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الفلسطينية واالستراتيجية

حتليل نصف شهري للتطوّرات السياسية واألمنية يف فلسطني

أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.
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االقتصاد الفلسطيني بوضع خطير يزيد حدة أزمة كورونا
دعا البنك الدولي إلى تنسيق بين السلطة الفلسطينية وبـين إسـرايي والعـالم مـن أجـ اجتثـاث وبـاء
كورونـا والسـما بخـدمات صـحية ضـرورية للفلسـطينيين وجـاء ذلـك فـي تقريـر جديـد للبنـك الـدولي
حول تأثير أزمة فيروس كورونا وأضرارها الشديدة على االقتصاد الفلسطيني المتعثرة ،الذي أدى إلى
انكماش الناتج المحلي الخام بنسبة  11.5%في العام الماضي ،وهو أحد أشد التراجعات التي ُسجلت

علـى مسـتوى العـالم ولفـت التقري إرلـى أنـ قبـ بـدء أزمـة كورونـا ،كانـت التوقعـات االقتصـادية
الفلسطينية قاتمـة مـع مسـتويات نمـو متدنيـة ،عجـز مـالي متواصـ  ،نسـبة بطالـة مرتفعـة وفقـر مت ازيـد
وازداد الوضع سوءا فـي أعقـا التـأثيرات المرافقـة للوبـاء وتوقـ

تحويـ أمـوال الضـرايب التـي تجبيهـا

إسرايي لصالح السلطة الفلسطينية ،األمر الذي أدى إلى انكماشات شديدة في األنشطة االقتصادية
وأن نتيجة لـذلك ،يتوقـع انخفـا

النـاتج المحلـي الخـام فـي العـام  2020بحـوالي  11.5%.ووصـلت

نسبة البطالة في االراضي الفلسـطينية إلـى حـوالي  28.5%فـي نهايـة الربـع الثالـ مـن العـام، 2020
والتي تشم نسبة بطالة  49%تقريبا في قطاع غـزة و 19%فـي الضـفة الغربيـة .وارتفعـت نسـبة الفقـر
إلى ، 30%فيما يعـي

 1.4مليـو فلسـطيني تحـت خـ الفقـر  .وتـأثير عوامـ الوبـاء ،توقـ

مـن جبايـة الضـرايب وانخفـا

الـدخ

المسـاعدات الدوليـة بنسـبة  20%أدت إلـى فجـوة فـي الموازنـة ،بعـد

المساعدات المقدمة ،بأكثر من مليار دوالر ،وهو األعلى منذ سنين".
وسيتم استع ار

تقرير البنك الدولي الذي يتابع االقتصاد من خالل اجتماع في الفضـاء االفت ارضـي

حول سياسة تطوير المساعدات للشعب الفلسطيني ،سيعقد غدا ،الثالثاء .وشدد التقرير على تحديات
مصيرية أمام االقتصاد الفلسـطيني ،وتـأثير كورونـا علـى المجـال الصـحي ،والخطـوات التـي تـم تبنيهـا
حتـى اآل وجـاء فـي التقريـر أ " االقتصـاد الفلسـطيني فـي وضـع خطيـر جـدا فـي أعقـا

األزمـة

الصحية واالقتصادية العالمية ،بعد أ عانى من ثالث فترات إغالق ،في آذار وتموز وتشرين الثـاني
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الماضية ،وتباطؤ اثتصادي شديد ،وأزمة سياسية مع إسـرايي أدت إلـى تـأخير تحويـ الضـرايب التـي
تجبيها إسرايي لصالح السلطة طوال نص

سنة ،من أيار حتى تشرين الثاني2020".

وأكد المدير اإلقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ،كانثا شـانكار ،أ " وبـاء كورونـا
وتأثيرات زاد حدة الوضع االقتصادي الفلسطيني الذي كا صـعبا ومقلقـا قبـ ذلـك أيضـا .وكلمـا طـال
الوبـاءُ ،فرضـعبء بـال علـى أجهـزة الرفـا والصـحة الهشـة والتـي تواجـ مصـاعب أكبـر فـي مواجهـة

األزمــة .وأضــا

تحــدي اللقاحــات انعــدام يقــين بالنســبة للفلســطينيين والحتمــاالت االنتعــاش

االقتصادي".

لقاحات كورونا
وفقا للتقرير ،فـن السـلطة الفلسـطينية تخطـ لتطعـيم  20%مـن سـاانها بلقاحـات تُـزود لهـا مجانـا فـي
إطار الخطة الدولية  COVAXبدعم منظمة الصحة العالمية .وتخط و ازرة الصحة الفلسطينية شراء

لقاحات أخرى من أج تطعيم  60%من الساا  ،بتكلفة إجمالية بحوالي  55مليو دوالر ،توجد فيها

فجوة بمبل  30مليو دوالر .وتلقت السلطة حتى اآل أق من  20أل

جرعة تطعيم .وفيمـا إسـرايي

تتقدم العالم من حي التطعيمات للفـرد ،لـم تبلـور و ازرة الصـحة اإلسـراييلية إسـتراتيجية رصـد دعـم فـي
المنـاطق المحتلـة ،أكثـر مـن  5000لقـا ُنقلـت لصـالح تطعـيم العـاملين فـي جهـاز الصـحة وبين
توصـيات التقريـر ،تحسـين التنسـيق بـين السـلطة الفلسـطينية وإسـرايي مـن أجـ اجتثـاث الوبـاء وإدارة
منظومـة التطعيمـات ،وتقـي

تحـديات مراقبـة الحـدود للسـما بشـراء عتـاد طبـي منقـذ للحيـاة .وهـذا

التنسيق بال األهمية في الوقت الذي تبلور في السلطة الفلسطينية خطتها للتطعيمات.
كذلك أوصى تقرير البنـك الـدولي بنقامـة مركـز أنشـطة طـوار لصـحة الجمهـور مـن أجـ تركيـز إدارة
المعطيـات وعمليـات اتخـاذ قـ اررات مدروسـة ،تسـتخدم كهيئـة تنسـيق ناجعـة مـع كافـة الشـركاء .وفـي
أعقا فقدا حجم كبير من المـدخوالت ،بنماـا المـانحين المسـاعدة فـي اجتثـاث التحـديات الصـحية
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بواسـطة اسـتثمارات مت ازيـدة مـن أجـ المسـاعدة فـي مواجهـة الوبـاء ومـن خـالل ضـما اسـتم اررية
الخدمات الصحية الحيوية وإدخال لقاحات.

االقتصاد وجهاز الصحة الفلسطيني في ظل كورونا
كشـ

انتشـار الوبـاء نقـا الضـع

فـي جهـاز الصـحة واالقتصـاد الفلسـطيني ،المتـأثرة مـن الصـراع

المتواصـ  ،ميزانيـات محـدودة ،إدارة منفصـلة وتزويـد خـدمات ينطـوي علـى تحـد .ونسـبة الفحوصـات

لكورونا في المنـاطق المحتلـة هـي األدنـى فـي المنطقـة ونسـبة تناقـ عـدوى تزيـد عـن  21%تـدل علـى

انتشار غير مراقب للوباء ،بموجب تعليمات منظمة الصحة العالمية.
وبلـ عـدد المصـابين المتـراكم بـالفيروس منـذ بدايـة الجايحـة ، 163,573فـي  7كـانو الثـاني /ينـاير
الماضي ،بينهم  119,904في الضفة و 44,279فـي قطـاع غـزة .وطـ أر ارتفـاع متواصـ فـي حـاالت
اإلصـابة الجديـدة منـذ حزيـ ار /يونيـو الماضـي ،ومعـدل اإلصـابات الجديـدة يوميـا ،الشـهر الماضـي،
كـا  995مريضـا .وقسـم مـن هـذا االرتفـاع فـي اإلصـابات نـابع مـن عبـور عـاملين فلسـطينيين بـين
إسرايي واالراضي الفلسطينية.
وشـوش الوبـاء بشـا شـديد تـوفير الخـدمات الصـحية الحيويـة األخـرى ،مثـ صـحة األم والطفـ  ،أو
أمـ ار

غيـر معديـة .وتعليـق التنسـيق مـع إسـرايي شـوش بشـا كبيـر القـدرة علـى الوصـول إلـى

عالجات بالغة األهمية في إسرايي  ،وغير المتوفرة في األراضي الفلسطينية.
وتشـير توقعـات البنـك الـدولي إلـى أنـ يتوقـع انتعـاش متواضـع فـي العـام الحـالي علـى شـا نمـو
اقتصادي بنسبة ، 3.5%يعاس قسك من توقعات حيال حجم ونجا تطعيمات كورونـا بـين السـاا .
وبلغـت المسـاعدات لميزانيـة السـلطة الفلسـطينية فـي العـام  2020التـي قـدمتها الـدول المانحـة ق اربـة
488مليو دوالر ،أي أنها تراجعت بنسبة  20%قياسا بالعام ، 2019وهـذ المسـاعدات هـي األدنـى
منذ عشرات السنين وأضا

التقرير أن على الرغم مـن أ اإلغالقـات فـي النصـ
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الماضي كانت جزيية واستأنفت إسـرايي تحويـ الضـرايب إلـى السـلطة ،فننـ يوجـد عجـز مـالي ب ـ 1.1
مليار دوالر في العام ، 2020ويضطر السلطة إلى تقلي المخزو المـالي وبـدء العـام  2021بوضـع
اقتصاد صعب.
مسؤول أمني إسرائيلي كبير يتخوف من" زوال إسرائيل"
قـال مسـؤول أمنـي إسـراييلي سـابق كبيـر ،إ " إسـرايي لـن تبقـى للجيـ القـادم" ،موضـحا أسـبا
ذلك وفق تقدير  ،ومبديا تخوف من الزوال" ألسبا ومؤثرات داخلية".
هـذا المسـؤول اإلسـراييلي السـابق أ " معظـم العـبء االقتصـادي والعسـاري فـي إسـرايي

وأضـا

سيتحمل قريبا  30%فقـ مـن اإلسـراييليين ،وبهـذ الطريقـة لـن ينجـو المجتمـع اإلسـراييلي ممـا ينتظـر
مـن مشـاك " و أكـد يوفـال ديسـاين ،الـرييس السـابق لجهـاز األمـن العـام" الشـابا " ،بمقالـ فـي
صـحيفة" يـديعوت أحرونـوت "أ هنـا " سـؤاال وجوديـا اسـتراتيجيا أوضـحت أزمـة كورونـا مـدى
خطورت  ،ه تتمتع إسرايي بالتماسك االجتماعي والمرونة االقتصادية والقوة العسارية واألمنية التي
سيضــمن وجودهــا الجيـ القــادم " وتــابع" أتحــدث عــن االتجاهــات الديموغرافيــة واالجتماعيــة
واالقتصادية التي تغير بالفع جوهر إسرايي  ،وتستطيع أ تعر

وجودها للخطر خالل جي واحد،

حي يزداد االنقسام بين اإلسراييليين عمقـا ،وأصـبح االنقسـام بـين اليمـين واليسـار مهيمنـا أكثـر باثيـر
من الخال

بين اليهود والعر  ،كما أ انعدام الثقة في أنظمة الحام آخذ في االزدياد ،والفساد ينتشر

في الحاومة ،والتضامن االجتماعي ضعيف".
وأشار إلى أ " القوة اإلقليمية المسـماة إسـرايي غيـر قـادرة علـى السـيطرة علـى العديـد مـن المنـاطق"،
موضحا أن " وفقا ألرقام الجهاز المركـزي لإلحصـاء ،فنننـا سنكتشـ
نص

قريبـا أنـ بعـد  40عامـا سـياو

ساا إسرايي من المتدينين والفلسطينيين ،ومـن المهـم أ نفهـم القاسـم المشـتر بينهمـا اليـوم،

ولماذا سيشا مستقبلهما صورة إسرايي ويؤثر على قدرتها على الوجود خالل  30إلى  40عاما".
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وأوضـح أ " اليهـود الحريـديم بـاتوا عبئـا ،وأ مـنهم مـن بـاتوا منتشـرين فـي االتجاهـات المعاديـة
للصهيونية ،وبالنسبة لهم فن إسرايي في طريقها للخسارة".
وذكـر ديسـاين أنـ " بجانـب الحريـديم هنـا قبايـ متعـددة الهويـة ،علمانيـة تقليديـة ،قوميـة دينيـة،
متشـددة ،مـزراحيم وأشـانازيم ،والطبقـة الوسـطى ،واألثريـاء ،والمحرومـو والمهمشـو  ،ممـن يجـدو
صـعوبة بتحمـ العـبء ال ازيـد نتيجـة عـدم مشـاركة األرثـوذكس فـي االقتصـاد والمجتمـع اإلسـراييلي،
والخدمة العسارية ،واالقتصاد".

خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر
وزيـ ار الطاقـة اإلسـراييلي والمصـري ،اتفقـا علـى إنشـاء خـ أنابيـب بحـري للغـاز يـرب بـين حقـ
ليفياثـا للغـاز ومنشـتت التسـيي فـي مصـر" وأ الهـد

هـو"زيـادة صـادرات الغـاز إلـى أوروبـا مـن

منشـتت التسـيي فـي مصـر وبالتـالي تلبيـة الطلـب األوروبـي المت ازيـد علـى الغـاز الطبيعـي" والتقـى
الــوزير المصــري طــارق المــال ريــيس حاومــة العــدو ووزيــر الخارجيــة ووزيــر الطاقــة
االسراييلي"شتاينيتس" الذي اعتبـ أر زيـارة الوزيرالمصـري تحمـ فـي طياتهـا"أهميـة تاريخيـة" وقـال :
إ تشاي منتـدى الغـاز اإلقليمـي وتصـدير الغـاز الطبيعـي إلـى مصـر يمـثال أكثـر تعـاو اقتصـادي
أهميـة منـذ التوقيـع علـى" معاهـدة السـالم "بـين البلـدين عـام 1979وقـال وزيـر خارجيـة العـدو،غابي
أشانازي،الذي استقب الوزيرالمصـري:إ "مصرشـريك إسـتراتيجي إلسرايي ،ويسـعدني أ التعـاو فـي
دور رييسـيا فـي
مجـال الطاقـة بـين الـدولتين ودول المنطقـة آخـذ فـي التوسـع" وأضـا " تلعـب مصـر ا
ضـما السـالم واالسـتقرار فـي الشـرق األوسـ " ،مشـي ار إلـى أ " مصـر كانـت أول دولـة وقعـت معهـا
إسرايي اتفاقية سالم فتحت البا أمام المزيد من االتفاقيات".
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توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين ومصر لتطوير حقل غاز غزة
وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين األط ار الشرياة في حق غزة ،حي وقع عن الجانب الفلسـطيني

دمحم مصـطفى ريـيس مجلـس إدارة صـندوق االستثمار،بحضـور ريـيس سـلطة الطاقـة الفلسـطينية

المهنـدس ظـافر ملحم،وعـن الجانـب المصـري وقـع مجـدي جـالل ريـيس الشـركة المصـرية القابضـة
للغازات الطبيعية وأشار وزير البترول المصري ،إلـى حـر

مصـر علـى القيـام باـ مـا يلـزم لتعزيـز

االقتصاد الوطني الفلسطيني ،معربا عن أمل بأ تؤدي هذ الزيـارة إلـى نتـايج إيجابيـة ملموسـة سـواء

من جهة تدعيم الحقوق السيادية لدولة فلسطين على مواردها الطبيعية أو على صعيد تعزيـز التعـاو
القايم بين البلدين.

االنتخابات الفلسطينية
أعلنـت لجنـة االنتخابـات المركزيـة إغـالق بـا

تسـجي النـاخبين للمشـاركة فـي االنتخابـات

الفلسطينية ، 2021بشقيها التشريعية والرياسية وأوضحت اللجنة أن خـالل عمليـة تسـجي النـاخبين،

التي انطلقت منـذ إعـال المرسـوم الرياسـي ،جـرى تسـجي  (421ألـ

)مـواطن ومواطنـة ،ليبلـ العـدد

الكلـي للمسـجلين  2.622مليـو مـواطن ومواطنـة ،بنسـبة  93.3%مـن أصـحا حـق التسـجي البـال

عـددهم  2,809مليـو مـواطن وفقـا لتقـديرات الجهـاز المركـزي لالحصاء وأشـارت إلـى أ هـذ
األرقـام ،تعاـس إقبـاال كبيـ ار علـى عمليـة التسـجي ،ما يعاـس رغبـة المـواطنين فـي المشـاركة بالعمليـة
االنتخابية ،مبينة أ عملية التسجي  ،تمت وفقا للخطة المعدة سلفا ،دو أي مشاك تذكر.
عباس يرفض طلب مصري أردني بالتصالح مع دحالن
وقالـت مصـادر فلسـطينية مطلعـة إ جهـود وسـاطة قادتهـا مصـر واألرد لتوحيـد صـفو حركـة
فتح قبي خو

االنتخابات اصطدمت برفض الرييس عباس مصالحة دحال وذكرت المصادر أ
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الرييس عباس يتمسك بموقف المتشدد إزاء دحال رغم تحذيرات مصرية أردنية من مخاطر ذلك على
فـر

تحقيـق فـتح نتـايج مرضـية فـي االنتخابـات وفي  17كـانو الثـاني الماضـي اسـتقب عبـاس فـي

مقـر بـرام هللا رييسـي جهـازي المخـابرات العامـة المصـرية الـوزير عبـاس كامـ  ،واألردنيـة اللـواء أحمـد
حسـني وقالت المصـادر إ الهـد

الرييسـي مـن الزيـارة كـا " محاولـة إقنـاع الـرييس عبـاس بضـرورة

تحقيـق مصـالحة فتحاويـة تعيـد دحـال وتيـار إلـى صـفو فـتح ،ممـا يمانهـا مـن خـو

االنتخابـات

بقايمة موحدة قادرة على منافسة حركة حماس " ورغم فش جهود الوساطة حتى اللحظة فننهـا لـم
تتوق  ،لكن دحال ال يعلق آمال كافة على هـذ المصـالحة ،وبـدأ العمـ علـى احتماليـة فشـلها كليـا،
ويســتعد لخــو

االنتخابــات بقايمــة منفــردة ،بحســب المصــادر ذاتهــا وقــال المتحــدث باســم

التياراالصالحي في غزة عماد محسن" موقفنا الثابت منذ البداية هو خو
لحركـة فـتح ،وفـي حـال رفـض الـرييس عبـاس ذلـك فسـنخو

االنتخابات بقايمة موحدة

االنتخابـات بقايمـة تضـم قيـادات التيـار

والعمـ الـوطني ،وتتكـو مـن شخصـيات وطنيـة وشـبابية تتمتـع بالكفـاءة المهنيـة كـي تكـو علـى قـدر
التحديات التـي تعصـ
مـن خـو

بالقضـية الفلسـطينية" وشـدد علـى أنـ " ال أحـد يمانـ إقصـاء التيـار وحرمانـ

المسـار الـديمقراطي ،ولـيس فقـ االسـتحقاق التشـريعي ،وأيضـا االنتخابـات الرياسـية،

وبالصيغة التي يراها ماليمة لمتطلبات الحالة الراهنة".
وقـال أسـتاذ العلـوم السياسـية الـدكتور نـاجي شـ ار يـرى أ التقليـ مـن شـأ التيـار مخـال
ومجا

للحقيقة وقال إ " التيار أصبح أم ار واقعا ال يمان تجاهل  ،وليس مجرد شخ

للصـوا
دحال  ،وقد

أثبت على مدار السنوات الماضية أن تنظيم شبابي ل حضور جماهيري الفت ،ليس في غزة والضفة
فقـ  ،بـ وكـذلك فـي الشـتات ،واسـتقطب شخصـيات وازنـة ،ويتمتـع بـدعم سياسـي ومـالي إقليمـي
وعربـي" واسـتبعد شـ ار تحقيـق مصـالحة فتحاويـة فـي حيـاة الـرييس عبـاس ،وفـتح سـتكو الخاسـر
األكبر ،ويصب ذلك في صالح غريمتها حماس.
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تقديرات الجيش والمنظومة األمنية اإلسرائيلية حول االنتخابات الفلسطينية
البرغـوثي يصـرعلى الترشـح لالنتخابـات لرياسـة السـلطة ،وهـذا يخلـق انقسـاما داخـ حركـة فـتح،
ويخدم حركة حماس في جهودها للسيطرة على الضفة ،والجي
الوضع .االنتخابات بالنسبة للجي

اإلسراييلي يراقب بتأهب ويستعد لهذا

بمثابة إشارة مـن أبـو مـاز إلدارة بايـد وهنـا شـاو كبيـرة لـدى
عـن

الجـي

فـي أ يـتم تطبيقهـا مصـادر بالمنظومـة األمنيـة اإلسـراييلية ،تعتقـد أنـ يـدور الحـدي

عـر

مـن أبـو مـاز  ،وأنـ لـن يـتم عقـد االنتخابـات الفلسـطينية ،وذلـك خوفـا مـن فـوز حركـة حمـاس،

وتقدر المصادر األمنية اإلسراييلية ،وأن أراد إرسال إشارة الـى إدارة بايـد  ،وأ هـذ الخطـوة قـد تشـق
الطريـق إلـى عـودة الحـوار مـع الواليـات المتحـدة األمريايـة ،التـي توقفـت خـالل فتـرة ترامب وتشـير
تقديرات كبار المنظومة األمنية اإلسراييلية ،أ ابو ماز غير معني باالنتخابات ،ولقد أعلن عن هذ
الخطـوة مـن أجـ تجديـد التمويـ والـدعم المـالي الغربـي ،والتمويـ األمرياـي لـبعض المشـاريع التـي
توقفت خالل فترة ترامب.
وكذلك تقدر المنظومة األمنية اإلسراييلية ،أ االلتزام إلجراء االنتخابات كأ لم يان ،وأ كـ شـيء
قـد يتوقـ

فـي لحظـات ،أل أبـو مـاز غيـر شـعبي وغيـر محبـو بالشـارع الفلسـطيني ،ويعتبـرو

حاشيت فاسدة وقال ضاب كبير في قيادة منطقة الوس  ،إن يجب عدم الوقـوع بالخطـأ بالنسـبة ألبـو
مـاز  ،فـرغم سـن الكبيـر هـو" ثعلـب سياسـي" ،وهـو يسـتطيع إيجـاد المبـررات والنـزول عـن الشـجرة
باللحظة المناسبة والتراجع عن عقد االنتخابات.
وبحسب التقديرات اإلسراييلية ،تتخو قيادة السلطة من ماانـة البرغـوثي وإصـرار علـى الترشـح ،وأ
يسـبب ذلـك فـي انقسـام بحركـة فـتح ،واإلسـهام بفـوز حمـاس .وهنـا تخوفـات لـدى المنظومـة األمنيـة
اإلسـراييلية ،بـأ تسـتغ حمـاس هـذ االنقسـام بفـتح ،حتـى تسـيطر علـى مؤسسـات السـلطة بالضـفة،
األمر الذي يعتبر خطوة خطيرة من الناحية األمنية النسبة إلسرايي .وبحسب مصادر رفيعة بـالجي
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البرغوثي رفض طلب أبو ماز للتنـازل عـن ترشـيح نفسـ  ،وهـذا يقـود الجميـع للتقـدير بأنـ سـيتم إلغـاء
االنتخابات.
حماس تعتبر االنتخابات فرصة لزيادة السيطرة على مؤسسات السلطة ،وبالجي

يقولـو إ سياسـة

الفصـ بـين الضـفة وغـزة ،تسـمح بالسـيطرة علـى الميـدا  ،وتمنـع حمـاس مـن تنفيـذ العمليـات وأي
محاولة لتغيير هذ المعادلة سو يعر

مواطني وجنـود إسـرايي للخطـر ،أل حمـاس تسـعى لتنفيـذ

العمليات.
المصادر األمنية اإلسراييلية قالت إ أبو ماز يضع

بشا تـدريجي ويفقـد السـيطرة علـى الضـفة،

وهنـا تـوتر كبيـر بـين قيـادات السـطلة فـي إطـار الصـراع علـى الكرسـي بعـد  ،وهـذا قـد يـدفع التنظـيم
(فـتح )المسـلح بالضـفة للتـدخ وفي المنظومـة األمنيـة يتحـدثو عـن توقعـات كبـار قـادة السـلطة مـن
نتايج االنتخابات ،وأنها إذا لم تكن لصالحهم فن ذلك قد يؤدي إلى حالة فوضـى ومحـاوالت للمسـاس
بالسلطة ،وتنفيذ عمليات ضد المستوطنين ،ولذلك يعتبرو االنتخابات الفلسطينية شأنا إسراييليا.
التاريخ المحدد الجتماع الفصاي وهو  21من آذار القادم ،وسو يتقرر خالل ه ستستمر األمور
كما هو مخط لها ،أم أن سـيتم تفجيـر المباحثـات ويـتم إلغـاء االنتخابـات ،وبعـدها سـياو مـن المهـم
رؤيـة موقـ

إسـرايي  ،وهـ سـتوافق علـى السـما بعقـد هـذ االنتخابـات ،التـي سـو تسـمح لحمـاس

بالدخول إلى الضفة الغربية من البا الخلفي.

االستخبارات اإلسرائيلية :حزب هللا يستعد لشن هجوم من البحر
قال إسراييلي إ " جهاز االستخبارات العسارية -أما  ،يقدر أ حـز هللا يسـتعد أليـام مـن القتـال
مـع إسـرايي  ،والجـي

يـدر أ الحـز قـد يهاجمـ عبـر البحـر المتوسـ مـن خـالل ضـر السـفن،

واقتحـام الغواصـات ،وحتـى محاصـرة الطـايرات بـدو طيـار ،مـا يحفـز سـال البحريـة اإلسـراييلية
لالسـتعداد لمواجهـة تهديـدات الحـز البحريـة " و قـال الخبيـر العسـاري"شـاي روبـين "فـي مقالـ
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العدو نشـرت تحـذي ار واضـحا بشـأ الخطـر الـداهم مـن حـز

هللا  ،بصـورة تفـوق التهديـد القـادم مـن جبهـة الجنـو مـع قطـاع غـزة ،بـالتزامن مـع تهديـد األمـين العـام
لحـز هللا إلسـرايي بـأ التـدهور سـيؤدي إلـى حـر لـم تشـهدها منـذ فتـرة طويلـة" وأشـار إلـى أ

"المواجهـات الالحقـة مـع حـز هللا تظهـر خـال

ذلـك ،وتتضـمن خطوطـا عامـة ،لـم يـتم تجاوزهـا فـي

الماضي ،لكن التهديدات القادمة هذ المرة من البحر قد تكـو مغـايرة لسـابقاتها ،وهـذا بالضـب سـبب
عقـد الجـي

دورة تدريبيـة هـذا األسـبوع تحـاكي سـيناريوهات متطرفـة ومعـار شـديدة الكثافـة ،خاصـة

السر  914في سال البحرية ،وشار فيها عناصر سال البحرية في تمرين خا

أقيم على مدار

24سـاعة فـي اليـوم ،للتـدر علـى إنقـاذ الجرحـى مـن السـفينة المسـتهدفة ،أل إنقـاذهم مهمـة صـعبة
للغاية ،والجي

يدر أنهم قـد يتكبـدو خسـاير فـي القتـال ضـد حـز هللا فـي القطـاع البحـري أيضـا"

ونقـ عـن ضـاب شـار فـي التـدريب البحـري قولـ " إننـا أخـذنا فرقـا طبيـة معنـا لمحاكـاة سـيناريوهات
متطرفـة ،وتـدريب األطقـم ،وتعاملنـا مـع كـ السـيناريوهات الممانـة ،خاصـة إماانيـة اسـتهدافها عبـر
أنـواع مختلفـة مـن الصـواريخ ،وهـدفنا فـي النهايـة الوصـول إلـيهم قبـ أ يؤذونـا ،ولـذلك بـدأت فرقنـا
الطبية بالعم لمحاكاة هجوم حقيقي متعدد الضـحايا ،وأثنـاء التعامـ مـع النشـاطات المسـلحة" وقـال
مؤكدا" :نمارس مواجهة التسلالت البحرية لحـز هللا إلـى السـواح اإلسـراييلية ،والتعامـ مـع السـفن،
فـوق المـاء وتحتـ  ،واالخت ارقـات الجويـة ،وقـدمنا أداء مـن بـين مجموعـة علـى أهـدا

جويـة مثـ

الطيـارين ،الـذين قـاموا بمحاكـاة الطـايرات التـي جـاءت إلـى نشـا مسـلح ،صـحيح أ مقـاتلي البحريـة
يقومـو بشـا روتينـي بعمليـات أمنيـة ،وتسـيير الـدوريات فـي قطـاع بحـر الشـمال ،لكنهـا هـذ المـرة
متزامنة مع تهديدات محتملة".
وأضـا

أ " التـدريب يـذهب إلـى السـيناريوهات المتطرفـة لعمليـة تطـور الوضـع مـع حـز هللا ،سـواء

القتال أو أي سيناريو متطر  ،وكما هو الحال مع مواجهة وحدات الكوماندوز التابعـة لحمـاس ،التـي
تكثفـت علـى مـر السـنين ،يسـتعد الجـي

اإلسـراييلي الحتمـال أ يقـوم حـز هللا بمحـاوالت هجـوم مـن

البحـر ،وهـذ تهديـدات جـادة وخطيـرة ،أل الحـز يجمـع المعلومـات باسـتمرار ،ويراقبنـا باسـتمرار،
ويرصد ردود فعلنا" وأشار إلى أ " محاوالت الحز من البحر متواصلة ،ونحن ننظـر إليـ علـى أنـ
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عدو خطير ،ل تهديدات وإماانيات مختلفة مقارنة بالقطاعات المختلفة ،ولذلك فـنحن نسـتعد للخـرو
لمواجهـة أي سـيناريو قـد يحـدث ،ال سـيما أ سـال البحريـة يواجـ القـوة البحريـة لحـز هللا وحمـاس
معا".

العدو يتحسب من هجوم سيبرانيا إيرانيا يسمم مياه الشرب
تستعد إسرايي لهجوم سيبراني إيراني واسع ،وادعت أ التخو هو مـن أ هجومـا كهـذا سـيحاول
تسـميم ميـا الشـر  ،حسـبما ذكـر موقـع" يـديعوت أحرونـوت "اإللكترونـي وذكـر الموقـع أ وزيـر
الطاقـة اإلسـراييلي ،يوفـال شـطاينيتس ،عقـد" مـداوالت طاريـة" ،اتضـح خاللهـا أ منظومـة الميـا
اإلسراييلية ما زالت غير محمية بشا كا

من هجمات سيبرانية وأوعز في أعقا االجتماع لسـلطة

الميا بالعم بشـا فـوري علـى رفـع مسـتوى اسـتعداداتها لمواجهـة هحـوم سـيبراني محتمـ وفي تمـوز
الماضـي ،قالـت سـلطة الميـا إ منشـأتي ميـا تعرضـتا لهجـومين سـيبرانيين مـن دو إلحـاق أضـرار،

واستهد

أحدهما على ما يبدو مضخة في منطقة الجلي األعلى ،واآلخر منشأة فـي منطقـة تقـع إلـى

الجنو من القدس وأقرت سلطة الميا اإلسراييلية في حين بحدوث الهجـومين ،وقالـت إ " الحـدي
يدور عن منشأتي صر صـحي صـغيرتين فـي القطـاع الز ارعـي ،وتـم إصـالحها فـو ار وبشـا مسـتق
بواسطة المسـؤول المحلـي فـي الكيبـوتس( قريـة تعاونيـة )والمنشـأة ،مـن دو أضـرار بالخدمـة أو تـأثير
علـى عملهمـا " ووقـع هجومـا مشـابها  ،فـي  24و 25نيسـا الماضـي ،وفـي حينـ قالـت شـباة
"فوكس نيوز"األميركية إ إي ار هي المسؤولة عن الهجومين،وأنها استخدمت فيهما خوادم أميركيـة،
واستهدفت  6منشتت ميا في أنحاء إسرايي .
وقّلـ وزيـر الميـا اإلسـراييلي فـي حينـ  ،زييـف إلكـين ،مـن الهجـوم السـيبراني اإلي ارنـي علـى منشـتت

ط العم في ميناء
ردت علي إسرايي بهجوم سيبراني ع ّ
اييلية في نيسا الماضي ،الذي ّ
الميا اإلسر ّ

بندر عباس اإليراني في أيار الماضي.
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ووص إلكين أ ّ ما ُنشر عن الهجوم" مبال في " ،مضيفا أن " صنعوا من ذلك أكثـر ممـا حـدث فـي
محمية .المشالة
ليسبب ضر ار في الحقيقة .شباة’ ماوروت( ’شركة الميا ) ّ
الحقيقة .ما حدث لم يان ّ
هي في اتحادات ميا صغيرة وهذ االتحادات هي التي هوجمت .وفي ك الحـاالت علينـا أ نفهـم أ

ـتقبلية" ،وتـابع أ ّ " حمايـة منظومـة
ـديات المس ّ
انيـة واالسـتعداد بالتناسـب للتح ّ
هـذ هـي الـدوافع اإلير ّ
لت فـي الموضـوع وانتقلـت
انية حتـى اآل كانـت تابعـة لسـلطة الميـا  ،وبعـد الحـادث ت ّ
ـدخ ُ
الميـا السـيبر ّ

الضـرر مـن
ـالحيات إل
ـي ،ونحـن نعمـ اآل سـوية مـع هيئـة السـايبر الوطنيـة " وحـذر إلكـين أ ّ ّ
الص ّ
ّ
الهجوم السيبراني على منظومة الميا ال يقتصر على الخشية من تغيير نسـبة الكلـور فـي الميـا  ،إنمـا

"تغيير ضغ الميا  ،الذي من الممان أ يؤدي إلى انفجـارات فـي األنابيـب "وأوضـح أ معظـم هـذ
األنابيـب موجـود تحـت األر
إلى ضرر كبير.

ؤؤدي
مبنيـة ،وأ انفج ا
ـار فـي أنبـو كهـذا مـن المماـن أ ّ
فـي منـاطق ّ

فرص نتنياهو بتشكيل حكومة
رغم صعوبة التكهن بنتايج انتخابـات الكنيسـت الرابعـة فـي غضـو سـنتين ،التـي سـتجري فـي 23
آذار المقب  ،إال أ نتايج استطالعات الرأي المنشورة حتى اآل تؤكد على استمرار األزمة السياسية،
خاصة في حال فش زعيم حز اللياود ورييس الحاومـة  ،بنيـامين نتنيـاهو ،فـي تشـاي حاومـة هـذ
ّ

المرة أيضا ،ما دفع سياسيين ومحللين إلى عدم استبعاد انتخابات خامسة وربمـا سادسـة أيضـا وتنبـع
أسبا هذ األزمة وعدم القدرة على تشاي حاومة مستقرة من شـخ

نتنيـاهو ،وبشـا خـا

كونـ

متّهما بمخالفات فساد جنايية فقد جعلت اليحـة االتهـام ضـد أح ازبـا تـرفض االنضـمام إلـى حاومتـ ،
مث حزبي" يي

عتيد" ،برياسة يايير لبيد ،و"يسرايي بيتينو" ،برياسة أفيغـدور ليبرمـا  ،إلـى جانـب

تحفظهما من الدخول إلى ايتال

بمشاركة الحريديين.

وسبب آخر لألزمة هـو أ نتنيـاهو يتنكـر ويخـرق اتفاقيـات وتفاهمـات بينـ وبـين أحـ از أخـرى ،مثلمـا
حدث في حالة تحالف مـع حـز " كـاحول الفـا " ،برياسـة بينـي غـانتس ،بعـد االنتخابـات األخيـرة فـي
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آذار الماضـي فـرغم االتفـاق االيتالفـي المعقـد بينهمـا ،والـذي شـم التنـاو علـى رياسـة الحاومـة
ومنصـب" ريـيس حاومـة بـدي "لغـانتس ،إال أ نتنيـاهو بـدأ يتحـدث عـن عـدم تنفيـذ بعـد تشـاي
الحاومة مباشرة.
إلـى جانـب ذلـك ،هنـا الخـال

داخـ اليمـين ،وخاصـة بـين نتنيـاهو وريـيس حـز " يمينـا" ،نفتـالي

بينيـت وخـالل المفاوضـات االيتالفيـة بينهمـا فـي أعقـا

االنتخابـات السـابقة ،سـعى نتنيـاهو إلـى

اسـتبعاد" يمينـا" كـذلك بـادر ليبرمـا  ،منـذ انتخابـات نيسـا عـام ، 2019إلـى رفـض متواصـ
لالنضـمام لحاومـة يشـالها نتنيـاهو وال يتوقـع أ يت ارجـع ليبرمـا عـن موقفـ هـذا ويضـا

إلـى ذلـك

انشقاق عضو الكنيسـت والـوزير السـابق ،غـدعو سـاعر ،عـن اللياـود وتأسـيس حـز " أمـ جديـد"،
الذي انضم إلي وزراء وأعضاء كنيست بعد انسـحابهم مـن اللياـود وجـاءت خطـوة سـاعر بعـدما أيقـن
أ نتنياهو يسعى إلى" تخليد "نفس في رياسة الحاومة.
يشـار إلـى أ اللياـود ُممثـ فـي الكنيسـت حاليـا ب ـ 36عضـوا ،إال أ اليحـة االتهـام ضـد وأداء فـي
مواجهة جايحة فيروس كورونا ،وإقرار خطوات في هذا السياق ،تصـفها المعارضـة وكـذلك حليفـ فـي
الحاومة "،كـاحول الفـا " ،بأنهـا تصـب فـي مصـلحت السياسـية وأنـ يسـعى مـن خاللهـا إلـى التهـر
من محاكمت  ،جعلت شعبية نتنياهو تتراجع ،وبرز هذا التراجع في جميع االستطالعات المنشـورة فـي
الشهرين األخيرين ،وتوقعت حصول اللياود على أق مـن  30مقعـدا ،وربمـا  27أو  28مقعدا ويوجـد
تحـت تصـر نتنيـاهو كتلـة مؤلفـة مـن حـز اللياـود واألحـ از الحريديـة ،شـاس و"يهـدوت هتـوراة"،
وتحال

الصهيونية والفاشية ،برياسة عضو الكنيسـت بتسـلئي سـموتريت

وإيتمـار بـن غفيـر .وتتوقـع

االستطالعات أ تحص هذ الكتلة على  50مقعدا في الكنيست أو أق .ومن أجـ تشـاي حاومـة،
سيحتا نتنياهو إلى دعم من  61عضو كنيست على األق .
واالحتماالت المطروحة ،هي أ ينضم حز بينيت ،الذي تتوقع االستطالعات حصول علـى – 11
12مقعـدا ،إلـى ايـتال

نتنيـاهو .ورغـم الخالفـات بينهمـا ،وكراهيـة نتنيـاهو لبينيـت ،إال أ نتنيـاهو قـد

يسعى إلـى ضـم بينيـت إلـى حاومتـ  ،فـي حـال كـا ذلـك سـيمان مـن تشـاي حاومـة .ومـن أفضـليات
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كهـذا بالنسـبة لنتنيـاهو ،أنـ سـيوفر لـ فرصـة للخـرو إلـى انتخابـات أخـرى متـى شـاء ووفقـا

لمصـلحت  ،بعـد خـال

يفتعلـ مـع بينيـت ،الـذي يـدر أ خصـومت مـع نتنيـاهو زادت مـن شـعبيت ،

وأطلق مؤخ ار شعار" شا ار بيبي "في حملت االنتخابية.
بدور  ،يرفض ساعر حتى اآل إماانية االنضمام إلى حاومة يشالها نتنياهو ،ويطـر نفسـ كمنـافس
ل .لكن ساعر ،الذي منحت االستطالعات حزبـ  ،بعـد تأسيسـ  ،عـدد مقاعـد فـي الكنيسـت قريـب مـن
عدد مقاعد اللياود ،ووصلت إلى  22مقعدا ،تراجع في األسابيع األخيـرة إلـى  13مقعـدا ،ال تسـمح لـ
حتى بأ ياو مرشحا لرياسة الحاومة.
وحـ " يـي

عتيـد "برياسـة لبيـد كثـاني أكبـر حـز  ،وفقـا لالسـتطالعات ،التـي تمنحـ اآل 17 – 18

مقعـدا .ويبـدو أ ارتفـاع شـعبيت نـاجم عـن موقفـ مـن" المـتهم نتنيـاهو "واسـتهجان لسـلو الحريـديين
وعـدم التـزامهم بتعليمـات كورونـا ،رغـم امتنـاع لبيـد عـن مهاجمـة الحريـديين .وفـي حـال سـعى لبيـد إلـى
تشـاي حاومـة مـع سـاعر وليبرمـا وبينيـت ،وغـانتس فـي حـال تجـاوز نسـبة الحسـم ،فننـ سـياو
مـدعوما مـن  53عضـو كنيسـت .ولـيس واضـحا إذا كـا حـز العمـ سينضـم لحاومـة كهـذ  ،يغلـب
عليهـا الطـابع اليمينـي المتطـر  ،كمـا أنـ يسـتبعد انضـمام حـز " ميـرتس "إليهـا ،فيمـا تبقـى القايمـة
المشـتركة ،والقايمـة العربيـة الموحـدة( الحركـة اإلسـالمية الجنوبيـة )فـي حـال تجـاوزت نسـبة الحسـم،
خار هذ اللعبة .وبذلك تكو الساحة السياسية اإلسراييلية قريبة من جولة انتخابية خامسة.

فلسطين وبريطانيا توقعان اتفاق تعاون لدعم التجارة
وقعـت الحاومـة الفلسـطينية ممثلـة بـوزير االقتصـاد الـوطني خالـد العسـيلي ،والحاومـة البريطانيـة
ممثلة بالقنص البريطاني فيليب هول ،يوم الثالثاء ،اتفاقيـة تعـاو لـدعم الجهـود الفلسـطينية فـي دعـم
التجـارة وتعزيـز دور القطـاع الخـا

 ،والقـدرة التنافسـية للمنتجـات الوطنيـة فـي االسـواق الدوليـة
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وبموجب هذا االتفاق سيوفر ماتـب و ازرة الخارجيـة والتنميـة البريطانيـة ) (FCDOمبلـ أقصـا خمسـة
عشر مليو جني إسترليني( نحو  21مليو دوالر أميركي) ،من خـالل برنـامج جديـد لتسـهي التجـارة
ودعم الجمار ووفقا لالتفاق ،يتعاو ماتـب و ازرة الخارجيـة والتنميـة البريطانيـة ،مـع و ازرة االقتصـاد
الـوطني،في تصـميم البرنـامج الجديـد ،لتحقيـق رؤيـة وأهـدا

البرنـامج فـي تسـهي التجـارة ودعـم

الجمـار  ،ووضـع موضـع التنفيـذ فـي أسـرع وقـت مماـن وقـال القنصـ العـام البريطـاني فيليـب
هول":نحن سعداء كوننا شركاء في هـذا المشـروع ،ودعـم التجـارة خطـوة مهمـة لالقتصـاد الفلسـطيني،

ونسـعى مـن خـالل االتفاقيـة لتحسـين األداء التجـاري وقـدرات الجمـار الفلسـطينية ،مـن أجـ حـ
الدولتين"

وقال رييس الوزراء" :أشـار القنصـ العـام البريطـاني علـى هـذ المنحـة التـي تـأتي فـي وقـت مناسـب،
بالشراكة مع و ازرة االقتصاد الوطني .وهذ االتفاقية بالنسبة لنا مهمـة ألنهـا تتعلـق بتسـهي التجـارة ،اذ
أ التجـارة الفلسـطينية تعـي

فـي ظـرو

اسـتثنايية متعلقـة بالعقبـات التـي تواجههـا سـواء كـا ذلـك

التجارة الداخلية او التجارة الخارجية" وأضا

اشتية" :ما هو مهم بالنسبة لنا ،ما يتعلق بتعزيز القدرة

فـي المؤسسـات التـي تعمـ فـي الشـأ االقتصـادي والتجـاري وغيـر  ،وبالتـالي لـيس فقـ الـو ازرة ولكـن

أيضا شركاؤنا من جميع الالعبين في المؤسسة االقتصادية ذات العالقة بالو ازرة" وتابع" :كما تغطي
االتفاقيـة شـيء مهـم لنـا وهـو األمـر المتعلـق بالجمـار  ،أل فلسـطين بحاجـة إلـى كتـا
وإجراءات جمركية واضحة ،ولكن لألس

جمركـي

الشديد ال نسيطر علـى حـدودنا وبالتـالي موضـوع الجمـار

اآل يحتـا الـى معالجـة مـن نـوع آخـر ،ومـن المهـم أ ياـو لـدينا محطـات جمركيـة موجـودة علـى
الحدود مث ما كا الحال علي على الجسور ،وكا هنا محطـات فلسـطينية ولكـن لألسـ

إسـرايي

الغت هذا االمر".
وأرد
الخا

اشتية" :إضافة الى ذلك ،تقدم االتفاقية الدعم للقطاع الخا

 ،وهـذا الـدعم مهـم ،أل القطـاع

يقود عملية النمو في فلسطين ،ونحن بحاجة الى توسيع القاعدة اإلنتاجية لالقتصـاد الـوطني

وبحاجـة الـى القضـايا المتعلقـة بالتجـارة والقطـاع الخـا
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باسـتراتيجية إحـالل الـواردات بمـا يعـزز المنتـو الـوطني ،وتعزيـز المؤسسـة نحـو تجسـيد الدولـة علـى
األر ".
بدور  ،قال القنص العام البريطاني فيليب هول" :نحن سـعداء كوننـا شـركاء فـي هـذا المشـروع ،ودعـم
التجـارة خطـوة مهمـة لالقتصـاد الفلسـطيني ،ونسـعى مـن خـالل االتفاقيـة لتحسـين األداء التجـاري

وقـدرات الجمـار الفلسـطينية ،مـن أجـ حـ الـدولتين "مـن جهتـ  ،قـال وزيـر االقتصـاد الـوطني خالـد
العسيلي" :نتطلع إلى اجتماع اللجنة االقتصادية المشتركة لتعزيز التبادل التجاري مع بريطانيا ونأم

تعزيز التعاو وتوقيع المزيد من االتفاقيات من خالل ملحق دبلوماسي تجاري في لند ".
مساع روسية أمريكية للتعاون في تسوية الشرق األوسط

وعبرتـا
بحثت موساو وواشنطن آفاق التعاو الثنـايي فـي تسـوية الصـراع الفلسـطيني اإلسـراييليّ ،

عـن اهتمامهمـا بتفعيـ عمليـة السـالم فـي الشـرق األوسـ وجاء فـي بيـا عـن الخارجيـة الروسـية فـي
االتصــال الهــاتفي بــين المعبــوث الروســي الخــا

أعقـا

للتســوية الشـرق أوســطية فالديميــر

سـافرونكو ،ونايب وزيـر الخارجيـة األمرياـي هـادي عمـرو يـوم االثنـين ،أ الجـانبين" بحثـا آفـاق
التعـاو بـين موسـاو وواشـنطن فيمـا يخـ

التسـوية الفلسـطينية اإلسـراييلية ،بمـا فـي ذلـك فـي إطـار

رباعية الوسطاء الدوليين في الشرق األوس " وأ الجانب الروسي رحب باستعداد الواليات المتحـدة
الستئنا

مشاركتها في عم الرباعية بشا كام  ،وشار سافرونكو  ،وعمرو ،في اتصـال للجنـة

الرباعيـة الخاصـة بالتسـوية فـي الشـرق األوسـ  ،مـع سـوزانا تيرسـتال عـن االتحـاد األوروبـي ،وتـور

فنيسالند عن األمم المتحدة.
وقالـت الخارجيـة الروسـية إ الجانـب الروسـي" شـدد علـى أهميـة تهيئـة الظـرو المواتيـة
الستئنا

المفاوضات اإلسراييلية  -الفلسطينية المباشرة برعاية الرباعية الدولية بهد

تسوية القضايا

األساسـية الخاصـة بالوضـع النهـايي علـى أسـاس المرجعيـات القانونيـة الدوليـة المعروفـة ،التـي تـن
على إقامة دولتي فلسطين وإسرايي  ،اللتين يجب أ تعيشـا بسـالم وأمـا " وأضـافت الخارجيـة أنـ تـم
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كـذلك" التأكيـد علـى عـدم جـواز الخطـوات أحاديـة الجانـب ،سـواء التحـريض علـى العنـ

أو توسـيع

النشا االستيطاني ،بما في ذلك هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية"
وأشارت إلى أ أط ار الرباعية الدولية اتفقوا على عقد اجتماعاتهم بشا منتظم.

"شباب ضد االستيطان "..تجمع يتصدى لالحتالل بالخليل( شاهد)
أطلق ناشطو فلسطينيو في محافظة الخلي  ،جنو الضفة الغربيـة المحتلـة ،تجمـع" شـبا ضـد
االسـتيطا " ،فـي محاولـة لخلـق رأي عـام دولـي يـدين انتهاكـات االحـتالل ،ويـدعم صـمود أصـحا
األر

أمـام محـاوالت انتزاعهـا و"الجهـود المطلوبـة وحدويـة ومتكاملـة حتـى يسـتطيع أهـالي المدينـة

الوقـو فـي وجـ االسـتيطا " والخليـ مـن أكثـر المنـاطق الفلسـطينية تعرضـا للمشـاريع االسـتيطانية
والتهويـد ،حيـ

يسـتهدفها االحـتالل بشـا مسـتمر ،وسـ اسـتخدام لـذرايع" دينيـة "لتبريـر عمليـات

انتزاع األراضي.
وتحـدث" عيسـى عمـرو" ،ريـيس الـتجمععن نشـأت وم ارحـ اسـتهدا
االستيطا في الخلي يسير علـى قـدم وسـاق ،وبشـا منـا

االحـتالل لـ  ،مؤكـدا أ

ألي قـانو دولي ويقـول  :إ التجمـع تـم

تأسيسـ عـام، 2007بعـد تفشـي االسـتيطا فـي قلـب الخلي ،والمشـاريع االسـتيطانية واالعتـداءات
المتكـررة مـن قبـ االحـتالل ،حيـ كـا ناشـطا فـي عـدة مجموعـات دوليـة ،قبـ أ يقـرر إنشـاء هـذا
التجمــع الفلســطيني الســتقطا

الشــبا

للمقاومــة الشــعبية الســلمية ،وجمــع مختلـ

األحـ از

واالنتماءات ،مع التشـديد علـى تجـاوز الخالفـات السياسـية ،التـي كانـت فـي أوجهـا آنذا وأضـا

أ

التجمـع تماـن منـذ نشـأت مـن فضـح انتهاكـات حقوقيـة فـي الخليـ  ،أصـبحت مطروحـة علـى طاولـة

مجلـس حقـوق اإلنسـا  ،معتبـ ار أ التجمـع هـو أول مـن وصـ
فص عنصري.
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ومنذ تنفيذ مجزرة المسجد اإلبراهيمـي فـي الخليـ عـام ، 1994التـي ار ضـحيتها  29مصـليا ،وجـر
العشرات علـى يـد مسـتوطن إسـراييلي ،تعـي

المدينـة حالـة مـن اإلغـالق والتهويـد المتسـارع ،حيـ تـم

تقسـيم البلـدة القديمـة منهـا إلـى منـاطق خاضـعة لسـيطرة االحـتالل ،وأخـرى خاضـعة لمراقبـة لجـا
دولية وأشار إلى أ الخلي تحولت إلى مدينة أشبا بسبب االستيطا  ،وتمان التجمع من كشـ

مـا

يجري دوليا واإلضرار بالدبلوماسية اإلسراييلية بشـا كبيـر ،ال سـيما مـن خـالل اسـتقبال وفـود دوليـة،
وصـفت بالفعـ مـا يحـدث بأنـ غيـر أخالقـي وغيـر مقبول وتـابع بـأ التجمـع عمـ علـى تنظـيم حملـة

لفتح شـارع الشـهداء ،وإحيـاء ذكـرى مجـزرة الخليـ  ،الـذي أصـبح يومـا عالميـا ووطنيـا ،حيـ نجـح فـي

تنظـيم أكثـر مـن  200فعاليـة تضـامنية مـع المدينـة ضـد هجمـات االسـتيطا  ،كمـا قـام بتنميـة مشـاريع
متنوعة لألهالي ،وفتح روضة أطفال داخ أحد المنازل المهددة بالمصادرة ،وإنشـاء مركـز نسـوي فـي
المناطق المغلقة وأوضح أ النشطاء تمانـوا مـن عمـ مشـروع للتصـوير،وتوثيق انتهاكـات االحـتالل
والمستوطنين ،كما نجحوا في أكثر من قضية قانونية قاموا برفعها ضد االحـتالل ،وتمانـوا مـن إيقـا
التمدد االستيطاني داخ مستوطنة ت الرميـدة باتجـا شـارع الشهداء وأشـار إلـى أ النشـطاء يقومـو
بحماية األطفال في أثناء توجههم للمدارس ،وتقديم مساعدات عينية لها وللعـايالت الصـامدة ،وكـذلك
أصـبح أعضـاء التجمـع أحـد أهـم مصـادر المعلومـات لإلعـالم المحلـي والـدولي ،وعملـوا علـى إقنـاع
الجاليات في مختل

دول العالم بالرواية الفلسطينية ومعظم برلمانات العالم بسبب جهود التجمع في

تدوي قضية الخلي  ،وذلك بأسلو وحدوي يضم جميع التوجهات السياسية الفلسطينية.

وتجربة تجمع شـبا ضـد االسـتيطا هـي مـن أوايـ التجـار مـن نوعهـا فـي فلسـطين فـي تـدوي
القضية ،وتجريم االستيطا في المحافـ الدوليـة ويعتبر أنهـا مـن أنجـح التجـار فـي محاربـة وهزيمـة
االحتالل ،الذي يعتمـد علـى الدعايـة واإلعـال والعالقـات العامـة فـي المنـاطق التـي ينشـ فيهـا ،وهـو
اآل يعـاني دوليـا بسـبب الحملـة الدوليـة التـي يقـوم بهـا التجمـع ،خاصـة بعـد زيـارة أي مسـؤول دولـي
حيـ

يقتنـع أ الخليـ باتـت مصـدر الفصـ العنصـري وتابع" :حـين نقابـ المسـؤولين الـدوليين

المهمين يسـتغربو أ نشـطاء فلسـطينيين يتحـدثو بلغـة القـانو الـدولي ،وهـو أمـر نـادر الحـدوث أ
نكو مقبولين مـن المجتمـع الـدولي ،وهـذا نتـا جهـود كبيـرة جـدا مـن خـالل جـوالت للنشـطاء الـدوليين
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في الخلي  ،وكذلك نحن نقوم على فكرة التطوع وتعزيزها دو مقاب  ،وتمويلنا يعتبر ذاتيا ،وهو بسـي
جدا".
مشاريع متسارعة
ويرى أ مدينة الخلي باتت مرتعا للمشاريع االستيطانية المتسارعة ،وأ عوامـ عـدة أدت إلـى ذلـك،
أبرزها عدم توحىد برنامج وطني حقيقي متكام يدافع عن أهاليها ويؤكد أ المشروع االستيطاني في
القدس والخلي يتخذ دعما كبي ار جدا من الحركة االستيطانية العالمية وحاومة االحـتالل ،وأ التجمـع

نجح في السنوات الماضية بالتصدي لبعضها ،وكا هنا رأي عام خليلي قوي جدا ضد االستيطا ،
وأ أي نوع من االعتداء يتم بردة فع شعبية كبيرة جدا.
ولكن االحتالل نجح بمساعدة أجهزة السلطة في أ يخلق حالة من التره في العمـ الشـعبي والعمـ
الفلسطيني ضـد االحـتالل والـرأي العـام الخليلي وأشـار إلـى أ المشـاريع االسـتيطانية خـالل السـنوات
الثالثـة الماضـية حققـت نجاحـات كبيـرة جـدا ،كـا أبرزهـا إقامـة حديقـة تلموديـة جديـدة فـي حـي تـ
الرميـدة ،وتوسـيع المسـتوطنة بالمنـازل المتنقلـة ،والحصـول علـى موافقـة للتخطـي لبنـاء  31وحـدة
اسـتيطانية فـي محطـة الحـافالت القديمـة ،والحصـول علـى إذ للبـدء ببنـاء  18وحـدة اسـتيطانية فـي

سوق الخضار القديم.

وعلى صعيد آخر ،يعم االحتالل على تهويد المسجد اإلبراهيمي ،الذي تم ضم بشا كام للتراث
اليهودي عام ، 2010وضم االحتالل كانـيس يهـودي هـذا العـام ،ويـتم فتحـ وإغالقـ حسـب القـانو
اإلسـراييلي ،وتـم سـحب صـالحيات كبيـرة وواضـحة مـن بلديـة الخليـ واألوقـا

الفلسـطينية ،والبـدء

للتحضــير لبنــاء مصــعد يغيــر مــن هويــة المســجد العربيــة واإلســالمية وإعطــاؤ طابعــا يهوديــا
أكبر وأضا

بأن توجد حاليا خمس بؤر اسـتيطانية فـي الخليـ  ،و 1800محـ تجـاري مغلـق ،وألـ

شـقة مغلقـة بـأوامر االحـتالل ،إضـافة إلـى شـوارع كاملـة مغلقـة ،كمـا يقـيم  22حـاج از عسـاريا ،ومئـة
عايق حركة في البلدة القديمة ،مبينا أن تم تغيير معظم أسماء الشوارع ألسماء يهودية مث شارع با
الخا إلى عيمك عفرو ،ويعني وادي الخلي ،وشارع الشهداءإلى"شارع الملك داود".
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إسرائيل فتحت الحرب على قطاع االتصاالت
اعتبـر ريـيس مجلـس إدارة اتحـاد شـركات أنظمـة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات الفلسـطينية
"بيتـا " ا قـرار وزيـر االتصـاالت اإلسـراييلي المؤقـت بينـي غـانتس بالسـما لشـركات االتصـاالت
الخلوية اإلسراييلية بتوسيع تغطيتها لشباة الجي الرابع في أراضي الضفة الغربية لتص إلـى، 95%
هـو بمثابـة اجتيـا للهـواء الفلسـطيني مطالبـا بتحـر دولـي علـى كافـة الصـعد لثنـي إسـرايي عـن هـذا
القـرار و إ االحـتالل مـن خـالل هـذا القـرار ألغـى كافـة االتفاقيـات الدوليـة الناظمـة لعمـ قطـاع
االتصاالت والتكنولوجيا ،ولجأ إلى فر

سياسة األمر الواقع متجاهال بذلك القوانين الدولية والحقوق

الشـرعية للشـعب الفلسـطيني و"إ إسـرايي بهـذا القـرار اعتبـرت المسـتوطنات غيـر الشـرعية تابعـة
لدولتها ،وذلك ضمن سياسة الضم الصامت التي تمارسها الحاومة الحالية ،في سباق مع الزمن" ،و
أ ذلك يتطلب إعادة النظر باالتفاقيات الخاصة بموضوع االتصاالت.
وقال إ قرار السما لشركات االتصاالت اإلسراييلية بتوسيع تغطيتها لشباة الجي الرابع في أراضي
الضـفة الغربيـة سـياو لـ آثـار كارثيـة علـى القـدرة التنافسـية لشـركات االتصـاالت الفلسـطينية التـي
حرمـت أصـال مـن اسـتخدام تقنيـات الجيـ ال اربـع فـي الوقـت الـذي يتحضـر العـالم فيـ إلطـالق الجيـ
الخامس وشـدد علـى ضـرورة تظـافر كـ الجهـود المحليـة واإلقليميـة والدوليـة لثنـي إسـرايي عـن هـذ
الخطـوة ،خاصـة وأ االقتصـاد العـالمي وقطـاع االتصـاالت ياابـد تحـديات كبيـرة فـي ظـ ت ارجـع
معدالت النمو بسبب جايحة كورونا.
وطالب" بيتا "و ازرة االتصاالت الفلسطينية بضرورة التحر بشا فوري على كافة األصـعدة لحمايـة
السيادة الفلسطينية على صعيد قطـاع االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات ،مؤكـدا إ وجـود الشـركات
األسـراييلية يشـا نقطـة ضـع

ـير إلـى أ نسـبة
علـى صـعيد اسـتبا األمـن والحـد مـن الجريمـة ،مش ا

كبيرة من جرايم الفلتا والفوضى ترتكز علـى اسـتخدام الشـرايح اإلسـراييلية لصـعوبة تتبعهـا والوصـول
إلـى الجناة وأكـد علـى ضـرورة اتخـاذ إجـراءات عقابيـة بحـق قطـاع االتصـاالت اإلسـراييلي السـتباحت
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السوق الفلسطينية بطريقة غير شرعية ،خاصة وأ شركات االتصاالت الفلسطينية تعم ضمن هـذ
المنظومة الدولية وتلتزم باافة القوانين واللوايح الناظمة لعملها ،ولمبدأ المنافسة الشريفة.

هدم ومصادرة  178من المباني بالضفة منذ مطلع العام
قـال تقريـر لألمـم المتحـدة ،إ إسـرايي هـدمت أو صـادرت مـا ال يقـ عـن  178مبنـى فلسـطينيا

فـي الضـفة الغربيـة منـذ مطلـع العـام الجاري وأفـاد تقريـر صـادر عـن ماتـب األمـم المتحـدة لتنسـيق

الشـؤو اإلنسـانية" أوتشـا "فـي األ ارضـي الفلسـطينية ،أ عمليـات الهـدم والمصـادرة أدت إلـى تهجيـر
259شخصـا ،بمـن فـيهم نحـو  140طفـال" وأشـار إلـى أ سـلطات االحـتالل هجـرت مـؤخ ار تسـع

عايالت تضم  60فردا مـن بيـنهم  35طفـال ،جـراء هـدم منشـتتهم فـي تجمـع" حمصـة البقيعـة "البـدوي
فـي منطقـة األغوار ورصـد التقريـر أنـ فـي الثـامن مـن الشـهر الجـاري عـادت اإلدارة المدنيـة  ،برفقـة

جـي

االحـتالل ،إلـى تجمـع حمصـة البقيعـة وصـادرت أو هـدمت  16مبنـى سـانيا وحظيـرة مـواش

أخـرى وبحسـب التقرير فـن  13مـن هـذ المبـاني والحظـاير ممولـة مـن المانحين،حيـ

قـدمت

كمسـاعدات إنسـانية فـي سـياق االسـتجابة لحـادثتين وقعتـا فـي يـومي  1و 3مـن الشـهر الجـاري وهـدم
خاللهما  46مبنى أو صودر وذكر التقرير ،أن خـالل عمليـات المصـادرة التـي نفـذت فـي الثـامن مـن
الشـهر الجـاري ،أخبـرت اإلدارة المدنيـة اإلسـراييلية سـاا التجمـع بـأ أي مبـا جديـدة يـتم بناؤهـا أو
التبرع بها سو تهدم أو تصادر.

الجنائية الدولية تنتخب كريم خان خلفا لبسودا
الدوليـة فـي الهـاي ،القاضـي البريطـاني كـريم خـا م ّـدعيا عامـا جديـدا
الجناييـة
انتخبت المحامة
ّ
ّ

للمدعيـة العامـة الحاليـة ،فـاتو بنسودا ويشـغ المـدعي العـام منصـبا يعـد
للسنوات التسع المقبلة ،خلفـا ّ

وترقب
مـن أصـعب المناصـب فـي القـانو الـدولي ،نظ ا
ـر لطبيعـة القضـايا المعروضـة علـى المحامـة ّ
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ـطينيو وإسـرايي معرفـة هويـة الم ّـدعي العـام الجديـد ،بعـد قـرار قضـاة المحامـة ،بنتاحـة إماانيـة
الفلس ّ
فتح تحقيق ضد جرايم حر ارتكبتها إسرايي في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967وفرضت
إدارة الـرييس األميركـي السـابق ،دونالـد ت ارمـب ،عقوبـات علـى بنسـودا وأحـد كبـار مسـاعديها العـام
الماضـي السـتمرارها فـي التحقيـق فـي مـزاعم ارتكـا جـرايم حـر ضـد أميـركيين ،رغـم أ المحامـة
تعرضت النتقادات في الماضي بسبب تركيزها على تلك النوعية من الجـرايم فـي أفريقيا ونـافس خـا
ـتمان مـن الفـوز بالجولـة األولـى،
مرشحين ،هـم إيرلنـدي وإيطـالي وإسـباني .ولـم ي ّ
على المنصب ثالثة ّ

رغم أن حص على غالبية األصوات.

وجرت االنتخابات علي مرحلتين ،حي لم يحص أي من المرشحين األربعة في الجولة األولى علـى
األغلبيـة المطلقـة للفـوز بالمنصـب والتـي تتطلـب الحصـول علـى  63صـوتا مـن إجمـالي األصـوات
الدول األعضاء في المحامة الجنايية الدولية  (123دولة).
ـانية ارتكبهـا" مقـاتلو الدولـة اإلسـالمية فـي العـراق
وقاد خا التحقيقات األمميـة ضـد جـرايم ضـد اإلنس ّ
والشام( "داع ) ،في سورية والعراق.

المرشـح األوفـر حظـا للفـوز بالمنصـب ويتق ّـدم علـى
وكانت وساي إعالم بريطانيـة ذكـرت أ ّ خـا هـو
ّ
الرغم
اإلسباني كارلوس كاستريسانا ،واإليرلندي فيرغال غاينور ،واإليطالي فرانشيساو لو فوي وعلى ّ
الدوليـة فـي
الجناييـة
مـن محـاوالت ع ّـدة فـي األسـابيع األخيـرة ،فشـلت الـدول األعضـاء فـي المحامـة
ّ
ّ

وتوجـب عليهـا حسـم قرارهـا خـالل تصـويت فـي مق ّـر
التوص إلى توافق بشأ تعيـين م ّـدع عـام جديـدّ ،
ّ
األمم المتحدة في نيويور .

مقرر أ تستقي بنسودا المولودة في غامبيا ،في حزي ار بعد تسع سنوات قضتها في واحـد مـن
ومن ال ّ
أصعب المناصب في القضاء الدولي ،تاركة وراءها سجال متفاوتا من اإلنجازات.
وسـياو خـا  ،وهـو ثالـ مـدع عـام للمحامـة منـذ إنشـايها فـي ، 2002مسـؤوال عـن ملّفـات ضـخمة
عيتها وترأس خـا  ،المحـامي البريطـاني
ـتم باسـتمرار التشـايك فـي شـر ّ
وقضـايا معّقـدة ،فـي محامـة ي ّ
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خاصـا لألمـم المتّحـدة حـول جـرايم تنظـيم" داعـ "،
فـي حقـوق اإلنسـا  ،م ّ
ـؤخ ار تحقيقـا ّ

ودعـا إلـى إجـراء محاكمـات شـبيهة بتلـك التـي خضـع لهـا القـادة النـازيو فـي نورمبرغ وتتمّثـ أولـى

المدعي العام الجديد ،في اتّخاذ قرار بشـأ الخطـوات التاليـة المتعّلقـة
المسؤوليات التي سيضطلع بها ّ
ّ

غزة في2014.
بالتحقيق في جرايم الحر في أفغانستا والتحقيق جرايم االحتالل اإلسراييلي في ّ
المرشح المفض لدى إسرايي

وأشارت وساي اإلعالم اإلسراييلية ،إلى أ خا كا المرشح المفض لدى إسرايي  ،مشددة على أن
"براغمــاتي" ،فيمــا لفتــت إلــى أ

منافسـ اإليرلنــدي ،مثـ الفلســطينيين ســابقا أمــام المحامــة

الدولية وذكرت القناة العامة"( كا )" 11أ الحاومة اإلسراييلية" عملت جاهدة "من وراء الكواليس
للدفع باتجا انتخا خا .وأشارت إلى أ ذلك يأتي" العتبـار خـا قاضـيا براغماتيـا ومـن الرافضـين
لتسييس المحامة الدولية" وبجسب" كا " 11فن الواليـات المتحـدة وإسـرايي  ،وهمـا ليسـتا عضـوين
الدوليـة ،باإلضـافة إلـى بريطانيـا دعمـت انتخـا خـا للمنصـب .وادعـت أ
الجناييـة
فـي المحامـة
ّ
ّ

منافسـ  ،غـاينور ،الـذي سـبق أ مثـ السـلطة الفلسـطينية فـي المحامـة ،مـن الـداعين إلـى تسـييس
المحامة.
الجناييـة الدوليـة ،بعـد قرارهـا بنتاحـة
اييليو آخـرو المحامـة
ّ
وهـاجم بنيـامين نتنيـاهو ،ومسـؤولو إسـر ّ
ـطينية المحتلـة عـام 1967ووصـ نتنيـاهو
فـتح تحقيـق فـي جـرايم االحـتالل فـي األ ارضـي الفلس ّ
ـامية" ،ورفـض نتنيـاهو اعتبـار االسـتيطا فـي الضـفة الغر ّبيـة
المحامة"
بالموجهـة "وقرارهـا ب ـ"الـال س ّ
ّ

ـابيين "جريمـة حر ووعـد نتنيـاهو بحمايـة جنـود
المحتلـة أو" دفـاع الجنـود اإلسـراييليين ضـد اإلره ّ

القوة".
"با ّ

ـالحيات للمحامـة
اييلية ،أفيحـاي منـدلبليت ،أ " ال ص ّ
بينمـا قـال المستشـار القضـايي للحاومـة اإلسـر ّ
ـطينية ذات سـيادة ،ال أر
الجنايية
الدولية في هذا الموضوع "وأرجع ذلك" إلى عدم وجـود دولـة فلس ّ
ّ
ّ

خاصة
تابعة لدولة كهذ " وفي وقت سابق السبت ،أبرق وزير األمن اإلسراييلي ،بيني غانتس ،رسالة ّ
وضبا الجي
إلى جنود ّ

اإلسراييلي واألجهزة األمنية في أعقا القرار.
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ـالحية ،وجـاء لياـو أداة فـي أيـدي أعـداء إسـرايي .
وقـال غـانتس فـي الرسـالة" القـرار خطيـر ،دو ص ّ
ومهنيـة،
ـتمرو فـي الـدفاع عـن الدولـة ومواطنيهـا بتفـا
الجـي اإلسـراييلي واألجهـزة
ّ
ّ
األمنيـة كلهـا مس ّ
عبر الحفاظ على قيم دولة إسرايي والجي اإلسراييلي وااللتزام بقواعد القانو الدولي".

الدوليـة تحقيقـا فـي ارتكـا
تخوفهم مـن فـتح الجناييـة
ّ
والشهر الماضيّ ،
عبر مسؤولو إسراييليين عن ّ
جـرايم حـر بحـق الفلسـطينيين خـالل العـدوا علـى غـزة عـام  2014والبنـاء االسـتيطاني فـي الضـفة
الغربية والقدس الشرقية المحتلتين ،في أعقـا انتهـاء واليـة الـرييس األميركـي السـابق ،دونالـد ت ارمـب،
الذي فر

عقوبات على المحامة ،وبدء والية الرييس جو بايد .

وسياو أول طلـب إسـراييلي مـن إدارة بايـد التعـاو مـن أجـ " منـع الخطـوات الخطيـرة التـي تتخـذها
المحامة الجنايية الدولية في ال هاي ضدها ".وأشارت صـحيفة" يسـرايي هيـوم" ،األسـبوع الماضـي،
إلـى أ الحاومـة اإلسـراييلية سـتطلب مـن إدارة بايـد تنسـيق انتخـا

المـدعي العـام فـي المحامـة

الدوليـة ،خلفـا للمدعيـة العامـة الحاليـة ،فـاتو بنسـودا ،التـي سـتنتهي واليتهـا فـي الفتـرة القريبـة المقبلـة

لكنها لم توضح بعد ما إذا كانـت تنـوي التخّلـي
وبدت إدارة الرييس األميركي الجديد ،بايد أق حدةّ ،

عن العقوبات المفروضة على بنسودا والتي اعتبرت المحامة ّأنها" غير مقبولة".

ويذكر أ القرار حول فتح تحقيق ضد إسرايي مطرو على أجندة المحامة الجنايية الدولية منذ نهاية
العام ، 2019إال أ بنسودا طلبت رأي قضاة المحامة بشأنن صالحياتها بالتحقيق في جرايم الحر
اإلسـراييلية وأفـادت اإلذاعـة العامـة اإلسـراييلية" كـا " ،بـأ " مسـؤولين سياسـيين فـي الحاومـة
اإلسراييلية يتخوفو من أ االعتقاد في المحامة الدولية هو أ فتح التحقيق لن يقود إلى مواجهة مع
الواليـات المتحـدة .ولـذلك ،فـن هـذا األمـر سيسـمح اآل للقضـاة بـاإلعال عـن فـتح تحقيـق ضـد
إسرايي ".
العدو الملف النووي االيراني
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قـال مـدير" معهـد األمـن القـومي "وريـيس شـعبة االسـتخبارات العسـارية فـي الجـي

اإلسـراييلي

األول ،العـودة إلـى مواقفهـا عـام 2015
سـابقا ،عـاموس يـادلين ،إ ّ أمـام إسـرايي خيـارين سياس ّـيين ّ :
األميركيـة للعـودة لالتفـاق النـووي ،ومطالبـة إدارة بايـد باسـتمرار سياسـة الضـغ
واالنتقاد بح ّـدة للنيـة
ّ

ـؤدي سياسـة كهـذ إلـى إبعـاد إسـرايي عـن القـدرة
وقدر يـادلين أ ت ّ
األقصى التي اتّبعتها إدارة ترامب" ّ

أما الخيار الثاني
على التأثير على الموق األميركي وعن
إماانية ّ
ّ
التسبب بتعدي كبير في االتفاق" ّ
األميركيـة ،للمصـادقة علـى
التوجـ إلـى حـوار هـاد وس ّـري مـع اإلدارة
و ّ
ّ
المفض  ،وفـق يـادلين ،فهـو" ّ
التوصـ إلـى
نوويـة كما دعـا يـادلين إلـى
الهـد المشـتر  ،وهـو منـع إيـ ار مـن الحصـول علـى قنبلـة ّ
ّ
اتفـاق مـواز بـين الواليـات المتحـدة وبـين إسـرايي  ،للتنسـيق حـول إيـ ار علـى المـديين القصـير والبعيـد،

طـة عمـ مشـتركة فـي حـال تب ّـين إ التقـدير األميركـي المتفايـ تجـا االتفـاق النـووي كوسـيلة
منهـا خ ّ
ناجحة لردع البرنامج النووي اإليراني خاطئ .كما دعا إلـى أ يشـم االتفـاق األميركـي – اإلسـراييلي
اتفاقيـات حـول الخطـو الحمـراء" التـي مـن الممنـوع أ تتجاوزهـا إيـ ار "ووسـاي الضـغ وتحسـين
ّ

انية في الشرق األوس ".
االتفاق ،باإلضافة إلى كبح" النشاطات السلبية اإلير ّ

اييلية من أ ّ شم البرنـامج الصـاروخي إليـ ار فـي االتفـاق
وح ّذر مسؤول في أجهزة األمن اإلسر ّ
يؤدي إلى تنازالت في مجال البرنامج النووي.
النووي المقب مع الواليات المتحدة قد ّ
"المشـالة الكبـرى إلسـرايي هـي البرنـامج النـووي( اإلي ارنـي) كـ تنـازل إي ارنـي فـي المواضـيع األخـرى
أولويـات هنـا ممنـوع أ نـدفع فـي البرنـامج
سـيلزم إعطـاءهم شـيئا فـي الموضـوع النـووي لـدينا سـّلم ّ

النـووي مقابـ تحسـينات فـي بنـود أخـرى" كمـا انتقـد المسـؤول األمنـي ريـيس الموسـاد ،يوسـي كـوهين،

بما( رييس الحاومة،
و ّادعى أ كوهين ال يبل عن لقاءات ( حول إي ار ) " األجهزة األمنية ال تعر .ر ّ
بما ال" ،وبعدما كا متوقعا أ ياو كـوهين مالفـا مـن قبـ نتنيـاهو بـندارة
بنيامين )نتنياهو يعر  ،ور ّ
االتصاالت مع إدارة الرييس جو بايد حول إي ار  ،اختار نتنياهو رييس مجلـس األمـن القـومي ،مئيـر

بــن شــبات ،بحســب موقــع" والــال"،يــوم الجمعــة ودعا المســؤول إلــى أ
مهمتـين"األولـى الحـدي
ّ

تركــز إسـرايي
ّ

فــي

مـع إدارة( الـرييس األميركـي ،جـو )بايـد  ،وإعـادة بنـاء العالقـات مـع
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الديمقراطيين من جديد .بهذ الطريـق نسـتطيع التـأثير علـى المفاوضـات والثانيـة إقنـاع بايـد بتعزيـز

ًّ
ـزود
مستعدا إلعطاينـا أم ا
أمن إسرايي أمام اإليرانيين ،الرييس السابق ،دونالد )ترامب لم يان
ـر فـي الت ّ
األمني".

في ما أكد ضابطا إسراييليا كبي ار سابقا أ ادعاء رييس الحاومة  ،بنيامين نتنياهو ،ورييس
أركـا الجـي

 ،أفيـف كوخـافي ،بـأ عـودة إدارة الـرييس األميركـي ،جـو بايـد  ،إلـى االتفـاق النـووي

تشا خط ار على إسـرايي هـو" تضـلي " وشـدد الضـابطا – نايـب ريـيس أركـا الجـي

اإلسـراييلي

السـابق وعضـو الكنيسـت عـن حـز ميـرتس ،يـايير غـوال  ،والضـاب برتبـة عميـد وعضـو الكنيسـت
السـابق والمرشـح فـي قايمـة حـز العمـ النتخابـات الكنيسـت القريبـة ،عـومير بـار ليـف – بمـا يتعلـق

باالتفـاق النـووي مـع إيـ ار  ،مـن العـام ، 2015أ " ضـبا الجـي

عبـروا عـن رأيهـم فـي حينـ  ،فـي

السنوات ، 2013 – 2016بأنهم يعتقدو أ االتفاق معقول وصحيح بالنسبة إلسرايي " قال غوال ،
في تقرير نشر موقـع" ْزمـا يسـرايي "اإللكترونـي يـوم الجمعـة ،إنـ " عنـدما تـم توقيـع االتفـاق ،ونحـن
فـي قيـادة الجـي

ق أرنـا االتفـاق ،قلنـا إ " هـذا لـيس اتفاقـا مثاليـا ،لكنـ اتفـاق جيـد فهـذا اتفـاق يأخـذ

البرنـامج النـووي سـنوات إلـى الـوراء وهـذا مـا كنـا نريـد ’ وهـذا الموقـ

يشـم ريـيس أركـا الجـي ،

غـادي آيزنكوت،وهـو يعـر ذلـك جيدا وعنـدما جـرى توقيـع االتفـاق لـم نشـر نخبـا فـي هيئـة األركـا
العامة ،لكننا قلنا’ :هذا إنجاز غير عادي’".
مستقبل فلسطين مقترن بتفكيك" الفصل العنصري "
يرى ريتشـارد فولـك ،مقـرر األمـم المتحـدة السـابق ،الخـا

المعنـي بحقـوق اإلنسـا فـي األر

الفلسطينية المحتلة،أ تحقيـق السـالم فـي منطقـة الشـرق األوسـ ُ ،مقتـر بتفكيـك" الفصـ العنصـري
اإلسـراييلي" وإ "المسـتقب السـلمي للقضـية الفلسـطينية "لـن ينشـأ حتـى" تُفكـك إسـرايي الفصـ
العنصــري،وتوافق علــى معاملــة الفلســطينيين بموجــب معــايير حقــوق اإلنســا ،بما فيهــا حــق

تقريرالمصير" واتهم"فولك"إسرايي بممارسة التمييزالعرقي والعنصري بحق الفلسطينيين ،عبر قوانين
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وممارسات متعلقة ب ـ" :حيـازة األ ارضـي ،وحقـوق المواطنـة والجنسـية ،وحريـة التنقـ  ،واإلقامـة اآلمنـة،
وتطبيـق القـانو  ،وإصـدار تصـاريح البنـاء" وأوضـح أ جـوهر تلـك الممارسـات واحـد ،ويتمثـ فـي
"سـيادة اليهـود علـى غيـر اليهـود ،وخاصـة الفلسـطينيين" ،وإ كانـت سـماتها تختلـ
آخـر ،وبـاختال

مـن مجـال إلـى

األمـاكن مـن داخـ إسـرايي إلـى القـدس الشـرقية ،أو الضـفة الغربيـة ،أو قطـاع

غزة وعّلق فولك على مستقب السالم ،وخيار ح الدولتين بـين إسـرايي والفلسـطينيين،بالقول إ واقـع

"الدولة الواحدة "بات األساس الوحيد ألي عملية سالم مستقبلية ذات معنى ،وهو ما ُيشا تحديا في
كيفية تشاي حاومة مستقبلية على أساس المساواة العرقية الحقيقية" ويقصد بح " الدولة الواحدة"،
إقامـة كيـا ديمـوقراطي ،يجمـع اليهـود والعـر  ،علـى أر

فلسـطين التاريخيـة لكـن إسـرايي  ،تـرفض

بشدة هذا الخيار ،كما ترفض حـ الـدولتين ،وتصـر علـى مـنح الفلسـطينيين حامـا ذاتيـا محـدودا علـى
مناطق فلسطينية معزولة واعتبر أ " سيطرة إسرايي وحدها على األر

كاملة ،وإبقـاء الفلسـطينيين

تحت االحتالل،يشيرإلى أ الهـد المـدعوم دوليـا لمفاوضـات حـ الـدولتين ،قـد حـ ّ محلـ طموحـات
اإلسـراييليين السـتكمال المشـروع الصـهيوني ،وإقامـة دولـة يهوديـة حصـرية علـى األر الموعـودة
كاملة".

مساعدات روسية للفلسطينيين
سلم السفير الروسي لدى فلسطين ،غوتشا بواتشيدز  ،مسـاعدات غذاييـة للفلسـطينيين ،ماونـة مـن
أطنـا مـن القمـح ،وذلـك مـن خـالل منظمـة األغذيـة العالمية والمسـاعدات التـي وصـلت إلـى مينـاء
أسدود ،تشم  52حاوية بها  936طنا متريا من دقيق القمح،بتموي روسي ،وستسلم الحقا إلى غزة،

باإلضـافة إلـى  666طنـا متريـا أخـرى مـن دقيـق القمـح الروسـي،الذي يـتم تخليصـ اآل مـن قبـ

مصلحة الجمار  ،وسيتم تسليمها في وقت الحق إلـى الضـفة الغربية،وسيصـ قريبـا  342طنـا متريـا
مـن دقيـق القمـح الروسـي ،وسـيتم تسـليم إلـى الضـفة الغربيـة ،كمـا وزع البرنـامج مسـاعدات غذاييـة
عينيـة ،تتكـو مـن دقيـق القمـح والبقـول والزيـت النبـاتي والملـح علـى أسـاس ربـع سـنوي( كـ ثالثـة
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أشهر) وسيتم توزيع األطنا المترية المذكورة من دقيق القمح الروسي على  37000نسمة في غزة و
35000مـن البـدو والرعـاة فـي المنطقـة(

)بالضـفة الغربيـة أواخـر شـبا /أوايـ آذار لتغطيـة

احتياجـات المسـتفيدين المسـتهدفين ألشـهر كـانو الثـاني /وشـبا /وآذار ،/ 2021وتـم تمويـ جميـع
األطنـا المتريـة مـن دقيـق القمـح المـذكورة مـن خـالل مسـاهمة روسـيا لعـام  2020ويقـوم برنـامج
األغذية العالمي ،باالنتهاء من شراء حوالي  3750طنا متريا إضافيا من دقيق القمح الروسي ،والتـي
يتم تمويلها من خالل مساهمات روسـيا لعـام ، 2021وسـو يسـتخدم برنـامج األغذيـة العـالمي ،سـلع
دقيق القمح هـذ لتوزيعهـا علـى المسـتفيدين المسـتهدفين فـي غـزة والضـفة الغربيـة ) (72000لتغطيـة
احتياجاتهم للربع الثاني( نيسا  -حزي ار ) 2021والربع الثال ( حزي ار  -أيلول2021).

كاكال يسعى لتغيير سياساته لتعزيز االستيطان في الضفة الغربية
تعتزم إدارة الصندوق القومي اليهودي( الصندوق الدايم إلسرايي  -كاكال )توسيع أنشطتها لتعزيز
المشروع االستيطاني ونهب األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ،في ما وص

بأن تغير

جـذري فـي سياسـات المؤسسـة التـي شـالت حجـر األسـاس فـي المشـروع االسـتيطاني الصـهيوني منـذ
تأسيسـها عـام 1901وتنـاق

إدارة المؤسسـة ،اقتراحـا يـنظم أنشـطتها فـي الضـفة الغربيـة المحتلـة

ويسـمح لهـا بشـراء األ ارضـي( بملكيـة فلسـطينية خاصـة )وتوسـيع المسـتوطنات وتطويرهـا ،بحسـب مـا
كشـ

موقـع" والـال "اإلخبـاري ووفقـا لـن

المقتـر المطـرو علـى جـدول أعمـال الهيئـة اإلداريـة

لـ"كاكال" ،ستعم المؤسسة رسميا على شراء أ ار
الغربية المحتلة ،لغر

فلسـطينية خاصـة فـي المنطقـة"

توسيع محتم للمستوطنات القايمة.
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وحتـى يومنـا هـذا ،تجنـب الصـندوق القـومي اليهـودي عـن العمـ علنـا فـي الضـفة الغربيـة ،وتركـزت
أنشطت في المناطق المحتلة عام  1967عبر تحوي الميزانيات لمنظمات استيطانية وشـركات تابعـة
ل  ،عملت على شـراء األ ارضـي .لكـن الـرييس الجديـد للمؤسسـة ،أف ارهـام دوفـدفاني ،يعمـ علـى تغييـر
هـذ السياسـة ولفـت التقريـر إلـى حـر

دوفـدفاني علـى اإلبقـاء علـى هـذ اإلجـراءات بعيـدة عـن

األنظار ،إذ تم إرسـال صـيغة القـرار المقتـر إلـى أعضـاء مجلـس إدارة" كاكـال "فـي نسـخة ورقيـة وتـم
طلب منهم صراحة الحفاظ على السرية.
تسليمهم المقتر شخصيا ،و ُ
وأشـار التقريـر إلـى األبعـاد االقتصـادية لسياسـات" كاكـال "المرتقبـة إلـى جانـب التوسـع االسـتيطاني
الجار الذي قد ينتج عنها،ونق التقرير عن مصادر في اليمين ،قولهم إ القرارسـيجع مـن المماـن
فتح منطقة جديـدة ألنشـطة" كاكـال"واسـتثمارميزانيات بمئـات الماليـين مـن الشـواق  ،بعضـها تبرعـات
من يهود في الواليات المتحدة ودول أخرى ،مخصصة لتطوير وتوسيع المستوطنات.
وقال مصدر مسؤول في مؤسسات قومية إسـراييلية" هـذا قـرار مبـديي يعطـي الحـق للصـندوق القـومي
اليهـودي بالعمـ فـي يهـودا والسـامرة( التسـمية التوراتيـة للضـفة الغربيـة) ،فـوق الطاولـة ولـيس مـن

تحتهـا" ،فـي إشـارة إلـى أ األنشـطة االسـتيطانية فـي الضـفة العربيـة المحتلـة للمؤسسـة سـتتحول إلـى

العلن ،لكن الصندوق القومي اليهودي ينفي وجود أي نيـة فـي هـذ المرحلـة لفـتح" منطقـة عمـ ونفـوذ

جديدة".

سيطرة اليمين على المؤسسات الصهيونية
وهذا التحول في سياسـية" كاكـال "يـأتي فـي ظـ سـيطرة تحـال

اليمـين والصـهيونية الدينيـة بقيـادة

اللياود علـى المؤسسـات الصـهيونية إذ أكمـ الحـز فـي المـؤتمر الصـهيوني األخيـر ،الـذي عقـد فـي
تشـرين األول الماضـي فـي مدينـة القـدس ،هـدفا إسـتراتيجيا كـا قـد حـدد مسـبقا وهـو انتخـا ممثلـين
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عن في جميع مناصب صناعة القرار في المؤسسات الصهيونية علما بأ دوفدفاني هـو مـن اليمـين
األيديولوجي المتمث بحز " المفدال "سابقا( الصهيونية الدينية).
وأشـار التقريـر إلـى أنـ فـي غضـو عـامين ،مـن المقـرر أ ينتقـ منصـب ريـيس الصـندوق القـومي
اليهودي إلى اللياود ،وأ المرشح األبرز لرياسة المؤسسة هو عضو الكنيسـت حـاييم كـاتس كمـا أ
اللياود سيطر علـى قسـم االسـتيطا فـي المنظمـة الصـهيونية العالميـة ودايـرة" تطـوير األ ارضـي "فـي
الصندوق القومي اليهودي.

وعبر اللياود صراحة عن هدف اإلستراتيجي في السيطرة على المؤسسات الصـهيونية ،وهـو" تـوطين
ّ
مليو مستوطن( إضافي )في يهودا والسامرة".

وبحسب التقرير ،فن الجهة التي أوكـ لهـا تشـاي تحالفـات يمينيـة فـي المؤسسـات الصـهيونية تتمثـ
بمجموعـة مـوظفين مـن المسـتوطنين أعضـاء اللياـود تسـمى" ميلوكـاديم "بقيـادة دافيـد تسـفئي ويشـاي
ميرلن  ،الذي تم تعيين أيضا رييسا لقسم االستيطا .

إجراءات سرية
ومن المتوقع أ تعار

أحـ از يسـار الوسـ الممثلـة فـي المؤسسـات الصـهيونية والصـندوق القـومي

اليهـودي محاولـة اليمـين لتغييـر السياسـات لتعزيـز االسـتيطا فـي الضـفة الغربيـة المحتلـة ،وتحـاول
حشـد ايـتال

يعيـق هـذ الخطـوة ،خصوصـا ل ـ"حساسـية التوقيـت "سياسـيا  -االنتخابـات اإلسـراييلية

وتولي إدارة جو بايد مقاليد السلطة في الواليات المتحدة.
وعلى مدى سـنوات ،سـعى الصـندوق القـومي اليهـودي إلـى إخفـاء أنشـطة اقتنـاء األ ارضـي فـي الضـفة
الغربية المحتلة ،وذلك في ظ معارضة أح از يسار الوس والممثلين الحاليين للمتبـرعين الرييسـيين

من اليهود في الخار  ،ال سيما فـي الواليـات المتحـدة .لكـن عمليـا ،اسـتمر الصـندوق القـومي اليهـودي
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فـي تحويـ األمـوال لشـراء األ ارضـي فـي الضـفة الغربيـة عبـر شـركة اسـتيطانية تابعـة لـ تـدعى
"هيمنوتا" ،التي تم إنشاؤها عام  1938بغر
وفـي العـام  2018كشـ

شراء األراضي.

الصـحافي رافيـف دروكـر أ الصـندوق القـومي اليهـودي حـول سـ ار عشـرات

الماليين من الشواق لغر

شراء أراضي في الضفة الغربية المحتلة دو علم ومصادقة مجلس إدارة

الصـندوق القـومي اليهـودي .ويـن

المقتـر الـذي تناقشـ الهيئـة اإلداريـة ل ـ"كاكـال "األسـبوع المقبـ ،

نق معظم الصالحيات من شركة" هيمنوتا "إلى الصندوق القومي اليهودي نفس ويغير اسـم الشـركة
إلى" كيدما يهودا والسامرة".

كيف سيترجم" كاكال "أنشطته في الضفة
ووفقـا للمقتـر " سـتعم كاكـال علـى تطـوير وتعزيـز االسـتيطا فـي الضـفة الغربيـة علـى جميـع
األصـعدة ،بمـا فـي ذلـك مـن خـالل تطـوير المشـاريع والمبـادرات ومـن خـالل األنشـطة التعليميـة
والمجتمعيـة والتوعويـة وغيرهـا مـن اإلجـراءات للتشـجير وحمايـة البيئـة والحفـاظ علـى المسـاحات
المفتوحـة ".ويـن

المقتـر علـى أ " كاكـال "سـتعم بالتنسـيق مـع المجـالس االسـتيطانية واإلدارة

المدنية للحاومة اإلسراييلية في المناطق( المحتلة).
وفقـا للقـرار المقتـر  ،سـتُعطى األولويـة أوال لشـراء األ ارضـي داخـ المسـتوطنات القايمـة ،ثـم األ ارضـي
المجاورة لها ،والتـي يماـن اسـتخدامها لتوسـيع المسـتوطنات .باإلضـافة إلـى ذلـك ،فننـ سـيتم اسـتخدام

أموال المانحين الدوليين الذين يتـيح القـانو الـداخلي للـدول المقيمـين فيهـا شـراء األ ارضـي فـي الضـفة
الغربية( الدول التي ال تجرم االستيطا اإلسراييلي في قوانينها الداخلية).
وتركـز الخطـة علـى مـنح أولويـة شـراء أ ارضـي فـي البـؤر االسـتيطانية العشـوايية ومحيطهـا .ويشـدد
المقتر على شراء األراضي في منطقة القدس وغور األرد ومستوطنات" غوش عتصيو "ومنطقة
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الخليـ  ،وفـي محـي المسـتوطنات" كرمـ " "،معـو " "،سوسـيا" ،ميتسـودات يهـودا" "،أشـاولوت"،
"سينسانا "وغيرها من المستوطنات الواقعة جنو الخلي .
كما تشم الخطة التركيز على تعزيز االستيطا في منطقـة" بنيـامين "وسـ الضـفة المحتلـة،بما فـي
ذلك مستوطنات" آدم" "،معالي مخماش" "،بيت حورو " "،كوخا

يعقو " "،موديعين عيليت"،

"متتياهو" "،بيت أريي " "،عوفريم" "،مافو حورو " "،حشموناييم "و"كفر حورانيم".
باإلضافة إلى المناطق المحاذية للطريق رقم ) (5المتاخمـة للخـ األخضـر فـي المسـتوطنات التاليـة :
"أريئيـ " "،كريـات نيتـافيم" "،بـروخين" "،عـالي زهـا " "،بركـا " "،عيـتس أفـرايم" "،إلكانـا"،
"شاعري تكفا" "،أورانيت" "،ألفي منشي " "،تسوفيم "و"سلعيت".

مبادرة أوروبية – عربية إلحياء" عملية السالم"
تحاول مجموعة مؤلفة من أربع دول ،هي فرنسا وألمانيا ومصر واألرد  ،إحياء" عملية السـالم "
بـين إسـرايي والفلسـطينيين ،علمـا أ ريـيس الحاومـة  ،بنيـامين نتنيـاهو ،دفـن" عمليـة السـالم "خـالل

سنوات حام طوال العقد الماضي ،بعد أ خرق اتفاقيات مع الفلسطينيين وأطلق تصريحات رافضـة
لقيـام دولـة فلسـطينية وكثّـ
إسـرايي

االسـتيطا وطـر مخطـ ضـم منـاطق واسـعة فـي الضـفة الغربيـة إلـى

ونقـ موقـع" والـال"،عـن دبلوماسـيين أوروبيـين ومسـؤولين إسـراييليين" رفيعـي المسـتوى"،

قـولهم إ مجموعـة الـدول العربيـة واألوروبيـة هـذ تحـاول إقنـاع الجـانبين بالموافقـة علـى مقتـر لتنفيـذ
"سلسلة خطوات بناء الثقة" ،من أج تحسين األجواء بينهما إلى حين تبلور إدارة الـرييس األميركـي،
جو بايد  ،سياستها حيال الصراع اإلسراييلي – الفلسطيني.
ووفقا لـ"والال" ،فن مبـادرة الـدول األربـع هـي" المجهـود النشـ الوحيـد الجـاري حاليـا مـن أجـ تـذويب
الجمود في عملية السالم ".وقـال الدبلوماسـيو األوروبيـو إ إسـرايي والفلسـطينيين" يتحفظـو مـن
تنفيـذ هـذ الخطـوات مـن دو تـدخ إدارة بايـد فـي هـذ الخطـوة ".لكـن هـذ المبـادرة تـأتي فـي وقـت
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تجـري فيـ انتخابـات عامـة فـي إسـرايي  ،يسـعى نتنيـاهو جاهـدا للفـوز فيهـا وتشـاي حاومـة يمينيـة
أخرى ،ومن أج ذلك تحال

مع غالة اليمين المتطر والفاشـي .وفـي هـذ األجـواء ،يتنـافس أحـ از

اليمين في إطالق التصريحات وتبني مواق

معادية للفلسطينيين .كما أ من يعتبر منافسا لنتنيـاهو،

رييس حز " أم جديد غدعو ساعر ،أكثر يمينية من نتنياهو ويصر برفض قيام دولة فلسطينية،
وهو الموق

الغالب في الشارع اإلسراييلي.

وتـابع" والـال "أ مبـادرة الـدول األربـع انطلقـت قبـ سـنة ،فـي أعقـا اجتمـاع وزراء خارجيتهـا علـى
هام

مؤتمر األمن في ميونيخ ،في محاولة لفتح حـوار مـع الفلسـطينيين بعـد طـر الـرييس األميركـي

السابق ،دونالد ترامب ،خطة" صفقة القـر ".وفـي األشـهر التاليـة ،التقـى وزراء الخارجيـة عـدة مـرات
من أج تنسيق مواق

بما يتعلق بمخط الضم اإلسراييلي ،الذي لم يخر إلى حيز التنفيذ.

والتقـى وزراء خارجيـة الـدول األربـع فـي القـاهرة ،الشـهر الماضـي وحـاولوا إحضـار وزيـر الخارجيـة
اإلسراييلي ،غـابي أشـانازي ،ووزيـر الخارجيـة الفلسـطيني ،ريـا

المـالكي ،إلـى هـذا االجتمـاع ،لكـن

األجـواء السياسـية فـي إسـرايي  ،وقيـود فيـروس كورونـا ،جعلـت مشـاركة كهـذ مسـتحيلة واسـتعر
وزراء خارجيـة الـدول األربعـة ،خـالل لقـايهم مـع مـدير عـام و ازرة الخارجيـة اإلسـراييلية ،ألـو أوشـفيز،
األسبوع الماضي ،مقترحا لخطوات لبناء الثقة التي بنماا إسرايي تنفيذها تجا الفلسطينيين ،بحسب
"والال ".وشملت هذ الخطوات نق لقاحات مضادة لكورونا للطواقم الطبيـة الفلسـطينية ،وقـ

حسابات أسرى فلسطينيين في البنو  ،وتسليم جثامين شهداء فلسطينيين محتجزة في إسرايي .

تجميـد

والخطـوة األبـرز التـي اقترحهـا وزراء الخارجيـة األربعـة هـي أ تجمـد إسـرايي أعمـال بنـاء جديـدة فـي
المسـتوطنات ،فـي الضـفة الغربيـة والقـدس الشـرقية ،وبينهـا إقامـة مسـتوطنة" غفعـات همتـوس "فـي
جنو القدس المحتلة والتي من شأنها قطع التواص الجغرافي الفلسطيني بين القدس وبـين بيـت لحـم
وجنو الضفة الغربية .ولفت" والال "إلى أ تجميد البناء االستيطاني هو" موضوع حساس فـي فتـرة
عادية ،ويصبح حساسا أكثر في فترة االنتخابات" وفـي مـوازاة ذلـك ،اجتمـع قناصـ الـدول األربـع فـي
القـدس ورام هللا مـع المـالكي ،واستعرضـوا أمامـ خطـوات بنماـا السـلطة الفلسـطينية تنفيـذها ،وبينهـا
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تعزيز التعاو مع إسرايي في موضوع ماافحة كورونا وعقد مـؤتمر مشـتر للشـؤو المدنيـة لمناقشـة
الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واعتبر"والال"أ "الخطوة األكثر أهمية "التي اقترحها الدبلوماسيو األوروبيو على الفلسطينيين هي
أ " ينفذوا إصالحات في دفع المخصصات لألسرى الفلسطينيين "في السجو اإلسراييلية.

واقتر وزراء الخارجية األربعة حضور أشانازي والمالكي إلى باريس ،فـي آذار المقبـ  ،وعقـد لقـاءين
منفصلين معهما.
وأكـد الدبلوماسـيو األوروبيـو أ إسـرايي رفضـت معظـم الخطـوات التـي اقترحوهـا .وقـال أوشـفيز
لوزراء خارجية الدول االربـع إنـ فـوجئ مـن رؤيـة كيـف أ هـذ المجموعـة التـي تشـالت قبـ سـنة مـن
أج تهديـة الفلسـطينيين تحولـت إلـى مجموعـة تضـع مطالـب أمـام إسـرايي .وأضـا

أنـ " عنـدما أرى

هذا التطور ،فنن يلزمني بنعادة التفكير حول ما غذا كما معتمين بالمشاركة في ذلك".
وقال أوشفيز لـوزراء الخارجيـة األربعـة إنـ لـيس بنماـا دولهـم تجاهـ وجـود إدارة أميركيـة جديـدة وأ
ينبغي أخذها بالحسبا  ،ورد الوزراء أ هد

مبادرتهم مساعدة إدارة بايد بتحريك" عملية السالم ".

وقال الدبلوماسيو األوروبيو إ المالكي عبر أ استعداد للمشاركة في اجتماع في باريس ودراسة
مقترحاتهم بشأ خطوات تنفذها السلطة الفلسطينية ،وشدد في الوقت نفس أ المبادرة يجب أ تكو
منسقة مع إدارة بايد .
القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي
أعلنت و ازرة الخارجية األميركية،أ وضع مدينة القدس يخضع لمفاوضات الح النهايي ،و كانت
إدارة الـرييس ت ارمـب قـد اعترفـت بالقـدس"عاصـمة موحـدة إلسـرايي " جـاء ذلـك فـي مـوجز صـحافي
للمتحدث باسم الو ازرة ،نيد برايس الذي قـال":القـدس تخضـع لمفاوضـات الحـ النهايي،وهـذا الموقـ
لـم يتغيـر" كمـا شـدد علـى أ عـودة المسـاعدات األميركيـة إلـى الفلسـطينيين"مرهونـة بتوافقهـا مـع قـيم

واشنطن ومع المصالح األميركية" ونعتقـد أنـ مـن الضـروري تجنـب اإلجـراءات األحاديـة التـي تغـذي
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الجهود المبذولة لدفع ح الدولتين،بما في ذلك الضم والبناء االستيطاني والهدم ودفـع

مرتبات" لإلرهابيين وسياسة التحريض".
وفـي  6كـانو األول ، 2017اعتـر ت ارمـب بالقـدس" عاصـمة موحـدة "إلسـرايي  ،وفـي  3آ /مـن
العام التالي ،أعلنت إدارت قطع ك المساعدات لوكالة األونروا وكا المبعوث األميركـي لـدى األمـم
المتحـدة ،ريتشـارد ميلـز ،قـد قـال أمـام مجلـس األمـن ،إ إدارة بايـد سـتعيد تفعيـ المسـاعدات التـي
وج إدارت لـ"استعادة التواصـ األميركـي
علقتها إدارة الرييس السابق للفلسطينيين وأضا أ بايد ّ
الموثـوق "مـع فلسـطين وإسـرايي  ،بمـا يشـم إحيـاء العالقـات مـع القيـادة والشـعب الفلسـطينيين التـي
ضـمرت فـي عهـد ترامب وأوضـح أ الجهـود تلـك ستشـم أيضـا اسـتعادة المسـاعدات اإلنسـانية
لفلسطين.

فتح معبر رفح
مسمى "في
بالتوازي مع حوارات القاهرةّ ،
قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح" ألج غير ّ

طعـة
بادرة حسن نية لتشـجيع الحـوار الـوطني الفلسـطيني ،وذلـك بعـد نحـو عـام مـن تشـغيل بصـورة متق ّ

واستثناييا أليام فق وبينما نقلت مصادر أ االتحاد األوروبي بات يشتر عودة عناصر السلطة إلى
العم على المعابر ،قالت مصادر في فتح إ هنا حديثا عن عودة العمـ علـى معبـر رفـح بــاتفاقية
المعـابر 2005مـع وجـود المـراقبين األوروبيـين( اإليطـاليين) ،مـن دو أ تعطـي تفاصـي أخـرى

لكن المصادر المصرية تقول إ المعبر سياو من وساي الضغ المصرية على الفصاي من أج
إكمــال المســار السياســي وإج ـراء انتخابــات جديــدة ...لالنخ ـ ار

فــي مفاوضــات ســالم مــع

اإلسراييليين،علما بأ تنسيقا يجري مـع اإلسـراييليين عبـر المخـابرات المصـرية لبـدء المفاوضـات بعـد
مستقرة.
انتخابات الكنيست،ورّبما قب االنتخابات الفلسطينية في حال تشاي حاومة إسراييلية
ّ
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سياسات إدارة بايدن المتوقعة تجاه إسرائيل
السـفيراألميركي السـابق لـدى إسـرايي  ،دا شـابيرو ،الـذي شـغ منصـب السـفير األميركـي خـالل
والية ب ار أوباما ،والذي يعم حاليا باحثا في مركـز األمـن القـومي التـابع لجامعـة تـ أبيـب ،توقـع أ
يواصـ بايــد

طــر حـ الــدولتين لتســوية الصـراع كخيــار إســتراتيجي وفــق معادلــة" دولتــا

لشعبين"،مستبعدا في الوقت نفس تعيين مبعوث خا

عبر عن تفهم
للبيت األبيض لهذا الشأ كما ّ

اإلدارة األميركيـة الجديـدة" ألهميـة الهجمـات التـي تنفـذها إسـرايي فـي سـورية" ،مشـددا علـى أ
التوقعات األميركية تشير إلى أن "أمام إي ار أق من ستة أشهر لتطويرسال نووي".
وفسر ذلك بأ " بايد حـر
ّ

فـي أيامـ األولـى فـي المنصـب علـى التركيـز علـى القضـايا األكثـر

إلحاحا بالنسبة ل  ،وهي ترتيب العالقات مع الحلفاء الـذين سـيواجهو -إلـى جانـب الواليـات المتحـدة -
التهديدات الروسية والصينية ال دور إلسرايي في ذلك هذا ال يعني أنها ليست مهمة" وللتأكيد على
موقـع إسـرايي علـى جـدول أعمـال اإلدارة الجديـدة ،قـال شـابيرو" :أصـر بايـد علـى أ يتحـدث وزيـر
الخارجيـة األميركـي مـع تظيـر اإلسـراييلي وأ يتحـدث وزيـر الـدفاع األميركـي مـع نظيـر اإلسـراييلي .
وهو يحاول تعزيز العالقات".

قنبلة نووية إيرانية خالل أشهر قليلة
وحول المل

اإليراني قال شابيرو :بايد يرى النظام اإلي ارنـي كنظـام خطيـر يسـعى المـتال أسـلحة

نوويـة وتوسـيع نظـاق نفـوذ علـى خاليـا إرهابيـة .وبعـد أ انسـحب( الـرييس األميركـي السـابق )ت ارمـب
من االتفاق وبدأت إي ار تنتهك التزاماتها  -هي اآل علـى بعـد حـوالي أربعـة أشـهر مـن تطـوير أسـلحة
نووية .هذا هو الواقع".
وأضا  " :نحن نعلم مدى أهمية قيام إسرايي بمهاجمـة فـي سـورية" ،وتـابع" :بايـد لـيس فـي عجلـة
من أمر  ،إن يضغ على اإليرانيين .هنا خالفات بين إسرايي والواليات المتحدة بشأ مسألة ما إذا
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كا من الصوا العودة إلـى االتفـاق النـووي .أوضـح بايـد أنـ يريـد التوصـ إلـى اتفـاق طويـ األمـد

يتضمن رقابة أقوى مما كانت علي في االتفاق السابق لمنع إي ار من الوصول إلى قنبلة نووية".

وبشأ القضية الفلسطينية ،قال شابيرو إ بايد ملتزم بح الدولتين وشدد على أن " بايد يعتقد

أ الرؤية السابقة هي الصحيحة ،لكن ال يرى فرصة لدفع المفاوضات بمشاركة القادة الحاليين الذين
فشلوا في المفاوضات السابقة في ظ انعدام الثقة بين الطرفين".
وأضا " في أريـي ،لـن يعـين بايـد مبعوثـا خاصـا للتعامـ مـع إسـرايي والفلسـطينيين ،لكنـ سـيحاول
الحفـاظ علـى إماانيـة التوصـ إلـى حـ يتـرجم بمعادلـة‘ دولتـا لشـعبين ‘.أي أنـ سيشـجع إسـرايي

والفلسطينيين على اتخاذ خطوات إيجابية مث التعاو والتنسيق األمني ،ومن ناحية أخرى عدم اتخاذ

خطـوات سـلبية مثـ توسـيع البنـاء فـي المسـتوطنات ،وتقـديم رواتـب لألسـرى الفلسـطينيين( وصـفهم

باإلرهابيين )وغير ذلك .وسيحاول حشد الدول العربية التي بدأت تطبيع العالقات مع إسرايي في هذا
السياق".
وقال شابيرو إ " بايد ملتـزم بـأمن إسـرايي وكـا يعتبـر حتـى السـناتور األقـوى الـداعم لهـا .ويـرى أ
الواليـات المتحـدة تـدافع عـن شـرعية إسـرايي دوليـا ،سـواء فـي األمـم المتحـدة أو فـي محـاكم الهـاي
(المحامـة الدوليـة) وفـي مواجهـة أنشـطة" BDSو العالقـات األمنيـة الوثيقـة بـين البلـدين ستسـتمر .

وأوضـح أ " بايـد يـدعم اتفاقيـات التطبيـع مـع الـدول العربيـة .ومـن الجيـد للواليـات المتحـدة أ تـرى
إيـ ار ديناميايـة جديـدة( للعالقـات والتحالفـات فـي المنطقـة ") وأضـا

أ " التحالفـات الجديـدة تمـنح

إي ار فرصا أق إلثارة الخالفات بين جيرانها كما أنها تخلق فرصا للواليات المتحدة للتراجع عن قيادة
المشهد في الشرق األوس في حين تحافظ على موق

الداعم( لحلفايها) ،وقد قال( بايد )بالفع إن

سيحاول تعميق العالقات الحالية( بين إسرايي ودول خليجيـة )وتوسـيع التطبيـع مـع ُعمـا والسـعودية
والكويت وغيرها".
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