية جامعة موحدة لشعبنا ولطاقاته في الو الحقوق والحريات وأسوا
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توحدنا ل سمير فالح رئيس مجلس مسلمي أوروبا، إن شعار مؤتمر فلسطينيي أوروبا القدس  من جانبه قا
الشعب   حدود  يتجاوزان  معلمان  وهما  فلسطين  قضية  في  معلمين  أهم  يختزل  شعار  موعدنا،  والعودة 

 ق اإلنسان.ان مسلمي العالم بل اإلنسانية التائقة إلى العدل وإلى حقو الفلسطيني ليجمع
نحن  أورو   وأضاف:"  ومسلمو  اإلنساني  كما  الديني  وجهها  لها  التي  العادلة  فلسطين  قضية  با  أمام 

 وفلسطينيو أوروبا خاصة أمامهم فرص عديدة للدفاع عن هذه القضية العادلة". 
قال جانبه  للدراسا  من  غزة  مركز  وتنظيمه  رئيس  المؤتمر  "هذا  المدهون:  محمد  واالستراتيجيات  ت 

عب فلسطين في أي موقع جغرافي لم ولن ينسى أرضه وإنه إن ُأخرج من  مومة انعقاده يؤكد أن ش ودي
 فلسطين لم تخرج منه".  فلسطين فإن

اتفاقية اإلطار التي  يتمثل في  اليوم تحّد خطير  الفلسطيني يعيش  وقعت   ونوه المدهون إلى أن الشعب 
يحمل تهديدات كبيرة لشعبنا  اط األونروا وإنهائها و بين األونروا وواشنطن، وهي عنوان متجدد لمحاولة إسق

 الفلسطيني. 
السياسية أحمد عطاونة إلى أن القارة األوروبية مهمة بالنسبة    من جهته أشار مدير مركز رؤية للتنمية

أوروبا في الشتات، وأن الفلسطينيين في أوروبا هم    للشأن الفلسطيني، مؤكًدا أهمية دور مؤتمر فلسطينيي
 القضية الفلسطينية. في قلب 

ل ُدعم من قبل  اف: "إن دور الفلسطيني في الخارج مهم بل في مراحل معينة هو األهم. فاالحتالوأض
باتجاه هذا  هذه الدول األوروبية والالتينية وحكوماتها وبالتالي فإن تغيير المزاج العام الشعبي والرأي العام  

 لة". دولة الفلسطينية المستقالكيان سيسهل من التخلص من االحتالل وإقامة ال
الدنما كوبنهاغن  بلدية  في  بلدي  مجلس  عضو  جرانفلد"  "نيكو  أدان  جانبه  دولة  من  ممارسات  ركية، 

،  االحتالل والفصل العنصري "إسرائيل"، معبرا عن رفضه لإلجراءات المتخذة ضد األبرياء في فلسطين 
حيث فقد الكثير من  الم كله يشاهد في صمت،  مشيرا إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تصفي الناس بينما الع 
 الدماء في األراضي المحتلة. األبرياء من الرجال والنساء واألطفال أرواحهم بسبب إراقة 

: "أود أن  من جهتها قالت الصحفية اإليطالية المتخصصة في شؤون الشرق األوسط "فرانسيسكا بوراي"
بفلسطين من قبل وسائل   ل كل شيء أصبح االهتمامأقول إن الحديث عن فلسطين معقد، ألنه أواًل وقب

 لى الفلسطينيين". اإلعالم العالمية فقط عندما يكون هناك عنف واعتداء ع
من  العديد  استقبلوا  أنهم  إلى  بوزر"  "جوهان  النائب  السويدي  البرلمان  في  فلسطين  لجنة  رئيس    وأشار 

ى تعزيز الشباب  الضفة الغربية تعمل عل  السفراء وممثلين عن فلسطين، ويتواصلون مع منظمة محلية في 
 والنساء الذين يحرصون على تحقيق الديمقراطية 
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ثالث ندوات تحت عناوين: دور فلسطينيي أوروبا في حفظ الهوية وإسناد القضية، والعمل ويعقد المؤتمر  
أوروب في  الفلسطيني  التالمؤسساتي  ومخاطر  القدس  في  االحتالل  وانتهاكات  وآفاق،  نماذج  هجير  ا.. 

 يها عدد من األكاديميين والباحثين واإلعالميين. والتهويد، يشارك ف
أ تحديا  كورونا  جائحة  منذ  ومثلت  مرة  ألول  يعقد  الذي  المؤتمر،  انعقاد  المنصات    19مام  عبر  عاما، 

 اج مؤتمر فلسطينيي أوروبا، حسب أبو راشد.الرقمية، وهي تجربة جديدة في آليات وشكل وإخر 
فل لندن عام  سطينيي أوروبا األول، فوانعقد مؤتمر  العواصم 2003ي  بعد ذلك عبر عدد من  تنقل  ثم   ،

أبريل    ل سنوي دون انقطاع، وكان آخرها في العاصمة الفرنسية باريس في نيسان/والمدن األوروبية بشك
 ، وتم إلغاؤه بسبب جائحة كورونا. 2020

 
 يني على برنامج واحدالقدس والمقاومة تجمع الشعب الفلسطمدير مركز الزيتونة: 

صالح في كلمته  محمد  محسن    األستاذ الدكتور  ل المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات قا
وعلى  " فلسطينيو أوروبا يجتمعون كل عام  :، عبر اإلنترنت 19فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـخالل  
العمل لفلسطين وعلى    فلسطين، ويتعاهدوا على  عاما ليقولون إن فلسطين في قلوبنا وقلوبنا في   19مدى  

حن نتحداكم أن تقطعوا رباطنا المقدس مع ارضنا  تحقيق حلم العودة وليقولو للصهاينة افعلوا ما شئتم، فن 
تجمع الشعب الفلسطيني على    وأشار إلى أن معركة سيف القدس أثبتت أن القدس والمقاومة المقدسة".

بحد  القدس هي  وأن  واحد،  فا  برنامج  برنامج كامل،  بوصلة  ذاتها  أيضا هي  والقدس  األمة  توحد  لقدس 
 ضة لمن يخذلها.األمة، وهي رافعة لمن يرفعها وهي خاف

 25/9/2021، (صفا)  وكالة الصحافة الفلسطينية
 

 االحتالل بحر: فلسطينيو أوروبا لهم دور عظيم في إجهاض مخططات
لفلسطينيي أوروبا،     19تمر الـ، أحمد بحر، "بعقد المؤ أشاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، باإلنابة

آماال نعلق  "إننا  قائال:  الصعبة"،  الظروق  التي    رغم  أوروبا،  في  الجبارة  الفلسطينية  الجهود  كبيرة على 
إلى وصوال  االحتالل،  مخططات  إجهاض  في  عظيم  دور  لها  "بحر"،    التحرير".  سيكون  حديث  وجاء 

بالج السبت،  يوم  كلمته،  لمؤتمر  خالل  االفتتاحية  الـلسة  نسخته  في  أوروبا  المنعقد  19فلسطينيي   ،
كوبنهاغن، ع الدنماركية  موعدنا".بالعاصمة  والعودة  توحدنا  "القدس  تحت شعار  الرقمية،  المنصات   بر 

نما وجد، وهو الهدف المنشود الذي تقدم في سبيله  وقال: إن "شعار المؤتمر يمثل الموقف الفلسطيني أي
 العودة موعدنا".الجسم، فالقدس توحدنا و التضحيات 

 25/9/2021، وكالة قدس برس
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 وطني جديد لكافة الفلسطينيين في العالم"أبو ستة": نطالب بانتخاب مجلس 
اجتماع شرعي للمجلس    عامًا من آخر  33قال الباحث الفلسطيني سلمان أبو ستة: إنه بعد  :  كوبنهاجن

و أ  27الوطني،  أوسلو،  جريمة  من  على  عامًا  المقدس  الواجب  عودة صبح  يطالب  أن  فلسطيني  كل 
، وحق العودة حق مقدس، وانتخاب مجلس وطني  المسار إلى طريقه الصحيح، وهو أن فلسطين كلها لنا

أو   جديد. فلسطينيي  لمؤتمر  االفتتاحية  بالجلسة  السبت،  يوم  كلمته،  الـوخالل  نسخته  ، عبر  19روبا في 
"الق نا" أكد "أبو ستة": أن جريمة أوسلو مزقت دس توحدنا والعودة موعد المنصات الرقمية، تحت شعار 

ا وإننا  عميلة،  سلطة  وأفرزت  لكافة وطننا،  جديد  وطني  مجلس  بانتخاب  وضوح  بكل  نطالب  ليوم 
ت تشريعي  مجلس  انتخاب  إلى  الدعوة  أما  العالم،  في  باطلة،  الفلسطينيين  فهي  االحتالل  حراب  حت 

الفلسطيني "أن    بجريمة أوسلو".فة لالحتالل واالعتراف  المقصود بها إسباغ شرعية زائ وأضاف الباحث 
جد في التاريخ الفلسطيني، فالقاعدة هي أن المجلس الوطني الجديد يختار  االنتخابات الرئاسية بدعة لم تو 

 ا". لجنته التنفيذية، وهي بالتالي تنتخب رئيسه
باب، ليكون لديهم  أن يكون أعضاؤه من الش  أما عن واجبات المجلس الوطني الجديد، فقال "أبو ستة":

ءة في العمل ونظافة في اليد وجرأة على  عامًا من حياتهم، وأن تكون لهم كفا  40أو    30فرصة العمل لـ
وأضاف "من مهماته أن يعيد    الحق، ومأهلون لمواجهة العالم، ليس تليهم شبهات فساد أو خيانة األمانة".

فلسطين، والذي زاد شعبيًا، ولكنه تضاءل في  يد التعاطف العالمي مع  االحترام للقضية الفلسطيني، ويز 
أو  ومن  العربية،  الرسمية  فيها"،  األوساط  المقاومة  ودعم  غزة  عن  الحصار  رفع  المجلس،  مهمات  ل 

 عامًا أو يزيد؟".  17متسائاًل "أال يخجلنا أن يتواصل الحصار على غزة لمدة 
ى المجلس الجديد أن يجعل من دائرة  لباحث الفلسطيني "إن علوفيما يخص الالجئين في الشتات، فقال ا
وال والحيوية  النشاط  من  بركانًا  التي  الالجئين  والقضية  المنظمة،  وجود  سبب  هي  الدائرة  وهذه  كفاءة، 

عنه ه تدافع  الذي  العودة  وأهم قضية، وحق  أكبر  واجباتها  تحملها هي  ومن  الفلسطينية،  الحقوق  أم  و 
وإعادة تركيب المجتمع الفلسطيني وهيكلته في المنافي،    ب الفلسطيني في الشتات،العمل على جمع الشع
 العمال المهنيين والفنيين والكتاب والطبة والمرأة وغيرها..". وإحياء نقابات واتحاد 

الفلسطينية   للسلطة  إنذار  بإعطاء  ستة"  "أبو  المجلس وطالب  رئاسة  ومنها  المنظمة،  من  تبقى  ولما 
الحالي، انتخاب مجلس وطن  الوطني  قليلة،  بوجوب  العالم خالل بضعة أشهر  الفلسطينيين في  لكافة  ي 

، وفي حال عدم االستجابة لذلك، يكون الفلسطينيون  يالفلسطينجع الوحيد للشعب  يكون هو الممثل والمر 
ال الوطني  المجلس  والخارج،  الداخل  الفلسطيني،  في  الشعب  حقوق  عن  يدافع  الذي  المؤقت  فلسطيني 

 ل كل من يتبعه". ويمث
 25/9/2021، قدس برسوكالة 
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 ومة الداخلشفيق يدعو "فلسطينيي الخارج" للتركيز على دعم مقامنير 
أوروبا  :  كوبنهاجن الفلسطينيين في  منير شفيق،  الخارج،  لفلسطينيي  الشعبي  للمؤتمر  العام  األمين  دعا 

الداخلوال في  واالنتفاضة  المقاومة  دعم  على  التركيز  إلى  التهو شتات،  لمخططات  للتصدي  يد  ، 
االفتت  واالستيطان. الجلسة  في  السبت،  يوم  بحر،  ألقاها  كلمة  خالل  ذلك  فلسطينيي  جاء  لمؤتمر  احية 

كسب  وقال شفيق إن على فلسطينيي الخارج العمل على دعم المقاومة "من خالل    .19أوروبا بنسخته الـ
كيان الصهيوني،  ض الحمالت ضد عنصرية الالرأي العام العالمي، ومقاطعة البضائع الصهيونية، وخو 

االقتالع واالستيطان". وإبادة عبر  يرتكبه من جرائم حرب  الشعب   وما  "لم يسبق لصراع  أنه  إلى  ولفت 
أظهرتها التي  القوة  هذه  بمثل  كان  أْن  الصهيوني؛  الكيان  ضد  الوجودي  فلسطين    الفلسطيني  انتفاضة 

كما الماضي،  أيار/مايو  القدس في  أن ك  وحرب سيف  يسبق لالحتالل  الذي  لم  الضعف  هذا  بمثل  ان 
 تكّشف في تلك المواجهة".

"أسق األحداث  هذه  أن  إليها، وأوضح  الفلسطينية  الساحة  جر  هللا  رام  سلطة  حاولت  التي  األوهام  طت 
حرير، أو المصالحة، أو ترتيب البيت الفلسطيني، وتبين أن  كاللجوء لالنتخابات، أو إعادة بناء منظمة الت

وشدد على  واجهة العدوان على المسجد األقصى وأحياء القدس، وحصار غزة".ألولوية يجب أن تكون لما
"إعادة قراءة تجربة أحداث االنتفاضة وسيف القدس، باإلضافة إلى تجربة التظاهرات العالمية في    ضرورة

عمل عليه في المرحلة ن هذه القراءة "يجب أن تكون قاعدة البرنامج الذي يجب أن نمؤازرتها"، مؤكدا أ
العمل، وما يجب أن وختم شفيق بالقول: "ليس مثل التجربة الميدانية من مجيب عن سؤال ما    قادمة".ال

 ُيعمل".
 25/9/2021، وكالة قدس برس

 
 تمسكهم بحق العودة أبو راشد: االنعقاد المتجدد لمؤتمر فلسطينيي أوروبا يؤكد 

راشد، إن "االنعقاد المتجدد للمؤتمر، نيي أوروبا"، أمين أبو  قال رئيس مؤسسة "مؤتمر فلسطي:  كوبنهاجن
، وتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل الحقوق والعدالة يؤكد تمسك فلسطينيي أوروبا بحق العودة

وجاء حديث "أبو راشد" خالل كلمته،    اد".وحرية شعبنا وكرامته وطي صفحة االحتالل والظلم واالضطه
، المنعقد بالعاصمة الدنماركية  19سطينيي أوروبا في نسخته الـة االفتتاحية لمؤتمر فليوم السبت، بالجلس
"القدس توحدنا والعودة موعدنا".كوبنهاغن، عبر   "المؤتمر   المنصات الرقمية، تحت شعار  وأضاف أن 

وحد  الفلسطيني  شعبنا  أن  جلي  واحد تأكيد  ومصير  واحدة،  وإرادة  واحدة،  وقضية  تتجزأ،  ال  واحدة  ة، ة 
 نا وديارنا التي ُهجرنا منها". وعودة حتمية إلى أرض 

 25/9/2021، وكالة قدس برس
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 يد بـ"الملحمة األسطورية" لألسرى فدوى البرغوثي تش
رية، مستمدة من  قالت فدوى البرغوثي، زوجة األسير مروان البرغوثي، إن "األسرى سجلوا ملحمة أسطو 

جاء ذلك في كلمة   في بالدنا فلسطين".اريخي والديني والقومي  إرادة هللا، ومن إيمانهم المطلق بحقنا الت
، والذي ُبثَّ  19ة االفتتاحية لمؤتمر فلسطينيي أوروبا بنسخته الـألقتها "البرغوثي" يوم السبت، في الجلس

و  توحدنا  "القدس  شعار  تحت  الرقمية،  المنصات  موعدنا".عبر  من    العودة  الثاني  بالنصف  وأشادت، 
الفلسطين "ال الشعب  قائلة:  الشتات،  في  كل  ي  مع  ويعملون  ووجدانهم،  قلوبهم  تسكن  فلسطين  زالت   

 العالم لتشكيل جبهة عالمية لمناضلة االستعمار الصهيوني".األحرار والمناضلين في 
 25/9/2021، وكالة قدس برس
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 الموقف اإلسرائيلي الفصل الرابع: 
 

 : أواًل: الموقف الرسمي اإلسرائيلي

 "الضم"اهو يتعهد تنفيذ نتني
نتنياهو، وشريكه الجديد    تل أبيب: أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي زعيم تكتل اليمين المتصدع، بنيامين

حان  رئيس الكنيست وزعيم حزب الجنراالت »كحول لفان«، بيني غانتس، أمس )الجمعة(، أنهما سيطر 
 حكومتهما الجديدة ظهيرة غد )األحد(. 

بي  نتنياهو  أوأصدر  فيه  أكد  الصهيوني  انًا رسميًا  القومي  التيار  لصالح  مهمة  بتنفيذ خطوات  »ملتزم  نه 
متها اتخاذ خطوة تاريخية تتعلق بفرض السيادة اإلسرائيلية على يهودا والسامرة )الضفة المتدين، وفي مقد 

اليهودي«،   دودها«. وجاء بيان نتنياهو لمناسبة إقناعه رئيس حزب »البيت الغربية( وضمها إلى تخوم ح
زير  ، باالنسحاب من »يمينا« واالنضمام إلى االئتالف الحكومي، وحصوله على منصب »و رافي بيرتس

الوزاري   المجلس  في  ومراقب  التشريع  لشؤون  الوزارية  اللجنة  في  والتراث وعضو  القدس  أورشليم  شؤون 
 سية واألمنية )الكابينيت(«. للشؤون السيا

 16/5/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 : مشاركة حماس باالنتخابات خطرسابق ئيليضابط استخبارات إسرا
"م إن  إسرائيلي،  استخبارات  على قال ضابط  الفلسطينية خطر  البرلمانية  االنتخابات  في  شاركة حماس 

تخابات محظورة بموجب اتفاقيات أوسلو، ويجب إسرائيل؛ ألنها حركة معادية مسلحة، ومشاركتها في االن 
بالشر  تحظى  إسر أاّل  على  يجب  لذلك  لمنع  عية؛  الفلسطينية  السلطة  في  أدواتها  تستخدم  أن  ائيل 

 ر".االنتخابات، إذا لزم األم
العسكرية  االستخبارات  بجهاز  السابق  المسؤول  مناحيم،  يوني بن  مقاله على موقع  -وأضاف  أمان، في 

فتح    ي تم التوصل إليها بين"، أن "خبراء المخابرات يرون أن االتفاقات الت21جمته "عربي زمن إسرائيل تر 
للمجلس التشريعي، رغم  وحماس في محادثات إسطنبول لن تنفذ في النهاية، ولن تكون هناك انتخابات  

ابات مجلس  أنها ستكون المرحلة األولى في العملية االنتخابية، وبعد ذلك ستكون انتخابات رئاسية وانتخ
 وطني". 

 13/10/2020"، 21  عربيموقع "
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 " التشريعية"ماس في الضفة من خوض تحذر عناصر ح "إسرائيل: "هآرتس
إن جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك(، هدد ناشطين    قالت صحيفة }هآرتس{ اإلسرائيلية،  رام هللا:

قالهم وسيعانون فراق عائالتهم، إذا شاركوا في  في الضفة الغربية، تابعين لحركة }حماس{، بأنه سيتم اعت 
ا ااالنتخابات  الفلسطينية  في  لتشريعية  المقبل.  22لمقررة  )أيار(  تم    مايو  الرسالة  أن  الصحيفة،  وأكدت 
مباشر كذلك، آلخرين، أثناء الجوالت االعتقالية الليلية للجيش اإلسرائيلي في الضفة. ووثقت نقلها بشكل  

 أشخاص على األقل، بينما رفض الشاباك التعقيب على األمر. 10الصحيفة تهديدا لـ
 5/3/2021، شرق األوسط، لندنال

 
 حماس شكنازي يعلق على االنتخابات الفلسطينية ويعرب عن قلقه من تزايد قوة أ

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، وردا على سؤال السفيرة اإلسرائيلية لدى الصين، إيريت  
أبا لن بن  تبدو  "هذه  إن  قال  القريبة،  الفلسطينية  االنتخابات  حول  أكث،  كخطوة  المرة  هذه  من  ا  جدية  ر 

ما أبو  أجندة  تخدم  واالنتخابات  مختلفة.  ألسباب  السابقة،  محمود  المحاوالت  الفلسطيني  )الرئيس  زن 
 اية األمر". عباس( وتوجد عدة تقديرات في إسرائيل حول ما إذا كانت االنتخابات ستجري أم ال في نه

اعية هذه الخطوة"، وأنه  ، التي وصفها بأنها "ر واضاف أشكنازي أن حركة حماس تعقد مؤتمر في مصر
خال "وتوجد  تفاهمات.  إلى  للتوصل  مصر  في  محاوالت  إلى  تجري  سيصلون  إنهم  أقدر  لكني  فات 

ازي قال إنه قلق مايو". وحسب الموقع اإللكتروني فإن أشكن  انتخابات المجلس التشريعي في شهر أيار/
 يل تتابع األحداث.من تزايد قوة حماس في قطاع غزة، وأن إسرائ 

 2/3/2021، 48 عرب
 

 تها البرلمانية تحدد موقفها من انتخابات القدس بعد انتخابا "إسرائيل": الشيخ
وقفها  قال وزير فلسطيني، اليوم )الخميس(، إن إسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني بأنها ستحدد م  رام هللا:

لمقررة في غضون أيام، وفقًا  تخاباتها البرلمانية امن إجراء االنتخابات الفلسطينية في شرق القدس بعد ان
األلمانية. األنباء  الم  لوكالة  الشؤون  وزير  »تويتر«:  وكتب  موقع  على  الشيخ،  حسين  الفلسطيني  دنية 

الفلسطينيين   مشاركة  بموضوع  رسميًا  اإلسرائيلية  الحكومة  ولدينا  »خاطبنا  وانتخابًا،  ترشحًا  القدس  في 
بذلك«. الرسمية  ر   الوثائق  أعلنه  »ما  أن  إسرائيليًا  وأضاف  ردًا  وتلقينا  غير صحيح،  إسرائيل  دولة  ئيس 
 يعطوا جوابًا قبل االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية«. على مطالبتنا بأنهم لن  

 18/3/2021، الشرق األوسط، لندن
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 قضايا 3ره من وحذّ  باك التقى عباس سراّ قناة عبرية: رئيس الشا
، يوم الجمعة، عن فحوى لقاء ُعقد بداية األسبوع الماضي بين  " العبرية12ت القناة "القدس المحتلة: كشف

سرائيلي "نداف أرغمان" ورئيس السلطة محمود عباس. وذكرت الصحيفة، أن "أرغمان"  رئيس الشاباك اإل
رئيس الشاباك حّذر عباس من إشراك حماس في االنتخابات    حذر عباس من ثالث قضايا. وقالت إن

الخشيةالتش وبالتالي  إشراك    ريعية  حول  الفلسطيني  التوافق  إلى  باإلضافة  السلطة،  على  سيطرتها  من 
ف محكمة الحركة  في  "إسرائيل"  لمحاكمة  الفلسطينية  الجهود  وأخيًرا  االنتخابات،  بعد  وحدة  حكومة  ي 

 الجنايات الدولية. 
فيوبمواز  الرئاسة  لمقر  أمريكي  مسؤول  القناة عن حضور  كشفت  ذلك،  سًرا    اة  رام هللا  إليصال  مدينة 

وال "إسرائيل"  خشية  حملت  الرسالة  إن  وقالت  لعباس.  مماثلة  تحذير  تثبيت  رسالة  من  المتحدة  واليات 
 حماس أرجلها في الضفة، والحصول على حقائب وزارية في السلطة.

 19/3/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ابات قل مسيرتنا نحو االنتخحماس: اعتقال االحتالل لقيادات الحركة لن يعر 
وط:  غزة االحتالل،  قوات  شنتها  التي  االعتقاالت  بحملة  "حماس"،  األسرى  نددت حركة  من  عدًدا  الت 

بينهم القياديان في الحركة جمال الطويل وباجس نخلة. ب  وأكدت الحركة في تصريح مكتو   المحررين، 
ركة وقياداتها، لن تفلح  حتالل وتطال أبناء الحأن "حمالت االعتقاالت التي تشنها قوات اال  ،لها األربعاء

ستزيدها إصراًرا على مواصلة الطريق نحو    في عرقلة مسيرتها نحو خوض االنتخابات الفلسطينية، بل
الصديقة الداعمة لحقوق    وطالبت جميع الدول والشعوب   ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية".

رسة اإلسرائيلية التي تستبيح حق شعبنا في  لى الوقوف في وجه الغطشعبنا والمناصرة لقضيته العادلة، إ
 ممارسة حياته السياسية. 

 24/3/2021، برسوكالة قدس 
 
 تفرج عن اثنين من قادة حماس بالضفة بعد ساعات من اعتقالهما "إسرائيل"

أبيب   أفر   -تل  الفلسطينيةاألناضول:  حماس  حركة  في  قياديين  عن  األربعاء،  إسرائيل،  بالضفة    جت 
بعد   عبري.الغربية،  إعالم  حسب  معهما،  والتحقيق  اعتقالهما  من  “يديعوت   ساعات  صحيفة  وقالت 

تذكر  أح لم  حماس  في  آخر  وقيادي  الطويل،  جمال  عن  أفرجت  اإلسرائيلية  األمن  قوات  إن  رونوت” 
الق  اسمه. عن  اإلفراج  لساعوتم  معهما  والتحقيق  الماضية،  الليلة  اعتقالهما  بعد  بحسب  ياديين  ات، 

جمال  وفي وقت سابق األربعاء، قال مصدر بحماس إن الجيش اإلسرائيلي اعتقل القيادي    المصدر ذاته.
القيادي .  الطويل االحتالل  قوات  “اعتقلت  اسمه،  عن  الكشف  عدم  فضل  الذي  المصدر،  ذات  ووفق 
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لى أنه “اعتقل سابقا  ( من مخيم الجلزون إلى الشمال من مدينة رام هللا”، مشيرا إعاما  55باجس نخلة )
 دة مرات، وأفرج عنه من آخر اعتقال قبل عدة أشهر” )لم يحدد المدة(. ع

 24/3/2021، ربي، لندنالقدس الع
 

 االحتالل يراقب االنتخابات الفلسطينية ويزعم أنه ال يتدخل فيها 
ثب"، تطورات  قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير؛ إن إسرائيل تتابع "عن ك :  لاألناضو   -  القدس المحتلة

د طال كالمان، وأك عاما. 15ت التي ستشهدها األراضي الفلسطينية بعد شهرين للمرة األولى منذ االنتخابا
حدث    رئيس الشعبة االستراتيجية بالجيش اإلسرائيلي، لصحيفة "إسرائيل اليوم" اإلسرائيلية، الجمعة: "هذا

  نتابعه عن كثب".
عدم   إسرائيل  دولة  قررت  "لقد  الوأضاف:  انتخابات  في  قلقون  التدخل  بالتأكيد  لكننا  الفلسطينية،  سلطة 
وتابع: "الرسالة   هودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية.بشأن إمكانية تعزيز )حركة( حماس في ي

إلى   وكذلك  إليه،  نتحدث  شخص  كل  إلى  نقلناها  طريق  التي  هذا  أن  هي  نفسها،  الفلسطينية  السلطة 
 ه بمنزلة مخاطرة". خطير للغاية، وأن 

 27/3/2021، "21ع "عربي موق
 

 ن نشطاء حماسحملة اعتقاالت واسعة بالضفة الغربية تطال العشرات م

سعة،  رام هللا: أفادت وسائل اإلعالم العبرية، أن قوات االحتالل، شنت الليلة الماضية، حملة اعتقاالت وا
القناة   وذكرت  المحتلة.  الغربية  بالضفة  متفرقة  ا  12الـبمناطق  صباح  قوات العبرية،  أن  االثنين،  ليوم 

العشرات من نشطاء حركة حماس اعتقلت  اإلسرائيلي،  "الهدف من    الجيش  أن:  القناة  وادعت  بالضفة. 
وا رمضان،  شهر  في  عمليات  وقوع  أو  األمني،  التصعيد  منع  هو  االعتقاالت  حالة  حملة  على  لحفاظ 

 حسب زعمها الوهمي.الستقالل اإلسرائيلي" االستقرار بالضفة خالل فترة ما يسمى بعيد ا
 29/3/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 باس يوّبخ رئيس الشاباك ويرفض إلغاء االنتخاباتتقرير إسرائيلي: ع

الفلسطينية  -القدس   السلطة  رئيس  أن  إسرائيلي  تقرير  كشف  رئيس    وكاالت:  وّبخ  عّباس،  محمود 
اجت أرغمان، خالل  نداف  رام)الشاباك(،  في  بينهما  عقد  العامة    ماع  القناة  وبحسب  أسبوعين.  قبل  هللا 

)"كان   أرغمان  11اإلسرائيلية  فإن  حال  "(  في  المقبلة،  الفلسطينية  االنتخابات  إلغاء  على  عباس،  "حث 
رغمان: "أنا ال أعمل لديك؛ أنا من يقرر إذا " عن عباس قوله أل 11شاركت حركة حماس"، ونقلت "كان  

انت  هناك  تنستكون  من  ومع  ال  أم  المحكمة  خابات  تحقيق  وعن  أنا".  ولست  حماس،  أقمتم  أنتم  ظم؛ 
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، هدد رئيس الشاباك 1967حرب إسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة العام    الجنائية الدولية بجرائم
اس،  اة السلطة الفلسطينية أمام هيئة المحكمة ذاتها. وجاء رد عبّ عباس بالعمل ضد الفلسطينيين ومقاض

 . ، "من فضلك، إفعل ذلك، من ناحيتي فلنجلس أنا وأنت في نفس الزنزانة في السجن""11وفقًا لـ"كان 
 1/4/2021األيام، رام هللا، 

 
 قناة عبرية: "إسرائيل" تهدد بقطع العالقات مع السلطة إذا فازت حماس باالنتخابات

األمن والتنسيق  العالقات  بوقف  اإلسرائيلي،  الجيش  الفلسطينيهدد ممثل  السلطة  فازت  ي مع  ة في حال 
عن   العبرية  كان  ريشت  قناة  ونقلت  التشريعية.  باالنتخابات  األنشطة  حماس  منسق  ركن  أبو  كميل 

هناك احتمال كبير    الحكومة اإلسرائيلية، قوله إن الذهاب لالنتخابات التشريعية خطأ كبير، مشيًرا إلى أن
سماح بإجراء االنتخابات في شرق مستوى السياسي بعدم الجًدا بتحقيق حماس الفوز. وأضاف "أنصح ال

 القدس". 
  1/4/2021القدس، القدس، 

 
 قد تؤدي الندالع مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي  ية: انقسامات فتحمصادر عبر 

قهم، من أن تؤدي االنقسامات داخل حركة "فتح"، إلى  الناصرة: أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن قل
إلى استخدام    وضاع األمنية في الضفةتردي األ تتطور  المواجهات والتي قد  المحتلة، وتصاعد  الغربية 

لجنود والمستوطنين. ولفت موقع "والال" اإلخباري العبري، الخميس، إلى أن مواجهات غير  السالح ضد ا
اندلعت )األربعاء( ف  أمام موقع عسكري إس عادية  الغربية(،  الخليل )جنوبي الضفة  رائيلي مقام  ي مدينة 

الجيش اإلسعلى مدخل   إلى اضطرار قوات  ذاته  الموقع  المستوطنات اإلسرائيلية. وأشار  رائيلي،  إحدى 
إلى العبور إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة األمن الفلسطيني لصد الحشد الفلسطيني الذي رشق الحجارة  

ة، أن هذه  مصادر عسكرية إسرائيليالنار في اإلطارات عند الموقع اإلسرائيلي. ونقل الموقع عن  وإضرام  
"فتح"   داخل حركة  الدائر  االنتخابي  السجال  إطار  في  جاءت  وبين حركة  المواجهات  جهة،  "فتح"  من 

أخرى. جهة  من  "حماس"  السلطة    وحركة  مكانة  يقوض  الفلسطيني،  األمن  تدخل  عدم  أن  وأضاف 
ناصر فتح  ات إطالق نار من قبل ع لسطينية ومن ناحية أخرى يظهر إمكانية تطور األمور إلى عمليالف

 في حال جرت االنتخابات، وكانت النتائج ال تروق لهم ".
  1/4/2021، سوكالة قدس بر 
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 مسؤول فلسطيني يحذر من افتعال توترات أمنية إلجهاض االنتخابات 

ة في  تخوفات الدوائر األمنية اإلسرائيلية من نشوب اضطرابات أمنيتل أبيب: رد مسؤول فلسطيني على  
ا يجب أن  ل الفترة المقبلة والتي تسبق االنتخابات التشريعية الفلسطينية، فقال: »إن مالضفة الغربية خال

بات  فقد  االنتخابات.  هذه  تجهض  لكي  أمني  توتر  افتعال  على  إسرائيل  تْقدم  أن  هو  حقًا  منه  نحذر 
ائل أخرى  قرار رسمي تفّتش عن وسها غير معنّية بهذه االنتخابات وألنها ال تستطيع تخريبها ب واضحًا أن

 غير مباشرة إلجهاضها، وعلينا أن نكون متيقظين إزاء ذلك«.
 3/4/2021وسط، لندن، الشرق األ 

 
 "إسرائيل" تعتقل مرشحين وتمنع فعالية انتخابية في القدس

رائيل واستدعت مرشحين عن حركة »فتح« في القدس، ومرشحًا عن  كفاح زبون: اعتقلت إس  -  رام هللا
 م بالضفة الغربية. وهاجمت القوات اإلسرائيلية لقاًء تشاوريًا حول االنتخابات حركة »حماس« في بيت لح 

مدينة   في  »فتح«  حركة  إقليم  مكتب  مدير  تعتقل  أن  قبل  االجتماع،  إلى  الوصول  ومنعت  القدس  في 
لمت المرشحين  ومدير فندق »االمبسادور« بحي الشيخ جراح سامي أبو دية، وس  القدس عادل أبو زنيد،

حركة   بالغاعن  وآخرين،  ربيع،  أبو  وغادة  قوس،  ناصر  األسير  نادي  مدير  المدينة  في  ت »فتح« 
 لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق »المسكوبية«. 

وم تأكيد على سياسة االحتالل  وقال أمين سر حركة »فتح« في القدس، شادي مطور، إن »ما حدث الي
المقدسيين من منع  المشا  الممنهجة في  التشريعية، وترسيخ سيطرته  ممارسه حقهم في  باالنتخابات  ركة 

أن ما تعرض له مرشحو وكوادر حركة »فتح«، وجاءت الهجمة  الكاملة على مدينة القدس«. وأضاف  
ائمة »القدس موعدنا« التابعة لحركة  في القدس بعد ساعات من اعتقال حسن الورديان، أحد مرشحي ق

 »حماس« من بيت لحم. 
 7/4/2021رق األوسط، لندن، الش

 
 األورومتوسطي": إجراءات إسرائيلية معطلة لالنتخابات في القدس "

عرب المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان عن قلقه البالغ من اإلجراءات اإلسرائيلية المعّطلة جنيف: أ 
التشريعي ا لالنتخابات  حتى  موافقة  إصدار  عدم  ذلك  في  بما  القدس،  في  الفلسطينية  إجراء ة  على  آلن 

 بات في المدينة. االنتخا
يوم، إّن السلطات اإلسرائيلية اتخذت وقال المرصد الحقوقي األوروبي ومقّره جنيف، في بيان صحفي ال 

بية، وإحباط مشاركة السكان  في األيام األخيرة إجراءات فعلية تعكس نوايا واضحة إلعاقة العملية االنتخا 
في   القدس  في  االنتخابات  الومرشحي  االنتخابية  الزمن.العملية  من  عقد  من  أكثر  منذ  وقال   منتظرة 
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األورومتوس المرصد  في  العمليات  تهدف  مسؤول  التي  اإلسرائيلية  "اإلجراءات  إّن  جرجاوي،  أنس  طي 
تندرج ضمن سياسة إلغاء الوجود الفلسطيني  لتعطيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس  

القوانين الدولية وقرارات األمم المتحدة  السيادة اإلسرائيلية عفي المدينة، وفرض   ليها، بما يخالف قواعد 
 . ذات العالقة"

  7/4/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 االنتخاباتبيمهد الطريق لفوز حماس ألنه قلقة على انقسام فتح  "إسرائيلأشكينازي: "
الجم:  بالل ضاهر اإللكتروني،  "والال"  موقع  الخارجية  نقل  وزير  عن  أشكنازي،  عة،  غابي  اإلسرائيلي، 

ني بلينكن، الجمعة الماضي، إن إسرائيل ال تضع  زعمه خالل محادثة هاتفية مع نظيره األميركي، أنتو 
ة من أن االنقسام الداخلي في حركة  عقبات أمام إجراء االنتخابات التشريعية، لكنه قال إن إسرائيل قلق

 مود عباس، ويمهد الطريق أمام فوز حماس.الرئيس الفلسطيني، مح فتح سيؤدي إلى إضعاف حزب 
ا  إن  بلينكن ألشكنازي  قال  الفلسطينية.  من جانبه،  السلطة  االنتخابات في  المتحدة ال تعارض  لواليات 

المتحدة لن تنفذ خطوات،   والواليات لال"، أن إسرائيل  رغم ذلك، ادعى مسؤولون إسرائيليون، تحدثوا إلى "وا
 بادر الفلسطينيون أنفسهم إلى تأجيل االنتخابات. ستكونان سعيدتان إذا  لكنهما

الجان  يتخّوف  الموقع،  يمتنعان  وبحسب  لكنهما  االنتخابات،  في  لحركة »حماس«  فوز محتمل  بان من 
 نتخابات.عن التصريح بهذا علنًا حتى ال ُيّتهما بإفشال اال

 9/4/2021، 48عرب 
 

 االنتخابات الفلسطينية  بحماس من فوز   "إسرائيل"وقف يكشف م   جنرال في جيش االحتالل
لي ترك منصبه قبل أيام، أن فوز حركة حماس في  : أكد مسؤول عسكري إسرائي”القدس العربي“  -  غزة

 فلسطينيين. االنتخابات البرلمانية المقبلة، سيمنع أي عملية تواصل سياسي مع ال
ألعم السابق  المنسق  ركن،  أبو  كميل  الجنرال  في  وقال  االحتالل  حكومة  في  ال  الفلسطينية،  المناطق 

ا الفلسطينية  االنتخابات  من  إسرائيل  موقف  على  وفازت “لمرتقبة:  تعليقه  االنتخابات،  جرت  حال  في 
ي فلسطيني يضم حركة  حماس بالضفة الغربية، فمن المؤكد أننا لن نكون على تواصل مع كيان سياس

 .“حماس
 12/4/2021القدس العربي، لندن، 
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 لحماس بقائمة القدس حاً عتقل مرشياالحتالل 
قائ ناجح عاصي مرشح  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  الضفة اعتقلت  التابعة لحركة حماس في  القدس  مة 

وقال شهود   نزل بعد توقيفه.الغربية. ونشرت ابنته فيديو يظهر مغادرة آلية عسكرية إسرائيلية محيط الم
قوة   إن  األناضول،  لمراسل  دهمت عيان،  إسرائيلية  هللا،    عسكرية  برام  البالوع  حي  في  عاصي  منزل 

 واعتقلته.
   13/4/2021، الجزيرة.نت

 
 مرشح باالنتخابات القيادي حسن الورديان لالعتقال اإلداري الحتالل يحول اال

،  سرائيلي، اليوم الثالثاء، تحويل الشيخ األسير حسن الورديانقررت محكمة االحتالل اإل:  الضفة الغربية
حما حركة  في  ضياء القيادي  وأفاد  اإلداري.  لالعتقال  موعدنا"،  "القدس  قائمة  في  المرشحين  وأحد  س 

أشهر بعد أيام    4، نجل القيادي حسن، أن محكمة االحتالل حكمت على والده بالسجن اإلداري  رديان الو 
اعتقاله. الثالثاء    وكانت   من  يوم  الورديان  القيادي  اعتقلت  االحتالل  في    4-6قوات  منزله  مداهمة  بعد 

 نطقة هندازة شرق بيت لحم، وفتشته، وعبثت بمحتوياته. م
 13/4/2021، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 مرشحين  3االحتالل يمنع مؤتمرًا صحافيًا بالقدس حول االنتخابات ويعتقل 

تلة لمرشحي  قوات االحتالل، أمس، عقد مؤتمر صحافي، في مدينة القدس المح"األيام": منعت    -القدس  
 ل الوطني المقدسيين النتخابات المجلس التشريعي، واعتقلت ثالثة منهم.فصائل العم

الذي كان مقررًا  وأفادت   "سانت جورج"،  فندق  االحتالل ومخابراتها حاصرت  بأن قوات  مصادر محلية 
شح قائمة  حواجز في محيطه، وأوقفت المركبات والمارة، قبل أن تعتقل مر عقد المؤتمر فيه، ونصبت ال

 أشرف األعور.حركة فتح د. 
"إقام بمنع  الفندق  إدارة  أبلغت  االحتالل  مخابرات  أن  إلى  الوطنية وأشارت  السلطة  يتبع  نشاط  أي  ة 

 رائيلي بالخصوص.الفلسطينية، أو داعمًا لها"، وسلمتها قرارًا سابقًا من وزير األمن الداخلي اإلس
ارع صالح الدين، بعد منعهم من  والنشطاء اعتصموا في شولفتت إلى أن المرشحين وعددًا من الكوادر  

دًا على سياسات االحتالل اإلقصائية وتصديًا لها، قبل  عقد المؤتمر، وهم يرفعون األعالم الفلسطينية ر 
ن  "فتح"  قائمة  المرشح عن  وتعتقل  االحتالل  قوات  تهاجمهم  "فدا"  أن  قائمة  عن  والمرشحة  قوس،  اصر 

 رتيبة النتشة. 
   19/4/2021ام هللا، األيام، ر 
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 االحتالل يتوقع إلغاء االنتخابات الفلسطينية ويرفع جهوزية قواته في الضفة 
خلص مسؤولو األجهزة األمنية اإلسرائيلية، خالل اجتماع عقد األسبوع الماضي، إلى أن  :  مود مجادلةمح

الفلسطين  االنتالرئيس  إلغاء  عن  المقبلة،  األيام  خالل  سيعلن  عباس،  محمود  التشريعية  ي،  خابات 
تموز/ يوليو، وفق   31طينية المقرر عقدها في أيار/ مايو المقبل واالنتخابات الرئاسية المقررة في  الفلس

 ما جاء في تقرير لموقع "والال" اإلخباري اإلسرائيلي، نشر مساء الثالثاء. 
التقرير أن ج المتوقع" لوذكر  يعتزم ترقب "اإلعالن  الفلسطيني حول  يش االحتالل اإلسرائيلي ال  لرئيس 

استعرضت  إ الماضيين،  األسبوعين  وخالل  باالستعدادات.  شرع  حيث  االنتخابات؛  شعبة  لغاء  قيادة 
الجيش   أركان  رئيس  أمام  اإلسرائيلي،  االحتالل  لجيش  التابعتين  الوسطة  المنطقة  وقيادة  العمليات 

 عيد.ئيلي، أفيف كوخافي، "خطط استجابة" لمستويات مختلفة من التصاإلسرا
ال  وبدءا من األسبوع التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي من مستوى  القيادة الوسطى  يقظة  المقبل، ترفع 

مع   للتعامل  العمليات  من  سلسلة  أقر  كوخافي  أن  إلى  التقرير  وأشار  لقواتها؛  القتالية  والجاهزية 
سطيني ومظاهرات واسعة  ختلفة؛ وسط مخاوف من اندالع احتجاجات عنيفة في الشارع الفلسيناريوهات م

قد   التي  األمل  لخيبة  نظرا  إسرائيلية  أهداف  ضد  عمليات  إلى  تترجم  أن  شأنها  إلغاء  من  عن  تنتج 
 االنتخابات.

للتقرير، إطالقا كثيفا للصواريخ    وال تستبعد قيادات رفيعة المستوى في جيش االحتالل اإلسرائيلي، وفقا 
شار التقرير إلى أن جيش االحتالل  تأجيل االنتخابات، وأ  من قطاع غزة على أهداف إسرائيلية، ردا على

 لمقاومة في غزة. اإلسرائيلي يعتزم "الرد بقسوة" على فصائل ا
 21/4/2021، 48عرب 

 
 طينية تبلغ دواًل أوروبية أنها لن تتدخل باالنتخابات الفلس "إسرائيل"موقع عبري: 

أب إسرائيل  أن  الثالثاء،  يوم  العبري،  والال  موقع  أوروبية ذكر  دول  سفراء  تتدخل   لغت  لن  بأنها  لديها، 
 و تأجيلها.باالنتخابات الفلسطينية ولن تكون سبًبا في إلغائها أ

قى  وبحسب الموقع، فإن آلون بار رئيس دائرة الشؤون السياسية االستراتيجية في الخارجية اإلسرائيلية، الت
تخابات بأي شكل من  ائيل لن تتدخل في االنسفيًرا أوروبًيا وأبلغهم أن إسر   13مع  ]أمس[  صباح اليوم  

بذلك. قراًرا  اتخذت  وأنها  األو   األشكال،  للسفراء  بار  تستمعوا وقال  وال  مازن،  أبو  بيد  "القرار  روبيين 
 لالتهامات الفلسطينية ضدنا".

 27/4/2021القدس، القدس، 
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 ال نسعى إلفشال االنتخابات الفلسطينية وال قرار بشأن القدس: "إسرائيل"
مجادلة تق:  محمود  سفراء  ذكر  أخطرت  اإلسرائيلية  الحكومة  أن  الثالثاء،  يوم  إسرائيلي،  دولة    13رير 

االنتخابات  أو  إجراء  حول  والدولية،  الفلسطينية  المطالب  بشأن  قرارا  اآلن  حتى  تتخذ  لم  أنها  روبية، 
ات، وزعمت أنها تمتنع  ينة القدس المحتلة، وادعت أنها ال تعمل على إفشال االنتخابالفلسطينية في مد 

التخاذ قراره بهذا   عن التطرق رسميا إلى هذه المسألة، لمنح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، هامشا
 الخصوص.

اإلسرائيلية، ألون  جاء ذلك خالل اجتماع عقد يوم الثالثاء، بين رئيس القسم السياسي في وزارة الخارجية  
ئيلي، بحسب ما نقل المحلل السياسي  حاد األوروبي لدى إسرادولة أوروبية وسفير االت  12بار، وسفراء  

 طلعة على مجريات االجتماع. في موقع "والال"، باراك رافيد، عن مصادر م
لقائه مع األوروبيين أن " الخارجية اإلسرائيلية ادعى في  التقرير أن ممثل وزارة  إسرائيل ال تعمل  وذكر 

ويتوقع   الفلسطينية،  االنتخابات  إفشال  األو على  الدول  انضمام  الرئيس  عدم  اتهامات  إلى  روبية 
 الفلسطيني، عباس بهذا الشأن".

 28/4/2021، 48عرب 
 

 جيش االحتالل يتأهب لقرار تأجيل االنتخابات الفلسطينية 
ل متأهبة، وتراقب عن كثب تطورات األوضاع  كشفت قناة إسرائيلية، أن القيادة الجنوبية بجيش االحتال 

السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل انتخابات المجلس    التوقعات بإعالن رئيس   الفلسطينية، في ظل
 ثالثة أسابيع.  التشريعي، المقررة بعد 

الـ القناة  "عربي  12وأشارت  ترجمته  الذي  دانيئيل،  وروني  يعاري  إيهود  للكاتبين  مقال  أ21في  إلى  ن  "، 
حة أن تثير  لتصويت شرق القدس، مرجعباس سيحمل المسؤولية إلسرائيل، بسبب عدم موافقتها على ا

 هذه الخطوة غضب حركة حماس، التي تشعر أنها على وشك الفوز.
الفلسطينية تحاول توسيط قطر ومصر لدى حماس، لمنع تصعيد  ولفتت   السلطة  إلى أن  العبرية  القناة 

إ الميداني، منوهة  المتوفرة لدى أجهزة االستخباالموقف  المعطيات األمنية  أنه "وفق  رات اإلسرائيلية،  لى 
خطافإن   قبيل  اإلسرائيلي  الجيش  بصفوف  وتأهبا  الفلسطينية،  السلطة  في  شديدة  عباس  توترات  ب 

 الخميس".
 29/4/2021، "21موقع "عربي 
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 : ةاإلسرائيلي : المواقف غير الرسميةثانياً 

 فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية كاتب إسرائيلي يتوقع 
حماس في االنتخابات الفلسطينية القادمة، الرئاسية،   تب إسرائيلي فوز حركةعدنان أبو عامر: توقع كا
 ني. والتشريعية، والمجلس الوط

"عربي ترجمته  إسرائيل"،  "زمن  موقع  على  مقاله  في  فريدمان  يارون  لالنتخابات  21وقال  "الدعوة  إن   ،"
افس  سامات داخلية، وسط تنة تحصل فيما تشهد حماس وحدة داخلية، بينما تعاني فتح من انقالفلسطيني

ا مناطق  بين كوادرها في مختلف  استقطاب  يتخلله من  وما  أبو مازن،  بين  على خالفة  الغربية،  لضفة 
 الشمال والجنوب، وبين األجهزة األمنية والمدنية المختلفة".

 10/2/2021، 21عربي
 

 صالحي " على رأس قائمة التيار اإلهراوي "سمير المشلي: "سري نسيبة" وسرائيإصحفي 
كان" غال : قال الصحفي االسرائيلي محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث االسرائيلية " القدس المحتلة

الثانية  المرتبة  الفلسطينيين،  المفكرين  أبرز  المتوقع أن يحتل "سري نسيبة"، أحد  إنه من  برغر، األحد، 
القادمة في شهر نتخابات الفلسطينية  على رأس قائمة التيار االصالحي الذي يقوده محمد دحالن في اال
 لمشهراوي سيترأسها.مايو. وأوضح أن دحالن ليس على القائمة، لكن يده اليمنى سمير ا

 28/3/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 دراسة إسرائيلية تضع خمس خطوات لكبح تقارب فتح وحماس

اس من  تقارب حركتي فتح وحم  عدنان أبو عامر: قال باحثان إسرائيليان إنه "في موضوع  -21 يعرب
إمك هناك  أن  المرة  هذه  يبدو  السابقة،  المحاوالت  عكس  وعلى  البعض،  لتحسين  بعضهما  حقيقية  انية 

التقارب، وهو أمر عالقاتهما، ورغم ذلك، يبدو أن إسرائيل والواليات المتحدة ال تبديان اهتماًما كبيًرا بهذا  
 مقبلة". تخابات الفلسطينية القد يكون دراماتيكًيا بشكل خاص في ضوء االن

مع نشرها  التي  البحثية  ورقتهما  في  عيران  وعوديد  تسوريف  يوحنان  القومي  وأشارا  األمن  دراسات  هد 
الفلسط االنتخابات  تجاه  سياسات  بجملة  بالقيام  مطالبة  "إسرائيل  أن  إلى  أبيب،  تل  أولها  بجامعة  ينية، 

التوضيح لعباس أنه لن يطرأ أي    ولية األخرى، وثانيهاتنسيق المواقف مع الواليات المتحدة والجهات الد 
جيب للمطالب الملقاة عليها، وثالثها أن تغير موقفها  تغيير على موقف الرباعية تجاه حماس، ما لم تست

اإلعر  ورابعها  معها،  الموقعة  واالتفاقيات  بإسرائيل  جميع  وتعترف  بين  المشترك  القلق  عن  لعباس  اب 
ف بما  المعنية،  األوسطاألطراف  الشرق  دول  فتح،  يها  به  تمر  الذي  العميق  الداخلي  االنقسام  بشأن   ،

 م صفوفها قبل إجراء االنتخابات".والحاجة الملحة إلعادة تنظي 
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ع الفلسطينيين، مع وجود وأكدا أن "الخطوة اإلسرائيلية الخامسة تتمثل بالشروع في عملية حوار متجددة م
اء الثقة، واالتفاق على مخطط عام لتجديد إعادة العالقات، وبن  تنسيق أمريكي ودولي وعربي يتعامل مع

تت الفلسطينية على طول الحدود مع إسرائيل،  العملية السياسية، والتحضير لواقع  طور فيه االحتجاجات 
 ى الساحة الدولية".وفي نقاط االحتكاك في الضفة الغربية وقطاع غزة وعل

 28/3/2021"، 21موقع "عربي 
 

 ؤيدان قرار عباس تأجيل االنتخابات الفلسطينية لي: دولتان عربيتان تصحفي إسرائي

والم الصحفي  المحتلة: زعم  من  القدس  مقربين  أن  االثنين،  مناحيم،  بن  يوني  االسرائيلي  السياسي  حلل 
مباح أجروا  عباس  محمود  الفلسطينية  السلطة  حول  رئيس  االمريكية  االدارة  مع  سرية  زيارة  خالل  ثات 

 ابات الفلسطينية. تأجيل االنتخ
خرجا في بعثة   دعى بن مناحيم، أن اثنين من رجال األعمال المقربين لرئيس السلطة )محمود عباس(وا

االنقسام خلفية  على  وذلك  االنتخابات،  تأجيل  حول  األمريكية  اإلدارة  مع  للتشاور  واشنطن،  الى    سرية 
م، الى أن إسرائيل  االسرائيلي بن مناحي  بحركة فتح والتخوف من خسارتها في االنتخابات. وأشار المحلل

 واألردن ومصر تؤيد تأجيل االنتخابات.
 29/3/2021 وكالة سما اإلخبارية،

 
 قاء البرغوثي للشيخ لمرة أخرى لالسماح  ت طلب عباسرفض   ""إسرائيل: بن مناحيم

عا   -  21عربي أبو  اإل:  مرعدنان  الصحافة  في  العربية  الشؤون  معلق  مناحيم  بن  يوني  سرائيلية، قال 
على "عربي  بمقاله  وترجمته  ون،  نيوز  االنتخابا21موقع  في  للمشاركة  بقوة  تندفع  "حماس  إن  ت  "، 

وأكد أن   البرلمانية، والحقا في المجلس الوطني الفلسطيني، تمهيدا لدخول منظمة التحرير الفلسطينية".
أمنيون   "إسرائيل مسؤولون  ويقول  األرض،  على  يحدث  ما  بشأن  للغاية  حماس    قلقة  تعزيز  إن  كبار 

رئيس جهاز األمن    المتوقع للضفة الغربية سيضر بشدة بمصالحنا األمنية، وقد أرسل المستوى السياسي 
بإلغاء    الشاباك نداف أرغمان للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام هللا الذي طالبه-العام

في   المتوقع  حماس  تعزيز  ضوء  في  االنتخابات  تأجيل  عأو  لكن  الغربية،  طلبه".الضفة  رفض   باس 
االنتخابات، تمثلت برفض طلبه   وأوضح أن "إسرائيل بعثت برسالة أخرى إلى عباس حول استيائها من

سماح إسرائيل له   السماح لممثله حسين الشيخ بدخول سجن هداريم مرة أخرى للقاء مروان البرغوثي، رغم
بقائمة مستقلة، كي ال يضعف قوة فتح عدم خوضه االنتخابات  الشهر الماضي بزيارته، وقدم له اقتراًحا ب

 أمام حماس". 
 30/3/2021، "21موقع "عربي 
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 عشية االنتخابات ق إسرائيلي من انقسام فتح ووحدة حماسقل
فتح تصل إلى انتخابات البرلمان الفلسطيني  قال كاتب إسرائيلي إن "حركة  :ـ  عدنان أبو عامر  -21 عربي

 إليها وهي موحدة، مع خطة عمل منظمة. م، بينما تبادر حماس وهي في حالة انقسا 
يديعو  مقاله بصحيفة  ليفي في  إليئور  "عربيوأضاف  الرايات  21ت أحرونوت، وترجمته  "رغم كل  أنه   ،"

محمود   الفلسطينية  السلطة  رئيس  فإن  أمامه،  رفعت  التي  خطة الحمر  في  ماضيا  زال  ما  عباس 
توحيد ق الغرباالنتخابات، سعيًا إلعادة  انتصار حماس، وفيما  طاع غزة والضفة  ية، حتى لو كان ثمنه 

 العواقب". إسرائيل منزعجة، فإن العالم يحذر من 
ثم مهزلة   أواًل كمأساة،  نفسه،  يعيد  التاريخ  "مقولة  إن  ليفي،  قال  االنتخابات  إجراء  ومحرضا على عدم 

والتت التحذيرات  كل  فرغم  الفلسطينية،  السلطة  على  عمليًا  فت نعكس  فإن  الماضية،  إلى  جارب  تصل  ح 
، بينما تقف حماس نموذجية  استحقاق االنتخابات التشريعية مقسمة إلى عدة أجنحة منقسمة ومتضاربة

 ". 2006رة ذات األجواء التي عشناها في االنتخابات األخي 2021وموحدة ومتماسكة، وكأننا نعيش في 
تسجيل   تم  "بينما  أنه  إلى  انتخابية  36وأشار  سجلت    قائمة  فقد  فيما  فلسطينية،  واحدة،  قائمة  حماس 

إلى ثالث قوائم متنافسة ومتضاربة: األولى   قائمة كبيرة ال  انقسمت فتح  المركزية، وثانيها  تمثل لجنتها 
وثالثها القدوة،  وناصر  البرغوثي  يقودها مروان  التنظيم،  في  اللدود    تزال  المعارض  دحالن،  تيار محمد 

 س الوزراء السابق سالم فياض".أخرى قوائمها مثل رئيألبي مازن، وقدمت شخصيات 
نتخابية المذكورة أعاله، فيمكن تقدير أن حماس حققت وأكد أنه "لو تمت الموافقة على جميع القوائم اال

ية مقاعد المجلس التشريعي، ولذلك فإن ، بالحصول على أغلب 2006ظروف فوز مثالية، شبيهة بانتخابات 
 ن عباس في ورطة".حدث على األرض يفهم أ أي فلسطيني يتابع ما ي

عشرات   خالل  من  غزة  قطاع  في  قوة  يكتسب  "دحالن  إن  قائال  بدعم  وشرح  الكورونا  لقاحات  آالف 
ا الرأي  استطالعات  في  هائل  شعبي  بتأييد  البرغوثي  ويتمتع  المتحدة،  العربية  وسيمنحه  اإلمارات  لعام، 

تحقق قد  قفزة  البرلمانية  االنتخابات  في  بالترش   نجاحه  الحقيقي  يمتلك حلمه  فيما  الرئاسة،  النتخابات  ح 
كن ذلك كافيا فإن حماس تأتي لالنتخابات بتشكيل جبهة  فياض قواعد دعم في نابلس وطولكرم، وإذا لم ي

 موحدة".
صت ثلث القائمة للنساء، سعيًا منها لجلب عدد وأكد أن "حماس لجأت لعدة متغيرات لصالحها، فقد خص

ستفادة من قوتهن االنتخابية، ما يثير خطرا محدقا لدى رؤساء فتح،  لصناديق االقتراع لال  كبير من النساء
ؤخرا برسالة رسمية ألبي مازن يحذرون فيها من خسارة فتح في االنتخابات، وأوصوا بوقفها"، ممن بعثوا م

 الرد عليها". رسالة ألبي مازن، قرأها، لكنه اختار حتى اآلن تجاهلها، وعدم وتابع قائال: "وصلت ال
 4/4/2021، "21عربي موقع "
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 سرائيل" على حساب شعبه هآرتس: تأجيل االنتخابات دليل على أن عباس يرجح مصالح "إ

( إHaaretzقالت صحيفة هآرتس  الفلسطينية  العامة  االنتخابات  تأجيل  إن قرار  لى موعد  ( اإلسرائيلية 
ال الرئيس محمود عباس الخميس  الذي أعلنه  أنه ومغير معروف،  دليل على  جموعة من رفاقه  ماضي 

لتي تسعى للحفاظ على الوضع القائم  المقربين ومستشاريه من حركة فتح أكثر والًء لمصالح إسرائيل، ا
 في األراضي الفلسطينية والحيلولة دون أي تغيير.

-نتخابات  راسلتها في األراضي المحتلة أميرة هاس إلى أن قرار تأجيل اال وأشارت الصحيفة في تحليل لم
أن  يظهر أن عباس والمقربين منه يرون    -مايو/أيار الجاري   22ن المفترض أن تجرى في  التي كان م

أهم من آراء    2006معارضة إسرائيل إلجراء االنتخابات التي تعد األولى للفلسطينيين منذ انتخابات عام  
 ة. عن توقهم للديمقراطي  الناخبين الفلسطينيين، الذين سجلوا لالنتخابات، معربين بذلك% من 93
ح إسرائيل والطبقة الحاكمة  وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تنظيم االنتخابات الفلسطينية ال يخدم مصال  

لطة الحالي بين الفلسطينية غير المنتخبة لعدة أسباب؛ من بينها أنه قد يؤدي إلى تغيير في تقاسم الس
نتخابية وما يصاحبها من تبادل لآلراء ة، كما أن الحملة االالقوى الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربي

 حدود الرقابة الداخلية الفلسطينية التي يفرضها عباس.  والنقد والنقاشات المستمرة ال تتناسب مع
   3/5/2021، الجزيرة.نت

 
 االنتخابات تعني نهاية فتح! باحث "إسرائيلي": عباس يعلم أن 

على قرار رئيس   -صباح اليوم االثنين -زقيلي أن اإلسرائيي تسفي يحعقب المختص بالش:  القدس المحتلة
االنتخابا إلغاء  عباس  محمود  الشهر  السلطة  في  مقررة  كانت  والتي  الفلسطيني،  التشريعي  للمجلس  ت 

تعن أبو مازن يعلم جيدا أن االنتخابات  قائال:  الرأي الحالي  نهاية فتح، وذلك في سياق استطالعات  ي 
 األخيرة.
يحاول إلقاء المسؤولية على "إسرائيل" رغم أنها لم تتخذ موقفا رسميا، ولن  يحزقيلي إلى أن عباس  وأشار  

ه من إجرائها، وأن الزيارة التي قام بها رئيس جهاز الشاباك نداف ارجمان إلى رام هللا كانت بهدف تمنع
للمجيحزقي  تحذيره. انتخابات  تقتضي عدم إجراء  "إسرائيل"  التشريعي؛ خشيَة  لي اعترف أن مصلحة  لس 

بالنسبة  وما قد يترتب عليها من سيطرة حماس على الضفة الذي يعّد ك  2006كرار تجربة عام  ت ابوًسا 
 لـ"إسرائيل".

 3/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 واإلسالمية  لمواقف العربيةالفصل الخامس: ا
 

 : أواًل: جامعة الدول العربية

 سطينية الجامعة العربية ُترحب بُمخرجات اجتماع الفصائل الفل
حلمي  -  القاهرة نبيل  األمي:  محمد  الغيط،  أبو  أحمد  الدو رحب  لجامعة  العام  السبت، ن  العربية،  ل 

الفلسطينية الذي ا للفصائل  العامين  برام هللا وبيروت،  بُمخرجات اجتماع األمناء  الماضي  الخميس  نعقد 
واال  الفلسطيني،  الصف  توحيد  نحو  إيجابية  ُيعد خطوة  »االجتماع  أن  العمل مؤكدًا  أولويات  على  تفاق 

الُمق المرحلة  في  الفلسطيني  )منظمالسياسي  مظلة  تحت  الشرعي بلة،  الممثل  الفلسطينية(،  التحرير  ة 
 والوحيد للشعب الفلسطيني«. 

على أن األمين العام للجامعة عبَّر عن اتفاقه مع ما جاء في البيان الختامي الصادر عن  وشدد المصدر 
رفض   من  الفصائل  مع اجتماع  تتفق  ال  مطروحة  حلول  أي  أو  القرن«،  ولـ»صفقة  الضم    لمخططات 

  لية والقانون الدولي وصيغة حل الدولتين التي تحظى بإجماع دولي وتأييد من األمم مبادئ الشرعية الدو 
الفلسطينية    المتحدة. الشعبية  المقاومة  إلى  اإلشارة  على  الفصائل  توافق  أن  العام  األمين  اعتبر  كما 

 إلسرائيلي، يعد تطورًا الفتًا يستحق التوقف عنده.لالحتالل ا
 5/9/2020ن، سط، لندالشرق األو 

 
 البرلمان العربي يدين االستيطان اإلسرائيلي ويدعو الشعب الفلسطيني إلى الوحدة 

البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب األولى، إلى أن تتحقق آمال  :  القاهرة أكد 
ي في بيان  أدان البرلمان العربو   لسطيني وتطلعاته، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.الشعب الف

ًا دعمه للجهود المبذولة لتوحيد أصدره الجمعة، سياسة االستيطان اإلسرائيلي التي التزال مستمرة، مؤكد 
ش رؤية  توحيد  في  يساعد  موحد  فلسطيني،  لموقف  والسعي  الفلسطينية،  الفصائل  ودعا    عبهم.كلمة 

انتخابات حّرة وعادلة    وقت، وفي ظروف تضمن   البرلمان إلى إجراء االنتخابات في فلسطين في أقرب 
 ونزيهة تعبر عن أماني الشعب الفلسطيني. 

 30/10/2020، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 
 

 يني للموقف الفلسط  دعماً  عّدهأبو الغيط يرحب بتحديد موعد االنتخابات وي
أب:  القاهرة أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  الر رحب  بإصدار  الغيط،  عباس،  و  محمود  ئيس 

واعتبر أبو الغيط في    لمنظمة التحرير.  مرسوما بإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني
بتوحيد الصف، وإعادة ترتيب    بيان له، األحد، هذه الخطوة دعما مهما للموقف الفلسطيني، وقرارا حكيما
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الداخلي. الغيط،    البيت  أبو  الوأكد  الفصائل  إلى أن أن تجاوب  المهم، يشير  التطور  فلسطينية مع هذا 
ريق المصالحة التي طال انتظارها، مضيفا أن االحتالل طالما  إجراء االنتخابات سيمثل خطوة على ط

 ، وأن إنهاء االنقسام يعزز من قوة هذا الموقف. سعى إلى استغالل االنقسام إلضعاف موقف الفلسطينيين 
 17/1/2021نية )وفا(، والمعلومات الفلسطي  وكالة األنباء

 
 البرلمان العربي يعرض مراقبة االنتخابات الفلسطينية 

بالمراسيم الصادرة عن الرئيس  الق البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي،  اهرة: رحب رئيس 
ية  ة التشريعية والرئاس عباس، بشأن تحديد مواعيد إجراء االنتخابات العامة الفلسطيني  الفلسطيني، محمود 

أكد رئيس البرلمان  و   (.2021والمجلس الوطني على التوالي، في غضون ستة أشهر خالل العام الحالي )
ة األولى منذ  العربي في بيان له، االثنين »دعم البرلمان العربي لهذه االنتخابات المهمة التي ستجرى للمر 

مراق في  للمشاركة  واستعداده  سنوات،  من عشر  الدعأكثر  كل  وتقديم  باعتبارها خطوة  بتها  إلنجاحها،  م 
ومد  األول،  المقام  في  الفلسطينية  القضية  لدعم  وإنهاء مهمة  الوطنية  الوحدة  الستعادة  أساسيًا  خاًل 

 مؤسساته الوطنية«. االنقسام، وتمكينًا للشعب الفلسطيني الشقيق الختيار ممثليه في 
 19/1/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 لمتابعة االنتخابات الفلسطينية  "عةالجام": مراقبون من أبو الغيط

مد أبو الغيط، بُمخرجات حوار الفصائل الفلسطينية، الذي رحب األمين العام لجامعة الدول العربية، أح
»الحوار   أن  مؤكدًا  يومين،  مدار  على  القاهرة  إلجراء استضافته  ُيمهد  الذي  المطلوب  التوافق  حقق 

الُمقبلة، والرئاسي  االنتخابات  الجامعة  التشريعية  قبل  من  مراقبين  أن  إلى  ولفت  إيجابية«،  أجواء  في  ة، 
ونقل مصدر مسؤول   سير العملية االنتخابية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.العربية، سيتابعون  

حلة الغيط، قوله، إن »الجامعة ستقف إلى جوار فلسطين في هذه المر   ، عن أبوللجامعةباألمانة العامة  
ة في كل «، مؤكدًا أن »مراقبين من قبل الجامعة العربية سيتابعون سير العملية االنتخابيالسياسية المهمة 

للشعب  السياسي  الوعي  تعكس  كبيرة  مشاركة  أنه »يتوقع  إلى  مشيرًا  وقطاع غزة«،  الغربية  الضفة  من 
 ء الدولة المستقلة«. ني، وإدراكه ألهمية هذه المحطة في المسار النضالي من أجل بناالفلسطي

   11/2/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 لعدم عرقلة إجراء االنتخابات الفلسطينية الجامعة" تدعو أوروبا للضغط على "إسرائيل" "

المحتلة بجامعة الدول العربية سعيد القاهرة: شدد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية 
المشار  أهمية  على  علي،  الأبو  في  األوروبية  المقبلة.  كة  الفلسطينية  التشريعية  االنتخابات  على  رقابة 
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رئيس وفد االتحاد األوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، في مقر وطالب أبو علي خالل لقائه  
ع الضغط  بضرورة  الخميس،  بالقاهرة،  في الجامعة  االنتخابات  إجراء  عملية  عرقلة  لعدم  إسرائيل  لى 

الفلس بمااألرض  المحتلة،  المراقبون   طينية  فيهم  بمن  بها  الخاصة  العمل  طواقم  منع  أو  القدس،  فيها 
أبو علي على ضرورة أن يمارس االتحاد األوروبي الدور المأمول منه في مطالبة الدول الدوليون. وحث  

 بدولة فلسطين، التخاذ هذه الخطوة في أقرب وقت.   األعضاء التي لم تعترف بعد 
 1/4/2021طينية )وفا(، ء والمعلومات الفلسوكالة األنبا

 
 : ثانيًا: مصر

 سرائيلية مواجهة األطماع اإلجديدة في   انطالقة فتح وحماس اتفاقاألزهر: 
السرائيلية للسطو  رحب األزهر الشريف باالتفاق بين حركتي فتح وحماس، لمواجهة المخططات ا:  القاهرة

ن تكون الخطوة بداية لاللتئام واالتحاد  ن، اليوم األحد، أ وأمل األزهر في بيا   على أراضي الضفة الغربية.
يتم تحويلها لسياسات عملية على األرض تهدف إلى رفض  الفلسطيني في مواجهة أطماع اسرائيل، وأن  

فرضها،   االحتالل  يحاول  التي  الواقع  األمر  سياسة  استيطانية  وتقويض  خطط  ألي  وتتصدى 
المصلحة تغليب  بضرورة  ع  مستقبلية.وطالب  العليا  خالفات الوطنية  أي  وتنحية  الفردية،  المصالح  لى 

ليكون هذا االتفاق سبياًل لمصالحٍة   انطالقة جد ضيقة،  يدة وطنية شاملٍة، تجمع وال تفرق، ودافًعا نحو 
الفلسطينية. الحقوق  الشريف،أو   الستعادة  األزهر  على    كد  بالنفع  يعود  بما  االتفاق  لهذا  وبقوة  داعم  أنه 

الفل بالقضية  مناشًدا  على  سطينية،  يساعد  وبما  األصعدة،  كافة  على  الجميع  من  الخطوة  وتأييد  دعم 
 لفلسطيني الموحد، في مواجهة ما يحاك من مؤامرات.استعادة القرار ا

 5/7/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 مّما جرى من تفاهمات في إسطنبول  "ال تزال غاضبة"مصر ": ألخبارا"

لغضب المصري من حركَتي »حماس« و»فتح« من جّراء تقاربهما األخير، وإجرائهما  مع استمرار ا:  غزة
في حوارا القاهرة  تستمّر  تركيا،  في  تفاهمات  إلى  وتوّصلهما  بل  العربية،  التدخالت  من  بعيدًا  ثنائية  ت 

اء  ؤتمر الثاني لألمنحركتين؛ إذ يتزامن رفضها فتح معبر رفح البّري مع رفضها عقد المضغطها على ال
أ لديها. وعلمت »األخبار«  الفلسطينية  القنصلية  الفلسطينية في  للفصائل  المصرية  العامين  السلطات  ن 

أن  »ال تزال غاضبة« مّما جرى من تفاهمات في إسطنبول، وترفض استرضاء الحركتين لها، وهي ترى  
الفلسطينية القنصلية  داخل  »األمناء«  جلسات  عقد  على  أرضها،  إصرارهما  على  ولو  من ،  ُبعدًا  يعني 

 عامًا. 15ر من الرعاية المصرية، و»إهانة« للمصريين الذي يرعون المصالحة منذ أكث
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أبلغوا   وعلى رغم الترحيب المصري السابق بعقد اللقاء الثاني لألمناء العامين للفصائل، فإن المصريين
ضهم مجّرد استضافة،  ية، ال أن تكون أر »حماس« و»فتح« بأن هذا اللقاء يجب أن ُيعقد برعاية مصر 

عنه«، ألن في ذلك تجاوزًا لدورهم،    وأن طريقة الحركتين األخيرة في عقد اللقاءات »خطأ يجب العدول
و اإلسرائيلي. وإزاء ذلك، بل يأتي كرّد فلسطيني على موقف جامعة الدول العربية من التطبيع مع العد 

ال الرفض  على  الرّد  إلى  »حماس«  المسارعت  عضو  عبر  أبو  مصري،  موسى  للحركة  السياسي  كتب 
مناء فيها، سيكون في مصر، وإذا لم توافق، مرزوق، الذي قال: »إذا وافقت مصر على عقد اجتماع األ

ا للتباحث كيفما  هناك خيارات أخرى مطروحة«، مضيفًا: »هناك دعوة روسية الستقبال  العامين  ألمناء 
 يشاء الفلسطينيون«. 

 14/10/2020، وتبير األخبار، 
 
 بير مصري: القاهرة تتحرك تجاه الفصائل الفلسطينية كافة لتقريب وجهات النظر خ

وليد عبد الرحمن: قالت مصادر مصرية إن »القاهرة تتحرك تجاه جميع الفصائل الفلسطينية،    -رة  القاه
معها تواصل  وبحسب  وعلى  الفلسطينية«.  المصالحة  مسار  بشأن  النظر،  وجهات  لتقريب  الخبير  ، 

نحو  الشأن الفلسطيني واإلسرائيلي، الدكتور ياسر طنطاوي، فإن »مصر ثابتة على مواقفها  المصري في  
لـ»الشرق   مضيفًا  الدور«،  بهذا  قامت  هي  والحقيقة  عنها،  الدفاع  على  وتؤكد  الفلسطينية،  القضية 

أن مع    األوسط«  الحوار  إطار  في  الفلسطينية،  الفصائل  جميع  تستقبل  ودبلوماسي »القاهرة  ين  مسؤولين 
مصر تتحرك في إطار  مصريين، وخالل هذه اللقاءات، تتابع القاهرة تطورات األوضاع«، الفتًا إلى أن »

 دبلوماسي كبير«. 
 29/10/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 مصر تنفض يديها  ..اتانتهاء مهلة تنفيذ التفاهم": األخبار"

»حماس«،"األخبار"علمت  :  غزة في  مصادر  من  المصري  ،  الردود  حركةأن  مطالب  على    حماس   ة 
القاهرة دعت ضيوفها إلى المحافظة على باهتة«، بل إن  الفلسطينية    »جاءت  حالة الهدوء في الساحة 

تَ  الذي  الوفد  التي سُتجرى غدًا. وكان  انتهاء االنتخابات األميركية  الخارج )صالح حتى  قيادة  شّكل من 
القطاع ) الرشق( ومن  الحية وروحي  العاروري وعزت  مشتهى( يريد من المصريين الضغط على  خليل 

َيسْ  لم  التي  التهدئة  تفاهمات  لتنفيذ  لكن  االحتالل  الفقيرة،  لألسر  القطرية  المنحة  إدخال  سوى  منها  رِّ 
طلبات أخرى مثل مّد غزة بالغاز الطبيعي تحتاج إلى المصريين نقلوا للفلسطينيين أن االحتالل أبلغهم أن 

ذل مع  إلى  سنوات.  إشارة  وفي  رأسها  ك،  وعلى  العامة«،  »المخابرات  قيادة  الوفد  التقى  األجواء،  تليين 
 اللواء عّباس كامل.رئيس الجهاز، 
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 حقيقيًا، بل  على صعيد الملفات األخرى، كالفتح الدائم لمعبر رفح والمصالحة، لم تحرز الزيارة اختراقاً 
اجهم الشديد من إدخال تركيا على خّط  مصريون إبداء انزعُعّلق األمر باالنتخابات األميركية. وإذ أعاد ال

طل مع  الكامل  توافقها  »حماس«  أكدت  بين  المصالحة،  جديد  واتفاق  ثنائي  اجتماع  عقد  »فتح«  ب 
العامين، األمناء  لقاء  في شأن  الحال  وكذلك  القاهرة،  في  من    الحركتين  واضحًا  رّدًا  تلقى  أن  دون  من 

 ع األمني في سيناء.. بطت مجّددًا بالوضالمصريين. أما قضية »رفح« فرُ 
لوفد »حم القاهرة،  شّددت  فقد  المصرية،  المطالب  إلى  إلى وبالعودة  االنجرار  عدم  اس«، على ضرورة 

تتخلّ  مواجهة  إلى  يذهب  قد  أنه  أبلغها  العدّو  بأن  ُملّوحًة  حاليًا،  قادة التصعيد  اغتياالت ضّد  لها سلسلة 
 المقاومة السياسيين والعسكريين. 

 2/11/2020، األخبار، بيروت
 

 السيسي وعباس يبحثان "عملية السالم" و"هدوء غزة" وإتمام المصالحة
، من القاهرة: استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  1/12/2020الشرق األوسط، لندن،    ذكرت 

االتحادي  بقصر  اأمس،  وأشار  فلسطيني.  وفد  على رأس  عباس،  الفلسطيني محمود  الرئيس  لمتحدث ة، 
باس مستجدات الرسمي  آخر  تناول  اللقاء  أن  إلى  بيان،  في  راضي،  باسم  السفير  المصرية،  الرئاسة    م 

أن »القضية   تأكيده  المصري  الرئيس  ونقل عن  الشرق األوسط،  السالم في  الفلسطينية وعملية  القضية 
قف  ان، إلى ثبات المو تظل لها األولوية في السياسة المصرية«. ولفت السيسي، بحسب البيالفلسطينية س

ال تجاه  الفلسطينية  واالختيارات  للمواقف  الكامل  مصر  ودعم  القضية،  تجاه  السياسية،  المصري  تسوية 
واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفق مرجعيات  

الت تتطلب  الحالية  المرحلة  أن  التأكيد على  الدولية، مع  الالشرعية  وتكثيف كل  العربية من  كاتف  جهود 
التش مواصلة  على  التوافق  وتم  السالم.  عملية  مفاوضات  استئناف  بين  أجل  المكثف  والتنسيق  اور 

ا حلحلة  نحو  سعيًا  المقبلة،  الفترة  من خطوات خالل  سيتم  ما  متابعة  أجل  من  الراهن  الرئيسين  لوضع 
 بالعودة إلى مسار المفاوضات.

لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، حيث أوضح الرئيس السيسي    اض الجهود المصريةكما شهد اللقاء استعر 
دائماً  المصرية  التحركات  وتحسين    أن  الفلسطيني  الشعب  واستقرار  أمن  على  الحفاظ  تستهدف  ما 

بالق واالقتصادية  والمعيشية  اإلنسانية  عملية  األوضاع  إلتمام  جهودها  في  مستمرة  مصر  وأن  طاع، 
ر رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، بما ُيحقق  وافق سياسي في إطاالمصالحة وتحقيق ت

 لشعب الفلسطيني. وحدة الصف ومصالح ا
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عباس،  ، من القاهرة: أشاد الرئيس  30/11/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(،  وأضافت  
لحرية واالستقالل،  م حقوق شعبنا في اخالل االجتماع، بمواقف جمهورية مصر العربية ودورها في دع 

 وأهمية االستمرار بالسعي نحو تحقيق السالم العادل والشامل.
 
 بين المخابرات المصرية واألردنية في رام هللا  تحثأبرز الملفات التي بُ ": القدس العربي"

ورا من  الهدف  يكن  إلى  لم  واألردنية،  المصرية  العامة  المخابرات  جهازي  رئيسي  زيارة  ولقاء ء  رام هللا 
نقسام، التي  رئيس محمود عباس، مقتصرا على بحث ملف االنتخابات الفلسطينية، ودفع جهود إنهاء االال

  توسطت فيها مؤخرا بلداهما. 
قاهرة وعمان في هذا السياق وكشفت مصادر عليمة أن الملف السياسي والتحركات األخيرة لكل من ال

وألمانيا. فرنسا  مع  بالتنسيق  “نكهةو   تجري  للزيارة  تحدثت   سياسية”،  كان  التي  المصادر  تربط  حيث 
وبينلـ الزيارة،  هذه  بين  العربي”،  يعرف   “القدس  بات  لما  أيام،  قبل  القاهرة  في  عقد  الذي  االجتماع 

، واألردني أيمن الصفدي، والفرنسي جان  بـ”مجموعة ميونخ”، وجمع وزراء خارجية مصر سامح شكري 
ألمانيا هايكو  إيف لودريان، ووزير خارج  تنسيق ثالثي عربي، يشمل   ماس.ية  الحديث هنا عن  ويدور 

وقف موحد تجاه العملية السياسية، لطرحها على الرئيس األمريكي جو  فلسطين واألردن ومصر، لتحديد م
ويوضح مصدر سياسي مطلع لـ”القدس    ألبيض بعد أيام قليلة.في البيت ابايدن، الذي يستعد لتقلد الحكم  

الفلس  العربي” القيادة  السياسية  أن  بالتحركات  عالقة  وعمان  للقاهرة  يكون  أن  على  توافق  التي  طينية 
بحكم عالقاتهما الدبلوماسية القائمة مع تل أبيب، إال أنها ترفض أن تدخل على الخط الدول    المنتظرة،

أبرم التي  الحاالعربية  سياساتها  مالئمة  لعدم  إسرائيل،  مع  تطبيع  اتفاقيات  مؤخرا  الطموح  ت  مع  لية، 
 ة. فلسطيني، وعملهم مؤخرا بعيدا عن التوافق العربي، على إبرام اتفاقيات تطبيع مجانيال

 18/1/2021، القدس العربي، لندن
 

 مصر تستضيف حوار االنتخابات الفلسطينية األسبوع المقبل 
الدعوا فيوجهت مصر  القاهرة،  إلى  الحضور  أجل  الفلسطينية، من  للفصائل  الرسمية،  من    ت  السابع 

بإجراء الشهر   شرف  ميثاق  توقيع  أجل  من  يليه،  الذي  اليوم  في  شامل  وطني  حوار  وبدء    الجاري، 
بنتائجها. الفلسطينية في موعدها وااللتزام  وأكدت حركتا فتح وحماس تلقي الدعوات، أمس،   االنتخابات 

 فصياًل مدعوًا للمشاركة. 14من بين 
  2/2/2021، الشرق األوسط، لندن
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 ردن تضغطان على عباس لمصالحة دحالن قبل االنتخابات ": مصر واأل 21عربي "
مصر واألردن تمارسان ضغوطا على رئيس السلطة الفلسطينية محمود قال مصدر دبلوماسي عربي؛ إن  

دحال محمد  اللدود  خصمه  مع  التصالح  أجل  من  في  عباس  حاليا  والمقيم  فتح  حركة  من  المطرود  ن 
 قبل االنتخابات لتالفي فوز حركة حماس.   تتم هذه المصالحة اإلمارات، وتريدان أن

"، فإن التقدير لدى مصر واألردن هو أن الخالف 21ـ"عربيوبحسب التفاصيل التي سردها الدبلوماسي ل
وتفتيت الحركة، وهو ما سيجعل حركة  بين عباس ودحالن سوف يؤدي إلى تشتيت أصوات حركة فتح  

 لحماس في االنتخابات المقبلة.   ا ُيهدد بفوز جديد حماس تستفيد منه انتخابيا، م
"عربي من  طلب  الذي  المصدر  اسمه،21وكشف  نشر  عدم  األردنية    "  المخابرات  مديري  "زيارة  أن 

س محمود عباس، كانت تصب  والمصرية في السابع عشر من الشهر الماضي إلى رام هللا ولقاءهما الرئي
الزيارة   أن  إلى  الفتا  اإلطار"،  هذا  فق في  يومين  بعد  بإجراء كانت  الرئاسية  المراسيم  صدور  من  ط 
 لمجلس الوطني، قبل نهاية العام الحالي. االنتخابات الثالثة: التشريعية والرئاسية وا

االنتخاب بأن  بوضوح  عباس  أبلغا  ومصر  األردن  مخابرات  "مديرا  ظلت  وأضاف:  إذا  تتم  أال  يجب  ات 
األردن   أن  إلى  الفتا  مشتتة"،  فتح  عباسحركة  من  طلبا  تضم    ومصر  موحدة  فتحاوية  قائمة  تشكيل 

 قوية في االنتخابات.  مرشحيه ومرشحي دحالن معا، لضمان أن تكون الحركة 
 7/2/2021"، 21موقع "عربي 

 
 ى تسيير عملية التفاوضشكري: تحقيق المصالحة الفلسطينية سينعكس بصورة إيجابية عل

المصري سامح شكري خال الخارجية  وزير  الطارئة  قال  الجلسة  القضية  ل  إن  العرب،  الخارجية  لوزراء 
ضيفا أن تحقيق المصالحة الفلسطينية سينعكس بصورة  الفلسطينية ستظل على رأس األولويات العربية، م

 إيجابية على تسيير عملية التفاوض. 
«، استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »األونروا  وأكد شكري حرص مصر على 

 رة التكاتف العربي لدعم القضية الفلسطينية. مشددًا على ضرو 
  8/2/2021الخليج، الشارقة، 

 
 بحوارات الفصائل  القاهرة شريكًا ال وسيطاً ": راألخبا"

ٍن أعلن النقاط المّتفق عليها لسير االنتخابات  انتهت حوارات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية ببيا  :القاهرة
المر  عقد  )المزمع  منها  األولى  مدار حلة  اجتماعات على  بعد  وذلك  المقبل،  مايو  أيار/  في  التشريعية( 

تنتهي أّول من أمس.يومين ُأشيعت أخبا مصادر مّطلعة تحّدثت عن شروط    ر حول تمديدها، قبل أن 
مة  قبول بها لالتفاق على جولة جديدة ستنعقد الشهر المقبل في العاصعديدة ُفرضت في اللقاءات، َمّهد ال
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فتح  ا لعبت دورًا فيه أيضًا »جزرة« التسهيالت المصرية قريبًا لقطاع غزة، وعلى رأسها  المصرية. وهو م
الدخول  عند  لها  الفلسطينيون  يتعّرض  التي  المضايقات  بتوّقف  وعد  مع  وانتظام،  باستمرار  رفح  معبر 

متابع   والخروج. في  مباشرًا  دورًا  العامة«  »المخابرات  ستلعب  المقابل،  اتُّفقفي  ما  تنفيذ  بصفة    ة  عليه 
 ن دون استثناء. القاهرة »شريكًا« ال وسيطًا بين الفصائل، وهو أمر وافق عليه الجميع م 

من   الماضي  في  اسُتبعدت  التي  الشخصيات  بعض  أعادت  المصرية  السلطات  أن  المصادر  وتضيف 
تحقيق  مسؤولي   في  أسهم  ما  وهو  الفلسطيني،  بالملّف  المعنّيين  يالمخابرات  خالل  سريع  وَمي  توافق 

يرها اللواء عباس كامل،  االجتماعات التي جرى فيها »إعالء دور القاهرة وجهاز المخابرات، وال سيما مد 
وُّاًل مصريًا  الذي تابع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا مسار المفاوضات«، األمر الذي عكس تح

 في االجتماعات األخيرة.  لماضي، ووصل ذروتهتجاه »حماس« و»الجهاد اإلسالمي« بدأ منذ الصيف ا
 11/2/2021، األخبار، بيروت

 
 ة الستكمال حوار االنتخاباتمصر تدعو الفصائل الفلسطيني

رسميًا دعوات للفصائل  قال المسؤول في حركة المبادرة الوطنية، عائد ياغي، إن القاهرة وجهت    رام هللا:
مؤكدًا أنهم تلقوا دعوة الستكمال الحوار   ، األسبوع المقبل،الفلسطينية من أجل استكمال الحوار الوطني

من الشهر    15يفترض أن تتوجه الفصائل إلى القاهرة يوم  و   من الشهر الحالي.  17و  16الوطني يومي  
 الحالي.

  8/3/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 للوفد األمني المصري لقطاع غزة  زيارة مفاجئة

»حماس«، أمس، في قطاع غزة، بعد زيارة مفاجئة    ن مسؤولين من حركةرام هللا: التقى مسؤولون مصريو 
ا الوفد  ووصل  المصري.  األمني  شمال  للوفد  حانون  بيت  حاجز  عبر  غزة  قطاع  إلى  المصري  ألمني 

النقا إن  األوسط«،  لـ»الشرق  مطلعة  مصادر  وقالت  وإنجاح  القطاع.  المصالحة  على  رّكزت  شات 
اب من )حماس( وتهديد إسرائيل لهم، كما تم التطرق طرق إلى اعتقال نو االنتخابات. وأضافت أنه »تم الت
االتفاق تم  ما  بكل  االلتزام  على    إلى  اإلشراف  كيفية  ذلك  في  بما  الفصائل(،  )لقاء  القاهرة  في  عليه 

بالنتائ  وااللتزام  غزة  قطاع  في  في  االنتخابات  االنتخابات  إجراء  نقاش  تم  فقد  المصادر،  وحسب  ج«. 
لى إسرائيل من أجل السماح بذلك. وأكدت المصادر أن الزيارة ال  لب من مصر الضغط عالقدس، وطُ 

ا تبادل  بملف  »يتدخل  تتعلق  وأضافت:  األمر.  حول  مستمرة  مشاورات  هناك  كانت  وإن  ألسرى، 
بين الفينة واألخرى. لكن موقف )حماس( واضح وأبلغته    المصريون بقوة في هذا الملف وتوجد مباحثات 

أك أنه لنللوسطاء  يفرج عن أسرى إال    ثر من مرة،  ولن  المطلوب،  الثمن  تكون هناك صفقة من دون 
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في الملعب اإلسرائيلي«. وحسب المصادر، فإن الوفد ناقش أيضًا العالقات الثنائية    مقابل أسرى. والكرة
 يغادر بعد ساعات قليلة.واحتياجات القطاع، قبل أن  

 7/4/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 ة.. تشديد مصري على المصالحة واإلعمار تقي السنوار في غز كامل يل
ع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل  ، من غزة: اجتم31/5/2021،  الجزيرة.نتذكرت  

سؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية  مع قيادة حركة )حماس( في غزة وأطلعها على مباحثاته مع الم
لقطاع المحاصر. والتقى كامل رئيس "حماس" في غزة يحيى  ستمرت عدة ساعات لفي رام هللا، في زيارة ا

ا  الحركة في  وقيادة  التقى في  السنوار  مدينة غزة، كما  "المشتل" غربي  بفندق  اجتماع مغلق  لقطاع في 
 الفلسطينية في المدينة. اجتماع آخر ممثلين عن "حماس" والفصائل 

ن اللقاء بين كاملووصفت مصادر قريبة من "حماس" للجزيرة  بأنه    ت  والوفد المرافق له وقيادة الحركة 
ة الطرفين، والذي ظهر بشكل جلي أثناء الحرب اإلسرائيلية  كان "حميميا" وعكس التطور الالفت في عالق

 برعاية مصرية.األخيرة على غزة التي انتهت باتفاق وقف إطالق نار  
إطالق النار، وإعادة إعمار    تتعلق بتثبيت وقف  ملفات رئيسية  3وتركزت مباحثات كامل مع حماس على  

إ إضافة  األسرى،  وتبادل  اإلسرائيلية،  الحرب  دمرته  على  ما  القاهرة  بحرص  مرتبطة  أخرى  مسائل  لى 
 إعادة إحياء مسار المصالحة وإنهاء االنقسام. 

ن  جزيرة نت إن الوزير المصري وضع حماس في صورة المساعي المصرية موقالت مصادر موثوقة لل
اق وقف إطالق النار إلى تهدئة طويلة تسمح بحالة من األمن واالستقرار والشروع في  أجل الوصول باتف

إعادة   ملف  في  أساسيا  شريكا  ستكون  السلطة  أن  "حماس"  لقيادة  كامل  وأكد  اإلعمار.  إعادة  عمليات 
إعادة    ور إلى غزة من أجلالبوابة" التي ال يمكن للقاهرة أو المجتمع الدولي تجاهلها للمر اإلعمار، وهي "

 اإلعمار. 
ئا من هذه األموال، وما تريده  وبحسب المصادر، فإن "حماس" أكدت للوزير المصري أنها ال تنتظر شي 
 هو "السرعة والشفافية" في عملية إعادة اإلعمار وإدارة أموال المساعدات. 

تع  وبحث  الذي  المصالحة  مسار  إلى  العودة  مسألة  "حماس"  قيادة  مع  الرئيكامل  قرار  إثر  س طل 
 أيار الجاري.مايو/ 22الفلسطيني محمود عباس تأجيل االنتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 

القاهرة   استعداد  غزة  في  "حماس"  وقيادة  عباس  الرئيس  على  طرح  كامل  أن  نت  الجزيرة  وعلمت 
 ة لقاءات لألمناء العامين للفصائل بغية استئناف جهود المصالحة.الستضاف
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السياق،   هذا  االجتماع  وفي  عقب  مؤتمر صحفي  في  غزة  في  "حماس"  رئيس  نائب  الحية  خليل  قال 
صري "ناقشنا عدة ملفات، أهمها ضرورة إلزام االحتالل بوقف عدوانه في غزة والقدس والشيخ  بالوزير الم

 كامل". سطين، ولجم المستوطنين عن أبناء شعبنا، ورفع الحصار عن غزة بالجراح وجميع أماكن فل
ادة ة، فإن مصر تتفهم موقف "حماس" الرافض لربط ملف تبادل األسرى مع إسرائيل بملفي إعووفقا للحي 

اإلعمار والتهدئة أو أي ملفات أخرى "فهو ملف مستقل"، وأكد "نحن في ظروف أفضل، واألشقاء في  
 وراق جديدة للضغط على االحتالل". مصر لديهم أ

القاهرة تسعى إلى إنجاز صفقة مماثلة  من حماس للجزيرة نوفي وقت سابق، أكد مصدر قريب   ت أن 
فراج حماس عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته  ، وتضمنت إ2011لتلك التي رعتها في عام 
 أكثر من ألف أسير فلسطيني.  ، مقابل تحرير إسرائيل2006الحركة في يونيو/حزيران 

لندن،  وأضافت   كامل شدد ، من رام هللا،  1/6/2021الشرق األوسط،  بأن  أمس  أفيد  كفاح زبون:  عن 
واإلعم  المصالحة  على  غزة  لقطاع  زيارته  لـ»الشرق خالل  غزة،  في  مطلعة  مصادر  قالت  فيما  ار، 

اتفاق   لدفع  استعدادها  له  أكدت  }حماس{  حركة  قيادة  إن  لألمام  األوسط«،  إسرائيل  مع  تبادل  لصفقة 
هزة فعاًل، لكن شرط أال يكون ذلك مرتبطًا بأي ملف ا كانت إسرائيل جا وإنجازها أيضًا في وقت سريع، إذ 

كان كامل قد وصل إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر بيت حانون  آخر بما في ذلك ملف اإلعمار. و 
ولى التي يزور فيها كامل قطاع غزة منذ توليه  )إيرز( وسط إجراءات أمنية مشددة. وهذه هي المرة األ 

 .  2018منصبه عام 
بوقالت   مصادر 1/6/2021يروت،  األخبار،  من  »األخبار«،  علمت  المدهون:  رجب  عن  غزة  من   ،

دة حضرت اللقاء، أن الفصائل أبلغت كامل بأهمية العمل على تثبيت وقف إطالق النار  فلسطينية متعدّ 
يج بما  ارتباطه  قاعدة  سعلى  المدينة  في  االستفزازات  إلى  العودة  وأن  المحتلة،  القدس  في  تفّجر  ري 

األ تصريحاألوضاع،  بأّي  المصري  الوفد  يدلِّ  لم  وبينما  له.  كاماًل  تفّهمًا  الضيف  أبدى  الذي  ات،  مر 
علمت »األخبار«، من المصادر أن كامل طلب »االستمرار في حالة الهدوء وضبط المنطقة الحدودية 

واء، بما في التي ُتوّتر األج  إلى االشتباك«، مؤكدًا أن الوفد »سيعمل على تذليل كّل العقبات   لمنع العودة
نسانية والمعيشية في غزة، ذلك الوضع في القدس«. كما أكد »وجود إرادة مصرية لتحسين األوضاع اإل 

رة الوفد، وضع كامل  وإعادة إعمار ما تّم تدميره، وضمان الهدوء والحياة الكريمة للسّكان«. وقبيل مغاد 
 اع بتبّرع من مصر.حّي سكني وسط القطووفد من قيادة »حماس« الحجر األساس إلنشاء 

 
 اء االنقسام دعو الفصائل الفلسطينية الجتماع في القاهرة لبحث إنهي السيسي
ع  وجهت الحكومة المصرية، أمس، الدعوة إلى الفصائل الفلسطينية لالجتما:  محمد نبيل حلمي  -  القاهرة

وقالت مصادر    م«.وات إنهاء االنقسافي القاهرة؛ بهدف »االتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني وخط
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اع األسبوع المقبل في القاهرة، برعاية  رسمية، إنه تمت دعوة األمناء العامين للفصائل الفلسطينية لالجتم
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس. 

را نيوز«، بأن  ة مع فضائية »إكستح السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، خالل مداخلة هاتفيوصر 
و  المقبلة،  األيام  الفلسطينية خالل  الفصائل  اجتماعات  ستستأنف  لألمناء  مصر،  اجتماع  هناك  سيكون 

 العامين بالفصائل كافة عبر الفيديو من أجل وضع الترتيبات النهائية.
 2/6/2021، ط، لندنالشرق األوس

 
 ف بين فتح وحماسالخال راإلعمار فجّ مسار المصالحة وملف ال الحوار: تأجالقاهرة 

ررت تأجيل الحوار إلى أجل غير  رائد موسى: قال مصدر مصري موثوق للجزيرة نت إن القاهرة ق  - غزة
اقف فتح وحماس". مسمى، ألن "فرص النجاح ضعيفة، وقد تكون معدومة، نتيجة الفجوة الواسعة بين مو 

ك الذي  الفلسطيني  الوطني  الحوار  انطالفقد أرجأت مصر  المقرر  األسبوع  ان من  القاهرة مطلع  في  قه 
برات العامة المصرية راعي الحوار. لكن مصادر المقبل، والسبب المعلن "انشغاالت خاصة" بجهاز المخا 

لحقيقي يعود إلى عدم التوصل إلى مصرية وفلسطينية متطابقة كشفت للجزيرة نت عن أن سبب التأجيل ا
هاية الحوار. وقال مصدر مصري موثوق للجزيرة نت  شر إلى اتفاق في ن"أرضية مشتركة" بين الفرقاء تؤ 

أجل غير مسمى، ومن دون تحديد موعد آخر لعقده، "والسبب أن   إن القاهرة قررت تأجيل الحوار إلى
النجاح ضعيفة، العامة وجد أن فرص  المخابرات  بين   جهاز  الواسعة  الفجوة  نتيجة  تكون معدومة،  وقد 

 مواقف فتح وحماس".
أن مصر كانت حريصة على عقد الحوار والوصول إلى    -ذي فّضل إخفاء هويتهال-وأضاف المصدر  

في ترتيب البيت الفلسطيني والتفرغ إلصالح ما دمرته الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة،    اتفاق يساعد 
 بأي انشغاالت مصرية خاصة.   وال عالقة للتأجيل

ان بمسار المصالحة وملف اإلعمار، إضافة  ين أساسيتين تتعلقوتركز الخالف بين الحركتين على نقطت
فصائل للمشاركة في أعمال الحوار،    3معتاد" على دعوة  إلى مسألة هامشية ترتبط "باعتراض فتحاوي  

 بحسب المصادر.
المصال ملف  في  البحث  يبدأ  أن  حماس  على  وتريد  التحرير،  منظمة  في  ممثال  الهرم"،  "رأس  من  حة 

شباط الماضي وإجراء انتخابات متتالية تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسية ثم    اير/ودة إلى اتفاق فبر اعتبار أن الع
االنتخابات  المجل بتأجيل  منفرًدا"  "قراًرا  عباس  محمود  الرئيس  اتخذ  بعدما  ممكنة،  تعد  لم  الوطني  س 

 أيار الماضي.  مايو/ 22كانت مقررة في التشريعية التي 
تخابات بالمجلس الوطني بهدف إعادة ترتيب منظمة  مصري أن تبدأ االنوطرحت حماس على الراعي ال

لل حقيقيًّا  ممثاًل  لتصبح  أو  التحرير  والرئاسية،  التشريعية  االنتخابات  إجراء  ثم  ومن  الفلسطيني،  شعب 
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ويعق  بالتزامن،  الثالثة  االنتخابات  وفق إجراء  الصالحيات،  بكافة  تتمتع  وطنية  وحدة  تشكيل حكومة  بها 
 ر.المصاد 

تشكيل "هيئة خاصة" مؤلفة من شخصيات مهنية،    -ب مصادر فلسطينية ومصرية حس-وتطرح حماس  
أ  تمانع  إعادة  وال  عملية  تتولى  قطري،  وبإشراف مصري  فيها،  ممثل  للسلطة  يكون  اإلعمار لضمان  ن 

  حركة حماس بالسعي ألن تكون  -فضل عدم ذكر اسمه-ؤول من حركة فتح  واتهم مس السرعة والشفافية.
كما  -دة  يًكا"، وأنها جاءت إلى القاهرة هذه المرة بصورة مغايرة كليًّا عن سابقاتها، معتق"بدياًل وليست شر 

 أن "المعادلة تغيرت لصالحها بعد العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة".  -قال
نتخابات  يير "مسار المصالحة"، ودافع وفدها في القاهرة عن قرار تأجيل اال ورفضت فتح بشكل قاطع تغ

ة  ة حتى ضمان أن تجرى في القدس كما في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الظروف الحاليالتشريعي 
وقالت مصادر فلسطينية    سة من جانب إسرائيل.غير مواتية للتغيير في ظل ما تتعرض له المدينة المقد 

ف اإلعمار وباقي  إن فتح عرضت تشكيل حكومة وحدة تتولى اإلشراف على مل  -لجزيرة نت ل-ومصرية  
ما على  الكامل  الفلسطينية  السلطة  بإشراف  وتمسكت  بشأنها،  التوافق  سيتم  التي  اإلعمار  لملفات  لف 

 ورفض أية مقترحات بديلة. 
 10/6/2021نت، الجزيرة.

 
 نقسام وإنقاذ "إقامة الدولة" موسى: فلسطين أمام فرصة أخيرة إلنهاء اال عمرو 

ال موسى: إن فلسطين تعيش في الساعات األخيرة    عربية السابق عمروقال األمين العام لجامعة الدول 
ا الدولة  إقامة  فرصة  تبدد  موقف  وتحقيق  إلنقاذ  االنقسام  بإنهاء  فلسطيني  موقف  عبر  لفلسطينية، 

إقامة الدولة الفلسطينية تضاءلت أكثر المصالحة. وأضاف موسى في كلمة له خالل ورشة، أن فرصة  
 ب.لسابق دونالد ترامفي عهد الرئيس األمريكي ا

د الفلسطينيون الفرصة  وتابع أنه إذا لم تتحقق المصالحة والوحدة الفلسطينية خلف موقف موحد "فقد يفق 
جميع صدم وال يزال  األخيرة في إقامة الدولة الفلسطينية وننتقل لخيار الدولة الواحدة"، مشيرا إلى أن "ال

ض عن أي فريق يمثل الفلسطينيين،  أدى إلى سؤال البعمصدوما من االنقسام الفلسطيني المؤسف، الذي 
الفلسطينية التي يجري الحدي ث عنها". وأوضح موسى الذي عمل وزيرا للخارجية  وأيهما سيشكل الدولة 

الفلسطي الموقف  أن  مبارك،  حسني  الراحل  الرئيس  عهد  في  هما  المصرية  كبيرين،  تحديين  يواجه  ني 
 ة االحتالل.نقسام يمكن معالجاالحتالل واالنقسام، وإذا عولج اال 

 26/7/2021، فلسطين أون الين
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 :ثالثًا: األردن

 ة أردنية إماراتية لمنع حماس من الفوز باالنتخابات "عربي بوست": خطة مصري 
الرئ اجتماع  أن  بوست"  لـ"عربي  أردنية مطلعة  بالعاهل  ذكرت مصادر  السيسي  المصري عبدالفتاح  يس 

ه الرئيسي  هدفه  كان  ااألردني  مسألة  مناقشة  بالسلطة و  والدفع  القادم،  السياسي  الفلسطيني  لواقع 
 دًا للدخول في مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي. الفلسطينية لتجديد مؤسساتها تمهي

تكرار إعادة  من  شديدًا  تخّوفًا  األردن  يبدي  المصادر،  الفلسطينية    2006سيناريو    وبحسب  لالنتخابات 
احتم  من  وتحديدًا  حالقادمة،  حركة  صعود  المشهد  الية  وتتسيد  لتعود  التشريعية،  االنتخابات  في  ماس 

عب الملك  وطلب  القادم.  الخصوص، السياسي  بهذا  عملية  إجراءات  اتخاذ  المصري  الرئيس  من  دهللا 
 حكومة قادمة.تضمن عدم وصول حماس إلى السلطة من جديد وتشكيل 

ا أّن  بوست"،  لـ"عربي  المصادر  أشارت  الخصوص،  الضغط على حركة    ألردن طلب من مصروبهذا 
شباط، لخوض   في شهر فبراير/  حماس في جولة المفاوضات القادمة للمصالحة، التي تستضيفها القاهرة

 االنتخابات بقائمة مشتركة مع حركة فتح، لضمان السيطرة على نتائج االنتخابات. 
تخابات صفوفها وخوض االن وفي حال رفضت حماس هذا األمر فسيتم الضغط على حركة فتح لتوحيد   

، أو تحقيق نسبة عالية  بكتلة فتحاوية متماسكة، حتى يتم قطع الطريق على حماس بالفوز في االنتخابات 
 . 2006فيها كما كان عام 

 20/1/2021موقع عربي بوست، 
 

 نية تطالب بإجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني شخصية أردنية من أصول فلسطي 30
قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس جهاز المخابرات نحو أسبوعين، است مؤيد باجس: قبل  

عباس   المصرية  المجلس  العامة  بانتخابات  يتعلق  فيما  للتنسيق  حسني،  أحمد  األردني  ونظيره  كامل، 
إذ يضم األردن على المقبلة،  العالم. وقبل عدة    الوطني  الفلسطينيين حول  أكبر نسبة لالجئين  أراضيه 

، ال تزال مسألة مشاركة الفلسطينيين باألردن غير محسومة، ولم يصدر أي بيان  ور من االنتخابات شه
 ن عّمان أو السلطة الفلسطينية حول ذلك.رسمي م

األوسط الشرق  دراسات  مركز  انتخابامدير  بإقامة  شّكك  الحمد،  جواد  الوطني ،  المجلس  أعضاء  ت 
"؛ 21صائل. وقال الحمد في حديث لـ"عربيبالتوافق بين الفالفلسطيني، مرجحا أن يتم اختيار األعضاء  

الفل الفصائل  ستجمع  التي  القاهرة  حوارات  اختيار  إن  على  بينها  فيما  اتفاقا  ستشهد  أيام،  بعد  سطينية 
 نهاية آب/ أغسطس المقبل. أعضاء للمجلس الوطني، ومن ثم لن ُتقام انتخابات في 
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للدرا القدس  مركز  عام  مدير  أّيد  عر بدوره،  السياسية،  انتخابات  سات  إقامة  عدم  احتمالية  الرنتاوي  يب 
ي"؛ إن "ممثلي الشتات سيجري اختيارهم بالتعيين وفقا لمبدأ  المجلس الوطني. وقال في حديث لـ"بي بي س

 المحاصصة"، في إشارة إلى المحاصصة بين الفصائل.
"المستو  إن  عياصرة؛  عمر  األردني  والبرلماني  السياسي  قال  المبدوره،  األردنية  )السياسية  يات  ختلفة 

ات القادمة". وأضاف في مقال رأي، واألمنية( مهتمة بتطورات المصالحة، ومشدودة أكثر لنتائج االنتخاب
ال في  التوازن  لنقطة  أقرب  سيكون  وفتح،  حماس  عليه  اتفقت  الذي  "التحقيب  أما  أن  الفلسطيني،  مشهد 

 فتح اتصاالت مبكرة مع كل األطراف".كما أنه مطالب ب األردن فمطالب بالتعامل بمرونة مع النتائج،
طالبت   يومين،  فل  30وقبل  أصول  من  أردنية  الفلسطيني،  شخصية  الوطني  المجلس  رئاسة  سطينية، 

صة بين الفصائل، مضيفا: "لم يعد بإجراء انتخابات جديدة للمجلس. وحذر البيان من تكرار مبدأ المحاص
مة، ولم يعد مقبوال أبدا التذرع بعدم إمكانية إجراء ة والحزبية القديهناك أي مسوغ للمحاصصة الفصائلي

ي في األردن والدول العربية وبقية دول العالم، وكلها دول تعترف رسميا  انتخابات لعضوية المجلس الوطن
 ا السفارات والممثليات والمكاتب".  بمنظمة التحرير الفلسطينية وتفتح له

 30/1/2021"، 21موقع "عربي 
 

 :سورية :رابعاً 
 بوحدة الموقف الفلسطيني والوحدة الوطنية يرحب  ائب وزير الخارجية السوري ن

نور عبد الهادي، نائب وزير  أمدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير  طلع: أدمشق
السو  الفلسطينيةالخارجية  الساحة  في  التطورات  آخر  على  الخميس،  الجعفري،  بشار  خاصة  ري   ،

 ات المقبلة. االنتخاب 
الجعفري، سياسة  أمن جهته،   اإدان  الشعب  بحق  اإلجرامية  العنصرية  مؤكدا موقف سرائيل  لفلسطيني، 

  1967ران عام  دولته المستقلة على خط الرابع من حزي  بإقامةسوريا الدائم بدعم حق الشعب الفلسطيني  
الفل  وعاصمتها القدس وحق العودة. وأضاف: أن سوريا    لوطنية. سطيني والوحدة اورحب بوحدة الموقف 

طين القضية المركزية لألمة العربية، مؤكدا رغم كل ما تعانيه ال يمكن ان تحيد عن سياستها باعتبار فلس
 المنطقة.  أنه بدون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ال سالم في

 18/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 :رخامسًا: قط

 أمير قطر: أكدت لعباس دعمنا للفلسطينيين وأهمية وحدة صفهم
بن   تميم  قطر  أمير  ثانيقال  آل  الداعم   ،حمد  قطر  موقف  عباس  محمود  الفلسطيني  للرئيس  أكد  إنه 

العادلة. الفلسطيني وقضيته  أبو  وف  للشعب  الرئيس  "أكدت لألخ  تميم  الشيح  تويتر كتب  تغريدة على  ي 
خال اليو مازن  لقائنا  لتحقيق  ل  والمؤيد  العادلة،  وقضيته  الفلسطيني  للشعب  الداعم  قطر  موقف  على  م 

أساس المبادرة العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.. كما أكدت على أهمية وحدة  السالم على  
ت أبرز تطورات  جاء ذلك عقب مباحثات عقدها الجانبان االثنين في الدوحة، وتناول  ".الصف الفلسطيني

الفلسطينية. بالقضية  المتعلقة  والمستجدات  فلسطين،  في  مستجدا  األوضاع  الزعيمان  عملية  وناقش  ت 
 السالم في الشرق األوسط.

 14/12/2020، نت.الجزيرة
 

 :سادسًا: تركيا

 إلنجاح االنتخابات الفلسطينية تركيا: مستعدون لتقديم الدعم 
الرئيس محمود عباس البرلمانية والرئاسية   ، مرسوًما ينص رحبت تركيا بإصدار  على إجراء االنتخابات 
وقال بيان لوزارة    معربة عن استعدادها لتقديم الدعم إلنجاحها.المرتقبة في وقت الحق من العام الجاري،  
   ستعداد لتقديم شتى أنواع الدعم من أجل نجاح تلك االنتخابات.الخارجية التركية، السبت، إن تركيا على ا

قراوأكد   أن  القضية  البيان  عن  أقوى  بشكل  الدفاع  سبيل  في  مهمة  خطوة  يشكل  االنتخابات  إجراء  ر 
 الفلسطينية. 

 16/1/2021القدس، القدس، 
 

 للتخلي عن موقفها المعيق النتخابات فلسطين "إسرائيل"تركيا تدعو 
اتفاقيدعت تركيا إسرائيل إلى إنهاء "موقفها المعوق"، وإلى احترا  أرناؤوط:عبد الرؤوف   ة أوسلو  م بنود 

التركية، في بيان:  وقالت وزارة الخارجية    وضمان إجراء االنتخابات في أقرب وقت ممكن.  1995للعام  
ة" التي تعتبرها  إنها تأمل أال يؤثر قرار تأجيل االنتخابات "بشكل سلبي على عملية المصالحة الفلسطيني

 أنقرة ذات أهمية كبيرة. 
 1/5/2021، األيام، رام هللا
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 : باكستان سابعًا:

 بدونها  : القدس جوهر القضية الفلسطينية وال حل للصراع وال انتخابات"علماء باكستان"
ديني  صرح رئيس مجلس علماء باكستان والممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للوئام ال:  باد آاسالم   

القدس، دون  عامة  انتخابات  بإجراء  نقبل  لن  بأننا  األوسط،  للصر   والشرق  حل  مع  وال  الفلسطيني  اع 
وقال في بيان صحفي مشترك    إسرائيل دون القدس، ألن المدينة المقدسة هي جوهر القضية الفلسطينية.

بها يقف مع الشعب عقب لقائه مع السفير الفلسطيني لدى باكستان أحمد ربعي: إن حكومة باكستان وشع
الحرية ومن أجل تحقيق يناضل من أجل  الذي  الوطنية، ونحن نعرف أن  أمنياته وتط  الفلسطيني  لعاته 

 الحرية لها ثمن. 
 27/4/2021، فا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 
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 : الموقف الدولي ادسالفصل الس
 

 :أواًل: األمم المتحدة

 ترحب باإلعالن عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين  األمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش أمين عام األمم المتحدة بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس    رحب :  قنا  –  نيويورك
وذكر أن "إجراء االنتخابات في الضفة الغربية   . االنتخابات   ي محمود عباس، والقاضي بإجراءالفلسطين

عية  وإلضفاء شر   في ذلك القدس الشرقية وغزة سيكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية،  المحتلة، بما
كما أعرب عن    ".متجددة على المؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبان في فلسطين

على أساس  أمله في أن يسهم إجراء االنتخابات في "استئناف العملية نحو حل الدولتين المتفاوض عليه  
". قيات الثنائية والقانون الدوليلة، واالتفا، ووفقا لقرارات األمم المتحدة ذات الص1967خطوط ما قبل عام 

المبذ  الجهود  لدعم  المتحدة  األمم  استعداد  على  أكد  من  كما  الفلسطيني  الشعب  تمكين  أجل  من  ولة 
 ممارسة حقوقه الديمقراطية.  

 2021/1/17الشرق، الدوحة، 
 

 اباتوبإجراء االنتخ "لسالمـ"االدولي يندد باالستيطان ويرحب بمبادرة الرئيس ل المجتمع
ها  رحب المجتمع الدولي، بمبادرة الرئيس محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسالم، والتي عرض:  ويوركني

 .2018شباط/ فبراير عام  20أمام مجلس األمن الدولي، في 
لس االمن الدولي مساء اليوم الثالثاء، لمناقشة مبادرة الرئيس  وندد متحدثون في جلسة مفتوحة عقدها مج

باس  ا للسالم،  بوقف تمرار  إسرائيل  وطالبوا  القدس،  فيها  بما  المحتلة  الغربية  الضفة  في  الستيطان 
 . 2334ية التي تقوض حل الدولتين، وشددوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس االمن اإلجراءات األحاد 

االمن أعضاء مجلس  االنتخابات   ورحب  الرئيس محمود عباس الجراء  الذي أصدره  بالمرسوم  الدولي، 
 لرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني، واكدوا استعداد بالدهم لتقديم الدعم الجرائها. يعية واالتشر 

 ة السالم يحذر من استمرار التوسع االستيطاني ويدعو إسرائيل لوقفه منسق عملي
لعملية السال الخاص  المنسق  المتحدة ورحب  العام لالمم  لالمين  الخاص  الممثل  الشرق األوسط،  م في 

سوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس، لعقد االنتخابات التشريعة والرئاسية والمجلس ، بالمر تور وينسلر
يرا إلى أنها خطوة ضرورية الصباغ الشرعية المتجددة على المؤسسات الفلسطينية، مؤكدا الوطني، مش
 متحدة لعقد االنتخابات الفلسطينية. دعم االمم ال

اضح وهو التوصل لحل شامل ونهائي للصراع على  هدفنا و ممثل المكسيك في مجلس األمن، إن    وقال
 للحياة وفق قرارات مجلس األمن الدولي والمفاوضات. أساس مبدأ الدولتين، اسرائيلية وفلسطينية قابلة
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األمن    وطالب  مجلس  قرار  االس 2334بتطبيق  وأن  عائقا  ،  ويشكل  الدولي  القانون  مع  يتعارض  تيطان 
عل وبناء  مستدام،  لحل  ما  للتوصل  عن   قسبى  الفوري  بالكف  ونطالب  المستوطنات  بتوسيع  نند  فإننا 

بالتقدم في   ورحب  لمباني الفلسطيني لتحسين األوضاع في الميدان.إنشاء هذه المستوطنات، وكذا تدمير ا
 اء انتخابات فلسطينية.الفلسطيني وإجر  -الحوار الفلسطيني

الدولتين يجب أن يبقى قائما، للبقاء على  إن حل    وزير الخارجية النرويجي ايني اريكسن سوريدي،  وقالت 
اك مبادرات للعودة للمفاوضات، وأن السالم بين  سوريدي أن هن  وأضافت   فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

الوقت.واالسرائيليين يستوجب منا مراجعة جهود   نالفلسطينيي  مؤكدة ضرورة االستمرار   نا وان ال نضيع 
الدعم لالونروا لم توفير  الالجئين.واصلة عفي  الى ان يتم حل لقضية  سوريدي على أن    وشددت   ملها 

 ة تقوض حل الدولتين. االنشطة االستيطانية غير القانوني
الم واستئناف المفاوضات وزير خارجية استونيا رين تاماسار، دعم كل الجهود الرامية إلى إحالل الس  أكد 

رارت مجلس األمن ذات الصلة والمرجيعيات  دولي وقحول قضايا الوضع النهائي، استنادا إلى القانون ال
الدولتين، مؤكدة أن ف  2334كينيا ضرورة تطبيق قرار    وأكدت   المتفق عليها. ي أسرع وقت لحماية حل 

 االستيطان أضر باألمن والسالم في المنطقة.
ألمن  زراء ووزير خارجية سانت فيست وجزر جرينادين، خالل كلمته أمام جلسة مجلس ارئيس و   وقال

حقيقية، ال لتجسيد عملية سالم  دولي  مؤتمر  لعقد  عباس  محمود  الرئيس  دعوة  ندعم  إننا  اليوم،    دولي، 
والسعي لالستجابة للمسعى الفلسطيني الذي طال أمده، وقبول فلسطين كعضو كامل في األمم المتحدة 

 نبين. ين الجا ماية السلم واألمن في الشرق األوسط وفي الحدود المقبولة دوليا والمحددة بلح
ي في الضفة  مندوب فيتنام خالل كلمته امام مجلس األمن الدولي، عن قلقه من التوسع االستيطان  وأعرب 

يستحيل بسببه  الغربية، معتبرا انه يشكل انتهاكا لقرارات مجلس األمن ويقوض أمل تطبيق حل الدولتين و 
 اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا. 

من، إنه يجب أن يراعي أي توجه إلحالل أسس السالم احترام حقوق  جلس االمندوب فرنسا في م  قال
تصرف، في إطار دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في إطار حدود واضحة  الشعب الفلسطيني غير قابلة لل

حدود   أساس  على  لها.  والقدس  1967وآمنة  عاصمة  السياسات    وأعرب   الشرقية  إزاء  فرنسا  قلق  عن 
أحادي  الجاناإلسرائيلية  ذات  ة  وأدان في  إلى حل سياسي،  التوصل  يقلل من فرص  النهج  هذا  ب، كون 

الموافقة عل داعيًا إسرائيل  السياق إعالن  الشرقية،  تشييد وحدات استيطانية جديدة في الضفة والقدس  ى 
القر  هذه  عن  العدول  هدم  إلى  عن  والتوقف  تشييد    ونددت   الفلسطينيين.  مبانيارات  باستمرار  النيجر 

 اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة.  ستوطنات الم
تأييد   وجدد  الدولي،  األمن  لدى مجلس  الهند  للسالم مندوب  لعقد مؤتمر  الرئيس محمود عباس  لدعوة  ه 

بال التزام  على  وأكد  فلسطينية،  دولة  إلقامة  واستئناف  للتوصل  الفلسطينية  للقضية  عادل  بحل  ده 
 المفاوضات المباشرة. 
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المتالممل  وشددت  الدولتين.كة  حل  وتأييد  السالم  عملية  من  موقفها  ثبات  على  "في    وأضافت   حدة  أنه 
بح االلتزام  وحدات غياب  بناء  في  قدما  والمضي  عطاءات  طرح  إسرائيل  بقرار  نند  فإننا  الدولتين،  ل 

الشرقية".استيطانية جديدة في   والقدس  الغربية  وتهدد ح  وأكدت   الضفة  قانونية  المستوطنات غير  ل  أن 
 تين.الدول
وضر   أكد  المستقلة،  دولتهم  إقامة  في  الفلسطينيين  حق  الدولي،  األمن  مجلس  في  الصين  ورة  مندوب 

م تكثيف الجهود الحياء عملية السالم والمضي في محادثات على اساس الشرعية الدولية ومبادرة السال
 العربية.

 26/1/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 الستعادة العالقة مع واشنطنلالنتخابات الفلسطينية و  تقدم الدعم "باعيةالر "

،  الفلسطينية  دولية جون كالرك عن استعداد الرباعية لدعم سير االنتخابات أعرب رئيس بعثة الرباعية ال
العال استعادة  جهود  تنموية،  وتسريع  مشاريع  تنفيذ  دعم  جانب  إلى  المتحدة،  الواليات  مع  الثنائية  قات 

رئيس  جاء ذلك خالل لقائه    ي تستهدف قطاعات الطاقة والمياه، مع إعطاء أولوية لقطاع غزة.اصة التخ
 في رام هللا.  راء الفلسطيني محمد أشتية، أمسالوز 

 16/2/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 نتخابات الفلسطينية العامة دعم أممي إلجراء اال 
في الشرق األوسط، تور وينسالند، األربعاء، دعم  السالم  لندن: أكد مبعوث األمم المتحدة الخاص لعملية  

 بعد ثالثة أشهر.  إجراء االنتخابات الفلسطينية العامة المقررة
ببذل الجهود لتمكين  وتعهد خالل اجتماعه مع رئيس لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر،  

 لدولية. اللجنة من إجراء العملية االنتخابية وفقًا للمعايير ا
 25/2/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 ترسيخ الوحدة الوطنية  لة وينسالند لمجلس األمن: االنتخابات الفلسطينية المقبلة فرص

فلسطين،   في  الوضع  حول  الدولي  األمن  لمجلس  الدورية  إحاطته  خالل  الخاص القدس:  المنسق  قال 
خابات المقبلة في فلسطين فرصة جيدة ن االنتلعملية السالم في الشرق األوسط تور وينسالند، الجمعة، إ
تمرار األمم المتحدة والمجتمع الدولي في لعب  وخطوة حاسمة نحو إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية، مؤكدًا اس

ددًا على وجوب إجراء االنتخابات في جميع أنحاء  دور نشط في دعم العملية االنتخابية الفلسطينية، ومش
بم المحتلة،  الغربية  فيها  الضفة  الشرقية، وقطاع غزة دون استثناء. موضحًا أن معدل تسجيل  ا  القدس 

لالنتخاب المرتفع  جهة  الفلسطينيين  من  إجرائها.  لدعم  الفلسطيني  الشعب  من  مدوي  إيجابي  رد  هو  ات 
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ة أحادية الجانب على األرض تؤدي إلى تقويض إمكانية إقامة دولة أخرى، أكد أن الخطوات اإلسرائيلي
حياة ومتواصلة جغرافيًا، وتدفع األطراف بعيدًا عن الحوار البناء وعن عملية التسوية.  ابلة للفلسطينية ق

أ ودعمه  وأكد  المفاوضات،  مسار  إلى  العودة  على  الطرفين  مساعدة  على  "يركز  الدولي  المجتمع  ن 
 نا".حة كورو الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك فيما يتعلق باالستجابة لجائ المستمر للشعب 

 26/2/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 شيحات للمجلس التشريعي الفلسطيني ترحيب أممي بإكمال تقديم التر 
لعملية السالم   المتحدة  الخاص لألمم  المنسق  المحتلة: رحب  تور وينسالند،  القدس  الشرق األوسط  في 

شريعي الفلسطيني إلى اللجنة المركزية لالنتخابات. جلس التبإكمال تقديم طلبات الترشيح النتخابات الم
 يعد خطوة مهمة على مسار االنتخابات الفلسطينية.  وقال في تصريح مكتوب، يوم الخميس، إن ذلك

االنتخاب  العملية  احترام  إلى  األطراف  جميع  اآلليات ودعا  عبر  سلمي  بشكل  خالفات  أي  و"حل  ية، 
 القانونية الرسمية". 

ممي "إن إجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في جميع أنحاء األرض الفلسطينية  ؤول األوقال المس
ي ذلك القدس الشرقية، خطوة مهمة باتجاه تجديد شرعية المؤسسات الوطنية وإعادة الوحدة المحتلة، بما ف

 ". لسطينية وتحديد مسار العودة إلى المفاوضات ذات المغزى لتحقيق حل الدولتينالوطنية الف
 1/4/2021كز الفلسطيني لإلعالم، المر 

 
 لعدم عرقلة االنتخابات "إسرائيل"ميالدينوف يدعو 

نيكو  الشرق األوسط،  دعا  السالم في  لعملية  السابق  األممي  والمبعوث  الدولي  المسؤول  الي ميالدينوف 
سمح لنفسها  أن ال تلسماح بإجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس ومنع عرقلتها، "و إسرائيل ل

 بأن ُتستخدم كذريعة ألولئك الذين يسعون لعرقلة االنتخابات".
سلسلة تغريدات له على حسابه في تويتر باللغة اإلنجليزية، "إن هناك طرقا لضمان  وقال ميالدينوف في  
 بين في القدس، وفًقا للقانون ودون اإلخالل بالسالم والهدوء". مشاركة جميع الناخ

ضر  على  أن  وأكد  وأي  ورة  المنتخبين  المسؤولين  جميع  على  أنه  واضح  بشكل  المدني  المجتمع  يؤكد 
 زام باالتفاقات السابقة بما في ذلك "االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف".حكومة مستقبلية االلت 

  3/4/2021القدس، القدس، 
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 القدس  األمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بالسماح بإجراء االنتخابات الفلسطينية في
يوم )الخميس(، إسرائ المتحدة والدول األوروبية األعضاء في مجلس األمن،  يل  واشنطن: طالبت األمم 
ينية  بالسماح للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية بالتصويت في االنتخابات التشريعية الفلسط 

في   »حراً   22المقررة  االقتراع  يكون  أن  إلى ضرورة  مشيرًة  )أيار(،  وعادالً مايو  لوكالة    وفقًا  وشاماًل«،   
 الصحافة الفرنسية. 

رفض إسرائيل السماح باالقتراع في القدس الشرقية التي  ولدى سؤاله أثناء مؤتمره الصحافي اليومي حول  
إسرائيل عام   دوجاريك: »من  وضّمتها الحقًا،    1967احتلتها  ستيفان  المتحدة  األمم  باسم  المتحدث  قال 

ينيون في أرجاء األراضي الفلسطينية المحتلة، قادرين على المشاركة في هذه  الفلسط  المهّم جدًا أن يكون 
 ة البالغة األهمية«.اآللية الديمقراطي

في المشاركة، جميع   وشّدد على أنه »من المهّم جدًا أن يتمكن من التصويت جميع الذين لديهم الحقّ 
هو الموقف الذي دافعت عنه األمم المتحدة  أن هذا  فلسطينّيي األراضي الفلسطينية المحتّلة«، مشيرًا إلى  

 مخصصة للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.صباحًا أثناء جلسة شهرية لمجلس األمن الدولي كانت  
يرلندا، وهي ثالث دول أعضاء حاليًا  وفي تصريح مشترك بعد هذا االجتماع، طالبت إستونيا وفرنسا وآ

 يكا، بالتمكن من إجراء االنتخابات في القدس الشرقية.يا وبلجفي مجلس األمن وقد انضّمت إليها ألمان
السل »ندعو  األوروبي:  اإلعالن  في  األراضي  وجاء  في  االنتخابات  إجراء  تسهيل  إلى  اإلسرائيلية  طات 
قية، بموجب التعّهدات التي اتخذتها في اتفاقية أوسلو، وتسهيل  الفلسطينية كافة، بما في ذلك القدس الشر 

 يين في كل األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية«.بين دولمشاركة مراق
النّص: »نحن مستع المحتلة  وأضاف  الفلسطينية  األراضي  انتخابات حّرة وعادلة وشاملة في  لدعم  ّدون 

 لشرقية، ونرّحب بااللتزام البناء للفصائل الفلسطينية« في هذا الصدد. كافة، بما في ذلك القدس ا
 22/4/2021دن، نط، لق األوسالشر

 
 ينية نجاز االنتخابات الفلسطإسالم في الشرق األوسط يدعو لدعم منسق عملية ال

لسطينية  نيويورك: قال المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق االوسط تور وينسالند، إن االنتخابات الف
ام  الطريق  لتعبيد  الدولي  المجتمع  من  الدعم  تتلقى  ان  ويجب  تحقيأولوية،  الفلسطينية،  ام  المصالحة  ق 

السال تحقيق  أمام  األفق  وفتح  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  بين  وأوضح والوحدة  األوسط.  الشرق  في  م 
األ لمناقشة  المفتوحة،  الدولي  األمن  أمام جلسة مجلس  كلمته  في  األوسط،  وينسالند  الشرق  وضاع في 

فلسطيني للتحضير لالنتخابات في القدس    أي نشاطاليوم الخميس، عبر تقنية "زووم"، أن إسرائيل تمنع  
كل من يرتكب هذه األعمال. وطالب وينسالند وتقوم باعتقال المرشحين، ويجب أن يكون هناك مسائلة ل
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الكاملة   الحماية  وتأمين  االعتداءات  هذه  كل  وقف  اسرائيل  بضرورة  تحترم  ان  مؤكدا ضرورة  للجميع، 
 النتخابات. اجراء االقانون الدولي الذي ينص على حرية 

 22/4/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 عن التدخل في االنتخابات الفلسطينية  "إسرائيل"ضمان توقف "لجنة فلسطين" تحث على 

الفل الشعب  بممارسة  المعنية  اللجنة  لضمان  دعت  األمن  مجلس  للتصرف  القابلة  غير  لحقوقه  سطيني 
 فلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.ألرض الإجراء االنتخابات في ا

األم مجلس  اللجنة حث  عن  بيان صادر  في  ذلك  إسرائيل  جاء  "وقف  لضمان  الفوري  التدخل  على  ن 
في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، بما  لتدخلها في التحضير لالنتخابات الفلسطينية الديمقراطية 

 ها وممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني".سياسات في ذلك القدس الشرقية، ووقف
 29/4/2021موقع أخبار األمم المتحدة، 

 
 لتسهيل االنتخابات في القدس  "إسرائيل"التحاد األوروبي واألمم المتحدة تدعوان ا

د ديد موعدعا االتحاد األوروبي واألمم المتحدة، أمس، القيادة الفلسطينية إلى تح  ط:عبد الرؤوف أرناؤو 
 جديد لالنتخابات التشريعية بعد أن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، فجر أمس.

منف بيانين  المتحدة وفي  األمم  ومنسق  بوريل،  جوزيف  األوروبي  لالتحاد  األعلى  الممثل  اعتبر  صلين، 
 . لآلمال الم في الشرق األوسط تور وينيسالند، أن قرار تأجيل االنتخابات كان مخيباً الخاص لعملية الس

ا أنحاء  جميع  في  االنتخابات  هذه  إجراء  لتسهيل  إلسرائيل  دعوتنا  "نكرر  أنه  إلى  بوريل  ألرض وأشار 
 الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية".

السال لعملية  الخاص  المتحدة  الشرق األوسط، تور وينيسالند:بدوره، قال منسق األمم  "إن تحديد    م في 
المناس الوقت  وفي  جديد  لالنتموعد  بأن  ب  الفلسطيني  الشعب  طمأنة  في  مهمة  خطوة  سيكون  خابات 

عمها لتعزيز المؤسسات الوطنية الفلسطينية. قد تؤدي فترة عدم  أصواتهم سُتسمع. األمم المتحدة تؤكد د 
 ش".اليقين الطويلة إلى تفاقم الوضع اله

 1/5/2021األيام، رام هلل، 
 
 
 
 
 



 ـــــ الموقف الدوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
 

  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات              487                                           

 : ثانيًا: الواليات المتحدة األمريكية

 إدارة بايدن تنظر بفتور لالنتخابات الفلسطينية  مصادر:
القدس،  ذكرت   عريقات سع  -  واشنطن،  16/2/2021القدس،  العاصمة   :يد  في  مطلعة  مصادر  قالت 

ن ليست متحمسة النعقاد االنتخابات الفلسطينية،  األميركية لـ"القدس" إن إدارة الرئيس األميركي جو بايد 
انعقادها   احتمال  إلى  بالموقف   بفتور،وتنظر  تتمسك  الجديدة  اإلدارة  أن  رسمية  مصادر  أكدت  فيما 

ن الخيار الديمقراطي هو شأن فلسطيني وضرورة " قبول المشاركين  األميركي التقليدي الذي ينص على ا 
ونبذ العنف واإلرهاب واالعتراف بحق إسرائيل في    -أوسلو    -السابقة    في العملية الديمقراطية لالتفاقات 

 . الوجود"
التيارات    وقال السابقة أظهرت قوة  التجربة  ترددًا بشأن االنتخابات، خاصة أن  "إن هناك  مصدر مطلع 

حد  " على  االنتخابات"  التي خسرت  "فتح"  مثل  العلمانية  القوى  شعبية  وتراجع  "حماس"،  مثل  المتشددة" 
 عبيره. ت

واشنطن الذين يعتقدون  اء في  وبحسب المصدر نفسه، فإن إدارة بايدن تنظر إلى تحليالت عدد من الخبر 
 خابات حرة ونزيهة".أن "القوى الوطنية والعلمانية تتجه نحو خسارة أكيدة في حال انعقاد انت

عام الذي يمثله الرئيس  ويقول المصدر إن هؤالء الخبراء يعتقدون أن "أصوات فتح ستتقسم بين المسار ال
الثور  التيار  واآلن،  دحالن،  محمد  ومسار  عباس،  حمحمود  في  القيادي ي  يمثله  الذي  "فتح"  ركة 

االنتخ  سيخوض  أنه  أعلن  الذي  البرغوثي  مروان  المعتقل  والحقيقة  الفلسطيني  كل –ابات،  بحسب 
 ة فتح".أن البرغوثي قادر على جمع أصوات قاعدة متحمسة وقوية في حرك -التقييمات 

المتحدة واألوروبيين ومعظم    واليات ويعتقد المصدر أنه في حال فوز البرغوثي سيشكل ذلك حرجًا كبيرًا لل
فة في نهجها الذي ال يختلف كثيرًا  الدول العربية التي ترى في الرئيس محمود عباس "قوة مألوفة ومعرو 

 عن نهج الدول األعضاء في الجامعة العربية". 
حما "حركة  بما ويضيف:  التأييد  من  الكثير  ولها  ستفوز،  أنها  مقتنعة  االنتخابات  تخوض  أن  تريد    س 

لها توقع ذلك، وفي حال فوزها، فإنها ستسيطر على المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك منظمة يسمح  
ما  رير الفلسطينية، وقد تتراجع عن االتفاقات المبرمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ودول ُأخرى،  التح

 عاية األميركية." حت الر يشكل مأزقًا يعرقل العودة إلى مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة، أو ت
« العبرية، إن إدارة الرئيس  12رام هللا: قال تقرير للقناة الـ»،  16/2/2021الشرق األوسط، لندن،  وأضافت  

توضيحات   عباس،  الفلسطيني، محمود  الرئيس  من  بايدن طلبت  مع األميركي جو  الشراكة  بخصوص 
 حماس في االنتخابات الفلسطينية. 

لمتحدة، تريد االطمئنان، على أن أي حكومة فلسطينية قادمة، يجب أن يات اوبحسب التقرير، فإن الوال
العن  بإسرائيل وتنبذ  تعقب اإلدارة األميركية والسلطة تعترف  بها. ولم  ف وتحافظ على االتفاقيات وتلتزم 
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إنه ال خوف وال قلق  الفلسطينية، فورًا، ع لـ»الشرق األوسط«،  قال  التقرير، لكن مصدرًا مطلعًا  من لى 
التحرير. خال منظمة  مظلة  تحت  تجري  »االنتخابات  أن  مضيفًا،  المسألة،  هذه  حول  صدام  أو  ف 

واضح والمنظمة   »هذا  وتابع:  ذلك«.  وفق  ستتشكل  تشكيلها  يتم  حكومة  وأي  االتفاقات،  بكل  ملتزمة 
ي سبب لفصائل الفلسطينية، فالكل متفق على سحب الذرائع من إسرائيل وعدم إعطائها أللجميع ولكل ا

  لمنع االنتخابات، أو حصار الحكومة القادمة أو التحريض عليها«. وأردف: »بسبب ذلك ال تود حماس
 مثاًل ترشيح أحد لمنصب الرئيس من قبلها. ثمة مسؤولية وإجماع على حماية المشروع«. 

 
 ن": اليد العليا لحماس إذا جرت االنتخابات"معهد واشنط

واشنط "معهد  نشر  المحتلة:  لسياالقدس  االنتخابات  ن  إجراء  أن  إلى  خلص  تحليال  األدنى"  الشرق  سة 
مشيرا بشكل خاص إلى االنقسامات الداخلية في "فتح"، والتي    الفلسطينية سيفرز تفوقا لحركة "حماس"،

 حمود عباس". "قد تتجاوز ما توقعه )رئيس السلطة( م
بالنظ االنتخابات  موعد  تأجيل  عباس  يقرر  أن  التحليل  يستبعد  إلى  ولم  داخل ر  الداخلية  االنقسامات 

يمك  التي  "األضرار  عن  فضال  لخصومه"،  النسبية  "الوحدة  مقابل  معينة  حركته،  نتائج  تلحقها  أن  ن 
  2021ي الوقت ذاته أن "عام بالعالقات الفلسطينية مع الغرب"، بحسب معهد واشنطن. لكن التحليل أكد ف

ميكيات الحالية وتلك التي كانت سائدة قبل عقد الدينا"، على الرغم من أوجه التشابه بين  2006ليس عام  
 ونصف.

و "حماس" في وضع أفضل لخوض االنتخابات، و"إذا فاز  وفي المحصلة، وكما عليه الحال اآلن، تبد 
الحركة   هذه  الم   -أعضاء  الواليات  صنفتها  اإلرهاب  التي  الئحة  على  المجلس    -تحدة  في  بمقاعد 

فس إحياؤه،  أعيد  الذي  السلطة تخّلف  التشريعي  تجاه  األمريكية  السياسة  على  كبيرة  تداعيات  نتائجها 
ق األوسط". وختم بالقول: "لتجنب أي حسابات فلسطينية خاطئة، على  الفلسطينية وعملية السالم في الشر 

 دن أن تراقب عن كثب هذه التطورات وتوضح انعكاساتها الثنائية". إدارة )الرئيس األمريكي جو( باي
  31/3/2021ية، إلخبار وكالة سما ا

 
 ينيقراطية هو أمر يقرره الشعب الفلسطو "الخارجية األميركية": إجراء انتخابات ديم 

انتخابات   "األيام": أكد المتحدث بلسان وزارة الخارجية األميركية، نيد برايس، على أن "إجراء  -القدس  
 ديمقراطية هو أمر يقرره الشعب الفلسطيني". 

يومي في وزارة الخارجية األميركية، الذي وصلت نسخة منه لـ"األيام": "إن  في الوقال في اإليجاز الصحا
 اطية هو أمر يقرره الشعب الفلسطيني".إجراء انتخابات ديمقر 
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لرئيسيين اآلخرين في المجتمع الدولي، كانوا وأضاف: "نالحظ أن الواليات المتحدة، وعددًا من الشركاء ا
أهم بشأن  واضحين  طويلة  فترة  أنمنذ  العنف    ية  بنبذ  الديمقراطية،  العملية  تلك  في  المشاركون  يقوم 

 الوجود". واإلرهاب، واالعتراف بحق إسرائيل في
 طيني".واستدرك برايس: "لكن االنتخابات الفلسطينية هي في النهاية مسألة يقررها الشعب الفلس

"إ وقال:  محتلة،  أرض  هي  الغربية  الضفة  أن  على  األميركي  المتحدث  حوشدد  أن  نها  تاريخية  قيقة 
العام   بعد حرب  الجوالن  الغربية وغزة ومرتفعات  الضفة  احتلت  الضفة  ... ه1967إسرائيل  أن  نعتقد  ل 

 محتلة؟ نعم". 
ينيين بالعيش جنبًا إلى جنب بكرامة  وأضاف: "حّل الدولتين هو بالضبط ما سيسمح لإلسرائيليين والفلسط

 وأمن".
عن التقارير  بشأن  سؤال  على  كنا    75م  تقدي   وردًا  "لقد  برايس:  قال  للفلسطينيين،  إضافية  دوالر  مليون 

للشعب  المساعدة  استئناف  أن  هذا    واضحين  على  الكونغرس  مع  نعمل  ونحن  أولوية،  هو  الفلسطيني 
كية للشعب الفلسطيني بما يتفق مع المتطلبات بموجب القانون  اآلن. سيتم تقديم جميع المساعدات األمير 

 قانون تايلور فورس". ذلك  األميركي، بما في
 أنها اتفاقيات تطبيع. من جهة ثانية، رفض المتحدث استخدام مصطلح "اتفاقيات إبراهيم"، وأصر على 

ات إسرائيل مع العالم  ونفى في محضر اإليجاز الذي وصل "األيام" وجود مبعوث أميركي لمتابعة عالق
الشر   العربي. شؤون  مكتب  في  أشخاص  لدينا  "بالطبع  األوقال:  هذا  ق  في  كثب  عن  يشاركون  دنى 

 الموضوع".
   3/4/2021األيام، رام هللا، 

 
 ال تمانع تأجيل االنتخابات الفلسطينية إذا اضطر األمر  صحيفة القدس: إدارة بايدن 

وت كوم من مصدر مطلع أن إدارة الرئيس األميركي جو  سعيد عريقات: علمت "القدس" د    –  واشنطن
ابات الفلسطينية المقررة في شهر أيار المقبل إذا اضطر الفلسطينيون إلى  النتخبايدن، ال تمانع بتأجيل ا

 تأجيلها.
الذي طلب عدم ذكر اسمه، "بكل تأكيد، الواليات المتحدة تؤيد وتشجع االنتخابات الحرة  وقال المصدر  

شعوب  ل والالشفافة والدورية في كل مكان إن أمكن، كالوسيلة األفضل لمشاركة مواطني الدو والنزيهة و 
في األراضي  في أنظمتهم السياسية المختلفة، وضمان الحريات الديمقراطية والحقوق المدنية، بما في ذلك 

 الفلسطينية". 
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تمال تأجيل االنتخابات بعضًا  ويقول المصدر، "في تقديري، إن إدارة الرئيس بايدن ستنظر بتفهم إلى اح
تا أكثر مواتاة، تصبح فيه التحديات التي ذكرتها ار وقمن الوقت، ولن تمانع إذا قرر الفلسطينيون اختي 

 قيد السيطرة". 
 16/4/2021القدس، القدس، 

 
 طن تؤكد: االنتخابات الفلسطينية هي شأن القيادة وشعبها واشن

لواليات المتحدة أمس، التعليق على احتمال تأجيل االنتخابات  امتنعت ا  عبد الرؤوف أرناؤوط :  -القدس  
 بعد تأكيدها أن االنتخابات هي شأن القيادة والشعب الفلسطيني. طينيةالتشريعية الفلس

نيد برايس، الناطق بلسان   وزارة الخارجية األميركية: "لم يتغير موقفنا من هذا األمر، فقد اتخذت  وقال 
م ثابتًا  موقفًا  والشعب اإلدارة  الفلسطينية  للحكومة  متروك  أمر  هو  ديمقراطية  انتخابات  إجراء  أن  فاده 

فية  طيني لتحديده، األمر ليس متروكًا لنا، ويبقى موقفنا هو أن األمر متروك للفلسطينيين لتحديد كيالفلس
 المضي قدمًا".

مس  األميركية  الخارجية  وزارة  في  اليومي  الصحافي  المؤتمر  في  أكد،  برايس  موقف  ولكن  أن  أمس،  اء 
 لى أنها إرهابية، لم يتغير.نطن عالواليات المتحدة األميركية من حركة حماس، التي تصنفها واش

وض الجهود المبذولة لدفع حل  من جهة ثانية فقد جدد برايس التأكيد على رفض واشنطن ألي خطوات تق
 الدولتين.

 22/4/2021األيام، رام هللا، 
 

 :ودوله ثالثًا: االتحاد األوروبي

 االتحاد األوروبي يؤكد دعمه اتفاق الفصائل وإجراء االنتخابات
ة  عضو اللجن، خالل لقائه  أكد ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف:  رام هللا

لحركة فتح عزام األحمد، أن االتحاد األوروبي سيستمر في مساندة الشعب والقيادة الفلسطينية    لمركزيةا
االحت  في بإنهاء  المتعلقة  سواء  عنها،  وأعلنت  الفصائل  عليها  اتفقت  التي  الدولة الل  الخطوات  وإقامة 

مر بها دولة فلسطين  المستقلة، أو تقديم مزيد من المساعدات المادية في ظل الضائقة االقتصادية التي ت
الفلسطينية، وكذلك دعم اجراء االنت المتطلبات  نتيجة سياسة االحتالل واحتجاز األموال  خابات، وتوفير 

 "كورونا".  وباءالالزمة إلنجاحها، ودعم الحكومة في جهودها لمكافحة 
 29/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ولوجستياً  دعم االنتخابات الفلسطينية مالياً االتحاد األوروبي مستعد ل
العربي”: قال سفير فلسطين لدى االت  –غزة   الفرا، إن االتحاد رحب  “القدس  الرحيم  حاد األوروبي عبد 

الفلسطيني  االنتخابات  و بإجراء  لتتمكن  ة،  واللوجستية،  المالية  المساعدات  كل  لتقديم  استعداده  أعرب عن 
فرا في حديث لإلذاعة الفلسطينية الرسمية: “إن موقف االتحاد األوروبي نقله  وقال ال فلسطين من إنجازها.
للسي األعلى  الرئيس  الممثل  مع  أجراه  هاتفي  اتصال  خالل  بوريل  االتحاد  في  واألمنية  الخارجية  اسة 

 عباس”.  حمود م
 1/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 نتخابات عامة االتحاد األوروبي يؤكد دعم التوجه الفلسطيني إلجراء ا

دعم السبت،  يوم  بورغسدورف،  فون  كون  سفين  فلسطين  لدى  األوروبي  االتحاد  ممثل  االتحاد   أكد  
  من ضمنها القدس الشرقية.   ينيةاألوروبي التوجه الفلسطيني إلجراء االنتخابات في كل األراضي الفلسط 

محمد اشتية، على استعداد   وشدد بورغسدورف خالل اجتماعه في رام هللا مع رئيس الوزراء الفلسطيني
 ة االنتخابات. االتحاد إلرسال بعثة لمراقبة سير العملية االنتخابية، ودعم عمل لجن

 11/10/2020القدس، القدس، 
 

 حول دعوته إلجراء انتخابات فلسطينية  روبيسياسيون يشككون بجدية االتحاد األو 
الفلسطينية إلجراء  شكك سياسيون فلسطينيون وأوروبيون، بجدية االتحاد األوروب ي حول دعوته للسلطة 

نظمها منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني في    انتخابات فلسطينية. واعتبر هؤالء، خالل ندوة إلكترونية 
مشكلة؛ ألنه غير جاد في الضغط باتجاه إجراء انتخابات بمشاركة  ن اللندن، االتحاد األوروبي "جزًء م

 كافة األطراف".  
المرك مدير  أن  وأكد  المصري  هاني  "مسارات"  االستراتيجية  والدراسات  السياسات  ألبحاث  الفلسطيني  ز 
السياسي بالديمقراطي  النظام  الترحيب  من  الرغم  على  االنتخابات،  إجراء  وأن  ُمعقد،  في الفلسطيني،    ة 

 فلسطين، ليس باألمر السهل.
االت  دور  بيرسون،  أندرس  الدكتور  السويدي  األكاديمي  تناول  جهته،  الجولتين  من  في  األوروبي  حاد 

( الفلسطينية  االنتخابات  من  بيرسو 2005/2006،  1996السابقتين  وقال  وضع  (.  األوروبي  االتحاد  ن: 
أور  فشل  يعني  وهذا  معها،  يتعامل  لكي  حماس  على  للواقع وبي  شروطا  المشروط  غير  القبول  في 

 وبما أفرزته العملية الديمقراطية. 2006السياسي الفلسطيني عام 
ت هو  وأضاف "السؤال الكبير الذي يواجه االتحاد األوروبي فيما يتعلق بدعوته الحالية إلجراء انتخابا 

مات حول الموقف الذي  معلو ماذا سيحدث في اليوم التالي إلجرائها؟.. يمكن القول إن هناك فجوة في ال
 سيتخذه االتحاد األوروبي بعد دورة جديدة من االنتخابات".
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ه  شكك  جانبه،  األوروبي  من  المجلس  في  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  سياسات  زميل  لوفات  يو 
بجد  الخارجية،  االنتخابات. للعالقات  إلجراء  الفلسطينية  للسلطة  دعوته  بشأن  األوروبي  االتحاد  ية 

"وتساء وخاصة  ل:  الفلسطيني  السياسي  الطيف  داخل  المركزية  األطراف  إلى  االتحاد  نظر  كيفية  عن 
حالة الشلل التي يعاني منها االتحاد األوروبي قال لوفات: "يجب على الفلسطينيين أن    حماس؟". وبسبب 

و  االيجتمعوا  يضعوا  لكي  باالنتخابات(  يتعلق  )فيما  األوروبي  لالتحاد  طريق  خارطة  أمام    تحاد يقدموا 
 مسؤولياته ويختبروا مدى جديته بشأن إجراء االنتخابات واالعتراف بنتائجها". 

إيفين  دوًرا   وأما  يلعب  أن  يمكنه  األوروبي  االتحاد  أن  السويدي، رأت  األوروبي  البرلمان  إنسير عضو 
فلسطينيين  ع الوسيط وأن يكون أكثر حزما تجاه )إسرائيل( وممارساتها؛ وذلك لتسهيل مشاركة جميمهًما ك

أولئك االنتخابات، وخاصة  المحتلة.  في  القدس  يعيشون في  السا  الذين  المفوض  أكد  لحقوق بدوره،  بق 
ت في فلسطين،  اإلنسان في مجلس أوروبا توماس هامربيرغ، أن الحكومة السويدية ُمهتمة بدعم االنتخابا

يشعرون بخيبة أمل متزايدة بسبب    بيينوقال هامربرغ إن "األورو   لشعور السائد بأن تأثيرها محدود.رغم ا
الرئيس  الالعبين  قبل  من  االنتخابات  تجاه  وجدية  تفاؤل  وجود  سيكون  عدم  ذلك  وأن  المنطقة،  في  يين 

 . بمثابة عائق حقيقي أمام أي تحرك جاد من قبل االتحاد األوروبي"
  17/12/2020فلسطين أون الين، 

 
 جراء االنتخابات الفلسطينية إ "لتسهي"إلى  "إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو 

الفلسطيني م حمود عباس، موعد االنتخابات  بروكسل: رّحب االتحاد األوروبي، السبت، بتحديد الرئيس 
داعيًا   الفلسطينية.تنظيم االستح  "تسهيل"إلى    " إسرائيل" التشريعية والرئاسية،  وأكد   قاق في كل األراضي 

أن األوروبي  الخارجية  وزير  باسم  والخاضعة  ال"  المتحدث  والتمثيلية  التشاركية  الديمقراطية  مؤسسات 
 . "فلسطينيةللمساءلة ضرورية لتقرير المصير وبناء دولة 

 2021/1/16الشرق األوسط، لندن، 
 

 االنتخابات في فلسطين الحكومة اإلسبانية ترحب بالمرسوم الرئاسي إلجراء 
عب:  مدريد  محمود  الرئيس  بقرار  اإلسبانية،  الحكومة  ورئاسية  اس،  رحبت  تشريعية  النتخابات  الدعوة 

بالتتالي. الفلسطيني  الوطني  المجلس  بيا   وانتخابات  في  هذه وأعربت  بأن  ثقتها  عن  األحد،  لها،  ن 
اتها، التي تدعم إسبانيا تنميتها ببرامج  االنتخابات ستعزز العملية الديمقراطية في فلسطين وشرعية مؤسس

ُتجرى بضمانات كاملة، ووفقاً الت  أنه يمكن لالنتخابات موضحة    التعاون. تكون    ي  الدولية، أن  للمبادئ 
ودا عادل  حل  أجل  من  للمفاوضات،  الدولتين.مساعد  حل  أساس  على  بتسهيل    "إسرائيل"وطالبت    ئم 

 ضي الفلسطينية. إجراء هذه االنتخابات في جميع أنحاء األرا 
 2021/1/17، (وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 بشأن االنتخابات العامة الفلسطيني حب بالمرسوم الرئاسيا تر بلجيك
البلجيكية:  بروكسل بالمرسوم الذي أصدره   رحبت وزيرة الخارجية  بيان لها، األحد،  صوفي ويلمس، في 

 النتخابات العامة في فلسطين. الرئيس محمود عباس، بشأن تحديد موعد ا
 2021/1/17، (وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  االتحاد األوروبي يتعهد المساعدة في إنجاح االنتخابات العامة الفلسطينية

االنتخابات  لند   -رام هللا   إجراء  يلزم إلنجاح  ما  كل  بتوفير  التزامه  الثالثاء،  األوروبي،  االتحاد  أكد  ن: 
المقبلالفل )أيار(  مايو  من  ابتداًء  إجراؤها  المقرر  العامة  المتحدث    .سطينية  االتحاد    باسموقال  مكتب 

ل تعهد  االتحاد  إن  الرسمية،  الفلسطينية  لإلذاعة  عثمان،  شادي  القدس،  في  االنتخابات  األوروبي  لجنة 
 .المركزية الفلسطينية بتوفير كل ما يلزم لها إلنجاح االنتخابات بكل شفافية

 20/1/2021، لشرق األوسط، لندنا
 

 ينية لمراقبة آلية االنتخابات الفلسطأوروبية بعثة 
زم  يحيى اليعقوبي: كشف المتحدث باسم االتحاد األوروبي شادي عثمان النقاب عن ع  -  غزة  -  رام هللا 

ينية، مؤكًدا في االتحاد إرسال بعثة استكشافية؛ لدراسة اآلليات الفنية والجوانب التقنية لالنتخابات الفلسط
ذ  المقبلة مع األطراف  الشهور  االتحاد سيناقش  أن  ذاته،  االوقت  "الغاز" ات  إنشار خط  لعالقة مشروع 

ا أن  "فلسطين"  الكهرباء. وأوضح عثمان لصحيفة  توليد  بمحطة  تقريًرا الخاص  االستكشافية سُتعدُّ  لبعثة 
في وصولها  مرجًحا  االنتخابات،  على  الرقابة  آليات  حول  االتحاد    فنيا  بأن  وأفاد  المقبلين.  األسبوعين 

دعوة   تسلَّما  األوروبيين  مراقبين رسميوالبرلمان  دعوة  أسبوعين،  قبل  المركزية،  االنتخابات  لجنة  من  ة 
ا االنتخابات  على  لإلشراف  عام  أوروبيين  السابقة  االنتخابات  في  المشابه  الدور  غرار  على  لفلسطينية 

 م. 2006
 2/2/2021فلسطين أون الين، 

 
 خابات النتممثل االتحاد األوروبي في القدس يرحب بلقاءات الفصائل الفلسطينية حول ا

م:  القدس الطيبة  باألخبار  بورغسدورف،  فون  كون  سفين  القدس  في  األوروبي  االتحاد  ممثل  ن  رحب 
 لقاءات الفصائل الفلسطينية حول االنتخابات العامة، والتي استضافتها مصر. 

في  بورغسدورف  المبادئ   وقال  واحترام  الفلسطينية  الوحدة  إن  األربعاء،  اليوم  مساء  عنه،  صدر  بيان 
 مقراطية أساسيان لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة. الدي

 10/2/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 االتحاد األوروبي يؤكد دعمه إلجراء االنتخابات الفلسطينية 
كد ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف اليوم اإلثنين،  )د ب أ(: أ  -  رام هللا
دعم التكتل إلجراء االنتخابات الفلسطينية . وأعلن بورغسدورف في بيان عقب اجتماعه مع محمود  على  

ني للجنة  الول نائب رئيس حركة “فتح” في رام هللا، استعداد االتحاد األوروبي لتوفير الرقابة والدعم الفالع
 مامه باالنتخابات الفلسطينية.واهتاالنتخابات المركزية الفلسطينية. كما أكد متابعة االتحاد األوروبي 

 15/2/2021القدس العربي، لندن، 
 

  في حال عدم إجراء االنتخابات بتقليص المساعداتتهديد ينفي ال االتحاد األوروبي
أ القدس  في  األوروبي  االتحاد  مكتب  أكد  االتحاد القدس:  من  تصريح  أو  بيان  أي  هناك  يكن  "لم  نه 

هيئة   روجته  ما  حول  األوروبية    البث األوروبي"،  المساعدات  بتقليص  تهديد  عن  "كان"،  اإلسرائيلية 
 خابات الفلسطينية.للفلسطينيين في حال عدم إجراء االنت

   22/2/2021األيام، رام هللا، 
 

 بخصوص االنتخابات في القدس  اً يليّ إسرائ اً وبي: لم نتلقَّ إشعار االتحاد األور 

ن فون بورغسدورف، إن االتحاد لم يتلقَّ أي رد من ن كو قال ممثل االتحاد األوروبي لدى فلسطين سفي 
 خابات في مدينة القدس المحتلة.  )إسرائيل( بخصوص الطلب الفلسطيني إجراء االنت

ا أمام مقر لجنة االنتخابات  "لم  وأضاف بورغسدورف خالل مؤتمر صحفي  لمركزية في مدينة رام هللا: 
 ء االنتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية". إجراُتشعرنا )إسرائيل( بأي تعليق أو قرار بخصوص 

قال االنتخابات  على  األوروبيين  المراقبين  الخارجية    وبخصوص  الشؤون  دائرة  أرسلت  بورغسدورف: 
ية لطلب وصول البعثة االستكشافية لالتحاد األوروبي  األوروبية طلبا رسميا إلى وزارة الخارجية اإلسرائيل

فلسطين إلى  )إسرائيل(  وأعبر  خالل ،  اإلسرائيلية،  بالسلطات  المستمر  االتصال  من  الرغم  على  نه 
 م يتم حتى اآلن تلقي أي رد". األسابيع الخمسة الماضية، فإنه ل

ا  خيارات  من  الحد  في  كبير  بشكل  يساهم  قد  التأخير  "هذا  أن  لمراقبة  وأضاف  األوروبي  التحاد 
 داخلي بشأن خيارات أخرى".  نقاش أيار/مايو، ويتم حاليا  22االنتخابات التشريعية في 

 31/3/2021فلسطين أون الين، 
 

 ول بعثة أوروبية لمراقبة االنتخابات الفلسطينية االتحاد االوروبي: "إسرائيل" ترفض دخ 

األعلى   الممثل  باسم  المتحدثة  قالت  األوروبي، جوزيب رام هللا:  االتحاد  في  الخارجية  والسياسة  لألمن 
 خول بعثة لمراقبة االنتخابات الفلسطينية.ضت د بوريل، إن "إسرائيل" رف
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ابات أوروبية إلى أراضي السلطة الفلسطينية لمراقبة  وأقرت المتحدثة بعدم إمكانية إرسال بعثة مراقبة انتخ
 ر/مايو القادم. وذلك بحسب وكالة "آكي"، مساء األربعاء. أيا 22االنتخابات البرلمانية، المقررة في 

حدثة اإلعالمية للشئون األوروبية الخارجية واألمن السياسي، أن "إسرائيل" لم  المت وذكرت نبيلة مصرالي،  
فبراير  شباط/ 8ن عبور إلى أراضي السلطة لنشر أعضاء البعثة، كما كان مقررا، منذ تعط لألوروبيين إذ 

 طلبات االتحاد األوروبي واتصاالته المتكررة، لم يتلق أي جواب. الماضي، رغم 
 1/4/2021لإلعالم، يني المركز الفلسط

 
 ا القدسيدعم إجراء االنتخابات في كل األراضي الفلسطينية بما فيهاالتحاد األوروبي 

و  عدم  أمس،  عثمان،  شادي  القدس،  في  األوروبي  االتحاد  لدى  اإلعالم  مسؤول  أكد  رد  رام هللا:  جود 
 خابات التشريعية المقبلة. النتإسرائيلي بالسماح للبعثة األوروبية بالدخول إلى فلسطين للرقابة على ا

ضي الفلسطينية؛ بما فيها القدس،  وأكد عثمان أن االتحاد األوروبي »يدعم إجراء االنتخابات في كل األرا
بعدم عرقلة االنتخابات. وأضاف أن االتحاد  إلنجاز انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية«، مطالبًا إسرائيل 

الموقع بياألوروبي يرى أن »االتفاقات  ن اإلسرائيليين والفلسطينيين، تنص على إجراء االنتخابات في  ة 
 وتمكين المجتمع الدولي من الرقابة عليها لضمان رقابة جادة.  القدس الشرقية«، وأنه يدعم إجراءها

  5/4/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 االتحاد األوروبي: االنتخابات حق لكل الفلسطينيين 
الفلسطينية بما  أور   قال مسؤول:  الضفة الغربية  وبي، الخميس: إن إجراء االنتخابات في كل األراضي 

 ين، داعيا إلى عدم وضع عراقيل أمام العملية االنتخابية. فيها القدس، حق لكل الفلسطيني
األور  لسان ممثل االتحاد  ذلك على  فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، خالل سلسلة جاء  وبي في 

 نية في مدينة رام هللا )وسط(.لسطيلقاءات عقدها مع قيادات ف
لألناضول: إن بورغسدورف أكد وقال شادي عثمان، مسؤول اإلعالم في مكتب تمثيل االتحاد بالقدس،  
كل الفلسطينيين، ويجب على كل  في لقاءاته أن "إجراء االنتخابات في كل األراضي الفلسطينية، حق ل

العملية، و  أمام هذه  إنجاحها"،  العماألطراف عدم وضع أي عراقيل  تلك  ل على  دون أن يوضح ماهية 
اإلعالم  العراقيل. مسؤول  قال  القدس،  بشرق  يتعلق  ما  حق  وفي  "أكد  األوروبي  االتحاد  ممثل  إن   :

 ّشح أو االنتخاب، وفقًا لالتفاقيات القائمة". الفلسطينيين في المشاركة في هذه االنتخابات، سواًء بالتر 
 15/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عرض أوروبي بفتح القنصليات في القدس كمراكز اقتراع لالنتخابات الفلسطينية  
“ال مقترحات عديدة، غزة: علمت  تلفت  الفلسطينية  القيادة  أن  مّطلع،  العربي” من مصدر سياسي  قدس 

غرب دول  االنتخابات  قدمتها  إلجراء  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  دفع  أجل  من  مؤخرا  تدخلت  ية 
الحقوق  فلسطال من  تنتقص  كانت  ُقدمت  التي  العروض  تلك  مجمل  أن  غير  المحتلة.  القدس  في  ينية 

، وتحمل في طياتها خطرا مستقبليا  1967ي المدينة، كونها إحدى المناطق التي احتلت عام  الفلسطينية ف
 تستغله إسرائيل لصالح قضم المدينة من أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة. يمكن أن 

وأطراف الف  وبخ الدولية،  الرباعية  اللجنة  مع  الفلسطينية  القيادة  عليها  ركزت  التي  االتصاالت  جملة 
دخلها  في االتحاد األوروبي، من أبرزها فرنسا وألمانيا، باإلضافة إلى بريطانيا، والتي تمثلت بطلب ت مؤثرة

إ نتنياهو من عرقلة  بنيامين  الجانب اإلسرائيلي، لمنع حكومة  المدينة    جراءالرسمي عند  االنتخابات في 
، تضمن مشاركة المقدسيين في  المحتلة ترشحا وانتخابا، قدمت خالل الفترة الماضية عدة اقتراحات بديلة

لمستقبلية لو ُشكلت قريبا، ستقدم على  االنتخاب فقط، بعد تّيقن الوسطاء أن حكومة إسرائيل الحالية وال ا
 المتطرفة.نية قبول تلك الطلبات، بسبب التركيبة اليمي 

 18/4/2021القدس العربي، لندن، 
 

 بعثة أوروبّية لمراقبة االنتخابات االتحاد األوروبي: سلطات االحتالل تتجاهل طلب إرسال 
األوروبي االتحاد  بأعلن  دخول  طلب  على  ترد  لم  إسرائيل  أن  لمراقبة  ،  فلسطين  إلى  له  تابعة  عثة 

 ناضول" لألنباء عن مسؤول اإلعالم في مكتب ممثل"األاالنتخابات التشريعية، بحسب ما نقلت وكالة  
"المطلوب من إسرائيل حسب االتفاقيات الموقعة وذكر عثمان أن    االتحاد في فلسطين، شادي عثمان. 

( أوسلو  اتفاق  ومنها  الفلسطينيين  تسهيل  1995مع  المراق(  وصول  يشمل  بما  االنتخابات،  بين إجراء 
"إسرائيل لم ترد على طلب لدخول بعثة تحضيرية أوروبية،  اف:  وأض  وحركتهم كما هو منصوص عليه".

الفلسطينية القادم )التشريعية(".الم  استعدادا لمراقبة االنتخابات  اللحظة )ظهر    قررة الشهر  وتابع: "حتى 
 أشخاص".  4دخول البعثة التحضيرية، المكونة من  األحد( إسرائيل لم تعط ردا على

  18/4/2021، 48عرب 
 

 القدس الشرقية  فيروبي يجدد دعمه القوي إلجراء االنتخابات  االو االتحاد 

دعم  األوروبي  االتحاد  جدد  هللا:  الشرقية  رام  القدس  فيها  بما  فلسطين  في  العامة  االنتخابات  إجراء  ه 
مثل األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي/  المحتلة. جاء ذلك خالل لقاء الم

مفوضية األوروبية جوزيب بوريل، بوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في بروكسل س النائب رئي
 ين، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول االنتخابات الفلسطينية المقبلة.اليوم االثن 
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وريل، دعم االتحاد األوروبي القوي إلجراء االنتخابات في جميع أنحاء األراضي  وجدد الممثل األعلى ب
 سطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.الفل

  19/4/2021القدس، القدس، 
 

 رقلة اجراء االنتخابات في القدس الشرقية فرنسا تدعو "إسرائيل" إلى عدم ع

لى عدم عرقلة اجراء االنتخابات الفلسطينية في  نيويورك: دعا مندوب فرنسا لدى مجلس األمن، إسرائيل إ
 . 1967ضي عام ارا القدس الشرقية كما هو الحال في

اع في الشرق  وشدد مندوب فرنسا في كلمته أمام جلسة مجلس األمن الدولي المفتوحة، لمناقشة األوض
اق احياء عملية  األوسط، اليوم الخميس، عبر تقنية "زووم"، على ضرورة ترجمة كلمات المشاركين في سي

غوث  وكالة  دعم  وأكد ضرورة  الدولتين.  حل  مبدأ  أساس  على  الفلسطينيين  وتش  السالم  الالجئين  غيل 
 "األونروا"، إلى حين ايجاد حل لقضية الالجئين.

 22/4/2021ومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعل
 

 في القدس  الفلسطينية بريطانيا: نطالب "إسرائيل" بتسيهل االنتخابات
الذ   بالقرار  األمن  لدى مجلس  البريطانية  المتحدة  المملكة  األميركية  ي صد رحب مندوب  اإلدارة  ر عن 

ها ماليين الالجئين  لتي يواجه باستمرار تقديم الدعم لألونروا التي تعمل على تخفيف من حدة المعاناة ا
األمنالفلسطينيين. مجلس  جلسة  أمام  كلمته  في  بريطانيا  مندوب  لمناقشة    وقال  المفتوحة،  الدولي 

ووم"،: "نتطلع إلى انتخابات فلسطينية نزيهة  ة "ز األوضاع في الشرق األوسط، اليوم الخميس، عبر تقني 
واعتبر أن عمليات االعتقال   وفق اتفاقية أوسلو".  ات في القدسوعادلة، وعلى إسرائيل أن تسهل االنتخاب 

  ن قبلنا، ويجب العمل لبناء ثقة بين الطرفين، وليس للمرشحين هي أعمال غير مرغوبة وغير مقبولة م 
وطالب إسرائيل بوقف اعتداءاتها في القدس الشرقية والحرم الشريف،   .لتينمزيدا من التقويض بين الدو 

كما طالب إسرائيل بالتوقف عن هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين    و غينم.قف االستيطان في منطقة أبوو 
 ير معالم القدس القديمة. في القدس الشرقية، وتدم

   22/4/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 إلجراء االنتخابات الفلسطينية بالقدس "إسرائيل"االتحاد األوروبي: نتواصل مع 
االت ممثل  يواصل قال  االتحاد  إن  األربعاء،  بورغسدورف،  فون  كون  سفين  فلسطين  في  األوروبي  حاد 

دول ذلك خالل  اتصاالته مع  القدس. جاء  الفلسطينية في  التشريعية  االنتخابات    لقاء ة االحتالل إلجراء 
الفلسطينية  األنباء  وكالة  وفق  هللا،  برام  الرئاسة  مقر  في  عباس،  محمود  السلطة  برئيس    بورغسدورف 
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"وفا".   وأن  الرسمية  الفلسطينية،  االنتخابات  أوروبا إلجراء  "دعم  األوروبي  االتحاد  ممثل  االتحاد    وأكد 
الشرقية( المحتلة، كما حدث    لقدسيواصل اتصاالته المكثفة مع الجانب اإلسرائيلي إلجرائها في مدينة )ا

 في االنتخابات السابقة". 
 28/4/2021، فلسطين أون الين

 
 لتسهيل االنتخابات في القدس  "إسرائيل"وروبي واألمم المتحدة تدعوان االتحاد األ 

االتحاد األوروبي واألمم المتحدة، أمس، القيادة الفلسطينية إلى تحديد موعد دعا    عبد الرؤوف أرناؤوط:
 لالنتخابات التشريعية بعد أن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، فجر أمس.ديد ج

اعتب  منفصلين،  بيانين  المتحدة وفي  األمم  ومنسق  بوريل،  جوزيف  األوروبي  لالتحاد  األعلى  الممثل  ر 
 الشرق األوسط تور وينيسالند، أن قرار تأجيل االنتخابات كان مخيبًا لآلمال. الخاص لعملية السالم في 

األرض   أشارو  أنحاء  جميع  في  االنتخابات  هذه  إجراء  لتسهيل  إلسرائيل  دعوتنا  "نكرر  أنه  إلى  بوريل 
 طينية، بما في ذلك القدس الشرقية".الفلس

ال لعملية السالم في  الخاص  المتحدة  "إن تحديد    شرق األوسط، تور وينيسالند:بدوره، قال منسق األمم 
لالنتخاب المناسب  الوقت  وفي  جديد  س موعد  بأن  ات  الفلسطيني  الشعب  طمأنة  في  مهمة  خطوة  يكون 

ز المؤسسات الوطنية الفلسطينية. قد تؤدي فترة عدم  أصواتهم سُتسمع. األمم المتحدة تؤكد دعمها لتعزي
 اليقين الطويلة إلى تفاقم الوضع الهش".

 1/5/2021يام، رام هلل، األ
 

 تقويم انتخابي جديد  وضع السلطة إلىألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا يدعون 
تقويم انتخابي جديد في أسرع  دعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أمس، السلطة الفلسطينية إلى وضع  

 وقت ممكن، وإسرائيل إلى تسهيل إجراء االنتخابات في القدس.
ا  وقالت، القرار  لمالحظة  أمل  بخيبة  "نشعر  لـ"األيام":  منه  نسخة  وصلت  مشترك  بيان  اتخذ  لذي  في 

االنتخابات". القوية    بتأجيل  الديمقراطية  المؤسسات  بأن  راسخًا  إيمانًا  نؤمن  "نحن  والشرعية  وأضافت: 
لمستقبل الحل القائم   والتمثيلية والمسؤولة ال تزال أساسية لتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية، وكذلك

الفلسطينية إل  على وجود دولتين". تقويم انتخابي جديد في أسرع وقت ى وضوتابعت: "ندعو السلطة  ع 
 ممكن".

 1/5/2021األيام، رام هلل، 
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 ألوروبيين التواصل مع حماس بعد المصالحة الفلسطينية  مسؤول أوروبي: بإمكان ا
ين التواصل مع حركة حماس بعد المصالحة الفلسطينية، وذلك قال مسؤول أوروبي رفيع إنه يمكن لألوربي

يوما من العدوان   11، بعد  "إسرائيل"لنار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وق افي ظل سريان وقف إطال
ي  على غزة. أنه  تتم بشكل مباشر أو غير مباشر عبر طرف  وأوضح  مكن لالتصاالت مع حماس أن 

االتحاد األوروبي سيحتاج للتعامل مع حركة حماس بشكل أو بآخر    مشيرا إلى أن  ثالث؛ قطر ومصر.
 لحل. ألنها جزء من ا

 21/5/2021، الجزيرة.نت
 

 :رابعًا: روسيا

 روسيا ترحب بإعالن "فتح" و"حماس" استعادة "الوحدة" 
الخطة   -كو  موس ضد  "الوحدة"  و"حماس"  "فتح"  حركتي  بإعالن  أمس،  روسيا،  رحبت  ب:  ف  أ 

 ففرو وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي ال  م أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.اإلسرائيلية لض 
لها" لحل  التوصل  ينبغي  التي  الرئيسية  المسائل  "إحدى  هي  الفلسطينية  الوحدة  "استعادة  و إن  و  موسك، 

 تعّول على "جميع الممثلين العرب لدعم هذا التوجه بشكل فاعل".
 4/7/2020، األيام، رام هللا

 
 روسيا تعتزم دعوة الفصائل الفلسطينية إلى موسكو لتعزيز المصالحة 

الفلسطينية لالجتماع قريبا في موسكو، من أجل تعزيز  ، اأعلنت روسيا لخميس، عزمها دعوة الفصائل 
 ن حركتي "فتح" و"حماس". مسار المصالحة بي

بو  ميخائيل  الروسي  الخارجية  وزير  نائب  أجراه  هاتفي  اتصال  في  ذلك  األمين جاء  نائب  مع  غدانوف، 
 أبو ليلى، بحسب وكالة األنباء الرسمية "وفا". يم العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكر 

ال في  الروسي  للرئيس  الخاص  الممثل  بوغدانوف،  إن بالده ستوجه  وقال  إفريقيا:  شرق األوسط وشمال 
جتماع في موسكو، "من أجل تعزيز مسيرة المصالحة  قريبا دعوات رسمية إلى القوى الفلسطينية كافة لال

 والوحدة الوطنية".
 27/8/2020، ني لإلعالمسطيالمركز الفل
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 طين تدعو للتخلي عن اإلجراءات التي تقّوض إجراء االنتخابات في فلسروسيا 

التخّلي عن كافة اإلجراءات التي يم كن أن  موسكو: دعت وزارة الخارجية الروسية جميع األطراف إلى 
عو  احتمال  تؤجل  أو  بنجاح،  الفلسطينية  التشريعية  االنتخابات  إجراء  الفلسطيني  دة  تقّوض  الطرفين 

 واإلسرائيلي إلى طاولة المفاوضات.
السب يوم  بيان،  في  الروسية  الخارجية  إجراء  وقالت  في  الفلسطينية  اإلرادة  عن  المرتقب  التعبير  إن  ت، 

مايو المقبل، وفقا للمرسوم الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود    22االنتخابات التشريعية المقررة في  
استنادًا   القاهرة   إلىعباس،  التي جرت في  المشاورات  بعد  الفلسطينية  السياسية  القوى  إليه  توصلت  ما 

هو مصرية،  تجاوز  برعاية  نحو  الفلسطينيين".  "خطوة  في صفوف  شرطا   االنقسام  ذلك  "يعد  وتابعت: 
المف  الستئناف  المتعّلقة  مهما  الجوهرية  القضايا  حل  بهدف  المباشرة،  اإلسرائيلية  الفلسطينية  اوضات 

وضع النهائي، وعلى أساس مبدأ "حل الدولتين" المعترف به دوليا، والذي يقضي بإقامة دولتي فلسطين  بال
 وإسرائيل، تتعايشان في أمن وسالم إلى جانب بعضهما البعض".

 10/4/2021نية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
 

 روسيا: مستعّدون الستضافة اجتماع بين فصائل فلسطينّية  
بين فصائل  :  سل مغربيبا يوم األربعاء، استعدادها الستضافة اجتماع  الروسية،  الخارجية  أعلنت وزارة 
الخارجية، ميخائيل بوغدانوف. ف نائب وزير  "فتح" و"حماس" في أي وقت، وفق    لسطينية يضم حركتي 

روسيا، في  ر بوغدانوف في مؤتمر صحافّي على هامش منتدى "سان بطرسبورغ" االقتصادي الدولي  وذك
مع  مشاورات  موسكو إلجراء  يزورون  قد  وحماس  فتح  منها  مختلفة  فلسطينية  فصائل  عن  "ممثلين    أن 

 بعضهم البعض"، بحسب موقع "روسيا اليوم". 
 وحماس وغيرهما من الفصائل الفلسطينية". وأفاد بأن بالده "ال تزال على تواصل مع حركتي فتح 

إسرائيلية، وفلسطينية فلسطينية"، مشيرا إلى   -  ءات فلسطينيةلقاوأوضح أن لدى بالده "خططا دائمة لعقد 
ة وإذا كانت هناك رغبة فنحن جاهزون دائما ونعتقد أن مثل هذه  أن "هذه المقترحات دائما على الطاول

بوغدانوف: "إذا كان لديها )الفصائل( رغبة في التباحث مع بعضها    وتابع  االجتماعات ستكون مفيدة". 
في موسكو التي تمثل مكانا مريحا للجميع، فإننا مستعدون الستضافة لقاء بينها في  نه  بحضورنا أو دو 

 أي وقت". 
 2/6/2021، 48عرب 
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 : خامسًا: الصين

 العامة  الصين ترحب بإصدار الرئيس الفلسطيني مرسوما بإجراء االنتخابات
عباس مرسوما بإجراء    ود رحبت الصين، اليوم الجمعة، بإصدار الرئيس الفلسطيني محم:  أ ش أ  -بكين  

ف االنتخابات  تسهم  أن  أملها  عن  نفسه  الوقت  في  معربة  الفلسطينية،  التضامن  االنتخابات  تعزيز  ي 
  -في تصريح اليوم    -ينغ  الفلسطيني الداخلي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ي 

تجرى هذ  أن  لفلسطين،  الصين، بوصفها صديقا وشريكا  التضامن  ه  "تأمل  لتعزيز  االنتخابات بسالسة؛ 
 الداخلي وحماية مصالح الشعب الفلسطيني وتعزيزها بشكل أفضل". 

  22/1/2021موقع مصراوي، 
 

 لصين تأمل إجراء االنتخابات في األراضي الفلسطينية بسالسة  ا
ينية بسالسة  سطيوم الجمعة، عن أملها إجراء االنتخابات العامة في كافة األراضي الفلبت الصين،  أعر  

او لي يان"، خالل  جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تش  وفًقا للمواعيد المقررة. 
رار البدء في إجراء انتخابات المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليًقا على تأكيد فلسطين تمسكها بق

مايو في  ال2021  أيار  /عامة  لها  ليس  إسرائيل  وأن  أن    حق،  يجب  التي  االنتخابات  إحباط عملية  في 
الفلسط األراضي  جميع  في  الشتجرى  القدس  ذلك  في  بما  الصين   رقية.ينية،  "ترحب  جيان:  وقال 

ي الفلسطينية بسالسة كما هو مقرر  باالنتخابات العامة في فلسطين، وتأمل أن تجرى في جميع األراض
 ام بدور نشط وبناء في هذه العملية".قيدون وقوع حوادث. وندعو المجتمع الدولي إلى ال

  16/4/2021الدستور، القاهرة، 
 

 :سادسًا: الهند

 إلنجازهاالنتخابات الفلسطينية ونحن على استعداد لتوفير ما يلزم  الهند: ندعم ا
االمن الدولي، أن بالده تدعم على الدوام التوصل إلى حل عادل للقضية    أكد مندوب الهند لدى مجلس

ه وقال مندوب الهند في كلمتمتواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.ــــــطينية، يفضي لقيام دولة فلسطينية  ـالفلســـــ
اليوم الخميس، عبر   أمام جلسة مجلس األمن الدولي المفتوحة، لمناقشة األوضاع في الشرق األوسط، 

اس حل الدولتين، حيث ستقنية "زووم"، إنه ال يمكن أن يستمر الصراع إلى األبد ويجب ان ينتهي على أ
ا طموح  بموجبه  يتحقق  الذي  المنشود  السالم  إلى  تفضي  مفاوضات  هناك  يكون  أن  لشعب يجب 

المستقلة. بالدولة  االنت   الفلسطيني  تدعم  بالده  أن  على  األمن  مجلس  في  الهند  ممثل  خابات وشدد 
 . إلنجازهاالفلسطينية، وهي على استعداد لتوفير ما يلزم 

2021 /22/4، مموقع فلسطين اليو  
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 الت : تقارير ومقاسابع الفصل ال
 

 : أواًل: تقارير

 سيناريوهات إسرائيلية حيال توحيد الصف الفلسطيني أو استمرار االنقسام
بين حركتي فتح وحماس في إسطنبول، في:  بالل ضاهر اللقاء   أيلول/  24  اعتبر تقرير إسرائيلي أن 

تزيل "التي  األخيرة  للتطورات  الحركتين  قيادتا  توليها  التي  الخطورة  تعكس  الماضي،  القضية    سبتمبر 
لف وتطبيع العالقات الفلسطينية عن رأس األجندة اإلقليمية": "صفقة القرن"، مخطط الضم، اتفاقيتا التحا

عرب التنديد باتفاقيتي التطبيع وانحرافهما  بين إسرائيل وبين اإلمارات والبحرين، ورفض وزراء الخارجية ال
 عن مبادئ مبادرة السالم العربية. 

ا يوم  الصادر  في  والتقرير  القومي"  األمن  أبحاث  "معهد  في  ُعقدت  نقاش  حلقة  ملخص  هو  لخميس، 
اليو  أبيب، في  الحلقة  جامعة تل  وناقشت  فتح وحماس في إسطنبول.  بين  اللقاء  فيه  الذي عقد  نفسه  م 

 ء احتماالت التقارب بين القطبين الفلسطينيين. توجهين إزا
توحي إلى  بقود  أن  يمكن  تغيير  وجود  األول  التوجه  "عزلة ورصد  فإن  وبموجبه  الفلسطيني،  الصف  د 

مفهوم  بلورة  تستوجب  والدولية  اإلقليمية  يحققا    الفلسطينيين  أن  يمكنهما  ال  وحماس  وفتح  جديد.  قومي 
لتحرر الوطني ولذلك ثمة حاجة بالنسبة لهما إلى إعادة التفكير،  وحدهما إستراتيجية نضالهما من أجل ا

دون  من  داخلي،  انطواء  أساسه  في  السلطة    الذي  رئيس  توجه  وتغيير  أخرى،  وخارجية  عربية  وساطة 
تجاه قضية الخصومة بين الحركتين، الذي كان حتى اآلن حاجزا    الفلسطينية، أبو مازن )محمود عباس(،

 مع حماس".أمام تسوية العالقات 
لدر  احتمال ضئيل،  وثمة  للجسر،  قابل  غير  الحركتين  بين  "الفجوات  فإن  الثاني،  للتوجه  أنه  ووفقا  جة 

المنافسة   خلفية  على  بينهما  العميقة  الفجوات  بسبب  وحماس،  فتح  بين  للمصالحة  قيادة معدوم،  على 
ت بسبب دعم حماس من جانب العبين خارجيين،  وباألساس  الفلسطينية،  الداعمتين  الحلبة  ركيا وقطر، 

و  الفلسطينية  األجندة  تتجاوز  أجندة  ولديها  السياسي  اإلسالم  لمحور  على  األساسيتين  بالصراع  مرتبط 
 الهيمنة اإلقليمية". 

الرغم   "على  أنه  التقرير  اعتبر  النقاش،  تلخيص  للحلبة  وفي  المستقر  غير  اإلستراتيجي  الوضع  من 
الرد على التحدي سيكون من خالل إعادة تنظيم الحلبة استنادا   الفلسطينية، فإن ما زال مبكرا القول إن

س الشرعي ومصدر قوة فتح هو من خالل السلطة الفلسطينية،  إلى العالقات بين . فتح وحماس. فاألسا
وعاصمتها القدس الشرقية، الذي تم   1967قلة على أساس حدود  دولة فلسطينية مست  -وخاصة رؤيتها  

مفاوضا  في  عليه  العربياالتفاق  السالم  مبادرة  إلى  باالستناد  إسرائيل  مع  ذات ت  الدولية  والقرارات  ة 
 دة من جانب الواليات المتحدة والدول العربية".تلقى ضربات شدي –العالقة
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األز  إلى  حماس  قيادة  "تنظر  ذلك،  مقابل  مكانة  وفي  لتعزيز  إستراتيجية  فرصة  أنها  على  الحالية  مة 
ة بالضرورة. وعمليا، تعي حماس ضغف النظال غير الموحد، لكنها الحركة، وعلى حساب فتح والسلط

وإثر ضعف خصمها، ليس لديها مصلحة بتوسيع حّيز    في موضع مريح أكثر من موضع فتح. لذلك،
بين فتح وحماس. ورغم ذلك، ينبغي األخذ بالحسبان أن    الليونة. ويعني ذلك تقليص احتمال المصالحة

تغيي الفلسطينية  الحلبة  مع  تشهد  الشراكة  يختار  أو  منصبه،  التنحي عن  مازن  أبو  اختار  إذا  حقيقيا  را 
إستراتيجية بلورة  أجل  من  حلبات    حماس  في  الفلسطينية  الورقة  وزن  تعزيز  في  تساعد  مشترك  نضال 

 ئيل خصوصا".إقليمية ودولية، ومقابل إسرا
 بأن تؤدي نتائج االنتخابات  وأضاف التقرير أن الحلبة الفلسطينية تسعى إلى "كسب الوقت حاليا، أمال
ورغم ذلك، ال يزال أبو مازن    في الواليات المتحدة إلى تغيير الرئيس ترامب، عدو القضية الفلسطينية.

ستشق طريق حماس إلى رئاسة    يفضل المسار السياسي مع إسرائيل على المصالحة مع حماس، التي
 في هذا االتجاه يتعارض مع مصلحة إسرائيل".السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وتطور 

ف سلطة  على  بالحفاظ  "معنية  فإنها  بإسرائيل،  يتعلق  وباإلمكان  وفيما  بمهامها،  وتقوم  مستقرة  لسطينية 
دي ُمحّسن ومستقر في الضفة الغربية، إلى جانب  ترسيخ تنسيق أمني ومدني معها، وضمان واقع اقتصا

 ة حكم حماس فعال وملجوم عسكريا". دفع تهدئة أمنية في قطاع غزة بواسط
باإلم زال  ما  أنه  إسرائيل  في  يعتبر  من  "هناك  أن  إلى  التقرير  وحماس  ولفت  فتح  بين  تقاربا  لجم  كان 

دول بين  التطبيع  اتفاقيات  في  الفلسطينية  السلطة  دمج  ترامب    بواسطة  خطة  وإزالة  وإسرائيل،  الخليج 
باإلمكان يكون  وقد  األجندة.  القرن( عن  واالقتصادي   )صفقة  السياسي  الوضع  تحسين  ذلك  من خالل 

بقدر كبير. لكن ألن احتمال عودة السلطة الفلس طينية إلى الحكم في قطاع غزة ضئيل، وألنه  للسلطة 
عادتها إلى طاولة المفاوضات، سيتعين على إسرائيل  طالما خطة ترامب مطروحة، فإنه ال توجد طريقة إل

و/ جديدة  سياسية  أفكارا  تطرح  غزة،  أن  وقطاع  الغربية  الضفة  مع  المختلف  التعامل  في  االستمرار  أو 
 عالقة مع الواقع".طالما أن سياسة التمايز ممكنة وذات 

االقت األمني،  التنسيق  استئناف  إلى  إسرائيل  "تسعى  أن  إلى  التقرير  السلطة  ودعا  مع  والمدني  صادي 
موازاة ذلك ينبغي العمل من أجل تحسين  الفلسطينية في الضفة الغربية ولجم تموضع حماس فيها. وفي  

األمني في هذه الجبهة واستقرارها من    واستقرار الواقع اإلنساني في قطاع غزة، إلى جانب تحسين الوضع
لعالقة في قطاع غزة. ومن شأن تهدئة أمنية أن  خالل استعداد إسرائيلي لتسوية واسعة مع القوى ذات ا

المفا الستئناف  عملية  بمداوالت  على  تسمح  اإلمارات،  بدعم  الفلسطينية،  والسلطة  إسرائيل  بين  وضات 
لمط  استجابة  وتشمل  معدلة  ترامب  خطة  مبادرة  أساس  أساس  على  إسرائيلية،  وتوقعات  فلسطينية  الب 

 السالم العربية". 
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ن شأن استئناف العملية السياسي أن يسمح باستئناف التنسيق األمني والمدني، الذي  واعتبر التقرير أن "م
إستراتيجية  س تبلوران  وأن  وفتح  حماس  صفوف  توحيد  أمام  مصاعب  ويضع  الفلسطينية  السلطة  يعزز 

 ائيل". نضال ضد إسر 
 15/10/2020، 48 عرب

 
 مركز إسرائيلي: هزيمة عباس باالنتخابات ليست في مصلحتنا

ر   -  21عربي  خسارة  من  يخشى  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  إسرائيلي،  بحثي  مركز  أكد  صقر:  ئيس  أحمد 
 السلطة محمود عباس ومن خلفه حركة "فتح" في االنتخابات الفلسطينية المرتقبة. 

ا  بحوث  "مركز  أعده ونوه  الذي  االستراتيجي  تقديره  في  العبرية،  أبيب"  "تل  لجامعة  التابع  القومي"  ألمن 
إقرار يونتان   بعد  عباس  نوايا  حول  تثور  التساؤالت  من  العديد  أن  إلى  ميخائيل،  وكوبي  إجراء تسويف  ه 

جيالت لكل االنتخابات الفلسطينية بمراحلها الثالث، منها: "هل ضاقت عليه السبل ليجري انتخابات بعد تأ 
 محاوالت المصالحة؟ أال يخشى آثار االنشقاق واالنقسام في صفوف حركة فتح؟". 

ليا"، إلى أن  ر في تقديره الذي يأتي ضمن نشرة استراتيجية يصدرها بشكل شبه دوري بعنوان "نظرة ع وأشا 
ن متضاربتين؛  "الجواب يكمن في شكل سلوكه في الفترة األخيرة، فعلى المستوى السياسي نفذ ظاهرا خطوتي 

ضات سياسية في إطار فمن جهة استأنف التنسيق األمني مع إسرائيل، وأعرب عن استعداده للعودة لمفاو 
 دولي دون استبعاد الواليات المتحدة كوسيط حصري".

ى، "استأنف عملية المصالحة مع حماس، لدرجة اإلعالن عن انتخابات، غير أن المسيرة ومن جهة أخر 
إسرائ  مع  وهي: السياسية  حماس  على  الرباعية  طرحتها  التي  الثالثة  الشروط  إزالة  دون  تستأنف  لن  يل 

زال ترفض رائيل، وترك المقاومة، واحترام االتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير. وحماس ال ت االعتراف بإس 
مع حماس،  مشتركة  لحكومة  دولية  تجنيد شرعية  في  عباس  كيف سينجح  واضحا  وليس  الشروط،  هذه 

 من التعاون مع إسرائيل واستئناف المسيرة السياسية".ويض 
ال  هذه  ضوء  "في  مجددا:  المركز  إجراء وتساءل  مرسوم  أن  االفتراض  يمكن  هل  والعوائق،  مصاعب 

اسية؟ هل يحتمل أن عباس وقيادة فتح سيتمكنان من إقناع إدارة جو بايدن  االنتخابات هو عملية مناورة سي 
إلدماج   بمنح شرعية  والخارجي وأوروبا،  الداخلي  الضغط  لصد  محاولة  ربما  إنها  أم  الحكم؟  في  حماس 

 ية، واإليضاح لألمريكيين واألوروبيين أن انتخابات حرة تستوجب مشاركة حماس".إلجراء انتخابات ديمقراط 
إسرائيل وأضا  لخلق ضغط على  وأوروبا  المتحدة  الواليات  للتقرب من  هذه محاولة  تكون  أن  "يحتمل  ف: 

 على استئناف المسيرة السياسية في شروط مريحة أكثر للفلسطينيين، مع إمكانية مفضلة لمشاركةللموافقة  
 حماس في االنتخابات". 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور ملف المصالحة واالنتخابات الفلسطينية
 

 508                 الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

وم  القيود،  هذه  بين  المناورة  يحاول  "عباس  أن  المركز،  مرسوم ورأى  نشر  اختار  أنه  المستبعد  غير  ن 
من  إجرائها"،  إلى  بالضرورة  تؤدي  لن  مسيرة،  يحرك  كي  عن  االنتخابات  حماس  تنازل  "بعد  أنه  إلى  وها 

نشر مرسوم االنتخابات، وذلك بعد أن حول مطلب إجراء االنتخابات بشكل متزامن، لم يتبَق لعباس غير  
 في الساحة الفلسطينية قبل وبين وبعد معارك االنتخابات".  ليديه معظم الصالحيات التي تعطيه السيطرة 

ها وفشل خطة ترامب، سيسمحان له بأن يعيد بناء منظومة  وذكر أن "عباس يقدر أن الخطوات التي اتخذ 
وربم  المتحدة،  الواليات  مع  وأن  العالقات  بايدن،  استراتيجية  مع  متطابقة  تكون  سياسية  تحقيق خطوات  ا 

 سنة الماضية من حكمه".  15ح والعمل المنتظم لألجهزة التي بنيت خالل الـيضمن مكانة حركة فت 
يال  أنه  أيضا  "يحتمل  منذ عرض خطة وتابع:  األكبر  التشديد  في  حماس  موقف  في  التنازل  بعض  حظ 
 ط في الساحة السياسية الفلسطينية، والسعي للمصالحة".ترامب على اهتمامها باالنخرا 
حال كان عباس يفضل بالفعل االمتناع عن االنتخابات، رغم نشر المرسوم    ولفتت الدراسة، إلى أنه "في

 تفضيل إسرائيل عدم إجرائها".بشأنها، فإن تفضيله ينسجم مع  
ا بفشل فتح، فرغم مصاعب حماس فهي  وقدر أن "االنتخابات من شأنها أن تنتهي بفشل عباس نفسه وأيض 

السل باستقرار  والمس  فتح،  من  أفضل  موقف  في  عن  توجد  عباس  ونزول  بقائها  وتهديد  الفلسطينية  طة 
 المنصة كل هذا ال يخدم المصلحة األمنية اإلسرائيلية". 

فلسطينية،  ولفت إلى أهمية أن "تمتنع إسرائيل عن أن تظهر كمن تمس بإجراءات الديمقراطية في الساحة ال 
مع  التنسيق  قنوات  في  وكذا  األمنية  القنوات  في  تبرز  أن  عليها  فرنسا   وبالتوازي  ومع  األمريكية،  اإلدارة 
وا  على مصر  التشديد  مع  الصلة،  ذات  العربية  الدول  مع  وكذا  أين  وألمانيا،  وإلى  عباس،  ونوايا  ألردن، 

و في نظره أم ربما هذه محاولة إلعادة يسعى أن يقود الساحة الفلسطينية؛ هل بالفعل انتهى عصر أوسل 
 أم المصلحتين معا؟".المسألة الفلسطينية لجدول األعمال الدولي؛ 

الفل  السلطة  مكانة  تعزيز  على  "إسرائيل  تعمل  أن  أهمية  على  البحثي،  المركز  خالل  وشدد  من  سطينية 
بتنسيق وثيق مع اإلدارة االمريكية وشركائها اإل  قليميين، والعمل على تحسين استئناف المسيرة السياسية، 

القتصادي والتطبيع مع الخليج، وفي نفس الوقت االقتصاد في الساحة الفلسطينية من خالل ضمه لإلطار ا 
 في الضفة الغربية وبين المستوطنين".   عليها أن تحرص على تقليص التوتر بين سكان الفلسطينيين 

   2021/ 2/ 5"،  21موقع "عربي  
 

 عّمق.. البرغوثي متمّسك بالترّشح "األخبار": أزمة فتح تت
»هداريم سجن  نحو  األنظار  تتوّجه  هللا:  رام  مروان  غزة،  »فتح«،  حركة  في  القيادي  يقبع  حيث   »

المر  »اللجنة  لعضو  آخرها  السجن  إلى  جرت  زيارات  وأخرى  البرغوثي.  الشيخ،  حسين  للحركة«  كزية 
على أنها لن تكون األخيرة كما يصف عضو    مرتقبة إليه ُيدّشنها أمين سّر »المركزية« جبريل الرجوب،
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القادر.   عبد  حاتم  لفتح«،  الثوري  حول »المجلس  والتشاور  للمناقشة  استطالعية  زيارات  »هي  ويقول: 
ي«. لكن زيارة الخميس الماضي لم تكن عادية، علمًا تشكيل قائمة فتحاوية النتخابات المجلس التشريع

البرغوثي   إمرة  تحت  يومًا  الشيخ عمل  الملّف أن  األّول  ويتوّلى  بمؤّبدات خمسة،  األخير  ُيحَكم  أن  قبل 
التنسيق   في  تفاصيل  األساسي  عّدة  بالزيارة،  اهتّم  الذي  العبري،  اإلعالم  وأورد  اإلسرائيلي.  العدو  مع 

ما بينها  من  »الـ  حولها،  القناة  الضيف  13نقلته  بين  نشبت  خالفات  أن  من  فلسطينية  مصادر  عن   »
بصفته مبعوثًا من رئيس السلطة، محمود عباس. فاألخير عرض صفقة قوامها تنازل والزائر الذي جاء  

في  »أبو   منفصلة  بصورة  »فتح«  باسم  الترّشح  عن  وأيضًا  الرئاسية،  االنتخابات  خوض  عن  القسام« 
 بل مليوَني دوالر لعائلته وحجز عشرة مقاعد له ولَِّمن يختاره، وهذا ما رفضه األسير. البرلمان، مقا

الحركة  تقول   قائمة  بترّأس  البرغوثي  إقناع  حاول  الشيخ  إن  لـ»األخبار«  »فتحاوية«  في مصادر 
األول   لذلك:  شرَطين  وضع  أن  سبق  البرغوثي  أن  علمًا  الرئاسة،  فكرة  عن  والتخّلي  »التشريعي«، 

له  استشا الموالية  القيادات  من  أّي  ُيستبعد  وأاّل  القائمة  إلى  التي ستضاف  كافة  األسماء  في  منها، رته 
ب. معادلة ُيستشّف منها  والثاني أن يتمّكن من االستقالة من »التشريعي« والترّشح للرئاسة في حال رغ

يرغب في الترّشح النتخابات    إصراره على الترّشح للرئاسة، وهو ما يؤكده عبد القادر بقوله: »البرغوثي ال
ال اللجنة  من  موّحدة  فتحاوية  قائمة  اعتماد  يؤكد  بل  أسس  التشريعي،  على  اختيارها  يجري  مركزية 

شخصيًا، بل جاء طبقًا الستطالعات الرأي األخيرة    ديموقراطية... هو يفّكر في الرئاسة وهذا ليس هدفاً 
ت التي يجريها القيادي المفصول من الحركة، محمد  التي تشير إلى أنه المرّشح األقوى«. وعن االتصاال

قائمته، في  بالنزول  األسير  إلقناع  هذا   دحالن،  البرغوثي  يقبل  أن  يستبعد  بل  ذلك،  القادر  عبد  ينفي 
تشاُركه م أنه  العرض، خاصة أن  تيار دحالن سُيسّهل على خصومه في »المركزية« مهاجمته، مع  ع 

 . يدعو إلى قائمة موّحدة تشمل الجميع
اسة، إن لم  في المقابل، تفيد مصادر في تيار دحالن بأن األخير ال يتحّمس لدعم مروان في ترّشحه للرئ

قسام« يقّدر وجود أصوات من يدعم األخير قائمة »اإلصالحي« في االنتخابات البرلمانية. لكن »أبو ال
« وتحديدًا  اإلسالمية،  القوى  ذلك  في  بما  رصيده  في  تصّب  أن  يمكن  و»الجهاد  الفصائل  حماس« 

إمكاني  وحول  الشأن.  هذا  في  معه  تواصل  على  األولى  كون  عن  فضاًل  مع  اإلسالمي«،  التحالف  ة 
طار الوطني، ولذلك ال مانع من  »حماس«، قال عبد القادر إن هناك تقاربًا بين األسير والحركة في اإل

للتشريعي ليس المعضلة الوحيدة  مثل هذا التحالف. لكن ترّشح البرغوثي للرئاسة أو دعمه قائمة منفصلة  
بقائمة منفردة. أمام »فتح«، فالمعلومات تشير إلى رغبة لدى قيادات من »الحر  الترّشح  القديم« في  س 

يتصّدرها   القائمة  نبيل عمرو، ويدعمها عضو »المركزية« أحمد قريع،  وتوضح مصادر أخرى أن هذه 
ي مشاورات داخلية لبلورة قائمة أخرى خوفًا  إلى جانب قيادات سابقة. وتضيف المصادر أن عمرو ُيجر 

 لوب.من أن تكون قائمة »المركزية« دون المستوى المط
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هي:   معلنة  شبه  قوائم  أربع  لتجد  نفسها،  تصف  كما  الجماهير«،  »أّم  تعود  ودحالن هكذا،  الرسمية 
ائم منفردة أو مع  والبرغوثي )الشبابية( و»الحرس القديم«، فضاًل عن إمكانية ترّشح قيادات سابقة في قو 

تية، أي رامي الحمد هللا  فصائل أخرى. كما أنه ليس واضحًا مصير رئيَسي الحكومة السابقين لمحمد اش
شخصيات القيادية التي عملت في صّف وسالم فياض، خاصة مع الحديث عن اتصاالت لبلورة قوائم لل

أعلى األرقام مقارنة بغيره، وهنا،  عباس. مع هذا، تبقى األزمة الكبرى هي ترّشح البرغوثي الذي يحصد  
مناقشة هذا األمر مع »أبو القسام«، ال سيما أنه  ُتشّكك قيادات »فتحاوية« في ذلك، قائلة إنه من المبكر  

 ركة للرئاسة.حتى اآلن ليس هناك مرشح رسمي للح
 15/2/2021األخبار، بيروت، 

 
 السياسية؟  للعودة "االنتخابات"و "المساعدات"هل يستغل دحالن تقرير: 

الوطن  -فلسطين   التحرير  المفصول من حركة  القيادي  الفلسطيني  األناضول: يحاول محمد دحالن،  ي 
ر توظيف “المساعدات اإلنسانية”  “فتح”، والمدعوم من اإلمارات، العودة مجددا إلى الساحة السياسية، عب

العامة.  االنتخابات  بدء  قبيل  غزة،  لقطاع  يقّدمها  المستبعد   التي  لالنتخابات    ومن  دحالن،  يترشح  أن 
الف القضاء  من  مالحق  كونه  شخصي،  بشكل  الرئاسية  أو  على   لسطيني.التشريعية  دحالن،  وُيطلِّق 

 كة فتح”. الفصيل الذي يقوده حاليا اسم “التيار اإلصالحي في حر 
“جناية بارتكاب  قضائية  أحكام  بحّقها  التي صدر  الشخصيات  الفلسطيني  االنتخابات  قانون  أو    ويمنع 

 جنحة مخلة بالشرف أو األمانة”، من الترشح لالنتخابات.
إلى تشكيل قائمة تضم كوادر من تياره، أو شخصيات مستقلة، لخوض  ويتوقع مراقبون أن يلجأ دحالن  

 ية بقائمة منفصلة عن حركة “فتح” الرسمية؛ التي يقودها الرئيس محمود االنتخابات التشريع 
سا لقاء  في  قال  قد  دحالن  قناة  وكان  على  موقع    MBCبق  في  صفحته  على  نشره  وأعاد  السعودية، 

( فتح من جديد على قاعدة الشراكة أوال، وإعطاء الشباب حّقهم في فيسبوك: “طرحنا فكرة وحدة )حركة
. إن لم يتم قبول الطرح، سنشّكل قائمة على قاعدة المشاركة مع القوى الوطنية، يكون  االختيار والترشح
 لتيار اإلصالحي”.عمودها الفقري ا

االنتخابات   تياره  أو  دحالن  يخوض  أن  “المستحيل”  من  أن  “فتح”،  حركة  قائمتها  وترى  خالل  من 
 الرسمية، كونه “مفصول من الحركة”.

ن خالل المساعدات اإلنسانية، التي يرسلها إلى قطاع غزة، بدعم من  يقول مراقبون إن دحالن يسعى م
وفي إطار استعدادات دحالن لالنتخابات،   ه على الساحة السياسية.دولة اإلمارات، إليجاد موطئ قدم ل

 .2007د من أنصاره، كانوا قد غادروه عقب سيطرة حركة حماس عليه عام  عاد مؤخرا إلى قطاع غزة عد 
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أن هذه المساعدات “متواضعة جدا”، في ظل االحتياج الكبير لقطاع غزة الذي يضم أكثر  ويرى مراقبون  
 لهذا اللقاح. من مليوني مواطن،

 2021/ 4/3، القدس العربي، لندن
 

 : : مقاالتثانياً 
 د. محسن محمد صالح  أ.... يةالرئيس عباس وأزمة المصداق

الن الرئيس عباس أن منظمة التحرير ودولة عبصراحة، فإن كاتب هذه السطور ليس مطمئنًا إلى جدية إ 
لحكومتين األمريكية واإلسرائيلية، وذلك في  فلسطين أصبحتا في حلٍّ من جميع االتفاقات والتفاهمات مع ا

(. وأضاف فيها أن على سلطة االحتالل  2020أيار/ مايو    19كلمته التي ألقاها مساء الثالثاء الماضي )
 المسؤوليات وااللتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتالل. عابتداء من اآلن أن تتحمل جمي

االتجاه الصحيح في التعامل مع االحتالل، وفي التعامل   وبغض النظر عن أن هذا التصريح يصبُّ في
فاق أوسلو ومسار التسوية وما انبنى عليه من استحقاقات؛ فإن التجربة  مع النتائج المترتبة على كارثة ات

السنوات الماضية تشير إلى أنه يقدم خطابًا سياسيًا يفتقر للمصداقية عندما يتعلق األمر   مع عباس طوال
حتالل، وأن الجميع بمن فيهم القوى الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وحتى العرب واألمريكان  بمواجهة اال

 واإلسرائيليين، لم يعودوا يأخذونه مأخذ الجد.
ات عن المؤسسات التشريعية "الرسمية" الفلسطينية )المجلس  ر في السنوات الخمس الماضية صدرت قرا

عليه ُيهيمن  التي  الوطني(  والمجلس  وتعليق  المركزي  األمني،  التنسيق  بوقف  فتح  وحركة  عباس  ا 
اقات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي. وهذه القرارات كانت تحال  االعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف العمل باالتف

 على رأسها عباس الذي يقوم بوضعها في "الثالجة". وحتى عندما اتخذ قرارًا في و إلى قيادة المنظمة 
 شكيل لجنة لتنفيذ القرار، فإنها لم تفعل شيئًا.بت 2019يوليو  تموز/ 25

ن عن وقفه نحو ستين مرة، بحسب بعض الباحثين، بحيث  أما وقف التنسيق األمني، فقد تكرر اإلعال
ندما يصدر عن قيادة السلطة. وحتى بعد اإلعالن األخير لعباس، فإن  عأصبح خبرًا ممجوجًا مستهلكًا  

المؤسسة األمنية اإلسرا التنسيق،  الجهات في  لم يطرأ تغيير على  بأنه  تقول  "واال"،  ئيلية، بحسب موقع 
 حكم على كيفية تنفيذه على األرض.وأنه من المبكر جدًا ال

أولوية قصوى الستجماع أوراق قوتها، وتستدعي    إن أي جهة جادة في مواجهة االحتالل ألرضها تعطي
كيف إذا كانت هذه القوة الغاشمة هي المشروع  كل ما لديها من إمكانات في معركة المواجهة والتحرير، ف

 يات صهيونية وأدوات نفوذ كبيرة في العالم الغربي؟ الصهيوني المدعوم من قوى كبرى، والمعزز بلوب
يادة السلطة والمنظمة، فيقومون بمجموعة إجراءات ويتبنون عددًا من  قولذلك، فعندما يأتي عباس ومعه  

إضعاف   في  إال  تصبُّ  ال  ال  السياسات  القيادة  هذه  فإن  وهن،  على  وهنًا  وزيادته  الفلسطيني  الوضع 
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ا بالفشل في تحمل المسؤولية، وبأنها سبب أساس في الحالة البئيسة التي  توصف فقط بعدم الجدية، وإنم
 لوضع الفلسطيني.اوصل إليها 

ر عباس إصراره وإصرار قيادة فتح على الهيمنة على منظمة التحرير الفلسطي نية، وإفراغها من  فكيف يفسَّ
الس دوائر  دائرة من  إلى  المؤسسي، وتحويلها  النضالي، ومن عملها  باإلضافة  محتواها  الفلسطينية،  لطة 

 ي وقواه الحيَّة الفاعلة على األرض؟نإلى إفراغها من جوهرها التمثيلي الحقيقي للشعب الفلسطي 
 وكيف يفسر إصراره على استمرار العقوبات على قطاع غزة؟ 

يف على  وكيف  قدرته  وتعطيل  الفلسطيني،  للشعب  الموحد  القيادي  اإلطار  دعوة  عدم  على  إصراره  سر 
 قاد والعمل؟ االنع

 ة السلطة؟د وكيف يفسر حّله للمجلس التشريعي للسلطة؟ وتشكيله حكومة فتحاوية لقيا
يسية  وكيف يفسر استخدامه للمال السياسي في محاولة إخضاع الفصائل الفلسطينية، وحرمان فصائل رئ

 من مخصصاتها من الصندوق القومي الفلسطيني؟ 
جدية مع خطوته، باعتبارها تغّيرًا في مسار عمله السياسي،  كيف يريد عباس من اآلخرين أن يتعاملوا ب

العقلية   تركيبته  في  و بينما  وهو  الفلسطينية؛  الساحة  في  والهيمنة  اإلقصاء  ممارسة  على  مبنية  النفسية 
تكون نتيجته سوى إطالة أمد االحتالل وتوسعه. ثم يأتي حتى في هذا الخطاب  الواقع يمارس سلوكًا ال  

اال ليؤكد  واألمريكاألخير  الصهاينة  يطمئن  وكأنه  اإلرهاب"،  "محاربة  أسماه  وما  الدولتين  بحل  ن  ا لتزام 
والقوى الغربية بأنه لن يخرج من المربع الذي وضع نفسه فيه؛ خصوصًا أن العمل المقاوم المسلح ضد 

 الحتالل اإلسرائيلي يدخل ضمن المفهوم األمريكي الغربي لإلرهاب.ا
يحات عباس بالجدية الالزمة، وألن تكسب بعض المصداقية، هو أن يبدأ فورًا  إن الحد األدنى ألخذ تصر 

ي األرض، مبخطوات  على  وممارسة صالحياته  لالنعقاد  الموحد  القيادي  اإلطار  دعوة  مثل  تنفيذها  لك 
ا الفعلي  فورًا والوقف  البدء  ثم  غزة.  قطاع  على  العقوبات  ووقف  االحتالل،  مع  األمني  للتنسيق  لحاسم 

ومجلس   د ت العملية المتعلقة بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس وطني جديبالخطوا
نامج وطني  مركزي جديد يستوعبان كافة القوى الفلسطينية، ويعبران عن أوزانها الحقيقية، والتوافق على بر 

أساس التخلص من  ويندرج في هذا السياق، إعادة تعريف السلطة الفلسطينية على    الثوابت.على أساس  
ان حكومة  وتشكيل  االحتالل،  تحت  الحياة  إدارة  مجرد  وليس  الوحدة ت االحتالل،  تعبر عن  للسلطة  قالية 

 الفلسطينية في مواجهة االحتالل.
 24/5/2020، "21موقع "عربي 
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 د. وليد عبد الحي أ.إسرائيل... التحلل" من االتفاقيات مع اسية االسفنجة في خطاب "ديبلوم
أد  عام  لن  اعتمدت  التي  المعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  نصوص  مناقشة  في  ح  1969خل  ز يودخلت 

، ألني ال اعتقد أنها تنطبق على الجانب الفلسطيني الن  في جانب الغاء المعاهدات  1980التنفيذ عام  
اوسلو    قبل اطراف اتفاقية موضوع االعتراف بدولة فلسطينية هو موضوع مناقشة وجدل كبير ال سيما من  

اليا تعترف "بدولة  فلسطين"، اما ر ، فال اسرائيل وال الواليات المتحدة وال االتحاد االوروبي وال استانفسهم  
متحدة هي " دولة غير عضو" في اتفاق اوسلو فينص على " مشروع " دولة، كما ان فلسطين في االمم ال

 المنظمة الدولية، ناهيك عن اوسلو ذاتها هي " اعالن مبادئ". 
الدسم مرة   يعاد لدس السم ف  ، حيث يس سلطة " منع المقاومة"  األخيرما يهمني هو تفكيك خطاب رئ

اعلأخرى  الفلسطيني  الوطني  المجلس  ان  اسرائيل ، علما  االتفاقيات مع  انه في حل من  وقال  ن في  ، 
سيق االمني، كما  عادة النظر في كافة االلتزامات مع اسرائيل" ودعا الى وقف التنإ عن " 2018مطلع آيار 

انتهت" قد   " التزاماتها  بكل  االنتقالية  المرحلة  ان  المجلس  المرتبطة    اعتبر  االلتزامات  وتنتهي معها كل 
سطين...وكل ذلك لم يتم تنفيذ أي بند  الى ان تعترف بفل  بإسرائيلبها، وطالب المجلس بتعليق االعتراف  

بكل اتفاقاته مع اسرائيل لكنه    1993ه التزم منذ  من رئيس سلطة منع المقاومة. والغريب ان  وبإصرارمنه  
 ه مع المقاومة في غزة بل لم يزرها ولو لمرة واحدة منذ االزمة.تلم يلتزم ولو لمرة واحدة باتفاقا

 سرائيل: وسأنقل حرفيا ما قاله:إمن االتفاقات مع واآلن دعونا نتوقف عند خطاب التحلل 
 ابت بمكافحة اإلرهاب العالمي فنحن ضده".  : يقول حرفيا" ونجدد التزامنا الثوالً أ

أي انه يؤكد    ،وسلو هو "االرهاب الفلسطيني"؟أمتعاقدين في  لليس مفهوم االرهاب في عرف اأ  نسألوهنا  
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها من بقية التنظيمات،  استمرار مقاومته لحماس والجهاد االسالمي  

و. وأليس التنسيق االمني هو جوهر سياسة مقاومة "االرهاب" بمفهوم  ليس هذا هو جوهر اتفاق اوسلأو 
مقاومة؟ وهنا اسأل كيف سيلغي التنسيق االمني مثال ويستمر في مكافحة االرهاب؟  لرئيس سلطة منع ا

 ادر المكان ويبقى فيه في نفس الوقت؟ أي كيف يمكن له ان يغ
 سطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين"، يقول حرفيا" نؤكد التزامنا بحل الصراع الفل :ثانياً 

، واليس االعتراف بوجود اسرائيل هو جوهر االتفاقات  رائيلس بإاالعتراف    يتضمن:هذا    أسأل اليسوهنا  
يعلن بشكل صريح    بإسرائيلاالعتراف    منها؟ واليس التي تحلل   فلماذا ال  الهدف االسرائيلي األهم؟  هو 

  من التظلل بعبارات عامة؟ بدال بإسرائيلسحب االعتراف الكامل 
يقول ب  ثالثا:  الحدود  ثالث على  نقبل بوجود طرف  ن إسرائيل وفلسطين، وبمفاوضات بمشاركة  يحرفيا: 

رات شكلية دون أن يكون له أي سند أطراف متعددة". أي انه يطلب العودة للمفاوضات مع اجراء تغيي 
مع اسرائيل بعد أن اصبحت اسرائيل في    في هذه المفاوضات، أي انه عاد ليحوم حول اعادة التفاوض 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور ملف المصالحة واالنتخابات الفلسطينية
 

 514                 الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

، فإذا  أفضلعوها للتفاوض من جديد وهي في وضع  د وضع اقوى مما كانت عليه في اوسلو، أي انه ي
 ه؟ينتظر كانت المفاوضات انعكاسا لموازين القوى فما الذي 

 هو:إذن 
 مستمر في مكافحة المقاومة سياسيا واقتصاديا وأمنيا.  -
 بإسرائيل الكامل ومستمر في االعتراف  -
اخر   - مرة  المفاوضات  طاولة  على  ثانية  للجلوس  استعداده  في  اصبحت   ى ومستمر  وقت  في  ولكن 

 .أفضلاسرائيل فيه في وضع تفاوضي 
 إذن ما الذي الغاه رئيس سلطة منع المقاومة؟ 

من  وسجل وعوده بكشف    الستين(،)اصبحت اآلن المرة  االمني  في ضوء سجل قرارات االلغاء للتنسيق  و 
يفتعل اسبابا لتعطيلها؟ ووعوده    بإجراء قتل عرفات؟ ووعوده   ثم  التحرير  ت  بإعادةانتخابات  رميم منظمة 

لى السطح  اسفنجة امتصاص كل احتقان يظهر ع  ما هيفي ضوء ذلك كله نعرف    التي فككها بيديه..
 الفلسطيني ...مرة أخرى انا ال انتقد بل أني أتهم.  

 المستقبل: 
 ئيا ان تكون هناك مفاوضات سرية لتطبيق صفقة القرن. ال استبعد نها  -1
في مرحلة الحقة على تشكيل هياكل ادارية فلسطينية تحل تماما محل    ال استبعد ان يجري االتفاق  -2

 ن حلها وضم مؤسساتها للهياكل الجديدة.منظمة التحرير التي سيتم االعالن ع 
مرح  -3 الى  لننتقل  اسرائيل  مع  التطبيع  رقعة  تصبح  اتساع  ان  بعد  فلسطين"  مع  التطبيع  كيفية   " لة 

 محاصرة من الجميع. 
 ودية الدولة بكل ما تنطوي عليه من مخاطر هي نقطة البحث القادمة.هاخشى ان تكون ي -4
د   -5 اتفاق  الى  االمر  ان يصل  دولي اخشى  بتدخل  والمطالبة  متمردا  قطاعا  قطاع غزة  باعتبار  ولي 

خطاب رئيس سلطة التنسيق االمني االخير فيه اشارة لعدم ممانعته من  هذا التمرد ال سيما ان    إلنهاء
 عد.بعلى الحدود بين اسرائيل وفلسطين، وهو نص يحتمل التأويل الواسع فيما   ةوجود قوات دولي

  20/5/2020، موقع روافد بوست
 

 عبد الستار قاسم... عباس أعجز من أن ينفذ كالمه
تجاوزتها منظمة التحرير الفلسطينية وخذلت فيها الشعب الفلسطيني    بداية ال بد من اإلشارة إلى حقائق

المشكوك فيه أصال( في تحرير الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه الوطنية الثابتة.  )وتخلت عن دورها  
الفلسطينية أكبر تنظيم مزور يدعي العمل باتجاه التحرير، وكانت سياساتها خداعة  كانت منظمة التحرير  

 كن تحت ستار وطني كاذب. وكاذبة ول
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أنها ال تحرص  المنظمة  قيادة  للمتتبع لسياسات  أنها كانت    وكان واضحا  بقدر ما  المقاوم،  العمل  على 
مع صفقات  من  جزءا  لتكون  ناجحا  يكن  لم  الذي  العمل  ذلك  سياسي    تستخدم  شأن  لها  ليكون  العدو 

لهزيمة، إذ ما كنت أراه لم يكن يوحي أبدا  ونفوذ. وقد كتبت كتابا حول هذا الموضوع بعنوان الطريق إلى ا
المقاوم، العمل  في  المنظمة  قيادة  مع    بجدية  الجلوس  نحو  رحلتها  تؤكد  كانت  نشاطاتها  مختلف  وأن 

 عب الفلسطيني.  الصهاينة بحثا عن حلول سلمية ولو على حساب الش
جهات  فيها  ساهمت  التي  المؤامرات  من  العديد  ضحية  الفلسطيني  الشعب  كان  وعربية    لقد  غربية 

الشعب الفلسطيني إلى حالة    لوفلسطينية، وبقي يظن أن القيادة جادة في استعادة الحقوق إلى أن وص
 من التيه والضياع أيقن معها أنه كان ضحية الدجل والتضليل واألكاذيب. 

طل ألنه  نقطة األخرى أن اتفاق أوسلو وما ترتب عنه من اتفاقيات متتالية لم يكن شرعيا أبدا وهو باال
ميثاق الوطني الفلسطيني. ومن  لخالف القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية والقرارات الفلسطينية وا

ات من توقيع االتفاق! كان  العجيب أن منظمة التحرير ألغت الميثاق الوطني الفلسطيني بعد ثالث سنو 
الذمم التي اتبعتها قيادة منظمة    يجب أال تمر هذه المهازل على الشعب الفلسطيني، لكن سياسة شراء

تفاق إلى الشوارع ابتهاجا بالتوقيع. حتى إن جماهير  الالتحرير أدت إلى خروج جماهير غفيرة يوم توقيع ا 
عام   ابتهاجا  خرجت  المجلس    1988قد  اعترف  تكن  عندما  لم  الصهيوني.  بالكيان  الفلسطيني  الوطني 

ور  الكتاب  وأغلب  المثقفين  قبل  من  أمانة  لإلرادة هناك  القانوني  التغييب  مواجهة  في  القانون  جال 
 الفلسطينية. 

فهي أن عباس سبق أن قال إنه لن يلتزم باالتفاقيات إن لم يلتزم الكيان الصهيوني.    أما النقطة الثالثة
باس يخدع الناس ويستمر في االلتزام. حتى إنه خدع األمم المتحدة عندما أعلن من  وفي كل مرة، كان ع

منبره اتفعلى  مرة  من  وكم  شيئا.  يفعل  لم  لكنه  العملية  خطواته  العالم  انتظر  يلتزم.  لن  أنه  مع    قا 
رة لما الفصائل الفلسطينية على وقف التنسيق األمني، لكنه لم يكن يفي بوعوده. وهذه المرة لن تكون مغاي 

الواليات المتحدة سبق. فهو لم يخرج من المفاوضات، وما زال يتمسك بها بخاصة عندما قال إنه ال يقبل 
ما يزال في عقلية التفاوض مع    هوسيطا وحيدا. أي أنه يقبل أمريكا وسيطا ضمن مجموعة، والمعنى أن

 الصهاينة. 
 تفاقيات مع الكيان الصهيوني؟  والنقطة الرابعة تتعلق بالسؤال: هل يستطيع عباس إلغاء اال

رهنت   والفاشلة،  البائسة  المفاوضات  من  سنة  وعشرين  سبع  ورهنت  عبر  نفسها  الفلسطينية  القيادات 
الفلسطيني لالحتالل الصهيوني، وأصبح االر  باط بين هذه القيادات والصهاينة عضويا ويشمل  تالشعب 

 الكثير من المصالح الخاصة والنعم. 
ا القيادات  بأن  اكتسبت  قبولها  خالل  من  الفلسطيني  الشعب  على  وهيمنتها  ونفوذها  موقعها  لفلسطينية 

وكيال   الوطنيتكون  وبثقافته  الفلسطيني  بالشعب  الهبوط  أجل  من  يلزم  ما  كل  تمارس  وأن    ة لالحتالل، 
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  والتزامه باستعادة حقوقه الوطنية. خدمة االحتالل هي مبرر وجود هذه القيادات، وإذا كانت ستتوقف عن 
وام بامتيازاتها  للتضحية  االستعداد  لديها  فهل  االمتيازات.  من  الكثير  ستفقد  فإنها  أبنائها  خدمته  تيازات 

 وبناتها وأخواتها من أجل شعب فلسطين؟  
ال أن مصالحها  تؤكد  على  شخبرتنا  يقبض  الصهيوني  الكيان  العليا.  هي  وامتيازاتها  من خصية    الكثير 

ا مارستها  التي  والفضائح  الشعب  الحقائق  تذهل  معلومات  نشر  على  قادر  وهو  الفلسطينية  لسلطة 
 يعاندون ويصرون على بقائهم ضمن أهل أوسلو. الفلسطيني بخاصة الذين ما زالوا 

التحرير على مدى سن قيادات منظمة  إلى فشل ومن  و عملت  الفلسطيني من فشل  الشعب  إلى جر  ات 
ب مّر العذاب من أجل سجادة حمراء وامتيازات  هزيمة إلى هزيمة، ومن تهجير إلى تهجير، وأذاقت الشع 

وتتمرد اآلن    1972كل السنوات السابقة ومنذ عام    مالية ودنيوية رخيصة، فهل ستضحي بجهودها عبر
 على الكيان الصهيوني وأمريكا؟  

التنازل عن  لف ثمن  إال  والمكاسب  المناصب  تكن  لم  وحقيقة  والمناصب،  المكاسب  أمام  ترخص  سطين 
وحقي الوطن. الوطن.  لي  اتركوا  لكن  والمناصب  المكاسب  خذوا  قال  عندما  البوشناق  لطفي  أخطأ  قة 

 لقاء المكاسب والمناصب... بئسوا. الوطن هو 
 21/5/2020، "21موقع "عربي 

 
 أوسلو... مصطفى الصوافوان فال وحدة مع فريق حركوا قبل فوات األ ت

التي الكارثة  التقليل من حجم  به ليس من باب  نفي    ما ساتحدث  حلت علينا كفلسطينيين وال من باب 
 اشبالنا وشبابنا ومن قبل شيوخنا.  خيانة الخائين لنا من نظام عربي وضحت صورته امام  

الدذي حل بنا حل وصلنا الى حد اتخمنى من ذلك   لم يعد هناك من تخفى عليه حجم الجرائم والتأمر 
ب على انتهاك حقوقنا والتفريط بها والتنازل وتبلد احاسيس البعض ما شجع االحتالل وامريكا وحتىالعر 

 تنازل عنها. عنها ألن منا من قام بذلك وشجع العرب على ال
مرور تمحوه  لن  وتذكيرا  مكرورا  كالما  بها  نجتر  عام  كل  مع  بحاجة  الى    لسنا  بحاجة  ولكننا  السنوات 

ف االدراج ولم نسقطها  استخالص العبر وقد نكون استخلصنا هذه العبر ولكنها بقيت طي الورق وفي كن
يء الى اسوء ورغم ذلك نكرر  على ارض الواقع حتى نعمل بها ونغير ولكن اهملناها وبقي الحال من س

دى في إجرامه وهنا فقط اذكر بما قالته المجرمة ا الكلمات واالتهامات والخيانة من هذا ما جعل عدونا يتم
الماضي القرن  ستينات  في  االقصى  احراق  يوم  ان   جولدمائير  وظننت  الحريق  ليلة  في  انم  لم  قالت 

 يحدث شيء وعندها باتت مطمئنه.   الجيوش العربية ستتحرك ولكن جاء اليوم الثاني فلم
ستمر االحال حتى جاء ترامب ونتنياهو وكانت جريمة  اهذا كلنا يعلمه وزيادة ولكن ماذا فعلنا ال شيء و 

اال عن  اعلن  ثم  الغاصب  الكيان  عاصمة  القدس  لتصفية  اعتبار  تمهيدا  الغربية  الضفة  على  ستيالء 



 تقارير ومقاالت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  ستشاراتمركز الزيتونة للدراسات واال              517                                           

بالتهديد   ونكتفي  مكاننا  نراوح  زلنا  وال  تجربة  القضية  ان  مع  يساندها  عربيا  موقفا  ان  ظانين  والوعيد. 
ك او موقفا اوروبيا رافضا ولكنه موقف فارغ من المضمون ولن يردع لالسنوات الماضية وتؤكد غير ذ 

دون ردة فعل حقيقية عملية منا نحن اهل القضية واصحاب    االحتالل وسيمضي في مشروعه في الضم
يجري ويمارس الكذب والتضليل حتى يوهم الناس والرأي العام انه   المشروع ولعل منا من ال يكترث بما

ي حقيقة االمر يستهلك االيام حتى يمر ما يخطط له االحتالل فيخرج علينا من  فيفعل ضد الضم وهو  
ن ويسلم باالمر والنتائج ثم يقول نحن ضعفاء وعلينا ضغوط علما اننا لسنا  يقول ما كان احسن مما كا 

 ضعفاء وال نملك القدرة وليس لدينا خيارات. كما يصفون اننا 
شمل الكل الفلسطيني إذا استمر في موقفه وبقي متمسمرا في يهذا األمر ليس خاصة بسلطة اوسلو بكل  

 بالفعل المطلوب.  مكانية ويشجب ويدين ويستنكر دون ان يتحرك 
ركوا قبل فوات األوان فسيلعنهم  إلى هؤالء الذين لديهم القدرة على التغيير رغم ضعف ما لديهم إن لم يتح

 التاريخ وسيستبدلهم هللا بأخرين. 
روا ان يتحرك االخرون وال تنتظروا تحقيق الوحدة مع أنها أمنية ولكن اصحاب اوسلو ما ظتحركوا وال تنت

فال تخدع انفسهم وتخدعوا شعبكم وتقولوا ننتظر تحقق الوحدة فهذة الوحدة لن تكون مع   جاءوا من اجلها
يما سلب  فب اوسلو الذين تنازلوا عن األرض وباعوا المقدس وقبلوا باالحتالل بان يكون له حق  اصحا

 ونهب. 
ال واحد من اثنين  اصحوا قبل فوات األوان وفعل المقاومة النها الطريق الوحيد نحو النصر وليس امامنا ا

 إما شهادة وإما نصر وكالهما معا سيكون بإذن هللا. 
 6/6/2020، فلسطين أون الين
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الـ الذكرى  الفلسطيني وسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة في     13تمر  حزيران    يونيو/  14لالنقسام 
واقتصادي 2007  عام مالي  حصار  فرض  من  أعقبه  وما  "فتح"  حركة  خصمها  مع  داٍم  اقتتال  بعد   ،

اإلسرائيلية،  وسياس االعتداءات  قاسية وعشرات  لثالث حروب  القطاع  ن  مي مشدد على غزة، وتعرض 
القضية   بها  تمّر  التي  الخطيرة  الظروف  الرغم من  الصفحة، على  هذه  بوادر لطي  أي  تظهر  أن  دون 

بـ"صفقالفلسط المعروفة  الفلسطينية  القضية  لتصفية  األميركية  للخطة  العملي  التطبيق  ظّل  في  ة ينية، 
من   اعتبارًا  المحتلة  الغربية  الضفة  من  أجزاء  لضم  االحتالل  واستعدادات  يوليو/تموز  مالقرن"،  طلع 

أنصار حركة  . إذ يطلق  2007حزيران عام    المقبل. ويختلف الفلسطينيون على تسمية ما جرى في يونيو/
بـ"الحسم"، غي ر أّن فلسطينيين  "فتح" على األحداث وصف "انقالب"، فيما تصفها "حماس" ومناصروها 

. ويستحضر فلسطينيون هذه األيام  ةُكثرا يعتبرون أّن ما حصل يمّثل فصاًل من فصول النكبة الفلسطيني
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بقت االنقسام، مثل عمليات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي بعضًا من األحداث التي س
"حماس" على قطاع غزة عسكريًا، وهي  التصفية التي جرت لكوادر ميدانية من الجانبين، مرورًا بسيطرة  

 السيطرة المستمرة إلى اليوم. 
األ أدت هذه  بموجبه على  وكانت  االتفاق  )تّم  و"فتح"  "حماس"  بين حركتي  اتفاق مكة  إلى فشل  حداث 

، برعاية  2007شباط عام    وتشكيل حكومة وحدة وطنية( الذي وقع في فبراير/  إيقاف االقتتال الداخلي،
  ا لراحل الملك عبد هللا بن عبد العزيز، لتنهار حكومة الوفاق الوطني التي كان يرأسه العاهل السعودي ا

وقد   جديدة.  حكومة  برئاسة  فياض  سالم  وكّلف  عباس،  محمود  الرئيس  أقاله  بعدما  هنية،  إسماعيل 
اس" من جهتها هذه اإلجراءات، وأعلنت أن حكومتها ستواصل تسيير أعمالها في غزة كونها  رفضت "حم

تشريعي عقب  لبإرادة شعبية، ووفقًا لصناديق االقتراع، بعدما حصدت أغلبية المقاعد في المجلس ا  جاءت 
 . 2006االنتخابات التشريعية التي أجريت مطلع عام 

آذار   مارس/  23صدع، كان أولها اتفاق صنعاء الذي وقع في  وأعقبت االنقسام تحركات عربية لرأب ال
ي حوار مباشر بين الطرفين بشأن العودة باألوضاع في قطاع غزة  والذي نّص على الدخول ف  2008عام  

. غير أّن الحركتين اختلفتا على تفسير  2007االقتتال واالنقسام في يونيو/حزيران    لإلى ما كانت عليه قب
طالبت "حماس" بعودة حكومة الوحدة برئاسة هنية، في الوقت الذي طالبت فيه "فتح" بنود االتفاق، إذ  

لول  يأ  "حماس" القطاع كاماًل إلدارة السلطة. ومع تجمد الحوارات، دخلت مصر في سبتمبر/  بأن تسّلم
 ، لتطرح رؤية جديدة عملت على صياغتها إلنهاء االنقسام، غير أّن هذا التحرك لم يكتمل وفشلت 2009

 الجهود المصرية كذلك في التوّصل التفاق ينهي االنقسام، ويعيد الطرفين للوحدة من جديد.
رية برعاية  صوبعد انهيار نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، تحركت االستخبارات الم
في   الفصائل  وقعت  إذ  بالنجاح،  ذلك  وتكلل  الفلسطيني،  الحوار  لرعاية  العربية  أيار    يو/ما  4الجامعة 

ل لجان رئيسية  على اتفاق نّص على معالجة القضايا كافة التي نجمت عن االنقسام. وتّم تشكي  2011
ت المجتمعية،  المصالحة  االنتخابات،  وهي:  المصالحة،  مقتضيات  وطنية،  شإلتمام  وحدة  حكومة  كيل 

مة التحرير لتنضم إليها  ضمان الحريات العامة، بناء الثقة، تفعيل المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة منظ
 مي"، غير أن ذلك لم يتحقق. الفصائل غير الممثلة فيها، ال سيما حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسال

في العاصمة القطرية الدوحة على اتفاق رعاه    ، عادت "فتح" و"حماس" لتوقعا2012شباط    فبراير/  6وفي  
ئيس محمود عباس نيابة عن "فتح"، وخالد أمير قطر آنذاك، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووقعه الر 

تفعيل وتطوير "منظمة التحرير"، وتشكيل حكومة  مشعل نيابة عن حركة "حماس". وقد نّص االتفاق على  
 رئاسة عباس. بتوافق وطني من كفاءات مهنية مستقلة  

  إبريل/   23ومع الفشل المتكرر الذي كان من نصيب كل هذه الجهود، اجتمعت الفصائل الفلسطينية في  
ًا جديدًا نّص  ، في منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ووقعت اتفاق2014نيسان  
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جب االتفاق، تشّكلت حكومة  و على تشكيل حكومة توافق يعقبها بستة أشهر إجراء انتخابات عامة. وبم
ّن هذه الحكومة لم تستلم  وزراء من قطاع غزة. غير أ  4الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد هللا، وضمت  

الذين عينت الموظفين  إذ فّجر ملف  القطاع،  بعد عام  مهامها بشكٍل كامل في   2007هم حركة "حماس" 
سيير مهام الوزارات الخاصة بها، فيما بقيت الحكومة تاألزمات، لتقرر األخيرة الحقًا تشكيل لجنة إدارية ل

 من دون صالحيات في غزة.
، توصلت "فتح" و"حماس" إلى اتفاٍق جديد في القاهرة برعاية جهاز  2017ل عام  تشرين األو   وفي أكتوبر/

ة فلمصري، نّص على تمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمدهللا من تولي المسؤوليات كااالستخبارات ا
 في قطاع غزة، وأن يتولى حرس الرئيس اإلشراف على المعابر وال سيما معبر رفح الحدودي مع مصر.

م يتم بقيت ملفات الموظفين والسيطرة األمنية والقضائية للحكومة في غزة على حالة الخالف، إذ ل  ولكن
دا الدخول في موجة من  و دمج موظفي الحكومة السابقة بموظفي السلطة، ما رفع التوتر بين الطرفين ليعا

وج األزمة.  احتواء  في  المصرية  الجهود  معها  فشلت  واالتهامات،  الكالمي  الذي التراشق  التفجير  اء 
ر بين الحركتين، إذ اتهم  ، ليعقد المشهد أكث2018آذار عام    تعرض له موكب الحمدهللا في غزة، مارس/

اغتياله بمحاولة  "حماس"  "فتح"،  وحركة  عباس  محمود  االتهامات   ، الرئيس  هذه  األخيرة  رفضت  فيما 
ذلك، أعقاب  وفي  المصالحة.  تهدف إلفشال  محاولة  ما جرى  أن  وانتهت    واعتبرت  المصالحة  تجّمدت 

 برحيل حكومة الوفاق وتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية. 
نتخابات  الأيلول الماضي، لإلعالن عن نيته إجراء ا   جديد، تحرك الرئيس الفلسطيني في سبتمبر/   ومن

"حماس" في   التشريعية والرئاسية، ملوحًا بتحميل الطرف المعطل لهذا التوجه المسؤولية السياسية، لتعلن
يتجم أن  قبل  االنتخابات،  إجراء  على  المشروطة  وغير  الكاملة  موافقتها  الحق  كليًا وقت  الملف  هذا  د 

حي في  شيء  كل  على  مسيطرًا  الفلسطيني  االنقسام  يزال  وال  القضية  اأيضًا.  وباتت  الفلسطينيين،  ة 
فعل شيء إلجبار الطرفين    الفلسطينية في مهب الريح وسط تآمر كثيرين عليها، فيما لم يستطع الشعب 

 حماية المشروع الوطني الفلسطيني.المتنازعين على القيام بما يلزم إلنهاء هذا االنقسام والتفرغ ل
 14/6/2020، العربي الجديد، لندن

 
 محسن محمد صالحد.  ... أ.الوطنية" الفلسطينية وطنية "الوحدة

ال في  حقيقية  مشكلة  السطور  هذه  كاتب  لدى  فإن  في  بصراحة،  الوطنية"  "الوحدة  مصطلح  مع  تعامل 
كثي لدى  أصبح  المصطلح  هذا  إن  إذ  الفلسطينية.  محتواه  الحالة  من  فارغًا  أو  "ملغومًا"  مصطلحًا  رين 

 اللغوي والفكري والعملي. 
إلى جانب مصطلح "إنهاء االنقسام"، يستخدمان منذ سنوات كـ"كليشيه" أو "عنوان" يتم    ،هذا المصطلح

"الف على  واإلعالميين  ترديده  السياسيين  أوساط  في  والنقاشات  والحوارات  الكتابات  في  والمليان"  اضي 
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براءوالمثقف صك  أو  سلوك  حسن  شهادة  باعتباره  مضمون،  دونما  استخدامه  ويتم  الناس؛  وعامة    ة ين 
 للمتحدث بين يدي حديثه عن الوضع الفلسطيني. 

أهمية الوحدة الوطنية، وهو ما ال خالف عليه؛  وإذا كان ثمة جانب إيجابي في ظاهر األمر للداللة على  
للمعايي فاقدة  سحرية"  "وصفة  إلى  تحويله  رومانسي  فإن  كالم  مجرد  يجعله  والرائحة؛  والطعم  وللون  ر، 

ر، بحيث يطمئن الجميع عند "تعاطيه"، في الوقت الذي يتم فيه التهّرب  دِّّ رغائبي، ذي تأثير مخادع وُمخ
ن تحميل المسؤولين عن التعطيل والتعثر أوزار مسؤولياتهم، والضغط من وضع اإلصبع على الجرح، وم

 اتهم أو إلفساح الطريق لمن يستطيع القيام بذلك. عليهم إما للقيام بواجب
 * * * 

 تقوم على أسس غير وطنية؟! هل يمكن للوحدة الوطنية أن 
أن تساوم على األرض وعلى  وهل يجوز لقيادة الحركة الوطنية أن تمارس وظائف وأدوارًا "غير وطنية"، و 

ات والرموز األخرى، وأكثر من الشعب  الشعب بحجة أنها تدرك "المصالح الوطنية" أكثر من القوى والتيار 
 الذي تتحدث باسمه وغصبًا عنه؟ و الفلسطيني نفسه، الذي فرضت نفسها وصية عليه، 

 * * * 
الوطنية؟! وما هو الحد األدنى هل يمكن أن نتحدث عن "وحدة وطنية" دون تحديد المعنى المقصود ب

 المقبول لوجود الشخص في دائرة "الوطنية"؟ 
ة  يلوطنية" نبدأ بالسؤال المتعلق بالثوابت، وهي باختصار متعلقة باألرض والشعب والهو في سؤالنا عن "ا

 والسيادة.
من يقدم لنا  فاألرض هي فلسطين الكاملة من نهرها إلى بحرها، ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش. أما  

ال قرار  من  العربي  الجزء  أنها  أو  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  أنها  على  لألمم  فلسطين  العامة  جمعية 
ُيعرِّف  181المتحدة   تكون وطنيته موضع مساءلة. ومن  أن  فيجب  المحتلة سنة  ف،  على    1948لسطين 

فيجب أن تكون وطنيته    أنها "إسرائيل"، ويعترف لليهود الصهاينة بأي حق على أي جزء من فلسطين،
 ائنا دروسًا في الوطنية.موضع مساءلة، ومن هو مستعد لذلك فليكف عن الحديث عن الوطن وعن إعط

أمته يملك األرض هو شعب فلسطين، وهو جزء من  الذي  العربية وأمته اإلسالمية، وهو كل    والشعب 
فلسطين   في  فيها  من سكن  سواء  األرض  هذه  أم  1948أبناء  الضفة  في  خارج    أم  في  أم  القطاع  في 

ر الشعب الفلسطيني على أبناء الضفة والقطاع؛ و  كل من يتنازل عن حق الالجئين  فلسطين. ومن َيْقصِّ
ا أو لم يتمكنوا من العودة إليها، فإن وطنيته موضع  هالفلسطينيين في العودة إلى منازلهم التي ُأخرجوا من

 مساءلة.
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العودة للتنازل عن حق  المستعدون  الذين وقعوا    وهؤالء  أولئك  مقابل دولة في الضفة والقطاع )وتحديدًا 
التسوية،  ، وم2003على وثيقة جنيف سنة   للمساومة في سوق  الموضوع مجااًل  لفهم( ويجعلون  ن لفَّ 

 قون الثوابت، وتهدمون أي أساس "وطني" لاللتقاء معكم. ر نقول لهم أنتم تخ
ق ألي أحد أن يصطنع لهذا الشعب هوية مزورة غير  والشعب الفلسطيني هويته عربية إسالمية وال يح
الذين يفرطون بهوية فلسطين    هويته، ومن حقه أن يمارس سيادته على أرضه كجزء من أمته. وأولئك 

أي  أو  أرضها  على  شعبها  أن   وبسيادة  ظالم  احتالل  أي  أو  المعتدين  للصهاينة  ويرضون  منها،  جزء 
 ساءلة. يفرض هويته وسيادته، فإن وطنيتهم موضع م

 * * * 
ال الوحدة  تحقيق  يكون  أن  معين  استرضاء فصيل  أجل  من  يمكن  هل  أخرى،  ناحية  مرهونًا  من  وطنية 

فاقات والتعهدات التي التزمت بها  تبالتنازل عن أكثر من ثالثة أرباع فلسطين؟! تحت غطاء االلتزام باال 
 منظمة التحرير؟! 

ر  وفي  فلسطين  تعريف  في  تفشل  فلسطينية  أطراف  قمقم  هناك  في  تحشرنا  أن  وتريد  لها،  خريطة  سم 
أن تستطيع  ال  التي  وتصوراتها،  ومساراتها  تسمى    التسوية  للوطن  خريطة  أحوالها  أفضل  في  تعطينا 

على   إال  أرضنا،  22فلسطين  من  المئة  شريكًا    في  به  ترغب  ال  فهي  أي طرف  بذلك  يعترف  لم  وإذا 
تنا )وليس مؤسساتها( الوطنية الرسمية التي تحتكرها؛  "وطنيًا" وال تريده عضوًا أو صانع قرار في مؤسسا 

الحقيقي أصب الوطني  السلوك  يتنازل عن  بمعنى أن  بينما صار من  الوطنية"،  ح خارجًا على "الشرعية 
 دات" الوطنية.االوطن هو الذي يوزع "شه

السجادة"، وتحت   تحت  الوسخ  قاعدة "وضع  إنجازًا على  ُيحقق  أنه  البعض  يظن  ندري كيف  شعار ال 
وى شد وجذب "الوحدة الوطنية" من خالل التجميع الشكلي لفصائل وتيارات ورموز متنازعة، وتتحرك بق

ال مسار  بين  خصوصًا  األولويات،  في  ومتشاكسة  البوصلة،  وتفتقد  التسوية، ممتعاكسة،  ومسار  قاومة 
ية والنفسية معادية للبناء  وليس لديها برنامج سياسي، وتتسلط عليها قيادة ترفض الشراكة، وتركيبتها العقل

 المؤسسي والدستوري.
لتعطيل أي عملية إصالحية جادة، والستمرار تحكُّم شبكات    هذه ليست "وحدة وطنية" وإنما وصفة مثالية 

قرارنا في  والفساد  محصالت   الضعف  في  واألوقات  الجهود  والستهالك  الوطنية؛  ومؤسساتنا  الوطني 
 صفرية أو سلبية.

 * * * 
ن  د المخلصون القيادَة الرسمية المتنفذة، تتم ممارسة حمالت دعائية مغرضة بحقهم، باعتبار أ عندما ينتق

ة الوطنية فزاعة  د ما يقومون به "طعٌن" في العمل الوطني و"ضرٌب" للوحدة الوطنية؛ وبحيث تصبح الوح
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ووسيل حقيقي،  إصالح  إلحداث  يسعون  من  ضد  الفكري  اإلرهاب  وممارسة  المعارضين،  ة  إلسكات 
 لتكريس الوضع القيادي البائس للسلطة والمنظمة.

ا في  الفلسطيني  الشعب  تدعو جموع  العامة  وعندما  وشخصياته  ورموزه  فصائله  ومعظم  والخارج  لداخل 
التي   التحرير،  منظمة  بينما  ا إلصالح  الحقيقية،  التمثيلية  شرعيتها  وفقدت  الدستورية  مجالسها  هترأت 
ال من  التنفيذية  مؤسساتها  عن  تعاني  خروج  ذلك  بأن  عقيرتهم  المتنفذون  يرفع  واالنهيار؛  والتردي  عجز 

"الوطني"، وُيقدم ون المنظمة بحالتها المزرية كـ"صنم مقدس" ال يجوز المساس به. بل، ويصبح  العمل 
"و  السنوات، ط معيار  عشرات  مدى  على  الفلسطيني  الشعب  قيادة  في  فشلت  لقيادة  تصفق  أن  نيتك" 

أوس كارثة  في  "المصالح  وأوقعته  تحقيق  ادعاء  تحت  المقاومة  قوى  لضرب  المحتل  مع  وتعاونت  لو، 
 الوطنية"!! 
هاوي هو  ت، فإن معيار "الوطنية" اآلخر العتبارك مؤهاًل للدخول والمشاركة في هذا البيت الموفوق ذلك

فل التنازل عن معظم  ذلك  بما في  المنظمة،  بها  التزمت  التي  وااللتزامات  باالتفاقات  تعترف  سطين،  أن 
ا أن تكون شريكًا  والتنّكر لمعظم بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي قامت المنظمة على أساسها. فإم

تظل أن  وإما  للمنظمة،  المتهاوي  البيت  من  تبقى  ما  تحطيم  في  المهمة    معهم  هذه  ُيتموا  حتى  خارجًا 
 "الوطنية" بأنفسهم. 

 * * * 
الت الطبيعي  من  الوطنية"،  "الوحدة  إطار  االختالف  في  إدارة  وتشجيع  الفلسطيني،  التنوع  بحالة  رحيب 

ه الحالة الغنية في عملية اإلبداع وتفجير الطاقات واإلمكانات. لكن بالطرق الحضارية، واالستفادة من هذ 
ع الثوابت والبوصلة والقيم والمعايير؛ وُيصبح مصطلح الوطنية "ملطشة"ـ وتصبح الوطنية  يعندما يتم تضي 
حاضناً  المخلصين   إطارًا  رقاب  من  لبعضهم  وُيمكَّن  بل  والمتسلقين،  والمنافقين  الفاسدين  يستوعب 

  نوأصحاب الكفاءات، فإن ذلك إيذان بأن صبر الشعب الفلسطيني قد وصل منتهاه، وأنه آ   والمضحين
لهذا المفهوم أن يقوم على أسس صحيحة، وأن يتم تنظيف "البيئة الوطنية" من عناصر الهدم داخلها، 

 اليب "شورية ديمقراطية" صحيحة؛ وإال فلينتظر الناس مزيدًا من االنهيار والدمار.بأس
المعنيون مليس مقب يتهرب  معانيها، وال أن  اللغة  تفقد  المصطلحات، وال أن  ُتميَّع  مسؤولياتهم    نواًل أن 

طوا الفلسطيني  الشعب  َيُعّده  كان  ما  أن  المقبول  من  وليس  عليها.  المترتبة  تاريخه واالستحقاقات  ل 
ا "المشروع  قيادة  من  صاحبها  تمنع  ال  نظر"،  "وجهة  مجرد  البعض  لدى  يصبح  لوطني "خيانة"، 

 الفلسطيني". 
 * * * 

الوطنية" مطلبًا شعبياً  "الوحدة  فإذا كان مطلب  معايير؛   وباختصار،  الوحدة من  لهذه  بد  فإنه ال  عامًا، 
تعلقة باألرض والشعب والهوية والسيادة، وثانيها  أولها االلتقاء على برنامج وطني يحافظ على الثوابت الم
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من بناء  إلعادة  وإخالص  بجدية  المجال  تحديد فتح  وثالثها  حقيقية،  "وطنية"  أسس  على  التحرير  ظمة 
االع وإعادة  المرحلة  التمثيل  ت أولويات  لتحقيق  المناسبة  اآلليات  إيجاد  ورابعها  المقاومة،  لبرنامج  بار 

 خل والخارج، والتعبير عن إرادتهم في مؤسساتهم التمثيلية والدستورية.الشعبي للفلسطينيين في الدا
 26/6/2020، "21موقع "عربي 

 
 نبيل عمرو ... "فتح" و"حماس" و"المنظمة" والخيارات

لى الموقف من »صفقة القرن« ومن الضم، تم إعالنه منذ اللحظات األولى  عاتفاق »فتح« و»حماس«  
ة، وكذلك منذ اللحظات األولى التي دخل فيها مصطلح الضم إلى  التي جرى فيها الحديث عن الصفق

 ؟التداول... فمن يوافق أساساً 
رغم أن كل طرف   اإلعالن المشترك عن توحيد الجهود إلحباط »صفقة القرن« والضم، بدا أمرًا بديهياً 

ة؛ بل ربما كانت أدى ما عليه منفردًا، فكانت فعالية أريحا فتحاوية خالصة، وفعالية غزة حمساوية خالص
 »فتح« شريكة في غزة، بينما »حماس« لم تكن كذلك في الضفة.

نحو    عتبرون الترحيب بأي بادرة اتفاق بين »فتح« و»حماس« واجبًا يمليه النزوع التلقائيالفلسطينيون ي
تمت على مدى ثالث عشرة سنة،   التي  اإلخفاقات  استذكار سلسلة  بعد  الوطنية، حتى  الوحدة  استعادة 

د بوحدة وشيكة، غير أن الذي كان يحدث فعاًل هو الذهاب إلوا د من ى مزيلتي كانت كل فعالياتها تعِّ
ل كبير انهمك افي مواجهة الضم كأخطر ما تضمنته »صفقة القرن«، ظهر سؤ االنقسام حد االنفصال.

ال األنشطة  اآلخر:  يسبق  أن  ينبغي  الذي  ما  عنه:  اإلجابة  محاولة  في  السياسيون  مشتركة  المحللون 
 كالمظاهرات، أم الوحدة؟ 

تزال   ال  التي  »فتح«  أجندته:  إلى  اآلخر  سيجلب  الذي  من  خالل  ثم  من  السياسي  بالمسار  متمسكة 
هي وخرائطه  ترمب  صفقة  تكون  أال  شريطة  »السلطة«   المفاوضات،  خالل  من  وتعمل  المرجعية، 

تفادة من الموقف اإلقليمي والدولي  و»المنظمة« والحلفاء على استعادة زخم حل الدولتين، من خالل االس
ال تزال تحتفظ بخيار المقاومة المسلحة إلى  المتحفظ؛ بل والرافض لـ»صفقة القرن«، أم »حماس« التي  

والت السلمي،  الشعبي  الكفاح  خيار  التحرير«،    يجانب  »منظمة  تجاه  السلبية  في  غاية  بموقف  تجاهر 
محمود   الدكتور  أقوال  ذلك  عن  تعبير  أوضح  وصفه  وكان  ما  كل  عن  مسؤولة  اعتبرها  الذي  الزهار 

ا ورغم  الفلسطيني.  بالشعب  لحقت  التي  ترمب  بالكوارث  من صفقة  »المنظمة«  لموقف  التكتيكي  لتأييد 
ل منها  األساسي  الموقف  فإن  إلى    موالضم،  إشارة  أي  اآلن  حتى  اإلسالمية  الحركة  تقدم  لم  إذ  يتغير؛ 

يد للشعب الفلسطيني، وبداهة أال تفكر في االنضمام إليها على  االستعداد لالعتراف بها كممثل شرعي وح
 المدى المنظور.
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كة  ر نبها كانت األكثر استعدادًا إلبداء المرونة تجاه »حماس«؛ ليس فقط على صعيد المشا»فتح« من جا
للمشاركة  دعوتها  أي  وجدية،  أهمية  أكثر  صعيد  على  بل  للضم؛  الرافضة  الجماهيرية  األنشطة  في 

من المباش المستوى  لهذا  تستجب  لم  أن »حماس«  إال  القرار،  القيادية صاحبة شرعية  اإلطارات  في  رة 
المنظمة« على  »لتقرب الفتحاوي منها وقاطعت، مع أنها لو شاركت فلن يعني ذلك تغييرًا لموقفها من  ا

 نحو يؤلب قواعدها وحلفاءها عليها. 
الحدود،   أبعد  إلى  وغيرها  »حماس«  مع  المرنة  تستطيع  و»فتح«  ال  أحمرين  بخطين  نفسها  أحاطت 

»منظمة التحرير« التي تعتبر شرعيتها الوطنية  تجاوزهما، مهما كانت التطورات عاصفة وخطرة، أحدهما  
إنجازًا فتحاوي بعقود، اً واإلقليمية والدولية  السياسي  المعترك  إلى  تدخل »حماس«   رئيسيًا، تحقق قبل أن 

ع القوى الدولية التي ال تزال تؤمن بحل الدولتين. صحيح أن »فتح«  وثانيهما تواصل التماس والتفاعل م
عاد حل الدولتين عمليًّا، وتدرك كذلك استحالة إقامة مائدة مفاوضات موضوعية  تدرك أكثر من غيرها ابت

رجعيات موضوعية أيضًا، ما دام ترمب رئيسًا في البيت األبيض، وما دام نتنياهو رئيسًا لوزراء مووفق  
التحريرإسرائي لـ»منظمة  الدولية ظهرها  القوى  إدارة  تنتج عن  التي  المخاطر  حجم  تدرك  أنها  إال  «،  ل، 

الت  الفلسطينية  الشرعية  يؤازر  العالم  زال  فما  بالذات،  الوقت  هذا  في  »المنظمة«    يو»السلطة«  تمثلها 
 و»السلطة«، نظرًا النتهاجها خطًا عقالنيًا يفضل العالم التعامل معه. 

»السلطة« و»المنظمة« يدركون مغزى أن أول اتصال أجرته السيدة ميركل رئيسة االتحاد إن »فتح« و
عدة ا بي كان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويدركون كذلك أن الحاضنة التي تستطيع مساألورو 

و»السلطة«   »فتح«  »حماس«  تشاطر  فهل  العربي،  االعتدال  حاضنة  هي  أزماتهم  في  الفلسطينيين 
نظمة«  ة« رؤيتها للواقع السياسي وموقع الفلسطينيين فيه، أم أنها تفكر بطريقة مختلفة إزاء »المو»المنظم

 مختلفة، ومختلفة كثيرًا.  ةو»السلطة« والعالقات والبرامج والتحالفات؟ إنها وفق كل المؤشرات تفكر بصور 
 12/7/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 ... مصطفى الصوافومةالمقاومة والسالح وجدا للتحرير ال للمسا

هنية عبرت عن ر  إسماعيل  األستاذ  السياسي  مكتبها  لسان رئيس  للمساومة  حماس على  القاطع  فضها 
االحتالل   مقاومة  الدفاع عن حقهم في  الفلسطينيين في  التنازل و على حق  القوة ال  العمل على مراكمة 

تثني المقاومة عن مواصلة بناء عنها من أجل تحرير فلسطين، وأن أي إغراءات مادية مهما بلغت لن  
 نحو تحقيق مشروع التحرير. قوتها العسكرية من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني كمقدمة 

حماس لتمسكها بالمبادئ والقيم التي    لرفض حماس للعرض المقدم من جهات أوروبية هو تأكيد من قب
ا مدى  على  والجرحى  الشهداء  آالف  الفلسطيني  الشعب  قدم  أجلها  تأكيد  من  وهو  المحتل  مع  لصراع 

واإلغراءات المادية لن تثني حماس عن    لمواصلة الثبات على هذه المبادئ والقيم وأن األثمان السياسية
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وهو تحرير األرض وعودة الناس إلى أرضهم التي هجروا   هدفها الذي أقرته منذ نشأتها حتى يومنا هذا
الفلسطيني من النهر حتى البحر ومن النافورة حتى أم    منها وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب 

ي لن يتغير حتى لو تغيرت الدنيا، ستبقى حماس على ما قامت  الرشراش، هذا هو الموقف الثابت والذ 
 حماس والشعب الفلسطيني.  ت عليه ألنه ثابت من ثواب

لل ليس  يديها  بين  الذي  المقاومة  وسالح  الحق  هذا  تأكيد  هو  هنية  به  تحدث  الدماء  ما  ألن  مساومة 
ثمن لها إال تحقيق الهدف وهو الفلسطينية ليست للمساومة وهذا السالح مجبول بهذه الدماء والدماء ال  

 التحرير والعودة وإقامة الدولة.
هة للمحتل ألنه يعلم ذلك، ولكنها موجهة لم يتوهم بأن حماس يمكن أن تغرى  جرسالة حماس ليست مو 

 ويمكن أن تتنازل وتسلم.  بالمال وأن تستسلم لإلغراء
الذ  فلسطيني  مراميها من عدو وصديق وشعب  وبلغت  الرسالة وصلت  الحقيقة وهي  هذه  هذه  يدرك  ي 

باقية وستتطور وصو  باقية ومقاومتها  بأن حماس  تطمين  بإذن هللا  الً رسالة  فلسطين وهو  تحرير   لخطة 
 قادم ال محالة ويسألونكم متى هو قل عسى أن يكون قريًبا. 

 29/7/2020ن أون الين، فلسطي
 

 ساري عرابي... لخطابة!اجتماع األمناء العاّمين للفصائل الفلسطينية.. مسافات مملوءة با
مر دولّي للسالم، أي يتمسك بالمسار الذي تالمسافة بين خطاب يتمسك بالمبادرة العربية، ويدعو لعقد مؤ 

للفصائل الفلسطينية انعقد لمجابهته، وبين  أفضى إلى الواقع الذي يفترض بأن اجتماع األمناء العاّمين  
شكال المقاومة كاّفة ومنها العسكرية، هي مسافة بعيدة،  خطاب يدعو للقطيعة مع اتفاقية أوسلو، وتفعيل أ

والحال مرتبك، وظهر الفلسطينيين مكشوف، واألزمة مستحكمة، يفترض أن تقّلص   نظرّيا وواقعّيا، بيد أّنه
 المسافة.توصيات المجتمعين من تلك 

التأك إطار  في  للمرحلة،  األنسب  الخيار  هي  الشعبية  المقاومة  أّن  المجتمعون  حّق  قّرر  على  يد 
حدة لقيادة هذه المقاومة الشعبّية  و الفلسطينيين في ممارسة األشكال النضالّية كاّفة، وتشكيل لجنة وطنية م
خ خالل  االنقسام،  إلنهاء  رؤية  لتقديم  أخرى  لجنة  وتشكيل  المجلس الشاملة،  ليناقشها  أسابيع،  مسة 

 المركزي لمنظمة التحرير بحضور جميع األمناء العاّمين.
أن تكون   كان قد مّر وقت طويل دون ظهور إشارات على إطالق مقاومة شعبّية محدودة، فضاًل عن وإذا

اللجنة، ومن خال إنهاء االنقسام، على ضوء توصيات  بعيد الكتشاف جّدية  الوقت غير  فإّن  ل شاملة، 
 جلسة المجلس المركزي بحضور أمناء الفصائل التي ال تضّمها منظمة التحرير. 

لمتحدة، ال، ال يقّر بخطأ المسار، وإنما يحّمل المسؤولية للوسيط غير النزيه، أي للواليات  الخطاب األو 
الخروج    وهذا في حّد ذاته أسوأ من اإلصرار على المسار ألسباب أخرى، كالتوّرط المعّقد فيه بما يجعل
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ضيف أسبابا أخرى  منه صعبا، ومصالح النخبة المستفيدة والطبقة الحاكمة. فالقناعة بسالمة المسار، ت 
 لترجيح أّن التحّول عنه مستبعد. 

ال خطاب  أي  الثاني،  الخطاب  محتاج  مصاحب  أوسلو،  من  والتخّلص  العسكرية،  وفي صدارتها  قاومة 
قرار صّناعه أّوال، وال يمكن ذلك، وال تحّمل تبعاته،  لصاحب الخطاب األول. فالتخّلص من أوسلو هو  

في التخطيط له ودفع أثمانه. وأّما المقاومة والظهر الفلسطيني    دون موقف وطنّي واحد، يشترك الجميع
 الممكن إزاءها إسنادها إلى تراّص وطنّي، إال أّن مجرد إطالقها يحتاج مقّدمات، لّ مكشوف عربّيا، فأق

س بوجود تغّير حقيقّي في قناعات صّناع أوسلو، ثم في توّجهاتهم. وهذه الخطوة األولى، أهّمها إدراك النا 
نالت منذ  انُتهجت  التي  المتعددة  السياسات  وتغيير  التعبئة  من  أخرى  تتبعها  أن  ينبغي  انتفاضة  هي  اية 

ا يتناقض  األقصى، وتعّززت بعد االنقسام الفلسطيني، وأفضت إلى كبح حركة الجماهير، وإغراقها في م
 مع واجبها التاريخي. 

ن المسار، ألّن الخيارات السياسية ال تكون  ثّمة من يقول إنه ال يجوز لقيادة مشروع التسوية التراجع ع 
ُتظهر  هنا،  المكشوفة  المغالطة  بدأ    موسمية.  بالتسوية  فالتمسك  ومآالته،  المسار  بكارثية  االعتبار  عدم 
سبعينيات  مطلع  منذ  له  والتمهيد  توقيع    نظرّيا  مع  الواقع  في  تتبّين  مصاديقه  وأخذت  الماضي،  القرن 

عاما تقريبا، فإعادة النظر في المسار، بعد هذه العقود الطويلة، ال يمكن اتفاقية أوسلو، أي منذ ثالثين  
 الموسمية. بأن يوصف  

بدو  هي  خطابية،  دعوة  العسكرية،  في طليعتها  شاملة،  مقاومة  الدعوة إلطالق  تبدو  المقابل  لم  في  رها 
واال الفاعلة،  االنطالقة  لها  تضمن  كهذه،  مقاومة  إلنجاح  الموضوعية  الشروط  في  ستمرارية  تنظر 

الفلسطينيين في ظّل م تعزيز صمود  والقدرة على امتالك متطلبات  النوع؛ مع  و المعقولة،  اجهة من هذا 
عن المنصرم،  العقد  خالل  والسلطة(  )الفصائل  وعجزها  المستعصية،  الفصائل  صمود   أزمات  تعزيز 

 .الفلسطينيين، ال سيما وأّن ظهر الفلسطينيين اليوم منكشف أكثر من أي وقت مضى 
م تأتي  مشكالته،  على  منهما  كّل  ينطوي  اللذين  الموقفين،  بين  الفاصلة  المسافة  المجتمعين  قفي  ّررات 

اته، في مرّكبها، لتقليص المسافات، بما يراعي مخاوف الطرف األّول، طرف السلطة، وترّدده، وأزمة خيار 
تتضّمن بما  المواجهة،  من  والخشية  نفسه،  المسار  على  اإلرادة  استمرار  خسارة  من  من  بالضرورة  ه 

حتالل، ويراعي ضعف ممكنات الطرف  المكاسب الضيقة للنخبة، وتعقيد واقع السلطة داخل إكراهات اال
 الثاني )أي المقاومة( في ساحة الضّفة الغربّية تحديدا. 

بين  المقّررات   التقريب  في  بطيء  تقدم  إلى  تقود  قد  أحوالها  أحسن  في  لكنها  بمجّردها،  شيئا  تفعل  ال 
أّنه ليس    حاب الخطابين، وفي تعديل مسارات صّناع أوسلو. وهذا وإن لم يكن أقصى المأمول، إالأص

وت  وارتباكها،  وترددها  السلطة  قيادة  وحذر  الذاتية،  الممكنات  وضعف  الظهر،  انكشاف  مع  فاقم  سّيئا 
 أزماتها، وانحشار المقاومة في غزة داخل قيود من الحصار والحسابات الدقيقة. 
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منوط بها لحينئذ بدايات عملية ال خطابية، وإذا كان ال بد من انتظار نتائج توصيات اللجنة ا  ُتشترط 
ال فإّن  القرارات،  هذه  تنفيذ  ثم  بشأنها،  المركزي  المجلس  وقرار  االنقسام،  إلنهاء  رؤية  خطوات وضع 

الوطنية كثيرة، هي  العملية، التي يمكن االنطالق منها للبدء في مقاومة شاملة، والتمهيد نحو المصالحة  
 . يتلك الخطوات التي ما تزال مفقودة، إال في سياق الخطاب اإلعالم

ح أنها ستبقى مفقودة، ألّن استراتيجية قيادة السلطة حينئذ ه ي االنتظار،  اقتراب االنتخابات األمريكية ُيَرجِّّ
الحوارات   المّرة  هذه  ما، هو  بشيء  تعبئته  بد من  فراغ سياسّي ال  األثناء  والخطابة.  وفي  واالجتماعات 

 خصومة في ظرف خطير كهذا.لوعلى أّي حال، فاالجتماع، ودفء الخطاب، خير من علّو صوت ا
  8/9/2020، "21موقع "عربي 

 
 محسن محمد صالح أ. د. .. .االنتخابات مدخاًل إلصالح البيت الفلسطيني؟!

وحما فتح  بين  الحوار  تطورات  بارتياح  الفلسطينية  األوساط  أنها  تداولت  يبدو  التي  إسطنبول،  في  س 
ابات في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل ستة  خقطعت شوطًا ال بأس به، وجرى التوافق على إجراء انت 

التمثيل النسبي الكامل. ومن المتوقع أن  أشهر، حيث سيصدر الرئيس عباس مرسومًا بذلك، وعلى قاعدة  
ثم   أواًل  للسلطة  التشريعي  المجلس  انتخابات  الوطني تجري  المجلس  انتخاب  ثم  السلطة  رئيس  انتخاب 

الرج جبريل  صرَّح  ما  وفق  الوحدة  و الفلسطيني،  لتعزير  الحوار  متابعة  على  توافقًا  هناك  أن  كما  ب. 
 ل في ترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة التحديات.الوطنية الفلسطينية، وانضمام باقي الفصائ

 مظاهر إيجابية: 
ل المظاهر اإليجابية  به من  تبدو  تسّبب  الفلسطيني وما  لتجاوز االنقسام  الدفع اإليجابي  التوافق في  هذا 

الوطنية.  خسائر الوحدة  وتحقيق  االنقسام  تجاوز  في  واسعة  شعبية  رغبة  وجود  ومن  من    كارثية،  وهو 
يسهم في توحيد جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة األخطار العظيمة التي تواجه قضيته    ناحية ثانية،

 بله، وخصوصًا صفقة ترامب ومشاريع الضم اإلسرائيلي ألجزاء من الضفة الغربية. ومستق
وبناء  أكما   المشترك  البحث عن  برنامج  إطار  ثالثة، في  ناحية  تندرج، من  والتوافقات  الحوارات  تلك  ن 

والتعايش تحت سقف مؤسسي رسمي واحد،  الثقة،   الفلسطيني  البيت  باعتبارها منطلقًا أساسيًا إلصالح 
ة القرار  ع نزع عناصر الخوف والشك من الطرف اآلخر، واالحتكام إلى آليات عادلة وشفافة في صناو 

وب المرحلة  هذه  تحكم  التي  واألولويات  الفلسطيني،  للشعب  العليا  المصالح  وتحديد  رنامجها  الفلسطيني، 
 السياسي. 

ضفة الغربية وقطاع غزة  وهي من ناحية رابعة، فرصة التخاذ مجموعة من اإلجراءات على األرض في ال
العم وتفعيل  واإلعالمية،  السياسية  الحريات  إطالق  ناحية  والبلديات؛   لمن  والمهني،  الطالبي  النقابي 

 وإيقاف المالحقات األمنية لالتجاهات المعارضة.
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 آلية مرغوبة و"ملغومة":  االنتخابات
لمأزق وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.  في المقابل، فإن الطرفين قد اختارا االنتخابات كآلية للخروج من ا

آلية ممكنة لمعرفة األوزان الشعبية للقوى الفلسطينية، غير أنها    هذه اآللية التي تبدو للوهلة األولى أفضل
في طياتها مخاطر الفشل، إن لم َيْجرِّ ضبطها وحمايتها بعدد من  في الوقت نفسه آلية "ملغومة" تحمل  

 الضمانات والمحددات. 
طة الفلسطينية،  له المخاطر سهولُة تعطيل الجانب اإلسرائيلي لالنتخابات التشريعية والرئاسية للسأبرز هذ 

فلس ديمقراطي"  لـ"عرس  فهل سيسمح  لها.  وإفشاله  فيها  تدخله  لمنع  أي ضمانات  أن  وعدم وجود  طيني 
أوزانهم عن  والتعبير  الوطنية  لوحدتهم  الفلسطينيين  استعادة  بسهولة  سيمرر  وهل  الشعبية    يمر؟! 

س وقوى المقاومة أن تعيد  االحقيقية؟! وهل سيمرر مشاركة المقدسيين في االنتخابات؟ وهل سيسمح لحم
 عبئة الجماهيرية؟ ترتيب صفوفها في الضفة الغربية، ويسمح لمرشحيها بالدعاية االنتخابية والت

عه( قام بإجراءات ، وعندما فازت حماس )وهو ما لم يكن يتوق2006إن الظروف اآلن هي غير ظروف  
ابها ورموزها في الضفة الغربية  و محاصرة وتعطيل وإفشال سريعة.. وخالل أشهر اعتقل العشرات من ن

نها وفي  العمل.  على  الفعلية  قدرتها  وُشلَّت  كبير..  عسكري  تصعيد  الطرف بعد  يبقى  المطاف،  ية 
الفلسطينية النتخا الترتيبات  الداخل. فهل يجوز أن يكون  اإلسرائيلي "الحاضر الغائب" على طاولة  بات 

الل هو انتخابات تحت االحتالل نفسه؟! أليس  ت مدخل إصالح البيت الفلسطيني في إطار مواجهة االح
 دو؟!في ذلك مغامرة كبيرة، ورهٌن النطالقة اإلصالح بمزاج الع

وهو إجراء تجب  ربما يجيب البعض بأن السلطة قد تلجأ للتصويت االلكتروني إلنجاز العملية االنتخابية، 
لن التالية  الخطوات  أن  غير  ونزاهته.  نجاحه  ضمانات  وتوفير  عرضة  تدراسته  تبقى  االنتخابات  ائج 

 للتدخالت الصهيونية، حيث يجب إيجاد االستجابات المناسبة في مواجهتها. 
تي تريد ، وال تلك ال1994ناحية ثانية، فإن السلطة الفلسطينية نفسها لم تعد تلك السلطة التي نشأت    من

؛ بل هي في حالة متهاوية  2005استيعاب المقاومة وتمرير "خريطة الطريق" بعد توقُّف انتفاضة األقصى  
االحتالل ظهره بعد أن استهلكها  سياسيًا واقتصاديًا بعد أن تحولت إلى أداة في خدمة االحتالل، وأدار لها 

 وال أفق سياسي للسلطة. و"قضى وطره" منها. ولم يعد ثمة مشروع دولة، وال حل دولتين،
بح حكومة  لتشكيل  االنتخابات  عن  الحديث  كان  فإذا  اإلرادة  سولذلك،  تعكس  التي  والرؤى  المعايير  ب 
واأَلولى في   الواقع.  كبير عن  ُبعٌد  الجديدة" الفلسطينية، فسيكون هناك  "الوظيفة  تحديد  الحالة  مثل هذه 

البي وترتيب  الوطني  اإلصالح  برنامج  ضوء  في  الخدماتي  للسلطة  الجانب  على  فتركز  الفلسطيني،  ت 
نظمة، وتنأى بنفسها عن التعاون األمني مع االحتالل؛ وتوفر  مللفلسطينيين، وتترك الجانب السياسي لل

غ لقطاع  المقاومة  للحالة  المالئم  التي  الغطاء  ومعاييره  االحتالل  ألدوات  القطاع  تطويع  وترفض  زة، 
 فرضها في الضفة الغربية. 
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ناحية   ل من  الفلسطيني، وليس فقط  البيت  تكون مدخاًل إلصالح  رتيب  تثالثة، فإن االنتخابات يجب أن 
ي أيار/  أوراق السلطة الفلسطينية المرتهنة باالحتالل. ولذلك كان التوافق السابق وفق اتفاق المصالحة ف

لض  2011مايو   الوطني؛  والمجلس  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  في  التزامن  على  نجاح  ينص  مان 
 ر الفلسطينية. يوجدية العملية االنتخابية، والتحرك بخطوة جادة نحو إصالح منظمة التحر 

باقي العملية  غير أن الحديث هذه األيام عن االكتفاء أواًل بانتخابات التشريعي سيحمل مخاطر تعطيل  
جراءات المتفق عليها  ، عندما عطلت قيادة المنظمة وفتح استكمال اإل2006االنتخابية كما حدث في سنة 

بفوز حماس في االنتخابات. ولذلك    والمتعلقة بتشكيل المجلس الوطني، بعدما فوجئت   2005في صيف  
ل انتخابات الرئاسة والمجلس فإن عدم التزامن قد يعطي "شبكة أمان" لفتح إن خسرت مرة ثانية ألن   ُتعطِّّ

 الوطني، سواء برغبتها أم تحت ضغوط عربية ودولية مختلفة. 
 ة الشفافة إلى نهايتها.ي ولذلك، فإن التوافق الجديد يحتاج إلى "شبكة أمان" تضمن ُمضي العملية االنتخاب

محفوٌف بالمخاطر، إذ من ناحية رابعة، فإن المضي نحو االنتخابات دون توافق على برنامج وطني أمر  
هما وبرامجهما المختلفة. وليس من  إننا أمام مسارين مختلفين )التسوية والمقاومة( لهما رؤيتهما وأولويات

لتسوية إذا ما خسرت االنتخابات، ومن المستبعد جدًا  االمتوقع أن ترضخ حماس وقوى المقاومة لبرنامج  
المقاومة وتخرج من مربع   إلى مسار  تتحول فتح  به أن  التزامها  الذي كررت وما زالت تكرر  التسوية، 

الف البيت  إصالح  فإن  ولذلك  اللحظة.  هذه  الثوابت  حتى  يحمي  وطني  ببرنامج  أساسًا  مرهون  لسطيني 
 عني بمجرد االنتخابات.مويواجه االحتالل، أكثر مما هو 

تبعث  الماضية  األربعة عشر  السنوات  تاريخية في  تجربة  ثمة  إن  ناحية خامسة،  تجاه    من  القلق  على 
على   التوافق  وتم  كثيرًا،  االنتخابات  عن  الحديث  تكرر  فقد  المصالحة؛  االتفاقات عملية  من  عدد 

اتفا2007، إعالن مكة  2006والتفاهمات )وثيقة الوفاق الوطني   تفاهمات الدوحة 2011المصالحة    ق،   ،
الشاطئ  2012 تفاهمات  القاهرة  2014،  اتفاق  يب2017،  كان  وغيرها(  في  ...  التكتيكي  العامل  فيها  رز 

العودة لمربع االتهامات، ومحاوالت فرض   إدارة العالقة، واالختيار االنتقائي والتفسير المصلحي، وسهولة
؛ بحيث أصبحت االتفاقات جزءًا من إدارة الصراع وليس إدارة ةاألمر الواقع، وتحقيق المكاسب التدريجي

بالعمل الجاد على ترسيخ منظومة "بناء ثقة" حقيقية وفعالة وال  الحل. ولذلك، فإن الطرفين مطالبان اآلن  
قصة نجاح.. وليس لقصة فشل جديدة تضيف إحباطًا إلى اإلحباطات  بأس أن تكون متدرجة، لتؤسس ل

 ة الفلسطينية. حالمتراكمة في السا
" متبادل، قد من ناحية سادسة، فإن بيئة االنتخابات وما قد ُيصاحبها من تنافس واحتكاك و"كشف عورات 

تب رز أهمية التوافق تسهم في تأجيج األوضاع والمشاعر بداًل من تضميد الجراح ولملمة الصف، وهنا 
الخطوط العامة للبرنامج الوطني، ليكون    ليس فقط على أخالقيات وأدبيات العملية االنتخابية، وإنما على 
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ني؛ وبحيث ال يشعر أن الطرف اآلخر  التنافس في التفصيالت في إطار المصالح العليا للشعب الفلسطي
 خ عن االتفاقات.سيقود الشعب الفلسطيني إلى كارثة.. بما يبرر له االنسال

ن سلوك السلطة هو سلوك تكتيكي  أمن ناحية سابعة، فثمة مخاوف لدى األطراف الداعمة للمقاومة من  
ومو  واألمريكية،  اإلسرائيلية  الضغوط  مواجهة  في  وضعها  تقوية  إلى  التطبيعي  يهدف  االختراق  اجهة 

ل السياسي  الوضع  الذي تسّبب في تضعضع  العربي  العالم  الفلسطينية وللمنظمة،  اإلسرائيلي في  لسلطة 
ها كّلها تحت جناحها. كما أن ثمة مخاوف من أن تربط  نوبالتالي إظهارها قائدة لكافة القوى الفلسطينية وأ

بسقفها "السلمي" المنخفض وبحركتها البطيئة الحذرة،   قيادة السلطة والمنظمة سقف المقاومة الفلسطينية
الواقع والمضي بمخططاته دون عناء، ولتجاوز أي مقاومة    مما قد يوفر فرصة لالحتالل لفرض األمر

وتزدا  األرض.  على  بعد    د حقيقية  ما  إلى  المرحلة  لتقطيع  السلطة  قيادة  بسعي  الشعور  مع  المخاوف 
ف أمل  على  األمريكية،  واستعادة  االنتخابات  اإلسرائيلي،  الضم  ومشاريع  القرن  وتعثر صفقة  بايدن،  وز 

 وعند ذلك قد تعود حليمة )السلطة( إلى عادتها القديمة!! مسار التسوية لبعض حيويته؛
مشر  مخاوف  المخاوف  إليجاد  و هذه  يسعى  ولكنه  المصالحة،  لتعطيل  عنها  يتحدث  من  يهدف  ال  عة، 

 ضمانات كافية لنجاحها. 
 المصالحة: عناصر إنجاح

دة ترتيب جاد للبيت  ثمة مجموعة من العناصر التي نحتاجها للدفع إيجابًا باتجاه مصالحة حقيقية، وإعا 
 الفلسطيني، أبرزها:

الضفة  - في  الحريات  إطالق  إلى  االتحادات   المبادرة  وتفعيل  واإلعالمي،  السياسي  للعمل  والقطاع، 
 رأي، ووقف التنسيق األمني مع العدو. والنقابات الطالبية والمهنية وإطالق سجناء ال

 لقوى الفلسطينية في هذه المرحلة.السعي إلنجاز برنامج وطني، يمثل قاعدة عمل مقبولة ل -
 ح وحماس وكافة الفصائل. ت تنفيذ برنامج بناء ثقة متبادل ومتدرج بين ف -
الشعب   - أبناء  لكافة  مؤسساتها  وفتح  الخارج،  في  وأطرها  التحرير  منظمة  وبدء   تفعيل  الفلسطيني؛ 

 "ورشات عمل" إصالحها، وتفعيل دور الجاليات الفلسطينية. 
 نتائج االنتخابات والمضي بها إلى نهايتها.  التعهد باحترام -
شفاف  - انتخابية  آليات  على  فمن    ةالتوافق  نية  حسن  وكبادرة  ومراحلها،  مستوياتها  بكافة  صارمة، 

المجل بدعوة  السلطة  قيادة  تقوم  أن  االنتخابات  المفترض  بانتظار  عمله  لممارسة  الحالي  التشريعي  س 
أما  الجديدة. فلسطين  قضية  فإن  وتضييع  وأخيرا،  السياسية  المناورات  تحتمل  ال  تاريخية  استحقاقات  م 

جة إلى جهد جاد وبناء ولكل ثانية إلعادة بناء البيت الفلسطيني واسترجاع زخمه  ااألوقات، وإنما هي بح
 وعناصر قوته.

 27/9/2020، "21ربي موقع "ع
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 هاني المصري ... االنقسام قفزة في المجهول االنتخابات في ظلّ 
با إذ أقولها  الحالي  الفلسطيني  إلى االنتخابات في الوضع  الدعوة  ثقة: إن  المآلن، وبكل  لم يسبقها    الفم 

وقفزة في  إنهاء االنقسام وتوحيد المؤسسات، لن تحدث، وإذا حدثت ستكون مغامرة غير محسوبة العواقب  
لى معرفة من  المجهول، وستكرس المحاصصة وإدارة االنقسام، أو مجرد مناورة لكسب الوقت، وصواًل إ

. حديث  حادثة  لكل  وعندها  األميركية،  الرئاسية  االنتخابات  في  أهداف  و سيفوز  تحقيق  إلى  تهدف  هي 
ن جمعها واستخدامها إذا  تكتيكية، مثل الحصول على شرعية اإلجماع، والتهديد بأوراق يمكن للفلسطينيي

األورا استخدام هذه  المطلوب  أن  القضية، في حين  موحدة    استراتيجيةق ضمن  استمرت عملية تصفية 
 ونضال طويل األمد وليس مجرد تكتيك. 

سبق التجارب الفاشلة السابقة التي اعتمدت على الحوار االنتقائي واالتفاق الثنائي،    ما يدفع إلى قول ما
صائل األخرى كشاهد زور، ومن دون اعتبار لرأي الشعب وإرادته ومصالحه ومشاركته،  والتعامل مع الف
رائية، ج ا الخالف األساسية، وأسباب االنقسام وجذوره، والتركيز على الجوانب الشكلية اإلوتجاهل قضاي

ناء  مثل تشكيل حكومة وحدة أو وفاق، أو تمكين الحكومة، أو إجراء االنتخابات، أو عقد اجتماع األم
ا لهدف العامين، أو تشكيل لجنة تحضيرية لعقد المجلس الوطني، بمعزل عن المضمون واالتفاق على 

 المثمرة في هذه المرحلة.و ، وعلى كيفية تحقيقه، وأشكال النضال المناسبة االستراتيجيالوطني المركزي 
تهاء وسقوط ما سمي عملية  فعلى سبيل المثال، ال يمكن التقدم إلى األمام من دون حسم واالتفاق على ان 

حالة التوصل إلى عقد مؤتمر دولي السالم التي انطلقت منذ مؤتمر مدريد وحتى اآلن، واالتفاق على است
حقق الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية، من دون  تعلى أساس الشرعية الدولية ينجز تسوية تفاوضية  

لقوى، بما يسمح بإنهاء االحتالل، وتجسيد الدولة الكفاح المستمر لتغيير الحقائق على األرض وموازين ا
 سة في البرنامج الوطني، وعلى رأسها حق العودة والتعويض. المستقلة ذات السيادة، وبقية الحقوق المكر 

مام من دون حسم مسألة أشكال المقاومة، فال يكفي الحديث عن المقاومة الشعبية  ألوال يمكن التقدم إلى ا
يريد  فكل طرف  يرى  وغيرها،  ال  وبين من  المسلحة،  بالمقاومة  يطالب  من  بين  مختلف جًدا،  بشكل  ها 

 ة، وبين من يجمع لفظًيا أو عملًيا بينهما. سوى المقاومة السلمي 
حسم دون  من  االنتخابات  خوض  ينفع  خدمة    وال  في  موحدة  سلطة  لتكون  وتغييرها  السلطة  مصير 

إطار  االستراتيجية  فهل سنبقى في  الموحدة،  بالتزاماته؟ وهل سُتجرى    والقيادة  العمل  أوقفنا  الذي  أوسلو 
بالشروط المذلة انتخابات لمنح سلطة أوسلو شرعية جديدة أ م انتخابات دولة؟ وهل ستجرى في القدس 

أوسلو، والمتمثلة بالتصويت في صناديق االقتراع، وضمن حد أقصى ال يزيد    قالقائمة والواردة في اتفا 
م التمثيل النسبي كمخرج لتصويت أهل القدس أينما شاؤوا داخل الجدار آالف منتخب، أم سنستخد   6عن  

صويت بالقدس كقضية كفاحية، بحيث توضع صناديق االقتراع في المسجد وخارجه، أم يجب وضع الت 
 القيامة والمدارس داخل البلدة القديمة وخارجها؟  األقصى وكنيسة
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ن ذلك المرة تلو األخرى، وكذلك المضي بإجرائها  كما ال ينفع الحديث عن إجراء االنتخابات والعودة ع
بالعملية   يمس  ال  تفصيل  وكأنه  االنقسام  الثقة تحت  أجواء  توّفر  وحدة  حكومة  دون  ومن  االنتخابية، 

وحريا اإلنسان  حقوق  سيحسم تواحترام  الذي  القضاء  خصوًصا  المؤسسات،  وتوّحد  الفساد،  وتحارب  ه، 
أو عدم احترام النتائج، وتوحيد وتجديد وإصالح وتنظيم األجهزة  األمر عند حدوث أي خالفات أو تزوير  

تحت قيادة واحدة وسلطة واحدة وسالح واحد، واالتفاق على أن يكون سالح  األمنية والموظفين المدنيين  
 واحدة وقيادة واحدة. واستراتيجيةي جيش واحد، أو يتبع لمرجعية واحدة فالمقاومة 

ال باالنتخابات  البدء  يمكن  الرئاسية  ال  االنتخابات  إجراء  مع  فراغ  حصول  عدم  بحجة  حصًرا  تشريعية 
 ساعة من دون أي فراغ إذا جرت متزامنة.  24مع أن األمر سيحسم خالل والتشريعية في وقت واحد، 

الت يعقل  ظل  ر وال  في  بل  وحدنا،  بيدنا  ليس  أمر  وهي  المدخل،  واعتبارها  فقط  االنتخابات  على  كيز 
أبينا    -ل الذي يعد  االنقسام بيد االحتال العًبا رئيسًيا يستطيع أن يمنع أو يسمح أو يتدخل    -شئنا أم 

إح بالعملية   على  قادرين  وغير  ومنقسمين  موحدين  غير  دمنا  ما  مراحلها،  مختلف  في  اط  باالنتخابية 
لتي  تدخالته، وفي أجواء عدم الثقة بين طرفي االنقسام، وبين الشعب والقيادة والقوى، وفي ظل البنية ا

واقتصادية    عاًما من وقوع االنقسام، وما ترتب عليها من مصالح وأوضاع سياسية وقانونية 14نشأت بعد  
 وأمنية وثقافية. 

بأن االحتالل سيسمح   يتحدث  يأتي من  أين  بثقة كاملة، ونحن نعرف بال أعرف من  إجراء االنتخابات 
ها، ومدى انسجامها مع إدارة ترامب التي  مدى تطرف الحكومة اإلسرائيلية الحالية وعنصريتها وعدوانيت

المرة في  جرى  كما  االنتخابات  إلجراء  عليها  تضغط  حتًما    لن  تخضع  ولن  ترامب،  فاز  إذا  السابقة 
 راء االنتخابات الفلسطينية إذا فاز بايدن. ج وبالضرورة لضغوط اإلدارة األميركية بإ

استمر  مع  االنتخابات  بإجراء  نتنياهو  حكومة  تسمح  أن  المرشحين  يمكن  باعتقال  المعتادة  تدخالتها  ار 
ين وأبطال المقاطعة في حاالت  مترشيح الرموز والمقاو   والفائزين الذين تريد اعتقالهم إال إذا ابتعدنا عن

نتخابات منصة لتعميق االنقسام الفلسطيني وستشرعنه إلى األبد، وستكرس  عدة، منها عندما ترى أن اال
إلس موحدة  أبدية  كعاصمة  سيجري  القدس  التي  الجديدة  السلطة  لشرعنة  االنتخابات  تأتي  أن  أو  رائيل، 

 ة رؤية ترامب والضم والتطبيع.محاولة خلقها لتناسب مرحل
استثنائية   بمرحلة  يمر  الفلسطيني  الوضع  ال  و باختصار:  وهذا  السابق،  من  أكبر  تهدده  التي  المخاطر 
 يجب التعامل معه بخفة وانتظارية وانتقائية وتجريبية. 

ية ترامب  وتبقى هناك نافذة كبيرة لألمل إذا تحققت الوحدة استناًدا إلى الموقف المشترك المتخذ ضد رؤ 
ذلك باعتبار  الوحدة في مواجهة االحتالل  تتحقق  أن  والتطبيع، شرط  لها   والضم  التي تخضع  األولوية 

 حتالل لفرضها عليه. القضايا األخرى، بما فيها االنتخابات التي يجب أن توضع في سياق مواجهة اال
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الس العصا  وكأنها  باالنتخابات  وينادي  الوحدة مستحيل  إنجاز  إن  يقول  العوائق، فمن  حرية متجاوًزا كل 
و  حرة  انتخابات  تكون  أن  مقومات  توفير  عن  النظر  سياق  نوبغض  في  وتأتي  نتائجها،  وتحترم  زيهة 

الفلسطيني؛ فشأنه شأن من يقو  لنقفز إلى الهاوية ربما يكون  النضال التحرري الذي يخوضه الشعب  ل 
 هناك ما يمنع من االرتطام باألرض والموت. 

للخصوصي بعد وإدراًكا  وحدة  حكومة  وتشكيل  الكامل  النسبي  التمثيل  عل  االتفاق  جرى  الفلسطينية،  ة 
نتخابات ولكن في سياق المحاصصة )أليس أفضل مليون مرة تشكيلها قبل االنتخابات لتوفير أجواء اال

و  وخصوًصا  الثقة  األخرى،  القضايا  إدراج  من  بد  ال  بل  يكفي،  ال  وهذا  والمفاجآت(،  المغامرات  منع 
دة وال انتخابات  حو   غزة. فالوقيادة موحدة، وعلى المنظمة، والشراكة، وانفصال    استراتيجيةفاق على  االت

 من دون أن تكون هناك منظمة موحدة وسلطة واحدة، أو أن تؤدي حتًما إلى تحقيق ذلك. 
حدة ميدانية ا يدفعنا إلى قرع ناقوس الخطر أن المحاولة الوحدوية الحميدة الجديدة ابتدأت بالدعوة إلى و م

وة إيجابية ستقود إلى غيرها  طومقاومة شعبية ضد المخاطر في ظل استمرار االنقسام، وقلنا ال بأس خ
ي لفظي عن تشكيل قيادة  وصواًل إلى إنهاء االنقسام، ولكنها تمخضت عن مجرد مهرجانات وإعالن فوق

األحادية   الدعوة  إلى  فجأة  االنتقال  تم  ثم  الشعبية،  للمقاومة  محاولة  موحدة  في  االنتخابات  إجراء  إلى 
ن إجراء الحوار الوطني بين الفصائل وبينها وبين  و مكشوفة لتأجيل الحسم فيما ال يجب أن يؤجل من د 

العامين، من أجل األمناء  باجتماع  التزمت  الوطنية في هذه   الشعب كما  الرؤية واألجندة  االتفاق على 
 المرحلة.

قو  أو  موحدة  قائمة  عن  الحديث  ينفع  ويجري  ال  هذا  ولكن  وحماس،  فتح  لحركتي  السقف  محددة  ائم 
... ختالف الممكن حول النسب والترتيب النهج، كونه وصفة للفشل جراء اال  ر خصوًصا إذا لم يسبقه تغيي

طية واالنتخابات، وهو الحفاظ على التعددية والتنافس وحرية االختيار بين  إلخ، وال يجسد جوهر الديمقرا
ددة في إطار وطني موحد، ويكرس االنقسام والمحاصصة واالستقطاب الثنائي، ويدل  خيارات وقوائم متع

وعلى    ىعل الثنائية،  خصوًصا  الفصائلية،  المحاصصة  على  والحرص  االقتراع،  صناديق  من  الخشية 
 النتائج. مضمونة خوض انتخابات 

التحقيق   مستحيل  كثيرون  وغيري  اقترحته  الذي  الشاملة  الرزمة  حل  إن  يقول  أن  من  يعرف  أن  عليه 
قديم حبة أسبرين ال تسمن وال تغني  تتجاهل أسباب الداء العضال الذي يهدد المريض بالموت ال يعالج ب 

قلب مفتوح، وما يمنع الوحدة من من جوع أو إجراء "عملية الزائدة" لمريض يحتاج إلى عملية رأس أو  
رم نتائجها تقوي الفلسطينيين؛ ما يتطلب  أسباب داخلية وخارجية سيمنع كذلك انتخابات حرة ونزيهة وتحت

بات، ال تأجيل االقتراب منها، بما يؤدي إلى انفجارها الحًقا في  قالوعي واإلرادة الالزمة للتغلب على الع
 وجهنا. 
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جديدة   رؤية  صناديق  يجيةواستراتالمطلوب  عبر  الشعب  إلى  تحتكم  حقيقية  وشراكة  واحدة،  وقيادة   ،
والتوافق الوطني الكفاحي المتسلح برؤية جديدة عندما يتعذر إجراء االنتخابات،    االقتراع كلما ذلك ممكًنا،

كله  و  إدراكه  متعّذًرا  هذا  كان  وإذا  األساس،  هذا  على  المؤسسات  كل  وتوحيد  وبناء  واعية،  إرادة صلبة 
رعة، فيجب محاكمة كل خطوة بمدى مساعدتها على تحقيق أقصى الممكن على طريق تحقيق ذلك بس

 كله.
ليست الوسيلة،  و  يمكن أن تكون االنتخابات خطوة إيجابية إذا كانت المدخل وليست نتيجة، والهدف  ال

ج الجميع مًعا  بل يجب أن تكون ضمن الرزمة الشاملة التي تطبق بالتوازي والتوازن والتزامن، بحيث يخر 
 مغلوب.في شراكة كاملة ومنتصًرا من دون غالب وال 

وطني   حوار  في  الشروع  والقطاعات، يمكن  القوى  مختلف  يضم  والخارج،  للداخل  فوًرا  واسع  تمثيلي 
الموحدة، وأسس    واالستراتيجيةأة والشباب، ويتّوج بمؤتمر وطني يبحث الميثاق الوطني  ر وممثلين عن الم
وكيفية واالجتماعي،    الشراكة،  السياسي  الطيف  ألوان  مختلف  لتضم  التحرير  منظمة  مؤسسات  بناء 
 وتغيير السلطة. 
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 يساري عراب... هل المخرج في انتخابات تشريعية فلسطينية؟
للسلطة   تشريعية  بانتخابات  البدء  على  اتفاقهما  هو  إسطنبول،  في  وفتح  حماس  حوارات  من  ظهر  ما 

حّديات  نية، حاّل لألزمة الذاتية الفلسطينية، وبناء لقاعدة وطنية يمكن التأسيس عليها لمواجهة التالفلسطي
ا إذا كان هذا التفاهم قادرا  مالتي تهّدد القضية الفلسطينية بالتصفية، وهو األمر الذي يطرح األسئلة ع

عرب  انكشافها  بعد  ظهورهم  الفلسطينيون  فيه  يحمي  وطنّي  تراّص  صياغة  في  على  إليه  ويستندون  ّيا، 
ظمة التحرير، على رزمة خيبات  اعتمادهم على أنفسهم بعد انكشاف مسار التسوية الذي اختطته قيادة من

 .همتكاثرة، أهمها سقوط الرهان على خيار التسوية نفس 
بالرغم من أن اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم، بما يستوجب وحدة وطنية، هو الرهان الوحيد المضمون  

ويؤّسس  في حال حصوله، فقد كان ينبغي على األقل إنجاز تفاهم وطنّي يعيد النظر في المرحلة السابقة  
مة لـ"إسرائيل"، إال أّن  صللخروج من مسار التسوية منذ ثالث سنوات، أي منذ اعتراف ترامب بالقدس عا 

يتأكد ال بخطاباتها وبالتأخر  هذا التأخير داّل على تمسك قيادة منظمة التحرير بمسارها، وهو األمر الذي 
الدفع نحو مقاومة شعبية مؤّثرة فحسب، بل أيضا باالتفاق عل ى البدء باالنتخابات التشريعية، التي  في 

والمب المركزي  السبب  الماضية  نسختها  األوروبيين  اكانت  إّن  يقال  والتي  الفلسطيني،  االنقسام  في  شر 
 ها، إن جرت، فعلى أرضية التسوية.يضغطون إلنجازها اآلن، وهو مؤشر آخر على أنّ 
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ف االتفاق،  مبدأ  وال  الحوارات،  يطال  ال  النقد  فإّن  بضرورته.  بداهة  وإيمان  وتقدير  تثمين  محّل  أمر  هو 
الدا الخصومة  تصعيد  من  بدال  النتائج خوالحوار  إلى  النقد  يتجه  وإنما  فعله،  يمكن  ما  أدنى  هو  لية 

يه الحوارات، وهو االتجاه الذي يتضح باالتفاق على االنطالق من  والمقرارات واالتجاه العاّم الذي تشير إل 
تخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير، أو االتفاق على إعادة بنائها أوال،  انتخابات تشريعية، ال من ان 

للخروج من مسار  اوفق   تفاهم جديد، في خطوة أولى ضرورية  أّي  الموقعة، أو وفق  السابقة  التفاقيات 
 ولصياغة جديدة للسلطة الفلسطينية ووظيفتها. التسوية، 

العديد من المهمومين بالشأن الفلسطيني، هو البدء بإعادة يتبين أّن الحّل األمثل الذي نقترحه، ويقترحه  
ث  التحرير،  منظمة  على    مبناء  للمنظمة  الجديد  التشكيل  إشراف  ثم  برمته،  إليها  السياسي  الملف  نقل 

لفلسطينية، بعد تحويلها إلى مؤسسة إدارية مجّردة من االشتغال السياسي  صياغة وظيفة جديدة للسلطة ا
منظمة التحرير، وترتيب ما يحول دون هيمنة االحتالل عليها، والنهوض بعبء   ولكنها مستظّلة بسقف

 شعبية مؤّثرة تستند إلى وحدة وطنية سياسية واجتماعية. ةمقاوم
هو أوال ال يؤّشر على تحّول جوهرّي في خيارات قيادة المنظمة/  أّما البدء بانتخابات للسلطة الفلسطينية، ف

جديد لمسار التسوية، إذ السلطة بوظيفتها الراهنة، هي أهم الوقائع المنبثقة    السلطة، ال سيما وأّنه تكريس
جديد    عن التصاق  هو  فعلّيا،  وظيفتها  تحويل  قبل  بخصوصها  واالنتخابات  وأضخمها،  أوسلو  اتفاقية 

ومس قيادة  بأوسلو  لدى  تحّول  وجود  تصوير  في  المبالغة  هذه،  والحال  ينبغي،  وال  عموما،  التسوية  ار 
 ، أو لدى مجموعات مؤّثرة في فتح تتوّلى الحوار مع حماس في هذا الوقت. السلطة

الحّد  لبالنسبة   أرضية  على  وطنّي،  تفاهم  لبناء  فتح  مع  تقارب  لحظة  أّي  استثمار  يهّمها  التي  حماس، 
المش حقيقية، األدنى  وطنّية  لوحدة  تقود  قد  أّنها  تعتقد  لمقاومة شعبية  ثغرة  شّق  ومحاولة  الممكن،  ترك 

القائموت والمؤسسات  بالبنى  باالستظالل  اإلقليمي،  االستهداف  نفسها، من  لحماية  ذلك ةسعى  في  بما   ،
الحوار به  يسمح  أن  يمكن  ما  في حدود  الوحيد  الممكن  هذا  أّن  ترى  قد  الفلسطينية،  فتح،   السلطة  مع 

 مراهنة على تحّوالت محتملة، تحملها هّبة شعبّية، أو بدايات مقاومة شعبّية جاّدة.
م أكثر رجحانا،  احتماالت  تفحص  والتي  بعد،  ماذا  أسئلة  على  التقدير  هذا  يجيب  التصّور    نال  قبيل 

و  األمني  االحتالل  تحت  بالكامل  الواقعة  الغربّية  الضّفة  في  وبالخصوص  السلطة،  العسكري إلدارة 
بة، أو بقائمة  واالستيطاني اإلسرائيلي المباشر، سواء خاضت حماس االنتخابات بقائمة خالصة، أو مقرّ 

القادر على اعتقال النواب والوزراء ج ليلة واحدة، كما فعل ذلك  ممشتركة مع فتح، فاالحتالل  يعهم في 
نازالت سياسّية جوهرّية، وفي حين  سابقا، لن يسمح بمشاركة حماس في سلطة بالضّفة، إال بعد تقديمها ت 

دة فتح، فإّن احتماالت إنتاج االنقسام مرّجحة، وما  أّنها لن تفعل ذلك، وألّن تحّوال جّدّيا لم يحصل لدى قيا
صياغ  إعادة  هو  ذلك  دون  لمنظمة    ةيحول  جديد  تشكيل  خالل  من  وبالفعل،  سلفا،  السلطة  وظيفة 
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لم تأخذ مفع بتفاهمات ورقّية  العام  التحرير، ال  أّن سيناريو  افترضنا  لو  الواقع، وهذا  لن    2006ولها في 
 يتكّرر بشكل أو بآخر.

ة الناس الذين  مّ جراء االنتخابات المتفق عليها محّل شّك لدى العديد من المهتمين، بما في ذلك عاوألّن إ
غي االتفاق على  ال ُيظهرون بعُد ذلك االهتمام بما يجري، بحسب ما نالحظ من معايشتنا لهم، فإّنه ينب

إن لم تجر لسبب متعلق  تصورات بديلة، في حال لم تجر هذه االنتخابات لسبب متعلق باالحتالل، أّما و 
 .بالفرقاء الفلسطينيين، فهو مدعاة لتكريس اإلحباط من جديد 

ثّمة    وبين إعادة بناء منظمة التحرير أوال، وبين انتخابات تشريعية أوال من شأنها إعادة إنتاج االنقسام،
االحتال مع  مواجهة  باتجاه  الذهاب  عن  وامتناعها  فتح  مخاوف  تراعي  متوسطة،  أخرى  أو  خيارات  ل، 

ية الوطنية، وتحول  ا خسارة ما تجده في السلطة من مكتسبات خاّصة بها، وتمنح حماس قدرا من الحم
 دون جّرها لتغطية استمرار مسار التسوية وفشله. 

بقاء   المتوسطة،  الخيارات  تلك  أو  في  مناكفات  أي  عن  الكامل  االمتناع  مع  سلطته،  في  منهما  كّل 
سياسية، وحّل الملفات الصغيرة والمتوسطة، وإرجاء ملفات االنقسام  خصومات أو تفرد باتخاذ أي خطوة  

ح لكّل منهما بالعمل المتفق عليه في مجال سلطة اآلخر دون استهداف أمنّي، واالتفاق  االكبرى، والسم
ة متدرجة، والتمثيل المشترك في الوفود السياسية، ومنح أهمية خاصة النعقاد دائم  على خطوات نضالي

ج االنقسام  اناء العامين. وبالرغم من أّن هذا الخيار شديد التواضع فإّنه أفضل من إعادة إنتلمجلس األم
 على أرضية أوسلو، في حال امتنع االتفاق على البدء في إعادة بناء منظمة التحرير.

 29/9/2020، "21عربي موقع "
 

 د. عبد الستار قاسم ... الفصائل الفلسطينية لتزيين اتفاق أوسلو
ئلة إنها مع  ا أصيب عباس بخيبة سياسية كبيرة يدعو الفصائل لالجتماع، وهي تلبي الدعوة بسرعة قكلما  

بمواطن الفشل  الوحدة الفلسطينية ودون أن تشرح لماذا لم تتم هذه الوحدة حتى اآلن. هو ال يهتم كثيرا  
خبرتنا باجتماعاتها،  الفرعية، لكن الضائقة قد تطيحه فيطلب النجدة. الفصائل تسارع لالجتماع، ووفق  

الذي هو وأهله   لعباس والتفاق أوسلو  الحياة  يد  تمد  أنسجته أ هي فقط  الفلسطيني ودمروا  الشعب  هلكوا 
 بوية والتعليمية والقضائية.االجتماعية واألخالقية واالقتصادية والمعنوية والوطنية والتر 

شرعية والقانون في حياة األمم والدول. وواضح أن هذه الفصائل ال تعرف الشرعية الفلسطينية وال قيمة ال
األس  القانون  ينتهك  هو  إذ  غير شرعي  يقرأوا اعباس  أن  الفصائل  أمناء  وعلى  الفلسطينية  للسلطة  سي 

بخا الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  الثوري  من  القانون  المواد  وعباس    141إلى    30صة  هم  أين  ليروا 
 يندرجون. 
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الفلسط للسلطة  األساسي  القانون  بالشعب  يحدد  يستبد  وعباس  سنوات،  بأربع  السلطة  رئيس  مدة  ينية 
مدى سنوا  الفلسطينية    ت الفلسطيني على  التحرير  منظمة  مجالس  أما  للقانون.  وفاضح  بانتهاك صريح 

جميع ألنها  للشرعية  فاقدة  شرعي  فكلها  غير  الفلسطيني  الوطني  المجلس  الداخلية.  أنظمتها  تخالف  ها 
ا الشعب  بحق  مجرمون  الفلسطينيون  وأعضاؤه  اجتمع  الذي  الفلسطيني  الميثاق  ألغوا  ألنهم  لفلسطيني 

وبالتال األنظمة    يحوله.  الحتقارهم  أعضائه  كل  محاكمة  ويجب  شرعي  غير  المركزي  المجلس  فإن 
 ية.الداخلية للمجالس الفلسطين 

لسطينية وهما  الفصائل الفلسطينية ليست أبدا مصدرا للشرعية الفلسطينية، فقط هناك مصدران للشرعية الف
البندقية ع  التحرير اكتسبت شرعية من  البندقية موجودة  نالبندقية واالنتخابات. منظمة  دما كانت، واآلن 

وداود شه أبو عبيدة  هم  للشعب  الحقيقيون  الشرعيون  والقادة  ومن سار على  في غزة،  مجاهد  وأبو  اب 
وال يعرفون أهمية الشرعية والقانون في دربهم. وواضح أن قادة الفصائل ال يعرفون القوانين الفلسطينية،  

عندما قلت إن   تلفاز يوما مع أحد قادة الفصائل ورد عليّ لحياة األمم والشعوب. وقد كنت على شاشة ا
واقع، وإجابته تدل على جهل عميق، ولم يفكر بأن  عباس غير شرعي بأن عباس شرعي بحكم األمر ال

 االحتالل الصهيوني أمر واقع أيضا. 
مصالح    ق الفصائل لها وظيفة المزهرية لتجميل عباس واتفاق أوسلو، وتبقى مصالح الفصائل فو يعني أن  

لق  لجنة  تشكل  إنها  ورام هللا  بيروت  من  الصادر  بيانها  في  الفصائل  قالت  وقد  الفلسطيني.  يادة الشعب 
الشعبية وتفاصيلها ومتط الفصائل معنى المقاومة  أمناء  الشعبية. أوال هل يعرف  لم  المقاومة  لباتها؟ هم 

السنوا عبر  تركها عباس  مثلما  عائمة  وتركوها  المقاومة  هذه  العامون  ت يعرفوا  األمناء  لنا  يفسر  وهل   .
الدولي الكواليس  في  السلطة  نشاطات  مع  الشعبية  المقاومة  تتوافق  استمرار  كيف  على  واإلصرار  ة 

أل انتهاكا  تشكل  كانت  مستوى  أي  على  ذاتها  بحد  المفاوضات  المقاومة المفاوضات.  وأصول  سس 
يتخوثون  أنهم  أو  يعرفون  الفصائل ال  أمناء  أن  فإما  لنا    الشعبية.  يفسر  وهل  الفلسطيني.  الشعب  على 

ا قيادات  بالتعيين؟  مقاومة شعبية  قيادة  تكون  كيف  الفصائل  التاريخ  أمناء  امتداد  على  تاريخيا  لمقاومة 
أكبر دليل على الجهل وعدم المعرفة أن شخصا من والعالم تنبثق انبثاقا من الميدان، وال يعينها أحد. و 

قاومة الشعبية. أمر مضحك، وبه يسيء أمناء الفصائل ألنفسهم أشد  مأهل أوسلو قد تم تعيينه قائدا لل
 اإلساءة.

ال الفلسطيني كله مع  لكنه  الشعب  نتيجة،  إلى  التي توصله  اللقاءات والحوارات  الوطنية، وهو مع  وحدة 
خويث وإسقاط من لم يسقط بعد في أوحال أوسلو. وهو يتمنى على أمناء الفصائل  ليس مع المسخرة والت

ترفوا بعدم قدرتهم وتسليم القيادة لعناصر فلسطينية شابة. عباس ليس وحده المستبد وإنما االستبداد ع أن ي
 ام وطام. ع
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ال الجهاد اإلسالمي من بعض  فلسطين، وحركة  لتحرير  الشعبية  الجبهة  أستثني  أن  بد  وليس  ال  ترهات 
ت الفلسطينية والسياسات الفلسطينية  اكلها التي أتى بها قادة الفصائل. لكن مجرد االحتجاج وانتقاد المقرر 

فلسطيني للمحافظة على الوجود ال يكفي. يجب أن يعلو الصوت لحشد أكبر طاقات ممكنة من الشعب ال
نية مزرية جدا، وهي ال تحتمل اجتماعات الفلسطيني واستعادة مكانة القضية الفلسطينية. الحالة الفلسطي

ارات والبحرين ومصر واألردن ال تتحمل وحدها االنهيارات في موقرارات ال تجد طريقها نحو التنفيذ. اإل
لفلسطينية، وإنما يتحمل الفلسطينيون أنفسهم وعلى رأسهم المنظمة  المواقف الدولية والعربية تجاه القضية ا

 ظم. توبوا إلى هللا والشعب.المهترئة مسؤولية كبرى وأع 
ل إعادة بناء منظمة التحرير، لتكون مظلة للجميع  جقلتم في بيانكم الختامي إن لجنة سيتم تشكيلها من أ

، ولم يتبق أمامكم إال أسبوع واحد. لكن أقول  أيلول )سبتمبر(  4خالل خمسة أسابيع. صدر بيانكم في  
 نتم لستم واهمين، وإنما تمثلون. لكم إن أهل أوسلو ال يتخلون عن امتيازاتهم. أ

 1/10/2020، لندن، 21عربي 
 

 معين الطاهر... ات الفلسطينيةبأسئلة بشأن االنتخا
ثير مما تقّدمه من أجوبة. في  تثير توافقات لقاء إسطنبول بين حركَتي فتح وحماس من األسئلة أكثر بك

انتخابا إجراء  على  بينهما  تم  اتفاًقا  إن  قيل  األولى،  تبدأ اللحظات  فترات،  بينها  تفصل  متعاقبٍة  ٍت 
الغرب الضفة  في  التشريعي  المجلس  للرئاسة، يبانتخابات  انتخابات  أشهر  بثالثة  تعقبها  وغزة،  والقدس  ة 

الفلسطي الوطني  المجلس  انتخابات  تأتي  ثم  أن  ومن  ُيفترض  التي  وهي  لها،  موعد  تحديد  دون  من  ني 
ن اجتماًعا سُيعقد لألمناء العامين للفصائل في الثالث من  تشمل الفلسطينيين في أماكن وجودهم كلها. وأ

األول   تشرين  فوًرا  )أكتوبر/  عباس  محمود  الرئيس  وسُيصدر  االتفاق،  هذا  على  للمصادقة  الحالي( 
يوًما إلتمام المرحلة األولى    90أنها تحتاج    االنتخابات . وأعلنت لجنة  تخابات االن المراسيم الالزمة لتنظيم  

 سوم الرئاسي. بعد صدور المر 
املة، وإن اتفاًقا تم حول طبيعة هذه كقيل أيًضا إن هذه االنتخابات ستجري على أساس القوائم النسبية ال

تتقاسم مقاعدها حركتا فتح وحماس، وقد القوائم، سواء بالذهاب إلى االنتخابات في قائمة واحدة مشتركة  
تفاق المسبق بين الفصيلين الرئيسين على  ُتتاح الفرصة لفصائل أخرى بالحصول على بعضها، أم باال

يرّشح كل منهما العدد المتفق عليه لنيل عضوية المجلس، وهو فآليات تقاسم المقاعد وعدد المرّشحين،  
ال "الديمقراطية  اسم  بعضهم  عليه  أطلق  تجربة  ما  تكرار  منع  ذلك  شأن  من  أن  معتبرين  توافقية"، 

)العام    االنتخابات  التي  2006السابقة   ،)( التشريعي  المجلس  مقاعد  أغلبية  "حماس"  فيها  من    74حازت 
الفلسطيني. وقيل إن المباحثات جرت بعيًدا عن الوصاية    االنقسامطوى صفحة  تُ مقعدا(، وأنه بذلك    132

على الوضع الفلسطيني عند بحث ملفات المصالحة ومنظمة التحرير. ولكن    العربية التي كانت تماَرس
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"فتح وفد  أن  الالفت  باعتبارها  من  الفلسطينية،  القنصلية  مقر  في  ُعقدت  التي  إسطنبول  مباحثات  في   "
فلسطينية، قد غادرها إلى الدوحة، ومنها إلى القاهرة، ومن ثم تم إطالع األردن على نتائجها، ومن    أرًضا

المقالة. وال شك أن "حماس" أيًضا قد أجرت اتصاالت الم توقع أن يكون قد زار دمشق عند نشر هذه 
ح دور أكبر لحركة ندة، وأن كال الطرفين قد تلقيا نصائح تراوحت بين التأييد والتحفظ والتحذير من مع

 حماس قد يعيق التحركات السياسية المقبلة. 
اق، تارًكا وراءه أسئلة كبرى، إذ لم ُيعقد اجتماع األمناء العامين، مّرت عدة أيام، وتراجع بعدها وهج االتف

  ا االنتخابات، ولم ُتحّدد مواعيد لذلك. وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعً ولم يصدر مرسوم إجراء  
برئاسة الرئيس محمود عباس. وكذلك فعلت حركة حماس في اجتماع مكتبها السياسي، حيث رحب كل  

باج  ملفات منهما  ثّمة  أن  بوضوح  يعني  ما  االتفاق،  إنضاج  تحّدثا عن ضرورة  لكنهما  إسطنبول.  تماع 
معارضةكثيرة   كل فصيل، وسط  داخل  في  أم  الفصيلين  بين  بعد، سواء  عليها  التفاهم  يجرِّ  بعض   لم 

تح  الفصائل الفلسطينية األخرى وترقبها هذه المحاصصة، ومحاولة توزيع المقاعد واألدوار بين حركتي ف 
 وحماس بمعزل عن اآلخرين.

نتهت والية الرئيس محمود عباس منذ  مضى دهر على استحقاق إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية. ا
. أما المجلس  2010أيًضا منذ عام    2018تم حله عام    ي، وانتهت والية المجلس التشريعي الذ 2009عام  

، في مخالفة للنظام الداخلي  1993منذ اتفاق أوسلو في  الوطني الفلسطيني المتوقفة جلساته، إال ما ندر،  
هو لم يشهد أي انتخابات، ال هو وال أغلب المنظمات الشعبية الذي يحتم عليه عقد جلسة في كل عام، ف

ا من تركيبته، هو والفصائل الفلسطينية التي أفل جزء كبير منها، في حين ظهرت التي تشكل جزًءا مهمً 
 قة لها بتركيبته الراهنة. قوى وفصائل أخرى ال عال

االنقسام عند توزيع المقاعد والسلطات هل الهدف من هذا االتفاق إنهاء االنقسام الفلسطيني؟ وهل ينتهي  
نامج وطني يفّعل ميدانًيا لمواجهة االحتالل ودحره  ر وضمان حصة كل فصيل، من دون االتفاق على ب
األبارتهايد، نظام  ومقاومة  الفلسطينية،  األرض  وإذا   عن  بأسره؟  الصهيوني  النظام  تفكيك  إلى  وصواًل 

التوا "الديمقراطية  وفق  االنتخابات  سيكون  ُأجريت  هل  األخرى؟  الفصائل  سُتحّدد حصص  فكيف  فقية"، 
المج انتخابات  أساس  "حماس" على  لذلك على  السابق، حيث حصلت  التشريعي  و"فتح"    74س  مقعًدا، 

األخرى مجتمعة سوى على ستة مقاعد، ونال المستقلون    مقعًدا، في حين لم تحصل الفصائل  45على  
لم تشارك، العتبارات تتعلق بموقفها من اتفاق أوسلو، مثل    أربعة مقاعد؟ وما هو مصير الفصائل التي

وبعض الفصائل المقاومة في غزة، أو تلك التي خاضت االنتخابات ولم تحصل    حركة الجهاد اإلسالمي
مقعد؟ وهل ستتفق حركة أي  أفراد   على  المركزي  قرارها  يخرج عن  أن  دون  يمثلها، من  فتح على من 

السابقة؟ ولماذا هذا الفصل بين االنتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات    واتجاهات، كما حدث في المّرة
لس الوطني؟ وإذا كان من الممكن، على الرغم من جميع ما ُذكر، توزيع مقاعد المجلس التشريعي، جالم
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الممكن بعدها اختيار رئيس توافقي بين هذه األطراف، خصوًصا أن الرئيس محمود عباس كان  فهل من  
الوطني الفلسطيني    لن عدم نيته الترّشح لوالية جديدة؟ ولماذا ال ُتعطى األولوية النتخابات المجلس قد أع

وال والقضية،  والشعب  التأكيد عبرها على وحدة األرض  نعيد  بحيث  والخارج،  الداخل  بروايتنا  في  تمّسك 
تم استثناؤها   الفلسطيني  الشعب  لقطاعات مهمة من  منذ اتفاق أوسلو ونشوء  التاريخية، ونعيد االعتبار 

 السلطة الفلسطينية؟ 
. وفي تقدير كاتب المقالة أنها استمرار االنتخابات مدى جّدية إجراء    نتثير هذه األسئلة سؤااًل رئيًسا بشأ

والهروب   الوقت،  بإعادة لمحاوالٍت كسب  تتعلق  قراراٍت حاسمٍة  اتخاذ  إلى  اللجوء  دون  األمام، من  إلى 
مسارها األصلي، والتخلص من وهم المفاوضات وسراب الحلول، والبدء فوًرا في  القضية الفلسطينية إلى  

برنامج وطني للمقاومة الشعبية أساسا ألي مصالحة، وسحب االعتراف بإسرائيل، وذلك كله يجري    تنفيذ 
ح مفتوحالدوران  لقنواٍت  إبقاًء  بشأنه،  جاّدة  قراراٍت  اتخاذ  على  التجّرؤ  دون  من  عليه،  وااللتفاف  ٍة  وله 

الفلسطينية، كما  السلطة  تقف  الذي  البيت األبيض  انتخابات  يبدو، مشلولًة عن    تنتظر ما ستسفر عنه 
 اتخاذ أي مبادرة قبل تبّين الدخان األبيض من واشنطن. 

 7/10/2020، العربي الجديد، لندن
 

 هاني المصري ... بايدن واالنتخابات الفلسطينية  -ترامب 
مرشح الديمقراطي جو بايدن في االنتخابات األميركية سيضعف كثيًرا  هناك وجهة نظر ترى أن نجاح ال

إجراء حركة    إمكانية  مع  حواراتها  في  فتح  وحركة  السلطة  موقف  سيقوي  كونه  الفلسطينية،  االنتخابات 
 حماس.

يقو  من  سيعيد وهناك  كونه  االنتخابات،  إجراء  فرص  من  سيزيد  بايدن  نجاح  بأن  تماًما  ذلك  عكس  ل 
إدارة   السيتصّور  األنظمة  في  المعتدل"  السياسي  "اإلسالم  إدماج  إلى  هدفت  التي  أوباما،  سية  اباراك 

 القائمة في المنطقة العربية، وفي السلطة الفلسطينية. 
ارضته المتوقعة لتجديد شرعية السلطة ودمج "حماس" من وهناك من يقول إن نجاح دونالد ترامب، ومع
فرص  من  سيزيد  رؤيته،  على  موافقتها  يمثل    دون  ألنه  واالنتخابات،  الوحدة  نحو  الفلسطينيين  اندفاع 

 تضمنته رؤيته لحل الصراع، وهي مرفوضة من الغالبية الساحقة من الفلسطينيين. ياستمراًرا للتهديد الذ 
ذه اآلراء بشكل مطلق، فلكل منها حيثيات ال يمكن إنكارها، مع أهمية رؤية  من الصعب الحسم بصحة ه

ادة  ر ات ليس قراًرا فلسطينًيا فقط، على أهمية الموقف الفلسطيني وحسمه إذا توفرت اإلأن إجراء االنتخاب 
ة واإلقليمية  الالزمة، وإنما يتأثر بشدة بالالعبين اإلسرائيلي واألميركي أساًسا، والالعبين والمحاور العربي

 والدولية. 
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قبل معرفة نتائج االنتخابات  في هذا السياق، ذكر مصدر أن مرسوم االنتخابات الفلسطينية لن يصدر  
المرسو  بأن  آخر  مصدر  جزم  فيما  األميركية،  الحوارات    مالرئاسية  استكمال  بعد  أيام،  خالل  سيصدر 

 الداخلية.
لن تكون هناك انتخابات قريبة، ألن السلطة ستخشى  عود على بدء، هناك من يعتقد أنه إذا فاز بايدن  

ا، كون بايدن ضد رؤية ترامب وخطة الضم، وأعلن عزمه  من إغضاب اإلدارة الجديدة التي تراهن عليه
في واشنطن، واستئناف العالقات األميركية الفلسطينية، والدعم األميركي    على إعادة فتح مكتب المنظمة
الالجئين المقامة    للسلطة ولوكالة غوث  القنصلية األميركية  بإعادة وضع  تعهده  إلى  )األونروا(، إضافة 

 ىًما إلى ما كانت عليه قبل دمجها مع السفارة األميركية بعد نقلها من تل أبيب إلعا  144في القدس قبل  
ة القدس، من بقاء السفارة األميركية في القدس، فضاًل عن توّقع بأنه سيعمل مع المجتمع الدولي واللجن

إدارة الصراع، مع   إلى سياسة  العودة  إلى تسوية، من خالل  التوصل  الدولية من أجل  تشجيع  الرباعية 
ن يعيد أو سيحاول إعادة  أ استئناف المفاوضات ومسيرة التطبيع العربي مع إسرائيل؛ أي أن بايدن يمكن  

 السياسة األميركية إلى ما كانت عليه قبل ترامب.
أ فيرى  المعارض،  الرأي  ولكن  أما  الفلسطيني،  السياسي  النظام  في  حماس  حركة  إدماج  يريد  بايدن  ن 

 ًءا أخضر للمفاوضات واستمرار التهدئة.بشرط اعتدالها ومنحها ضو 
وبايدن، وكالهما وجهان لعملة واحدة، بدليل ما صرح به    ثمة رأي آخر يرى عدم وجود فرق بين ترامب 

 هيونًيا". بايدن "ليس شرًطا أن تكون يهودًيا لكي تكون ص
يتحك  ال  العتبارات  وخاضعة  ملزمة  محددات  المتحدة  للواليات  الخارجية  السياسة  الرئيس  تحكم  بها  م 

سياسة األميركية كانت دائًما ثابتة في  لاألميركي، وإنما ما يسمى "الدولة العميقة". ويعزز هذا الرأي أن ا
العرب مجتمعي  العسكري على  أمنها وتفوقها  الفلسطينية،  دعم إسرائيل، وضمان  التنكر للحقوق  ن، وفي 

المتحدة، األمم  وقرارات  الدولي  القانون  في  المتضمنة  األمن    حتى  مجلس  في  الفيتو  استخدامها  بدليل 
إسرائيل   وتقديم مساعدات    43لصالح  أوباما  ممرة،  عهد  ففي  سنوًيا.  الدوالرات  بمليارات  دنية وعسكرية 

 ليارات إلسرائيل خالل عشر سنوات.جرى توقيع اتفاقية تقضي بتقديم عشرات الم
ل واالنحياز  إسرائيل  دعم  أن  رغم صحة  ينطلق  ثالث  رأي  التي  وثمة  الثوابت  من  اآلن  حتى  ثابت  ها 

التي تربط واشنطن بتل أبيب، لكنه    االستراتيجيةالعضوية    ةحكمت السياسة األميركية، انطالًقا من العالق
ؤساء األميركيون منذ هاري ترومان وحتى باراك أوباما، وبين  يرى فرًقا بين دعم إسرائيل الذي مارسه الر 

اإلسرائيلي   المتطرف  اليمين  مع  دعم  بالترافق  إسرائيل  دعم  سياسة  من  انتقل  إذ  ترامب،  يمارسه  الذي 
راع، وتشجيع التوصل إلى تسوية بالتفاوض مرجعيتها عملية التفاوض نفسها وما يتفق  صسياسة إدارة ال

إلى   الطرفان،  والسعي عليه  العنصري،  االستيطاني  االستعماري  االحتالل  مع  الكاملة  الشراكة  سياسة 
  خالل التبني الكامل لرؤية اليمين المتطرف اإلسرائيلي، كما يظهر في كل الخطوات  لحسم الصراع من
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ة  التي قامت بها إدارة ترامب من نقل السفارة، إلى طرح رؤية ترامب، وما تعنيه من مؤامرة لتصفية القضي 
 الفلسطينية من مختلف أبعادها.

هذا ما قاله مسؤول فلسطيني، وهذا ال يقتصر   "لماذا ال نراهن على نجاح بايدن، فكل العالم يراهن عليه؟"
ي فهناك طرف  واحد،  فلسطيني  يراهن  ر على طرف  مقابل طرف آخر  المفاوضات،  اهن عليه الستئناف 

لتي دعمت "اإلسالم السياسي المعتدل" ودمجه في األنظمة  عليه إلعادة إنتاج السياسة األميركية السابقة ا
السياسي "اإلسالم  مواجهة  في  السياسي    العربية  "اإلسالم  على  الرهان  تراجع  مالحظة  مع  المتطرف"، 

 وجة "الربيع العربي". مالمعتدل" بعد انحسار 
سياسية، وبين المبالغة  هناك فرق بين ضرورة رؤية الفرق المهم بين ترامب وبايدن وأخذه في الحسابات ال

ون الالءات اإلسرائيلية المعروفة فيه والرهان عليه، والقفز عن حقيقة أن رؤساء الحزب الديمقراطي يدعم
لموحدة، وتبني الرواية التاريخية للحركة الصهيونية،  ا، والقدس عاصمة إسرائيل  67)ال عودة إلى حدود  

دولة   بوصفها  الوجود  في  إسرائيل  حق  عن  واعتبار  والدفاع  بالعودة،  الالجئين  حق  ورفض  "يهودية"، 
لتفاوض، وهذا يعطي االحتالل القوي والمسيطر على األرض واالستيطان وكل شيء مسألة نزاع تحل با

ناسبه، والتي تصادر مضمون المفاوضات وتضعها في النهاية أمام ما  تاألرض مّيزة خلق الوقائع التي  
بدعم إسرائيل وحفظ أمنها وتفوقها العسكري على    -الحزب الديمقراطي  رؤساء    –تريده إسرائيل، والتزاموا  

 لة فوق القانون الدولي(.العرب مجتمعين وجعلها دو 
ركي، أًيا كان، ليس صاحب القرار األوحد، بل يويتجاهل أصحاب الرهان على بايدن أواًل أن الرئيس األم 

الكونغرس أهمها  القرار،  اتخاذ  على  تؤثر  عدة  مصادر  السفارة    هناك  نقل  قانون  أصدر  من  هو  الذي 
ينية وتطرًفا، والسائرة نحو المزيد من التطرف، بدليل  األميركية. وثانًيا، أن بايدن سيواجه إسرائيل أكثر يم

عضًوا في الكنيست    22فتالي بينيت في استطالعات الرأي األخيرة )تمنحه  نصعود حزب "يمينا" بزعامة  
الصدام الكبير معها. وثالًثا، وجود تحّول في النظام العربي نحو تغيير  (، وأنه لن يجازف ب120من أصل  

،  ود القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب الرسميين، وإسرائيل لم تعد العد األولويات، إذ لم تع
على   يضغط  لكي  عربًيا  بايدن ضغًطا  يواجه  لن  وبالتالي  المشتركة،  المخاطر  مواجهة  في  حليف  بل 

 ل، بل سيغريه أكثر ممارسة الضغط على الفلسطينيين لتليين موقفهم.إسرائي
ايدن أن أولوياته الملحة بعد كورونا وتداعياتها االقتصادية لن تكون القضية  كما يغفل المراهنون على ب 

سطينية والمنطقة العربية التي تراجعت أهميتها، بعد أن أصبحت الواليات المتحدة مصدرة للنفط، وفي  لالف
ن  تقدم الصراع والتنافس مع الصين وروسيا الذي له أولوية على أي صراع آخر، فضاُل عن أن بايد   ظل

 ممكن أن يعيد االتفاق النووي مع إيران.
سيصدر قبل االنتخابات األميركية أم بعدها؟ الجواب ليس هذا   وإذا عدنا إلى مرسوم االنتخابات، وهل

خابات ألن موعد إجرائها سيكون بعد االنتخابات األميركية في  هو المهم. فقد يصدر غًدا وال تجرى االنت
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جها. وقد يصدر بعد الثالث من تشرين الثاني القادم وتكون أو ال تكون  كل األحوال، وستؤثر عليها نتائ
ات، فإجراؤها يعتمد على مدى توفر اإلرادة الفلسطينية ونتائج الحوار الثنائي بين حركتي فتح  بهناك انتخا 
والحوار الفلسطيني الشامل، وعلى موقف واشنطن وتل أبيب واإلقليم والعالم، حيث الحظنا أن  وحماس،  

حيال في  الداخلية،  الفلسطينية  الحوارات  بدء  منذ  أو صامتين  متحفظين  إما  كانوا  العالم    نعرب  أعطى 
 ا.واألمم المتحدة وغيرهما من األطراف الدولية، خالًفا لإلدارة األميركية، تأييًدا ضعيفً 

الرئيس    -  وفًقا لمصدر مطلع  -والجدير ذكره أن رونالد الودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، نصح  
ي هذه المرحلة، خشية من  فمحمود عباس، خالل لقائهما يوم السبت الماضي، بعدم إجراء االنتخابات  

بين السلطة وإسرائيل.   أن ضم حركة حماس إلى النظام السياسي الفلسطيني سيقود إلى المزيد من التوتر
رؤية ترامب، مع االعتراض   أما عدم إجرائها واستئناف المفاوضات المفتوحة مع إسرائيل، على أساس

 عين السياسي واالقتصادي للسلطة الفلسطينية.ضعلى بعض البنود الواردة فيها، فسيحدث انفراجة في الو 
عد  حال  فاز،  إذا  بايدن  يدعم  أن  المتوقع  من  المقابل،  إجراء  في  شديدة،  إسرائيلية  معارضة  وجود  م 

كان  إذا  الفلسطينيين،  وتوحيد  الفلسطينية  في    االنتخابات  يساهم  معتدل  وموقف  التهدئة  أساس  على 
لتين"، على أن تقوم على مساحة أكبر مما هو مطروح في  و استئناف المفاوضات للتوصل إلى "حل الد 

 مات السيادة.رؤية ترامب، ولكن من دون أن تمتلك أًيا من مقو 
ستبدالها بقيادة جديدة، إن االنتخابات في مرحلة التآمر والضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ أو ال

حماس   وإلدماج  الفلسطينية،  للسلطة  الشرعية  لمنح  داخلية  فضرورية  كثيرة  عقبات  هناك  ولكن  يها. 
نتخابات ليست عصا سحرية، وتوفير  وخارجية أمام عقدها، ومفتاح التغلب عليها يكمن في إدراك أن اال

نقسام، وخطوة في سياق تطبيق حل الرزمة  مستلزمات أن تكون خطوة إلى األمام وليس لتكريس وإدارة اال
 لشراكة الكاملة.االشاملة الكفيل بإنهاء االنقسام وتجسيد 

وإجراء الحسابات   األميركية الواحدة،  االستراتيجيةالخالصة: إن رؤية الخالفات بين ترامب وبايدن رغم  
األسوأ،   وترامب  سيئ  بايدن  بأن  ذلك  يعنيه  بما  جًدا،  مهم  األساس،  هذا  بايدن  على  على  يراهن  ومن 

الفلسط البيت  ترتيب  على  يكون  أن  يجب  فالرهان  الريح،  وشراكة  ي سيحصد  وطني  أساس  على  ني، 
والحساب الرهانات  ومغادرة  واإلصالح،  والتجديد  التغيير  يضمن  وبما  جدوى  حقيقية،  على  الخاطئة  ات 
يير في الظروف المحيطة،  استمرار االنقسام، أو اليأس من إمكانية تحقيق الوحدة على أمل حصول تغ

ات برعاية اللجنة الرباعية وحدها أو بعد  ضواألوهام حول إمكانية التوصل إلى تسوية عن طريق المفاو 
 ضم أطراف عربية وغير عربية. 

األدنى من الحقوق الفلسطينية، سواء أفاز ترامب أم بايدن، من دون   لن تكون هناك تسوية تحقق الحد
  ي موحًدا وفاعاًل وقادًرا على االستفادة من الخالفات ما بينهما بتعظيم الفوائد أن يكون العامل الفلسطين

جديدة   رؤية  أساس  وعلى  األضرار،  تحقق،    واستراتيجية وتقليل  ما  على  تبني  وواقعية،  وطنية  موحدة 
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قاومة  على التحليق فلسطينًيا وعربًيا ودولًيا، وعلى أساس تعزيز الصمود الفلسطيني، والسير نحو م   وقادرة
االحتال  إنهاء  تحقيق  على  قادرة  شاملة  انتفاضة  إلى  وصواًل  متصاعدة،  الحرية    لمثمرة  وتجسيد 

 واالستقالل. 
 13/10/2020، مركز مسارات

 
 أحمد مجدالني ... ي مواجهة االحتاللقراطية ف و االنتخابات الفلسطينية معركة الديم

م عامًا  عشر  ثالثة  من  أكثر  بعد  اليوم  الفلسطينيون  الجغرافية  يتجه  الوطن  وحدة  وتفتت  االنقسام  ن 
ية االنقسام والمصالحة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية في  ضوالسياسية إلى مقاربة مختلفة لمعالجة ق
المقا هذه  الفلسطيني.  السياسي  أملتها  النظام  التي  الضرورة  متطلبات  عن  النظر  وبصرف  الجدية،  ربة 
جتماع األمناء العامين وأحد مخرجات هذا االجتماع الذي ُعقد ما  على كل األطراف، جاءت تتويجًا ال

 روت في الثالث من أيلول الماضي. يبين رام هللا وب 
لبيروقراطية في االتفاقات السابقة،  المقاربة الجديدة تقوم على المدخل الديمقراطي بعد فشل المحاوالت ا

ة االنقسام الذي هدد وحدة الوطن الجغرافية  في معالجة أزم  2017وصواًل التفاق    2011بدءًا من اتفاق  
 ية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني. نووحدته االجتماعية والسياسية، ووحدا

لصن االحتكام  أساس  على  تقوم  الجديدة  المجلس  المقاربة  في  لممثليه  الشعب  والختيار  االقتراع  دوق 
ي المجلس الوطني الفلسطيني، برلمان الشعب الفلسطيني  التشريعي، والذين سيكونون، حكمًا، أعضاء ف

العملية وهذه  تواجد،  من   أينما  الدولة  لمعالجة وضع مؤسسات  تفضي  مراحلها  في  والمتوالية  المترابطة 
من الكتل الفائزة أيًا كان حجمها، مهمتها األساسية توحيد المؤسسات خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية  

 .2007 النقسام منذ االنقالب عامومعالجة كافة تداعيات ا
وفَدي حركت بين  إسطنبول  التي جرت في  نتائج ومخرجات   يالتوافقات  إحدى  ايضًا  فتح وحماس، هي 

علي ُيبنى  أساس  الثنائي  والحوار  العامين،  األمناء  يوفر  اجتماع  ألنه  له،  بدياًل  وليس  الشامل  الحوار  ه 
 قسام عليها وهي السلطة.المناخ لمعالجة القضية الجوهرية التي جرى االن 

%، من  1.5ن دائرة انتخابية واحدة، ونسبة الحسم طإن التوافق على نظام االنتخابات بالنسبية الكاملة والو 
البر  السياسية في  التعددية  أمام  الباب  يفتح  أن  المشاركة، كما من شأنه  شأنه  دائرة  القادم، ويوسع  لمان 

 وائم االنتخابية سواء قبل االنتخابات أم بعدها.أيضًا يشجع التحالفات واالئتالفات في الق
مالنا الكبيرة بهذا اإلنجاز، التحديات السياسية الكبيرة والخطيرة التي  آوال يخفى علينا ونحن نتحدث عن  

ومستقبل وحقوقه  شعبنا  الرامية  تواجه  والمحاوالت  والشتات،  المهجر  في  الجئيه  ومستقبل  ارضه  على  ه 
لسياسي الفلسطيني عبر الدعوات المشبوهة من أطراف دولية، وإسرائيلية، لتغيير  لالستيالء على النظام ا

يادة الفلسطينية التي شكلت بموقفها الصامد العقبة الكأداء في مواجهة وإحباط مشروع ترامب المسمى  قال
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ع سالم  قة القرن، ومكونه اإلسرائيلي سياسة الضم، وامتداده اإلقليمي التطبيع مع العالم العربي لصن صف
 اإلسرائيلي.  –إسرائيلي موهوم كبديل عن السالم الفلسطيني   –عربي  
الكبيرة ونحن في مواجهة هذه التحيات مبنية على ثقتنا بشعبنا واستنهاض قواه الحية، وإعادة الحياة    آمالنا

م نجاح  لديمقراطية ومشاركته الفاعلة فيها، وفي تخطي العقبات المحتملة التي قد يضعها االحتالل أما ا
أو أي عق المصنفة )ج(  المناطق  ام في  القدس  الديمقراطية سواء في  إليها  ب العملية  يلجأ  قد  ات أخرى 

لالش ميدان  إلى  االنتخابات  نحول  أن  هي  الحرة  إرادتنا  لكن  واإلفشال.  مع  للتعطيل  السياسي  تباك 
الم وتجنيد  األصيل،  الديمقراطي  حقه  ممارسة  من  شعبنا  لمنع  الساعي  هذه  االحتالل  في  الدولي  وقف 

المعر  فهذه  الزائفة،  ديمقراطيته  وفضح  االحتالل  لردع  استمرار كالمعركة  لمعادلة  كسر  هي  بنتائجها،  ة 
وإضعاف تحلل  يستهدف  ألنه  عليه،  هو  ما  على  الراهن  الوضع  الشرعية    وإبقاء  والقيادة  المؤسسات 

ركة االنتخابات كما هي معركة اشتباك مع  الفلسطينية وانهيارها لفرض خيار القيادة البديلة، لذلك فإن مع
برمته، وضخ دماء جديدة فيه، وتحٍد ألصحاب مشاريع البدائل    االحتالل ولتجديد شرعية النظام السياسي

ديمقراطي وطنية  زالت  ما  شعبنا  خيارات  بالحرية  بأن  شعبنا  أهداف  تحقيق  حتى  تستمر  وسوف  ة، 
 القدس. واالستقالل وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها

االنتخابات سو  هذه  بأن  الداخل  والعراقيل من  العقبات  لمن يضعون  اتفاق    فوأخيرًا  قاعدة  تجري على 
أيار الماضي، نقطة    19  أوسلو، فإن قرارات القيادة الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس في

أيضًا م المرحلية. ولغيرهم  الصلة مع االتفاقيات  يبحثون عن ذرائع ويختلقون  فاصلة ونهائية وقطع  من 
وعي أو بغير وعي، ينقلون الشعب الفلسطيني، والحالة بأسبابًا وهمية لتعطيل المسار الديمقراطي، فإنهم، 
يفتح الطريق أمام البدائل األميركية اإلسرائيلية اإلقليمية،    الراهنة التي يعيشها من األزمة الى المأزق الذي 

للحق تبديد  نتيجتها  في  والدولة والتي  المصير  تقرير  في  حقه  مقدمتها  وفي  لشعبنا،  الثابتة  الوطنية  وق 
 وعاصمتها القدس الشرقية. المستقلة

 15/10/2020األيام، رام هللا، 
 

 منير شفيق ... محمود عباس واالنتخابات
ا  لمقابلة التي أجرتها قناة »الميادين« مع جبريل الرجوب في دمشق، في السابع من تشرين األول/في 

كل المغالبة، وإّنما  ش، حول مشروع االنتخابات وقضايا أخرى، أكد أّن االنتخابات لن تأخذ  2020أكتوبر  
أنه اللحظة،  منذ  يعني،  ما  المقاومة.  وفصائل  و»حماس«  »فتح«  بين  بالتوافق  سمتها  ستتّم  فقدت  ا 

 الديموقراطية بالمعيار الغربي.
ت، أّن ثمة ضغوطًا عالمية، طبعًا غربية أساسًا، من أجل  وكان الرجوب قد أوضح، أثناء تبريره لالنتخابا

المؤ  الغربية )أميركا وأوروبا(  سّ ضرورة تجديد شرعية  القيادات  أّن  ذلك،  الفلسطينية. يعني  والقيادة  سات 
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بش  الطعن  ورقة  الشمولية،  امتلكت  األنظمة  طريقة  وفق  تّمت  إذ  مفرزاتها،  وشرعية  االنتخابات  رعية 
ُسمح    قوائم موّحدة مّتفق عليها، للناخب الذي لن يجد أمامه غير تلك القائمة، حتى لو  انطالقًا من تقديم 

والال الشرعية  قرار  أّن  أيضًا،  يعني،  وهذا  العيون.  في  الرماد  لذر  أصاًل  مهّمشة  قائمة  شرعية  بمنافسة 
وتجد  االنتخابات  إلجراء  األهم  التبرير  يسقط  بهذا،  لالبتزاز.  ُيستخدم  الغرب  بيد  شرعية  أصبح  يد 

 المؤّسسات والقيادة منذ البداية.
فم بال أضراس وأسنان؛ أي انتخابات على أساس المحاصصة. وهذا لاالنتخابات بال مغالبة، مثل فكَّين  

و»حماس  »فتح«  بين  للصراع  بابًا  يفتح  إاّل قد  إغالقه،  السهل  من  يكون  ولن  والمستقّلين،  والفصائل   »
  المحاصصة هي بدورها، وبأصلها، َتشاُطر وضرباٌت تحت الحزام. بالعودة إلى المغالبة، علمًا بأنّ 

وقيادة »فتح«، حين يصّران على االنتخابات باعتبارها األولوية، فالهدف الحقيقي هو    أّما محمود عباس،
انتخاب محمود عباس رئيسًا، بشرعية جديدة. طبعًا، هنالك التجربة الطويلة السابقة معه،  الرئاسة، وإعادة  

بيد حين   الوطني ورقة  المجلس  بقراٍر قضائي، وحين جعل  ثم حّله  التشريعي،  المجلس  يضعها    هعّطل 
ّل  على الرف متى شاء، وينزلها من الرف متى احتاج إلى ذلك، وقد انتهى إلى تشكيل مجلس مركزي ليح

 مكان المجلس الوطني متى شاء أيضًا. 
م يْخفِّ وقوفه في مربع التسوية بشكل »جديد«،  ولعّل من أهّم مّيزات محمود عباس، حتى اآلن، أّنه ل

الجم األخير في  إلى ععّبر عنه في خطابه  القضية،  لحّل  دولي  بعقد مؤتمر  المطالبة  العاّمة، عبر  ية 
لرباعية للمفاوضات. علمًا بأّن مسار التسوية بدأ بالحديث عن  جانب دعوته السابقة لوساطة أو رعاية ا

ا على  فاإلصرار  دولي«.  بدافع  »مؤتمر  يأتي  ــــــ  أساسًا  الرئاسة  شرعية  ــــــ  الشرعية  وتجديد  النتخابات 
ليست  ضالتح االنتخابية،  وللشرعية  والوحيد(  الشرعي  )الممثل  للتمثيل  الحاجة  أّن  ذلك  للمفاوضات،  ير 

تأ التمثيل  بهدف  إلى  بحاجة  ليست  هذه  ألّن  االحتالل،  قوات  والقتال ضد  االنتفاضة  أو  المقاومة  جيج 
ا وا فإّن  ولهذا،  المقاوم.  لفعلها  الشعب  دعم  يأتيان من  فتمثيلها وشرعيتها  الممثل  إللشرعية،  صرار على 

والمض للمفاوضات،  التحضير  منه  ُيراد  االنتخابية،  الشرعية  على  ثم  والوحيد،  طريق الشرعي  في  ّي 
القو  موازين  تقّلبات  شاءت  وللمناسبة،  الفلسطينية.  للقضية  »حّل«  إليجاد  بداية  التسوية  في  ى، 

 وسلو«، والذهاب بعيدًا مع تداعياته. أالتسعينيات، بأن ينتهي »الممّثل الشرعي والوحيد«إلى توقيع »اتفاق 
دولة وإقامة  إنقاذه  يمكن  ما  إنقاذ  ليست  كانت،  النتيجة  أّن  بزحف  على  إنقاذه  يمكن  ما  وإّنما ضياع   ،

م وترك  أخرى  وأراٍض  القدس  شرقي  ضّم  وإعالن  ليس  المستوطنات،  الغربية  الضفة  من  تبقى  ا 
المباشرة الثنائية  للمفاوضات  وإّنما  ظّل    للفلسطينيين،  في  جديد،  الستيطان  أي  القرن«(،  )»صفقة 
 المفاوضات، كما حدث مع تجربة »اتفاق أوسلو«. 

الج المرحلة  السؤال  في  الفلسطيني  الشعب  تواجه  التي  األساسية  المشكلة  تكمن  أين  والفاصل:  وهري 
 إجابتان لكل منهما مساٌر ومصير. وما بينهما إجابة ثالثة تحاول تدوير الزوايا. الراهنة؟
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أشكال  بكل  للمواجهة  األولوية  إعطاء  يستوجب  بما  والضم،  والمستوطنات  االحتالل  األولى:  اإلجابة 
وتفكيك المقا االحتالل  دحر  والهدف،  المدني.  والعصيان  الشعبية  االنتفاضة  مقدمها  وفي  الشعبية،    ومة 

مكافأ يعنيان  الشروط  ووضع  التفاوض  ألّن  تفاوض،  أو  شرط  أو  قيٍد  بال  االحتالل    ةالمستوطنات 
 واالستيطان، وهما غير شرعيين، وال يجوز أن تقّدم لهما أية مكافأة. 

ال الثانية:  المختلفة  واإلجابة  الضغوط  ممارسة  أي  أميركا:  على  تقتصر  ال  برعاية  دولي  لمؤتمر  دعوة 
التف إلى  الشرقية«  للعودة  »القدس  فلسطينية عاصمتها  دولة  وإقامة  االحتالل،  انسحاب  أجل  اوض، من 

القرن« ش) الفلسطيني، والحسم في رفض »صفقة  الموقف  توحيد  بين هذه الضغوط  القدس(، ومن  رقي 
ــــــ محمد بن ومخططات الضمّ  نتنياهو  اتفاقيتا  التي عّبرت عنها  العدو(  )التحالف مع  الهرولة   وسياسة 

رئاسية ومجلس وطني،  و يد، ونتنياهو ــــــ ملك البحرين. وكان من بين الضغوط إجراء انتخابات تشريعية  زا
 ميادين«. كما أوضح جبريل الرجوب رئيس الوفد الفلسطيني إلى دمشق، في مقابلته مع قناة »ال 

مع   واحدة  مرتبة  في  واالستيطان،  لالحتالل  الشعبية  المقاومة  وضع  الثالثة:  المشاكل اإلجابة  حّل 
االنتخابات وخط الحوار مع »فتح« حول  الداخلية، من خالل  دام  و الفلسطينية  ما  ولكن  المصالحة.  ات 

االنتخابات   سياسة  فستتقّدم  عباس،  محمود  ـــــــ  »فتح«  هو  المفاوض  االنقسام، الطرف  قضايا  وحّل 
بأسب ُيحَتّج  وهنا  بالضرورة.  الشعبية،  المقاومة  تصعيد  على  مقاومة  والمصالحة  ال  أّن  منها  كثيرة،  اب 

»فتح«،   دون  من  الغربية  الضفة  في  وانتفاضة  »صفقة  و شعبية  لمواجهة  أولوية  الفلسطينية  للوحدة  أّن 
 القرن«، ومخّططات الضّم وخطوات »الهرولة التحالفية«.

الثانية    اإلجابة األولى هي التي تعّبر عن الخط الصحيح في مواجهة تحديات هذه المرحلة، فيما اإلجابة
اء األولوية في اإلجابة  طسيمارسها محمود عباس، كما فعل حتى اآلن، إلى جانب تبّني وفد »فتح« إع

تصعيد المقاومة الشعبية إلى   الثالثة إلى االنتخابات، وحّل المشاكل الفلسطينية الداخلية، والحيلولة دون 
محمود عباس بجدواه، بل مناهضته    مستوى االنتفاضة والعصيان المدني. فهذا، بالرغم من عدم قناعة

تهدئة الوضع في الضفة الغربية، وإاّل فإّن العدو لن    ىله، يؤّدي إلى تعطيل االنتخابات التي تحتاج إل
التي ستضغط علي انتخابات. والدول  بإجراء  إلى  يسمح  الشعبية  المقاومة  أاّل تصّعد  ه إلجرائها ستشترط 

 مستوى مستفز. 
تكرّ  الثانية  اإلجابة  الجديد إّن  المسار  أّن  تظّن  وهي  أوسلو«،  السابق و»اتفاق  التسوية  مسار  تجربة  ر 

تدعو له مختلف، وال »يجّرب المجّرب« علمًا بأّن كّل الذين جّربوا ذلك المجّرب هم الذين ما زالوا   يالذ 
 في الملعب نفسه.

ولكّنها غير مقتنعة بتحّدي الخط أما اإلجابة الثالثة، فبالرغم من تقّبلها من حيث المبدأ لإلجابة األولى،  
 نتخابات، ما يعني االنتظار ألشهر عّدة.الالذي تطرحه »فتح«، ولهذا ال ترفض الذهاب إلى ا
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إلع انتقاٍل  إلى  وطنية  وحدة  من  تحّقق  ما  يتحّول  ال  االحتالل وبهذا،  ضد  للمعركة  األولوية  طاء 
صيان المدني وأشكال المقاومة المختلفة بما  واالستيطان و»صفقة القرن«، وذلك من خالل االنتفاضة والع

وت االحتالل  دحر  األرض:  تحرير  أو  فيحّقق  شرط،  أو  قيٍد  بال  والقدس  الضفة  من  المستوطنات  كيك 
سيف ماذا  الفلسطيني  الشعب  يختار  ثّم  غزة  مفاوضات.  قطاع  في  محّررة  أرٍض  على  واقف  وهو  عل، 

 والقدس والضفة الغربية.
من  مّرتين  يخطئ  هنا،  في حزيران/   من  احتّلت  التي  األراضي  على  فلسطينية  دولة  إقامة  هدف  م  ُيقحِّ

؛ يخطئ في تحويل األراضي المحّررة من خطوط هدنة إلى حدود دولة مستقّلة، ما يوقعه  1967يونيو  
الت في  ميثاَقْي  موضوعيًا  ثوابت  عن  البحر(.    1968و  1964خّلي  إلى  النهر  من  فلسطين  كّل  )تحرير 
ثا مرة  حلّ ويخطئ،  مع  وَمْن  الكامل،  التحرير  مع  َمْن  حول  الفلسطيني  االنقسام  استعجال  في    نية، 

 الدولتين، كما حدث في تجربة »اتفاق أوسلو« اللعين.
س بإعطاء األولوية لدحر االحتالل وتفكيك المستوطنات. حقًا، إنها لمشكلة إذا تعّذر أن يقبل محمود عبا

ة واالنتفاض والصدام باالحتالل مباشرة، بعيدًا من أّي تفاوض، أي لتحرير األرض باستراتيجية المقاوم
الق الكامل وعودة كل  ضأو صيغة لحّل  بالتحرير  إاّل  الفلسطينية،  للقضية  الفلسطينية. فال حّل عادل  ية 
 هم التي ُهجروا منها.الالجئين إلى ديار 

س أيلول/  من  الثالث  شهده  ما  ضمن  الفصائل  وحدة  فلتحصر  ذلك،  تعّذر  لقاء 2020بتمبر  إذا  في   ،
ومخّططات الضم والهرولة التحالفية مع    «األمناء العاّمين في بيروت ورام هللا، أي رفض »صفقة القرن 
 إلجابات الثالث موضوعًا للقاءات والحوار. العدو. ومن ثّم يعمل كّل طرف وفقًا ألولويته، على أن تبقى ا

ان أولوية تعلو على كّل ما عداها، يعني ارتكاب خطأ وبكلمة، إّن عدم اتخاذ مقاومة االحتالل واالستيط
الفلسط الوضع  يبقي  ما  وبرتبة »خمس  يفادح،  قائمًا  االحتالل  دام  ما  وذلك  داهم،  وخطر  أزمة  في  ني 

 نجوم«. 
 15/10/2020األخبار، بيروت، 
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لول، بين حركَتي فتح وحماس، والساحة الفلسطينية تضّج بحديث  سبتمبر/ أي  24منذ لقاء إسطنبول، في  
والتفاه الفلسطيني،  ماالنتخابات  الجمهور  الكبرى من  النسبة  ثقة  اللتين تحوزان  الحركتين  ات بين هاتين 

نت  إنه  القادرة على حسم  منهما  يقول كل  الذي  التوافق  توافقهما، وهو  انتخابات سُتعقد في ظل  أي  يجة 
وشخصيات وطنية، بحيث يأتي تعبيًرا عن حالٍة جمعيٍة مشتركة في مواجهة خطة الضم سيشمل فصائل  

صفقة القرن، كما أنه يقلل من أخطار الخالف واالنقسام، في حال حّقق أي منهما فوًزا منفرًدا، ويضمن  و 
 ضبط اإليقاع السياسي الفلسطيني في مواجهة العواصف التي تحيط بالقضية الفلسطينية. 
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نقابة أم    ملمبدأ، يقف كاتب هذه المقالة ضد المغالبة في أي انتخابات، سواًء كانت لجمعية أمن حيث ا
و  الديمقراطية  أو من  العدل واإلنصاف،  أنه من  يعتقد  بأكمله. وال  الوطن  أم  انتخابية  أن  دائرة  الشورى، 

تع ظل  وفي  األصوات.  عدد  نصف  على  حصوله  لمجّرد  بالقيادة  األطراف  من  طرٌف  ّدد  يستفرد 
الناخبين   أصوات  ثلث  نحو  ستحوز  الفائزة،  الكتلة  أو  الفائز،  فإن  بدعوى  أالمنافسين،  ولكنها  أقل،  و 

ظن أن هذا شكل بائس من  الديمقراطية ستنفرد وحدها دون سواها بتمثيلهم، واتخاذ القرارات نيابة عنهم. أ
اد على تداول السلطة، فكيف هي  أشكال الديمقراطية في الدول والمنظمات ذات المسار الديمقراطي المعت 

ني، حيث يكون بناء الجبهة الوطنية المتحدة أولوية  طالحال في المجتمعات التي تعيش مرحلة التحّرر الو 
 ها حشد الجهد كله في مواجهة العدو المشترك.كبرى، وشرًطا الزًما لتحقيق االنتصار، ويتحتم في

كل   داخل  ونقاشات  بعد،  يتم  لم  النهائي  بعض  االتفاق  مع  مترافقة  السطح،  على  تطفو  بدأت  فصيل 
ء العامين المقّرر لم ُيعقد، كما لم يتضح مدى االتفاق على قائمة  االتصريحات االتهامية، واجتماع األمن 
قوائم مستقلة للفصيلين الرئيسين، تتألف من عدد من المقاعد متفق    توافقية مشتركة، أو صيغة أخرى مثل

رة كاملة لفريق دون آخر، مع ترك مقاعد شاغرة تحوز عليها قوائم أخرى قد  عليها، بحيث ال تتحقق سيط 
لإلعالم،  لتترّشح   تصريحاٍت  وسط  كله  هذا  مستقلة.  شخصيات  أو  فصائل  من  وتتشّكل  النتخابات، 

افق بعضها على الصيغة التوافقية، ويرى أن االنتخابات من دونها استمرار للمشكلة، ومقاالت، وآراء، يو 
ية  م اًها نحو الحل، وآراء أخرى ترى ذلك محاصصًة بين حركتي فتح وحماس، غافلًة عن أهوليست اتج

ة، وأن هذا االتفاق في توحيد الموقف الفلسطيني. وهنا، على الحركتين، إلنجاح ذلك، أال تلجآ إلى المغالب
ياق إعادة بناء  تفسحا المجال الستيعاب طاقات الشعب الفلسطيني وقواه كلها، وأن تتم هذه الخطوة في س

إليها كقيادة سياسي الفلسطينية، وإعادة االعتبار  التحرير  أماكن    ةمنظمة  الفلسطيني في مختلف  للشعب 
 وجوده. 

نقسام، وتحقق الوحدة في مواجهة مخططات  هل ستتم هذه االنتخابات التي ُيفترض بها أن ُتبعد شبح اال
وء تطورات الوضع في األسابيع القليلة المقبلة؟  الضم المستمرة، أم ستتغير مواقف األطراف منها، في ض

ا، استجابًة للرأي القائل إنه يجب االكتفاء، في هذه المرحلة، بتجميد مً ولعل هذا سر التلكؤ في المضي قد 
ي إجراءاٍت أخرى تغّير من الوضع السائد، وتقطع الطريق أمام العودة إلى الضم القانوني، وعدم السير ف

ة الرئيس محمود عباس إلى العودة إليها ضمن مرجعية دولية، وحديثه أن االتفاق  المفاوضات، وفق دعو 
 وفق برنامج السلطة الفلسطينية.  ميت 

باالنت يتعلقان  احتمالين  الفلسطينية  السلطة  تواجه  السياق،  هذا  من ضمن  ضوء  في  األميركية،  خابات 
ب، صاحب صفقة القرن التي تجمعه  سينجح فيها؛ جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، أم دونالد ترام

عبة ستواجه السلطة في حال فوز ترامب. جوهر رؤية  ص وبنيامين نتنياهو في رؤيتهما الصهيونية. وأيام  
و   -ترامب   ستستمر،  الضم  وعملية  تتغّير،  لن  الضغط  نتنياهو  سيتضاعف  كذلك  مراحل،  على  لو 
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التطبيع العربية لإلسراع في عملية  األنظمة  أما  األميركي على  المنطقة.  أكبر في  دوًرا  إسرائيل  ، ومنح 
فل عباس  والرئيس  الفلسطينية  الجانب   نالسلطة  من  العمل  وسيجرى  الحالي،  بشكلهما  مقبولين  يعودا 

ذ انقالٍب عليها، بحيث تصبح كياًنا ملحًقا بها بالكامل، وهو  اإلسرائيلي على تغيير وظيفة السلطة، وتنفي
ه الحال، سيتعّزز التوافق الفلسطيني الداخلي، ولكن إسرائيل قد تعيق  ما لن يوافق عليه عباس. في هذ 

إج  إعادة  ر إمكانية  عبر  أخرى،  بأشكاٍل  ذلك  مواجهة  الفلسطينيين  وعلى  المعتاد،  بشكلها  االنتخابات  اء 
ا جدول  المحتلة  ترتيب  األرض  تشهد  وقد  التحرير.  منظمة  إحياء  مقدمتها  في  يكون  بحيث  ألولويات، 

قيادا  هّبات جديدة انتفاضة وعصيان مدني، في ظل وحدة وطنية ميدانية ستنتج  إلى   ت كبرى، وصواًل 
 جديدة تنمو من األسفل إلى األعلى. 

اء. ولكن ينبغي عدم اإلغراق في  ولكن ماذا إذا فاز بايدن؟ ال شك في أن محمود عباس سيتنفس الصعد 
قضية الفلسطينية، وغاية ما يمكن إدراكه أن التفاؤل، إذ لن يحدث تقّدم جوهري يتعّلق بإيجاد حل عادل لل

دائرة المفاوضات التي قد تبدأ لكنها ال تنتهي، فال يوجد من هو قادر    ىنعود إلى الدائرة السابقة ذاتها، إل
الوال وغاية  التسوية،  فرض  من  على  األمور  منع  هو  السابق،  في  كما  وأوروبا،  األميركية  المتحدة  يات 

 لصهيوني قدرة عجيبة على التمّلص من قرارات الشرعية الدولية.االنفجار، ولدى الكيان ا
مريًحا للرئيس عباس، فدوره ما زال مستمًرا، وكذلك حال السلطة التي ستعود إلى ما   قد يبدو هذا الوضع
ث ولكن  والتي  كانت عليه.  للرئيس،  المتتالية  والنصائح  الفلسطيني،  التوافق  استمرار  قوية في  ّمة شكوًكا 

مقبواًل في    امع ضغوٍط بدأت بالفعل، تشير عليه بالبقاء بعيًدا عن هذا االتفاق، كي يظل طرفً   ستترافق
لسير المفاوضات، وذا صلة بها. وستكون حركة حماس أيًضا أمام واقع مختلف، فهل هي قادرة على ا

أمام   الشرعيات  لتجديد  الحاجة لالنتخابات  الحديث عن  أما  وإلى أي مدى؟  المركب؟  المجتمع  في هذا 
 لدعم األنظمة االستبدادية دٌّ الدولي الذي يستخدم مصطلحات الديمقراطية عندما يحتاجها فقط، لكنه مستع

 به.  والفاسدة، ما دامت تخدم مصالحه، فهو حديٌث ال يساوي الحبر الذي ُيكتب 
ها، وأن الغرض نخلص من هذا إلى أن الدعوة إلى االنتخابات، على أهميتها، قد ال تجد تطبيًقا عملًيا ل

يد  ما  وهو  جديدة.  استحقاقات  إلى  الوصول  قبل  الوقت،  بعض  كسب  قلب عمنها  إلى  جديد  من  ونا 
إلي نستند  التي  القاعدة  الشعبية  المقاومة  تصعيد  يكون  بحيث  المتاحة،  على األولويات  القادرة  وهي  ها، 

ادة إحياء منظمة التحرير لتعود  مواجهة جميع المستجدات، وإيجاد قياداتها الميدانية، يترافق ذلك مع إع
 قائدة لنضال الشعب الفلسطيني. 

 21/10/2020دن، نالعربي الجديد، ل
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 ماجد أبو دياك... مب!االتفاهمات الفلسطينية بين أولوية االنتخابات ومصير تر 
ن  ا تتوالى فصول االنهيار العربي من خالل عمليات التطبيع الشائنة، يتصاعد الجدل الفلسطيني م فيم

الع من  بعض  َتخلَّى  أن  بعد  االحتالل  مواجهة  في  فلسطينية  وحدة  حالة  تحقيق  القضية  ر أجل  عن  ب 
 الفلسطينية. 

لقرن والتنازل عن الحقوق  ال وبل مارسوا ضغوطا على القيادة الفلسطينية إلجبارها على القبول بصفقة ا
 الفلسطينية وتشكيل غطاء لهرولة هؤالء تجاه إسرائيل. 

ئها في  اونة األخيرة خالفات بين الفصائل الفلسطينية تركزت حول االنتخابات وأولويات إجر وبرزت في اآل
إجراء  توالي  على  فتح  تصر  وفيما  الوطني(.  والمجلس  التشريعي  )المجلس  والشتات  المحتلة    األراضي 

بتزامن    االنتخابات بدءًا من الضفة وقطاع غزة والرئاسة وصواًل إلى المجلس الوطني، فإن حماس تطالب 
وعدم  الوطني  المجلس  انتخابات  إجراء  لضمان  منها  مسعى  في  االنتخابات  عند    هذه  العملية  توقف 

 التشريعي والرئاسة. 
اس الذي لم يتخلَّ للحظة عن نهج  ويأتي ذلك وسط تشكك في نيات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عب

 المفاوضات السياسية ورفض المقاومة المسلحة.
 الً االنتخابات أو 

عات خارطة طريق تقوم  ا ُعقدت اجتماعات في بيروت ورام هللا للفصائل الفلسطينية، وبلورت هذه االجتم
موحدة لقيادة المقاومة  على "تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة" و"تشكيل لجنة وطنية  

ات الالزمة الستمرارها". وتشكيل لجنة  الشعبية الشاملة، على أن توّفر اللجنة التنفيذية لها جميع االحتياج
إلنه رؤية  تقدم  وازنة  وشخصيات  الفصائل  للمجلس امن  تقريرها  تقدم  أن  على  الداخلي"،  االنقسام  ء 

 المركزي التابع لمنظمة التحرير.
ئل على "ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خالل االنتخابات الحرة والنزيهة، وفق  كما اتفقت الفصا

 ل النسبي الكامل". التمثي
قد ركز على أولوية االنتخابات وإجرائها  فأما اتفاق إسطنبول الذي ُعقد بعد ذلك بين حركَتي فتح وحماس  
 أشهر". على أساس "التمثيل النسبي، ووفق تدرج مترابط ال يتجاوز ستة

ية، وتقديم رؤية  ولم يلحظ هذا االتفاق قضايا حساسة ومهمة، هي تشكيل اللجان الوطنية للمقاومة الشعب
المص ملف  ترحيل  إلى  يشير  الذي  األمر  الداخلي،  االنقسام  قائمة  اإلنهاء  تشكيل  على  واالعتماد  لحة 

 موحدة لالنتخابات تمهد األجواء للمصالحة!
على الخالفات  برزت  هنا  إلى   من  أدى  حماس  داخل  لغط  حصل  أن  بعد  االنتخابات  إجراء  كيفية 

ت التشريعي والوطني في ظل عدم وجود ضمانات بإجراء انتخابات المجلس المطالبة بالتزامن بين انتخابا 
 إما تعطيل الدول العربية لها أو نكوص فتح عن إجرائها نتيجة ضغوط عربية ودولية. ب الوطني، بسب
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ت في فتح ترتهن ألجندات خارجية سعت إلحباط اتفاق حركتهم مع حماس على  وبال شك فإن شخصيا 
غيرها   أو  تكون حماس خارج االنتخابات  أن  تقتضي  التي  الذاتية  بمصالحها  يضر  ذلك  أن  تعتقد  ألنها 

 وأن تظل حماس والجهاد خارج منظمة التحرير الفلسطينية.   2007السياسية التي ُأخرَجت منها عام    اللعبة 
تبقى  ويتطاب أن  تريد  التي  األخرى  العربية  الدول  وبعض  والسعودية  مصر  موقف  مع  الموقف  هذا  ق 

لالحتالل   المنظمة الخاضعة  الفلسطينية  السلطة  على  مرجعية  بأي  يتمتع  ال  وشكل  إطار  مجرد 
 إلسرائيلي. ا

وراث على  المصالحة،  ملف  يقود  الذي  الرجوب،  جبريل  مع  الشخصيات  هذه  بين  التنافس  يشكل  ة  كما 
ى اتفاق  عباس دافعًا مهمًا في مواقف هؤالء، فيما بقي موقف حماس موحدًا بتبني التزامن بعد أن أعط

 في ذلك سعيا إلنجاح االنتخابات. إسطنبول مؤشرًا على ليونة
 اهمات.. وموقف عباس فأولويات الت

من باالقتراب  فتح  مواقف  في  غيرت  قد  الفصائل  بين  تمت  التي  التفاهمات  أن  يبدو  اإلجماع    ال 
خيا فشل  أن  بعد  المحتل  مع  المواجهة  في  أساس  كخيار  المقاومة  على  الجارف  التسوية  الفلسطيني  ر 

 السياسية وانتهى بصفقة القرن.
ياسية ويرفض المقاومة ويحاربها ويعلن صباح مساء أنه ضدها  سفالرئيس عباس ال يؤمن إال بالتسوية ال
ض في آخر جلسة لمجلس األمن دعوته إلى مؤتمر دولي للسالم وأنها عبثية. وتكريسًا لهذا النهج فقد عر 
في ر  أمريكا  دور  لتحييد  محاولة  بالعملية  في  العميق  إيمانه  أن  يعني  الذي  األمر  السالم،  عاية عملية 

يتز  لم  بـ"المنقذ  عالسلمية  تأتي  لعلها  األمريكية  االنتخابات  حين  إلى  يناور  سيظل  وأنه  يتراجع،  أو  زع 
 المخلص" بايدن. 

بحصول فإن عاد ترمب فستكتسب االنتخابات زخمًا جديدًا إذا تم االتفاق على تزامنها مع وجود شكوك  
محاولة تخفيف التوتر مع  باختراق على صعيد المنظمة وانتخاباتها، إذ إن السلطة ستسعى لحماية رأسها  

أمريكي مخطط  من  التخوف  في ضوء  الستب-واشنطن  العربية  الدول  بعض  مع  دال شخصية  إسرائيلي 
 فلسطينية أكثر قبواًل بعباس!

العالقا سيعيد  إنه  قال  بايدن  جو  الديمقراطي  واشنطن المرشح  في  مكتبها  فتح  بإعادة  المنظمة  مع  ت 
قرن، ويعيد فتح القنصلية األمريكية في القدس الشرقية، وسيستأنف  لوسيؤكد حل الدولتين بداًل من صفقة ا

 سطينية. المساعدات لـ"أونروا" وللسلطة الفل
التفاهمات الفلسطينية، وقد يتمثل ذلك بعرقلة   بايدن سيضع عقبات أمام  االنتخابات من  لذلك فإن فوز 

سيتغير تكتيك السلطة بالتفاهم مع    خالل إصرار السلطة على التدرج بها والبدء بانتخابات السلطة، كما
ما سُيحدِّث خالفًا فلسطينيًا يجّمد االحتالل وواشنطن لتفعيل التنسيق األمني والعودة للمفاوضات، وهو  

 بع الصفر. التفاهمات الفلسطينية ويعود بالساحة الفلسطينية إلى مر 
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فإ  وفتح،  حماس  بين  موحدة  بقائمة  التشريعية  االنتخابات  أنجزت  لو  المجلس   نوحتى  انتخابات  ملف 
 المصالحة.  مقاومة الشعبية وإنجازالوطني سُيغَلق، وستتوقف االتفاقات األخرى مثل لجان ال

 المقاومة والمنظمة أساسان
االتفاق   يتم  أن  قبل  لالنتخابات  قيمة  فال  آخر  عن  وبمعنى  االنسالخ  فتح  من  يستدعي  برنامج  على 

ال السلطة  مهمة  وتحويل  المفاوضات  مصالح  فبرنامج  ترعى  سلطة  إلى  لالحتالل  خادم  من  لسطينية 
 الشعب الفلسطيني وتشّكل غطاًء لبرنامج المقاومة. 

رض ذا كان ال بد من االنتخابات فال بد أن تجري قبل كل شيء للمجلس الوطني الفلسطيني الذي ُيفتوإ
ا لتحصيل  المقاومة  على  قائمًا  وطنيًا  برنامجًا  ويصوغ  السلطة  مرجعية  يكون  ال  ل أن  الفلسطينية  حقوق 
 لمدعوم أمريكيًا. المفاوضات التي وصلت إلى نهايتها الفاشلة والمحتومة في ظل الموقف اإلسرائيلي ا
والش والسلطة،  فتح  توجهات  في  األمريكية  االنتخابات  تأثير  عن  النظر  هذه وبصرف  جدية  كوك حول 

االنتخابات الفلسطينية قد تكون سببًا في    األخيرة في المصالحة والتزام برنامج للمقاومة، فمن الواضح أن 
ت المصالحة وتشكيل لجان المقاومة التي تم  تفجر الخالفات الفلسطينية إذا لم تقم على أساس إنجاز ملفا

ل الكيان(. االتفاق عليها )وإن كان هذا السقف ال يتناسب مع   استمرار تغوُّ
اللُّحمة   إلعادة  األولوية  تكون  أن  المفترض  فمن  متطلبات  اولذلك  من  األدنى  الحد  وإنجاز  لفلسطينية 

 المصالحة.
ا أي  في  الرحى  المقاومة حجر  االتفاق على  يقيس جدية ويشكل  الذي  الترمومتر  فلسطيني، ألنه  تفاق 

مفاوضات ومسيرة التسوية  ي في ضوء ما وصلت إليه الاألطراف في التوافق واالتفاق على برنامج وطن
 البائسة. 

د لخدمة االحتالل، فال    ويستدعي ذلك التحللَ  من قيود أوسلو التي أوجدت السلطة الفلسطينية بدور محدَّ
ال إلى  العودة  من  للفلسطينيين  بد  حقيقية  ممثلة  تكون  لكي  فيها  القوى  كل  وإدماج  وإصالحها  منظمة 
السلطة الفلسطينية وتخرجها من إطار خدمة االحتالل إلى خدمة األهداف الوطنية    وتضبط إيقاع ودور

 فلسطينية. لا
 2/11/2020موقع تي آر تي عربي، 

 
 مد الحيلةأح... المصالحة الوطنية الفلسطينية بين الواقع والتنظير

ة الفلسطينية،  دارت أحاديث، وُعقدت محاضرات وندوات، وُكتبت مقاالت كثيرة بشأن المصالحة الوطني
ال سّيما مع تعاظم التحديات أمام    ،تفّسر أسباب تعثرها، وتحاول دفع القائمين عليها حث الُخطا نحوها

 الفلسطينيين وخاصة صفقة القرن الترامبية. 
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تموز/ يوليو( بين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" السيد    2لصحفي )ومنذ انعقاد المؤتمر ا
ء  اأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" السيد جبريل الرجوب، والحقا اجتماع األمن صالح العاروري، و 

مسار  أيلول/ سبتمبر، يحاول العديد القول بأن ال  2العامين للفصائل الفلسطينية بين رام هللا وبيروت في  
بأهمية إنجاز    في هذه المّرة مختلف عن سابقاته، وأن طرفي االنقسام األساسيين اليوم باتا أكثر قناعة

بانس النتكاسة عظيمة  التسوية  تعّرض مشروع  بعد  الوطنية،  أن  د المصالحة  وبعد  المحتملة،  اد مساراته 
ة، ناهيك عن تعرض القضية  أصبح مشروع المقاومة يراوح مكانه وغير قادر على امتالك زمام المبادر 
ا الواقع  األمر  سياسة  بفعل  االختزال  أو  الشطب  لمحاولة  من  الفلسطينية  بدءا  واألمريكية،  إلسرائيلية 

و  اإلسرائيلي،  لالحتالل  عاصمة  بالقدس  اإلسرائيلية  ااالعتراف  بالسيادة  لالعتراف  األجواء  بتهيئة  نتهاء 
ما يعني فقدان الفلسطينيين عمليا لخيار إقامة الدولة   في المئة من مساحة الضفة الغربية،  40على نحو  

 ذات السيادة وعاصمتها القدس.
مرة لن يتغير  له الخلفية المنطقية في التفسير، مع تأكيد قيادة حركة "فتح" أن موقفها في هذه اعلى هذ 

 لحذر. ولن يتبدل حتى لو جاء الرئيس جو بايدن إلى البيت األبيض. كل ذلك خلق تفاؤال مشوبا با
ابي، ازدادت اآلن ومع اقتراب جو بايدن إلى البيت األبيض بعد أن فاز بأغلبية أصوات المجمع االنتخ

ضية في مسار المصالحة، أم امساحة التساؤالت حول مستقبل المصالحة؛ بمعنى هل فعال حركة "فتح" م
أن بايدن ليس ُمْغَرما بصفقة    إنها ستغير موقفها باالستدارة مجددا إلى المفاوضات السياسية، على اعتبار

 القرن وال بسياسة سلفه الرئيس ترامب؟ 
ا وبعد  السياق،  هذا  سّيما  في  ال  الفلسطينية،  للفصائل  والمتفائلة  اإليجابية  والمواقف  بالتصريحات  ألخذ 

ركتي "فتح" و"حماس"، ال بد من استحضار العديد من العوامل في البيئة السياسية لفهم مدى واقعية ح
يا  ظير لمسار المصالحة وفرص نجاحه بعيدا عن الرغبات أو التفاؤل والتشاؤم، دون التشكيك في نواالتن

 هذا الطرف أو ذاك. ومنها على سبيل المثال ال الحصر:
المصالحة يفترض التأكيد أن الرئيس محمود عباس ما زال مسكونا بالمفاوضات   أوال: واقعية الحديث عن

القتناص أية فرصة متاحة، وهذا ما ُعّبر عنه في أكثر من محطة؛ ال سّيما  مع االحتالل، وبأنه مستعد  
  ع أيلول/ سبتمبر(، التي دعا فيها لعقد مؤتمر دولي مطل  25العامة لألمم المتحدة )  كلمته أمام الجمعية

 بهدف "االنخراط في عملية سالم حقيقية على أساس القانون الدولي". 2021العام 
ضار حالة االنقسام داخل حركة "فتح"، فهناك قطاع سياسي ُمْعَتَبر، باإلضافة إلى  ثانيا: ال بد من استح

حركة    منية ال يرغب في التقارب مع حركة "حماس"؛ ألن ذلك يعني في تقديرها تراجع حضوراألجهزة األ
" "فتح" ومشروعها السياسي )المفاوضات( لصالح فكرة المقاومة الشاملة، وهذا يعني تقدم حركة "حماس

إل  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  أبواب  فتح  عن  ناهيك  غزة،  لقطاع  باإلضافة  الغربية  الضفة  عادة  في 
ب مع ميزان القوى الذي قد ستشكيلها وفق رؤية سياسية وطنية جديدة، وإلعادة هيكلتها وتكوينها بما يتنا
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قيقة ودون معوقات أو دون  يميل إلى خيار المقاومة الشاملة، هذا إذا سّلمنا بأن االنتخابات ستجري ح
 محاصصة مسبقة. 

العرب الدول  مواقف  االعتبار  بعين  أخذنا  إذا  بحضور  ثالثا:  نسبيا  تتمتع  التي  الدول  بأن  نجد  فإننا  ية، 
الفلسطينية القضية  على  السعودية،    وتأثير  هي  والجزائر..  والسودان،  والعراق،  سوريا،  دور  تراجع  بعد 

عمليا دول  وهي  ومصر،  بيروت    واإلمارات،  )قمة  للسالم  العربية  المبادرة  سقف  (،  2002تجاوزت 
ا من مربع العداوة أو الخصومة إلى مربع السالم والتطبيع والشراكة  وتجاوزت الطرف الفلسطيني بانتقاله

إلسرائيلي. وهذا يعني أن تلك الدول لن ترّحب بصعود حركة "حماس" وال بخيار المقاومة  امع االحتالل  
تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الذي سيشكل عبئا سياسيا عليها، هي بغنى عنه، خاصة  الشاملة، وال ب

مع واشنطن وتل    ر في مرحلة تقديم استحقاقات تثبيت الحكم أو القيام بأدوار في اإلقليم بالتعاون أنها تم
واقتصاديا على    أبيب. ومن المعلوم بالضرورة أن لدى هذه الدول العديد من أوراق القوة المؤثرة سياسيا

 الفلسطينيين، وسلطتهم الوطنية. 
مريكيا؛ فاالحتالل مسيطر عسكريا وأمنيا على الضفة الغربية  رابعا: موقف االحتالل اإلسرائيلي المدعوم أ

عن   ناهيك  العام  حومعابرها،  منذ  غزة  لقطاع  المتواصل  لوقف 2007صاره  التدخل  على  قادر  وهو   ،
لضغط اقتصاديا بحكم سيطرته على عائدات الضرائب، التي تشكل نحو  االنتخابات، كما هو قادر على ا

السل  67 المئة من عائدات  وإلى  في  والتصدير من  االستيراد  بحركة  تحّكمه  ناهيك عن  الفلسطينية،  طة 
في المئة من    55ة، التي تجري بأغلبها مع االحتالل نفسه )يصّدر االحتالل للسلطة نحو  يالضفة الغرب

في المئة من صادراتها(. وهذا يكفي إلثارة الفزع لدى السلطة الفلسطينية    85ستورد نحو  احتياجاتها، وي
 اتها، خاصة مع استحضار نموذج قطاع غزة المحاصر.وقياد 

مريكيا وبدعم أوروبي على المستوى الدولي، وال تستطيع أي قوة حتى أخامسا: الملف الفلسطيني محتكر  
يل مظلة بديلة، فالصين وروسيا االتحادية كما لديهما عالقات مع  اللحظة الدخول على هذا الملف لتشك

ومصالح أكبر مع اإلسرائيليين، عالوة على أنهما ال يشعران بأي تهديد قد   الفلسطينيين، لديهما عالقات 
المعادلة، م يلحق ب لهذه  العكس هو الصحيح. ومن ثم وفقا  العربية، بل  المنطقة  المنتشرة في  صالحهما 

ال تلك  تميل  فإن  التي  المس بمصالحها  الحضور وعدم  تسجيل  باب  يسير من  بقدر  إال  تتدخل  دول ال 
 لكيان المحتل. كفتها مع ا

القناعة توّفر  شرط  الوطنية،  المصالحة  وقوع  دون  يحول  ال  كّله  لدفع    هذا  واالستعداد  التحدي  وقبول 
وإدارية، أو اجتماعية وعائلية   الثمن؛ فمسار المصالحة ليس مجرد إجراءات سياسية هيكلية، أو اقتصادية

ع معركة  ُيشّكل  المصالحة  مسار  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  مع  في  مباشرة  واقتصادية  وأمنية  سكرية 
واقتصاد  سياسية  ومعركة  اإلسرائيلي،  تل  ي االحتالل  مع  والمطّبعة  النافذة  اإلقليم  دول  من  العديد  مع  ة 
 جمهورية كانت أم ديمقراطية.أبيب، ناهيك عن الواليات المتحدة األمريكية، 
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  30"فتح"، وخاصة بعد االنغماس    وعليه، فمن الراجح أن السلطة الفلسطينية وقطاع عريض داخل حركة
و  السياسية  أوسلو  إفرازات  وفي  المفاوضات  في  وليسوا  اسنة  المعركة،  لهذه  جاهزين  ليسوا  لمؤسساتية، 

ُيشّكل   الذي  الثمن  لدفع  بعد  تقديرهم    -مستعدين  ذاتية    -في  عديدة  ألسباب  لمصالحهم  كبيرا  تهديدا 
 وموضوعية، ليس محل ذكرها اآلن.

  ل يشكل عبئا ثقيال على حركتي "حماس" والجهاد اإلسالمي والعديد من القوى والفصائ  هذا الثمن أيضا
المواجهة  تّنور  في  عيشها  بحكم  لتخسره  الكثير  لديها  ليس  القوى عموما  هذه  أن  بحكم  ولكن  األخرى، 

تخلق  وال قد  التي  الوطنية،  المصالحة  استحقاقات  لدفع  "فتح"  من  أكثر  القابلية  لديها  يبرز  لها  حصار، 
 فرصا ومكاسب أكثر من التحديات والخسائر.

بأن   القول  يمكن  سبق،  لما  متوفرة  ااستنادا  غير  الوطنية  المصالحة  مسار  لنجاح  الموضوعية  لظروف 
ومع قريبا،  متوفرة  أراها  وال  اللحظة،  نستطع    حتى  لم  فإن  ومّرة،  مّرة  والمحاولة  العمل  من  بد  ال  ذلك 

تخفيف أقله من  فال  اآلن،  عّل    اإلنجاز  المشتركة،  والمساحات  اإليجابية  اآلثار  وتعظيم  السلبية  اآلثار 
 ر ظروف ومتغيرات تسّرع من الوصول إلى النهاية السعيدة.فوعسى أن تتو 

  14/11/2020، 21عربي 
 

 ... ياسر الزعاترة وال مكان لمداهنة.. هذا ما يجب فعلهلقد تجاوزوا الحضيض 
عاما، فيما    11حلتيه: مرحلة عرفات، ومرحلة عباس. عمر األولى  هاتوا جردة حساب التفاق "أوسلو" بمر 

 ا. معا  16عمر الثانية 
أنن أولها،  أسباب؛  لجملة  ذلك  وسنفعل  الكارثة،  فاتحة  أنها  رغم  األولى،  المرحلة  مع  قليال  ا سنتسامح 

وثانيها أن  تحدثنا عنها آالف المرات في مقاالت وتغريدات، وال حاجة لإلعادة من جديد بذات التفاصيل،  
يمكن لهذه التجربة أن تفضي    ذ التجربة كانت جديدة، وكان بوسع أصحابها أن يقولوا "دعونا نجّرب"، إ
،  67، إلى دولة ذات سيادة بحدود  إلى تحقيق الحلم بطبعته "الفتحاوية" الجديدة بعد "من البحر إلى النهر"

 البعيدة. وذلك بعد أن نضع أقدامنا في أرضنا، بدل التشتت في العواصم
االتفاق، وشهد قمة كامب   يلم يحدث ذلك بطبيعة الحال، وهذا محمود عباس نفسه الذي كان أحد عّراب 

العام   صيف  المع2000ديفيد،  يتجاوز  لم  حيث  كبير،  مأزق  من  نجونا  لقد  يقول  "كانتونات ،  روض 
وال عودة الجئين  معزولة" عن بعضها البعض على أجزاء من الضفة والقطاع، من دون سيادة وال قدس  

بعنوان القدس الشرقية التي قال   )هو ذاته الذي ما زال معروضا إلى اآلن(، مع أن جوهر الفشل كان
 الكعبة للمسلمين!!  عنها حمامة اليسار الصهيوني وقتها )يوسي بيلين(، إن "هيكلها" يساوي 

عرفات   خطاها  التي  التالية  الخطوة  هو  عنه  تحدثنا  الذي  للتسامح  آخر  القمة  سبب  بعد  هللا  رحمه 
ا وذلك حين جعل  إثرها،  وبعد زيارة شارون لألقصى  انتفاضة  لالمذكورة،  "فتح" جزءا من  سلطة وحركة 
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حال أن جلب سفينة سالح )كارين  األقصى؛ أحد أهم مراحل النضال في التاريخ الفلسطيني، ووصل به ال
 له. إيه( من إيران، وهي الخطوة التي ساهمت دون شك في قرار اغتيا

ا على رمز جديد، أو لنقل و هنا تحديدا، ثمة تاريخ بالغ األهمية ال يعرف عنه "شبيبة فتح" الذين استيقظ
لسابق، بدفع من األوروبيين  "شيخ قبيلة" جديد، اسمه محمود عباس، ولم يعرفوا الكثير عما فعله بالرمز ا

ويتهمه مع صديقه )دحالن( بالعمالة واألمريكان والصهاينة، وكيف كان األخير يسميه "كرزاي فلسطين"،  
 ي الضفة )جبريل الرجوب(.فبشكل مباشر وغير مباشر، بجانب "ضّرة" دحالن 

الجديد )عباس( وصاحبه دحالن، وقفا على النقيض من كل الشعب الفل سطيني حين توّحد  هذا الرمز 
"لعبة كارثية"، وظلو  المقاومة  انتفاضة األقصى، واعتبروا  يغّيروا،  على صعيد واحد في  ذلك ولم  ا على 

ت" عن بطوالته، ومن ثم تتويجه بطل األبطال  يلكن ذلك لم يمنع تدشين كتاب ملّون عن إنجازاته، و"أوبر 
على بيع القدس، وأخذ "كانتونات" على أقل الذي أفشل "صفقة القرن"، لكأن أحدا، كان بوسعه التوقيع  

 امب، وصهره الصبي كوشنر.من نصف الضفة الغربية، بال سيادة، بحسب هرطقات تر 
ع عباس في الضفة، وأتباع دحالن في غزة، كي  ا هذا التاريخ، يجب أن يعرفه شبيبة "فتح" اليوم، من أتب

وتاريخها، وما هي عال بالحركة  منهما  فعل كل  ماذا  اآلخر، يعرفوا  أسوأ من  باالحتالل، وكالهما  قتهم 
 ية، ال سيما بعد هجاء دحالن لنجلي الزعيم. وصراعهما أصال، ال صلة له بفلسطين، بل بمصالح شخص

نوا أعضاء في قبيلة حزبية، "إن غوت غووا"، و"إن رشدت رشدوا"،  ايجب أن يحدد هؤالء الشبيبة ما إذا ك
ن يكرهوا حماس، وأن يقولوا فيها ما يشاؤون، ولكن ذلك كله أم هم شبان بوصلتهم فلسطين. بوسعهم أ

 شيء آخر. شيء، والدفاع عن العار والخيانة 
ني شهير )عكيفا الدار( و عاما، تّمت إعادة فك وتركيب لسلطة أوسلو التي سّماها كاتب صهي  16منذ  

 بـ"االختراع العبقري المسمى سلطة فلسطينية". 
وجه القذر لالحتالل، وأراحتهم من أعبائه االقتصادية والسياسية واألمنية  السلطة التي حملت عن الغزاة ال

 ده ومستوطنيه ورموز إدارته المدنية في الشوارع(. )سهولة اصطياد جنو 
آالف من    3، وفّرغ األجهزة األمنية من كل روح وطنية؛ بإقالة  2005ام  عجاء الجنرال األمريكي دايتون  

 هم "الفلسطينيين الجدد".الضباط القدماء، وجاء بمن سّما
واستثمار، ال صلة لها بالوطن  أما بلير فصاغ البعد االقتصادي للسلطة، على نحو يجعلها سلطة مال  

ا وقامت  واألموال،  بالقروض  الناس  وأشغل  المساجد ل والوطنية،  في  الناس  وعي  تشكيل  بإعادة  سلطة 
الحياة، ورأينا كيف تم إسكاتهم حين كانت  والجامعات كي يتركوا خيار المقاومة وينشغلوا بتحسين شروط  

 حروب. 3غزة تخوض 
البعد )أي االنتخابات   السلطة كدويلة، وليس 2006في  وحتى هذا  للتعامل مع  اللعبة  (، كان جزءا من 

يبحث عن التحرير، وإن جاءت النتيجة التالية على غير ما يشتهون، من حيث   ب كأرض محتلة، وشع
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للمقاومة  مزعجة  قاعدة  والمقاومة،   بناء  السلطة  بين  الجمع  استحالة  بسبب  مقّيدة  بقائها  رغم  غزة،  في 
 لك.وخيارات عباس قبل ذ 

تص أمام  شيئا  يفعل  وال  ويتوّعد،  يهدد  خطيب  سوى  عباس  يكن  لم  الحين،  ذلك  االستيطان  ا منذ  عد 
ل التصفيق  يستمر  ذلك  ومع  األمريكية،  والقرارات  الصهيونية،  اإلجراءات  وأمام  بطل  والتهويد،  كأنه  ه، 

 األبطال!! 
رب التطبيع خطوات بعيدة في  شهور من وقف ما يسمى "التنسيق األمني"، وبعد أن ذهب ع 6اليوم وبعد 

الذ  اإلقليمي"،  لـ"الحل  والتمهيد  العدو،  مع  بمرور   يالتحالف  دائما  المؤقت  يحيل  واسعا،  تطبيعا  يعني 
ألمني"، ويسمي وزيره )حسين الشيخ( ذلك؛ بخفة  الوقت، والصراع إلى مجرد نزاع؛ يعيد عباس "التنسيق ا

لـ"الحل اإلقليمي"   ووضاعة "انتصارا"، وبذلك يقدم أعظم هدية لعرب  التطبيع واالنبطاح، ويمّهد األجواء 
التصفي أو  إليه،  تكن    ةالمشار  لم  التي  ترامب  غطرسة  بدل  )بايدن(،  الصهيوني  بيد  للقضية  الناعمة 

 لتجدي نفعا. 
ل والرواتب، متجاهلين أن ذلك كله كان من مسؤوليات االحتالل، ويمكن أن يعود، سيحدثونك عن الما

كبيرة    حّل السلطة، فسيعود بأموال أشقاء وأصدقاء، عبر انتفاضة شاملة، لها فرصة انتصاروإذا لم يعد ب
دحر  في ظل وضع دولي وإقليمي ال يخدم العدو، ال سيما حين ترفع شعارا ينسجم مع القرارات الدولية )

 ، دون اعتراف بما تبقى للغزاة(. 67االحتالل بالكامل عن األراضي المحتلة عام 
تبقى من فصاآلن، ال   قيادة عار وخيانة كهذه، وعلى حماس والجهاد وما  المداهنة مع  ئل  ا جدوى من 

ورموز وتجمعات تؤمن بفلسطين أن تجتمع فورا، وتتخذ مسارا للتصدي لهذه الخيانة، بالتعاون مع من  
الضفة  ملك االستعداد من شرفاء "فتح"، وإال فنحن أمام كارثة كبرى، لن يوقفها سوى انفجار شامل في  ي

 وغزة، يقاتل السفلة من كل لون لمنعه بكل وسيلة ممكنة. 
إطار جديد غير "منظمة التحرير" التي جعلها عباس مؤسسة تافهة وتابعة، فليكن    نوإذا كان وال بد م

حماس   أن  سيما  ال  في  ذلك،  حرة  انتخابات  أي  في  الشعب  من نصف  أكثر  يمثالن  وحدهما  والجهاد 
 الداخل والخارج. 

 الخيانة الحضيض، فال مجال للمداهنة.حين تصل 
 كفى.. نعم، كفى. 
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 منير شفيق ... هّيا إلى االنقسام مرة أخرى 
والع األمني،  التنسيق  إلى  عباس  محمود  تعني عودة  عدم  ال  وأعلن  سبق  التي  االلتزامات  كل  عن  ودة 

 ي. االلتزام بها، غير العودة إلى االنقسام الفلسطين 
بين سلطة رام هللا وقاعدة   على أن االنقسام، في هذه المرة، لن يأخذ شكل انقسام بين "حماس" و"فتح"، أو

مناء العامين في لقاء بيروت المقاومة في قطاع غزة، ألنه انقسام أعلنه محمود عباس بتحٍد سافر لكل األ
العامين الذين حوله في رام هللا. أي انقسام  ، طبعًا باستثناء األمناء  2020أيلول/ سبتمبر    3ـ رام هللا في  

 بية والجبهة الديمقراطية والفصائل السبع في دمشق. عيشمل "حماس" و"الجهاد" والجبهة الش
العودة عن كل ما كان سببًا   ر  يمكن أن تفسَّ التنسيق  كيف  العامين، وفي مقدمها وقف  اللتقاء األمناء 

من اتفاقات مع الكيان الصهيوني، ابتداء من اتفاق أوسلو، وجر    األمني. وإعالن عدم االلتزام بكل ما قام
 ه؟  تالحبل إلى تداعيا

توقعًا  ال شك هذا "االنقالب" الذي قام به الرئيس محمود عباس )وال تعني شيئًا كلمة الرئيس هنا(، كان م
ضد االحتالل    من الكثيرين، وقّل من صدق، وإن كارهًا، أن مصالحة ستتم، وأن سعيًا لتصعيد المقاومة

يتوقعوا   لم  الكثيرين  ولكن  ينطلق.  للقدس سوف  نصرة  أو  بهذه أواالستيطان،  "االنقالب"  هذا  يحدث  ن 
ن عن عدم االلتزام بكل  السرعة، قبل أن يجف الحبر الذي أعلن فيه وقف التنسيق األمني، أو اإلعال 

 االتفاقيات التي عقدت مع الكيان الصهيوني. 
ب بهذه السرعة ولم يجّد جديد، أو يلوح باألفق جديد؟ فما قدم من تفسير اعتمد  وكيف يمكن توقع االنقال

تي  ى رسالة ال تعني شيئًا، وال عالقة لها بموضوع العودة للتنسيق األمني، أو الرجوع إلى االلتزامات اللع
ّل منها. إن التفسير الذي قدمه حسين الشيخ رسالة، وأي رسالة، كتبها إليه الم يجور كميل أبو  أُعلن الحِّ

أ إسرائيل  "إن  فيها:  قال  المناطق،  الحكومية في  األنشطة  الثنائية  قركن منسق  االتفاقات  بأن  رت سابقًا 
القانوني المعمول الفلسطينية ما زالت تشكل اإلطار  ـ  به، والذي يحكم سلوك الفريقين، فيما    اإلسرائيلية 

 يتعلق بالقضايا المالية وغيرها". 
الكيا يعني أن  "استمهذا  الميجور  يتابع  أقّر سابقًا، وفعل سابقًا، ولهذا  لم يتنصل مما  ت ر ن الصهيوني 

تسلم   قررتم عدم  الذين  )أنتم  الحظ"..  لسوء  الفلسطينية،  السلطة  لصالح  الضرائب  في تحصيل  إسرائيل 
 ضرائب التي تم تحصيلها(. ال

الكيان الصهيوني ال   يعني أن ال شيء جديدًا، حصل من جانب  إقرار  كل هذا  أو  تراجع عن موقف، 
المرة األولى تعلن "إسرائيل"، برسالة مكتوبة    يجديد بموقف، وإذا بحسين الشيخ يصرخ مفتخرًا "إن هذه ه

 سرائيل". وموثقة، االلتزام باالتفاقيات الموقعة بيننا وبين "إ
باالتفا سيلتزم  الصهيوني  الكيان  أن  فصاعدًا  اآلن  من  تعني  الرسالة  هذه  أن  أقوى  تصوروا  فهي  قيات 

، وأقوى من تجربة ربع قرن مع حكومة  ت "قانونيًا" و"دوليًا" من التوقيع الرسمي نفسه على تلك االتفاقيا
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التزامه ا بأي اتفاق عدا ما أخذته منه من الكيان الصهيوني منذ اتفاق أوسلو إلى آخر اتفاق في عدم 
تشرين أول/ أكتوبر من خالل الرد    7ي  تنازالت. اآلن وقعت بالفخ الذي نصبته رسالة حسين الشيخ ف

في   المؤرخة  الميجور  رسالة  في  نوفمبر  يتشر   17عليها  الثاني/  تلتزم  2020ن  أاّل  بمقدورها  يعد  فلم   .
 باالتفاقات! 

تشرين أول/ أكتوبر والتي أوقعت بالكيان الصهيوني    7المؤرخة في  يا ليت حسين الشيخ ينشر رسالته،  
 ولتصبح نموذجًا يحتذى، لكن بالتأكيد لن ينشرها أبدًا. حقًا لماذا لم ينشرها؟   في رده عليها، لتكون درسًا،

 بناء عليه قرر محمود عباس أن تعود السلطة إلى التنسيق األمني وااللتزام باالتفاقيات. و 
 ل، وبأي منطق يمكن أن يكون معقواًل؟  هل هذا معقو 

بفتح إذا بقي هنالك فتح، ثانيًا، وثالثًا هو تحٍد ألمناء  حقًا إنه استهتار بالشعب الفلسطيني أواًل، واستهتار  
 ى جرحهم، وشاركوا في لقاء األمناء العامين برئاسة محمود عباس. ل الفصائل الذين عضوا ع

م لجو بايدن تحت حجة حدوث هذا التراجع، هذا التخاذل، المجاني ، والذي ال معنى له كان يمكن أن يقدَّ
دونا من  بالتخلص  ما  االعتراض، متغّير  في  بجدية،  ويتعامل  سياسيًا،  رفضنا  يجيء  حتى  ترامب؛  لد 

بالحجة التي قدمها حسين الشيخ، ويفرض انقسامًا  الوالذهاب إلى ا نقسام. أما أن يحدث هذا االنقالب 
 ار الذي رتب عليها، فإننا أمام كارثة جديدة. وأمام مهزلة مبكية مضحكة غير الئقة. جديدًا بسبب القر 

وعندئذ ترون ردة   .ألخوة األمناء العامين: الجواب أن تعلنوا موقفًا موحدًا، وموقّعًا منكم جميعاً وبكلمة ل
رئاسته. وأنكم ال  الفعل. وذلك، في األقل، حتى ال يظن الرئيس محمود عباس أنكم ال تجتمعون إاًل تحت 

و  عليه،  توافقتم  بما  أخل  الذي  فهو  تحت رئاسته.  إاّل  تتحدون  أو  االنقسام  تتوافقون،  إلى  الذي عاد  هو 
 سلو.و معكم جميعًا بعودته إلى التنسيق األمني ونهج اتفاق أ
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 معبد الستار قاس... د. نتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية ميدانياً 
 مي في ، وصدر البيان الختا 2020أيلول  3اجتمع األمناء العامون للفصائل الفلسطينية في بيروت في 

ي على دسم سياسي  و . وفي حينه كان رأيي أن البيان كان مجرد موضوع إنشاء ال يحت2020أيلول    4
ستت  كيف  لنرى  االنتظار  الضروري  من  لكن  الفلسطينية.  الساحة  في  األوضاع  بتغيير  ترجمة  يؤذن  م 

 البيان ميدانيا، راجيا أن تكون األمور قد اختلفت هذه المرة عن مرات سابقة.  
دة الوطنية،  حالشعب الفلسطيني عبر سنوات أن يسمع من الفصائل بيانات االتفاق والمصالحة والو   اعتاد 

ا البيانات. ولهذا فقد الشعب  لفلسطيني  لكنه لم يكن يرى تغييرا ملموسا على األرض يحقق ما ورد في 
 لقت لها سمعا.الثقة ببيانات الفصائل، وبعباراتها الرنانة التي تطرب لها األذن الفلسطينية إن أ
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الفلسطيني باجتماع الفصائل في بيروت بخاصة أنه    ولم يكن من الغريب أن نرى استهتارا في الشارع 
را إيجابيا سيحصل، ولن يكون  كان برئاسة عباس المقيم في رام هللا. لم يكن لدى الشعب قناعة بأن تغيي

اتها بالتمني والخالية من إرادة سياسية االجتماع إال نسخة شبيهة باالجتماعات السابقة التي أغرقت بيان 
 حقيقية.  

وعن   المصالحة  عن  البيان  في  اتحدث  تكمن  الفلسطيني  الشعب  قوة  أن  الجميع  وأكد  الوطنية،  لوحدة 
وحدد  ُيغلب.  لن  فإنه  توحد  وإذا  بناء   وحدته،  إعادة  في  البحث  أجل  تشكيلها من  سيتم  لجنة  أن  البيان 

سيكون خالل خمسة أسابيع كحد أقصى. وقرر البيان تأييد المقاومة    منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك
وضرورة مالمحها    الشعبية  يذكر  أو  المقاومة  هذه  يعّرف  أن  دون  لكن  المقاومة،  لهذه  قيادة  إقامة 

 األساسية.
بالنسبة للمقاومة فقد تم تعيين قيادة، وهذه  مرت األسابي اللجنة النور حتى اآلن. أما  ع الخمسة ولم تر 

نعا ميدانية.  سياسية غير  بقرارات  مقاومة  قيادة  تشكيل  فيها  يتم  التي  األولى  قيادة ر لمرة  أن  تاريخيا  ف 
ية من أناس ال يتقنون  المقاومة بغض النظر عن نوعها تنبثق انبثاقا من الميدان، وال تنتظر قرارات سياس

برنامجا يحدد عملها وال المهمات   سوى عنجهية اللغة. ومنذ ذلك الحين لم نقرأ تعريفا لهذه المقاومة وال
ة من الشعب، الخ. وكان من المفروض أن تكون قيادة بالتي ستقوم بها، وال النشاطات اليومية المطلو 

ال العدو  وسمع  نظر  أمام  تكون  أن  ال  سرية  هي  المقاومة  إن  عليها  القضاء  في  يجد صعوبة  لن  ذي 
تشكي فإن  حال،  أية  وعلى  العدوانية.  ممارساته  أسرار  ضايقت  كشف  في  تقليد  عن  بعيدا  يكن  لم  لها 

 المقاومين أمام العدو.  
لتعليق العامة ااستمعت  لقادة حماس والجهاد والقيادة  البيان. استمعت  الفصائل حول هذا  قادة  ت بعض 

وقد أشبعوا البيان تمجيدا وغزال، ومّنوا الشعب الفلسطيني بأن ثوريا جديدا سيكون على  والجبهة الشعبية.  
ا يتعجلوا فيقدر  المفروض أال  المطلوب في مواجهة االعتداءات الصهيونية. كان من  الكالم،   لتحدي 

لحساب  الكالم  من  اإلكثار  لكنهم فضلوا  أقوالهم.  الصدقة عمليا  تسبق  لكي  للعمل  وقتهم  همم    ويوظفوا 
 القاعدين المتخلفين. 

ال نرى سياسات ومقاربات جديدة،  وننظر اآلن إلى الساحة الفلسطينية سواء داخل فلسطين أو خارجها ف
ضع الفلسطيني ال يحتمل التأجيل والتأخير والمماطلة. و وال نرى أثرا لبيان الفصائل على الرغم من أن ال

االنق في  األمريكي  الصهيوني ومعه  العدو  من  استشرس  الفلسطيني  للشعب  تبقى  ما  آخر  على  ضاض 
 ارات سياسية مستندة إلى قوانين أو شرعية.  أرض، وفرض أمرا واقعا ال يترك للشعب الفلسطيني خي

نت االستيطان، واعترفت بضم الجوالن للكيان الصهيوني، ووافقت عنقلت أمريكا سفارتها إلى القدس، وشر 
الغربية   الضفة  من  واسعة  مناطق  ضم  الفصائلية  على  الحناجر  تنفجر  مرة  كل  وفي  للكيان،  قانونيا 
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وال يتحقق شيء مما يرغب الشعب الفلسطيني في رؤيته متبلورا على  بالتهديد والوعيد والزمجرات الفارغة  
 األرض. 
الفشل الذي يلف اجتماعات الفصائل، ال يوجد أمام الشعب الفلسطيني خيار جدي ميداني إال    اأمام هذ 

 ة الفلسطينية في غزة. دعم المقاوم
لصهيوني مرارا في ميدان الوغى  أثبتت هذه المقاومة قدرتها وإرادتها القتالية الصلبة، وصدت الجيش ا 

ان للشعب من رجاء وأمل في تغيير األوضاع فإن  كومنعته من التغلغل لمائة متر في قطاع غزة. وإذا  
ادرة على التحدي ورد العدوان. وإذا كان للشعب ذلك ال يتأتى إال بمقاومة غزة التي بقيت صامدة قوية ق 

 المقاومة في قطاع غزة.  أن يحقق وحدة، فهذه الوحدة يجب أن تتراص خلف
 19/11/2020، "21موقع "عربي 
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الحوار، ولكن  تبادلت حركتا فتح وحماس االتهامات عن المسؤول عن فشل الجولة األخيرة من جوالت  
، باستثناء بعض من المالحظ أن تبادل االتهامات جاء بوتيرة هادئة من دون حمالت تحريض متبادلة

صالح العاروري وجبريل الرجوب   األصوات من الجانبين المعارضة للمصالحة، وترافق مع تأكيد كل من
العالقات مع إسرائيل، إذ ج بإعادة  السلطة  العاروري مع  على مواصلة الجهود رغم قرار  اء في حديث 

وهي واحدة،  نقطة  على  بالخالف  اصطدم  القاهرة  حوار  أن  الحوار  االنتخابات    فضائية  ستجرى  هل 
 عودة العالقات.  بالتزامن أم بالتتالي خالل ستة أشهر قبل وصول األنباء عن

تواصل الحوار، وأضاف أنه على الرغم من أن قرار السلطة بعودة العالقات كبير جًدا، إال أن "حماس" س
ة "حماس" وال تشارك فيها  وترفض تشكيل جبهة من أغلبية الفصائل الرافضة لهذا القرار والمتوافقة مع رؤي

 فتح. فما الذي يفسر تمسك الحركتين باستمرار الحوار؟ 
األوللا لذلك سبب  االنقسام،  إلنهاء  المبذولة  الجهود  المسؤول عن فشل  للطرف  يغفر  لن  الشعب  أن   ،

طرفان على الظهور بمظهر الحريص على الوحدة، ألن الوحدة ضرورة وشرط وال غنى عنها  يحرص ال
أبالغ إذا قلت من األغلبية، أن الوحدة لن  إلنجاز اال  تحقق قريًبا  تنتصار، وذلك رغم إدراك متزايد، وال 

وتجنب العديد   وباعتماد نفس األسس واألساليب والحلول الشكلية واإلجرائية المعتمدة منذ وقوع االنقسام 
االستقطاب الثنائي الحاّد  من القضايا المحورية، حتى لو تم تغيير وفود الحوار، ال سيما في ظل استمرار 

وموازين القوى الداخلية تغييًرا جوهرًيا، فال تزال    بين قطبي االنقسام، من دون أن تشهد الخارطة السياسية
% من األصوات 70اس ستحصالن على حوالي  االستطالعات الرصينة تشير إلى أن حركتي فتح وحم

منفرد  تسيطر  "حماس"  تزال  وال  قادمة،  انتخابات  أية  يزال في  ال  بينما  غزة،  قطاع  في  السلطة  على  ة 
 لسلطة في الضفة الغربية. االرئيس و"فتح" يسيطرون على المنظمة و 
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نقسام، والسعي إلدارته، في هذا السياق، يؤدي إدراك صعوبة إنجاز الوحدة إلى نوع من التعايش مع اال 
االنتخاب إلى  اللجوء  محاولة  من خالل  عليه،  الشعبية  الشرعية  التي ال  وإضفاء  النتائج"،  "مضمونة  ات 

والقطاع،   بالضفة  القائم  بالوضع  المساس  إلى  االنتخابات ك تؤدي  خوض  على  االتفاق  من  يتضح  ما 
 لرئاسة.بقائمة مشتركة، والبحث في إمكانية التوافق على مرشح واحد ل

وضات للوصول إلى  ، أن االستراتيجية المعتمدة من الرئيس وفتح )استراتيجية أوسلو والمفا السبب الثاني
رجها منه فوز بايدن وسقوط خ( وصلت إلى طريق مسدود، ولن ي67استقالل دولة فلسطين على حدود  

ن أن تساعد على بقاء السلطة  ترامب ورؤيته وعودة العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية، فهذه التطورات يمك 
بالش قائمة  دامت  وما  مصيدة،  السلطة  وهذه  جًدا،  باهظ  ثمن  مرتهنة  مقابل  فستكون  تقيدها  التي  روط 

 لالحتالل الذي يتحكم بحياتها.
اء الحوار من أجل الوحدة أن فوز بايدن يمكن أن يسحب رؤية ترامب من التداول، ق كما يساعد على إب

االستعم يوقف  لن  "إسرائيل  ولكنه  إقامة  طريق  على  والتقدم  والزاحف،  الفعلي  والضم  االستيطاني  ار 
حكوم ظل  في  ستكون  الكبرى"  ربما  بل  لتغييرها،  قريب  أفق  دون  من  تطرًفا  األكثر  هي  إسرائيلية  ة 

الرأي اإلسرائيلية.    ةالحكوم الحالية كما تشير مختلف استطالعات  أكثر تطرًفا من  القادمة في إسرائيل 
و واليمين الديني والسياسي هو الصاحب األصلي لرؤية ترامب، ما يعني أن رؤية جديدة ستحل  فنتنياه

 ها لن تختلف جوهرًيا عن سابقتها.محل
ومح معطلة  "حماس"  استراتيجية  فإن  المقابل،  العام  ا في  منذ  غزة  قطاع  في  تهدئة  هناك  حيث  صرة، 

المح2014 وتستمر  صامدة،  ولكنها  وتصعيد  خروقات  تخرقها  أو ،  رفع،  معادلة  ضمن  لتثبيتها  اوالت 
 األصح، تخفيف الحصار مقابل هدنة طويلة. 

ن  ي "حماس" هي األخرى مرتهنة للسلطة، ما يثير سؤااًل مشروًعا حول إمكانية الجمع ب   جعل هذا الواقع
لها إستراتيجي  الراهنة وغياب عمق  والدولية  والعربية  المحلية  الظروف  المسلحة في  والمقاومة  ،  السلطة 

عن طريق    األمر الذي جعل المقاومة تبدو كأداة في خدمة السلطة تستخدم غالًبا إلدخال رواتب موظفيها
فسر موافقة "حماس" على  يمطار اللد، وتخفيف الحصار، أكثر ما هي استراتيجية للتحرير. ولعل هذا  

 ها. اعتماد المقاومة الشعبية إلنجاح الوحدة رغم التأكيد على المقاومة بكل أشكال
الع التطبيع والتحالف  بعد موجة  المشتركة، خصوًصا  المخاطر  ربي مع  يوّضح ما سبق استمرار وتزايد 

ن، ألن المطلوب منهما  اإسرائيل، األمر الذي يفسر حاجة "فتح" و"حماس" إلى بعضهما، فهما مستهدفت
الفلسطي  القضية  تصفية  على  بالموافقة  مطالبة  أنها  تدرك  ففتح  قدمتاه،  مما  سُتستبدل، أكثر  وإال  نية 

 و"حماس" كذلك تعرف أنها ستتعرض للتصفية إذا لم تقبل باحتوائها.
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ويساعد   ،، أن المصالحة تستخدم كتكتيك للتهديد لتحسين شروط السلطتين تحت االحتاللالثالثالسبب  
سرائيل،  على ذلك أن األصدقاء واألعداء يستخدمان االنقسام كذريعة لعدم تقديم الدعم، أو الضغط على إ

 وإطالق عملية سالم قادرة على الوصول إلى "حل الدولتين".
الرابع الحركتيالسبب  أن  أو  ،  االنتخابات  أو  الوطني  التوافق  خالل  من  الشرعية  تجديد  إلى  بحاجة  ن 

 وًصا في ظل تزايد التهديدات والمخاطر التي تواجه الفلسطينيين وقضيتهم وفصائلهم.صكليهما، خ
الحوار األخيرة أنها كانت محاولة إلدارة االنقسام وشرعنته، من خالل تأجيل مسألة    إن الذي أفشل جولة

نية، طاء مؤسسات منظمة التحرير لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي، وتشكيل حكومة وحدة و إعادة بن
ل تعمل على إنهاء االنقسام، وتوحيد المؤسسات كمدخل إلجراء االنتخابات، وخلق أجواء الثقة، من خال

 خابات.  توفير الحقوق والحريات، ومعالجة آثار االنقسام ضمن حل الرزمة الشاملة إلى ما بعد االنت
واًل، وبصورة تنافسية بما  أليس هناك ما يضمن إن جرت االنتخابات التشريعية من دون إنهاء االنقسام  
الرئاسية االنتخابات  بعدها  تجري  أن  كليهما،  أو  الطرفين  أحد  توقعات  وأن   يخالف  الوطني،  والمجلس 

ارجي خالًفا للقانون الفلسطيني،  يعترف بنتائجها، وأال تتعرض للتزوير واستخدام التدخالت والتمويل الخ
 نتائج االنتخابات إذا لم تناسبه.   ةهذا مع االحتمال الدائم لتدخل االحتالل لمصادر 

كانت   إذا  إال  االنتخابات  يريدان  ال  الطرفين  أن  سبق  مما  وتضمن  الخالصة  مضمونة،  نتائجها 
 المحاصصة بينهما.

وهي: لماذا تفشل حوارات واتفاقات المصالحة   وسأنتقل اآلن إلى مسألة أخرى في محاولة لتفكيكها، 
 دائًما؟ 

فلسطيني وأسباب  عوامل  ويمكن    ةهناك  االنقسام،  إنهاء  دون  تحول  ودولية  وإقليمية  وعربية  وإسرائيلية 
الخارجية   األسباب  على  الوحدة  التغلب  بأن  االنقسام،  وطرفي  الرئيس  لدى  واإلرادة،  القناعة  توفرت  لو 

غنى   ال  وضرورة  الثمن،  أولوية  كان  مهما  طريقها  تعترض  التي  العقبات  كل  إزالة  من  بد  وال  عنها، 
بالسفينة  اوخصوًصا   اإلبحار  على  قادر  وحده  فصيل  وال  شخص  ال  ألن  الشراكة،  بأهمية  القتناع 

 خر وسط الرياح والعواصف العاتية، وإيصالها إلى بر األمان.الفلسطينية، التي تم
ل من حقيقة أن االنقسام صناعة إسرائيلية، وأن األطراف الفلسطينية  يجب على واحد أال ينسى وأال يقل

اإلسرائيلي، عندما تنافست على التحكم بالقيادة والسلطة، ولم تعرف الخروج منه، وهناك   وقعت في الفخ
االنقسام التي نمت وتجذرت ال تريد الوحدة حفاًظا على نفوذها ومصالحها. فالحكومة جماعات مصالح  

العاإلسرائيل بينها وبين حركة حماس، وهي تستطيع وضع  بين االختيار  دائًما  السلطة  اقيل  ر ية وضعت 
بإجرائها   سمحت  وإذا  فقط،  القدس  في  ليس  االنتخابات  إجراء  وتعطيل  والوفاق،  الوحدة  أمام  الضخمة 

مرغوب  تصادر حريتها ونزاهتها في كل المراحل، كما يظهر في اعتقال المرشحين، وتهديدهم لمنع غير ال
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ة وغزة والقدس، كما تصادر فمنهم من الترشح، ومنع الدعاية االنتخابية، بما في ذلك التنقل ما بين الض 
 نتائجها إذا لم تناسبها. 

ح من األصدقاء واألشقاء بأن تشّكل "حماس" حزًبا  هذا الوضع جعل من الجائز التفكير وتقديم النصائ 
"اإلرهاب  قائمة  على  وضعها  عقدة  فيه  ترشيح  تتجاوز  بعدم  المطالبة  "مشروًعا"  أمًرا  جعل  أنه  كما   ،"

ادات المقاومة؛ خشية من اعتقالهم، ومن عدم االعتراف بنتائج االنتخابات  ي"أصحاب اللحى" والرموز وق 
ه أال يضرب  فيها.  فازوا  أن  إذا  ويؤكد  نتائجها،  واحترام  ونزاهتها  االنتخابات  األدنى من حرية  بالحد  ذا 

غن وتكون  الوحدة شرط ال  التدخل،  قدرته على  من  تحّد  كونها  االحتالل،  تحت  ى عنه النتخابات حرة 
 يل إذا لم يتم التمكن من إجراء االنتخابات؟ د الب

ي وعربي وإقليمي ودولي. فشروط الرباعية  كما أن االنتخابات )والوحدة( بحاجة إلى ضوء أخضر أميرك
تمرار االعتراف بمنظمة التحرير إذا ضمت حركتي تقف عائًقا أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأمام اس 

 اإلرهاب.  ةحماس والجهاد المصنفتين على قائم 
رار ومحتفًظا  وما يمنع الوحدة عدم اإليمان بالشراكة كما يظهر من أن الرئيس يريد أن يبقى متحكًما بالق

ح، في ظل غياب  بالصالحيات والسلطات في يديه، وخصوًصا أنه رئيس المنظمة والسلطة والدولة وفت
مة. كما أن "فتح" تريد أن تبقى  ظوتغييب المؤسسة على مختلف المستويات واألصعدة داخل السلطة والمن

لمحاولة األخيرة( لعودة سيطرة مهيمنة على السلطة والمنظمة وتعطي األولوية )كما فعلت سابًقا حتى ا
لية، وفي أحسن األحوال، شريكة سلطتها على قطاع غزة على أي شيء آخر، على أن تكون "حماس" أق

 غير قادرة على تغيير الهيمنة الفتحاوية. 
اولة األخيرة فتظهر أن هناك تساهاًل مع مسألة بقاء سيطرة "حماس" على القطاع، بدليل تأجيلها  حأما الم
ما ولكنها   إلى  السياسي،  البرنامج  تناولت  أنها  المحاولة  هذه  يميز  ما  أن  تسجيل  مع  االنتخابات،    بعد 

يه عبر صناديق  لرّكزت على االنتخابات، على قاعدة التعايش مع االنقسام، والسعي إلضفاء شرعية ع
 االقتراع، على أن يتم بحث الملفات األخرى بعد صدور مرسوم االنتخابات!

ريد "حماس" االستمرار في االحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة، والحصول على تمويل لها  في المقابل، ت
المقاومة    حة في رام هللا، وأن تنضم كشريك مساٍو لفتح في المنظمة. كما تريد أن تحتفظ بسالمن السلط

تان في تحت سيطرتها مع المرونة باالستعداد لاللتزام بقرار وطني عند استخدامه، ما يجعل هناك سلط
 مكان واحد وهذا يؤدي إلى ازدواج السلطة والقيادة والقرار.

املة جديدة تنبثق عنها استراتيجيات وبرامج تجسد القواسم المشتركة على أساس  ال بديل عن بلورة رؤية ش
ة حقيقية وديمقراطية توافقية، وتشكيل بنى جديدة في السلطة والمنظمة على أساس برنامج وطني  كشرا

 واسم المشتركة، وهذا هدف بعيد التحقيق، وإلى حين أن يتحقق ال بد من عمل ما يأتي: يجسد الق
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تعاد عن  بخسائر واألضرار من االنقسام، وعمل كل ما من شأنه لمنع تحويله إلى انفصال، واالتقليل ال
 .التحريض اإلعالمي المتبادل، واإلقصاء والتكفير والتخوين، واحتكار الحقيقة والوطنية والدين
 اسية. توفير الحقوق والحريات، واإلفراج عن المعتقلين السياسيين، وعدم اعتقال أحد على خلفية سي

ها، وإطالق مبادرات وحدوية  ر الحفاظ على النماذج الوحدوية، مثل الحج والتوجيهي والرياضة والثقافة وغي 
و  واإلدارية  والصحية  الخدمية  العامة  المؤسسات  مختلف  في  وتعميمها  والقضائية  مختلفة  التعليمية 

 واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.
ال يضع  شامل  وطني  حوار  في  دائرة  الشروع  توسيع  ويجري  أعماله،  جدول  على  المحورية  قضايا 

 عن المرأة والشباب والشتات والكفاءات والخبرات والشخصيات االعتبارية.  المشاركين فيه ليضم ممثلين 
الميداني  الوحدة  الفعلي  االتفاق على  والضم  االستيطانية  االستعمارية  العدوانية  المخططات  ة في مواجهة 

 فية القضية الفلسطينية. الزاحف ومحاوالت تص
ا والثقافة  والهوية  والحقوق  التاريخية  بالرواية  ورفض  لالتمسك  والمقدسات،  الرموز  عن  والدفاع  وطنية، 

 هداء كحاالت اجتماعية. ألسرى والشمحاوالت تغيير المنهج التعليمي والتعامل مع ا
توسي عبر  والتزاماته،  أوسلو  اتفاق  من  تدريجي  تخّلص  عملية  في  القرار  الشروع  في صنع  المشاركة  ع 

عبر   والقطاع،  الضفة  في  المؤسسات  في  األوسع  المحلية  اوالتمثيل  الهيئات  في  االنتخابات  نتظام 
 لشعبية في المخيمات.والنقابات والجامعات والجمعيات واالتحادات الشعبية واللجان ا

 1/12/2020مركز مسارات، 
 

 حنين زعبي... ..."عب واحد داخل الفلسطيني بعنوان "شفي الحاجة لحوار ال
للحركة   الممثلة  الرسمية  السياسية  التنظيمات  وجميع  ابانكماش  التحرير  منظمة  الفلسطينية،  لوطنية 

في   سطٍر  أي  كتابة  يستطيع  تاريٍخ  من  وباستقالتها  على  فصائلها،  باٌب  ُيغلق  والتحّرر،  الصراع  كتاب 
ال نرى منه حاليا إال إرادة شعب يتخبط، مصّرا على  تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، وُيفتح باب آخر،  

إما عبر مراجعاتٍ  قدما،  أو    المضي  العزيمة،  متفاوتة  وبالتالي  األمل،  متفاوتة  يفتحها بشجاعٍة  قاسية، 
يسي أن ُتبدع أكثر بكثير من دورها في المراجعة، بوعٍي كامٍل بأنها ُتكمل  عبر أجياٍل سيكون دورها الرئ

 إلى رصيٍد من اإلصرار واإلرادة والتضحيات والنجاحات السابقة.  المسيرة، مستندةً 
ال التوسع  الصهيوني،  حمرحلة  االستعماري  المشروع  على  )تفوق  اإلسرائيلي  االستعماري  للمشروع  الية 

العب الدولة  تتخذ  تغيرا  حيث  تشّكل  الصهيونية(،  به  تحلم  لم  وشّريرا  عنيفا  وعالميا  إقليميا  دورا  اآلن  رية 
ن أينوعيا  على  انتصاٌر  لكنه  للرجعة(،  قابال  انتصارا  كان  )وإْن  "انتصارا"  تسميته  كونه    ستطيع  حال، 

ات شرعيتها،  ينعكس في االضطرار الفلسطيني إلعادة تأكيد السردية التاريخية، بل وإحيائها وتدعيم مقّوم
لى أنقاض تصّوراٍت كما أنه ينعكس في الحاجة الفلسطينية إلعادة بلورة المشروع الوطني الفلسطيني ع 
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طينية" من المشهد الفلسطيني، حيث نجح  سسياسيٍة انهزاميٍة ومتشرذمة، كما في الحاجة إلخراج "سلطة فل
 االحتالل في تحويلها إلى ثورٍة مضاّدة. 

ابتكاره،  هذه جميعها مؤّشرات ه الفلسطينية )استنتاج ليس جديدا وال يّدعي المقال  زيمة الحركة الوطنية 
ة المصّرة  يل الخطاب السياسي الفلسطيني بعد(، وهي نفُسها مؤّشرات انتصار اإلرادة الفلسطينوإن لم يدخ

د  التنازل عنها، من  تم  التي  أيضا على  بل  الطاولة،  الموضوعة اآلن على  فقط على حقوقها  ون  ليس 
 موافقتها، ضمن مسار تسوية طويل، وضمن مسار تاريخي حسبه بعضهم خّطيا. 

"، متماع كبار، ونحن في حاجٍة لتطمينات، أن "نهاية العالم ال تعني نهاية كل العواللقد طمأن علماء اج
ليس فقط بمعنى أن التاريخ ال يموت، حركته وصراعاته، بل أيضا أن ما قد يبدو موت قضيٍة ما )كثير  

ضمن    من القضايا تموت( قد ال يعني موَتها، ولكن تشّكلها بطريقة أخرى، فهي تستطيع أن تحيا، ولكن
بأشكال تمّرداته. والشكل   منسق )بارادايم( جديد، هذا النسق جديد بمفاهيمه وأشكال هيمناته، لكن واأله 
تن العاري من  اإلنسان  نفسه،  الفلسطيني  اآلن هو  الفلسطيني  للتمّرد  تأكيدا  الوحيد  ما يشبه  ظيماته، في 

يم التي اتكأنا عليها وأوصلتنا إلى طريق  لفكرة أن موت التنظيمات التقليدية، وحتى أشكال التفكير والمفاه
لقد رأ تعني "موت اإلنسان".  بارادايم    ىمسدود، ال  المنظمة مالمح  التمّردات غير  بؤر  تورين في  أالن 
ه لم يَر اآللة اإلسرائيلية التي تحتاج إلى أجهزة تمّرد، والتي ال جديد في المقاومة والفعل االجتماعي، لكن

اإلنسا  "موت  عدم  كانت يكفيها  وإن  منظّمة،  وحراكاٍت  وحركاٍت  لتنظيماٍت  تحتاج  بل  الفلسطيني"،  ن 
تلك التي توقفت عن الحياة، وليس فقط عن العطاء الذي ميزها، والتي ستخرج من التاريخ    تختلف عن

الئقة لألسف، كما هو شكل الموت الغالب. هذه الحركة الجديدة التي ال نعرف كيف  من دون جنازات  
، فالفهم  ههمة البارادايم الجديد. وطبيعي أننا ال نستطيع التنبؤ به، وال فهمه خالل تشّكلستتشكل، هي م

ل، فأصعب  يتخّلف دائما عن الواقع، وهو يحتاج على األقل لواقع متكامل النشأة لكي يفهمه، هذا إذا فع
الفعل، حتى ضمن م منه  تتطلب  االنتقالية، وهي  المراحل  اإلنسان هي  فهم  الشك المراحل على  ناطق 

 والاليقين. 
حابها من التاريخ، من يعلن عن ذلك هي  سوبطبيعة الحال، ال تستطيع أي مرحلٍة أن تعلن هي نفسها ان

مفاهيم داحرا  السابق،  مكان  يرث  )بارادايم(  فكري  نسق  أو  تستطيع  مرحلة  جديدة،  مفاهيم  وحامال  ه، 
العالم بطريقٍة تجعله  إعطاء معنى شجاع لما يحدث، والمعنى الشجاع هو ذاك الذي يس يفهم  تطيع أن 

ال على  القدرة  مكامن  تشخيص  على  قادرا  أحد  تدائما  قال  كما  دائما"،  و"الحكمة شجاعة  والتمّرد،  غيير 
 األعزاء. 

وفكريا سيصلح عنوانا للمرحلة التاريخية التي يمر بها شعبنا حاليا، فيما  تبّدل "البارادايم" أو النسق واقعيا  
أ قصة  يروي  الداخل الداخل  بين  تشرذمات،  عن  دائما  يتحّدث  الفلسطيني  التشخيص  وكان  خرى... 

أن  و والشتات،   األولى  نظام:  لنقطتي  تحديدا  اآلن  يحتاج  ذلك  ولكن  أيضا.  وقطاع غزة  الغربية  الضفة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور ملف المصالحة واالنتخابات الفلسطينية
 

 568                 الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

مجّرد شرذمٍة من شرذمات القصة، بل هو كان يروي قصًة أخرى. لقد ربط دائما معايير  الداخل لم يكن  
فلسطينيةٍ "وطنيته"   لمرجعيٍة  يوما  تخضع  ولم  هو،  وعرفها  صنعها  بمفاهيم  و"هويته"  وطنيٍة    و"نضاله" 

شها  عامة، حتى تضّخمت شعاب مّكة الصغيرة، واستقلت، فتحّولت إلى جمهورية ال يدخلها أحد وال يناق
بعمليات    أحد، مع أن ما كنا حاسمين وواضحين فيه باعتباره مطلبا هو أن يعذرنا شعبنا في ما يتعلق

العمل   الداخل في  أبناء  انخرط عشراٌت من  ذلك،  الفدائية. ومع  لفدائي، وما زال بعضهم في  االمقاومة 
 السجون.

"متسامحا" إلينا،  فطن  بعدما  الفلسطيني،  الخطاب  كان  ذلك،  من  الداخل   أكثر  فلسطينيي  )نحن  معنا 
منظمة التحرير طالبتنا بأن نصبح    (، أو ربما يائسا منا أو من وضعنا، إلى درجة أن 1948المحتل في  

ألحزاب يسار استيطانية، ومرورا بتصريحات محمود   ت جزءا من القصة اإلسرائيلية، ابتداء من التصوي
 ة. عباس بعدم رفع األعالم الفلسطينية ضد قانون القومي

أو   شعبنا،  وبين  بيننا  العالقة  مالمح  ضمن  لتثبيتها  نحتاج  التي  الثانية  النظام  نقطة  تسّمى  أما  ما 
نا، والتي عنت سياسيا "شعاب ب"خصوصيتنا"، فهي أن العالقة التقليدية والمتعارف عليها بيننا وبين شع 
اجعٍة ضمن المراجعات الجذرية  مّكة" المحّرمة على أي تعاٍط سياسي جّدي بيننا وبين شعبنا، بحاجٍة لمر 

ي تتحّصن، كما  أال  نعيشها،  التي  المواطنة  كاستثناء من حوار القائمة، وعلى حالة  التوافق عادة،  جري 
 كرها لنفسه. يعود ذلك ألسباب خمسة:توطني يحتكم لبوصلة ال يستطيع الداخل أن يح

اء الداخل. أن شعبنا يرى أن ال خروج من  أن المرحلة التاريخية الحرجة التي يمر بها شعبنا ال تقبل استثن
واحد، قض "شعب  مبدأ  إال عبر  الحاصلة  االنهيار  استثناءنا  حالة  فإن  بالتالي،  واحد"،  واحدة، وطن  ية 

ن يبدأ. إننا في الداخل نغرق في حالٍة من األسرلة، تقودها شخصياٌت أيعني انهيار هذا المبدأ حتى قبل  
يرّوج غانتس )رئ الليكود والحكومة(. ووفق  سياسيٌة، أحدها  نتنياهو )رئيس  أبيض"(، واآلخر  "أزرق  يس 

اآل  عليهما  اإلثنين،  بهذه  منطق  ألنه  األول  نتنياهو(،  ينافس  )ليكودي  ساعر  جدعون  على  يتفقا  أن  ن 
خلص من نتنياهو، والثاني ألنه قّرر أن جيب اليمين يستطيع أن يتسع لنا كجيب اليسار، وأن  تالطريقة ي 

الهواء سواء. بالتالي أضعف أداء القائمة المشتركة قدرة حصار نهج منصور عباس )نائب الجيوب في  
عنه، ضمن    يست، نائب رئيس الحركة اإلسالمية اإلسالمية، الشق الجنوبي(، وقدرة تمييز نفسهافي الكن

واضح، إال  سياق صراٍع سياسيٍّ لم يعد، بعد قانون القومية وصفقة القرن، قادرا أن يعطي معنًى لتمايز  
شكل النظام الذي ذاك الذي يميز بين مشروع ذاتي للضحية، توضح فيه معنى العدالة التي تسعى إليها و 

إن االس االستعماري.  وبين مشروع مواطنة واضح في جوهره  الذي  تيحّققه،  القديم،  "البارادايم"  في  مرار 
دولة المواطنين/ رافض للنضال  يميز بين التيارات على أساس قومي/ شيوعي/ إسالمي، أو اندماجي/  

ائما. قد تستمر هذه التقسيمات، لكنها لن  من داخل المؤسسات اإلسرائيلية، هو استمرار في عالٍم لم يعد ق
 شيده، باعتباره فعال يجري ضمن عالم اليوم. ر تستطيع فهم فعلنا السياسي، وتحليله وت
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زمات حزبية، ال يبدو أنه يتفاعل مع تحّدي  ورابع األسباب أن فكرنا السياسي، حتى ذاك المتحّرر من أ
و أنه يستطيع، أن يساند الفعل الحزبي واضح الشلل، المرحلة، وبعضه ال يبدو أنه ينوي، واآلخر ال يبد 

عن   الصادر  السياسي  الفكر  األقوى  نفي  "المرّشح"  هي  الفئات  فتلك  وأكاديمية،  وثقافية  سياسية  خب 
لشعبنا،   التاريخية  اللحظة  االستعماري  اللتقاط  مشروعها  عن  إسرائيل  إفصاح  بين  التقاطع  لحظة 
والوع القومية  قانون  عبر  الـلمواطنيها  )خارج  العام  الفلسطيني  مبدأ  48ي  إحياء  وإعادة  االنهيار  بحالة   )

واحد،   )ربما  ق"شعب  "الطبيعية"  المرّشحة  هي  األوساط  تلك  أن  من  الرغم  على  أقول  واحدة".  ضية 
ال التاريخ من  الطبيعية وربما ال  يرى  أن  يختار  أن بعضها  إال  التاريخية،  اللحظة  حقيقة(، اللتقاط هذه 

الداخل    د عباس، مع أن التاريخ ال يقرأ من القاع فقط، بل أيضا من السماء. وبالتالي يفتق  زاوية منصور
طني  حاليا هذا الصوت األخالقي القوي، والحاضر في المشهد السياسي، الصوت الذي أنتجه التجمع الو 

عن "وثيقته"  ( عن هيمنته. وقد يكون تراجع بعض المثقفين  2007الديمقراطي، وعّبرت وثيقة حيفا )العام  
ا يختار هؤالء  نتاج هيمنات سياسية، حيث  بعضه  المثقف كغيره،  القومي لأن صوت  التيار  وقوف مع 

يقف مع التوصيات    المتصادم مع الصهيونية، عندما يهيمن األخير على المشهد، لكنه يختار أيضا أن
تي للضحية، ويهيمن صوت المتتالية على غانتس، عندما تتقهقر السياسة، وتتقهقر مكانة المشروع الذا

 الهامشية. 
السائد  المناخ  خارج  زالت  ما  التي  األصوات  مقابلتها    ،أما  في  صباغ  أريج  أشارت  صامتة.  فهي 

الي"، مع الكاتب سليمان أبو إرشيد، في موقع  "أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى اإلطار الكولوني
ي وقت، لحضور )وتزايد( قوة هذا الصوت المتحّرر ، إليهم، والداخل يحتاج اآلن، أكثر من أ48عرب  

ا إلى خروجنا من الفعل السياسي الحقيقي، وبأن ما نفعله فاقد الصلة نمن األزمات الحزبية، والذي ينبه 
 ا نعيش في "بارادايم" يموت، من دون أن يفصح عن ذلك. مع طبيعة المرحلة، وأننا ما زلن

ل عن مبدأ "شعب واحد وقضية واحدة" ال يعني انفصاال فقط،  السبب الخامس واألخير أن انفصال الداخ
ا لهذه المقولة، فبديل القضية الواحدة في مواجهة إسرائيل االستعمارية أن يقتنع  ببل سيعني، حتميا، تخري 

الفلسطي  للطعن، على  "المواطنون  القابل  الشاهد غير  بمثابة  العادية، وهذا سيكون  المواطنة  بحالة  نيون" 
إسر  البره حقيقة  يمثلون  كمواطنين  االستراتيجي  دورهم  تفعيل  بدل  وذلك  ديمقراطية،  دولة  األقوى  اائيل  ن 

 على استعمارية مواطنتهم. 
ومثقف  بأكاديمييه  الفلسطيني،  شعبنا  بأن  للداخل  القراءة  هذه  والمدرك  تفيد  باالنهيار  المعترف  وحراكه  يه 

ا ستسفر عنه نقاشاتنا: تثبيت الحب المريض مع  لضرورة المراجعات، ال يستطيع أن ينظر إلينا وينتظر م
المركز اإلسرائيلي، أم فعال اتفاق االثنين على ساعر، الذي يالئم    نتنياهو، أو تثبيت الحب المريض مع

 لحة، خارج السياسة، تماما كما الخصام خارجها.  تماما هدفهما. وهنا قد تأتي المصا
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يقرأ الداخل،  مع  فلسطيني  وطني  حوار  لمرجعيات    المطلوب  ويحتكم  فلسطينية،  قراءة  تماما  الصورة 
واحد  "شعب  مقدمها  في  تكون    ،فلسطينية،  أن  تصلح  ال  فهي  الشعاب  أما  واحد"،  وطن  واحدة،  قضية 

 خريطة، وال أن تكون بوصلة.
 29/12/2020، ، لندنالعربي الجديد

 
 اجد عزامم... .. رباعية صفقة القرن وخطة الضّم والتطبيع والمصالحة2020فلسطين 

األمري القرن  صفقة  ثالثية  وقع  على  الماضيين  العامين  خالل  فلسطين  االنقسام  ك عاشت  وجدلية  ية، 
اإل واالحتالل  المقاومة  بين  والتصعيد  والتهدئة  وحماس،  فتح  حركتي  بين  غزة  والمصالحة  في  سرائيلي 

الثالثية   فتحولت  االنتهاء  على  أوشك  الذي  الجاري  العام  خالل  أما  تضمنت  ومحيطها.  رباعية؛  إلى 
ا الضفة  لثلث  اإلسرائيلية  الضّم  وخطة  األمريكية،  القرن  اإلسرائيلي،  لصفقة  العربي  والتطبيع  غربية، 
 تكون قاصمة في آخره.والمصالحة التي اكتسبت دفعة قوية خالل العام ثم تلقت ضربة قد 

مريكية وجدلية المصالحة إذن عاشت فلسطين خالل العامين الماضيين على وقع ثالثية صفقة القرن األ
الص عن  الحديث  بدء  ومنذ  والتصعيد،  والتهدئة  وأوقفت  فواالنقسام  مواجهتها،  في  الفلسطينيون  اتحد  قة 
إدارة مع  األمنية(  )باستثناء  واتصاالتها  حواراتها  بالقدس    السلطة  اعترافها  بعد  خاصة  ترامب،  دونالد 

كم إليها.  األمريكية  السفارة  ونقل  إلسرائيل  جهود  عاصة  في  االنخراط  بعناد  السلطة  قيادة  رفضت  ا 
سية التمهيدية إلنضاج الصفقة، بما في ذلك الورشة االقتصادية في  اومساعي اإلدارة السياسية والدبلوم

 اإلعالن عنها رسميًا في البيت األبيض مطلع العام الجاري. ( قبل 2019البحرين )حزيران/ يونيو 
ات األمريكية كان قاطعًا وشاماًل، حيث رفضت حركة حماس أيضًا  الرفض الفلسطيني للمساعي والتحرك

مب للحوار معها مباشرة أو عبر وسطاء لشق طريق التفافي على القيادة الفلسطينية  اكل دعوات إدارة تر 
 نخراط في الجهود األمريكية. وابتزازها من أجل اال

لمصالحة بين حركتي فتح وحماس مع  خالل العامين الماضيين عشنا أيضًا على وقع جدلية االنقسام وا
ا النظام  استئناف  إثر  العملية  إلى  الحياة  الحركتين  لعودة  بين  مباشرة  وساطته، ورعاية حوارات  مصري 
، والذي رافقته آمال عريضة لشهور قليلة سرعان ما  2017أدت إلى اتفاق القاهرة في تشرين أول/ أكتوبر  
؛ المحاولة  2018ابق رامي الحمد هللا في غزة مارس/ آذار  تالشت مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء الس

مصالحة، وأعادت العملية برمتها إلى نقطة الصفر رغم محاوالت عشوائية  لالتي وجهت ضربة قاصمة ل
 وذات طابع دعائي هنا أو هناك.

وتحديدًا   عاشت فلسطين أيضًا خالل الفترة نفسها جدلية التهدئة والتصعيد في غزة وجوارها يبن المقاومة
،  2018ر بينهما نهاية العام  شحركة حماس واالحتالل اإلسرائيلي، أيضًا تم التوصل إلى تفاهم غير مبا

إسرائي مماطلة  مع  االستثناء  بمثابة  والتصعيد  القاعدة  هي  التهدئة  االلتزام  فباتت  لجهة  معتادة  لية 
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يين إلبقاء العربة على السكة، ومنع باستحقاقات التهدئة ومساعي مستمرة من الوسطاء اإلقليميين والدول
 التصعيد أو ذهاب األوضاع نحو االنفجار. 

الفلسطينية تحّولت إلى رباعية هذا العام مع إعالن الرئيس األمريكي رسميًا عن صفقة القرن،  الالث ثية 
)آذانها نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وإعالن  الماضي،  يناير  الثاني/  كانون  شهر  ر/ ية 

التط  مسيرة  انطالق  ثم  الغربية،  الضفة  لثلث  عنها  المنبثقة  الضم  خطة  عن  العربي بمارس(   -يع 
أخرى إلى دفعة   اإلسرائيلي الذي أخذ شكل التحالف في الحالة اإلماراتية. الثالثية السابقة أدت من ناحية

 ة والتطبيع.قوية لعملية المصالحة الفلسطينية كتعبير عن التوحد في مواجهة الصفقة والخط
بوصفها خطة   ترامب"  "رؤية  القرن  محقون( صفقة  )وهم  الفلسطينيون  القضية ال حلها، ل رفض  تصفية 

والحدو  والالجئين  القدس  الثالث:  القضية  ركائز  شطب  عبر  عليهم  االستسالم  توحدوا  وفرض  لذلك  د، 
 بكافة انتماءاتهم واتجاهاتهم من أجل إسقاطها ومنع مرورها.

الفلسطينيو  م  باعتبارها إعالنا سياسيا رسفهِّ الغربية  لثلث الضفة  الضّم اإلسرائيلية  يا عن  من أيضًا خطة 
بلة للحياة موت حّل الدولتين، وفي السياق قتل أي احتمال إلقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وقا

نيًا وعربيًا وحتى  ، وهي نقاط توافق الحد األدنى فلسطي1967عاصمتها القدس ضمن حدود حزيران/ يونيو 
دات اإلدارات األمريكية المتعاقبة تجاه  د ودوليًا قبل خروج إدارة ترامب عن اإلجماع الدولي، كما عن مح

 حل الصراع في فلسطين. 
ع العربي وتحديدًا التطبيع/ التحالف اإلماراتي اإلسرائيلي باعتباره  الفلسطينيون رفضوا كذلك مسيرة التطبي 

  سطيني وقضيته العادلة، وخروجا عن المبادرة العربية والشرعية الدولية، واعترافا طعنة نجالء للشعب الفل
 باألمر الواقع الذي فرضه االحتالل اإلسرائيلي بالقوة القهرية والجبرية في الضفة وغزة على حد سواء.

كذا تم  التوحد الفلسطيني أعطى دفعة قوية لعملية المصالحة التي لم تعد بحاجة إلى وسيط أو راع، وه
وإسطنبول دون رعاية من أحد،    عقد لقاءات وحوارات ثنائية وجماعية متنقلة ما بين غزة ورام هللا وبيروت 
، وتم التوافق على خريطة طريق  بل استضافة كريمة كما رأينا تحديدًا في الحالة التركية )حوار إسطنبول(

و  االنقسام  وإنهاء  الكاملة،  االنتخابية  الحزمة  بإجراء  الشراكة  تتعلق  قاعدة  على  المؤسسات  بناء  إعادة 
يقة الوفاق الوطني )األسرى( التي تحتاج إلى تحديث بسيط فقط  ثوبرنامج وطني متفق عليه استنادًا إلى و 

تحديدًا فيما يتعلق بالمقاومة بكافة أشكالها وخاصة الشعبية  بعدما شملت األسس المطلوبة والضرورية،  
 قيادة وطنية عليا إلدارتها. منها التي تم التفاهم على تشكل

فوز الديمقراطي جو بايدن باالنتخابات الرئاسية   د غير أن عودة السلطة للتنسيق األمني مع إسرائيل بع
قد تكون قاصمة للعملية التي أزيحت عمليًا عن    األمريكية مثلت انتكاسة للمصالحة، ووجهت ضربة قوية

 جدول األعمال، أقله في المدى المنظور. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور ملف المصالحة واالنتخابات الفلسطينية
 

 572                 الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

ولي، وهي لم د ايدن أزاح أيضًا صفقة القرن )رؤية ترامب( عن جدول األعمال المحلي اإلقليمي والفوز ب
التاريخية السوابق  وحسب  لها،  القاطع  الفلسطيني  الرفض  ظل  في  أصاًل  جدية  حظوظا  تملك  ال    تكن 

 يمكن أن يمر أي شيء يتعلق بالقضية الفلسطينية دون رضى أصحابها.
أيضاً  أزيحت  الضّم  إسرائيل    خطة  مواصلة  لصالح  والمعلن  الرسمي  بالشكل  أقله  الضوء،  دائرة  عن 

تقليدية المتضمنة إدارة الصراع فقط بأقل ثمن ممكن، وفرض وقائع تهويدية واستيطانية جديدة  لسياساتها ا
 يجي كلما وجدت سبياًل لذلك.وبشكل تدر 

م، ولكن بوتيرة محدودة وضيقة ودون دعم  أما مسيرة التطبيع العربي اإلسرائيلي فتستمر خالل العام القاد 
جديدة، بينما ستستمر أبو ظبي في منحاها التحالفي مع تل أبيب لأو رعاية مباشرة من اإلدارة األمريكية ا

 تصادية وإعالمية وعلمية وحتى رياضية. وعلى صعد ومستويات مختلفة، سياسية واق
المشهد الفلسطيني خالل العام القادم على وقع  وبناء عليه، وإضافة إلى مسيرة التطبيع الضيقة سيعيش  

انة التهدئة في غزة ألبعد مدى زماني ممكن، مع عمل الوسطاء  يثالثية جديدة تتضمن مع التطبيع؛ ص
منع االنفجار، ويخلق من جهة أخرى ظروفا مناسبة أمام  الكثر على تحسين جدي لألوضاع فيها بما ي

لسعي الستئناف عملية التسوية والمفاوضات بين السلطة الفلسطينية  البند الثالث في الثالثية والمتمثل با
 وإسرائيل. 

أنها  حرغم   إال  الرباعية،  اللجنة  حتى  أو  المتحدة  األمم  برعاية  للسالم  دولي  مؤتمر  عن  السلطة  ديث 
الفلسطيني ال  ستقبل بع ودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل بوساطة أمريكية حصرية، غير أن الملف 

في المقابل على    لأولوية إلدارة جو بايدن، وقد ال تتفرغ له إال بعد سنة على األقل، ولكنها ستعم   يمثل
السياسية   المستويات  كل  على  الفلسطينية  السلطة  مع  عالقاتها  استئناف  بمعنى  واالقتصادية  صيانته، 

هللا بالمصالحة لن تثمر  واألمنية، وضمان تواصل السلطة مع إسرائيل أقله أمنيًا، ما يعني أن تضحية رام 
االنفصال السياسي والجغرافي بين الضفة  و نتائج جدية ملموسة، بل على العكس، ستطيل أمد االنقسام  

 وغزة ألربع سنوات على األقل، وربما حتى أكثر من ذلك.
 31/12/2020، "21عربي موقع "

 
 هاني المصري ... لماذا غّيرت "حماس" موقفها من االنتخابات؟

ا د  قلرسالة التي وجهها إسماعيل هنية إلى الرئيس محمود عباس موافقة حركة حماس على عتضّمنت 
وم االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتوالي والترابطـ، خالل ستة أشهر من إصدار مرس

الم إلى  المتزامنة  االنتخابات  من  موقفها  فجأة  حماس  غّيرت  فلماذا  االنتخابات.  مراسيم  وهل  أو  تتالية، 
 يجعل هذا التغيير طريق إجراء االنتخابات ممهًدا؟ 
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ئلة بأن تغيير موقفها يعود إلى حصولها على ضمانات من دول عربية وأجنبية صديقة  ارواية "حماس" الق
اء االنتخابات خالل ستة أشهر غير مالئمة، إذ تشير إلى وضع الشؤون الفلسطينية  بالتزام الرئيس بإجر 

المجلس  بأيدي اآلخري  انتخابات  الدول إجراء  الجد، فكيف تضمن هذه  ن، وال يمكن أخذها على محمل 
أواًل،  ا الفلسطينيين  بأيدي  بل  بيدها،  ليس  األمر  وهذا  تريدها،  ال  وهي  الخارج  في  للفلسطينيين  لوطني 
 أيدي البلدان التي يقيم فيها الفلسطينيون في اللجوء والشتات ثانًيا. و 

إن المثال،  سبيل  األردن    فعلى  في  للفلسطينيين  االنتخابات  ثلث    -إجراء  من  أكثر  يشكلون  الذين 
بحاجة إلى إعداد سجل للناخبين، وإلى موافقة األردن وموافقة فلسطينيي األردن أنفسهم،    -ين  يالفلسطين 

السهل أبًدا أن يشارك فلسطيني يحمل الجنسية األردنية في انتخابات ستسبب له إشكاالت على فليس من 
حل العادل المطلق  لفية ما تثيره من ازدواج في الوالء في وقت القضية الفلسطينية أبعد ما تكون عن اخل

 أو النسبي.
الفلسطينية لجرى البحث   القيادة والقوى  مع األردن في مسألة مشاركة  يمكن لو هناك إرادة وجدية لدى 

ة، الذين يقدر عددهم بمليون فلسطيني،  الفلسطينيين في األردن المقيمين ممن ال يحملون الجنسية األردني 
 باره على أرض الواقع.ت وهذا أمر صعب حدوثه أيًضا، ولكن يستحق اخ

ف ومسكوت عنه، وإن  الحقيقة أن ال نية إلجراء االنتخابات للمجلس الوطني في الخارج وهذا أمر معرو 
ارج التوافق الوطني على  ما يمكن أن يجري في أحسن األحوال فيما يتعلق بتمثيل الفلسطينيين في الخ

 أساس "نظام المحاصصة".
" ال يعود إلى الضمانات التي حصلت عليها، بل هذا كان سلًما  سما سبق يعني أن تغيير موقف "حما

 فسير آخر. للتراجع ال أكثر، لذا لنجرب البحث عن ت
تس وهي  بايدن،  جو  ونجاح  ترامب  دونالد  سقوط  مغزى  واآلخرين  "فتح"  مثل  "حماس"  لتأهيل  تدرك  عى 

واإلخ وتركيا  قطر  وخصوًصا  حلفائها،  من  بدعم  تناسبها  طريقة  على  لالستعداد و نفسها  المسلمين،  ان 
رت سلسلة من التغييرات  لتوليه سدة البيت األبيض، أسوة بما فعل الرئيس والسلطة في رام هللا حين أج

مرجعية وأسس التعامل مع األسرى،  بدأت بإعادة العالقات والتنسيق األمني مع إسرائيل، ومروًرا بتغيير  
القات مع اإلدارة األميركية الجديدة ال يشمل دعوتها  عولم تنته بتبني موقف معتدل جًدا من استئناف ال

ال إلى  األميركية  السفارة  نقل  دون  التراجع عن قرار  المفاوضات من  باستئناف  القبول  قدس، فضاًل عن 
ول فلسطيني رفيع" لمصادر إعالمية إسرائيلية وأجنبية،  شروط كما صرح رياض المالكي وأكثر من "مسؤ 

الفلسطينية بداًل  نوذلك لضرب الحديد وهو ساخ البيت األبيض الجديد باالهتمام بالقضية  ، وإقناع سيد 
األولو  أية  من وضعها في آخر سلم  ولتحقيق  وليس ضمن أي سياق  كافًيا،  االهتمام وحده  وكاّن  يات، 

 أهداف.



 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور ملف المصالحة واالنتخابات الفلسطينية
 

 574                 الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

ألخرى تراهن على التغيير الذي حصل في الواليات المتحدة، بدليل من عدم إصرارها  إًذا، "حماس" هي ا 
 لى إلغاء االلتزامات المترتبة على اتفاق أوسلو كأساس للوحدة، وتستعد لتولي بايدن لدرء مخاطره وجلبع

يدعم وقد  السلطة،  شرعية  لتجديد  االنتخابات  إجراء  ويدعم  الدولتين"،  "حل  يتبنى  فهو  دمج    منافعه، 
حصان الربيع العربي    ة"حماس" في السلطة أسوة بما فعله رئيسه السابق باراك أوباما حين امتطى صهو 

بدعم شعوبها؛ بأحصنة جديدة تحظى  الهرمة  العربية األميركية  تغيير األحصنة  حتى ال تستمر    بهدف 
فاسد  حكاًما  تدعم  ألنها  المتحدة  للواليات  واإلسالمية  العربية  الشعوب  مدة  كراهية  انتهت  ومستبدين  ين 

 صالحيتهم. 
فسير تغيير موقف "حماس"، فالحركة تراهن أيًضا على  تإن التفسير السابق على وجاهته ال يكفي وحده ل

في وضع صعب جراء )فتح(  الداخلي  السياسي  ويخشى خوض    أن خصمها  السياسي،  فشل مشروعه 
عليها،   أقدمت  التي  والتنازالت  المرونة  كل  رغم  مقاعد  االنتخابات  من  "حماس"  حصة  ستجعل  والتي 

عليه في السابق، أي أنها تراهن على الخالفات   ت المجلس التشريعي أقل في أحسن األحوال مما حصل
وال الخالفة  على  الصراع  خلفية  على  "فتح"  في  مقعد  الداخلية  وملء  المركزي،  المجلس  وعقد  حكومة، 
وتراجع شعبية الرئيس كما تشير االستطالعات، صائب عريقات، واستحقاق المؤتمر الثامن لحركة فتح،  

حالن، ومطالبة الجيل الشاب بأن يأخذ مكانه في الحركة والسلطة  د وموقع مروان البرغوثي، وتيار محمد  
 والمنظمة.

األولوي سبق،  ما  إلى  تستظل  إضافة  أن  إلى  بحاجة  وهي  في غزة،  بسلطتها  االحتفاظ  "حماس"  لدى  ة 
ها السلطة للتخفيف من أعبائها الثقيلة، وإلى أن تشارك في المنظمة، وإذا بمظلة الشرعية التي تحظى ب

ك، فهذا جيد جًدا، وهو قد يكون متاًحا، ألن جولة المصالحة الحالية ال تشترط إنهاء االنقسام  لتحقق ذ 
ى  وال إنهاء سيطرة "حماس" على القطاع وهيمنة "فتح والرئيس على السلطة والمنظمة، بل تقوم عل   أواًل،

ذا تعذر تحقيق ذلك  إانتخابات ستجري تحت االحتالل واالنقسام وفي ظل إطار سلطة الحكم الذاتي. أما  
تحملها عدم  أو  المسؤولية،  تتحمل  لئال  قدمتها  التي  المرونة  خالل  من  "حماس"  عن    فتسعى  وحدها 

 استمرار االنقسام. 
كرية مع إسرائيل في وقت غير مناسب  وما يعزز أسباب تعديل "حماس" لموقفها أنها ال تريد مواجهة عس

وتح تطبيع  بعد  العربي  الوضع  تردي  في ظل  وفي ظل  الها،  إسرائيل،  مع  العربية  الدول  من  عدد  لف 
يم القادمة ستكون  اإلسرائيلية  الحكومة  أن  الحالية،  المؤشرات عن  الحكومة  تطرًفا من  أكثر  ينية، وربما 

ها القوية تركيا التي تحضر الستدارة تكتيكية كاملة في  إضافة إلى مراقبة "حماس" للتطورات لدى حليفت
با ومصر وبقية الدول العربية استعداًدا الستقبال بايدن. كما أنها ال تريد وال  و عالقتها مع إسرائيل وأور 
إلى حض  تقفز  أن  االتفاق  تفضل  تجديد  واحتمال  بايدن  تستعد طهران الستقبال  وقت  في  كلًيا  إيران  ن 

 . األمر الذي إن حدث يجعل إيران عنصًرا يساهم في التهدئة واالستقرار في المنطقة النووي اإليراني،
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تماًما.   سالكة  ليست  الشاملة  االنتخابات  أن طريق  إال  لموقفها  "حماس"  تعديل  وفي ظل  سبق  ما  رغم 
ل من  وار حول أسس الشراكة والقضايا األخرى سيبدأ بعد صدور المراسيم، وإمكانية االتفاق عليها أقفالح

تعطي أن  يجب  رئيسي  بالمرصاد، وهي العب  إسرائيل  أن  كما  االتفاق حولها.  األخضر    عدم  الضوء 
سل ستكرس  االنتخابات  أن  ضمنت  إذا  ذلك  تفعل  أن  يمكن  وهي  ُتجرى،  حتى  االنتخابات  طة  إلجراء 

 أوسلو وتساهم في استمرار االنقسام واحتواء "حماس" وسيرها أكثر في طريق الترويض.
لمسلسالت ا الشعب من مسلسل حوارات واتفاقات المصالحة الذي ال ينتهي، وأصبح مستمًرا مثل  لقد ملّ 

 المكسيكية والتركية التي ال تنتهي رغم االعتقاد دائًما أنها شارفت على االنتهاء. 
تم  إجراء انتخابات حرة وديمقراطية وتحترم نتائجها وتكون خطوة إلى األمام عليه أن يسعى ألن ي   من يريد 

وأسس والمقاومة،  والمفاوضات  النضال  وأشكال  الوطني،  الهدف  على  أواًل  الوطنية،    االتفاق  الشراكة 
 وكيفية التعامل مع سلطة الحكم الذاتي والتزاماتها، لتكريسها أم لتغييرها. 

ير  المجتمع  ومن  أطراف  من  نتائجها  وتحترم  ونزيهة  حرة  انتخابات  وإجراء  الفلسطينية  الدولة  تجسيد  يد 
لرف يسعى  أن  عليه  العربية،  والدول  وتركيا  والصين  وروسيا  أوروبا  خصوًصا  المنظمات    عالدولي، 

واحترام القادمة،  الحكومة  في  اشتراكها  عن  الفيتو  إزالة  أو  اإلرهاب،  الئحة  عن  نتائج    الفلسطينية 
ة على أن يكون  االنتخابات مهما كانت، مقابل تخليها عن سيطرتها االنفرادية على قطاع غزة، والموافق

ينية. كما عليه العمل إلنهاء االنقسام  طالقانون الدولي والشرعية الدولية جزًءا من برنامج الحكومة الفلس
 وتوحيد المؤسسات أواًل كمدخل إلجراء االنتخابات. 

يري من  من خالل  أما  إنتاجه  وإعادة  الواقع،  األمر  تكريس  هدفها  انتخابات  إجراء  يتجاهل خطورة  أو  د 
وتوزيع  القائ توافقي  كرئيس  عباس  محمود  على  واالتفاق  العراقيل  تجاوزت  إن  المشتركة  عضاء  أ مة 

ما    المجلس الوطني بالتوافق وتجنب تشكيل حكومة انتقالية تسبق االنتخابات، فعليه أن يتحمل مسؤولية 
 سعى إليه أو سكت عنه. 
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 ماجد أبو دياك... الفلسطينية القادمة؟ االنتخابات.. هل هي األولوية
مط عن  حماس  تراجعت  وسريع  مفاجئ  تطور  التشريعي  لفي  المجلسين  انتخابات  بمزامنة  السابق  بها 

م أبو  الرئيس  إلى  أرسلتها  رسالة  في  وقبلت  تجرى والوطني،  بحيث  والترابط،  التوالي  سمَّته  بما  ازن 
 ية ثم انتخابات المجلس الوطني. انتخابات المجلس التشريعي فاالنتخابات الرئاس

ق من  ضمانات  على  بحصولها  الخطوة  هذه  حماس  السلطة  طوبررت  بالتزام  وروسيا  ومصر  وتركيا  ر 
رئاسة، وهو التخوف الذي جعلها تتمسك إجراء هذه االنتخابات وعدم التوقف عند انتخابات التشريعي وال

 في البداية بإجراء انتخابات متزامنة.
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 عيل للمنظمة برنامج وطني وتف
إلى تتطرق  لم  عباس  بها  َقبِّل  التي  حماس  مبادرة  أن  لالنتباه  وهي    الالفت  األخرى  المصالحة  قضايا 

واالتفاق والجغرافي،  السياسي  االنقسام  وإنهاء  وطني،  برنامج  على  واألهداف   االتفاق  المقاومة،  على 
و  الديمقراطية  أجواء  وتهيئة  والمفاوضات،  أوسلو  فشل  ظل  في  سراح الوطنية  وإطالق  الرأي،  حرية 

 المعتقلين، ورفع القيود عن المؤسسات االجتماعية. 
يدفعنا للقول إن إجراء االنتخابات بهذا الشكل سيكون تكريسًا لواقع أوسلو وقصرًا ألهداف الحكومة    وهذا

أساسًا مع  قادمة على إنفاذ عملية السالم وإبقاء التنسيق األمني مع االحتالل، وهو األمر الذي يتناقض  ال
 مواقف حماس االستراتيجية! 

ة في المرحلة المقبلة يجب أن تتناقض مع واقع السلطة الحالية  يوبداًل من االنتخابات فإن األولوية السياس
ال وقسم  األرض  على  فشل  الذي  وكان  وبرنامجها  واالستقالل.  بالحرية  بآماله  وأطاح  الفلسطيني  شعب 

التوجه أواًل إلى االتفاق على ب رنامج وطني مشترك للفصائل بوجود فتح أو من دونها يستند إلى  يجب 
الشعب الفلسطيني لمواجهة خطط االستيطان والضم وتهويد القدس ومحاولة إنهاء   رالمقاومة وتفعيل دو 

 قضية الالجئين. 
باالنتخابات أو  ويتطلب   المنظمة  باالحتالل، وتفعيل دور  بعيدة عن االرتباط  ذلك تشكيل جبهة وطنية 

، وتفعيل دورهم في  للتوافق إلدارة دفة الصراع مع العدو، وتأمين متطلبات صمود الفلسطينيين في الداخبا
 الخارج.

 االنتخابات أوالً 
الله التأثير في المعادلة الوطنية في هذه  ولكن حماس قررت سلوك طريق آخر تعتقد أنها تستطيع من خ

بيًا ودوليًا، من خالل اللجوء إلى صناديق االقتراع  الظروف الصعبة التي تهدد بتضييق الخناق عليها عر 
عبا نكث  بإمكانية  تشكل    سوالمجازفة  أن  يفترض  التي  المنظمة  انتخابات  بإجراء  بتعهداتهم  والسلطة 

 لطة.المرجعية السياسية والتنظيمية للس
ية( التي فقدتها بعد وربما رأت أن ذلك سيمكِّنها من النفاذ إلى الشرعية الفلسطينية )وربما العربية والدول

عام   م2007الحسم  وتتخلص  الضفة  في  وحضورها  دورها  فتستعيد  لصالح    ن ،  الثقيل  غزة  إدارة  عبء 
 الحكومة الجديدة.

وهل تؤهلها لممارسة دور فاعل في الحكومة    ولكن ذلك يعتمد على نسبة األصوات التي ستحصل عليها،
ا يطرح تساؤاًل يتعلق بمدى قبول االحتالل لدور فاعل  تتمكن به من تأمين تغطية لبرنامجها المقاوم؟ وهذ 

مريكي والدولي بها في مرحلة تمر فيها القضية بأسوأ حاالتها بسبب اندالق  ألللحركة، فضاًل عن القبول ا 
 ع. الدول العربية على التطبي
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دخل أن  بعد  الشباك  من  الحركة  إخراج  ومحاولة  التزوير  بإمكانية حدوث  كبيرة  مجازفة  ت من  وستكون 
في   االستمرار  قرر عباس  لو  المنظمة  في  دورها  الذي سيضعف  األمر  وهو  االنتخابية  االباب،  لعملية 

داث أمنية يصطنعها  وفق تعهداته. كما أنه توجد إمكانية لتدخُّل العدو إلفشال االنتخابات من خالل أح 
 ومن خالل رفض إجرائها في القدس أو تعطيله. 

تزوير والتالعب أو افتعال أحداث داخلية تؤثر على نتيجة االنتخابات، فإن  وحتى لو تجاوزنا احتماالت ال
مستبعد خصوصًا مع إقرار القائمة النسبية الكاملة.    2006الفوز الكاسح لحماس كما حصل في    احتمال

حال في  السياسي  وحتى  النظام  على  السيطرة  من  لمنعها  جاهز  واإلسرائيلي  الدولي  الفيتو  فإن  الفوز  ة 
على الفلسط للحصول  تسعى  أن  حماس  من  يستدعي  كان  األمر  وهذا  االنقسام.  تجربة  وتكرار    يني 

بإجراء   شفهية  عامة  بضمانات  االكتفاء  من  بداًل  الفلسطينية  المعادلة  في  دورها  لقبول  دولية  ضمانات 
 نتخابات بكل مراحلها. اال

 القائمة الموحدة ومخاطرها
مع أنها تشكل حالة غريبة التفاق سياسي بين برنامجين  -حدة  وفي المقابل إذا قبلت حماس بالقائمة المو 

ى التوصل إلى برنامج مشترك مع فتح ال يمنع استمرار التفاوض مع تشكيلة  ل، فستضطر إ-متعارضين!
فضه الحركة من األساس، وستعطي على األغلب دعمًا لعباس لالستمرار غطاء للتنسيق األمني الذي تر 

 لمفاوضات العبثية وتقديم التنازالت إلسرائيل. في رئاسة السلطة وقيادة ا
دئ حماس ومنطلقاتها السياسية، في الوقت الذي لن يضمن لها  اوسيكون تقاسم السلطة على حساب مب

العربية   الدول  المنظمة بسبب معارضة  بأي ذريعة  دخول  الذي سيتذرع  نفسه  لذلك، وعدم رغبة عباس 
 التوصل إلى توافق للنزول بقائمة مشتركة. للتسويف والتأجيل في انتخاباتها أو حتى 

ال يمكن اعتبارها ضابطًا لسلوك عباس الذي تملص من    سإن مسألة الضمانات التي غيرت موقف حما
ن يتردد في إحراج الراعين ما دام أنه يسير اآلن مع  اتفاقات المصالحة السابقة برعاية دول عربية، ول

غطاء له في سلوكه السياسي، ال سيما أن هذا المحور    اإلمارات الذي سيشكل-مصر-محور السعودية
والجهاد اإلسالمي للمنظمة، إذ سبق أن عبرت مصر عن هذا الموقف    هو األشد معارضة لولوج حماس

 بقة. بصراحة لقيادة حماس في الحوارات السا
فت  من  أدنى  نسبة  على  حماس  تزوير عن حصول  دون  من  أو  بالتزوير  االنتخابات  أسفرت  لو  ح  أما 

بعد  لها،  ومرتهن  إلسرائيل  تابع  ذاتي  حكم  في  بالمعارضة  االكتفاء  إلى  حماس    فسيضطرها  تكون  أن 
في  اإلخوان  مشاركة  عن  تختلف  ال  شكلية  ديمقراطية  ضمن  والتسوية  المفاوضات  بشرعنة    جازفت 

لهيمنة  برلمانات بعض الدول العربية، وهذا بدوره يشكل خطرًا على برنامجها السياسي ستخسر بموجبه ا
ه إلى االحتالل.  على غزة واستمرار االحتفاظ بسالحها الموجَّ
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 ى القوةلالمراهنة ع
ا،  ولذلك فإن خيار االنتخابات هو خسارة صافية للمقاومة بصرف النظر عن النتيجة التي ستسفر عنه
ويعتم الوطنية  بالحقوق  يتمسك  فلسطيني  وطني  برنامج  إطالق  إلى  المؤدي  المسار  ليس  أنه  د  كما 

 المقاومة بكل أشكالها الستعادة الحقوق المغتصبة. 
مرتهنة لالحتالل سيعزز الخالفات، وربما يقود إلى ما هو أسوأ من ذلك    ةإن أي مسار لالنتخابات لسلط

عام   ال2007مثلما حصل  األمر  الفلسطينية  ،  الوطنية  القوى  من  الحسابات  لمراجعة  وقفة  يستدعي  ذي 
رتكزًا إلى إحياء منظمة التحرير الفلسطينية ودورها األساسي في المشروع بعيدًا عن أوسلو وسلطتها وم

 لفلسطيني. االوطني 
القر  خطة  وتجاوز  الفلسطينية  المفاوضات  إطالق  في  تنجح  لن  بايدن  األمريكي  الرئيس  مرحلة  ن،  إن 

انتخابات   مع  تشددًا  أكثر  حكومة  تشكيل  إلى  يتجه  الصهيوني  الكيان  أن  فيما 3/2021خصوصًا   ،  
هو األولى  فإن  ولذلك  الفلسطينية.  القضية  مجمل  يهدد  بما  التطبيع  مؤامرة  الجبهة    ستستمر  تقوية 

قلة التطبيع  الفلسطينية وتصليبها وإعادة إطالق المقاومة وتعزيز فعلها على األرض، بما يؤدي إلى عر 
 ما تعتقد.ومحاوالت الدول العربية واإلسالمية تحسين عالقاتها مع إسرائيل حماية لنفسها ك

إنجا تحقيق أي  إلى  الرأس فلن يؤدي  للواقع وحماية  للبعض، ولن   زأما السعي لالنحناء  يخيل  كما قد 
 على الشعب الفلسطيني. يؤدي إال إلى مزيد من الضعف والتراجع وتقدم برامج التطبيع وتضييق الخناق  

تكريس   ال  الفلسطينية  القوة  مكامن  على  تكون  أن  يجب  المقبلة  المتمثل  المراهنة  والهزيمة  الذل  اتفاق 
وانتخاباتنا بقدر ما سينظران إلى واقعنا وقوتنا على    ابأوسلو. فإسرائيل والغرب لن ينظرا إلى ديمقراطيتن
 تيطاني الصهيوني.األرض وما نشكله من تهديد حقيقي للمشروع االس 

 13/1/2021، تي أر تي عربيموقع 
 

 ياسر الزعاترة ... إجاباتانتخابات السلطة وما بعدها.. أسئلة بال 
التشريعية   االنتخابات  بإجراء  و"استكمال  )أصدر محمود عباس مرسوما  تموز(،  )نهاية  والرئاسية  أيار( 

 المجلس الوطني(، في نهاية آب.
"حما وافقت  أن  بعد  ذلك  بإعادة  حدث  الخاصة  االنتخابات  مع  التزامن  اشتراط  دون  إجرائها  على  س" 

بالتتابع، بعد الحصول على ضمانات دولية وإقليمية، وهي عبارة تثير  تشكيل منظمة التحرير؛ وال قبول 
ألن التنصل من ذلك عبر القول إنها "غير ممكنة" لن يكون صعبا، بدليل ما ورد في المرسوم    ،السخرية

 ثما أمكن"، فضال عن اإلشارة للنظام األساس لمنظمة التحرير. بعبارة "حي
فالتعويل   األول،  الجزء  هو  في هذا  حقيقية  تالية  انتخابات  في  يتمثل  القصة  في  إيجابي  جانب  على 

إل  والخارج  التفاؤل،  الداخل  في  إغراقا  يبدو  الفلسطيني،  للشعب  كمرجعية  التحرير  منظمة  تشكيل  عادة 
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األعذار للتنصل من ذلك، وجعل انتخابات الداخلي هي وحدها الممثل، ال سيما    وسيجد القوم قائمة من
ن حضور "حماس" في الشتات هو األكبر، وستحصل "حماس" مع "الجهاد" على غالبية  أن "فتح" تدرك أ

 د المجلس الوطني دون شك.عمقا
اجهة "حماس" وحسب، أما عباس، فال يريد من القصة سوى استعادة شرعيته المشكوك فيها، ليس في مو 
إمكانية المصالحة بينهما  بل في مواجهة "دحالن" أيضا، والذي يستحوذ على جزء ال بأس به من "فتح" )

ق بخاصة في قطاع غزة. ومن هنا  المعضلة(،  لتجاوز  القائمة  ا واردة  ليعتمد  االنتخاب،  قانون  بتغيير  م 
التحال أمل  على  محدودا،  فيها  حماس  تفوق  كان  التي  على  النسبية  والحصول  أخرى،  فصائل  مع  ف 
ى رقاب الشعب، ويقول له: "إذا انتخبت  غالبية يستعيد من خاللها شرعيته، ال سيما أن السيف مسّلط عل

 خابات مقولة الحرية والديمقراطية الحقيقية. ت حماس، فالحصار من جديد"، ما ينفي عن االن
ام"، والبحث عن الوحدة، ومن السهل بعد ذلك الحجة التي يقدمها مؤيدو برنامج االنتخابات هي "االنقس

 اتهام رافضيها بتكريس االنقسام وخدمة االحتالل.
، ونذّكر أيضا  2006هنا يجدر التذكير بأننا عارضنا مشاركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي عام 

م ظل  في  السياسية  الناحية  من  مشروعيته  رغم  غزة  قطاع  في  العسكري  الحسم  ضد  ؤامرة  بموقفنا 
لتي اجتاحت  دحالن(، بجانب مشروعيته من الناحية األخالقية في ظل عمليات القتل اليومي ا  -)دايتون 

 القطاع خالل الشهور التي سبقته )أعني الحسم(. 
م مع رؤيتنا في استحالة الجمع بين السلطة والمقاومة )وجود ذلك في غزة سببه  جنذكَّر بذلك ألنه ينس 

اشر، مع التذكير بأنها مقاومة لرد عدوان، وليست لفتح معركة تحرير(، تماما  عدم وجود االحتالل المب
علينا ينبغي  عبء   كما  من  الصهاينة  أراح  الذي  السلطة  ومشروع  "أوسلو"  لبرنامج  برفضنا  نذّكر  أن 

بـ"السيناريو  اال حلها  سيناريو  يسمُّون  الصهاينة  وكان  آن،  في  واألمني  واالقتصادي  السياسي  حتالل 
 س"، فيما وصفها أحد الكتاب الصهاينة بأنها "االختراع العبقري المسمى سلطة فلسطينية".الكابو 
 شرقية. لسؤال عملية االنتخابات وما سيترتب عليها، هناك سؤال يتعلق بإجرائها في القدس اقبل 

ثم ماذا لو   ألم يقولوا مرارا بأنه ال انتخابات بدون القدس. ماذا لو رفض االحتالل إجراءها في المدينة؟
ولي كسبب للقبول، وافق؟ أال يدلُّ ذلك على أنها تصّب في مصلحته؟! وال تحدثونا هنا عن الضغط الد 

 ألنه محض نكتة سخيفة وبال معنى. 
فإ االنتخابات،  إلى  نأتي  هو كالم    ن حين  للمصالحة  عنها كمحطة  الحديث  أن  هو  يقال  أن  ينبغي  ما 

االست أجواء  في  االنتخابات  ألن  أن  عبثي،  حقيقة  من  ودعك  االنقسام،  من  مزيد  غير  تنتج  ال  قطاب 
رها ضرب من العبث، ولو خدمت مسار التحرير، لما سمح بها  الديمقراطية تحت االحتالل هي في جوه 

 الغزاة أصال.
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كانت   )القد  الماضية  المرة  في  االحتالل  2006النتخابات  خدمة  في  سلطة  تكريس  باتجاه  محطة   ،)
(، وهي سلطة تقدم للغزاة أفضل احتالل في التاريخ، بينما هو يواصل االستيطان  )تجديدها بتعبير أدق

 ى القتل واالعتقاالت ما دام يلزمه ذلك.والتهويد، وحت
د ذهب القوم إلى "أوسلو" بدعوى إنقاذ ما تبقى من األرض التي  قولك أن تتذكّر تلك المفارقة المحزنة، ف
صاعد على نحو جنوني بعد ذلك، وحين لجمته انتفاضة األقصى  يلتهمها االستيطان، فإذ باالستيطان يت 

عبثا، ويتحدى الشعب برمته، ويتآمر على عرفات، وصوال إلى   لبعض الوقت، كان محمود عباس يراها
الذين  2004إلى مساره العبثي الذي يمضي حثيثا منذ    "وراثته وإعادة "أوسلو ، ولغاية اآلن، فيما تحّول 

 " بوصفه "كرزاي فلسطين"، إلى مطّبلين له بعد ذلك!!كانوا يهجونه من "فتح
 لنأت إلى النتائج

، وكيف سّلموا "حماس" 2006رفض عباس وزمرته االعتراف بنتائج انتخابات  هل يتذّكر البعض كيف  
صالحيات، وقالوا إن أعضاء التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني، كي تبقى الغالبية    حكومة بال 

 لفتح؟! 
ن مسخرة مجلس تشريعي يمكن لالحتالل أن يعتقل كل أعضائه خالل ساعات إذا أصبح دعك هنا م

حد  وقد  خيار  مزعجا،  يؤيدون  ألنهم  وبالطبع  مرارا،  التشريعي  في  حماس  أعضاء  معظم  اعتقل  أن  ث 
 اومة.قالم

 ماذا سيحدث اآلن؟
 هل سيتغير السيناريو لو فازت "حماس"؟ 
يمنحه الغالبية، مع أن أسئلة ذلك معقدة بوجود دحالن وتياره    كال بالطبع، وإن عّول عباس على تحالف

"ف من  األكبر  الحصة  يملك  إن  الذي  للقول  دفعنا  ما  وهو  الضفة،  في  قليل  مع  غزة،  قطاع  في  تح" 
 دة.ر المصالحة بينهما وا

  ماذا لو حصلت "فتح" على الغالبية )مجتمعة مع دحالن أو بدونه(؟ ما هو مصير قاعدة المقاومة التي 
م الواحد،  الشرعي  والسالح  الواحدة  السلطة  مقولة  عباس  يستعيد  ألن  غزة؟  قطاع  في  بناؤها  تسلحا  تّم 

الشعوب الحرة في مواجهة   ت بنتائج االنتخابات؟ ألن يعني ذلك أننا سنكّرس تيه القضية بعيدا عن خيارا
ار من جديد إذا تم انتخاب  االحتالل؛ وهذه المرة بدعاوى ديمقراطية يوّجه بوصلتها تهديد المحتل بالحص

 حماس؟ 
 هل فّكر من قبلوا من "حماس" باالنتخابات بذلك كله؟ 

 البعض: ولكن ما هو الحل برأيك؟ سيسأل 
ميداني  وحدة  في  يتمثل  إنه  الوضوح.  كل  واضح  "االنتفاضة    ةالحل  أو  االحتالل،  مواجهة  خيار  على 

 الشاملة".



 تقارير ومقاالت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  ستشاراتمركز الزيتونة للدراسات واال              581                                           

المقاو  مع  أنها  تّدعي  السلطة  قيادة  كانت  الخيار،  وإذا  هذا  خلف  الجميع  يتوحد  ال  فلماذا  الشعبية،  مة 
تلك   في  االنتخابات  عن  الحديث  في  وينحصر  الفلسطيني  للشعب  كمرجعية  التحرير  بمنظمة  المتعلقة 

قرار السياسي، بينما يجري التوافق على إدارة مدنية للضفة والقطاع ال صلة لها لالداخل والخارج، وبيدها ا
 بالسياسة؟ 

عن المقاومة الشعبية، فنحن نتحدث عن مقاومة حقيقية تشتبك مع الحواجز والمستوطنين   وحين نتحدث 
وُيتوقع أن    يثون في األرض فسادا، وتقدم نموذجا نضاليا يستقطب العالم العربي وشعوبه الحرة،الذي يع

 تحظى بتعاطف الرأي العام العالمي.
)نك والخارج  الداخل  في  الوطني  المجلس  انتخابات  الشعب وحدها  ثلثي  ألن  والخارج  الداخل  في  رر 

الت منظمة  تشكيل  إلعادة  الخارج(  في  يعيشون  هي  الفلسطيني  لوائها  تحت  الجميع  وتوحيد  حرير، 
ة برئاسة ومجلس تشريعي، فهو تشويه لحقيقة الصراع مع  لالمنطقية، أما التعامل مع السلطة بوصفها دو 

الت قبل  )دولة  الحصان  أمام  للعربة  ووضع  لخدمة  العدو،  صممت  سلطة  لشروط  وخضوع  حرير(، 
 االحتالل. 

هذا الكالم ُيَرّد    ن بدون موافقة "فتح"، وهي ال توافق.سيقول البعض من حركة "حماس" إن ذلك غير ممك
ساءلة من أمسك بإدارة شؤون "حماس" في الضفة الغربية منذ أكثر من عقد، معليه بأمرين. األول هو  

 يتواصل مع األسف، وهو ذاته من دفع نحو الموافقة على االنتخابات. ونتيجة أدائه الكارثي، والذي
ة الجماعية للحركة، ولـ"الجهاد" وللجبهة الشعبية ومن يقبل بخيارها، والتي كان  أما الثاني فهو المسؤولي

نبغي عليها أن تبادر إلى طرح مشروع جديد للساحة الفلسطينية يتلخص في إدارة )توافقية( غير سياسية  ي
يد أو لقطاع والضفة، وإطالق مقاومة شاملة في كل األرض الفلسطينية عنوانها طرد االحتالل من دون قل

أراضي   من  مرجعي67شرط  إنشاء  على  العمل  لذلك  وتبعا  شامل،  لتحرير  كمقدمة  لمنظمة    ة،  بديلة 
سها بمرور الوقت التحرير تقبل بهذا المسار، بالفصائل إياها ومن يقبل من "فتح" والمستقلين، ويتم تكري

ة فارغة ملحقة بسلطة  عبر الوقائع على األرض، ال سيما أن المنظمة لم تعد في عهد عباس سوى هيكلي
 خادمة لالحتالل.

أوانه   مضى  قد  الكالم  هذا  بأن  سيرّد  منذ  بولمن  نردده  بأننا  سنذّكره  االنتخابات؛  على  حماس  موافقة 
 ونتائجه الكارثية. سنوات طويلة، حين تبدى العبث في مسار عباس، 

االنتخابات   أجريت  سواًء  المبدأ،  حيث  من  نتحدث  إننا  القول  تعّطلت بقي  وهذه    أم  آلخر،  أو  لسبب 
ي هذه المرحلة الخطيرة، وتهّرب عباس من  فالسطور تبدو عابرة للحدث، وتذكيرا بواقع الحال الفلسطيني  
ي تهدد بحلول مؤقتة تتحّول إلى دائمة بحكم  استحقاق المقاومة، ال سيما بعد موجة التطبيع األخيرة، والت

 على األرض؛ وإن رفضه بالكالم.  األمر الواقع، وهو المسار الذي يسانده نهج عباس
 15/1/2021، "21موقع "عربي 
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 محمود الحنفي ... د. غياب ضمانات قضائية ودولية وإقليمية لسطينية في ظلّ فإجراء االنتخابات ال
الوطنية   السلطة  رئيس  بتاريخ  أصدر  ديسمبر    30الفلسطينية  األول/  بشأن 2020كانون  قرارات  عدة   ،

القضائية ونشرت ف  بتاريخ  السلطة  الفلسطينية،  الرسمية  الجريدة  يناير    11ي  الثاني/  ، هذه 2021كانون 
( لسنة  1، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة  40ات متمثلة بــالقرار بقانون رقم )ر القرا

بقانون رقم ) 2002 بقانون رق2020( لسنة  39، والقرار  النظامية، والقرار  (  41م )، بشأن تشكيل المحاكم 
 ، بشأن المحاكم اإلدارية.2020لسنة 

لقضائية، وإحالة ستة قضاة للتقاعد القسري المبكر وترقية آخرين.  اأبرز تلك القرارات هو قانون السلطة  
البداية إلى قضاة استئناف، وكذلك القانون بإحالة ستة قضاة إلى  وكذلك القانون بترقية عدد من قضاة  

 نسيب من مجلس القضاء األعلى االنتقالي. التقاعد المبكر بناًء على ت
مرأة داخل القوائم االنتخابية، بحيث تزداد نسبة مشاركة المرأة  لينص أحد القوانين على تعديل في ترتيب ا

 في المئة.  26رب في المجلس التشريعي لتصل إلى ما يقا
الرئي إصدار  قبل  القضائي  بالنظام  المتعلقة  )القوانين(  القرارات  تلك  إجراء وجاءت  مرسوم  عباس  س 

ل األهداف من تلك القرارات التي أعطت و االنتخابات العامة؛ األمر الذي أثار العديد من التساؤالت ح
  عن تعطيل السلطة التشريعية. السلطة التنفيذية صالحيات واسعة تتعلق بالسلطة القضائية، فضال

واالنتخابي إلى قسمين، قسم يعالج موضوع    ينقسم هذا المقال الخاص بالقرارات المتعلقة بالنظام القضائي 
 من حيث المضمون:  المالحظات من حيث الشكل، وقسم يعالجها

 من حيث الشكل:
نقابة المحامين أو ال  -1 يتم التشاور قبل إصدار هذه القرارات مع  القانون وكذلك لم  عاملين في مجال 

 القضاة أو الكادرات األكاديمية.
المنظ  -2 التشاور مع  يتم  القضائية  لم  السلطة  التغول على  التي سجلت اعتراضها على  الحقوقية  مات 

 قة موقف بهذا الخصوص. ر والتي قدمت و 
 لم يتم التشاور مع الفصائل الفلسطينية خصوصا حركة حماس.  -3
المنظمات    -4 )ترى  رقم  الفلسطيني  القضائية  السلطة  قانون  أن  القانونيون  والخبراء  لسنة 1الحقوقية   )

وص صمن أفضل تشريعات القضاء في المنطقة العربية. والمشكلة هي في التطبيق األمين لن يعد    2002
 هذا القانون، وأن اإلرادة السياسية لدى السلطة الفلسطينية غير متوفرة إلعمال هذه النصوص.

إجراء أي تعديل على قانون السلطة القضائية يجب أن يكون من خالل برلمان منتخب بشكل    إن   -5
 طي. ديمقرا

ا  -6 عباس  الرئيس محمود  يمنح  )الدستور(  الفلسطيني  األساسي  القانون  أن  إصدار  لصحيح  في  حق 
أجيل، إال أن  قرارات بقوة القوانين في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي، ووجود "ضرورة" ال تحتمل الت



 تقارير ومقاالت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  ستشاراتمركز الزيتونة للدراسات واال              583                                           

توجد ضرو  أنه ال  كما  يفعل،  لم  وهو  التشريعي  المجلس  دعوة  في  الحق  يملك  تجعله  الرئيس  ملحة  رة 
 يمارس هذا الحق.

 انون( يعتبر تعديا على صالحية السلطة التشريعية.ق 200إن إصدار قرارات بقوة قانون )التي بلغت  -7
للمؤسسا  -8 الشرعية  القرارات في ظل ضمور  أكثر من عشر سنوات تأتي هذه  بعد مضي  القائمة  ت 

 يئة المناخيات. على عمرها دون تجديد، وهي تحتاج مزيدا من النقاش لته
بقانون بهذه الظروف، وفي ظل األجواء اإليجابي القرارات  بإنهاء االنقسام وإجراء   ةإن صدور  المرتبطة 

ا االنتظار إلجراء  وعدم  والرئاسية،  التشريعية  العامة  هذه االنتخابات  منتخب،  برلمان  ووجود  النتخابات 
ب ما  والقضائي  السياسي  االنقسام  حالة  من  تزيد  هذه  القرارات  بأن  الشعور  ويمنح  والقطاع،  الضفة  ين 

 ير من جوانبها. ث الخطوات جاءت متسرعة وغير منطقية في ك
 من حيث المضمون:

 النظام األساسي الفلسطيني والمشاركة السياسية 
ا القانون  نصوص  مصدر جاءت  الشعب  أن  مؤكدة  الفلسطيني  السياسي  النظام  تنظم  التي  ألساسي 

)المادة   وأن  2السلطات  التعددية  (،  على  يعتمد  نيابي  ديمقراطي  نظام  هو  يقيمه  الذي  الحكم  نظام 
(، وأن جميع السلطات واألجهزة والهيئات والمؤسسات واألشخاص يخضعون  5حزبية )المادة  لالسياسية وا

 (.6 للقانون )المادة
على تجاوز   • هل تم التفاهم بين الفصائل السياسية على النقاط الخالفية الجوهرية؟ وهل تم االتفاق

 النظام األساسي في هذه المرحلة؟
رام هللا التي استحوذت على قرار المحكمة الدستورية لن تطلب    • من يضمن أن السلطة الفلسطينية في
االن  نتائج  إلغاء  الدستورية  المحكمة  هناك  من  أن  مسمى  تحت  صالحها،  غير  في  جاءت  إذا  تخابات 

 مخالفات دستورية؟ 
الرئاسي   المرسوم  لعام  • إن  باالنتخابات )تشريعية ورئاسية ومجلس وطني  ( استند على  2021الخاص 

( قضائية، وهذا هو القرار الخاص بحل المجلس التشريعي،  3( لسنة )10كمة الدستورية رقم )حقرار الم
تشريعي ال يحق له إصدار أي قانون يتعلق باالنتخابات، كما ال يحق له القيام بأي عملية  وعليه فإن ال

 ية وال يكون ألعضائه حاليا أي صفة. رقاب
 أي قانون انتخابي سوف يطبق؟ 

عل الموافقة  أي   ىإن  التساؤل عن  يثير  الوطني  المجلس  وكذلك  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  إجراء 
لالنتخاب ست التشريعي  قانون  المجلس  أقره  الذي  العامة  االنتخابات  قانون  لدينا  االنتخابات، حيث  جرى 

 .2007( من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتعديله سنة 1والقرار رقم )، 2005سنة 
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الماد  عام  26)  ة•  التشريعي  المجلس  أقره  الذي  القانون  من  حق    2005(  للفلسطينيين  أن  على  تنص 
اة السياسية أفرادا وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحق في التصويت والترشيح  المشاركة في الحي

 كأفراد الختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقا للقانون.  في االنتخابات 
الذي أصدره السيد محمود عباس ألغى هذا الحق بالمخالفة للقانون األساسي،  2007رار بقانون لسنة ق• ال

 نصت المادة الرابعة منه على أن الترشح فقط بنظام القائمة االنتخابية.حيث 
ال بقانون سنة  • كذلك قرار رئيس  لرئاسة    2007سلطة  الترشح  لقبول  باشتراطه  األساسي  القانون  خالف 

لعام  طالسل ثم عدل  التحرير.  بمنظمة  المترشح  يلتزم  أن  التشريعي  المجلس  ولعضوية  ليقتصر    2021ة 
ن يلتزم رئيس السلطة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، في حين يلتزم أعضاء المجلس  األمر على أ

 عي بالنظام األساسي الفلسطيني.التشري
ا به  التزمت  بما  االلتزام  يعني  األمر  هذا  فهل  التي  ل•  السياسية  االلتزامات  منظمة من سياسات، ومنها 

 فرضتها أوسلو والتزامات أخرى عديدة؟ 
الخاص بالرئيس يحول النظام السياسي الفلسطيني إلى ما يشبه نظام الحزب الواحد، أي أن   • هذا الشرط

 الرئيس من حركة فتح.  يكون 
خامسة من القانون األساسي التي اعتمدت ل( حكم المادة ا2021، أو  2007• تناقض هذه القرارات )سواء  

 ني.التعددية السياسية كأساس للنظام الديمقراطي النيابي الفلسطي
 هل سوف يشكل الفائز باالنتخابات الحكومة؟ 

، ولم يقيد صراحة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في  ( من القانون األساسي عاما45جاء نص المادة )
اعد الديمقراطية النيابية التي تعطي الحزب الفائز بأغلبية المقاعد النيابية الحق  و اختياره لرئيس الوزراء بق

الحكومة تشكيل  )في  المادة  إن عبارة  ويكلفه  45.  الوزراء  الوطنية رئيس  السلطة  "يختار رئيس  تقول:   )
الد بتشكيل حكو  المنطق  إعمال  االتفاق على  سيتم  فهل  استقالته..".  يقبل  أو  يقيله  أن  وله  مقراطي  يمته 

 النيابي في أن يقوم الحائز ألغلبية النواب المنتخبين بتشكيل الحكومة؟ 
تفاق عليه بين فتح وحماس.. من سيقوم بتشكيل الحكومة، هل هو الفائز بأغلبية  ثمة غموض فيما تم اال

 لس التشريعي؟ وهل سوف تشكل هذه مسألة خالف بعد اليوم التالي لالنتخابات؟ النواب في المج
 يشارك قضاة قطاع غزة في البت في الطعون االنتخابية؟  فهل سو 

بات العامة وكذلك قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  بشأن االنتخا  2005( لسنة  9وفقا للقانون رقم )
( االنتخابات رقم  لنظام  ل1بقانون  بالنظر في    2007سنة  (  السابق، أعطي االختصاص  للقانون  المعدل 

حكمة واحدة هي محكمة قضايا االنتخابات التي تشكل بمرسوم من رئيس السلطة  مالطعون االنتخابية ل
 يسها، حيث نصت على اآلتي: من تسعة أشخاص بمن فيهم رئ
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ية قضاة بناء على تنسيب من  "بمقتضى مرسوم رئاسي تشكل محكمة قضايا االنتخابات من رئيس وثمان
 مجلس القضاء األعلى". 

: "تنعقد المحكمة بحضور ثالثة  2007س السلطة الفلسطينية بقانون لعام  ي( من قرار رئ21ووفقا للمادة )
الهامة القضايا  يقرر رئيس    من قضاتها، وفي  األقل حسبما  بهيئة مكونة من خمسة قضاة على  تنعقد 

 المحكمة ذلك". 
 هرية في هذا الخصوص:ثمة مالحظات جو 

الشروط الواجب توفرها فيه، فهل    ث • ثمة غموض في النص أعاله فيما يتعلق برئيس المحكمة من حي
ن األمر متروك لرئيس السلطة المقصود أن األمر متروك لمجلس القضاء األعلى لينّسب من يشاء، أو أ

 الوطنية الفلسطينية ليعين من يشاء. 
( للمادة  وفقا  ال21•  فإن  بهيئة  (  تنعقد  الهامة(  القضايا  ماهية  تحديد  )دون  الهامة  القضايا  في  محكمة 

لعقدها في غزة؟  ممكونة   إمكانية  هناك  فهل  المحكمة.  يقرر رئيس  األقل حسبما  ن خمسة قضاة على 
 قضاة من محاكم غزة في عضوية المحكمة؟ وهل هناك قبول ب

محكمة بهيئة مكونة من خمسة قضاة على األقل.  (، في القضايا الهامة تنعقد ال21• وفقا لنص المادة )
للنظر في القضايا وجاهيا مع الذين يتقدمون بطعون؟ عمليا ال    ةهل تمكن إتاحة الفرصة لعقدها في غز 

 من قضاة محكمة قضايا االنتخابات يقيمون في قطاع غزة. يمكن ذلك إال إذا توفر وجود خمسة قضاة
من   مكونة  محكمة  تشكيل  يمكن  بينهم  قاض  11•  من  يكون  وأن  األقل،  على  االستئناف  قضاة  من  يا 

من بينهم نائبا لرئيس المحكمة يترأس جلسات هيئة المحكمة التي تنعقد   خمسة يقيمون في غزة، ويسمى
 طاع غزة )رأي الدكتور أحمد الخالدي(. هناك في القضايا المرفوعة في ق

 خابية ونتائجها؟ هل توجد ضمانات دولية وإقليمية لحماية العملية االنت
وا المنطقة  في  وصحية  واقتصادية  وأمنية  سياسية  اضطرابات  توجد  إجراء ل•  ضمان  تجعل  قد  عالم 
 االنتخابات مسألة صعبة، فضال عن ضمان التعامل مع الجهة الفائزة فيها. 

م بالعملية  •  الشروع  قبل  الضمانات  هذه  عن  للبحث  وعربية  دولية  دبلوماسية  حملة  إجراء  المهم  ن 
 المصير.  نتخابية، حملة تؤكد على الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني ال سيما حقه في تقريراال

ة المشروع  • من المهم االستفادة من أجواء المصالحة الخليجية لتعزيز العالقات مع الدول العربية لحماي
 الوطني الفلسطيني، ومنه ضمان نجاح االنتخابات والتعامل مع الجهة الفائزة فيها. 

 الفلسطيني؟  هل يمكن أن يشارك الالجئون في لبنان وسوريا واألردن في انتخابات المجلس الوطني
كل  يمثل  أنه  المفترض  من  الذي  الفلسطيني  الوطني  المجلس  بين  الالجئين  بقضية  خلط مضر    هناك 

قرا في  يشارك  ال  التي  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وبين  الشتات،  وفي  الداخل  في  رها  الفلسطينيين 
المجلس التشريعي    ءالسياسي سوى فلسطينيي الضفة وغزة والقدس. وإذا كان من الممكن أن يكون أعضا
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المجل بقية مؤسسات  بين  الدمج  يتم  أن  يجوز  الفلسطيني، فال  الوطني  المجلس  الوطني  أعضاء في  س 
 الفلسطيني في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. 

أ العليا  الوطنية  المصلحة  من  اللجنة  إن  وبين  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  بين  الفصل  يتم  ن 
 التحرير الفلسطينية.  التنفيذية لمنظمة

الفلسط السلطة  قيادة  على  أوسلو  اتفاق  فرضها  التي  واألمنية  السياسية  القيود  األراضي  إن  في  ينية 
الشتات في خطابهم وأدائهم  الفلسطينية المحتلة ال تتناسب مع الهامش الواسع الذي يحتاجه الالجئون في  

 السياسي. 
 ؟تهل تساعد أجواء كورونا على إجراء االنتخابا

• في ظل تعاظم خطر جائحة كورونا على مستوى العالم، ُيطرح تحد كبير: كيف ستجرى االنتخابات  
لمواجهة في ظل   والصحية  المالية  اإلمكانات  تمتلك من  الفلسطينية  السلطة  الفتاكة؟ وهل  الجائحة  هذا 

المواطنين؟ بين  التباعد  عدم  عن  الناجمة  المحدقة  المخاطر  عن  وماذا  الجائحة؟  وسائل    هذه  ثمة  هل 
 أخرى يمكن اللجوء إليها؟ 

 )بحسب النظام األساسي الفلسطيني(؟ • هل سوف تجري االنتخابات عن طريق االقتراع السري والمباشر 
لوسائل الفنية الكافية؟ وهل يمتلك المواطنون  • فيما لو اعتمدت طريقة التصويت اإللكتروني، هل تتوفر ا

 الخبرة والمعرفة الكافية لذلك؟
ماذا عن فلسطينيي الشتات بهذا الخصوص؟ هل توجد قائمة بيانات حول الناخبين؟ وماذا عن الدول  و •  

تمتنع أساسا عن إجراء انتخابات للمجلس الوطني خصوصا في األردن؟ وعمليا ال توجد لدى   التي قد 
الفلمؤسسا الالجئين  عن  وكافية  علمية  بيانات  قوائم  الهشة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  في  ست  طينيين 

 الشتات، إال في أضيق الحدود. 
العق الكثير من  التساؤالت  إن قرار إجراء االنتخابات جاء متسرعا ودونه  الدستورية والسياسية. وإن  بات 

الحوار الجاد والمسؤول حول آليات إنجاح االنتخابات  الواردة في هذا المقال، تفرض على القوى السياسية  
 كاستحقاق وطني كبير.

 17/1/2021، "21ربيع"موقع 
 

 منير شفيق ... فلسطين: انتخابات وانقسام أم مقاومة وانتفاضة؟
من الشهر الجاري مراسيم تنظيم انتخابات للمجلس التشريعي نهاية   14عباس في    أصدر الرئيس محمود 

 لرئاسة في نهاية يوليو/تموز. أيار، وا مايو/
آب. وفي   تحرير الفلسطينية في نهاية أغسطس/لعلى أن يتم استكمال تشكيل المجلس الوطني لمنظمة ا

 لى عقد جلسة للمجلس الوطني في رام هللا. هذا السياق، فقد دعا سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني إ
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لفلسطينية” بأن “جميع الفصائل اتفقت على إجراء  وصّرح حنا ناصر رئيس “لجنة االنتخابات المركزية ا
القاهرة الحقًا الشهر الجاري، وذلك لبحث بعض التفاصيل “الضرورية    االنتخابات، وستعقد اجتماعًا في

“ أن  وأكد  باالنتخابات”.  تكون  المتعلقة  لن  طبعًا  والقائمة”.  النسبية  قاعدة  على  ستجري  االنتخابات 
الفلسطيني   للكل  ر  االنتخابات  ُيظهِّ قد  عقده  المزمع  القاهرة  ولقاء  الشتات.  في  الفلسطينيين  يشمل  بما 

 ن الخالفات. مالعديد 
. ومعنى  وقد سبق وأعلن جبريل الرجوب أن االنتخابات ستكون توافقية )محاصصة( ال انتخابات مغالبة

كما رأينا في تجربة    أن تكون “توافقية” أي ضمان غلبة فتح وأنصارها الخّلص، وإاّل فلن ترى النور أبدًا.
م لها، وانتهت باالنقسام. فكل انتخابات التي تمت بالمغالبة في مصلحة حماس ولم ُيسلَّ   2006انتخابات  

 فلسطينية بالمغالبة تذهب إلى انقسام، بالضرورة. 
ة رفضت الدول الغربية والعربية حينها االعتراف بنتيجة فوز حماس باالنتخابات، أو إدانة ما  وبالمناسب

أن يتصور  من  كل  ولينتبه  للتذكير.  فقط  هذا  طبعًا  دواليبها.  في  العصي  وضع  من  بإمكان   حدث 
ر الزوايا انتخابات نزيهة أن تفرز قيادة ُيعترف بها، تكون معارضة التفاق أوسلو، ولو اتبعت سياسة تدوي

 حتى حافة الهاوية. 
 حول المجلس التشريعي 

ستُ  االنتخابات  أن  يظّن  من  هناك  أي بالتأكيد  تشريعي،  مجلس  رأسها  على  فلسطينية  ديمقراطية  ي  رسِّ
ينسون  ولكن هؤالء  لعام    برلمان.  التشريعي  المجلس  محمود    2006تجربة  نفسه  الفلسطيني  الرئيس  مع 

لن يكون مصيره كمصير الذي سبقه. فالمجلس   2021ريعي لعام  عباس، فيحسبون أن انتخاب مجلس تش
حمود عباس، سيصدر قرار من “المحكمة العليا” بحله غير مأسوف  التشريعي الذي ال يأتي على قياس م

 ابات تشريعية قادمة. خ عليه، مع وعٍد بانت
! وهذا حال من يجّرب يا لتجربة المجلس التشريعي القادم! إذا جرت انتخابات، فكم ستكون مريرة وقاسية

 المجرَّب. 
 حول انتخابات الرئاسة 

واضح أنه  الرئيس محمود عباس  مزايا  مع كل    من  للرئاسة  ممارسته  في  وواضح  القادمة،  سياسته  في 
مح كان  ولو  فتح،  في  مع بّ معارض  الجديدة،  الشرعية  نيل  بعد  الرئاسي،  وتعامله  الموت.  حتى  له  ًا 

لى تذكير أو نبش في الماضي، ألن تجربة لقاء األمناء العاّمين في الفصائل واضح أيضًا، وال يحتاج إ
 بعدها، ما زال حّيًا كما لو حدث البارحة. بيروت ورام هللا، وما حدث 

“يحزر”،   ال  أن  أحد  حّق  من  ليس  جّدد  ألذلك  ما  إذا  غدًا،  عباس  محمود  الرئيس  يخبئه  بما  يتنبأ  ي 
 ه وشرعيته” على مدى سنين عديدة. شرعيته. ولم يعد يحمل لقب “المنتهية رئاست 
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 المجلس الوطني
الدعوة مرسوم  في  ورد  ما  القارئ  عزيزي  الوطني   الحظ  المجلس  تشكيل  “استكمال  االنتخابات:  إلى 

حظ بعده دعوة سليم الزعنون إلى عقد دورة للمجلس الوطني في رام هللا، اللمنظمة التحرير الفلسطينية”. و 
 كان يدور حول “انتخابات مجلس وطني” ال مجرد استكمال.الحقًا. وَتذكَّر أن الكالم 

ات المركزية الفلسطينية ال تملك صالحيات تمتد إلى المجلس وقد صرح حنا ناصر بأن “لجنة االنتخاب
ه ألن  )طبعًا  الداخلي ذ الوطني”  والنظام  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  وشأن  رئيسه  شأن  من  ا 

 من النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.  5ه مرسوم للبند للمنظمة(. وهذا ما أشار إلي
إلى ألمح  قد  ناصر  حنا  تتشكل    وكان  لم  التحرير  لمنظمة  الوطنية  المجالس  أن  األولى  نقطتين: 

 قطة الثانية أن ليس هنالك قائمة أو سجل أو “داتا” للناخبين خارج فلسطين. نباالنتخابات. وال
لفلسطينيي  وبالمناسبة، كان على مجمو  القائمة  تلك  ُيحضروا  أن  العامة  لالنتخابات  المتحمسين  عة من 

ود عباس وحنا ناصر، ولكن “التقصير” لم يكن بسبب الغفلة، بل العجز، وشبه الخارج، ليحرجوا محم
 “الوصول المحترم” حتى إلى جزء من تلك القائمة. ةاستحال

إن   وطنيًا،  مجلسًا  انتظروا  األحوال،  أحسن  في  من  يعني  لجنة  قَِّبل  من  مختارًا  معيَّنًا  الدور،  جاءه 
 حتى اليوم. 1969الفصائل ليتكرر موقف فتح التاريخي منذ 

و في األدق تحديد األولوية: أهي  أطبعًا كل هذه المأساة )التراجيديا( سببها “التغميس” خارج الصحن،  
توافق   إلى  يحتاج  وهذا  الفلسطيني؟  البيت  ترتيب  إعادة  أم  االحتالل  المصالحة،  مواجهة  أم  وانتخابات، 

 استراتيجية مقاومة شعبية وانتفاضة؟ واالستيطان؟ وهذا يحتاج بدوره إلى تشكيل وحدة وطنية وتبني 
)استرا  سياسة  سياستين:  بين  الخيار  وحسم  سياسة  تهذا  أم  الدولتين،  وحّل  والمفاوضات  التسوية  يجية( 
 ل وتفكيك المستوطنات بال قيد أو شرط؟ )استراتيجية( المقاومة واالنتفاضة لدحر االحتال

جل الوصول إلى حّل الدولتين، وفشلت فشاًل  لقد جرت سياسة التسوية والمفاوضات والتنسيق األمني أل
أوسلو، فيما السياسة األخرى طريقها واضح، وإحراز نصر فيها    متواصاًل على مدى تجربة ربع قرن بعد 

 راجح. 
إط أولويتها  تجعل  وطنية  وحدة  قابلين  إنها  بسيطين  هدفين  شاملة تحت  وانتفاضية  مقاومة شعبية،  الق 

معادية أن تحاّج ضدهما: إنهما دحر االحتالل وتفكيك المستوطنات من    للتحقيق، وال تستطيع دولة حتى
 الغربية، بال قيد أو شرط. ةالقدس والضف

وي ُيكافأ  أن  لمرتكبهما  وليس  حرب،  جريمة  واالستيطان  شرعي  غير  أن فاالحتالل  فعليه  مقاباًل،  طلب 
 ينسحب باعتباره مجرمًا منتهكًا للقانون الدولي. 

ب نجعل  أن  السياسي  فالمطلوب  فالثمن  والتراجع،  االنسحاب  أكثر من  قاء االحتالل واالستيطان مكلفين 
مادي الذي سُيدفع في حالة انتقال الشعب إلى االنتفاضة الشاملة، سيكون باهظًا، ليس على الكيان  لوا
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العربية الصه الجماهير  غضب  أمام  الهرولة،  ودول  وأوروبا  أمريكا  على  أيضًا  بل  فحسب،  يوني 
مشاهواإلسال السابقتين  االنتفاضتين  في  كما  تتكرر  حين  وذلك  العالمي،  العاّم  والرأي  البطولة   د مية 

 والتضحيات الشعبية الفلسطينية، مقابل جرائم االحتالل وانكشافه على حقيقته المتوحشة.
عربيًا    قضية معها،  التعاطف  ينقص  وال  هللا،  بإذن  منتصرة،  واستراتيجيتها  عادلة،  قضية  االنتفاضة 

الشوارع في مواجهة شجاعة    وإسالميًا وعالميًا، إاّل نزول األطفال والشباب والشابات والنساء والشيوخ، إلى
 مصممة طويلة نفس ضد قوات االحتالل والمستوطنين. 

مرحلة اإلعداد لتحرير فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر، أو ننقسم    وبهذا، وبعد هذا، ندخل في
 ونختلف عليه. 

 18/1/2021، الصفصافموقع 
 

 فوزي قاسمأنيس . . دأ... الدعوة إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية
تشريعية 15/1/2021بتاريخ   انتخابات  إلجراء  الدعوة  بشأن  مرسومًا  عباس  محمود  الرئيس  أصدر   ،  

التشريع للمجلس  انتخابات  تجري  بحيث  وبالتتابع  وطني،  المجلس  عضوية  واستكمال  في  ورئاسية  ي 
في  22/5/2021 فلسطين«  دولة  »لرئيس  انتخابات  وتجري  تش  31/7/2021،  الم»ويستكمل  جلس كيل 

 «.31/8/2021الوطني الفلسطيني في 
تتعل مالحظة  تسجيل  من  البد  الرئاسي،  المرسوم  هذا  مناقشة  القانونية  وقبل  نظره  ووجهة  بالكاتب  ق 

ا األراضي  في  يجري  أو سوف  يجري  ما  أن  من  من  والسياسية،  أوسلو  تحت مظلة  المحتلة  لفلسطينية 
  1949بطالنًا مطلقًا ومخالفه التفاقيات جنيف لعام  باطله    انتخابات أو اتفاقيات هي إجراءات وتصرفات 

لمخالف سياسيًا  وضارة  اإلنساني،  الدولي  األساسي  وللقانون  وللقانون  الفلسطيني  الوطني  للميثاق  تها 
 للمنظمة.

ال   يلي  ما  في  أتناوله  فيها  وما  وقعت  التي  المثالب  أبين  لكي  أتناوله  ولكني  أعاله،  التحفظ  في  يقدح 
 ينية وأن ما تدعو إليه يناقض بعضه بعضًا.الفلسط القياده

 االنتخابات في اإلطار القانوني الفلسطيني القائم  -أوالً 
 في القانون األساسي  -أ

فاسد على أي حال ألنه إطار  القائم )وهو  القانوني  تّم تشريعه حسب مواصفات سلطة    ضمن اإلطار 
، والذي 2003ذي وضع موضع التنفيذ في عام  اسي« الالقانون األس "االحتالل( فإننا نتحدث عما يسمى بـ

( منه أن المشاركة في الحياة  26المادة )  من أدوات تداول السلطة، وقد ورد في  كأداة شّرع لالنتخابات  
ات، بما في ذلك حق تشكيل األحزاب والنقابات والجمعيات،  السياسية حق لكل الفلسطينيين أفرادًا وجماع

( 34)  المادةار ممثلين عنهم طبقًا لما يقرره قانون االنتخاب. وتنص  ت الختيولهم حق الترشح والتصوي
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ه الفلسطيني«  »الشعب  أن  على  يتم منه  وكذلك  ومباشرًا،  عامًا  انتخابًا  السلطة  رئيس  ينتخب  الذي  و 
 (.48التشريعي بموجب المادة )انتخاب أعضاء المجلس 

 في قوانين االنتخابات -ب
  1995( لسنة  15، بموجب القانون رقم )1996تفاقيات أوسلو في عام  في ظل اجرت االنتخابات األولى  

. وقد حدد القانون أن لكل فلسطيني  7/12/1995در في غزة في  بشأن االنتخابات الفلسطينية والذي ص
الغربية وقطاع غزة حق االنتخاب، ونصت  أو فلسطينية »مقيم« في الض ( منه أن يجري  2)  المادة فة 

 عضوا. 83أعضاء المجلس التشريعي في وقت واحد. وكان عدد األعضاء لسلطة و انتخاب رئيس ا
الق بموجب  الثانية  االنتخابات  )وجرت  رقم  لسنة  9انون  األول   2005(  التشريعي  المجلس  أصدره  الذي 

( منه على أن يتم  2. ويؤكد هذا القانون في المادة ) 1995حّل محل قانون  ، والذي  18/6/2005بتاريخ  
أعضاء المجلس التشريعي في آن واحد، وابتدع القانون النظام االنتخابي المختلط، أي  لرئيس و انتخاب ا

وقد زيد (  3نسبية ونظام القوائم، واعتبار األراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحده )المادة  نظام األكثرية ال
 عضوًا.  132عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 

ا القانون جرت  هذا  من  2006  نتخابات وعلى ضوء  فيها  التشريعي  المجلس  أعضاء  معظم  فاز  الذي   ،
وهنا تدّخل الحاكم العسكري اإلسرائيلي وسجن وطارد   أو المؤيدين لها.  األنصارجانب حماس و/ أو من  

المجلس من عقد جلساته على نحو منتظم، وبالتالي لم يصدر عنه أي    الغالبية العظمى منهم، ولم يتمكن 
 ل.تشريعات ذات با

يكن هناك مجلس 2/9/2007ريخ  وبتا لم  الثالث وذلك بمرسوم رئاسي، حيث  قانون االنتخابات  ، صدر 
( من القانون األساسي يحق للرئيس »في حاالت الضرورة القصوى  43ره. وحسب المادة )تشريعي إلصدا

الضرورات«  ما هي »  2007ال تحتمل التأخير إصدار قرارات لها قوة القانون« ولم يبين لنا قانون الـ  التي
 التي أوجبت إصدار ذلك القانون. 

المادة   في  استحدث  أنه  القانون  هذا  على  يلحظ  ما  أهم  رئيس    36/5ومن  لمنصب  الترشح  في  شرطًا 
الفلسطينية،   التحرير  بمنظمة  »يلتزم  أن  وهو  للشعب  السلطة،  والوحيد  الشرعي  الممثل  باعتبارها 

لقانون األساسي«. كما استحدث القانون كذلك في المادة  أحكام االفلسطيني، وبوثيقة إعالن االستقالل وب
وهو الشرط المشار إليه أعاله. ومن المهم مالحظة  شرطًا في عضوية المرشح للمجلس التشريعي    45/6

 .2005ات الصادر عام أن هذا القانون ألغى قانون االنتخاب 
ب االنتخابات  بإجراء  مرسومًا  الرئيس  إعالن  قبل  فوجئنا  صلقد  )يومين  رقم  بقانون  قرار  لسنة 1دور   )

العامة، ومن أهم ما ورد في   بشأن االنتخابات   2007، وذلك لتعديل القرار بالقانون الصادر عام  2021
ى أن »تستبدل عبارتا السلطة الوطنية، رئيس  ( منه تنص عل2هذا القرار في القانون األخير أن المادة )

القاالوطنيةالسلطة   في  وردت  أينما  األ «  عام  نون  بقانون  القرار  )أي  »دولة  2007صلي  بعبارتي   )
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لى أن »يصدر رئيس دولة فلسطين… مرسومًا ( منه ع3فلسطين، رئيس دولة فلسطين«. وتنص المادة )
قبل أشهر  ثالثة  تقل عن  ال  مدة  التشريعي،    رئاسيًا، خالل  المجلس  والية  أو  واليته،  مدة  انتهاء  تاريخ 

 اسية وتشريعية«. ابات رئيدعو فيه إلى إجراء انتخ
 في المناقشة القانونية  -ثانياً 

 في الشكل  -أ
أسا صفة  على  بدايًة  التأكيد  المهم  الذاتي  من  الحكم  سلطة  عن  تصدر  التي  التشريعات  في  سية 

محدد، وعلى عجله، وبدون تدقيق، وال تصدر أحيانًا بلسان عربي  الفلسطينية، أنها تصدر على مقاٍس  
عل وللتدليل  ذ مبين.  صحة  إلجراء ى  الرئيس  عن  الصادر  فالمرسوم  أمثلة،  مجرد  أمثلة،  نورد  لك، 

في   وورد  رقم،  بدون  والنظام  االنتخابات صدر  للسلطة  األساسي  القانون  يسمى  ما  بين  خلط  الديباجة 
التحرير،   قانون االنتخابات رقم )األساسي لمنظمة  إلى  لم ترد   2007( لسنة  1كما وردت اإلشارة  بينما 

 2021( لسنة  1( من القرار بقانون رقم )2، وأن المادة )2021( لسنة  1لتعديل بالقانون رقم )ة إلى ااإلشار 
أ على  نص  نصت  وهذا  فلسطين«.  دولة  رئيس  فلسطين،  دولة  بعبارتي  السلطة…  عبارتا  »تستبدل  ن 

عبارتي  ًة، إذ كان يجب أن يرد على أن تستبدل عبارتا دولة فلسطين، رئيس دولة فلسطين »ب خاطئ لغ
المادة ) يلحظ أن  السلطة، كما  المتروك، وهي هنا  يلحق  الباء  القانون  7السلطة« ذلك أن حرف  ( من 

ع )نصت  المادة  تعديل  )33لى  المادة  نصت  بينما   )8( المادة  تعديل  على  الترتيب 32(  وكان حسن   ) 
 وعدم التبصر.  العجلةيقتضي العكس، ما يدل على 

 في الموضوع  -ب
تجري انتخابات الرئاسة والعضوية في "على أن  2005وعام  1995الصادرة عام تخابات نصت قوانين االن

واح آن  في  التشريعي  الذي  المجلس  فما  التشريعات.  من  العظمى  الغالبية  في  يرد  التزامن  وشرط  د« 
ذلك منفردًا، وما الذي اضطر حركة حماس للتخلي عن مطلبها األساسي وتنازلت    اضطر الرئيس لتغيير 

إ االعن  )جراء  رقم  القانون  أن  للنظر  الالفت  ومن  التزامن؟  من  بداًل  بالتتابع  لعام  1نتخابات   )2007 
لم يصدرا عن سلطة تشريعية، بل صدرا عن رئيس السلطة بدون أن نجد    2021( لعام  1)  والقانون رقم

)المب المادة  عليه  نصت  الذي  »ال  43رر  التي  الضرورة  حالة  وهي  األساسي،  القانون  من  تحتمل  ( 
تحتمل  ا ال  التي  الضرورة  الحالة  هذه  غياب  حالة  وفي  استثنائية،  سلطة  الرئيس  تمنح  التي  لتأخير« 

صالحيات  ر، يكون التشريع الرئاسي مصابا بالفساد ألن في ذلك افتئات من السلطة التنفيذية على  التأخي
رة هو المصلحة العامة،  ط الضرو السلطة التشريعية. وليس بمكنة السلطة التنفيذية التذرع بالضرورة، ومنا

تدح الحال  ظروف  إن  التنفيذية؟  السلطة  بها  تذرعت  التي  العامة  المصلحة  هي  ذرائع.  فما  أي  ض 
  2021الرئاسي الصادر عام  إلى القرار    2007فاالنتظار الذي امتّد منذ صدور القرار الرئاسي في عام  
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« عبر سنين طويلة،  الضرورة خت هذه »بل ترا  يدلل أنه ال توجد هناك حالة ضرورة »ال تحتمل التأخير«
 ر الضرورة.وخاللها جرت مفاوضات وعقدت اتفاقيات بين فتح وحماس مما ينفي عنص

من أن من شروط الترشح   2007ـ يضاف لذلك أن التعديالت التي أدخلت على قانون االنتخابات لعام    2
رير، ممثاًل شرعيًا ووحيدًا للشعب مة التحللرئاسة والعضوية في المجلس التشريعي عليه أن يعترف بمنظ

صفة، ولكن حماس ربما اعترفت بها  الفلسطيني، وهو شرط ال غبار عليه، وقد اعترف العالم بها بهذه ال
ن تعتبر  أنها  إذ  ليس »وحيدًا«  ولكن  من  ممثاًل »شرعيًا«  واألهم  الفلسطيني.  للشعب  كذلك  ممثاًل  فسها 

الحك على سلطة  يسمو  الذي  أن  الذاتذلك،  فهي م  التحرير،  منظمة  قيادة  على  المهيمنة  القيادة  هي  ي 
كان انتخابات، سواء  يتمخض من  ما  لكل  أن إضافة شرط المرجعية  لفتح. كما  أو  لحماس  األغلبية  ت 

ى حماس االعتراف بما انطوت عليه هذه الوثيقة من آثام ابتداًء االعتراف بوثيقة االستقالل تعني انه عل
لشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة، ومجلس األمن الدولي بما في قسيم وامن قبول قرار الت

بالقرار   االعتراف  يمكن    242ذلك  ما  ذلك  وفي  السلمية،  بالطرق  النزاعات  لحل  اللجوء  وكذلك ضرورة 
بأنه   أن إضافة هذه تفسيره  الواضح  المسلحة. من  أو غير  المسلحة  المقاومة  التخلي عن   ينطوي على 

كما    الشروط عن سالحها،  التخلي  على  لحمل حماس  أو  للمصالحة،  مسعى  أي  إلحباط  محاولة  هي 
و  فتح سالحها،  ينتهي  أسقطت  الشروط سوف  هذه  قبول  أن  أي  تنتهي،  ال  مفاوضات  نفق  في  دخلت 

 ي الفخ، الذي وقعت فيه فتح، وهو فخ أوسلو.بحماس إلى أن تقع ف
من    2005في القانون الذي صدر عن السلطة التشريعية عام  لتعديل  وال بّد من اإلشارة إلى أن صالحية ا

ذاتها فهي صاحبة   الجهة  إلى  تعود  أن  إجراء وحذف المفروض  الرئيس  يملك  فهل  ابتداًء.  الصالحية، 
الت السلطة  عليها  وافقت  نصوص  تمنح وتغيير  التي  »الضرورة«  ظروف  توجد  ال  أنه  السيما  شريعية، 

 الرئيس سلطة استثنائية. 
وكان ذلك بعد رحيل المرحوم ياسر عرفات، وتم    2005انتخابات للرئاسة الفلسطينية جرت عام    ـ آخر  3

يد محمود عباس خلفًا له، وبذلك يكون قد مضى على رئاسته اآلن أكثر من خمسة عشر  انتخاب الس 
االعاماً  في  للرئاسة  الوحيد  المرشح  سيكون  عباس  محمود  الرئيس  أن  فتح  حركة  أعلنت  وإذ  ت  نتخابا. 

المقبلة، ويبدو أن حركة حماس وافقت على ذلك، وهكذا يتولد االنطباع أن الفترة التي انقضت من عام  
انية. فهل يتفق  تعتبر فتره رئاسية واحدة، مما يعطي الحق للرئيس أن يترشح لفتره ث 2021إلى عام    2005

المادة )  الموقف مع نص وروح  التي ح36هذا  القانون األساسي،  بأربع سنوات    ددت مدة( من  الرئاسة 
بينما ستكون مدة رئاسة أبو مازن عشرين عامًا؟ فهل يستس  اغ هذا التفسير في  تجدد لمرة واحده فقط، 

 سياق المادة المذكورة؟ 
ات، تنطوي على تناقضات عديدة. فالقانون األساسي ينص إن التشريعات الفلسطينية الخاصة باالنتخاب 

رئيس السلطة الفلسطينية من قبل »الشعب الفلسطيني« بينما في  ينتخب    ( منه على أن34في المادة )
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ني أو أقّل قلياًل، ذلك أن الشخص الذي له حق االنتخاب  الواقع ينتخب من قبل نصف الشعب الفلسطي
الضف في  »مقيمًا«  يكون  أن  وفلسطينيي يجب  الشتات  فلسطينيي  يستثني  ما  غزة،  وقطاع  الغربية    ة 

  45/5 المادةاقيات أوسلو التي فرضها الحاكم العسكري اإلسرائيلي. كما أن روط اتففلسطين« وهذا من ش"
لعام   االنتخابات  قانون  األراضي    2007من  في  »مقيمًا«  كذلك  يكون  أن  المرشح  على  اشترطت 

نتخاب سيكون من قبل »الشعب الفلسطيني« الذي ال يقيم نصفه في فلسطين،  الفلسطينية المحتلة. فاال 
 خدام مثل هذه التعابير هو استخدام غير دقيق، بل قد يكون مضلاًل.فإن است وبالتالي 

( منه على أن يكون النظام االنتخابي مختلطا، أي يقوم  3)  المادة  في  2005نص قانون االنتخابات لعام  
نظام   أساس  على  ومن  نصفه  القوائم.  نظام  أساس  على  اآلخر  النصف  يقوم  بينما  النسبية،  األكثرية 

نه استند إلى إجماع ما بين الكتل والفصائل الممثلة آنئٍذ في ذلك المجلس \الترتيب البّد أأن هذا  الواضح  
ر األراضي  ليقلب هذه المعادلة، ويشرع نظام القوائم، واعتبا  2007وجاء القانون االنتخابي لعام    التشريعي.

بين هذا النظام أو ذاك، إنما    لمفاضلةالفلسطينية دائرة انتخابية واحدة. إن المسألة المثارة هنا ليست في ا
التوافق عليه، وال يظهر إن    تكمن المسألة في صالحيات الرئيس في تعديل هذا النظام على نحو لم يتم

 التغيير.  كانت هناك عجلة أو ضرورة »ال تحتمل التغيير« إلجراء هذا
في األراضي المحتلة،   لمقيمين إن القانون األساسي يتحدث عن االنتخابات باعتبارها حق للفلسطينيين ا

رات والتشريعات والرقابة على  وبالتالي لهم الحق في المشاركة في الحياة السياسية، والتأثير في اتخاذ القرا
تنافس طبيعة  ذات  الصفة  بهذه  واالنتخابات  الحكومة،  تفرز  أداء  التي  المفاضلة  أساس  على  وتقوم  ية، 

والتأثير في اتخاذ القرار. أما ما يطرح حاليًا من توافق بين  ريعية،  قيادات قادرة على القيام بالرقابة التش
الفلسطي الساحة  في  الرئيسيين  المنافسة  الفصيلين  عن  بعيد  نظام شمولي  لبناء  أفضل وصف  فهو  نية، 

ظام التواطؤ« وهذا تطور سلبي وضار بالعملية السياسية، بل إنه يتجافى  والشفافية، وأقرب ما يكون »لن
 ت.نتخاباوفلسفة اال

س فإنه سيتم اآلن انتخاب رئيس دولة فلسطين، ولي  2021( لسنة  1حسب التعديل الوارد في القانون رقم )
سلطة من  موافقة  على  إن حصل  البّد  التعديل  هذا  أن  يخفى  ال  الفلسطينية.  السلطة  االحتالل    رئيس 

أو  اتفاقيات  في  تعديالت  أي  أن  ذلك  أو على عدم معارضتها،  لن  اإلسرائيلي،  وافقت  سلو  إذا  إاّل  تمّر 
ين ال يعيرون اهتمامًا لما  عليها إسرائيل، وقد نادى شمعون بيرس منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بأن اإلسرائيلي

طورية، طالما أن الشروط التي تحكم هذا يسمي الفلسطينيون سلطتهم، إن كانت سلطة أو دولة أو امبرا
االحتالل.   بإرادة  إال  تتغّير  ال  الذاتي وبالتالالكيان  الحكم  سلطة  على  جديده  مسميات  إطالق  فإن  ي، 

ود عباس يدرك ذلك جيدًا، وقد قال المرحوم صائب  الفلسطيني لن يغّير من الحال شيئًا، والرئيس محم
الرئي"  عريقات: تغضب  قد  أمورًا  الحقيقي  سأقول  الرئيس  أن  اعتقد  أنا  عباس..  محمود  الفلسطيني  س 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور ملف المصالحة واالنتخابات الفلسطينية
 

 594                 الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

و  هو  ]الفلسطيني[  الجللشعب  ليبرمانزير  أفيغدور  األوسط«  " يش  »الشرق  وبعد  20/2/2018)صحيفة   )
 ذلك كله، فلنبارك إلى رئيس الدولة. 

ني أن  الالفت للنظر أن المرسوم الرئاسي يدعو إلى »استكمال« تشكيل المجلس الوطني، وهذا يع  ومن
سوف يتم  وطني، و عدد أعضاء المجلس التشريعي سوف يشكلون الدفعة األولى من أعضاء المجلس ال

واسعًا    »استكمال« العدد من فلسطينيي الشتات. ولم يوضح المرسوم كيفية استكمال العدد ما يفتح الباب 
المجلس الوطني الذي  على تجنيد األزالم والمحاسيب والمناصرين، كما جرت العادة في استكمال عضوية 

طني الذي ين، بتعديل الميثاق الو فلسطيني عقد في غزة إلرضاء الرئيس كلينتون لفرط العقد االجتماعي لل
 إاّل االسم. -عملياً –لم يبق منه  

رة اخرى طلب األخ أبو مازن بالسماح ألهالي القدس بأن يمارسوا حق وختامًا، ماذا لو رفضت إسرائيل م
 ؟ فهل سيكون هذا سببًا لتأجيل االنتخابات؟ 2019قد رفضت ذلك الطلب في عام االنتخاب، السيما و 

 لجوانب السياسية في ا -ثالثاً 
مكن عزلها في النطاق  من المسلم به أن العملية االنتخابية هي عملية سياسية ابتداًء وانتهاًء ولذلك ال ي

االد  مستساغًا  ليس  السياسي،  بعدها  استكشاف  بدون  عامًا  القانوني حصرًا  أربعة عشر  بعد مرور  عاء 
الن اإليمان »بضرورة وحتمية إنهاء االنقسام  ل من إعتقريبًا أن تخرج علينا حماس بعد هذا الزمن الطوي

ية الوطنية، تجاه شعبنا وقضيتنا« )رسالة هنية إلى  وإنجاز الوحدة الوطنية والشراكة االستراتيجية والمسؤول
فهي ليست محل مطاعن أو تشكيك، بل ما هي األسباب التي دعت   عباس( وأنا هنا ال أناقش النوايا،

المصال على  والقللموافقة  في  حة  الواردة  االعتبارات  أن  العلم  مع  االنتخابات،  في  السلطة  بشروط  بول 
 دائمًا. ةرسالة األخ هنية كانت موجود 

مرتهنة   وأنها  األمني،  التنسيق  إلى  عادت  السلطة  أن  اليقين  علم  تعلم  حماس  التي  إن  لألموال  اآلن 
فلسطينيين. فهل سوف تشترك  تجار التحصلها إسرائيل من الجمارك على البضائع المستوردة من قبل ال 

 حماس في التنسيق األمني، وإذا لم تشترك فهل سوف ستصمد المصالحة؟ 
السياسي  البّد أ البساط  الفلسطينية على  السلطة  تقف مع  أنها سوف  إدراكًا واعيًا  تدرك  ذاته، ن حماس 

على كل من    لمترتبةالذي تقف عليه السلطة، وهو بساط أوسلو. فهل تغفل حماس ما هي المستحقات ا
والخبرة  يقف على البساط ذاته، السيما وأن التجربة مع أوسلو ومستحقاتها قد مضى عليها زمن طويل،  

 في هذا الطريق خبرة طويلة وعريضة وعميقة. 
الفلسطينية لو قام الحاكم العسكري اإلسرائيلي بمثل ما قام به ُبعيد  وختاما، ما هو موقف حماس والسلطة  

 من التنكيل بالنواب الذين لم يأتوا على مقاس سلطة االحتالل؟  2006ام انتخابات ع 
 22/1/2021، القدس العربي، لندن
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 د. حسن أبو طالب... تخابات الفلسطينية... طموحات وعقباتاالن
اء اآلسن، فتحركت تيارات كانت صامتة. هكذا يمكن وصف قرار الرئيس  كحجر ُألقي في بحيرة من الم

إج عباس  االمحمود  الفلسطينية،  راء  التحرير  لمنظمة  الوطني  والمجلس  والرئاسية  التشريعية  نتخابات 
االتفا  بعد  متتابعة  أمام  بصورة  الفلسطينيين  يضع  إجمااًل  األمر  و»حماس«.  »فتح«  حركتي  بين  ق 

في ظل بيئة دولية وإقليمية ينقلب حالها منذ عشر سنوات، ولم يستقر وضعها بعد.  استحقاق كبير ومهم  
ورات األميركية وإدارة جديدة لديها رؤية ليست مثالية تمامًا، ولكنها أفضل مما كان لدى إدارة  في التطو 

ادة تأسيس  وهو ما يحفز إلى اتخاذ قرارات جريئة لم يُفت أوانها بعد، ومن بينها االنتخابات وإع  ترمب،
 الماضيين.لعقدين شرعية النظام السياسي الفلسطيني، وسد الثغرات التي زادت رقعتها في ا

ر على  الطموحات الفلسطينية من إجراء االنتخابات متشعبة وضرورية. الجميع يدرك أن استمرار األمو 
على مصالحهم    ما هي عليه ليس في صالح أحد، بما في ذلك الذين يتصورون أن االنتخابات قد تقضي

الت ضد  ذاته  المربع  في  البقاء  النفوذ.  أو  المناصب  سواء  وضالمباشرة،  آن  اريخ  لقد  معًا.  المستقبل  د 
تفتح الباب  األوان ألن يخطو الجميع خطوات كبرى وليس مجرد خطوة واحدة. واقع األمر اال نتخابات 

المتحكمة اإلرادات  توافقت  إن  الكبرى  الخطوات  تلك  من  الكثير  الفلسطيني على جعل    أمام  القرار  في 
ا  إعادة  مجرد  وليس  المستقبل  نحو  محطة  باالنتخابات  مؤثرات  لواقع  هناك  بالقطع  جديدة.  تبدو  حلة 

الفلسطينية هي  العقبات، لكن تظل اإلرادة  العديد من  الحاكم في    خارجية تضع  العنصر  األساس وهي 
 ق القومية للشعب الفلسطيني.تشكيل المستقبل، وفي توظيف كل فرصة ممكنة لصالح الحقو 

ة، من يبتغي الفوز بأغلبية موثوقة عليه أن  الذاتي  االنتخابات فرصة لكي تعيد فتح النظر في انقساماتها
م  إقصاؤهم  تم  الذين  كل  مع  الحوار  أواًل.  نفسه  شتات  أو يجمع  الوسيطة  الكوادر  سواء  فتح  حركة  ن 

مضى. »حماس« بدورها عليها مراجعة العديد من القيادات الفتحاوية مطلوب اآلن أكثر من أي وقت  
نحو   فالتوجه  وارتباطاتها،  وإلثبات  مصالحة  مواقفها  ناحية،  من  االنتخابات  إلنجاح  الزم  شرط  شاملة 

الفلسطينية   القضية  تجاه  التاريخية  وتدخالت مسؤوليتها  واإلمكانات  القدرات  يراعي  كلي،  منظور  من 
القضية الفلسطينية نتيجة االنقسام والتمسك بحكم غزة وكأنها مشروع  بعض القوى اإلقليمية وتراجع مكانة  

ر، وليست جزءًا أصياًل من دولة فلسطينية يحلم بها كل فلسطيني متمسك بحقوقه ك الظهو دويلة على وش
 إلى النهاية. 
في  الطموحات   المشاركة  يرفض  من  فهناك  عقبات،  من  يخلو  ال  األمر  لكن  مشروعة،  وهي  كبيرة، 

ألحق أن  لها. وابات، ويشكك في جدواها، ويتوقع ذرائع شتى فلسطينية وإسرائيلية قد تؤدي إلى تأجياالنتخا
إرادة إلى  فالعودة  عليها.  الغبار  إثارة  وليس  االنتخابات  إلنجاح  الرافضون جهدًا  المواطنين   يبذل هؤالء 

ا ناحية  من  سواء  واردة،  االحتماالت  كل  نظريًا  والتضحية.  الجهد  يستحق  أما شيء  والفشل،  لنجاح 
من أي اختيارات، خاصة أن    إلغاؤه  االرتكان للفشل مسبقًا فهو أمر في ظل الظروف الفلسطينية يجب 
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يث الفكرة ومن حيث هناك عقبات قانونية مهمة تحتاج إلى بحث معمق وإلى مخارج غير مسبوقة من ح
 التطبيق.

تخابات نفسها، وهي التي ستحدد مدى شموليتها  أحد أبرز اإلشكاالت القانونية ما يتعلق بطبيعة هذه االن 
بم المحتلة  الفلسطينية  المناطق  فيها  لكل  الناخبين  ا  كما ستحدد مدى شمول  المحتلة من جهة،  القدس 

انتخابات   أن  والمعروف  الشتات.  في  و  2005الفلسطينيين  فيها    2006الرئاسية  فازت  التي  التشريعية 
بأغلبية   إجمالي    73»حماس«  التي  123نائبًا من  االنتقالية  الفترة  أحد عناصر  باعتبارها  أساسًا  تمت   ،
ية وتشريعية فلسطينية تكون مؤهلة إلدارة الدولة حال االتفاق عليها. السؤال مة سياستمهد لتشكيل منظو 

النتخابات المنتظرة هذا العام، هل هي اتفاقات أوسلو التي تم تجاوزها واقعيًا،  المطروح ما هي مرجعية ا
يراها مت  أم هي الفتحاوي عزام األحمد، والتي  القيادي  إليها  التي أشار  الدولة  التعديل  وافقة ممرجعية  ع 

للسلطة    الذي تم على أساسه اعتبار الرئيس محمود عباس رئيسًا لفلسطين )تحت االحتالل( وليس رئيساً 
هونًا بموافقة أو رفض فقط؟ وهي رؤية قانونية تعني من وجهة نظر أصحابها أن قرار االنتخابات ليس مر 

 قوة االحتالل، بل هي حق مشروع لكيان، لكنه تحت االحتالل.
احية العملية فإن مرجعية الدولة تحت االحتالل وإن منحت سيادة في تحديد مسار االنتخابات،  من الن

أو وفقًا  تمنح عمليًا القدرة على إجرائها من دون توافق ما مع تل أبيب، سواء صراحة أو ضمنًا،  لكنها ال  
م هنا يتعلق بالقدس وحق صر األهلتفاهمات تضمنها قوى كبرى دوليًا وإقليميًا وتقبل بها إسرائيل. والعن

اإلسرائيل تمسك  فمع  االنتخابات،  هذه  في  المشاركة  في  المقدسيين  الموحدة الفلسطينيين  القدس  بأن  يين 
عن هذا األمر، فمن المشكوك فيه أن تقبل  عاصمة أبدية لهم، وعدم نية إدارة بايدن المجادلة أو التراجع  

وفقًا التفاقات أوسلو؛   2أو قدس    1اء المعروفة بقدس  قدس، سو إسرائيل إجراء انتخابات فلسطينية في ال
طق اإلسرائيلي سيعني التشكيك المباشر في شمولية القدس  إذ في حالة السماح بهذه االنتخابات وفقًا للمن

 عاصمة إلسرائيل. 
وال لتقالنداءات  إسرائيل  على  بالضغط  المتحدة  والواليات  األوروبية  للدول  الفلسطينية  بل  مطالبات 

وتشكيل  باال  اإلسرائيلية  االنتخابات  انتهاء  بعد  إال  تجد صدى عمليًا  لن  القدس  الفلسطينية في  نتخابات 
وإن كان   مة جديدة، وحسب رئاستها واألحزاب المشاركة فيها سيكون هناك قرار يصعب توقعه مبكرًا.حكو 

ر جريئة وعملية في آٍن  ل بأفكااألمر الغالب هو الرفض. هنا يجب التفكير في كيفية مواجهة هذا االحتما
 واحد. 

عامًا، ولكن لدى البعض    15ام  المهم لدى قطاع كبير من الفلسطينيين أن ُتجرى االنتخابات بعد تأجيل د 
من الناحية اإلجرائية وحسب، بل من ناحية  اآلخر، فإن األهم هو أن ُتجرى بأفضل طريقة ممكنة، ليس  

ة شعبية. عمليًا فإن كال األمرين متشابكان، وسيكونان محور ها إراد احترام نتائجها والتعامل معها باعتبار 
لرئي  وفقًا  لها  المقرر  القاهرة  فبراير  اجتماعات  من  األول  األسبوع  أشتيه  محمد  الفلسطيني  الوزراء  س 
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ه المطروح  والسؤال  يتعلق  )شباط(.  ما  كل  على  فلسطينيتْين  حركتْين  أكبر  بين  توافق  يتم  أن  يمكن  ل 
الفلسطينية    نتخابات بإجراء اال  بحرية ونزاهة قبل أن تكتمل خطوات المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية 

الوط  للسلطة  بكل  ويكون  االنتخابات  أواًل،  بأيهما  يتعلق  هنا  المعنى  غزة؟  قطاع  في  فعلى  وجود  نية 
همة  خطوة م  المعروفة أم المصالحة بكل مضامينها السياسية والعملية؟ حل هذه اإلشكالية يمثل  ضوابطها

ليس فقط إلنجاح االنتخابات وحسب، بل استعادة القضية الفلسطينية لمكانتها كمدخل ضروري وال غنى  
 ألي صيغة من صيغ االستقرار اإلقليمي عربيًا وشرق أوسطيًا. 

، وتمنح فرصة أخرى  2006عض من فوز »حماس« بأغلبية تعيد ذكريات عام  المخاوف التي يبديها الب 
للت  من  إلسرائيل  الشاملة  نصل  بالمصالحة  مرهونة  المفاوضات،  استحقاقات  من  والهروب  التزاماتها 

 مكونات الفلسطينية. من دون ذلك قد تتحول الفرصة إلى خطر.والتقاسم الوظيفي بين كل ال
 26/1/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 منير شفيق ... انتخابات وتسوية أم انتفاضة ثالثة؟

مجيء   محمود عباس من حالة االختناق واإلحراج، فتنفس الصعداء.  الرئيس  رحيل دونالد ترامب أخرج 
لسياسي إلى أيام زمان، من حيث الخوض في نهج أوسلو، وحّل  جو بايدن جعله يأمل أن يعود الحراك ا

 ضي بقوة في التنسيق األمني، وتهيئة األوضاع للتفاهم مع أمريكا. الدولتين، والمفاوضات، والم
ذ  ُيخفي  فقد وهو ال  األمناء   لك،  اجتماع  بعد  المتحدة،  األمم  لهيئة  العامة  الجمعية  دعا في خطابه في 

لي بإشراف الرباعية لدعم "حّل الدولتين". هذا يعني أنه جاهز اآلن أن يستقبل  العامين، لعقد مؤتمر دو 
وقد مهد  رافها.  ة جو بايدن أية إشارة إلعادة العالقات في أمريكا، والسير في طريق التسوية وبإشمن إدار 

 لذلك بإعادة العالقات مع حكومة نتنياهو إلى ما كانت عليه، قبل إعالن "وقف كل العالقات". 
للرئاسة،  ن هنا سعى، لكسب الوقت، إلى التوافق مع الفصائل إلجراء انتخابات للمجلس التشريعي، و م

ورائه وحدة فلسطينية  ية ومن  والمجلس الوطني، ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو يريد أن يدخل التسو 
 شاملة مع الفصائل. 

الدا األوضاع  وذهبت  التشريعي  المجلس  انتخاب  عملية  سارت  االحتالل  إذا  تحت  االستقرار  إلى  خلية 
 غياب أو طول افتقار لها. وتحت رئاسته؛ يكون قد جّدد شرعية رئاسته، بعد طول  

ابات، فقد نّص مرسوم القرار المتعلق االنتخ  على أن المراسيم التي أصدرها استثنت المجلس الوطني من
مال المجلس الوطني، طبعًا من خالل  به كالتالي: "استكمال المجلس الوطني". ولكن ما دام قراره استك

يباشر ولم  آخرًا  فلماذا جعله  الفصائل،  مع  إلى    التوافق  تحتاج  التي  االنتخابات  اإلعداد إلجراء  مع  به 
 أشهر إلعدادها؟ 
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هنا   بالتأجيل  ولكن  ضروري  انتخابات  بال  كعادته،  الوطني،  المجلس  تشكيل  إعادة  ألن  إليه؛  النسبة 
الفصائل؛ سيك  السيطرة على م.ت.ف، وتسخيرها في خدمة  بالتوافق مع  استمرار  أوراقه من حيث  شف 

التسوية حتى   القدس، سياسات  الغربية وتهويد  بقيت "طبخة بحص"، واستمر االستيطان في الضفة  لو 
 على المسجد األقصى، واقتسام ساحته واقتسام الصالة فيه. للسيطرةوالسعي 

ال الفصائل حول  التفاهم مع  تعثر  إذا  الرئاسة، وترك  ولهذا  الوطني يكون قد فاز بتجديد شرعية  مجلس 
 فيما يمضي هو في سياساته ونهجه، ومن موقع أقوى من ذي قبل. الفصائل لتتدبر وضعها الجديد، 

موضوع ليطرح  هنا،  "الستكمال"  التواف  من  القاهرة  لقاء  من  انطالقًا  أو  وفورًا،  مقدمًا،  الفصائل  بين  ق 
دو  الوطني من  المجلس  أغلبية أعضاء  تشكيل  يحدد  أي  التشريعي،  المجلس  انتخاب أعضاء  انتظار  ن 

 ددهم حوالي الستمائة تقريبًا. المجلس، بأسمائهم، وع
التي ُيراد أن تشرف عليها القيادة الحالية،  تخابات  البعض يعيد المشكلة للمجلس الوطني، فيطالب باالن

اتفاق أوسلو، جملة وتفصياًل. وهذه فرضية  لتأتي بنتائج تغّيرها بأخرى، ضمن خط سياسي معارض لنهج  
 تنطح نفسها بقرونها. 

المجل ليست في  الممكنة، ولكن  المشكلة  العامة غير  أو باالنتخابات  بالتوافق الصعب  الوطني سواء  س 
يتالحالي إذا  ن ال  الشعبية  اإلرادة  تزوير  إاّل لضمانة  القرار ال يصدر  بقرار عربي ودولي، وهذا  إاّل  مان 

 ق أوسلو.تكرر اتفا
ثي وواصل طريقه في  باختصار، المشكلة في الخط السياسي والنهج الذي أوصل إلى اتفاق أوسلو الكار 

فعلى القرن".  "صفقة  إلى  حتى  للوصول  شجع  وقد  عباس،  محمود  من  الرغم    عهد  ترامب  اتخذه  مما 
مرا في عهد جو  خطوات، ما زال محمود عباس على رأس قيادة فتح، مصرًا على هذا الخط والنهج، ليست

 بايدن، كما كان في عهود كلينتون وبوش االبن وأوباما وترامب.
  لعيانية له إنه خط الفشل، والخراب، وإضاعة حتى ما تبقى من أرض فلسطين، فيما التجربة ا  وإذا قلت 

صارخة ال جدال فيها، طوال ثالثة عقود، فيرد محمود عباس بعناد ال مثيل له: هذا هو الطريق، وإذا  
 تم "عنزة ولو طارت".شئ

ذهب إلى لقاءات وحوار، أو عقد وباختصار ثاٍن، إذا ذهب محمود عباس إلى الخصومة واالنقسام، أو  
لفصائل، فسيظل هذا خطه، فقد أثبت، ال سيما فق مع ا اتفاقات، أو أجرى انتخابات، أو توافق أو لم يتوا

هج متمسك، ولو لم يبق من الضفة والقدس  بعد تجربته مع ترامب، أنه على ذلك الخط سائر، وبذلك الن
 شبر من أرض.

 لعمل؟ فالسؤال، وبعد: فما الحل أو ما ا
ال يصل، إلى  صل، أو  أول ما يخطر على البال أن تذهب إلى الصراع والقطيعة والحسم، وهو ما قد ي

كون مواجهة  اقتتال. ولكن في الحالين، ال بد أن يجريا تحت االحتالل، فيما يفترض الخط الصحيح بأن ت
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هبت أنت وهم إلى الكارثة، االحتالل هي األولوية. وإذا تخليت عنها وجعلت األولوية للصراع الداخلي ذ 
وسم لظروفه،  بمعرفته  الفلسطيني  والشعب  االحتالل.  الد تحت  يقبل  اته  ال  التاريخية،  وتجربته  اخلية، 

 الضفة الغربية.االقتتال الداخلي الفلسطيني، وال سيما في القلب، أي في القدس و 
ها قيادة جديدة ال تأخذ بذلكما  وثمة حّل ثاٍن، أن تطالب بانتخابات حرة نزيهة تحسم الموضوع وتخرج من

تخابات حتى تشبعوا، وإذا أجريناها تحكمنا بها  ا باالن الخط والنهج. أما جواب محمود عباس: حسنًا طالبو 
بيل إاّل المطالبة، أو الذهاب إلى انقسام جديد، إما  من األلف إلى الياء، وإذا لم نجرها فليس أمامكم من س 

 فيصبح لدينا مجلسان وطنيان، ولجنتان تنفيذيتان. من خالل انتخابات أو مؤتمر عام،
االحتالل، كما يفعل قطاع غزة اآلن، وكما يفعل شباب المقاومة  مواجهة  أما الحل الثالث فالذهاب إلى  

ا فعلت القدس في انتفاضتها ضد البوابات االلكترونية، وبداية  حتى اليوم، وكم  2015العفوية منذ خريف  
معاء الخاوية، وكما فعل  سجد باب الرحمة، وكما يفعل األسرى وأبطال معارك األانتفاضتها التي أنقذت م

 قيب وسكان الخان األحمر حين تحدوا الجرافات.ن العراسكا
صعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها ضد بكلمة، ليس هنالك من طريق غير التحريض ووضع الجهود لت

 لثالثة والعصيان.االحتالل واالستيطان، وصواًل إلى االنتفاضة ا
وا محالة  ال  فإنه  الوقت،  لبعض  تعثر  أو  تأخر  وإن  المصير،  وسيوهذا  والعبثية  قع.  الفشل  إليه  عجل 

لكيان الصهيوني في  المصاحبان لذلكما الخط والنهج في عهد جو بايدن من جهة، إلى جانب سياسات ا
 الجرائم من جهة ثانية. استشراء االحتالل واالستيطان، وانتهاكات المسجد األقصى، وارتكاب 

عفوية. أما أسبابهما الكامنة فما زالت قائمة؛  جأة والاالنتفاضتان األولى والثانية تمتا بدرجة مقدرة من المفا
 متفجر وشعب عظيم. وأولهما االحتالل واستشراء االستيطان، وثانيهما شباب 
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 فراس أبو هالل... ي الفلسطيني في القاهرةعوامل التفجير في وثيقة الحوار الوطن
وضع حد لالنفصال لالستقطاب السياسي المستمر منذ عقد  سطيني و ال أحد ال يتمنى نهاية االنقسام الفل

ر توافقات تهمل أساس األزمة، وتتجاهل الحقيقة  ونصف، ولكن نهاية االنقسام ال يمكن أن تحصل عب
 الجوهرية للصراع، وهي االحتالل.

خابات اد النت وامل تفجير التفاق القاهرة الذي وقع اليوم بين الفصائل الفلسطينية بخصوص اإلعد ثمة ع
كان   غير متزامنة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، تؤكد أن الحوار الذي جرى بين الفصائل

ناجزة، وليس في سلطة م بديمقراطية  السيادة منصبا على أمور إجرائية تصلح في دولة مستقلة  نزوعة 
عن غيره، وأنه لن ينهي    ن يختلفتحت االحتالل، وهو األمر الذي يعزز المخاوف من أن هذا االتفاق ل 

 االنقسام، بل إنه سيعمقه. 
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ال إجراءات  عن  تحدث  االتفاق  أن  التفجير  عوامل  للحريات   من  المجال  إتاحة  مثل  عليها،  خالف 
الحمل أثناء  الغربية وغزة  الضفة  في  والعمل على شمول  السياسية  الحركة!  االنتخابية، وضمان حرية  ة 

المحتلة،   للقدس  تأمين  والتأكياالنتخابات  عن  المسؤولة  هي  وحدها  الفلسطينية  الشرطة  أن  على  د 
 االنتخابات.

ال خالف عليها، يغفل اتفاق الفصائل في القاهرة أنها ال يمكن أن تتم في    هذه اإلجراءات التي قلنا إنها
الغرب ومن  الضفة  الضفة،  وقرى  مدن  في  حماس  مرشحي  حركة  إعاقة  من  االحتالل  سيمنع  فمن  ية، 

عتقالهم، وما/ من الذي سيجبره على إجراء االنتخابات في القدس وعدم اعتقال الفائزين أو  عه من ا سيمن
كما انتخابات    إبعادهم  في  يوم  2006فعل  في  التدخل  عدم  على  االحتالل  جنود  سيجبر  الذي  ومن   ،

 ابات باألمن وترك المهمة للشرطة الفلسطينية؟ االنتخ
حو  آنفا  المذكور  اإلجراء  ذكر  تأمينوعلى  التيه    ل  على  مثاال  ليكون  يصلح  فإنه  االنتخابات،  يوم 

القاهرة   في  وضعوه  المتحاورين  أن  إذ  من  الفلسطيني،  للفصائل  العسكرية  األجنحة  منع  أذهانهم  وفي 
ي وهكذا  الشرطة،  على  واالقتصار  ودور التدخل  الفصائل  دور  بين  داخليا،  فلسطينيا  الصراع  صبح 

 طينيا مع العدو المشترك وهو االحتالل. اعا فلسالشرطة، بدال من أن يكون صر 
كل جوانبها ستعالج من قبل لجنة وطنية يتم  يقول البيان الصادر من القاهرة اليوم إن إفرازات االنقسام ب

للرئيس توصياتها  وسترفع  بالتوافق،  هذا   تشكيلها  لتنفيذها.  االنتخابات  بعد  لحكومة  وتحويلها  إلقرارها 
التوافق   التفجيرالقرار هو أحد عوامل   أمام الحصان، وال يشترط  العربة  أنه يضع  إذ  الخطيرة لالتفاق، 

االنقسام قبل عقد االنتخابات، وهو ما يجعل الباب مفتوحا لصراعات ال  على إجراءات معالجة إفرازات  
مل االنتخابات قبل حل هذه المشكالت التي ال يمكن لحكومة ما بعد االنتخابات إن تع  تنتهي إذا أجريت 

 حلها، وعلى رأسها موضوع الموظفين.  بدون 
عن    2006ة اتفاقات المصالحة منذ عام  من عوامل التفجير المهمة التفاق القاهرة الجديد، االمتناع كعاد 

نية والتركيز على حل أزمة سلطة أوسلو بدال من ذلك. ذكر االحتالل، واالبتعاد عن معالجة األزمة الوط
مت كان  كما  االتفاق  يقدم  اإللم  واالستراتيجية  وقعا  الوطني  البرنامج  مثل:  مهمة،  تساؤالت  على  جابة 

لمقاومة االحتالل، مصير س السلطة مع  الفلسطينية  والسالم، طبيعة عالقة  الحرب  المقاومة، قرار  الح 
 سيق األمني. االحتالل بما في ذلك التن

بالصراع مع االحتالل في  تتعلق    وحتى ال نظلم المحاورين، ال بد أن نذكر أنهم تحدثوا عن قضية واحدة
قضية للمجلس التشريعي  بندا لالتفاق، وهي قضية األسرى، ولكن االتفاق أحال هذه ال   15بندين من بين  

، وكأن المجلس التشريعي الذي ال القادم!!! وكأن الصراع مع االحتالل هو صراع بين مجلسين بلديين
كما   ورئيسه  أعضاءه  االحتالل  يعتقل  ال  أن  عاميضمن  قضية    2006  حصل  حل  على  قادرا  سيكون 

 المعتقلين في سجون االحتالل.
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اهرة الذي وقع اليوم، لن يكون سوى وثيقة جديدة إما أن يطويها  اتفاق الحوار الوطني الفلسطيني في الق
خ سيذكرها كإحدى المحطات التي ساهمت في تعزيز انقسام الشعب الفلسطيني بدال  النسيان، أو أن التاري

وكإحدى نتائج الخريف الفلسطيني الذي أدخل الجميع إلى نفق أوسلو، فصاروا جزءا عضويا  وحدته،  من  
 منه! 

 9/2/2021"، 21ي موقع "عرب 
 

 د. محسن محمد صالح ... أ.فلسطينيو الخارج وتحديات التمثيل بالمجلس الوطني الفلسطيني
الوحدة وتحقيق  االنقسام  إنهاء  إلى  الفلسطينيون  يتوق  ما  الرسمية الوطني  بقدر  المؤسسات  بناء  وإعادة  ة 

حول والشكوك  المخاوف  تنتابهم  صحيحة،  أسس  على  الفلسطينية  االنتخابية    التمثيلية  العملية  جدوى 
 ومصداقيتها.

إلجراء انتخاب المجلس التشريعي للسلطة   2021ثانيكانون ال  وقد دعا محمود عباس في منتصف يناير/
لفلسطيني الذي يمثل الهيئة الرقابية والتشريعية لمنظمة التحرير  لوطني االفلسطينية ولرئيسها وللمجلس ا

 الفلسطينية. 
بتداء في إمكانية الوصول إلى محطة انتخابات المجلس الوطني، وال يرى أي يشك كاتب هذه السطور ا

ل جدية  إلمعالم  واستكماله  الفلسطيني  البيت  إصالح  في  قدمًا  بالمضي  والمنظمة  السلطة  قيادة  ى  دى 
 ه. منتها

أسس  على  الفلسطيني  البيت  ترتيب  إعادة  من  أكثر  "شرعياتها"  بتجديد  معنية  الحالية  القيادة  ألن    ذلك 
فتو  الوطني،  المجلس  انتخابات  إلى  الوصول  أنه سيجري  جداًل  فرضنا  فلو  ذلك  ومع  جد سبعة  سليمة. 

بالمجلس تحديات رئيسية الخارج  فلسطينيي  تمثيل  إمكانية  تواجه  األقل  بشكل    الوطني  على  الفلسطيني 
 سياسية.يعكس تطلعاتهم ويعبر بدقة وشفافية عن تمثيلهم الحقيقي وأوزان القوى والفاعليات ال

التحر  منظمة  مع  يتعاملون  فالفلسطينيون  الشرعية،  تحقيق  تحدي  هو  األول  فقدت التحدي  أن  بعد  ير 
أوسل اتفاقات  والتزمت  الوطني،  ميثاقها  ألغت  أو  وعطَّلت  التي  بوصلتها  مع  و  أساسي  بشكل  تتعارض 

 األهداف التي أنشئت المنظمة ألجلها. 
لى برنامج وطني، ولم تتضح األسس التي ستتعامل فيها قيادة  ولم تتوافق القوى الفلسطينية حتى اآلن ع

ا بعد تشكيل المجلس الجديد، بالتزام استكمال تشكيل مؤسسات المنظمة إن  المنظمة الحالية على أساسه 
قوى  بتعطيل  المقاو   فازت  أو  واستتباعاته،  أوسلو  اتفاق  وإلغاء  الوطني  الميثاق  إلى  العودة  وبالتالي  مة، 

 عامًا. 14  التشريعي للسلطة الذي عطلته طواللت مع المجلس المجلس كما فع
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ة أن يحصل على أغلبية، فهل سيرضى خط المقاومة باحترام "الديمقراطية"  وماذا إن استطاع خط التسوي
والتصالفلسطيني الغطاء  ة  ُتوّفر  وبالتالي  التسوية،  مسار  الناتجة عن  المنظمة  التزامات  تلتزم  كأقلية  رف 

 المسار وتعطي "جماعة أوسلو" روحًا جديدة ودفعة كبيرة لمتابعة مسار التنازالت. لـ"شرعنة" هذا
خلفه    لحقاتهامواجهة هذا التحدي فإن االتفاق على الثوابت والتزام برنامج سياسي يضع أوسلو وموفي  

يحدث فسيكون مجرد  لم  إن  نفسه. ألنه  المجلس  تشكيل  قبل   ويبدأ مرحلة جديدة، يصبح أمرًا ضروريًا 
 وصفة النقسام جديد، وربما بشكل أكثر فجاجة وعنفًا. 

البال الصعوبة  هو  الثاني  فيالتحدي  نسب  غة  تحديد  وبالتالي  الخارج،  لفلسطينيي  دقيق  إحصاء  توفير 
 ة بالداخل الفلسطيني، أو بتوزيع أعداد ممثليهم حسب مناطق الخارج نفسها. س مقارنمشاركتهم بالمجل

القدرة على مواكبة  ذلك ألن منظمة التحرير ومؤ  الفاعلية وعدم  سساتها ودوائرها عانت الضعف وانعدام 
فلسطينيي الفلسطينيين    شؤون  توفر معلومات إحصائية عن  الخارج ال  الدول في  الخارج. كذلك معظم 

عضها وإن كانت لديه اإلمكانية يتعامل مع الموضوع بحساسية بالغة مثل األردن الذي يوجد فيه  يها، وبف
 ع لفلسطينيي الخارج.أكبر تجم 

  2020ب الفلسطيني نهاية ووفق الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني برام هللا فإن عدد الشع
بلغ  2021  )مطلع الداخل ) أ  798و  ماليين  6ألفًا، منهم    682مليونًا و13(  ماليين    6%(، و49.7لفًا في 

 ألفًا في الخارج.  884و
 فلسطينيي الداخل لسهولة توفير المعلومات اإلحصائية  وتوجد درجة عالية من الدقة بالنسبة إلى 

و  3) الغ  87ماليين  بالضفة  وألفًا  ومليونان  و  77ربية،  ومليون  بغزة،  المحتلة    634ألفًا  بفلسطين  ألفًا 
1948.) 

ارج فيوجد هامش خطأ كبير نظرًا إلى خضوعه للتقديرات، ونظرًا إلى حركة فلسطينيي الخارج  في الخ  أما
لهم ب   ين البلدان واحتماالت التكرار في احتساب األعداد. وتنقُّ

التعامل معه من خ يمكن  التحدي  ممثلي هذا  ومع  الدول،  مع  المعنية  الفلسطينية  الجهات  تواصل  الل 
 االتحادات، لتحديث البيانات ولتحديد أرقام أقرب إلى الدقة.قابات و الجاليات وممثلي الن 

الس األعداد في  تحديد  الساحات  وينبني على صعوبة  ممثلي هذه  أعداد  المختلفة، صعوبة تحديد  احات 
 بالمجلس الوطني. 

  ي عملياً عدالة التمثيل، إذ إن الفصائل توافقت على التمثيل النسبي الكامل، وهذا يلغ هو  التحدي الثالث 
 قدرة المستقلين والنقابات المهنية والطالبية والجاليات على تمثيل نفسها إال ضمن قوائم الفصائل. 

ق الفصائلي قد فإذا وضعنا باعتبارنا أنه سيجري تجاوز االنتخابات في معظم ساحات الخارج، فإن التواف
 يفرض قوائم ال تعبر بالضرورة عن إرادة فلسطينيي الخارج.
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التمثيل مسألة ثانية مرتبطة بحجم تمثيل الخارج إلى الداخل إذا كان المعيار العددي   ي عدالةويدخل ف
 عن عضوية المجلس.1948حيد، خصوصًا مع تغييب فلسطينيي األرض المحتلة هو المعيار الو 

صبح عدد فلسطينيي الداخل الممثلين في المجلس الوطني )عن الضفة الغربية وقطاع  فإن جرى ذلك فسي
 % لفلسطينيي الخارج )ستة ماليين 57.1% مقابل42.9ألفًا أي 164 خمسة ماليين و زة( نحوغ
  172عضوًا للخارج و  228عضو أن يكون    400يعني في مجلس مكون مثاًل من  ألفًا(. وهو ما    884و 

وال للضفة  تجري عضوًا  إذ  االنتخابات،  في  المضي  قبل  تحسم  أن  يجب  التي  النقاط  من  وهذه  قطاع. 
 . 1948 ت عن المناصفة بين العددين، مع التجاهل التام لفلسطينييالنقاشابعض 

بإدارة الع القيادية  ملية االنتخابية تحديًا رابعًا، إذ إن حركة فتح التي تدخل منافسًا أساسيًا  وُتعّد الشراكة 
وسفباالنتخا ودوائرها  ومؤسساتها  وأطرها  التحرير  بمنظمة  القيادية  المناصب  على  تهيمن    اراتها. بات 

القيادي  كاإلطار  نزاهتها،  إلى  ويطمئن  يديرها  عليه  متواَفق  قيادي  إطار  إلى  تحتاج  كتلك  وانتخابات 
 لمؤقت للفصائل وممثلين عن الجاليات والنقابات الرئيسية الفاعلة. ا

" في في العملية االنتخابية، إذ إن كل أدوات التنفيذ "الرسمي مس بالشراكة التنفيذيةويرتبط التحدي الخا
هيئة  ال تنشأ  أن  فيجب  االنتخابية،  العملية  لتنفيذ  مؤهلة  يجعلها  ال  بما  أيضًا،  فتح  بحركة  مرتبط  خارج 
ت التصويت وفرز ستقلة يشارك فيها أبناء الخارج وممثلوهم بفاعلية، لتسجل قوائم المنتخبين وكل إجراءام

 األصوات وإصدار النتائج. 
ان إجراء  صعوبة  فهو  السادس  التحدي  البالد تخابات  أما  في  خصوصًا  الخارج  لفلسطينيي  نزيهة  حرة 

من   )أكثر  باستثناء80العربية  الخارج(،  فلسطينيي  من  إلى    %  تحتاج  لكنها  لبنان،  في  محتملة  فرصة 
 جهود كبيرة إلنجاحها. 
العربية   الدول  إن  مثلإذ  بلدًا  فإن  للفلسطينيين، كذلك  بتوفيرها  ناهيك  لمواطنيها،  الفرص  هذه  توفر   ال 

ينظر إلى الموضوع بحساسية شديدة جدًا. ثم إن فلسطينيي دول خليجية كالسعودية واإلمارات،   األردن
يزيدو  على  وهم  واالنتخاب   600ن  المشاركة  عن  فضاًل  التسجيل  عن  بأنفسهم  سينأون  ما  غالبًا  ألف 

 اك.لتمثيل، بالنظر إلى طبيعة األنظمة السياسية ومواقفها والظروف التي يعيشونها هنوا
ا يزيد من خطورة التحدي أن منظمة التحرير ودوائرها لم تنفذ حتى اآلن أي إجراءات جادة سواء في  ومم
إجر التو  أي  عن  باإلعالن  أو  ومشاركتهم،  الفلسطينيين  تسجيل  لتسهيل  العربية  األنظمة  مع  اءات اصل 

 عملية إلحصاء الشعب الفلسطيني في الخارج والتسجيل في قوائم الناخبين. 
اويظ أن  الفصائلية  هر  المحاصصة  باتجاه  سيسير  األمر  ألن  "واقعيًا"  مستسلمة  الفلسطينية  لفصائل 

 جاوز إجراء االنتخابات.والتوافق الذي يت
في السابع  التحدي  إ ويكمن  إذ  الخارجية،  التدخالت  مع  أو  التعامل  االنتخابات  أن  جداًل  فرضنا  لو  ننا 

لن تترك األمر لمجرد التنافس أو التوافق الفصائلي  لعربية  عملية االختيار ستجري، فإن بعض األنظمة ا
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المعتاد  بالطرق  بالمجلس  "مرشحيها"  إلدخال  بدول وستسعى  وخصوصًا  شعوبها،  مع  تستخدمها  التي  ة 
لفلسطينيي هذه البلدان كبير )بل وكبير جدًا( فيجب على  الطوق. وألن عدد األعضاء المفترض تمثيلهم  

خاذ االحتياطات والخطوات الضرورية لمنع هبوط أشخاص على المجلس  ابات اتالقائمين على أمر االنتخ
 ة ال إرادة الشعب الفلسطيني.بـ"البراشوت" بما يعكس إرادة األنظم

لى ورش عمل تعمل ليل نهار، وإلى مصداقية إن التحديات السابقة يحتاج تجاوزها إلى جهود جبارة، وإ
تضافر الجهود بين الفصائل الفلسطينية والقوى الفاعلة في  ، وإلى  وجدية وفاعلية عالية من قيادة المنظمة
   لمختلفة بمنظمة التحرير، للوصول إلى استحقاقالنقابات والجاليات الفلسطينية والدوائر ا

 لوصول إليه الكثير من عالمات االستفهام.. وهو استحقاق يشوب ا2021آب  أغسطس/ 31
 11/2/2021موقع تي أر تي، 

 
 أنيس فوزي قاسمأ. د.  ... فلسطينية في القاهرة: تهافت التهافت صائل الاجتماع الف

جتماع القاهرة ال يخالطه الشك في أن المشكلة األساسية في  حين يقرأ المرء قائمة أسماء المشاركين في ا
أن المجتمعين لحل مشكلة الوطن والقضية هم أنفسهم المشكلة. ولو غاب هؤالء  الوضع الفلسطيني هي  

ال نجد عن  تشفياً   مشهد ربما  هذا  أقول  التقدم. وال  أمل في  أقوله   -  ال سمح هللا-  طاقة  بل  مناكفة  أو 
أدعيها في  بأمانة شخصية  السذاجة  نرى  لكي  غير  ال  مثالين  نسوق  أن  من  البّد  ذلك  على  وللتدليل   .

 مات المجتمعين حاليًا في القاهرة.اهتما
ولكن قد رشح قبيل االجتماع أن بندًا رئيسيًا    ى وجه اليقين،بداية، ال أحد يعلم ما هي أجندة االجتماع عل
نتخابات. هذه هموم المجتمعين، ليس إاّل؛ هذه  اال   إلنجاحواحدًا يتقدم جدول االجتماع وهو وضع آلية  

سطينيين وحسب. هم ال يدرون أن الواليات المتحدة نقلت إسرائيل  هي األوجاع التي تقّض مضاجع الفل
في أوروبا، الى أن تكون جزءًا من القيادة الوسطى للقوات األمريكية،   وات األمريكيةمن مركزها في الق

 قوات اإلسرائيلية سلطة احتالل لفلسطين، باإلضافة لإلقليم.اي أنها أصبحت بالتحالف مع ال
ن  قرارها بأن فلسطي   الدوليةاعكم العتيد أصدرت الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات  وقبل أسبوع من اجتم 

ع وأن  الضفة  دولة،  وهي  فلسطين  دولة  أراضي  في  ارتكبت  التي  الجرائم  في  تحقق  أن  المحكمة  لى 
ي  وقطاع غزة. لم يدرج هذا القرار في أجندة اجتماعات القاهرة للنظر ف  الشرقيةدس  الغربية، بما فيها الق

 منه. واالستفادةكيفية حمايته 
تعق أقّل  مسائل  في  وبحثنا  قلياًل،  تواضعنا  قيادةولو  من  الدولية،   يدًا  المحكمة  وقرار  الوسطى  المنطقة 

تشريعي ورئاسي،   انتخابات مجلس  لماذا  التساؤل  الى  الوطني لسارعنا  المجلس  يتم ترتيب  الختام  وفي 
  لألخ س الوطني(. وقبل اإلجابة، البّد من استعادة تصريحات  )ولم يذكر القرار الرئاسي »انتخاب« المجل

الدكتور صائب عريقات، من أن السيد الرئيس ال يستطيع مغادرة  ذلك المرحوم    محمود عباس، وأيده في
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ف مكتبه  الى  يصل  لكي  هللا  رام  في  ذلك    المقاطعة ي  منزله  كرر  وقد  االحتالل،  سلطة  من  بإذن  ااّل 
انتخابات في    إلجراء فهل يستساغ قبول فكرة أن الرئيس أصدر مراسيم رئاسية    المرحوم الدكتور عريقات.

دو األرا المحتلة  واالعالنات  ضي  التصويت  ترتيب  على  موافقاته  وأخذ  االحتالل  سلطة  مع  التنسيق  ن 
  ول المراقبين الدوليين للتأكد من الحيدة والنزاهة؟ هل ُيعقل أن تجري انتخابات والمهرجانات والدعاية ووص

تمّ في كل األراضي المحتلة للشعب الواقع تحت االحتالل دون استئذان صاحب السلطة ال   فعلية؟ وهل 
 التنسيق مع االحتالل فيما يخص أهالي القدس؟ 

ك مشاركة عناصر من حماس والجهاد اإلسالمي،  وإذا وافقت إسرائيل على اجراء االنتخابات، بما في ذل
، وبالتالي أصبحت اآلن أكثر »واقعية«؟! وماذا 2006العام  فهل يعني هذا أن حماس استوعبت درس  

 ة؟ يترتب على هذه الواقعي
أ بالقضية  والمأمول  أضّر  االنقسام  وأن  لشعبنا  والوحدة  الوطنية  أناشيد  عزف  في  حماس  تبدأ  ال  ن 

ل  لّم الشمل وترتيب البيت الداخلي، ذلك أن السؤال الذي يطرح عن هذا المسار هو هالفلسطينية ويجب  
الذين ائمة الشهداء  الذي أضّر بالقضية الوطنية هو االنقسام أم سلوك طريق أوسلو؟ يجب أن نستعيد ق

ك في ( شهيدًا دفعة واحدة، وكان ذل17قتلتهم قوات األمن الفلسطيني في مسجد غزة وبلغ عددهم حوالي )
اتفا1994العام   توقيع  بعد  مباشرة  بل  االنقسام،  وقبل  االنتخابات  قبل  اي  واعالن ،  األولى  أوسلو  قية 

القاموس السياسي  م تدخل كلمة »المبادئ، وكانت تلك مظاهرة احتجاج على مسار أوسلو، ول انقسام« 
ا مناط الخلل الذي يسكن  الفلسطيني بعد. واستمر القتل والتنكيل بكل العناصر التي عارضت أوسلو، وهذ 

أ في  جدال  ال  االنقسام.  هو  مما  أكثر  الفلسطيني  من  الشارع  مشتق  أنه ضرر  إاّل  االنقسام ضار،  ن 
 تائجه. الضرر األصلي واألكبر وهو مسار أوسلو ون 

اال عادة  -  نتخابات إن  يقال  السلطة   -كما  ازاحة  الى  النتائج  تؤدي  قد  بحيث  السلطة  لتداول  اداة  هي 
او   القائمة بين جماعتين  توافق  او قد يحدث  التي حازت على أعلى األصوات.  بالسلطة    أكثر و  االتيان 

ة مع فتح  حكومة ائتالفيلتشكيل حكومة ائتالفية. ولو فرضنا أن حماس هي التي فازت، أو أنها شكلت  
أنها حرك كانت حماس مصّنفة على  فاذا  األصوات.  من  متقاربة  نسبة  على  حازا  الفريقين  أن  ة  بسبب 

 ارهابية فكيف سيتم التعامل مع هذه الحكومة الجديدة.
ا  من  القصد  إن  يقال  االنتخابات  وقد  الواقع  في  هو  تجديد    الرئاسيةالنتخابات  يريد  الرئيس  االخ  ألن 

على    –قد أصبحت    الشرعية عليها أكثر من خمسة عشر عامًا، مما يعني ان  ه بعد أن مضى  شرعيت
. في الواقع، هذا سبب وجيه كما أنه صحيح القول إن الرئيس ابو  »كادوك«  -رأي المرحوم ابو عمار 

دد شرعيته لكي يستطيع لقاء وجه الرئيس بايدن وهو يمسك شرعية متجددة. ونذكر أن مازن يريد أن يج
ان مبتهجًا لنجاح بايدن وانصراف ترامب، وقد أرسل رسالة تهنئه بمجرد أن أقسم بايدن  االخ الرئيس ك

 اليمين. 
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دراسة موثقة، وهي  د أن أكون متشائمًا، إاّل أن على مستشاري األخ الرئيس ابو مازن أن يقدموا له  وال أري
نصريًا امبرياليًا منحازًا ضد   تلّد إاّل ع سهلة وفي متناول الباحث العادي، تقول إن المؤسسة األمريكية ال

يس ترومان، الذي اعترف بإسرائيل  العرب باعتبارهم من العالم الثالث. وما يؤيد هذا الرأي أنه منذ الرئ
لم بعده،  أمريكيين  بعشرة رؤساء  مرورًا  يكن   كدولة،  لم  اجراء  أو  واحد خطوة  اتخذ رئيس  وان  يصدف 

. فهل صدفة أنه خالل سبعة عقود لم يصدف وأن جاء ت وحقوق شعبنامنحازًا فيه إلسرائيل ضد طموحا
 رئيس أمريكي يصحح هذا المسار؟ 

ا ال  نتمنى لك النجاح في االنتخابات القادمة، ان كانت تنافسية، او بالتزكية، ألنن  إننا يا سيدي الرئيس
 نريدك فقط الرئيس األوحد، بل نريدك كذلك الرئيس األوعى!!

 12/2/2021ندن، القدس العربي، ل
 

 منير شفيق ... صوت خارج التوافق االنتخابي
القضية تواجه  التي  الكبرى  التحديات  تكمن  أين  سألنا  المرحلة    لو  في  الفلسطيني،  والشعب  الفلسطينية 

 الراهنة، لجاء الجواب كما يلي:
تالع  االحتالل واب   إنه االحتالل واالستيطان في الضفة الغربية، واللذان يعمالن ليل نهار على تثبيت   -1

 األرض وتهجير ما أمكن من فلسطينييها. 
وباحة وصالة، إلى جانب سياسة وقوانين  تهويد شرقي القدس، والعمل على اقتسام المسجد األقصى    -2

لت القدس، مسيحيين ومسلمين،  الرومانية  لتهجير سكان  اآلثار  المقدسة مع هجرتهم مثل  األماكن  تحّول 
 القديمة.

 غزة بما يشكله كقاعدة محررة لمقاومة جبارة.   ضروب على قطاعالحصار الم -3
ا  -4 إلى تكريس  المتجهة  بايدن  إدارة جو  لتسوية تصفوية  تحديات سياسات  أو فتح باب  الراهن،  لواقع 

 للقضية الفلسطينية. 
  تحديات الكبرى من خالل إعطاء األولوية لمواجهة االحتالل واالستيطان ال يكون إالّ والرد على هذه ال

قاومة الشعبية وتصعيدها إلى مستوى االنتفاضة والعصيان المدني طويلي النفس، وذلك حتى  بإعطاء الم
ة من  وتفكيك المستوطنات بال قيٍد أو شرط. وبالمناسبة فرصة تحقيق االنتصار هنا عالي دحر االحتالل  

ًا عامًا عالميًا. فثمة  سالميًا، ورأي جهة موازين القوى الراهنة، والمناخات السياسية المؤاتية شعبيًا عربيًا وإ
 تراجع شديد ووهن في الداخل الصهيوني وإرباك عالمي لدى مناصريه. 

وهنال التطبيع هذا،  مواجهة خطر  في  تمثل  جديد  تحٍد عربي  ا  -ك  الصهيوني  الكيان  مع  لذي التحالفي 
التحد  هذا  ولكن  ونتنياهو.  زايد  بن  محمد  اتفاق  خالل  من  ترامب  دونالد  وتافتتحه  خطره  رغم  وجهُه  ي 
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قوات  مع  شارعية  مواجهات  في  الفلسطيني  الشارع  تحرك  ما  إذا  الخريف  كورقة  سيتساقط  المصهين 
 تالل. االح

وفي جهة،  من  الفلسطيني  االنقسام  في  تجّسد  الذي  الداخلي  التحدي  هنالك  يتبعها    ثم  التي  السياسات 
 محمود عباس من جهة أخرى، المتمثلة: 

 والمفاوضات وحّل الدولتين. يجية التسوية في مواصلة استرات -أ
ل دون انطالق مقاومة  في ممارسة التنسيق األمني الذي يكرس االحتالل ويحمي االستيطان، ويحو   -ب 

 جهة قوات االحتالل.شعبية متعددة األشكال، مع رفضه الشديد لالنتفاضة أو لموا
امب، وطرحه "صفقة  جيء دونالد تر على أن هذا التناقض الداخلي الفلسطيني أخذت تخف حدته بعد م

اصمة للكيان  القرن" التي سدت طريق اتفاق أوسلو، ثم ما اتخذه من خطوات، ال سيما إعالن القدس ع
ات األمريكية مع سلطة رام هللا وأفقدها  الصهيوني، ونقل السفارة األمريكية إليها، مما أدى إلى قطع العالق

توطنات شرعية، وتهيئة األجواء لضمها، األمر اعتباره المس   أي مسّوغ، ولو وهمي، لوجودها، إلى جانب 
حماس وفصائل المقاومة المعترضة   الذي فرض على محمود عباس وقيادة فتح البحث عن توافق مع

الع األمناء  بلقاء  ترجم  وقد  أوسلو،  اتفاق  سبتمبر  على  أيلول/  من  الرابع  في  ورام هللا  بيروت  في  امين 
2020. 

بعد إعادة قيادة فتح وسلطة رام هللا للعالقات مع حكومة نتنياهو "كما  هذا التوافق    ولكن سرعان ما اهتز
طبعًا عدا التنسيق األمني الذي لم يتوقف. وكاد هذا االهتزاز أن يؤدي   كانت"، قبل اإلعالن عن وقفها،

اال األمريكية، ومجإلى  الرئاسية  االنتخابات  ترامب في  دونالد  لوال سقوط  والتوتر،  بايدن،  نقسام  يء جو 
ا  فنشأت معادلة دولية وعربية جديدة راحت تدفع لمواصلة التوافق مترجمًا بالمراسيم الثالثة التي أصدره

ال تشكيل المجلس  محمود عباس، وذلك من خالل إجراء انتخابات للمجلس التشريعي وللرئاسة والستكم
 الوطني لمنظمة التحرير. 

الفصائل بين كل  توافق  بينها  الفلسطينية ح  أعلن من جديد عن  فيما  اتفاق  ول إجراء االنتخابات، وعقد 
القاهرة في   ال   9و  8جميعًا في  ثانية في الخامس من آذار/ شباط/ فبراير كّرس مبدأ  اللقاء  توافق وقرر 

قد ُأخذت صورة تذكارية "انتصارية" لممثلي الفصائل في اجتماع  مارس لبحث مجموعة من التفاصيل. و 
ولم يتفرد برأي مختلف غير حركة الجهاد التي أعلنت أنها لن تشارك    نجاح التوافق،القاهرة تؤكد على  

تعتبرها ضمن   التي  االنتخابات  التي  في  االنتخابات  أخذته في  الذي  الموقف  أوسلو، وهو  اتفاق  مسار 
شعار    .2006و  1996جرت   تحت  الفصائل  لقاء  خارج  من  األخرى  االعتراضات  بعض  صدرت  وقد 

ف إشراك  الخار ضرورة  أخرى  لسطينيي  اعتراضات  جانب  إلى  الوطني،  بالمجلس  الخاصة  باالنتخابات  ج 
سة باعتبارها لرئاسة السلطة في الضفة والقطاع والقدس، وليس  من داخل الفصائل على انتخابات الرئا

 سطينية كما أعلن. رئاسة للدولة الفل
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 وهنا ال بد من أن يالحظ ما يلي:
اس، عن األولوية التي تفرضها التحديات الكبرى التي تواجه  رئيس محمود عبأواًل: ثمة تخٍل، من جانب ال

وال الفلسطيني،  والشعب  الفلسطينية  االحتالل القضية  لمواجهة  واالنتفاضة  الشعبية  بالمقاومة  متمثلة 
من مؤمرات لتصفية القضية الفلسطينية. أما إذا لم يكن تخليًا، مراعاة لفصائل    واالستيطان، وما يترتب 

فهو  ا األولوية  لمقاومة،  لتلك  سيمدد   واالنشغالتأجيل  طبعًا  فقط.  القادمة  الستة  لألشهر  باالنتخابات 
االنتخابات  محمود عباس التأجيل إلى ما شاء هللا، إذا ما أريد الحفاظ على التوافق ونتائج  الرئيس القادم  

 معه ومع حركة فتح.
انتخابات الرئاسة(، وانتشال سلطة رام  جديد شرعيته )ثانيًا: ما يريده محمود عباس من االنتخابات هو ت

مسوّ  كل  وأفقدها  اآلن،  وصلته  الذي  الخانق  مأزقها  وحل  من  لها  هللا  ليعاد  وذلك  واالستمرار.  للبقاء  غ 
ي، كما اقتضى النظام الداخلي لسلطة الحكم الذاتي المنبثقة  الحياة من خالل انتخابات المجلس التشريع

 عن اتفاق أوسلو. 
وفاق  ثًا: محمود عب ثال أو  أساس كل خالف  الذي هو  السياسي  الموقف  مناقشة  استبعد  اآلن  اس حتى 

لموضوع في االنتخابات وإشكاالتها تاركًا لنفسه التحرك كيف شاء على فلسطيني، وحصر ا  -فلسطيني 
السيا بمخالفة  صعيد  بعد االنتخابات، ولو  ولما  أثناء ذلك  شعبية  درجة مع حماس والجهاد وال  180سة، 

 الفصائل األخرى. وأغلبية
ب الحصول على  يعّوضه  أو  ينقذه  الذي ال  التورط  يعني  وللسياسة  لألولوية  استبعاد  المكاسب كل  عض 

فين، أو تخفيف الحصار، أو عقد اآلنية، مثاًل، إطالق المعتقلين السياسيين، أو حل مشاكل بعض الموظ
المطالب مقاب فتلبية مثل هذه  المشاركة.  يو آمال على  السياسة،  افق عباس تمامًا. هذا وإن الحصول ل 

أر  حتى  يؤمل،  كما  يشكل،  ال  أهميتها(  من  نقلل  )ال  جزئية  مكاسب  إلنهاء  على  أو  لمصالحة،  ضية 
 جديد.االنقسام، وإنما هي لملمة لجراح ال أسهل من فتحها من  

العربية والدول  الدول  تدخل بعض  المكاسب، مراعاة  إلى بعض  إذا أضيفت  وسيا  ية مثل مصر ور طبعًا 
عنى  والصين وقطر وتركيا واألردن، فإن التوافق على االنتخابات من قبل الفصائل ليس بال ثمن، وبال م

 بالنسبة إلى عالقاتها بتلك الدول. 
لى خطه السياسي وعلى التنسيق األمني، مما يجعل كل ولكن المشكلة هي في إصرار محمود عباس ع

ائل بمكاسب، صحتين على قلبها، في نظر عباس ما دام  أن تعود للفص  االعتبارات األخرى التي يمكن
تفرض خطها السياسي وتطعم اآلخرين من لذائذ الدنيا    قد "أودى باإلبل". وهذا من ميزات فتح التاريخية؛

 ما ُيشتهى.
  توافق مع عباس ضمن المعادلة المذكورة بالنسبة إلى الفصائل مشكلة، أيضًا، ألنها صحيح أن رفض ال

ا بعدم  إذ  ستتهم  األصدقاء،  تدخل  مراعاة  عدم  من  ستحرج  وألنها  االنقسام.  وإنهاء  للمصالحة  لسعي 
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و  هذه  بعضهم يعطي حماية  تقبل  ولهذا  االرهاب.  تهمة  يحمي من  ماليًا، وبعضهم  دعمًا  يمنح  بعضهم 
 لة وتحملها لشوط أو شوطين بانتظار سقطة سياسية من عباس للخروج من التورط معه.المشك

من تفهم موقف الفصائل في الذهاب إلى معادلة التوافق على أساس إجراء االنتخابات،    من هنا ال مفر
ات  ال يتبع ذلك تأييدًا وترحيبًا، بل على من يستطيع أن يوجه نقدًا صارخًا لسياس  ولكن مع ضرورة أن

حول    ن هذا التوافقمحمود عباس وللتنسيق األمني من جهة ونقدًا حادًا، من جهة أخرى، لما يريده م
  انتخابات هي أوهى من خيوط العنكبوت أمام أول اعتراض أو نقد. ففرض الكفاية هنا يقضي بأن ينبري 

 من يقول ما ال تستطيع قوله الفصائل وهي في ورطة التوافق االنتخابي. 
  12/2/2021، "21بي موقع "عر 

 
 زياد ابحيص... المخرج الوحيد؟ االنتخابات.. هل هي حقاً 

ف ال  األهم  لحركة  معضلة  السياسي  األداء  هي  والجمود  بالعجز  تتسبب  التي  الفلسطيني  السياسي  الوضع  ي 
الواقع  ولة وحدها عن استحداثه، بل ألنها ببساطة تتولى قيادة مشروع المقاومة، والشعب  حماس؛ ال ألنها مسؤ 

المق  والمادية تحت تصرف حركات  البشرية  وقواه  إمكاناته  الحلول،    اومة كي تجترح تحت االحتالل يضع  له 
األ  هدفه  تحقيق  طريق  على  وتضحياته  صبره  ليوضع  القوى  موازين  شقوق  عبر  النفاذ  من  سمى:  وتتمكن 

مكاناته عن اجتراح الحلول  التحرير، وحين تعجز قوى المقاومة الموضوع في تصرفها معظم تفويض الشعب وإ 
 فإن هذا يمسي أسوأ معضالت جمهورها الساعي للتحرر. 

 زية علقت فيها القيادة السياسية لحركة حماس يمكن فهم العجز الحالي من خاللها: ثة أوهام مرك ثال 
مع على  الميكانيكي للوحدة الوطنية: فالوحدة الوطنية ال تعني أن تقف جميع أطياف المجت األول: وهم التعريف  

عب وآماله،  ثل تطلعات الش صف واحد، لكن الوحدة الوطنية هي اتفاق القوى السياسية على هدف مركزي يم 
اآلتي: لو  ويمثل خط الجماهير ونبضها فيترجَمه إلى مقوالت وممارسة، ولكي يتوضح ذلك يكفي أن نتخيل  

يمكن أن نسمي ذلك "وحدة وطنية"؟    اتفقت جدال كل الفصائل الفلسطينية على التفاوض والتنسيق األمني فهل 
ة مع نخبها؟ ماذا لو تصورنا العكس: لو اتفقت  ة داخلية حتمي أم هو تواطؤ الوطني يجعل الجماهير أمام مواجه 

نة؟ ال أظننا نجد أي صعوبة في القول إن هذه وحدة  كل الفصائل على المقاومة وممارستها بكل الوسائل الممك 
للوحدة الوطنية هو تحقيق تطلعات األمة المشروعة، فلو اتفق فصيالن على  وطنية. إذن هناك شرط موضوعي  

التنسيق األمني والتفاوض فلن تكون كذلك، ألن عنصر  فتلك وحدة وط   المقاومة  اتفقوا جميعا على  نية، ولو 
 ستمد من إرادة الشعب واألمة ال من رؤى القادة وتطلعاتهم وحدها. المشروعية السياسية يُ 

  التاريخية هو   الصندوق: كيف يعبر الشعب الواقع تحت االحتالل عن إرادته إذن؟ ما تحكيه التجربة الثاني: وهم  
عن إرادته    أنه يعبر عنها بتحريك قواه البشرية والمادية ووضع مقدراته في وجه المحتل فيعبر بذلك الفعل الغامر 

الهدف بقدر ما تكتسب من مشروعية،  في التحرر، وبقدر ما ُتظهر قيادته من كفاءة في الكفاح من أجل هذا  
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وليين انطالقا من هذا المبدأ، من كونها تعبر  حرر كالعبين د بل إن العرف الدولي شرَع االعتراف بحركات الت 
مشروع والدة كيان سياسي، فتستحق بذلك االعتراف.  بالفعل والممارسة عن إرادة شعبها ما يجعلها أقرب إلى  

لشعبي والدولي هو المقاومة وممارستها ومقدار ما تفرضه على األرض من  في المحصلة؛ مصدر المشروعية ا 
وهم الصندوق أن يزودونا بتجربة تاريخية واحدة لشعب تحت االحتالل شكل قيادته  يتمكن أصحاب    إنجاز، ولن 

 نقبل بهذه البدعة.   باالنتخاب الشعبي، حتى 
الدولة ووال  التوهم بوجود  إلى الصندوق يستبطن  دة النظام السياسي ومن ثم تداول السلطة عبر  إن االحتكام 

ة إال الوهم: وهم الدولة، ووهم النظام السياسي ووهم  من هذه الثالث الصندوق، وفي فلسطين لم يتحقق شيء  
دة حماس تذكر قبل غيرها كيف انتقلت إليها الراية؛ فلم يكن  السلطة، وها نحن نبني عليها وهم الصندوق. وقيا 

المقاوم في االنتفاضتين بينما كانت قيادة سلطة دايتون ت صندوق االقتراع من   رسم  فعل ذلك، بل كان الفعل 
 ع هذا النهج محطة بعد محطة. القطيعة م 

فكرة إلى والدته على األرض وتحقيقه    الثالث: وهم المشروعية الدولية: لقد تمتع المشروع الصهيوني منذ أن كان 
عال  األكبر  الغربية  القوة  برعاية  باتت  للهيمنة  الدولية  البيئة  فإن  وبالتالي  المتحدة،  الواليات  ثم  بريطانيا  ميا، 

 المشروعية على الكيان الصهيوني ومنعها عن أعدائه بل ومحاولة محوِّهم وخنقهم.   بنيويا بإضفاء محكومة  
لمتحدة،  حها الدول مع المقاومة، وبالذات تلك التي تفتحها دول على تحالف مع الواليات ا إن العالقات التي تفت 

"تأهيل دولي"،    ونية في عملية هي عالقات تأثير وتأهيل تقصد تقريب موقف المقاومة من االشتراطات الصهي 
ا  من  حقيقي  لقلق  يدعو  فهذا  أكبر  الدول  هذه  مع  للمقاومة  السياسي  االنخراط  كان  مربع  وكلما  إلى  نجرارها 

ا هي قبل غيرها أن تضع قاعدة مسافة من تلك  التأهيل السياسي بخفض السقف وتقليم األظافر واألنياب، وعليه 
 ّلع جماهيرها. وتمثيلها لتط   الدول لتحمي استقالليتها ومشروعيتها 

استجداء "وحدة وطنية" ال  قرار االنتخابات اليوم هو نتيجة الوقوع طويل األمد في أسر تلك األوهام الثالثة: من  
روعية في صندوق االنتخاب مع أنها تنبع حصرا  تملك الشرط الموضوعي للوحدة الوطنية، والبحث عن المش 

والوسطاء الدوليين بما يدفع قيادة المقاومة لما يريح حلفاءها    للـ"األصدقاء" من المقاومة، ومن االستماع المفرط  
 مشروعيتها الشعبية.   رغم أنه يضرب رصيدها األبرز واألهم: 

ه المخرج الوحيد، بل ويمضي المتحمسون له والدافعون  اليوم ُيرّوج هذا السقف الوهمي الذي ال جدران له باعتبار 
 ة وانعدام أفق، فهل حقا هذا خيارنا الوحيد؟ ه سلبية وعدمي لفرضه إلى القول بأن معارضت 

إلى سقف له جدران، تنبني فيه النتائج على    في الحقيقة هناك مخرج يتطلب بناء تدريجيا ويمكن أن يصل 
 المقدمات: 

أساس المقاومة، فمن يتبنى نهج المقاومة فهو في هذا الصف الوطني، ومن يدينه  بناء وحدة وطنية على    -1
رج عن هذا الصف، بما يؤدي إلى عزله وسحب المشروعية عنه شيئا فشيئا... لقد كانت  يعاديه فهو خا أو  

لماذا ال  تركة خطوة على هذا النهج، والهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار كذلك؛ ف غرفة العمليات المش 
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إلى حالة وطنية    في ظل الحصار   ُتوسع التجربة لتشمل إدارة قطاع غزة بكامله، وتحويل عبء تسيير الحياة 
 جامعة؟ 

بية بكل ما هو ممكن، ُيدعى له  لماذا ال ُتبنى نواة تحالف كهذا في الضفة الغربية إلطالق المقاومة الشع   -2
قيادة السلطة باسمهم وهم منها براء! ما دام في فتح شرفاء،  أبناء فتح الشرفاء الذين ُيبرر وضع اليد في يد  

كتاف بكتفهم مباشرة؟ لماذا يكونون جسرا لنقيضهم وإن كان من داخل حركتهم  ا ال توضع األ وفيها بالطبع، فلماذ 
 ا تلك التسمية. إن كانت ما تزال تصح عليه –
إلى هبة أبو    2013قصى في رمضان  لقد تحدَثت القدس عن نفسها مرارا، من غضبة شباب القدس واأل   -3

  2019إلى هبة باب الرحمة في    2017  ة باب األسباط إلى هب   2015إلى انتفاضة السكاكين    2014خضير في  
ك؟ لماذا يتوقف النبض عند حدود قلنديا  ، لماذا تترك القدس وحدها في ذاك الحرا 2020إلى الفجر العظيم في  

موضعية كتفكيك البوابات أو فتح مصلى باب الرحمة؟ لقد كان كل    والسواحرة فتضطر القدس إلى تبّني أهداف 
الق إلى فعل وطني جامع؛ لكن االلتفات عن القدس واالنشغال بالـ"بيت  اث فرصة لالنط حدث من هذه األحد 

يفّوتها  كان  الفلسطيني"  ندفعها    الداخلي  للفعل  مركزية  ساحة  ونتبناها  اآلن  إليها  نلتفت  ال  فلم  مرة،  بعد  مرة 
 حتضن الفعل الشعبي فيها وال نترك مرابطيها وحدهم أمام آلة المحتل. ون 

لبناء صّف وطني جامع يكسر العجز، وينهي الثنائية الحدية بين فتح وحماس،    ن مركزية تصلح هاهنا عناوي 
بنهج مقاومة مقابل نهج مفاوضات ومصالح، وال تسمح له بأن ُيصوَّر وكأنه صراع  وتعيد القضية إلى أساسها  

تعود    س فيه خطوة ثم لى السلطة والمصالح، لكنه يحتاج الستمرار وصبر ومصداقية، ال أن تمضي قيادة حما ع 
ة وتصميم  إلى جلسات الحوار مع قيادة سلطة دايتون في الخطوة التالية، هذا ال بد له من وضوح رؤية وإراد 

 مر في بدايته. والثبات على خط الجماهير واإليمان بوفائها وصبرها، تماما كما كان األ 
 " قدس " 
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 د. بشير نافع. ..لوية وطنية؟ة أو انتخابات فلسطينية: أيّ 
فلسطين  انتخابات  عقد  على  وحماس،  فتح  ذلك  في  بما  السياسية،  الفلسطينية  القوى  تشريعية  توافقت  ية 

حدة وطنية بعد االنتخابات، ومن  ورئاسية. والواضح أن هذا التوافق، الذي قد يمتد إلى تشكيل حكومة و 
ماس للتخلص من أعباء االنقسام بين  ولد من سعي ح  ثم تقدم الرئيس عباس مرشحًا وحيدًا لفتح وحماس،

ن جهة، واستجابتها لرغبة عباس  الضفة والقطاع وتخلي السلطة عن مسؤولياتها تجاه أهالي القطاع، م
بال  االنتخابات،  أخرى.  جهة  من  شرعيته،  تجديد  استقطابات  في  لتجاوز  األفضل  الوسيلة  هي  طبع، 

ب واالنصياع لقراره هو النهج األصوب إلعادة بناء  عودة إلى الشعالشعوب وانقساماتها السياسية؛ ألن ال
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لمتوافقين الفلسطينيين على انتخابات نيسان/ أبريل  نظم الحكم. ولكن ثمة مشكلة، ومشكلة كبرى، تواجه ا
 وأيار/ مايو المقبلين. 

يون  تمتع الفلسطين رغم من األوهام غير القابلة للتصديق التي تعيشها طبقة سلطة الحكم الذاتي، ال ي فبال
من  المعالم  واضحة  كتلة  أو  تعرفها،  حدود  القائمة  لسلطتهم  وليس  سيادة.  ذات  مستقلة،  حرة،  بدولة 

استيطاني،  ا احتالل  يعانون من  الفلسطينيين  تحت إطارها. وألن  المنضوين  يعمل على سلب لمواطنين 
نية خالصة.. يضم  أن تكون فلسطيأرضهم، بما في ذلك تلك التي يفترض، بسلسلة من القرارات الدولية،  

ا المهمة  أن  بد  فال  لغير سبب،  أو  لسبب  منهم  اآلالف  ويعتقل  المقدسات،  وينتهك  أمام  القدس  لرئيسة 
الوطني التحرر  بأهداف  المتعلقة  تلك  الفلسطينية هي  السياسية  التحرر  القوى  لحركة  األدنى  الحد  في   .

االحت  مواجهة  تصبح  أن  بد  ال  الفلسطينية،  االوطني  وإخراج  الضفة الل،  أراضي  كافة  من  لمحتلين 
ضال الفلسطيني وحركته الوطنية  والقطاع، واستعادة القدس، وتحرير األسرى، وعودة الالجئين؛ أولوية الن

 بكافة قواها. 
عهد مهماته لم يعد ممكنًا، ولم يعد ممكنًا ألن دولة االحتالل حققت  بيد أن تكريس هكذا برنامج وطني وت

اختراق في   أكبر  عام:    استراتيجي  مئة  قبل  الفلسطينية  المسألة  ولدت  منذ  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 
لطة الحكم الذاتي، لم يعد ممكنًا تبني أي مستوى من مستويات النضال  سلطة الحكم الذاتي. في ظل س

ا، وال  ، وال تحرير فلسطين بكامله 1967النضال من أجل دولة مستقلة ذات سيادة على حدود    الوطني، ال
نضال من أجل الدولة الواحدة. ولدت السلطة بإرادة االحتالل، وولدت بالتزامات سياسية، وأمنية،  حتى ال

الحاكمة،    نية، تربطها بصورة عضوية بدولة االحتالل. كما أن السلطة سرعان ما صنعت طبقتهاوقانو 
 دور.م والموقع والالتي باتت أسيرة المتيازاتها الشخصية، وأعجز عن التضحية بأوهام الحك

عندما أدرك عرفات حجم المصيدة التي أوقع بها، وحاول العودة إلى مستوى من المقاومة، حوصر كما  
ي يفترض أن تشكل  أسير صغير، ومن ثم قتل بدون أن يطالب بدمه أحد. وقد انتهت اتفاقية أوسلو، الت 

اال ودولة  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  بين  السالم  عملية  الممرجعية  إلى  خالل  حتالل  السريري.  وت 
اإلسرائيلية،   والحكومة  األمريكية  اإلدارة  تجاهلت  عندما  الماضية،  األربع  الحكم  السنوات  سلطة  معًا، 

ات الفلسطينية،  الحقوق  تبقى من  خذت عدة قرارات لقطع وشائج ارتهان  الذاتي، وأخذت في استباحة ما 
ذ. الحقيقة، أن سلطة الحكم الذاتي تقف عاجزة  قرارات لم ينفالسلطة لدولة االحتالل. ولكن أيًا من هذه ال

إجهاض التي تسجل لها هي في قدرتها على  عن حماية أي من الحقوق الوطنية، وأن الكفاءة الوحيدة  
الوطني. النضال  أشكال  الحكم    كافة  فيه  سلطة  وقع  استراتيجي  فخ  أكبر  هي  أخرى،  بكلمة  الذاتي، 

 الفلسطينيون. 
عية والرئاسية الموعودة إال إعادة بناء السلطة، ومنحها شرعية تمثيلية إضافة  تخابات التشري ولن تحقق االن 

بدور  القيام  في  للتحقق  لتستمر  االنتخابات  بعد  ما  انتظار  تحتاج  ال  واألدلة  أجله،  من  أسست  الذي  ها 
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حدا  راء ملموسا واا. فبالرغم من التوافق على االنتخابات، لم يتخذ رئيس سلطة الحكم الذاتي ولو إجمنه
مواطنين   تجاه  مسؤولياته  تحمل  أو  لحصاره،  نهاية  لوضع  التدخل  أو  عزة،  قطاع  مع  القطيعة  إلنهاء 

 قطاع. ال
التحرير   منظمة  تعود  أن  على ضرورة  زمن  منذ  فلسطيني  إجماع  تبلور  حين  الحركة  وفي  قيادة  إلى 

 لكافة فئات الشعب وقواه،  بح أكثر تمثيالً الوطنية الفلسطينية، وأن المنظمة تحتاج إعادة بناء شاملة لتص
بأن   الفلسطينيين  لتطمين  يكفي  ما  يتضمن  لم  االنتخابات  التوافق على  ثمة توجه النتخاب مجلس  فإن 

رى. ولكن هناك ما هو أسوأ؛ فبالرغم من  وطني جديد، والعمل على إعادة بناء مؤسسات المنظمة األخ
بعد ما يقارب عقدين من اإلخفاقات، فأحدًا حيد للرئاسة،  حرص رئيس السلطة على أن يكون المرشح الو 

س برنامج للنهوض بحركة التحرر الوطني  ال يعرف، وال حتى على وجه العموم، ما إن كان للسيد الرئي
برنا واالستقالل.  الحرية  أجل  من  الجديدة، والنضال  األمريكية  باإلدارة  الترحيب  هو  الوحيد  الرئيس  مج 

 ها. اد للتعاون معواإلعراب عن االستعد 
ثمة مأزق فلسطيني، ليس هناك شك في ذلك. جزء من هذا المأزق صنعه الفلسطينيون بأيديهم، وجزء 

زق ال يتأتى بمزيد من  د إلى الخلل الفادح في ميزان القوى، عربيًا ودوليًا. ولكن الخروج من هذا المأيعو 
الحكم الذاتي، واالنتخابات  لى قيام سلطة  الغرق في الفخ االستراتيجي الذي نصبه االحتالل منذ عمل ع

 المقررة لن تفعل سوى ذلك. 
  14/2/2021، 21"عربي "موقع 

 
 أحمد الحيلة... خرجات حوارات القاهرة المعنية باالنتخابات الفلسطينيةقراءة نقدّية لم

طنيا ياها إنجازا و شباط/ فبراير(، معتبرة إ  9-8لفصائل الفلسطينية نتائج حوارات القاهرة األخيرة )ثّمنت ا
مؤ  الفلسطيني"،  البيت  ترتيب  وإعادة  الوطنية  الوحدة  واستعادة  االنقسام،  "إنهاء  نحو  مهمة  كدة وخطوة 

االط على  وباعثة  جاّدة  المّرة  هذه  والمخرجات  الحوارات  أن  الفلسطيني  الحوارات  للشعب  بعكس  مئنان، 
 واالتفاقات السابقة. 

الم على  يصعب  هنا،  المذكورة  ع الجّدية  قياسها  الفلسطينيين  راقب  المطالبة  والتصريحات  الخطابات  بر 
طة من محطات الحوار "الوطني"، األمر الذي باالطمئنان، بسبب تكرار ذكرها والتلويح بها في كل مح 

ب والُمخاَطب   ، وأثار الشك وانعدام اليقين. نزع الثقة بين الُمخاطِّ
ما تم االتفاق عليه بين األشقاء    وف على مفردات في ذات السياق، فإن المراقب يجد نفسه مضطرا للوق

در عن الحوار الوطني الفلسطيني  األفرقاء عبر إمعان النظر والتمحيص في وثيقة البيان الختامي الصا
خ لديه الشعور با  الطمئنان نحو هذه الحوارات ومخرجاتها، التي من المفترض في القاهرة، بحثا عّما ُيرسِّّ
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تُنهي ما ُيسمى بـ "االنقسام"، وتستعيد الوحدة الوطنية في بيت    ة وطنية جديدةأن تشّكل منّصة النطالق
 فلسطيني جامع. 

 راءة على ما ورد في تلك الوثيقة الصادرة عن حوارات القاهرة األخيرةوهنا، سنعتمد في الق
 فبراير(، من خالل نقاش النقاط التالية: ط/شبا 8-9) 

وارات تجري "برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية  ة، أن تلك الحورد في مقدمة الوثيقة السياسي أوال:
فتاح السيسي"، هذا باإلضافة لما ورد في خاتمة الوثيقة:  مصر العربية، ومباركة من فخامة الرئيس عبد ال

ا الفصائل  ُتعّبر  المباركة،  "كما  الجهود  لهذه  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  لمتابعة  تقديرها  عن  لمشاركة 
 ه للتفّضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم االتفاق عليه". تتوّجه لسيادتو 

بالطلب مران؛ أوال، ذكر الرئيس المصري باسمه وصفته، وثانيا، توجه الفصائل مجتمعة له  الالفت هنا أ
أي طرف إقليمي أو  ليه، دون ذكر  إليه ليكون راعيا ومرجعية إقليمية وحيدة لمتابعة تنفيذ ما تم االتفاق ع

إال البيان  في  ذكره  على  ُيؤتى  أن  يمكن  ال  األمر  هذا  أن  ندرك  كّنا  وإذا  آخر.  قبول    دولي  أو  بطلب 
اسة( أرادت أن تدخل بثقلها على مصري، فإنه يعني أن القيادة المصرية باسم أعلى منصب فيها )الرئ

مناز  دون  "حصريا"  راعيا  بصفتها  الفلسطيني  رسالملف  ذلك  وفي  إلى  ع،  فلسطيني  بلساٍن  مصرية  الة 
الع "الصراع  في  دور مصر  أهمية  إلى  لتنبيهه  بايدن  جو  األمريكي  ذلك  الرئيس  وفي  اإلسرائيلي".  ربي 

من تركيا وقطر وحتى موسكو، بأن مصر    أيضا رسالة مصرية بلسان فلسطيني فصيح، موجهة إلى كل
 لهذا الملف. يتها الحصرية لن تقبل أن ينازعها أو يزاحمها أحد في رعا 

الرعاية   حصرية  أن  شك  فبال  األهم،  وهو  الفلسطيني  البعد  في  أما  اإلقليمي.  البعد  في  المصرية  هذا 
تلتق التي  "فتح"  حركة  وإلى  أوسلو  فريق  إلى  إعالن  غير  في  منحازة  تمسكها  ستكون  في  القاهرة  مع  ي 

لي على ثلثي أرض فلسطين التاريخية، تالل اإلسرائيبالتسوية السياسية خيارا استراتيجيا، وباعترافها باالح 
ومخرجاتها الحوارات  سياق  أن  يعني  ما  )المقاومة(،  العنف  الفلسطيني    وبنبذها  المشهد  في  خلال  خلق 

سيؤثر بدوره على مجريات االنتخابات التشريعية    لصالح طرف منافس في االنتخابات )حركة فتح(، ما
 ني المفترضة. وصوال إلى انتخابات المجلس الوط

واالتفاقيات   ثانيا: التوافقات  إلى  مستندين  االنتخابات  إجراء   .." للوثيقة:  السياسية  المقدمة  في   ورد 
 العامين في  الفلسطينية السابقة، ال سّيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماعات األمناء

سبتمبر    3 عّطل2020أيلول/  قد  "فتح"  حركة  كانت  إذا  هنا:  والسؤال  االنتخابات  ".  وتنّكرت ت  البلدية، 
محل الذكر، كما    التي جرت بموجب وثيقة الوفاق الوطني  2006لنتائج انتخابات المجلس التشريعي للعام  

العامين األمناء  جلسات  انعقاد  من  بدءًا  كافة،  مفاعيلها  المجلس    عّطلت  بانتخابات  وانتهاء  للفصائل 
ا وفي قيادة حركة "فتح"، التي ال زالت على  لمسار الحالي  الوطني، فما الذي يدعو الستعادة الثقة في 
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واالعتر  )التسوية،  االستراتيجية  خياراتها  تبّدل  ولم  السياسية  عهدها  باالتفاقيات  والتمسك  باالحتالل،  اف 
 واألمنية الموّقعة معه(؟ 

من   جلسهذا  مخرجات  على  األخيرة  القاهرة  حوارات  مخرجات  استناد  فإن  آخر،  جانب  ومن  ة  جانب، 
الع المصداقية؛ ألن مخرجات األمناء  2020أيلول/ سبتمبر    3امين في  األمناء  القلق والريبة في  يثير   ،

بقيادة   على إدانة التطبيع باعتباره طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، فماذا فعلت السلطة  العامين نّصت 
المطبعة   الدول  الدبلوماسية مع  ألم تستعد عالقاتها  اتفاقات  قبل أن يجف حبالرئيس محمود عباس؟  ر 

 "أبراهام"؟! 
من شخصيات   لجنة  "تشكيل  على  العامين  األمناء  نّصت مخرجات  فقد  ذلك،  من  وازنة،  األهم  وطنية 

والمصالحة والشراكة في إطار م. ت. تحظى بثقة الجميع، تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء االنقسام  
جاوز خمسة أسابيع". وهنا نتساءل: ما  الل مدة ال تتف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خ

اللجنة ومصيرها، فهل شّكلت أم لم تشّكل بعد؟ وما   هي رؤيتها المفترض إعدادها خالل هو واقع تلك 
 خمسة أسابيع؟!

الختا البيان  مخرجات  كانت  وعلى  فإذا  الوطني،  الوفاق  وثيقة  على  تتكئ  األخيرة  القاهرة  لحوارات  مي 
ا جلسة  العاميمخرجات  سيكون ألمناء  فهل  االكتراث،  وعدم  اإلهمال  محلها  وكان  النور  تر  لم  التي  ن 

 مصير األخيرة أفضل من سابقاتها؟ 
يبدأ    ثالثا: كامل  مسار  الوطنية  "الشراكة  أن  على  األول  البند  في  الوثيقة  المجلس نّصت  بانتخابات 

فلسطيني في منظمة  شاركة الكل ال التشريعي.. ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني.. بما يضمن م
 لمقاوم". التحرير.. بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني ا 

المج انتخابات  عقد  على  حرصها  ُتشْيع  األطراف  كانت  إذا  البدء،  حيث  هدفا  من  بصفته  الوطني  لس 
مع المجلس التشريعي؟ أم إن     أو بالتوازي وطنيا أسمى، فلماذا ال ُتجرى انتخابات المجلس الوطني أوال 

 وراء األكمة ما وراءها؟ 
فإن عنه،  واإلجابة  السؤال  هذا  تجاوزنا  إذا  وانتخابات   أما  الوطني  الوفاق  وثيقة  شهدتها  التي  التجربة 

، تؤكد أن تأخير انتخابات المجلس الوطني يعّد تكرار الذات الخطأ،  2006م  المجلس التشريعي من العا 
يُ  اوقد  ذات  إلى  يجدد فضي  أن  بعد  كثيرة  وذرائع  بحجج  الوطني  المجلس  انتخابات  بوقف  أي  لنتيجة، 

رية، خاصة أننا نعلم أن حركة "فتح" والدول العربية المعنية ال ترّحب، بل  الرئيس عباس شرعيته الدستو 
ا،  ل بتغيير جلدهع بدخول فصائل المقاومة إلى منظمة التحرير الفلسطينية إال إذا قبلت تلك الفصائتمان 

المجلس  بانتخابات  "فتح"  حركة  فازت  إذا  االنقسام  وتعّمق  االشتباك  تجدد  من  الخشية  عن  ناهيك 
ذلالتشر  ك من تسليم  يعي ورفعت شعارها الشهير: سلطة واحدة، وقانون واحد، وسالح واحد، بما يعنيه 

 حوال. ة في أحسن األ المقاومة لسالحها أو إدماجها في قوات األمن الوطني واألجهزة األمني
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الكل  تعريف  هو  فما  التحرير.."،  منظمة  في  الفلسطيني  الكل  "مشاركة  يؤكد  األول  البند  كان  وإذا 
يت ولماذا  يمثلهم؟  فمن  كانوا كذلك،  وإذا  منهم؟  الخارج  فلسطينو  تلك الفلسطيني؟ وهل  استبعادهم عن  م 

التار  بمكوناته  الفلسطيني  الوطني  المجلس  أن  الالحوارات، خاصة  والعرف يخية، وحسب  نظام األساسي 
 السياسي المعمول به، يضم شخصيات اعتبارية ونقابات ومرجعيات أهلية؟ 

ا كان  فمن  وإذا  أساس،  كهدف  المقاوم"  الوطني  البرنامج  "تعزيز  يؤكد  الوثيقة  من  األول  المنطقي  لبند 
ا القاهرة  في  المجتمعون  وهل  المقاوم،  الوطني  البرنامج  ماهية  عن  ذلكالسؤال  على  لكل  تفقوا  إن  أم   ،

يعني  أال  ذلك مسبقا،  يتفقوا على  لم  وإذا  المقاوم؟  الوطني  بالبرنامج  الخاص  تعريفه  ذلك وضع    فصيل 
ب تمسكه  وتكرارا  أكد مرارا  الرئيس عباس  أن  الحصان، خاصة  أمام  واألمنية  العربة  السياسية  االتفاقيات 

 الموقعة مع االحتالل؟ 
جراء االنتخابات "في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون  وثيقة، أّكد إالبند الثاني من ال  رابعا:

تائجها". ونجد أنفسنا مضطرين لالستفسار عن الجهة الضامنة لحصول  استثناء، والتعّهد باحترام وقبول ن
نحو  مدينة القدس الواقعة تحت سيطرة االحتالل المباشر، ناهيك عن سيطرته أمنيا على    االنتخابات في

ئة من عموم الضفة الغربية. فإذا كان رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي في الم  60
بي علىيؤمن  باالعتماد  اإلسرائيلي"  "الكنيست  انتخابات  لخوض  بدروه  ويستعد  القدس،  اليمين    هودية 

قبل بدخول القدس المرّجح أال ياإلسرائيلي المتطرف.. يعّد طرفا معنيا باالنتخابات في القدس، فإنه من  
ادة بناء منظمة  حلبة االنتخابات الفلسطينية. وإذا حصل المرّجح، فما هو مصير المصالحة الوطنية وإع

 التحرير الفلسطينية؟ 
من الثاني  البند  في  أيضا  وردت  )أي   جملة صغيرة  نتائجها  وقبول  باحترام  "التعهد  على  تنص  الوثيقة 

كانت   فإذا  الساب االنتخابات("،  العام  التجربة  من  لنتائج    2006قة  "فتح"  حركة  احترام  عدم  أّكدت 
سنة، ورفضها   15ية عن تعطيل المسار االنتخابي لنحو  االنتخابات، ناهيك عن عدم اعترافها بالمسؤول 

نقسام، أقّله من باب المراجعة والصدق مع الذات والشعب، فما الذي يضمن  االعتراف بالمسؤولية عن اال 
 إبداء حسن النوايا خطابيا يكفي لضمان احترام األطراف لنتائج االنتخابات؟  ار المشهد؟ هلعدم تكر 
الرابع   خامسا: الفقرة  بتشكيل  في  رئاسي  "مرسوم  بإصدار  عباس  محمود  الرئيس  تطالب  الفصائل  ة، 

رة السادسة االنتخابات وتوضيح مهامها، استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون". أيضا في الفقمحكمة قضايا  
عو الفصائل "السيد الرئيس أبو مازن إلصدار قرار ملزم بإطالق الحريات العامة وتشكيل لجنة رقابة  تد 

للرئيسوطن توصية  الفصائل  ترفع  الحادية عشرة  الفقرة  في  أيضا  التنفيذ".  لمتابعة  للنظر في    ية  عباس 
 تعديل العديد من نقاط القانون االنتخابي. 

للرئيس محمود عباس بإصدار مراسيم، وتحديد مهام تجعل منه   ات من الفصائلتلك المطالبات والدعو 
الجميع يدرك العام  فوق االنقسام والخالف، مع أن  انتخابات  لنتائج  التنّكر  المسؤول أساسا عن  بأنه  ون 
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،  لوثيقة الوفاق الوطني، وبأنه المعّطل لمحطات ما ُيسمى بالمصالحة الوطنية كافة  ، وبأنه المعّطل2006
المسؤ  اللجنة  وبأنه  قرارات  تعطيل  عن  المسؤول  وبأنه  االحتالل،  مع  األمني  التنسيق  عودة  عن  ول 

ئيلي، من  لتحرير الفلسطينية كافة، الداعية إلعادة النظر في العالقة مع االحتالل اإلسراالتنفيذية لمنظمة ا
التعامل معه كراٍع  شكلة، ومن ثم  َثّم فإن التعامل مع الرئيس "أبو مازن" بصفته منزها وليس طرفا في الم

 للمصالحة واالنتخابات الفلسطينية وضامن لها، يعد خطيئة سياسية. 
سادسا: ي  وأخيرا،  لجنة  خالل  من  االنقسام،  إفرازات  "معالجة  على  تنص  الوثيقة  من  العاشرة  تم  الفقرة 

ريعي للتنفيذ". ت المجلس التشتشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس، الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابا
سياسية أن يتحول   هذه الفقرة تحمل الكثير من غرائب األمور وعجائبها وطنيا وأخالقيا، فكيف تقبل قيادة

مجلس التشريعي )الفلسطينيون في قطاع  في المئة من شعبها مّمن يحق لهم المشاركة في انتخابات ال  40
بيد الرئيس محمود عباس وح ابا لهم على حريتهم في اختيار المقاومة  ركة "فتح"، عقغزة(؛ إلى رهائن 

 .2006ممثال لهم في انتخابات العام 
ي بأن  الفصائل  تقبل  على  كيف  مسلط  الحصار  وسيف  االقتراع  صناديق  إلى  غزة  قطاع  سكان  توجه 

ع والفقر ياهم من تكرار التجربة ومن اختيار المقاومة التي ُيراد لها أن تصبح قرينة الجو رأسهم، محذرا إ
 صار؟والح

مبرر  هي  بل  السياسي،  واالختيار  الحرية  مقتضيات  تُناقِّض  فقط  ليس  البيان،  من  العاشرة  الفقرة    إن 
انية ضد المدنيين  الستمرار الحصار والعقاب الجماعي ألغراض سياسية، وهو ما يعّد جريمة ضد اإلنس

ادة، وليس أهال لحمل ليس أهال للقيالفلسطينيين. وهذا مدعاة للقول بأن من يمارس الحصار ضد شعبه  
يتحّول أبناؤه إلى شموع األمانة، فالشعب الفلسطيني الذي قّدم خيرة أبنائه على درب الشهادة، وقبل بأن  

واألحفاد؛ أكرم من أن ُيساق هكذا. فالقدس تذبل في سجون االحتالل من أجل صناعة غد أجمل لألبناء  
 واألحرار أوال. د إال بالحريةيا سادة، وفلسطين يا كرام، ال ُتستعا

 15/2/2021، 21"عربي "موقع 
 

 فيد هيرست دي... انتخابات فلسطين قفزة للمجهول لحركتي فتح وحماس
كليهما مفقودان في فلسطين، وال أدل   لم تفارق مانديال ال العزيمة وال الرؤية حتى النهاية. من المحزن أن

 ية وال خطة متفق عليهما لفلسطين.تخابات بال رؤ على ذلك من أن حماس وفتح تتوجهان نحو االن
 المحتلة.  بإمكانك أن تعرف عندما يتم التخطيط لالنتخابات في الضفة الغربية

إجراء االنتخابات في كل أنحاء    هذه هي المرة الخامسة خالل الخمسة عشر عاما، التي تتم فيها محاولة
ما في ذلك نفسها، بتحقيق فوز  ماس الجميع، بعندما فاجأت ح  2006فلسطين منذ أن أجريت في عام  

 النتخابات.ساحق. ولكن يبدو أن الرئيس محمود عباس جاد هذه المرة فعال في إجراء ا
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ا والقوات  له  التابعة  الوقائي  األمن  قوات  يعرف؟ ألن  أن  للمرء  القبض  كيف  بإلقاء  تقوم معا  إلسرائيلية 
نادي األسير   يقول  القبض عليهم في    456الفلسطيني إن  على كل من يعارض مرشحيهم.  ألقي  مدنيا 

واحد  ليلة  في  إنه  ويقول  الغربية،  الضفة  في  الثاني  كانون  يناير/  ألقي شهر  شباط  فبراير/  في شهر  ة 
 القبض على واحد وثالثين فلسطينيا. 

 تصعيد خطير 
تلبث  تنشأ بعد. لم حتى تلك التي لم – تميز االعتقاالت بين فئة وأخرى، فقد استهدفت جميع الفصائل ال

ون  القوات اإلسرائيلية على مدى ما يزيد عن سنة تستهدف المئات من الشباب، نساء ورجاال، ممن ينتم
 إلى شبكة يسارية تنشط في المجالين االجتماعي والسياسي.

تهما   هؤالء  مثل  يواجه  غموضا،  أكثر  هو  ما  حتى  أو  عدو"  دولة  "زيارة  و  اإلرهابي"  "النشاط  مثل 
أجانب". إال أن التحقيق معهم ال يدع مجاال للشك حول السبب الحقيقي الذي من  اصل مع عمالء  "التو 

تستخد  توقيفهم.  تم  من  أجله  تتمكن  أن  قبل  الشبكة  لوقف  أدوات  والتعذيب  االعتقال  االحتالل  قوات  م 
ترشيح    وصدرت تهديدات لعناصر حماس في الضفة الغربية بأنهم سيلحقون بهم لو تجرؤوا على  النمو.
 لالنتخابات.  أنفسهم

ألقي القبض على خالد الحاج، أحد قادة حماس في جنين، الذي كان قد   أيد ما  في األسبوع الماضي 
لضرب المبرح، رغم  أصدره الرئيس محمود عباس من مراسيم انتخابية. وتعرض عضو آخر في حماس ل

 أنه خضع مؤخرا لعملية جراحية للعالج من السرطان. 
ل إيسفي تصريح  ميدل  نواجه تصعيدا  موقع  "إننا  السابق من حماس؛  الوزير  قبها،  قال وصفي  ت آي، 

تالل، ولكن أيضا من قبل قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية. خطيرا جدا، وليس فقط من قبل االح 
حمل من  مع  والهدف  يتعاطف  من  وكذلك  الحركة،  أعضاء  وترويع  وتخويف  ترهيب  هو  االعتقاالت  ة 

احماس.   من  الهدف  تهددهم  إن  ممن  كثيرون  آخرون  وهناك  االنتخابات،  على  التأثير  هو  العتقاالت 
 ل إذا ما رشحوا أنفسهم أو شاركوا في االنتخابات". القوات اإلسرائيلية باالعتقا

األمن الفلسطينية بالضرب المبرح على عبد الناصر الرابي، بالرغم من أنه    وأضاف قبها: "انهالت أجهزة 
جريت له عملية جراحية قبل وقت قصير. من المؤسف أن أجهزة األمن الفلسطينية  من السرطان وأيعاني  

 ن ال تتمكن إسرائيل من اعتقالهم".تقوم بإكمال المهمة مع م
الضفة الغربية، إال أن ما يبعث على دهشة البعض أن   ليست االعتقاالت المسيسة باألمر الجديد في

إجراء االنتخابات بغض النظر عما يحدث في الضفة ماضية في خطة  قيادة حماس في غزة ما تزال  
 الغربية.
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 انقسام في حماس 
ام هو: لماذا على مدى ثالث جوالت من المفاوضات مع فتح في بيروت وأنقرة،  والسؤال المثير لالهتم

و كانت   التشريعي  للمجلس  بالتزامن  الثالثة  االنتخابات  جميع  إجراء  على  تصر  حماس  الرئاسة  قيادة 
الفلسطينية؟ ذلك ألنهم لم يثقوا بأن محمود عباس سيفي  والمج لس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير 

 د أن يكون قد أعيد انتخابه رئيسا. بوعده بع
الفلسطي السلطة  تنهي  أن  على  حماس  أصرت  حملة  كما  توقف  وأن  إسرائيل،  مع  األمني  تعاونها  نية 

ا الغربية.  الضفة  في  لذ االعتقاالت  عباس  تلك  ستجاب  عن  تخلى  أن  لبث  ما  ثم  الزمن،  من  فترة  لك 
ي( الماضي، أن دونالد ترامب سوف يغادر البيت  االستراتيجية عندما بدا واضحا في نوفمبر )تشرين الثان 

وضات التالية التي عقدت في القاهرة في الحصول على أي من األبيض. فشلت حماس في جولة المفا
 المطلبين. 

لجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تحفظاتهما، وأعلنت حركة  ن اآلخران، اسجل الفصيال 
 شارك في االنتخابات، بينما ظلت حماس على موقفها. الجهاد اإلسالمي أنها لن ت

مت مع فتح، بأن حماس حصلت على ضمانات بأن ثمانية وثالثين ألف يزعم مؤيدو الصفقة التي أبر 
رواتبهم من السلطة الفلسطينية، بل سيحصلون أيضا على وظائف    حصلوا فقط على موظف في غزة لن ي 

جديد  انتخابات  محكمة  أن  ويزعمون  شديدة دائمة.  الدستورية  المحكمة  لتجنب  تشكيلها  يتم  سوف  ة 
أنشأها. ويزعمون أيضًا بأن حماس سوف تضمن تعاون المجتمع الدولي، االنحياز التي كان عباس قد  

 مع االتحاد األوروبي. ويزعمون أيضا أن ال أحد بإمكانه أن يجرم المقاومة.ديد العالقات بما في ذلك تج
فيقو  الصفقة،  معارضو  الموظفين،  أما  أن قضية  إلى  ويشيرون  تمنيات،  الوعود مجرد  هذه  كل  إن  لون 

تعود   بعد إجراء االنتخابات، و التي  إلى ما  الرف  الزمن، وضعت على  يقل عن عقد من  لم  إلى ما ال 
عباس   تجاوز  يعلن  من  تتمكن  فلن  تشكيلها  تم  لو  فيما  وحتى  جديدة،  انتخابات  محكمة  تشكيل  عن 

ال    قائمة، التي تبقى أعلى سلطة قانونية في الضفة الغربية. وأخيرا، يقولون إن فتحالمحكمة الدستورية ال
هابية  صنفة منظمة إر تملك صالحيات تؤهلها ألن تضمن االعتراف الدولي بحركة حماس، التي ما تزال م 

 من قبل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي. 
سها؛ فحماس في غزة محاصرة، وال يبدو أنها قادرة  من الواضح أن قيادة حماس العليا منقسمة على نف

االعتقال معسكر  من  الفكاك  عام    على  انتخابات  بعد  ما  غزة  إليه  تحولت  والمحاولة 2006الذي   ،
في حركة فتح محمد دحالن، والخالف مع فتح. ويبدو أنهم سئموا من    م بها القيادياالنقالبية التي قا 

المست الحصار  عن  المسؤولية  المال تحميلهم  أن  كما  المعضلة.  هذه  من  مخرج  إليجاد  ويتحرقون  مر 
إذ ل النفاد،  داعمين  يوشك على  تفعل من قبل، وهناك مؤشرات على أن  إيران تمولهم كما كانت  تعد  م 

 رتماء في أحضان فتح. دفعون بهم لالأجانب ي
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سالمي والجبهة إال أن السخط يتنامى تجاه عمليات القمع التي تمارس ضد عناصر حماس والجهاد اإل
ضاع التي يواجهونها داخل غزة، إال  الشعبية في الضفة الغربية. ورغم وجود حالة من التعاطف مع األو 

ف تواجه ضغطا متزايدا لكي تنسحب  خل القطاع، سو أن قيادة حماس التي توجد حاليا بشكل كامل دا
 من االنتخابات التي سوف تخسرها حماس ال محالة. 

 . 2006نتائج انتخابات عام  ال يتوقع أحد عودة
زة، تلك الرسالة المسربة لواحد من أبرز قادة حماس  من نماذج ردود األفعال التي تواجهها القيادة في غ

إبرا  اإلسرائيلية،  السجون  الذ في  حامد،  الضفة هيم  في  للحركة  العسكري  الجناح  قادة  من  واحدا  كان  ي 
حقه أقسى عقوبة حيث حكم عليه بالسجن أربعة وخمسين الغربية في أثناء االنتفاضة الثانية، وصدرت ب

ق حامد  إبراهيم  وكان  االنتخابات  مؤبدا.  في  بالمشاركة  السياسي  المكتب  قرار  رسالته  في  وصف  د 
 بالمتعجل. 

شاركة في االنتخابات اتخذ بمعزل عن مجلس الشورى، الكيان المحافظ الذي ينتخب ؛ إن قرار الموقال
حماس، وبدون المعرفة الكاملة لحركة األسرى باألمر. وأضاف إبراهيم حامد أن  المكتب السياسي لحركة  

 عيتها.شاركة في االنتخابات تحقق لعباس غايته من تجديد شرعيته، بينما تنزع عن حماس شر الم
كسبت  ويرى   لو  فهي  األحوال:  كل  في  المحّتمة  الخسارة  سيناريو  تواجه  حماس  أن  حامد  إبراهيم 

ا ما  عام  االنتخابات  سيناريو  تكرار  سيمنع  غزة  2006لذي  على  حصار  فرض  عنه  تمخض  الذي   ،
 زة؟ ع فتح؟ وفيما لو خسرت االنتخابات، فهل ستسلم حماس اإلدارة وصواريخها لفتح في غ والخالف م
حافظ عباس على عهوده وشّكل حكومة فلسطينية وطنية ممثلة للشعب، وُسمح لحماس بالعودة  وحتى لو  

الت المجلس  البرلما إلى  الذي سيمنع إسرائيل من اعتقال أعضاء  التحرير، فما  ن  شريعي وبدخول منظمة 
 الممثلين للحركة كما تفعل اآلن؟ 

 كون واحدة.ستعطي يد ما تأخذه األخرى، ولكن النتيجة ست
 شاكل فتح م

وصفه  ليس حال فتح بأفضل من حال حماس؛ فسعي عباس لتجديد واليته واستعادة الشرعية التي فقدها ب
ا من شك في أن عباس  واحدا من مهندسي أوسلو، يواجه بتهديد من اثنين من القادة في حركة فتح. م

حالن، والتي كنت قد اللدود محمد د على دراية منذ زمن طويل بالخطة التي أعدت الستبداله بخصمه  
 . 2016كشفت عنها ألول مرة في مقال لي في عام 

ضعت باتفاق بين اإلمارات العربية المتحدة واألردن ومصر. فمنذ  وكانت خطة حقبة ما بعد عباس قد و 
مصر واألردن عن الضغط على عباس لكي يتصالح مع دحالن، وتم تسليم عباس  توقفت    2016عام  

 عندما التقى به في رام هللا مؤخرا رئيسا مخابرات مصر واألردن.بهذا الشأن،  آخر رسالة
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الذي كان قد ترشح ضد عباس ثم سحب ترشيحه في االنتخابات    وآخر ورقة في هذه العملية هي للرجل
نه القائد في حركة فتح مروان البرغوثي، العنصر القيادي في االنتفاضتين األولى  ، إ2005الرئاسية عام  

 ي يقضي في السجن حاليا حكما بخمسة مؤبدات. والثانية، الذ 
اومة، فقد حاز ذات مرة في استطالع للرأي على  مازال البرغوثي يتمتع بشعبية كبيرة كواحد من رجال المق

فاق ما حصل عليه   للرئاسة. وكان  عدد من األصوات  هنية، زعيم حماس، كمرشح  وإسماعيل  عباس 
 إضرابا عن الطعام داخل السجون اإلسرائيلية.  2017ام )نيسان( من ع البرغوتي قد نظم في إبريل

ترشح للرئاسة وذلك من خالل أحد أنصاره، رأفت عليان.  أما هذه المرة، فقد أعلن البرغوثي عن نيته ال
الب  نقل عن  قد  لتشمل جميع  وكان عليان  مفتوحة  تكون  أن  ينبغي  الموحدة  فتح  قائمة  إن  قوله؛  رغوثي 

 طرف ضد آخر، وتشمل جميع من طردوا من الحركة.االنحياز إلى المتهمين ب
وحكم عليه غيابيا بالسجن ثالث سنين بتهم    كانت تلك إشارة واضحة إلى دحالن الذي يعيش في المنفى

محامي دحالن حينها قد وصف حكم اإلدانة الموجه ضده بأنه    فساد وطرد على أثره من الحركة. وكان
 باس."عملية تطهير" لصالح ع

عقد  الزعيم  بعد  دحالن،  يكون  فهل  السجن،  من  يخرج  أن  البرغوثي  يريد  القضبان،  خلف  قضاهما  ين 
ا  لدى إسرائيل، هو ورقة البرغوثي للخروج من السجن؟ أثار إعالن البرغوثي اضطراب  الفلسطيني المفضل

فتح حركة  في  المركزية  اللجنة  سر  أمين  الرجوب،  جبريل  أن  لدرجة  فتح،  حركة  قاد   داخل  الذي 
 فاوضات مع حماس، اتهم دوال أجنبية بالتدخل في االنتخابات الفلسطينية. الم

ا مع  مقابلة  في  الرجوب  تحاول  وقال  الدول  بعض  من  الرسائل  بعض  تلقي  "تم  الفلسطيني:  لتلفزيون 
ت  الحوار بما فيها بعض الدول المهرولة، إال أن فتح موقفها واضح وال تأخذ توجيها  التدخل في مسار

 ة".من أية عاصم 
واإلمارات  واألردن  مصر  تحرص  القادم،  الفلسطيني  الزعيم  موقع  في  دحالن  لتنصيب  حملتهم  ضمن 

ى ذلك وصول ما  ية المتحدة على استغالل انعدام الثقة بين فتح وحماس. ومن المؤشرات األخيرة علالعرب
بعد  غزة،  إلى  دحالن  رجال  من  كبيرة  مجموعة  من ضمن  األول  يعّد  ق  سوف  عديدة  في  سنين  ضوها 

 المنفى. ما كان لذلك أن يحصل دون موافقة قادة حماس في غزة. 
ال   الرابح  لربما كان  يكون اسمه على ورقة االقتراع،  ولذلك،  الذي لن  الرجل  حقيقي في االنتخابات هو 

 طريقة أو بأخرى عازم على العودة إلى فلسطين على حساب عباس وحماس معا.فدحالن ب
ل وضوح هو تنافس على السلطة، ولكن بعيدا عن ذلك، يوجد لدى حركة فتح  ه حركة فتح بكما تشهد 

لغاية التي تنشدها. فهل تريد فتح تحرير فلسطين من االحتالل؟ أم أنها  مشكلة حقيقية تتعلق بهويتها وا
 أن تحكم بالوكالة عن إسرائيل، بغض النظر عن الظروف التي توضع فيها؟ ترغب في 
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لدودان، وما ذلك إال ألنهما يتنافسان على النفوذ، وال توجد لدى أي منهما   ودحالن عدوان  إن الرجوب 
ع  أما  حرة.  لفلسطين  وجه رؤية  في  يقف  الذي  الفلسطيني  الزعيم  موقع  في  نفسه  وجد  فللحظة  باس، 

عندها  سرائيل وينعته بالخيانة. ولكن سرعان ما تبين أن ترامب كان على وشك المغادرة، و التطبيع مع إ
س مبادئه من النافذة وعاد إلى ممارسة ما كان عليه مع واشنطن وإسرائيل على حد سواء، وكأن رمى عبا
 كن. شيئا لم ي

يعية للحكم. وأما حماس، مازالت فتح تعيش أزمة شرعية على الرغم من أنها ترى في نفسها السلطة الطب
ال تحمل  في  يتمثل  الذي  الثقيل  العبء  من  تتخلص  أن  ملفتريد  عن  الفلسطينيين  مسؤولية  من  يونين 

و المجهول، وقد تنتهي  المعوزين في غزة، إال أن االنتخابات في مثل هذه الظروف ستكون بمنزلة قفزة نح 
التوجه نحو االنتخابات دون رؤية متفق    األمور إلى ما هو أسوأ. ومع ذلك، فإن األطراف عازمة على

 لرؤية.إلى مثل هذه اعليها لفلسطين، وبدون خطة مفصلة للتوصل 
 الزعماء الحقيقيون 

ي ال  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة  النضال؟  لهذا  الحقيقيون  القادة  إذن  هم  في  من  البحث  علينا  نبغي 
حركات التحرر من جديد. وذلك ما حدث عندما االنتخابات، وإنما فيما يجري في الشارع؛ ألنه ههنا تولد  

، وكذلك عندما أصبحت حماس قوة رئيسية في  رفات حركة فتح أطلق الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر ع
يق غزة،  في  وال  رام هللا  في  ال  أحد،  ال  األولى.  في  االنتفاضة  حاليا  تجري  التي  األحداث  يوجه  أو  ود 

 فلسطين. 
اهرات كبيرة من قبل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل )فلسطين  مضى وقت طويل منذ أن نظمت مظ

وفي1948 ولكن  من    (.  سابق  والقرى، وقت  البلدات  من  العديد  في  االحتجاجات  اندلعت  الشهر،  هذا 
دالت الجريمة وغياب األمن. ولكن األعالم الفلسطينية والشعارات  وكانت الشرارة هذه المرة هي ارتفاع مع

 ة، قصة لم تشاهد أو تسمع منذ االنتفاضة األولى. تحكي قصة مختلف
ب جذورها في الضفة الغربية، بما في ذلك تلك المبادرة التي ابية التي تضر ثمة المزيد من المبادرات الشب

ناك بوضوح جيل جديد من االحتجاج يتم باستقاللية تامة عن  تحرص القوات اإلسرائيلية على تفكيكها. ه 
 لقائمة المشتركة في الكنيست اإلسرائيلي، التي باتت منقسمة على نفسها. فتح وعن حماس أو عن ا

ي إس )حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات( حركة دولية،  تات، غدت بي د وفي الش
القي تماما عن  أيضا مستقلة  أمام  وهذه  كبيرة  ثمة فرصة  أن  إال  تبدو حائرة،  أنها  الفلسطينية. ورغم  ادة 

 فلسطينية الجديدة داخل وخارج فلسطين ألن تستلم الزمام. الحركة ال
تمارس األثناء،  هذه  لعبة  في  وحماس    إسرائيل  فتح  زعماء  أن  التعاسة  على  يبعث  ومما  –التسويف، 

يشاركون في اللعب لصالحها.    –ل والثانية سجينة بسببه  األولى مشلولة بسبب قرارها االعتراف بإسرائي
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ذلك، فإن الزخم الذي سيشق الطريق المسدود سوف يأتي من الشارع، تماما  إذا ما استمر الحال على  
 .حصل في الماضيكما كان ي
 بال رؤية 

نيلسون مان التحرر األخرى. عندما خرج  الفلسطينيون مع زعماء حركات  الزعماء  يتناقض  ديال من  لكم 
ه تنبعث حتى يومنا هذا.  (، ألقى خطابا مازالت أصداؤ 1990السجن في الحادي عشر من فبراير )شباط  

لتمييز العنصري(. ودعا المجتمع  ارتيد )نظام اقال حينها؛ إن النضال المسلح سيستمر إلى أن ينهار األب
 الدولي إلى االستمرار في مقاطعة نظام األبارتيد.

الستمرار.  ازالت العوامل التي استلزمت النضال المسلح قائمة اليوم، وال خيار لدينا سوى اقال مانديال: "م
ال يكون    التفاوض، حتى  نعرب عن أملنا في أن يتشكل سريعا مناخ يسهم في التوصل إلى تسوية عبر 

بإجهاض  يجازف  أن  شأنه  اآلن من  العقوبات  رفع  إن   ... المسلح  النضال  من  المزيد  إلى    ثمة حاجة 
نكوص عنها، وال ينبغي  العملية التي تهدف إلى استئصال األبارتيد بشكل كامل. مسيرتنا نحو العودة ال  

 أن نسمح للخوف بأن يصبح حجر عثرة في طريقنا". 
ذلك   حركقارن  فعلته  وفتحت  بما  المسلح  النضال  جرمت  التي  أوسلو  اتفاقية  على  وقعت  لقد  فتح.  ة 

قات مع الصين ومع االتحاد السوفياتي في أواخر أيامه، ومع الهند ومع الطريق أمام إسرائيل لتطبع العال
ن المطاف إلى أ  ن البلدان األفريقية. بالمقابل، لم تمنح أوسلو الفلسطينيين شيئا، بل انتهى بهاالعديد م

 منحت إسرائيل الكثير جدا، ولقد توج ذلك مؤخرا بفتح سفارات لها في كل من أبوظبي والمنامة.
غ حتى  لقد  اإلسرائيلية،  القوات  عند  أجيرة  أوسلو  أوجدتها  التي  الفلسطينية  السلطة  كانت  دت  عندما 

و  عنها.  نيابة  تجبيها  التي  الضرائب  عوائد  من  رام هللا  تحرم  عباس  إسرائيل  قال  قدمت كما  لقد  نفسه، 
 السلطة الفلسطينية إلسرائيل "أرخص احتالل في التاريخ". 

 مقابل؟ ستمائة ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ما الذي حصل عليه عباس بال
تفا ان  والرؤية مفقود رق العزيمة والرؤية مانديال والمؤتمر الوطني األفريقي، ومن المحزن أن العزيمة  لم 

 حيث يوجدون على الدوام. –في فلسطين. فئران هذا النضال في رام هللا، أما األسود فهم في الشارع  
 19/2/2021، ميدل إيست آي

   19/2/2021، 21"عربي موقع "
 

 زياد ابحيص ... الفلسطينيةفي مآالت االنتخابات 
الغرب الضفة  في  التشريعية  لالنتخابات  التحضيرات  قتمضي  على  وغزة  أنه  ية  يفترض  فيما  وساق،  دم 

في   يبدأ  مايو    22مساٌر  في  2021أيار/  الرئاسية  االنتخابات  تتبعه  "استكمال    /تموز  31،  ثم  يوليو، 
يادة المقاومة التي تورطت في هذا . وقد راحت ق2021آب/ أغسطس    31تشكيل" المجلس الوطني في  
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نظرِّ كّل من يريد التفكير إلى التفكير   ستحيال، وصرَف المسار تحاول القطع به باعتبار التراجع عنه م
 ثم ينبغي التفكير بما بعده. بما بعده، واعتبار مناقشة جدواه ملفا مغلقا تم تجاوزه، ومن

لالنتخابات لعلنا نقف على ممكنات ما بعدها. وقبل أن  وفي هذا المقال نحاول استقراء النتائج المحتملة  
ن التوقف عند احتمالين مفصليين في مسار االنتخابات: األول ملة، فال بد مندخل في السناريوهات المحت

إ هو  والثاني  االنتخابات،  في  التالعب  وال  هو  مضمونا  أمرا  ليست  االنتخابات  فنزاهة  بنزاهة.  جراؤها 
الحالة  في  فيما    تحصيل حاصل  نناقشها  النتائج،  من  يحتمل كل مسار عددا  وعليه  باإلجمال،  العربية 

 يلي: 
 : التالعب باالنتخابات:  الحتمال األولا

الثورات،   على  الردة  دول  في  العربية  االنتخابات  رياح  تدفعه  االحتمال  أجرت  وهذا  الدول  هذه  فكل 
ية، وتحولت االنتخابات إلى خيار لشرعنة  انتخابات إلضفاء المشروعية على قيادة إجهاض اإلرادة الشعب

سطين المحتلة، كما يعززها سياق الحرب  ي الوضع في فلالوضع المفروض في دولتي جوار مؤثرتين ف
لعدسة التي تنظر من خاللها معظم  على الحركات اإلسالمية، وعلى اإلخوان المسلمين تحديدا؛ وهي ا

تشكل استثناء وحيدا مستعصيا لتغييب اإلسالميين عن  أنظمة الردة على الثورات إلى حركة حماس التي  
 عربي.المشهد السياسي في المشرق ال

عوامل المحلية كذلك هذا االحتمال؛ فتجربة انتخابات اتحادات الجامعات والنقابات والبلديات في تعزز ال
لمرشحيه  الضفة أمنية  ومالحقة  وتضييقا  حماس،  لمرشحي  قسريا  تغييبا  شهدت  كلها  أو  الغربية  ا 

ماية  انات جاهزة لحللتجمعات االنتخابية. وفي ظل جائحة كورونا، فإن حجة ضرب التجمعات والمهرج
  الصحة العامة. ويبقى العامل الصهيوني فوق كل العوامل، فهو معني بتقويض مشروعية المقاومة وعلى 

بأي شكل من األشكال، وموافقته على إجراء االنتخابات ستكون م بتدخل رأسها حركة حماس  صحوبة 
د  محددة  توجهات  ولترجيح  بل  المشهد،  عن  والمقاومة  حماس  لتغييب  فتح  فعال  حركة  كذلك،  اخل 

 الستدامة حالة التنسيق األمني المفتوح رغم انسداد األفق السياسي. 
انتخابات   أن  صعبا، كان  2006ورغم  تكرارها  تجعل  أعاله  الوقائع  أن  إال  المراقبين،  بشهادة  نزيهة  ت 

احتمخصوصا وأ يكون  وبذلك  يكرره،  لن  لمحمود عباس  قاس  بمثابة درس  تعتبر  األولى  التجربة  ال  ن 
 النتخابات هو األقرب إلى الحصول، ويمكن له أن يتطور إلى أحد السيناريوهات التالية:التالعب با 

التزوير   حركة  أوال:  ستمسي  وهنا  الصناديق،  ونتائج  بالفرز  التالعب  خالل  من  الضفة،  في  الواضح 
قح بذلك  وتنجح  في غزة،  األصوات  بالمقابل عّد  تزور  أن  إما  أمام خيارات صعبة:  السلطة ماس  يادة 
أفضلية ب أي  له  ليست  كغريم  لها  النظرة  وتكريس  مقاومة،  كحركة  األخالقي  موقفها  خسارة  إلى  جرها 

وا  أخالقية الدولي  االهتمام  أن  على  عالوة  هي،  تسعى  كما  تماما  السلطة  مقاليد  إلى  لعربي يسعى 
 سينصب على ما حصل في غزة وسينسى تماما ما حصل في الضفة الغربية. 
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الثاني أماماالحتما نتائج الضفة مختلة بفعل    ل  بقاء  نتائج حقيقية في غزة، مع  حماس سيكون إصدار 
قيادة السلطة المتنفذة، ويضع حماس أمام مأزق شرعية هي في غنى عنه،    التالعب، وهو ما يرجح كفة 

األستستخدمه   العنصر  وهو  وتشكيالتها،  المقاومة  سالح  مشروعية  لمساءلة  مباشرة  السلطة  هم  قيادة 
 نه في هذا المشهد. المسكوت ع

التسهيالت والمواقف  أما الخيار الثالث أمام حماس فهو أن ترفض النتائج، واندفاعها العالي للمقدمات و 
الخ هذا  ستجعل  الكاميرات  أمام  المتشابكة  واأليدي  قررت  المشتركة  إن  المصداقية  ومحدود  صعبا  يار 

 حماس اللجوء إليه حينها.
التأثير عل النتائج من  ثانيا:  التجمعات االنتخابية والتضييق  ى  الحريات، أي من خالل منع  بيئة  خالل 

ئالتهم واعتقالهم، لكن مع بقاء الفرز صحيحا أمام المراقبين المحليين  على الدعاية وتهديد المرشحين وعا 
مع كون غزة    ن حرصًا على مشروعية االنتخابات. وهنا تكون الخيارات المقابلة إما الرد بالمثلوالدوليي

ي من ستوضع تحت المجهر العربي والدولي لرصد هذه الممارسات، وإما إدارة االنتخابات بنزاهة في  ه
الممارسات في الضفة والتصعيد اإلعالمي ضدها، وهي شكوى يمكن ل غزة م  الشكوى من هذه  قيادة  ع 

انتخابات    خسارة حماس فيالسلطة إهمالها أو التكيف معها بالشد والجذب، مع الوصول للنتيجة ذاتها:  
 "نزيهة" على اعتبار النزاهة تنحصر في فرز الصناديق وفي حريات يوم االقتراع. 

مما مثالثًا:  الحركة على  قيادات  االحتالل  يعتقل  بحيث  االحتالل،  مدروس مع  أدوار  تبادل  ختلف رسة 
ا قيادة  تمضي  بينما  مستحيلة،  االنتخابية  للحملة  إدارتها  فتمسي  االنالمستويات،  في  تخابات  لسلطة 

أكبر على  ما يضفي مشروعية  تحّد وطني، وهو  إجراءها  وأن  االحتالل،    باعتبارها معركة سياسية مع 
تغييب حركة حماس عنها. وهنا سيصب  بيده  التي سيكون االحتالل قد ضمِّن  ح من األصعب  نتائجها، 

سياسية معركة  كانت  أن  بعد  االنتخابات،  هذه  نتائج  ترفض  أن  حماس  فيها    على  القيادة  انتصرت 
لوطنية"، الفلسطينية بإجراء االنتخابات. ولقيادة السلطة سوابق عديدة في صناعة أمثال هذه "المعارك ا 

حماس   حركة  ستمسي  جديد  من  بعيدة..  ليست  المقاصة  أموال  استالم  قوة  وتجربة  المحصلة  في 
ش باسم السلطة  على محك النقاالمعارضة في الضفة وغزة، ما يضع سالحها وسالح المقاومة عمومًا  

 الواحدة والسالح الواحد والقرار الواحد. 
السيناريو؛   لهذا  لبوادر  عديدة  مؤشرات  المناطق هناك  في  حماس  ناخبي  تسجيل  محاولة  في  تتمثل 

سكنهم مكان  عن  عوضا  "ج"  وحملة    المصنفة  اعتقال،  رحلة  إلى  االنتخاب  رحلة  لتحويل  األصلي، 
 الل منذ أسابيع لقيادات حركة حماس في الضفة الغربية. ي بدأها االحتاالعتقاالت الواسعة الت

ناريوهات، كأن تضيق السلطة على بيئة الحريات في  طبعًا من الممكن أن تحصل مزاوجة بين هذه السي 
(، والنتائج حينها  3ألدوار مع االحتالل كذلك ليكمل بقية المشهد )سيناريو  (، وتتبادل ا2الضفة )سيناريو  
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، مع جعل لوم السلطة وحدها على إفشال االنتخابات أصعب، باعتبار  2 للسيناريو  ذاتها تقريباً   ستكون 
 لتدخالت األسوأ.االحتالل نفذ بيديه ا

 االحتمال الثاني: نزاهة العملية االنتخابية: 
  مع الحفاظ على الخروقات في إطار ما يمكن أن يوصف بأنه "فردي" وليس حالة عامة،  ترشيحا وتنفيذا،
لقائمة حركة حماس في الضفة الغربية. وهذا االحتمال رغم أن  بشكل يثبط نس  بيا احتماالت التصويت 

 ، يمكن له أن يتطور إلى أحد السيناريوهات التالية:فرصه أقل من األول
ركة حماس، وبالذات في الضفة الغربية، بعدما لحق بجمهورها من ظلم وضيم  األول: معاقبة الناخبين لح

جهزة األمنية للسلطة، ونتيجة لّلغط الكبير القائم على خيار االنتخابات، فيحجم  ئرة على يد األوجروح غا
هاب إلى الصناديق، وتخرج صناديق الضفة الغربية، وهي األوزن في ظل قانون  هذا الجمهور عن الذ 

  بأغلبية لصالحفي المئة من المسجلين لالنتخابات،    58.5الضفة وغزة دائرة إجمالية واحدة فيها    يعتبر
 قيادة فتح. 

وسيصبح ونزيهة"،  "حرة  انتخابات  في  الحالية  السلطة  قيادة  مشروعية  ستتجدد  الحالة  هذه  طرح    في 
انطال التالي على جدول األعمال  الواحد هو  والقرار  الواحد  السالح  الشعبية"  موضوعات  "اإلرادة  قا من 

ه بالقوة، ويعطي قيادة السلطة  ختبار فرض نفس التي عبر عنها الصندوق، ما يجعل سالح المقاومة أمام ا
 ي". الفرصة لتصويره كسالح "مارق" و"غير شرع -المعادية لوجوده من األساس-

ت أقرب إلى الفرض من والطريقة التي بدأ بها توجه قيادة حماس نحو االنتخابات تعزز ذلك، فقد كان
بما تكون قراءة السلطة لهذا  ة على ذلك، ور المستوى القيادي، ومحاوالت اإلقناع المستميت الجارية شاهد 

رك االنتخابات تجري بنزاهة؛ طمعا  السيناريو أحد الدوافع التي يمكن أن تدفع قيادة السلطة في رام هللا لت
 ديها. في الوصول إليه باعتباره السيناريو المفضل ل

األقل  -اريو  ية لهذا السين، واإليجابية األساس 2006الثاني: فوز حركة حماس، وهي الحالة التي تمت في  
متمثلة بطرح ملف  هو أنه يجنب المقاومة النتيجة المركزية األسوأ لالنتخابات؛ ال -احتماال بين كل سابقيه 

لقيادة الناشئة من "شرعية" الصندوق،  سالحها وكيانها المقاوم أمام البحث ووضعه في صدام مباشر مع ا
نتائج   تحديات  أمام  حماس  يترك  لو  ذا  2006لكنه  ماذا  التسليم  تها:  رام هللا  في  السلطة  قيادة  رفضت 

انتخابات   تمامًا كما حصل بعد  ا2006بالنتائج،  لو  تبادل األدوار مع االحتالل  ؟ أو ماذا  لعبة  ستمرت 
ي الضفة الغربية فترتهم التشريعية في السجن، مع تعديل  بحيث يقضي كل ممثلي حماس في التشريعي ف

ستمسي كتلة فتح هي األغلبية الفعلية مع بقاء حماس األغلبية    لتوكيل، حينهانظام المجلس بشكل يمنع ا
ق المقاومة وعزلها أمرا ممكنا في التطبيق، خصوصا مع بقاء الرمزية، ما يجعل تبني قرارات تعزز خن

 مون في سدة الرئاسة ما لم تحصل مفاجآت. محمود عباس شبه المض
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ما هو، وهو ما يعني أن االنتخابات في أحسن  لوضع القائم ك باختصار، هذا السيناريو يعني استمرار ا
 أحوالها ستؤدي الستدامة الوضع القائم اليوم قبلها. 

ع عشرة الماضية  نقطة جوهرية ال بد من التنبه إليها: لقد أجرى محمود عباس خالل السنوات األرب  تبقى
الرئاسة أقرب   السلطة، جعل موقع  تدريجيا على شكل ممارسة  السياد تعديال  الذي  للموقع  ي المحصن، 

 يقع فوق الحكومة وفوق المجلس التشريعي بل وفوق الفصائل. 
بقانون اتخذه محمود عباس في  وبوضوٍح أكثر: تجرى االنتخ اليوم وفق قرار  بصفته رئيسا    2007ابات 

 ن ، وقد عدله بقرار بقانو 2005غى بموجبه قانونا ُمقرا من المجلس التشريعي في عام للسلطة، أل
لمنظمة  غيّ   2021عام   التنفيذية  اللجنة  رئيس  فلسطين،  دولة  "رئيس  إلى  السلطة  رئيس  مكانة  فيه  ر 

يجعل ما  دولة(    التحرير"،  )المسماة  السلطة  رئيس  يحمل صفتي  ُحكما  الرئاسية  االنتخابات  في  الفائز 
ة  نة على المنظمورئيسا لمنظمة التحرير بالضرورة، فَعصم بذلك نفسه من فصل الموقعين، وضمن الهيم

القانون   عدل  تحديدا  ولذلك  سيادي.  كموقع  الدولة"  "رئيس  امتياز  نفسه  وأعطى  رئيسا،  انتخب  ما  إذا 
من  اال أكثر  بالرئاسة  الفائز  المرشح  حصول  بالضرورة  ليتطلب  م  50نتخابي،  المئة  األصوات، في  ن 

 ره. فيكتسب بذلك مشروعية انتخابية موازية لمشروعية المجلس التشريعي بأس
العموم االنتخابات  في  لهذه  يمكن  سلف -،  مسارين    -كما  ضمن  سيناريوهات  خمسة  إلى  تنتهي  أن 

الكار  والخطر  مشروعية  أساسيين،  لبحث  الباب  فتح  هو  السناريوهات  هذه  من  أربعة  تستبطنه  التي  ثي 
ال "سالح  وتوظيف  والمواجهة،  بالرد  قرارها  وصالحية  وأذرعها  تشكيالتها  ومشروعية  شرعية  مقاومة، 
 " المبتدعة في ظل االحتالل في مواجهة شرعية المقاومة.الصندوق 

فلسط دماء  السالح مشروعيته من  هذا  اكتسب  للمقاومة،  لقد  توصله  وإسالمية سالت وهي  وعربية  ينية 
قاعدة مدنية تحملت كارثة الحروب وويالتها تحت سقف وقوفها خلفه.  ودماء أكثر سالت دفاعا عنه، و 

ر وأسمى من كل الصناديق، بل ال يصح للقيادة المؤتمنة عليها والتي  ر مشروعية أكبوهذه كلها مصاد 
بنائها وحمايتها أن تعر  المشروعية األدنى في  شاركت في  التشكيك، من خالل اختبار  أو  ضها للخطر 

  حتالل؛ لسلطة ال تتمتع بالحد األدنى من استقاللية القرار، صندوق قابل للتالعب صندوق واقع تحت اال
 بة تمارس التنسيق األمني. مع قيادة مجر 

 نهاية.. 
وا األرجح  وهي  أعاله،  الكارثية  األربع  النتائج  من  واحدة  وقعت  لخطط  لو  يمكن  فهل  احتماال،  ألعلى 

ا قيادة  ُتخرج  أو  منها  تعصم  أن  والتأقلم  البئر  التكيف  في  الحجر  مثل  عليها  ينطبق  أم  منها؟  لمقاومة 
، هل من المقبول أو المشروع فرض هذا المسار باعتباره  لعقل؟ ومن هناواستحالة إخراجه على أصحاب ا

حصرا؟ أم أن هذه المآالت الفادحة تفرض بالضرورة    "مّر وانتهى" وحصر البحث في التكيف مع مآالته
؟ وما دامت االنتخابات لن تنهي االنقسام في أي من االحتماالت أعاله كما  إعادة التفكير في المسار كله 
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حمل مخاطر عالية بالذهاب إلى األسوأ؛ فما هي جدوى السير في طريقها من  ح، مع كونها تهو واض 
 األساس؟ 

 25/2/2021"، 21موقع "عربي 
 

 أحمد الحيلة... االنتخابات وإعادة تعريف من هو الفلسطيني
التي من    ى الفلسطينية في تحضير نفسها لالنتخابات التشريعية و"الرئاسية" والمجلس الوطنيُتسارع القو 

آب/ أغسطس على التوالي، حسب   1تموز/ يوليو، وفي    1أيار/ مايو، وفي    22ترض أن تنطلق في  المف
 حركة "فتح" بقيادة الرئيس محمود عباس. االتفاق مع 

صيغ  تقديم  أهمية  بشأن  النقاش  تجاوز  التشريعي  بعد  انتخابات  في  التوالي  صيغة  على  التوازي  ة 
الوطني،   والمجلس  بو"الرئاسة"  إعادة  )منظمة  لضمان  الفلسطيني  للشعب  العليا  القيادية  المرجعية  ناء 

تك خشية  الوطني(  ومجلسها  الفلسطينية  العام  التحرير  انتخابات  في  حصل  ما  الحالة 2006رار  فإن   ،
تتحّدث  باتت  اليوم  ستكون    الفلسطينية  شك  بال  التي  ومخرجاتها؛  االنتخابية  العملية  نتائج  وتستشرف 

و التنافس بين القوى الفلسطينية ذات البرامج السياسية المتباينة أو المتعارضة،  توى التوافق أانعكاسًا لمس
وأمني    كاسًا لمستوى تأثير وتدخل القوى اإلقليمية والدولية بما تملكه من تأثير سياسيكما أنها ستكون انع

فري لصالح  بالتدخل  بدأ  الذي  اإلسرائيلي  االحتالل  مقدمتها  وفي  وضد واقتصادي،  "أوسلو"  فريق   ق 
كالسع العربي"  "االعتدال  ودول  األمريكي  الموقف  ناهيك عن  االعتقال..  أو  التهديد  عبر  ودية  المقاومة 

 ومصر واإلمارات..
لخارجي ومن فرضية حصول انعطافة سلبية  في هذا السياق، ولتحصين الحالة الفلسطينية من التدخل ا

توقف في هذا المقال عند نقطة واحدة فقط باس، فإننا سنولو محتملة في موقف وسلوك الرئيس محمود ع
حديدًا إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية  جديرة بالنقاش ألهميتها على مستقبل العملية االنتخابية، وت

 والتمثيل الوطني. 
الرئي بقانون لسنة  فقد أصدر  "قرارًا  يناير    12، في  2021س محمود عباس  الثاني/    ، بشأن2021كانون 

ب قرار  )تعديل  رقم  لسنة  1قانون   )2007  ( رقم  مادته  في  ينص  العامة"،  االنتخابات  "تستبدل  2بشأن   :)
طين، الوطنية، رئيس السلطة الوطنية أينما وردت في القانون األصلي بعبارة: دولة فلسعبارتا: السلطة  

 رئيس دولة فلسطين". 
لتصبح على النحو التالي: ُيصدر  انون األصلي،  ( من الق2(: "ُتعّدل المادة )3كما ينص في مادته رقم )

اسية وتشريعية أو أي منهما في رئيس دولة فلسطين.. مرسومًا رئاسيًا.. يدعو فيه إلجراء انتخابات رئ
 فلسطين..".
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( من القانون األصلي، لتصبح على النحو التالي: تجرى  3المادة )(: "ُتعّدل  4كما ينص في مادته رقم )
 تراع العام المباشر الحر والسري..". الرئيس باالق  االنتخابات لمنصب 

 تالية: تلك المواد من قرار الرئيس بقانون؛ تفتح النقاش على األمور ال
با فلسطين  دولة  لرئيس  انتخابات  هي  القادمة  الرئاسية  االنتخابات  لرئيس  أواًل:  وليس  المباشر،  القتراع 

وشرعية التمثيل الوطني، أن يقوم الشعب ضيات العدالة  السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا يعني وفقًا لمقت
ي( بانتخاب رئيسه، ولكن ما سيجري مليون فلسطين   13الفلسطيني في عموم فلسطين والخارج )أكثر من  
ه  الرئيس  سينتخب  من  فإن  المرسوم،  لهذا  )خمسة  وفقًا  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيون  م 

 حق أغلبية الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله. يًا ومصادرة لماليين فلسطيني(، ما يعّد تعد 
عل الفلسطينية  الرئاسة  انتخابات  اقتصار  إن  على  ثانيًا:  تخوفات  طّياته  في  يحمل  الشعب  من  ى جزء 

الخارج، وحق الفلسطينيين في  الرئيس رئيس  مستقبل  السيادية موقع  المواقع  الوطني ألهم  التمثيل  هم في 
التنفيذي يعكالسلطة  قد  وما  ملفات ة،  أهم  أحد  هي  التي  العودة  في  حقهم  على  تخوفات  من  ذلك  سه 

التنفي السلطة  بها  تضطلع  التي  يصبح  التفاوض  فهل  القادم.  الرئيس  أو  عباس  الرئيس  بقيادة  ذية 
ت  بحاجة إلعادة  واحدة الفلسطيني  درجتين:  الفلسطينيون على  فيصبح  والحقوق،  واالنتماء  الهوية  عريف 

ب المرسوم أعاله في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخرى لمن هم خارج حدود ب الرئيس بموجلمن ينتخ
 بالضفة الغربية وقطاع غزة؟فلسطين التي عّرفها المرسوم 

فلسطين دولة  رئيس  "ُيصدر  على  المرسوم  نصَّ  انتخابات ثالثًا:  إلجراء  فيه  يدعو  رئاسيًا..  مرسومًا   ..
ف منهما  أي  أو  وتشريعية  وفرئاسية  فلسطين"،  االنتخابات  ي  عقد  وجغرافيا  مكان  إلى  إشارة  هذا  ي 

"فلسطين"،  هو  المرسوم  في  المذكور  فالمكان  ُيعّرف    الرئاسية.  أنه  على  أعاله، عالوة  المرسوم  أن  أي 
ا اختيار  الحق في  الغربية  الفلسطيني صاحب  الضفة  أراضي  المتواجد على  فقط  الفلسطيني  لرئيس هو 

يا فلسطين وجغرافيا الدولة الفلسطينية المستقبلية في الضفة الغربية  د أيضًا جغرافوقطاع غزة، فإنه يحد 
دون توافق   1948ة تثبيت شرعية االحتالل في فلسطين المحتلة عام  وقطاع غزة حصرًا، ما يعني إعاد 

آخر لكافة  ل في طّياته خطورة بداللته السياسية القانونية التي قد تعني اإللزام بشكل أو بوطني، وهذا يحم
دولة الق رئيس  الرئيس،  لمراسيم  وفقًا  العامة  االنتخابات  في  تشارك  أو  ستدخل  التي  الفلسطينية  وى 

 فلسطين. 
على "أوسلو"  سلطة  وهيمنة  لطغيان  استمرارًا  يعّد  السابقة  النقاط  حاصل  التحرير    رابعًا:  منظمة  سلطة 

الفلسطيني الذي   تمعًا في تحديد من يمثله، يتمتع بحقه مجالفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
مستق بتحديد  معنية  سياسية  اتفاقيات  أية  قبول  أو  رفض  في  الحق  كامل  له  الدولة كما  وشكل  بل 

 الفلسطينية ومساحة أراضيها.
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المقدما وتلك  المرسوم  هذا  أو  خامسًا:  إليه  يرمي  ما  في  للشك  مجااًل  تُفسح  االنتخابية،  العملية  في  ت 
الرئي له  بمعنىيخطط  عباس،  من  س  االنتهاء  عقب  االنتخابي  المسار  عباس  الرئيس  أوقف  لو  ماذا  ؛ 

الباب ع الرئاسية، وأغلق  الفلسطينية، على  االنتخابات  التحرير  الوطني ومنظمة  المجلس  بناء  لى إعادة 
ح قد  أنه  وكماعتبار  العتيدة،  لدولتهم  منتخبًا  رئيسًا  بصفته  "الفلسطينيين"  تمثيل  في  الشرعية  قدمة  از 

 مسار التسوية السياسية؟  الستعادة
خابي قبل أن يبدأ، بعيدًا عن  استنادًا لما سبق، فإن القوى الفلسطينية معنية اليوم بتحصين المسار االنت

اجآت خاصة عندما نتحدث عن فلسطين والصراع العربي  مسألة النوايا والثقة، فالسياسة واقع مليء بالمف
ال تأثير  تحت  الواقع  الفاعالصهيوني  من  فريق عديد  قدم  لتثبيت  بأغلبيتهم  يسعون  والذين  الكبار،  لين 

المسار السياسي التفاوضي بموجب القرارات الدولية ذات    "أوسلو" على ما سواه، تمهيدًا الستعادة حيوية
 ية للسالم، واتفاقيات "أوسلو" الموّقعة.الصلة، والمبادرة العرب
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 ماجد أبو دياك ... ت االنتخابات الفلسطينية المرتقبة؟ائيل في مخرجاما دور إسر 
الفلس التشريعية  لالنتخابات  التحضيرات  بدئ  تلعبه  مع  سوف  الذي  الدور  حول  تساؤل  يبرز  طينية، 

 نتخابات بالطريقة التي تصب في مصلحتها.إسرائيل في التحكم بنتيجة هذه اال
ت االحتالل، الذي أبى إال أن يصدق هذا الوصف طينية تجري تحال نبالغ إن قلنا إن االنتخابات الفلس

المراقبين الذين لم يمارسوا دورهم بعد. وتزامن مع    بممارساته وتدخالته التي بدأت مبكرًا وبعيدًا عن أعين
ال الممارسات  من  االنتخابات  ذلك سلسلة  نزاهة  التي وضعت  الفلسطينية  السلطة  من  والميدانية  سياسية 

 .على المحكّ 
 تهديدات اعتقاالت و 

باالنتخابات  سافر  تدخل  في  بحركة حماس  قياديين  بحق  االعتقاالت  من  االحتالل جملة  قوات  ، نّفذت 
 ومحاولة رسم مسارها. 

اس، فازع صوافطة، وعدنان عصفور، واألسير  من أبرز القياديين الذين اعتقلتهم قوات االحتالل من حم
الحا وخالد  الخراز،  شفيق  عبادة  مالمحرر  والدكتور  الرحيم  ج،  عبد  عمر  والصيدالني  الشنار،  صطفى 

 الحنبلي، وغيرهم. 
النائب والقيادي   القوات  المعتقلين  كما اعتقلت هذه  التشريعي  المجلس  ياسر منصور ليصبح عدد نواب 

 . نائباً  11لدى االحتالل 
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إ الفلسطينية اكتفى لألسف برفع توصية  شريعي لى المجلس التوكان اتفاق القاهرة الموقع بين الفصائل 
على  الدولية  المحافل  في  قضيتهم  لتصعيد  وطني  جهد  على  االتفاق  من  بداًل  بقضيتهم  للنظر  الجديد 

 األقل.
ا من  لمنعهم  حماس  ناشطي  تهديد  في  االحتالل  قوات  نشطت  فقد  فقط،  هذا  لالنتخابات،  ليس  لترشح 

 نايف الرجوب.وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والقيادي بحماس 
يضاف إلى ذلك حملة منسقة بين االحتالل والسلطة من خالل التنسيق األمني الفعال العتقال النشطاء  

اوين الناشطين،  حركات المقاومة، إذ تزّود السلطة إسرائيل، من خالل مكتب االرتباط، بأسماء وعنمن  
 رى الضفة. لتقوم قوات االحتالل باعتقالهم بمداهمات يومية في مختلف مدن وق

قامت  وتب السياسي،  االعتقال  حمالت  وقف  القاهرة  التفاق  وفقًا  التزمت  التي  السلطة  كأن  المسألة  دو 
ال  بتحويل لتشمل  االعتقال  موجات  كثف  أنه  مؤخرًا  لوحظ  الذي  االحتالل،  إلى  المهمة  كوادر  هذه 

 والقياديين من حماس. 
 هندسة االنتخابات والتحكم بمخرجاتها

االحتال فيويستطيع  التأثير  على   ل  قيود  وفرض  اإلغالقات  مثل  أخرى،  عديدة  االنتخابات عبر طرق 
باالنتخابات، التنقل واستهداف االجتماعات االنتخا المشاركة  لمنعهم من  المقدسيين  بية، وسحب هويات 

  ت عسكرية في قطاع غزة تحّد من حركة المقاومين ومشاركتهم في االنتخابات، وغيرها أو القيام بعمليا
 لتي يمتلكها احتالل يتحكم في الحياة الفلسطينية. من الوسائل ا

دة، فهو سيرّحب بها إن تمكنت من تثبيت سيطرة فتح  إن موقف إسرائيل من االنتخابات ال يتبع وتيرة واح
لسطينية، مع االستمرار بالمطالبة باعتراف المشاركين في السلطة بإسرائيل  وإدماج حماس في المعادلة الف

 ذ ما يسمى اإلرهاب.اقات معها ونبواالتف
الذي يمكن لحماس  ورغم أن هذه الشروط ال تبدو مطلبًا غربيًا، فإن حدتها ستتصاعد مع حجم اإلنجاز  

احتماالت   لتقليص  الكيان  يسعى  لذلك  االنتخابات،  في  تحّققه  خالل أن  من  لمكاسب  حماس  تحقيق 
 اإلجراءات التي يقوم بها على األرض.

لحاكمة على األرض، فإنها قادرة على التحكم بُمفَرزات االنتخابات بحيث ال  يل هي القوة اوبحكم أن إسرائ
 تشكل تهديدًا لها. 

إذ  اأما  دون  السياسي  بالعمل  القبول  إلى  ودفعها  تدجين حماس  االنتخابات في  هذه  نجحت  أو  ا  لمقاوم 
فال يتوقع أن يواجه   ثالث أو أكثر، جعل تمثيلها ضعيفًا مقابل فتح بتحالفاتها وقوائمها التي قد تصل إلى  

هذه االنتخابات   ذلك باعتراض من إسرائيل، فضاًل عن أن هذا هو الهدف الغربي الفلسطيني من إجراء
 أصاًل!
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في  وتتدخل  بعناية،  االنتخابات  هذه  إسرائيل  تتابع  السلطة لذلك  مع  خطواتها  تنسيق  وتحاول  مبكرًا  ها 
ها، وهو إدماج حماس في اللعبة السياسية تحت  دف المطلوب منالفلسطينية لكي تحقق االنتخابات اله

على نسبة غالبة في أي تشكيل تقّرر   سقف اتفاق أوسلو، بما يعنيه الحرص على أن ال تحصل حماس
 فيه الحركة خوض االنتخابات.

 سلطة متحكمة 
ها  لرئاسي بإجرائهذا يطرح دور السلطة الفلسطينية في االنتخابات، وهي التي بدأت إصدار المرسوم او 

وفق القوائم النسبية إلضعاف فرص حماس في الحصول على أغلبية فيها، والتنسيق المبكر مع األردن  
فسيعني   صر أمنيًا بما يضمن حرمان حماس من أي فرصة للحصول على أغلبية، ألن ذلك لو حصلوم

نة تنظيمها  الشخصية، وهيمببساطة أن تطلق السلطة النار على نفسها، وتتنازل عن مكتسبات قياداتها  
 التي لم تنقطع على الضفة الغربية. 

االنتخابات وارد جدًا، وهو يمكن أن يتّم بطرق فنية  وهذا يدفع إلى االعتقاد بأن قيام هذه السلطة بتزوير  
 % فقط. 30-25س لتكون بحدود غير الفتة لتخفيض نسبة حما

التسجيل والتأمين، كما ضّيق   لين برفع رسومكما أن عباس عمد من خالل مرسومه للتضييق على المستق
بتقديم استقاالتهم من أعمالهم عند الترش بالمطالبة  ح، وغيرها من الشروط المقيدة أكثر على المرشحين 

ا اتفاق  على  وقعت  التي  حماس  فإن  ولألسف  هذه للترشيح.  عن  بالتراجع  عباس  تطالب  لم  لقاهرة 
 ة النظر فيها. الشروط، وإنما أصدرت إليه "توصية" بإعاد 

لم   كما  بالضرب،  عليها  واعتدت  معها  وحّقَقت  شخصيات  السلطة  أمن  أجهزة  استدعت  األرض  وعلى 
فعل قوي من معتقلين سياسيين لديها وفقًا اللتزامات اتفاق القاهرة، دون أن يواجه ذلك برد  تطلق سراح  

 حماس وفصائل المعارضة. 
يترشحون فيها بشكل مستقّل عن قوائم    فيها عباس من  ويتساءل كثيرون عن مدى نزاهة انتخابات يهّدد 

 منافسته في االنتخابات الرئاسية.  فتح، ويضغط فيها على األسير مروان البرغوثي وناصر القدوة لعدم
قف االنتخابات التشريعية، ألنه يعتقد أن حركته قادرة في  قد ال يتمكن عباس أو ال يكون راغبًا حتى بو 

مور في الضفة أن تحقق فوزًا يدفع حماس إلى القبول بالهزيمة  ك بمجريات األظروف االحتالل واإلمسا
 السياسية.  والمشاركة كأقلية غير معطلة في العملية

قبل   من  الرئاسة  انتخابات  في  حقيقيًا  تهديدًا  يواجه  مازن  أبو  تشير  ولكن  اللذين  والقدوة  البرغوثي 
ة قرر أحدهما المنافسة، بما قد يدفعه ألصوات في حالاستطالعات الرأي إلى أنهما قد يتفوقان عليه في ا

 انتخابات المجلس الوطني.  إلى التفكير في إلغاء هذه الخطوة أو تأجيلها وتأجيل أو إلغاء
قلب  األكبر كان في  الخطأ  بأن  التذكير  إلى  يدفع  بانتخابات    وهذا  البدء  االنتخابات، وضرورة  أولويات 

 ها مع رئاستها وينتخب رئيسًا للمنظمة.لطة وانتخاباتالمجلس الوطني الذي يحدد دور الس
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 الطرف األضعف 
المعادلة، ويرجع ذلك باألساس إلى بيئة هذه ويبدو في ضوء ذلك أن حماس هي الطرف األضعف في  

، وفي ظل سلطة مرتهنة له ويرتبط وجود قياداتها باستمرار دورهم  االنتخابات التي تجري تحت االحتالل
هم يعضون على مواقعهم بالنواجذ ويقومون بمنع حماس من انتزاعها منهم  مر الذي يجعلمع االحتالل، األ

 بكل الوسائل والطرق.
ال  ن حماس مطالبة بأن تضمن نزاهة االنتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه، ولكن  ولألسف فإ

، والكل الرئيسي هناك يوجد ضمانات من أي نوع للنزاهة في الضفة من قبل السلطة أو االحتالل المتحكم
 يعرف أن المراقبين ال يمكنهم ضمان النزاهة في أي انتخابات. 

شريعي، ولكن استمرارها ببقية المحطات تحوم حوله الشبهات الكثيرة، وقد قد تنجح االنتخابات بمرحلة الت
ما    ات وال تنهيهااالنتخابات بمجملها في ضوء تعقيد العوامل المؤثرة بها، ولكنها قد تعزز الخالف  ال تنجح

 دام االتفاق لم يتم على برنامج سياسي يقود المرحلة.
 االنتخابات في ظل احتالل متحكم في البالد والعباد؟ ويعيد هذا طرح السؤال األساسي وهو ما قيمة

ننشد  التي  النزاهة  هي  يخدم  وما  بما  فيها  والتأثير  االنتخابات  هندسة  على  قادرًا  االحتالل  دام  ما  ها 
 ه؟ مصالح

ذل هذه  ويعيدنا  في  الفلسطينية  األولويات  وهو  أال  عنه،  تحدثنا  طالما  الذي  األول  المربع  إلى  أيضًا  ك 
 موقع االنتخابات منها. المرحلة، و 

لدولة، وأولويته التي تحددت بلقاء األمناء  فالشعب الفلسطيني هو في مرحلة تحرر وليس مرحلة إقامة ا
بالمقا هي  بيروت  في  للفصائل  الشعبية،  العامين  ومقاومة  ومة  الضم،  وخطة  القرن  صفقة  ومواجهة 

ومعا خالفاته  وإدارة  المنظمة،  تفعيل  إعادة  ثم  ومن  لالنتخابات التطبيع،  الولوج  قبل  االنقسام  آثار  لجة 
 التشريعية.

 2/3/2021تي أر تي عربي، موقع 
 

 د. عبد هللا األشعل ... "إسرائيل" والجدل حول االنتخابات الفلسطينية
عباس إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في كل األراضي الفلسطينية بما فيها غزة    الرئيس محمود   قرر

 ، لمناقشة هذا الموضوع2021كل األطراف الفلسطينية في القاهرة في أوائل فبراير  والقدس، وقد اجتمعت  
 . 2021واالتفاق على آليات إجراء االنتخابات في مايو 

ابات ألسباب أربعة فيما يبدو، األول أن جميع المؤسسات لتقرير االنتخوكانت حماس تحث أبو مازن  
عد انتهاء والية القدامى بعد سنوات، وهذا مطلب عام تشترك البرلمانية والرئاسية تحتاج إلى أعضاء جدد ب

 فيه جميع األطراف.
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ي  يل( وواشنطن فلسبب الثاني هو أن االنتخابات تأكيد لحق الفلسطينيين في أرضهم ضد مزاعم )إسرائا
 القدس الشرقية.

م يعطي  )إسرائيل(  مع  المفاوضات  على  قادر  ديمقراطي  نظام  وجود  أن  هو  الثالث  صداقية  والسبب 
 للجانب الفلسطيني أمام )إسرائيل( والعالم.

أكده   فقد  الرابع  السبب  انتخابات  أما  منذ  عليه  وأصر  المنظمة  أن  2006رئيس  بد  ال  العالم  أن  وهو   ،
إلى    ل االنتخابات يعرف من خال الفلسطيني ونتائجها تضاف  للشعب  الخيار األفضل  المقاومة هي  أن 

 مصادر شرعية المقاومة. 
أوقد يرد   إذا  بأن االنتخابات البد أن تسمح بها )إسرائيل(، كما أن االنتخابات  ذلك  فرزت نظاما على 

والمحكوم، ع الحاكم  بين  المطاف عالقة  نهاية  في  فهو  ديمقراطيا  داخلية،  شعبيا  لكن على أرض  القة 
ه؟ ثم قيل  محتلة، فما قيمة حرية المواطن تجاه حاكمه في وطن حجبت )إسرائيل( حريته وتستعد اللتهام

لطة تفرق وال تجمع، يضاف إلى  إن االنتخابات طعم أرادته )إسرائيل( حتى ينقسم الفلسطينيون ألن الس
بطب وهي  أوسلو  اتفاق  وفق  ُتجرى  االنتخابات  أن  الذلك  تجعل  وعدوًّا  يعتها  لـ)إسرائيل(  خادما  سلطة 

سلطة مع )إسرائيل( ضد المقاومة  للمقاومة، وبالفعل ظهر الصدام منذ ظهور نتائج االنتخابات ودخلت ال
ئيل(، فإن نسقت السلطة مع )إسرائيل( لتعطيل المقاومة  فصار عداؤها للمقاومة أقوى من عدائها لـ )إسرا

نت مع المقاومة ضد )إسرائيل( اتهمت من جانب )إسرائيل(  ، أما إن تعاو وقعت في خالف مع المقاومة
 تخابات هذا العام على أساس أوسلو. بأنها خالفت اتفاق أوسلو. وبالطبع سُتجرى ان 

التحفظات شكوكا في نوايا )إسرائيل( من هذه االنتخابات،  أما معارضو االنتخابات فقد أضافوا إلى هذه  
بات هي نفسها التي أعلنت أنها تعترف بأمن )إسرائيل( وملتزمة  تدعم االنتخا   فقد قيل إن واشنطن التي

 األبدية والدائمة. بحمايتها وبأن القدس عاصمة )إسرائيل( 
اصر المناهضة للمقاومة حتى يتحقق  وزاد البعض في مجال الشك بأن االنتخابات تهدف إلى فوز العن 

 لبساط الشعبي من تحت أرجلها.ة ولكن بسحب اهدف )إسرائيل( من تصفية المقاومة ال بالمواجه
سليم فلسطين بهدوء ضمن وزاد آخرون بأن االنتخابات وسيلة إلضفاء الشرعية على رئيس يتمكن من ت

 عملية سالم وهمية. 
حروقة ولذلك لن يعمل حسابه وقد يترشح دحالن أو يترشح  ويضيف هؤالء أن أبو مازن صار ورقة م

 وية رفضها حتى اآلن أبو مازن.طويعها نحو تسأحد رجال حماس حتى يمكن ت
موقفها وهو يتضمن هجوما على    أما )إسرائيل( فقد عبر كتابها في مراكز البحوث اإلسرائيلية مؤخرا عن 

لسلطة بسبب الفساد في صرف األموال وبسبب أن رئيس السلطة والمطالبة بوقف المساعدات الدولية ل
 لتي تسميها )إسرائيل( منظمات إرهابية. ات المقاومة ارئيس السلطة يقتسم األموال مع قياد 
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ال األموال  يستخدم  وحماس  السلطة  بين  "اإلرهابي"  التعاون  كبير،  هذا  فساد  شكل  في  واألمريكية  دولية 
ة على أن تمسك المساعدات لإلرهاب التي ال يستفيد منها  ولذلك يحثون هؤالء وواشنطن واألمم المتحد 

 الشعب الفلسطيني. 
سرائيليون في تصوير هذا الموقف الدرامي فزعموا أن شابا كان منتسبا لحماس يكتب  نن الكتاب اإلوقد تف

ن ن. وهذا االتجاه يعارض االنتخابات ألنها تعطي الشرعية لهذا التعاون. واقترح أمحذرا من هذا التعاو 
 . توزع هذه األموال على من يطلب السالم مع )إسرائيل( وينشق على اتجاه المقاومة

أن ذلك  هذه    معنى  أن  رغم  لصالحها  استغاللها  تحاول  ولكن  االنتخابات  إجراء  على  توافق  )إسرائيل( 
ية في تخلي عن المطالبة بالقدس عاصمة لها عندما ُتجرى االنتخابات التشريعية والرئاسالموافقة تعني ال
 شرقي القدس. 

قبل عليها أو يغفلها؟ وما  عارضها؟ وهل يوقد يسأل القارئ في النهاية: هل يؤيد إجراء االنتخابات أو ي
 وانتخابات هذا العام؟  2006الفرق بين انتخابات 

أجريت االنتخابات في يناير    2006يني واإلقليمي والدولي قد تغير، ففي عام  الحقيقة أن المسرح الفلسط 
الوحد وأسف حكومة  في  المشاركة  فتح  رفض  إلى  أدى  ما  فتح،  وهزيمة  لحماس  كاسح  فوز  عن  ة  رت 

وب )إسرائيل( الوطنية،  قامت  إذا  المغريات حتى  بعض  مع  )إسرائيل(  مع  التعاون  وتكثيف  المكائد  دأت 
 ، كانت حماس قد استولت على حكم غزة لتأمين المقاومة، فأطلقت 2006نان في يوليو  بعدوانها على لب

ثم غزة  وخنق  الحصار  فبدأ  عسكريا  انقالبا  الحركة  هذه  على  العرب  وبعض  على    )إسرائيل(  الغارة 
 لمقاومة من حين آلخر. ا

ت الشعوب العربية في يناير  غير أن البيئة اإلقليمية أصابها الكثير من العوامل الجديدة، أوال: قامت ثورا
ومة فبدأ فصل جديد من المؤامرة على المقاومة  ، فرفعت أسهم الكل في تحرير فلسطين ودعم المقا2011

 اومة ضد )إسرائيل( في فلسطين ولبنان إرهابا. ة اعتبرت المقحتى وصل إلى حد أن الجامعة العربي
 شعوب فتراجع الدعم والتأييد للمقاومة.ثانيا: أحبطت الثورات بدعم إسرائيلي وبدأ االنكسار لل

المقاومة الصطفافها جبهة ضد  فتح  إلى    ثالثا:  أدى  الذي  قرارها  حماس  فاتخذت  سوريا  في  وإحراجها 
 ومة خاصة أن )إسرائيل( تدعم المسلحين في سوريا. ور أضعف المقامغادرتها سوريا وهذا التط

العراق  وفي  إيران  داخل  إيران  على  الضغط  زاد  النووي   رابعا:  الملف  جاء  ثم  لبنان  وفي  سوريا  وفي 
ير  أن  يرجى  وكان  جديدة  أعباء  سمح  ليضيف  لـ)إسرائيل(  واشنطن  انحياز  ولكن  العقوبات  االتفاق  فع 

 نق إيران. على واشنطن لخلـ)إسرائيل( أن تضغط 
الش ضد  حربها  واإلمارات  السعودية  وتكثيف  للحوثيين  إيران  ومساندة  اليمن  جبهة  فتحت  عب خامسا: 

 اليمني تحت ستار ضرب وإخضاع الحوثيين ذراع إيران في اليمن. 
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العداء ق الدبلوماسي اإلسرائيلي في اإلمارات والبحرين والمغرب والسودان وارتفاع موجة  سادسا: االخترا
 ن المسلمين وحساب حماس على اإلخوان فامتدت إليها الحملة.لإلخوا

يها وظهور دحالن واشتداد الغارات الصهيونية عليها، واتساع  سابعا: اشتداد حملة خنق غزة والمقاومة عل 
 مع السعودية واإلمارات ومصر.الخالف مع السلطة و 

لى كل فلسطين تحت ستار خطة  ة االستيالء ععن خط  2017ثامنا: كشف )إسرائيل( وواشنطن منذ عام  
 السالم.

قبال عليها والتحكم في التحفظات  في النهاية سوف تجرى االنتخابات، ومطلوب من كل الفلسطينيين اإل
عية المقاومة ووقف االنقسام حول المفاوضات العبثية  عليها، بحيث تصبح االنتخابات أساسا جديدا لشر 

 ( بها الوقت. التي جربوها وكسبت )إسرائيل
 4/3/2021فلسطين أون الين، 

 
 د. مردخاي كيدار ... وراء مرسوم االنتخابات الفلسطينية مع منح الشرعية للسلطة وحماس واشنطن

ر الوثائق، وتصميم السياسة وتنفيذ  يعرف من هو خبير في سلوك رؤساء الدول في كل ما يتعلق بنش
، طويلة ومكثفة، تجري بين المكاتب قبل  عن مسيرة سريةاألعمال، وال سيما الحربية، أن الحديث يدور  

( يتراسلون ويتشاورون، الواحد مع اآلخر،  النشر أو التنفيذ. فالزعماء )من خالل سكرتيرييهم ومستشاريهم
السياسة، ولتخطيط األعمال ولص بواحد فقط  لبلورة  يتعلق  والبيانات، حتى وان كان االمر  الوثائق  ياغة 

عندما األطراف.  ما  من  زعيم  االحوال   ينشر  معظم  ففي  السياسة،  علنيا عن  تصريحا  يطلق  او  وثيقة 
منسقا جيدا ومصوغًا بدقة مع زعيم آخر يتعلق األمر به.  يكون هذا مصمما حتى تفاصيل التفاصيل، و 

 كان متعلقا بهم ومحتاجا لدعمهم.  إذالزعيم احراج زعماء آخرين، وال سيما والسبب واضح: ال يريد ا
ذا الشأن: انتظرت إسرائيل ثالثة أسابيع قبل أن تشرع في حرب »االيام الستة«  ثال بسيط في هيوجد م

ولهذا  1967في حزيران   الذي ،  ما  إسرائيل  في  أحد  يعرف  لم  االنتظار«،  »فترة  تسمى  الفترة  هذه  فإن 
الو   ينتظره أن رئيس  تبين  بعد سنين  وفقط  للحرب.  الذين جندوا  االحتياط  زراء في  عشرات آالف رجال 
ليفي اشكول، بعث سرا برئيس »الموساد«، مئير عميت، الى واشنطن كي يتلقى وعدا صريحا من    حينه،

األم السوفيالرئيس  االتحاد  أمام  إسرائيل  المتحدة  الواليات  تدعم  بأن  جونسون،  ليندون  واال  يركي،  اتي، 
لحرب. وفقط  تي ستفرغ في اتوقف الحرب قبل أن تتحقق اهدافها، وان تمأل من جديد مخازن السالح ال

الذكر بعد ان تحدث وزير الدفاع، روبرت مكمنارا، مع جونسون بحضور عميت ونال منه االلتزام آنف  
يت اليوم،  الحرب. حتى  في  للشروع  االسرائيلي  للجيش  التعليمات  اشكول  كان  أصدر  بأنه  اشكول  همون 

                                                                                                                                                         مترددا، اما الحقيقة فهي انه تصرف بمسؤولية.             
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تعيد المسألة الفلسطينية الى مركز االحداث السياسية. المشكلة من ناحية  إدارة بايدن معنية، اليوم، ان  
بالواليات المتحدة: المساعدة االقتصادية، توريد  ليست إسرائيل  االدارة لتعلقها العميق  ، إذ ان هذه أسيرة 

الغ  قطع  محكمة  السالح،  وتهديد  االمن  مجلس  في  السياسية  الحماية  الخاصة،  والذخيرة  للطائرات  يار 
الدولية وغيرها. مشكلة   الفلسطينية،    أكبرالجنايات  السلطة  االدارة هي  ناحية  السمن  الجسم  ياسي  ذاك 

مب الجنيني الذي ترك طاولة المفاوضات منذ الوالية األولى للرئيس اوباما، وكشر في وجه الرئيس ترا
ي األميركي، ورفض  )شتمه محمود عباس وقال له، »يخرب بيتك«(، ونجا بعبقرية وقف الدعم االقتصاد 

لسطينية الى المسيرة مهمة  دة السلطة الفالدخول الى صفقة القرن السخية. وعليه فإن االدارة ترى في اعا
ذه السلطة. والدليل على بكثير في ه  أكبرمن اعادة إسرائيل، وتستثمر كنتيجة لذلك وقتا وجهدا    أصعب 

 ذلك يمكن أن نراه في ثالثة احداث متوازية: 
نتصف  : مرت خمس عشرة سنة على االنتخابات االخيرة في السلطة الفلسطينية، وفجأة، في ماالنتخابات 
  31أيار وللرئاسة في    22، أعلن عباس عن إجراء انتخابات للمجلس التشريعي في  2021ثاني  كانون ال 

حص ماذا  أ تموز.  رغم  فلسطينية  دولة  إلقامة  التربة  تهيئة  يريدون  بايدن  ادارة  في  جدا،  بسيط  نف  ل؟ 
في  كل يشارك فيه  اسرائيل، وال يوجد شيء أفضل من عرض الدولة على الطريق كديمقراطية تماما، بش

الفلسطيني«، اي »حماس« ايضا. من شبه المؤكد ان فكرة االنتخابات   االنتخابات »كل أجزاء الشعب 
 يلة لخلق الشرعية جاءت من واشنطن. كوس

منظمات   هم  لـ«حماس«  المؤيدين  كبار  ان »حماس«:  )إذ  المتحدة  الواليات  في  المسلمين«  »االخوان 
ن« في »فلسطين«(. وحظي رؤساء هذه المنظمات  خوان المسلمي »حماس« كانت في االصل ذراع »اال 

ي تولى فيها رئيسا، ولكنهم طردوا تماما من  بزمن نوعي مع باراك اوباما على مدى السنوات الثماني الت
ترامب   سنوات  في  وهم واآل  األربع.واشنطن  االدارة،  أروقة  في  نفوذهم  موقف  الى  بعظمة  يعودون  ن، 

ة مدنية وحزبا سياسيا شرعيا هو السبيل لتسويقها في وسائل  وعرُضها منظم   يريدون تبييض »حماس«، 
شباط بعثت قيادة السلطة الفلسطينية رسالة رسمية الى    20في  االعالم األميركية وفي السياسة الدولية.  

في كتب  بايدن  دولة ادارة  بإقامة  التزامها  عن  أعربت  »حماس«،  فيها  بما  فلسطينية،  منظمات  ان  ها 
وعاصتها القدس الشرقية. ال شك ان هذه الرسالة صيغت بشكل    67أساس خطوط  نية تقوم على  فلسطي

ل النشر، مثلما ال شك ان »حماس« أعلنت عن استعدادها للمشاركة في مشترك من اإلدارة والسلطة قب
و  بحدود  االنتخابات  إسرائيل  في  67لوجود  المسلمين«  »االخوان  ورؤساء  قيادتها  بين  اتصاالت    بعد 
 تحدة، في ظل مشاركة االدارة في هذه االتصاالت.الواليات الم

في   الحرية«:  نشر عباس »مرسوما رئاسي  20»وثيقة  اراضي  شباط  في  العامة  الحريات  تعزيز  بشأن  ا 
ياسية، وضمنا ايضا على »حماس« و«الجهاد االسالمي«  دولة فلسطين« ينطبق على كل األجسام الس

واء الحرية في كل اجزاء دولة فلسطين، اي في قطاع غزة  . تعزيز اج1ن الفلسطيني. ويتحدث المرسوم ع 
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اعتقالهم، حبسه 2ايضا؛   بحرية االعراب . منع مالحقة االشخاص،  تتعلق  التحقيق معهم ألسباب  او  م 
سراح المعتقلين والسجناء الذين اعتقلوا بسبب رأيهم او انتمائهم   إطالق.  3عن الرأي واالنتماء السياسي؛  

. اعطاء حرية كاملة للدعاية االنتخابية  4التنظيمي في كل اراضي دولة فلسطين؛    ي، الحزبي، اوالسياس
وااللكترون  بموجب    –ية  التقليدية  وتمويلها  السياسية  والمؤتمرات  اللقاءات  تنظيم  المطبوعات،  النشر، 

القوائم؛  5لقانون؛  ا لكل  االعالم  وسائل  في  متساوية  فرصة  اعطاء  صناديق6.  حماية  من    .  االقتراع 
الى   الوثيقة  هذه  تصل  ان  ولضمان  فلسطين«.  دولة  اجزاء  كل  في  األمن  قوات  وليس  فقط،  الشرطة 

 . يةباإلنجليز حيحة في واشنطن، نشر المرسوم في صفحة الفيسبوك الرسمية لمحمود عباس العيون الص
»ا هذه  ويعطيه  عباس  محمود  مراسالت  وراء  األميركية  االدارة  في  من  هو  البناءالسؤال  ة«. الفكار 

  وبالطبع مثل هذه المعلومات ليست متوفرة، ولكن من المعقول االفتراض ان الحديث يدور عن واحدة من 
ر البيطار، الفلسطيني  ما في وزارة الخارجية ذو ميل مؤيد للعرب معروف وموثق، او ماه   أحد امكانيتين:  

ا عن  المسؤول  منصب  اليوم،  يتولى،  والذي  إسرائيل  ضد  االستخبار النشط  االمن سرة  مجلس  في  ات 
االكثر حساسية   المعلومات  يرى  هذا  انه في منصبه  المؤكد  األميركي. ومن شبه  التي جمعتها  القومي 

 اسرة االستخبارات األميركية، بما في ذلك من شركائها في اسرائيل.
ركي،  دولة بدعم أميكانت محافل أميركية توجه خطى قادة السلطة الفلسطينية في طريقها الى اقامة    إذا

ن  فإن محافل يسارية اسرائيلية تشارك بشكل شبه مؤكد في هذا الجهد، وتوصي األميركيين والفلسطينيي 
من أن تتحول مثل    بكيفية فرض دولة فلسطينية على إسرائيل رغم أنف الشارع في إسرائيل الذي يخشى 

 زة.وجد في قطاع غبكثير من ذاك الذين ي  أكثرهذه الدولة الى »كيان ارهاب« خطير 
ة  دعت وزيرة الخارجية، هيالري كلينتون، تسيبي لفني، التي كانت رئيس   2010وللتذكير فقط: في العام  

 V15ية ماليا منظمة  دعمت وزارة الخارجية األميرك  2015المعارضة، الى لقاء في واشنطن. وفي العام  
 التي سعت الى اسقاط حكم اليمين في إسرائيل. 

 »مباط عال« 
 8/3/2021، يام، رام هللااأل

 
 د. أنيس فوزي قاسم أ.... قراءة في حوارات الفصائل الفلسطينية

ات الفصائل الفلسطينية، وكيف أسهمت هذه الحوارات في خدمة القضية الوطنية، هذه قراءة في وثائق حوار 
رت الحوارات اقتص ظارًا لما سوف تسفر عنه جلسة الحوارات التالية في هذا الشهر. ورغم أن بعض هذه  انت 

الفريقين  أساسًا على فريقي حماس وفتح، إاّل أن الفصائل لعبت ـ وما زالت تلعب ـ أدوارًا بارزة في حوارات  
 كل فصيل. الرئيسيين، وإن اختلفت درجة مساهمتها من مرحلة إلى أخرى، وحسب ظروف  
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القاهرة في مارس   بين إعالن  ما  الواقعة  الفترة  الب 2005في  وثيقة  إلى  ا ،  الختامي  القاهرة يان  لصادرة في 
ت وتفاهمات. وال  ، عقدت عشرة اجتماعات على األقل، وصدرت عنها بيانات واتفاقيا 2021/ 2/ 9و  8بتاريخ 

مساهماتها في تطوير القضية الوطنية    بّد من تسجيل أهم ما ورد في اتفاقيات هذه االجتماعات، وما هي 
 وحمايتها. 

ا  البنود  هناك بعض  أن  الواضح  تشكيل حكومة وحدة لثابتة في غال من  بند  وأولها  االجتماعات،  بية هذه 
عام   مكة  اجتماع  وفي محضر  بالم 2007وطنية،  أرفق  وشاملة ،  عديدة  تفصيالت  تضمن  ملحق  حضر 

الفصائل  بين  والوزارات  المناصب  تقاسم  إجراء   على  على  التوافق  األخرى  الثابتة  البنود  ومن  المشاركة. 
ل عضوية المجلس الوطني، على أن تجري هذه االنتخابات على نحو  اسية، واستكما انتخابات تشريعية ورئ 

حركة فتح على أن تجري االنتخابات »بالتتابع« وكان لها ما  »متزامن« ولكن في المحضر األخير أصرت  
المراقب »الحكمة« من هذا االنقالب في الترتيب. ومن البنود األخرى تفعيل دور    أرادت، وال يخفى على 

التحرير، م  النسبي    نظمة  التمثيل  لمبدأ  ووفقًا  أمكن،  حيثما  »باالنتخاب  جديد  وطني  مجلس  بتشكيل 
والعمل عل  قد وبالتوافق«  كان  األول،  الوطني  المجلس  أن  علمًا  انتخابات،  قانون  لجنة إلعداد  تشكيل  ى 

لت وبشكل عام احت مادة، وما زال قائمًا بدون استخدام.    73يتكون من    1965صدر قانون انتخابات عام  أ 
تشكيل  ذلك  بما في  االتفاقيات،  بنود  كبيرًا في  والرئاسي حيزًا  التشريعي  للمجلس  االنتخابات  لجنة   مسألة 

وتو  االنتخابات  محكمة  وتشكيل  فيها،  العضوية  وتوزيع  المركزية  الفرقاء. االنتخابات  بين  المناصب  زيع 
القاهرة   بند مهم، ل 2009/ 2/ 26تجدر اإلشارة إلى أنه ورد في اتفاق  م يتكرر في أي اجتماعات الحقة،  ، 

لومات للعدو تمس الوطن  حيث نص تحت بند »األمن« على أن: »اي معلومات أو تخابر، أو إعطاء مع 
عليها القانون". وال شّك بأن هذا نص كان من   والمواطن الفلسطيني والمقاومة، يعتبر خيانة عظمى يعاقب 

تكابه جريمة »خيانه عظمى« وتأّيد هذا النص في الذي يصبح ار   شأنه أن يقصم ظهر التنسيق األمني، 
رام حق الشعب الفلسطيني في المقاومه والدفاع  االتفاق بنص آخر مؤداه، أن على األجهزة األمنية »احت 

آ  نص  ورد  كما  والمواطن«  الوطن  السلطة«. عن  أراضي  داخل  التجسسية  األعمال  بـ«مكافحة  يفيد  خر 
تضع  النصوص  هذه  التعاو   وجميع  بل  مسألة  االتهام،  دائرة  في  األمني  والتنسيق  االحتالل  أجهزة  مع  ن 

لفراغ، ذلك أنها لم تتكرر، وكأنها ُأدخلت على االتفاق خلسة، أو اإلدانة، لكن يبدو أنها كانت طلقة في ا
 ى، »زّلة لسان فرويدية«.أنها، كما تسم 

لى ذلك تكرار المطالب ذاتها، بدون  عاٍل ويدلل ع   من الالفت في االتفاقيات كافة، أواًل: أن منسوب اللغو 
من خمسة عشر عامًا، وكأن تلك إحراز أي تقدم. وها قد مضى على الدوران في الحلقة المفرغة أكثر  

التزامات قانونية، وحملت توق  بتقاسم  االتفاقيات لم تشكل  ثانيًا: االهتمام  يعات لمسؤولين رفيعي المستوى. 
أننا لم نقرأ  ك كعكة( بدون  الكعكة )على فرض أن هنا  عن    -مثالً   –الخوض في قضايا مصيرية، ذلك 

لمق  بعضها  أو  الفصائل،  من  مشتركة  لجنة  للتصدي تشكيل  لجنة  تشكيل  عن  نقرأ  ولم  االستيطان،  اومة 
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ل مع قانون القومية، أو لماذا هرولت بعض الدول العربية إلى التطبيع، أو  لصفقة القرن، أو كيفية التعام 
أين  الرئي   من  وصف  استمّد  عن  أو   ، الجئ  ماليين  خمسة  عودة  عن  التنازل  صالحية  مازن  أبو  س 

بأنها أراٍض »مت  نازع عليها« أو كيف قرر أن يعود للتنسيق األمني بعد أن أعلن عن  األراضي المحتلة 
قابلة مع كل اتفاقيات أوسلو. وجميع هذه المسائل هي من الحقوق الوطنية الثابتة غير ال قطع العالقات  

الوقت   للتصرف. لهذا  واستمرارها  المفاوضات  التساؤل عن جدوى  أثار  أو  السؤال  ثالثًا: ال فصيل طرح 
اقيات لم ترد  مناقشة طرق تطوير المفاوضات، بدون إحراز أي تقدم. أخيرًا: في جميع هذه االتف  الطويل، أو 

ى شكل »مرور الكرام« وطنين إاّل عل كلمة احتالل أو إسرائيل أو مقاومة إاّل مرتين، أو استيطان أو مست 
 وربما لرفع العتب.

دًا طويلة، لم تطرح تحلياًل يناقش سبب  من المثير للدهشة أن الفصائل، وهي التي أمضت في النضال عقو 
ق؛ إذ أنه طيلة الفترة الماضية، كان هناك فصيل أو أكثر يشّذ عن االنقسام الذي أدى إلى هذا الشرخ العمي 

عاد للتذكير( ولم يحدث شيء، ولم تختّل حركة المقاومة. إنما الخلل في كة طرابلس تست اإلجماع، )ومعر 
العمو  إلى  وصل  الماثلة  اتفاق  الحالة  بسبب  هذا  كان  هل  بالشلل.  وأصابه  الوطني،  للمشروع  الفقري  د 

الذي   مقاول من  أوسلو،  إلى  العالم،  أسماع وعيون  التي مألت  الفلسطينية،  المقاومة  فيه  الباطن  تحّولت 
ل؟ وبفضل أوسلو ال يستطيع الرئيس الفلسطيني أن يصل إلى مكتبه إاّل بإذن من ضابط إسرائيلي  لالحتال 
قسيم المناصب ترف بذلك أكثر من مّرة( وأن كل عظمة الحكومة الفلسطينية، التي تتنازعون على ت )كما اع 

عتيدة أن تفعل شيئًا في  يع الحكومة ال فيها، ال تستطيع أن تحفر بئر ماء لسقاية قرية فلسطينية، وال تستط 
أي   فعن  لالحتالل.  ثمنها  بدفع  إاّل  شعبنا،  ويحتاجها  ملكنا،  هي  التي  سلطة  مياهنا  أي  وعن  حكومة، 

سادة« بل قبلتم االنخراط في اتفاق استعبادكم تتحدثون، وتمألون الدنيا ضجيجًا. إنكم أيها السادة لستم » 
لى بالكم التمعن في قرار الحكومة الفلسطينية الصادر بما لم يخطر ع وشعبكم. إنكم غارقون في أوسلو. ور 

تنتق 2017/ 8/ 15تاريخ    165في جلستها رقم   الذي  المدنية« ،  الحكومة اإلسرائيلية إلحيائها »اإلدارة  فيه  د 
الفلس  البيان الرسمي للحكومة، إن واعتبرت الحكومة  طينية أن إحياءها يتعارض مع اتفاق أوسلو، إذ قال 

مستمّرة اس  إعدادها   رائيل  تّم  التي  الخطة  السيما  الوطنية..  السلطة  عمل  »تقويض  على  منهجي  وبشكل 
ها منذ املين المدنيين في اإلدارة المدنية« لسلطة االحتالل، التي كان من المفترض حلّ مؤخرًا لمضاعفة »الع 

المد  إلى أن »اإلدارة  ذاته  البيان  الموقعة« وأشار  الرئيسي  نية ما هي االّ سنوات حسب االتفاقيات  الذراع   
الحكومة  الذي جاءت  السلف  المدنية هي  اإلدارة  أن  يعني  وهذا  اإلسرائيلي«.  على    لالحتالل  الفلسطينية 

يطلقها   التي  الفخمة  المسميات  عن  النظر  وبغض  وصالحياته.  على  خطاه  المبجلين  الحكومات  رؤساء 
إسرائيل هي »إدارة مدنية« ليس إاّل. والتقاسم    فذ المفعول مع حكوماتهم، إاّل أنها في القانون وفي االتفاق النا 

لي  اجتماعاتكم  في محاضر  تكرسونه عنوانًا مهمًا  المدنية« الذي  التقاسم على صالحيات »اإلدارة  إاّل  س 
صدر القانوني إلنشائها ولصالحياتها هو الحاكم العسكري اإلسرائيلي الذي التي هي صناعة إسرائيلية، والم 
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هو صاحب السيادة المطلق، وال يستطيع أي عنصر من عناصر الفصائل    -وسلوسب اتفاقيات أ ظّل ـ ح 
 سلطة الفلسطينية إاّل بتصريح من الحاكم العسكري.أن يخرج أو يدخل إلى أراضي ال 
انت  إجراء  على  باالتفاق  التحرير إنكم  منظمة  على  االنقالب  على  توافقون  ورئاسية،  تشريعية  خابات 

الذي أقيمت عليه المنظمة وعلى تقزيم دوركم إلى موظفي اإلدارة المدنية، تقويض األساس  الفلسطينية، و 
رتها اتفاقيات أوسلو. في واقع األمر، إن سلطة أوسلو، تهدف إلى سحب رصيد وتلك كانت اآللية التي ابتك 

 التحرير، وهذا ال يحتاج إلى دليل، فأنتم أهل الدار وأدرى بشعابها.  منظمة 
ال  اإلشا   وأخيرًا  من  الرئاسي بّد  القرار  أنه حسب  ذلك  عليه؛  وافقتم  وأنتم  الخطورة،  غاية  في  أمر  إلى  رة 

 ات تشريعية ورئاسية، فإن االنتخابات الرئاسية سوف تجري على انتخاب »رئيس دولة األخير بإجراء انتخاب 
بنصف   فلسطين«  دولة  »رئيس  انتخاب  يتم  أن  يعني  هذا  السلطة«  »رئيس  وليس  الشعب فلسطين« 

ني، أو أقل من النصف، بينما النصف اآلخر غير ممثل وغير حاضر في االنتخابات، وهكذا فان الفلسطي 
المن  على  الرئيس  التفاوض  بإمكانه  بل  باسمه،  وينطق  الفلسطيني  الشعب  تمثيل  صفة  »ينتحل«  تخب 

جرم  على  ينطوي  هذا  عليه.  التصويت  له حق  يكون  أن  بدون  ومصالحه،  وأمالكه  »اغتصاب    مستقبله 
 طة« على نحو واضح، بل ومرفوض، ولكنكم موافقون على هذا االغتصاب!للسل 

دوله فلسطين« وانتخاب حكومة تتمتع بالمصداقية وبالشرعية، هو    إن الطريق المستقيم النتخاب »رئيس 
القادر  في إجراء انتخاب  الفلسطيني، وهو  يتم انتخابه ديمقراطيًا من كل الشعب   مجلس وطني فلسطيني 

نة تنفيذية، أو حكومة، وهو الذي يمنح الشرعية واالسم الشرعي للرئيس وللحكومة، وفي ما على إفراز لج 
ة المدنية، ن الرئاسة والمجلس التشريعي هي من مخلفات أوسلو، فهما ليسا إاّل أدوات اإلدار عدا ذلك، تكو 

وهو  الفلسطيني،  الشعب  هو مجلس مجموع  الفلسطيني  الوطني  المجلس  وه   بينما  نفسه،  وال  سيد  يعلو  و 
 يعلى عليه. 

  3/2021/ 10القدس العربي، لندن،  
 

 هنية إسماعيل ... قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء
الفصائل   وبقية  فتح  حركة  في  إخوتنا  مع  حاليا  القاهرة  حوار  في  نشارك  الوطنية  ونحن  والشخصيات 

ومن موقعي المتواضع في    اق شامل فإننيووفدنا متسلح بقرار وإرادة ال تعرف التردد من أجل انجاز اتف
الموقف والرؤية   رئاسة حركة حماس ومن خالل الحديث المباشر مع جميع أبناء شعبنا أحببت تفصيل

 مقاومة.التي نمضي بها في هذا الطريق الواعد نحو الوحدة والشراكة وال
ب  الصهيوني،  االحتالل  ضد  المستمر  لنضالها  مركزًيا  هدًفا  حماس  حركة  متضع  شعبنا  قيد تحرير  ن 

بحرية وكرا والعيش  تقرير مصيره  وتمكينه من  الفلسطينية،  بتحرير كامل أرضه  وانتزاع حقه  مة  المحتل 
ووطنه أرضه  الى  وعودته  القدس  وعاصمتها  العتيدة  دولته  في  المحررة،  أرضه  نظامه    فوق  يبني  وأن 
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ل ممارسة الناس لحرية  واحدة من أشكاالسياسي على أسس العدالة والديمقراطية، ولما كانت االنتخابات  
النتخابات والممارسة اختيار ممثليهم في الهيئات والمؤسسات والمناصب القيادية المختلفة، جعلت من ا 

س حماس،  لحركة  السياسي  العمل  مبادئ  من  واحدة  مع  الديمقراطية  تفاعلها  في  أو  أروقتها  داخل  واء 
تابع شعب  الفلسطينية ، وقد  السياسية  انتهت محطتها األولى في غزة    نا االنتخابات الحالة  التي  الداخلية 

أبنائها في اختيار  وكيف برهنت الحركة على االلتزام بدورية االنتخابات وال النزيهة واحترام ارادة  منافسة 
 وكذلك فعلت في السجون وستواصل ذلك في الضفة والخارج.  المؤسسات الشورية والتنفيذية 

تعزيز   الوطنيترى حركة حماس في  الذاتية  الوحدة  القوة  لتعظيم  ة وطي صفحة االنقسام مدخاًل أساسيًا 
ا قوى  لحشد  أساسيًا  ومدخاًل  الصهيوني  الفلسطينية،  المشروع  مواجهة  في  واإلسالمية  العربية  ألمتين 

ا الفترة  هذه  في  دولة خصوصا  ليكون  االحتالل  كيان  تشرعن  ألن  ودولية  إقليمية  قوى  فيها  ترغب  لتي 
 في المنطقة. مهيمنة 

ن المرتكز األساس الذي انطلقت منه حركة حماس في رغبتها بإجراء االنتخابات يقوم على تفعيل دور إ
الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، في اختيار القيادة التي تمثله، ويرى أنها  الشع قادرة على تحقيق  ب 

 أهدافه وتطلعاته.
في شعبنا  أبناء  كل  مشاركة  ان  الحركة  ترى  والشت  كما  شعبنا  الداخل  يعيد  االنتخابية  العملية  في  ات 

 الفلسطيني لمركز الفعل الوطني والنضالي. 
وقت منذ  حماس  فكرة    وشاركت  بمركزية  منها  إيماًنا  والطالبية  النقابية  االنتخابية  العملية  في  مبكر 

د ا التي  المختلفة  لالنتخابات  إيجابية  مواقف  واتخذت  االقتراع،  عبر صندوق  السلطةالختيار  لها  ، عت 
عام   البلدية  االنتخابات  في  المجلس    2005وشاركت  مقاعد  أغلبية  على  وحصلت  كبيرة،  نتائج  وحققت 

بية، وقدرة في عرس ديمقراطي كبير، أكدت إيمان حماس العميق بالعملية االنتخا   2006يعي عام  التشر 
 شعبنا على ممارسة الديمقراطية في أبهى صورها.

إل دوما  دعت حماس  االنتلقد  اجراء  بدء ى  ومع  االنقسام،  لطي صفحة  مهما  مدخال  واعتبرتها  خابات، 
عا أواخر  في  مجدًدا  االنتخابات  عن  السياسية  2019م  الحديث  المواقف  من  جملة  حماس  قدمت   ،

إمك أمام  المجال  فتحت  والمؤسسات  واإلعالمية  والقوى  الفصائل  قدرت  وقد  االنتخابات،  إجراء  ان 
موا عالًيا  اإلالمجتمعية  الحركة  عرفت  قف  مبادرة  قدمت  الفلسطينية  الفصائل  أن  ورغم  الوطنية،  يجابية 

التي وافقت عليها حركة حماس، إال أن العملية لم  2019سبتمبر  لول/ باسم مبادرة الفصائل الثمانية في أي
ألسباب  كانت   تبدأ  حيث  الفلسطيني،  الموقف  لتوحيد  الملحة  الحاجة  من  بالرغم  ذكرها،  بصدد  لست 

األم من  الضغوطات  ذلك ظل موقف حماس  ومع  أوج شراستها،  في  الفلسطينية  القضية  لتصفية  ريكية 
ى أن تشكلت ظروف جديدة تقدمت الحركة كعادتها بخطوات واسعة وأبدت مرونة، االنتخابات إيجابًيا، إل

ة هي  لتظل األولوي   آفاًقا واسعة إلطالق العملية االنتخابية، وإصدار المراسيم الخاصة باالنتخابات، فتحت  
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قضية  إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتوحيد جهود شعبنا في مجابهة التحديات المتعاظمة التي تواجه ال
 الفلسطينية. 

ني جاد ومسؤول، يضع خارطة  ومع انطالق قطار االنتخابات أصرت حماس على أن يسبقه حوار وط
والرئاسة والمجلس الوطني(، وتذليل   مجلس التشريعيطريق إلتمام العملية االنتخابية بمراحلها الثالث )ال

مسؤولياته التاريخية بضرورة إنجاز   العقبات التي يمكن أن تعترض هذا المسار الوطني، وليتحمل الجميع
من الفلسطيني  المواطن  تمكن  وطنية  الهيئات    انتخابات  في  ممثليه  اختيار  في  األصيل  حقه  ممارسة 

المختلفة والقيادية  السماحالتمثيلية  وعدم  معاكسة    ،  أو  خياراته  على  القفز  أو  إرادته  بمصادرة  بحال 
كل ما هو مطلوب منها من مخرجات الجولة األولى من توجهاته الحرة، وطبقت حماس بمسؤولية وأمانة  

ياحنا للروح االيجابية التي يتحلى بها االخوة في قيادة حركة فتح والتي الحوارات، ونعبر كذلك عن ارت
ذي فتح الباب للوصول الى هذه المرحلة ، وحماس على جاهزية تامة الستكمال  معصم اآلخر التمثل ال

يت ما  وتطبيق  الحوارات  شعبنا  هذه  يستحقه  ديمقراطي  عرس  اتمام  إلى  للوصول  وطنًيا  عليه  التوافق  م 
 . الفلسطيني

سياسي    ادة بناء نظامتريد حماس لهذه االنتخابات أن تكون مدخاًل لترتيب كامل للبيت الفلسطيني، وإع
ف الحية  القوى  كل  ويستوعب  باستمرار،  الفلسطينية  الحالة  تالحق  التي  للتحديات  يستجيب  ي  فلسطيني 

إنهاء حالة االنقسام نهائًيا  شعبنا في الداخل وفي الشتات على قاعدة الوحدة والشراكة والتكامل، وبالتالي  
بشكل ال يسمح ألي خال الفلسطينية  المؤسسات  بل  ف سياسي الحق  وتصليب  يتعاظم،  أو  يتطور  أن 

لتي قد تطرأ، والتعامل  يكون نظامنا السياسي قادًرا وبشكل فعال على امتصاص االختالفات والخالفات ا 
ال مستوى  على  السياسية  تصيب األوضاع  التي  المتغيرات  والحالة  مع  يتناسب  وأن  والمؤسسات،  سلوك 

 التحررية التي يخوضها شعبنا.
االنتخابات ان تشكل مدخاًل لتوحيد جهود األمتين العربية واإلسالمية    ة حماس من هذهكما تهدف حرك

طر حالة االنكشاف االستراتيجي الخطير الذي تعيشه المنطقة، وذلك تجاه قضية فلسطين، وتحييد مخا
مية  طبيع واالنزياح نحو االحتالل اإلسرائيلي على حساب حقوق شعبنا ومقدساتنا اإلسالبوقف حالة الت

 . والمسيحية
ولتحقيق جملة األهداف الوطنية من هذه االنتخابات حددت حماس خيارها المفضل لشكل مشاركتها في  

على قاعدة  تخابات التشريعية، وهو الدخول في قائمة وطنية موحدة تضم أوسع طيف سياسي وطني  االن
ومخرج الوطني  الوفاق  بوثيقة  ذلك  متمثال  الوطنية،  الثوابت  على  األالحفاظ  اجتماع  العامون  ات  مناء 

تشارك لم  التي  القوى  تلك  حتى  الجميع  فيها  يشارك  وطنية  وحدة  حكومة  لتشكيل  بعدها  في    ويصار 
بية، وتشرف على ازالة كل انتخابات المجلس التشريعي، لتدير هذه الحكومة باقي مراحل العملية االنتخا

 تشمل الجميع. رواسب االنقسام، وتبني مساًرا لمصالحة داخلية حقيقية 
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ذلك كل مكونات شعبنا على   يشمل  أن  دون  الفلسطينية  الحالة  ترتيب وتصليب  الحديث عن  يمكن  ال 
ى شعبنا في  اجده وانتشاره في كل أماكن اللجوء والشتات، وال يمكن القبول بأن يقتصر ذلك علامتداد تو 

تهجي دفعوا ضريبة  أصيل  هم جزء  الفلسطيني  فالشتات   ، فقط  فلسطين  أرضهم  داخل  لعشرات رهم من 
السنين، وهم يقعون في صلب قضية حق العودة المقدس، ويشكلون واحدة من أخطر جوانب الصراع مع  

ب أن يأتي المجلس  الحتالل، وبالتالي يأتي الموقف الواضح دائًما من حركة حماس بأن االنتخابات يج ا
أسس على  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بناء  إلعادة  كبداية  وت   الوطني  على  ديمقراطية  مؤسساتها  جديد 

الفلسطيني، وتدير الصراع السياسي مع    قاعدة الشراكة، لتضم جميع فصائل شعبنا كممثل لكل الشعب 
 طار الوطني الجامع.االحتالل، وتحمل القضية إلى كل المحافل وتدير الصراع وفق هذا اال

النظام السياسي على مستوى السلطة و  ننتقل  المنظمة عبر بومع استكمال عملية بناء  وابة االنتخابات، 
والتي تشكل إحدى إلى المرحلة األهم،    -فصائل وقوى ومؤسسات منتخبة وقوى مجتمعية-كفلسطينيين  

ن استراتيجية  وهي صياغة  المختلفة،  االنتخابية  العمليات  لتحقيق  غايات  ومتكاملة  وموحدة  شاملة  ضال 
ى مبدأ المقاومة بأشكالها المختلفة، وباستخدام  ستراتيجية علغايات شعبنا بالتحرير والعودة، تستند هذه اال

مقاومة العسكرية مع التركيز على المقاومة الشعبية كل أدوات الكفاح المتاحة لشعبنا، وفي القلب منها ال
ا المسؤوليات، وتراعى فيها قدرات كل جهة ومؤسسة وتخصصها وانتشارها  في هذه المرحلة ، وتوزع فيه

كل في النهاية بوتقة تصهر كل طاقات شعبنا التي نثق بقدرتها الحقيقية على  المختلفة، لتشفي الساحات  
 يني وتطلعاته. تحقيق أهداف شعبنا الفلسط 

المخ بمراحلها  العامة  االنتخابات  في  حماس  ترى  ذلك،  كل  على  ومجااًل  بناء  جاًدا،  وطنًيا  مساًرا  تلفة 
ت بطريقة  الفلسطينية  األوضاع  لترتيب  حقيقيةمتاًحا  لذا   شاركية  الناظمة،  هي  الشعب  إرادة  فيها  تكون 

مسار، وتقديم كل ما يلزم من الخطوات  سنعمل كما فعلنا في كل المراحل والمحطات على إتمام هذا ال
 طل هذا المسار أو تعرقله.والمواقف، وسنرفض كل خطوة من شأنها ان تع 

اال  فعالية  مدى  عن  السياسية  النخبة  بعض  لدى  نقاش  ههناك  هل  االنقسام  نتخابات  النهاء  مدخل  ي 
شها ليس بالضرورة أن  واالتفاق أم هي نتيجة لذلك؟ وكل رأي له وجاهته ولكن في حالة كهذه التي نعي

االنق بداية  منذ  جربنا  وأننا  خاصة  التقليدي  بالموقف  إذا نأخذ  فلتكن  واالساليب  الخيارات  كل  سام 
 االنتخابات نفسها.ة هي أبعد من االنتخابات مدخاًل ووسيلة وبالتأكيد لغاي

ن نسير فيه  إن مهمتنا اليوم ال تقتصر على كيف يسير هذا المسار، بل كيف ينجح هذا المسار ونح 
 النهر وال نلتفت إلى الوراء. بصدق والتزام في تنفيذ كل ما يتم االتفاق عليه، نحن اآلن قد قطعنا
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 جمال زحالقة ... ات الفلسطينية؟ل من االنتخابما الذي تخشاه إسرائي
نية، وتقوم المؤسسة األمنية  يسود في إسرائيل قلق متزايد من احتمال فوز حماس في االنتخابات الفلسطي

قيادة   إلى  اإلمكانية  هذه  من  التحذيرات  المخابرات  بتوجيه  أجهزة  وإلى  هللا  رام  في  الفلسطينية  السلطة 
 االتحاد األوروبي.واليات المتحدة و والقيادات السياسية في ال

رغبته األمنية  األجهزة  تحقق  حيث  عليه،  هو  كما  الراهن  الوضع  بقاء  إسرائيل  استمرار وتفّضل  في  ا 
حا تواصل  في  مبتغاه  نتنياهو  ويحقق  النسبي،  والهدوء  والتهميش،  االستقرار  االنقسام  من  فلسطينية  لة 

باشر والفّظ إلفشال االنتخابات، خشية  ك عدم التدخل الموغياب التحّدي السياسي. وتفّضل إسرائيل كذل
عل بداية  ذلك،  تفعل  أن  تحاول  لكّنها  العالمية،  الفعل  ردود  السعي  من  عبر  ناعمة،  بوسائل  األقل،  ى 

ر االنتخابي، مع إبداء االستعداد لتوفير »التبريرات« الالزمة لذلك.  إلقناع القيادة الفلسطينية بفرملة المسا
ع« خاصة بعد انتهاء االنتخابات اإلسرائيلية، تقترب ساعة القرار السياسي  مر مساعي »اإلقنا وإذا لم تث

نتخابات الفلسطينية، بالسعي الفّعال لمنعها أو بالسماح بإجرائها، وسيخضع  اإلسرائيلي بكل ما يخص اال
 ن. ذا القرار لتوصيات األجهزة األمنية، التي تتعامل مع هذا الموضوع وحدها، حتى اآله

بح والخسارة، ترى إسرائيل أن االنتخابات الفلسطينية تحتمل احتماال كبيرا للخسارة، واحتمااًل  في ميزان الر 
وهو، إسكات    لبعض المكاسب. ويجري حساب الربح والخسارة هنا انطالقًا من الهدف المركزي ضئياًل 

ك سياسي دولي لباب أمام أي تحر الصوت الفلسطيني تمامًا، واستمرار الهدوء األمني النسبي، وإغالق ا
القض  وحصر  الفلسطيني،  للشعب  السياسية  اإلبادة  مشروع  تطبيق  ومواصلة  إسرائيل،  على  ية  ضاغط 

 الفلسطينية في مجاالت األمن واالقتصاد ال غير.
ة والسياسية في الدولة العبرية، بتحقيق بعض األرباح من االنتخابات، وتأمل  تحلم بعض األطراف األمني

أ تسميهفي  بما  تأتي  بشكل    ن  ذلك  وترجمة  واقعيًة«  وأكثر  اعتداال  وأكثر  شبابًا  أكثر  فلسطينية  »قيادة 
تعمل   ال  »قيادة  الجديدة، أوضح  اإلقليمية  الفرص  من  واالستفادة  االقتصاد  بتطوير  وتهتم  بالسياسة، 

شبا »أكثر  مصطلح  نفهم  قد  سواء«.  حد  على  وللمستوطنين  للفلسطينيين  األمن  من  وبتوفير  لكن  بًا« 
ب أن يمتد خيالنا الشرقي الخصب إلى التقاط صور وتجليات تعبير »أكثر اعتدااًل وبراغماتيًة« بعد  الصع
راف في إسرائيل أن  وصلت التنازالت الفلسطينية إلى قاع البئر. في كل األحوال تعرف غالبية األط أن  

أكثر ليونة، بتقدير    رة الذهاب باتجاههذا األمر بعيد المنال وقليل االحتمال، ويذهب بعضهم إلى ضرو 
تنّفذة، التي فازت قبل أّيام  استحالة صعود مثل هذه القيادة الفلسطينية، وتذهب القوى السياسية اليمينية الم

ي المستقبل، شرط التمسك بسياسة »الحائط الحديدي« بأغلبية ساحقة في الكنيست، إلى أن هذا ممكن ف
ني زئيف جابوتنسكي، والتي تستند إلى ترك الفلسطينيين  خي لليمين الصهيو التي دعا إليها الزعيم التاري 

ت  حتى  الصلب،  الصهيوني  الحائط  برؤوسهم  الموقف يضربون  تغيير  إمكانية  من  وييأسوا  قواهم  نهك 
واقع، ويصبحوا »أكثر واقعية وبراغماتية«. ومن الواضح لهؤالء أن األمور  اإلسرائيلي، ويقبلوا باألمر ال
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ة القريبة، ال تتوّجه بهذا المنحى، بل ربما تسير باالتجاه المعاكس، وتفوز فيها  تخابات الفلسطينيفي االن
 هذا ما تخشاه إسرائيل.قوى »أقل واقعية« و 

المعركة االنتخا الفلسطينية حاضرة في  القضية  تكن  فيها على قضايا  لم  التركيز  بية اإلسرائيلية، وجرى 
الفساد   مقدمتها قضايا  في  نتنياهو،أخرى،  القوى    ومحاكمة  بين  والتوتر  والصحية،  االقتصادية  واألزمة 

الس على  هو  التهميش  هذا  لكّن  والدينية.  اإلسرائيلية،  العلمانية  لألحزاب  السياسية  فالهوية  فقط،  طح 
تمدة اساسا من الموقف من القضية الفلسطينية. هو تهميش سياسي مقصود  وباألخص اليمينية منها، مس 

السيوجزء من مشر  واالقتصادي. وعليه  وع »اإلبادة  األمني  بالبعد  للفلسطينيين، وحصر قضّيتهم  اسية« 
نية كقضية أمنية لها أبعاد اقتصادية مع مسعى لنزع بعدها السياسي.  يجري التعامل مع القضية الفلسطي

ه  تكن  االنتخابلم  بشأن  إسرائيلية  سياسية  تسريبات  حتى  وال  تصريحات  تصدر  ولم  تحركات،  ات  ناك 
و  لضباط، الفلسطينية،  تصريحات  هناك  كانت  حيث  األمني،  الجانب  على  اإلسرائيلي  التوجه  اقتصر 

للمهت وتحليالت  سياسية  ومقاالت  قيادات  مع  إسرائيليين  أمنيين  لمسؤولين  ولقاءات  األمني،  بالشأن  مين 
مع   تتعامل  أن  تقبل  لن  إسرائيل  أن  ومن  حماس،  فوز  احتمال  من  لتحذيرها  حكومة  فلسطينية،  أي 

ة ال تقبل بشروط الرباعية، بكل ما يخص االعتراف بإسرائيل وااللتزام باالتفاقيات الموقعة ونبذ  فلسطيني 
ي اما  باالنتخابات  اإلسرائيلية  السياسية  القيادة  انشغلت  لو  حتى  باإلرهاب.  وبتشكيل  سّمى  لداخلية، 

ر مما يظهر على المأل. ينية، وأكثر بكثيالحكومة الجديدة، فإن إسرائيل مهتمة جّدا باالنتخابات الفلسط
القائم،   االستقرار  زعزعة  إلى  االنتخابات  هذه  تؤّدي  أن  من  وقلق  توّجس  التنسيق  وهناك  انهيار  وإلى 

ليست في صالح إسرائيل. من نافل القول إن    األمني بصيغته الحالية، وإلى خلق تحديات سياسية جديدة
ا مسار  في  التأثير  على  قدرة  الفلسطإلسرائيل  ولتقديراتها،  النتخابات  ولمخاوفها  لمصالحها  تبعا  ينية، 

هة محاوالت التعطيل اإلسرائيلية، ولربما تكون  وهناك حاجة لرصد الموقف اإلسرائيلي، واالستعداد لمواج
 إلى مسار تحدٍّ ومواجهة مع االحتالل. هناك فرصة لتحويل االنتخابات 
 ما الذي تخشاه إسرائيل إذن؟

، والتي  2006فوز حركة حماس في االنتخابات، كما حدث في انتخابات    توّجس من إمكانيةهي ت  أواًل:
خطأ كبير. وتخشى من أن يكون لحماس وأذرعها العسكرية موطئ  جرى إسرائيليا تلخيص السماح بها ك

 ربية، بكل ما يحمله ذلك من تحديات أمنية غير مسبوقة. قدم في الضفة الغ
م مقومات السياسة اإلسرائيلية في السنوات األخيرة. ويعتبره  فلسطيني هي من أهرعاية االنقسام ال  ثانيا:

القض تعامله مع  الزاوية في  هناك  نتنياهو حجر  وتعميقه.  بطرق مختلفة إلبقائه  الفلسطينية، ويسعى  ية 
تكون   أن  من  تغيير  خشية  إلى  تسعى  موحدة  قيادة  وتشكيل  االنقسام  إنهاء  لمسار  مدخال  االنتخابات 

 تحديات جديدة أمام دولة االحتالل.ضع القائم، وتضع  الو 
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العالم    ثالثا: وأمام  أمامها  فلسطينية ضعيفة  قيادة  إسرائيل  على  تريد  قدرة  وعندها  شعبها،  على  وقوية 
األ الهدوء  وتوفير  الفلسطيني،  الشارع  قوة ضبط  وبالتالي  وقبول،  هناك سطوة وشرعّية ومصداقية  مني. 

لألجس العالم  أمام  ديمقأكبر  المنتخبة  على  ام  طويلة  سنوات  مدى  على  إسرائيل  دأبت  أن  وبعد  راطيا. 
 د تفسد عليها ما كسبته من هذا اإلضعاف.إضعاف القيادة الفلسطينية، فإن االنتخابات ق

قراطي عربي حقيقي ليس في صالحها، ألن الشعوب أشدُّ رفضا لها  ترى إسرائيل أن أي مسار ديم  رابعا:
وهي   القيادات.  المن  أن  جّيدا  الرسمية، تعلم  قياداته  من  لها  عداء  أشدُّ  موقفا  يحمل  الفلسطيني  شعب 

إ ديمقراطية  انتخابات  تفضي  أن  التنسيق  وتخشى  حقبة  إنهاء  وإلى  االحتالل  مواجهة  سياسة  اتباع  لى 
 األمني. 
خاصة أن  خشى إسرائيل من أن يؤّدي المسار االنتخابي الى ترشيح مروان البرغوثي للرئاسة،  ت  خامسا:
ا هي انه سيفوز إذا ترّشح. لقد التقيت مروان البرغوثي في سجنه عدة مّرات عشية االنتخابات تقديراته
عام    الرئاسية نّيته  2005الفلسطينية  عن  وبعدها  ترّشحه،  أسباب  بداية  منه  سمعت  وقد  عن  ،  العدول 

ترشح ولن  من المرجح انه سي الترشح، وكانت لديه أسباب وجيهة، لكن هذه األسباب غير قائمة اآلن، و 
رئي ألن  الرئاسية،  االنتخابات  تعطيل  الى  إسرائيل  ستسعى  الحالة  هذه  في  الترشيح.  عن  س  يتراجع 

من الوقاية  إلى  إسرائيل  ستسعى  كبير  راس«  »وجع  هو  السجن  في  منتخب  تسعى  فلسطيني  وربما  ه. 
 إسرائيل لتعطيل االنتخابات التشريعية لقطع الطريق من أّوله.

القيا  سا:ساد الشرق  تتبّجح  في  الوحيدة  الديمقراطية  الدولة  هي  إسرائيل  بأّن  اإلسرائيلية  السياسية  دات 
ى هذا  وحيدة في محيط متالطم من الديكتاتوريات العربية. وتسوق نفسها في العالم علاألوسط، وبأنها ال

العالم، وتمنح إسرائيل بقبول واسع في  والحماية  الشرعية والدعم    األساس، وتحظى هذه الصورة المزّيفة 
االدعاء   هذا  ستضعف  دوليا  بها  معترف  ديمقراطية  فلسطينية  انتخابات  والعقوبات.  الضغوط  من 

ا قد يؤّثر في موازين  سرائيلي، ورّبما تضع صورتها هذه على قدم المساواة مع المشهد الفلسطيني، ماإل
 ة.القوى السياسية في ساحات المجتمع المدني والمحافل الدولي

فلسطينية بمحّطاتها الثالث، هي استحقاق فلسطيني مهم، ومن الممكن أن تكون تحّديا جدّيا  االنتخابات ال
الك باللمشروع  وهذا  القائم،  الوضع  تكريس  باتجاه رفض  تسير  أن  اإلسرائيلي، شرط  ما  ولونيالي  لضبط 

يجب أن ال    ية التفاق أوسلو،تخشاه إسرائيل. وحتى ال تكون االنتخابات مدخال إلعادة االعتبار والشرع 
م قيادة  بانتخاب  بدوره  ليقوم  الفلسطيني  الوطني  المجلس  بانتخاب  تبدأ  وأن  سقفه،  تحت  نظمة  تجري 

واالجتماعية السياسية  والقوى  الفصائل  كل  بمشاركة  الفلسطينية،  رد   التحرير  هي  الخطوة  هذه  الحّية. 
أس وعلى  وطني،  تحرر  كقضية  الفلسطينية  للقضية  ماعتبار  واشتقاًقا  تجري  اسها  أن  الممكن  من  نها 

عام   المحتلة  المناطق  في  ورئاسية  نيابية  م1967انتخابات  القصوى  ولالستفادة  يجب .  االنتخابات،  ن 
 د النضال للتحرر منه.تحويلها إلى تحدٍّ لالحتالل والتفاقيات أوسلو، التي تقيّ 
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الوحدة الوطنية في إطار منظمة  عطيل إعادة بناء  قد تقوم إسرائيل بتعطيل االنتخابات، لكّنها ال تستطيع ت
يتع فهذا  الملزم،  باالتفاق  أو  المباشر  باالنتخاب  الفلسطينية  طرف التحرير  لكل  السياسية  باإلرادة  ًلق 

 فلسطيني على حدة وللكل مجتمعًا. 
 2021/ 1/4بي، لندن، القدس العر 
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فتح    36قدمت   حركة  كانت  حيث  لالنتخابات،  المستقلة  اللجنة  إلى  ترشيحها  أوراق  انتخابية  قائمة 
 مية"، آخر من قدم مرشحيه في الساعة األخيرة قبيل إغالق باب التسجيل. "الرس
من الحيوية  كثر من عشرين قائمة قدمت نفسها كقوائم مستقلة غير حزبية، وربما عكس ذلك جانبا  ثمة أ
بيئة السياسية الفلسطينية؛ غير أنه يعكس في الوقت نفسه حالة من عدم الثقة واإلحباط لدى قطاع  في ال
يس  من  ال  حالة  يعكس  كما  وأدائها،  الفلسطينية  الفصائل  تجاه  المستقلين  من  به  لدى  تهان  "التشرذم" 

نهم على األقل أسس صلبة، ُتمكّ   المستقلين أنفسهم، حيث لم تنجح معظم قوائمهم في تكوين قوائم على
 من تجاوز نسبة الحسم، التي تسمح بدخول أعضاء منهم في المجلس التشريعي. 

ا أن فر والعديد من  احترامها ومكانتها، غير  لها  قوائم مستقلة  التي شكلت  والرموز  صها في  لشخصيات 
في تشتيت  لمستقلة قد يسهم  الفوز ال تبدو مشجعة. ومع ذلك، فإن وجود هذا العدد الكبير من القوائم ا

المترددي أصوات  تجيير  على  الرئيسية  القوائم  قدرة  إضعاف  وفي  األصوات،  من  بها  بأس  ال  ن أعداد 
 لصالحها.

 * * * 
تقدمت باسمها ثالث قوائم انتخابية. وشهد    عمقت هذه االنتخابات األزمة الداخلية لدى حركة فتح، التي

مركزية لفتح( مخاضا عسيرا، حيث اضطرت الحركة  تمثل القيادة ال  تشكيل القائمة "الرسمية" نفسها )التي
ية أو المجلس الثوري أو المحافظين؛ وضمت للتراجع عن قرارها بعدم ترشيح أعضاء من اللجنة المركز 

ا النهائية خمسة أعضاء من  الرجوب ومحمود  قائمتها  األنباء(، هم جبريل  تداولت  المركزية )كما  للجنة 
ف وروحي  حّلس  العالول  وأحمد  الذي  ّتوح  التحدي  بجدية  قيادتها  شعور  إلى  إشارة  في  سالمة؛  ودالل 

 معروفة وازنة.تواجهه القائمة، وضرورة دعمها بشخصيات 
وقلنديا، بينما قام بعض المرشحين  ومع ذلك، فقد توالت االحتجاجات من عدد من المناطق مثل جنين  

ارهم جزءا من الديكور الذي ال تيب متأخر، واعتببسحب ترشيحهم، احتجاجا على وضع أسمائهم في تر 
النتخابات والدعاية للقائمة  فرصة له بالفوز بحسب القائمة النسبية. وقد يتسبب ذلك بضعف الحماسة ل

الساخ األصوات  من  الكثير  بذهاب  وربما  أو  الرسمية،  دحالن،  وحتى  والبرغوثي،  القدوة  قائمة  إلى  طة 
 االستنكاف عن المشاركة. 
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تع الفتحا وقد  المشهد  في  قد  ُقدما  المضي  على  القدوة  ناصر  لفتح  المركزية  اللجنة  عضو  بإصرار  وي 
بعد صدور قرار فصله من قيادة فتح، وهي قائمة تضم عددا من الرموز   تشكيل قائمته االنتخابية، حتى

الفالمثقفة   الرمز  أنصار  بانضمام  قائمته  وعزز  أوسلو،  مسار  على  والمعترضة  بل  تحاوي والمستقلة، 
مرو  تحظى  الكبير  قائمة  وهي  المجلس(؛  لعضوية  مرشحا  يكون  أن  )دون  القائمة  لهذه  البرغوثي  ان 

ن لتجاوز  قوية  نحو  بحظوظ  وتحصيل  مريح،  بشكل  الحسم  الرأي    13سبة  استطالعات  وفق  مقعدا، 
 األولية. 

مال  لديه من نفوذ و"  أما تيار دحالن أو ما يعرف بالتيار اإلصالحي، فقد رتب أوراقه جيدا؛ واستخدم ما 
سياسي" في استقطاب الكثير من عناصر فتح، وخصوصا في قطاع غزة. وتعطيه استطالعات الرأي 

 المئة من األصوات أو نحو ثمانية مقاعد. في 6نحو 
وي في أن تصّب األصوات الفتحاوية في النهاية داخل "قبيلة" فتح أو وربما أسهمت حالة االنقسام الفتحا

مها أو منافسيها. كما أن التجربة التاريخية الفتحاوية تشير إلى أن فرقاء ع، وال تذهب لخصو تيارها األوس
ا جوهر  في  يختلفون  ال  من  فتح  عدد  في  التشريعي  المجلس  داخل  توحيدهم  أمكن  وربما  لبرنامج، 

مستبعد   المهمة، وقد ينطبق هذا بدرجة أو بأخرى على قائمة القدوة والبرغوثي؛ غير أن هذااالستحقاقات  
 لقائمة دحالن. بالنسبة 

 * * * 
ود لجمعه في قائمة  من ناحية أخرى، فإن التشرذم عاد ليطبع أوضاع اليسار الفلسطيني، ولم تفلح الجه

ال الجبهة  ونزلت  قائمة،  في  الشعبية  الجبهة  فنزلت  نزل حزب  واحدة،  بينما  ثانية،  قائمة  في  ديمقراطية 
حظو  وثمة  ثالثة.  قائمة  في  وفدا  الشعبيةالشعب  للجبهة  القائمتان    ظ  أما  الحسم،  نسبة  تجاوز  في 

 األخريان، فتواجهان صعوبات حقيقية في ذلك.
ز نسبة  ة الوطنية برئاسة مصطفى البرغوثي وقائمة سالم فياض اللتان، تمكنتا من تجاو أما قائمة المبادر 

انتخابات   في  ن 2006الحسم  تجاوز  إمكانية  في  حقيقي  تحّد  أمام  أيضا  فهما  هذه،  في  الحسم   سبة 
 االنتخابات.

داخلية واسعة، واعتراضات من عدد من كوادرها، في أول األ نقاشات  التي شهدت  مر،  حركة حماس، 
وجود بنية شورية ومؤسسية    على مسار االنتخابات، نجحت في التعامل المرن مع بيئتها الداخلية، بحكم

اجه صعوبة في تقديم قائمتها  ات. ولذلك؛ لم تو قوية؛ وتوحدت خلف قرار المشاركة الفاعلة في االنتخاب
تيار شعار "القدس موعدنا"، وفي  االنتخابية، وفي التفاف قواعد الحركة خلفها؛ كما حالفها التوفيق في اخ

 والوجوه اإلعالمية والسياسية.  اختيار عدد متميز من الرموز وقيادات األسرى 
 * * * 
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)إن حصلت(، أما توقعات المركز الفلسطيني  وقعة لالنتخابات  من السابق ألوانه الحديث عن النتائج المت
تعطي قائمة فتح الرسمية وضعا أفضل من    للبحوث السياسية والمسيحية الذي يرأسه خليل الشقاقي، التي

 يزال أمامنا شهران قد تحدث فيهما العديد من الّتغيرات. حماس، فيصعب الركون إليها؛ ألنه ما 
لقدوة والبرغوثي على سلوك أنصار فتح ومسار التسوية. كما ير تشكيل قائمة اوليس من الواضح مدى تأث

وا مواقفهم، باإلضافة إلى أن مراكز االستطالع في سنة  أن نسبة ال تقل عن عشرين في المئة لم يحدد 
 تائج قريبة من الدقة، وعانت من نسب خطأ عالية. فشلت في تقديم ن 2006

اإلس الجهاد  حركة  مقاطعة  أن  اكما  النتخابات  من  المي  والكثير  قواعدها  يدفع  قد  التشريعي،  لمجلس 
، ثم إن كثرة القوائم المستقلة وصعوبة تجاوز  داعمي التيار اإلسالمي إلى تجيير أصواتهم لقائمة حماس

من مؤيدي خط المقاومة أو المعارضين لمسار التسوية للتصويت لقائمة    نسبة الحسم، قد يدفع الكثيرين
 ونة األبرز لتمثيل خط المقاومة. ارها الجهة المضمحماس، باعتب

يئة السياسية الداخلية، ومجموعة  ، فالب2006وال ينبغي في مجال التوقعات القياس على تجربة انتخابات  
والوعي الفلسطيني التراكمي الجمعي بتجربتي فتح وحماس طوال المعطيات اإلسرائيلية والعربية والدولية،  

 .2006ت مختلفة، وغير متطابقة أو متماثلة مع األوضاع سنة اضية، تقدم مؤشراالخمسة عشرة سنة الم
 30و 18القطاع أكثر من مليون شاب في الفئات العمرية بين وقد انضم إلى أعداد المنتخبين في الضفة و 

، ولعل  2006في المئة ممن يحق لهم االقتراع، وهؤالء لم يشاركوا في انتخابات    40عاما، يمثلون نحو  
الفرز    عددا من معاييرهم إدراكنا أن  بالرغم من  السابق؛  الجيل  يتطابق مع  وتطلعاتهم وزوايا نظرهم ال 
 ة يظل عمليا بين تياري التسوية والمقاومة.الرئيسي في الساح

 * * * 
لتي بذلتها حماس وفتح في الوصول إلى قائمة وطنية مشتركة بعد أن وجدت لم تنجح الجهود السابقة ا

الت داعملية  اعتراضات  تياري  شكيل  أيٌّ من  ينجح  لم  كما  المستقلين،  أوساط  نفسها، وفي  الفصائل  خل 
قائمة واحدة تؤيد مساره. وانتهى األمر إلى العودة للمربع األول بتشكيل  المقاومة أو التسوية في تشكيل  

حالة التوافق    فصيل لقائمته الخاصة. وربما زاد ذلك من سخونة االنتخابات، وزاد من المخاوف حولكل  
الخروج  ال من  الخشية  وكذلك  التالية،  االنتخابية  للمراحل  المضي  عدم  من  والخشية  القائمة،  فلسطيني 

 ج تكرس حالة االنقسام وتعمقه. بنتائ 
لداخلية، ونتيجة الخشية من تراجع أدائها، ومن ثم إعادة تزايدت المخاوف في أوساط فتح نتيجة أزمتها ا

المقا وخط  حماس  تح"شرعنة"  وإمكانية  مع  ومة،  المخاوف  هذه  وتلتقي  معتبرة.  النتصارات  قيقها 
لضغط لقطع الطريق على إمكانية تحقيق خط المقاومة  االتجاهات اإلسرائيلية والعربية والدولية بضرورة ا

انتخابي جديد، وه  التسوية، وإخراج  النتصار  تتعامل مع االنتخابات إال من زاوية "شرعنة" مسار  ي ال 
 اسي" من المعادلة.ة و"اإلسالم السيالمقاوم
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الصه وإبالغ  الضفة،  في  حماس  لرموز  اإلسرائيلية  االعتقال  حمالت  تفسير  أمكن  لالتحاد  وربما  اينة 
د من الضغوط العربية والدولية لتأجيل  األوروبي بعدم إمكانية إجراء االنتخابات في القدس، وتواصل عد 

إرسال عباس الثنين من مستشاريه للواليات    ء غير المؤكدة عناالنتخابات في هذا اإلطار. كما أن األنبا
ه تقع ضمن  االنتخابات،  تأجيل  إمكانية  في  للتحاور  توقف  المتحدة  أو  بطء  إّن  ثم  أيضا.  اإلطار  ذا 

يني، وعدم جدية القيادة الفلسطينية في متابعته أو إنزاله على  المسار المتعلق بالمجلس الوطني الفلسط
 المسار. ات سلبية حول هذااألرض، يعطي مؤشر 

تضمن    من جهة أحرى، فإن االنتخابات القائمة على النسبية الكاملة، تشكل عنصر طمأنة لعباس؛ ألنها
ي. كما أن فرص الفصائل  أن تخسر حماس أغلبيتها المطلقة )النصف زائد واحد( في المجلس التشريع

الش الجبهة  عدا  ضئيلة  تبدو  المقاومة  لخط  الداعمة  إاألخرى  باإلضافة  المستقلين  عبية،  قوائم  أن  لى 
ا قد يعطي فرصة المعارضين ألوسلو تعاني من التشرذم وضعف فرصها في تجاوز نسبة الحسم، وهذا م

لذين يقودهم القدوة والبرغوثي بعد انجالء  أفضل الحتمال استيعاب فتح "الرسمية" مجموعة "المشاغبين"، ا
يلتقي، في ما يتعلق  1996غبي" فتح سنة  المعركة االنتخابية، كما حدث مع "مشا التيار  . كما أن هذا 

 عامة لـ"قبيلة" فتح.بالمسار السياسي التسووي، مع تيار دحالن ضمن المنظومة ال
القدس ذريعة أو "قميص عثمان" لعباس إذا شعر   في المقابل، فقد يوفر المنع اإلسرائيلي لالنتخابات في

 ط عليه لتأجيل االنتخابات أو إلغائها. ، مع تصاعد الضغو بمخاطر حقيقية من إمكانية الخسارة
 2/4/2021"، 21موقع "عربي 

 
 ساري عرابي... تنقسم فتح وتتوّحد حماس؟! في االنتخابات التشريعية.. لماذا

أيار/ مايو، انقسمت    22ابات المجلس التشريعي المفترض إجراؤها في  قائمة انتخابية، النتخ  36من بين  
فت  حركة  قوائمقوائم  ثالث  إلى  نفسها  ح  تصف  قوائم  في  كوادرها  من  العديد  انتشار  إلى  باإلضافة   ،

واحدة متماسكة، وإن كان بعض أفرادها قد يشاركون في قوائم بالمستقلة، في حين قّدمت حماس قائمة  
من شأنه أن يدعو للتأّمل، من هذه الحيثية، بغّض النظر عن النقاش حول جدوى هذه  مستقلة، وهو أمر  
 ّيتها، أو حول آثار هذا المشهد على نتائج االنتخابات وحظوظ الكتل.االنتخابات وصواب

لعمل في الضّفة الغربية، فهي الحركة التي تقود السلطة، التي وّجهت  حظيت حركة فتح بحّرية الحركة وا
قدر  االهتمام  كّل  عن  الجماهير  تحييد  إلى  سياسّي، سعى  مشروع  لفرض  االنقسام  بعد  من  بالشأن  اتها 

التنظيمية لحركة حماس في الضّفة العام، وك البنى  ان من صوره العمل الحثيث والمستمّر على تفكيك 
ل، الحاكم  عة االنقسام. وباإلضافة إلى ذلك، فإّن حماس حركة محظورة في قوانين االحتالالغربية، بذري

مزدوج، ترك  من حملة استهداف  الحقيقي لكامل مجال الضّفة الغربية. فهي، والحالة هذه، عانت طوياًل  
 نتائج عميقة على حضورها التنظيمي وقدرتها على الحركة.
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ذلك، تمكنت حركة حماس   تذكر، وال في أي بالرغم من  داخلية  قائمتها بال أي حساسيات  من تشكيل 
في  تها، وال في أي منطقة من مناطق السلطة الفلسطينية، سواء في الضّفة الغربية أو  مستوى من مستوايا
غّزة. صح أوساطها  قطاع  في  ونخبة  االنتخابات،  هذه  في  زاهدًا  بدا  الحركة  في  واسعًا  جمهورًا  أن  يح 

منافسة   زًا لهذا المسار ألسباب موضوعية وتاريخية، األمر الذي يقطع الطريق على أيّ قّدمت نقدًا مركّ 
 داخلية جاّدة، إال أّن األمر في جوهره أبعد من ذلك.

ل التنظيمي داخل قطاع غّزة، مما يتيح لها العمل العلني والهادئ وفًا مناسبة للعمتملك حركة حماس ظر 
بينما   العسكرية،  غير  المستويات  الحركة. في  في  العمل  قطاعات  كّل  الغربية  الضّفة  في  تستوي  تكاد 

يكفي لالعتقال، ويتضاعف هذا االحتمال بحسب مستوى  فمجّرد االنتما لها  تقديم خدمات  أو  للحركة  ء 
سؤولية، وهو أمر يتعارض بالضرورة مع متطلبات العمل العاّم، الذي يحتاج قدرًا كبيرًا  النشاط وموقع الم

ها في الضّفة ألريحية وحّرية التحّرك. ومع ذلك كّله، تمّكنت حماس من اختيار أعضاء قائمتمن العلنية وا
دون  الداخلي،  "الَحَرد"  من  شكل  أّي  في  ذلك  ينعكس  أن  دون  مثا  الغربية،  ذلك  يعني  اآللية  أن  لية 

 والخيارات، للظروف سالفة الذكر. 
ع غّزة، في أجواء شفافة وشبه علنية، شهدت  قبل ذلك كانت حماس قد أجرت انتخاباتها الداخلية في قطا

قياديين   رمزين  بين  واضحة  الوقت  منافسة  في  وهي  وتماسكها.  الحركة  بنية  يمّس  لم  نحو  على  فيها، 
انتخاب تجري  في الجاري  الداخلية  وآليات   اتها  وأدوات  بطرق  فلسطين،  وخارج  الغربية  الضّفة  من  كّل 

الجغ المواقع  لهذه  الخاّصة  الظروف  والشورّية  تناسب  التنفيذية  الهيئات  النتخاب  الطريق  على  رافية، 
 تنظيمية العاّمة.وتشكيل األجهزة ال

شخ ُمالَحظة،  حساسيات  بال  واحدة  قائمة  حماس  تشكيل  بين  وبالرابط  جهوية،  أو  انتخاباتها  صية  ين 
ببيئ انفصال جغرافي،  التنظيمي، في ظروف  الحفاظ على تماسكها  ات عمل  الداخلية، هو قدرتها على 

لتاريخية في فتح، مع مالحظة أن  متباينة، بعضها قاس للغاية، وذلك مقابل ظاهرة االنشقاق واالختالف ا
تحك  بالضرورة، كونها  تخدم فتح  الموضوعية  الغالظروف  الضفة  تتعرض لالستهداف  م ساحة  ربية، وال 

 األمني، والحصار اإلقليمي والدولي الذي تتعرض له حماس.
،  في فتح تاريخية، منذ تأسيس الحركة، وإن حظيت بعض االنشقاقات بالصدى األكبر ظاهرة االنشقاق  

ت االستزالم وشبكا  ، وإذا كانت طبيعة الحركة، وشيوع عالقات 1983االنتفاضة عام    -كما في حركة فتح
تيا  بالفعل  تاريخّيًا ضّمت  فإّنها  السطح،  إلى  الشخصية  المصالح  تدفع  تأسيسها،  منذ  فيها  رات الزبائنية 

اال إلى  صفوفها  في  الخالفات  بعض  ُيسند  كان  مما  متباينة،  وسياسية  أو  فكرّية  األيديولوجي  ختالف 
فة، وفي أحسن أحوالها  أخيرًا شخصية صر   السياسي، أو يغطيه بذلك. لكّن االختالفات التي عصفت بها

السلطوية   المركزية  الهيمنة  حالة  الحركة من  لتخليص  التنظيمي،  باإلصالح  الحالة  تنادي  وهي  عليها، 
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النفوذ،   والشخصيات ومراكز  المصالح  العديد من  تقصي  الرسمي التي  للخّط  المخالفون  أن يطرح  دون 
 الراهن.  ي المسار السياسيللحركة مقاربات سياسية جديدة تعيد النظر ف

ل مع هذا  يمكن القول إّن محمد دحالن وحده الذي يحاول أن يقّدم نقدًا لهذا المسار، لكن يصعب التعام
ار، وأحد قادته لفترة طويلة، وقد  النقد من غير الوجهة الدعائية الصرفة. فالرجل أحد مؤسسي هذا المس

ما حول سياساته  االنقسام في لحظة  ارتباطاته    وخطاباته. وتضاف  تمحورت ظروف  ذلك، طبيعة  إلى 
 الرسمية لفتح اآلن.  اإلقليمية، التي تجعل من توجهاته الباطنة أكثر خطورة من توجهات القيادة

زبًا لسلطة محكومة بإكراهات االحتالل، ألغى  إّن تصفية الحركة بوصفها حركة تحّرر وطني، وتكثيفها ح
وقضى على تنوع التيارات فيها، لصالح تعاظم شبكات   ياسية في الحركة،نهائّيًا التباينات البرامجية والس

الحرك داخل  الصراعات  يرّكز  وبما  فيها،  بالغ  الزبائنية  أمر  وهو  السلطة،  في  والحصص  النفوذ  على  ة 
 الخطورة على المستوى الوطني.

ف الحضور  من  بقدر  تحظى  والسياسية  الفكرية  األيديولوجيا  تزال  ما  فتح،  أوساط حركة  على خالف  ي 
إلى حّد حما الحركة،  إّن حفاظ  القول  يمكن  وَسداها. وهنا  الحركة  ُلحمة  فيها  ُتشّكل  التي  وبالدرجة  س، 
ى االستمرار حركة ير، على خطها الذي تأسست ألجله واستمرت فيه، واحد من أهّم أسباب قدرتها علكب

شّق الحركة. فحتى    لطريق على ممكنات واحدة متماسكة، قادرة على حّل تناقضاتها الداخلية بما يقطع ا
المت الظروف  هوامش  على  وانطباعات،  مشاعر  أو  أو سجال  نقد  من  ينشأ  أن  يمكن  ما  بين  كّل  باينة 

طبقية   نخب  وظهور  غّزة،  لقطاع  وإدارتها  الجغرافية،  الحركة  العتبارات مواقع  أو  قيادية  العتبارات 
 ركة ومسارها السياسي.ة أيديولوجيا الحالمشاركة في السلطة، فإّن ذلك كّله ظّل دون قوّ 

المرك ُيسمى  ما  إلى  المرتكز  اللينيني  النمط  جانب  وإلى  األيديولوجيا،  ذكر  الذي على  الديمقراطية،  زية 
د التنظيمية حّق االنتخاب مقابل التزامها الكامل بقرارات تتبناه أكثر األحزاب األيديولوجية، إذ ُتمنح القواع

ي األوساط الحركية اإلسالمية، وال سيما في أوساطها القاعدية الدنيا  التربوي السائد فالقيادة، فإّن الوعي  
ى طمس الطموحات الشخصية، والتنّصل منها، وإنكار وجودها في والوسطى، يميل على نحو كاسح إل

م من  أعلى  هو  األحزاب ما  في  السائدة  التربوية  القواعد  إلى  األولى  بالدرجة  ذلك  ويرجع  ستويات. 
تاأل أي  اإلسالميين، يديولوجية،  حاالت  في  أوسع  بعدًا  تأخذ  والتي  الجماعة،  في  الفرد  ُتذّوب  التي  لك 

ة يتوّلد بين  صياغة هذا المفهوم دينّيًا، بالتأكيد على إخالص العمل هلل، ثّم لنوع مماهالقدرتهم على إعادة  
وسلم.   عليه  هللا  صّلى  والنبي  القيادة  ثّم  ومن  واإلسالم،  االجماعة  يلتبس  قد  والشاهد، وهكذا  لمثال، 

 والدليل، باإلحساس بالتطابق والتماثل مع الجماعة النبوية األولى.
الحفاظ   أّن  السإال  التربوَي  الوعَي  يجدُد  وبما  يوّحد حماس،  ما  أكثر  هو  والمسار  الخّط  فيها، على  ائد 

الهّم السياسي  الضفة، أو لغلبة  بالرغم من صعوبة ممارسة العملية التربوية، سواء لألسباب األمنية في  
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مست كّل  في  العناصر  لجميع  فيه  الفضل  يرجع  الخّط  هذا  على  الحفاظ  كان  وإذا  الحركة.  وياتها  في 
 قواعد التنظيمية. التنظيمية، فإّن استمرار ذلك الوعي التربوي يبدو أكثر التصاقًا بال

إلى إعادة   تحتاج  فإّنها  الحالة مفيدة،  تبدو هذه  بقدر ما  لتثبيت األصإنه  الخّط والمسار، نظر،  ل وهو 
من   القواعد  بتمكين  الديمقراطية،  للمركزية  تستند  التي  اإلدارة  طريقة  تحديد ومراجعة  في  المساهمة 

يقطع الطريق على أّي استبداد كامن، وألّن    الخيارات السياسية، وتجديد أساليب العمل التنظيمي، وبما
كما هو في الشواهد التاريخية، وكذا إعادة النظر   كس ما يراد منها،المركزية الديمقراطية قد تفضي إلى ع

وجوانبه،   أبعاده  بعض  في  السائد  التربوي  الوعي  بين  في  والمتناقضة  منها،  الطوباوية  تلك  سيما  وال 
وي عليه من تعظيم للجماعة على حساب الفكرة والمبدأ. هذه المراجعة من  التصور والواقع، وبما قد تنط

 لعصر، بتحوالته االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية. الدخول في هذا ا أجل إعادة
 6/4/2021"، 21موقع "عربي 

 
  حسام الدجني ...ت في القدساالنتخابا

، ولكن االختالف في الساحة الفلسطينية على آليات ال انتخابات دون القدس، هدف ال يختلف عليه أحد 
التالية: ما    ى ملف االنتخابات تحقيق هذا الهدف، وحتى نقف عل  بعمق ال بد من اإلجابة عن األسئلة 

في القدس؟ وما السيناريوهات    2006-  2005  –  1996واقع القدس وتقسيماتها؟ كيف جرت انتخابات عام  
 ابات بالقدس؟ المحتملة للتعاطي مع ملف االنتخ

 أواًل: االنتخابات وبيئة القدس.
على لجنة االنتخابات السير على حقل من األلغام، حقل    يموغرافيًّا يحتمواقع القدس المحتلة جغرافيًّا ود 

السياس االتفاقيات  االحتالل، ونصوص  واقع  االحتالل، رسخه  دولة  التحرير مع  منظمة  وقعتها  التي  ية 
أعده  دراسة  إلى  أشير  المركزية وهنا  االنتخابات  لجنة  تقسيم  بشأن  القانونية  للدراسات  الدولي  المركز  ا 

 تي تقسمها لمنطقتين: سطينية للقدس، الالفل
سيادته1 )إسرائيل(  وتبسط  القدس،  بلدية  إلدارة  المنطقة  هذه  تخضع  القدس:  شرقي  وتضم  .  عليها،  ا 

التالية: )العيسوية   السكانية والمناطق  الساهرة    –الغربية  السواحرة    –التجمعات  الزيتون    –باب    –جبل 
  –شيخ جراح    –راس العامود    –مكبر  جبل ال  –ت صفافا  بي  –بيت جنينا    -صور باهر   –بيت المقدس  

الجوز    –سلوان   التجمعات   الصوانة (.  –مخيم شعفاط    –أم طوبا    –شرفات    –وادي  يقطن في هذه 
فلسطينية رسمية   تقديرات  مواط  298السكانية، حسب  زرقاء،  ألف  هوية  يحملون  فلسطيني  ألًفا   175ن 

 ة.العامة الفلسطيني منهم يحق لهم االقتراع في االنتخابات 
ألًفا   94ألف نسمة يحملون الهوية الفلسطينية،    164تجمعا سكانيا يعيش فيها    30. ضواحي القدس:  2
السم التجمعات  وهذه  العامة،  الفلسطينية  االنتخابات  في  االقتراع  لهم  يحق  حدود نهم  خارج  تقع  كانية 
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في االنتخابات    )ج( وينطبق عليهاالقدس وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وتصنف ضمن المناطق  
الغربية وقطاع   ينطبق على سكان الضفة  المناطق: )ما    –حمر  الخان األ  –أبو ديس  غزة، ومن هذه 

النبي    -العيزرية  –الشيخ سعد    –م  الزعي   –السواحرة الشرقية    –الرام وضاحية البريد    –الجيب    –الجديرة  
مخيم    –بيت حنينا البلد    –إجزا  بيت    –بير نباال    –بيت عنان    –بيت سوريك    –بيت إكسا    –صموئيل  

 قلنديا... إلخ(.
اتفاقية أوسلو   اتفاقية طابا وضع    ( منها3وال سيما )المادة    1993نظمت  عملية االنتخابات، واستكملت 

اال العملية  لتنظيم  انتخابية عام  1995نتخابية عام  ملحق خاص  أول عملية  ُأجريت  وبموجبه  م  1996م، 
االن الرئاسية  وأجريت  عام  2005عام  تخابات  التشريعية  واالنتخابات  االنتخابات  2006م،  أن  إال  م، 

عام   ساب2006التشريعية  عن  تختلف  رقم  م  االنتخابات  قانون  بأن  إلى  2005لعام    9قاتها  يشر  لم  م 
 ية التي جرت عليها االنتخابات السابقة.االتفاقية المرحل

 عامة في القدس.ثانًيا: السياق التاريخي لالنتخابات ال
 (2006 – 2005  – 1996رت في القدس ثالثة انتخابات في األعوام: )ج

 : 1996انتخابات عام 
لملحق الثاني  م وفًقا لما جاء في ا1996ات العامة الفلسطينية )الرئاسية والتشريعية( عام  ُأجريت االنتخاب

)المادة   التي خصصت  االنتقالية،  المرحلة  اتفاقية  إج 6من  ترتيبات  ف(  االنتخابات  والتي  راء  القدس،  ي 
 تضم  حددت أماكن االقتراع في شرقي القدس في مكاتب البريد اإلسرائيلية وعددها خمسة مكاتب 

البيئة السياسية التي كانت سائدة    ناخًبا باليوم الواحد، ورغم  5367محطة اقتراع، قدرتها االستيعابية    11
الش1996عام   من  سلسلة  أطلقت  )إسرائيل(  فإن  ساهمت م  التي  المشاركة   ائعات  نسبة  من  الحد  في 

القدس وضواحيه اقترعوا في شرقي  بلغ عدد من  االنتخابات، حيث  ناخب من   34ا  السياسية في  ألف 
 %.42ألف بنسبة مشاركة وصلت إلى  80أصل 

 : 2005سية الثانية عام االنتخابات الرئا
عام   الرئاسية  االنتخابات  مرسوم  ا2004صدر  لجنة  وبدأت  عملية  م،  في  النتخابات  الناخبين  تسجيل 

موظف واعتقلت  المقرات  هذه  االحتالل  قوات  فدهمت  تسجيل،  مراكز  ستة  وافتتحت  اللجنة، القدس،  ي 
ات استفزت المجتمع الدولي الذي بدأ  وأوقفت عملية التسجيل وأغلقت المقار بأوامر عسكرية، هذه اإلجراء

ر  حتى  االحتالل،  دولة  على  والضغط  التحرك  الضغوط  في  لتلك  العملية ضخت  إجراءات  وبدأت 
-5367رة االستيعابية من )( مع إضافة مكتب بريد صور باهر، لترتفع القد 6االنتخابية وفًقا للمادة )رقم  

 ( ناخب.6000
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أبد  االنتخابات  لجنة  أن  للنظر  فأطلقت الالفت  اإلسرائيلي،  التغول  لمواجهة  الرئاسة  انتخابات  في  عت 
مددت عملية التسجيل حتى يوم االقتراع، فأفسدت على االحتالل  ين في منازلهم، و حملة لتسجيل الناخب 

 قدس.فشال العملية االنتخابية بال مخططاته بإ
 :2006االنتخابات التشريعية عام  

قانون االنتخابات رقم   المرحلية في    2005لعام    9رغم أن  إلى مرجعية االتفاقية  بنوده  لم تشر أي من 
ب االنتخابات  و إجراء  الشرقية،  إجراء  القدس  األمر  بادئ  في  رفضت  التي  )إسرائيل(،  استفز  ما  هو 

لنصوص االتفاقية، فإن إصدار المرسوم الرئاسي ساهم    االنتخابات في شرقي القدس إال عبر االحتكام
الدول المجتمع  تجنيد  االنتخابات  في  ُأجريت  وفعاًل  القدس،  في  االنتخابات  إلجراء  عليها  للضغط  ي 

القدس  التشريعي  انتخابات  ة في شرقي  ترتيبات  بـ  2005وفق  بواقع    6م  بريد  انتخابية    12مكاتب  محطة 
 من احتياج المقدسيين، إال أن لجنة االنتخابات المركزية افتتحت % 5قادرة على استيعاب أقل من  

ا  14 القدس يضم  مركًزا  الذي وضعه االحتالل إلفشا  54نتخابيًّا في ضواحي  التحدي  لتجاوز  ل  محطة 
 راطية. التجربة الديمق

بات وحسب إحصاءات لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية بلغ عدد من يحق لهم االقتراع في االنتخا
لعام   يقارب  2006التشريعية  ما  االحتالل  120م  إجراءات  ونتيجة  ناخب،  االنتخابات    ألف  في  شارك 

 %.3.6ناخبين، أي ما نسبته   3006فقط  2006التشريعية 
 م.2021نتخابات التشريعية في مايو/ا: سيناريوهات اال ثالثً 

لسيناريو األكثر ترجيًحا لملف القدس  ال انتخابات دون القدس، ثابت وطني ال يمكن تجاوزه، وعليه فإن ا
الع هو  الفلسطينية  السلطة  إلى  الضغط  بالنسبة  خيار  وسيكون  الموقعة،  السياسية  لالتفاقيات  وفًقا  مل 

االح  على  تالدبلوماسي  األكثر  هو  الخارجية  تالل  وزير  المالكي،  رياض  لجوء  يفسر  ما  وهو  رجيًحا، 
االتصاال وحركة  األمن،  مجلس  إلى  هذا الفلسطيني،  لتحقيق  السياسية  القيادة  تقودها  التي  الدولية  ت 

ة الثقة فإن هناك من يرى أن القيادة الفلسطينية تستخدم ورقة القدس للهرب  الهدف، ولكن في ظل أزم
اال  االنتخابمن  قوائم  ستحقاق  القائمة وخروج  بناء  فتح وطريقة  تشهدها حركة  التي  التشرذم  حالة  بعد  ي 

 ا يقلل حظوظها بأن تكون الكتلة األكبر. أخرى من رحم فتح، وهو م 
قدس هو وجود خيار واحد ووحيد للسلطة، وهو إما إجراء االنتخابات  اإلشكالية في المشهد االنتخابي بال

نص   حسب  ا  3المادة  بالقدس  أن  وملحق  وبما  عدمية،  مسألة  االنتخابات  تأجيل  وإما  طابا،  تفاق 
ل  فينبغي  االتفاقيات  انقلبت على  االنقالب  )إسرائيل(  هذا  العالم مسؤولية  ُنحمِّّل  أن  الفلسطينيين  نحن  نا 

خي  نحو  خاصة  وننطلق  حالة  ضمن  بالقدس  االنتخابات  مع  التعاطي  فكرة  منها  لعل  متعددة  ارات 
 الق بها حسب:واالنط
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وأفضل  .  1 والمدنية لالحتالل،  األمنية  للسيطرة  بالكامل  مناطق تخضع  الجدار، وهي  داخل  المقدسيين 
لل عد خيار  وتحت  المقدسية  األحياء  وسط  في  االنتخابات  إجراء  هو  التحدي  هذا  مع  سات تعاطي 

ي األحياء  ت خارج الجدار، أالكاميرات لفضح زيف الديمقراطية اإلسرائيلية أمام العالم، وممكن أن ُيصوَّ 
 التي تتبع محافظة القدس، ولكن السيطرة األمنية محدودة.

الجدار، عددهم2 المقدسيين خارج  يقارب    .  يكاد يكون    150,000ما  نسمة، والوجود األمني الصهيوني 
وهو   من موجوًدا،  العديد  إلى  إضافة  عقب،  كفر  مثل  المناطق  هذه  في  االنتخابات  إلجراء  يسمح  ما 

التي تتبع محافظة القدس فلسطينيًّا، ولكنها من وجهة النظر الصهيونية هي خاضعة    لتجمعات السكانيةا
 ال إلخ. تجمًعا سكانًيا مثل أبو ديس والعيزرية وبير نبا  28ويبلغ تعدادها ما يقارب للسلطة الفلسطينية 

 11/4/2021فلسطين أون الين، 
 

 ماجد أبو دياك ...تغّيب البرامجاالنتخابات تعّمق خالفات فتح.. والمكاسب 
الشرا لقضية  الفلسطينية  االنتخابات  على  التوافق  بداية  في  الفلسطينية  الفصائل  ستسود رّوجت  التي  كة 

 خالل هذه االنتخابات وصواًل إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية. 
م على أساس  وكان من الواضح أن هذه الشراكة التي تحمست لها حركة حماس أكثر من غيرها ال تقو 

 بل أمنيات لتجاوز حالة االنقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني.  واضح،
شكل حماس وفتح قائمة مشتركة لخوض االنتخابات أو تنجحا في  وكان من ضمن الشراكة الموعودة أن ت

للكل قائمة  الخالفات والتدخالت    تشكيل  تبددت على صخرة  الوطني، غير أن هذه األحالم سرعان ما 
 رائيلية. اإلس

الطين بلة أن انقسمت فتح إلى فتوح ثالثة، وفشل اليسار في التوافق على قائمة موحدة، فيما   وزاد في
المشاركة  س وحدها متماسكة على الرغم من الخالفات التي عصفت بصفها الداخلي حول مبدأ  بقيت حما

اإل التماسك  إلى  باألساس  أوسلو، وذلك عائد  اتفاق  أساس  انتخابات على  والدورفي  المقاوم   يديولوجي 
 اللذين ساهما في تهميش الخالفات. 

نفسها بقائمة واحدة، في داللة على جزء مهم  وكان الملفت لالنتباه نجاح الحراكات المطلبية في توحيد  
في   الفلسطيني  الشارع  اهتمام  متقدم  من  للفلسطينيين كمطلب  الحياتية  الفرص  بتحسين  والقطاع  الضفة 

 ياسية. على البرامج الس
 . من البرامج إلى المكاسبالخالفات.

أذكتها التدخالت العربية للتحكم  رافقت االنقسامات مسيرة فتح منذ قيامها متأثرة بخالفاتها السياسية التي  
ا  هناك  فكان  الفلسطيني،  والمسار  القرار  فتح في  وتأسيسه  نضال(  )أبو  البنا  صبري  المجلس -نشقاق 

ثوري لفتح لينتهي الرجل ببندقية لإليجار، ثم تبعه  ف أصاب المنهج ال، متذرعًا بضع1974الثوري عام  
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وهو انشقاق أبو صالح وأبو موسى، ليؤسسا "فتح ،  1983االنشقاق األخطر واألهم في تاريخ فتح عام  
بفساد مالي وعجز القيادة الفلسطينية عن مواجهة العدوان اإلسرائيلي.    االنتفاضة" على خلفية ادعاءات 

دًا كبيرًا من كوادر فتح، وسيطر على الكثير من مقدرات منظمة التحرير  لتشكيل الجديد عد وقد سحب ا 
 السوري.وفتح المالية بدعم من النظام 

طابع الخالفات التنظيمية الشخصية،    إال أن االنشقاقات الحالية في حركة فتح اتخذت طابعًا مغايرًا، وهو
أرض الواقع ال يزال يجمع قيادات فتح.  تين الذي فشل علىإذ إن برنامج التسوية والمفاوضات وحل الدول

 والتكتيك السياسي وليس بالمنهج.  وإن حصلت انتقادات هنا أو هناك فهي تتعلق بالممارسة واألداء
انتخابات   إ  2021وفي  فتح  انقسمت  شكلتها  المفترضة  التي  القوائم  إلى  باإلضافة  حركات،  ثالث  لى 

 وائم مستقلة. شخصيات بفتح على أساس أنها ق
التيار اإلصالحي في فتح قامت على أساس خالف شخصي بين دحالن وعباس، وهو خالف  فقا ئمة 

 ات، ولكنه عّبر عن نفسه على األرض من خالل االنتخابات الحالية. سابق على االنتخاب
قوة وعمق    ة التي شكلها القياديان بفتح، ناصر القدوة ومروان البرغوثي، فقد عبرت بوضوح عنأما القائم

السياسي  االنقس  برنامجهما  في  تمامًا  يتفقان  ال  الرجلين  أن  من  الرغم  وعلى  فتح.  في  العمودي  ام 
 ن مصالحهما التقت لمواجهة تفّرد عباس ومجموعته في القيادة. التفصيلي، فإ

مج  عند هذا الحد، بل انحدرت هذه االنقسامات إلى مستوى جديد تجاوز الخالف بين برناولم يقف األمر  
تقوده   حماس وبرنامج تسوية تقوده فتح، إلى خصومة مع اإلسالم السياسي عّبر عنها المنشق  مقاومة 

ق  لك مع برنامج غربي عربي لمحاربة اإلسالم السياسي، وهو منهج جديد وغير مسبو القدوة متماهيًا بذ 
 وخطير داخل األرض المحتلة، استدعى استنكارًا فلسطينيًا على مستوى واسع. 

تحو ويشي إلى  ذلك  كل  أوسلو  ر  اتفاق  منذ  فتح  في  الخالفات  بعد    1993ل  المسار  على  خالفات  من 
عام   العشر  النقاط  انتهت  ،  1974برنامج  السياسي،  البرنامج  تمس  ال  وشخصية  تنظيمية  خالفات  إلى 

  بتحقيق مكاسب انتخابية. باالنقسام طمعاً 
رك احتجاجي في الحركة، لم يسفر عن أي تح  1993والغريب أن االنهيار البرامجي في حركة فتح منذ  

لحزبية تحت سقف أوسلو، فيما شاهدنا تحركات وانقسامات كبيرة عندما تعلق األمر بالمشاركة السياسية ا
 غيرا أو يتأثرا إيجابيًا بالمنافسة االنتخابية. وهو ما يدفع إلى االعتقاد بأن مسار ومنهج فتح لن يت

 معارضة منقسمة وغير فاعلة 
المعارضة في المنظمة لم تنجح في وقف مسار فتح، بدءًا من جبهة الرفض عام  قيقة أن الحركات  والح

الفلسط1974 الرئيس  إن  بل  جبهة  ،  من  كل  في  اختراقات  إحداث  من  تمكن  ياسر عرفات  الراحل  يني 
الشعب  الفلسطيني، النضال  الشيوعي  والحزب  العربية  التحرير  وجبهة  الفلسطينية  التحرير  وجبهة    ي، 

 ار تكثير حصصه في المنظمة، وهو نفسه الذي وصفها يومًا ما بالكسور العشرية!في إط واستخدمها
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ه بعض  أن  من  الرغم  واستقطاب  وعلى  شقها  في  نجح  عرفات  فإن  عربية،  بدول  ارتبط  الجبهات  ذه 
واحد أكثر  دخالهم إلى رام هللا، وإيجاد مقاعد جديدة لهم في المنظمة، بحيث أصبح للفصيل القياداتها وإ

 م. من زعي 
الرفض  المنظمة وقادتا جبهة  أهمية ضمن فصائل  األكثر  والديمقراطية، وهما  الشعبية  الجبهتان  وبقيت 

اتفاق أوسلو، على حالهما دون أن تنجحا في تطوير دورهما ف  1974عام   ي مواجهة المسار  وعارضتا 
 ركة فتح. التي تتحكم بها حالسياسي للمنظمة، ذلك أنهما اعتمدتا في تمويلهما على المنظمة 

تخفي كبير في  إلى حد  وللمنظمة، ساهمت  الفلسطينية  للساحة  قيادتها  فتح، ومن خالل  فإن  ض وهكذا 
سارت ف الذي  التسوية  برنامج  من خالل  االحتالل  مواجهة  في  الفلسطيني  من السقف  الرغم  وعلى  يه. 

انتفاضتي   في  السيا  2000و  1987مشاركتها  قيادتها  فإن  تبفاعلية  أن  إال  أبت  اإلنجازات  سية  ستثمر 
م لألسف  تتمكن  أن  دون  الفاعلة  الفصائل  كل  تسوية سياسية عارضتها  لمصلحة  وقفها،  الفلسطينية  ن 

 الساحة الفلسطينية.  لتنكفئ فتح في النهاية على نفسها بانشقاقات تنظيمية زادت من تشظي
هات أو شخصيات تعيد و أن تخرج منها جالشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون إيجابيًا في خالفات فتح ه 

الفل الوطني  المجلس  في  إسقاطه  تم  الذي  المسلح،  بالكفاح  والتصاقها  أصالتها  دورته  لفتح  في  سطيني 
اق الوطني الفلسطيني، وإقرار ما ورد في بإلغاء الميث  1996الحادية والعشرين في غزة في أبريل/نيسان  

 اتفاق أوسلو. 
ا ال يفرح أحدًا من دون شك، ذلك أن هذا االنقسام سيفرز  لمصالح شخصية فهذ أما أن تزداد انقساماتها  

اإلقل والقوى  العدو  وسيدخل  متناحرة،  تقديم  شخصيات  مقابل  اآلخر  مقابل  أحدها  لدعم  بينها  فيما  يمية 
لمصلحة صفقة القرن. وهذا األمر يجري في الواقع تحت بند خليفة عباس المحتمل،  المزيد من التنازالت  

 خصية أخرى قد تكون قابلة أكثر للتجاوب مع المطالب اإلسرائيلية.حتى عزله ودعم ش  أو
 دور حماس 

با حماس،  فإن  المقابل  الموقف  وفي  توازن  أن  وحاولت  والمقاومة،  المعارضة  قادت  لفتح،  ندًا  عتبارها 
 للكيان المحتل. اسي وترفع سويته لمصلحة التمسك بالثوابت الفلسطينية ودعم المقاومة بكل أشكالهاالسي

بينها   اتخاذ مسافة كافية  يتطلب  فيه  إنجازات  الدور وتحقيق  وفي اعتقادي أن استمرار حماس في هذا 
تعرضت    وبين مهما  األرض  على  المقاومة  وتبني  برنامجها  رفض  واستمرار  السلطة،  من  فتح  للبطش 

 ها. األجهزة األمنية، فهي تحمل رسالة سامية تستحق التضحيات الجسام من أجل
المشاركة في االنتخابات، تضر  إن أي شراكة   ذلك  بما في  اتفاق أوسلو  البرنامج على أساس  مع هذا 

 ومة وتمس بالدور الطليعي لها في المعارضة جنبًا إلى جنب مع بقية الفصائل.بالهدف العام للمقا
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 فلسطينيًا على  ذلك أنه كلما غرقت حماس في تفاصيل المشاركة في االنتخابات وقبل أن تنجز توافقاً 
أوسلو،   وبرنامج  فتح  بقيادة  الفلسطيني  لالنهيار  للتصدي  قابليتها  إضعاف  إلى  ذلك  أدى  المقاومة، 

 ت غير قادرة على التأثير فيه. وأصبح
تمسكها بالديمقراطية الحقيقية ومحاربة الفساد، سيساهم  ومن دون شك إن بقاءها على برنامج المقاومة و 

نظيميًا، وسيرتقي بالنظام الفلسطيني إلى مراتب أعلى، بعد أن  ألخرى سياسيًا وت في رفع سوية التنظيمات ا
مة في الضفة قدمت نماذج بطولية في المقاومة في غزة ، وما سبقها قبل وبعد أوسلو من عمليات مقاوِّ

 قدام الغزاة. زلزلت األرض تحت أ
ج الحالي وتعميقه،  ليس لترسيخ النه  الساحة الفلسطينية بحاجة إلى تجديد برامج القوى الفلسطينية فيها،

 يتم بالمشاركة.  بل لتغيير التوجه السياسي نحو المقاومة، وهو دور قوى المقاومة أصاًل ال يمكن أن 
  12/4/2021، تي أر تي عربيموقع 

 
 د. جواد الحمد... اسي والمشروع الوطني الفلسطينيتجديد شرعية النظام السي

الس التقدير  في  التباين  ظل  المو في  في  بل  الفرقاء ياسي،  مختلف  بين  أحيانا  والفكرية  السياسية  اقف 
اال لتداعيات  المريرة  التجارب  ظل  وفي  الجغرافي  الفلسطينيين،  االنقسام  آخرها  كان  والتي  نقسام، 

عام   تبا2007والمؤسسي  ظل  وفي  الفلسطيني  ،  المستقبل  وبناء  والعودة  للتحرير  الوطنية  المقاربات  ين 
التي بدأت بين فصائل المقاومة والعمل الوطني الفلسطيني لقيادة وتفعيل  ل، فإن الخطوات  وإنهاء االحتال

لـ"صفقة ال  ديناميكية نوعية في  2020قرن" ومخطط الضم اإلسرائيلي عام  المواجهة الوطنية  ، قد شّكلت 
 الوطنية الفلسطينية.  الساحة

القضية الفلسطينية،   حيده، ومنع تصفية وقد تركزت هذه الخطوات على أساس تقوية الموقف الوطني وتو 
ى خطوتين مهمتين،  ومقاومة االحتالل حتى اندحاره، وكذلك في التوافقات بين فصائل العمل الوطني عل

االحت1هما:   لمواجهة  الشعبية" سبياًل  "المقاومة  اعتماد  المرحلة، (  ولهذه  الغربية  الضفة  وإنهائه في  الل 
وطني وبقيادة  مشترك،  جماعي  لمواجهة  وتوجه  موحدة  النظام  2االحتالل،  ة  "شرعية  تجديد  اعتماد   )

جراء انتخابات لكل المؤسسات المشكلة لهذا السياسي والمشروع الوطني الفلسطيني" بكل مستوياته، عبر إ
امج سياسي ينبثق عن "وثيقة الوفاق الوطني" التي وّقعت عليها الفصائل  النظام، واالستناد إلى رؤية وبرن

 .2006ة جميعًا عام الفلسطيني
ويقترح   المختلفة،  بمراحلها  إلى رؤية محددة  يستند  أن  بد  ال  الجديد  الفلسطيني  التفكير  فإن  هذا ولذلك 

برامجها التي تنبثق عن تفكير  المقال أن تكون الرؤية بمراحلها عبر ثالث مراحل، ولكل مرحلة أهدافها و 
 الوطنية األخرى.اليات والشخصيات وتخطيط وطني مشترك بين جميع الفصائل والقوى والفع
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تحق على  قائمة  عليها  التوافق  تم  التي  األولى  المرحلة  وأهداف  أولويات  اعتبار  المصالحة  ويمكن  يق 
، وتجديد شرعية المرجعيات السياسية  2007الوطنية وإنهاء االنقسام الذي ساد البيئة الفلسطينية منذ عام  

لتشريعي، ورئاسة السلطة الوطنية، والمجلس كاًل من المجلس االفلسطينية للداخل والخارج، ويشمل ذلك  
ديد الشرعية السياسية لفصائل العمل الوطني الوطني الفلسطيني، ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، وتج

لشرعية النضالية الواقعية، ومحاربة أي تصنيفات باإلرهاب ألي منها  والفصائل المقاومة، إضافة إلى ا
لسطيني الموحد في الداخل والخارج أمام التحديات التي يفرضها االحتالل  تجديد المشهد الففي العالم، و 

العا والصهيونية  السياسات  اإلسرائيلي،  ولمواجهة  الفلسطينية،  القضية  من  الموقف  بخصوص  لمية، 
 كقوة احتالل، على مستوى العالم بكافة وسائل الكفاح والنضال الوطني. اإلسرائيلية 
لتي تبدأ بعد انتهاء االنتخابات، فتعمل القوى الوطنية بأولويات وأهداف خاصة  ة الثانية، وهي اأما المرحل

نية  مقاومة الشعبية ضد االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بقيادة وط بها تتمثل في تفعيل ال
المحتلة عام   الوطني في األراضي  النضال  تم االتفا 1948موحدة، ودعم    ق عليه في اجتماع ، وفق ما 

  ، وكذلك اعتماد وثيقة الوفاق الوطني التي3/9/2020األمناء العامين للفصائل في بيروت ورام هللا في  
كمرجعية سياسية ونضالية  من قبل جميع الفصائل الفلسطينية،  26/6/2020ُوقِّع عليها في قطاع غزة في 

لبنا جديدة  رؤية  إلى  والتوصل  المشترك،  الفلسطيني  المشروع للعمل  وتفعيل  الفلسطيني    ء  الوطني 
 واستراتيجياته. 

ا الجهود  بتوحيد  وأهدافها  أولوياتها  فتتمثل  الثالثة  المرحلة  التوجهات أما  هذه  لدعم  الدولية  لفلسطينية 
وا العربي  العام  الرأي  وحشد  فك الوطنية،  استراتيجية  ووضع  السياسات،  هذه  وراء  والدولي  إلسالمي 

االحتالل، مع  بتنفيذه   االرتباط  واالجتماعية  والشروع  واالقتصادية  السياسية  الصعد  مختلف  على  ا 
و  مبرمجة  خطة  وفق  محددة  فترة  وخالل  الوطنية  واألمنية،  والحقوق  الثوابت  وتحقيق  وحماية  موحدة، 

وتق العودة  وخاصة  السيادة المشروعة،  كاملة  الفلسطينية  الدولة  وبناء  االحتالل،  وإنهاء  المصير،  رير 
ل القوى الفلسطينية والمؤسسات السياسية الفلسطينية بحماية ودعم مشروع  القدس، وتضطلع ك  وعاصمتها

 ه مسارًا مشروعًا حتى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق العودة. المقاومة بكافة أشكالها بوصف
هذا السيا  ويطرح  القوى  بين  مطور  لها  مثيل  على  أو  عليها  االتفاق  يمكن  وطنية  رؤية  سية  التحليل 

طني في الداخل والخارج، ومن المعلوم أن ثمة عقبات ربما تاريخية أو أيديولوجية، وبعضها  والمجموع الو 
التوافق على    مية وسياسية، وربما بعضها لحسابات تجاه أطراف عربية وإقليمية ودولية، لكنّ ألسباب تنظي

امل أدوار مرسوم بشكل موّحد، وبتكالمسار نحو تحقيق األهداف الكبرى، وقيادة النضال بتناغم وتنسيق و 
التحر  إنجاز  حتى  المشروعة  الوطنية  بالثوابت  التمسك  على  واإلصرار  الجميع،  من  والعودة، متفهم  ير 

 يمكن أن يجعل هذا التفكير ومثائله وكمقترحاته واقعًا حقيقيًا. 
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الزم لهدر  ووقف  جديدة،  وطنية  وإرادة  جديدة  خيارات  أمام  األفق  لفتح  محاولة  والطاقات  وهي  ن 
متطلبات  واإلم مستوى  إلى  المقاومة  وقيادات  السياسية  القيادات  ولترتقي  الوطنية،  المسيرة  كانات خالل 

 ة وتحقيق المشروع الوطني وإنهاء االحتالل والعودة.القضي
تحديات والعقبات يمكن تجاوزها في حال نجح الفلسطينيون في بناء الروح الوطنية  ولذلك فإن كثيرًا من ال

أضعفوا تأثير األطراف الخارجية السلبي، وفي حال حشدوا قوتهم وقوة األمة العربية    لوحدوية، وفي حالا
طينية،  ، كلٌّ بما يستطيع، مع تفهم ظروف كل اإلخوة واألصدقاء خارج المعادلة الفلسواإلسالمية خلفهم

وفق هذه   والمحقق لألهداف  وبال لوم وال عتب، فإن مثل هذا التفكير سيكون له موقعه المؤثر والمتقدم
 األولويات المقترحة. 

والت والتشريح  والتفكير  البحث  طاولة  على  مطروحة  المقترحات  هذه  يدي وتعّد  بين  والتحديث  طوير 
وال والخبراء  الوطنية  والشخصيات  الفلسطينية  واإلسالمية كاللقوى  العربية  األمة  كل  من  متخصصين 

إثرائ  بهدف  العالم،  في  القضية  إلى ر وأصدقاء  والتوصل  من  ها  أكثر  بالواقعية  تتمتع  عليها  متقدمة  ؤية 
 جهة، وااللتزام الوطني األعمق من جهة ثانية. 
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 هاني المصري ...  بيد االحتالل لتكن القدس عنوان التحدي الوطني ال لوضع مصير االنتخابات
االن حول  السائد  الجو  كان  قليلة،  أسابيع  قبل  القدس  حتى  في  سلطات تخابات  رفضت  حالة  في  بأنه 

مث إليها،  اللجوء  يمكن  بدائل  فهناك  المقدسة،  المدينة  في  إجراءها  مسألة االحتالل  تحويل  بديل  ل 
ها رغًما عنه عبر وضع الصناديق في مدارس االنتخابات إلى معركة مع االحتالل، واإلصرار على إجرائ

و  األجنبية  الممثليات  ومكاتب  وافق األونروا  إذا  إجرائها  الدولية  إمكانية  يتداول  كان  الكواليس  وفِّي  ت، 
 إلكترونًيا أو في ضواحي القدس.

قاالت سابقة، وفي حوار القاهرة في شباط الماضي، وضع صناديق االقتراع في  من جهتي، اقترحت في م
االحتالل  ال عن  لالقتراع رغًما  واالستعداد  والمدارس،  القيامة  وكنيسة  األقصى  أن  مسجد  سيحاول  الذي 
منع ذلك، وقد ينجح بفعل عناصر القوة واإلجبار، ويكفي في هذه الحالة أن تخاض المعركة بأقصى ما ي

في وقت تدعي فيه    ، وإظهار إسرائيل على حقيقتها كرافضة لممارسة الفلسطينيين لحقهم االنتخابي يمكن
 أنها واحة الديمقراطية في الصحراء العربية القاحلة. 

اخت منع  وإذا  االحتالل  والتمسك  ار  الوطنية،  الوحدة  على  الجديدة  الشرعية  ستؤسس  االنتخابات  إجراء 
 اد المقاومة الشاملة عبر قرارات وطنية تحدد الشكل والوقت المناسبين.باألهداف والحقوق، وعلى اعتم

تط   وهنا، ديمقراطية  أميركية  إدارة  وجود  عن  الناجم  األميركي  الحرج  من  االستفادة  بإجراء  يمكن  الب 
خابات في كل مكان في العالم، وتقف وراء إسرائيل إذا قررت منعها في فلسطين، مع أن السياسة  االنت 



 تقارير ومقاالت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  ستشاراتمركز الزيتونة للدراسات واال              663                                           

ل االنتخابات بإصدار ة اإلسرائيلية المتبعة حتى اآلن عدم منح القيادة الفلسطينية الذريعة إلفشااألميركي
تخابات، مع أنهم يعرفون  اس ستفوز في االن قرار الرفض اإلسرائيلي المدعوم أميركًيا، بحجة أن حركة حم

المتغي ولكن  باألغلبية،  قائمة  أي  فوز  دون  يحول  المعتمد  االنتخابات  نظام  أثناء  أن  التي حصلت  رات 
قوائم وازنة، سيغير تشكيلة المجلس التشريعي ليكون  العملية االنتخابية بترشح عدد كبير من القوائم، منها  

دون   يحول  أن  ويمكن  اتعددًيا،  وشرعنة  تريده  استمرار  ما  آخر  وهذا  إلنهائه،  الباب  ويفتح  النقسام، 
الف تبقي  انتخابات  تريدان  فهما  وأميركا،  تتواصل  إسرائيل  لكي  والضعف،  االنقسام  دائرة  في  لسطينيين 

 ل اإلسرائيلي الجاري فرضه على األرض بشكل يومي، أو التعايش معه. عملية ترويضهم للقبول بالح 
زب الشعب قبل أشهر عدة، والقاضي بتعديل قانون االنتخابات، بحيث  تراح الذي قدمه حكما أيدت االق

القدس أسوة ببقية المناطق، واالستعداد لخوض هذه المعركة. ولم يتم  يشمل تحديد مراكز اقتراع في مدينة  
به مثلاألخذ  االحتالل،  سلطات  رفضت  إذا  بدائل  هناك  إن  الكواليس  في  القول  مع  االقتراح  دعوة    ذا 

إلى التصويت في ضواحي القدس أو التصويت اإللكتروني. أما اآلن، فبات من يتحدث عن  المقدسيين  
 ي. أو تحويل األمر إلى معركة مع االحتالل يوصف بالنشاز والخارج عن الصف الوطن البدائل المذكورة 

المعركة لفرضها فجأة، ارتفع شعار ال انتخابات من دون القدس، مع الحديث مجرد الحديث عن خوض  
لى االحتالل من دون أن نشهد معركة وال ما يحزنون، وهذه مسؤولية الجميع وليست القيادة فقط، مع  ع

وذلك  أنها والتفويض،  واإلمكانيات  الصالحيات  تملك  ألنها  األولى  المسؤولية  لم    تتحمل  االحتالل  ألن 
ق على إجرائها، مثل  وحي بأنه لن يوافيصدر الموافقة على االنتخابات في القدس، مع أنه اتخذ خطوات ت

دون  من  انتخابي،  نشاط  أي  ورفض  التمهيدية  األجنبية  المراقبة  البعثات  وصول  قرار   تعطيل  صدور 
ا اإلدارة  منسق  أن  مع  القدس،  في  االنتخابات  بمنع  إسرائيلي  ترك رسمي  قبل  لالحتالل  التابعة  لمدنية 

 منصبه أوصى بمنع االنتخابات في القدس.
أن بد   قبل  ال  في   أعرض حاًل  االنتخابات  أوسلو حول  في  عليه  اُتفق  الذي  البروتوكول  إن  القول  من 

ه الحل األمثل مهين ومعيب، فهو يحدد إجراء االنتخابات في خمسة مراكز القدس، والذي يتم تصويره بأن
يد عدد الناخبين  ة إسرائيلية كما جرى في أول انتخابات، ثم رفع العدد إلى ستة مراكز، على أال يز بريدي

العام    5,700على   العام    6,300، و1999في  البريد،  2006في  ، مع ممارسة أجواء ترهيب حول مراكز 
ي جعل عدد إشاعات بأن من ينتخب فيها سيخسر إقامته أو امتيازات يحصل عليها، األمر الذ وترويج  

آالف ناخب   3  اوح العدد بحواليالناخبين في هذه المراكز لم يصل إلى الحد األقصى المسموح به، فقد تر 
ممثلين عن  % من الذين يحق لهم حق االقتراع في المدينة، من دون تواجد  5في كل مرة، أي ال يتجاوز  

لمقدسيين وكأنهم جالية أجنبية في  لجنة االنتخابات، وال مراقبين محليين أو عرب وأجانب، أي ينتخب ا
تمارس عادة  األجنبية  الجاليات  أن  مع  آخر،  س  بلد  في  أن  االنتخابات  أي  بلدانهم،  وقنصليات  فارات 

 ليست كذلك أبًدا. الصيغة التي تم التعامل بها وكأنها مقدسة وتحقق فلسطينية القدس هي 
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 ومع ذلك، هناك حل اقترحه كما يأتي: 
 دة.أواًل بإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالمواعيد المحد  التزام الجميع أواًل:
والهيئات    قيام  ثانًيا: األمن  إلى مجلس  اللجوء  عبر  يمكن  ما  ببذل كل  فلسطيني  بدعم جماعي  القيادة 

االنتخابات وفق  دول المؤثرة على إسرائيل، مثل الواليات المتحدة وأوروبا، إلقناعها بإجراء  الدولية وإلى ال
على أن يكون هذا لذي جرى تداوله،  وفق المقترح ا  18الصيغة السابقة، مع رفع عدد مراكز البريد إلى  

 المحتلة األمر آلخر مرة، بحيث يتم إدراج القدس الحًقا كبقية المدن الفلسطينية في األراضي 
 .1967العام 
االنت  ثالًثا: إجراء  االحتالل  رفض  إذا  فعال  إلى  االستعداد  فيها  االنتخابات  وتحويل  القدس،  في  خابات 

سماح بإجرائها واضحة، وهذا يقتضي توفير كل ما هو  سرائيلية بعدم المعركة مع االحتالل، كون النية اإل
ة في معركة البوابات اإللكترونية، خصوًصا في ممكن لتنظيم هبة شعبية على غرار المواجهات الناجح

 من اعتداءات، وتكثيف إجراءات التهويد واألسرلة.ضوء ما يجري حالًيا في القدس 
سلطات  ترفض  قد  الحالة،  هذه  تو   وفي  وقد  المرات االحتالل  غرار  على  االنتخابات  إجراء  على  افق 

على الفلسطينيين في كل الحاالت االستعداد   السابقة؛ خوًفا من تدحرج الموقف إلى موجة انتفاضية. لكن
القادم، واالستعداد لوضع مراكز االقتراع في المدارس  للشروع في الدعاية االنتخابية م ع مستهل الشهر 

مة، ومحاولة االقتراع فيها، وهذا مشهد يعطي شرعية تمثيلية أقوى مليون  قصى وكنيسة القياوالمسجد األ
بالقوة من خالل وضع اليد على    مرة من الصيغة السابقة، وحتى لو منعت سلطات االحتالل المحاولة 

 اعتقال أو حجز القائمين على هذا العمل، فيجب تكرار المحاولة. الصناديق و 
س إلى معركة مع االحتالل لفرضها عليه كان عليه أن يقوم بذلك  نتخابات في القد من يريد تحويل اال 

فوًرا،   بها  يبدأ  أن  وبمقدوره  والقوائم  مسبًقا،  والفصائل  أواًل،  القيادة  مسؤولية  وهذه  وقت،  هناك  يزال  فال 
 ة ثانًيا. المرشح

يدانية  من دون تحركات م  أما إذا لم يحصل كل ذلك، ويقتصر األمر على بعض االتصاالت والمطالبات 
يعة واستعدادات لفرض االنتخابات فسيكون شعار ال انتخابات بدون القدس مجرد حق يراد به باطل، وذر 

ينها عدد من القوائم الوازنة،  قائمة، ب  36لعدم إجراء االنتخابات خشية من نتائجها المحتملة بعد ترشح  
 ها. بحيث ال أحد يستطيع اآلن التحكم بها وضمان نتائج

الفصائل أو على  وأخيًرا، أي   يقتصر على  القدس وغيرها ال يجب أن  بحث في مسألة االنتخابات في 
 ا. ن، بل يجب أن تشارك فيه القوائم المرشحة، خصوًصا التي ال توجد فصائل تمثلهصيغة األمناء العامي 

 الخالصة
انتخابات  ال  أن  يعني  فهذا  االحتالل  بيد  االنتخابات  تم وضع مصير  ك  إذا  إذا  إال  تحقق  ستجري  انت 

بالتزام الفلسطينيين  والتزام  الذاتي  الحكم  سلطة  تكريس  خالل  من  تتحقق  وهي  االحتالل،  اتهم  مصالح 
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بالتزاماتها في  المترتبة على اتفاق أوسلو من جانب واحد، مع أن الحكومات اإلسرائيلية   لم تعد ملتزمة 
المعركة ضد االحتالل )كما فعلنا في   نتخابات جزًءا منأوسلو منذ زمن بعيد، وعلينا أال نلتزم ونجعل اال

ا العضوية  على  والحصول  الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى  األمم  االنضمام  في  فلسطين  لدولة  لمراقبة 
 المتحدة(.

خ من  أيًضا  االستعداد  يتطلب  االحتالل  وهذا  إلنهاء  كمقدمة  والتزاماته  أوسلو  إلنهاء  خطة  وضع  الل 
ل، الذي لن يأتي عبر الديبلوماسية والمفاوضات، وإنما عبر الجمع بين  لسيادة واالستقالوإنجاز الحرية وا

لوقت المناسب بعد تغيير موازين القوى، واالتفاق على مرجعية ملزمة العمل السياسي والمفاوضات في ا
صل واحدة إثر  كفاح والمقاومة الشعبية التي تشمل المقاطعة وتنظيم االنتفاضات التي تكبر وتتوالها، وال

 ى حتى يتم دحر االحتالل.أخر 
أبو  وتفتح  وتقويها  للسلطة  شعبية  شرعية  تعطي  التي  االنتخابات  إجراء  أن  الممكن  كما  التغيير  اب 

للقدس   يعطي  فعال؛  رشيد  حكم  قيام  عبر  المطلوب،  وأولوية  واإلصالح  وأهمية  مكانة  من  تستحقه  ما 
و  اإلسرائيلية،  المخططات  إحباط  على  عدم  تساعدها  من  أفضل  السلطة هذا  وبقاء  االنتخابات  إجراء 

لثقة، أو يمنعها عن الحكومة، أو  بشرعية متآكلة بال مجلس تشريعي يقويها ويسائلها، ويحاسبها، ويمنح ا
 عن أي وزير ال يكون على قدر المسؤولية.

 14/4/2021كز مسارات، مر 
 

 جمال زحالقة...  صعب واألصحاالنتخابات الفلسطينية: الخطأ والخطأ الفادح والخيار األ
التشريعي توالت في األيام األخيرة تصريحات لمسؤولين فلسطينيين توحي بأن تأجيل انتخابات المجلس  

اردة، ال بل مرّجحة. لم يعد  ، هي إمكانية و 22/5/2021الفلسطيني، التي من المفروض أن تجري يوم  
يلص أن  بدون  الفلسطينية،  االنتخابات  عن  يتحّدث  الشر أحد  »إذا«  بها  في  ق  »إذا«  بأّن  علما  طية، 

 القاموس السياسي العربي تفضي عادًة إلى االحتمال األسوأ. 
االنتخابات،   األجهزة األمنية اإلسرائيلية استعداداتها للتعامل مع تداعيات إعالن تأجيل  في المقابل بدأت 

خاطفة إلى ما  ع المقبل. ونظرة  وهي تتوّقع، كما جاء في بعض وسائل اإلعالم، أن يتم ذلك في األسبو 
هي فعاًل    تراكم من أخبار وشائعات وتسريبات وتصريحات بهذا الشأن، تكفي لالستنتاج أن االنتخابات 

 في طريقها إلى التأجيل. 
للتشريعي أوال، وبعدها للرئاسة ويليها انتخاب المجلس الوطني  باعتقادي أن إعالن الذهاب إلى انتخابات  

خط كان  عن  الفلسطيني،  والتراجع  وحراك ًأ،  تحضير  كان من  ما  كل  بعد  الوشيكة،  االنتخابات  إجراء 
ا في  أننا  ويبدو  أفدح،  خطًأ  سيكون  الثمن،  حولها،  يدفع  ومن  أكبر،  بخطأ  الخطأ  معالجة  إلى  لطريق 

تس الشعب.  هو  اتفاقية  كالعادة،  من  شرعيتها  وللرئاسة  التشريعي  للمجلس  الفلسطينية  االنتخابات  تمد 
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ات  أوسلو من  تالها  التشريعي  وما  انتخابات  فإن  والشعارات،  النوايا  كانت  ومهما  عنها.  منبثقة  فاقيات 
اتفاق أوسلو، التي تحدد األساس والسقف في آن. وهي، شئنا أم أبينا، تحمل    والرئاسة، تبقى في إطار

بعا  مسموح أو ممنوع ت ي طياتها تجديدا لمشروعية هذا االتفاق، والتزاما صريحا أو ضمنّيا به، وبما هو  ف
يلي له، له، وكل محاولة لتجاوز حدوده أو لإلفالت من االلتزام به، وباألحرى بالتأويل األمريكي واإلسرائ 

فوز   بعد  وحتى عربية، كما حدث  ودولية  إسرائيلية  عقوبات  بفرض  المجلس تواجه  في  بأغلبية  حماس 
لى تعميق االنقسام، وإلى  ّدي االنتخابات إ. من جهة أخرى ال يوجد ضمان أن ال تؤ 2006التشريعي عام  

بين   شق  يأتي  وحماس  فتح  بين  الشق  بعد  أنه  خاصة  والتصدعات،  الصراعات  وال  زيادة  وفتح.  فتح 
الذ  الطرف،  سيتخّلى  فهل  فعال،  ستحترم  النتائج  أن  أيضا،  سلطة  ضمان  عن  االنتخابات،  يخسر  ي 

 بير في ظل غياب دولة. إذا صح هذا التع  أجهزته األمنية، وعن هيمنته على »الدولة العميقة«؟
ت على  قدرتها  زادت  ووحدًة،  تماسكا وصالبًة  أكثر  السياسية  الكيانات  كانت  الحاّدة كلما  النقاشات  حّمل 

وواحد  وحدة  تهّدد صلب  ال  ألّنها  الشرسة،  الرّجات  والمنافسات  امتصاص  على  وقدرته  ذاته،  الكيان  ية 
الصع الداخلية  الصراعات  عن  مالناجمة  حال  هو  هذا  االنقسامات  بة.  تهدد  ال  التي  العالم،  دول  عظم 

واقع وهو انقسام عمودي بين كيانين ونظامين،   الداخلية كيانها. في الحالة الفلسطينية، االنقسام هو أمر 
المشكلة بل قد تفاقمها، ألن منطق االنتخابات هو حسم المنافسة األفقية   واالنتخابات وحدها لن تحل هذه

الس سيا على  قوى  بين  االنقسام،  لطة،  إلنهاء  رافعة  االنتخابات  تكون  وحتى  واحد.  كيان  إطار  في  سية 
وخطوات   التفاقات  لزوم  إلى فهناك  الذهاب  فإّن  هنا  من  الحالي.  السياق  في  متوّفرة  غير  استباقية 

لو، وقبل  المجلس التشريعي قبل تأمين وحدة الكيان، وقبل حسم مسألة عدم الخضوع التفاق أوسانتخابات 
اح وحركته  ضمان  الفلسطيني  الشعب  بحق  كبير  سياسي  خطأ  هو  فحسب،  قوال  ال  فعال  النتائج  ترام 

أكبر  ل االنتخابات بعد الدخول في معمعانها والتراجع عن هذا الخطأ هو خطأ فادح و الوطنية. لكن تأجي
هو عليه    م اشّد حلكة مما بكثير، ألّنه سيؤّدي إلى دخول السياسة الفلسطينية إلى نفق مظلم، فيه الظال 

إلى المزيد من اليوم. وسيؤّدي إلى زيادة اإلحباط إحباطا، وإلى تفاقم عدم الثقة بالقيادة وبمشروعيتها، و 
اال  المزيد من  إلى  يؤّدي  قد  ما  الشعبية عنها،  الحاضنة  والغرب  ابتعاد  إسرائيل  العالقة مع  عتماد على 

إلرادة العامة الفلسطينية ال تحريرها من قيودها  الوراء وتكبيل ا والمطّبعين العرب، وإلى تراجع خطوات إلى
والنقا  االنتخابات،  تأجيل  سيجري  انه  يبدو  ومن  الحالية.  ذريعة؟  وبأي  ومتى؟  كيف؟  حول  هو  ش 

قيقي معروف وهو خشية قيادة حركة فتح من خسارة االنتخابات، المسؤول؟ وماذا بعد؟ سبب التأجيل الح
حدة وتماسك حماس، ما قد يأتي برياح ال تشتهيها سفن قيادة  الحركة، مقابل و   في ظل االنشقاقات في

يمّثله.  السلطة وفتح، وبمجلس تشريعي جديد فيه أغل  بية لمن هم ضد قيادة الرئيس محمود عّباس وما 
جّدا عدم إجراء انتخابات رئاسية قد يفوز فيها مروان البرغوثي. هذا بالنسبة    عندها سيكون من الصعب 
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الفلسطينيلل لوقف  قيادات  والحجج  الذرائع  تنضب  ولن  فورا،  منعه  إلى  تسعى  سيناريو رعب  المتنّفذة،  ة 
 معلن عنه. المسلسل االنتخابي ال

مسؤولية إفشال عملية ديمقراطية. وقد إسرائيل من جهتها ال تريد االنتخابات، لكّنها ال تريد أن تتحمل  
الفت  في  اإلسرائيلية  األمنية  األخيرة، رسائوجهت األجهزة  إمكانية  رة  الفلسطينية من  القيادة  إلى  تحذير  ل 

أ  هذه األجهزة  وأّكدت  فتح،  بالتعامل مع أي وضع جديد فوز حماس وإضعاف مكانة حركة  نها ستقوم 
إسرائيل وسالمة   االنتخابات، بشكل مختلف لضمان »أمن  تعطيل  بعيدة شبهة  تبقى  مواطنيها«. وحتى 

القيادات اإلسرائيل المطبق  التزمت  ولم يصدر عن أي مسؤول إسرائيلي أي تصريح  ية الصمت  حولها، 
فلسطينية، وحتى التسريبات كانت شحيحة، ما  رسمي، وال حتى غير رسمي أي تطرق إلى االنتخابات ال

ب مركزيا  قرارا  هناك  أن  إلى  ترك  يشير  إلى  الوظيفي  الصمت  هذا  ويهدف  الموضوع.  عن  الكالم  منع 
بتل تنهار  فلسطينية،  االنتخابات  القيادة قائية  أن  المشكلة  منعها.  بالمسؤولية عن  إسرائيل  تتهم  أن  بدون 

دم إجراء االنتخابات، بدون التذّرع بأن إسرائيل هي السبب. فهل الفلسطينية ال تستطيع أن تعلن عن ع
ادة السياسية،  يل »ذريعة مقنعة«؟ يبدو أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية مستعدة لذلك، لكن القيستمنح إسرائ 

 حديدا نتنياهو بخيلة حتى في إهداء الذرائع. وت
بالتصويت   بالسماح  الدولية  المطالب  على  إسرائيل  ترد  الضفة  لم  في  االنتخابات  وتسهيل  القدس،  في 

ف كان  كما  األقل  على  عموما،  انتخابات  الغربية  الحكومة 2006ي  اتخذت  االنتخابات  تلك  عشية   .
شارون كان في المستشفى( قرارا، بعدم منع االنتخابات، مع  ا إيهود أولمرت )اإلسرائيلية في جلسة رأسه

شاركة حماس فيها. وبرر أولمرت عدم تعطيلها بأنها تجري  التأكيد أنها لن تتعاون في إجرائها بسبب م
الطريق« األمريكية، وأن هناك التزاما من الرئيس محمود عّباس باحتواء حماس في إطار خطة »خريطة  

سي غير مسّلح. نتنياهو بالتأكيد أكثر تطرًفا من أولمرت، وما يلزمه هو »صفقة  يلها إلى حزب سياوتحو 
تحيل أن يعلن موافقته على إجراء انتخابات فلسطينية تشارك فيها حماس، خاصة  القرن«، وعليه من المس

د  أي  إلى  السؤال  يبقى  لو حصل.  الوعد  هذا  لمثل  باحتوائها وال مصداقية  وعد  هو مستعد أن ال  رجة 
 ّمل مسؤولية منعها ومنح ذريعة لذلك. لتح

االحتالل من مالحقة واعتقال لمرشحين  الذرائع المتاحة، حتى اآلن، لتأجيل االنتخابات هي ما يقوم به  
ومنع  الغربية  والضفة  القدس  في  االستجابة    وناشطين  وعدم  القدس،  في  االنتخابية  والحمالت  الدعاية 

ئيل لم تعّقب رسميا على هذه اإلجراءات، لكّنها، وبالعودة إلى ت في القدس. إسرالمطلب إجراء االنتخابا
انتخابات   في  كان  ن2006ما  أي  تشترط  وهذا ،  الشرطة،  من  مسبقة  بموافقة  القدس  في  انتخابي  شاط 
  أكيد سيادتها في المدينة. ولكن لو توّفرت النية لكان باإلمكان التغّلب على هذه بالطبع شرط تعجيزي لت

ت  لكن  المصاعب، وحتى  القدس.  لتهويد  مقاوما  وإلى جعلها فعال  تحدٍّ لالحتالل،  إلى  االنتخابات  حويل 
إلى أن  باتجاه التأجيل و«االكتفاء« بما تقدمه إسرائيل من ذرائع. كل الدالئل تشير  يبدو أن النية هي  
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التلقائي على مثل   الفعل  ن إدانة  هذا اإلعالن سيكو اإلعالن عن تأجيل االنتخابات أصبح وشيًكا.. رد 
لمث استجابة  بالطبع  تكون  لن  المقرر.  الموعد  في  االنتخابات  بإجراء  ومطالبة  ورفضا  هذا واستنكارا  ل 

بإجرائها في موعد الحق، وعرض   ذلك وعد  هناك عوًضا عن  إلقامة حكومة وحدة المطلب، وسيكون 
تأجيل االنتخابات    ي تلي اإلعالن عنوطنية ومحاصصة معّينة في السلطة. وعمليا ستكون الدّوامة الت

مضطرب الفلسطيني  المشهد  وسيكون  إجرائها،  عن  اإلعالن  سبقت  التي  الدّوامة  من  وبائسا  أصعب  ا 
 ومتخّبطا ومتشّظيا، وتصح في وصفه مفردات عربية أشّد وطأًة.

 عمل إذن؟ما ال
ا إقناع القيادة الفلسطينية بعدم إلغاء االنتخا  رى أن األصح هو  بات التشريعية، أبما أنه من الصعب جدًّ

إلجرائها. طرح انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على الفور، والدخول في مسار عملي متفق عليه  
لرد االعتبار للحالة الفلسطينية   كان من المفّضل أصال أن تكون انتخابات المجلس الوطني هي األساس،

االح  تحت  سلطة  على  ال صراعا  وطني،  تحرر  االنتخكحالة  هذه  اتفاق  تالل.  من  مشتقة  ليست  ابات 
ين  الذي  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  األساسي  النظام  إلى  تستند  بل  على  أوسلو،  إقامتها  منذ  ص 

 االنتخاب المباشر. 
الوطني أصعب وأكثر تعقيدا من انتخابات التشريعي والرئاسة، قد يكون مسار إجراء انتخابات المجلس  

ألنّ  األصح،  هو  إل لكّنه  مسارا  يصلح  أماكن  ه  في  الفلسطيني  للشعب  السياسية  وللمشاركة  الوحدة  عادة 
لسطيني ولتفعيل عمل وطني متحرر من إغالل أوسلو. وفقط وجوده كافة، ولصياغة المشروع الوطني الف

ى  التحرير الفلسطينية عبر االنتخاب الديمقراطي والتوافق الوطني، يمكن الذهاب إل  بعد إعادة بناء منظمة
ية ورئاسية، ال تكون فوق المنظمة، بل تأخذ شرعيتها منها. علينا أن ال نستسلم لليأس  انتخابات تشريع 

خاب  االنتخابات، وأن نندفع بقوة نحو السير في الطريق األصعب واألصح وهو االنت   حين يجري تأجيل 
 .1964الديمقراطي للمجلس الوطني ألول مرة منذ تأسيسه عام  

 22/4/2021دن، القدس العربي، لن
 
 أحمد الحيلة... لقدس تنتفض أم تنتخب؟ا

وا الفلسطينية،  االنتخابات  مستقبل  عن  بالكتابة  التفكير  أحداث  أثناء  برزت  عدمه،  من  التأجيل  حتمال 
ليالي رمضا أوحد في  القدس كعنوان  متوّقع  مدينة  بشكل غير  المقدسي  الشباب  ن؛ ال سّيما مع خروج 

المتطرفين أتباع الفكر الكهاني الساعين لتدنيس أقدس   صابات المستوطنينلمواجهة جنود االحتالل وع
في   المبارك  األقصى  باحات  باقتحام  األرض  التلمودية    28الـ  بقاع  شعائرهم  إلقامة  رمضان  من شهر 

للعرب ت بالموت  التهديد  العسكرية واألمنية..، فكانت شوارع وسط  حت سمع االحتالل وحماية مؤسسته 
ا وباب  االقدس  وبوابات  ترش لعامود  التي  وسياراته  وجنوده،  االحتالل  لخّيالة  للتحدي  ساحات  ألقصى 
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القنابل الصوتية التي يطلقها مئات الجنود المدججين بأسلحتهم    قذارتها في شوارع القدس، وسط ضجيج 
م في  األر النارية  مع  السماء  بوابة  األقصى  بالمسجد  وإيمانه  للقدس  بحبه  المسّلح  الشباب  ض واجهة 

 الشهداء.المخضبة بدماء 
االحتالل  هذا المشهد أحرجنا جميعًا ونحن نناقش جدوى ومستقبل االنتخابات البرلمانية والرئاسية تحت  

بين الضفة والقطاع، بين حماس وفتح،  والتي نريد لها أن تمنحنا القّوة والفرصة اللتقاط شعثنا المبعثر  
واالنقسام، الوحدة  بين  واليسار،  اليمين  وا  بين  المقاومة  االعتراف بين  ورفض  التطبيع  بين  لتسوية، 

 ا.باالحتالل، بين عروبة القضية وإسالميتها، بين محليتها وعالميته 
على بصيرتنا. فبينما نحن  هذا المشهد أحرجنا بكشف عيوبنا، بكشف بؤسنا ويأسنا، بكشف الغشاوة التي  

ه خلف أسوارنا العتيقة، وبينما  تنا في مقار بريد نطالب االحتالل بعجزنا ليسمح لنا بوضع صناديق انتخابا
ا، السلطة التي ال تملك من أمرها  نحن نصرف وقتنا وجهدنا ومالنا وتفكيرنا في كيفية تدوير السلطة بينن

لمستوطنين، السلطة التي تعيش على موائد المنح والمساعدات إال التنسيق األمني مع االحتالل وحماية ا
عّشاقها الكلمة الفصل، "القدس تنتفض". وكأننا بالقدس تقول لنا،  كان ألهل القدس و القادمة من أعدائنا؛  

نتخابي، ولن ننتظر الرهان على عطف االحتالل ليسمح لنا بحقنا  ال لن ننتظركم ولن ننتظر عطفكم اال 
وبحق القدس  تنتظرون  في  كيف  تحكمون،  كيف  لكم  ما  لنا  تقول  بالقدس  وكأننا  المصير.  تقرير  في  نا 

م و  األقصى  تستجدون حقوقكم  المسجد  وإسالمية  القدس  وكيف ستحمون عروبة  المحتلين،  الصهاينة  ن 
ستحم وكيف  صهاينة،  يهوٍد  األسوار  من  ستحمون  وكيف  والقتل،  بالموت  المهددات  القدس  حرائر  ون 

 وت التاريخ، وقبور الشهداء والصحابة؟  العتيقة، وبي
و  ننتظركم  لن  لنا، ال  تقول  بالقدس  انتخاباكأننا  ننتظر  وليست لن  والفداء،  للبطولة  عنوان  فالقدس  تكم، 

حاذة واالستجداء. القدس ستسير بقدرها وسترف  ع لواءها، فإن كان لكم سهم فالحقوا بنا. عنوانًا للشِّ
المسج باحات  في  الشباب  حناجر  قبال  ولعل  السيف  "حط  بقولها:  رأيها  لمسامعنا  أوصلت  األقصى  د 

م نفديك يا أقصى، أحمد ياسين، يحيى عّياش، مصحف، ضيف، بالروح بالد السيف واحنا رجال محمد  
عن إيمانها بأولوياتها، وحددت بها موقفها مما    سيف، لواء، دماء.." هي مفردات عّبرت بها الجماهير 

األس وعن  فلسطين،  داخل  لالنتخابات  يجري  االستعداد  ظل  في  الوطنية  الحقوق  لحماية  األمثل  لوب 
 ل.اسية تحت االحتالالتشريعية والرئ

للتوقف   القدس، فرصة  أيدي شباب  القدر على  مّنا، برزت فرصة ساقها  تدبير  السياق، وبغير  في هذا 
أولوياتنا والتي يقع في  ادة النظر واالستدراك على ما نحن عليه بتعديل بوصلتنا الوطنية بإعادة رسم  وإع

حتالل انطالقًا من القدس. وهذا ة المدنية مع اال مقدمتها تعميق وتوسيع بقعة الصراع والمواجهة الجماهيري
ط ومشاريع تهويدية متعددة تصل مسار ال زالت مقدماته ماثلة ومستمرة، فاالحتالل ومستوطنيه لديهم خط

مصادر  عن  ناهيك  األقصى،  المسجد  على  االعتداء لالعتداء  إلى  إضافة  ساكنيها،  وطرد  البيوت  ة 
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في   وحقهم  الفلسطينيين  على  رمالمستمر  بشهر  حد  االحتفال  إلى  العبادة،  أماكن  إلى  والوصول  ضان 
خطيرة   سابقة  في  للصالة  تصاريح  على  بالحصول  المصلين  المسجد مطالبة  ومستقبل  لواقع  ومهددة 

 األقصى المبارك.
ال ذلك يجري في شهر رمضان  التاريخية،  كل  بقيم الصبر والعطاء والحرية واالنتصارات  المفعم  مبارك 

ب  الكفيل  وقلو وهو  وجدان  زمام  تحريك  الستعادة  فرصة  يشكل  ما  فلسطين،  نحو  والمسلمين  العرب  ب 
سياسية حزبية داخلية حاّدة تجّسدت في أربعة انتخابات برلمانية  المبادرة أمام كيان يعاني من انقسامات  

 وتهم بالفساد لرئيس وزراء االحتالل بنيامين نتانياهو.  خالل سنتين،
أ  لو  تنتفض، فرصة  الفلسطينيون  القدس  ولكفتهم  حسن  انقسام،  بعد  للوحدة من  لكفتهم عنوانًا  استثمارها 

فتهم الستعادة حضور القضية الفلسطينية في وجدان األمة لمواجهة التطبيع البغيض مع االحتالل، ولك
 . فهل يغتنمها الفلسطينيون منحة ساقها القدر؟ العربية واإلسالمية.

 26/4/2021، "21عربي "موقع 
 

 هاني المصري ... النتخابات، وما تداعياته؟ ا وراء "تأجيل" اماذ
وهو أخطر قرار اّتخذ منذ توقيع    -االنتخابات    بعد قرار اللجنة المركزية لحركة فتح، أمس األول، بتأجيل

جتماع موسع لبحث األمر وإخراج القرار وطنًيا، ستؤجل االنتخابات على  والدعوة إلى ا  -اتفاق أوسلو  
إن   فالاألرجح  حتًما.  نقل  والمنظمة، لم  السلطة  تقود  التي  "فتح"  دون  من  االنتخابات  إجراء  يمكن   

 الذي كان شبحه يلوح في األفق لم يكن كافًيا وال رادًعا على أهميته. خصوًصا أن التحرك لمنع التأجيل 
معارضة  وهي المسيطرة على القطاع، والقوة التي بمقدورها أكثر من غيرها تنظيم    -"حماس"  أمام   

 ثالثة خيارات: -أجيل واسعة للت
التراجع عنه، فه ثم قبوله على مضض، على أساس استحالة  التأجيل،  إقليمي األول: معارضة  و قرار 

 دولي وليس فلسطينًيا فحسب، ومحاولة الحصول على شيء مقابله. 
القرار، لكن   المسبق معها حول  التشاور  التأجيل، ال سيما في ظل عدم  تنظيم  الثاني: رفض  من دون 

 رضة واسعة.معا
ديد، الثالث: رفض التأجيل مع السعي إلى بلورة جبهة وطنية واسعة تؤسس لمعارضة واسعة ولمسار ج

 وهي ستختار على األغلب الخيارين األول أو الثاني أو الوقوف بينهما. 
 ن جرت إلى معادلةا يدفع إلى هذا االستنتاج أن "حماس" هي األخرى شاركت في الصفقة الثنائية بعد أم

األنسب  الخيارات  على  داخلًيا  مختلفة  وهي  وأجنبية،  عربية  دول  من  )وهمية(  بضمانات  االنتخابات 
التغلب على خالفاتها، فهناك من وافق  اعتما على االنتخابات  دها بشأن االنتخابات، ولكنها استطاعت 

أهيل "حماس" لكي  لثنائية، ويريد تمن دون برنامج وطني وبال إنهاء لالنقسام، وعلى أساس المحاصصة ا
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لح بدعم إقليمي  تشارك بالمؤسسة الفلسطينية وعملية السالم القادمة، ولكي تقبل كالعب فلسطيني، ويتس
ال بخيار  للتمسك  األولوية  يعطي  من  وهناك  إخواني،  قطري  وحلف تركي  إيران  مع  والتحالف  مقاومة 

إلى وحدة وطنية على هذا األسا إدراكه أن  الممانعة والذهاب  الواليات  س، مع  إيران عشية االتفاق مع 
 المتحدة، وهذا يدعوها إلى التهدئة في المنطقة. 

ف الفصائل  بقية  كونها  أما  ذلك،  غير  ادعت  لو  حتى  لالنتخابات،  متحمس  غير  أو  يريد  ال  معظمها 
ن االنتخابات إن  مت وتكلست، وال تملك قائمة، أو ال تثق بقدرتها على تجاوز نسبة الحسم، لذا ستكو تقاد 

كانت ستحمل   فاالنتخابات  تستحقها،  لمكانة ال  تبوئها  التاريخي، والستمرار  لدورها  نهاية  بداية  حصلت 
 داية بشائر التغيير في الخارطة السياسية الفلسطينية. ب

ن: لماذا قرر الرئيس و"فتح" تأجيل االنتخابات؟ وهل هو تأجيل مؤقت محدد بزمن،  السؤال أو األسئلة اآل 
 رار الخطير على الوضع الفلسطيني؟ ار آخر، أم إلغاء؟ وما تداعيات هذا القأم تأجيل حتى إشع

 لماذا التأجيل؟
كانت دائًما، وال  بالقدس ال ينطلي على الكثيرين، ألن القدس فلسطينية، والبوصلة الوطنية كما  إن التذرع  

 توقعة.سرائيلية فكانت مخالف على أهميتها ومشاركتها في االنتخابات، أما المعارضة اإل
لسطينية، وما  فلسطينية القدس تدل عليها هبتها الراهنة، وكذلك الحقوق التاريخية والطبيعية والقانونية الف

ذا هو األهم، صمود مئات آالف المقدسيين  هو وارد في القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، وجراء، وه
عب الفلسطيني كله، واستعدادهم الدائم للدفاع  ، ومن ورائهم الشومقاومتهم وتواجدهم ورباطهم في مدينتهم

فلسطيني يغير جوهرًيا من  ولن  أجلها.  والتضحية من  البريد  عنها  االنتخابات في مراكز  إجراء  القدس  ة 
األ عليه  جرت  ما  وفق  مع اإلسرائيلية  معركة  إلى  وتحويلها  فيها  إجرائها  عدم  وال  السابق،  في  مور 

ع في المساجد والكنائس والمدارس والمؤسسات الفلسطينية واألوروبية  ل محاولة االقترا االحتالل، من خال
 دة.والدولية، مثل مقرات األمم المتح

التخلص منه، فهناك تحديد حد    أما نسبًيا، فإجراء االنتخابات في مراكز البريد اإلسرائيلية مهين ويجب 
بحوالي   للمقترعين  له6,300أقصى  يحق  الذين  أن  مع  أه،  من  االقتراع  عشرات  م  من  أكثر  المدينة  ل 

 ألًفا.  150اآلالف خالًفا للمقترعين في ضواحي القدس والبالغ عددهم 
يق اإلسرائيليةوال  والتهديدات  اإلجراءات  بسبب  البريد  مراكز  في  الناخبين  معظم  القناعة  ترع  ولعدم   ،

وال أجانب وال مندوبين    راقبين ال محليينباالنتخاب في مراكز البريد من دون وجود لجنة االنتخابات وال م
 فلسطينية. عن القوائم، حيث تقوم إسرائيل بجمع أوراق االنتخاب وتسليمها إلى السلطة ال
وبعد  المنتصرة،  القدس  هبة  بعد  سيما  ال  الصيغة،  هذه  رفض  من  بد  باالعتراف    ال  األميركي  القرار 

ت إسرائيل  استكملت  أن  أوسلوبالقدس عاصمة إلسرائيل، وبعد  اتفاق  إسرائيلي  جاوز  قانون  إقرار  وبعد   ،
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اإل البريد  مراكز  في  االنتخاب  فصيغة  بالقدس،  فلسطينية  نشاطات  أي  يكرس  بمنع  الذي  هو  سرائيلية 
 رن.سيادة إسرائيل ويساهم بشكل أو بآخر في دعم صفقة الق 

 أسباب التأجيل مرتبة وفق األهمية 
واحدة، تجعل النتائج مضمونة وتغطي على    بات بقائمة وطنية أواًل: فشل الصفقة الثنائية بخوض االنتخا 

محمود  الرئيس  على  التوافق  من  تضمنته  وما  المشتركة،  في    القائمة  واحد  توافقي  كمرشح  عباس 
 االنتخابات الرئاسية. 

االنت  أن  بلة  الطين  بنسبة  وزاد  الناخبين  تسجيل  بدليل  جدية،  وصارت  مزحة  كانت  %، 93.3خابات 
قائمة منها    15نافسة حامية ويشتت الكثير من األصوات، خصوًصا أن  مة، ما سيجعل المقائ  36وترشيح  

قائمة وازن القدوة، تنتمي لحركة فتح، ومنها  ناصر  البرغوثي ورئاسة  بقيادة مروان  "الحرية"  قائمة  ة هي 
الذ  القائمة  األمر  األغلب  تكون على  ولن  األغلبية،  لن تحوز حتًما على  "فتح"  قائمة  يجعل  األولى،  ي 

التزام "الحرية" بدعم ترشح البرغوثي للرئاسة، في ظل أن كل االستطالعات الجادة تشير إلى    فضاًل عن
بغض النظر عن   فرصة كبيرة للفوز، ما سيحدث تغييًرا أشبه بالزلزال في الخارطة الفلسطينية،أنه يملك  

تع التشريعي  المجلس  سيكون  بحيث  قائمة  كل  عليها  ستحصل  التي  رئيالنسب  وهناك  جديد  ددًيا،  س 
هذه  سينتخب بعد شهرين إذا سارت األمور كما هو مخطط بعد االنتخابات التشريعية، وستكون "فتح" في  

مجبرة   وربما  األقل،  على  "حماس"  بموافقة  حكومة  تشكيل  على  مجبرة  نواب الحالة  مع  التعامل  على 
 فق مسبًقا. وفاق وطني كما اتقائمتي الحرية والمستقبل، خصوًصا إذا شكلت حكومة وحدة أو 

لفتح سأل   يؤكد ما أشرت إليه ما ذكره مصدر مطلع أن الرئيس في االجتماع قبل األخير للجنة المركزية
على   فتح  قائمة  هل ستحصل  األول،  الجواب:51سؤالين:  وكان  فأكثر؟  القوائم    %  وهل ستحصل  ال. 

 الفتحاوية األخرى على مقاعد معقولة؟ وكان الجواب: نعم.
% زائد 50رة كان الرئيس مصًرا إذا ُشكلت قائمة وطنية واحدة أن تكون حصة فتح  وحتى تكتمل الصو 

 واحد. 
قرار التحلل    بخوض االنتخابات بمراكز البريد اإلسرائيلية وثيق االرتباط بقرار العودة عن ثانًيا: التمسك  

يوم   اتخذ  الذي  االتفاقيات  ل17/11/2020من  القوى،  غالبية  ورفضته  اال،  نتخابات  كنها رضيت خوض 
استئناف   لضمان  بأوسلو  وإنما  البريد،  بمراكز  التمسك  ليست  إًذا،  فالمسألة،  أوسلو.  مسيرة  تحت سقف 

 المفاوضات.
 إجراء االنتخابات الفلسطينية اآلن.  ثالًثا: إن هناك توافق بين أطراف إقليمية ودولية على عدم

التي المحركات  العامل أن أحد  إلى هذا  الذي أعاد حركت قطار االنت  يضاف  بايدن،  خابات نجاح جو 
إلى   تنطلق  حتى  تحتاج  التي  السياسية  المسيرة  بإحياء  المفقود  متجددة األمل  شرعية  فلسطينية  سلطة 

ما الرفض األميركي إلجراء االنتخابات خشية من قيام    وأكثر "مرونة"، وجاء الرفض اإلسرائيلي وإلى حد 
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  ستشاراتمركز الزيتونة للدراسات واال              673                                           

ف ورئيس  تعددي  تشريعي  وهو  مجلس  جديد  ويجعله  لسطيني  الفلسطيني  العامل  يقوي  وهذا  األسر،  في 
الرضوخ لإلمالءات والشروط األميركية واإلس نفهم استخدام فزاعة  عصًيا على  السياق  رائيلية، وفي هذا 

احتماالت استئناف المفاوضات، خصوًصا مع اتضاح انشغال اإلدارة    فوز "حماس"، وهذا كله يقلل من
أزمة الحكم بإسرائيل، من خالل خوض انتخابات رابعة لم تحسم أمر    ت أخرى، واستمراراألميركية بملفا

اليم ثقل  تزايد  وسط  الحكومة،  الحكومة تشكيل  قدرة  من  يقلل  ما  الكنيست،  في  المتطرف  واليمين  ين 
 تقالية على إبداء أي مرونة، خصوًصا فيما يتعلق بإجراء االنتخابات في القدس.اإلسرائيلية االن 

 نتخابات؟ ذا بعد تأجيل اال ما
سياس  وخيمة  تداعيات  وللتأجيل  ذلك،  االدعاء خالف  تم  لو  حتى  مفتوًحا  التأجيل  سيكون  شك،  ية  بال 

وى السياسية، ال سيما القوائم  ووطنية وقانونية وديمقراطية، وسيسبب حالة من اإلحباط واليأس للشعب والق
وأ كبيرة،  جهوًدا  بذلت  والتي  فقيرة،  معظمها  جمعالتي  أموااًل  تخوض نفقت  كي  األنفس  بشق   تها 

رار والتجديد والتغيير، وهذا  االنتخابات، فلن تثق بالنظام السياسي بعد أن فقد شرعيته وقدرته على االستم 
المه والقوى  والسلطة  القيادة  بين  الهوة  والفلتان  سيزيد  الفوضى  باب  يفتح  قد  الذي  األمر  والشعب،  يمنة 

طراف الخارجية، لدرجة هددت بعض القوائم بنزع الشرعية  ثر لالحتالل واألاألمني، وخضوع السلطة أك
 مدني وتأسيس شرعية جديدة من القوائم المرشحة.  عن السلطة إذا تأجلت االنتخابات وإعالن عصيان

عزز الدعوات بأن ال انتخابات حتى إشعار آخر حتى لو تم االدعاء بعكس  كما أن تأجيل االنتخابات سي
بأن ال  ذلك، وسيعز  اآلراء  االحتالل،  ز  المهيمنة وتحت  والقوى  االنقسام  ونزيهة في ظل  انتخابات حرة 

حل دعوات  لترويج  مجااًل  بناء    ويعطي  وإعادة  الوطني  المجلس  النتخابات  األولوية  وإعطاء  السلطة 
 تى لدعوات تشكيل منظمة جديدة.المنظمة، وح

ركزي المختلف عليه، حتى تقلل من  جتماع للمجلس الموتحسًبا لذلك، يمكن أن تدعو اللجنة التنفيذية ال 
المشاركة، وهذا إن تم أمر خاطئ  الخسارة بمحاولة إقناع "حماس" والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية ب

ات في ظل رؤية وإستراتيجية جديدة ومقاومة فاعلة، وال يمكن  جًدا، فال بديل عن االنتخابات إال االنتخاب 
الوطني اللذين ال يعكسان التغييرات التي حصلت بعد تأسيس    ي وال حتى المجلس تفعيل المجلس المركز 

ال التي عّبرت عنها  وتلك  والجهاد،  لجان ومؤتمرات  "حماس"  التشكيالت من  والكثير من  الجديدة،  قوائم 
 بين فلسطينيي الخارج وتطالب بالمشاركة، وهي تلعب دوًرا فاعاًل ال يمكن تجاهله. وحراكات التي ظهرت 

التأجيل   أن  تمت كما  إذا  المهيمنة، خصوًصا  والقوى  للسلطة  ومصداقية  شرعية  من  تبقى  بما  سيمس 
ب وتغطيته  عليه  الحكومة  الموافقة  وتعديل  توسيع  أو  وطني  وفاق  أو  وحدة  حكومة  تشكيل  حول  وعود 

 وتخفيف أعباء الحكم في غزة. القائمة 
االن  إجراء  في  ترغب  فهي  حرج،  موقف  في  "حماس"  ذلكوهنا،  وتفضل  مضض،  تخابات  على  ولو   ،

ت أن تشارك في  ولكنها تخشى من التأجيل ومن االستحقاقات القادمة، كونها تعرف أنها مطالبة إذا أراد 
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عية، ويبدو أنها أبدت مرونة بالصفقة  الموافقة على شروط الربا  -في كل الحاالت    -الحكومة القادمة  
من "حماس"، بل شخصيات قريبة منها يمكن  ية أو حتى كوادر  الثنائية بأنها لن ترشح وزراء رموًزا قياد 

 أن تكون مقبولة دولًيا. 
، فاإلدارة األميركية بات موقفها واضًحا وضوح الشمس بأنها  وهذا ينطبق على أي حكومة ستشكل اآلن

  حكومة أو أي وزير فلسطيني قبل أو بعد إجراء االنتخابات ال يعترف بشروط اللجنة  لن تتعامل مع أي
أما الرباعية، وأعتق المتحدة وبريطانيا واالتحاد األوروبي كاتحاد،  ينسحب على األمم  الموقف  د أن هذا 

 تخرج بعض الدول عن هذا الموقف. كدول فيمكن أن 
نافستها الرئيسية "فتح"، وأن هذا يمكن أن يضعفها  كما سترى "حماس" بأن التأجيل يدل على ضعف م 

 حتها. أكثر وتأمل أن يصب ذلك في مصل
ياق، من الطبيعي أن تكون األولوية لدى الرئيس ترتيب حركة فتح على أساس إعادة فتح إلى  في هذا الس

ومراكز    بين القوائم  -على األرجح    -ية، وهذا مستبعد، ولكن من دونه سيتفاقم الصراع  صورتها األصل 
وات القائمة  ن السياسات واألد القوى المختلفة داخلها، خصوًصا الخلفاء المحتملين للرئيس، بعد اتضاح أ 

ت، وهذا صعب، واألحصنة القديمة ال تصلح، وال بد من تغييرها إذا كان ال مفر من اللجوء إلى االنتخابا
نافس ويفوز في أي انتخابات رئاسية  ال سيما أن الرئيس نفسه بحاجة إلى تغيير، فهو ال يستطيع أن ي

اتفق ضمن صفقة "التأجيل" على    إشعار آخر حتى لوقادمة، وهو سيميل إلى تأجيل االنتخابات حتى  
ر ما في قرار التأجيل أنه يضع  إجرائها بموعد محدد، فما الذي يضمن أن إسرائيل ستقبل بإجرائها؟ فأخط

 الفيتو بيد االحتالل. 
صراع الخالفة على مصراعيه، وهنا سيزيد في ظل تفاقم الضعف واالنقسام جراء  إن ما سبق يفتح أيًضا  

الخاالتأج التدخالت  تقرير  يل  التحكم في  قدرتها على  والدولية، وفي  واإلقليمية  والعربية  رجية اإلسرائيلية 
الحركة . وإذا تم اختيار سياسة العقوبات والفصل "للمارقين" من "فتح"، فهذا سيدخل  مصير الفلسطينيين

 في نفق مظلم ال أحد يعرف نهايته. 
وائق التي حالت دون إجرائها حالًيا، من حل  ال بد من حل الع  قبل الدعوة النتخابات فلسطينية جديدة،

بداًل من العودة إلى سياسة االنتظار للخالص  أزمة "فتح" على أسس وطنية وديمقراطية تعيد لفتح ألقها،  
كومة إسرائيلية مستقرة، وقبول أن تضع إدارة بايدن استئناف العملية  من الخارج، مثل انتظار تشكيل ح

ضم  ومتالسياسية  أولوياتها،  األميركية  ن  العالقات  وعودة  للسلطة،  األميركية  المساعدات  تقديم  ابعة 
السابقة طبيعتها  إلى  وترويضها    الفلسطينية  "حماس"  إضعاف  في  يساعد  ما  ترامب،  دونالد  عهد  قبل 

 أكثر.
التكرار، بأن االنتخابات يجب أن توضع في السياق كتبت وقل الفلسطيني    ت مراًرا وتكراًرا، وال أمل من 

ت ظل  حتى  وفي  االحتالل  تحت  وحدها  كانت  إذا  أنها  يعني  وهذا  نتائجها،  وتحترم  ونزيهة  حرة  كون 
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وغيا إناالنقسام  إلى  تقود  ال  واحد  وطني  ومشروع  الواحدة  الشاملة  الرزمة  وحل  واحدة  رؤية  هاء  ب 
 االنقسام، بل إلى تفاقمه وشرعنته. 

ئمة يعكس رغبة شعبنا الكاسحة إلجراء  قا  36بات وترشيح  صحيح أن إقبال شعبنا الطاغي على االنتخا
مراكزها بدعم خارجي، وهي تحاول منع  التغيير، ولكن األفراد والشرائح المسيطرة تخشى فقدان نفوذها و 

تتمكن من ذلك، ولكن التأجيل أتى لمنع  بداية عملية التغيير بانتخابات المجلس   التشريعي، ويجب أال 
 التغيير الممكن.

مل بإنقاذ القضية الوطنية واالقتصاد الوطني والحقوق والحريات، وإقامة حكم رشيد  يير الممكن هو األالتغ
خابات إذا سطيني عن جدارة تامة. أما العناصر والشرائح النافذة فلن تحترم نتائج االنتيستحقه الشعب الفل

 جاءت مخالفة لمصالحها، لذا ال بد من اليقظة والحركة في كل األحوال.
انطلق، وهو يمكن أن يكون محركها أساًسا، فلسطينًيا أو خارجًيا، وهو ال يمكن إيقافه  إن قطار التغيير  

بانتخابا النتائج أسرع وأفضل وأقل كلفة و أبًدا  من دون  ت أو من دونها، ولكن عبر االنتخابات ستكون 
 صراعات نأمل أال نصل إليها.

المستند  المقاومة  خيار  حضور  أن  أيًضا  وطنيوصحيح  مشروع  إلى  سيدفع    ة  كاملة  حقيقية  وشراكة 
شرعية من  أقوى  المقاومة  شرعية  الحالة  هذه  وفي  الوراء،  إلى  ولكن   باالنتخابات  االقتراع،  صندوق 

الشاملة، وإنما حفاًظا على الوضع القائم البائس    االنتخابات لم تؤجل من أجل المقاومة الشاملة أو غير 
 لًيا. لى أوسلو رغم تجاوزه إسرائيوع

الحفاظ على  إن الصراع   يريد  الشامل، ومن  التغيير  الممكن على طريق  التغيير  يريد  بين من  سيستمر 
السيئ، وم يقدر عليه يكتفي بلعن كل شيء  الوضع  الجذري مرة واحدة، وعندما ال  التغيير  من  ن يريد 

 . أجل تسجيل موقف للتاريخ. ولن يستطيع أحد إيقاف سنة الحياة وال عجلة التاريخ
 ...وللموضوع بقية

 27/4/2021مركز مسارات، رام هللا، 
 

 أنيس فوزي قاسمأ. د. ... أصحاب القوائم االنتخابية الفلسطينية
اسية الفلسطينية، فإن واجب  الخوض في مسائل ال قيمة وطنية لها، مثل االنتخابات التشريعية والرئ  قبل

ل  المقدس ونقدم  بيت  يقتضي أن نعانق أهلنا في  الوالء على جساالوفاء  آيات  رتهم وثباتهم في وجه هم 
هاب المستوطنين، وال  موجة المستوطنين. إنهم ينشغلون بواجبات وطنية مقدسة، مثل مقارعة االحتالل وإر 

دنى مرتبة منها أخالقيًا وسياسيًا وقانونيًا مثل ما يسمى  يلتفتون إلى مسائل أقل من المقاومة بكثير، بل أ
التشريعي يجر باالنتخابات  ما  إن  والرئاسية.  الديمقراطية«  ة  بـ"عرس  له  عالقة  ال  الشرقية  القدس  في  ي 

الفق انتشرت كنبات  التي  بالقوائم  ينشغلون في  الوهمي، وال  إنهم  الشتاء.  ع في جبال فلسطين في فصل 
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  ن قدس ويبعثون رسائل لكل ذوي الشأن من المقاطعة في رام هللا إلى خليج التطبيع، أ الواجب األهم واأل
الق يحرسون  أهال  فقط..  هناك  والمقاومة  المقاومة،  شعار  يرفعون  إنهم  والصالبة.  واإلقدام  بالدم  دس 
 مشتقاتها. ولتخسأ اتفاقيات أوسلو و 

الشعبية )خارج   الفلسطينية  البوصلة  كانت  يمّر زمن  لم  االتجاهات، كما هي عليه  ربما  القدس( مشتتة 
الرئاس األمر  تشتتًا  الوضع  زاد  وقد  اناآلن،  إلجراء  الرشيد  غير  والنتخاب ي  تشريعي،  لمجلس  تخابات 

أثر   ثم تركيب مجلس وطني حسب األهواء. وعلى  الساحة »رئيس دولة فلسطين« ومن  ذلك ازدحمت 
س( بالقوائم واالنقسامات والمزايدات والمراهنات، وكأن  الفلسطينية في داخل األرض المحتلة )باستثناء القد 

أننا لسنا في وضع احتالل عسكري، ولسنا مقيدي لصة وشأن داخلي بحت، وك األمر مسألة فلسطينية خا
للتنسيق   المذلة، ولسنا أسرى  باتفاقيات أوسلو  القيادة  اإلرادة  األمني مع االحتالل، والذي ما أن أعلنت 

 نه في العام الماضي، حتى هرعت إلى العودة إلى »حضن األم الرؤوم«. الفلسطينية تحللها م
منا  لمن  الموأنه  أن  المقيت  البؤس  تأجيل  ظر  الجدل حول  احتدام  في ظل  تشتتًا  يزداد  الفلسطيني  شهد 

ة، وإن التأجيل سوف يعمق االنقسام الفلسطيني ويؤدي إلى االنتخابات بمقولة، إن الظروف غير مالئم 
ر اإلحباط ويقود إلى الفوضى. وتشارك »حماس« في هذه الحملة غير المبررة، وهي أكث  ارتفاع منسوب 

ماسكًا، بعد أن أصيبت حركة فتح بانقسامات أفقية وطولية. وهذه األقوال جميعها  الفصائل الفلسطينية ت
مستسا غير  تسطيح  ويكتشف  فيها  اإلحباط.  منسوب  لخفض  كافية  تكن  لم  الماضية  األعوام  وكأن  غ، 

والموافقا االعتراض  حق  لها  فإسرائيل  خالصة،  فلسطينية  قضية  ليست  المسألة  أن  والواليات  لبعض  ة، 
ا مرشحها  المتحدة  لها  المتحدة  العربية  واإلمارات  و"التوصية«  و"التوجيه«  »االقتراح«  لها حق  ألمريكية 
برن األمنية  ولها  أجهزتها  من  جيوشًا  جّردت  األخرى  العربية  الدول  وبعض  لترتيب  امجها،  العميقة 

مسؤو  بعض  وأن  مقسمة،  »فتح«  حركة  وأصبحت  مقاسها،  على  الفلسطينية،  االنتخابات  السلطة  لي 
المقدسيين  للعرب  للسماح  إسرائيل  على  للضغط  األوروبية  الحكومات  مسؤولي  ببعض  يستغيثون 

مهلهل ومشرعة    النتخابات الفلسطينية. وهكذا تبدو الحالة الفلسطينية بائسة، وفي وضعبالتصويت في ا 
 نية. األبواب لكل من هّب ودب. والصورة بشكل عام ال تليق بالقضية الوط

القليل، أن أمر االنتخابات لمجلس تشريعي هو ليس إرادة فلسطينية، بل هو مرهون    وربما لم يلحظ إال
العسك الحاكم  وأجهز بإرادة  التشريعي ومشتقاته من حكومة ورئاسة  المجلس  اإلسرائيلي، ألن  أمنية،  ري  ة 

 أواًل في مفاوضات كامب   هي جميعها من مخلوقات سلطة الحكم الذاتي، الذي جاءت به إسرائيل كفكرة
إنك المرتفعة؟  الصوت  ونبرات  والتناحر،  والتسابق  االقتتال  ماذا  فعلى  أوسلو.  اتفاقيات  في  ثم  م  ديفيد، 

أو الرئاسة، أو األجهزة األمنية،    جميعًا أيها اإلخوة، من كان منكم داخل المجلس التشريعي أو الحكومة
ف قرية  في  واحدة  ماء  بئر  حفر  سلطة  تملكون  تستطيعون  ال  وال  بارتفاعات  لسطينية،  مدنكم  في  البناء 

سجيل أسماء أبنائكم، إاّل  وال تستطيعون ت  -محددة، ألنكم ال تملكون حق التخطيط ـ بموجب شروط أوسلو
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ون الوصول إلى المعابر إاّل بإرادة شرطي إسرائيلي. ولماذا عبر المسجل المدني اإلسرائيلي، وال تستطيع
األوداج، انتفاخ  ض  إذن  الصوت  نبرات  معركة وارتفاع  معمعان  في  جميعًا  وأنتم  بعضا،  بعضكم  د 

طلق السجان سراحكم، إنما تظلون داخل سجن  االنتخابات التشريعية، لستم أكثر من أسرى لالحتالل، ي 
يا أص أيل!  بيت  استراتيجية  أكبر من سجن  بكم عقد جلسات  الكرام، كان حرّيًا  االنتخابية  القوائم  حاب 

أو على األقل قضية الشيخ جراح، السيما في ظروف إقليمية ودولية   مستقبل القضية الوطنية،لمناقشة  
 تتغير على نحو عميق. 

كفلسطيني وعمليإننا  ربي(.  رحم  من  )إاّل  الرسمي  العربي  الغطاء  من  عراة  اآلن  نقف  التمدد  ين  ات 
هة إدارة  خباراتية، ونقف في مواجاإلسرائيلي داخل الوطن العربي بما في ذلك كل األجهزة األمنية واالست

اللثام  أمريكية كشفت عن وجهها، بعد أن كانت تداري خطواتها بقليل من االحتشام، وجاء ترامب وأماط  
لسطينية، إذ أنه لم يتراجع عن االعتراف كليًا، ثم جاء بايدن على خطى ترامب، في ما يتعلق بالقضية الف

( ذلك  ثمن  لوكال150بالقدس عاصمة إلسرائيل، ودفع  دوالر  مليون  القوائم  (  األونروا، وعلى أصحاب  ة 
ذاتها، السيما المدرسة  إمكانية عودة ترامب، أو من هو من  ( مليون 75وأنه حاز حوالي )  التمعن في 

وبقو  قائمة  العودة  إمكانية  أن  أي  نحن  صوتًا،  فماذا  مدرسته،  من  أي  أو  ترامب،  وعاد  فإذا صدف  ة. 
 فاعلون؟ 

ينخدع   ال  أن  بطروحات  يجب  القوائم  الحل ال أصحاب  هذا  أن  ذلك  الدولتين.  بأنه يطرح حل  بايدن، 
رت اإلدارات األمريكية في تمويل استعمار األراضي  يعني شيئًا، بل يظل حبرًا بدون ورق، طالما استم

الت وضمان  اإلدارات  المحتلة،  أن  ذلك  بدعة،  ليس  وهذا  جيرانها.  كل  على  »المطلق«  اإلسرائيلي  فوق 
الاألم منذ  المتعاقبة  ببقاء  ريكية  ليس  واستراتيجيًا  عميقًا  التزامًا  ملتزمة  ظلت  بايدن  حتى  ترومان  رئيس 

ب فقط،  وتمددها  األمريكيإسرائيل  اإلمبريالية  استراتيجية  إنها  جوارها.  على  وبسيطرتها  كذلك  للشرق ل  ة 
حفظ  ا أن وضع استراتيجيات لاألوسط. فماذا نحن فاعلون في هذا الصدد؟ يا أصحاب القوائم الكرام، ربم

من    الذات الفلسطينية من نكبات الدهر المحيقة بنا وبشعبنا وقضيتنا، هو أهم وأوفى بالمصالح الوطنية
ئًا. وأن اإليحاء بأن االنتخابات التشريعية  االنهماك في ترتيب قوائم ال تملك من القيمة والقّوة والسيطرة شي 

تال الفلسطيني لم ينشأ إال بحلول أوسلو، ذلك أن االنقسام واالقتسوف تنهي االنقسام هو خداع للذات،  
 وحماس. وداللة ذلك العودة إلى سجل المناكفات والمشاحنات بين فتح 

لسطيني هو الحل األسلم، إذ أنه يعفيكم  يا أصحاب القوائم، إن العودة إلى انتخابات المجلس الوطني الف
وا األوروبية  والدول  القناصل  استجداء  االحتالمن  وسلطة  انتخابات  ألمريكية  إجراء  إن  االستيطاني.  ل 

وإرادته، وخياره  الفلسطيني  الشعب  بسيادة  يتعلق  هو عمل  الشعب   لمجلس وطني  ينتخب من كل  وهو 
األرا )سكان  تقريبًا  ثلثه  من  وليس  يشكلون حوالي  الفلسطيني  والذين  فقط  المحتلة  إذا  40ضي  ولكن   %

لفلسط فلسطين  فلسطينيي  النساضفنا  تنخفض  الشتات  وحدة  ينيي  على  يؤكد  وهو  تقريبًا(  الثلث  إلى  به 
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دو  »رئيس  انتخاب  أريد  إذا  أنه  كما  واألرض،  والقضية  صحيحًا  الشعب  االنتخاب  يكون  فلسطين«  لة 
انتخ وليس  وشرعية،  ديمقراطية  التكنولوجيا وأكثر  إن  الشعب.  ثلث  قبل  من  للسلطة  اغتصابًا  يمثل  ابًا 

تخابات لمجلس وطني من ابناء الشعب الفلسطيني كافة في كل عذرًا ألحد من إجراء انالحديثة لم تترك  
حزم   إذا  ممكنة،  عملية  وأصبحت  وجوده  إلى أماكن  العودة  إن  أمرهم.  الشأن  وذوو  القوائم  أصحاب 

سطيني هي خشبة الخالص من هذه الفوضى غير الخالقة التي تعيشها القيادة انتخاب مجلس وطني فل
 حاليًا. 

 29/4/2021القدس العربي، لندن، 
 

 أ. د. محسن محمد صالح... تأجيل االنتخابات الفلسطينية واالرتهان إلرادة العدو
في  ق   كارثتان  ترتهن  متنفذة  سياسية  قيادة  وجود  أوالهما  الفلسطيني،  الوطني  ترتيب  العمل  ومسار  رارها 

االحتالل وتحديدًا  وخصومها،  أعدائها  بإرادة  الفلسطيني  وثانيتهما  البيت  معارضة   اإلسرائيلي،  وجود 
 فلسطينية ترتهن حركتها ومسارها السياسي بهذه القيادة العاجزة.

طينية، أقل في اجتماع ما ُسمي زورًا القيادة الفلس  2021نيسان/ أبريل    29س مساء  القرار الذي اتخذه عبا 
الفلسطين  للقوى  واحتقار  الفلسطيني،  لإلنسان  احتقار  أنه  فيه  يقال  لما  واحتقار  وفصائلها،  لتوافقات ية 

 يني.الوطنية ولمسار المصالحة، الذي أعطى بعض األمل للخروج ولو جزئيًا من حالة “التيه” الفلسط 
موضوع منع االنتخابات في القدس   لقد حذرنا سابقًا )كما حذر غيرنا( من احتمال استخدام عباس وفتح

لوطنية.. كما طالبنا سابقًا لهروب من االستحقاقات اكـ”قميص عثمان”، وكحق يراد به باطل، وكتبرير ل
فت أو  بعباس  ارتهانها  وعدم  الفلسطيني،  البيت  إصالح  لسير عملية  الفلسطينية  بضمانات  القيادة  أو  ح 

 انها. الحالية.. ولألسف فإن “مخاوفنا” كانت في مك
كة صهيونية عالمية  قيادة فلسطينية تقود مشروعًا في مواجهة كيان صهيوني غاصب، وفي مواجهة حر 

مة بقوى كبرى، وتتعامل مع منظومات دولية محكومة بمزاج خصومها.. اكتشفت أنها في مهمتها مدعو 
الفلسطيني، بحاجة إلى “إذن” من عدوها!! وعادت “إلى  العظيمة إلع قواعدها سالمة” ادة ترتيب البيت 

نياهو “هللا يطول  ني!! بانتظار موافقة نت لتجتر عجزها وقلة حيلتها.. ولتستكمل مسيرة “االستهبال” الفلسطي
 بعمره” بحسب عباس!! 

(، بالرغم مما كانت َتحفُّه من  2020كان مسار المصالحة الفلسطينية الذي بدأ قطاره الصيف الماضي )
المأزق الفلسطيني، خصوصًا مع وجود مؤشرات، بدت جدية لدى مصاعب وتخوفات، فرصًة للخروج من 

بأ وقتها،  في  تالكثيرين  في  ماضية  فتح  قيادة  بزمام  ن  تمسك  فتح  قيادة  وألن  الفلسطيني.  البيت  رتيب 
وتتمت الفلسطينية،  السلطة  وبقيادة  التحرير  وتبنيها  منظمة  موافقتها  فإن  والدولي؛  العربي  باالعتراف  ع 



 تقارير ومقاالت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  ستشاراتمركز الزيتونة للدراسات واال              679                                           

أسلم خ بدا  بطيء. لألمر  بسير  ولو  للهدف،  الوصول  سبيل  في  وأقل أضرارًا  تكلفة  وأقل  ريطة طريق، 
 ي توفر اإلرادة لدى فتح.نت مزيته األساسية هي فوكا

دو وعلى العالم، أما وقد  وبتضافر “اإلرادات” الفلسطينية كان يفترض أن ننجح في فرض إرادتنا على الع
المهيمن المستفرد؛ فقد أعادت الجميع إلى المربع األول.. تراجعت قيادة فتح، وأصرت على متابعة دورها  

الفلسطينوأصبحت قضيتنا هي في ا  ية من هكذا قيادة، كخط استراتيجي أساسي في مسار نتزاع إرادتنا 
 استنهاض عناصر قوتنا، وتحرير أرضنا. 

حالة التَّشظي    جموعة من العوامل لعبت دورها في قرار عباس تأجيل االنتخابات، أبرزها نحن ندرك أن م
وخشية   باسمها،  رئيسية  قوائم  ثالث  ونزول  فتح،  تعيشها حركة  و التي  قائمته  من خسارة  ارتفاع  عباس 

غوط  حظوظ حركة حماس بالفوز في االنتخابات باألغلبية النسبية، والرفض اإلسرائيلي لالنتخابات، وض
ماس. كما أن “الحماسة” األوروبية  عدد من البلدان العربية باتجاه وقف االنتخابات لخشيتها من فوز ح

كاذبة، ألنه  كانت حماسة  لالنتخابات  و األمريكية  أن عباس  معها طالما  جماعته سيجددون شرعيتهم،  ا 
الفلسطيني سيختار قيادة وطنية فعالة؛ ُتعبر عن إ رادته وليس عن إرادة  وهي ضدها طالما أن الشعب 

 القوى الدولية ورغباتها.
ل أ ن “يتجرع الكأس” ويؤجل االنتخابات، ويتعرض لحالة غضب شعبي فلسطيني  ويبدو أن عباس فضَّ

انته ومكانة فصيله الفلسطيني السياسية والشعبية؛ فهذا بالنسبة له  ضيف المزيد إلى تآكل مكعارم، وأن ي
ش وتجديد  حماس  فوز  تكرار  من  لحلفائه أفضل  وأرضى  القيادة،  كرسي  على  لبقائه  وأضمن  رعيتها، 

مساك  ومته.. وال بأس من تحمُّل “فشة ُخلق” فلسطينية ألسبوع أو أسبوعين؛ ثم يعود لإلوداعميه ومنظ
 بالزمام. 
لبطولي ألهلنا وشعبنا في القدس في األيام الماضية، ومواجهات باب العمود وغيرها، أثبتت أن  األداء ا

نتزاعًا، وأن ترتيب  ليست في أخذ “إذن” من االحتالل بالتصويت في القدس، وأن الحق ينتزع امشكلتنا  
الع مع  ومواجهة  اشتباك  حالة  منه  جزء  في  هو  الفلسطيني  ولو  البيت  إرادات.  وصراع  القيادة دو،  أن 

رت على نهجها  الفلسطينية الحالية تملك الحد األدنى من اإلرادة اللتقطت الرسالة المقدسية.. ولكنها أص
انطالق وطني حق  حالة  وكل  مقاوم،  نضالي  فعل  تعطيل كل  وإحباط ألي  في  إفشال  أداة  وظلَّت  يقي، 

 مسارات حقيقية للخروج من المأزق.
ن تحول قضية االنتخابات في القدس إلى قضية وطنية، وتستدعي القوى  ن القيادة الفلسطينية أكان بإمكا 

لمناقشة سبل الفلسطينية،  تلقى    والفصائل  إلى حالة تصعيد وطني  لها  ُتحوِّ وأن  االحتالل،  فرضها على 
القدس أن يخوضوا عربيًا ودوليًا، ألنه مرتبط بإنفاذ حّق طبيعي. وكان بإمكان أهلنا األبطال في    دعماً 

أن  تجربة   فضلت  القيادة  هذه  ولكن  والتجمعات..  والكنائس  المساجد  في  المناسبة  باآلليات  االنتخابات 
 عجزها وخوارها.. وأن تخذل شعبها.   تنسجم مع
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رار عادي، ألنه ضرب منظومًتي الثقة والمصداقية التي ُيبنى على  ليس قرار تأجيل االنتخابات مجرد ق
ي، وألنه ضّيع إلى أجل مسمى “فرصة تاريخية” في حسابات  ة ترتيب للبيت الفلسطين أساسهما أي إعاد 

و  بقوة  أقبلوا  الذين  الفلسطينيين،  من  فتح  الكثير  أعادت  لقد  التجربة.  هذه  في  لإلسهام  وانفتاح  إخالص 
ال الوضع  أثماعباس  ستدفع  آجاًل  أم  عاجاًل  أنها  ويبدو  المزمنة..  التاريخية  أزمته  إلى  هذه فلسطيني  ن 
 طيل.األزمة وهذا التع

وبين   عباس(  )فتح  الفصيل  أو  الحزب  مصالح  بين  التفريق  في  الحالية  الفلسطينية  القيادة  فشلت  لقد 
ن حسابات ومعطيات المشروع المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وفي التفريق بين حسابات الفصيل وبي 

مؤسسات   بين  التفريق  في  فشلت  كما  الفلسطيني..  االوطني  المؤسسات  وبين  للشعب  الفصيل  لوطنية 
وقيادت فتح  تعيشها  التي  “التماهي”  من  الحالة  هذه  قراره.  وتصنع  ُتمثله  التي  تجعل  الفلسطيني  ها.. 

بحسا الكبرى مرتهنة  واستحقاقاته  الفلسطيني  الوطني  يخشى من مجرد  المشروع  فلسطيني..  بات فصيل 
فلسطينية.. ال شعبيًا وال نضاليًا وال  يمثل حالة الغالبية ال  استحقاق انتخابي؛ وهو يعلم تمامًا أنه لم يعد 

 سياسيًا.
الغطاء عن عباس وقراره وفي م أبريل   29قاطعة اجتماع الخميس  كان موقف حماس في رفع  نيسان/ 

رادة الشعبية الفلسطينية، ومنسجمًا مع باقي الفصائل والقوائم الفلسطينية.  موفقًا، وكان منحازًا لإل  2021
قراركما   في رفض  موقفها  ترتيب   كان  في  الجدية  المسيرة  ومع  ذاتها  مع  منسجمًا  بعد صدوره  عباس 

 البيت الفلسطيني. 
يلها إلى طاقة  م القوى الفلسطينية فرصة جديدة، لتجاوز مجرد حالة الغضب الشعبي وتحو واآلن يتوافر أما

الشعب باتجاه تشكيل جبهة وطنية موسعة تفرض اإلرادة  بناءة،  الفلسطينية الحقيقيةفعالة  الداخل   ية  في 
. من حيث  والخارج، وال ترتهن لمزاج عباس وفريقه. كما أن هذه التجربة ال يجب أن تمر مرور الكرام.

ا والبنى  واآلليات  الشروط  كافة  وإعداد  دراستها  األقل(  البيت  )على  ترتيب  إلعادة  الالزمة  لتحتية 
باالحتالل، والبدء بمنظمة التحرير    الفلسطيني وعدم ارتهانهالفلسطيني؛ وعلى رأس ذلك استقاللية القرار  

لة في مواجهة االحتالل، والتوافق على والمجلس الوطني، والتوافق على البرنامج السياسي في إدارة المرح
اال المرحلة  تدير  بشخٍص قيادة مرحلية  الفلسطيني  البيت  وترتيب  اإلصالح  مسار  ارتهان  وعدم  نتقالية، 

 يل ُمعيَّن. معيَّن أو فص
 30/4/2021، "21 عربي"موقع 
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 فراس أبو هالل ... الحقائق التي يكشفها قرار تأجيل االنتخابات الفلسطينية 
"إ  يمثل التشريعية،  االنتخابات  تأجيل  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  إسرائيل  إعالن  موافقة  حين  لى 

يم جديدة  مرحلة  المحتلة"  القدس  في  االنتخابات  إجراء  الن على  انطالقا  تكون  أن  أعمق، كن  قسامات 
الم أحسنت  إذا  الفلسطيني،  الوطني  المشروع  في  تحول  نقطة  تكون  أن  يمكن  بالمقابل  كونات ولكنها 

يتوقف عن أوهام برنامجه السياسي  الوطنية التعامل معها، وإذا )ونضع تحتها ألف خط( قرر عباس أن  
 الذي ثبت فشله.

تحدث عنها كثيرون عند اتفاق حركتي حماس   إعالن عباس عدة حقائق، تثبت التفاعالت الفلسطينية بعد 
المية، ولكن التأجيل يجعل هذه الحقائق  وفتح على االنتخابات، وكانت مثار جدل كبير في الساحة اإلع

 نها باختصار صارت واقعا وليس مجرد تحليالت أو تكهنات.أكثر وضوحا، وأكثر مصداقية، أل 
أن هي  الحقائق  هذه  سب  أولى  تكون  لن  روج  االنتخابات  كما  االنقسام  وإنهاء  الفلسطينيين  وحدة  في  با 

النقسامات عند إعالن إجرائها وكذلك عند تأجيلها!  داعموها، بل على العكس تماما، فقد كانت سببا في ا
إلج النية  إعالن  حولها،  مع  كبيرا  جدال  الفلسطينية  الساحة  شهدت  لها،  التحضير  وبدء  االنتخابات  راء 

دي الفصيل الواحد، وانقسمت حركة فتح إلى ثالث قوائم، وهكذا أصبحت  ظهرت الخالفات داخل مؤيو 
 من أن تكون عامال للوحدة.االنتخابات عامال لالنقسام بدال 

تسبب هذا اإلعالن في عودة التراشق اإلعالمي وخصوصا    أما عند اإلعالن عن تأجيل االنتخابات، فقد 
يين عموما في الساحة الفلسطينية. اتهمت حماس  ا شملت الفاعلين السياسبين حركتي حماس فتح، ولكنه

ه أدرك أن حركته لن تحصل على األغلبية،  وفصائل وقوائم أخرى محمود عباس بإلغاء االنتخابات ألن
ين أحدهما لمحمد دحالن واألخرى لناصر القدوة ومروان البرغوثي، وهذا في ظل تشكيل قائمتين فتحاويت

محق   االاتهام  مواجهة  ألن  شك،  وليس بال  ومناكفته  عليه  المعادلة  بفرض  يكون  القدس  في  حتالل 
االنتخابات ليست في صالح حركة فتح فلجأ لهذا الخيار  بالتراجع، ولكن من الواضح أن عباس أدرك أن  

بالمقاب معني المريح.  غير  بأنها  حماس  رأسها  وعلى  التأجيل  انتقدت  التي  القوائم  فتح  حركة  اتهمت  ة  ل 
ت وبهذا  القدس،  الساحة  بقضية  في  والتصدعات  التراشق  من  جديد  لفصل  االنتخابات  موضوع  حول 

 السياسية الفلسطينية. 
يمكن أن تكون حال  ق التي يكشفها ويؤكدها قرار عباس هي أن االنتخابات تحت االحتالل ال ثاني الحقائ 

نه يستطيع أن  يتدخل بتزوير مباشر ولكألي أزمة، وال يمكن أن تكون نزيهة بالكامل، فاالحتالل قد ال  
مؤتمرات    يؤثر في المعادلة من خالل سيطرته على األمن، فيعتقل من يريد ويبقي من يريد، وقد يمنع

التي   األطراف  نشاطات  ويتيح  يفضله  ال  الذي  للفصيل  في  انتخابية  االنتخابات  يمنع  وقد  يفضلها، 
ف الذي يريد خدمته جماهيريا  دم "هدايا" سياسية للطر ، وقد يق-كما حصل في القدس -المنطقة التي يريد  



 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور ملف المصالحة واالنتخابات الفلسطينية
 

 682                 الزيتونة للدراسات واالستشاراتمركز  مركز 

رد تأكيد لحقيقة معلومة وهي  لزيادة حظوظه في االنتخابات. إن منع االنتخابات في القدس ما هو إال مج
 مل تحت االحتالل، إال إذا كانت في خدمة مصالحه. استحالة أن تكون االنتخابات حرة بشكل كا

القر  يكشفها  التي  الحقائق  المصاثالث  مسار  عبثية  هي  التي  ار  بمقاربته  وفتح  بين حركتي حماس  لحة 
عام   منذ  الحركتان  عليها  االنتخاب2007سارت  على  ركز  والذي  اإلجرائية  ،  الترتيبات  من  وغيرها  ات 

بد  الفلسطينية،  السلطة  عمل  وهما: لتسيير  استراتيجية  واألكثر  األهم  المحورين  على  التركيز  من  ال 
ني، وآلية اتخاذ القرارات االستراتيجية لهذا المشروع. لم يكن للمشروع الوطني الفلسطي البرنامج السياسي  

التفاه ورقة  في  حاضرين  المحوران  لالتفاق  هذان  تأطيرا  وضعت  التي  وفتح  حماس  حركتي  بين  مات 
بدا كأنه "ر بينهما على االنت بند  الورقة سوى مرة واحدة في  "االحتالل" في  يذكر اسم  لم  بل  فع  خابات، 

 وصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى االحتالل".عتب" أكد على "رفع ت
الخ هذا  عباس  قرار  القرار  يظهر  اتخذ  هو  فمن جهة  عملي،  بشكل  المصالحة  مسار  في  الجوهري  لل 

ى فقد أعلن  ردا بدون مشاركة الفصائل الفلسطينية ولمصلحة فتحاوية كما هو واضح، ومن جهة أخر منف
تعبير "مشّفر"  في إطار قرا الدولية"، وهو  "تلتزم باالتفاقيات  التأجيل عن تشكيل حكومة وحدة وطنية  ر 

ال "شروط  تمخضعن  التي  الحكومة  عن  العقوبات  لرفع  شرطا  كانت  التي  الدولية"  عنها  رباعية  ت 
ستحمل  2006انتخابات   فإنها  عقدت  إذا  الجديدة  االنتخابات  أن  يعني  وهذا  االنقسام  ،  سيناريو  نفس 

بات و  أنه  يبدو  أمر  وهو  باألغلبية  فتح  فازت  رذا  إال  اللهم  الماضية،  االنتخابات  تبع  الذي  الحصار 
 يال!! مستح

لندرك أن االنتخابات تحت سقف   لقرار عباس األخير  يزيد  لم نكن بحاجة  أوسلو هي خيار عبثي لن 
القرا لهذا  بحاجة  نكن  ولم  والتيه،  االنقسام  من  اسوى  مسار  خلل  من  لنتأكد  بين  ر  الثنائية  لمفاوضات 

ى لتفرض على فتح  حماس وفتح، ولكن القرار قد يمثل فرصة لحركة حماس والفصائل الفلسطينية األخر 
مصالحة على أساس االشتباك مع االحتالل وفق والسلطة ورئيسهما محمود عباس خيارا وطنيا يتمثل بال

 نظمة التحرير قبل انتخابات السلطة. ، واالتفاق على إصالح مما تتيحه الظروف الوطنية واإلقليمية
برنامجه السياسي الذي ثبت   قد يكون هذا الخيار صعبا بسبب تعطيل عباس ألي اتفاق حقيقي خارج

يعزل هذا البرنامج، وقد يشكل انطالقة التفاقات وتحالفات  عاما، ولكنه على األقل    30فشله ألكثر من  
أوس نفق  خارج  مقاومة  فلسطينية  قاعدة  وعلى  ثمنه  لو،  احتالال  بمنحه  االستمرار  من  بدال  االحتالل، 

 صفر!
 2/5/2021، "21موقع "عربي 
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  ستشاراتمركز الزيتونة للدراسات واال              683                                           

 صيامعبد الحميد ... ل إلجراء االنتخابات في القدس انتهاك للقانون الدولياستئذان إسرائي
ا الكيان  سلطات  من  بطلب  تتقدم  أن  الفلسطينية  السلطة  من  نتوقعه  كنا  ما  العنصري  آخر  لصهيوني 

 لها بإجراء االنتخابات في القدس الشرقية. وفي هذا الطلب الغريب رزمة من الخطايا:  للسماح
ة. إنه اختراق  يعني، بدون لف وال مواربة، اعترافا بسيادة إسرائيل على القدس الشرقيإن هذا الطلب    –

بالقدس. إن هذ  المتعلقة  للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن  ة القرن  ا نوع من االعتراف بصفقفاضح 
صمة  بأن القدس عا  2017ديسمبر    كانون األول/  6واعتراف بقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم  

 إسرائيل الموحدة.
. فما معنى تقديمه هذه المرة والسلطة تعرف  2006ام  وال ع  1996لم يقدم مثل هذا الطلب ال في عام    –

ض؟ وكيف سيمنحون سلطة رام هللا مثل هذا  لن يعطي مثل هذا التفويأن الكيان الصهيوني العنصري  
يدات المتطرفين على الجهة التي  التفويض الذي لو حدث سيتحول إلى قضية رأي عام وموضوعا لمزا

 ومة أو تجريم الجهة المفوضة؟ منحت التفويض وقد يؤدي إلى سقوط الحك
مثل  – تمنح  لن  إسرائيل  أن  تعرف  الفلسطينية  وض  السلطة  ولذلك  التفويض،  إلجراء  هذا  شرطا  عته 

تجري بعيدا عما    االنتخابات ليكون مخرج طوارئ للهروب من استحقاق االنتخابات إذا ما تأكد أن رياحها
 تشتهي سفنها.

في المئة من المقدسيين يؤيدون االنتخابات، ومع هذا تضع   94استطالعات الرأي في القدس تقول إن    –
رمي بآراء الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة في سلة  عدو الشعب الفلسطيني وتالسلطة القرار في يد  

 المهمالت. 
زما  – في  االنتخابات  أن  تعرف  فالتطبيقات  السلطة  البسيطة.  التكنولوجية  بالطرق  تجري  أن  يمكن  ننا 

وجمع    ية أصبحت متاحة للجميع ويمكن استغاللها في استطالعات الرأي، والتواصل مع الناسالتكنولوج
العرائض والبيانات وعقد االنتخابات سواء الختيار رئيس بلدية أو محافظ أو مجلس نواب التواقيع وتوقيع  

 أو رئيس. 
ما عن االحتالل حيث إننا  األولى بالرئيس أن يعلن أننا سنجري االنتخابات في القدس الشرقية رغ  كان  –

فلسطين التي اعترف    بأن القدس جزء من دولة  ال نحتاج إذنا من أحد فكل قرارات الشرعية الدولية تقر 
يلقي خطابا  دولة ومنحت عضوية دولة مراقب. وكان بإمكان الرئيس أن    140من قبل    2012بها عام  

تالل والمشاركة الشاملة كنوع من النضال  موجها ألبناء المدينة يحضهم على التصويت وتحدي قيود االح
 تقرير »هيومان رايتس ووتش« األخير. األبرتهايد كما وصفها  للتمسك بالهوية الوطنية ورفض قيود دولة
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 وضع القدس في القانون الدولي 
 جهات البراقأوال: موقف عصبة األمم إثر موا
يام الميليشيات الصهيوينة بالتظاهر أمام  إثر ق1929 أغسطس    آب/   15بعد المواجهات التي اندلعت يوم  

ت استفزازية  شعارت  رافعين  البراق  وهاتفحائط  الحائط  ملكية  إلى  دعي  أدت  حائطنا«  الحائط  »هذا  ين 
وجرح    133استشهاد   وجرح    116ومقتل    339فلسطينيًا  نحو  واعتقا  232يهوديا  حكم    900ل  فلسطيني 

 م: محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي يوم منهم ونفذ فعليًا في ثالثة ه  27باإلعدام على 
الحكوم1930يونيو    حزيران/  17 شكلت  للتح.  لجنة  البريطانية  الحكومة  ة  الثالثة:  األطراف  مع  قيق 

 والعرب واليهود، سميت باسم لجنة »شو« نسبة إلى رئيسها.
د للمسلمين وحدهم نة بعد االستماع لمداخالت األطراف وحججهم أن »ملكية حائط البراق تعو أقرت اللج

بحق اليهود    لغربي« كما أقرت اللجنةوأنه وقف إسالمي لكونه جزءا ال يتجزأ من حائط الحرم الشريف ا
واز المظاهرات  في »الصالة الفردية« بدون أن يعني ذلك حقا عينيًا في الحائط. بينما بتت اللجنة بعدم ج

اللجنة إلى أن سبب قرب الحائط أو النفخ في البوق. وبقي الوضع هكذا حتى ق رار التقسيم. وخلصت 
الفلسطينية وتجريد مرار الهجرة اليهودية و االضطرابات هو تخوف السكان العرب من است شراء األرض 

 لسطين. العديد من الفلسطينيين من أراضيهم، ودعت إلى تقليص حجم الهجرة إلى ف
 1947ثانيا: قرار التقسيم 

بعد الحديث عن قيام دولتين    1947نوفمبر    تشرين الثاني/  29اريخ  الصادر بت   181نص قرار التقسيم رقم  
ع لنظام دولي تديره األمم المتحدة عن طريق مجلس الوصاية. س »كيانًا منفصاًل« تخضعلى اعتبار القد 

ينة نيابة عن األمم المتحدة لمدة عشر سنوات، على تعيين  وسيقوم مجلس الوصاية، المكلف بإدارة المد 
قدسة  ن إداريين؛ وتجريد المدينة من السالح وإنشاء قوة شرطة خاصة لحماية األماكن الممحافظ وموظفي 

والمواقع بالتقادم    والمباني  ما زال ساريا وال يموت  القرار  هذا  وللعلم فإن  الخصوص.  الدينية على وجه 
إنه اعتراف    .1967حزيران/يونيو    5يتعامل مع، ويعترف بإسرائيل داخل حدود ما قبل    حتى لو أن العالم

 . Du Jure»باألمر الواقع« وليس اعترافا قانونيا 
 س س األمن المتعلقة بالقدثالثا: قرارات مجل

قامت السلطات اإلسرائيلية باإلعالن عن توحيد القدس تحت    1967يونيو عام    على إثر حرب حزيران/
االسي المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  من  دولي  رد  أول  كان  اإلسرائيلة.  طارئة  ادة  جسلة  عقدت  لتي 

القرار   ع  تموز/  4بتاريخ    2253واعتمدت  على  أكد  الذي  إسرائيليوليو  أنشطة  شرعية  المدينة    دم  في 
القرار   به  بإلغائها ولحق  ب  2254وطالب  التزامها  لعدم  إسرائيل  يدين  الذي  أيام  السابق  بعد عشرة  القرار 

 ي تعمل على تغيير معالم المدينة.وطالبها مرة أخرى أن تلغي كافة األنشطة وخاصة تلك الت
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يم استعراض عسكري في  تطالب إسرائيل بعدم تنظ مجلس األمن من جهته أصدر مجموعة من القرارات  
ثم أصدر المجلس    (.267و  252و  252و  250يونيو )القرارات    المدينة في الذكرى األولى لحرب حزيران/

ة حرق المسجد األقصى الذي نص على حماية  ( على إثر قيام متطرف يهودي بمحاول1969) 271القرار 
( فقد  1971)  298مدينة. أما القرار  عمل على تغيير معالم الالحرم الشريف ووقف كافة األنشطة التي ت

فة اإلجراءات اإلدارية والتشريعية التي  كان حادا أكثر في انتقاده للممارسات اإلسرائيلية حيث أكد »أن كا
مثل التحويالت العقارية ومصادرة األراضي غير شرعية« كما دعا القرار   قامت بها إسرائيل في المدينة

التي تحاول تغيير تركيبة المدينة السكانية. بعد توقيع اتفاقية كامب    افة األنشطة واإلجراءات إلى وقف ك
رسميا ضم المدينة واعتبار الضم جزءا من القانون األساسي    1980ام  ديفيد مع مصر أعلنت إسرائيل ع

قرارات ترفض ي ال يلغى إال بتوفير ثلثي أعضاء الكنيست. أصدر مجلس األمن بعدها مجموعة من الالذ 
م  الضم  القرار  هذا  بينها  التشريعية  1980)  476ن  واألعمال  اإلجراءات  »جميع  أن  مجددا  أكد  الذي   )

انوني وتشكل خرقا اتخذتها إسرائيل والرامية إلى تغيير معالم المدينة ليس لها أي سند قواإلدارية التي  
جراءات التي تعمل  أكد القرار أن »كافة اإلفاضحا التفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين« كما  

إجر  هي  والتاريخي  والسكاني  الجغرافي  ووضعها  الشريف  القدس  مدينة  معالم  تغيير  باطلة  على  اءات 
رقم   األهم  القرار  هذا  وتبع  إلغاؤها«.  ويجب  األساسي  1980)  478أصال  القانون  سن  شجب  الذي   )

للقانون الدولي وال قيمة قانونية له  رائيل واعتبره انتهاكا  اإلسرائيلي الذي أعلن ضم القدس الموحدة إلى إس
فارات بالقدس نقلها خارج المدينة.  وطالب جميع الدول عدم االعتراف به وطلب من الدول التي لديها س

ضد قرار  2017ديسمبر  كانون األول/ 18رار الذي وضع للتصويت يوم وهذا القرار استند إليه مشروع الق
صوتا إيجابيا إال من صوت سفيرة ترامب،    14وحصل على    بالقدس عاصمة إلسرائيل  ترامب االعتراف

أعي لكن  الفيتو.  باستخدام  به  أطاحت  هيلي،  على عدم شرعية  نيكي  التركيز  مع  القرار  د طرح مشروع 
ة بعد قرار إدار   2016ديسمبر    كانون األول/  23بما فيها القدس الشرقية واعتمد يوم  االستيطان اإلسرائيلي  

 وعدم استخدام الفيتو.  "متناعا"أوباما بالتصويت بـ
 رابعا: قرارات اليونسكو حول القدس
 ة والعلم والثقافة »يونسكو« العديد من القرارات خالل تاريخها الطويل اعتمدت منظمة األمم المتحدة للتربي

ال تمنح  المتحدة  لألمم  تابعة  منظمة  أول  اليونسكو  وكانت  والقدس.  بفلسطين  الكاملة  تتعلق  عضوية 
بينما    107حيث صوتت    2011سبتمبر    أيلول/  23يوم  لفلسطين   فلسطين،  قبول عضوية  دولة لصالح 
 دولة بامتناع. 52وصوتت  14عارضته 

تشرين    12ي نفس العام قرارا تاريخيا في  واتخذت ف  2016ضمت اليونسكو القدس للتراث العالمي عام  
ع  2016أكتوبر    األول/ دول  سبع  به  ولبتقدمت  ومصر  الجزائر  وقطر ربية،  وعمان  والمغرب  نان 

وق  فقط.  اإلسالمي  للوقف  المقدسة  المناطق  بتبعية  باالعتراف  يطالب  عليه  والسودان،  التصويت  تم  د 
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الدول األعضاء وأصب  يوم  نهائيًا واعتمد من قبل غالبية  المفعول  الشهر. والقرار    18ح ساري  من نفس 
ب أبعد  التفاصيل  من  كثيرًا  ايحتوي  الحرم  اعتبار  من  األقصى  كثير  للمسجد  الغربي  والحائط  لشريف 

ل والحصار المضروب على غزة  مقدسات إسالمية فقط، بل يتجاوز ذلك للحديث عن ممارسات االحتال
اعتمدت اليونسكو    2017ليونسكو وتنفيذ توصياتها. وفي عام  وتهديد التراث ورفض إسرائيل التعاون مع ا

القدس   أن  يعتبر  سياد قرارا  ويرفض  محتلة  وفي  مدينة  عليها.  إسرائيل  أدرجت   2017تموز/يوليو    7ة 
اإلبراه  والحرم  الخليل  في  القديمة  المدينة  الذي اليونسكو  القرار  وهو  العالمي،  التراث  قائمة  يمي ضمن 

 أخرى عن التصويت.  6دول رفضها، وامتنعت  3نة التراث العالمي، فيما أبدت دولة في لج 12أيدته 
 2021/ 2/5العربي، لندن، القدس 

 
 هاني المصري م... حكاية االنتخابات من طقطق إلى السالم عليك

 القدس؟ هل حًقا تم تأجيل االنتخابات من أجل 
اإلسرا الرفض  إّن  القول  من  بد  ال  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  كان  قبل  بالقدس  االنتخابات  ئيلي إلجراء 

 ى اإلطالق. متوقًعا من الكل الفلسطيني وليس مفاجًئا عل 
عن   إلى  لإلجابة  نعود  االنتخابات،  15/12/2020السؤال،  قانون  بتعديل  الشعب  حزب  طالب  عندما   ،

إج  عدد  بحيث تضاف صالحية  وتحديد  المركزية،  االنتخابات  لجنة  إلى  القدس  في  االنتخابات  من  راء 
إجرائها، على  إسرائيل  موافقة  لعدم  تحسًبا  المدينة،  أحياء  في  االقتراع  عزم    مراكز  إلى  إشارة  في 

التي  الفل الفلسطينية  الدولة  وتجسيد  الذاتي،  الحكم  سلطة  ذلك  في  بما  أوسلو،  تجاوز  على  سطينيين 
 دولة. 140ا اعترفت به

 لعام مع تأجيل االنتخابات!ولم يتم األخذ باقتراح حزب الشعب، ومع ذلك صّوت أمينه ا
بال وطالبت  تكررت  التي  االقتراحات  بكل  يؤخذ  لم  بالقول  كذلك  البدائل  عن  موجودة،  بحث  البدائل  إن 

ا في  بالقدس  االنتخابات  ورقة  جعل  منه  قصد  بالبدائل  الحسم  عدم  إن  الحًقا  يمكن  وتبّين  حتى  لجيبة 
 استخدامها إذا لزم األمر ... وهكذا ما كان.

م أنه إذا القاهرة في شباط الماضي، ُطرح موضوع االنتخابات في القدس، وكان االنطباع العا   وفي حوار
توافق إسر  المادة  لم  قانون االنتخابات في  بدائل يسمح  فيها،    115ائيل على إجرائها، فهناك  البحث  في 
ير قبل أيام من  لجنة االنتخابات في شهر كانون الثاني الماضي، وكذلك في بيانها األخ  وهذا ما أكدته

تنفيذ أية بدائل تتفتأجيل االنتخابات إلى أجل غير مسمى، حين أكدت استعدادها للبحث   ق عليها  في 
 الفصائل. 

القدس في الصدارة، بحكم أن االتفاق والرهان كان   لم يكن موضوع  ُمنصبًّا على  وحتى تكتمل الصورة 
 خابات بمراحلها الثالث.الصفقة المعقودة بين حركتي فتح وحماس، التي تشمل االنت
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في   وال  شباط  في  ال  البدائل،  على  الفصائل  تتفق  لم  أنولكن  بحجة  نيسان،  أو  الرسمي   آذار  الرد 
ات بمجملها،  اإلسرائيلي لم يصل رغم إرسال إسرائيل إشارات عديدة تدل على أنها ترفض إجراء االنتخاب 

شالها، لدرجة أنها أبلغت قناصل عدد من  وليس فقط في القدس، ولكنها ال تريد أن تتحمل مسؤولية إف
 إجراء االنتخابات في القدس.أنها لم ترفض ولم تقبل الدول األوروبية في أواخر نيسان الماضي 

بحث في كيفية حل مسألة إجراء وبداًل من أن تدعو القيادة الفلسطينية الفصائل والقوائم إلى اجتماع لل
ف أو  البداية،  منذ  القدس  في  الرفض االنتخابات  اتضح  عندما  عاجل  اجتماع  إلى  والدعوة  بعد  يما 

انفرادي، وبعيًدا عن اإلجماع الوطني، وأخذت تهيئ تأجيل االنتخابات بشكل  اإلسرائيلي؛ اتخذت قرارها ب 
 المسرح إلخراج هذا القرار. 

صالحيا  من  ليست  مختلف طبًعا،  أفاد  كما  االنتخابات  تأجيل  المقاطعة،  اجتماع  وال  الرئيس،  ت 
جاهزيتهاال على  أصرت  التي  االنتخابات  لجنة  صالحيات  من  األمر  هذا  وإنما  في    قانونيين،  للبحث 

 البدائل.
االنتخابية،  وأح الدعاية  بدء  اقتراب  عشية  األخيرة  األيام  في  نشاطها  زادت  أوروبا  أن  أيًضا  القيادة  رج 

تتحمل إسرائيل المسؤولية مع   أكدت ضرورة إجراء االنتخابات وعدم تأجيلها حتى اللحظات األخيرة، لكيو 
صلة حث إسرائيل على  إلى أقصاه، وتعهدت بموابدء الدعاية االنتخابية، ليصل الضغط على إسرائيل  

الفلسطينيين عن بدائل إذا   استمرت إسرائيل في  االلتزام ببروتوكول االنتخابات في أوسلو، وأيدت بحث 
بفكر  القيادة  تأخذ  أن  كادت  وفعاًل،  الفعلي.  أسبوعين،  رفضها  أو  ألسبوع  التأجيل  قرار  اتخاذ  تأجيل  ة 

حقيقي للتأجيل، وخشية من أن قوة الدفع أن القدس ليست السبب الولكنها صرفت األنظار عنه بحكم  
اتخاذ قر  الدعاية االنتخابية سُتصعب  الشروع في  بعد  المصاريف والجهود  المتولدة  التأجيل، ولتجنب  ار 

 مواجهة مع االحتالل. التي ستبذل، إضافة إلى تجنب ال
فيه أن تقدر في  ائيل، ولكن من المشكوك  بالتأكيد، كان بمقدور أوروبا أن تمارس ضغًطا أكبر على إسر 

موقفها من خال تغيير  على  إسرائيل  إجبار  على  دولها،  بين  والخالفات  بها  يربطها  ما  استخدام  ظل  ل 
وروبي، أو تحميله أكثر ما يحتمل، أمر يجانبه  األوراق التي تملكها، وبالتالي فإن الرهان على الموقف األ

 الصواب. 
لفرض   واحد  طريق  هناك  خكان  القدس،  في  أزالت  االنتخابات  التي  المجيدة  القدس  هبة  مع  صوًصا 

لة هذه الهبة وتطويرها ووقف العمل في  الحواجز من باب العامود، يمكن شقه من خالل االستعداد لمواص
األ التنسيق  الترويج سابًقا  االتفاقات، خصوًصا  تم  بها، كما  لاللتزام  إسرائيلي  دام هناك رفض  ما  مني، 

 لل من االتفاقيات.ادة النظر في قرار التحلتبرير إع 
واألمم أوروبا  يدفعا  أن  يمكن  أو  سيدفعان  االتفاقات  ومتعاظمة ووقف  هبة مستمرة  وحتى    إن  المتحدة، 

الحكو  موقف  تغيير  إلى  إسرائيلية،  وأوساط  بايدن  االنتخابات  إدارة  بملف  تهتم  لم  التي  اإلسرائيلية  مة 
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مني الذي فضل رفض إجراء االنتخابات، ألنه  وأبقته بيد المستوى األالتشريعية على المستوى السياسي،  
نتخابات باتت تحمل معها احتمال التغيير،  يفضل بقاء الوضع الراهن المريح لالحتالل، ال سيما أن اال 

التحك يضمن  أو  يعرف  أحد  شهرين  وال  بعد  الرئاسية  االنتخابات  أن  خصوًصا  وتداعياته،  وبمداه  به  م 
"الحر  األسوقائمة  بترشيح  التزمت  له ية"  كبيرة  فرص  وجود  ظل  في  للرئاسة  البرغوثي  مروان  القائد  ير 

 بالفوز. 
ع وأصرت  إسرائيل  تغّير  لم  يحاول  وإذا  وفيها  العالم  إلى  سترسل  التي  فالصورة  االنتخابات،  منع  لى 

يسة لكنيسة  سطينيون االقتراع في الصناديق التي ستوضع من حارة لحارة ومن مسجد لمسجد ومن كنالفل
مدرسة ومن مؤسسة ألخرى، ستظهر فلسطينية القدس أكثر من تصويت جزء بسيط من  ومن مدرسة ل

 ألًفا من أصحاب حق االقتراع من المدينة المقدسة.  50نتخاب من إجمالي  المسموح لهم اال  6300أصل  
ا ينص  كما  اإلسرائيلية  السيادة  اإلسرائيلية، ضمن  البريد  مراكز  في  ينتخبون  أوسلو  فهم  من  الثاني  لبند 

البند السادس من الملحق، ومن دون وجود لجنة االنتخابات، وال مراقبين محليين أو أجانب، وال مندوبي  و 
أج جالية  وكأنهم  المنتخبين  مغلفات  إسرائيلي  موظف  يسلم  بحيث  البالد  القوائم،  أصحاب  وليسوا  نبية 

 األصليين. 
البري مراكز  صناديق  في  التصويت  أن  يعقل  بموافقة  هل  اإلسرائيلية  السيادة د  وضمن  إسرائيلية، 

فض اإلسرائيلي بإجرائها التخلي  اإلسرائيلية، هو تأكيد على السيادة الفلسطينية، بينما يعني التخلي عن الر 
 عن هذه السيادة؟! 

االنتخاب كانت  البريد وإذا  مراكز  بين  الصيغ  اختالف  مع  الجميع  عليها  يوافق  التي  القدس  في  ات 
أاإلسرا المهينة وبدائل  للفيتو  ئيلية  إلى معركة مع االحتالل وليس االنصياع  خرى تحت عنوان تحويلها 

 ت ليست السبب وراء التأجيل، فما السبب؟ الذي وضعه على إجراء االنتخابا
المسؤولية، فهو يتحمل المسؤولية األساسية، ولكنه ُيظهر أن القيادة لم  ما سبق ال يعفي االحتالل من  

ها أصاًل أرادت االنتخابات لتجديد شرعية السلطة، والحفاظ على األمر  واجهة مع االحتالل، ألنتختر الم
 ني للمفاوضات القادمة، ما يقتضي التمسك بأوسلو وليس تجاوزه. الواقع، وتأهيل الجانب الفلسطي

قات الذي اتخذ على ذلك أن مسيرة المصالحة في جولتها األخيرة بدأت بعد قرار التحلل من االتفا  والدليل
أ شهر  بايدن  في  فوز  بعد  كاملة  استدارة  حدثت  ثم  للوحدة،  صلًبا  سياسًيا  أساًسا  ووفر  الماضي،  يار 

يس قضية مفصلية  رار التحلل الذي بلعته حركة حماس وبقية الفصائل، وكأنه أمر ثانوي ولوالعودة عن ق
 فاق وطني حولها.يجب الوقوف عندها وعدم التحرك إلى األمام من دون التوصل إلى ات

حو  الوطني وفي  المجلسين  بقرارات  االلتزام  عن  تتحدث  عبارة  الصادر  للبيان  إضافة  ُرفَِّض  القاهرة  ار 
، في داللة على أن بخصوص إنهاء العالقة مع إسرائيل والتخلص من االتفاقات المبرمة معها   والمركزي 
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تتحو  ولم  لتجاوزها،  وليس  أوسلو  سلطة  لتكريس  تجري  لذلكاالنتخابات  القوية  المعارضة  أزمة    ل  إلى 
 شاملة تهدد الحوار. 

نقسام كان يمثل وضًعا للعربة  وحتى تكتمل الحكاية، أضيف أن قطار االنتخابات كمدخل للحل وإنهاء اال
القائمة  أمام الحصان، فاألصل أن يجري العكس، ول كنه انطلق عندما اتفقت حركتا فتح وحماس على 

الرئيس   أصر  التي  علىالمشتركة  فيها  "فتح"  تحصل  الوطنية  50  أن  بالقائمة  مغطاة  واحد،  زائد   %
ئاسة، وعندما سقطت القائمة المشتركة  الموحدة، وعلى دعم محمود عباس كمرشح توافقي النتخابات الر 

فتح   حركتي  داخل  من  ُرفضت  وحتى  ألنها  عربية،  ودول  وأميركا  إسرائيل  ومن  وخارجهما،  وحماس 
 كبيرة على إمكانية إجراء االنتخابات.ها، ما وضع عالمة سؤال أوروبا، سقطت الصفقة كل

ال األسير  األخ  بقيادة  الحرية  قائمة  القدوة  ناصر  ترأس  كل  وعندما  وفشلت  البرغوثي،  مروان  قائد 
ر الذي فيه تختلفان، إذ تأكد للقاصي والداني أن قائمة "فتح" المحاوالت والضغوطات لسحبها قضي األم

ما ليست الثانية، ما يعني تغييًرا جوهرًيا في خارطة المجلس  ، ولن تكون األولى، وربلن تفوز باألغلبية
الذي   األمر  والحكومة،  القادم  المحسومة،  التشريعي  شبه  الرئاسية  االنتخابات  نتائج  على  أيًضا  سيؤثر 

ي عربي  لم يحظ بالقبول من السلطة، ما دفعها إلى تأجيل االنتخابات في ظل توافق إسرائيلوهذا أمر  
 أميركي على ذلك.

ية  لو لم يكن األمر كذلك، لما استطاع الرئيس ومن أيده في التأجيل تمرير هذا القرار الذي عارضته أغلب
 ال تخطئها عين بصيرة وال قصيرة.  سياسية وشعبية كبيرة،

 آلن؟ما العمل ا
ئها، يختلف عما قبلها،  ما بعد تأجيل االنتخابات إلى أجل غير مسمى إلى أن توافق إسرائيل على إجرا 

أو   والفلتان،  الفوضى  إما نحو  بعده  يبقى ونسير  الشرعية حدث، ويمكن أن  وذلك ألن هناك فراًغا في 
الجارفتمأل الحنين  إلى  وتستجيب  األمل  تحمل  وقوائم  وقوى  ومبادرات  أفكار  أخرجته    ه  الذي  للتغيير 

ر آت آت من خالل  عادته إليه، لذا التغيياالنتخابات التي طال انتظارها من قمقمه، وبات من الصعب إ 
 االنتخابات التي توجد مطالبة قوية بتحديد موعد جديد لها.

والضغ الكفاح  التغيير  أو من خالل  يعترف بضرورة  واسع  تمثيلي  فتح حوار وطني شامل  أجل  ط من 
شتات، والحراكات يق، وبالحقائق الجديدة التي أظهرتها ما تقوم به الجاليات ومجموعات عديدة في الالعم
أجل والقوا من  الحوار،  في  تشارك  أن  يجب  التي  الوازنة  خصوًصا  والقطاع،  الضفة  في  االنتخابية  ئم 

ة الشاملة  خطة خالص وطني، عليها أن تتناول مختلف الملفات ضمن حل الرزمة الواحد الوصول إلى  
 التي تطبق بالتزامن والتوازي بال غالب وال مغلوب. 

الر  تشمل  أن  عل ويمكن  االتفاق  الشاملة  عن  زمة  يجيب  الذي  والملموس  الواضح  الوطني  البرنامج  ى 
لسياسي لتحقيقه، والموقف من أوسلو والتزاماته،  األسئلة حول الهدف الوطني وأشكال النضال والعمل ا
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إنهاؤ  المفاوضات وشروط أي عملية سياسية جديدة، والموقف من وكيف ومتى يمكن  ها، والموقف من 
و  جالمقاومة  تشكيل  وبرنامج  سالحها، وضرورة  واحدة،  وإستراتيجية  وطنية  له مرجعية  واحد  يش وطني 

بما فيها وثيقة األسرى، ويسعى لتطويرها واستكمالها، على أسس  يبني على التفاهمات واالتفاقات السابقة  
الذاتي، وتقترب  والديمقراطية التوافقية، واالتفاق على تغيير السلطة لكي تبتعد عن سلطة الحكم    الشراكة

الفلسطينية الواقعة تحت االحتالل، والقائمة بحكم الحق الطبيعي واالعتراف األممي،  من تجسي د الدولة 
خال وتومن  المؤسسات  وتوحد  الوطنية،  بالحقوق  تلتزم  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  االنقسام ل  نهي 

إلخ  ... والمعابر  واألراضي  الموظفين  ملفات  ذلك  في  بما  التع وتداعياته،  على  قادرة  حكومة  مع  .  امل 
الل شروط  عن  بعيًدا  المتحدة،  األمم  وقرارات  الدولي  بالقانون  التسلح  خالل  من  الدولي  جنة  المجتمع 

 الرباعية. 
ا مؤسسات  وبناء  تشكيل  إعادة  الشاملة  الرزمة  تتضمن  لتضم  كما  الوطني  المجلس  من  بدًءا  لمنظمة 

لإلطار القيادي المؤقت الذي    ، أو توسيع جدي وتمثيليالجميع، ويمكن تشكيل إطار قيادي مؤقت جديد 
مؤسسات الشرعية الجديدة  في كل األحوال مرجعيته يجب أن تبقى مؤسسات المنظمة، إلى حين تشكيل ال

لغربية وقطاع غزة، وأماكن اللجوء والشتات، بمن فيهم  لتضم ممثلين عن الالعبين الجدد داخل الضفة ا
والكفاءات، والشباب  ال  المرأة  اإلطار  يكون  أن  االنتخابات  على  إجراء  إلى حين  المسؤولية  سيتولى  ذي 

 وتشكيل المؤسسات.
ية، وتحتاج إلى وقت، وحتًما ستكون مرفوضة في البداية على األقل  طبًعا، هذه خطة طموحة، وربما خيال 

تواصلة وتحركات لقيادة المتنفذة ومن المستفيدين من بقاء الوضع الراهن، ما يفرض جهوًدا حثيثة ممن ا
ت وضغوًطا شعبية وسياسية سلمية وقانونية متزايدة ومتراكمة لتصل إلى حد فرض إرادة ومصالح ومؤتمرا

 لسطيني على جميع الالعبين القدامى والجدد.الشعب الف
إن الحلول الجزئية والشكلية وتجنب القضايا الجوهرية مثل دعوة المجلس المركزي قلنا سابًقا ونجدد القول  

لالنعقاد لمنح الشرعية لمصادرة الحق الدستوري الديمقراطي، وتأبيد الوضع    لمختلف عليه بعد توسيعها
أخرى  لى توسيع الحكومة أو تشكيل حكومة وحدة أو وفاق تارة والموظفين تارة  السيئ القائم، والتركيز ع

لمتمثلة  تنجح نسختها الجديدة ا واالنتخابات تارة ثالثة والمنظمة والمجلس الوطني تارة رابعة لم تنجح، ولن
المعروف االلتزامات  )أي  الدولية  القرارات  على  توافق  وحدة  حكومة  لتشكيل  الجدية  غير  ما  بالدعوة  ة(؛ 

حل الرزمة الشاملة الذي يشمل البرنامج  يجعل الحل الوحيد الممكن والقابل للنجاح، ولم يجر تجريبه، هو
حدة، على أن يتم تغيير السلطة وإعادة اًل، بحيث تكون سلطة واالوطني، مفتاح الحل وإنهاء االنقسام فع
 بناء مؤسسات المنظمة بالتزامن والتوازي.

 هناك حل، وإذا لم تكن فيجب أن تكون. إذا كانت هناك إرادة
 4/5/2021مركز مسارات، رام هللا، 
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 بيساري عرا... االنتخابات التشريعية الفلسطينية: لماذا ُألغِّيت؟ وأسئلة أخرى!
ح الذهاب إلى االنتخابات التشريعية قد انبنى على ظرف وتفاهم، أّما الظرف، فهو  يمكن القول إّن مقتر 

نتن   انكشاف مشروع السلطة بنيامين  ياهو  الفلسطينية، خالل مرحلة ترامب، والذي وصل ذروته بمشروع 
الس قيادة  دفع  مما  الخليجي،  التطبيع  بموجة  تاليا  ثم  الغربية،  الضّفة  الو بضّم  وشراء  للمناورة  قت  لطة 

 وتعبئة الفراغ السياسي بالتقارب الدعائي مع حماس. 
و  بين حماس  ثنائّي  باتفاق  فهو  التفاهم،  الظرف، على تشكيل  وأّما  ذلك  الناجم عن  التقارب  بفعل  فتح، 

ماس  شتركة بينهما، أو قائمة وطنية عاّمة غطاء لفكرة القائمة المشتركة، بما يضمن لحقائمة انتخابية م
النظام السياسي الفلسطيني، ويضمن للرئيس عباس الرئاسة مجددا، وأغلبية معقولة    العودة لالندماج في

تظر الوقت فاق لم ُيصرَّح عنه بوضوح، وإن كان معروفا في األوساط السياسية، وين في التشريعي، وهو ات
 المناسب لإلخراج. 

بإعال بايدن،  إدارة  قدوم  يدي  بين  سريعا  الظرف  ع انهار  الفلسطينية  السلطة  اتصاالتها  ن  استئنافها  ن 
ب مستغرب،  انهيار غير  وهو  األمني،  بالتنسيق  ُيعرف  ما  ذلك  في  بما  قيادة  باالحتالل،  أّن  إلى  النظر 

شي أي  تفعل  لم  فتح،  حركة  قيادة  هي  التي  حشد  السلطة،  أو  السياسات  تغيير  في  مغزى،  ذي  ء 
ال  ترامب  لسلسلة خطوات  للتصّدي  الذي كان الجماهير،  األمر  الظرف،   تصفوية،  بانهيار هذا  يقتضي، 

 والدفع نحو االنتخابات. من حماس التراجع عن المسار، لكن سرعان ما عاد التفاهم الثنائي للحضور،
كة، بإعالن من حركة فتح. وبالرغم من أّن المعارضة للقائمة  في مرحلة تالية انهارت فكرة القائمة المشتر 

لحركة ببنيتها التنظيمية الصارمة وناظمها األيديولوجي، في أوساط حماس، فإّن ا  المشتركة كانت واسعة
، إال أّن تنافض المصالح بين مراكز القوى والنفوذ في فتح،  ربما كانت قادرة على تسويق الفكرة وإنفاذها

 ستوى األمني اإلسرائيلي من شرعنة حضور حماس في الضّفة، أسقط المقترح.وخشية الم
باتت احتماالت تأجيل االنتخابات األكثر رجحانا، ألّن هندستها لم تعد  ترح القائمة المشتركة،  بسقوط مق 

قائمتي باستقطاب  مضمونا،  كان  أمرا  مما  الصلبة،  فتح  كتلة  أصوات  فتح،  عن  منفصلتين  أخريين  ن 
ها  بعدمسيدخل  جديد،  من  السياسية  الشرعية  مشهد  إلى  تيارات،  من  تمثاله  وما  القائمتين  اجتهد  تين  ا 

إخراج تيار محمد دحالن خصوصا من هذه الشرعية، واتهام أنصاره بالتجّنح. وبعدما    الرئيس عباس في
ة، كما أّن ة المشتركة، لم يعد مضمونا دعم حماس للرئيس عباس لالنتخابات الرئاسيانهار مقترح القائم

م، على  المجلس التشريعي القاد   حماس قد تحوز أغلبية عادية، تشّوش، باحتماالت مفتوحة لتحالفاتها في
االنتخا  إلغاء  عن  لإلعالن  التنازلي  العّد  ينتظرون  المراقبون  بات  وهكذا  وقيادتها..  فتح  بات  حركة 

 ي القدس.التشريعية، وكان متوقعا أن تكون الذريعة رفض االحتالل إجراءها ف
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 ماذا كانت تريد الحركتان من هذه االنتخابات؟ 
فكّل اتفاقيات المصالحة مع فتح انهارت لعدم التزام سياسية مستعصية تماما،  رأت حماس أن األزمة ال

للمصلحة   حماس  إخضاع  على  وإصرارها  بها،  آخر  األخيرة  لنتائج  اعتبار  أّي  دون  بالكامل  الفتحاوية 
للوقائع على األرض، في حين أّن حماس فعلّيا غير قادرة على التحرك في ساحة    انتخابات تشريعية، وال

ف الض ومحاصرة  الغربية،  الوحيد  ّفة  المدخل  هي  االنتخابات  أن  على  فتح  تصّر  وبينما  غّزة.  قطاع  ي 
التفاهم على هذه االنتخابات، والذهاب إليها مع فتح، قد يضمن لها    إلنجاز المصالحة، وجدت حماس أنّ 

االنتخابات أوّ  هذه  تتيح  وأن  السياسي،  النظام  في  بدمجها  السياسية  الشرعية  األمر  المجال    ل  انفتاح 
السياسي والعمل العام، ومن ثم فهي محاولة لكسر الجمود، والدخول في ترتيبات ما بعد عباس، للنشاط  

 ودون مغالبة. بالشراكة 
للم التقارب مع حماس فرصة  أواًل في  إلى  أّما فتح، فقد وجدت  الوقت،  السياسي وشراء  ناورة واإلشغال 

المتحد  الواليات  في  المشهد  اتضاح  الفصائحين  بتوظيف  وفرصة  لتجديد  ة،  الفلسطيني  والمجموع  ل 
ت مصّرة على توالي انتخابات الشرعية، المحكومة بالقدرة على الضبط والسيطرة والهندسة. ومن هنا ظلّ 

سلطة، والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، بما يخالف القانون  المؤسسات المتعددة، التشريعي، ورئاسة ال
ا واالتفاقات  ااألساس،  وبقية  مع حماس  أن  لسابقة  يعني  مما  االنتخابات،  تزامن  تشترط  التي  لفصائل، 

والتلكؤ   للمناورة  الفرصة  نفسها  تعطي  فتح  تعارضت قيادة  حال  في  انتخابية،  جولة  كّل  بعد  والتراجع 
 .الرغبات مع الحسابات 

دستورية الذي حّلت به  وقد أسند الرئيس عباس مرسومه الرئاسي إلجراء االنتخابات إلى قرار المحكمة ال
لمجلس التشريعي السابق، وكانت فصائل حوار القاهرة قد دّبجت إعالنها باالستناد لمرسوم الرئيس، مما  ا

الدس المحكمة  وإبقاء  السابق،  التشريعي  حّل  على  الموافقة  ضمنّيا  الذي يعني  الرئيس،  بيد  ورقة  تورية 
ضاء اإلداري، بالتدخل في  ا يعني أيضا السماح للق ، مم2017رفض بدوره تعديل قانون االنتخابات للعام  

ال تتصادم  وهنا  القضاء.  هذا  تشكيل  الرئيس  أعاد  بعدما  االنتخابية،  والهياكل  العملية  والمراسيم  قوانين 
تفاه بيد الرئيس،  القانونية والمؤسسات القضائية مع أي  القوانين، الموظفة  القاهرة ال تملك قّوة  مات في 

 لفرقاء، ال طرفا في الخالف!حوار القاهرة مرجعية ا والذي جعلته فصائل
 أين كان الخطأ؟

يتناول جذر األزمة، الفلسطينيين داخل مسار واحد    بغض النظر عن أّي نقاش تأسيسي جذري  بحشر 
ا وهو  الجميع،  على  فتح  حركة  إلى  فرضته  بالركون  العملية  إدارة  في  الخطأ  فإّن  الفلسطينية،  لسلطة 

والخطا  واالالتفاهمات،  النوايا،  الوقائع  بات، وحسن  إلى  النظر  دون  فتح،  في  الشخصيات  لبعض  رتياح 
إلى ضرورة باإلضافة  المريرة، وفهم    والمعطيات على األرض، هذا  الطويلة  الماضية  بالتجربة  االعتبار 
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ووظي  السلطة  من  بنية  ذلك  سوى  وما  فتح،  داخل  والنفوذ  القوى  ومراكز  الحاكمة،  طبقتها  وطبيعة  فتها 
 ئيلية وإقليمية ودولية.وامل تأثير متعددة إسراع

تأ استراتيجييضاف إلى ذلك عامل   ثيرا بوظيفة السلطة، ، وهو تمّسك قيادة السلطة ونخبة فتح األكثر 
ت مع االحتالل بعد أزمة المقاّصة، وهو ما كان يطرح  األمر الذي تجّلى في استعادة العالقات واالتصاال

ماس بالنظام السياسي دون تقديم تنازالت سياسية،  ذه الوظيفة مع اندماج حسؤاال جوهرّيا عن انسجام ه 
 ذلك؟ أم أننا حينها سندّور األزمة من جديد؟ وهل ستقبل نخبة السلطة بذلك؟ وهل سيسمح االحتالل ب 

ة السلطة، يتعارض جذرّيا مع مقترح تشكيل القائمة المشتركة، والذي إن أمكن إّن تمسك نخبة فتح بوظيف 
فإتفهم المصالحة،  سياق  في  البرنامج  ه  حسم  ينبغي  إذ  المقلوب،  للمثلث  أقرب  األمر  حقيقة  في  ّنه 

ال قبل  االنقسام،  وإنهاء  النتائج  السياسي،  لضمان  التكتيك  مستوى  في  حتى  مشتركة،  قائمة  إلى  ذهاب 
مالمرجوّ  بال ضمانات  الرسمي،  فتح  لخّط  ممنوحة  مجانية  ستكون شرعية  كانت  ولكنها  منها،  مسوكة  ة 

يمكن وهنا  النواب    باليد.  رواتب  كدفع  مسبقا،  لحماس  شيء  أي  ُتقّدم  أن  رفضت  فتح  بأن  التذكير 
 سرى حماس، أو حتى رفع الحظر عن المواقع اإللكترونية المحظورة! السابقين، أو رواتب بعض أ 

 عمل؟ ما ال
دة اإلجابات مقيدة حين إراهذا السؤال الكبير يحتاج بسطا مستقال، وهو سؤال ال تنقصه اإلجابات، ولكن  

بعض   تقديم  يمكن  ذلك،  ومع  فيه،  التأثير  عوامل  وتعقد  الفلسطيني،  االنغالق  الستعصاء  التنفيذ 
 حظات:المال
للمنا  -１ مجّددا  باستخدامها  الوازنة  الفصائل  تسمح  أن  ينبغي  الفراغ  ال  وتعبئة  الشرعية  وتجديد  ورة 

 السياسي وإشغال الجماهير. 
إلغاء االنتخابات بالموافقة على حكومة وحدة وطنية لها  ة على تعطيل المصالحة و ال تجوز التغطي  -２

 قي، بال مؤسسات تشريعية أو قضائية مستقلة بالفعل. وظيفة طارئة، وتعمل في إطار من التفّرد الفو 
تح، يجب أن تكون األولوية في تقدير الموقف وتوقع المآالت للمعطيات والوقائع  في الحوار مع ف  -３
اعل البنى  وطبيعة  األرض  والتطمينات  ى  والتفاهمات  والتصريحات  للوعود  ال  والسلطة،  لفتح  لحاكمة 

 على التكتيكي.  جية متعلقة بالقضّية الفلسطينية يجب تغليب االستراتيواالرتياح الشخصي، وفي أّي مسأل
على  -４ ملقاة  االصطفاف  هذا  ومسؤولية  التفّرد،  لسياسات  مقابل  وطني  اصطفاف  عاتق    تشكيل 

طنية وكتل انتخابية وفعاليات شعبية، وال يمكن لفصيل واحد كحماس القيام بهذا الدور الجميع، من قوى و 
ما تفعله    يان ع، لكن حماس مطالبة أمام الجماهير بإظهار جّديتها في هذا المسعى، وبدون تكاتف الجمي 

 في سبيله. 
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وخلق توازن   مل من خارج نفق السلطة،من وظائف هذا االصطفاف العودة إلى الطرح الجذري للع  -５
لمنظمة فتح  استخدام  وكسر  والسلطة،  فتح  قيادة  نفوذ  أمام  والدولية،  اإلقليمية  الساحة  التحرير    في 

 ها وال أسماء قادتها.بتوظيفها لفصائل أقل من مجهرية؛ ال يعرف الفلسطينيون أسماء
 4/5/2021، "21موقع "عربي 

 
 إدريسمحمد السعيد ... سطينيةما بعد تأجيل االنتخابات الفل

ة التي على الرغم من أن القرار الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل االنتخابات التشريعي 
، فإن إعالنه كان له وقع الصدمة. ولم  كانت مقررة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، كان متوقعاً 

ركة »فتح« نفسها، إال مؤشرًا إلى الفلسطينية، بل وداخل حيكن االنقسام الحاد في مواقف كل الفصائل  
غيرها، أن تجيب عن سؤال: ماذا   واقع األزمة التي تنتظر السلطة الفلسطينية التي سيكون عليها، قبل

ثيرون أن قرار التأجيل كان في واقعه قرارًا بإلغاء هذه االنتخابات  بعد تأجيل االنتخابات التي يعتقد الك
 جيلها؟ وليس فقط تأ 

ومازالوا، على يقين بأن قرار تأجيل االنتخابات بحجة القدس كان غطاء لخلفيات واقع   الكثيرون كانوا،
الرئيس كان  واقع    مؤلم  وهو  تقدير،  أقل  على  بتأجيله  منه،  الهرب  على  حريصًا  »مطلب الفلسطيني 

الرئاس داخل  القرار  دائرة صنع  في  فقط  وليس  السياسية،  الطبقة  في  بينه التغيير«  ومن  الفلسطينية،  ا  ة 
ة  الرئيس محمود عباس نفسه. هذا الواقع عبَّر عن نفسه من خالل الكثافة على التسجيل لالنتخابات بنسب 

قائمة،   36م التي بلغ عددها  %، وكثافة الترشح لالنتخابات، سواء على مستوى القوائ 93.3وصلت إلى  
على   للتنافس  الفرديين  المرشحين  مئات  إلى  ا  132إضافة  مقاعد  كل  هي  التشريعي مقعدًا،  لمجلس 

ئمة وازنة هي  قائمة من تلك القوائم تنتمي إلى »حركة فتح«، من بينها قا   15)البرلمان(، خصوصًا أن  
الر  شقيقة  ابن  القدوة  ناصر  يقودها  التي  الحرية(  البرغوثي  )قائمة  فدوى  مع  عرفات  ياسر  الراحل  ئيس 

 ية هذه القائمة. لبرغوثي الذي يتولى رعا زوجة القيادي الفتحاوي األسير مروان ا
بل«. هذا الواقع إذا أخذنا أن القيادي الفتحاوي محمد دحالن دفع بقائمة أخرى مهمة هي »قائمة المستق

أن حركة »فتح« بقيادة أبو مازن ستكون أول من  االنتخابي بقدر ما أسفر عن توحد شعبي للتغيير، أكد  
«  1%+50حالم أبو مازن لفوز حركته ب »أكدت كل التوقعات أن أ  سيدفع ثمن هذه االنتخابات، بعد أن

 من مجموع األصوات بات أقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة.
ال مسيرة جولتي االنتخابات  ذنا في االعتبار أن إتمام االنتخابات التشريعية كان سيفرض حتمًا إكمإذا أخ

فوز األسير البرغوثي،  ريعي، سنجد أن ترجيحات  األخرى: االنتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس التش
خطر، ليس فقط من  الذي أكد عزمه على الترشح لالنتخابات الرئاسية، فاقمت من ترجيحات الشعور بال 

ألساس، وأطراف أخرى إقليمية ودولية حريصة  جانب السلطة الفلسطينية، ولكن من جانب »إسرائيل« با
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رتابته بكل  الراهن  الوضع  استمرار  أعلى  الذي  التغيير  وترفض  منه،  ،  الهروب  يصعب  واقعًا  ضحى 
محتمل أضحت  شعبية  النتفاضة  مؤشرات  وجود  أولهما  متغيرين؛  ظل  في  في  خصوصًا  فقط  ليس  ة، 

االحتالل » إرادتها على سلطات  في فرض  نجحت  التي  العمود«  القدس  »باب  في معركة  اإلسرائيلي« 
 ديدة في مهمته. كلف بتشكيل الحكومة الجاألخيرة، وثانيهما فشل بنيامين نتنياهو الم

مان، الذي هذا الواقع الصعب، قرأه خبير الشؤون العسكرية في صحيفة »يديعوت أحرونوت« إليكس فيش
عملية االنتخابات التي لم تكتمل بعد، وبين ربط بين هذا الواقع الفلسطيني الذي يمكن عّده أحد مخرجات 

د حاجز »زعترة« جنوب مدينة نابلس،  متحركة األحد الماضي عندالالت عملية إطالق النار من سيارة  
 وأدى إلى وقوع ثالث إصابات في صفوف المستوطنين. 

)مقر السلطة   ذه العملية »تدل على عهد جديد وبداية محتملة لهزة أرضية في رام هللافهم فيشمان أن ه
كتب  يعنيه،  ما  ولتوضيح  لوصفه،  وفقًا  الحارة«،  كل  تهز  اللحظ  الفلسطينية(  »منذ  أنه  التي  فيشمان  ة 

تلك أعلن فيها محمود عباس تأجيل االنتخابات بدأ العد التنازلي لنهاية عهد حكمه وكل ما يجري من  
 اللحظة«.

ر في مقال نشرته صحيفة »إسرائيل اليوم« قبل  هذا االستنتاج سبقه إليه المؤرخ »اإلسرائيلي« أيال زيس 
االنتخابات  تأجيل  قرار  من  واحد  مازن يوم  »أبو  إن  فيه  قال  إجراء ،  قرار  في  جادًا  يكن  »لم   »

يدن، وإنه كان يعد منذ مدة للهرب  االنتخابات«، وإنه »كان يناور فقط مع الرئيس األمريكي الجديد جو با
م »إسرائيل«  وتحميل  العملية  تلك  االنتخابات من  بأن »قصة  مقاله  ختم  أنه  األهم  لكن  ذلك«،  سؤولية 

 ستنشب حين تأتي نهاية أبو مازن«.  ية لمعركة القيادة التيسجلت الخطوط األساس
لسطينية الحتواء قرار تأجيل االنتخابات بهذا الفهم يبدو جليًّا، أن الحلول المطروحة من جانب السلطة الف

زيز الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ وطني،  سواء بالحوار مع الفصائل وتع
ديد، بكل مصاعبه وتعقيداته، هو الذي سيفرض حلوله، ومن هنا تأتي  قديمة، وأن الواقع الج  باتت حلوالً 

 المخاطر التي يتحسب لها الجميع. 
 8/5/2021سطين أون الين، فل

 
 خالد الحروبة... للقيادة الوطنية الفلسطيني قاقها عبر دفاعها عن القدس حماس تعزز استح

التدوي  غزة  في  مقيم  سياسي  محلل  علىكتب  في صفحة  التالية  إلغاء   نة  "بعد  أتابعها:  ميديا  السوشال 
فيها   تشارك  أن  المقرر  من  كان  التي  الفلسطينية  قائمة  ق  36االنتخابات  اآلن  الناس  فوض  ائمة... 

واإل كاسح،  بشكل  لها  بالتصويت  لقد  المقاومة  والمعركة...  الشعب  قيادة  في  لها  دعمهم  عن  عراب 
 دي للدفاع عن كرامة الشعب."لفلسطينية من خالل التصاكتسبت المقاومة الشرعية ا
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السلبية التي قد تتبع ذلك، يبرز    خالفًا لجميع التوقعات، وربما في مواجهة مباشرة لجميع العواقب المادية
إذا لم يكن من    –ة من فرص حماس في تولي القيادة الفلسطينية  سؤال مهم: هل تحسن المواجهة الحالي

 جد إجابات سهلة هنا. ن خالل المقاومة؟ ال تو خالل االنتخابات فم
ة باتجاه المدن اإلسرائيلية  تعتبر األضرار المادية التي أوقعتها الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطيني 

أو إذا ما قورنت بالصخب    –ثر من ثالثة آالف حتى اآلن(  ضئيلة مقارنة بالعدد الذي تم إطالقه )أك
ب المحيط  والدولي  السياالمحلي  الضرر  أن  إال  وللسلطة ها.  إلسرائيل  الصواريخ  هذه  كبدته  الذي  سي 

 لحماس ولفصائل المقاومة األخرى كبير جدًا. الفلسطينية ولغيرها من الالعبين اإلقليميين المعادين
الحركة  الجميع عودة  سبيل    شاهد  في  النضال  تحمل راية  للظهور من غزة وهي  الفلسطينية  اإلسالمية 

 طنية الفلسطينية. القضية الو 
عام، لقد شاهدنا أنصار المقاومة، بما في ذلك مجموعات أخرى إلى جانب حماس، يحظون بثقة    وبشكل

يرون ذلك فيهم، وخاصة للحقوق الوطنية الفلسطينية، فكثير من الفلسطينيين هذه األيام باتوا  أكبر كحماة  
 ام هللا.السلطة الفلسطينية في ر في خضم اإلخفاق الذي منيت به منظمة التحرير الفلسطينية و 

 –اخل  ولقد استفادت حماس من اتهام إسرائيل لها بأنها تقف من وراء تحريض الفلسطينيين في مدن الد 
دعماً  األخضر  الخط  امتداد  على  مسبوقة  غير  احتجاجات  اندلعت  اآلخر.    حيث  الجانب  في  لألشقاء 

حتجاجات الشعبية  لوم حماس على عسكرة االونفس الشيء يحدث عندما تمتنع السلطة الفلسطينية عن  
لحماس انتقاد  بأي  التلفظ  من  السلطة  يحاذر مسؤولو  القدس، حيث  داخل  الناجحة  األيام    السلمية  هذه 

 خشية من رد فعل الجمهور.
 مكاسب عظيمة 

  هاجس وسائل اإلعالم بشأن صواريخ المقاومة الفلسطينية، فإن أبرز تغير طرأ خالل   ولذلك، وبعيدًا عن
ة العسكرية مع إسرائيل يتعلق بالتداعيات السياسية وليس بالمكاسب أو الخسائر  هذه الجولة من المواجه

غط  كان استخدام الفصائل الفلسطينية للصواريخ يتركز على غزة ويستهدف الضالعسكرية. في الماضي،  
القيود الت ي تحد من حرية  على إسرائيل من أجل أن ترفع الحصار الذي تفرضه على القطاع وتخفف 

األ بهدف  صيادي  أو  غزة،  إلى  اإلنسانية  االحتياجات  من  المزيد  بدخول  السماح  أجل  من  أو  سماك، 
 يذ عمليات اغتيال بحق بعض القادة السياسيين. االنتقام بعد تنف 

صواريخ من أجل قضية وطنية أشمل، إنها قضية القدس نفسها. ومن خالل القيام  هذه المرة يتم إطالق ال
أنها منذ أن استولت على  فقد ردت حماس أخيرًا علبذلك   انتقاد مفاده  العادة من  إليها في  ى ما يوجه 

عام   في  في غزة  القضايا    وهي  2007السلطة  المحلية على حساب  المسائل  في  بشكل عقيم  مستغرقة 
 كبر بما في ذلك القدس والمستوطنات اإلسرائيلية والالجئين الفلسطينيين.الوطنية األ
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ا بكانت  بشكل خاص  تنتقد  أكثر من  لحركة  العسكرية في تعزيز حكمها في غزة  لقوتها  تسخيرها  سبب 
بشكل الفلسطينية  القضية  لخدمة  الصاخب لصواريخ   توجيهها  االنتقاد  من  النقيض  وعلى  أنه  إال  عام. 

المو  الد حماس في  اخترق  بينما  المرة وتضاءلت،  هذه  المنتقدة  فقد خفتت األصوات  السابقة،  عم  اجهات 
 أوسع. الشعبي لحماس دوائر 

الحركة  فتئت  ما  كبيرة.  بمكاسب  الحركة  القدس عاد على  دفاعًا عن  الصواريخ  أن إطالق  المؤكد  من 
قامة إسرائيل للحواجز عند  تراقب عن كثب بينما كانت القدس تغلي خالل الشهر الماضي، سواء بسبب إ

ح والمهددين باستيالء  سطينية في حي الشيخ جرابوابة دمشق أو بسبب المصير الذي ينتظر العائالت الفل
المئا كان  اإلسرائيلية.  المحاكم  عن  صادرة  أوامر  بموجب  بيوتهم  على  المناصرين  المستوطنين  من  ت 

ا الشرطة  وكانت  العائالت،  لتلك  دعمًا  يوميًا  عليهم  يتجمعون  وتنهال  بالمرصاد  لهم  تقف  إلسرائيلية 
 بالقمع. 

رات اآلالف من الفلسطينيين يتدفقون على  هر رمضان، عندما كان عشوقعت كل تلك األحداث خالل ش
لية إلى إصابة مئات الفلسطينيين بجراح، المسجد األقصى يوميًا للصالة فيه. أدى قمع الشرطة اإلسرائي

الهش في  كالنار  انتشرت  لإلسرائيليين  بينما  الوحشي  التعامل  االجتماعي صور  التواصل  وسائل  يم عبر 
 اح. مود عائالت حي الشيخ جر معهم مقابل ص

لالحتفا  القديمة  المدينة  على  المتطرفين  الدينيين  الصهاينة  من  مجموعات  تدفقت  بلة  الطين  ل  ولزيادة 
المنتظرة قدم إلى المدينة آالف    ، وفي مواجهة لهذه المسيرة1967بذكرى احتالل القدس الشرقية في عام  

 من حدة التوتر فيها.  آخرون من الفلسطينيين من داخل إسرائيل مما زاد 
 يف القدسس

 وسط هذا الجو المتفجر، لم يكن لدى الفلسطينيين الغاضبين والمضطهدين أمل في الحصول على أي
الفلسطينية المشلولة، فتوجهوا بداًل من ذلك إل ى حماس، يهتفون باسم قائدها  عون سياسي من السلطة 

شرت هذه الهتافات على  من جرابه نجدة لهم. انتالعسكري محمد الضيف ويناشدونه أن يجرد سيفه القوي  
 نطاق واسع بين الفلسطينيين، مما راكم الضغوط على حركة حماس.

المتظا استجاب محكما طالب  وأخيرًا  بالتدخل عسكريًا.  الفلسطينية  الفصائل  في غزة  الضيف  هرون  مد 
اح األقصى ومن حي الشيخ جر بإصدار إنذار نهائي محذرًا إسرائيل بأن عليها سحب قواتها األمنية من  

ان بحلول الساعة السادسة مساء من يوم العاشر من مايو/ أيار. إال أن إسرائيل تجاهلت اإلنذار، فما ك
 ت العملية "سيف القدس".من حماس إال أن أطلقت في الموعد تمامًا أول دفعة من الصواريخ وسم
أن دوت ص القدس. وما  أرجاءاستهدفت حماس بصواريخها بعض ضواحي  اإلنذار في  المدينة   فارات 

مم المنتظرة،  مسيرتهم  في  للمشاركة  تجمعوا  قد  كانوا  الذين  الصهاينة  عشرات  بالفرار  الذ  شرح  حتى  ا 
 صدور الفلسطينيين وجعلهم يتنفسون الصعداء. 
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و  البعض حماس  واسع  انتقد  نطاق  تنظم على  كانت  تظاهرات شعبية سلمية  بأنها أجهضت    –اتهموها 
قدس بداًل من مد يد العون لها. إال أن ثمة الكثير من المؤشرات على ت األنظار بعيدًا عن الوبذلك حول

 واسع من قبل الجمهور الفلسطيني. أن التدخل الصاروخي حظي بترحيب 
إسر  راحت  وبينما  الماضي،  األسبوع  يشهد  في  الوفيات  عدد  وكان  غزة  في  السكنية  المباني  تدمر  ائيل 

بما في ذلك إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي    –  صورة ضخمة لزعماء حماس  ارتفاعًا حادًا، رفعت 
الرمزية لحماس كقيادة وطنية. يصعب على المرء    داخل المسجد األقصى، فيما يشبه المبايعة  –للحركة  

 صورة في نفس الموقع للرئيس الفلسطيني محمود عباس. أن يتذكر متى رفعت أي 
الوقائ الرمزية  هذه  مثل  األرض.  تعكس  المتحولة على  السياسية  ع  أسهم حماس  في  المستمر  فاالرتفاع 

ف الفلسطينية.  السلطة  به  تحظى  الذي  الدعم  في  تآكل  بين  يقابله  مؤخرًا  أجريت  للرأي  استطالعات  ي 
لمحتلة وقطاع غزة حول الشخصية التي يفضلونها لرئاسة فلسطين، هزم  الفلسطينيين في الضفة الغربية ا

بال عباس  بالمائةهنية  خمسين  على  بصدق   حصول  ذلك  عن  عبر  وقد  بالمائة.  وأربعين  ثالثة  مقابل 
والذي يشغل منصب األمين العام للجنة المركزية  جبريل الرجوب، المستشار المقرب من محمود عباس  

حسرًا: "لم يتصل زعيم عربي واحد بالرئيس الفلسطيني خالل العدوان اإلسرائيلي  لحركة فتح، حين قال مت
 حالي."ال

 نقطة تحول؟ 
فبروز حماس من    يمكن الفلسطيني.  السياسي  المشهد  تحول في  نقطة  تشكل  الصاروخية أن  للمواجهة 

لل للتصدي  التحغزة  حجم  من  ويزيد  الفلسطينية  السلطة  فأكثر  أكثر  يقوض  الوطنية  الذي قضايا  دي 
الزعام احتكار  إنهاء  إلى  الحاجة  أكدت حماس على  لطالما  إسرائيل.  إلى تواجهه  الفلسطينية، ودعت    ة 

 شراكة مع فتح والمجموعات المقاومة األخرى. أيًا كانت النتيجة التي ستسفر عنها المواجهة، ما من شك
 في أن حركة حماس تكسب المزيد من رأس المال السياسي ومن الشرعية. 

عب   قد  به  يحظى  الذي  الدعم  المجموعة من مضاهاة  لتمكين  كافيا  بالضرورة  ذلك  يكون  إقليميًا  ال  اس 
و  في  ودوليًا،  وإجرائها  االنتخابات  إعادة جدولة  نحو  الفلسطينية  والسلطة  التحرير  بمنظمة  يدفع  قد  لكنه 

وعات المقاومة  ممكن، أو فتح المجال أمام تشكيل قيادة جماعية جديدة تشمل حماس ومجم  أقرب وقت 
 ضم الجميع. األخرى، وخاصة أن كثيرًا من الفلسطينيين يرغبون في رؤية قيادة ت 

العق  أن  األجنبي  إال  باالعتراض  تتمثل  ذلك  طريق  في  الكؤود  الواليات    –بة  قبل  من  خاص  وبشكل 
حما   –المتحدة   وحلفعلى ضم  وإسرائيل  المتحدة  الواليات  تسعى  وقد  الفلسطينية.  القيادة  إلى  اؤهما  س 

اس، إلى إنقاذ عباس من  العرب، في محاولة لاللتفاف على المكاسب السياسية الجديدة التي حققتها حم
حالة التهميش التي هو فيها، وذلك من خالل جلبه ليكون في المركز مما سيعقب توقف المواجهة من 

 إغاثة ومساعدة مالية ودعم دبلوماسي.  عمليات 
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لك إلى شيء من الضبابية في المشهد إلى حين، إال أنه لن يغير من  ولئن كان من المحتمل أن يودي ذ 
شرعية أن  قد    حقيقة  الفلسطينية  في  السلطة  حماس  أسهم  تستمر  بينما  الطويل  المدى  على  تآكلت 

 الصعود. 
 21/5/2021ميدل إيست آي، 

 25/5/2021، "21عربي "موقع 
 

 أ. د. محسن محمد صالح ي... حركة فتح أمام استحقاق تاريخ
ادت التعامل معه بما تقف حركة فتح هذه األيام أمام استحقاق تاريخي، لم تعد تملك منه مهربا، إذا أر 

 وافق مع تاريخها وتضحياتها.يت
الحديث، عندما أعادت   الفلسطيني  التاريخ  التي تركت بصمتها في  الفلسطينية حركة فتح  الثورة  إطالق 

الفل1965 التحرير  منظمة  على  سيطرت  وعندما  منذ  ،  لتثويرها  النضال  1968سطينية  قادت  والتي   ،
الشهداء والجرحى واألسرى، آن لهذه وقدمت عشرات اآلالف من  الفلسطيني على مدى سنوات طويلة،  

لتاريخها المقاوم، وأن تنسجم مع اإلرادة الشعبي الفلسطينية، بعد أن أوغلت قيادتها  الحركة أن تنتصر  ة 
، وبالمضي في مسار التسوية السلمية، وفي رعاية كيان وظيفي يخدم  في االستئثار بالمؤسسات الرسمية

د أن أوصدت قيادتها الطرق واألبواب في وجه إصالح البيت  في الضفة الغربية، وبع  أغراض االحتالل
الفلسطيني الشعب  تطلعات  وجه  وفي  بحالة  الفلسطيني،  وتسببت  االنتخابات،  مسار  وأفشلت  فعطلت   ،

السخط   إجراء أي عملية إصالحية  غير مسبوقة من  إمكانية  الشامل من  اإلحباط  الشعبي، وبحال من 
 ها.تحت إشراف

خية فارقة، جمعت بين غليان وغضب شعبي عارم تجاه قيادة السلطة وفتح نتيجة  نحن أمام لحظة تاري
الم األيام  في  أدائها  خلف بؤس  والخارج  الداخل  في  شامل  فلسطيني  شعبي  التفاف  حالة  وبين  اضية، 

قصى والمقدسات.  مقاومة وبرنامجها، بعد األداء البطولي في معركة "سيف القدس"، وفي الدفاع عن األال
ناحية الفعلية، تصّدرت حماس وقوى المقاومة المشهد الفلسطيني، وأصبحت الُمعبِّّر الحقيقي عن  فمن ال
و  اآماله  والشعوب  الفلسطيني،  الشعب  استرجع  الماضية  األسابيع  وخالل  واإلسالمية،  تطلعاته.  لعربية 

الشعبي حول  واء االلتفاف واإلجماع  ، وأج1968األجواء التي صاحبت معركة الكرامة في آذار/ مارس  
 خط المقاومة. 

يُ  أن  في  واألخالقية  األدبية  والمسؤولية  الجرأة  الشقيري  أحمد  َمَلَك  التحرير  وكما  منظمة  قيادة  راية  سلِّم 
وكما بارك القائد التاريخي للشعب الفلسطيني الحاج أمين الحسيني    ،1967لقيادة مرحلية مؤقتة في نهاية  

تمرار نهج المقاومة، وبعدم التنازل عن أي جزء من فلسطين؛ فقد للراية مع التوصية باس  لفتح استالمها
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إلرادة الحرة للشعب الفلسطيني أن تأخذ مجراها، وأن توفر الغطاء  آن لقيادة حركة فتح أن تفسح المجال ل
 لزمات التغيير والتحديث السلس كافة في بنية النظام السياسي الفلسطيني. ومست

فيها لفصيل فلسطيني عريق أن يضع نفسه في مواجهة الحالة الشعبية    م نقطة تحّول، ال ينبغينحن أما
ه مع  ينسجم  أن  أراد  وإذا  إرادة العارمة.  مع  ينسجم  أن  وأساسا  ابتداء  فعليه  وتضحياته،  وتاريخه  ويته 

 ، ال أن يكون عائقا في وجهها.شعبه
التاري  تستخدم  أن  وقيادتها  لفتح  مجال  ثمة  يعد  لتلم  والنضالي،  الريادي  ومسارات  خ  سياسات  برير 

ا من  مزيدا  يستوجب  النضالي  التاريخ  مع  االنسجام  إن  إذ  شعبيا؛  مرفوضة  لنضال ومسلكيات 
صالح وقوى التغيير؛ كما يستوجب تفعيال  والتضحيات، ال تبريرا للتنازالت، وال قمعا أو تهميشا لقوى اإل

فتح تاريخها ونضالها، فإن للفصائل  والوصايات. وإذا كان ل  للمؤسسات والشرعيات، ال تكريسا للهيمنات 
ونضالها.   تاريخها  الديمقراطية،  الشعبية،  الجهاد،  حماس،  مجال  األخرى:  ثمة  يعد  لم  وباختصار، 

 ر وكوارثه.لالختباء خلف التاريخ لتبرير أخطاء الحاض
"، وتجاه القوى ظمة العربية "المطبِّعةأمام قيادة فتح، في هذه اللحظة الفارقة، مسؤولية تاريخية تجاه األن

، بما يتناسب مع الدولية التي تسعى، بعد معركة سيف القدس، إلعادة تأهيل السلطة الفلسطينية وقيادتها
تن  الفلسطيني، ومع  يتناسب  محاولة االلتفاف على إرادة الشعب  فيس مكاسب المقاومة وتضييعها، وبما 

ديم عكازات لكيان السلطة الوظيفي، حتى  ثي للتسوية، ومحاولة تقمع محاولة نفخ الروح في المسار العب
 من تهويد األرض واإلنسان.  يتابع دوره في خدمة االحتالل، وتوفير الغطاء للصهاينة لمزيد 

العكازات،   تلك  فتح  قيادة  تستخدم  أن  متمتعة  حذار  لتظل  وعجين،  طين  من  أقدام  لها  يكون  أن  أو 
الخارجي،   االعتراف  باالستنابـ"شرعية"  بقاءها  ستظل  ولتضمن  ألنها  الزائف؛  المائل  الحائط  هذا  إلى  د 

الفلسطيني، وسيكون من المؤ  سف أن تجد حركة ثورية مناضلة مثل  شرعية مصطنعة يرفضها الشعب 
ى نموذج مشوه لألنظمة العربية الفاسدة المستبدة، هذا قبل أن يكون  فتح نفسها تتحول في نهاية أمرها إل

تحرير،   دولةهناك  هناك  تكون  أن  لن  وقبل  التاريخ  فإن  المبادرة،  زمام  الشعب  يأخذ  فحين  ولذلك؛   .
 يرحمها. 

حق قيادة فتح أن تعيد تسويق بضاعة أوسلو الفاسدة، وال أن تسعى    في هذه اللحظة التاريخية، ليس من
طؤ العربي. تفرض على قوى المقاومة ما فشل فيه االحتالل الصهيوني والجبروت األمريكي والتواألن  

ادة فتح على ما تسميه وحدة وطنية )في السلطة والمنظمة( تحت سقف التسوية أو الرباعية  إن إصرار قي
االدولية، أو م لَمعبر الذي تستخدمه ا يسمى زورا "الشرعية الدولية"، يجعلها تبدو أمام شعبها األداة أو 

 تلك القوى لتطويع الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة. 
قيادة فتح أن تكون أكثر انسجاما مع قاعدتها التنظيمية والشعبية، التي    اللحظة التاريخية، على  وفي هذه

انا  عل مع النشاط االنتفاضي والمواجهات ضّد االحتالل، ويدفع أبناؤها أثمتقبض على الجمر، والتي تتفا



 تقارير ومقاالت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  ستشاراتمركز الزيتونة للدراسات واال              701                                           

يق  فعل ذلك ليس خدمة للتنسغالية استشهادا وجراحا واعتقاال؛ والتي هتفت للمقاومة ولصواريخها، والتي ت
وحراكا  األمني، وال للكيان السلطوي الوظيفي، وال لمسار تسوية ثبت فشله. هذه القاعدة التي تشهد غليانا  

ة لنماذجها ورموزها، كأبي عمار وخليل  واسعا، تستحق أن تستجيب لها قيادتها في متابعة مسيرة المقاوم
َثّم، فعلى هذه القيادة أن تكون  رهم من القادة الكبار.  الوزير وعبد الفتاح حمود وكمال عدوان وغي  ومن 

رار الفلسطيني المستقل، بعيدا عن  أكثر انسجاما مع خط المقاومة والدفاع عن القدس، وخط صناعة الق
 هيمنة االحتالل ورعاته الدوليين.

ا في استئناف مسار  لعل اختبار المصداقية األول والمستعجل أمام قيادة فتح اآلن، هو في إثبات جديتهو 
الح وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس حقيقية نزيهة وفعالة، وذلك من خالل تحويل قيادة  اإلص

لى بنفسها إدارة هذا الملف  سار إلى قيادة فلسطينية مؤقتة ذات طبيعة تمثيلية متوافق عليها، لتتو هذا الم
يحتمل   ال  الفلسطيني  الوضع  إن  نهاياته.  إلى  الهر وإيصاله  وال  المناكفات  المسؤوليات ترف  من  وب 

االستئ مسار  متابعة  على  فتح  قيادة  أصرت  إذا  أما  األوقات.  تضييع  وال  والهيمنة، واالستحقاقات  ثار 
الكوارث   عن  التاريخية  المسؤولية  تتحمل  أن  عليها  أساس  فيجب  وإفشال  تعطيل  عن  الناتج  والدمار 

البني  إقامة  التحرير، وهو  القجوهري في مشروع  الفعالة  المؤسسية  الشعب في مواجهة ة  قيادة  ادرة على 
 المشروع الصهيوني. 

 28/5/2021"، 21موقع "عربي 
 

ي تيب البيت الداخلسات تعطيل االنتخابات ومعركة سيف القدس على مسار تر ورقة سياسات: انعكا
 عاطف الجوالني  الفلسطيني…

 مقدمة: 
مهمة خالل متغّيرات  الفلسطينية  الساحة  يرق  شهدت  الفائتة،  يكون  األسابيع  أن  مستوى  إلى  بعضها  ى 

أن ه وال شّك  اإلسرائيلي.  العربي  الصراع  مسار  في  استراتيجي  تحول  لها  بدايات  المتغيرات سيكون  ذه 
وت مختلفة،  وجوانب  عديدة  أطراف  على  الفترة  انعكاسات  خالل  تداعياتها  قراءة  على  الورقة  هذه  رّكز 

الفلسط العالقات  الداخلية وعلى مساالقادمة على  السيناريوهات ينية  الفلسطيني، وتناقش  البيت  ر ترتيب 
 لتعامل معها.المحتملة لذلك، كمقدمة القتراح الخيار المناسب في ا

 الجزء األول: أهم المتغيرات 
 لفلسطينية: أواًل: تعطيل االنتخابات ا

أسابيع  ث ظهرت مؤشرات ذلك قبل  لم يكن مفاجئًا لجوء قيادة حركة فتح والسلطة لتأجيل االنتخابات، حي
ال2021/ 29/4من اتخاذ القرار في   القرار هو  تذرع  ، وقد كان واضحًا أن المبرر الذي سيستخدم لتبرير 
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قيقة األمر كان واضحًا للجميع أن  برفض االحتالل اإلسرائيلي إجراء االنتخابات في القدس. لكن في ح
 تخابات:أبرز الدوافع التي وقفت وراء قرار تعطيل االن

تائج االنتخابات، مع تزايد المؤشرات على احتماالت تراجع حركة فتح وتقدم منافستها  . الخشية من ن1
 حركة حماس.

وناصر القدوة على  تدام الخالفات داخل صفوف حركة فتح بخصوص االنتخابات، وتمرد البرغوثي. اح2
بانقسام    ئمة مستقلة، األمر الذيقرارات الحركة، وإصرارهما على خوض االنتخابات التشريعية بقا يهدد 

 حركة فتح وبتراجع فرصها في االنتخابات.
لرئاسة، بسبب إصرار مروان البرغوثي على الترشح  . خشية محمود عباس من خسارة مرّجحة لموقع ا3

 في مواجهته. لالنتخابات الرئاسية 
العربية من  4 الدول  المتحدة و”إسرائيل” وعدد من  الواليات  تقّدم حركة حم. تخوفات  اس في  احتماالت 

 االنتخابات، وتقديم النصائح وممارسة الضغوط على عباس لتأجيل االنتخابات.
 ها:تعطيل االنتخابات عدٌد من االنعكاسات على الساحة الفلسطينية من أبرز وقد ترتب على قرار  

نية مبررات السلطة  . عزل موقف السلطة سياسيًا، حيث رفضت معظم الفصائل والقوى والنخب الفلسطي1
يل االنتخابات، وحّملتها مسؤولية تأجيل االستحقاق االنتخابي، وأكدت أن القرار اتخذ نتيجة الخشية  لتعط

ارجية. ورفضت مبررات ن النتائج ومن التداعيات على وضع حركة فتح الداخلي واستجابة لضغوط خم
بر اإلصرار  ض التحدي مع االحتالل عالسلطة لتأجيل االنتخابات، ورأت أن الفرصة كانت متاحة لخو 

 على إجرائها في مدينة القدس دون الخضوع إلرادته. 
خلية الفلسطينية، حيث قاطعت حركة حماس اللقاء التشاوري الشكلي  . عودة التوتر والتأزم للعالقات الدا2

لتأجيل سلبًا على  دعت له قيادة السلطة لتغطية قرارها بتأجيل االنتخابات، ويرّجح أن ينعكس قرار االذي  
 نهاء االنقسام وترتيب البيت الداخلي.فرص إ

ا3 الشعب  أوساط  في  فتح  وحركة  السلطة  صورة  في  سلبًا  التأثير  خالل  .  من  عّبر  الذي  لفلسطيني، 
 قه إلجراء االنتخابات ولتجديد شرعية المؤسسات.عمليات التسجيل الواسعة لالقتراع عن تو 

ف4 رئيسي  فتح كسبب  قيادة  الفلسطيني،  . ظهور  االنقسام  قدمت  ي  أن  وبعد  االنتخابات،  تعطيلها  بعد 
 ة وشفافة. حماس كل الضمانات والتنازالت المطلوبة إلجرائها في أجواء حر 

، بسبب هربه من استحقاق االنتخابات، . إضعاف موقف عباس والسلطة لدى األطراف العربية والدولية5
 يونها. عاف شرعيته عمليًا في عوتهّربه من نتائجها المحتملة؛ وبالتالي إض

 ثانيًا: االنتفاضة والمقاومة الشعبية في القدس:
قو  تحدٍّ  وروح  وبطولة  بجرأة  المقدسيون  دون تصدى  للحيلولة  المستوطنين،  وقطعان  االحتالل  لقوات  ية 

ن إلسرائيلية وفرض أمر واقع فيما يتعلق ببوابات الدخول إلى األقصى. وطوال أكثر متكريس السيادة ا
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المقدس خاض  أيام  االحتالل  عشرة  إرادة  كسر  في  خاللها  من  نجحوا  مميزة  شعبية  مقاومة  عملية  يون 
اته المتعلقة بالمسجد األقصى. تال ذلك تصعيد خطير من قوات االحتالل  وإرغامه عن التراجع عن إجراء

وفي   جراح،  الشيخ  حي  في  بيوتهم  من  مقدسيين  إلخالء  بالتوجه  يتعلق  هـ  1442رمضان    28فيما 
 التصعيد المميز في المواجهة مع قوات االحتالل والمستوطنين للكيان الصهيوني. ( كان10/5/2021)

على الوضع  ّبة باب العامود والمقاومة الشعبية للمقدسيين ضّد إجراءات االحتالل  وبالوقوف على نتائج ه 
 الفلسطيني الداخلي، يمكن اإلشارة إلى التداعيات التالية: 

أ 1 أبرزت  الشع.  المقاومة  إفشال مخططات همية دور  الفلسطينية، وفي  السيادة  تثبيت  بية وتأثيرها، في 
 القدس والمقدسات. االحتالل وإجراءاته الهادفة لتهويد 

معنويات 2 ورفعت  الفلسطيني،  للشارع  الحيوية  أعادت  والخارج،    .  الداخل  في  ووحدتهم  الفلسطينيين، 
 تهم وإصراراهم وإمكاناتهم المحدودة.اجهة مع االحتالل بإراد وأبرزت قدرتهم على التحدي وخوض المو 

وقفها ودورها تجاه ما يجري في  . أحرجت انتفاضة القدس قيادة السلطة وحركة فتح، وأظهرت ضعف م3
 ع عنهما وحمايتهما.القدس واألقصى، وأنها غير مؤهلة للدفا

 سات. دفاعًا عن القدس والمقد . وّفرت المبّرر للمقاومة المسلحة للتدخل ولخوض المواجهة 4
 . وّفرت بيئة تفاعل عربي وإسالمي دولي واسعة وعارمة، للقدس وفلسطين.5

 خول المقاومة في قطاع غزة ساحة المواجهة مع العدو: ثالثًا: معركة القدس ود
ا تشكل موجة من موجات المواجهة الواسعة والقوية مع االحتالل، حيث تكررت في على الرغم من أنه

( تبدو أكثر أهمية وخطورة  2021إال أن المواجهة األخيرة )أيار/ مايو    ،2014و  2012و  2008نوات  الس
 سار الصراع العربي اإلسرائيلي، وعلى الوضع الداخلي الفلسطيني. في دالالتها وتداعياتها على م

ريخية بالنيابة  جحت المقاومة في البروز مدافعًة عن القدس واألقصى، وقامت بتحمل مسؤوليتها التاوقد ن
ة. فلم يكن أصل المواجهة دفاعًا عن غزة أو رفضًا الستمرار الحصار عنها، كما أنها جاءت  عن األم

سيون وحدهم في مواجهة  مواجهاٍت تركت فيها سلطة رام هللا والدول العربية واإلسالمية المقد   بعد أيام من
 قوات االحتالل والمستوطنين.
 ت على المواجهة:ومن أهم التداعيات التي ترتب 

رت  دة االعتبار للقضية الفلسطينية عربيًا وإقليميًا ودوليًا، وإنهاء حالة التجاهل والتهميش التي استم. إعا1
ع فوقها  من  والقفز  الفلسطينية  القضية  تجاوز  وإبراز صعوبة  الكيان  لسنوات،  بين  العالقات  تطبيع  بر 

قة من خالل تلك االتفاقات ما  قرار لن يتحقق في المنطالصهيوني والدول العربية، والتأكيد على أن االست 
 لم يتم إيجاد حّل مرٍض للقضية الفلسطينية. 

ب في مكانة المقاومة الفلسطينية، حيث كرستها في نظر الفلسطينيين والعر . تحقيق نقلة نوعية مهمة  2
ا االستهداف  وجه  في  عنهما  وللدفاع  واألقصى  القدس  لحماية  مؤهل  في  والمسلمين كطرف  إلسرائيلي، 
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فيه الدور المؤثر لألطراف الفاعلة فلسطينيًا وإقليميًا والتي اكتفت بالشجب واإلدانة، ولم تجرؤ وقت غاب  
 اتخاذ قرارات عملية في الدفاع عن األقصى وحي الشيخ جراح.  على

التأثي3 هدف.  إنجاز  بإمكانية  يتعلق  فيما  واإلسالمي  والعربي  الفلسطيني  الوعي  في  عميقًا  التحرير    ر 
االحتال الكيان  وإزالة  المواجهة هشاشة  أظهرت  فقد  القادمة.  لألجيال  ترحيله  يتم  ال  منظور  مدى  في  ل 

د حلم أو حالة  ية مواجهته وإلحاق الهزيمة به، ولم يعد الحديث عن إنجاز التحرير مجر الصهيوني وإمكان
 رومانسية غير واقعية، بل بات أمرًا ممكنًا بالرغم من صعوبته. 

في مختلف مواقع وجوده، في الضفة والقطاع والشتات واألراضي المحتلة    توحيد الشعب الفلسطيني   .4
الية في المعركة، بما يتوافق مع الظروف والمعطيات الخاصة لكل ، حيث شارك الجميع بفع1948سنة  

 طرف.
الحتالل، ووضع حّد وإدخالهم بقوة في دائرة الصراع مع ا   48. تحريك الداخل الفلسطيني في أراضي الـ  5

ة السلبية والتهميش لدورهم في مواجهة االحتالل، واهتزاز حالة التعايش بينهم وبين اإلسرائيليين في لحال
والنضال الفلسطيني، وفي الوقت    المدن المختلطة. وتشّكل هذه النتيجة تطورًا مهمًا في مسيرة المقاومة

التي “إسرائيل”  نظر  في  كبيرًا  خطرًا  تشّكل  األم  ذاته  هذا  مثل  تتوقع  في  لم  بالغة  وستجد صعوبة  ر، 
اإلجرا من  مجموعة  تتخذ  أن  يستبعد  ال  كما  وتداعياته؛  آثاره  وتجاوز  والقمعية  معالجته  االنتقامية  ءات 

 بحقهم.
وإعادة روح  6 الغربية  الضفة  تحريك  قيام  .  وبسبب  والتهميش،  الغياب  من  بعد سنوات  إليها  االنتفاضة 

أ جماح  بكبح  االالسلطة  لمواجهة  شعبي  تحرك  السلطة  ي  قيادة  بإحراج  المعركة  تسببت  وقد  حتالل. 
في   االحتالل،  مع  المواجهة  عن  غابت  التي  فتح  في  وحركة  الفلسطينية  القوى  مختلف  مشاركة  ظّل 

ح والسلطة بإصدار المواقف السياسية وبإجراء االتصاالت الديبلوماسية مع  المعركة، فيما اكتفت قيادة فت
أدى ضعف موقف قيادة السلطة وفتح في المواجهة بصورة واضحة إلى    العربية والدولية. وقد   األطراف

يًا، وأبرز مظاهر أزمة داخل فتح بين فريق مرتهن التفاقيات أوسلو  تراجع شعبيتها، بل إنه أحرجها تنظيم 
قف المواقف تنسيق األمني، وبين شباب الحركة الذين عبَّروا بوضوح عن غضبهم وعدم رضاهم عن سوال

 متدني لحركتهم وسلطتهم. السياسية ال
 رابعًا: انتشار مظاهر المقاومة الشعبية والتظاهرات في الضفة:

الضفة  ا  تفاعلت  في  التطورات  مع  األخيرة،  السنوات  خالل  مسبوقة،  غير  بصورة  ومع  الغربية  لقدس 
مناطق مختلف  وشهدت  واالحتالل،  غزة  في  المقاومة  بين  البطولية  وأليام   المواجهة  الغربية،    الضفة 

التساؤال الذي أعاد طرح  األمر  والثانية،  األولى  االنتفاضتين  أجواء  بعيد  إلى حّد  تشبه  أجواء  ت  عديدة، 
 حول إمكانية اندالع انتفاضة ثالثة في المدى المنظور. 
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الت أهم  في  ومن  الشعبية  المقاومة  مظاهر  وانتشار  الغربية  الضفة  تحرك  على  ترتبت  التي  داعيات 
 ئتة: الضفة خالل األيام الفا

 . إذكاء روح التحدي لدى قطاعات واسعة من الشباب الفلسطيني الذي ولد بعد االنتفاضة الثانية. 1
ليات المقاومة الشعبية بسبب  . كسر الحاجز النفسي الذي كان يحول دون تجّدد االنتفاضة وتنظيم فعا2

 لطة. التنسيق األمني واإلجراءات القمعية ألجهزة أمن الس
فتح3 إحراج حركة  الفعاليات .  تنظيم  االحتالل عبر  مع  المعركة  لتعويض غيابها عن ساحة  ودفعها   ،

 ابات واستعراضات مسلحة في بعض األحيان.الشعبية من مظاهرات وإضر 
اندفاع فعاليات المقاومة الشعبية الراهنة نحو انتفاضة ثالثة بسبب ممانعة  ومع إدراك صعوبة الرهان على 

وأجهزتها  السلط الفلسطينية  التحدي ة  روح  فإن  التفاوضي،  الخيار  على  رهانها  واستمرار  لذلك  األمنية 
التي االحتالل  بمواجهة  تحديًا    والرغبة  ستشكل  األخيرة  المواجهة  بتأثير  الفلسطيني  الشباب  لدى  برزت 

 همًا ال يسهل على قيادة فتح والسلطة التعامل معه. م
 سرائيلي:خامسًا: السلوك والتعامل اإل

إلسرائيلي ارتباكًا واضحًا في األداء السياسي والميداني، سواء تعّلق األمر بإدارة المواجهة  أظهر الجانب ا
لمقاومة التي كانت هي  قدسيين في المسجد األقصى وفي حي الشيخ جراح، أم بإدارة المعركة مع امع الم

الع تأثير  ظهر  كما  المرة.  هذه  المواجهة  في  المبادر  واالعتبارات الطرف  الشخصي  المصلحية   امل 
 والمقاومة.لبنيامين نتنياهو في التأثير بقرارات الحكومة وفي طريقة إدارتها للمواجهة مع المقدسيين 

في   اإلسرائيلي  الجانب  لفشل  المتوقعة  التداعيات  أبرز  ومع  ومن  المقدسيين  مع  المواجهة  ملف  إدارة 
 المقاومة في غزة:

السي1 المستقبل  تهديد  نتنياهو.  .  لبنيامين  اليمين  اسي  باجتذاب  والرغبة  المحاكمة  الخوف من  فإذا كان 
لبيد   تومي  منافسه  الطريق على  المؤثر في سلوك  اإلسرائيلي وقطع  األهم  الدافع  الحكومة،  تشكيل  في 

السي وأدائه  يشطب  نتنياهو  ربما  المقاومة  مع  المواجهة  إدارة  في  واضحًا  بدا  الذي  إخفاقه  فإن  اسي، 
 سؤولية الفشل وتهديد مستقبل الدولة. قبله السياسي ويحّمله م مست

ال2 وفلسطينيي  اإلسرائيليين  بين  للتعايش  الشكلية  القشرة  ضرب  حاّدة .  مجتمعية  أزمة  وبروز  داخل، 
 ما يشّكل تحّديًا ألي حكومة إسرائيلية قادمة.يصعب التعامل معها ورأب صدعها، وهو 

بصورة قوية نتيجة التهديد الذي شعروا به شخصي لدى اإلسرائيليين  . عودة هاجس القلق على األمن ال3
المق صواريخ  مدى  بات  حيث  المقاومة.  مع  المواجهة  أيام  فلسطين  خالل  مساحة  جميع  يصل  اومة 

األ اإلسرائيليين،  جميع  ويشمل  جاذب  التاريخية  غير  أمرًا  فلسطين  في  اإلقامة  من  يجعل  قد  الذي  مر 
 ذلك على احتماالت الهجرة المعاكسة. افة إلى احتماالت تأثيرللمهاجرين اليهود، باإلض
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لي في االنتخابات القادمة، وتزايد تأثير  . إرباك المشهد السياسي، والتأثير في خيارات الناخب اإلسرائي4
يسي في خيارات الناخبين، كما كان الحال في تسعينيات القرن الماضي  عامل األمن الشخصي كمحدد رئ

هر للناخب اإلسرائيلي فشل اليمين اإلسرائيلي في توفير األمن له،  يات االستشهادية. فقد ظبتأثير العمل
لجيش “المتقاعدين” في تقديم بديل مناسب للناخب اإلسرائيلي،  كما فشل بيني جانتس وتحالف ضباط ا

 ذي ُيعّقد الحسابات في أي انتخابات برلمانية قادمة.األمر ال
السلطة5 دور  أهمية  تراجع  حسابات    .  في  يمكن  الفلسطينية  طرفًا  تعد  لم  حيث  اإلسرائيلي،  الجانب 

ي ظّل بروز دور متزايد لحركة حماس فيما االعتماد والرهان عليه بقدر كاٍف في ضبط الفلسطينيين، ف
 ر.يتعلق بقرار الحرب واالستقرا 

 سادسًا: التفاعل العربي واإلسالمي الرسمي والشعبي: 
ويين الرسمي والشعبي، مع أحداث القدس والمواجهة بين  سالمي قويًا، على المستكان التفاعل العربي واإل

 المقاومة واالحتالل. 
زت وألن الدفاع عن القدس كان عنوانًا للمواجهة األخيرة مع االحتالل، بر على صعيد الموقف الرسمي؛  

 دانة الكيان الصهيوني. مواقف قوية لمعظم الحكومات العربية واإلسالمية في تأييد الشعب الفلسطيني وإ
وبخالف كثير من المواجهات السابقة، التي حّملت فيها بعض األطراف الرسمية العربية المقاومة بعض  

االالم بتحميل  كبيرة  بدرجة  موحدًا  الموقف  بدا  األوضاع،  تصعيد  عن  التصعيد  سؤولية  مسؤولية  حتالل 
مقاومة غطاًء عربيًا  اح، األمر الذي وّفر للاألخير بفعل إجراءاته المستفّزة في األقصى وحي الشيخ جر 

 وإسالميًا مميزًا هذه المرة.
سارعت للتطبيع مع االحتالل أمام شعوبها وأمام شعوب  وقد أحرجت المواجهة األخيرة الدول العربية التي  

سهام في  أسقطت ذرائعها التي سّوقتها لتبرير إبرام االتفاقيات مع دولة االحتالل بحجة اإلاألمة العربية، و 
ا الشعب  االعتداءات حماية  جماح  لكبح  مؤثر  دور  بأي  القيام  في  الدول  تلك  فشلت  حيث  لفلسطيني، 

الوسيط  م، قامت الدول “الُمطبِّعة” بإصدار بيانات خجولة، وظهر بعضها بمظهر  اإلسرائيلية. وبشكل عا 
أو   احتجاجية  إجراءات  أي  بأخذ  الدول  هذه  من  أي  تبادر  لم  كما  طرفين،  العدوان بين  ضّد  عقابية 

 سرائيلي مثل سحب السفراء… وغير ذاك.اإل
األخيرة المواجهة  شّكلت  واإلسالمي؛  العربي  الشعبي  الصعيد  المقدسي    وعلى  بشقيها،  االحتالل  مع 

ال في  للمعنويات  قوية  رافعة  األداء  والمقاوم،  مع  واسعة  بصورة  تفاعل  الذي  واإلسالمي  العربي  شارع 
ا رفع من مكانة المقاومة الفلسطينية لدى الشعوب العربية لمقاومة المسلحة. وهو مالبطولي للمقدسيين ول

المقاومة تلك  في  ترى  باتت  التي  الرسمي    واإلسالمية  واالستخذاء  الضعف  حالة  ظّل  في  مشرقًا  أماًل 
 ي.العربي واإلسالم
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ينية، دسيين والمقاومة الفلسطوقد كان التفاعل الشعبي في األردن ولبنان األكثر قوة وبروزًا في إسناد المق
مع   الحدود  على  المسيرات  عبر  أم  المدن،  مختلف  في  تتوقف  لم  التي  الشعبية  الفعاليات  عبر  سواء 

 لسطين. ف
ية، في مجلس النواب األردني. وباإلضافة  وكان التأييد جارفًا للشعب الفلسطيني، بل وللمقاومة الفلسطين 

ن وتعاطفهم مع القدس والمقاومة، برز  خوي في تفاعل األردنيي إلى حضور الُبعد اإلسالمي والعروبي واأل
ل األردنية  الشعبية  والحالة  النخب  نظرة  يؤثر في  ترى  عامل مهم جديد  باتت  الفلسطينية، حيث  لمقاومة 

األردن في مواجهة األطماع التوسعية الصهيونية، وفي الحفاظ على  فيها خط الدفاع األول واألقوى عن  
 ين والوطن البديل التي يرونها تهديدًا لكيانهم وهويتهم الوطنية.، وفي دفن مشاريع التوط الهوية األردنية

 ارات المحتملة الجزء الثاني: السيناريوهات والخي
 لوضع الفلسطيني الداخلي:أواًل: السيناريوهات المحتملة لتأثير المتغيرات على ا
 :سابقة على النحو التالييمكن تكثيف المشهد القائم حاليًا بتأثير المتغيرات ال

أداء 1 داخلية حول  السلطة وشعبيتها ومصداقيتها، وبوادر أزمة  تراجع كبير وغير مسبوق في مكانة   .
 ادة فتح والسلطة وخياراتها السياسية. قي
مة فلسطينيًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا، وتزايد وزنها لدى األصدقاء والخصوم  . تقّدم كبير في مكانة المقاو 2
إقليمية ودولية بضرورة االنفتاح عليها والتواصل معها في أي ترتيبات سياسية    المحايدين، وبروز قناعةو 

ة  قرار اإلقليمي، حيث ظهر بشكل واضح أن حصر العالقة السياسية مع السلطمستقبلية لتحقيق االست 
كتفاء  وعبثية الرهان على اال الفلسطينية لم يعد أمرًا عمليًا، كما تبين صعوبة القفز عن القضية الفلسطينية

 بتطبيع العالقات مع الدول العربية. 
غزة،  3 )ضفة،  جغرافيًا  الفلسطيني  الشعب  وحدة  تعزيز  الثقل ،  48.  ساحات  كل  ومشاركة  شتات(، 

 الفلسطيني في مشروع مواجهة االحتالل. 
يرة، اتها قبل المواجهة األخ. انخراط أكبر لإلدارة األمريكية في الصراع العربي اإلسرائيلي، خالفًا لتوجه4

 وتزايد القناعة لدى األوساط األوروبية بأهمية إطالق مسار سياسي خالل المرحلة القادمة.
لتأثير التطورات والمتغيرات السابقة على الوتبرز   الفلسطيني الداخلي، أربعة سيناريوهات محتملة  وضع 

 : م وترتيب البيت الداخليوعلى العالقات الفلسطينية البينية، وفرص إنهاء االنقسا 
راء  . سيناريو تحقيق الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الداخلي، وإنهاء االنقسام، وتفعيل المؤسسات، وإج1

 االنتخابات المعّطلة.
الج2 والتفعيل  الجزئي،  االنفتاح  سيناريو  للفصائل .  الموحد  القيادي  اإلطار  وتفعيل  للمصالحة،  زئي 

اال تأجيل  مع  وإبقالفلسطينية،  االنتخابي،  وضعه  ستحقاق  على  الفلسطينية  الرسمية  المؤسسات  واقع  اء 
 الراهن.
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 اسية، والجهود غير المثمرة إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة.. سيناريو الجمود واستمرار المناورات السي3
تنافس بين حركَتي  يو تأزم العالقات الفلسطينية الداخلية، وتكريس االنقسام بصورة أكبر، وتزايد ال. سينار 4

 حماس، بتأثير القلق من زيادة حضور وشعبية المقاومة بعد المواجهات األخيرة.فتح و 
 سيناريوهات:ثانيًا: الترجيح بين ال

 ثمة ستة محددات للترجيح بين السيناريوهات: 
ا1 تداعيات  تجاوز .  في  ورغبتها  الفلسطيني،  الشعب  لدى  والسلطة  فتح  شعبية  على  األخيرة    لمواجهة 

والحر  الداخلية  في  األزمة  التأثير  وغيابها عن  موقفها،  الناتجة عن ضعف  السلبية  والصورة  الشعبي،  ج 
 المواجهات األخيرة. 

شكيك بشرعيتها بعد تراجع  غبة السلطة في تكريس قيادتها وتمثيلها للشعب الفلسطيني، ومواجهة الت. ر 2
 الوطني الفلسطيني.  لمقاومة لقيادة المشروعدورها في المواجهات األخيرة، وقطع الطريق على تقّدم ا

 كبير وتقّدم شعبيتها. . خيارات المقاومة الفلسطينية تجاه مستقبل العالقات الداخلية، بعد إنجازها ال3
راته تجاه الوضع الفلسطيني الداخلي في ضوء المتغيرات . تأثير العامل العربي بمواقفه المتعددة وخيا 4

 ني، وأّثرت بشكل ملحوظ في المشهد الشعبي العربي.ت مالمح المشهد الفلسطيالجديدة المهمة التي غّير 
داًل ونقاشات داخلية حادة، على خلفية النتائج القاسية  . تأثير العامل اإلسرائيلي الذي يرّجح أن يشهد ج5

تأثير ذلك يرة مع المقاومة، على معنويات اإلسرائيليين وعلى قوة الردع اإلسرائيلية، ومدى  للمواجهة األخ
القيادة اإلسرائيلية باستمرار االنقسام الفلسطيني، أو احتواء المقاومة ضمن سقوف سياسية    كله على رغبة

 محددة. 
األوروبية،    .6 والدول  بايدن  إدارة  موقف  وخصوصًا  الدولي،  العامل  العالقات  تأثير  مستقبل  تجاه 

وكذ  السلطة،  تأهيل  إعادة  في  والرغبة  الداخلية  الصعالفلسطينية  المقاربة  تحقيق  الرغبة  لك  بين  بة 
وبي االنتخابات،  عبر  السياسي  للمشهد  تصّدرها  دون  والحيلولة  سياسيًا  المقاومة  الرغبة  بإضعاف  ن 

القوة   لعناصر  مراكمتها  دون  يحول  سياسي  مسار  المشهد باحتوائها ضمن  على  عمليًا  سيطرتها  ودون 
 الفلسطيني. 

 السيناريو المرجح: 
وهات األربعة يتضح أن السيناريو الثاني )االنفتاح الجزئي( هو  ت السابقة على السيناريوبإسقاط المحددا

 ن التاليين:المرّجح في اللحظة الراهنة لالعتباري 
ن ضعف موقفها السياسي تجاه قضية القدس  . تبدو قيادة فتح والسلطة معنية بتجاوز الحرج الناتج ع1

تها وتمثيلها للشعب الفلسطيني ولقطع  ح أن تسعى لتكريس شرعي والمواجهة األخيرة مع االحتالل، كما يرجّ 
ي الوقت ذاته هي تدرك خطورة  الطريق على أي محاوالت لتشكيل أطر وطنية بديلة عن المنظمة، وف

بصورة الفلسطيني  البيت  ترتيب  نحو  ظّل   الذهاب  في  لالنتخابات  إجراء  من  ذلك  يتضمنه  بما  جدية 
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تميل   التي  الحالية  وستكون المعطيات  المقاومة،  دورها    لصالح  أهمية  بتأكيد  القادمة  الفترة  معنية خالل 
األح الستثمار  وستسعى  المتحدة،  وللواليات  السلطة  لالحتالل  في  الروح  نفخ  إلعادة  األخيرة  داث 

 الفلسطينية. 
 و السيناريو الثاني )االنفتاح الجزئي( هو المرجح في خياراتها في الوقت الراهن. بالتالي قد يبد 

وا2 “إسرائيل”  تتمسك  وال  .  الفلسطينية،  للسلطة  السياسي  بالدور  العربية  الدول  ومعظم  األوروبية  لدول 
لتأييد السيناريو الثترغب بتهديد تمثيلها ل الفلسطيني لصالح المقاومة، ويرجح أن تميل  اني الذي لشعب 

 يسهم في امتصاص أجواء االنتصار وفي تكريس شرعية السلطة.
ريو إدراك المقاومة لحقيقة موقف قيادة فتح والسلطة، وعدم  من فرص نجاح هذا السينالكن ما يضعف  

وترتيب البيت الفلسطيني وإجراء االنتخابات لما يترتب على    رغبتها بالذهاب نحو تحقيق الوحدة الوطنية
قادمة على  مان ال ترغب بتقديمها، كما تعي المقاومة أن قيادة السلطة ستحرص خالل الفترة الذلك من أث

 مل الوقت المتصاص االنتصار المهم الذي تحقق. اللعب على عا
 على صعيد العالقات الفلسطينية الداخلية: ثالثًا: الخيارات المتاحة للتعامل مع المرحلة المقبلة

السلطة، توجه  ترجيح  ضوء  أجواء   في  تجاوز  أجل  من  الجزئي  االنفتاح  لخيار  ودولي،  عربي  بدعم 
 الخيارات التالية: قق، تبدو المقاومة أماماالنتصار الذي تح

والموافق1 الجزئي(،  )االنفتاح  السلطة  لدى  المرجح  الخيار  مع  إيجابيًا  التجاوب  في .  المشاركة  على  ة 
 النعقاده.  اجتماعات اإلطار القيادي للفصائل حال دعوة السلطة

قاومة،  ى النصر الذي حققته الم. االكتفاء باتخاذ موقف سلبي من محاوالت قيادة السلطة االلتفاف عل2
 دون اتخاذ خطوات عملية بأي اتجاه.

دياًل عن السلطة والمنظمة في ظّل رفض . التوجه لتشكيل مرجعية وطنية لقيادة الشعب الفلسطيني ب3
 وإعادة بناء المنظمة على أسس سليمة. قيادة فتح لخيار تحقيق الوحدة 

بأ4 ملتزم  غير  لبناء اصطفاف وطني،  السعي  ع.  ومعاييرها،  السلطة  والقدس طر  المقاومة  أرضية  لى 
مع قيادة السلطة وفتح،  مفتوح للجميع وغير مشروط بانضمام حركة فتح، ولكن دون اشتباك أو مناكفات  

 ودون أن يكون ذلك بدياًل عن السلطة والمنظمة. 
ومو  أزمتها  من  الخروج  على  والسلطة  فتح  قيادة  بمساعدة  األول  الخيار  يسهم  مناوراتها  وفيما  اصلة 

ة، فإن الخيار الثاني خيار سلبي ال يقّدم الواقع السياسي خطوة مهمة لألمام. أما الخيار الثالث السياسي
قد  فيت واشتباك  تجاذب  حالة  في  الفلسطينية  والساحة  المقاومة  يدخل  أن  التي  وقع  باإلنجازات  تعصف 

األطر  من  قبوله  فرص  أن  كما  للمقاومة،  األخير  النصر  غيحققها  والدولية  العربية  حتى  اف  قائمة  ر 
ألكثر واقعية  اللحظة. ويبدو الخيار الرابع )بناء اصطفاف وطني على أرضية المقاومة والقدس(، الخيار ا

ل يسمح بشق طريق جديد ال يحصر الخيارات  الستثمار الوضع الراهن، فميزان القوى الجديد الذي يتشك
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وي السلطة،  قيادة  التفاهم مع  الوض في محاولة  نوعية في  نقلة  الطريق  حقق  تمهد  الداخلي  الفلسطيني  ع 
الدخول في اشتباك مع قيادة فتح    لخطوات أكثر تطّورًا في المستقبل، وفي الوقت ذاته يعفي نسبيًا من

التو  يتطّلب قبل طرحه  لكنه  أدنى من  والسلطة،  لتوفير حّد  اصل مع أطراف أساسية )الجهاد والشعبية( 
 الضمانات لنجاحه. 

 في البيئة الداخلية الفلسطينية:  ابعًا: أولويات المرحلةر 
 قاعدة شعبية جماهيرية.  . تعزيز االصطفاف الوطني حول خط المقاومة والقدس، وتوسيعه ألكبر1
عزيز مكانة القدس والمقدسات كموحدة وملهمة للشعب  . تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، وت2

 العدو. هة لبوصلة المقاومة ضدّ واألمة، ومفجرة للثورات، وموج
لمجال لترتيب  . دفع قيادة السلطة وفتح باتجاه القيام بمسؤولياتها التاريخية واألخالقية في إعادة فتح ا3

ادة الشعب الفلسطيني، وتجاوز مسار التسوية  البيت الفلسطيني، وإزالة أي معوقات تعترضه، واحترام إر 
 الضفة.ة في خدمة االحتالل في وأوسلو، وإنهاء الدور الوظيفي للسلط

 . توفير مستلزمات المقاومة الشعبية المستدامة في الضفة الغربية. 4
الي  لتعزيز صمودهم، ولتطوير دورهم النض  48الحالية لدى فلسطينيي الداخل    . االستثمار في التحوالت 5

 والوطني في مواجهة المشروع الصهيوني. 
تي يعيشونها وتعزيز تالحمهم مع الداخل  تأثيرهم في البيئات ال  . تطوير دور فلسطينيي الخارج وتفعيل 6

 الفلسطيني. 
عادة بناء غزة بعيدًا عن الصيغ واالشتراطات الدولية،  . المبادرة للتنسيق مع األصدقاء لتنفيذ مشروع إ 7

لتشكيل   المعونات  والسعي  لتلقي  الوحيدة  البوابة  تكون  الحصار،  ومواجهة  لإلعمار  وطنية  هيئة 
 د مكونات التواصل معها وليست العنوان الرئيسي للتواصل.برعات، وتصبح السلطة أحوالت

 سطينية، ودورها في مشروع التحرير.. تفعيل االتحادات والنقابات الشعبية الفل8
الجماهي9 االلتفاف  حالة  استثمار  اتجاه  .  في  الوعي  ونشر  الثقافية  التعبئة  لبث  المقاومة  حول  ري 

 ن نحو مشروع التحرر.استنهاض الفلسطينيي 
  28/5/2021كز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، مر 

 
 لسناوي   عبد هللا ا... ألغام المصالحة الفلسطينّية!

 ال توجد طرق سالكة للمصالحة الفلسطينية. 
على تضغط  السياسي    المصالحة  القرار  توّحد  جديدة  انطالق  نقطة  عن  بحثًا  والمشاعر  األعصاب 

منالفلسطيني بفداحة  تدهور  الذي   ،( عام  المروع  االنقسام  »فتح«  2007ذ  وغزة،  الغربية  الضفة  بين   )
 و«حماس«.
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تن عامًا  عشر  أربعة  مدى  مبادرات  على  جرت  المصالحة،  نداءات  الفلسطيني  العام  الفضاء  في  اثرت 
نقسام  اعات دون أن تفضي إلى شيء ملموس على األرض يخّفض من األثر السلبي الالمحدود لالواجتم

 سطينية ومستقبلها.على القضية الفل
ملفاتها في    عند كل منعطف تطرح قضية الوحدة الفلسطينية نفسها على جداول األعمال قبل أن تطوي 

 انتظار منعطف آخر يعيد طرحها من جديد. 
تتك أخرى  بعد  إلى  مرة  التوصل  في  حقيقية  جدية  دون  نفسها،  بالصياغة  العبارات  نفسها،  األفكار  رر 

 التنفيذ. غ ملزمة تجد طريقها إلى صي
موّحدة،  في أحاديث المصالحة تتردد دعوات إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة فلسطينية

الفصائل يضبط حركتها وأولو  بين  برنامج مرحلي توافقي  الكالم جادًا، أو  وصياغة  ياتها دون أن يكون 
 مصدقًا!

ه الجو العام عقب ما أبرزه الفلسطينيون من فإن  -في حوارات القاهرةهذه المرة  -إذا كان هناك من جديد  
ا فلسطين  التي شملت  األخيرة  بالمواجهات  ومصير  موقف  الغربية وحدة  والضفة  القدس  كلها،  لتاريخية 

 في المخيمات والشتات.وغزة وخلف الجدار األخضر، كما 
السياس »الوحدة  ملف  فتح  إلعادة  بتفاعالته  داعيًا  ذلك  الكان  االنقسام  بإنهاء  القضية  ية«  أنهك  ذي 

 الفلسطينية ونال من عدالتها.
كون الصوت الفلسطيني موحدًا ومسموعًا، هناك عامل آخر مستجّد يستدعي »الوحدة السياسية« حتى ي

االحتالل اإلسرائيلي بالصدور العارية أمام المسجد األقصى وفي حي    فقد استدعت بسالة التصدي آللة
جراح« الت»الشيخ  غزة،  بصواريخ  كما  غير  ،  القوة  رغم  أمنها  نظرية  في  إسرائيل  ثقة  بعمق  هّزت  ي 

 الضحية الفلسطينية، التي تناهض التمييز العنصري.المتماثلة، تعاطفًا إنسانيًا غير مسبوق مع 
الفلسطينية نقطة تحول جوهرية تتطلب تجاوز ألغام المصالحة، وإال فإنه    إعادة اكتشاف عدالة القضية 

 جّلت والتضحيات التي ُبذلت.فريط في المعاني التي تت
إسرائيل عن توظيفه لإلجهاز على    كان االنقسام الفلسطيني هو الثمرة المرة التفاقية »أوسلو«، ولم تتوانَ 

الفلسطيني الراحل »ياسر عرفات« يعتقد أن بوسعه تحسين شروط    القضية الفلسطينية كلها. كان الزعيم
 يه على أرض السلطة. اللعبة عند وضع قدم

بنوع من الزواج السري بين السلطة والمقاومة، غير أن إسرائيل حاصرته، واخترقت صفوف رجاله،   سمح
 ي االغتيال! ه بسّم في النهاية، دون أن يجرؤ أحد من أنصاره على طلب تحقيق دولي فواغتالت

إرهابي اعتبروه  تالية  لحظة  وفي  للسالم«  »نوبل  جائزة  منحوه  لحظة  السالفي  هذا  أمام  وعقبة  دفع  ًا  م. 
التي الحركة  ومن  ترأسها...  التي  المنظمة  مستقبل  ومن  عمره...  قضية  من  فادحًا  الثمن   »عرفات« 

 أسسها... ومن حياته في نهاية اللعبة. 
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أبو األديب«    الزعنون س الوطني الفلسطيني »سليم  عت من رئيس المجلفي أعقاب »أوسلو« مباشرة استم
شترك بضاحية مدينة نصر يقول، وهو يقف منتشيًا: »لقد في بيت صديق فلسطيني م  أثناء لقاء خاص 

 أّكلهم أبو عمار األكلة«.!
ه سوف ره، يعتقد أن »عرفات« قد خدعهم، وتمكن من دخول األراضي المحتلة، وأنكان صادقًا في مشاع 

 يتمكن في النهاية من بناء دولة مستقلة لها سيادة، وعاصمتها القدس. 
 « نفسه. لك ما يعتقد فيه »عرفات كان ذ 

حاول أن يؤسس لعمل مسلح سري، وأن يبني عالقات مختلفة مع فصائل المقاومة األخرى تحول دون  
األكلة المسمومة«، وأن   صفيتها، قبل أن يكتشف في الساعات األخيرة من حياته أنه هو »الذي أكلت

 قضيته دخلت النفق المظلم على يديه. 
 لالنقسام الفلسطيني. هكذا أسست »أوسلو« 

تبّقى من أرض باسم »السالم مقابل السالم«  با لقدر ذاته أفسح ذلك االنقسام المجال واسعًا إلهدار ما 
القوة« و«صفقة القرن« وإحالة القضية كلها إلى مشروع إعانات مالو« ية واقتصادية بداًل من أن  سالم 

 تكون قضية تحرر وطني لشعب رازح تحت االحتالل. 
ذلك )  في  اال 2007العام  تبّدى  رعاية  (  تحت  »آنابوليس«  مؤتمر  أعمال  في  مروعًا  الفلسطيني  نكشاف 

 بوش«.   الرئيس األميركي األسبق »جورج دبليو
المؤتمر، ُقدمت مسودات عمل، أجريت   ألسابيع طويلة اجتمعت وفود فلسطينية وإسرائيلية إلعداد وثيقة 

 إلى اختراق. يئًا له قيمة أو ُيفضي تعديالت على الصيغ المقترحة، لم تكن تعني ش 
اإل الخارجية  وزيرة  بين  األميركي  »مندرين«  فندق  شهدها  إضافية  مباحثات  في  األزمة  سرائيلية  تأّكدت 

المفاوضين »صائب عريقات«، دون أن    »تسيبي ليفني« ورئيس الوزراء الفلسطيني »أحمد قريع« وكبير
 يكون هناك ما يجري التفاوض عليه! 

 الصحافة اإلسرائيلية.  أرادته »ليفني« بتأكيد  كان ذلك ما
 نسي في »ووتر جيت«. ثم اجتمع ثالثتهم مع وزيرة الخارجية األميركية »كوندوليزا رايس« في مطعم فر 

 الفاخرة أكثر جدوى من كالم ال جدوى فيه!  قيل إسرائيليًا بنوع من السخرية إن وجبة األسماك
اك سالم أو كالم، أو استعداد إسرائيلي  م »السالم«، ولم يكن هنُرفعت األنخاب في المطعم الفرنسي باس

»أول ادعاءات  على  ما  تضفي صدقية  بادرة  أية  لتقديم  نوع  أي  ما  من  لتقديم  إسرائيل  باستعداد  مرت« 
 أسماه »تنازالت مؤلمة!«

حقيقة  تشرح لـ«قريع«    -بحسب ما ُنشر في الصحافة اإلسرائيلية    -ي« في المطعم الفرنسي  أخذت »ليفن
ي  ال  حتى  »محمود الموقف،  وجه  ماء  لحفظ  إسرائيلية  وتنازالت  وردًا،  أخذًا  مفاوضات،  هناك  أن  توهم 

 عباس«. 
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 كله في جملة واحدة: »هذا هو البيان... خذه أو اتركه«. لّخصت الموقف 
بدأ »أو  العندما  داخل قاعة  الثالثي أخذ اإلسرائيليون  بالمؤتمر الصحافي  بيانه  إلقاء  مؤتمر لمرت« في 

انفعاالت  الترجمة    يراقبون  يضع سماعة  لم  العرب  نظرائه  على عكس  ووزير خارجيته.  السعودي  الوفد 
مسبقًا   السعودية الشهيرة، حتى يبدو أنه ال يهتم بما يقوله أولمرت، لعله حصلعلى أذنيه تحت الكوفية  

إسرائيلية مصافحات  تجري  أاّل  على  األميركية  الخارجية  وزيرة  من  وعد  محرج    على  أمر  فهو  معه، 
 ياسة السعودية، غير أن المشاركة السعودية في مؤتمر »أنابوليس« أّدت إلى كسر جدار عربي جديد.للس

 تلك المرة األولى العلنية لتواجد خليجي في مشهد يوصف بالسالم. كانت 
ذل البريطانية وصف  في  اإلسرائيليون من عنوان تصّدر غالف »اإليكونوميست«  الوقت سخر  بوش  ك 

 «. وكان التعليق أنهم اختاروا »الرجل الخطأ«!بأنه: »مستر فلسطين
وش« وجرى استثمار االنشطار الفلسطيني في  فيما بعد وقعت الرهانات العربية على رجال أسوأ من »ب

ع الدول العربية، دون أدنى التزام بما تقضي به المبادرة العربية، التي قدمتها االندفاع لتطبيع العالقات م 
ال  مقايضة  من  يونيو  السعودية،  منذ  المحتلة  العربية  األراضي  من  الشامل  باالنسحاب  الكامل  تطبيع 

 ار في القضية الفلسطينية.كانت تلك أوضاع انهي (.1967)
 هيات وبدت المصالحة أقرب إلى مشي فوق حقل ألغام. بمضي الوقّت زادت المشاحنات وتراكمت الكرا 

ود عباس« في الذهاب إلى »اإليباك« حيث السلطة الفلسطينية »محم( لم يمانع رئيس  2010في عام )
 ن يمانع في الذهاب إلى غزة. مركز النفوذ الصهيوني بالواليات المتحدة األميركية، فيما كا

 توقيع »حماس« على الورقة المصرية المقترحة للمصالحة. في شرح أسبابه ومبرراته عزا ذلك إلى عدم
كن غزة واقعة تحت سيطرة »حماس«، وهو يحملها  سالم قبل عودة غزة«، ل  قال: »لن أوقع على اتفاق

ال من  نفسه  ويعفي  التدهور،  ومسؤولية  االنقسام،  مع  مسؤولية  جديد  لتفاهم  مستعدًا  يبدو  وال  مسؤولية، 
ي ورقة المصالحة المصرية تستدعي إعطاء الحق ذاته للفصائل الفلسطينية  »حماس«، فـ«إعادة النظر ف 

إغالق الملف أبدا«... »حماس« عليها أن توقع أواًل على هذه    وهذا سوف يؤدي إلى »عدماألخرى«.  
ت  نعلن  التوقيع سوف  هذا  وبعد  تعمير غزة  الورقة...  أموال  تلقي  بوسعها  يكون  تكنوقراط  شكيل حكومة 

 بها الدول الكبرى في قمة »شرم الشيخ« التي أعقبت العدوان على القطاع.التي تعّهدت 
 ية فسوف نذهب فورًا النتخابات تشريعية ورئاسية لن أترشح فيها«! ندما توقع الورقة المصر وقال: »ع

أ اآلن، ال  ذلك حتى  يحدث شيء من  تشريعية ورئاسية، وال حصلت مصالحة من  لم  انتخابات  جريت 
است  وال  في »حوارات األساس،  التعديل  من  بشيء  أو  نفسه،  الكالم  يتكرر  أن  أخشى  منصبه.  قال من 

م المصالحة على تضميد بعض الجراح والتقاط بعض الصور دون الدخول هرة«، أو أن يقتصر مفهو القا
 وحدة سياسية حقيقية تضع القضية على مسار جديد. –اآلن   إلى صلب ما يحتاج إليه الفلسطينيون 

   11/6/2021وت، األخبار، بير 
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 أ. د. محسن محمد صالح... المدخل لإلصالح الفلسطيني 
ت الداخلي الفلسطيني مرتبطة بمحددين أساسيين؛ أولهما البدء بمنظمة طة البداية إلصالح البييبدو أن نق

و  وثانيهما  الفلسطينية،  والبيئالتحرير  الموضوعية  الشروط  إيجاد  على  قادرة  موثوقة  انتقالية  قيادة  ة  جود 
 الجادة والفعالة إلنجاح مسار اإلصالح. 

 * * * 
على العمل في قيادة الحكومة أو في إطار  ، وتم تعطيل قدرتها  2006منذ أن فازت حماس في انتخابات  

وسيط بـ"االنقسام"  ُعرف  ما  حدوث  وبالتالي  التشريعي،  ذلك المجلس  منذ  قطاع غزة...  على  رة حماس 
ات وحلقات النقاش ال تنقطع، في محاولة "إنهاء االنقسام" وإصالح  الوقت واالجتماعات والورش والمؤتمر 

 نة بعمل العديد من الفعاليات والدراسات في هذا اإلطار.ي. وقد قام مركز الزيتو البيت الفلسطين
هذه السطور، والتي امتدت على شكل جلسات دورية    غير أن أحد أبرز الورش التي شارك فيها كاتب 

الفترة  ألكثر من ثالث سنوات   التي أشرف عليها مركز مسارات، 2012-2010)خصوصًا  تلك  كانت   )
فيها و   وشاركت  فلسطين  داخل  من  الشعبية  نخبة  والجبهات  وحماس  فتح  على  محسوبة  خارجها؛ 

 من الخبراء والمستقلين.  والديمقراطية وغيرها من الفصائل، باإلضافة إلى عدد 
ليها أن المدخل األنسب إلصالح البيت الفلسطيني يبدأ  وكانت إحدى أبرز الخالصات التي تم الوصول إ

قوى الشعب الفلسطيني، وتتم إعادة بناء وتفعيل  ، بحيث تستوعب مكونات و بمنظمة التحرير الفلسطينية
يتم من خاللها صن ديمقراطية، وبحيث  بعيدًا عن  مؤسساتها على أسس  المستقل  الفلسطيني  القرار  اعة 

 هيمنة االحتالل. 
ل بإعدادها. في حينها الزميل الدكتور جميل هالل بكتابة مذكرة حول هذا الموضوع، وقام بالفع  وقد ُكلِّف

عامًا تتكرر النتيجة نفسها عند عمل أي دراسات موضوعية أو لقاءات معمقة للخبراء    13وطوال نحو  
 والمتخصصين. 

وقياد في   عباس  محمود  من  الماضية  السنوات  وطوال  عجيب  إصرار  ثمة  التحرير  المقابل،  منظمة  ة 
وطني "وحدة  حكومة  تشكيل  على  التركيز  على  فتح(،  )قيادة  "توافقية"  والسلطة  حكومة  أو  للسلطة  ة" 

والقوى   حماس  اضطرار  من  وبالرغم  أخرى.  إصالحية  برامج  أي  تمييع  أو  تضييع  مع  الفلسطينية، 
بحدّ الفل الحكومة  تشكيل  عملية  فإن  وقيادته؛  عباس  إصرار  مع  للتجاوب  عملية  سطينية  كانت  ذاتها   

وزراء من حماس  ، وعدم إمكانية مشاركة  متعثرة، وكانت خالصتها تشكيل فتح للحكومة أو هيمنتها عليها
ة، وفق القراءة أو من المحسوبين عليها، ألنها يجب أن تتوافق مع شروط أوسلو ومعايير الرباعية الدولي

هذه   قيام  إلى  باإلضافة  هذا  السلطة.  لقيادة  على  الواقعية  سياسات  بتنفيذ  هللا(  رام  )حكومة  الحكومة 
وتمنع ممارسة المجلس التشريعي لدوره،  التضييق على قطاع غزة، األرض تستهدف المقاومة، وتسهم في 

هذا في  الفلسطيني  الشعب  إلرادة  الممثلة  الساحقة  األغلبية  هذه    ألن  أن  أي  لحماس.  هي  المجلس 
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اسات مخالفة أو على خصومة مع الجهة التي ُيفترض أن  عامًا سي  14الحكومة كانت تنفذ على مدى  
 كيلها منها. تحاسبها، وأن تأخذ شرعية تش

 * * * 
غم من الفشل المريع لقيادة عباس والسلطة في إدارة الشأن الفلسطيني؛ وبالرغم مما رأته بعينيها من  بالر 
ومسح لالنتخابات  تعطيلها  إثر  الفلسطيني  الشارع  في  والغليان  السخط  من  الة  وبالرغم  المصالحة؛  ار 

الشعبي   السياسية واالنحسار  العزلة  البائسة من  القيادة  الحالة  إثر معركة التي وجدت هذه  فيها،  نفسها 
الـ وأرض  الغربية  والضفة  القدس  في  والمواجهات  القدس"  الب1948"سيف  واألداء  التي ؛  للمقاومة  طولي 

بالرغم م الفلسطيني...  ن ذلك كّله، فإن قيادة السلطة عادت هذه األيام  توحدت خلفها جماهير الشعب 
 ميه "الشرعية الدولية". فق شروط أوسلو أو ما تسلتتحدث عن حكومة "وحدة وطنية" و 

في الفلسطيني  الشعب  رسالة  اآلن  حتى  تصلها  لم  القيادة  هذه  أن  المعقول  من  الثقة   هل  فقدت  أنها 
تاج الفشل مرفوضة بكل اللغات والتعبيرات؟ وإذا لم والمصداقية، وأن تكرار األساليب ذاتها في إعادة إن

لى العكازات العربية والدولية في "إعادة تأهيل  م أنها ما تزال تراهن عتصلها، فكيف ومتى ستصلها؟! أ
 اناتهم من كوارثها؟ السلطة" ومسارات التسوية، ليستمر الفلسطينيون في مع 
 * * * 

التح منظمة  عن  الحديث  فإن  ثانية،  ناحية  إن  من  إذ  كافيًا؛  يعد  لم  لإلصالح  كمدخل  الفلسطينية  رير 
هذا   أن  أثبت  التجربة  منرصيد  إال  يتحقق  ال  إيجاد    المدخل  على  قادرة  موثوقة  انتقالية  قيادة  خالل 

واست واإلصالح،  البناء  إعادة  لنجاح  الموضوعية  والكفاءات الشروط  والفصائل  القوى  مختلف  يعاب 
بنية الفلسطينية، ضمن  الفلسطيني،    والخبرات  إرادة الشعب  ُتعبِّّر عن  مؤسسية تشريعية وتنفيذية فعالة، 

 شفافة، ونقل سلس للسلطة، وتضمن وصول اإلجراءات إلى نهايتها.  ترتيب النتخابات حقيقيةوتتولى ال
ال الشعب  خاضها  التي  البئيسة  "تكّللت" التجربة  والتي  الحالية،  والمنظمة  السلطة  قيادة  مع  فلسطيني 

أكيدًا حاسمًا لالنتخابات، بناء على الحسابات االنتخابية لعباس وحركة فتح "الرسمية"، كانت ت  بتعطيلها
بنماذج عديدة على مدى سنوات طويلة( أن هذه القيادة لم تعد مؤتمنة على أي حالة تغيير أو  )معززًا  

جادة غيرتطوير  فهي  وبالتالي  مصلحي؛  حزبي  بمنظور  لألمور  تنظر  القيادة  هذه  وأن  في    ،  راغبة 
أو    نتها على منظمة التحريرالمضي قدمًا في أي عملية انتخابية نزيهة شفافة يمكن أن تنتقص من هيم

 السلطة.
التحر  منظمة  شهدتها  التي  والتردي  االنهيار  حالة  عن  أساس  بشكل  المسؤولة  هي  القيادة  ير  هذه 

له الركون  يمكن  فال  ولذلك  بقيادتها،  تفردها  سنوات  طوال  مصالحها  ومؤسساتها  وشبكة  القيادة  ذه 
 الفشل من جديد.  ومنظومتها الفاسدة، ألن النتيجة هي مجرد إعادة إنتاج
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هذه القيادة االنتقالية هي اإلطار القيادي المؤقت أو جهة ناشئة عنه، وليوضع مدى زمني محدد فلتكن  
قاالنتهائ فعالة،  دينامية  قيادة  تكون  أن  الضروري  من  أنه  غير  أعمالها.  من  القرار  ها  اتخاذ  على  درة 

م البعض بتعطيل  وافقية سببًا في أن يقو وإنفاذه على األرض. وال يجب أن يكون الحرص على الروح الت
م للجميع( ال  المسيرة أو وضع العصي في العجالت، كما أن بعض القوى الفصائلية الصغيرة )مع االحترا 

دة الغالبة للشعب الفلسطيني؛ هذا، مع حقها الكامل  ينبغي أن تمارس "ديكتاتورية األقلية"، وأن تحترم اإلرا
 طاقاتها وإمكاناتها. االستفادة من خبراتها و في التمثيل بحسب حجمها، وفي 

 * * * 
في   الذي حدث  ذلك  الفلسطيني قريب من  المطلوب مدخاًل لإلصالح  النموذج  األول/ إن  كانون  الفترة 

ت قيادة المنظمة، وتولى يحيى حمودة قيادة مرحلة  ، عندما استقال1969شباط/ فبراير    –  1967ديسمبر  
الفصا باستيعاب  انتهت  رأسانتقالية  وعلى  الفلسطينية  ومجلسها  ئل  التحرير  منظمة  بناء  وإعادة  فتح،  ها 

 الوطني وانتخاب قيادة فلسطينية جديدة. 
ثمة   فإن  المؤسسيةولذلك،  البنية  وبين  االنتقالية  القيادة  بين  اإلصالح  مدخل  في  التمثيلية    تالزم 

المنظمة   عن  النظري  الحديث  باإلمكان  يعد  ولم  )المنظمة(،  األالفلسطينية  الحد  توفير  دون  دنى  فقط، 
 لمستلزمات نجاح إجراءات التنفيذ وجديتها. 

  13/6/2021، "21عربي "موقع 
 

وار الفِّلسطيني في القاهرة سّتة أسباب َتقِّف وراء يار الحِّ  عبد الباري عطوان ... انهِّ
وار الفِّلسطيني الّشامل التي كان  ُمقاطع ًرا بدئها في  ة الرئيس الفِّلسطيني محمود عّباس لجلسات الحِّ ُمقرَّ

فصائل الق بانتِّصار  االعتراف  رفضه  إلى  األولى  بالّدرجة  تعود  مِّصرّية  بُمبادرٍة  الُمقبل  اأُلسبوع  اهرة 
رة، وبدء الّسلطات المِّصرّية فوًرا  الُمقاومة بقيادة حركة “حماس” و"الجهاد اإلسالمي” في حرب غّزة األخي 

الُمباشرفي عملّية إعادة اإلعمار في قطاع غّزة دون   الّسلطة  عليها، األمر الذي كان له وقًعا    إشراف 
وار إلى أجٍل غير ُمسّمى، في خطوٍة عكست  سلبيًّا في أوساط القِّيادة المِّصرّية، واّتخاذها قراًرا بتأجيل ا لحِّ

 ر بعض الُمحلِّلين.حالًة من الغضب حسب تفسي
ُيعير في الوقت نفسه أّي يلي الّداعمين له، وال  الرئيس عّباس الذي ُيراهِّن على الّدورين األمريكي واإلسرائ

فصائل الُمقاومة الُكبرى  اهتِّمام فيما يبدو لألدوار العربّية اأُلخرى، حسب وصف مصدر مسؤول في أحد  
القرار   في  له  أحد  ُمشاركة  َيرُفض  غّزة،  لهذا في  الُمطلقة  المرجعّية  يكون  أن  على  ر  وُيصِّ الفِّلسطيني، 

الجديدة التي تتكّرس على األرض بعد انتِّصار الُمقاومة في حرب   الّتسليم بالُمتغّيرات   القرار، مثلما َيرُفض 
  ة واّتفاقات أوسلو، وإبقاء الوضع الفِّلسطيني على ما هو عليه دون أيّ غّزة، ويتمّسك بالّسلطة الفِّلسطينيّ 
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لإلشرا رجاله  أحد  بقِّيادة  شكلّية  وطنّية  وحدة  ُحكومة  لتشكيل  ط  وُيَخطِّّ اإلعمار  تغيير،  عملّية  على  ف 
 الّتحّكم بُكل األموال التي سُتَموِّل هذه العملّية بِّما في ذلك المِّصرّية منها. و 

 *** 
فِّلسطين المصدر  األّيام  في  القاهرة  في  انعقدت  التي  الّتمهيدّية  الّلقاءات  حَضر  سواًء ي  الماضية،  قليلة 

المِّصري،   الفِّلسطيني  أو  الفِّلسطيني،  الفِّلسطيني  الُمشاركيبَشّقها  أبرز  من  السّيد وكان  من  ُكل  فيها  ن 
ام الجهاد اإلسالمي،  إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والسّيد زياد النخالة أمين ع 

وار القاهرة، وُمقاطعة الرئيس عّباس لها:ُهناك عّدة أسباب كانت هذا المصدر قال لنا إّن   وراء فَشل حِّ
وار س ُمشاركة فصائل ُمقاومرفض الرئيس عّبا أّواًل: ة من قِّطاع غّزة، مِّثل لجان الُمقاومة الشعبّية في الحِّ

د أن الّرفض جاء أيًضا القتِّراٍح بُمشاركة تّيار محمد   أصّرت عليها حركة “حماس”، وُهناك من ال َيستبعِّ
 ، الُعضو الَمفصول من حركة “فتح”.دحالن
ة على وفد حركته إلى حوار القاهرة  ركة “حماس” في قطاع غزّ اشتِّراط السّيد يحيى السنوار قائد ح  ثانًيا:

نّظمة التحرير من األعلى إلى األسفل،  أن يتم اإلصرار على إعادة بِّناء الُمؤّسسات الوطنّية، وخاّصًة م
 ألولوّية الُمطلقة إلعادة ترتيب البيت الفِّلسطيني في إطار الُمنّظمة فقط. وفي أسرعِّ وقٍت ُممكن وإعطاء ا

وار، ورفض إنابة أّي شخص عنه من  حتمّية ُمشاركة الر   ا:ثالثً  ئيس عّباس شخصيًّا في جميع جوالت الحِّ
 البِّداية حّتى الّنهاية.

تتوّلى اختيار أعضائه لجنة وطن  ًعا:راب بالّتوافق  المجلس  تشكيل مجلس وطني جديد  ّية خاّصة، ويكون 
ة عامين ويتوّلى تشكيل هيئات الُمنظّ  والّلجنة التنفيذّية حسب حجم ُكّل    مة مِّثل المجلس المركزي ُمؤقًَّتا لُمدَّ

 فصيٍل في الّشارع الفِّلسطيني.
ة بنفسها  يا ُمؤّقتة للّشعب الفِّلسطيني تشرع فوًرا في قِّيادة الّساحة الوطنيّ تشكيل قِّيادة وطنّية ُعل  خامًسا:

ق عن هذه  بثقة عنه على أن َتنَبثِّ و”ُدون غيرها” حّتى االنتِّهاء من تشكيل المجلس الوطني والهيئات الُمن
دة للُمقاومة الشعبّية تقود االشتِّباك مع االحتِّالل في كُ   لِّّ مكان.القِّيادة لجنة ميدانّية ُموحَّ

حتِّالل اإلسرائيلي، وُكل الّتفاهمات اأُلخرى الُمنبثقة  إلغاء أو تجميد الّتنسيق األمني ُكلِّيًّا مع اال  سادًسا:
 عن اّتفاقات أوسلو. 

ذه الّصحيفة ُتؤكِّد أّنه ال ُيوجد في الوقت الحالي أّي نوايا لدى الّسلطات المِّصرّية علومات الُمَتوفِّرة لهالم
وار الفِّلسطيني الُمقبلة، وأّن تركيزها َينَصبُّ ح  لتحديد موعد  اليًّا على إعادة اإلعمار في  جديد لجوالت الحِّ

د الُمهندسين الفِّلسطينيين إّن  فصائل اأُلخرى، وقال أحقِّطاع غّزة، بالّتنسيق مع قِّيادة حركة “حماس” وال
عادة بِّناء ُمدن قِّطاع غّزة وتحديثها،  خطط اإلعمار المِّصرّية ال تقتصر على إعادة بناء ما تهّدم، وإّنما إ 

ًرا. وإقامة ُطُرق وُجسور على الطّ  رار الُمدن المِّصرّية التي تم تشييدها ُمؤخَّ  راز العالمي الحديث على غِّ
 ** * 
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به معزولة وُمَهمَّشة،  الّسلطة الفِّلسطينّية وار القاهرة بهذه الّطريقة “الّنزقة”، باتت شِّ حاب من حِّ ، وبعد االنسِّ
صائل الُمقاومة في القِّطاع  حالة من االرتِّباك واالنقِّسام في ُصفوفها، وَتشُعر بعض رموزها أّن فوتسود  

شخص   رأي  حسب  أقدامها،  تحت  من  القيادي  البِّساط  و سحبت  دهاليزها،  من  أبرز  ُمقرَّب  من  لعلَّ 
مايٍة دولّية للّشعب الفِّلسطيني بع د “إعدام” اثنين من  عالماته، تصريحات الُمتحّدث باسمها الذي طالب بحِّ

ر في هُ  جوٍم للقّوات اإلسرائيلّية على قاعدٍة لها في مدينة جنين قبل ضّباط ُمخابراتها العسكرّية وأسير ُمَحرَّ
أح وعّلق  القِّ يومين،  في  المقاومة  قادة  ُتطالب د  “كيف  قائاًل  الدولّية  ماية  بالحِّ الُمطالبة  هذه  على  طاع 

الفِّلسطيني ماية للّشعب  َيقُتلو   الّسلطة بحِّ الذين  اليهود،  للُمستوطنين  ماية  ُتَوفِّر الحِّ ن وقّواتهم  وقّوات أمنها 
ماية لشعبها أوَّاًل، و  م الحِّ  ة لعناصرها من قتلتهم”. أن تثأر قّواتها األمنيّ هذا الّشعب، فاأَلْولى بها أن ُتَقدِّّ

عام   اأُلولى  أرب  1987االنتِّفاضة  الستِّشهاد  غّزة  قِّطاع  في  شرارتها  بشاحنٍة  انطلقت  فِّلسطينيين  عة 
ف الّثالثة  االنتِّفاضة  تنطلق  فهل  “جنينغراد”  إسرائيلّية،  أو  جنين  مدينة  في  الّثالثة  باستِّشهاد  الضّفة  ي 

يها الرئيس الّشهفِّلسطين مثلما كان يُ   يد ياسر عرفات؟ يسأل أحد ُرموز هذه االنتِّفاضة.َسمِّّ
ن ما ُيمكِّن أن نقوله، وباختِّصاٍر شديد، إّن إسرائيل والّسلطة  األّيام واألسابيع الُمقبلة قد َتحمِّل اإلجابة، لك

رات ُتؤكِّ في را الكبير، وُهناك ُمؤشِّّ رين من انتِّصار غّزة  البيم هللا، ُهما أكبر الخاسِّ ت  د أّن قِّطار ترتيب 
 لم. الفِّلسطيني قد َيْنَطلِّق ُبدونها، فقبل حرب غّزة األخيرة َشيْء، وبعدها َشيٌء آَخر..  وُللُا أع
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 هاني المصري ... يبدأ؟ما الذي أفشل حوار القاهرة قبل أن 
الذي   الحوار  في  للمشاركة  القاهرة  إلى  الوفود  تصل  أن  يبدأقبل  أن  المفترض  من  السبت   كان  يوم 

بال تحديد  الماضي، أبلغت المصادر المصرية المعنية الوفود بتأجيل الحوار، من دون إبداء األسباب، و 
حماس تقديم تصّور مكتوب كإشارة بأن  موعد جديد. وإلبقاء نافذة األمل، طلبت مصر من حركتي فتح و 

 ما طرح منهما ليس مقبواًل.
هيدية بين وفدين من "فتح" و"حماس" بّينت أن الهوة بين الطرفين  لتأجيل بعد اجتماعات تماُتخذ القرار با

 شاسعة جًدا وال يمكن ردمها.
الشرعية الدولية، لفتح  الرئيس طرحت البدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو وفاق وطني ملتزمة ب  /فـ"فتح"

بإعادة ولتقوم  السالم"،  "مسيرة  تسمى  ما  الستئناف  غزة،    اآلفاق  قطاع  في  الملفات اإلعمار  ومعالجة 
يمكن   االنتخابات ال  أن  أساس  االنتخابات على  بموعد إلجراء  االلتزام  دون  أن تجري من  األخرى من 

غي وهي  اإلسرائيلية،  الحكومة  موافقة  يتطلب  ما  القدس،  إجراء  دون  يتم  توافق  وعندما  مضمونة،  ر 
 االنتخابات!!
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ار إلى حين االتفاق، ورأت أن البدء بالمنظمة  السلطة ملف إعادة اإلعمكما أصّرت "فتح" على أن تتولى  
ُفتِّح   ليكن معلوًما للجميع بأن "فتح" يجب أن تحظى  مستحيل، ألن هذا أمر معقد ويستغرق وقًتا، وإذا 

تقاطع   ال  وتوسيعه ال  باألغلبية حتى  لالنعقاد  المركزي  المجلس  دعوة  وذلك من خالل  دولًيا،  المنظمة 
 أكثر.

"فتح"/ا موقف  خلفية  وإحياء  وفي  والقيادة  التمثيل  على  منافسة  إلى  االنقسام  تطّور  من  مخاوف  لرئيس 
تحرير   منظمة  إيجاد  وسير مشاريع  االنقسام  استمرار  في ظل  المنظمة،  على  لالستيالء  تمهيًدا  ه  موازية 

 نحو االنفصال، وإمكانية تدحرج األمر نحو وصاية مصرية على قطاع غزة. 
وفد   لأما  تشكيل  فقد طرح  ورؤية  "حماس"  السلطة،  فيها  تشارك  أن  من  مانع  وال  لإلعمار  وطنية  جنة 

رح تشكيل مجلس وطني انتقالي لمدة سنتين بالتوافق، من  تتضمن ضرورة البدء بالمنظمة من خالل ط
لجن تشكيل  الوطني  خالل  المجلس  يتولى  أن  على  أشهر،  ثالثة  خالل  وإنجازها  المهمة  بهذه  للقيام  ة 

المنبثقا والهيئات  وأدواته، لجديد  الفلسطيني،  السياسي  النظام  شكل  على  االتفاق  "مسؤولية  عنه  ة 
 برنامج السياسي للمرحلة المقبلة". العمل الوطني وال واستراتيجية

وطنية   قيادة  تشكيل  الرؤية  الفصائل  وتضمنت  جميع  من  الوطنية  الحالة  قيادة  في  فوًرا  تشرع  مؤقتة 
داخل من  وفصائ  الفلسطينية  وخارجها  األحرار المنظمة  حركة  إلى  إشارة  في  األخرى،  المقاومة  ل 

مصر دعتها  التي  الشعبية،  المقاومة  ولجان  "فتح"    والمجاهدين  ورفضت  "حماس"  من  بطلب  للحوار 
لى تشكيل الحكومة، وبالتالي تأجيل إنهاء االنقسام، إضافة إلى رفض مشاركتها، فيما لم تشر الرؤية إ

على أن يكون الرئيس محمود عباس راعًيا للحوار، كونه طرًفا كرة طرحت في المداوالت  "حماس" بحق ف
 من وجهة نظرها. 

 دراماتيكي في موقفي "فتح" و"حماس"؟ ما تفسير هذا التغيير ال
"فتح"/ إلى  المقاربات    الرئيس، هناك   بالنسبة  لتغيير  يتغير، وال حاجة  لم  بأن شيًئا  للواقع وتعامل  إنكار 

أالتي اعت بعد االتصال  مدت سابًقا، على أساس  السلطة، خصوًصا  الذي حدث عزز موقف  التغيير  ن 
سطيني وزيارة وزير خارجيته أنتوني بلينكن التي أكدت استئناف  الذي أجراه الرئيس األميركي بالرئيس الفل

السلطوتطوير   اعتماد  على  واإلصرار  الرئيس،  شرعية  ودعم  األميركية،  الفلسطينية  عن  العالقات  ة 
بدعم إسرائيلي ودولي، ومنع تمكين "حماس" من االستفادة من األموال ومواد اإلعمار  الجانب الفلسطيني  
و  األنفاق  بناء  وحفي  حكومة  تشكيل  على  أميركية  وموافقة  والصواريخ،  السالح  وتطوير  تلتزم  إنتاج  دة 

 بشروط اللجنة الرباعية الدولية. 
و  قبل  تغّير  الوضع  أن  السلطة  توتتناسى  لجهة  القدس  معركة  وقرار  بعد  أوسلو  التفاق  إسرائيل  جاوز 

المعقودة م االتفاقيات  النظر في  بإعادة  والوطني  المركزي  أوسلو شعبًيا  المجلسين  االحتالل، وتجاوز  ع 
ة التي وّحدت القضية والشعب واألرض، وال تدرك السلطة أيًضا بأّن  من خالل الملحمة الشعبية الفلسطيني
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ية التي فقدتها بعد إلغاء االنتخابات وفشل مشروعها السياسي وعدم  ا عن الشرعية الفلسطينال بديل خارجيً 
الوحدة، وال حتى على شكل وف الشعبية  إنجاز  أو  المسلحة  المقاومة  انتهاج  اق وطني، فضاًل عن عدم 

  مصدًرا للشرعية. التي تعدّ 
له، وأن النتائج  قدس يختلف كلًيا عما قبأما بالنسبة إلى "حماس"، فهي تنطلق بأن ما بعد معركة سيف ال

ا أساس  على  العمل  إمكانية  وأن  السياسي،  النظام  على  تنعكس  أن  يجب  الجديدة  لحوارات والحقائق 
مستحيلة   الفلسطينية  المؤسسة  داخل  من  أو  السابقة  الفرصة  واالتفاقات  وأن  الرئيس،  من  للرفض  نظًرا 

ت قيادي  مركز  لتشكيل  جرى  ما  بعد  سانحة  هباتت  يعزز  وما  جديد،  "حماس"  مثيلي  بأن  االستنتاج  ذا 
 السلطة. الرئيس/ تعرف أن ما تطرحه من المستحيل أن توافق عليه "فتح"/

نة الحركة البالغة  ز موقف "حماس" تأجيل االنتخابات من طرف واحد ومن دون تشاور، رغم مرو ويعز 
دعم الرئيس  حركة "فتح" بأغلبية، و   التي وصلت إلى حد الموافقة على قائمة وطنية موحدة تحظى فيها

أوسلو حتى  محمود عباس في االنتخابات الرئاسية من خالل االلتزام بعدم دعم منافس له، وتجاهل اتفاق  
االتفاقيا التحلل من  السلطة عن قرار  تراجع  أوسلو مات، وهو صحيح  بعد اإلعالن عن  أن  ت، بحجة 

 من أوسلو. لطة منذ سنوات فهو أسوأمات إسرائيلًيا، أما السقف الذي تعمل تحته الس
عزز   قيادتها؛  في  المشاركة  وال  والمنظمة  السلطة  قيادة  من  القدس  معركة  تغطية  عدم  أن  من  كما 

ة لم تعد تجدي، وال بد من طرح  االستنتاج الذي وصلت إليه "حماس" بأن الطرق السابقة إلنجاز الوحد 
 مقاربة جديدة. 

أحدث مهمة  تغيرات  هناك  شك،  دون  والموجمن  القدس  معركة  في  تها  الفلسطيني  للشعب  االنتفاضية  ة 
وهذ  الفلسطيني،  الشعب  تواجد  أماكن  جميع  وفي  والداخل  والضفة  دور  القدس  من  عززت  التغيرات  ه 

لم تغير الواقع، بل فتحت اآلفاق لتغييره، وهناك ثورة  "حماس" كالعب رئيسي ال يمكن تجاوزه، ولكنها  
واق إلى  تستند  بدأت  إقليمي مضادة  ووضع  االحتالل  من   ع  االنتصارات  لتفريغ  سعيها  وبدأت  ودولي، 

الذ  واالنتصار  بالتغيير  "حماس"  تبالغ  أال  وآمل  اإلشارات  محتواها،  ببعض  تبالغ  أال  كما  حدث،  ي 
وأوروبا عن أميركا  من  إن    اإليجابية  هذا  ألن  معها،  المباشر  لالتصال  تمهيًدا  المباشر  غير  االتصال 

م  -تحقق   حدوثه  وليس  يعني    -ؤكًدا  فليس  ال  الدولي،  األوروبي  األميركي  الموقف  في  جوهرًيا  تغيًرا 
االعتراف بالحقوق الفلسطينية، والكف عن االنحياز لالحتالل،    األمر األهم هو االتصال بـ"حماس"، وإنما

 ها. تجاهل الثمن المطلوب مقابل االتصال بـ"حماس"، والثمن األكبر مقابل االعتراف ب  وال يجب 
" رؤية  تطرحه  ما  ونهائًيا    -حماس"  إن  رسمًيا  يكون  أال  آمل  غير    -الذي  المغامرة  من  نوًعا  يشكل 

 ب على أسس الشراكة الوطنية، بدليل:المحسوبة أو حتى االنقال
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ي الذي تدعو إليه سيتم بالتوافق من دون اإلشارة إلى االنتخابات، ال  إن تشكيل المجلس الوطني االنتقال
أو قريب  وال  من  الداخل  في  ال  يعيد  بعيد،  وهذا  أمكن،  حيثما  الخارج  في  عليه   -  الموافقة  تمت  إن 

 تا الفصائلي البائد، ولكن بشكل ثنائي فتحاوي حمساوي. إنتاج نظام الكو  -ومستحيل أن يحصل ذلك 
قسام  كلًيا فال يمكن تجاوز االحتكام إلى الشعب عبر صناديق االقتراع بعد إنهاء االن   هذا األمر خاطئ

ل حتى  أمكن،  ترتيب  حيثما  أي  فسيشكل  وإال  متطلب ضروري،  ولكنه  أصعب،  بات  األمر  هذا  أن  و 
بمو  يلتزم  ال  بالتوافق  األمر  انتقالي  هذا  وسيصبح  الشعب،  إلرادة  االنتخابات مصادرًة  قريب إلجراء  عد 

وال ينفع أو يكفي  دائًما، ألن من شّكله استجابة لمصالحه لن يعرض نفسه لخسارته بخوض االنتخابات.  
تتم الموافقة عليها بسهولة ال من السلطة وال من  لتبري ر ذلك أن االنتخابات طرحت ورفضت، وأنه لن 

أن تصبح جزًءا من    بعد الزيادة الملحوظة في شعبية "حماس"، بل ال بد من التمسك بها إلى   االحتالل
 الكفاح ضد االحتالل.

ت المطروحة  المؤقتة  الوطنية  القيادة  القياديإن  اإلطار  عن  أيار    ختلف  في  القاهرة  اتفاق  في  المؤقت 
يمس بشرعية المنظمة ومؤسساتها    ، وإسقاط اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني من تشكيلته2011

 ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني.
االتفاق على  ت مسألة  الموقف    االستراتيجية أجيل  فإن  وبالتالي  السياسي،  والتزاماته  والبرنامج  أوسلو  من 

 جل في رؤية "حماس"، وهو مطروح على المجلس االنتقالي، وهذا خطأ. مؤ 
مشار  إلى  الدعوة  "حماس"  رؤية  وتتجاهل  تتضمن  "حماس"،  على  محسوبة  غزة  في  مقاومة  فصائل  كة 

االنتخا  والمجموعات القوائم  النصر،  خطاب  في  لمشاركتها  هنية  إسماعيل  دعا  أن  سبق  الذي  بية 
 الجديدة المنتشرة بين الفلسطينيين، بمن فيهم فلسطينيو الخارج.كات الشبابية والظواهر والحرا

 يتضمن: لرزمة الشاملة الذي المخرج المتاح وليس المثالي هو حل ا
ودوا قيادتها  وتوزيع  المنظمة،  بناء  خالل  إعادة  من  الفلسطينية،  التجمعات  أماكن  مختلف  في  ئرها 

زامن معها انتخابات المجلس الوطني في الخارج،  مرحلة أولى، يمكن أن تت انتخابات المجلس التشريعي ك
قدس، بحيث ال تخضع للفيتو اإلسرائيلي، وإجراء  شرط االتفاق أواًل على صيغة إلجراء االنتخابات في ال

أمكن حيثما  االتحادات    االنتخابات  ممثلي  وبمشاركة  والمخيمات،  الجاليات  في  خصوًصا  الخارج،  في 
 تخابات حرة ونزيهة فيها. والنقابات بعد إجراء انالشعبية 

لضفة والقطاع، ونقل مهامها  تغيير السلطة وإعادة النظر في وظائفها والتزاماتها وموازنتها، بما يشمل ا
وحدة حكومة  وتشكيل  المنظمة،  إلى  إلجراء    السياسية  والتحضير  واإلعمار  االنقسام  إنهاء  تتولى 

 االنتخابات.
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على   و   اتيجيةاستر االتفاق  كفاحية  اعتماد  سياسية  يتضمن  بما  المشتركة،  القواسم  يجّسد  سياسي  برنامج 
المصلحة الوطنية، وكيفية التعامل مع اتفاق أوسلو والتزاماته  المقاومة بكل أشكالها وفق القرار الوطني و 

 ، وأسس ومرجعية أي مفاوضات.إلنهائه
و  التنفيذية،  اللجنة  فيها  تشارك  مؤقتة  قيادة  و تشكيل  الوطني،  المجلس  وممثلون رئاسة  العامون،  األمناء 

 كحد أقصى.عن الفصائل ومكونات الخارطة الجديدة، على أن ال تتجاوز مدة عملها العام 
أساس، وعلى تطويرها، وعلى الهدف الوطني  ما دام هناك اتفاق على وثيقة الوفاق ك  -تتمثل نقطة البدء  
ة كما هو من دون زيادة وال نقصان، ونبذ بعد التغييرات التاريخيفي االعتراف بالواقع    –في هذه المرحلة  

التسرع بالنزول عن الجبل قبل اكتمال النصر،    التفرد بالقرار والهيمنة واإلقصاء والتخوين والتكفير، وعدم
امل ال يقتصر المشاركون فيه على المدعوين السابقين، بل يتم دعوة ممثلين  والشروع في حوار وطني ش

صوًصا المرأة والشباب، وتكون النقطة األولى على جدول أعماله هي  نات الخارطة الجديدة، خعن مكو 
،  لسياسي، وإذا اُتفق عليها تكون المفتاح القادر على فتح بقية األقفالالسياسية والبرنامج ا  االستراتيجية

  ناء المنظمة مع استمرار بحيث يتم تطبيق ما يتم االتفاق عليه بشكل متزامن ومتواٍز، إذ ال يتم إعادة ب 
إذا االنقسام، وفي الوقت ذاته عدم تجاهل المنظمة وإدارة االنقسام بحكومة وفاق أو وحدة وطنية شكلية، و 

 لم يتم االتفاق فال داعي الستمرار الحوار.
التغيير الممكن والشراكة في المرحلة االنتقالية، التي يجب أال تزيإن هذه الصيغة إذا اع ُتحقُق  د تمدت 

ل المجلس الوطني الجديد عبر االنتخابات حيث ما أمكن، وَتقطُع الطريق على  على عام إلى حين تشكي
لتمثيل  ميق االنقسام وتحّوله إلى انفصال، وعلى تأجيج الصراع على القيادة واالسيناريو األسوأ، وهو تع

يل  ء مشروع دويلة غزة كتحص والقرار وما يمكن أن يؤدي إليه من فوضى واقتتال وتعميق االنقسام، وإحيا
البيد   -حاصل وليس كهدف لطرف مقابل هدنة طويلة األمد، والتضحية بالضفة في ظل حكومة بينيت  

المصنالتي   والمناطق  القدس  في  والتهويد  االستيطان  توسيع  على  برنامجها  وإضاعة  نّص  )ج(،  فة 
وطني والمؤسسة  بإعادة بناء المشروع الالفرصة التاريخية التي وفرتها معركة القدس، وعدم البناء عليها  

لخاصة بكل  الجامعة، على أساس الشراكة الكاملة ووحدة القضية واألرض والشعب، وبما يأخذ الظروف ا
 تجمع بالحسبان. 

يير موازين القوى، ولن يجد استجابة من القيادة، ما يفرض  وأخيًرا، الحل المطروح بحاجة إلى نضال لتغ
م كل من يوافق على األسس الوطنية والديمقراطية  وطنية )جبهة إنقاذ( تض   ضرورة تشكيل أوسع جبهة

يكبر ويتعاظم حتى ُتفرض إرادة الشعب الفلسطيني  التوافقية والقواسم المشتركة والجامعة، لتقوم بضغط  
 على الجميع.

  15/6/2021رات، رام هللا، مركز مسا
 



 تقارير ومقاالت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  ستشاراتمركز الزيتونة للدراسات واال              723                                           

 ي هاني المصر ... إعادة بناء المنظمة أم منظمة بديلة؟

ير واالعتراف بها فلسطينًيا وعربًيا ودولًيا، وقيامها بتمثيل الفلسطينيين وتوحيدهم،  إن تأسيس منظمة التحر 
قضيتهم أ  وتحويل  إال  الفلسطيني،  الشعب  حققه  تاريخي  إنجاز  أهم  وطني؛  تحرر  قضية  هذا إلى  ن 

المن بناء مؤسسات  إعادة  يستدعي  ما  أوسلو،  اتفاق  توقيع  منذ  يتآكل  وتغييرها  اإلنجاز  وإصالحها  ظمة 
بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي واالجتماعي التي تؤمن بالشراكة السياسية، لتصبح قواًل وفعاًل 

 الممثل للفلسطينيين أينما تواجدوا. 
آذار   في  القاهرة  إعالن  منظمة   ،2005منذ  إلى  والجهاد  حماس  حركتي  ضم  على  الفصائل  اتفقت 
لجنة تشكيل  وعلى  ومنذ    التحرير،  المنظمة،  يتعلق  لتفعيل  بنًدا  واتفاق  حوار  أي  يتضمن  االتفاق  ذلك 

القاهرة   اتفاق  أن  لدرجة  تشك  2011بالمنظمة،  على  واسعة، نّص  له صالحيات  مؤقت  قيادي  إطار  يل 
الم في  القيادة  دور  يلعب  ورئاسة  بحيث  العامون  واألمناء  التنفيذية  اللجنة  فيه  وتشارك  االنتقالية،  رحلة 

 . الوطني وشخصيات مستقلة المجلس
النسيان، إلى أن ُطرَِّح   القيادي اجتماَعْين يتيَمْين، ثم ذهب إلى أدراج  َعَقَد اإلطار  مجدًدا في وبالفعل، 

الوطني الملتقى  باسم  القدوة  ناصر  د.  أطلقها  التي  عن    المبادرة  إليه  ممثلين  إضافة  مع  الديمقراطي، 
 واهر الجديدة داخل فلسطين وخارجها. لقوائم االنتخابية والظمكونات الخارطة السياسية الجديدة، مثل ا

تضمنت نقطة تتحدث عن تشكيل    رفعت رؤية "حماس" األخيرة للحوار سقَف مطالب الحركة عالًيا، إذ 
ممثلين عن فصائل أخرى من دون اإلشارة إلى اللجنة التنفيذية  قيادة جديدة، بمشاركة األمناء العامين و 

سياق تشكيل مجلس وطني انتقالي لمدة سنتين بالتوافق، من    لالعبين الجدد، وذلك فيوال إلى القوائم وا
تشكيل أو  االنقسام  إنهاء  إلى  إشارة  أي  فهم    دون  إعادة اإلعمار، ضمن  إلى  حكومة وحدة وطنية، وال 

دات "حماس" وُكّتابها بأن ما بعد معركة سيف القدس يختلف عما قبله، وأن الشعب شرحه عدد من قيا
وسحب البساط من تحت أقدام القيادة الحالية، أي أن "حماس"، أو جزًءا منها،  ّوض المقاومة بالقيادة  ف

ام الحوار لمنظمة قد حانت، وهذا سّبب إرباًكا كبيًرا، وكان أحد أسباب عدم التئتعتقد أن لحظة قيادتها ل
وحدة    الذي يريد تشكيل حكومة  األخير في القاهرة، أضيف إلى السقف العالي الذي قدمته "فتح"/الرئيس،

القضا  وتأجيل  الرئيس  سيطرة  استمرار  يضمن  بما  اإلعمار،  إعادة  وتتولى  الدولية،  بالشرعية  يا  تلتزم 
 األخرى.  

ّزمت بعد توقيع اتفاق أوسلو، وُأبقي عليها  ال شك أن المنظمة بحاجة إلى تغيير شامل وعميق بعد أن قُ 
ني وينتهي دورها بعد ذلك، ضمن وهم أن  ائي باسم الشعب الفلسطيلكي تقوم بالتوقيع على االتفاق النه

فهم أن وضع المنظمة في الثالجة يساعد  الدولة الفلسطينية ستقام في نهاية المرحلة االنتقالية، وضمن  
تحقيق الدولة، وينسجم مع تقسيم القضية والشعب واألرض الذي حدث  على تليين الموقف اإلسرائيلي و 

يستدعي الحقوق الفلسطينية، وُيعّقد إمكانية نجاح المفاوضات  ده، ألن تفعيل المنظمة  في أوسلو وما بع
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رونة والتنازالت وإثبات الجدارة، وأن يكونوا عنصًرا فاعاًل في أمن  التي ستنجح بقدر إبداء الفلسطينيين الم
 استقرار المنطقة والعالم، وهذا كله لم يتحقق، بل أدى إلى كارثة. و 

ا إلى طريق مسدو وعندما وصلت  فوز  لمفاوضات  وبعد  السالم" من جهة،  "عملية  تسمى  ما  وماتت  د، 
ّعلت المنظمة جزئًيا للضغط على إسرائيل والواليات "حماس" في االنتخابات التشريعية من جهة أخرى، فُ 

وإلبراز مصنفة    المتحدة،  أنها  "حماس"، خصوًصا  فيها  تشارك  باتت  التي  السلطة  عن  كبديل  المنظمة 
الحكومة التي شكلتها "حماس" وحدها، أو شاركت فيها )حكومة الوحدة   قائمة اإلرهاب. وقوطعت   على

 اللجنة الرباعية الدولية. الوطنية(، على خلفية رفضها لشروط
إلعادة األولوية  إعطاء  إن  السياق،  هذا  القضية    في  تعيشه  الذي  المأزق  لتجاوز  التحرير  منظمة  بناء 

ن المفترض أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني كله،  وطبيعٌي، كون المنظمة مالفلسطينية أمٌر مفهوٌم  
ذلك ويكون    وخصوًصا أن مشروع أوسلو وإنجاز االستقالل عبره يتحقق  فشال فشاًل ذريًعا، ولكن حتى 

استبدال قيادة بقيادة أو فصيل بفصيل، يجب أن يتم ضمن رزمة شاملة تتضمن    خطوة إلى األمام وليس
بشكإنهاء   أو  أواًل،  كل  االنقسام  على  انتخابات  وإجراء  المنظمة،  بناء  إعادة  مع  ومتزامن  متواٍز  ل 

االتفاق على استراتيجية نضالية وبرنامج القواسم المشتركة، وتشكيل  المستويات والقطاعات، وعلى أساس  
الل سقف زمني ال ادة انتقالية مؤقته تقود الوضع الفلسطيني إلى حين إعادة بناء مؤسسات المنظمة خقي

 لى عام واحد.يزيد ع
االستراتيجية   إن طرح إعادة بناء منظمة التحرير أواًل لتضم حركتي حماس والجهاد، من دون اشتراط تبني

وال  انتخابات  إجراء  وال  أوال  االنقسام  وإنهاء  اإلعمار، طرٌح  النضالية  بإعادة  تقوم  وحدة  حكومة  تشكيل   
ية على قطاع غزة، والتقدم على طريق المشاركة، تفاظ بالسيطرة االنفراد فئوٌي، كونه يحقق لـ"حماس" االح

ُيضعف وهذا  المنظمة.  على  لالستيالء  الحالة  هذه  في  ويفتح    أو  الوحدة،  طريق  على  التقدم  إمكانية 
انفصال، ونقله إلى مستوى جديد من خالل التنافس على التمثيل والقيادة    الطريق لتحويل االنقسام إلى

 والقرار.
من الصواب وغير ممكن إقامة منظمة تحرير بديلة أو موازية في وقت ال تزال بناء على ما سبق، ليس  

الفلسطيني بمخ الشعب  يتعمق، واالستعمار االستيطانمعركة  ي  تلف قواه في ذروتها، وال يزال االحتالل 
فمعركة سيف يتواصل.  الزاحف  الضم  الكبرى" من خالل  "إسرائيل  إقامة  وهدف  القدس غّيرت   يتوسع، 

ال الحرب  المشهد  تزال  فال  الفلسطينيين،  تواجه  التي  بالتحديات  المليء  الواقع  تغّير  لم  ولكن  فلسطيني، 
 لحظة االنتصار الحاسم لم تحن بعد. طويلة، و 

لحركة، إن "حماس" أخطأت عندما حاولت إقامة منظمة تحرير بديلة  قال لي خالد مشعل، أثناء رئاسته ل
اك قراًرا عربًيا ودولًيا يمنع ذلك، لذا اختارت لهذا السبب وغيره  مة، وإنها اكتشفت أن هنعن المنظمة القائ

 المشاركة في المنظمة وإصالحها.
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بالدوافع وراء العودة لطرح تشكيل منظمة موازية أو التهديد و  تتمكن "حماس" من    إذا فكرنا  بذلك إذا لم 
الو  للشراكة  المحاوالت  أن كل  نجد  والسلطالسيطرة عليها،  المنظمة  قد فشلت ألسباب عدة، طنية في  ة 

ه، والمقاومة المسلحة كخيار  منها التفرد واالستئثار وعدم اإليمان بالشراكة والتمسك بخيار أوسلو رغم فشل
نجاح محاولة إنجاز الوحدة وتغيير المسار السابق واعتماد أحادي، وأن السلطة أصبحت عبًئا، وترفض إ

الواقعين اإلقليمي والدولي قد تغيرا أو يمكن أن يتغيرا   في الدوافع أوهاًما بأنمسار جديد، ونجد كذلك  
الواقع اإلسرائيلي، بحيث   ذلك  "فتح"، ألنها الالعب بسرعة، وبعد  بـ"حماس" كبديل من  يمكن االعتراف 

 ألرض، وخصوًصا في قطاع غزة.الموجود على ا
األمير  واإلشارات  العلنية  األوروبية  األحاديث  اولعل  األكثر غموًضا عن  مع  كية  المباشر  غير  لتفاوض 

 "حماس"، تمهيًدا للتفاوض المباشر والتأمل الواقعي، تغذي هذا الوهم.
الحقوق الفلسطينية، وأن  هم ذلك، يتجاهل أن الواقعين اإلقليمي والدولي غير ناضجين لالعتراف بومن يتو 

عنهم وتجبر الجميع  لمقاومة وجودهما رغًما  إسرائيل أكثر تطرًفا من السابق، لذا أن تفرض "حماس" وا
ف بها اآلن،  على التعامل معها بحاجة إلى وقت قد يطول، وأن الثمن المطلوب من "حماس" لكي يعتر 

ة في غزة ترتبط أو ال ترتبط بمعازل الضفة  يصل في حده األدنى إلى هدنة طويلة األمد، والقبول بدويل
 شروط اللجنة الرباعية. على إلى ضرورة قبولها بمقطعة األوصال، بينما يصل في حده األ

جاُز الحقوق الفلسطينية  ومن يتصّور أن اللقمة باتت بالفم عليه أن يتذكر أن الموضوع المطلوب اآلن إن
يك االستعمار االستيطاني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، )حق تقرير المصير واالستقالل والسيادة، وتفك

الداخل(، وليس االعتراف بممثل جديد لها. فاالعتراف   اة الفردية والقومية فيوحق العودة، وإنجاز المساو 
األ تحرير  إلى  يقود  ال  معها  والتفاوض  بآخر. بـ"حماس"  ممثل  استبدال  إلى  وإنما  واإلنسان،  رض 

للفلسطينيين في الرسائل المتبادلة بين ياسر عرفات وإسحاق رابين لم فاالعتراف بالمنظمة فقط   كممثل 
إ وإنمايؤد  الحقوق،  تحقيق  رغم    لى  المغرب  إلى  هنية  إسماعيل  زيارة  تمّثله  ما  ولعل  ضياعها،  إلى 

 ذج على ما نقوله، فهي حققت ربًحا لـ"حماس" وخسارة لفلسطين. تطبيعها مع الكيان اإلسرائيلي نمو 
لعرائض موضوع المنظمة، نضيف أن إيجاد منظمة فاعلة موحدة ال يكون أساًسا بالدعوة عبر اوإلجمال  

الوطن وغيرها النتخاب   الفلسطيني داخل  الشعب  أماكن تجمعات  الوطني في مختلف  المجلس  أعضاء 
ال  حمالت إلعادة بناء المنظمة، وكأنها مسألة فنية أو ناضجة ال تحتاج إ  المحتل وخارجه، وال بإطالق 

زين القوى الداخلية إلى عريضة وحملة حتى تتحقق، وإنما بحاجة إلى نضال متعدد األشكال وتغيير موا
 ث تسمح بتحقيق هذا الهدف. بحي

ست منظمة التحرير في ظروف عربية ودولية مختلفة كلًيا عن الوضع   الحالي ساهمت بوالدتها، لقد ُأسِّّ
الفلسطي  الثورة  بدعم من  كما مكنت هزيمة حزيران فصائل  قيادتها  تبوء  نية، وخصوًصا حركة فتح، من 

أواًل واألنظ الفلسطيني  ثانًيا، وعلالشعب  العربية  إلى  مة  التي كانت بحاجة  الناصر،  ى رأسها نظام عبد 
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عورتها، وستر  القوة  وإعداد  والتوازن  األنفاس  إلى    التقاط  عادت  قدميها  على  األنظمة  وقفت  وعندما 
 خطوة ومرحلة بعد مرحلة ودمجها في النظام العربي.  السيطرة على المنظمة خطوة

لعامل الفلسطيني فقط، على أهميته ومحوريته، ادة بناء المنظمة ليس اخالصة ما سبق، أن ما يمنع إع 
العربية واإلقليمية والدولية، ألن منظمة الطاولة على    وإنما األوضاع  تقلب  تحرير قوية وفاعلة وموحدة 

لعالم، لذا لن يسمحوا بحدوث ذلك إال إذا شهد الواقعين العربي والدولي تغييرات الالعبين في المنطقة وا
التغييرات ممكنة، وهناك إرهاصات لها، ولكنها لم تتحقق بعد، وحرق المراحل    جوهرية تسمح بذلك، وهذه
 د، بل إلى إضاعة ما يمكن تحقيقه. ال يؤدي إلى تحقيق المرا

ف الظروف  هذه  المتاح في  الممكن  المنظمة،  إّن  متغّولة على  السلطة  أن  الحد األقصى، وخصوًصا  ي 
عم الخارجي، هو ترميم المنظمة وإصالحها وإشراك حركتي  الوزارات واألجهزة والد وهي تملك اإلمكانيات و 

لمشتركة، وتوسيع مشاركة التمثيل لتضم قوى وعناصر  حماس والجهاد فيها على أساس برنامج القواسم ا
لشباب والمرأة في الوطن وأماكن اللجوء والشتات، ويكون ذلك من خالل الضغط  فاعلة، خصوًصا من ا

المتراكم وتجميع القوى والشخصيات والمؤسسات المؤمنة بضرورة التغيير،  سي والجماهيري والسلمي  السيا
أساس أن تحقيق شيء من دون تنازل عن المبادئ والحقوق أفضل   وعلى الجميع أن يدرك ذلك، على

 ، وأفضل بالتأكيد من شعار كل شيء أو ال شيء.من ال شيء
ازن الممكن رغم صعوبته، كونه يستجيب  الشاملة هو الحل المتو   تأسيًسا على ما سبق، إن حل الرزمة

القوى،   وموازين  والحقوق  والمبادئ  وللمصالح  الجديدة،  مشاركة  للمعطيات  يحقق  بل  القديم،  يلغي  وال 
ماعي مبنية على االنتخابات حيثما أمكن، والتوافق الوطني المبني  لمختلف ألوان الطيف السياسي واالجت

 إجراء االنتخابات. ر موضوعية حيثما يتعذر على أسس ومعايي
 22/6/2021مركز مسارات، رام هللا، 

 
 محمد صالح  أ. د. محسن... "2"أوهام في العمل الفلسطيني  

 يني، ونتابع اليوم الحديث عن وهمين آخرين. تحدثنا في المقال السابق عن ثالثة أوهام في العمل الفلسط
 يني دون قيادة انتقالية الوهم الرابع هو إصالح البيت الفلسط

الحالية   الفلسطينية  القيادة  أن  األقل،  على  الماضية  عاما  عشر  الستة  مدى  وعلى  التجربة،  أثبتت  فقد 
وللسلطة  ل التحرير  الفلسطين   الفلسطينيةمنظمة  البيت  إصالح  في  جادة  في  غير  المضي  في  وال  ي، 

على نهايتها  إلى  والتنفيذية  التشريعية  للمؤسسات  شفافة؛    االنتخابات  ديمقراطية  لم  أسس  طالما  وأنها 
تتم، لن  أي عملية إصالحية  فإن  والسلطة،  المنظمة  على  وهيمنتها  استمرار سيطرتها  أي    تضمن  وأن 

 ارغة المضمون ومضيعة للوقت. إصالحات معروضة من طرفها، هي مجرد إجراءات ديكورية وشكلية ف
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نتخابات الفلسطينية في  ا قامت بتعطيل مسار االهذه القيادة أطلقت على نفسها "رصاصة الرحمة"، عندم
أبريل    29 وانسجمت  2021نيسان/  تجاهها؛  أصال  قائمة  كانت  التي  الشكوك  وأكدت  سلوكها  ؛  مع 

ومن ثم، فلم تعد القيادة الحالية مؤتمنة على    التاريخي، ومع عقليتها التي تنزع إلى الهيمنة واالستبداد.
ا تبقى لها من ثقة ومصداقية. وهي ما بيت الفلسطيني، وفقدت مأي عملية إصالح أو تطوير جادة لل

ده وفشله، وأن تعيد إنتاج الفشل مرات  زالت ُمصّرة على أن تمثل "القديم" األوسلوي وشبكة مصالحه وفسا
 ومرات.

يمك  أنه ال  واضحا  تقوم  وأصبح  التي  والقيادات  الرموز  إشراف  تحت  أو  باإلصالح من خالل  القيام  ن 
إفشاله. كما أصبح واضحا أن تمثيلها لحزب أو فصيل ُمعّين )فتح(  ولها مصلحة محقّقة في    بمحاربته،

سي باستمرار  مرتهنة  حساباتها  جعل  وليس  قد  الفلسطينية؛  الرسمية  المؤسسات  على  وهيمنته  طرته 
 الح العليا للشعب الفلسطيني. بالضرورة بالمص 

و  فلسطيني،  حقيقي  إصالح  عن  نتحدث  كنا  فإذا  للسلطة،  ولذلك،  سلمي  تداول  الشروط  عن  وعن 
والفصائ القوى  واستيعاب  مؤسساتها  وتطوير  التحرير  منظمة  بناء  إعادة  في  للنجاح  ل  الموضوعية 

ا هذا  تدير  انتقالية  قيادة  بّد من  كافة؛ فال  الفلسطينية  القيادة  والكفاءات  تكون هذه  بأس أن  لمسار. وال 
المؤقت، وال القيادي  ليشمل ق  االنتقالية هي اإلطار  بأس أن  بأس من توسيعه  وى حقيقية صاعدة، وال 

والمصداقية والجدية للمضي بالعملية تنبثق عنه قيادة تنفيذية ُمصغرة، المهم أن تتمتع هذه القيادة بالثقة  
 إلى نهايتها. 

ذه  راح يمثل حال عمليا ومخرجا كريما للقيادة الحالية للمنظمة والسلطة، فإن كاتب هوإذا كان هذا االقت
استجا في  يشك  فرضا  السطور  نفسها  تفرض  وموضوعية  ذاتية  تحدث ظروف  أن  بانتظار  لذلك،  بتها 

شجرة، كاستقالة أبي مازن أو وفاته وتفتت منظومته القيادية، وكتراجع  عليها، وتجبرها على النزول عن ال
 مفروضة على األرض.شرعيتها العربية والدولية واندثارها نتيجة أوضاع سياسية مستجدة، ونتيجة حقائق 

 
 هم الخامس هو مصطلح "طرفي االنقسام" الو 

على قطاع غزة، وسيطرة حكومة  وهو مصطلح ُمضلِّل انتشر منذ سيطرة الحكومة التي تقودها حماس  
ال مناطق  على  فتح  تقودها  التي  سنة  "الطوارئ"  في  الغربية،  الضفة  في  هذا 2007سلطة  وَيستخدم   .

كل موضوعي، على أساس أنهم على مسافة واحدة  حاولون تقديم أنفسهم بشالمصطلح عادة أولئك الذين ي
بالدرجة نفسها تقريبا؛ أي إن السياق الذي  من الطرفين، وعلى أساس تحميل الطرفين مسؤولية االنقسام  

 مضّلل وغير موضوعي.يتم استخدامه فيه هو سياق  
على قطاع    ية جغرافية بسيطرة حماسابتداء، ومن ناحية أولية يظهر أن انقساما فعليا حصل من ناح 

جلس غزة وسيطرة فتح على الضفة الغربية، وأن االنقسام مؤسسيا حصل باستناد حماس على مؤسسة الم
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الثق وإعطاء  ومحاسبتها،  الحكومة،  تشكيل  في  أغلبيته  وحق  على  التشريعي  فتح  وباستناد  وحجبها؛  ة 
 في "شرعنة" إجراءاتها. نتها على منظمة التحريرمؤسسة رئاسة السلطة، وقدرتها على االستفادة من هيم

محصور  الظاهر  بمعناه  االنقسام  أن  المصطلح  هذا  في  والتضليل  اإليهام  والقطاع،    َوَوجُه  الضفة  في 
في البيئة الفلسطينية العامة وال في المؤسسة "الرسمية" ولكن الطرفين ال يتقاسمان في الحقيقة المسؤولية  

فتح فقيادة  السلطة    الفلسطينية.  قيادة  هي  ومؤسساتها  التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  على  تسيطر 
سفارات والتمثيل، وصناعة القرارات وإنفاذ السياسات  الرسمية التشريعية والتنفيذية بشكل كامل، وتحتكر ال

بطري ليست  واإلجراءات؛  وهي  التحرير،  منظمة  في  "صفر"  عمليا  فنصيبها  حماس  أما  مطلقة.  شبه  قة 
و إجراءات في المنظمة. أما مسؤولية ضعف المنظمة وانهيار مؤسساتها  ة عن تعطيل أي قرارات أمسؤول

ملية اإلصالح والتغيير والشراكة؛ فهي مسؤولية قيادة فتح عباس دون  وتدهور أدائها وإغالقها في وجه ع
 رها. غي 

ة  واء أكان ذلك في المنظموالهيمنة والسيطرة على "الشرعية" الفلسطينية هي سيطرة فتحاوية باألساس، س
أي عملية إصالحية   إنفاذ  أو  فتعطيل  ثم،  بمفاتيحها. ومن  فعليا  الممسكة  الجهة  وهي  السلطة،  في  أم 

ا، وال يمكن تحميل حماس أو  ريعية أو تنفيذية، هو أمر مرتبط باألساس بقرار قيادة فتح وليس بغيرهتش
 قوى المعارضة المسؤولية عن ذلك.

البيت الفلسطيني، أن حماس قدمت التنازالت التي طلبتها    التجربة األخيرة إلصالحكما أثبت السير في  
لة كالتنازل عن شرط التزامن الوارد في اتفاق المصالحة  فتح كافة، بالرغم من أن عددا منها حقوق أصي

  وت عن حل المجلس التشريعي. وأنه عند لحظة الوصول إلى االستحقاق االنتخابي، فإن ، أو السك2011
ي عطلت المسار، وأعادت الجميع إلى مربع "االنقسام" لتتابع االستئثار بالسلطة،  قيادة فتح عباس هي الت

االحتك من  أساولتتهرَّب  يتحّمل  من  هناك  أن  الجميع  أمام  ولينكشف  الفلسطيني؛  الشعب  إلى  سا  ام 
 مسؤولية االنقسام. 

 : لمصطلح "طرفي االنقسام"باختصار هم " ليسوا سواء"، إذ من الظلم أن ُيستخدم هذا ا
• فهناك طرف يستند في شرعيته إلى عكازات عربية ودولية مصطنعة، في مقابل طرف يستند )ومستعد 

 تند( إلى إرادة الشعب الفلسطيني. أن يس 
ومرَتهن إلرادة االحتالل، ويقود كيانا وظيفيا يخدم االحتالل،   •وهناك طرف متنازل عن معظم فلسطين،

المقاومة مقا  ويطارد  في  الحريات،  ويصنع  ويقمع  االحتالل  ويقاتل  كاملة،  بفلسطين  متمسك  طرف  بل 
 األمة العربية واإلسالمية. االنتصارات، ويعبر عن كرامة الشعب الفلسطيني و 

ية ويبلع مفاتيحها، وطرف محروم من نيل فرصته العادلة  •وهناك طرف ُيغلق أبواب المؤسسات الدستور 
 وحقوقه الطبيعية. 
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وهناك تس  •  مسار  إلى  يستند  الحق  طرف  إلى  يستند  وطرف  الصالحية،  منتهي  موهوم،  فاشل  وية 
 الميثاقين القومي والوطني لمنظمة التحرير نفسها. الطبيعي للشعب الفلسطيني في كامل أرضه، وإلى

التراجعات    • وهناك طرف مسؤول دستوريا وسياسيا وأخالقيا عن  أكثر من ثالثين عاما  أساسي طوال 
لفلسطيني؛ وطرف تابع الصبر على قمع سلطة عباس، كما تابع القبض  ارث التي أصابت العمل اوالكو 

 لنكاية في العدو. على جمر المقاومة وتحدي االحتالل وا
ة فقط للخروج من حساباتهما الذاتية، وإنما أمام  وبمعنى آخر، فلسنا أمام مجرد "طرفين مخطئين"، بحاج

وا الرؤية  في  مختلفين  وأاّتجاهين  العمل  ومسارات  بها  لمنهج  ُتدار  التي  العقلية  في  ومختلفين  ولوياته، 
من ثم، فتعبير "طرفي االنقسام" بالشكل الذي يتم  األمور، ومختلفين في طريقة االستناد إلى الشرعيات. و 

 إيحاء ُمضّلال، وهو غير دقيق علميا وموضوعيا. استخدامه فيه، يعطي 
ت واحد، وإنما بطريقة إدارة هذا البيت، وفق  فقط بمجرد الدخول في بيثم إن عالج االنقسام ليس مرتهنا  

الفلسطيني وتطلعاته وتطلعات ُأمته(.. وإاّل    منظومة يحترمها الجميع )تعّبر عن المصالح العليا للشعب 
 يعة والمحتومة. فـ"الطالق" نهايته السر 

 نتابع الحقا أوهاما أخرى!!
 9/7/2021، "21موقع "عربي 

 
 أ. د. عبد الحميد صيام... سئلة بريئةأ –روع الوطني وحمايته  حول المش

مسي في  الفلسطينية  السلطة  أنصار  يرفعها  التي  الشعارات  بين  محمود  من  الرئيس  أن  وهتافاتهم،  راتهم 
عن المشروع الوطني. وقد أثنى أحد مسؤولي السلطة الكبار مؤخرا  عباس هو األمين والحامي والمدافع  

، وأكد أن السلطة باقية، وأن األجهزة األمنية هي الحامية  ي حماية المشروع الوطنيعلى دور السلطة ف
يع  الوطني. وهذا  الفلسطيني ومشروعه  الرئيس  للشعب  المحافظة على  الوطني يتضمن  المشروع  ني أن 

ي  ألجهزة األمنية، ألن هذا الثالوث هو األمين والحارس والمدافع عن المشروع الوطنوالسلطة الوطنية وا
 إلى أن يتحقق. 

نحن ضائعون، فهل نزول قوات األمن بالهراوي والعصي والقنابل الدخانية واالعتقاالت والضرب   بصراحة
ا هم الخطر على  ، من شروط حماية المشروع الوطني؟ وهل الشعب العادي والمتظاهرون سلميوالتعذيب 

حمي كل  قيق المشروع الوطني، وتالمشروع الوطني؟ وهل أجهزة األمن تعاقب فقط المعطلين لمسيرة تح 
من يناضل ضد أعداء المشروع الوطني؟ بصراحة لم نعد نعرف ما هو المشروع الوطني الذي كل يغني  

لفصائل صغيرها وكبيرها  عليه، ويسجن ويقتل ويعذب باسمه، وينسق مع العدو من أجل حمايته. كل ا
ني، فما هو هذا أجل تحقيق المشروع الوطتبرر وجودها باسم المشروع الوطني، وتدعي أنها تناضل من  

بقي عليها  المشروع الوطني؟ وكم أنجزت السلطة والفصائل مجتمعة أو متفرقة من هذا المشروع؟ وكم  
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إن كان موجودا، وأن نتعرف على أسباب إلنجازه؟ وسأحاول في هذا المقال أن أتتبع المشروع الوطني  
 اندثاره إن كان غائبا.
 بداياته المشروع الوطني في 

بسبب تكالب قوى دولية وعربية من الخارج،    1948يستكينوا للنكبة، التي حلت بهم عام    الفلسطينيون لم
الصهيون غالبيوالقوات  إلى ضياع  األمر  بهم  وانتهى  وطنهم،  داخل  من  عالميا  المدعومة  الوطن، ية  ة 

وبعد  كلها.  أو  الحقوق  من  الساحقة  الغالبية  وطمس  الشعب،  غالبية  حيواتهم   وتشريد  أمور  رتبوا    أن 
العدو   من  األرض  تحرير  فكرة  حول  تدور  التي  المبادرات  انطلقت  قليلة،  سنوات  خالل  الشخصية 

حركة القوميين    ودة الشعب المشرد إلى وطنه. انضم العديد منهم لألحزاب العربية، خاصةالغاصب، وع
المسلمين.  نضمام لجماعة اإلخوان  العرب، وحزب البعث، واألحزاب الشيوعية، وقلة من بينهم اختار اال

طالق  وقد بدأت مجموعات موجودة في غزة ومصر والكويت بعد العدوان الثالثي على مصر، بالتفكير بإ
التي أطلقت الكفاح المسلح    1958ام  حركة كفاح مسلح، تبلور هذا التيار في ما بعد بإنشاء حركة فتح ع 

وا1965عام   التيارات  هذه  تخرج  أن  من  وخوفا  النظام.  إطار  عن  منظمة    لتوجهات  إنشاء  تم  العربي، 
ي العالم العربي جمال  بدعم مباشر من الرئيس المصري األكثر شعبية ف  1964التحرير الفلسطينية عام  

المنظ القدس إلنشاء  نتج عن اجتماع  الناصر.  الذي عبد  الفلسطيني”  القومي  “الميثاق  مة التوافق على 
فلس وطني  مشروع  أول  رسميا  هزيمة  حمل  وبعد  في   1967طيني.  القيادة  لموقع  فتح  حركة  وصعود 

ثاق القومي وتمت مراجعته وإصداره المنظمة، والسيطرة عليها من الفصائل المسلحة، أعيد النظر في المي 
الوطني    1968عام   “الميثاق  اسم  ميثاق  تحت  من  الوطني  المشروع  يتغير  ولم  إلى    1964الفلسطيني” 

الفلسطيني األول، والمعتمد رسميا من قبل المجلس ن نلخص المشروع الوطني  . ونستطيع أ1968ميثاق  
 ر الفلسطينية، في مجموعة نقاط.الوطني الفلسطيني، السلطة التشريعية لمنظمة التحري

ة الشعب الفلسطيني، ثم يضع الهدف االستراتيجي لهذه المنظمة يحدد الميثاق فلسطين الجغرافيا، وهوي
كل األرض  تحرير  الكفاح    وهو  طريق  عن  الفلسطيني  األرض  الشعب  وإعادة  الشعبية،  والثوة  المسلح، 

ر المصير على كل ترابه الوطني، بحيث يعيش  المهجر إلى مدنه وقراه، وإعطاء هذا الشعب حق تقري
ت بدون  الوطن  أنه  الناس في هذا  الفلسطيني  الشعب  الجنس. ويؤكد  أو  الدين  أو  العرق  قائم على  مييز 

فلسطين تحريرًا كاماًل، ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية    لحلول البديلة عن تحرير “يرفض كل ا
 القضية الفلسطينية أو تدويلها”.

ن تحريرًا كاماًل، وتصفية  حقيقة أن حركة فتح في برنامجها الداخلي حددت أهدافها في تحرير فلسطيوال
ة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة  ا، وإقامة دولة فلسطينيالكيان الصهيوني اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا وثقافي 

العدل والمساواة، بدون تمييز   على كامل التراب الفلسطيني، تحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أساس
وتك العقيدة،  أو  الدين  أو  العنصر  حقوق  بسبب  يضمن  تقدمي  مجتمع  وبناء  لها،  عاصمة  القدس  ون 
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أن المشروع الوطني الفلسطيني، كما طرحته منظمة  ة للمواطنين كافة”. أي  اإلنسان ويكفل الحريات العام
م على وحدة األرض الفلسطينية ووحدة الشعب يقو   1968التحرير، ووافق عليه في المجلس الوطني عام  

و تحرير األرض الفلسطينية وعودة الالجئين، وممارسة حق تقرير المصير،  الفلسطيني ووحدة الهدف، وه
 هو الكفاح المسلح وبلغة اليوم المقاومة بأشكالها كافة.ألسلوب في تحقيق ذلك، و ثم وحدة ا

 بداية تغيير المشروع الوطني 
التغيرات   وحبدأت  األربعة،  األساسية  المبادئ  عن  والتراجع  الوطني،  المشروع  على  األرض تطرأ  دة 

وية لبنان. وبدأت فكرة التسوالتمركز في    1971والشعب والهدف واألسلوب، بعد الخروج من األردن عام  
تدخل في أدبيات منظمة التحرير، تحت غطاءات ثورية، ولغة خطابية وفن الممكن من خالل المجلس  

أكتوبر  الوط حرب  بعد  خاصة  الفضفاض،  الفلسطيني  العر   1973ني  الضغوط  القيادة  وتزايد  على  بية 
عام   ففي  التسوية.  لقبول  في  1974الفلسطينية  الوطني  المجلس  في  أقر  عشرة  الثانية  القاهرة    دورته 

يتم تحريرها. وفي دورت  قيام “سلطة وطنية” على أي أرض  الذي تضمن فكرة  العشر،  النقاط  ه  مشروع 
عام   عشرة  ا  1977الثالثة  تحقيق  فكرة  الوطني  المجلس  أقر  القاهرة  للشعب في  الثابتة  الوطنية  لحقوق 

الس الفلسطيني  الوطني  المجلس  دورة  وفي  فالفلسطيني.  عقدت  التي  عشرة،  نوفمبر  ابعة  في  عمان  ي 
حسين في خطابه    كاد المجلس الوطني أن يتبنى فكرة المملكة المتحدة، التي كان قد طرحها الملك  1984

ت تم  األصلي  الوطني  المشروع  عن  التراجع  المجلس.  بالشعب  أمام  تنتقل  متسقة،  وبوتيرة  دريجيا، 
إلى التخلي التام والنهائي عن  دوء، إلى أن وصل الوضع  الفلسطيني من درجة إلى درجة أدنى منها به

 . 1988والوصول إلى برنامج الدولة رسميا عام  1968برنامج التحرير لعام 
الوطني األول خال المشروع  تماما من  التحلل  المنظمة من  قيادة  فقد عقد تمكنت  األولى.  االنتفاضة  ل 

وأعلن عن قيام    1988مبرنوف  15و  12لجزائر، بين  المجلس الوطني الفلسطيني دورته التاسعة عشرة في ا
الح والخطب  اإلعالمية،  البهرجة  صخب  وفي  الشريف.  القدس  وعاصمتها  فلسطين  تم  دولة  ماسية، 

حق جميع الدول في العيش ضمن حدود ( أساسا لحل الصراع، واالعتراف ب1967)  242االعتراف بقرار  
بها، ونبذ اإلرهاب والعنف، أي أن   الوطني  القيادة تخلت عن األضال آمنة معترف  للمشروع  ع األربعة 

وال الفلسطيني،  الشعب  كل  يعد  لم  والشعب  فلسطين  كل  تعد  لم  فاألرض  كل األصلي.  تعد  لم  حقوق 
قراطية التي تتساوى فيها الحقوق والواجبات بدون الحقوق، وأولها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الديم

المسلح   الكفاح  شطب  وتم  العتمييز،  من  نوعا  ذلك  الفيصل  واعتبر  كانت  الدورة  تلك  واإلرهاب.  نف 
 النهائي بين مشروع التحرير ومشروع التسوية. 

 ي ظل اتفاقيات أوسلو المشروع الوطني ف 
التي    1993ائل االعتراف المتبادل ثم اتفاقية أوسلو  ، ثم لرس1991مهدت تلك الدورة لمؤتمر مدريد عام  

ى جهاز بصالحيات محدودة، تقوم أساسا على  كافة، وحولت السلطة إل   أغفلت حقوق الشعب الفلسطيني
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وإنشاء   1993اومة. اتفاقيات أوسلو عام  خدمة أمن إسرائيل إلنهاء االنتفاضة وأي شكل من أشكال المق
عام   الفلسطينية  القدس م  1994السلطة  وتهويد  االستيطان  وتوسيع  االحتالل،  لتثبيت  الطريق  هدت 

المزيد من ف   ومصادرة  ذلك  األراضي، وزج اآلالف  العازل. كل  الجدار  وبناء  البيوت،  السجون وهدم  ي 
من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها  أمام عيون السلطة التي ظلت متمسكة بالمفاوضات  

ظلوا يرددون على مسامعنا. وعندما اكتشفت القيادة الخديعة الكبرى التي تورطت   القدس الشريف، كما
الفلسطيني، حاولت أن تتراجع وتعيد االعتبار للمقاومة من خالل االنتفاضة  يها، وورطت معها الشعب  ف

جع  ذريعا، وانتهى األمر بطريقة مأساوية، كما هو معروف. وتجسد ذاك التراالثانية، لكنها فشلت فشال  
عام   انتخابات  في  فتح  حركة  أوسلو.2006بهزيمة  عن  للمسؤولين  العقاب  من  كنوع  لتلك    ،  ونتيجة 

ت حدث انشقاق الساحتين األساسيتين في غزة والضفة، سياسيا وأيديولوجيا وجغرافيا وإلى اآلن. االنتخابا
شروع الوطني الذي أين هو الم  للنظرمن اتفاقيات أوسلو،    28سنة من مؤتمر مدريد و  30بعد  واآلن و 

في السجون،    األفواه، وزج الناشطين  تحاول السلطة أن تحققه عبر المفاوضات، والتنسيق األمني، وكتم
الدولة؟    وقتل بعضهم، وجر النساء من شعورهن في الشوارع لحمايته؟ ونسأل: هل بقيت أرض تقام عليها

مكن؟ هل االستيطان داخل القدس  مستوطن م  800,000مستوطنة يسكنها نحو    500هل تفكيك أكثر من  
ق القدس  ومخارج  مداخل  على  والسيطرة  القدس  اتجاهه؟وتهويد  وعكس  للوقف  الجدار   ابل  تفكيك  هل 

سيحقق الدولي  المجتمع  أو  المفاوضات  أو  الرباعية  هل  ممكن؟  السجناء  إطالق  هل  للشعب   ممكن؟ 
ب الفلسطيني في كل مكان إال العودة  الفلسطيني قيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس؟ ال حل أمام الشع

المتواصل والمتراكم والمتعاظم    رض ووحدة الهدف والنضالإلى السردية األصلية: وحدة الشعب ووحدة األ
ي  من  وواهم  توهب..  وال  تنتزع  الحقوق  قصر.  أم  الوقت  طال  ذلك،  المتغطرس  لتحقيق  عدوك  أن  ظن 

 اغرا مكسورا. سيمنحك الحقوق إن لم يجبر على ذلك ويأتي إليك ص
 2021/ 9/7القدس العربي، لندن، 

 
 والني ... عاطف الجحار الذاتيلسلطة الفلسطينية إذ تمارس االنتا

قالئل   شهور  وخالل  نفسها،  هي  تؤذي  مما  أكثر  األيام  هذه  الفلسطينية  السلطة  يؤذي  من  ثمة  ليست 
تو و  وفقدان  وانفعال  نزق  حالة  عن  تكشف  خطيرة  سياسية  سقطات  ثالث  في  تقدير قعت  وسوء  ازن 

 وحسابات خاطئة: 
والمخجل الضعيف  موقفها  في  تمّثلت  األولى  لالن   السقطة  التصدي  من  واالعتداءات شعبيًا  تهاكات 

جراح الشيخ  حي  استهداف  الخصوص  وجه  وعلى  القدس،  مدينة  بحق  ات  واقتحام   اإلسرائيلية 
 المستوطنين للمسجد األقصى.
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الل حضرت مختلف فصائل المقاومة بكل تالوينها، وغابت  وحين اندلعت معركة سيف القدس مع االحت
إن رئيس وزرائها لم يشعر بالحرج من توجيه تحذير اجهة غيابًا تامًا، بل  فصائل السلطة عن ساحة المو 

م العاطفة أو الغيرة والحمية فيتورطوا في مواجهات  شديد اللهجة لكوادر السلطة الفلسطينية من أن تأخذه 
 التي استخدمت العنف الشديد في مواجهة االحتجاجات الشعبية في الضفة. مع قوات االحتالل 

مو  تكد  أوز ولم  تضع  القدس  سيف  فادحة، اجهة  وشعبية  سياسية  خسائر  الفلسطينية  السلطة  مكّبدة  ارها 
تلت أجهزة أمن السلطة الناشط الفلسطيني المعروف نزار بنات  حتى جاءت السقطة الخطيرة الثانية حين ق

وحش أدانت  بصورة  وقد  اإلنسان.  وحقوق  العامة  الحريات  ملف  في  السلطة  أداء  واقع  عن  كشفت  ية 
المرّوعة باستثناء رئيس السلطة الذي تجاهل الجريمة ولم يتطرق لها من قريب  مختلف األطراف الجريمة  
 بلد أخر.  أو بعيد، وكأنها تحدث في

لالنفتاح على القوى الفلسطينية بعد مواجهة    وخالفًا لتوقعات الكثير من األطراف بأن تلجأ قيادة السلطة
ال القيادي  اإلطار  فتدعو  القدس  الفلسطينيسيف  للفصائل  الموقف مؤقت  توحيد  أجل  من  لالجتماع  ة 

مغا بصورة  وتصّرفت  جديدة  سقطة  في  وقعت  المصالحة،  وإنجاز  حيث  الفلسطيني  التوقعات،  لكل  يرة 
جرة وطرح شرطًا تعجيزيًا، بل مستحياًل، بضرورة اعتراف  صعد رئيسها خالل األيام الفائتة إلى أعلى الش

وهو ما قرأته مختلف األطراف على أنه عملية تّهرب   دولية قبل الحوار معها، حماس بقرارات الشرعية ال
 ت الفلسطيني. مكشوفة من استحقاق المصالحة الوطنية وترتيب البي

قاطعة   بصورة  رفضت  المقاومة  فصائل  أن  يدرك  عباس  لالعتراف  فمحمود  الدولية  الرباعية  شروط 
سهم هو وأطراف إقليمية  اف وإقصاء وحصار جائر أبشرعية االحتالل رغم ما ترتب على ذلك من استهد 

ل من أجل موافقته على  في إحكامه على قطاع غزة. وهو يعلم علم اليقين أنها لن تعترف بشرعية االحتال
 ها بشرعية احتالل أو بشروط أطراف خارجية. الحوار معها حول قضية وطنية داخلية ال عالقة ل

والشعبي   السياسي  سلوكها  وعبر  االنهيالسلطة  نحو  تتجه  انتحار  الراهن  عملية  وتمارس  التدريجي،  ار 
خسارة حاضنتها الشعبية واستنزاف    ذاتي بيديها ال بأيدي اآلخرين. وهي ُتمعن بالمجاّن ودون مبرر في

الغ بالتدريج  وتفقد  الوطني،  واإلسناد  رصيدها  الدعم  على  رهاناتها  وتقصر  واألخالقي،  السياسي  طاء 
اإلسرائيلي وتحّمل أعباء اإلدارة المدنية التي تعفي االحتالل   داء دورها في حفظ األمنالخارجي المرتبط بأ

 من مسؤولياته. 
فتح  الرأي التي أعقبت مواجهة سيف القدس أظهرت تراجع شعبية السلطة وحركة  وإذا كانت استطالعات  

ع السلطة الراهن  %، فإن واق  14بشكل مخيف، حيث تدنت نسبة تأييدها في الضفة والقطاع إلى نحو  
ها باتت في وضع اكثر خطورة وحرجًا بعد سقطاتها الالحقة والتي ال تبدو مرشحة للتوقف، وهو  وشعبيت 

ثها النضالي  ي أن يدّق ناقوس الخطر لدى كل الحريصين على مستقبل حركة فتح وعلى إر مؤشر ينبغ
 ومكانتها السياسية ورصيدها الشعبي.
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ستب حثيثة  ودولية  إقليمية  السلطة  جهود  انهيار  لمنع  وحيد ذل  رسمي  كممثل  شرعيتها  على  والحفاظ 
ها الوطنية وتحّولت إلى عبء على  للفلسطينيين، لكن هذه الجهود لن تجدي نفعا في حال فقدت شرعيت

 ي.الشعب الفلسطيني وعلى مشروعه التحرر 
 8/9/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 هاني المصري ... نبدائل وخيارات على طريق التغيير الممك

مركز مسارات برنامًجا جديًدا تحت اسم "بدائل وخيارات"، يستهدف منه استضافة عدد من ممثلي  أطلق  
طن المحتل وخارجه،  الحراكات والمجموعات المنتشرة في جميع التجمعات الفلسطينية داخل الو الفصائل و 

الذي تمر فيه    لخروج من المأزق الشاملممن يملكون تصّورات حول البدائل والخيارات المفترض تبنيها ل
إضا من  بد  ال  بل  المأساوي،  الواقع  وال وصف  الظالم،  لعن  يكفي  فال  الفلسطينية.  شمعة،  القضية  ءة 

 حلول.والسعي لبلورة 
حية بعد كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من أهوال وحروب   فعلى الرغم من بقاء القضية الفلسطينية

وته وموت  ودمار  وتمييز عنصري، ورغمومجازر  الفلسطيني على    جير  الشعب  تواجد نصف  استمرار 
عد  لجهة  هزمت  الصهيونية  الحركة  أن  على  داللة  في  وطنه،  تصفية  أرض  في  لمشروعها  تحقيقها  م 

تس  لم  فهي  وتفتيتها،  الفلسطينية  كبيرة  القضية  أزمات  االحتاللي  كيانها  ويواجه  أهدافها،  تحقيق  تكمل 
التي كان آخرها أبطال نفق الحرية الذين فتحوا أفًقا جديًدا كال الصمود والمقاومة،  ومتعددة، ورغم كل أش

مم النصر  أن  يؤكد  بما  الفلسطينيين  القضية أمام  فإن  ذلك؛  كل  ورغم   .... شروطه  توفرت  إذا  كن 
تتعرض   واالستعمار  الفلسطينية  يتعمق،  االحتالل  أن  معالمها  أبرز  جسيمة،  ومخاطر  لتحديات 

كبيرة،  االستيطاني بمعدالت  أفقًيا    يتواصل  يتعمق  المؤسسي،  واألهم  والجغرافي،  السياسي  واالنقسام 
انفصال، وأن مخططات التدمير الذاتي والخارجي مستمرة، ولعل ما   وعمودًيا بما ينذر ببقائه وتحوله إلى

م  وغيرها،  جرى  الناصرة  بين  الوقيعة  خالل  من  جلبوع  محرري  اعتقال  إثر  على  للفتنة  بث  وجنين  ن 
فة وغزة، حتى ممن يرفعون يافطات وطنية وثورية ودينية؛ يدق ناقوس الخطر، قبل  وغيرها، وبين الض

 .سرى األحراراح تصفير إنجازات األنج
لي الوطني  مشروعه  أن  الفلسطيني  الشعب  يواجهه  ما  تنقسم  وأخطر  إذ  عليه،  ومختلًفا  واضًحا،  س 

 اآلراء فعلًيا بين:
إأوالً  إعادة  يريد  من  ور :  والسير  المجرب،  على  نتاج  والرهان  والمفاوضات،  أوسلو  خيار  إنتاج  إعادة  اء 

غيير في إسرائيل بما يسمح بقيام الدولة الفلسطينية لتجسيد  الواليات المتحدة األميركية وإمكانية حدوث الت
 ل الدولتين. ما يسمى ح
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ليل أنه  وله إلى طريق مسدود، بد ويتمثل خطأ هذا الفريق في أنه يواصل طريقه وخياره رغم اعترافه بوص
وافق على صدور قرارات عن المجلسين الوطني والمركزي تنص على ضرورة إعادة النظر في العالقة 

تطبق ر  ولم  وإسرائيل،  المنظمة  بين  المعقودة  واالتفاقيات  االحتالل  وتكرار  مع  غم مرور سنوات عليها، 
حتالل ألنها سلطة  وتسليم مفاتيحها إلى االالرئيس محمود عباس لتصريحات حول ضرورة حل السلطة  

أيار   قراًرا في  لالتفاقيات، وإصداره  تنكر  االحتالل  وأن  الع  2020بال سلطة،  ثم  بوقف  باالتفاقيات،  مل 
تجاه، والشعور بالعجز، وعدم اإليمان بوجود بدائل  العودة عنه بعد ستة أشهر، في داللة على فقدان اال

ع الذي يفرضه االحتالل، لتغدو السياسة الوحيدة  التعايش مع األمر الواقوخيارات أخرى، بما يؤدي إلى  
 العملية هي التعامل مع هذا الواقع، ومحاولة تحسينه. 

ولة بملفات أخرى، وزّينت اعتماد  وتجّلت سياسة األمر الواقع في الرهان على إدارة بايدن رغم أنها مشغ
ستراتيجية إدارة الصراع من دون  القتصادي المتناسب مع إخطة "بناء الثقة"، النسخة الجديدة عن السالم ا

لى استكمال خلق الحقائق على  السعي لحله، في نفس الوقت الذي تتواصل فيه سياسة إسرائيل الرامية إ
 أكبر هو الحل الوحيد المطروح والممكن عملًيا.  األرض، التي تجعل الحل اإلسرائيلي بصورة

د الدولة الفلسطينية وتحقيق االستقالل الوطني  هام الضارة رغم أن تجسيويستمر هذا الرهان الخاسر واألو 
 عن التحقيق عما كان عليه األمر قبل توقيعه.عاًما على اتفاق أوسلو، على األقل، أبعد   28بات بعد 

على سيطرته االنفرادية على قطاع غزة إلى أن تتغير الظروف والمعطيات، رهاًنا  : من يريد الحفاظ  ثانًيا
ر وجماعات سياسية، وعلى متغيرات إقليمية ودولية يمكن أن تحدث، أو ى المجهول، أو على محاو عل

 وال إسرائيل العام القادم وفق النبوءة أو الصدف الرقمية التي انتشرت على إمكانية تحقيق وعد اآلخرة بز 
 منذ ثالثين عاًما. 

مارها، ويمكن  ون غير قادرين على استثوتكمن معضلة هذا االتجاه في أن المتغيرات يمكن أن تأتي ونك
تغيير، وربما  أن تزيد أمورنا تعقيًدا على تعقيد. فمن الصحيح أن منطقة الشرق األوسط على موعد مع ال

و انعكاًسا لعملية التغيير االنتقالية التي يمر  قد يصاحبه المزيد من الفوضى والعنف ألسباب تتعلق به، أ
القديم العالم  حيث  العالم،  ا  بها  الواليات  تقوده  متعدد الذي  سيكون  الذي  الجديد  والعالم  ينهار،  لمتحدة 

المه بعد، وقد ال يحمل ثماًرا طيبة لنا، بل قد يكون  القطبية وتلعب الصين دوًرا كبيًرا فيه لم تتحدد مع
 لم نكن مستعدين وفاعلين. على حسابنا إذا 

ك برنامج مفاوضات جراء  قاومة مثلما لم يعد هنافي الحقيقة، لم يعد لدينا منذ وقوع االنقسام برنامج م
الفئوي والبرامج  والقرار  والقيادة  والتمثيل  والسلطة  الحكم  على  الصراع  وإدارة  طغيان  المصالح  واقتسام  ة 

الصراع من  بداًل  آخر،  شيء  أي  على  والخيارات   االنقسام  والبرامج  العليا  الوطنية  المصالح  لتجسيد 
البرنامج، وإنما  ة ليست جزًءا من رؤية و الوطنية، إذ أصبحت المقاوم برنامج متكامل، وأداة لخدمة هذا 

وتنظيم ع  السلطة في قطاع غزة،  استمرار  لخدمة  مقابل  أداة  تهدئة  االحتالل، ضمن معادلة  القتها مع 
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لدر  الحصار،  شروط  خياري  تحسين  ألن  نعمة  االنقسام  بأن  يرون  االتجاه  هذا  أنصار  بعض  أن  جة 
والتس متالمقاومة  يسيران على خطين  إبقاء وية  فقط هو  الفلسطيني  الشعب  دور  وأن  يلتقيان،  وازيين ال 

السياسي   العمل  برنامج  أما  الصراع.  الوطني، جذوة  األدنى  للحد  تجسيد  أو  تكتيك  فهو مجرد  المشترك 
 رف هل هناك قناعة بهذا البرنامج أم أن الموافقة عليه كانت مجرد تكتيك. حيث لم نعد نع

أن أوجدت   صحيح  القدس  سيف  وبقية    معركة  والقدس  غزة  قطاع  في  يجري  ما  بين  المفقود  الرابط 
رى بإطالق سراح أبطال نفق الحرية، ولكن هذا لم يرتق  فلسطين، وأن هذا تكرر بربط صفقة تبادل األس

ال عودة عنه، واعتماد مشروع وطني لتحقيق أهداف محددة، على   استراتيجيتغيير    حتى اآلن إلى حد 
مقاومة شاملة، وإنما ظهر كردة فعل على إلغاء    استراتيجيةة، تترتب عليه  يق تحقيق الحقوق الوطني طر 

المفاوضات التي تدور منذ سكوت الصواريخ في أيار الماضي حول عودة    االنتخابات، كما يظهر في أن
لكبيرة التي  مور في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل معركة سيف القدس، أي تصفير اإلنجازات ااأل

 تحققت. 
إنهاء  ال   هدف  وضع  دون  من  الوطني  للمشروع  االعتبار  وإعادة  الفئوية  المشاريع  عن  االبتعاد  يمكن 

من أجل تحقيق    على رأس برنامج أي فصيل، أو مجموعة، أو حتى أفراد، تدعي أنها تناضل  االنقسام
دائم على  ا من خالل تجسيده بشكل  أهداف وطنية، بحيث ال يتم التعامل معه كشعار بعيد التحقيق، وإنم

 األرض.
رشان واالتفاقات  وال يقتصر الكفاح من أجل الوحدة الوطنية باعتبارها قانون االنتصار على حوارات الط

إطار مشروع وطني يسعى لغرس نفسه في صفوف    التي ال تنفذ، وإنما من خالل بناء بدائل وخيارات في
، وإنما على فرضها من أسفل إلى لى تحقيق الوحدة من فوق الشعب، بحيث ال يكون رهانه األساسي ع

عل متفق  وطني  مشروع  أساس  على  وطنية عريضة  جبهة  بلورة  عن طريق  الهدف أعلى،  يتضمن  يه، 
فية وضع خطة للتخلص من اتفاق أوسلو الذي الوطني المركزي لشعبنا، وهدف وأولويات كل تجمع، وكي

بع زمن  منذ  إسرائيلًيا  موجوًدا  يعد  نفلم  ومتى  نقاوم  وكيف  الشعب  يد،  استنفار  يمكن  وكيف  اوض، 
 الفلسطيني في جميع أماكن تواجده؟
القضية الفلسطينية لتقتصر على االستقالل الوطني للدولة في الضفة ال يجب تقزيم البرنامج الوطني وال  

وحالغ الالجئين  استبعاد قضية  يمكن  فال  لها،  أركان عدة  هناك  وإنما  وقطاع غزة،  العودة ربية  في  قهم 
  48وعيشهم في حياة كريمة إلى حين عودتهم، وال استبعاد هدف المساواة لشعبنا في أراضي    والتعويض 

مقراطي على  يق هزيمة المشروع االستعماري الصهيوني االستيطاني، وإنجاز الحل الديكخطوة على طر 
 فلسطين.كامل أرض 

د الحكومات اإلسرائيلية،  م يكن موجوًدا أصاًل عنهناك من يقول إن حل الدولتين مات، ومن يقول إنه ل
ا حق قد يراد به باطل  وهذا أصح وأدق، وهناك من يقول بأن ال بديل عن طرح حل الدولة الواحدة، وهذ
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قائم هو الذي يرسم خارطة الطريق الوطنية التي تنطلق  من خالل اعتبار الواقع االحتاللي واالختالل ال
لتي ال تتغير وفًقا لموازين القوى، بل يعمل حاملو هذا إلى الحقوق واألحالم ا  من الواقع لتغييره، وتستند 

 شرات السنين. الرأي لتغييره حتى يتحقق ولو استغرق األمر ع
ين على األبواب، فموازين القوى القائمة حالًيا ال  يدّل الواقع الذي نعيشه على أن ال تسوية وال حل للدولت

ة ال ثنائية القومية وال دولة لكل مواطنيها وال إسالمية  مة دولة واحدة ديمقراطيتسمح بذلك، وال إمكانية إلقا 
استي واحدة  دولة  سيادة  يجري  فما  دولة والغيرها،  بقيام  تسمح  تسوية  تريد  احتاللية، ال  طانية عنصرية 

وال الحالي:فلسطينية،  الواقع  األمر  استمرار  تريد  بل  مواطنين،  ليصبحوا  الفلسطينيين  ضم  تريد  إدارة    
تقليص أو  بفرض الصراع  الظروف  تسمح  أن  إلى  بينيت،  نفتالي  اعتمدتها حكومة  ه حسب آخر صيغة 

د  تحقق إال بتصفية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، عبر طرد المزيالحل اإلسرائيلي، وهذا لن ي 
وحشرهم أصعب،  وطنهم  في  حياتهم  بجعل  الطوعي"  "التهجير  خالل  من  الفلسطينيين  معازل   من  في 

بع  عن  على  معزولة  الفلسطينية  القضية  حل  أساس  على  األردن  إلى  القسري  والتهجير  البعض،  ضها 
 عن طريق توسيع قطاع غزة على حساب صحراء سيناء .حساب األردن، وإلى مصر 

أو    20أو    10ليس أمًرا سهاًل وال ممكًنا اآلن، ولكن يمكن أن يصبح ممكًنا بعد    نيي الفلسطين نعم، تهجير  
 ما بأنفسنا. سنة إذا لم نغير  20

أصدقاؤهم  يمكن أن نسير في طريق يؤدي إلى زوال المشروع الصهيوني إذا سار الفلسطينيون وأشقاؤهم و 
لبعيدة. والذي ال يستطيع إنهاء االحتالل اآلن  على الطريق الكفيلة بإيصالهم إلى تحقيق أهدافهم القريبة وا

والدعم    - القبول  يجد  الذي  العالم  الهدف  دول  إسرائيل، ف  -من معظم  إزالة  بمقدوره  أن  يتصور  كيف 
 الهدف المرفوض من معظم دول العالم.

قاط والتغيير  من الوقوع في ثنائيات: إما المقاومة أو المفاوضات؛ إما الثورة واإلسوأخيًرا، ال بد من الحذر 
"حماس"؛ أو  "فتح"  إما  القبيح؛  الوجه  يغطي  أو إصالح تجميلي  انتخابات   الجذري  أو  إما  إما حكومة  ؛ 

ا أو  الفلسطينية  الدولة  إما  وتقليصه؛  الصراع  إدارة  في  االنخراط  أو  السلطة  وحل  مفتوحة  لدولة مقاومة 
 ت للتغطية على واقع االحتالل واالنقسام. الواحدة؛ إما االنتخابات هي الحل والعصا السحرية أو االنتخابا

رؤية   إلى  تستند  بدائل  وحتى  بديل  الواقع  هناك  من  تنطلق  أشكال شاملة  كل  تجمع  لتغييره،  وتسعى 
وت  االحتالل  إلنهاء  وتسعى  وجدواه،  وقته  في  كل  السياسي  والعمل  دون  النضال  من  االستقالل  جسيد 

والتاري الطبيعية  واألهداف  الحقوق  عن  القواسم التنازل  يجسد  وطني  برنامج  إلى  يستند  بديل  خية. 
فير، ومن دون استثناء أحد إال العمالء. بديل  إقصاء وال تخوين وال تكالمشتركة، وإلى الشراكة من دون  

ت، وعلى مختلف المستويات واألصعدة، يسعى لتحقيق أقصى تغيير ممكن في كل المجاالت والتجمعا
وإنها الدورية،  االنتخابات  وتشكيل وتكون  السلطة،  وتغيير  المنظمة،  مؤسسات  بناء  وإعادة  االنقسام،  ء 

 إقامة حكم رشيد؛ أركاًنا أساسية منه. نية، ومكافحة الفساد، و حكومة وحدة وط
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الشام التغيير  من  وأقل  اإلصالح  من  أكبر  تغيير  هو  البديل  الوضع  وهذا  ينقل  ولكن  والجذري،  ل 
موعد الثورة والتغيير الجذري الذي لم تنضج شروطه بعد، الفلسطيني من حال إلى حال، وعندما يحين  

ها وعدم عمل شيء أو عمل أقل ما هو ممكن فهذا يساهم  بة والصراع. أما انتظار فعندها تتغير قواعد اللع
 في عدم الوصول إلى الثورة والتغيير. 

 21/9/2021ت، رام هللا، مركز مسارا
 

 ي قاسمأ. د. أنيس فوز س... شرعية الرئيس محمود عبا
األم وكأن  كالمعتاد  والسياسي  الدبلوماسي  نشاطه  عباس  محمود  الرئيس  تطرأ  يمارس  ولم  طبيعية،  ور 

الحرب  حو  وزير  مع  واجتمع  األمريكي،  الخارجية  وزير  مع  اجتمع  حيث  التغيير،  إلى  تدعو  ادث 
القاهرة مع العاهل  ع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، وارتقى مستوى اجتماعاته حتى التقى في  اإلسرائيلي، وم

، الدكتور محمد  سي، ويطالب رئيس وزرائهاألردني الملك عبد هللا، ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السي
ا ال يتم طبعًا بدون  اشتيه، بعقد اللجنة الرباعية وتفعيل المسار السياسي الذي اقترحته اللجنة، وطلبه هذ 

 تفويض من الرئيس محمود عباس.
خ أبو مازن هذه الصالحيات، التي يجتمع فيها مع رؤساء دول وسياسيين ويتفاوض  فمن أين يستمد األ 

دات والتزامات لهم للقيام بأعمال محددة، أو يتعهد بعدم القيام بتلك األعمال؟  م، والبّد أنه يقدم تعهمعه
 ه الصالحيات، علمًا بأن ليس لديه حتى هيئة استشارية؟ وما هي مرجعيته في هذ 

( من القانون األساسي للسلطة الفلسطينية تنص على أن ينتخب رئيس  36أن المادة )  من المتفق عليه
سنوات  أربع  لمدة  وفاة  السلطة  بعد  مازن  أبو  األخ  انتخاب  تّم  وقد  فقط.  متتاليتين  لدورتين  وينتخب   ،

سته  ، أي أن فترة رئا15/1/2005، وقام بأداء اليمين الدستورية بتاريخ  2005المرحوم ياسر عرفات عام  
شين، الذي مازال ينخر  ، ولم يتم التجديد له بعد ذلك بسبب االنقسام الم15/1/2009األولى انتهت في  

ي عظم الوحدة الوطنية، ذلك أن رئيس السلطة ينتخب انتخابًا »عامًا ومباشرًا من الشعب الفلسطيني«  ف
أن مدة رئاسته امتدت   –دل  على سبيل الج  –( من النظام األساسي. ولو افترضنا  34قًا لنص المادة )طب

الفلسطينية، الساحة  اجتاحت  التي  الطارئة  الظروف  فإنه  بسبب  اخرى  سنوات  في  ألربع  تنتهي  ا 
ى تاريخه،  وحت  2013، وال يمكن تجديد واليته ألكثر من دورتين، أي أن فترة رئاسته من عام  15/1/2013

وبال صالحيات دستورية، وال يجد   غير شرعية، وبالتالي فإن األخ محمود عباس يتصرف بال شرعية
 سندًا له في القانون األساسي.

هذه   على  الفلسطينيينويترتب  أن  أو    النتيجة  مازن،  أبو  األخ  عليهم  يرتبها  التزامات  أي  يتحملون  ال 
ى سبيل المثال، وردت تقارير أن السلطة الفلسطينية سوف  حكومته التي تتبع له وتتصرف بأوامره. وعل

( م800تقترض  خار (  هو  االقتراض  هذا  والرواتب،  الجارية  النفقات  لتغطية  إسرائيل،  من  دوالر  ج  ليون 
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الحكومة  صالحيات  مصدر نطاق  أن  باعتبار  للسلطة،  مغتصبة  بالنتيجة  هي  الحكومة،  ألن   ،
 قد شرعيته وصالحياته. صالحياتها، هو األخ محمود عباس، وهو ف

الفلسطيني الحالي، فقد أدنى وأبسط مقوماته حين ألغى األخ أبو مازن االنتخابات   إن النظام السياسي 
االرئاسية والتشريعية في ماي  الماضي، وبذلك جّرد  إلى  و  الحال  لسلطة من أي شبهات شرعية، وانتهى 

ع ـ  كرزاي  حامد  بسلطة  برئيسها  الفلسطينية  السلطة  كان  تشبيه  حين  عرفات  ياسر  المرحوم  تعبير  لى 
لطة، وهي أداة بيد االحتالل، ويتم استئجارها من قبل الحكومة  يصف محمود عباس. هي سلطة بال س

لتأدية   للمستعماألمريكية  األمنية  األرض  المهام  على  أقيمت  التي  ولمستعمراتهم  اإلسرائيليين  رين 
وأكرر أشّد قساوة ـ من نظام    –نظامًا عنصريًا أشّد قساوة  الفلسطينية المسروقة، وأنشأ المستعمرون فيها  

 صري في جنوب افريقيا. الفصل العن
أكثر ضعفًا من نظام حامد كرز  ذلك أن األخير كان  إن نظام األخ محمود عباس هو  إلى اي،  يستند 

ي حافظ  مجلس منتخب، بينما عباس لم يجرؤ على إجراء انتخابات تشريعية وال رئاسية. وكرزاي األفغان
ليم الفلسطيني إلى أ، ب، ج وكرزاي على وحدة األراضي األفغانية، بينما وافق عباس على تجزئة اإلق

سلط مع  األمني  التنسيق  في  يعمل  لم  عباسأفغانستان  بينما  االحتالل،  إلى    ة  األمني  بالتنسيق  ارتقى 
ًة لالحتالل، وهذا مناط الخطر  مرتبة القداسة. إن أجهزة السلطة تقوم بمهامها األمنّية كواجب مقدس خدم

 على أسرانا المحررين. 
ا النخب  على  الفلسطينيةيجب  السلطة  أن  بفكرة  والدولي،  الفلسطيني  العام  الرأي  تعبئ  أن  ،  لفلسطينية 

للفلسطينيين، ومن يتعامل معها يتعامل معها على  فقدت شرعيتها وأنها ال  تملك أي صالحيات ملزمة 
الفلسط تلزم  وال  القائمة حامسؤوليته،  السلطة  سياسي.  أو  مالي  أو  مادي  إقرار  أو  تعهد،  بأي  ليًا  ينيين 

، ذلك أنها تتصرف في  تتصرف بدون رقيب أو حسيب، وال تخضع للمساءلة الشعبية وال للرقابة المالية
المجلس  غي الفلسطيني، حتى  الشعب  ديمقراطيًا وشاماًل لكل مكونات  انتخابًا  اب مجلس وطني منتخب 

سطيني من ممارسة ، الذي يعتبر أحد إفرازات اتفاقيات أوسلو، التي حرمت نصف الشعب الفلالتشريعي
لم يعد موجودًا، وإن كان موجودًا فهو عديم حتالل، ويظل الفائدة في مواجهة اال  حقه في االنتخابات، 

مر  األخ محمود عباس يتصرف شخصيًا وعلى مسؤوليته، وبدون صالحية، بل يتصرف وكأنه الحاكم بأ
نفقات  يراقب  من  الفلسطينيون حول  يطرحها  مشروعه  أسئلة  وهناك  الفلسطيني،    هللا.  القومي  الصندوق 

ومن   الخيرية،  عباس  محمود  ومؤسسة  االستثمار  أر وصندوق  بيع  عائدات  على  الدولة يشرف  اضي 
ا مما ال  وإعطاء امتيازات لبعض الشركات، بدون منافسة، وبدون شفافية، مثل امتياز االتصاالت وغيره

دروس طالبان وتجربة أفغانستان. فقيادة نعلم من امتيازات. لم يخطر على بال قيادة أوسلو ان تستلهم  
ألمريكي من أراضيها، بدون أن  تنجز انسحاب االحتالل اطالبان، رغم جمودها الفكري، استطاعت أن  

يات المتحدة. ولم تساوم على مبدأ مع الوال   29/2/2020تقدم أي تنازالت معلنة، وطبقًا لالتفاق الموقع في  
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هن إن  قيل  لو  حتى  الكامل،  األراضي  االنسحاب  أن  الثابت  من  فإنه  الطرفين،  بين  اتفاقيات سرية  اك 
أرسلت طالبان في الوقت ذاته دروسًا إلى عرب التطبيع، الذين  رها ولم تتم تجزئتها. و األفغانية، تّم تحري

مفروض كان  إسرائيل  مع  التطبيع  أن  األمريكية. ادعوا  المتحدة  الواليات  قلب  إلى  يصلوا  لكي  عليهم،  ًا 
رير وطرد  بان عقم هذه األقوال واأُلطروحات، وظلت طالبان على عنادها وتمسكها بإنجاز التحأثبتت طال

 ن ان تتمسح بأعتاب الصهيونية لضمان الرضى األمريكي. االحتالل، بدو 
ودة إلى األصول، وانتخاب مجلس وطني يجري انتخابه  زال يتسع للع  ولعلم قيادة أوسلو، فإن الوقت ما

الفلسطيني، والتحلل من قيود ومخابث أوسلو، التزامًا بقرارات المجلس المركزي    من قبل مجموع الشعب 
 إن االنفكاك من مذلة أوسلو، بداية الوعي والسير في الصراط المستقيم. قرارات آخر مجلس وطني. و 
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