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  السلطة:
 5 : نقف مع األردن ونساند قراراته لحفظ أمنه واستقرارهعباس  2.
 5 األميركية الستعادة الع قات "الخطوة خطوة"سياسة ب ترحبالسلطة الفلسطينية   3.
 5 الفلسطينية قبول جميع القوائم المترشحة ل نتخابات التشريعية: لجنة االنتخابات  4.
 6 النائب منصور: إنجاز االنتخابات حق شرعي من أجل تداول السلطات  5.
 6 قيادات فلسطينية ترفض إجراء االنتخابات بدون القدس  6.

 
  المقاومة:

 7  على أمنهالرشق: نعبر عن تضامننا مع األردن وحرصنا   7.

 7 معاريف: التسوية الحقيقية مع حماس لن تتم دون صفقة تبادل  8.

 7 حماس: يوجد توافق على حكومة وحدة وطنية  9.
 8 نزَّال: لسنا مع تعطيل االنتخابات ولن نسمح بفوضى في غزة وسنحمي المقاومة  10.
 8 فصائل فلسطينية ترفض اجراء االنتخابات التشريعية بدون القدس  11.
 9 "مرة" يدعو السعودية إلى طي ملف اعتقال الفلسطينيين  12.
 9 النخالة: األولوية لمقاومة االحت ل وليس للتنافس على السلطة  13.
 10  "الجهاد" ترّجح أن تمنح عناصرها حرية التصويت  14.
 10 عباس زكي: تزاحم القوائم والكوادر دفعنا إلعادة النظر في قرارات سابقة للحركة  15.
 10 القدوة يصدر توضيحا  حول تصريحاته عن اإلس م السياسي  16.
 11 "الحكم االستبدادي"عاما من 15: االنقسام داخل فتح هو انعكاس لت"لوموند"  17.
 11 حماس تعبر عن االعتزاز بالتنوع الديني والثقافي واالجتماعي في فلسطين  18.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 11 الزعيم الروحي للحريديين األشكناز باالنضمام لنتنياهوساعر يرفض ضغوط   19.
 11 "شأن داخلي"وزير الدفاع اإلسرائيلي: ما يحدث في األردن   20.
 11 غانتس يدين أفعال المستوطنين ويتجاهل جنوده  21.
 12 يد ينتهي بدون نتائج ونتنياهو يجدد عروضهلقاء بينيت والب  22.
 13 "الجنائية"تدرس خياراتها في مواجهة  "إسرائيل"  23.
 14 نائبة عمدة القدس: اإلمارات من أكثر الدول أمنا  وأمانا    24.
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 15 عشية االنتخابات قلق إسرائيلي من انقسام فتح ووحدة حماس  26.

 16 قلق لدى االحت ل من هجوم إيراني بطائرات مسيرة  27.

دارة بايدن معادية لنتنياهوعاموس يادلين: شهر العسل مع ترامب انت  28.  16 هى وا 

 17 مخاوف أمنية إسرائيلية من عدم اختيار بديل ألرغمان  29.

 17 يؤيد دعم أحزاب عربية لحكومة "إسرائيل"استط ع: نصف الجمهور في   30.
 

  :األرض، الشعب
 18 ت ل يشرع بأعمال تجريف واسعة قرب العيسوية بهدف عزل القدساالح  31.
 18  االحت ل يرّكب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود  32.
 19 رمضان المقبل 28األقصى أمام خطر داهم في   33.
 19 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري طف  230االحت ل يعتقل   34.
 19 من األطفال المعتقلين العام الماضي تعرضوا للعنف الجسدي %85: منظمة حقوقية  35.
 20 االحت ل يجبر مقدسيا  على هدم منزله  36.
 20 يطانية جديدة في األغوارمستوطنون يشرعون ب قامة بؤرة است  37.
 20 يهاجمون مسنا فلسطينيا بالحجارة ونمستوطن  38.
 20 شبان يحرقون البرج العسكري على مدخل مخيم شعفاط  39.

 
  األردن:

 21 مزة وآخرين بالتورط فيهاألردن يحبط "مخططا" لزعزعة استقراره ويتهم األمير ح  40.

 22 "يديعوت": السعودية واإلمارات علمتا بمحاولة االنق ب في األردن  41.

 22 بن الحسين حمزة إسرائيلي يؤكد اتصاله باألمير: "وال " العبري  42.
 

  عربي، إس مي:
يران "إسرائيل"مستعدون لجسر الهوة بين  أذربيجان:  43.  22  وا 
 23  حفل موسيقي لط ب إسرائيليين ومغاربة  44.
 23 ناشطون يدعون لمقاطعة اإلمارات إزاء موقفها تجاه القدس المحتلة  45.
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  دولي:
 23 لشعبين بدرجة متساوية من الحرية واألمن واالزدهار والديموقراطيةواشنطن: يجب تمتع ا  46.
 24 تفقد القدرة على التأثير "إسرائيل"يديعوت: بايدن يغير خطه و  47.
 24 لقدسيدعم إجراء االنتخابات في كل األراضي الفلسطينية بما فيها ااالتحاد األوروبي   48.
 25 لعدم عرقلة االنتخابات "إسرائيل"مي دينوف يدعو   49.

 
  تقارير:

 25 أبريل الدامي.. شهر االغتياالت اإلسرائيلية للقادة الفلسطينيينتقرير:   50.
 

  حوارات ومقاالت
 28 ف رزقةأ.د. يوس... بايدن على خطى ترامب: سقط الرهان!  51.
 30 سري سّمور... "فتح" موحدة مصلحة للقضية وبقية الفصائل  52.
 33 سمدار بيري..نتنياهو وشيخ إماراتي من بين المشتبه بعلمهم بمحاولة االنق ب..عبدهللا ال يثق بأحد  53.

 
 34 :كاريكاتير

*** 
 
 

 مروان البرغوثيمع الحوار مستمر  ..لن نسمح إط قا  ب جراء االنتخابات دون القدس: فتح  .1
، «فتح»لحركة « اللجنة المركزية»قال عضو  رام هللا:، 5/4/2021الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

تمنع في المائة، وال توجد قوة على األرض س 100ذاهبة لالنتخابات بنسبة »حسين الشيخ، إن حركته 
موضوع القدس رقم واحد في االنتخابات، »، مؤكدًا أن ذلك لن يكون بأي ثمن، أضاف أن «إجراءها

 «.ولن نبيع القدس من أجل االنتخابات
ال انتخابات من دون القدس، ولن نسمح إطالقًا بإجراء االنتخابات دون القدس، ألن ذلك »وأضاف 

الحوار مستمر »ونوه الشيخ بأن «. ة إلسرائيليمثل تسليمًا بـ)صفقة القرن( وبأن القدس عاصم
ومتواصل مع عضو )اللجنة المركزية( لحركة )فتح(، القائد مروان البرغوثي، من أجل الحفاظ على 

 «.وحدة الحركة وتماسكها والذهاب إلى االنتخابات في قائمة واحدة
د، إن الفصائل قال حسين الشيخ، مساء األح: رام هللا، 4/4/2021قدس برس، وكالة وأضاف 

 الفلسطينية بصدد صياغة موقف موحد إزاء مشاركة مدينة القدس المحتلة في االنتخابات القادمة.
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وأضاف الشيخ، في تصريحات إذاعية "ال يوجد فلسطيني وال تنظيم واحد يقبل أن ُتجرى االنتخابات 
 بدون القدس )..( هذا موضوع سياسي ووطني بامتياز ال نقبل بديال عنه".

 
 : نقف مع األردن ونساند قراراته لحفظ أمنه واستقرارهعباس .2

محمود عباس، إننا نقف إلى جانب المملكة األردنية  السلطة الفلسطينية وفا: قال رئيس-رام هللا 
الهاشمية الشقيقة ملكًا وحكومة وشعبًا، ونساند القرارات التي اتخذها الملك عبد هللا الثاني لحفظ أمن 

أننا ندعم هذه الخطوات التي اتخذها األردن، ألننا نعتبر أمن  عباسوأكد  تقراره.األردن وضمان اس
 األردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا.

 4/4/2021، األيام، رام هللا
 

 األميركية الستعادة الع قات "الخطوة خطوة"سياسة ب ترحبالسلطة الفلسطينية  .3
التي تقوم « الخطوة خطوة»أمس، بما اعتبره سياسة رام هللا: رّحب مصدر في السلطة الفلسطينية، 

بها إدارة الرئيس جو بايدن في اتجاه استئناف العالقات مع الفلسطينيين. وقال مصدر في السلطة 
اآلن »وأضاف: «. كل شيء يتغير نحو األفضل منذ وصول بايدن«: »الشرق األوسط»الفلسطينية لـ

توسع، هناك تقدم مستمر، صحيح أنه بطيء لكّن هناك يوجد اتصاالت سياسية وأيضا أمنية، وهي ت
قلنا لهم »وتابع: «. تقدمًا واتفاقًا على عودة العالقات إلى طبيعتها كما كانت قبل إدارة دونالد ترمب

في االتصاالت إننا نريد عقد مؤتمر دولي للسالم وعودة جميع المساعدات بما في ذلك لوكالة أونروا 
ر في واشنطن وا عادة فتح القنصلية األميركية في القدس الشرقية وأيضًا وفتح مكتب منظمة التحري

 «.إلغاء تصنيف منظمة التحرير كمنظمة إرهابية
 4/4/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 قبول جميع القوائم المترشحة ل نتخابات التشريعية الفلسطينية: لجنة االنتخابات .4

ركزية الفلسطينية، السبت، أنها قبلت جميع القوائم التي األناضول: أعلنت لجنة االنتخابات الم -غزة 
وقالت  تقدمت بطلبات ترشح النتخابات المجلس التشريعي )البرلمان( المقررة في مايو/ أيار المقبل.

قوائم لالنتخابات التشريعية، وبذلك تكون اللجنة قد  6تم قبول طلبات ترشح ” اللجنة في بيان إنه 
، دون رفض أي 36يع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح وعددها الكلي استكملت قبول طلبات جم

 ”.قائمة
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القوائم التي قبلت اليوم سيبلغ منسقوها رسميا بذلك، وهي: فلسطين الموحدة، “وأضاف البيان أن  
 ”.والحرية والكرامة، وكفاءة، والعدالة للجميع المستقلة، والحرية، وحركة فتح

 4/4/2021، القدس العربي، لندن
 

 النائب منصور: إنجاز االنتخابات حق شرعي من أجل تداول السلطات .5
أكدت النائب في المجلس التشريعي عن محافظة نابلس منى منصور، على ضرورة إنجاز 
االنتخابات كونها حق شرعي لكل فلسطيني من أجل تداول السلطات، السيما بعد تعطيلها لنحو عقد 

ترض علينا كفلسطينيين إجراء العملية االنتخابية، وتداول السلطات كامل. وقالت منصور إنه من المف
سنوات، حسب القانون الفلسطيني. وأضافت: "لقد آن األوان لفرض الشرعية من أجل  4مرة كل 

الحفاظ على القضية الفلسطينية"، مشددة على ضرورة احترام السلطات الثالث )التشريعية والتنفيذية 
 عاًما على آخر انتخابات فلسطينية.  11د مرور والقضائية(، خصوًصا بع

 4/4/2021، فلسطين أون الين

 
 قيادات فلسطينية ترفض إجراء االنتخابات بدون القدس .6

األناضول: أعرب ممثلو فصائل فلسطينية، وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،  -رام هللا 
جاء ذلك في تصريحات  ا في القدس الشرقية.عن رفضهم استكمال االنتخابات، ما لم يتم إجراؤه

إذاعية وبيان، األحد، في ظل غياب رد إسرائيل على الطلب الفلسطيني بإجراء االنتخابات في 
وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدالني، في تصريح إلذاعة صوت فلسطين )رسمية( إن  القدس.

ون مشاركة القدس، هو انتقاص من حقنا في قبول أي طرف فلسطيني بإمكانية إجراء االنتخابات د“
 ”.المدينة، واعتراف بأنها جزء من إسرائيل

القيادة الفلسطينية “بدوره، قال العضو في اللجنة صالح رأفت، في بيان اطلعت األناضول عليه، إن 
 تتواصل مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا، من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل للسماح

 ”.بإجراء االنتخابات في القدس
من جهته، طالب مصطفى البرغوثي، أمين عام حركة المبادرة الوطنية )سياسية اجتماعية من 

الضغط على إسرائيل، في حال حاولت منع القدس “الفصائل اليسارية(، المجتمع الدولي، بضرورة 
 ”.من المشاركة في العملية االنتخابية

 4/4/2021، القدس العربي، لندن
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 الرشق: نعبر عن تضامننا مع األردن وحرصنا على أمنه .7
عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق عن تضامن الحركة مع األردن الشقيق، 

وقال الرشق إن األردن يمثل عمقا استراتيجيا لقضيتنا، بل ويرتبط  وحرصها على أمنه واستقراره.
وبّين أن األردن  بروابط األخوة والتاريخ والمصير المشترك.شعبنا الفلسطيني مع الشعب األردني 

 يقف دومًا مع شعبنا الفلسطيني ويدعم صموده على أرضه والحفاظ على مقدساته.
 4/4/2021، موقع حركة حماس

 
 معاريف: التسوية الحقيقية مع حماس لن تتم دون صفقة تبادل .8

ف" العبرية، تال ليف رام: إن التسوية الحقيقية قال المراسل العسكري بصحيفة "معاري: القدس المحتلة
 بين "إسرائيل" وحماس لن تتم دون اإلفراج عن الجنود اإلسرائيليين األسرى في قطاع غزة.

وأضاف: "حتى األسابيع األخيرة استمرت المحادثات غير المباشرة بين الطرفين من خلف الكواليس،  
سرائيل تلمس وجود رغبة لدى حماس للتقدم  بالصفقة على عكس الماضي"، مشيًرا إلى أن الفجوة وا 

وبحسب المراسل العسكري؛ هناك اعتقاد لدى  ما تزال كبيرة، ولكنها تتقلص مع مرور الزمن.
المنظومة األمنية اإلسرائيلية أن التركيز على القضايا اإلنسانية وحدها لن يؤدي إلى حل، وأن على 

ر الوقت يعتقدون أن الصفقة القادمة لن تكون مشابهة لـ"صفقة "إسرائيل" أن تدفع ثمًنا ما، لكن بمرو 
 شاليط".

 3/4/2021، المركز الفلسطيني لإلع م

 
 حماس: يوجد توافق على حكومة وحدة وطنية .9

"األيام": أكدت حركة حماس، مساء أمس، وجود توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت  -غزة 
السياسي لحركة حماس حسام بدران: إن "حماس" مستعدة  وقال عضو المكتب نتائج االنتخابات.

ن لديها تصميمًا كبيرًا للوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة.  لخوض االنتخابات الفلسطينية، وا 
وأضاف بدران: "نحن نتقدم مراحل كبيرة وصواًل لالقتراع، وهذا ما تم التوافق عليه خالل حوارات 

قول: "ندعو أهلنا في القدس والضفة وغزة إلى الخروج والمشاركة في وختم بدران حديثه، بال القاهرة".
 هذه االنتخابات التي تهدف لترتيب البيت الفلسطيني".

 5/4/2021، رام هللا، األيام
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 نزَّال: لسنا مع تعطيل االنتخابات ولن نسمح بفوضى في غزة  .10
سي محمد نّزال: إن حركته قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، وعضو مكتبها السيا: بيروت

ضد تأجيل االنتخابات، والتذّرع بعدم إجرائها في القدس، وأكد أنه "ينبغي أن يكون هناك حوار 
للبحث عن البدائل المناسبة إلجراء االنتخابات في القدس، بما يؤّكد مركزيتها وأهميتها وقداستها لدى 

، في سياق مقابلة خاصة مع "المركز وأضاف نزال الفلسطينيين، وبما ال يعّطل االنتخابات".
الفلسطيني لإلعالم"، أن "تجاوز حركة حماس عن الماضي المؤلم، ال يعني أنها ستتسامح مع أي 

  محاوالت مستقبلية من أي طرف إلثارة الفوضى، أو تحويل غّزة إلى بؤرة لالقتتال الداخلي".
 3/4/2021، المركز الفلسطيني لإلع م

 
 فض اجراء االنتخابات التشريعية بدون القدستر فصائل فلسطينية  .11

قال األمين العام لجبهة التحرير : نادية سعد الدين-عمان ،5/4/2021الغد، عّمان، ذكرت 
الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن إجراء االنتخابات في القدس، ترشحًا وانتخابًا، يحظى بأهمية 

واعتبر أن إجراء  ”.صفقة القرن“طط خاصة، في ظل محاوالت االحتالل لتغييبها وتنفيذ مخ
االنتخابات في األراضي المحتلة، بما فيها بالقدس المحتلة، سيعمل على ترتيب الوضع الداخلي 
واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن أي تصريحات تشير إلى احتمالية استثناء القدس من االنتخابات 

 ال يمكن القبول بها.
الشعب الفلسطيني عن استغرابه من التلميحات إلجراء االنتخابات من وفي هذا السياق؛ أعرب حزب 

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، إن هذه المسألة غير قابلة  دون القدس.
نه ال يجوز اخراج المدينة من العملية االنتخابية تحت أي حجة.  للمساومة، وا 

أكد أمين عام جبهة : رام هللا، 4/4/2021نية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيوأضافت 
النضال الشعبي أحمد مجدالني أهمية مشاركة القدس في العملية االنتخابية تصويتا وترشيحا، مشيرا 
إلى أن قبول أي طرف فلسطيني بإمكانية إجراء االنتخابات دون مشاركة القدس، هو انتقاص من 

وقال مجدالني، في حديث إلذاعة صوت فلسطين،  ن إسرائيل.حقنا في القدس واعتراف بأنها جزء م
األحد، إن إجراء أي عملية انتخابية في فلسطين ال يمكن أن تتم دون القدس، مؤكدا أن مشاركة 
القدس ليست موضوعا فنيا بقدر ما هو سياسي بدرجة أساسية، يتمثل في التأكيد على أن القدس 

 م الحق مثل أي فلسطيني بممارسة حقهم االنتخابي.عاصمة دولة فلسطين وأن المقدسيين له
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 "مرة" يدعو السعودية إلى طي ملف اعتقال الفلسطينيين .12
أكد رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة "حماس" بالخارج، رأفت مرة، في حديث مع "قدس : بيروت

ودية من أجل برس"، على استعداد "حماس" للحوار مع مختلف المستويات الوزارية والحكومية السع
اإلفراج عن المعتقلين، مضيفا: "القيادي الخضري معروف لدى الجميع، ويعيش بشكل قانوني 

ودعا في الوقت ذاته  بالمملكة، وكان صلة الوصل بين المؤسسات في المملكة وحركة حماس".
كل السلطات السعودية إلى طي ملف االعتقاالت، حرصا على استمرار العالقة مع الفلسطينيين بش

وبين أن "حماس" تواصلت مع السلطات السعودية بشكل مباشر،  عام، و"حماس" على وجه التحديد.
 من أجل ملف المعتقلين، وبشكل غير مباشر من خالل دول وحكومات لها عالقة مع الرياض،

 عن المعتقلين "لكن دون نتيجة"، وفق القيادي بحركة "حماس". لإلفراج
 4/4/2021، قدس برس

 
 : األولوية لمقاومة االحت ل وليس للتنافس على السلطةالنخالة .13

قال زياد النخالة األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، السبت، إن األولوية في هذا الوقت  :دمشق
هي لمقاومة االحتالل، وليس لالنتخابات، وال للتنافس والتدافع على السلطة بوجود المحتل، واصًفا 

يضمن االعتراف باالحتالل وشرعيته على أرض فلسطين بـ "التحول االنتخابات ضمن برنامج 
 الخطير الذي يعطي شرعية لالحتالل بضم الضفة الغربية والقدس".

واعتبر قائد الجهاد اإلسالمي أن االنتخابات اليوم هي تجديد لشرعية "أوسلو"، ولشرعية سلطة 
 "تنازلت عن حقنا التاريخي في فلسطين"، كما قال، 

النخالة "أشيروا فقط إلى قرية أو مدينة فلسطينية ال تدخلها قوات االحتالل، تعتقل من تشاء، وأضاف 
وتقتل من تشاء، وتهدم أي بيت تشاء... وتريدون أن نقيم مجلًسا تشريعًيا يعتقلون أفراده وقتما 

 يشاؤون؟! الشعب الفلسطيني معتقل، كله يرزح تحت االعتقال، وليس تحت االحتالل فقط".
وصف أمين عام الجهاد اإلسالمي، االنتخابات المرتقبة بأنها مسرحية مضللة، وليست إنجاًزا و 

ال سنبقى نغوص في  وطنًيا، مضيًفا "يجب أن نسمي األشياء بأسمائها، حتى نستطيع التغيير، وا 
 الوحل، ونصدق األكاذيب التي أطلقناها منذ التوقيع على اتفاق أوسلو".

 3/4/2021، القدس، القدس
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 "الجهاد" ترّجح أن تمنح عناصرها حرية التصويت .14
"األيام": قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب إن حركته لم تقرر بعد إذا ما  -غزة 

كانت ستوصي عناصرها ومناصريها بالتصويت لقائمة انتخابية محددة خالل االنتخابات التشريعية 
ورّجح حبيب، خالل حديث لـ"األيام"، أن تترك  ن من الشهر القادم.المزمع إجراؤها في الثاني والعشري

حركته، التي قاطعت المشاركة في االنتخابات، حرية التصويت للعناصر لمن يرونه مناسبًا، كما 
حين تركت خيار التصويت لألفراد أنفسهم، ولم تفرض  2006حدث في االنتخابات السابقة عام 

 ذلك.عليهم قرارات وتوصيات خاصة ب
 4/4/2021، األيام، رام هللا

 
 عباس زكي: تزاحم القوائم والكوادر دفعنا إلعادة النظر في قرارات سابقة للحركة .15

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، األحد، إن تزاحم الكوادر  :خالد عمار-أريحا
ي القرارات التي اتخذتها الحركة في والقوائم المترشحة لالنتخابات، كان دافَعا رئيسًيا إلعادة النظر ف

 السابق، كالمتعلقة بمنع ترشح أعضاء من اللجنة المركزية أو المجلس الثوري للحركة.
ودعا عباس في مقابلة صحيفة، أبناء فتح المرشحين في القوائم األخرى إلى إعادة االلتزام بالصف 

اللجنة المركزية، أن "الواقع الفاسد  وأضاف عضو الفتحاوي، وبدء التحضير للمؤتمر الثامن للحركة.
 يعطي الطليعة، والظروف الصعبة تخلق الناس الحقيقين".

 4/4/2021، القدس، القدس
 

 القدوة يصدر توضيحا  حول تصريحاته عن اإلس م السياسي .16
أصدر القيادي المفصول من حركة فتح، ناصر القدوة، ورئيس قائمة "الحرية" االنتخابية، : رام هللا
ووفق تصريحات القدوة التي نشرها الملتقى الوطني  يحًا حول تصريحاته عن "اإلسالم السياسي".توض

الديمقراطي، والتي جاء فيها، "نحن شركاء في الوطن مع المقاومة اإلسالمية، ونريد استعادة الوحدة 
نهاء االنقسام، ونريد شراكة حقيقية بعيدة عن المحاصصة والصفقات السياسية، التي  تسعى لتجديد وا 

شكالياته وقصوره، نتنافس على خدمة المواطن والقضية الوطنية من خالل  الوضع القائم ووجوهه، وا 
وأضاف القدوة، "وفي هذا السياق، تأتي المخاوف من اإلسالموية  التنافس على الرؤى واألفكار".

تتعارض مع حق  السياسية وارتباط األمر ببعض الصفقات الذي تم عقدها مؤخًرا، ونعتقد أنها
 المواطن الفلسطيني في اختيار ممثليه ومحاسبتهم بطريقة ديمقراطية وشفافية ودورية".

 3/4/2021، القدس، القدس
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 "الحكم االستبدادي"عاما من 15: االنقسام داخل فتح هو انعكاس لت"لوموند" .17
صل داخل حركة فتح الفرنسية، إن االنقسام العميق الحا” لوموند“آدم جابر: قالت صحيفة  - باريس

على ضوء االنتخابات العامة الفلسطينية؛ هو انعكاس للمشهد السياسي الفلسطيني الذي مزقته خمسة 
دون انتخابات، ابتليت خاللها الطبقة السياسية بالفساد، وفق ” الحكم االستبدادي“عشر عاما من 

ظالله على الرئيس محمود األسير مروان البرغوثي ُيلقي ب” انشقاق“الصحيفة، التي اعتبرت أن 
 عاما( وهو في طريقه إلعادة انتخابه. 85عباس )

  4/4/2021، القدس العربي، لندن
 

 حماس تعبر عن االعتزاز بالتنوع الديني والثقافي واالجتماعي في فلسطين .18
عبر عضو مكتب العالقات الدولية في حركة "حماس"، باسم نعيم عن اعتزازهم بالتنوع الديني : غزة
وبمناسبة عيد الفصح،  ثقافي واالجتماعي الذي يتمتع به الشعب الفلسطيني منذ مئات السنين.وال

للمسيحيين عموما، وفي فلسطين خصوصا، عامًا سعيدا  -مساء األحد-تمنى نعيم، في تصريح له 
 كما عبر أيًضا عن الفخر بالمجتمع المسيحي في غزة، الصغير عددًا والكبير ملؤه الخير والبركة..

 قيمًة وأثرًا، "الذي يتمتع بمعزتنا وتقديرنا ودعمنا الكامل". 
 4/4/2021، المركز الفلسطيني لإلع م

 
 ساعر يرفض ضغوط الزعيم الروحي للحريديين األشكناز باالنضمام لنتنياهو .19

أجرى حفيد الحاخام حاييم كانييفسكي، الزعيم الروحي للحريديين األشكناز الليتوانيين، : بالل ضاهر
اتصاال هاتفيا مع رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، بهدف بحث المأزق السياسي في 
إسرائيل والفشل في تشكيل حكومة مستقرة في السنتين األخيرتين. وسعى حفيد كانييفسكي باألساس 
إلى إقناع ساعر باالنضمام إلى حكومة يمينية يشكلها بنيامين نتنياهو. وأوضح ساعر خالل 

 ة أنه ال يعتزم االنضمام إلى حكومة يشكلها نتنياهو.المحادث
 4/4/2021، 48عرب 

 
 "شأن داخلي"وزير الدفاع اإلسرائيلي: ما يحدث في األردن  .20

شأن »وم األحد، بأن ما يحدث في األردن يتل أبيب: صرح وزير الدفاع اإلسرائيلي، بيني غانتس، 
 «.داخلي
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هذا شأن داخلي أردني. األردن بلد سالم »س القول: اإلسرائيلية عن غانت« هآرتس»ونقلت صحيفة 
وشدد الوزير على أنه يتعين على إسرائيل أن تفعل ما  «.وجار لنا، وله أهمية استراتيجية كبرى

 عامًا. 30بوسعها للحفاظ على تحالفها القائم مع األردن منذ أكثر من 
والدبلوماسية واالقتصادية. إننا وجود أردن قوي ومزدهر يصب في مصلحتنا األمنية »وقال غانتس: 

 «.بحاجة إلى بذل كل جهد ممكن لدعم األردن في مجاالت االقتصاد والصحة
لديهم العديد من التحديات المتعلقة بفيروس كورونا، وأنا أفضل أن تساعدهم إسرائيل »وأضاف: 

نما أيضًا قرار رئيس الوزراء  نياهو.بنيامين نت« حيثما أمكن. وهذا ليس قراري فقط، وا 
 5/4/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 غانتس يدين أفعال المستوطنين ويتجاهل جنوده .21

أدان بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي، الليلة الماضية، إقدام مجموعة من المستوطنين باالعتداء 
 على مسن فلسطيني كان متواجًدا داخل أرضه الزراعية في قرية جالود جنوب شرق نابلس.

رق غانتس لتصرف الجنود اإلسرائيليين، واكتفى بإدانة فعل المستوطنين، مدعًيا أنه سيتم ولم يتط
 فعل كل شيء لوضع اليد على كل من يسعى لإلضرار بحياة اإلنسان.

 4/4/2021القدس، القدس، 
 

 لقاء بينيت والبيد ينتهي بدون نتائج ونتنياهو يجدد عروضه .22
ين، اللقاء الذي جمع نفتالي بينيت زعيم يمينا، مع يائير البيد انتهى عند الثانية من فجر اليوم االثن

زعيم حزب هناك مستقبل، بدون نتائج تذكر، على الرغم من وصفه باللقاء الجيد، واالتفاق على عقد 
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن اللقاء استمر قرابة ساعتين ونصف، تم خاللها  لقاء آخر قريًبا.

حكومة من قبل كتلة التغيير، لمنع تولي بنيامين نتنياهو زعيم الليكود، للحكومة بحث إمكانية تشكيل 
 اإلسرائيلية مجدًدا.

ورفض بينيت والبيد عند مغادرتهما مكان االجتماع اإلدالء بأي تصريحات، في وقت كان يتظاهر 
حكومة يمينية، فيه أنصار حركة "السيادة اآلن" أمام منزل بينيت في رعنانا لمطالبته بالدخول في 

 واإليفاء بوعوده بشأن السيادة واالستيطان.
وعقد اللقاء بعد يوم واحد من لقاء جمع بينيت مع نتنياهو، وسط الحديث عن عدة عروض طرحها 

العبرية الليلة الماضية حول إمكانية الدخول  12األخير على األول كان آخرها ما كشفت عنه قناة 
 هما، وانضمام زعيم يمينا إلى الليكود ويكون صاحب قوة في الحزب.في حكومة مشتركة بالتناوب بين



 
 
 
 

 

 13 ص             5502 العدد:             4/5/2021اإلثنين  التاريخ: 

 

                                    

وبحسب القناة، فإن نتنياهو أوضح لبينيت خالل لقائهما أن دخوله في حكومة مع بيني غانتس زعيم 
أبيض، والكتلة المعارضة لليمين، سيشكل له كابوًسا ولن يسمحوا له بالتصرف بحرية،  -حزب أزرق 

 في ظل وجود حكومة وصفها باليسارية.وستبدو حياته كصغير 
وشمل اقتراح نتنياهو أن يكون هو أول رئيًسا للوزراء لمدة عام ونصف، ثم يتولى بينيت باقي المدة 

ونفى مكتب نتنياهو أن  ويصل لالنتخابات المقبلة كرئيس للوزراء ويتمتع بقوة كبيرة داخل الليكود.
 يكون عرض على بينيت التناوب.

 4/4/2021، القدس، القدس
 

 "الجنائية"تدرس خياراتها في مواجهة  "إسرائيل" .23
رام هللا: تدرس الحكومة اإلسرائيلية السيناريوهات واالحتماالت التي يمكن اللجوء إليها في مواجهة 

 قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في األراضي الفلسطينية.
نتنياهو، رئيس حكومة تسيير األعمال اإلسرائيلية، الثالثاء، جلسة نقاش ويفترض أن يجري بنيامين 

خاصة، بحضور وزير الجيش بيني غانتس، والخارجية غابي أشكنازي، وكبار المسؤولين، من أجل 
تقديم إجابات لمكتب المدعية العامة الجنائية فاتو بنسودا، التي طلبت ردًا على رسالة سابقة حول 

 بريل )نيسان( الحالي.أ 9التحقيق حتى 
أن تعلن أنها تريد فتح تحقيق داخلي؛ أي إنها ستحقق مع  األولويوجد أمام إسرائيل خيارات عدة: 

نفسها، وهو خيار يعتقد المسؤولون اإلسرائيليون أن تمتثل له المدعية العام للمحكمة، مما سينقل 
االعتراف باختصاص المحكمة،  الكرة إلى الملعب اإلسرائيلي، لكن التخوف في هذه الخطوة هو

 أشهر حول التحقيقات. 6وبالتالي سُيطلب من إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة كل 
؛ فهو أال تلتزم تل أبيب بأي شيء، ومقابل ذلك، يتوقع أن يفتح االدعاء العام الخيار الثانيأما 

هذا الوضع الحساس، ستعرض  تحقيقًا فوريًا ضد إسرائيل لالشتباه بارتكابها جرائم حرب، وفي مثل
 إسرائيل نفسها للمساءلة وأوامر اعتقال محتملة ضد كبار المسؤولين فيها.

يمكن من خالله أن تطلب تل أبيب تأجياًل تقنيًا للرد، بسبب ثالثا   حتماال  وقالت الصحيفة إن هناك ا
يومًا، وهو  30لمدة الوضع السياسي وعدم وجود حكومة جديدة، وهو طلب قد يمكنها من تأجيل الرد 

 أمر ممكن، وال يعّد اعترافًا بسلطة المحكمة.
 5/4/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 نائبة عمدة القدس: اإلمارات من أكثر الدول أمنا  وأمانا   .24
أكدت فلور حسن ناحوم، نائبة عمدة مدينة القدس لشؤون الخارجية واالقتصادية والتنموية : )وام(

إلمارات من أكثر دول العالم أمنًا وأمانًا، وهي بلد العيش المشترك بين مختلف والسياحية، أن دولة ا
الشعوب من دون تمييز بين عرق ولون ودين.. معربة عن إعجابها بسجل اإلمارات في تمكين 

 المرأة.
، إن تمثيل المرأة في اإلمارات أفضل من إسرائيل، بل «وام»وقالت في تصريح لوكالة أنباء اإلمارات 

 فضل من أغلبية الدول الغربية.وأ
وعبرت ناحوم عن حماسها لبدء مرحلة جديدة من الترحيب بالمسلمين في القدس عقب توقيع 
المعاهدات اإلبراهيمية التي ساعدت على تأسيس عالقات دبلوماسية بين إسرائيل وأربع دول عربية، 

 هي: دولة اإلمارات والبحرين والمغرب والسودان.
 4/4/2021ة، الخليج، الشارق

  
 رئيس جهاز الموساد السابق: ما شهده األردن مقلق لنا .25

أعلن رئيس جهاز الموساد األسبق داني ياتوم أن "الوضع الذي حدث : عدنان أبو عامر -21عربي
في األردن مقلق إلسرائيل، ألنه أمر غير عادي بالتأكيد، ال أتذكر متى حاولوا في التاريخ الحديث 

لمملكة الهاشمية، في ظل تعقيدات األوضاع األردنية، ولذلك فإنني أتابع ما تنفيذ انقالب ضد ا
 يحدث هناك بشكل كبير ودهشة، وهذا حدث مزعج".

" أن "لألردن اليوم عددا غير قليل 21وأضاف ياتوم في حوار مع صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي
ضده، لكن وضًعا مثل الذي نشأ  من المنافسين، حتى في العالم اإلسالمي، وهم يخططون أحياًنا

اليوم داخل األسرة المالكة، ليس مسبوقا أن يتورط من كان وليًا للعهد لسنوات عديدة في هذه 
 المحاولة".

وتساءل ياتوم الذي يحتفظ بشبكة عالقات قوية مع نظرائه األردنيين: "كيف يمكن لألردن، البلد 
كل شيء، لم يمر أي أمر مريب أمامهم دون أن  الصغير المغلق، رغم قيام أجهزته األمنية بفحص

يالحظه أحد؟ وكيف يمكن ألي كان أن يتخيل أنه يمكنه مشاركة هذا السر مع شخصين أو ثالثة 
آخرين؟ فمن الواضح أن أي أردني يجري اتصااًل، ال بد أن يمر عبر مراقبة األجهزة األمنية 

 األردنية".
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شمية قادر على تغطيتها بشكل جيد، لذلك كان يجب على وأوضح أن "األمن الداخلي للمملكة الها
أي أردني، بما في ذلك األمير حمزة، أن يأخذ في االعتبار أن هذه التطلعات لن تعيش طوياًل، وفي 

 النهاية فإن األردن القوي حليف لنا، ويساعدنا، ونحن نتعاون معًا منذ سنوات عديدة".
األخيرة في األردن مؤشر على عمق األزمة التي يواجهها  فيما قال مستشرق إسرائيلي إن "التطورات

من حيث المحنة االقتصادية التي يعاني منها في المدى القريب، لكنها تعكس بالتأكيد ضعف 
 المملكة في الوقت ذاته، صحيح أن ما حصل ليس محاولة انقالب عسكري في األردن".

 4/4/2021، "21موقع "عربي  
 

 عشية االنتخابات م فتح ووحدة حماسقلق إسرائيلي من انقسا .26
قال كاتب إسرائيلي إن "حركة فتح تصل إلى انتخابات البرلمان :ـ عدنان أبو عامر -21عربي

 الفلسطيني وهي في حالة انقسام، بينما تبادر حماس إليها وهي موحدة، مع خطة عمل منظمة.
"، أنه "رغم كل الرايات 21عربيوأضاف إليئور ليفي في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "

الحمر التي رفعت أمامه، فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ما زال ماضيا في خطة 
االنتخابات، سعيًا إلعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، حتى لو كان ثمنه انتصار حماس، وفيما 

 إسرائيل منزعجة، فإن العالم يحذر من العواقب".
عدم إجراء االنتخابات قال ليفي، إن "مقولة التاريخ يعيد نفسه، أواًل كمأساة، ثم مهزلة  ومحرضا على

تنعكس عمليًا على السلطة الفلسطينية، فرغم كل التحذيرات والتجارب الماضية، فإن فتح تصل إلى 
استحقاق االنتخابات التشريعية مقسمة إلى عدة أجنحة منقسمة ومتضاربة، بينما تقف حماس 

ذات األجواء التي عشناها في االنتخابات  2021ذجية وموحدة ومتماسكة، وكأننا نعيش في نمو 
 ".2006األخيرة 

قائمة انتخابية فلسطينية، فقد سجلت حماس قائمة واحدة، فيما  36وأشار إلى أنه "بينما تم تسجيل 
، وثانيها قائمة كبيرة ال انقسمت فتح إلى ثالث قوائم متنافسة ومتضاربة: األولى تمثل لجنتها المركزية

تزال في التنظيم، يقودها مروان البرغوثي وناصر القدوة، وثالثها تيار محمد دحالن، المعارض اللدود 
 ألبي مازن، وقدمت شخصيات أخرى قوائمها مثل رئيس الوزراء السابق سالم فياض".

اله، فيمكن تقدير أن حماس وأكد أنه "لو تمت الموافقة على جميع القوائم االنتخابية المذكورة أع
، بالحصول على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي، 2006حققت ظروف فوز مثالية، شبيهة بانتخابات 

 ولذلك فإن أي فلسطيني يتابع ما يحدث على األرض يفهم أن عباس في ورطة".
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بدعم  وشرح قائال إن "دحالن يكتسب قوة في قطاع غزة من خالل عشرات آالف لقاحات الكورونا
اإلمارات العربية المتحدة، ويتمتع البرغوثي بتأييد شعبي هائل في استطالعات الرأي العام، وسيمنحه 
نجاحه في االنتخابات البرلمانية قفزة قد تحقق حلمه الحقيقي بالترشح النتخابات الرئاسة، فيما يمتلك 

ذا لم يكن ذلك كافيا فإن حما س تأتي لالنتخابات بتشكيل فياض قواعد دعم في نابلس وطولكرم، وا 
 جبهة موحدة".

وأكد أن "حماس لجأت لعدة متغيرات لصالحها، فقد خصصت ثلث القائمة للنساء، سعيًا منها لجلب 
عدد كبير من النساء لصناديق االقتراع لالستفادة من قوتهن االنتخابية، ما يثير خطرا محدقا لدى 

بي مازن يحذرون فيها من خسارة فتح في االنتخابات، رؤساء فتح، ممن بعثوا مؤخرا برسالة رسمية أل
وأوصوا بوقفها"، وتابع قائال: "وصلت الرسالة ألبي مازن، قرأها، لكنه اختار حتى اآلن تجاهلها، 

 وعدم الرد عليها".
 4/4/2021، "21موقع "عربي 

 
 قلق لدى االحت ل من هجوم إيراني بطائرات مسيرة .27

خبير عسكري لدى االحتالل اإلسرائيلي عن قلق متزايد من  كشف: أحمد صقر - 21عربي -غزة 
تحول "الحرب السرية وغير المباشرة" الدائرة مع إيران، إلى أخرى أكثر علنية، مشيرا بشكل خاص 

 إلى مخاوف من التعرض لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ مجّنحة.
ال ألون بن دافيد: "من أسبوع "، ق21وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي

يران من حرب سرية غير مباشرة وباردة، لمعركة  آلخر تتحول المعركة التي تجري بين إسرائيل وا 
 مباشرة، علنية وحارة أكثر فأكثر".

وأضاف: "على مدى السنين كان دارجا في إسرائيل االفتراض بأن طهران تفضل دوما العمل من 
ق أو اليمين، ولكن أحداث األشهر األخيرة، ترفع إلى السطح مسألة؛ أراض أخرى، مثل سوريا، العرا

 هل باتت إيران ناضجة للعمل ضد إسرائيل مباشرة من أراضيها؟".
 4/4/2021، "21موقع "عربي 

 
دارة بايدن معادية لنتنياهو .28  عاموس يادلين: شهر العسل مع ترامب انتهى وا 

اإلسرائيلي والرئيس السابق لمعهد الدراسات قال عاموس يادلين الضابط االحتياط في الجيش 
اإلسرائيلية، إن إدارة الرئيس األميركي الجديد جو بايدن معادية جًدا لرئيس الحكومة في تل أبيب 

وقدر يادلين في حديث إلذاعة "كان" العبرية هذا الصباح، أنه من  بنيامين نتنياهو، وبشكل شخصي.
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سرائيل الت أثير على محتوى االتفاق النووي الذي يتوقع أن إدارة بايدن الصعب جًدا على نتنياهو وا 
ورجح أن ينجح  ستعود إليه، مشيًرا إلى أن شهر العسل الذي كان في عهد دونالد ترامب انتهى.

وقال  اإليرانيون في تحقيق نتائج من خالل استئناف المفاوضات حول االتفاق النووي مع إدارة بايدن.
ات التي فرضها ترامب أضرت باالقتصاد اإليراني بشدة، لكن اإليرانيين عاموس يادلين، إن العقوب

 توقفوا عن الخوف.
 4/4/2021القدس، القدس، 

 
 مخاوف أمنية إسرائيلية من عدم اختيار بديل ألرغمان .29

تتخوف الجهات األمنية والعسكرية اإلسرائيلية، من األضرار التي تلحق بالعمل المؤسساتي في حال 
من قبل المستوى السياسي بشأن الشخصية التي ستخلف نداف أرغمان في منصب  لم يتخذ قرار

وبحسب موقع والال العبري، فإن أرغمان سينهي فترة عمله في أوائل شهر  رئيس جهاز الشاباك.
سنوات من الخدمة في المنصب الذي يحدده القانون، وعلى الرغم من  5مايو/ أيار المقبل، بعد 
ت القصير المتبقي حتى نهايته لم يتم حتى اآلن اختيار أي شخص لرئاسة حساسية المنصب والوق

ومن بين المرشحين للمنصب "ر" نائب رئيس دائرة األمن العام في الشاباك، ونائب رئيس  الجهاز.
 جهاز الشاباك سابًقا، ويشغل حالًيا منصًبا آخر في المؤسسة العسكرية.

 4/4/2021القدس، القدس، 
 

 يؤيد دعم أحزاب عربية لحكومة "إسرائيل"لجمهور في استط ع: نصف ا .30
تبين من استطالع ُنشر يوم األحد، أن قرابة نصف الجمهور في إسرائيل يؤيدون دعم : بالل ضاهر

األحزاب العربية لحكومة إسرائيلية من خارجها. وأجرى استطالع "مؤشر الصوت اإلسرائيلي" الشهري 
لسياسة، التابع لـ"المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية". وتبين من مركز ويتربي ألبحاث الرأي العام وا

 االستطالع أن كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية بين األحزاب التي توجد فيها أغلبية لخطوة كهذه.
يؤيدون دعما خارجيا للحكومة  "إسرائيل"من مجمل الجمهور في  %48ووفقا لالستطالع، فإن 

من العرب.  %65.5من اليهود  %44العربية. وأيد خطوة كهذه اإلسرائيلية من جانب األحزاب 
 من اليهود خطوة كهذه. %41وعارض 

وأظهر االستطالع ارتفاع المؤيدين اليهود لدعم األحزاب العربية الخارجي لحكومة، قياسا باستطالع 
 من اليهود خطوة كهذه. %23مشابه أجري في شباط/فبراير من العام الماضي، حيث أيد 
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ب االستطالع، فإن ناخبي القائمة الموحدة كانوا أكثر المؤيدين لدعم حزب عربي للحكومة من وبحس
 خارجها، تالها حزب ميرتس، ثم القائمة المشتركة.

يسار"، أي حزبي "ييش  –وبرز تأييد مرتفع نسبيا لهذه الخطوة في صفوف ناخبي أحزاب "الوسط 
 ي "يهدوت هتوراة" يؤيدون الخطوة.عتيد" والعمل، كما تبين أن أكثر من نصف ناخب

وفي المقابل، فإنه في أحزاب اليمين، الليكود والصهيونية الدينية والفاشية و"يمينا"، توجد أغلبية 
لمعارضي هذه الخطوة، ولكن هذه المعارضة اقل مما كانت عليه قبل سنة. فقد ارتفعت نسبة 

قبل عام إلى  %8بي الليكود ارتفعت من المؤيدين لدعم أحزاب عربية لحكومة من خارجها بين ناخ
 .%26إلى  %12اليوم، وفي "يمينا" ارتفعت النسبة من  36%

وتبين من االستطالع أن أغلية كبيرة تعتقد أنه ستجري انتخابات خامسة للكنيست في السنة القريبة، 
ضى من نتائج كما أن أغلبية الجمهور ليس راضيا من نتائج االنتخابات األخيرة، فيما جاء أعلى ر 
 االنتخابات في صفوف ناخبي القائمة الموحدة وأدنى مستوى رضى بين ناخبي "يمينا".
 4/4/2021، 48عرب 

 
 االحت ل يشرع بأعمال تجريف واسعة قرب العيسوية بهدف عزل القدس .31

شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، األحد، في أعمال تجريف واسعة قرب قرية : القدس المحتلة 
وقالت  العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها.

مصادر مقدسية: إّن أعمال التجريف جرت وما تزال مستمرة في األراضي الواقعة ما بين قريتي 
وأكدت المصادر أن الهدف من أعمال التجريف،  شرق من القدس المحتلة.الزعيم والعيسوية إلى ال

" الذي سيعزل مدينة القدس عن E1هو فتح طريق استيطانية جديدة ضمن ما يسمى بمشروع "
 محيطها.

 4/4/2021، المركز الفلسطيني لإلع م
 

 االحت ل يرّكب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود .32
طواقم بلدية االحتالل اإلسرائيلي، أمس، بتركيب كاميرات مراقبة جديدة في  وكاالت: شرعت -القدس 

وأفادت مصادر مقدسية بأن طواقم بلدية االحتالل شرعت،  باب العامود، وسط مدينة القدس المحتلة.
ولفتت المصادر إلى أن كاميرات  ظهر أمس، بتركيب كاميرات جديدة في منطقة باب العامود.

 رعتها شرطة االحتالل، تنتشر في كل زاوية لمراقبة تحركات المقدسيين.المراقبة، التي ز 
 5/4/2021، األيام، رام هللا



 
 
 
 

 

 19 ص             5502 العدد:             4/5/2021اإلثنين  التاريخ: 

 

                                    

 رمضان المقبل 28األقصى أمام خطر داهم في  .33
المنظمات الشبابية والمدارس الدينية إلى مؤتمر تحضيري « الهيكل المزعوم»دعت جماعات 

وسينعقد هذا المؤتمر التحضيري وفق  «.ي يوم القدسآلالف اليهود ف»اقتحاٍم « لتدارس كيفية تنظيم»
في شارع يافا غربي القدس، أي قبل االقتحام بخمسة « جيروزاليم جولد»الدعوة في قاعة فندق 

وثالثين يومًا، وهذه المرة األولى التي ُيدعى فيها إلى مؤتمر تحضيري بهذا الحجم القتحام المسجد 
رمضان القادم عالمة فارقة  28الصهاينة يسعون إلى جعل يوم األقصى، وهو ما يؤكد أن المتطرفين 

 في عدوانهم على المسجد األقصى المبارك.
 4/4/2021، الدستور، عّمان

 
 طف  فلسطينيا منذ بداية العام الجاري 230االحت ل يعتقل  .34

نيا، منذ طفال فلسطي 230)األناضول(: وثق نادي األسير الفلسطيني، اعتقال إسرائيل لـ -رام هللا 
جاء ذلك وفق بيان للنادي، بمناسبة يوم  بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأوضح أن االعتقاالت تركزت  أبريل/ نيسان من كل عام. 5الطفل الفلسطيني، الذي يوافق اإلثنين 
اكات بينها األطفال األسرى يتعرضون ألشكال من االنته“وأضاف أن  في مدينة القدس المحتلة.

 ”.إبقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وتوجيه الشتائم إليهم، واحتجازهم في ظروف قاسية
 4/4/2021، القدس العربي، لندن

 
 من األطفال المعتقلين العام الماضي تعرضوا للعنف الجسدي %85: منظمة حقوقية .35

من األطفال المعتقلين تعرضوا للعنف  %85قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، إن : رام هللا
كانت أياديهم وأرجلهم مقيدة باألصفاد  %68الجسدي من قبل قوات االحتالل خالل فترة اعتقالهم )

طفال  79كانوا معصوبي األعين(، وفقا للوثائق التي جمعتها الحركة من خالل إفادات  %91و
لها، اليوم األحد، لمناسبة يوم الطفل  وأضافت الحركة في بيان معتقال من الضفة العام الماضي.

الفلسطيني، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، تواصل انتهاكاتها بحق األطفال الفلسطينيين رغم 
، من منازلهم ليال، ولم يتم إخبار %57انتشار جائحة "كورونا"، حيث تم اعتقال غالبيتهم أي نحو 

 منهم عن سبب االعتقال. 76%
 4/4/2021، علومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والم

 
 



 
 
 
 

 

 20 ص             5502 العدد:             4/5/2021اإلثنين  التاريخ: 

 

                                    

 االحت ل يجبر مقدسيا  على هدم منزله .36
أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، األحد، المواطن عامر شقيرات، على هدم منزله في حي جبل 
المكبر بالقدس المحتلة. وبين شقيرات، أنه أقدم على هدم منزله بعد أن تلقى إخطارا من االحتالل، 

 دم منزله، ويجبره على دفع غرامة مالية باهظة مقابل ذلك، ما اضطره لهدمه ذاتيا. بأنه سيه
 4/4/2021، فلسطين أون الين

 
 مستوطنون يشرعون ب قامة بؤرة استيطانية جديدة في األغوار .37

شرع مستوطنون، األحد، في إقامة نواة بؤرة استيطانية جديدة غرب مستوطنة "الحمرا" في : األغوار
غوار شمال الضفة الغربية المحتلة، بهدف تجميع مستوطنات األغوار في مدينة استيطانية منطقة األ

وأوضح الخبير في شؤون االستيطان وانتهاكات االحتالل في منطقة األغوار، عارف دراغمة،  كبرى.
، أن مستوطنة الحمرا أقامها االحتالل في سبعينيات القرن الماضي، في األغوار الوسطى الفلسطينية

 ألف دونم. 50وسيطر حينها على أكثر من 
 4/4/2021، المركز الفلسطيني لإلع م

 
 يهاجمون مسنا فلسطينيا بالحجارة ونمستوطن .38

األناضول: أظهر مقطع مصور متداول، اليوم السبت، تعرض مسّن فلسطيني لهجوم  -نابلس 
والقى المقطع انتشارا واسعا  ة.بالحجارة على يد مستوطنين إسرائيليين، شمالي الضفة الغربية المحتل

مستوطنا على المسن الفلسطيني  20عبر شبكات التواصل االجتماعي، حيث يظهر هجوم نحو 
جنوبي نابلس ثم تدخل الجيش اإلسرائيلي ومحاولته إبعاد الفلسطيني عن ” جالود“بالحجارة في قرية 

  المكان.
 3/4/2021، القدس العربي، لندن

 
 لعسكري على مدخل مخيم شعفاطشبان يحرقون البرج ا .39

أحرق شبان فلسطينيون، مساء األحد، البرج العسكري لسلطات االحتالل على حاجز : القدس المحتلة
وأفادت مصادر مقدسية  مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، بعد استهدافه بالزجاجات الحارقة.

 اء اعتداءات األخيرة على المواطنين.أن مواجهات شديدة اندلعت بين الشبان وقوات االحتالل، جر 
 4/4/2021، المركز الفلسطيني لإلع م
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 األردن يحبط "مخططا" لزعزعة استقراره ويتهم األمير حمزة وآخرين بالتورط فيه .40
قالت السلطات األردنية إن األجهزة األمنية رصدت تحركات لألمير حمزة بن الحسين وآخرين كانوا 

ن، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الوضع، وأن التحقيقات ما تزال يخططون للمساس بأمن األرد
جارية. في حين ذكرت صحيفة أميركية أن دبلوماسيين غربيين وعربا شككوا في اتهامات الحكومة 

 األردنية وقللوا من شأنها.
وفي مؤتمر صحفي أمس األحد، كشف وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي عن أن عدد 

شخصا، مؤكدا أنه لم يتم اعتقال قادة  16و 14تم اعتقالهم يوم السبت يتراوح بين  األشخاص الذين
عسكريين. كما أكد الصفدي أنه "تمت السيطرة بالكامل على التحركات التي قادها األمير حمزة 

 ومحاصرتها"، وأن التحقيقات ال تزال جارية.
ن األجهزة األمنية رصدت خالل الفترة وأضاف الوزير أن هناك محاوالت لزعزعة استقرار األردن، وأ

الماضية اتصاالت للدائرة المقربة من األمير حمزة مع جهات خارجية، من ضمنها المعارضة 
 األردنية في الخارج، متهما إياهم بالتخطيط لزعزعة استقرار األردن.

اتخاذ اإلجراءات وردا على سؤال للجزيرة، قال الصفدي إن أمن األردن واستقراره فوق الجميع، وسيتم 
كافة لحماية البالد، مؤكدا أن الملك عبد هللا الثاني قرر بعد تسلم التقرير األمني التواصل أوال مع 

 األمير حمزة قبل اتخاذ خطوات أخرى.
وأوضح الصفدي أن رئيس هيئة األركان المشتركة التقى األمير حمزة، وطلب منه التوقف عن 

د، وأن األمير رفض االستجابة لطلب وقف تلك التحركات، وتعامل التحركات التي تستهدف أمن البال
 معه بسلبية، وفق تعبير الصفدي.

وتابع وزير الخارجية األردني قائال إن التحقيقات األولية أفادت بأن األمير حمزة كان على تنسيق 
زة األمنية مستمر مع رئيس الديوان الملكي األسبق باسم عوض هللا بشأن خطواته، كما رصدت األجه

يوم السبت تواصل شخص له ارتباطات خارجية مع زوجة األمير حمزة، وعرض عليها تأمين طائرة 
وقال الصفدي أيضا إننا "رصدنا تدخالت واتصاالت مع جهات أجنبية  لإلجالء فورا إلى بلد أجنبي.

الحتواء  بشأن التوقيت األنسب لبدء خطوات لزعزعة استقرار األردن"، مضيفا أن هناك جهودا
 الموقف داخل األسرة الهاشمية، و"ال أحد فوق القانون".

 5/4/2021الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 
 



 
 
 
 

 

 22 ص             5502 العدد:             4/5/2021اإلثنين  التاريخ: 

 

                                    

 "يديعوت": السعودية واإلمارات علمتا بمحاولة االنق ب في األردن .41
كشفت صحيفة إسرائيلية، تفاصيل جديدة حول محاولة "االنقالب الفاشلة" : أحمد صقر -21عربي

الترتيب لتنفيذها في المملكة األردنية الهاشمية. وقالت صحيفة "يديعوت التي جرى اإلعداد و 
أحرونوت" العبرية، في خبرها الرئيس، إنه بحسب معلومات وصلت إلى "يديعوت أحرونوت" من 
حدى إمارات الخليج كانتا مشاركتين هما  مصادر رفيعة المستوى جدا في األردن، فإن "السعودية وا 

 س، في محاولة االنقالب". أيضا، من خلف الكوالي
 4/4/2021، "21موقع "عربي 

 
 بن الحسين حمزة إسرائيلي يؤكد اتصاله باألمير: "وال " العبري .42

أكد إسرائيلي يدعى "روي شابوشنيك"، ورد اسمه في قضية األحدث األمنية باألردن، تواصله مع 
لكن "شابوشنيك" نفى  خير.زوجة األمير حمزة، وعرض المساعدة، بحكم عالقة شخصية تجمعه باأل

في بيان أن يكون ضابطا سابقا في الموساد، كما ورد في تقارير إعالمية أردنية، نسبت معلوماتها 
وزعم شابوشنيك أنه رجل  لمصادر مطلعة على سير التحقيقات في المملكة بشأن أحداث السبت.
مير حمزة، وعرض المساعدة أعمال من االحتالل اإلسرائيلي، مقيم في أوروبا، وأنه مقرب من األ

 41على زوجة األخير؛ األميرة بسمة. وكشف موقع "والال" العبري تفاصيل جديدة عن شابوشنيك )
عاما(، منها صالته برجل األعمال األمريكي، أريك برنس، صاحب شركة "بالك ووتر" األمنية سّيئة 

 الصيت.
 4/4/2021، "21موقع "عربي 

 
يران "إسرائيل"هوة بين أذربيجان: مستعدون لجسر ال .43  وا 

قال وزير الخارجية األذربيجاني جيحون بيراموف، إن بالده مستعدة للعمل من أجل : ترجمة خاصة
يران. جاء ذلك في مقابلة شاملة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تحدث  جسر الهوة بين إسرائيل وا 

وقال نحن مستعدون دائًما للمساعدة  أبيب. فيها عن العالقة التي وصفها بـ"التاريخية" بين بالده وتل
 في تعزيز األمن والتعاون على الصعيدين اإلقليمي والعالمي".

 4/4/2021، القدس، القدس
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 حفل موسيقي لط ب إسرائيليين ومغاربة .44
أقام طالب من إسرائيل والمغرب، احتفااًل موسيقًيا عبر االنترنت، لالحتفال بما يسمى  :ترجمة خاصة

موسى بن ميمون"، وهو الشخصية اليهودية التي كانت من أبرز علماء "التوراة" في العصور عيد "
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الحفل بث على  الوسطى، وينحدر من قرطبة في بالد األندلس.

صفحات وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية في شبكات التواصل االجتماعي، وتضمن تقديم ألحان 
 لجوقة طالبية إسرائيلية، باإلضافة إلى أعمال شعبية مغربية.

 4/4/2021، القدس، القدس
 

 ناشطون يدعون لمقاطعة اإلمارات إزاء موقفها تجاه القدس المحتلة .45
نشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "مقاطعة اإلمارات" بيانا تحث فيه على المشاركة في حملة 

الغضب من موقف أبو ظبي تجاه القضية الفلسطينية والقدس  هي الثانية من نوعها، تعبيرا عن
ويعتزم الناشطون تدشين الحملة ظهر االثنين بتوقيت مكة المكرمة، بعد "نجاح"  المحتلة تحديدا.

 حملتهم األولى نهاية العام الماضي، بحسبهم.
 4/4/2021، "21موقع "عربي 

 
 ة واألمن واالزدهار والديموقراطيةواشنطن: يجب تمتع الشعبين بدرجة متساوية من الحري .46

وكاالت: دعا وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره  -واشنطن
اإلسرائيلي غابي أشكنازي، الدولة العبرية إلى ضمان "المساواة" في المعاملة بين الفلسطينيين 

 ركية.واإلسرائيليين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية األمي
وقال المتحدث باسم الخارجية األميركية نيد برايس بعد االتصال الهاتفي بين بلينكن وأشكنازي إن 
وزير الخارجية األميركي "شدد على قناعة اإلدارة بأن اإلسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا 

 بدرجة متساوية من الحرية واألمن واالزدهار والديموقراطية".
َري الخارجية بحثا خصوصًا في "المساعدة اإلنسانية للفلسطينيين" التي استأنفتها إدارة وأضاف إن وزي

 الرئيس جو بايدن بايدن بعدما علقها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتابع أن بلينكن "أكد مجددًا دعم الواليات المتحدة الحازم السرائيل وأمنها"، والتزامه "تعزيز جميع 

ميركية اإلسرائيلية". كما عبر عن دعمه لالتفاقات التي أبرمتها الدولة العبرية العام جوانب الشراكة األ
 الماضي لتطبيع العالقات مع أربع دول عربية أخرى.

 4/4/2021األيام، رام هللا، 
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 تفقد القدرة على التأثير "إسرائيل"يديعوت: بايدن يغير خطه و .47
يفة يديعوت أحرونوت(، مساء يوم السبت، تقريًرا نشر موقع واي نت العبري )الموقع اإلخباري لصح

مطواًل استعرض فيه التوجهات األميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، في حين تفقد إسرائيل قدرتها في 
 التأثير على تلك القرارات كما كان في شهر العسل بفترة عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

أسابيع فقط على تولي  10ذه التغيرات لكن منذ مرور وبحسب الموقع، فإن إسرائيل تسمع عن ه
بايدن رئاسة اإلدارة األميركية كالرئيس السادس واألربعين للواليات المتحدة، يتضح أكثر أن تل أبيب 

 أصبحت أقل تأثيًرا، وأن شهر العسل الذي كان مع ترامب قد انتهى بالفعل.
برفع العقوبات عن كبار الشخصيات في المحكمة وأشار التقرير إلى آخر قرارات الواليات المتحدة 

الجنائية الدولية بعد شهر من إعالن فتحها تحقيق ضد إسرائيل في جرائم حرب ارتكبتها ضد 
الفلسطينيين، وهي خطوة مخالفة لموقف إسرائيل التي طلبت من إدارة بايدن المساعدة ضد المحكمة 

 في الهاي.
يأتي من فراغ، إنه جزء من سياسة إدارة بايدن الجديدة التي تفضل ويقول التقرير "القرار األميركي ال 

اتباع نهج دبلوماسية متعددة األطراف، وهو ما يتناقض مع نهج إدارة ترامب"، مشيًرا إلى أن إسرائيل 
كانت تأمل في أن تتمسك إدارة ترامب على األقل بالعقوبات الحالية ضد المدعية العامة الحالية فاتو 

 كن ذلك لم يحدث.بنسودا، ل
 3/4/2021القدس، القدس، 

 
 يدعم إجراء االنتخابات في كل األراضي الفلسطينية بما فيها القدساالتحاد األوروبي  .48

رام هللا: أكد مسؤول اإلعالم لدى االتحاد األوروبي في القدس، شادي عثمان، أمس، عدم وجود رد 
 طين للرقابة على االنتخابات التشريعية المقبلة.إسرائيلي بالسماح للبعثة األوروبية بالدخول إلى فلس

يدعم إجراء االنتخابات في كل األراضي الفلسطينية؛ بما فيها »وأكد عثمان أن االتحاد األوروبي 
، مطالبًا إسرائيل بعدم عرقلة االنتخابات. «القدس، إلنجاز انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية

االتفاقات الموقعة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، تنص على »وأضاف أن االتحاد األوروبي يرى أن 
، وأنه يدعم إجراءها وتمكين المجتمع الدولي من الرقابة عليها «إجراء االنتخابات في القدس الشرقية

 لضمان رقابة جادة.
  5/4/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 



 
 
 
 

 

 25 ص             5502 العدد:             4/5/2021اإلثنين  التاريخ: 

 

                                    

 لعدم عرقلة االنتخابات "إسرائيل"مي دينوف يدعو  .49
الي ميالدينوف المسؤول الدولي والمبعوث األممي السابق لعملية السالم في الشرق األوسط، دعا نيكو 

إسرائيل للسماح بإجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس ومنع عرقلتها، "وأن ال تسمح 
 لنفسها بأن ُتستخدم كذريعة ألولئك الذين يسعون لعرقلة االنتخابات".

سلسلة تغريدات له على حسابه في تويتر باللغة اإلنجليزية، "إن هناك طرقا وقال ميالدينوف في 
 لضمان مشاركة جميع الناخبين في القدس، وفًقا للقانون ودون اإلخالل بالسالم والهدوء".

وأكد على ضرورة أن يؤكد المجتمع المدني بشكل واضح أنه على جميع المسؤولين المنتخبين وأي 
 زام باالتفاقات السابقة بما في ذلك "االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف".حكومة مستقبلية االلت

 3/4/2021القدس، القدس، 
 

 أبريل الدامي.. شهر االغتياالت اإلسرائيلية للقادة الفلسطينيينتقرير:  .50
يتصف التاريخ الدموي للجيش اإلسرائيلي بأنه حافل باالغتياالت، وسجله مزدحم : عدنان أبو عامر

وحتى اآلن، وزادت على  1948لة من عمليات التصفية منذ ما قبل قيام إسرائيل عام بقائمة طوي
عملية سنويا، والذاكرة الفلسطينية والعربية تعي وتخلد أسماء  38عملية اغتيال، بمعدل  2700

 سياسيين وعلماء ومفكرين ومقاومين راحوا ضحية هذه السياسة الدموية.
الغتياالت اإلسرائيلية منذ عقود طويلة التي استهدفت قادة وكوادر لكن أبريل/نيسان شهد العديد من ا

مختلف التنظيمات الفلسطينية داخل األراضي المحتلة وخارجها، ورغم هذا السجل الطويل من 
التصفيات فإن إسرائيل أعلنت في مرات عدة فشلها في القضاء على المقاومة الفلسطينية واستئصال 

 شأفتها.
 أهم االغتياالت

ولى عمليات التصفية التي نفذتها إسرائيل في صفوف القادة الفلسطينيين في أبريل/نيسان وقعت في أ
من القادة الكبار لحركة التحرير الوطني الفلسطيني  3في بيروت، واستهدفت  1973التاسع منه عام 

 )فتح(، وهم أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر.
ال جهاز االستخبارات الخارجية )الموساد( خليل الوزير )أبو جهاد( اغت 1988أبريل/نيسان  16وفي 

الرجل الثاني بحركة فتح في تونس رغم أنه يسكن بجوار كبار قادة منظمة التحرير مثل محمود 
 عباس وهايل عبد الحميد، وكان سبب االغتيال قيادة أبو جهاد انتفاضة الحجارة.

اإلسرائيلي )الشاباك( في مدينة غزة عملية اغتيال كمال  نفذ جهاز األمن 1995أبريل/نيسان  2وفي 
كحيل أحد قادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، وذلك 
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قتل  2001أبريل/نيسان  2لكونه خبيرا في العبوات الناسفة وأشرف على العمليات الفدائية، وفي 
 رفح القائد العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي محمد عبد العال. الطيران اإلسرائيلي في مدينة

داميا، فقد اغتالت إسرائيل في الخامس منه قائد سرايا القدس في مدينة  2002وجاء أبريل/نيسان 
من الشهر نفسه اغتالت قائد كتائب شهداء األقصى في  23جنين بالضفة الغربية إياد حردان، وفي الـ

 10منه قتلت قائد كتائب أبو علي مصطفى في قلقيلية رائد نزال، وفي  26في الـالخليل مروان زلوم، و 
 قصف الطيران اإلسرائيلي سيارة محمود الزطمة أحد قادة سرايا القدس في غزة. 2003أبريل/نيسان 

قصف طيران االحتالل سيارة قائد حماس في غزة عبد العزيز الرنتيسي،  2004أبريل/نيسان  17وفي 
أقل من شهر على انتخابه خليفة للشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة حماس، وهو وذلك بعد 

صاحب مقولة "هل نحن خائفون من الموت؟ إنه الموت.. بالقتل أو السرطان لن يتغير شيء، سواء 
 كان باألباتشي أو بالسكتة القلبية، وأنا أفضل األباتشي".

يزيا المهندس الكهربائي واألكاديمي الفلسطيني اغتال الموساد في مال 2018أبريل/نيسان  21وفي 
 فادي البطش بزعم مساهمته بتطوير صواريخ المقاومة.

 أسباب االغتياالت
يمكن الحديث عن سببين أساسيين الختيار هؤالء القادة دون غيرهم ليكونوا أهدافا لالغتياالت 

على الهجمات المسلحة التي أسفرت اإلسرائيلية، األول دورهم الكبير في التخطيط والتنفيذ واإلشراف 
صابة أعداد كبيرة من اإلسرائيليين، واآلخر هو المكانة القيادية التي حازوا عليها في  عن مقتل وا 
تنظيماتهم وفصائلهم، والرغبة اإلسرائيلية بإحداث إرباك في صفوفها، وليس أدل على ذلك من 

 شخصية الرنتيسي.
أن االغتياالت تحقق لها أهدافا رئيسية، أهمها: التشويش مؤقتا وتزعم المحافل األمنية اإلسرائيلية 

على منظومة قيادة المقاومة، وعرقلة العمليات المخطط لها، واضطرار رجال المقاومة إلى اللجوء 
للعمل السري واالختباء، وا عاقة التخطيط للعمليات وتنفيذها، فضال عن االنتقام منهم لرفع معنويات 

 ي.الجمهور اإلسرائيل
 طرق االغتياالت

من خالل رصد العديد من عمليات االغتيال وما يتم تسريبه أو كشفه يمكن رسم سيناريو لعملية 
اإلعداد والتخطيط وتنفيذ عملية االغتيال عبر عدة مراحل، أهمها إدراج المستهدف في قائمة 

 سكنه وتحركاته. االغتياالت بعد دراسة ملفه األمني، ثم البدء بجمع معلومات تركز على مكان
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ويتضمن "بنك المعلومات" الذي تعده األجهزة األمنية اإلسرائيلية حول المستهدف باالغتيال توفير 
اإلجابة عن تساؤالت: ماذا يفعل؟ ما روتينه اليومي؟ مع من يخرج؟ من حراسه؟ هل مركبته مصفحة 

 أم ال؟
لتنسيق بين القوات العسكرية والوحدات وتبقى االغتياالت اإلسرائيلية عمليات معقدة للغاية تتطلب ا

ذا كان االغتيال أكثر تعقيدا  اللوجستية واالستخبارية، وقد يستغرق التخطيط ألي اغتيال أسبوعا، وا 
فقد يستغرق شهورا وأحيانا سنوات، ألن تحديد الفترة منوط بأهمية القائد الفلسطيني المستهدف وحجم 

 بعها.خطورته واإلجراءات االحترازية التي يت
 األجهزة المنفذة

تشارك العديد من األجهزة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية بتنفيذ االغتياالت، فبعد أن تتخذ الجهات 
األمنية والعسكرية القرار وتأخذ مصادقة المستوى السياسي تنخرط الوحدات العملياتية بالتنفيذ، وأهمها 

، 13سالح الجو )شيلداغ(، ووحدة رئاسة األركان الموساد، والشاباك، وقوات الكوماندوز التابعة ل
 والوحدة الشرطية لمكافحة "اإلرهاب".

ويعتمد تنفيذ االغتيال بالدرجة األولى على شبكة العمالء ووسائل التكنولوجيا وصوال إلى تشكيل 
س غرفة عمليات تحت قيادة هيئة األركان وبمتابعة وزير الدفاع الذي يرفع التقارير تباعا إلى رئي

 الوزراء، وانتهاء بتحديد أسلوب عملية االغتيال.
 األساليب الشائعة

يمكن حصر الوسائل واألساليب التي يلجأ إليها جيش االحتالل بتنفيذ االغتياالت فيما يلي: تفخيخ 
سيارات المقاومين، ووضع عبوات ناسفة تحتها، أو تفجير سياراتهم عن بعد، أو إطالق النار عن 

ات الخاصة المتنكرة بالزي العربي )المستعربون(، أو القصف بالطائرات، وهو قرب من قبل القو 
األكثر رواجا، وال سيما في قطاع غزة، أو تفجير أجهزة االتصال عبر تتبع المقاومين عن طريق 

 بصمة الصوت.
 االغتياالت والمقاومة

لدولية المنددة بهذه أطلقت إسرائيل مصطلحات "مخففة" على عمليات االغتيال لوقف ردود الفعل ا
السياسة الدامية، ومن هذه األوصاف "اإلحباط المركز، االستهداف المباشر، عملية استباقية" بديال 

 عن مفردات القتل والتصفية.
لكن المقاومة الفلسطينية أثبتت أن االغتياالت اإلسرائيلية لم تنجح في كسر شوكتها، وفي انفضاض 

الغضب الفلسطيني من السياسة اإلسرائيلية، وولدت عند كل قائد  الناس عنها، بل أثارت أجواء من



 
 
 
 

 

 28 ص             5502 العدد:             4/5/2021اإلثنين  التاريخ: 

 

                                    

خفاق التصفيات  فلسطيني جديد يخلف من تم اغتياله شعورا بالثأر واالنتقام، مما أثبت فشل وا 
 واالغتياالت اإلسرائيلية.

، فقد وهناك العديد من النماذج التي تقدم شكوكا في جدوى االغتياالت اإلسرائيلية على المدى البعيد
اغتالت العديد من القادة الفلسطينيين لكن ظهر قادة أشداء شهدت عهودهم القيادية العمليات 
التفجيرية في األنفاق، والهجمات التي استهدفت مواقع جيش االحتالل بغزة، وصوال إلى تطوير 

 القذائف الصاروخية، مما جعل هذه االغتياالت مصدرا للبشائر السيئة إلسرائيل.
 فات بالفشلاالعترا

وردت العديد من التحليالت من متخصصين وكتاب إسرائيليين تتحدث عن فشل تل أبيب في وقف 
المقاومة الفلسطينية عن طريق سياسة االغتياالت، إذ يقول المتخصص في الشؤون العسكرية ألون 

العالم لكن  بن دافيد إنه "سرعان ما قام لمن يتم اغتيالهم ورثة آخرون بعدهم، صحيح أنهم غادروا
العمليات لم تغادرنا، بل بقيت بعدهم، ولذلك فإن هذه االغتياالت في النهاية لم تؤد للقضاء على 

 الهجمات المسلحة".
من جهته، يقول المراسل اإلسرائيلي جدعون ليفي إن "تمسك إسرائيل باالغتياالت من أجل النيل من 

، يرى الخبير العسكري اإلسرائيلي أمير بار شالوم بدوره وعي الفلسطينيين أتى بنتيجة معاكسة تماما".
أن "آمال جنراالتنا خابت، ألنهم اعتقدوا أن اغتيال قادة حماس سيدفعهم لالهتمام بأنفسهم، وسيتركون 
 التخطيط للعمليات، لكن ثبت أننا حالمون، فقد أدت االغتياالت لتعاظم الهجمات المدمرة ضدنا".

"عمليات التصفية فاقمت الخسائر اإلسرائيلية، ووفرت المسوغات ويقول المفكر بي ميخائيل إن 
لحركات المقاومة لمضاعفة عملياتها، وجعلتها أكثر ضراوة، ويمكن االعتراف بأن عمليات التصفية 

أما المحلل األمني الراحل زئيف شيف فيقول إن "عمليات  ال توفر دماء اإلسرائيليين، بل تزيدها".
ويذكر  الذي يؤجج نار المقاومة، وجعل عملياتها أكثر خطورة وأشد تصميما".التصفية شكلت الوقود 

خبير الشؤون العسكرية روعي شارون أن االغتياالت اإلسرائيلية تحركها قاعدة "من قام لقتلك بادره 
 بالقتل"، مضيفا أن الثمن الذي قد تدفعه إسرائيل جراء االغتيال قد يكون أخطر.

 4/4/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بايدن على خطى ترامب: سقط الرهان! .51
 أ.د. يوسف رزقة
إدارة بايدن، الرئيس األمريكي، تمتنع عن وصف الضفة الغربية باألراضي المحتلة، وقد جاء ذلك 

 واضحا وسافرا في التقرير السنوي بشأن حقوق اإلنسان الذي صدر مساء يوم الثالثاء.
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م، 1967ينية احتلتها )إسرائيل( بقوة السالح في حرب القدس والضفة الغربية وغزة أراٍض فلسط
ومنظمات األمم المتحدة تعدها أراضي محتلة، ودول االتحاد األوربي تعدها محتلة، والرئيس 
األمريكي ترامب هو من قرر شطب محتلة الملحق بالضفة الغربية، وكان المفاوض الفلسطيني قد 

غربية المحتلة(، ولكن بايدن أفسد الرهان وسار على راهن على بايدن بأن يعود لمصطلح )الضفة ال
 خطى ترامب، بالقول: الضفة الغربية، وفقط.

كان موقف ترامب يزعم بأنها ليست محتلة، وأنها أرض )إلسرائيل( ولمن يسكن عليها من 
الفلسطينيين. ولو قال إنها محتلة بحسب الوصف الفلسطيني والعربي والدولي، لكان الواجب األول 

دانة االستيطان، ولكن ترامب ال يرى ما تراه األمم المتحدة، وما يراه عا لميًّا هو إزالة االحتالل وا 
العرب، وما يراه العالم، ومن ثمة كانت صفقة القرن ومخرجاتها من الضم وفرض السيادة، هذه 

ما ألنه يؤمن بما السياسة التي أرساها ترامب إرساًء علنيًّا وسافًرا لم يتراجع عنها بايدن لسببين: إ
ما ألنه ال يستطيع التراجع خوفا من سطوة اللوبي اليهودي، أو  يؤمن به ترامب في هذه المسألة، وا 

 لعدم مباالته بالموقف العربي والفلسطيني.
بايدن أخرس لسان رجال من السلطة حين قدم لهم تعديالت شكلية على سياسة ترامب، ومنها إعادة 

للسلطة الفلسطينية، وتأييد حل الدولتين كما هو في الرؤية األمريكية  بعض المساعدات األمريكية
 وليس في الرؤية الفلسطينية، فلم ينتقدوا موقف ترامب.

من راهنوا على بايدن عليهم مراجعة موقفهم، فشخص الرئيس األمريكي ليس هو السياسة األمريكية، 
لي هو ما تصنعه المؤسسات، ويلتزمه السياسة األمريكية وبالذات في الصراع العربي اإلسرائي

 الرؤساء.
كل رؤساء أمريكا ُمجمعون على حماية )إسرائيل(، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، 
وكلهم يتبنون مصطلح )األراضي المتنازع عليها(، وهذا كان نتاج موقف خاطئ ارتكبته القيادة 

صف اإلسرائيلي للضفة وغزة بأنها أراٍض متنازع الفلسطينية في مفاوضات أوسلو حين قبلت بالو 
 عليها، وليست أراضي محتلة كما كان ُيصر على ذلك حيدر عبد الشافي بعد مؤتمر مدريد.

وان للقيادات الفلسطينية أن تغادر لغة االستجداء، والخضوع للمواقف األمريكية مقابل المال، آن األ
لى   وان.، قبل فوات األةالفلسطينيأصول الثورة وعليها العودة إلى الشعب الفلسطيني، وا 

 3/4/2021فلسطين أون الين، 
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 "فتح" موحدة مصلحة للقضية وبقية الفصائل .52
 سري سّمور
قد يبدو مستغربا موقفي الداعي إلى وجود حركة فتح موحدة متماسكة؛ ذلك أنني ال ألتقي معها ال 

ولكن من يعيش في فلسطين وفي الضفة  - مع أنها ليست مؤدلجة -سياسيا وال منهجيا وال فكريا 
الغربية تحديدا، عليه أال يتجاهل حقيقة كون "فتح" تدير قطاعات من حياته الشخصية واليومية. هذا 

تمسك بالقرار الوطني والسياسي الفلسطيني؛  1969في التفكير الضيق، ويضاف إليه أن فتح منذ 
يؤثر على مسار القضية الفلسطينية، وصوال إلى وهذا يعني أن ما يجري داخل فتح وما يصدر عنها 

 حياة من يعيشون في األراضي المحتلة خاصة الضفة الغربية.
 تحت االحت ل هناك تنافس ونزعات زعامة

المثاليات التي يجري استحضارها؛ من كوننا نعيش  -لضرورات النقاش والتحليل  -علينا استبعاد 
اتنا، ويعمل على تعزيز االستيطان وتهويد األرض، تحت االحتالل الذي يتحكم بتفصيالت حي

وبالتالي ال داعي لهذا التنافس سواء بين الفصائل المختلفة أو بين أطراف وتيارات داخل الفصيل 
الواحد؛ فإن من عاش تجربة السجون اإلسرائيلية، حيث أن إدارة السجن والسجان يمكنهما التحكم 

جبات طعامه، ويمكن إلدارة السجن نقل األسير إلى سجن بتوقيت قضاء األسير حاجته وتناوله و 
لى قسم آخر وقتما تشاء..  آخر، وا 

مع كل ذلك هناك تنافس قد يؤدي إلى خصومات ومشاحنات حول من يتولى "منصبا" في السجن، 
سواء أكان يتعلق بتمثيل المعتقلين أو بموقع هيئة إدارية أو توجيهية للمعتقلين، فكيف بمن هو خارج 

ن كان سقفها هو ما يحدده ضابط في جيش االحتالل؟ال  سجن، ويتمتع بشيء من الحرية، وا 
الشاهد في الموضوع أن لنزعات الزعامة وحب الرئاسة مكانها، وما ينتج عنها من خصومة أو تدابر 
أو مناكفات أمور متوقعة. وأقول هذا من باب وصف الحال ال تأييده أو الرضى عنه وتقبله نفسيا.. 

ذا كان  ذلك أن من بدهيات األشياء تحلل الشعوب الواقعة تحت االحتالل من أي نزعات كهذه، وا 
التدافع سنة هللا في الخلق، فليكن في مساره الطبيعي، أي ضد الغاصب المحتل.. ولكن هذا 

يوقف هذه الظاهرة في الساحة الفلسطينية، فليوفر  -وغالبا لن  -األسلوب العاطفي الوعظي لم وال 
 يلعب على هذا الوتر جهده ووقته! من

 نظام التمثيل النسبي زاد األمور تعقيدا!
صدر مرسوم رئاسي بعد حوارات الفصائل في القاهرة وتفاهمات بين حماس وفتح في إسطنبول، 

م. وقد وافقت حماس 2021أيار/ مايو  22يقضي بإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 
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 70الجديد باعتماد نظام التمثيل النسبي كامال )سابقا طالبت فتح بأن يكون  -معلى مطلب فتح القدي
 في المئة من إجمالي المقاعد(.

وأود هنا أن أدلي برأي أراه مهما، وهو أن نظام التمثيل النسبي في الدول العالمثالثية ومنها الدول 
ن الناخب العادي تتنازعه العربية، وخصوصا فلسطين، ليس صالحا وفيه نوع من اإلجحاف، حيث أ

عوامل عدة منها الشخصية والنفسية وغيرها، فليترك له اختيار ممثليه مباشرة باالسم ال القائمة، ولكن 
 هذا ما كان.

، حيث أن العديد من 2006وحركة فتح حين أصرت على ذلك وضعت نصب أعينها انتخابات 
قوائم الحركة، مما شتت أصوات الناخبين  أعضاء وقيادات الحركة خاضوا االنتخابات مستقلين خارج

المؤيدين لفتح، حسب تقديرها للموقف، وتسبب في فوز حماس فوزا ساحقا مكنها من تشكيل حكومة 
وحدها تحظى بأغلبية برلمانية. ولوحظ أن حماس تتقدم على فتح في الدوائر وليس في قائمة التمثيل 

ائر(، ولذا فإن نظام التمثيل النسبي يضمن لفتح النسبي )كان نظام االنتخابات مختلطا أغلبه دو 
 الفوز، أو على األقل يبعد عنها شبح حيازة حماس أغلبية مقاعد المجلس التشريعي.

ولكن ما جرى خالل األيام القليلة الماضية جعل حسابات الحقل مغايرة لحسابات البيدر، فباإلضافة 
تشكيل قائمة لخوض االنتخابات، وأعضاؤها إلى قيام تيار محمد دحالن المدعوم من اإلمارات ب

بالطبع ليسوا من حماس وال اليسار وال المستقلين عموما، بل كانوا يوما من فتح و"تجّنحوا" وهذا كان 
متوقعا، وقعت المفاجأة بتحالف بين األسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، 

حركة بسبب إصراره على الترشح بقائمة غير القائمة وناصر القدوة الذي تم فصله مؤخرا من ال
 الرسمية للحركة.

وقد ضمت القائمة الجديدة بعض أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح مثل زوجة مروان، فدوى 
البرغوثي، وجمال حويل ورحان دويكات. وحتى كتابة هذه السطور لم تتخذ قيادة حركة فتح أي 

آذار/ مارس(.. وهذا يعني أن نظام  31م رسميا مساء األربعاء )إجراء ضد هؤالء بعد تسجيل قائمته
التمثيل النسبي عّقد أمور فتح وزاد من االنقسامات في صفوفها، ولو أن المذكورين ترشحوا كمستقلين 

 )لو كان النظام يسمح( لكان الضرر أقل، بدل تكتلهم واجتماعهم لمنافسة القائمة الرسمية لحركتهم.
 روس؟!هل هذا تكتيك مد

حين خرجت أصوات قوية معارضة التفاق أوسلو من داخل حركة فتح، إلى درجة مشاركة قيادات 
منها في مهرجانات نظمتها حماس والجهاد اإلسالمي والجبهات رفضا لالتفاق، وفي ظل حالة 
االستقطاب الشديد آنذاك، كان هناك تحليل أو وجهة نظر ملخصها أن المعارضة داخل فتح مجرد 
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رة وتوزيع أدوار، بهدف احتواء معارضين حقيقيين داخل فتح، ولتمييع وتخدير و"تبهيت" حركات مناو 
يقاعها في األوهام..  المعارضة وا 

البرغوثي  -ومثل هذا التحليل قد يسحبه بعض المراقبين على الوضع الحالي؛ باعتبار أن قائمة القدوة
ج االنتخابات ستحسب مقاعدها على حركة هي قائمة فتحاوية في نهاية المطاف، وحين تعلن نتائ

فتح. ومما أعطى هذا التحليل وجاهة، تصريحات ناصر القدوة بعد ساعات من تسجيل قائمته بأن 
القوائم الثالث )فتح الرسمية وقائمته وقائمة دحالن( هي فتحاوية وأن جميع األطراف لديها مشكلة مع 

ثار وما زال غضبا واستنكارا واستهجانا واسعا، ضم ما سّماه "اإلسالموية السياسية"، وهو تصريح أ
إضافة إلى حماس، حركة الجهاد اإلسالمي غير المشاركة في االنتخابات، والجبهة الشعبية رغم 

 خلفيتها األيديولوجية. وحاول بعض المقربين من القائمة التخفيف من وقع هذا الكالم دون جدوى.
سائل إلى القوى الدولية وأوروبا وأمريكا، ومحاولة للتوحد ضد وكالم القدوة كما يبدو يرسل إشارات ور 

الخصم السياسي بتصريح يقطر عنصرية وحقدا على مكّون مركزي من مكونات الشعب الفلسطيني 
 نضاليا واجتماعيا وبالتأكيد ثقافيا.

"كال".  ولكن هل فعال هذا تكتيك وخطة متفق عليها داخل تيارات فتح وقواها المختلفة؟ اإلجابة هي
فطبيعة فتح هي العمل العلني االستعراضي، ومنهج "األسرار شبه المعلنة" ولو كان في مطبخها 
وكواليسها مثل هذا، لوجد طريقه إلى التسريب، ومع ذلك فإن مجلسا تشريعيا بهذه الصورة سيكون 

 يث سابق ألوانه.التحالف الغالب فيه بين القوائم الثالث واردا ضد كتلة حماس البرلمانية، وهذا حد
ضافة إلى ما قام به القدوة والبرغوثي، خرج محتجون في مناطق مختلفة في الضفة الغربية وأعلنوا  وا 
عن رفضهم لتشكيلة قائمة فتح الرسمية، كما أعلنوا تجميد نشاطهم أو استقالتهم أو اإلحجام عن 

ئمة برقم متأخر غير التصويت في االنتخابات، ألن التشكيلة وضعت مرشح منطقة ما في القا
مضمون الفوز، أو ألن حصة منطقة ما من المرشحين كانت أقل من حجمها. وأطلق هؤالء النار 

مزعجة جدا وباتت خطرا على المجتمع  -إطالق النار في الهواء  -في الهواء، استكماال لظاهرة 
قع تنظيمية فتحاوية الفلسطيني في مناسبات مختلفة، مع بيانات منشورة على فيسبوك صادرة عن موا

مختلفة في الضفة الغربية، مما جعل المناطقية والجهوية تبرز، وهي التي كان الرهان على أنها 
ستنحسر في ظل نظام التمثيل النسبي. وأعلن بعض المرشحين في القائمة الرئيسية عن انسحابهم 

 ألن أرقامهم متأخرة، أي فوزهم بعيد أو محال.
 هل هذه المرة مختلفة؟!القيادة قطارها يسير.. 

من خالل مراقبة ودراسة لحالة فتح سواء أيام قيادة "أبو عمار" أو "أبو مازن"، فإنها دوما كانت 
تستطيع تمرير ما تريد وقطارها يجتاز العقبات المتعلقة بحاالت "الحرد" أو المعارضة من هذا الكادر 
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فالضجيج واالحتجاج وحتى لو اتخذ طابعا أو ذاك القيادي مهما كان حجمه وتاريخه، ولو بعد حين. 
فيه نوع من العنف، ال يغير مسارا أو قرارا اتخذته القيادة، خاصة إذا كان القرار مدعوما دوليا أو 
إقليميا، وكان الطابع الغالب على المعترضين/ الحردانين هو االحتجاج على فوات مكسب شخصي، 

ولكن هل هذه المرة األمر جّد مختلف؟ في مرات ولو غّلف هذا بخطاب سياسي أو ثوري عاطفي.. 
سابقة قيل "هذه المرة مختلفة".. ولكن تبدو قيادة فتح واثقة من قدرتها على اجتياز موجة الحرد 

 الحالية، كما تجاوزت غيرها في مراحل سابقة.
فتح" على كل حال يحتاج األمر إلى مزيد من المناقشة لجوانب أخرى لما يجري من تفاعالت داخل "

 وخارجها، وهذا في مقال أو مقاالت قادمة بمشيئة هللا تعالى.
 4/4/2021، 21موقع عربي 

 
 نتنياهو وشيخ إماراتي من بين المشتبه بعلمهم بمحاولة االنق ب.. عبدهللا ال يثق بأحد .53

 سمدار بيري
ا الملك عبدهللا من المهم أن ننتبه إلى أنه رغم القطيعة السياسية والحرد الشخصي اللذين أعلن عنهم

الثاني تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ قبل سنتين، حرص على أن ينقل رجال الجيش على 
بكلمات ”. األمور تحت السيطرة“طول الحدود الطويلة بين الدولتين لنظرائهم اإلسرائيليين الرسالة بأن 
ستخبارات العسكرية، سارعوا إلى بسيطة: حتى لو كانوا في الموساد وفي البعثة الخاصة لشعبة اال

تبليغ نتنياهو في الزمن الحقيقي بما يجري خلف الكواليس في المملكة، فعبدهللا لم يعد يثق بأحد، ال 
برئيس وزراء اسرائيل، ال بجيرانه في الدول العربية، كما يتبين أيضا بأنه ال يثق بإخوته في العائلة 

تحت اإلقامة الجبرية، ومع القسم اآلخر ال بد سيأتي المالكة. فبعضهم اعتُقل، وبعضهم وضعوا 
 الحساب.

يتبين اآلن أيضا بما ال يرتقي إليه الشك بأن نتنياهو )وليس هو فقط( كان يعرف غير قليل عما 
يشغل بال الملك عبدهللا في األسابيع االخيرة. فلماذا مثال كان هاما له أن يمنع رحلة رئيس وزراء 

لخليج الفارسي، فهذا لم يكن نتنياهو وحده هو الذي يحاسبه الملك. هذا أساسا، إسرائيل الجوية إلى ا
 كما يتبين اآلن، أن حاكم أبو ظبي الذي تعاون مع من حاولوا التآمر ضد الملك.

الملك “عّمان، بالكلمات األكثر صراحة، تشتبه بنتنياهو الذي كان يسره جدا أن يتخلص من عبدهللا 
ه حاكما أردنيا آخر. كما أنه ليس مؤكدا أن يكون نتنياهو يوجه مخططاته إلى وأن يرى مكان” األخير

ابن العائلة المالكة. يحتمل بالتأكيد أيضا رجل عسكري كبير. فحسب اشتباه آخر في القصر 
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الملكي، فإن نتنياهو لم يكلف نفسه أيضا عناء اإلبقاء في السر لتفضيالته وأشرك فيها أصدقاءه 
 .الجدد في الخليج

من المهم االنتباه إلى أن التقارير عن مدى االعتقاالت وهوية المشبوهين الكبار في عّمان ليست 
دقيقة عن عمد. فمريح للقصر الملكي األردني أن ينشر أنصاف الحقائق كي يبقي المتابعين له في 
العراق، في السعودية وفي إمارات الخليج في ظل الغموض. ولكن ال شك أن لكل واحد من 
األطراف، بما في ذلك إلسرائيل، يوجد مبعوث خاص قريب من األمور في عّمان ويرفع التقارير إلى 
الديار. فجأة لم يعودوا يسألون إذا كان الملك الغاضب هو جيد إلسرائيل أم من األفضل ضفتان 

الجار لحكم فلسطيني. واآلن يسألون ايضا َمن ِمن المتطلعين إلى التاج في داخل العائلة سيكون 
 المريح والمجدي إلسرائيل، يعمل مع االمارات، مع العراق، ويوجه العيون إلى الحدود اإليرانية.

لقد أوضح عبدهللا بأنه سيبقى في الحكم، وسيتصدى لعبء الالجئين، مع الحراسة الشديدة، وهو 
د حتى شريكا يعتزم اآلن التعاون االقتصادي مع سوريا. األردن، شقيقنا الصغير والمتعثر، ال يج

واحدا يساعده على النهوض. واآلن نحن نضيف أيضا تهديدا جديدا في داخل العائلة والقصة لم تنته 
 بعد.

 يديعوت أحرونوت
 4/4/2021القدس العربي، لندن، 
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