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 .1موقع أمد ايخباري :السلطة الفلسطينية تطمئن إدارة بايدن حول التزام الفصائل حدود 67

رام هللا :أرسلت السلطة الفلسطينية من خالل مسؤول ملف المفاوضات حسين الشيخ ،أول رسالة إلى

مسؤول ملف فلسطين/إسرائيل في الخارجية األمريكية هادي عمرو حول االنتخابات وااللتزامات التي
نصت عليها التعديالت في القانون األساسي.

نص الرسالة كما وردت "أمد" باللغة اينجليزية وترجمتها العربية

وثيقة التزام منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل غير التابعة لها فيما يتعلق باالنتخابات المقبلة

للمجلس التشريعي الفلسطيني:

يعرض التسلسل التالي االلتزامات األخيرة من قبل جميع الفصائل السياسية (بما في ذلك حماس)

فيما يتعلق باالنتخابات:

الخطوة األولى :اجتماع األمناء العامين (قادة الفصائل (األحزاب) :التاريخ  3سبتمبر 2020

اإلجماع التالي (مرفق  )1تم التوصل إليه من قبل جميع الفصائل السياسية بما في ذلك حماس في
اجتماع جميع األمناء العامين للفصائل السياسية الفلسطينية في  3أيلول

 .1االلتزام بمعايير القانون الدولي.

 .2االلتزام بدولة فلسطينية على حدود  1967وعاصمتها القدس الشرقية.

 .3االلتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المظلة السياسية والممثل الشرعي الوحيد للشعب
الفلسطيني.

 .4االلتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خالل االنتخابات
 .5االلتزام بالمقاومة الشعبية (سلمية).

الخطوة الثانية :المراسيم الرئاسية نتيجة لما ورد اعاله ،أصدر الرئيس محمود عباس المرسومين

الرئاسيين التاليين الملزمين ألي فصيل أو شخص مرشح لالنتخاب:
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 .1مرسوم انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسي والمجلس الوطني الفلسطيني الصادر عن
الرئيس عباس .ينص المرسوم بوضوح على أنه يستند إلى القانون األساسي لمنظمة التحرير

الفلسطينية وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

 .2قانون االنتخاب المعدل الصادر عن الرئيس عباس .وينص المرسوم بوضوح على أن قانون

اال نتخاب يستند إلى القانون األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي
الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

الخطوة الثالثة :شرط االنتخاب للترشيح (طلب الترشيح)( .مرفق  :)4يجب على كل شخص ينضم

قانونا لالنتخابات وتعديالته التي تُقر وتقبل
قانونا
أساسيا ً
إلى االنتخابات أن يوقع على طلب ويقبل ً
ً
القانون األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي

الوحيد للشعب الفلسطيني.

موقع أمد لإلعالم2021/2/20 ،

 .2عباس يصدر مرسوماً لتعزيز الحريات العامة إطالق السجناء السياسيين

رام هللا -وفا :أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،مرسوماً رئاسياً بشأن تعزيز الحريات
العامة ،أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة ،على أن يكون المرسوم ِ
ملزماً لألطراف كافة
في أراضي دولة فلسطين .وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في
اجتماعها األخير بالقاهرة ،الذي جرى برعاية مصرية .واستند المرسوم للنظام األساسي لمنظمة
التحرير الفلسطينية ،وللقانون األساسي المعدل لسنة  2003وتعديالته وال سيما أحكام الباب السابع

منه .وتضمن المرسوم المواد التالية ،تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة،

بما فيها حرية العمل السياسي والوطني ،وفقاً ألحكام القانون األساسي والقوانين ذات العالقة ،التأكيد

على حظر المالحقة واالحتجاز والتوقيف واالعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون،
ألسباب تتعلق بحرية الرأي واالنتماء السياسي .إطالق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين

والسجناء على خلفية الرأي أو االنتماء السياسي .توفير الحرية الكاملة للدعاية االنتخابية بأشكالها
التقليدية واإللكترونية كافة .توفير فرص متكافئة في وسائل اإلعالم الرسمية لكافة القوائم االنتخابية
دونما تمييز وفقاً للقانون .تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من األجهزة
والتشكيالت األمنية ،مهمة حماية مراكز االقتراع والعملية االنتخابية في أراضي دولة فلسطين،

وضمان سيرها بنزاهة وفقاً ألحكام القانون.
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من جهته ،قال وزير العدل محمد الشاللدة ،مساء أمس ،إن مرسوم الرئيس ،يشمل جميع األرض

الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)ِ ،
وملزم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ويسري

على جميع مناطق دولة فلسطين .وأردف وزير العدل :إن المرسوم يشمل المقدسيين الذين يشاركون

في االنتخابات الفلسطينية بغض النظر عن قرار الضم الصادر من قبل االحتالل للقدس المحتلة.
األيام ،رام هللا2021/2/21 ،

 .3مرسوم رئاسي بتخصيص  7مقاعد على األقل في "التشريعي" المقبل للمواطنين المسيحيين

رام هللا :أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس ،السبت ،مرسوماً يقضي بتخصيص سبعة مقاعد
على األقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين .ويأتي المرسوم الرئاسي استجابة

ألحكام قانون االنتخابات الذي يقضي بذلك.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/2/20 ،

 .4الشيخ :سنطلب من الحكومة ايسرائيلية السماح لألسرى بالمشاركة بالتصويت في االنتخابات

رام هللا :قال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ،مساء اليوم األحد :سنطلب من الحكومة االسرائيلية
رسميا ،السماح لألسرى الفلسطينيين في سجونها ومعتقالتها بممارسة حقهم بالمشاركة بالتصويت في

االنتخابات الفلسطينية ،كحق مكفول لهم بالنظام والقانون الفلسطيني ،تحت اشراف لجنة االنتخابات

المركزية الفلسطينية ،تماما كما كفل لهم القانون والنظام حق الترشح.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/2/21 ،

تتحمل المسؤولية القانونية وتبعاتها
 .5محكمة بداية نابلس :وعد بلفور باطل وبريطانيا
ّ
أكدت محكمة بداية نابلس أن "تصريح بلفور" باطل النتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي .جاء

ذلك خالل جلسة النطق بالحكم ،أمس ،بالمحكمة ،في الدعوى الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن
اآلثار الناجمة عن "تصريح بلفور" ،واالنتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا خالل فترة احتاللها وانتدابها

على فلسطين .وجاء في قرار المحكمة ،الذي صدر في جلسة مفتوحة ،تحميل بريطانيا المسؤولية
القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية
واألعراف الدولية ،وق اررات عصبة األمم المتحدة ،خالل فترة احتاللها لألراضي الفلسطينية وتنفيذها

لوعد بلفور.
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وقالت المحكمة :إن "وعد بلفور" أدى إلى "حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه القانونية والسياسية
واإلنسانية ،ومنعه من حقه في تقرير مصيره على أرضه".
األيام ،رام هللا2021/2/22 ،

 .6توقيع مذكرة تعاون فلسطينية  -مصرية لتطوير حقل غاز غزة

رام هللا :وقع الجانبان الفلسطيني والمصري ،األحد ،مذكرة تفاهم ما بين األطراف الشريكة في حقل
غاز غزة ،والمتمثلة حالياً بصندوق االستثمار وشركة اتحاد المقاولين  CCCمع الشركة المصرية
القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" ،للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية الالزمة،

بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وامكانية تصدير
جزء من الغاز لجمهورية مصر الشقيقة.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/2/21 ،

" .7الخارجية" الفلسطينية تدعو المنظمات الحقوقية لتوثيق انتهاكات االحتالل

رام هللا – بت ار :دعت الخارجية الفلسطينية ،األحد ،مكتب "أوتشا" ،الى العمل على ضمان وصول
تقاريرها حول االنتهاكات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة ،إلى جميع دول العالم ،لتشاهد

ما تقوم به إسرائيل من ممارسة للعنصري في األرض الفلسطينية .وأعربت عن أملها أن يحظى هذا

التقرير االممي بما يستحقه من اهتمام ومتابعات واجراءات دولية لوقف ومنع استمرار هذه السياسات
المخالفة للقانون الدولي ،والتي ترتقي الى مستوى جرائم ضد االنسانية.
عمان201/2/21 ،
الدستورّ ،

 .8فصائل وهيئات وشخصيات :مرسوم "الحريات" يهيئ المناخ يجراء االنتخابات

رام هللا " -األيام" :اعتبرت فصائل وهيئات وشخصيات وطنية ،المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز
الحريات العامة خطوة استراتيجية باتجاه إنجاح المسيرة الديمقراطية وسيعزز من ثقة المواطن
باالنتخابات وضمان مشاركته فيها.

وأكدت في أحاديث صحافية ،أمس ،أن المرسوم جاء التزاما بما نتج عن حوار القاهرة ،للمضي قدما
في إجراء االنتخابات العامة" ،طبقا لمرسوم الرئيس إلعادة بناء وتجديد النظام السياسي وتجديد

شرعيات المؤسسات الفلسطينية.
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موحدة مع فتح
" .9القدس" :إجماع في حماس على عدم خوض االنتخابات بقائمة ّ
إجماعا داخل حركة حماس ،يدفع باتّجاه عدم خوض
الدوحة  -خاص :علمت "القدس" أن هناك
ً
االنتخابات التشريعية المقبلة ضمن قائمة موحدة مع حركة فتح .وبحسب مصادر تحدثت لـ "القدس
دوت كوم" ،فإن قيادة حركة حماس بالداخل والخارج تواصل عقد اجتماعاتها بشأن ملف االنتخابات

موسع بين الداخل والخارج األربعاء الماضي ،أجمع المشاركون فيه عدم
العامة ،بعد عقد اجتماع ّ
موحدة مع حركة فتح وأوضحت المصادر
خوض االنتخابات التشريعية المقبلة في أيار /مايو بقائمة ّ

أن هناك توافقًا على إمكانية خوض االنتخابات بقائمة موحدة تضم فتح إلى جانب الفصائل ،أو
قائمة ثالثة تضم حركة حماس مع فصائل المقاومة بغزة.
القدس ،القدس2021/2/20 ،

" .10الشعبية" تقرر المشاركة في االنتخابات الفلسطينية

رام هللا :أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،اليوم األحد ،قرارها بالمشاركة في االنتخابات
الفلسطينية القادمة .وقالت الجبهة في بيان نشر على موقعها االلكتروني" :قررت اللجنة المركزية

المبدئية في صراعها مع
للجبهة ،أن تخوض االنتخابات وفق برنامجها السياسي ومواقفها الثابتة و
ّ
الكيان الصهيوني" .وأشارت إلى أن مشاركتها "ال تعني أن تكون شريكاً في تكريس اتفاقات أوسلو

التكيف مع هذا الواقع ،بل رفضه
المذلة والكار ّثية ،وال غطاء ٍ
ألي من إف ارزاته ،وال تعني بأي حال ّ
السياسية والديمقراطية والكفاحية" .وأكدت أن "تحديد وثيقة الوفاق
بالمطلق ،ومقاومته بكل السبل
ّ
ٍ
سياسية لالنتخابات يشكل في هذه المرحلة الحد
كمرجعية
الوطني ومخرجات اجتماع األمناء العامين
ّ
لشعبية رفضها القاطع االعتراف بالكيان الصهيوني،
األدنى للتوافق الوطني حولها" .وأكدت الجبهة ا ّ
وتدعو وتعمل من أجل سحب االعتراف المشؤوم بهذا الكيان.

قدس برس2021/2/21 ،

 .11هنية يحدد أربعة مبادئ لمواجهة التطبيع

حدد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالل مشاركته في المؤتمر العربي العام

(متحدون ضد التطبيع) أربعة مبادئ لمواجهة التطبيع مع االحتالل ،أولها المقاومة ،ثم االتفاق على
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برنامج سياسي خارج إطار أوسلو ،ثم العمل على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ،والمحدد الرابع
تعزيز الشراكة مع مكونات األمة.
موقع حركة حماس2021/2/20 ،

 .12فتح :لقاء عباس والقدوة شهد اتفاقاً على وحدة الحركة

رام هللا :شهدت حركة «فتح» الفلسطينية مزيداً من الجهود لرص الصفوف في الساعات الماضية،

وس ّجل ،في
مع اقتراب موعد االنتخابات العامة في مايو (أيار) وبعدها بشهرين انتخابات الرئاسةُ .
هذا اإلطار« ،لقاء مصالحة» بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعضو اللجنة المركزية لـ«فتح»
ناصر القدوة ،ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات .وأعلن منير الجاغوب ،رئيس
المكتب اإلعالمي في مفوضية التعبئة والتنظيم لـ«فتح»( ،السبت) ،أن لقاء عباس والقدوة ،بحضور

عدد من أعضاء اللجنة المركزية ،شهد اتفاقاً «على وحدة الحركة وااللتزام بق ارراتها».

الشرق األوسط ،لندن2021/2/21 ،

" .13القيادة العامة" تقرر مقاطعة االنتخابات التشريعية

غزة :أعلنت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ،مساء اليوم األحد،

قرارها بمقاطعة انتخابات المجلس التشريعي كونها تجري على أساس البرنامج السياسي ألوسلو.
استثنائيا بحثت خالله األوضاع الفلسطينية
اجتماعا
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنه عقدت
ً
ً
ومستجداتها وتداخالتها مع الساحة اإلقليمية والدولية ،وجرى نقاش معمق آلخر تطورات الشأن

الداخلي الفلسـطيني وخاصة الحوار الفلسـطيني الذي عـقد في القاهرة في  2021/2/9-8وما نتج عنه
من توصيات وق اررات.
القدس ،القدس2021/2/21 ،

 .14القوى والفصائل الفلسطينية ترحب بمرسوم تعزيز الحريات العامة واطالق سراح المعتقلين

عمان -نادية سعد الدين :رحبت القوى والفصائل الفلسطينية بمرسوم تعزيز الحريات العامة واطالق
سراح المعتقلين السياسيين ،الذي أصدره الرئيس محمود عباس تمهيداً إلجراء االنتخابات النيابية

والرئاسية المقبلة ،بينما طالبت حركة “حماس” بتطبيقه فعلياً على أرض الواقع.

عمان2021/2/21 ،
الغدّ ،
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 .15حماس :الصفقة مع "إسرائيل" ...أسرى مقابل أسرى

رام هللا :قال مصدر مطلع في حركة حماس ،إن رعاية مصر إلتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل،
مسألة مستمرة ولم تتوقف ،لكن إسرائيل ال تتعاطى بالجدية المطلوبة مع طلبات الحركة .وأضاف

المصدر لـ«الشرق األوسط» ،أن إسرائيل ،ترسل ،بين الفينة واألخرى ،عروضا جديدة ،في هذا

الشأن ،لكن موقف الحركة واضح منذ البداية «والثمن المطلوب واضح كذلك» .وأوضح المصدر ،أن

حماس تستمع لكل عرض وتسمع من الجميع ولم تغلق الباب أمام أحد ،وال تغلقه أما صفقة هي
معنية بإنجازها« ،لكن ذلك لن يكون بدون ثمن تطلبه الحركة» .وتابع أن عرض إسرائيل «أسرى

مقابل وعودات مشاريع اقتصادية ومستلزمات طبية ولقاحات ،لن يتم» .وأردف أن المطلب هو:

«أسرى مقابل أسرى فقط .وتختارهم الحركة».

الشرق األوسط ،لندن2021/2/22 ،

نخول أحداً بالتنازل عن أي ذرة من تراب أرض فلسطين التاريخية
" .16الجهاد" :لم ّ
استنكرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،الرسالة التي أرسلتها السلطة الفلسطينية لإلدارة

األمريكية والتي تختزل الحق الفلسطيني في األراضي المحتلة عام  .1967وأكدت حركة الجهاد
اإلسالمي في بيان صحفي ،مساء األحد ،أنه ال صلة لها بما ورد في الرسالة المذكورة ،مشددة أنها

لم تخول أحداً بالتنازل عن أي ذرة من تراب أرض فلسطين التاريخية.

فلسطين اليوم2021/2/21 ،

 .17حماس تستعد يجراء انتخاباتها الداخلية في الضفة والخارج خالل أيام

حسن جبر :أنهت حركة "حماس" في محافظات غزة مؤخ اًر المرحلة األولى من انتخاباتها الداخلية،

دون اإلعالن الرسمي عن نتائجها وأسماء الفائزين فيها .وشارك آالف األعضاء من حركة "حماس"
في االنتخابات الداخلية الختيار مجلس الشورى ،على أن يتم خالل األيام القليلة المقبلة البدء في

انتخابات الحركة بالضفة الغربية والخارج.

وأكد إبراهيم المدهون ،الكاتب السياسي من حركة "حماس" ،أن االنتخابات الداخلية وبسبب الوضع

التنظيمي تحتاج إلى عدة مراحل ،منوهاً إلى أن االنتخابات التي جرت مؤخ اًر محصورة في قطاع

غزة .وقال المدهون لـ"األيام" :إن االنتخابات في المناطق األخرى لم تبدأ حتى اللحظة ،متوقعاً أن

تجري االنتخابات في األيام القادمة بثالث مناطق (السجون والضفة الغربية والخارج) ،وسيتم خاللها
انتخاب مجالس الشورى التي ستختار بدورها القيادات الفاعلة والتنفيذية ،وأيضاً المكتب السياسي.
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وكشف المدهون عن وجود أصوات داخل الحركة ،وداخل مجلس الشورى ،تطالب بأن يسمح النظام
الداخلي بإعداد قوائم ترشيحية وترشيح ذاتي ،ولكن حتى اللحظة لم يتم حسم هذا األمر.
األيام ،رام هللا2021/2/22 ،

 .18نتنياهو يستقبل وزي ار مصريا في مكتبه بالقدس

إسطنبول  -األناضول :استقبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،األحد في مقر رئاسة

الوزراء بالقدس الغربية ،وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق المال .ورحب نتنياهو بالوزير

المصري قائال “أهال وسهال بكم .الرجاء نقل تحياتي الحارة إلى صديقي فخامة الرئيس (المصري
عبد الفتاح) السيسي” .واعتبر أن زيارة المال هي “يوم مهم يمثل التعاون المتواصل بيننا في مجال

الطاقة وفي مجاالت كثيرة أخرى” .وأضاف نتنياهو “نعتقد أن هذه هي فرصة هائلة لتحقيق تعاون
إقليمي بين مصر واسرائيل والدول األخرى” .وتابع “نحن نشكل مرك از إقليميا للطاقة .معا سنستطيع
توفير ليس احتياجاتنا فحسب وانما احتياجات دول كثيرة أخرى أيضا” ،دون مزيد من التوضيح.

بدوره ،اعتبر وزير الطاقة اإلسرائيلي أن زيارة طارق المال تحمل في طياتها “أهمية تاريخية” .وقال

شتاينتس إن تشكيل منتدى الغاز اإلقليمي وتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر يمثالن أكثر تعاون

اقتصادي أهميةً منذ التوقيع على معاهدة السالم بين البلدين عام .1979

القدس العربي ،لندن2021/2/21 ،

مولت صفقة لشراء لقاحات روسية لصالح النظام السوري
 .19هآرتس" :إسرائيل" ّ
محمود مجادلة  -أحمد دراوشة :تضمن البند السري في صفقة التبادل اإلسرائيلية  -السورية ،موافقة

إسرائيل على تمويل شراء لقاحات "سبوتنيك في" الروسية ضد فيروس كورونا ،لصالح النظام

السوري ،بحسب ما أكد المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" ،عاموس هرئيل ،السبت .وجاء كشف
هرئيل في أعقاب رفع الرقابة العسكرية اإلسرائيلية عن هذه المسألة ،وبعد صدور تقرير في هذا
الشأن عن المدونة األميركية "تيكون عوالم" ،نقال عن مصدر إسرائيلي مطلع؛ وأشارت التقارير إلى

ئيلية ،بنيامين
أن قيمة الصفقة بلغت نحو  1.2مليون دوالر .من جهته ،رفض رئيس الحكومة اإلس ار ّ
السري" في صفقة التبادل ،وأرجع ذلك إلى "طلب روسي".
نتنياهو ،الكشف عن تفاصيل "البند ّ
عرب 2021/2/21 ،48
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" .20إسرائيل" تبدأ العودة للحياة العادية بعد تطعيم نحو نصف السكان ضد كورونا

تل أبيب :أعادت إسرائيل فتح قطاعات واسعة من اقتصادها اليوم (األحد) ،فيما وصفته ببدء العودة

إلى الحياة العادية ،في خطوة أتاحتها حملة التطعيم ضد «كوفيد  »19 -التي وصلت إلى ما يقرب

من نصف السكان ،وفق وكالة «رويترز» لألنباء .وعلى الرغم من أن المحالت التجارية كانت
مفتوحة للجميع فقد اقتصر الوصول إلى أماكن الترفيه مثل الصاالت الرياضية والمسارح على من

تلقوا التطعيم أو أولئك الذين تعافوا من المرض مع وجود مناعة مفترضة ،وفقاً لوكالة «رويترز»

لألنباء.

الشرق األوسط ،لندن2021/2/21 ،

 .21تحذير إسرائيلي من كارثة بيئية بفعل تسرب النفط

عدنان أبو عامر :حذر كاتب إسرائيلي من "أكبر كارثة طبيعية منذ عقود ،وشمل ذلك تأثر الساحل
بأكمله ،من رأس الناقورة شماال إلى قطاع غزة جنوبا ،بسبب التلوث النفطي" .وأضاف أفيف الفي

بتقريره على موقع زمن إسرائيل ،ترجمته "عربي "21أن "الشاطئ الجميل بين أسدود وعسقالن جنوب

إسرائيل قرب سواحل قطاع غزة ،عانى جرعة صغيرة نسبيا من التلوث ،وال توجد كتل ضخمة من
القطران ،يمكن إزالتها مرة واحدة ،أو باستخدام جرافة ،يل يجب أن تتم المسألة يدويا ،وللوهلة األولى،

قد يبدو الشاطئ نظيفا ،ولكن بعد ساعة من المشي ،تنكشف الحقيقة المحزنة على شكل بقع سوداء

تغطي القدمين" .ونقل عن روثي آهيل عالم البيئة البحرية في هيئة الطبيعة والمتنزهات ،أن "حجم
الكارثة أصبح واضحا ،ولكن في وقت متأخر ،وبشكل تدريجي ،فإن كامل الساحل اإلسرائيلي،

وطوله  170كم بين رأس الناقورة وحدود غزة فشل في الهروب من الرعب القادم؛ ألنه مع مرور
الساعات واأليام ،تتسبب الرياح القوية واألمواج العالية بدفع القطران إلى عمق الشواطئ الرملية،
حيث يوجد الجمهور ،ويتجولون حافي األقدام".
موقع "عربي 2021/2/21 ،"21

 .22ايسرائيلية العائدة من سورية حاولت التسلل إلى غزة واألردن

ترجمة خاصةُ :كشف األحد مزيد من التفاصيل حول اإلسرائيلية التي تمت إعادتها إلى تل أبيب
بموجب صفقة تبادل أسرى مع سوريا ،برعاية روسية ،بعد انتهاء جهاز األمن العام "الشاباك" من

التحقيق معها .وبحسب قناة  12العبرية ،فإن اإلسرائيلية ،وهي في العشرينيات من عمرها ومن
الحريديم المتدينين ،تم تسليمها للشرطة اإلسرائيلية من قبل جهاز الشاباك ،ويتوقع أن يتم إطالق
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سراحها لمنزلها ،ولكن تحت قيد اإلقامة الجبرية .ووفقًا للقناة ،فإن الشاباك برأها من االشتباه بتعاونها
مع عناصر معادية أثناء وجودها بسوريا ،مشيرةً إلى أن الشرطة هي من ستقرر فيما إذا كان سيتم
تقديم الئحة اتهام ضدها من عدمه.

القدس ،القدس2021/2/21 ،

 .23الشيخ عكرمة صبري يحذر من نية االحتالل ايسرائيلي إغالق "مصلى باب الرحمة" بالقوة

القدس :حذر الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب األقصى من وجود نوايا
إسرائيلية مبيتة لالنقضاض على "مصلى باب الرحمة" واغالقه بالقوة .موضحاً أن "االحتالل ُيواصل

التضييق على المصلين إلبعادهم عن المصلى ليتمكن من االنقضاض عليه مرة أخرى وهذا لن

المصلين ُمصرون على إعمار المصلى والمسجد األقصى رغم تضييقات
يكون" .مشدداً على أن ُ
االحتالل اإلسرائيلي.
األيام ،رام هللا2021/2/21 ،

 .24االحتالل يشرع بهدم  4شقق سكنية في القدس ويشرد سكانها ومن ضمنهم  12طفالً

القدس :شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم اإلثنين ،بهدم بناية سكنية من طابقين تضم أربع
شقق سكنية تعود لعائلة عليان قرب مدخل بلدة العيسوية بالقدس المحتلة ،ويقطن فيها  17فرداً منهم

 12طفالً ،ومشيدة منذ  10أعوام.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/2/22 ،

 .25أنباء عن البدء بتسليم موافقات العودة لمخيم اليرموك الفلسطيني في سورية

دمشق :أكدت عائالت فلسطينية مهجرة في سورية ،تسلمها "موافقات" للعودة إلى منازلهم ،في مخيم

اليرموك (جنوبي دمشق) .كما أن موافقات جديدة من المفترض أن تُمنح ،األحد ،للعائالت التي
تقدمت بطلبات للعودة إلى المخيم.
قدس برس2021/2/20 ،

 .26هيئة شؤون األسرى :السلطات ايسرائيلية ال زالت تحتجز جثامين سبعة أسرى فلسطينيين

غزة“ -القدس العربي” :قالت هيئة شؤون األسرى ،إن سلطات االحتالل ال تزال تحتجز سبعة
محتجز في مقابر األرقام.
ًا
شهيدا
جثامين ألسرى فلسطينيين ،قضوا في السجون ،من أصل ()253
ً
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وذلك بعد أن نجحت الهيئة في الحصول على قرار قضائي بتسلم جثمان األسير الشهيد داوود
الخطيب.
القدس العربي ،لندن2021/2/21 ،

 .27هيئة شؤون األسرى :تصاعد االنتهاكات بحق األسرى المرضى في سجون االحتال ل

رام هللا :أعربت هيئة شؤون األسرى والمحررين ،األحد ،عن قلقها من تصاعد وتيرة االنتهاكات
الطبية التي تنتهجها إدارة سجون االحتالل بحق األسرى المرضى والجرحى .وأكدت أن إدارة سجون
االحتالل تتعمد استهداف األسرى بإهمال أوضاعهم الصحية وعدم التعامل معها جديًّا ،كما أنها
تكتفي بإعطاء األدوية المسكنة لآلالم دون تقديم عالج حقيقي لحاالتهم.
المركز الفلسطيني لإلعالم2021/2/21 ،

 .28إدارة السجون ايسرائيلية تزعم إحباط تهريب هواتف نقّالة ألسرى عوفر

رام هللا  -ترجمة خاصة :زعمت مصلحة السجون اإلسرائيلية ،األحد ،أنها أحبطت محاولة تهريب

هواتف نقالة ألسرى فلسطينيين في سجن عوفر .وذلك بعد أن اعتقل الجيش اإلسرائيلي فلسطينياً

ُعثر على  10هواتف نقالة بحوزته كانت ستدخل لألسرى.

القدس ،القدس2021/2/21 ،

 .29السجن  14شه ار فعلياً و 18مع وقف التنفيذ بحق طالب في جامعة بيرزيت

أصدرت محكمة االحتالل العسكرية في "عوفر" األحد ،حكمها النهائي بحق األسير الطالب محمد
مجاد حسن بالسجن لمدة  14شه ار فعلي ،و( )18شه ار مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات ،وفرض

غرامة مالية بحقه بمقدار ( )6000شيقل ،بتهمة ترؤسه للجنة المالية في مجلس طلبة جامعة

بيرزيت.

فلسطين أون الين2021/2/21 ،

 .30مستوطنون يشرعون بتسييج آالف الدونمات في األغوار الشمالية

كتب محمد بالص :شرعت مجموعة استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "الحارس الجديد" ،أمس،

بتسييج آالف الدونمات في األغوار الشمالية .وذكر مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس
واألغوار الشمالية معتز بشارات ،إن هذه المجموعة تضم في عضويتها عدداً كبي اًر من غالة
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المستوطنين المتطرفين ممن ينفذون سلسلة اعتداءات تستهدف على وجه التحديد المزارعين ومربي
الثروة الحيوانية ورعاة المواشي.
األيام ،رام هللا2021/2/22 ،

 .31وصول  20ألف جرعة من لقاح كورونا إلى قطاع غزة بتبرع من دولة ايمارات

غزة :وصلت شحنة تحمل نحو  20ألف جرعة لقاح روسي ،األحد ،إلى قطاع غزة ،عبر معبر رفح

البري ،بتبرع إماراتي ،عبر التيار اإلصالحي الذي يقوده محمد دحالن .ومن جهته ،قال غازي حمد
وكيل و ازرة التنمية االجتماعية بغزة إن المساعدات الطبية اإلماراتية كان لها أثر بالغ في الوضع

الصحي بغزة.
القدس ،القدس2021/2/21 ،

حتجون يغلقون مقرات توزيع مساعدات اونروا بغزة
ُ .32م ّ
عددا من مراكز توزيع المواد الغذائية التابعة لألونروا في قطاع
غزة :أغلق محتجون صباح األحدً ،

فضا لسياسة توحيد "الكابونة الغذائية" لجميع مستحقيها ،والغاء نظام "الكابونة الصفراء" التي
غزة ،ر ً
كانت تمنح للعائالت التي تضم أفر ًادا أكثر .وقد اتهمت اللجنة المشتركة لالجئين الفلسطينيين ،إدارة
األونروا بمحاولة فرض سياسة األمر الواقع من خالل حرمان ما يزيد عن  770ألف الجئ من حقهم

بالحصول على الحصة الغذائية.

القدس ،القدس2021/2/21 ،

 1.5 .33مليون دوالر خسائر إغراق "إسرائيل" ألر ٍ
اض زراعية في غزة

قدرت و ازرة الزراعة الفلسطينية ،األحد ،إجمالي قيمة الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي
غزةّ :
نتيجة فتح "إسرائيل" سدود تجميع مياه األمطار ،باتجاه األراضي المحاذية للحدود الشرقية لقطاع
غزة ،بحوالي  1.5مليون دوالر أمريكي .حيث بلغت مساحة األراضي الزراعية التي غمرتها مياه

األمطار نحو  700دونم.

قدس برس2021/2/21 ،
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 .34اتهامات إسرائيلية لفلسطيني من الخليل باقتحام قاعدة جوية إسرائيلية

ترجمة خاصة :كشف النقاب مساء األحد ،أن فلسطيني يبلغ  20عاماً من سكان الظاهرية في
الخليل ،هو من قام بعملية اقتحام القاعدة الجوية العسكرية اإلسرائيلية االستراتيجية المسماة "نيفاتيم"

في بئر السبع ،في الثامن من الشهر الجاري.

القدس ،القدس2021/2/21 ،

 .35اتفاق مصري إسرائيلي جديد بشأن تصدير الغاز الطبيعي

القدس المحتلة -رويترز :أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،األحد ،عن اتفاق جديد مع مصر
بشأن تصدير الغاز الطبيعي من حقل لوثيان .وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز إنه اتفق
مع نظيره المصري طارق المال على مد خط أنابيب لربط حقل لوثيان اإلسرائيلي البحري للغاز

الطبيعي بمحطات اإلسالة في شمال مصر.

وذكر شتاينتز أن الحكومتين ماضيتان قدما في خطة مد خط األنابيب وتعمالن على التوصل التفاق

رسمي .وقال مكتب شتاينتز في بيان" :اتفق الوزيران على إنشاء خط أنابيب غاز بحري من حقل

لوثيان للغاز إلى منشآت اإلسالة في مصر من أجل زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر منشآت

اإلسالة في مصر" .ومن جانبه ،قال وزير البترول المصري طارق المال ،األحد ،إن مصنع إسالة
الغاز بدمياط شمال مصر أُعيد تشغيله ومن المخطط تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال

خالل األسبوع الحالي.
موقع "عربي 2021/2/21 ،"21

 .36الجزائر تهاجم بشدة المغرب و"الصهيونية"

الجزائر :بوعالم غمراسة :نفت و ازرة الدفاع الجزائرية أمس بحدة ،مضمون منشورات بشبكة التواصل

االجتماعي ،مفادها أن قوات من الجيش الجزائري «تعتزم المشاركة في حرب ضد اإلرهاب تحت

إشراف القوات الفرنسية» .وك َذب البيان ،كون جيش البالد «بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات
عسكرية خارج الحدود الوطنية ،تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس»،

وهي الجزائر وموريتانيا ومالي وتشاد وبوركينا فاسو .ويتعلق األمر بتكتل أمني عسكري إقليمي،

لتنسيق الجهود ضد الجماعات المتطرفة .وأبرز البيان أن «هذا األمر غير وارد وغير مقبول .كما
أنها دعاية ال يمكن أن تصدر إال من جهلة ،يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي
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والصهيونية» .وألول مرة تذكر و ازرة الدفاع بوضوح ،من تقصد ،عندما تهاجم جهة أجنبية ولكن من
دون أن تعطي تفاصيل.
الشرق األوسط ،لندن2021/2/21 ،

 .37مسؤول إسرائيلي :محمد السادس ال يقل شجاعة وتسامحاً عن جده ووالده

الرباط :قال رئيس مكتب االتصال اإلسرائيلي في الرباط ،السفير ديفيد غوفرين« ،إن «الملك محمد
السادس ال يقل شجاعة وتسامحا عن جده ووالده» ،لذلك «كان العاشر من ديسمبر (كانون األول)

 ،2020ليس فقط يوما لإلعالن عن ق ارر استئناف العالقات الدبلوماسية بين المغرب واسرائيل ،بل
هو ،أيضا ،يوم يجسد تفرد وتميز المملكة المغربية الشريفة شعبا وملكا وحكومة» ،على حد قوله.

وزاد غوفرين ،الذي كان يتحدث في شريط فيديو ،بثه أمس ،في يوتيوب ،وجهه للمغاربة :إن

«الشعب اليهودي سيذكر دوما أن السلطان محمد الخامس ،حمى الطائفة اليهودية في المغرب من
نازية هتلر ،وان الملك الحسن الثاني ،كان حريصا على اإلبقاء على صلة الرحم بين المغرب
واليهود ،حتى بعد رحيلهم ،وساهم في إقناع الرئيس المصري الراحل أنور السادات ،بعقد اتفاق

السالم بين مصر واسرائيل».

الشرق األ وسط ،لندن2021/2/22 ،

 .38مثقفون ونشطاء عرب يعلنون دعمهم لترشح مروان البرغوثي لرئاسة السلطة الفلسطينية

“القدس العربي” :أصدر مثقفون ونشطاء عرب ،بيانا حول الوضع الفلسطيني ،اليوم السبت ،أعربوا

فيه عن دعمهم لترشح المناضل األسير مروان البرغوثي للرئاسة في االنتخابات المزمع إجراؤها في
 31يوليو /تموز المقبل .وقال الموقعون على البيان إن الدعوة إلى االنتخابات الفلسطينية “تقدم
مناسبة للتفكير في المأزق الشامل الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية ،وحركتها الوطنية ،إذ لم

يسبق أن وصل الوضع يوما إلى هذا التردي ،الذي تتحمل جزءا كبي ار من مسؤوليته سلطتا األمر
الواقع في رام هللا وغزة” ،في إشارة إلى حركتي فتح في الضفة الغربية وحماس في غزة.

وأشار البيان إلى افتقاد الشعب الفلسطيني إلى مرجعية قيادية ،وتحول حركة فتح إلى مجرد حزب
للسلطة ،أو حزب للرئيس الذي أخذ كل السلطات بيديه في وضع يجري فيه تقييد الحريات
القدس العربي ،لندن2021/2/21 ،
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 .39منظمة سودانية تفتح طريقا جديدا للتطبيع مع "إسرائيل"

مزدلفة عثمان – الخرطوم :فتح اإلعالن عن تسجيل منظمة جديدة في السودان لتشجيع التطبيع مع
إسرائيل جدال جديدا في هذا البلد الذي تتسابق فيه كيانات للفوز بقصب السبق لحصد التقارب مع

تل أبيب .فبعد أيام من إنهاء وفد دبلوماسي إسرائيلي زيارة للخرطوم -لم يعلن عنها رسميا وال تعرف

عنها أي تفاصيل -بادر ناشط سوداني إلعالن تَ ُّ
مكنه من تسجيل أول منظمة للتعاون مع إسرائيل
بالشرق األوسط ،هدفها "التطبيع لنشر السالم والمحبة بين الجميع" .ويقول رئيس المنظمة التي أطلق
عليها "إسرودان" عبدالقادر العشاري -للجزيرة نت -إن أهم األسباب التي شجعته على إنشاء

المنظمة هو التوجُّه العام ،بعد أن أصبح التطبيع مع إسرائيل على المستويين الرسمي والشعبي واقعا،
ولم َّ
يتبق إال التشريع.

الجزيرة نت ،الدوحة2021/2/20 ،

 .40االتحاد األوروبي ينفي التهديد بتقليص المساعدات للفلسطينيين في حال عدم إجراء االنتخابات

القدس :أكد مكتب االتحاد األوروبي في القدس أنه "لم يكن هناك أي بيان أو تصريح من االتحاد
األوروبي" ،حول ما روجته هيئة البث اإلسرائيلية "كان" ،عن تهديد بتقليص المساعدات األوروبية

للفلسطينيين في حال عدم إجراء االنتخابات الفلسطينية.
األيام ،رام هللا2021/2/22 ،

 .41بولندا تسعى يعادة عالقاتها مع "إسرائيل" بعد أزمة قانون بولندي يتعلق بالمحرقة

رام هللا  -ترجمة خاصة :ذكر موقع واي نت العبري أن ياروسالف كازينسكي زعيم الحزب الحاكم

في بولندا ،والرجل الذي يوصف بأنه "القوي" ،يسعى إلى إعادة العالقات مع "إسرائيل" إلى ما كانت
عليه قبل الخالفات بين الجانبين ألسباب تتعلق بالمحرقة .ومن جانبها وجهت تل أبيب رسالة إلى

بولندا مفادها أنها أيضاً مهتمة بإعادة العالقات إلى خط معياري ،لكنها منزعجة من تأثير قانون

المؤرخين البولنديين على الرأي العام في "إسرائيل" ،وهو القانون المتعلق بالمحرقة.

القدس ،القدس2021/2/21 ،

 .42البنك الدولي :تسجيل انكماش قياسي بنسبة  %11.5لالقتصاد الفلسطيني العام الماضي

القدس :رفع البنك الدولي تقديراته النكماش االقتصاد الفلسطيني إلى  11.5%العام الماضي ،من

حوالى  %7وفق تقديرات سابقة ،تحت تأثير تداعيات جائحة "كورونا" وانقطاع أموال المقاصة.
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وأوضح المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ،كانثان شانكار ،أن
األزمة أثرت سلباً على مستويات التوظيف ،حيث بلغ معدل البطالة في عموم األراضي الفلسطينية
ذروته خالل الربع الثالث من العام  ،2020قبل أن ينخفض إلى  %23.4في الربع األخير من العام.

ووفق تقديرات البنك الدولي ،فإن معدل الفقر ارتفع إلى نحو  ،%30حيث يعاني نحو  1.4مليون
شخص من الفقر .إلى ذلك ألمح شانكار إلى أن ق ارر السلطة الفلسطينية بالتوقف عن تسلم أموال

المقاصة من الحكومة اإلسرائيلية ،وتراجع المعونات المقدمة للموازنة بنسبة  ،%20أدى إلى فجوة في
المالية العامة تجاوزت المليار دوالر ،وهي أعلى فجوة منذ سنوات.

األيام ،رام هللا2021/2/22 ،
 .43تقرير دولي :هناك ما يقرب من  150ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم في 2020

رام هللا :أكد تقرير أصدره مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط،
تور وينسالند ،أن أكثر من "نصف الفلسطينيين بحاجة اآلن إلى مساعدات إنسانية ،في الوقت الذي

تشهد فيه التنمية االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام  ."1994وأوضح أن "ما
يقرب من  150ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم العام الماضي من جراء جائحة كورونا ،ومن المتوقع أن
يتسبب ذلك بآثار سلبية مماثلة بسبب اإلغالقات المفروضة حاليًّا"" .كما تقلّص االقتصاد الفلسطيني
بنسبة تتراوح بين  10و ،%12وهو أحد أكبر االنكماشات السنوية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام

."1994

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/2/21 ،

 .44لماذا قدمت حماس التنازالت في حوارات القاهرة؟

د .فايز أبو شمالة

جاهل من ينكر على حركة حماس تقديمها جملة من التنازالت في حوارات القاهرة ،وما قبلها،

تنازالت تمثلت بملف الموظفين ،والمحكمة الدستورية ،والموافقة على االنتخابات بالتتالي ،وتقديم
رسالة خطية من إسماعيل هنية ،ومن ثم انتظار المرسوم الرئاسي في أكثر من مسألة ،وغير ذلك

من تفاصيل بات يعرفها الجميع.

قدمت حركة حماس التنازالت بهدف الخروج من هذه الحالة السياسية الفلسطينية المزرية ،التي ال
تسر صديقا وال تغيظ عدوا ،فبقاء الحال على ما هي عليه يعني مواصلة التفرد بالقرار السياسي

واإلداري ،وبقاء االنقسام ،واذا كان التفرد يخدم مجموعة معينة من القادة الفلسطينيين الذين أعجبتهم
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هذه االمتيازات ،وأسعدهم تفردهم في اتخاذ الق اررات دون مساءلة أو مراجعة ،فإن حالة االنقسام
صارت مشجباً تعلق عليه القيادة فشلها السياسي ،ومتراساً يختبئ خلفه جيش الفاسدين العابثين
بمصير الوطن ،وكل ما سبق يعني المزيد من التمزق والضياع للقضية الوطنية الفلسطينية ،والمزيد

من االطمئنان والراحة لدولة االحتالل ،التي ستواصل تحكمها بمخرجات الواقع السياسي على الساحة
الفلسطينية ،وفي معظم الساحات العربية.

هذا المشهد السياسي الفلسطيني المتهالك والمستفز لكل المخلصين للوطن ،شكل حاف اًز للتحرك

بهدف التغيير ،وفرض معادلة جديدة؛ تقوم على الوحدة والشراكة مهما كلف ذلك من تنازالت ،وهذا

ما تحقق في األشهر األخيرة ،بعد سلسلة من لقاءات األمناء العامين ،ومن اللقاءات الثنائية ،التي
توجتها حوارات القاهرة ،والبيان الصادر عنها ،الذي اعتمد بيان األمناء العامين برنامجاً سياسياً،

واختار الشراكة الوطنية طريقاً إلنهاء االنقسام.

وهنا ال بد من التأكيد أن التنازالت التي قدمتها حركة حماس إلنجاح المصالحة ال تعكس حالة من
الضعف والخوف ،كما يزعم البعض ،فالمعطيات على األرض تشير إلى تحسن األوضاع المعيشية

والحياتية في قطاع غزة ،وان لم تبلغ المطلوب ،فدولة قطر قدمت لحماس المساعدات المالية التي
تمكنها من الوقوف على قدمين من استقرار ،ومشروع الكهرباء الذي يشتغل عليه المندوب القطري،
ووافق عليه االحتالل ،يبشر غزة بأحوال اقتصادية أفضل ،والتسهيالت المصرية على المعابر،

وادخال البضائع تشير إلى أن أيام غزة القادمة ،التي ستكون أفضل ،وطمأنة قائد حركة حماس في
غزة للمخابرات المصرية بأن المقاومة قادرة على قصف كل جزء من أرض فلسطين المغتصبة بعدد

 500صاروخ كل  5دقائق ،هذا الحديث يعكس االطمئنان األمني ،والقدرة على ردع األعداء ،وفي
كل ما سبق من مشهد ميداني تأكيد أن ما قدمته حركة حماس من تنازالت كان يهدف إلى الخروج

بالحالة الفلسطينية العامة من االنقسام والجمود السياسي وضعف الحال إلى رحابة الفعل الجماعي
والتأثير اإليجابي.

فهل ستنجح فكرة المصالحة والتوجه إلى صناديق االقتراع بسالسة وأمان؟ هل يتواصل مشروع
التوافق الوطني الفلسطيني؟ الجواب يكمن في التطورات التنظيمية لحركة فتح ،وانعكاسها على

مرسوم االنتخابات ،والجواب ينتظر حوارات القاهرة في نهاية شهر مارس القادم ،الذي يخبئ مقومات

النجاح ومبررات الفشل.

فلسطين أون الين2021/2/21 ،
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 .45الموقف األميركي من االنتخابات الفلسطينية

نبيل عمرو

روايتان مختلفتان تحدثتا عن الموقف األميركي من االنتخابات الفلسطينية؛ األولى قالتَّ ...
إن قرار

توج التشجيع اإلقليمي والدولي المباشر والمعلن.
عباس بإجرائها جاء بطلب أميركي ّ
أما الرواية الثانية ،وهي المتداولة حديثاً ،فقد وصفت الموقف األميركي من االنتخابات بأنه بارد.

ولكل من الروايتين دوافع تبدو منطقية ،فالتشجيع األميركي مرده الرغبة في إنهاء حالة الجمود التي

هيمنت على النظام السياسي الفلسطيني الذي بفعلها صار يوصف بالنظام المنتهية واليته ،أو

السلطة منتهية الصالحية.

وحدة
أما الرواية الثانية؛ فمردها الخوف من نتائج االنتخابات مع كثرة التقارير عن واقع «فتح» ّ

الصراع الداخلي فيها ،الذي سيؤدي ،إن لم يعالَج ،إلى تكرار ما حدث في 2006؛ أي أن تفوز
يعده األميركيون الضربة القاضية لنهج االعتدال الفلسطيني الذي تجسده حركة
«حماس» ،وهذا ما ّ
«فتح» ورئيسها محمود عباس.

الحدة مستوى غير مسبوق في كل االنتخابات التي جرت ،فألول
الصراع الداخلي في «فتح» بلغ من ّ
مرة تتشكل قوائم انتخابية عدة من داخل «فتح» ذاتها ،أو أنها في سبيلها إلى ذلك ،علماً بأن الحركة

الكبرى دخلت انتخابات عام  2006بقائمة واحدة تعادلت في األصوات مع قائمة «حماس» ،إال إن
ما حدث على مستوى الدوائر حسم األمر بحيث فازت الثانية على نحو كاسح بفعل التنافس المرير

بين مرشحي «فتح» ،فأسفرت االنتخابات الثانية عن صراع داخلي مركب بين «فتح» و«حماس»،

وبين «فتح» و«فتح».

األميركيون؛ الذين ال يخفون تفضيلهم فوز «فتح» في االنتخاباتُ ،يتهمون من قبل الفلسطينيين
وحلفائهم من قوى االعتدال بأنهم لم يقدموا لالعتدال الفلسطيني تحديداً الحد األدنى مما يلزمه لجعله
اتجاهاً شعبياً ،بل إن فشل ثم جمود الجهود األميركية تجاه التسوية ،والذي تحول في عهد ترمب إلى

جرد «فتح» ورئيسها عباس من األوراق التي تقدم للجمهور كي يصوت
عداء سافر للفلسطينيينّ ،
لصاحبها ،حتى بات االعتدال الفلسطيني في نظر الناخبين ليس عديم الجدوى فحسب؛ بل يحقق

نتائج عكسية ،وهذا في واقع األمر لم يحدث بفعل فوز «حماس» في االنتخابات األخيرة ،بل حدث

قبل ذلك بكثير ،وكان أحد العوامل المباشرة في فوز الحركة اإلسالمية.

االعتدال الفلسطيني لم ُيخدم أميركياً بما يحافظ عليه ،بل اقتصر األمر على توجيه النصائح واللوم،
جسده ترمب بصفقة القرن وما تم تنفيذه منها ،ثم إغداق من نوع
مقابل إغداق مبالغ فيه على إسرائيل ّ
آخر تجسده إدارة بايدن بالمحافظة على جزء مهم من إرث ترمب الذي يخدم إسرائيل بال تقدم فعلي
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باتجاه الفلسطينيين الذين ُوعدوا ببعض جوائز الترضية التي تبدو على صعيد احتياجاتهم األساسية

هامشية حتى لو ُس ّوقت على أنها عكس ذلك.
الفلسطينيون الذين قرروا الذهاب إلى االنتخابات العامة ،يأملون موقفاً أميركياً غير بارد من
انتخاباتهم ،إال إن ذلك لن يثنيهم عن الذهاب إلى االنتخابات التي هي ليست لمجرد التصدير

الخارجي أو إرضاء األميركيين وغيرهم من القوى اإلقليمية والدولية؛ على أهمية ذلك.

الفلسطينيون قرروا المجازفة باالنتخابات لخوفهم من بديلها الكارثي ،ولما تعنيه بالنسبة لحاجاتهم

األساسية ،مثل تجديد نظامهم السياسي ،وادارة شؤونهم الداخلية ،ثم استعادة عمل وحيوية مؤسساتهم
الرئيسية ،فإذا لم يجروا انتخاباتهم بحلقاتها الثالث؛ فإن تآكل نظامهم السياسي وشرعياتهم سيكون

ليس مجرد تراجع في نهج االعتدال ،بل سيكون انهيا اًر أفدح في أهم أركان ودعائم وجودهم وسعيهم
إلنجاز حقوقهم ،تلك الحقوق المفترض أن أميركا والعالم يتفهمونها ويقرون بها.

أخي اًر ...فإن الرغبة في عدم فوز «حماس» ينبغي أال تكون محور السياسة األميركية تجاه

الفلسطينيين ،فهنالك ما هو أهم وأكثر صدقية وفاعلية ،وهو دعم االعتدال الفلسطيني بإنجازات

حقيقية ،وهذا ما ال يزال غير واضح حتى اآلن.

الشرق األوسط ،لندن2021/2/21 ،

 .46صفقة نتنياهو مع سورية ستالحقه خالل المفاوضات مع "حماس"

عاموس هرئيل

بعد شجار استمر نحو يوم ،استجابت الرقابة العسكرية في إسرائيل وصادقت على نشر البند السري

في الصفقة التي مكنت من إعادة الفتاة اإلسرائيلية التي اجتازت الحدود الى سورية .إضافة الى
الراعيين السوريين وتخفيف حكم فتاة درزية من سكان هضبة الجوالن ،حولت إسرائيل لسورية مقابال
ماديا ،اقترحته روسيا ،وهو تمويل شراء عدد كبير من لقاحات «كورونا» (كما يبدو مئات اآلالف)،
هذا التطعيم من إنتاج روسي اسمه «سبوتنيك» ،والذي معظم دول المنطقة غير متحمسة للحصول

عليه ،وهي تفضل عليه التطعيمات الغربية.

تم رفع الرقابة بعد أن بدأت تفاصيل عن االتفاق ،كالعادة ،تتسرب الى وسائل االعالم ومواقع انترنت
اجنبية ،في اعقاب ما نشر في «هآرتس» بأنه يوجد في االتفاق بند سري .المبرر الرسمي لتأخير

المعلومات هو أن هذا ما طلبه الروس من إسرائيل ،ففي االتفاق تم التأكيد على أن موضوع
التطعيمات سيبقى سريا .ولكن من غير المستبعد أنه كان لدينا اعتبار آخر .أدرك السوريون بسرعة

أن الفتاة التي اعتقلت في قرية الخضر السورية على السفح الجنوب شرقي لجبل الشيخ ليست
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جاسوسة ،بل فتاة لديها ظروف شخصية معقدة .مع ذلك حاولوا أن يحققوا أكبر قدر من الفائدة مما
وقع تحت أيديهم .قامت إسرائيل بجمع مقابل من هنا ومن هناك ،لكن بعد ذلك طلبت دمشق
الحصول على تمويل للتطعيمات ،واستجابت إسرائيل رغم أن هذا األمر يتسبب بالحرج لرئيس

الحكومة نتنياهو.

كان حل نتنياهو بسيطا ،وهو التعتيم على النشر .رغم أنه كان يمكن إلقاء هذا األمر على عاتق

طلب روسيا بالحفاظ على السرية .فعليا يوجد هنا التقاء مصالح بين ديكتاتوريتين وبين ديمقراطية في

حالة تراجع ،حيث يوجد لجميعها مصلحة في اخفاء حدوث عملية ابتزاز واحراج .من حسن حظ
الفتاة أنها ذهبت في مغامرة عديمة المسؤولية في فترة انتخابات .قدمت روسيا لنتنياهو مبادرات

حسن نية اخرى في ذروة جولتين انتخابيتين من بين الثالث جوالت االخيرة :اعادة جثمان الجندي
زخاريا باومل من سورية في العام  2019واطالق سراح فتاة إسرائيلية في السنة الماضية ،وهي نعوما

يسسخار ،التي ألقي القبض عليها في مطار موسكو وهي تحمل كمية صغيرة من المخدرات.

ولكن االنجاز الحالي لنتنياهو ،الذي يستند كما يتفاخر الى عالقته الجيدة مع الرئيس الروسي،
فالديمير بوتين ،يرتبط ايضا بالتنازل في موضوع التطعيمات .أصبح هذا مسألة مشحونة سياسيا،

تسبب له عدم الراحة .في اليمين اإلسرائيلي غير متحمسين إلى أن إسرائيل تشتري بأموالها تطعيمات

لصالح م واطني دول عربية .وهناك أمر مشحون أكثر وهو أن نتنياهو ال ينجح حتى اآلن ،في انهاء

قضية المخطوفين اإلسرائيليين وجثامين الجنديين المحتجزين في أيدي «حماس» منذ اكثر من ست

سنوات.

م نذ تفشي فيروس كورونا تمت محاولة ربط المساعدة اإلسرائيلية لغزة من أجل مكافحة الفيروس
بتنازالت من قبل «حماس» في قضية المخطوفين والمفقودين .طُرح هذا األمر مجددا في األشهر

األخيرة عندما حصلت إسرائيل على كمية كبيرة من التطعيمات من شركة فايزر .وحتى اآلن ،تسلموا

في الضفة آالف التطعيمات من المخزون اإلسرائيلي .أما للقطاع فقد وصلت  500جرعة سبوتنيك،
كما يبدو من اجل الطواقم الطبية ،رغم أنه فعليا ربما تم توزيعها على كبار شخصيات «حماس».

إسرائيل لم تشترط النقل بالحصول على اشارة حياة بشأن المواطنين المخطوفين.

تقول إسرائيل ،إنه ليس لديها أي التزام تجاه السلطة الفلسطينية أو حكومة حماس لتزويدهم

بالتطعيمات .في المقابل ،هي ايضا لم تعرقل بصورة واضحة نقل التطعيمات اليهم من الخارج.
ولكن عائالت الجنود تطلب من نتنياهو استخدام التطعيمات ورقة مساومة في المفاوضات ،وهذه

القضية سبق أن طرحت في محكمة العدل العليا في إسرائيل.
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نتنياهو موجود في شرك في هذه القضية .ألنه خالفا ألزمات انسانية اخرى هو ال ينجح في تزويد
البضاعة المطلوبة .والثمن الذي تطلبه «حماس» أكبر بكثير من الثمن الذي حصلت عليه روسيا

وسورية .االحراج واضح جدا الى درجة أنه قلل في السنوات االخيرة ظهوره في احتفاالت الذكرى

السنوية للقتلى الذين مكان دفنهم غير معروف ،على خلفية مظاهرات العائالت .في هذا االسبوع

ظهر في االحتفال ،وتفاخر بعالقته مع بوتين.

لم يذكر رئيس الحكومة الثمن الكامل الذي ينوي دفعه .اآلن ،سيطرح بصورة أشد السؤال لماذا ال

يدفع ثمنا مشابها مقابل الصفقة في غزة ،رغم أن مطالب «حماس» أكبر .هل دم الفتاة الموجودة في
سورية ،والتي هي أصولية ،أكثر حمرة من دم القادم من اثيوبيا والموجود في قطاع غزة؟

دائماً تخرج األمور عن مسارها

تظهر الصفقة االخيرة خطا نموذجيا ألداء رئيس الحكومة في االيام التي يدير فيها حرب بقاء
سياسي وقانوني :حتى عندما يعمل من اجل هدف جيد ومبرر (انقاذ الفتاة اإلسرائيلية) ويستغل
تجربته السياسية (هذه المرة العالقة بينه وبين بوتين) ،فإنه بشكل معين تخرج االمور معوجة ،من

خالل دفع ثمن مختلف عليه والتستر على جهود االخفاء الخرقاء .ينبع هذا من عدة مشاكل – خلط
اعتبارات الحملة االنتخابية ،اخفاء االمر عن الجهات المهنية ،وحقيقة أن نتنياهو اضطر للعمل مع
عدد من المستشارين والمساعدين األقل تجربة وخبرة من االشخاص الذين كانوا يحيطون به قبل

عقد.

في نهاية المطاف ،يوجد هنا خليط من الهواية والسرية ،يضر ايضا بثقة الجمهور بخطوات

الحكومة .خسارة؛ ألن الطريق المعوجة تطمس النتيجة االيجابية للصفقة .نتنياهو ،الذي أحسن

تشخيص التطعيمات باعتبارها المخرج الوحيد إلسرائيل من ازمة «كورونا» ،يقود هنا عملية

تطعيمات بوتيرة سريعة ويسبق بكثير الدول الغربية .اآلن ،هو ايضا يستخدم دبلوماسية التطعيمات

كـ»قوة ناعمة» ،تساعد على انجاز اهداف إسرائيلية (حتى الصين وروسيا تتصرفان بهذا الشكل ،في

نطاق اكبر بكثير) .بطريقة معينة ،الخيار الوحيد وتقريبا الثابت له وهو االخفاء والخداع ،وهو يضر

بالنتائج.
اعتقال من أجل المساومة

في الهامش ،تجدر االشارة ايضا الى الرعاة الذين تم دمجهم في الصفقة .هذا أسلوب ثابت واشكالي

بشك ل معين ،يستخدمه الجيش منذ سنوات ،ال سيما على حدود لبنان في مزارع شبعا .تقوم إسرائيل
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باعتقال رعاة يجتازون الحدود في مناطق ال يوجد فيها جدار محدد ،على األغلب يتم إطالق
سراحه م بعد بضعة ايام .االعتقال يتم لغرض الردع وبسبب الخوف من أن «حزب هللا» يستخدم
بعض هؤالء الرعاة من اجل جمع معلومات عن نشاطات الجيش اإلسرائيلي على الحدود.

في هذه المرة ،تم اعتقال راعيين سوريين قاما باجتياز الحدود في ظروف مشابهة في هضبة الجوالن

قبل اسبوعين .ايضا هنا قاما باختراق حدود إسرائيل في المكان الذي يوجد فيه الجدار غرب الحدود

دون اجتيازهما للجدار .ادعاء إسرائيل الرسمي هو اعتقال بسبب خرق السيادة ،لكن من الواضح
والظاهر للعيان أنه فعليا جمعت هنا «اوراق مساومة» لغرض تسريع اعادة الفتاة اإلسرائيلية من

سورية .وهذا ما حدث عندما تم تنفيذ الصفقة.

«هآرتس»

األيام ،رام هللا2021/2/22 ،

 .47كاريكاتير:

الجزيرة نت ،الدوحة2015/10/11 ،
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