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 الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

اختتمت الفصائل الفلسطينية، اجتماعاتها في القاهرة بمشاركة رئاسة المجلس الوطني لمنظمة       
-61التحرير الفلسطينية، ولجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية؛ وناقش المجتمعون على مدار يومين 

ري، القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء اإلنتخابات آذار الجا 61
، 0206كانون الثاني  61التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، استنادا للمرسوم الرئاسي الصادر في 

ي الوطني وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم اإلتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراط
الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة؛ واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة االنتخابات المركزية حول 
سير اإلعداد لإلنتخابات التشريعية، واإلتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية 

وقدمت رئاسة المجلس الوطني اإلنتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني. 
تقريرا تفصيليا حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، وناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس 
الوطني الجديد وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل 

اعتبار مؤتمر األمناء العامين في حالة الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني؛ واتفق المجتمعون على 
انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه، مؤكدين على وحدة األراضي الفلسطينية قانونيا وسياسيا، وعلى 
ضرورة أن تجري االنتخابات المقبلة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي ألي إجراءات قد 

المشاركون استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية  تعيق االنتخابات خاصة بالقدس؛ وأكد
الشاملة، وتفعيلها وفقا لبيان لقاء األمناء العامين األخير؛ ووقعت الفصائل المشاركة في اإلنتخابات 
الفلسطينية على ميثاق شرف أكدوا خالله حرصهم على سير العملية اإلنتخابية بكافة مراحلها بشفافية 

يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة  ونزاهة، وأن
العامة وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع اإللتزام بالقانون اإلنتخابي واألنظمة والتعليمات 

 الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية االنتخابية.
    

 "ميثاق شرف"  
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ينص على احترام نتائج االنتخابات "ميثاق شرف"؛ ووقعت الفصائل المشاركة في حوارات القاهرة 
التشريعية النهائية الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية، أو محكمة قضايا االنتخابات؛ واالحتكام 

والمراقبين العرب  واحترام دور لجنة االنتخابات المركزية 0221لسنة  6لقانون االنتخابات المعدل رقم 
 والدوليين، وعدم االحتكام للسالح أو العنف.

 
 تهديد "إسرائيلي" 

أمين سر اللجنة المركزية لحركة )فتح(، جبريل الرجوب، قال: "إن الرئيس عباس، تعرض       
لتهديدات إسرائيلية، بوقف العملية االنتخابية وعدم إجرائها"، ُمشيرًا في ذات الوقت إلى أّن قرار 
االنتخابات استراتيجي؛ وأضاف: "مستمرون في العملية االنتخابية، وال تغير على الجدول الزمني 
واآلليات المتفق عليها"، ُمردفًا: "على الكل أّن يتحدث بروح إيجابية لخلق جو إيجابي، واالستمرار في 

كن أساس،لن تنجح هذا المناخ؛ فشعبنا يستحق منا األفضل"؛ وتابع: "دون اتفاق فتحاوي حمساوي كر 
ال المرحلة األولى وال المرحلة األخيرة من االنتخابات"،  ُمعتبرًا أّن وثيقة الوفاق الوطني وبيان األمناء 
العامين، بمثابة  األرضية المشتركة التي ُتوحد كل الفلسطينيين؛ وأضاف: "نحن متوافقون على 

العملية الديمقراطية، جزء باالنتخابات وجزء مجموعة من المبادئ، أهمها إعادة بناء المنظمة من خالل 
بالتوافق بين الجميع"؛ و"ال بد من مراجعة عالقة المنظمة مع السلطة مستقباًل، فالسلطة ليست بدياًل 
وال موازًيا للمنظمة، بل هي جزء من مكوناتها، وتخضع لمجلسها الوطني"؛وختم بالقول: "إّن األمناء 

ظام السياسي،لكنهم ليسوا بدياًل للمنظمة التي تعد صاحبة الوالية في العامين هم جزء من مكونات الن
 المفهوم الوطني". 

  
  

 42انتخابات الكنيست ال

؛ كما كان مقررا وهي  0206-2-02للمرة؛ يوم الثالثاء  02جرت االنتخابات للكنيست الـ    
صندوقا، وبلغ  62921االنتخابات الرابعة في غضون أقل من عامين، وبلغ عدد صناديق االقتراع 

ناخبا مقارنة باالنتخابات  602509صاحب حق اقتراع، بزيادة قدرها  1115252عدد الناخبين 
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ة؛ لكن قرابة نصف مليون شخص غير متواجدين بشكل دائم في البالد وبينهم متوفين. وحسب السابق
مركز اقتراع منتظم، منها  60601بيانات نشرتها لجنة االنتخابات اإلسرائيلية؛ تجرى االنتخابات في 

 مركز 16مركز اقتراع في المساكن المحمية ودور رعاية المسنين، و  121سهلة الوصول، و  2111
مركز اقتراع كورونا،  11مركز اقتراع في المستشفيات، باإلضافة إلى  229اقتراع في السجون، و 

مراكز اقتراع  229أربعة مراكز اقتراع في فنادق كورونا؛وفي إطار االنتخابات في ظل كورونا، أقيمت 
ركز م 62921منطقة، وفي المجموع هناك  222مركز اقتراع للمرضى في  220منطقة، و 222في 

 اقتراع في جميع أنحاء الكيان. 
بعد إغالق صناديق االقتراع؛  02وبلغت النسبة العامة للمشاركة في إنتخابات الكنيست الـ    

% مقارنة باالنتخابات األخيرة؛ في حين وصل عدد األشخاص الذين أدلوا 2.2%، وهي أقل بـ11.0
ناخبا؛ بينما بلغت نسبة التصويت في المجتمع العربي  111ألفا و 202مليون و 2بأصواتهم إلى 

12% . 
   أبرز المعلومات المتعلقة باالنتخابات:واألرقام اآلتية تسلط الضوء على      

مركز  151ألفا و 62ألف إسرائيلي يحق لهم التصويت في االنتخابات، عبر  115ستة ماليين و -
 مكاتب دبلوماسية في الخارج. 622اقتراع باألراضي المحتلة، و

 اب حق االقتراع.ألف من أصح 122يقيم خارج الكيان نحو  -
مقعدا، إال أن استطالعات  602قائمة تنافس للحصول على عضوية في الكنيست المكون من  29 -

 قائمة فقط يمكنها تخطي نسبة الحسم. 62الرأي تشير إلى أن 
 %  منهم من المتدينين. 66% من الناخبين )يهود(،  15 -
 العرب.%  من المسيحيين غير  1%  من الناخبين )عرب(، و 61 -

وتجرى االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية مرة كل أربع سنوات، لكن يمكن للكنيست أو رئيس الحكومة 
عمليات انتخابية متتالية  2اتخاذ القرار بإجرائها في وقت مبكر، وشهد االحتالل ألول مرة في تاريخه 

 في غضون عامين.
تخابات المركزية، فقد حصل حزب الليكود على وبحسب النتائج المرحلية الصادرة عن لجنة االن     
 5مقاعد، و"كاحول الفان"  1مقاعد، و"يهدوت هتوراة"  9مقعدا، وشاس  61مقعدا، و"يش عتيد"  22



 
03/30/0301  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(100رقم )   
 

 
 

6 
 

 1مقاعد، والقائمة المشتركة  1مقاعد، و"يسرائيل بيتنو"  1مقاعد، و"يمينا"  1مقاعد، وحزب العمل 
 2مقاعد، والقائمة الموحدة  1مقاعد، و"ميرتس"  1تكفا حداشا" مقاعد، و" 1مقاعد، والصهيونية الدينية 

مقاعد؛  ويتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى تشكيل حكومة يمينية ضيقة برئاسة نتنياهو؛و"في أسوأ 
 األحوال يمكن الذهاب إلى انتخابات خامسة،ويستطيع نتنياهو بعدها تشكيل حكومة مريحة".

لنتنياهو صعد بشكل قوي،بعد أن استطاع األخير بحنكته السياسية  وواضح أن "اليمين الموالي     
وخبرته الطويلة باالنتخابات في تقزيم األحزاب اليمينية المعارضة له، ورفع أسهم أحزاب المركز، األمر 

 الذي أعاد الصراع إلى جذوره الحقيقية بين نتنياهو كممثل لليمين والبيد كممثل للمركز والوسط.
 

 نتخابات الخامسة للكنيست لي  مستععداسيناريو اال 
رجحت صحيفة "هآرتس" العبرية، التوجه لخوض جولة انتخابات جديدة؛ هي الخامسة خالل       

؛ وذكرت الصحيفة أن 02عامين، مؤكدة أن "إسرائيل" ما زالت "عالقة" بعد انتخابات الكنيست الـ 
أن إسرائيل عالقة، وال يمكن ألي معسكر أن يعلن  "األمر الواضح الوحيد الناشئ عن النتائج  االولية،

 النصر، واحتمال أن تكون انتخابات خامسة لم يشطب عن جدول األعمال".
فلم تسفر جولة االنتخابات الرابعة للكنيست، عن أي جديد تقريبا؛ وإلى جانب أن رئيس الحكومة      

مع شركائه الحريديين وتحالف الصهيونية اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يحصل على أغلبية سوية 
والدينية، فإنه ال يحصل على أغلبية كهذه حتى لو انضم إلى معسكره حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت 
؛وخالل الجوالت االنتخابية األربع في السنتين األخيرتين، كررت أحزاب يمينية رفضها المشاركة في 

دور ليبرمان وحزب "يمينا"، واآلن حزب غدعون ساعر؛ ويحاول حكومة يشكلها نتنياهو، مثل حزب أفيغ
عضو كنيست أو أكثر يدعمون حكومته؛وهذا  16نتنياهو اآلن شق هذا الحزب لكي تصبح لديه أغلبية 

الوضع هو نتيجة لالستقطاب الكبير في مجتمع العدو، بين العلمانيين والمتدينين وخاصة الحريديين، 
ال يعملون وال يسهمون في االقتصاد، وإغالقات كورونا لم تسري عليهم ولو الذين، برأي العلمانية، 

لساعة واحدة؛ واالستقطاب واسع بين اليهود األشكناز، الذين ينتمون بغالبيتهم إلى المعسكر المناوئ 
 لنتنياهو، وبين اليهود الشرقيين الذين ينتمون بغالبيتهم لمعسكر نتنياهو؛ كذلك فإن االستقطاب ما زال
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واسعا جدا بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، بسبب ممارسات الحكومة والتمييز ضد المواطنين 
 العرب، التي صّعدها نتنياهو خصوصا.

إلى جانب ذلك، ال يبدو أن المعسكر المناوئ لنتنياهو قادر على تشكيل حكومة، حتى لو تخلى حزب 
نتنياهو وانضم إلى المعسكر اآلخر. ويبدو أن القائمة "يمينا" عن المشاركة في حكومة يمينية برئاسة 

المشتركة وحزب ميرتس على األقل لن يشاركا في حكومة يشكلها المعسكر المناوئ لنتنياهو ألنها 
 ستضم أحزاب ساعر وبينيت وليبرمان اليمينية.

في هذه الحالة  كذلك فإن تشكيل حكومة وحدة قومية ليس واردا في ظل حالة التنافر الحالية، ألنه   
ستخرق جميع األحزاب في المعسكر المناوئ لنتنياهو، وخاصة حزب ساعر اليميني، تعهداتها لناخبيها 

 بعدم المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو وبالسعي إلى إسقاط حكمه.
ويستبعد أيضا أن يوافق نتنياهو والليكود على الحصول على دعم خارجي كالذي يجري الحديث عنه، 

جانب القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس. كما أن جميع األحزاب في معسكر نتنياهو  من
 ترفض إمكانية كهذه.

ورافقت الجوالت االنتخابية األربع في السنتين األخيرتين التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو وتقديم     
وخيانة األمانة؛والمسالة الملحة بالنسبة الئحة اتهام بمخالفات فساد خطيرة، تشمل الرشوة واالحتيال 

لنتنياهو في حال شكل حكومة هي إلغاء محاكمته أو تعليقها لسنوات؛ ومن أجل تحقيق ذلك قد يقدم 
على خطوات غير مألوفة، مثل سن قانون يمنع محاكمته أو إقالة المستشار القضائي للحكومة، 

االتهام، بحسب تقديرات خبراء قانونيين؛ لكن ليس أفيحاي مندلبليت، وتعيين آخر يقوم بإلغاء الئحة 
 واضحا كيف ستؤثر خطوة كهذه على استقرار حكومته.

عضو كنيست، فإن الخيار  16وفي حال تبين أن النتائج النهائية لالنتخابات ال تمنح نتنياهو أغلبية 
تغير توازن القوى المتبقي هو التوجه إلى جولة انتخابات خامسة للكنيست، ال يتوقع حاليا أنها س

 والورطة السياسية العالقة بها المؤسسة السياسية لكيان العدو.
 

 مسار التطبيع
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"آفي سمحون"، رئيس المجلس االقتصادي في ديوان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، أكد أن      
بالده واإلمارات تدرسان تدشين عدد من مشاريع البنى التحتية الكبيرة ذات الطابع االستراتيجي، على 

كة الحديد يربط اإلمارات بميناء حيفا على البحر المتوسط؛وأوضح أن خط الس خط سكة حديدرأسها 
الذي تعتزم إسرائيل واإلمارات دراسته لتدشينه يفترض أن يمر في كل من األردن والسعودية، مشيرا إلى 
أن ما يزيد من فرص تنفيذ هذا المشروع، أن معظم هذا خط السكك الحديدية قائم حاليا، وينقصه فقط 

وع سيسمح بنقل البضائع من كلم متر في األردن فقط؛ وأفاد بأن إنجاز هذا المشر  222-022تدشين 
 60إسرائيل إلى اإلمارات في غضون يوم أو يومين، وذلك بخالف النقل عبر الحاويات الذي يستغرق 

يوما من خالل قناة السويس؛ ويسمح بنقل المنتجات الزراعية الطازجة، وهي المنتجات التي تفتقدها 
يات المتحدة مهتمة بإنجاز مثل هذه اإلمارات بسبب الظروف المناخية هناك، الفتا إلى أن الوال

المشاريع، ألنه يمنح جميع دول المنطقة عوائد اقتصادية واضحة، ويسمح بتعزيز األردن، بدعوى أن 
 االقتصاد األردني هو األكثر احتياجا للمساعدة االقتصادية.

ظبي األول" ، أن شركة غلوبس اإلسرائيلية وقعت على اتفاق مع "بنك أبو موقع "غلوب "أفاد      
(FAB لتوفير نظام إدارة العمال الذي تمتلكه؛ ونظام شركة غلوبس يدمج بين تجربة المستخدم مع ،)

التكنلوجيا بهدف الربط بين العمال ألفضل الفرص بالنسبة لهم في الشركة بالوقت الفعلي؛ ويعتبر"بنك 
 م،أبو ظبي" أكبر بنوك االمارات واحد أكبر المؤسسات المالية في العال

اتفق الجانبان رجال أعمال مغاربة يوقعون اتفاقية تطبيع اقتصادية مع االحتالل؛ و  ومن جهة أخرى     
في إطار االتفاقية على "إنشاء مجلس أعمال ثنائي من أجل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في تل 

استراتيجية بين رجال األعمال أبيب والرباط"؛ وأعلنت وكالة األنباء المغربية، عن توقيع اتفاقية شراكة 
المغاربة ونظرائهم في إسرائيل، لتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية؛ ولفتت الوكالة المغربية الرسمية 
إلى أن االتفاقية جرى توقيعها من رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب شكيب لعلج، ورئيس هيئة 

تومر ورئيس اتخاد غرفة التجارة اإلسرائيلية يوريل لين، وأن المشغلين وأرباب األعمال اإلسرائيلية رون 
 "الشراكة بين الجانبين تهدف إلى إقامة حوار مفتوح ودائم )..(".

، عن اتفاق بينهما في المجال الطبي، والذي سيكون من خالل أكبر العحرينأعلنت إسرائيل و    
أكبر المراكز الطبية في إسرائيل ومستشفى  المجمعات الطبّية؛ وسيكون التعاون بين مركز شيبا الطبي
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السلمانية أكبر مجمع طبي في البحرين؛ ويشمل االتفاق تبادل التعاون في المجاالت الطبية، إلى جانب 
 ما يتعلق بالبحوث واالبتكار والتدريبات من طواقم مشتركة.

بين شركات ” سرية“كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع تونسي عن مبادالت تجارية  تون وفي     
التي تحظى ” الكسكسي“تونسية وشركات إسرائيلية، مشيرا إلى أن الشركات التونسية تصدر أساسا مادة 

بإقبال واسع في دولة االحتالل، وتستفيد من غياب إطار تشريعي يجرم العالقات التجارية مع 
نحو ألف طن من مادة االحتالل؛ ويؤكد التحقيق أن شركة رندة وهي شركة غذائية، تصدر سنويا 

الكسكسي إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنها تتعامل مع عدة شركات تونسية منذ عشر سنوات؛ ويتم تصدير 
، وهو ”أسدود“الفرنسي وصوال إلى ميناء ” مرسيليا“في تونس عبر ميناء ” رادس“الشحنات من ميناء 

في فرنسا ” سوديك“أسست شركة أحد أهم مينائي شحن في إسرائيل، ويضيف التحقيق أن شركة رنده؛ 
لتكون وسيطا للتصدير إلى إسرائيل، في محاولة للتمويه حول وجهة الحاويات التي ترسلها شركة 

تأكيده وجود منتجات تونسية عدة في السوق ” رندة“ونقل الموقع عن عدنان حميدة مدير شركة ”. رندة“
 ”.فلسطينية أو عربيةإذ يمكن تمرير أي منتوج تونسي عبر شركات “اإلسرائيلية 

  
 مؤتمر دولي يدعم قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

عقد مؤتمر دولي بعنوان "تعزيزالمساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب واالنتهاكات الجسيمة ..      
ار الغرفة لتمهيدية فلسطين نموذجًا"؛ ورحب المؤتمر بقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات وقر 

والذي  0222باالختصاص المكاني الذي يدعم ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري 
، 6911يمثل رصيدا إضافيا مهمًا لحماية حق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه المحتلة في حزيران 

بامتياز لتطبيق قرارات الشرعية  والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية، وقضية عدالة
الدولية؛ كما أوصى المؤتمرون في ختام أعمال المؤتمر المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، بالتأكيد 
على أن الصراع العربي مع سلطة االحتالل ال ينتهي بتسويات أو ترضية مالية أو معنوية على نحو ما 

في مواجهة االحتالل هو السبيل األول الذي يضع  طرحته مبادرات مشبوهة، وأن االصطفاف الوطني
 المجتمع العربي والدولي أمام مسؤولياته نحو القضية الفلسطينية.
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ونوهوا إلى أهمية التأكيد على أن أي خطوات فردية من الدول الكبرى تخالف قرارات الشرعية     
رها في غير أصحاب القضية، الدولية ال قيمة لها على المستوى الدولي، بصرف النظر عن مدى تأثي

على غرار قرار الواليات المتحدة األميركية باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، والتأكيد على 
أن والية المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للوالية القضائية الجنائية الوطنية، مع أهمية أن تمارس 

 ين عن ارتكاب الجرائم الدولية.الدول اختصاصها الجنائي على األشخاص المسؤول
ودعا إلى البناء على الجهود السابقة للمجتمع المدني العربي والفلسطيني في إعداد ملفات قضايا      

ضد مجرمي الحرب من سلطات االحتالل، والعمل على تالفي أي أخطاء قد ارتكبت في هذا الصدد، 
أجل دعم وتعزيز حماية المحكمة الجنائية الدولية وبذل الجهود لحث الدول العربية والدول الحليفة من 

وقضاتها من حمالت التهديد والترهيب من جانب سلطة االحتالل والدول الحليفة لها. وكذلك حث 
المجتمع الدولي لمواجهة محاوالت تسيس أعمال وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية واالضعاف 

 استقالليتها.
ر يومين، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، وبالتعاون مع ونظم المؤتمر، على مدا      

كل من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق االنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق 
مشاركا ممثلين لنخبة من السياسيين، والقضاة، والخبراء العرب والفلسطينيين 12اإلنسان،بمشاركة 

قانون الدولي والجنائي، وأكاديميين في العلوم السياسية وجهات رسمية من "وزارة والدوليين في ال
الخارجية والمغتربين"، وتمثيل عن جامعة الدول العربية، واتحاد المحامين العرب، ومنظمات غير 
حكومية مصرية وعربية، وقيادات لمنظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق اإلنسان، وإعالميين، 

ى مشاركات افتراضية عن بعد بسبب تعذر حضور مشاركة البعض نظرا للظروف العالمية إضافة إل
 التي فرضتها جائحة كورونا.

 
 مؤتمر لمواجهة حركة مقاطعة إسرائيل ووقف تمويلها

قال كاتب إسرائيلي إن "حركة المقاطعة العالمية إلسرائيل تشبه إلى حد كبير أحد أشكال "الحرب       
 خالل انتهاج أساليب التحريض، وتعزيز منظمات المقاطعة حول العالم"؛الصامتة"، من 
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وأضاف تسفيكا كالين في تقريره بصحيفة مكور ريشون، أن "القلق الذي تسببه حركة المقاطعة 
إلسرائيل دفع عددا من المنظمات اإلسرائيلية لتنظيم مؤتمر علمي لبحث الظاهرة، بمشاركة عدد من 

، من بينهم البروفيسور غيرالد شتاينبرغ رئيس معهد أبحاث المنظمات غير الخبراء اإلسرائيليين
الحكومية، وماركوس شيف المدير العام لمعهد إمباكت، والجنرال يوسي كوبرفاسر، باحث أول في 
مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة، وياريف أوبنهايمر األمين العام السابق لمنظمة السالم 

أوبنهايمر أن "هناك فرقا جوهريا بين النقد المشروع لما يحدث في األراضي الفلسطينية  اآلن"؛ ونقل عن
المحتلة من ممارسات عسكرية إسرائيلية، وتوجيه النقد للفكرة الصهيونية بأكملها، وفي هذه الحالة 

ة بأنه يتطلب األمر قليال من الحكمة، ألن من يريد أن يتهم كل معارض لالحتالل لألراضي الفلسطيني
، فإنه سوف يخسر المعركة، وبالتالي فليست كل االنتقادات الموجهة BDSمن مؤيدي وأنصار حركة 
 لالحتالل معاداة للسامية".

أما البروفيسور شتاينبرغ، فقد "طالب الجهات الرسمية في إسرائيل بمراقبة المال الذي يصل     
إياه باألموال الكثيرة، التي تستخدم لتشويه سمعة  المنظمات العاملة مع حركة المقاطعة العالمية، واصفا

إسرائيل وصورتها حول العالم، "وهذه بالضبط ما يمكن أن نصفها بأنها الحرب الصامتة، ومن خاللها 
 يساهمون في بث الكراهية إلسرائيل من خالل ما ينشرونه من معلومات".

عالم العربي، بما في ذلك المناهج الباحث شيف قال: "نراجع الكتب المدرسية في جميع أنحاء ال
التعليمية الفلسطينية، ويمكن القول أنها تشكل مواد تحريضية، ومعادية للسامية، ومعادية إلسرائيل، 
حتى أن الكتب والمناهج المقررة في تركيا تعتبر الكتب الوحيدة التي تزداد سوءا تجاه إسرائيل، والالفت 

 مة من دول أوروبية".أن األموال التي تمول هذه الكتب قاد
وأضاف أن "اتساع نشاطات حركة المقاطعة تتطلب حماية اليهود خارج إسرائيل، ألنهم يتعرضون 
لشكل آخر من أشكال معاداة السامية، ولذلك يجب أن تؤخذ على محمل الجد، من أجل توفير حماية 

 اليهود الذين ال يتمتعون بالحماية التي توفرها إسرائيل داخلها".
رال كوبرفاسر زعم أن "الفلسطينيين وضمن انخراطهم في فعاليات حركة المقاطعة يسعون لخوض الجن

صراع إلخراج الصهيونية من العالم، وهذا هو المكان الذي تسعى إليه حركة المقاطعة أيضا، ويجب 
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أن يكون هدف إسرائيل واضحا، من خالل رؤية الصورة االستراتيجية، والقول لمن يدعم حركة 
 قاطعة بأن هذا الطريق لن يجلب السالم للمنطقة".الم

وأضاف أن "األوروبيين يتبرعون للفلسطينيين الذين يقدمون األموال للمسلحين، وعندما يعرف المجتمع 
الدولي ذلك، سيحصل تراجع في دعمهم، مع أن نشاط حركة المقاطعة أخذ انتشارا متزايدا ألن إسرائيل 

ما منح هذه الحركة لمزيد من التغلغل في أفكارها، رغم اتضاح أن هذه  غابت عن الحملة لفترة طويلة،
الحركة إنما يعتبرون معادين للصهيونية وللسامية، وهي تخوض كفاحًا لتخليد مقولة أن إسرائيل ليس 

 لها حق في الوجود".
  BDSحركة 
وتعمل حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب االستثمارات منها )المعروفة بـ      
BDS على تشجيع الشركات والحكومات واألفراد على مقاطعة االحتالل ؛وتنشط الحركة في عدة دول )

ى أصداء عربية وأجنبية، على الصعيد السياسي، واألكاديمي، والثقافي، والرياضي، ولها فعاليات تلق
واسعة، وشكلت إحراجا لالحتالل اإلسرائيلي في مناسبات عدة؛ وتعمل "من أجل تحقيق الحرية والعدالة 
والمساواة في فلسطين وصوال إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات"؛وكما 

ت الشعب الفلسطيني تعرف نفسها، "تتناول مطالب حركة مقاطعة إسرائيل طموح وحقوق كافة مكونا
إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى  6925التاريخية من فلسطينيي أراضي العام 

 االستيطاني اإلسرائيلي على مراحل".-المخيمات والشتات، والذي شرذمه االستعمار
 

 االستطالع المركز الفلسطيني للعحوث السياسية والمسحية 
مركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية )غير حكومي( في الفترة ما بين أجرى االستطالع ال     
رغم  -؛ وأفاد االستطالع إن "فتح" 0206-2-02آذار الجاري ونشرت نتائجه اليوم الثالثاء 69و 62

تواجه تحديًا بارزًا، وخاصة في قطاع غزة بسبب تنافسها المحتمل على األصوات مع قائمتين  -تقدمها
للقيادَيين المفصولين، دمحم دحالن وناصر القدوة؛ وأظهرت نتائج استطالع الرأي العام  مستقلتين

الفلسطيني، بخصوص االنتخابات التشريعية والرئاسية المقررة هذا العام، ارتفاعا في تأييد حركة "فتح"، 
 على حساب حركة "حماس".
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من حركة "فتح" لرئاسة الحكومة % من المستطلعة آرائهم، إنها ترشح شخصية 25وقال نسبة       
% 00% في قطاع غزة(، وقالت نسبة من 22% في الضفة الغربية و22القادمة عقب االنتخابات )

 % في قطاع غزة(.22% في الضفة الغربية و61إنها ترشح "حماس" )
فوز % من المستطلعة آراؤهم إنهم يتوقعون  21وحول "توقعاتهم" لنتائج االنتخابات التشريعية، قال 

% يتوقعون فوز قوائم حزبية ثالثة أو قوائم 65% توقعوا فوز حركة "حماس"، و02حركة "فتح"، مقابل 
 % موقفهم.62جديدة غير معروفة اليوم، ولم يحدد

% من الجمهور تشكيل قائمة مشتركة واحدة لـ "فتح" و"حماس"، للتنافس 11ووفق االستطالع يؤيد    
 %، ولم يحدد الباقي موقفهم.25مة، وعارض ذلك في االنتخابات التشريعية القاد

% يتوقعون إجراء 16% بإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، و11ووفق االستطالع يطالب     
 هذه االنتخابات فعال في األراضي الفلسطينية.

يحدد % إنها لن تكون كذلك، ولم 25% يقولون إن االنتخابات ستكون حرة ونزيهة، يقول 20ومقابل 
 الباقي رأيهم.

 خيارات "فتح" وقياداتها**  
ووفق االستطالع، لو شكل عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المعتقل في إسرائيل، مروان     

% سيصوتون 05البرغوثي قائمة مستقلة عن قائمة الحركة الرسمية التي سيشكلها الرئيس عباس، فإن 
 رسمية.% لقائمة "فتح" ال00لقائمة البرغوثي، و

أما لو شّكل القيادي المفصول من الحركة دمحم دحالن، قائمة منافسة لقائمة "فتح" الرسمية، فإن    
 % لقائمة "فتح" الرسمية.09% سيصوتون لقائمة دحالن، و62
% يقولون إنهم سيصوتون لقائمته، 1ولو شّكل القيادي ناصر القدوة، قائمة منافسة لـ"فتح" فإن     

 فتح" الرسمية.% لقائمة "22و
% يقولون إنهم في هذه الحالة سيصوتون 66وفي حال قام مروان البرغوثي بدعم قائمة القدوة، فإن     

 % لقائمة "فتح" الرسمية.05لقائمة القدوة و
وفي  شباط الماضي، أعلن مقربون من مروان البرغوثي اعتزامه الترّشح لالنتخابات الرئاسية من داخل 

 سم مسألة تشكيل قائمة تمثله في انتخابات المجلس التشريعي.سجنه، فيما لم ُتح
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وأعلن ناصر القدوة، العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مؤخرا نيته تشكيل إطار أطلق 
عليه اسم "الملتقى الوطني الفلسطيني"، لخوض االنتخابات التشريعية، وهو ما دفع حركة فتح، إلى 

طردت حركة "فتح"، دمحم دحالن من عضويتها، فيما أصدر القضاء ضده،  ؛0266فصله ؛ وفي عام 
 أحكاما بالسجن بتهم ارتكاب عدة "جرائم".

 سيناريوهات وتوقعات** 
 سيناريوهات لالنتخابات التشريعية، ورصد موقف الجمهور منها: 2وطرح االستطالع       
: ستحصل حركة "حماس" 0221ابات في حال كانت القوائم مطابقة لتلك التي شاركت في انتخ -

%، وتقول نسبة من 5%، وتحصل كافة القوائم األخرى مجتمعة على 22%، و "فتح" على 22على 
 % أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت.65
% 22في حال تشكيل قائمة مشتركة من "فتح" و"حماس" وقائمة مستقلة لمروان البرغوثي، سيصوت  -

% لقوائم 1% لقائمة دمحم دحالن، و5%، لقائمة البرغوثي، و05و من الجمهور للقائمة المشتركة،
 %.62اليسار وقوائم أخرى، وتبلغ نسبة الذين لم يقرروا بعد 

في حال تشكيل قائمة مستقلة لمروان البرغوثي بدون قائمة مشتركة لحركتي فتح وحماس، ستحصل  -
% ، ثم قائمة دحالن 02رغوثي %، ثم قائمة مروان الب02% و "فتح" على 01قائمة "حماس" على 

 % إنها لم تقرر بعد.61%، وسيصوت الباقي لقوائم أخرى صغيرة، وقالت نسبة من 1
في حال تشكيل قائمة مستقلة لناصر القدوة بدون قائمة مشتركة وبدون قائمة لمروان البرغوثي،  -

ائمة المبادرة %، ثم ق1%، ثم قائمة دحالن 05%، و "حماس" على 20ستحصل قائمة "فتح" على 
%، وسيصوت الباقي لقوائم أخرى صغيرة، وقالت نسبة من 2%، ثم قائمة ناصر القدوة 1الوطنية 

 % إنها لم تقرر بعد.06
 االنتخابات الرئاسية** 
وفي سؤال مفتوح، أجاب الجمهور عن الشخص الذي يريد أن يكون الرئيس المقبل للسلطة     

% 62%( إنها تريد مروان البرغوثي، في حين قالت نسبة من 00)الفلسطينية، فقالت النسبة األكبر 
 إنها تريد إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس.
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%(، 2%(، ثم خالد مشعل )1% إنها تريد محمود عباس، وجاء بعده دمحم دحالن )9وقالت نسبة من 
%(، ولم 6زة( )% لكل منهما(، ثم يحيى السنوار )قائد حماس بغ0ثم دمحم اشتية ومصطفى البرغوثي )

 يختر حوالي نصف الجمهور أي شخص لهذا المنصب.
وأظهرت نتائج االستطالع، انخفاضا في شعبية الرئيس عباس، فردا على سؤال فيما لو اختارته حركة 

%( يعتقدون أن هناك من هم أفضل، فيما تقول نسبة 11"فتح" ليكون مرشحها الرئاسي فإن األغلبية )
 فضل.% إنه )عباس( األ02من 

% إن مروان البرغوثي 29و من بين المعتقدين بوجود آخرين أفضل من عباس، تقول نسبة من      
% إن دمحم اشتية 1% إن دمحم دحالن أفضل منه، وتقول نسبة من 60أفضل منه، وتقول نسبة من 

ضل % إن ناصر القدوة أف2)القيادي في فتح ورئيس الحكومة الحالية( أفضل منه، وتقول نسبة من 
 منه.

وفيما لو لم يترشح الرئيس عباس لالنتخابات، فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين       
%(، ثم دمحم دحالن 02%(، يتبعه إسماعيل هنية )22مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس )

 %(.0% لكل منهما( ثم سالم فياض )1%(، ثم خالد مشعل ومصطفى البرغوثي )1)
خابات رئاسية جديدة اليوم، وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، ولو جرت انت

 %.21% من األصوات ويحصل الثاني على 21يحصل األول على 
% وهنية على 12أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية، فإن البرغوثي يحصل على 

22.% 
 %.22% والثاني على 25يل هنية يحصل األول على ولو كانت المنافسة بين دمحم اشتية وإسماع

 
 أربعة سيناريوهات محتملة لشكل االئتالف الحكومي اإلسرائيلي المقبل

على الرغم من ظهور نتائج متقاربة من خالل العينات التي ظهرت عبر قنوات التلفزة العبرية،     
النتخابات الكنيست الرابع والعشرين، إال أن المشهد السياسي ال زال معقًدا في انتظار اتضاح صورة ما 

العينات وحتى النتائج ستؤول إليه النتائج النهائية والتي قد ترجح كفة معسكرعلى آخر؛ومن خالل هذه 
األولية لعملية الفرز، فإن المشهد السياسي سيكون أمام عدة سيناريوهات من أجل تشكيل ائتالف 
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، أن يصل معسكر اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو زعيم حزب السيناريو األولحكومي جديد؛وقد يكون 
ي، شريطة أن ينضم إلى هذا مقعًدا، ما يمكنه من تشكيل ائتالف حكوم 10أو  16الليكود، إلى 

مقاعد وفق النتائج األولية، لكنه  1االئتالف زعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت الذي حصد ما بين 
قد ال يكون لوحده حاسًما في إيصال هذا االئتالف لهذا العدد من المقاعد، ما يعني أن نتنياهو سيكون 

عيم حزب أمل جديد، أو أن يقنع بيني غانتس بحاجة لتحالف آخر ربما يكون مع جدعون ساعر ز 
أبيض باالنضمام إلى ائتالفه مجدًدا، أو حتى إمكانية إقناع زعيم القائمة العربية  -زعيم حزب أزرق 

 الموحدة منصور عباس بدعم ائتالفه بدون المشاركة في الحكومة.
الماثل أمام نتنياهو لتشكيل ائتالف حكومي بالشراكة مع بينيت،  السيناريو الثانيفي حين أن       

إقناع أفيغدور ليبرمان للعودة للكتلة اليمينية، أو التوجه نحو االتصال بأعضاء كنيست من أحزاب 
مقعًدا أو أكثر، من أجل تشكيل ائتالف مستقر،  16متفرقة وعرض عليهم حقائب وزارية وصواًل لـ 

 مقعًدا أو أقل بقليل في حال تحالفه مع بينيت. 12تشير إلى أنه قد يصل إلى  خاصًة وأن التقديرات
يتمثل في إمكانية نجاح يائير البيد زعيم حزب هناك مستقبل في تشكيل ائتالف  سيناريو ثالثويظهر 

مقعًدا بأريحية  12مقعًدا، خاصًة وأن الترشيحات تشير إلمكانية وصوله لـ  10أو  16حكومي يصل لـ 
حال نجح بإقناع قادة أحزاب المعارضة ومنهم ساعر وغانتس والقائمة العربية المشتركة، وليبرمان، في 

 والعمل، باالنضمام الئتالف حكومي تحت قيادته، مع إمكانية أيًضا ضم منصور عباس.
يتمثل في إمكانية أن يذهب نفتالي بينيت لرئاسة الوزراء بتشكيل ائتالف  سيناريو رابعكما يظهر 

كومي من خالل إقناع قادة بعض األحزاب مثل غانتس وساعر وليبرمان وميراف ميخائيلي زعيمة ح
العمل، إلى جانب الليكود من خالل إقناع نتنياهو بالمشاركة في هذا االئتالف، إال أنه من المستبعد 

 .مثل هذا الخيار في ظل رفض نتنياهو المتوقع بأن يكون وزيًرا في حكومة يقودها شخص آخر
 

 االتحاد األوروبي: االنتخابات فرصة لتجديد الشرعية الفلسطينية  
أكد سفين كون فون بورغسدورف، ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين، دعمه إلجراء االنتخابات       

الفلسطينية، موضًحا أن االنتخابات فرصة تاريخية، وهي حجر األساس لتجديد الشرعية الفلسطينية في 
عاًما شهدت غياًبا  61بية وقطاع غزة، وللفصل بين السلطات، خاصة أنها تعقد بعد الضفة الغر 
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للمجلس التشريعي، وإصدار قرارات بقانون؛ موضًحا أن موقف االتحاد األوروبي واضح بخصوص عقد 
االنتخابات التي تضمنها اتفاق أوسلو، وأنها تغطي مجمل األراضي الفلسطينية، بما فيها القدس 

منوًها إلى أن االتحاد سيكون مراقًبا على العملية االنتخابية، وسيساعد على نجاحها، وأنهم  الشرقية،
دعوا إسرائيل إلى تسهيل العملية االنتخابية في األراضي الفلسطينية؛ وقال إن االنتخابات ال يمكن أن 

ت إلنهاء االنقسام بين تكون ديمقراطية إال إذا التزمت بها كل األحزاب السياسية، مضيًفا أنه حان الوق
 حركتي فتح وحماس.

وقال رًدا على سؤال وجه إليه حول كيفية التعامل مع حركة حماس في حال فازت في االنتخابات:  
"دعونا ال نضع العربة أمام الحصان، فاألهم هو عقد االنتخابات، ومن ثم نناقش كيف سنتعامل مع 

 الحكومة القادمة".
ي ال يمكن أن يتخذ موقًفا باالعتراف بدولة فلسطين من دون إجماع دول وأوضح أن االتحاد األوروب

 ، مشيًرا إلى أن االعتراف يكون من الدول وليس من االتحاد.01االتحاد الـ 
جاء ذلك خالل جلسة حوارية نّظمها المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية 

مشارك، من السياسيين والديبلوماسيين واألكاديميين  622أكثر   )مسارات(، عبر تقنية زووم، بمشاركة
وممثلي المجتمع المدني والشباب، من مختلف التجمعات الفلسطينية، وسط مشاهدة أكثر من ألف لها 

 عبر منصات التواصل االجتماعي. وقد أدار الحوار هاني المصري، المدير العام لمركز مسارات.
هي الثالثة التي ينظمها مركز مسارات ضمن سلسلة جلسات حوارية حول يشار إلى أن هذه الجلسة 

االنتخابات الفلسطينية، في إطار مشروع "دعم الصمود الفلسطيني عبر الحوار"، الذي ينفذه المركز 
 ( ، وبدعم من االتحاد األوروبي.CMIبالشراكة مع مبادرة إدارة األزمات الفنلندية)

ول العالم، بما فيها االتحاد األوروبي، تؤيد الحقوق الفلسطينية، لكنها وقال هاني المصري، إن معظم د
ال تمارس الضغوط الالزمة على االحتالل لتنفيذ القرارات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، األمر الذي 

 يؤدي إلى تفاقم الصراع.
ترسل رسائل تعكس نوًعا من وأشار إلى أن الواليات المتحدة لم تتخذ موقًفا واضًحا من االنتخابات، و 

التحفظ على االنتخابات، ويظهر ذلك في التوصية التي رفعها كبار الباحثين في معهد واشنطن التي 
حينما فازت حركة  0221تبنتها إدارة بايدن، ويتلخص محتواها في أن واشنطن ال تريد تكرار سيناريو 
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دولية، مع أن هذا األمر يتناقض مع حماس في االنتخابات وشكلت الحكومة وتعرضت للمقاطعة ال
 طبيعة االنتخابات التي تكون حرة ونزيهة وتحترم نتائجها.

وأشاد المصري بدعم االتحاد األوروبي للفلسطينيين حتى يستطيعوا الصمود والتقدم على طريق تحقيق 
سطينيين كونها األهداف الفلسطينية، مطالًبا االتحاد بالضغط على إسرائيل من أجل توفير لقاحات للفل

 دولة احتالل.
وأكد بورغسدورف أن االتحاد األوروبي ال يتدخل بعمل المحكمة الجنائية الدولية، فالمحكمة مستقلة، 

 ولها قوانينها ولوائحها، وأن االتحاد يقبل بما تخرج به المحكمة من قرارات.
أوسلو تضع المسؤولية على  وأشار إلى أن القانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعة واتفاق

المحتل، أي إسرائيل، للحفاظ على صحة الناس، موضًحا أن االتحاد يبذل جهوًدا لتوفير لقاحات 
للفلسطينيين، معبًرا عن ثقته بالحصول على التطعيم خالل الشهور القادمة، األمر الذي سينعكس 

االنتخابية وااللتقاء بالجمهور، إضافة إلى إيجاًبا على االنتخابات، حيث يتيح للمرشحين القيام بالدعاية 
 إقبال الناخبين على التصويت.

وطرح الحضور مجموعة من األسئلة المتعلقة بموقف االتحاد األوروبي من االنتخابات، ومن فوز 
"حماس"، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كما طالب الحضور االتحاد بالضغط على إسرائيل لمنع عرقلة 

ت، وخاصة في القدس، والرقابة على االنتخابات من اآلن، وضمان توفير األجواء إجراء االنتخابا
 الفلسطينية المناسبة والحرية في تشكيل القوائم االنتخابية.

  
 برنامج الملتقى الوطني الديمقراطي

طرح القيادي ناصر القدوة، برنامج عمل "الملتقى الوطني الديمقراطي" الذي سيكون، أيضًا،     
–امج االنتخابي لقائمة الملتقى في االنتخابات المقررة في أيارالمقبل؛ وقال : إن شعار الملتقى البرن

 هو: "بدنا نغّير، بدنا نحّرر، بدنا نعّمر". -الذي يرفض تسميته حزباً 
 وذكر خمسة أهداف رئيسية للملتقى، وهي: 

وتحسين ظروف معيشته وتعزيز النضال من أجل احترام كرامة المواطن، ومن أجل احترام حقوقه  -6
 صموده االقتصادي.
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احترام سيادة القانون، واحترام عمل المؤسسات وُأصول العمل والحياة الديمقراطية والمساواة وتكافؤ  -0 
 الفرص ومكافحة الفساد.

 الدفاع عن أرضنا واستعادتها من أجل مقاومة االستعمار االستيطاني وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي. -2
النضال من أجل إنجاز االستقالل الوطني في دولة فلسطين القائمة، وإن كانت تحت االحتالل  - 2 

 وعاصمتها القدس.
النضال من أجل حقوق الالجئين في العودة والتعويض واستعادة الملكية؛ وقال: إن النضال  -1

نت تحت االحتالل وليس الفلسطيني هو من أجل االستقالل الوطني في دولة فلسطين "القائمة"، وإن كا
"إلقامتها" ألن "التفاوض ليس على مبدأ إقامة الدولة ألن االحتالل ال يعطي دولة"؛ وسرد برنامج عمل 

 بندًا في مختلف المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها. 01الملتقى في 
 :التي ستكون البرنامج االنتخابي للملتقى 01وفيما يلي العناوين الـ

أواًل: من نحن ومن هو الملتقى وماذا نريد؛ ثانيًا: فلسطين األرض والشعب؛ ثالثًا: االستجابة للطوارئ، 
؛ رابعًا: استعادة الوحدة الوطنية؛ خامسًا: منظمة التحرير وضرورة إصالح 69بما فيها وبائية كوفيد 

دئ )أوسلو( واالتفاقيات الالحقة مؤسساتها والمهام الملقاة على عاتقها؛ سادسًا: اتفاقية إعالن المبا
والسلطة الوطنية؛ سابعًا: عمل الحكومة واإلدارة لفلسطينية؛ ثامنًا: الديمقراطية وسيادة القانون؛ تاسعًا: 

وعاصمتها  6911مكافحة الفساد؛ عاشرًا: إنجاز االستقالل الوطني في دولة فلسطين على حدود 
ني عشر: التسوية التفاوضية؛ ثالث عشر: التحرر القدس؛ حادي عشر: القدس واالنتصار لها؛ ثا

 والبناء؛ رابع عشر: االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي لدولة فلسطين.
 خامس عشر: المحافظة على األرض واستعادتها؛ سادس عشر: االنتصار للظروف المعيشية.

المرأة؛ عشرون: سابع عشر: بناء اإلنسان؛ ثامن عشر: الشهداء واألسرى والجرحى؛ تاسع عشر: 
 الشباب؛ واحد وعشرون: الطفولة؛ اثنان وعشرون: ذوواإلعاقة؛ ثالثة وعشرون: البيئة.

 أربعة وعشرون: االنتماء العربي؛ خمسة وعشرون: العمل الخارجي.
  

 شرط إسرائيل إلقامة تعاون اقتصادي مع الفلسطينيين...
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مة تعاون اقتصادي مع الجانب الفلسطيني، أكدت هيئة البث )مكان(، أن إسرائيل مستعدة إلقا      
بشرط تعهد األخير بعدم التعاون مع التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية؛ وبحسب )مكان(، 
فإن عدة دول قد توجهت الى القدس مؤخرا بطلب المبادرة الى اطالق مشاريع اقتصادية 

في تجريد شخصيات فلسطينية نافذة أخرى مشتركة؛وأشارت هيئة البث )مكان( إلى أن إسرائيل تفكر 
(، بعد أن سحبت من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في جسر VIPمن بطاقة المرور )

 األردن لدى عودته الى رام هللا.
يشار إلى أن القاهرة كانت األسبوع الماضي قد استضافت مفاوضات بين وفد من حركة حماس 

تمرت على مدى يومين، هذا ما كشفت عنه مصادر في حديث وإسرائيل حول صفقة تبادل، اس
لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم، الفتًة إلى أن الوفدين لم يلتقيا، إنما أجريا الحوار عبر شاشات بوجود 

 الوسيط المصري.
ويأتي هذا الشرط، بعد أن قضت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من الهاي مقًرا لها، في الشهر 
الماضي، بواليتها القضائية على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، إذ يمكن أن يؤدي هذا الحكم 
إلى تحقيقات جنائية بحق عسكريين إسرائيليين، بينما رحب الفلسطينيون بالحكم، باعتباره فرصة لتحقيق 

 العدالة لضحايا الهجمات اإلسرائيلية، فيما رفضته إسرائيل.
 
 
 

 ب اإلسرائيلية من أبرز القضايامواقف األحزا
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريرا مطوال استعرضت فيه مواقف األحزاب المشاركة     

في انتخابات الكنيست بدولة االحتالل تجاه أهم الملفات، بما فيها تلك التي استجّدت خالل األشهر 
 األخيرة.

با ما تكون القضايا السياسية واألمنية في قلب الحملة وفي تقريرها اعتبرت نينا فوكس، أنه "غال
االنتخابية، وهناك أسئلة تتطلب اهتماما وهي جديرة بدراسة مواقف األحزاب الرئيسية تجاهها"؛ 
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وأوضحت فوكس أنها أرسلت ستة أسئلة متطابقة لجميع األحزاب، وتم الرد على معظمها، لكن أحزاب 
 مة المشتركة، رفضت اإلجابة.الليكود، ويسرائيل بيتنا، والقائ

 
 تمرير اللقاحات للفلسطينيين• 

وردا على سؤال حول إلزام االحتالل بتمرير اللقاحات للفلسطينيين، قال حزب "هناك مستقبل"، إنه      
في حالة عدم وجود نقص في اللقاحات لدى اإلسرائيليين، فإنه يمكن اعتبار بيعها "لدول أخرى" في 

نحها لقطاع غزة بشكل إطار المصالح اإلسرائيلية، أو ضمن عملية إنسانية. أما حزب "يمينا" فرأى أن م
 خاص يجب أن تكون جزءا من صفقة شاملة يتم بموجبها إعادة األسرى والمفقودين لدى "حماس".

لكن حزب "أمل جديد"، قال إن االحتالل يجب أن يمرر اللقاحات للفلسطينيين شرط أال تصل ألعضاء 
شيء لضمان صحة "حماس". أما حزب "شاس"، فقال إن على االحتالل أن يعمل أوال وقبل كل 

سكانه، وال يمكن الموافقة على وضع يسعى فيه إسرائيلي للتطعيم، ولن يكون قادرا على ذلك بسبب نقل 
 اللقاحات إلى "دول" أخرى.

أما حزب "ميرتس"، فقال إن تطعيم الشعب الفلسطيني كله مصلحة إسرائيلية مهمة، من الناحية 
 القانونية واألخالقية.

 
 المسجد األقصى• 
وانتقلت الكاتبة للحديث عن السماح لليهود بالصالة في الحرم القدسي، فقال حزب "هناك مستقبل"     

إنه "من الواضح أن لليهود حقا دينيا في الصالة في الحرم القدسي، الذي يجب أن يظل تحت السيادة 
ضرار اإلسرائيلية، رغم أنه مكان متفجر، ويجب تجنب وضع بوابات مغناطيسية فيه، خشية اإل

 بالعالقات مع األردن".
وأشار حزب "يمينا" إلى "أن السيادة اإلسرائيلية على الحرم ركن أساسي، ونؤيد الحرية الكاملة     

 للعبادة لجميع اإلسرائيليين فيه".
أما حزب "أمل جديد" فقد طالب بالسماح لليهود بالصالة في الحرم القدسي، ولكن بحكم األمر الواقع، 

 ل ليست صاحبة السيادة فيه"."فإن إسرائي
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أما "القائمة المشتركة"، فاعتبرت أن "إسرائيل" قوة محتلة في شرق القدس، بما فيها المقدسات،    
 وتعارض اإلضرار بالمسجد األقصى والمشاعر المقدسة لجميع األديان.

ى يعود واعتبر "شاس" أن األمر "خاضع لتوجيهات الحاخامات الذين منعوا الصعود للحرم حت  
 المسيح"، وهو ذات موقف حزب "يهدوت هتوراة".

أما "حزب العمل فاعتبر أن اتفاق السالم مع األردن ذو أهمية استراتيجية وأمنية بالغة األهمية    
إلسرائيل، والترتيب الحالي الذي يحافظ على إدارة الحرم القدسي من قبل األوقاف األردنية، يمنع اندالع 

يير في الوضع الراهن في الحرم القدسي قد يعرض للخطر عالقات إسرائيل مع انفجار فيه، وأي تغ
 األردن والعالم العربي واإلسالمي".

 وأكد "ميرتس" كذلك أنه يؤيد تسوية سياسية، تضمن حقوق جميع األديان في األماكن المقدسة.   
 
 التهديد الوجودي• 

 وانتقلت الكاتبة للسؤال عن "أكبر تهديد أمني يواجه إسرائيل، وكيف تعمل للقضاء عليه".   
وأكد حزب "هناك مستقبل" أن إيران هي أكبر تهديد أمني، ألنها تدير محورا مناهضا لالحتالل، من 

رار البرنامج النووي، ومحاوالت تشكيل جبهة في سوريا، ودعم المنظمات في غزة، ومحاوالت اإلض
 بالمصالح اإلسرائيلية حول العالم، إلى تهديد حزب هللا من الشمال.

 وشدد الحزب: "سنواصل الحرب عليها دون هوادة وعلى كل الجبهات".
أما حزب "يمينا"، فأعلن أن إيران وفروعها تشكل خطرا على االحتالل و"أمن المنطقة بأسرها، وإن    

فاقيات الدولية، بجانب سالح األخطبوط الذي تمارسه في استمرار تسلحها النووي فيه انتهاك لالت
المنطقة من خالل المنظمات المسلحة، ما يشكل تهديدا لن تسمح به إسرائيل، وتحاربها بكل ما لديها 

 من أدوات".
واستدرك الحزب بالقول: "لكن الحملة ضد إيران بحاجة إلى فهم للمنطقة، وحوارا استراتيجيا مع حلفائنا 

 لم، ويدًا صلبة مع العناصر اإلقليمية".حول العا
وحزب "أمل جديد"، اعتبر أيضا أن التهديد األمني األكبر الذي يواجه االحتالل هو إيران، و"ال بد    

من اغتنام الفرص الجديدة التي أتيحت مع الدول العربية بعد اتفاقات التطبيع، وتشديد التنسيق األمني 
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األوروبي، لتشديد الضغط حول تورط إيران في الهجمات، ووقف مع الواليات المتحدة واالتحاد 
برنامجها النووي، وبذل الجهود لمنع المؤسسة العسكرية اإليرانية في سوريا، واالحتفاظ بالخيار 

 العسكري لوقف البرنامج النووي اإليراني".
ن التي تسعى لتطوير أما حزب "شاس"، فاعتبر أن إسرائيل تواجه تحديات أمنية كبيرة، أكبرها إيرا  

أسلحة نووية، وتصدير الثورة اإلسالمية إلى دول المنطقة، و"تدعم المنظمات العاملة ضد إسرائيل 
وعلى رأسها حزب هللا، ويجب منح الجيش اإلسرائيلي جميع الوسائل للقيام بذلك، ومواصلة العمل 

لضمان عدم امتالك إيران أبًدا أسلحة  بالوسائل الدبلوماسية واالستخباراتية، وإذا لزم األمر العسكرية،
 نووية".

ولم تختلف رؤية حزب العمل كثيرا، إذ أكد أن "التحديات األمنية التي تواجه إسرائيل كثيرة ومتنوعة   
على جبهات مختلفة؛ في الشمال تواجه إنشاء قوات إيرانية في األراضي السورية، وتكثيف حزب هللا 

حديات أمنية وسياسية وإنسانية ضد حماس التي تسيطر على قطاع في لبنان، ومن الغرب، تواجه ت
غزة، وفي الضفة الغربية تعمل قوات األمن ليل نهار لوقف األعمال الموجهة ضد إسرائيل، مع الحفاظ 

 على التعاون مع قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
استمرار سيطرتها على الفلسطينيين، حزب ميرتس قال إن "الخطر الوجودي األخطر إلسرائيل هو    

فعندما يكون عدد متساٍو من اليهود والفلسطينيين تحت سيطرتها المباشرة، فإنه يتعين عليها االختيار 
بين أن تكون دولة يهودية أو ديمقراطية، وأي قرار كهذا هو نهاية الرؤية الصهيونية، والطريقة 

الفلسطينيين، وتعديالت حدودية وتبادل لألراضي، الصحيحة إلنهاء هذا التهديد هي االتفاق مع 
 وترتيبات أمنية تضمن أمن إسرائيل".

 
 مستقبل التطبيع• 

سألت الكاتبة عن "كيفية تطوير إسرائيل لعالقاتها مع الدول العربية"، فأجاب "هناك مستقبل" بأنه    
 يجب على إسرائيل إنشاء محور سالم مع الدول المعتدلة في المنطقة.
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أما حزب "يمينا" فاعتبر أن مفتاح العالقات المستقرة في المجال السياسي هو القوة، وإقناع العرب    
بأن "إسرائيل" ليست كيانا مؤقتا، بل "الدولة األبدية لليهود، وال ننوي تسليم شبر منها، ألنه على مر 

 ربي".السنين لم نستفد من التنازالت واالنسحابات أمام الفلسطينيين والعالم الع
حزب "أمل جديد" رأى أن "هناك فرصة لبذل الجهود لتحسين العالقات الثنائية مع مصر واألردن،    

وترسيخ اتفاقيات السالم بين الشعوب على المستوى السياسي الرسمي، وتعزيز الروابط الحقيقية بين 
ع بالتعاون االقتصادي الشعوب بمساعدة العالقات التجارية والتعاون والثقافي، وتوسيع دائرة التطبي

 واألمني".
أما حزب العمل، "فطالب بإقامة نظام ترتيبات مع دائرة الدول المجاورة ومع الدائرة األبعد على    

سياسية، وتحتاج إسرائيل للعديد من التحالفات المفتوحة -أساس  تقاسم المصالح االقتصادية والجيو
معتدلة التي تدفع باتجاه التقدم والنمو االقتصادي والحرية والسرية مع دول الجوار، والتعاون مع الدول ال

 فيها، ما سيسمح بتعزيز عمليات التطبيع، وإقامة دولة فلسطينية بحدود دائمة، واالنفصال عنهم".
أبيض" يعتقد بأن دولة االحتالل بحاجة لمخاطبة جيرانها في -وأشارت الكاتبة إلى أن حزب "أزرق     

"وال يوجد سبب يمنعها من العمل مع مصر واألردن، وزيادة التعاون معهما،  المشاريع االقتصادية،
إضافة لذلك، فإن دفع العملية السياسية مع الفلسطينيين قد يؤدي إلى اختراقات مهمة مع دول أخرى 

 في العالم العربي ترغب في تحقيق التطبيع مع إسرائيل".
 

 مسار التسوية
)الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي  لسالم الشرق األوسط اللجنة الرباعيةبحث ممثلو       

واألمم المتحدة(، سبل إحياء "مفاوضات ذات مغزى" بين الفلسطينيين وإسرائيل بهدف حل 
الدولتين؛وقالت اللجنة الرباعية في بيان عقب اجتماعها إن كاًل من الفلسطينيين واإلسرائيليية بحاجة 

جراءات األحادية الجانب التي تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة"؛ يذكر أن هذه إلى "االمتناع عن اإل
التي يلتقي فيها مبعوثون من الوسطاء األربعة؛ في شهر شباط  0265هي المرة األولى منذ أيلول 

الماضي، قال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يأمل في عقد اجتماع رباعي في 
مقبلة، بعد أن أصبح هناك رئيس جديد في البيت األبيض؛ وصرحت إدارة الرئيس الجديد األسابيع ال
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جو بايدن بأنها تدعم حل الدولتين بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وستلغي العديد من القرارات التي 
 اتخذها ترامب.

، عاصمتها القدس ويسعى الفلسطينيون إلى إنشاء دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة     
. كما يذكر أن الرئيس األميركي 6911الشرقية، على جميع األراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 

السابق دونالد ترامب فشل في تمرير خطته اللمعروفة باسم "صفقة القرن" التي كانت واشنطن ستعترف 
ل، وتعطي إسرائيل حق ضم بموجبها بالمستوطنات اليهودية في األراضي المحتلة كجزء من إسرائي

 % إضافية من األراضي الفلسطينية المحتلة، مقابل قيام كيان فلسطيني متقطع األوصال.22
وانغ يي؛ إنه من المتوقع أن تدعو الصين إسرائيل  وزير الخارجية الصينيمن جهته كشف     

إلى شخصيات  والسلطة الفلسطينية إلجراء محادثات في بكين؛ واضاف أن بالده ستوجه دعوات
فلسطينية وإسرائيلية من أجل إجراء حوار في الصين؛ وكشف عن مبادرة من خمس نقاط ألمن 

 واستقرار منطقة الشرق األوسط.
، إنه ال ضّم للضّفة الغربية المحتلة دون بنيامين نتنياهوفي حين قال رئيس حكومة العدو،      

األمن "بيني غانتس"، عن اعتقاده بأن الواليات موافقة الرئيس األميركي؛ في المقابل، عّبر وزير 
المتحدة "ستنتقّم من إسرائيل" في أعقاب العالقة مع نتنياهو؛وانتقد غانتس عالقة نتنياهو بالواليات 
المتحدة، واّدعى أنه "ذهب في اتجاه الجانب الجمهوري فقط. وأنه أضّر بالثنائية الحزبّية في الواليات 

 المتحدة".
 

 اعمة  بداًل من السيادة الكاملة للدولة الفلسطينيةالسيادة الن
اثنان من أقرب مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية ، أبو مازن ، دعوه لتبني هدف جديد: بداًل      

مخففة" يشارك فيها األردن ومصر في إدارة  –من دولة فلسطينية كاملة، أن يسعى إلى "سيادة ناعمة 
ن في لندن، منذ الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ويعمل االثنان، حسين آغا وأحمد الخالدي، اللذان يعيشا

سنوات عديدة ممثلين ألبو مازن في مفاوضات سرية مع "إسرائيل"؛ وكانوا في وضع مماثل أيام ياسر 
 عرفات.
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، قام االثنان ”Foreign Affairs“وفي مقال طويل نشراه في مجلة الشؤون الخارجية المرموقة      
رة والتأكيد على أن الصراع العربي بتحليل إخفاقات الحركة الوطنية الفلسطينية في العقود األخي

اإلسرائيلي يقترب تدريجيًا من نهايته بينما ُيترك الفلسطينيون في الخلف؛وينتقد المقال بشدة سلوك 
السلطة الفلسطينية ويحذر من إجراء انتخابات عامة بمشاركة حماس ، لكن األغا والخالدي يشددان 

؛و حسب رأيهم، ال توجد فرصة ”إسرائيل“وضات مع على ضرورة تغيير أهداف الفلسطينيين في المفا
لتحقيق نتيجة إذا استمر الفلسطينيون في مطالبة "إسرائيل" بمنحهم اتفاقية سيادة كاملة، بلغتهم ، "سيادة 

 صعبة". 
ويقترحون قبول مطلب بسيادة أكثر تواضعا، وأهمها مشاركة الدول العربية، وخاصة مصر     

باإلضافة إلى ذلك، كتبوا أنه أثناء التطبيع بين السعودية وإسرائيل؛ يجب واألردن، في الترتيبات؛ 
الطلب من السعودية المطالبة فقط بوقف زخم االستيطان؛ من المتوقع أن تلقى هذه المقالة صدى 
واسًعا في الساحة الفلسطينية والدول العربية؛ ليس من الواضح ما إذا كان االثنان قد أبلغا أبو مازن 

بمضمون المقال، لكن ردود الفعل األولية في اإلدارة األمريكية تشير إلى احتمال أن يكون المقال  مسبًقا
 عالمة على تغيير إيجابي محتمل في الموقف الفلسطيني.

 
 نتنياهو: ال دولة فلسطينية كاملة السيادة.. التطبيع طريق السالم

يده بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية "كاملة وجدد رئيس وزراء االحتالل، بنيامين نتنياهو، تأك      
السيادة"، مؤكدا أن "السالم" في المنطقة سوف يتحقق من خالل اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية؛ 
وقال: حول السالم مع الفلسطينيين، "أعتقد أن هذا سيتحقق ولكن بشكل عكسي، من خالل اتفاقيات 

ضاف: "ال أعتقد أننا لن نقيم عالقات مع الفلسطينيين، نحن اآلن ُنقيم السالم مع الدول العربية أوال"؛ وأ
عالقة مع السلطة الفلسطينية بما يتعلق بالتطعيمات )لقاح كورونا( ألننا نعيش في نفس المكان، وعلينا 
التعامل مع األمر بصورة مسؤولة"؛ وقال ردا على سؤال، إذا ما كان يقبل قيام دولة فلسطينية إلى 

دولة إسرائيل: "ليس وفقا للمفهوم المتطرف الذي يتطرق له الناس )قيام دولة فلسطينية كامل جانب 
السيادة(، ألن السيطرة األمنية يجب أن تبقى في أيدينا"؛وأضاف: "هذا يعني أن القوة السيادية األمنية 

متوسط(، بغير هذا يجب أن تبقى بيد إسرائيل في المنطقة الصغيرة بين نهر األردن والبحر )األبيض ال
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سنحصل على حماس والقاعدة وإيران، هذا ما سيحدث، وهذا عمليا ما حدث في األماكن التي لم يكن 
 فيها أمن قوي".

  
 روسيا: القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، ضرورة أن تكون القدس عاصمة للدولتين، فلسطين وإسرائيل؛      
لمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقًا على فتح جمهورية كوسوفو سفارة لها وقالت ا

الصادر عن مجلس األمن التابع  6022في القدس المحتلة، إن هذه الخطوة تتناقض مع القرار رقم 
الذي ال لألمم المتحدة؛ وأضافت: "في هذا السياق، نود أن نؤكد موقف روسيا المبدئي حول القدس، و 

يزال ثابتًا، ويكمن في أن هذه المدينة يجب أن تصبح عاصمة لدولتي فلسطين وإسرائيل المستقلتين"؛ 
وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية،على ضرورة أن تكون القدس منفتحة على أتباع الديانات 

 التوحيدية الثالث.
  

 وليةتوصية إسرائيلية رسمية بشأن التعامل مع الجنائية الد
قدم المستوى القانوني المختص في ما يسمى مجلس األمن القومي اإلسرائيلي مؤخًرا، صيغة      

توصيات للمستوى السياسي بشأن التعامل مع الخطاب الذي وجهته المحكمة الجنائية الدولية إلسرائيل 
صت حول التحقيق الذي قد يبدأ معها قريًبا بشأن ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين؛ حيث أو 

بالحذر الشديد بشأن أي خطوات تتعلق بعمليات البناء في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها شرقي 
القدس، حتى ال تجبر المحكمة على اتخاذ قرارات بالمضي قدًما في التحقيق ضدها؛كما أوصت بعدم 

ف المفاوضات مع إخالء قرية الخان األحمر، مع إرسال رسالة للعالم مفادها أن هناك فرصة الستئنا
الفلسطينيين، وذلك من أجل منح المدعي العام الجديد للمحكمة فرصة لوقف التحقيق الحًقا؛وترى القناة 
أن مثل هذه التوصيات من الجهات القانونية ستكون بمثابة التحدي األول للحكومة اليمينية المقبلة 

 ت إلقناع حلفائه بتنفيذ مثل هذه التوصية.المتوقع تشكيلها بزعامة بنيامين نتنياهو الذي سيواجه صعوبا
وأفادت صحيفة معاريف؛ بأن رئيس أركان الجيش" أفيف كوخافي" أثنى على جنوده وشد على       

أيديهم في تنفيذهم عمليات إطالق النار، مشددًا على عدم الخوف من محكمة الجنايات الدولية؛وذكرت 
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في مواجهة التحديات األمنية قائاًل :"أنا أؤيد عملكم الصحيفة، أن كوخافي أشاد بعمل قوات الجيش 
أيها القادة والجنود، في المستقبل وفي الماضي، وأقف معكم ضد كل مواجهة، وأنا مسؤول عن عمليات 
إطالق النار وعن استخدامكم للقوة"؛وحول تحقيقات الجنائية الدولية وإمكانية اعتقال وتوقيف المتورطين 

"أنا أؤكد لكم أنكم لستم بمفردكم وال لوحدكم، إن قيادة الجيش وهيئة األركان كلهم  بجرائم الحرب ، قال:
 يقفون بجانبكم ومعكم".

ووجهت سلطات االحتالل، رسالة تهديد للحكومة الفلسطينية، لردعها عن التوجه للمحكمة الجنائية     
وزير خارجية فلسطين د. " من V I Pالدولية في الهاي حيث سحبت، مساء األحد، بطاقة المرور "

رياض المالكي، وعمدت إلى إلغاء التنسيق المطلوب الجراءات التفتيش، واستدعت الوفد المرافق له 
للتحقيق عند مخابرات االحتالل على جسر األردن ؛وكانت رسائل تهديد امريكية واسرائيلية وصلت 

رائيل خط أحمر ال تقبله تل أبيب؛وكان للقيادة الفلسطينية مفادها أن المطالبة بالتحقيق في جرائم اس
المالكي قد التقى، الخميس الفائت، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في إطار 
متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة، ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في 

لقائه على أهمية االسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب فلسطين؛ وركز وزير الخارجية خالل 
في ارض دولة فلسطين، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائالتهم من ابناء الشعب الفلسطيني، 
تحديدا في ظل تغول منظومة االستعمار االسرائيلي على حقوق االنسان للشعب الفلسطيني؛وشدد على 

مع المحكمة، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة االفالت من العقاب، وبدء  ان دولة فلسطين ستتعاون 
 مسار المساءلة، والمحاسبة.

  
 فريق مشترك بين إسرائيل وأمريكا لتعادل معلومات الملف النووي 

اتفق مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون على تشكيل فريق مشترك لتبادل المعلومات االستخباراتية      
لنووي اإليراني خالل محادثات استراتيجية ُعقدت مؤخرا، وكانت محادثات األسبوع حول البرنامج ا

الماضي هي األولى التي تجريها مجموعة ثنائية للتعاون في الجهود المبذولة لمنع إيران من حيازة 
أسلحة نووية؛ ترأس االجتماع مستشار باألمن القومي األمريكي جيك سوليفان ونظيره اإلسرائيلي مئير 

اإلخباري نقال عن ثالثة مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن الهدف ” أكسيوس“بن شبات؛ وأفاد موقع 
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األولي إلسرائيل كان الوصول إلى نفس الصفحة مع إدارة بايدن فيما يتعلق باالستخبارات بشأن إيران؛ 
نحن “لمسؤولين قوله: وقال المسؤولون إنهم راضون عن الجولة األولى من المناقشات؛ وُنقل عن أحد ا

على نفس الصفحة بشأن االستخبارات؛ هناك فروق بسيطة ولكن بشكل عام هم يرون البيانات بنفس 
؛ وتعهد سوليفان لإلسرائيليين ”الطريقة؛ لقد كانت ]المحادثات[ إيجابية للغاية،لكنها مجرد بداية لعملية

بإيران، وقال إنه يتوقع شفافية في المقابل، بأن تكون الواليات المتحدة شفافة بشأن أي قرارات تتعلق 
وفقا للمسؤولين، الذين قالوا أيضا إن مستشاراألمن القومي األمريكي كان صريحا بشأن صعوبات 

 االنخراط في الدبلوماسية مع إيران.
وقال المسؤولون اإلسرائيليون أيضا إنهم يأملون في أن تستمر إيران في رفض الطلبات األمريكية وأن 

 دي العقوبات األمريكية الخانقة باإليرانيين إلى تقديم تنازالت أوال.تؤ 
وأضاف المسؤولون أن اجتماعا ثانيا يتناول أنشطة إيران اإلقليمية وبرنامجها الصاروخي سيعقد في 

 األسابيع المقبلة.
تماعات وعقدت مجموعة عمل مماثلة خالل الوالية األولى للرئيس األمريكي األسبق باراك أوباما اج

مماثلة. وجوده المجموعة لم يكن علنيا، واستخدم الطرفان االجتماعات لتبادل المعلومات االستخباراتية 
حول إيران. ومع ذلك، توقفت المجموعة عن االجتماع في الوقت الذي كثفت إدارة أوباما جهودها 

 للتوصل إلى اتفاق مع إيران لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
التي تم توقيعها في عام  –وقد عارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة وبشكل علني هذه الصفقة 

مما ساهم في عالقة اتسمت بالحدة بينه وبين  –، عندما كان الرئيس جو بايدن نائبا للرئيس  0261
 أوباما.

قوبات على إيران، وفرض ع 0265وانسحب الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب من االتفاق في 
وكانت سياسات ترامب في الشرق األوسط متوافقة إلى حد كبير مع سياسات نتنياهو. وقد قال بايدن 
وإدارته في أكثر من مناسبة إنهم سيعودون إلى خطة العمل الشاملة المشتركة )االسم الرسمي لالتفاق 

ن جهتها، تصر إيران على أن ترفع النووي مع إيران( إذا عادت طهران أوال إلى االمتثال لبنوده. م
الواليات المتحدة العقوبات قبل أن تعود هي إلى االلتزام بشروط االتفاق، مما وضع الجانبين في طريق 

 مسدود.
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في محاولة لتجنب الخالفات العامة هذه المرة، عرضت واشنطن إعادة تأسيس مجموعة العمل مع 
راها نتنياهو مع مسؤولين كبار آخرين، حسبما قال مسؤول إسرائيل، التي وافقت عليها، بعد مداوالت أج

 مطلع على األمر لتايمز أوف إسرائيل.
وفي األشهر األخيرة، اتخذت إيران مرارا وتكرارا خطوات لخرق االتفاق وتصعيد التوتر مع الواليات 

ات التفتيش المتحدة، بما في ذلك عن طريق تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حدود االتفاق وحظر عملي
 التي يجريها مفتشو األمم المتحدة لمنشآتها النووية.

بدأ المسؤولون اإلسرائيليون، بمن فيهم نتنياهو، في التعبير عن معارضتهم لرغبة إدارة بايدن في العودة 
إلى االتفاق، مما وضع القدس وواشنطن على خالف بشأن هذه القضية. وحذر بعض كبار المسؤولين 

 في األشهر األخيرة من عمل عسكري لوقف برنامج إيران النووي.اإلسرائيليين 
 

 مستجدات صفقة التعادل بين إسرائيل وحماس
أفادت صحيفة )الشرق( السعودية، بأن القاهرة، استضافت األسبوع الماضي، مفاوضات بين       

وفدين من حركة حماس وإسرائيل، حول صفقة تبادل، استمرت على مدى يومين؛وبأن الوفدين لم 
يلتقيا، إنما أجريا الحوار عبر شاشات بوجود الوسيط المصري، مشيرة إلى أن وفد حماس، طلبت من 

سرائيل، استكمال تنفيذ صفقة شاليط، قبل الحديث عن أي تبادل جديد؛وبأن الوفد اإلسرائيلي عرض إ
تخفيف القيود االقتصادية على قطاع غزة، مشيرًة إلى أن الجانبين اتفقا على عقد جولة ثانية من 

 المفاوضات غير المباشرة برعاية مصرية. 
دة االتصاالت بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع وكشف موقع والال العبري النقاب عن عو       

غزة إلتمام صفقة تبادل أسرى بينهما؛ و تجددت االتصاالت غير المباشرة بين حركة حماس وجيش 
العدو خالل األسابيع األخيرة، لبحث صفقة تبادل أسرى؛وقال "أمير بوحبوط" المراسل العسكري في 

إقليمّية، بهدف استغالل االنتخابات في إسرائيل والسلطة الموقع، إّن االتصاالت تجري بوساطة جهات 
الفلسطينّية للوصول إلى خّطة تتيح إرجاع اإلسرائيلّيين األسرى في قطاع غّزة؛ونقل الموقع عن مصادر 
وصفها باألمنية تأكيدها بأّن حركة حماس تصّر على اإلفراج عن أسرى على أيديهم الدماء،وذكرت 
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أن هدف تجديد االتصاالت هو إلظهار لحماس، أن هناك باًبا مفتوًحا مصادر أمنّية للموقع، ب
 للمفاوضات، على الرغم من "الفترة السياسية الصعبة للطرفين".

ري       وترفض الحركة الكشف عن مصير الجنود اإلسرائيليين لديها قبل إفراج االحتالل عن محرَّ
، إلى جانب األسيرات واألطفال واألسرى المرضى. ( الذين أُعيد اعتقالهم0266« )وفاء األحرار»تبادل 

كما تحرص على أن تشمل المفاوضات آالف األسرى وأصحاب المحكوميات العالية، إضافة إلى 
 قيادات وطنية من الفصائل كافة.

وفي سياق متصل، طلب رئيس كيان العدو، رؤوفين ريفلين، في مؤتمر مشترك مع نظيره األلماني،    
تاينماير، في القصر الرئاسي في برلين ، الوساطة لدى حماس إلنهاء أسر أربعة جنود فرانك فالتر ش
؛ وقال ريفلين: "شّدْدُت على أننا لن نتوقف حتى يعود أوالدنا المحتجزون لدى 0262في غزة منذ 

حماس إلى ديارهم"، ُمجّددًا طلبه مواصلة األلمان مشاركتهم في هذه القضية؛ وتزامنًا مع ضغوط 
في « المحكمة العليا»الت الجنود على حكومتهم، ال تنفّك هذه العائالت عن تقديم التماسات إلى عائ

 دولة االحتالل لمنع أّي تسهيالت أو خطوات إنسانية لغزة قبل إبرام التبادل.
وسبق أن هاجم سيمحا غولدين، وهو والد الضابط هدار غولدين األسير لدى المقاومة، رئيس حكومة 

يامين نتنياهو، بعد تصريحات لألخير قبل ثالثة أسابيع قال فيها إنه ال توجد فرصة حقيقية العدو، بن
ال يفعل شيئًا حيال الجنود الذين ُفقدوا في ساحة المعركة، »إلعادة الجنود؛ واتهم غولدين، نتنياهو، بأنه 

شارات من أجل بل يسمح شخصيًا بلفتات إنسانية لحماس، ويحبط أّي مبادرة من شأنها أن تعطي إ
وعلى رغم إدخال االحتالل مساعدات بالحّد األدنى إلى القطاع، ال يزال نتنياهو «. استعادة الجنود

ووزير األمن، بيني غانتس، يؤكدان أنه لن تتّم التحسينات االقتصادية قبل إنهاء ملف الجنود، وذلك 
أيار  00ينية التي ستبدأ في لتليين موقفها قبل االنتخابات الفلسط« حماس»كجزء من الضغط على 

 المقبل.
     

 خطة بايدن إلعادة ضعط العالقات مع الفلسطينيين
كشفت صحيفة "ذا ناشونال" اإلماراتية مذكرة داخلية لإلدارة األمريكية، تكشف تطلعها إلى إعادة    

والتراجع مليون دوالر مساعدات لمواجهة وباء كورونا،  61العالقات مع الفلسطينيين بخطة تتضمن 
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عن العديد من مواقف إدارة ترامب، التي دعمت التوسع االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية، ولم 
 تعط األولوية لحل الدولتين.

سيتخذ نهجًا ذا شقين للحفاظ على عالقة الواليات المتحدة مع إسرائيل وتحسينها بشكل مثالي بتعميق 
 القة الواليات المتحدة مع الشعب، والقيادة الفلسطينيةاندماجها في المنطقة، مع إعادة ضبط ع

تتعلق إحدى الركائز األساسية للسياسة الجديدة باستئناف المساعدة للفلسطينيين، والتي تتضمن خططًا 
 جديدة بمساعدة سخية لمواجهة كورونا، والتي يمكن إعالنها في أقرب وقت في نهاية هذا الشهر

مارس )آذار(، من القائم  6وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن في  وُرفعت الوثيقة الرسمية إلى
بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى جوي هود، وصاغها نائب مساعد وزير الخارجية 

 للشؤون اإلسرائيلية الفلسطينية، هادي عمرو وفريقه.
لعالقات األمريكية الفلسطينية والطريق وقالت الصحيفة، إن المذكرة التي تحمل عنوان "إعادة ضبط ا

إلى األمام"، هي االقتراح األكثر تفصياًل حتى اآلن من فريق بايدن إلعادة التوازن إلى العالقات مع 
 أعوام من والية دونالد ترامب، الذي قطع العالقات مع رام هللا. 2الفلسطينيين، بعد

 التحديات
الجديدة في التعامل مع الوضع الفلسطيني، وجاء فيها خاصًة "بينما وتقر المذكرة األمريكية بالتحديات 

نعيد ضبط عالقات الواليات المتحدة مع الفلسطينيين، يقف الهيكل السياسي الفلسطيني عند نقطة 
 عامًا". 61انعطاف في طريقه نحو انتخاباته األولى منذ 

عاني من نقص النسيج الرابط بعد إغالق ذكرة فتقول: "في الوقت نفسه، نحن، أي الواليات المتحدة، ن
ورفض قيادة السلطة الفلسطينية التعامل مباشرة  0265مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن في 

 مع سفارتنا في إسرائيل".
 تعزيز الحرية واألمن

بط جارية وتشير المذكرة إلى الفوارق المتزايدة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وتحدد مالمح "إعادة ض
 والطريق إلى األمام".
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وُتحدد المذكرة الرؤية األمريكية لهذه القضية وذلك "لتعزيز الحرية واألمن واالزدهار لكل من 
اإلسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب، وهو أمر مهم في حد ذاته، ولكن أيضًا ألنه وسيلة لتعزيز 

 احتماالت التفاوض على حل الدولتين".
 ذات شقينمقاربة 

وكانت إدارة ترامب تدعم حل الدولتين للصراع المستمر منذ فترة طويلة، لكن خطته للسالم، التي كشفها 
واجهت انتقادات لتجاهلها المطالب الرئيسية  0202البيت األبيض في يناير )كانون الثاني( 

 فلسطينية.للمفاوضين الفلسطينيين، بما في ذلك االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة 
وتوصي مذكرة إدارة بايدن بالتعبير عن المبادئ األمريكية لتحقيق السالم اإلسرائيلي الفلسطيني في 

مع تبادل األراضي، واالتفاقيات المتفق عليها حول  6911إطار حل الدولتين "على أساس خطوط 
 األمن والالجئين".

ًا ذا شقين للحفاظ على عالقة الواليات وجاء في المذكرة أن الفريق األمريكي الجديد "سيتخذ نهج
المتحدة مع إسرائيل وتحسينها بشكل مثالي بتعميق اندماجها في المنطقة، مع إعادة ضبط عالقة 

 الواليات المتحدة مع الشعب، والقيادة الفلسطينية".
 إعادة التواصل والمساعدات

هادي عمرو التواصل الدبلوماسي مع  وتوضح المذكرة الجهود الراهنة لتحقيق هذا الهدف، وبينها إعادة
السلطة الفلسطينية بعد قطعه في عهد ترامب الذي أغلق القنصلية األمريكية في القدس، وطرد 

 الدبلوماسيين الفلسطينيين من الواليات المتحدة.
وتقول المذكرة إن عمرو عقد "جلسات مع نظرائه الرئيسيين في وزارتي الخارجية والجيش اإلسرائيليين 

ول العالقات األمريكية اإلسرائيلية الفلسطينية" وأن هؤالء "رحبوا بإعادة العالقات بين الواليات المتحدة ح
 والفلسطينيين".

وتتعلق إحدى الركائز األساسية للسياسة الجديدة باستئناف المساعدة للفلسطينيين، والتي تتضمن خططًا 
عالنها في أقرب وقت في نهاية هذا الشهر؛وتقول جديدة بمساعدة سخية لمواجهة كورونا، والتي يمكن إ 

المذكرة: "تعمل وزارة الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية على استئناف المساعدة األمريكية 
 للفلسطينيين في أواخر مارس أو أوائل أبريل".



 
03/30/0301  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(100رقم )   
 

 
 

34 
 

  
 الحدود المصرية اإلسرائيلية أكثر خطورة من جبهتي غزة ولبنان

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إنه على العكس من االعتقاد السائد بأن الحدود مع قطاع غزة      
أو لبنان هي األكثر نشاطا، فإن الحدود مع  مصرهي األكثر سخونة وحيوية؛ حيث يتعين على الجنود 

، الجماعة “والية سيناء”القائمين على حماية تلك الحدود التعامل مع تهديدين، األول يتمثل في 
المتحالفة مع تنظيم داعش اإلرهابي، باإلضافة إلى الخطر اإلجرامي المتعلق بعمليات تهريب 
المخدرات"؛وقالت الصحيفة : "ربما يكون التهديد األخير، المتمثل في التهريب، هو األقل خطورة، ولكّن 

ألحداث، فإن بعض الحاالت مصدرا بارزا في قوات العدو المكلفة بحراسة الحدود، أكد أنه مع تطور ا
ذات الصلة بمكافحة التهريب تتحول إلى إطالق النار"؛وبحسب إحصاءات وزارة الجيش ، فإن 

 11% العام الماضي، وتم إحباط 66محاوالت تهريب المخدرات عبر الحدود المصرية تراجعت بنسبة 
النجاحات لم تكن دون  ؛ "ولكن هذه0269عملية في عام  22، مقارنة بـ0202عملية تهريب في عام 

ثمن، وأشارت الصحيفة إلى أن الضربات التي تتعرض لها عصابات التهريب تجبرها على اللجوء إلى 
وسائل أخرى لكسب المال، ومن بينها اقتحام القواعد العسكرية الخاصة بالجيش ا ومحاولة سرقة أسلحة 

 وذخائر.
متمرسون على حوادث إطالق النار في الحدود  ونقلت الصحيفة بأن الجنود المكلفين بحراسة الحدود 

مع مصر بشكل أكبر من جبهات أخرى، حيث تحدث عمليات تهريب عبر الحدود بشكل شبه مستمر، 
وتشهد عمليات إطالق نار، إذ تطير الرصاصات فوق رؤوس الجنود ؛وأن القوات المسؤولة عن مراقبة 

في التعامل مع عمليات التهريب، إال أن هذا أدى الحدود حققت نجاحات كبيرة خالل السنوات الماضية 
 على الجانب اآلخر إلى تعزيز المخاطر التي يواجهونها في عملهم على الحدود المصرية اإلسرائيلية.

و"نتيجة هذا النجاح، فإننا نرى صعودا في ظاهرة التهريب العنيف، حيث يستخدم المهربون الرصاص 
رجال الشرطة المصريين على الحدود، ويصل إطالق النار الحي، وفي معظم الحاالت يستهدفون 
 “.أحيانا إلى الجانب اإلسرائيلي من الحدود

 
 % من الالجئين الفلسطينيين بسورية في فقر مدقع19
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وصل عدد الالجئين الفلسطينيين الذين ينتمون إلى الفئات "األشد عرضة للمخاطر" في سورية،       
ألف الجئ، وفقا للتقديرات الصادرة عن "وكالة  )أونروا(،وقالت الوكالة إنه "بعد عشر سنوات  621إلى 

لى األقل من بدء التظاهرات في سورية، نزح أكثر من نصف الجئي فلسطين في البالد مرة واحدة ع
ألف منهم بحثوا عن األمان في البلدان المجاورة،  602بسبب النزاع الذي أعقب ذلك، بمن في ذلك 

وخاصة لبنان واألردن وخارجها"؛وأن "الفلسطينيين في ما مضى شكلوا مجتمعا حيويا ضم أكثر من 
بدء النزاع مخّيما في جميع أنحاء البالد"؛ وأضافت أنه "منذ  60ألف شخص، استقروا في  112

، كثفت أونروا عملياتها لضمان تلبية احتياجات الجئي فلسطين في سوريا؛ 0266المسلح في عام 
ألف الجئ  225وتعد الوكالة المزود الرئيس للمساعدات اإلنسانية والخدمات األساسية لما مجموعه 

ين أكثر وكانوا من ب -% منهم في فقر مدقع 96يعيش  –من فلسطين ما زالوا داخل سورية 
 المتضررين من النزاع".

ونقل عن المفوض العام ألونروا، فيليب الزاريني، قوله إنه "حين تكون الجئا من فلسطين، فأنت   
، وأضاف: "إذا كنت الجئا من فلسطين في سورية، فأنت على ‘"نازح‘مولود أصال بعالمة تقول أنك 

 ة شديدة".أقل تقدير نازح بشكل مضاعف وتعيش على األرجح في ضائق
ألف من الجئي فلسطين األكثر ضعفا في  202وأوضح البيان أن "أونروا تعد شريان الحياة لما يقارب 

سورية، حيث شكل النزاع والنزوح والمعاناة أزمة مركبة متعددة الطبقات، زادت من صعوبتها جائحة 
النقدية والغذائية هي الدعم كورونا في سورية وفي البالد المجاورة. وغالبا ما تكون معونات الوكالة 

 الثابت الوحيد الذي يحصلون عليه".
ألف الجئ فلسطيني من  21وأشار البيان إلى أنه "في األردن ولبنان المجاورتين، يتلقى ما مجموعه 

سورية خدمات صحية وتعليمية واجتماعية ومعونات نقدية من األونروا للمساعدة في تغطية احتياجاتهم 
ن قدرة الوكالة على االستجابة الحتياجات الجئي فلسطين القادمين من سورية قد تأثرت األساسية. إال أ

 بشكل كبير بأزمة التمويل التي عصفت باألونروا في السنوات القليلة الماضية وحدت من فاعليتها".
راكز وأوضح البيان أنه "تعذر الوصول إلى العديد من منشآت األونروا داخل سورية، مثل المدارس والم

الصحية، مع تعرض كثير منها ألضرار جسيمة منذ بداية الصراع، حيث خسرت الوكالة أربعين في 
في المئة من المراكز الصحية  01المئة من الصفوف الدراسية في مدارس األونروا فيما بات نحو 



 
03/30/0301  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(100رقم )   
 

 
 

36 
 

موظفا  69التابعة للوكالة غير صالح لالستخدام حاليا بسبب النزاع. كما فقدت األونروا في سورية 
 سنوات". 62خالل الصراع المستمر منذ 

وقال الزاريني: "ال تزال صور الدمار المخيفة في مخيم اليرموك ترافقني، حتى بعد بضعة شهور من 
زيارتي لسورية"، وأضاف "كان مشهد األطفال بزيهم المدرسي الوردي واألزرق وهم يخرجون من بين 

 اليا".األنقاض لركوب حافلة مدرسية مشهدا سري
وذكر البيان أن أونروا تسعى إلى إعادة تأهيل بعض منشآتها في سورية لتكون قادرة على تقديم 
الخدمات في المناطق التي يعود إليها الجئو فلسطين. وهي تسعى بشكل أساسي إلى إعادة تأهيل مبنى 

الجئي فلسطين  عائلة من 122في مخيم اليرموك الستخدامه كمركز متعدد األغراض بعد عودة حوالي 
 إلى المخيم.

وأضاف المفوض العام لألونروا: "حيثما يتمكن الجئو فلسطين من العودة بأمان، ستبذل األونروا كل ما 
 في وسعها لمنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية".

   
 تغول االستيطان

 مبنى في سلواد  911االحتالل يخطط لهدم  
 65% منهم هم أوالد دون سن 12فلسطيني، و 6112نى، يسكنه قرابة مب 622يواجه أكثر من       

عاما، في بلدة سلوان المحاذية للبلدة القديمة في القدس المحتلة خطر الهدم الفوري، في أعقاب طلب 
قدمته بلدية القدس إلى محكمة الشؤون المحلية، قبل ثالثة أسابيع ؛وفي هذا السياق، فإن بلدية القدس 

جعت بتقديمها هذا الطلب عن مفاوضات "غير مألوفة"، أجرتها مع سكان في سلوان حول تكون قد ترا
بناء"، من أجل التوصل إلى حلول سكنية، وتوصلت إلى تفاهمات مع سكان البيوت  –مخطط "إخالء 

المهددة بالهدم ؛ ويهدف مخطط البلدية إلى تنفيذ مشروع استيطاني مكان هذه المباني الفلسطينية، 
ة ما يسمى "متنزه حديقة الملك"، الذي أعلن عنه رئيس بلدية القدس السابق، نير بْركات، في العام وإقام

. ويقضي المخطط بإقامة هذا المشروع االستيطاني في حي البستان في سلوان، وأن يكون 0262
ي تسكنها؛ أثريا"؛ وقضى المخطط بهدم عشرات المباني وطرد العائالت الفلسطينية الت –موقعا "سياحيا 

واستنادا إلى التفاهمات مع البلدية، نجح السكان باستصدار قرارات من المحكمة بإرجاء هدم البيوت 
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التي يسكنوها. لكن البلدية عارضت مؤخرا تأجيل الهدم وطالبت بتنفيذه فورا؛ في ظل تعزيزات أمنية 
 مقدسي. 6122وفرض قيود على المصلين: صدرت دعوات لجمعة غضب احتجاجا على تهجير 

 مقترح إسرائيلي جديد لتهجير خان األحمر
ويبلور مسؤولون إسرائيلّيون خطًطا لتسوية قضّية قرية خان األحمر الفلسطينّية المهّددة بالتهجير،     

أبرزها نقل أهاليها إلى مكان مجاور أوسع، بحسب ما ذكرت "يديعوت أحرونوت"، اليوم اإلثنين؛ وأن 
سينقل إليه أهالي القرية مجاور للموقع الحالي، ويفصل بينها الشارع الرئيس؛ وتقع المكان الجديد الذي 

القرية في مناطق "ج" بين القدس وأريحا المحتّلتين؛ يذكر أن المحكمة العليا اإلسرائيلية أصدرت قراًرا 
خالئها، إال أن بإخالء القرية قبل عامين، وتوّعد رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أكثر من مّرة بإ

القرار أثار غضًبا فلسطينًيا وأوروبًيا واسًعا؛ ويشّكل موقع القرية الحالي وصاًل في األراضي بين القدس 
وأريحا، وتهجيرها يعني القضاء على احتمال قيام دولة فلسطينّية غير مقّطعة األوصال في هذه 

 المنطقة.
 العليا تصادق هدم خربة الميتة  

العليا على قرار سلطات االحتالل هدم خربة الميتة باألغوار الشمالية، وردت  صادقت المحكمة   
االلتماس الذي تقدمت به هيئة مقاومة الجدار واالستيطان؛ وقال مسؤول ملف األغوار بمحافظة 
طوباس معتز بشارات إن العليا اإلسرائيلية ردت التماسا تقدمت به هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، 

عائلة من الخربة؛ وفي نهاية  01طارات الهدم التي سلمتها قوات االحتالل قبل حوالي شهر لـلوقف إخ
شهر شباط الماضي، اقتحمت قوات االحتالل خربة الميتة باألغوار الشمالية وأخطرت بإخالء وهدم 

ينية إن جميع العائالت التي تسكن الخربة، وتعليقا على ذلك، قالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسط
"دولة االحتالل تحول الضفة الغربية المحتلة بمدنها وبلداتها إلى مجرد جزر متناثرة في محيط 
استيطاني، تتصل فيما بينها بطرق يسيطر عليها االحتالل، ويتحكم في الحركة عليها"؛وأوضحت 

زية للضفة الغربية الوزارة أن سياسة ومواقف رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، واقتحاماته االستفزا
وما يرافقها من تحريض على تعميق االستيطان ومنح المستوطنين المزيد من جوائز الترضية، تنعكس 

 يوميا وتترجم عبر تصعيد استيطاني ميداني متواصل في طول الضفة الغربية وعرضها.
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ئمهم بالتزامن مع وأضافت أن األسابيع األخيرة قد شهدت تكثيفا واضحا في اعتداءات المستوطنين وجرا
الموسم االنتخابي في اسرائيل، الذي حول األرض الفلسطينية المحتلة الى ميادين للتنافس بين أحزاب 
اليمين المختلفة، وموضوعا لـ"الكرم" االنتخابي على حساب الحقوق الفلسطينية؛ وتابعت "من أخطر 

وال إلى األغوار الشمالية، بما تلك العمليات ما يجري في المناطق الممتدة من محافظة نابلس وص
يتضمنه ذلك من حرب استيطانية مفتوحة على جميع األراضي الفلسطينية الواقعة في تلك المناطق، 

 واالعتداءات المتكررة بحق ممتلكات المواطنين".
عن قلقه إزاء قرار إسرائيل إخالء عائالت فلسطينية من منازلها في  االتحاد األوروبيوأعرب      
خ جراح؛جاء ذلك في رسالة جوابية بعثها ممثل االتحاد األوروبي لدى فلسطين سفين كون فون الشي

بورغسدورف، ، إلى وزير شؤون القدس فادي الهدمي؛ووصف بورغسدورف قرارات اإلخالء بأنها "تطور 
طالع مثير للقلق ويعرض المزيد من العائالت الفلسطينية لخطر اإلخالء"، ووعد بمتابعة الموضوع واال

عن كثب على تطورات الوضع في الشيخ جراح؛ وكان الوزير الهدمي وجه رسالة إلى بورغسدورف 
حذر فيها من أن "العديد من العائالت الفلسطينية في الشيخ جراح تواجه خطر اإلخالء الوشيك، بعد 

األوروبي عائالت من منازلها"؛ وطالب االتحاد  1أن قررت محاكم اإلحتالل الشهر الماضي إخالء 
والدول األعضاء فيه بالضغط على االحتالل لوقف مخططات تهجير الفلسطينيين من منازلهم؛وكان 
الهدمي قد دعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من 

 منازلهم في الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة.
  
 بمستوطنات شمالي الضفة  قطار لربط تل أبيب  

، مع المستوطنات شمال 25يخطط االحتالل لربط مدينة تل أبيب داخل األراضي المحتلة عام      
الضفة الغربية المحتلة؛ وفي هذا السياق، قررت وزيرة المواصالت بحكومة االحتالل، تشغيل قطار 

أحرونوت"، إن "أولى عربات  خفيف بين تل أبيب ومستوطنات شمال الضفة؛ وقالت صحيفة "يديعوت
القطار، وصلت األسبوع الماضي إلى إسرائيل"؛ وذكرت أن القطار، يعمل على "عجالت، وهو مزيج 

راكب"؛ وأضافت "كان من المقرر  122من سكة حديدية خفيفة وحافلة، يمكن أن تحمل ما يصل إلى 
تسيون، ولكن المثير للدهشة وخالفا أن يربط هذا القطار الخفيف مدن تل أبيب واللد والرملة وريشون ل
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لموقف المهنيين في مكتبها، أعلنت ريغيف، إنه سيربط مدينة تل أبيب مع مفرق تّفوح، وهو مفرق 
مستوطنات في شمالي الضفة الغربية"؛ واستنادا الى حركة "السالم اآلن"،الرائدة في رصد االستيطان ، 

بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة  621ئمة ومستوطنة دا 620ألف مستوطن يقيمون في  226فإن 
مستوطنة دائمة بالضفة  65ألف مستوطن يعيشون في  001الغربية؛وال يشمل هذا الرقم أكثر من 

 الغربية.
 ولفتت الصحيفة إلى أن"هذه الخطوة من قبل ريغيف، اتخذت قبل أيام قليلة من االنتخابات"، 

شمالي الضفة الغربية،عن قرار ريغيف وقال "يعيش ودافع يوسي داغان، رئيس تجمع المستوطنات 
الناس في السامرة )أي شمالي الضفة الغربية(،يتنفسون نفس األكسجين الذي يتنفسه سكان تل أبيب 

 ويصدرون نفس ثاني أكسيد الكربون"، وأضاف "هم أيضا يعانون من زحمة السير".
  

 الفلسطينينتنياهو يواصل تعميق االستيطان ومحاربة الوجود 
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "إن رئيس وزراء اإلحتالل، بنيامين نتنياهو، يواصل      

، ويعمل على 0229"اجترار" شعاراته ومواقفه التي اعتاد إطالقها منذ صعوده إلى سدة الحكم في العام 
الدولي واإلدارة األميركية الجديدة، دون أن إعادة تغليفها وإنتاجها بصيغ مختلفة؛ لتسويقها لدى المجتمع 

يغير شيئًا في جوهرها ومضامينها االستعمارية التوسعية"؛وأكدت   أن الثابت الوحيد طيلة مراحل حكم 
نتنياهو، هو تعميق االستيطان وتوسيعه وضم المزيد من األرض الفلسطينية المحتلة ومحاربة أي وجود 

ة "ج"، باالضافة الى استكمال عمليات تهويد القدس وفصلها عن فلسطيني في جميع المناطق المصنف
محيطها الفلسطيني، وهو ما أكدته عشرات التقارير األممية واالسرائيلية والمحلية التي تحدثت عن 
تضاعف نسب االستيطان واعداد المستوطنين، وارتفاع وتيرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية 

 لمواطنين الفلسطينيين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وعمليات التهجير القسري ل
وأشارت إلى أنه باأليام القليلة الماضية، كثف نتنياهو وألغراض انتخابية مشاركته الفعلية في دعم     

اإلستيطان والمستوطنين، كما حصل في اقتحاماته االستفزازية وسط الضفة وخربة سوسيا، وما قام به 
جر األساس لحي استيطاني جديد داخل بؤرة مقامة على أراضي بلدة ديريستيا، باألمس من وضع ح
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مطلقا كعادته المزيد من الوعود لتكثيف بناء البؤر االستيطانية وتعزيزها حال انتخابه، متفاخرا بتاريخه 
 منذ كان شابا في تأييد بناء وتنظيم وتوسيع تلك البؤر.

من التوصيفات والتصنيفات لشكل وطبيعة وصورة الدولة ونوهت الوزراة إلى محاوالته ترويج عدد 
الفلسطينية، أبرزها مهاتراته بشأن )سيادة منقوصة وغير كاملة( للدولة الفلسطينية تحت شعار "الفزاعة 

األمنية" التي يستعين بها دائمًا لتمرير مشاريعه االستعمارية التوسعية، وهو ما أكد عليه نتنياهو حين  
لة الفلسطينية ) بالمفهوم الكالسيكي( حسب رأيه، أي رفضه لوجود دولة فلسطينية رفض علنًا الدو 

كاملة السيادة، وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية ؛وبينت، أن نتنياهو يسارع 
البحر  لتفسير معنى )السيادة المنقوصة(، مؤكدًا أن السيادة األمنية العليا في المنطقة من النهر إلى

يجب أن تبقى في يد إسرائيل، داعيًا في ذات الوقت إلى )تعزيز السيطرة على أرض إسرائيل( وتعظيم 
 قوة الدولة العبرية بصفتها الضمانة لفرض شروطه اإلستعمارية.

وترى الوزارة، أن نتنياهو يختلق من خياله صورة لدولة فلسطينية تنسجم مع خارطة مصالحه 
على فرضها على األرض بالقوة من جهة، ويحاول تسويقها من جديد بلغة ناعمة االستعمارية، ويعمل 

للمجتمع الدولي، وإلدارة بايدن من جهة أخرى، ليس هذا فحسب، بل ويقترح متذاكيًا مسارًا جديدًا للسالم 
الم( مع الفلسطينيين ينطلق من اتفاقيات التطبيع العربية اإلسرائيلية، كبوابة تؤدي وفق تصوره إلى )س

مع الفلسطينيين، أي قلب مبادرة السالم العربية رأسًا على عقب وتفريغها من مضمونها والتالعب في 
مراحلها، وفقًا ألولويات نتنياهو االستعمارية، الهادفة إلى  تهميش القضية الفلسطينية، وإزاحتها عن 

 .ات السالم الدوليةالطاولة، والتي تتناقض تمامًا مع الشرعية الدولية، وقراراتها ومرجعي

 


