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 سير سالمةحماس تستهجن ر   لجنة االنتخابات ترشح األ .1
استهجنت حركة "حماس" القرار الصادر من لجنة االنتخابات المركزية برفض ترشح األسير حسن 

وقالت الحركة في تصريح صحفي إنها تلقت بأسف بالغ، قرار لجنة االنتخابات برفض  سالمة.
عتقل لدى ترشح األسير البطل حسن سالمة بحجة أنه غير مســــــجل في سجل الناخبين، علمًا بأنه م

وأوضحت الحركة أنها شرحت الظروف والمالبسات  االحتالل الصهيوني منذ ربع قرن من الزمان.
دارتها لتوضيح خطورة شطب  كافة للجنة االنتخابات، وأجرت اتصاالت مكثفة مع رئاسة اللجنة وا 
 -اسم أسير فلسطيني بطل سّطر أعظم التضحيات، ونبهت إلى خطورة تسجيل لجنة االنتخابات 

وأضافت أنه التزامًا بالقانون  على نفسها هذا الفعل الذي ال مبرر له. -كمؤسسة وطنية نعتز بها 
الذين نشكر لهم  -توجهت إلى محكمة قضايا االنتخابات وقّدمت عبر عدد من المحامين األكفاء 

وم األحد طعنًا رسميًا ضد قرار لجنة االنتخابات المركزية، حيث نظرت المحكمة الطعن ي -وقفتهم
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وقررت تأجيل الحكم إلى صباح اإلثنين باعتبارها قضية وطنية تحتاج المزيد من البحث لكننا فوجئنا 
 اليوم بقرار المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار لجنة االنتخابات المركزية.

وأكدت أنه كان بإمكان لجنة االنتخابات البحث عن مخارج كما فعلت في قضايا أخرى، مبينة أنها 
همال خصوصيتها الوطنية وانعكاس ذل  على ال  تتفهم عدم تقدير اللجنة لهذ  القضية الوطنية وا 

 قضية األسرى.
 5/4/2021، موقع حركة حماس

 
 ولقاء ميركل "إلجراء  حوصات"عباس يتجه إلى ألمانيا  .2

باس من محمود ع ةالفلسطينيالسلطة عالء جمعة: أقلت طائرة مروحية أردنية، اإلثنين، رئيس -برلين
ووفقا لصحيفة بيلد  عمان، في طريقه إلجراء فحوص طبية بألمانيا. األردني رام هللا، إلى العاصمة

ووفقا  األلمانية، فقد تم نقل عباس بالمروحية إلى عمان، وسيصل إلى ألمانيا في موعد الحق.
الزيارة، لكن لم يتم لوسائل اإلعالم األلمانية فإن عباس سيلتقي المستشارة األلمانية ميركل في هذ  

ترتيب موعد محدد، لكن برنامج الزيارة األولي يشير إلى أن عباس سيعود الخميس القادم إلى األردن 
عاما من  85وقالت صحيفة بيلد إن الفحوصات التي سيجريها عباس البالغ عمر   ومن ثم رام هللا.

 المفترض أنها روتينية.
 5/4/2021، القدس العربي، لندن

 
 التدخل لمشاركة القدس "الرباعية"تطلب من  الفلسطينية السلطة .3

إصرار الجميع على إجراء االنتخابات »قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن  رام هللا:
مضيفًا في كلمة له في مستهل «. التشريعية في القدس المحتلة سيوفر ضغطًا دوليًا على إسرائيل

رسائل لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا والواليات  لقد أرسلنا»جلسة الحكومة، أمس: 
 «.المتحدة، بالتدخل للسماح ألهلنا في القدس بالمشاركة في االنتخابات

ووجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رسالة متطابقة إلى أعضاء الرباعية الدولية على 
مم المتحدة، وذل  لمتابعة مخاطباته السابقة حول المستوى الوزاري، وأنطونيو غوتيريش، أمين عام األ

عقد االنتخابات التشريعية والرئاسية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استنادًا 
 للمرسوم الرئاسي.. وشدد وزير الخارجية على ضرورة تدخل الرباعية الفوري والسريع مع إسرائيل،
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، لتمكين مشاركة المقدسين في االنتخابات، ترشحًا وانتخابًا ودعاية، تمامًا السلطة القائمة باالحتالل 
 كما شاركت القدس في االنتخابات السابقة.

 6/4/2021، ، لندنالشرق األوسط
 

 محكمة االنتخابات تؤيد شطب األسير حسن سالمة من قائمة حماس .4
شاركين في القوائم في أول حكم قضائي على رفض مرشح من الم”: القدس العربي“ –غزة 

االنتخابية، أيدت محكمة االنتخابات قرار لجنة االنتخابات المركزية برفض اعتماد طلب األسير في 
، التابعة لحركة حماس، لعدم وجود اسم له ”القدس موعدنا“سجون االحتالل حسن سالمة في قائمة 

عتراض الذي تقدمت به وقد جاء ذل  عندما رفضت لجنة االنتخابات اال في السجل االنتخابي.
 حركة حماس.

 5/4/2021، القدس العربي، لندن
 

 بحر: استبعاد حسن سالمة "تنكر لتضحيات األسرى" .5
ندد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، االثنين، بقرار لجنة االنتخابات المركزية : غزة

زالة اسمه من قائمة "القدس م وقال بحر، في تصريح  وعدنا".رفض ترشح األسير حسن سالمة، وا 
وأضاف: "كنا نأمل من لجنة  صحفي: إن القرار "ينم عن تنكر لتضحيات األسرى األبطال".

االنتخابات المركزية احترام تضحيات أسرانا األبطال، وكان الواجب عليها اتخاذ قرارات وتوجهات 
رشح واالنتخاب، في وقت تراعي ظروف أسرانا األبطال، وتحفظ لهم حقوقهم سواء على صعيد الت

ودعا بحر لجنة االنتخابات  يمنع االحتالل األسرى من ممارسة حقهم في التسجيل لالنتخابات".
المركزية ومحكمة االنتخابات إليجاد ُسبل وآليات تتماشى مع ظروف األسرى الذين ضحوا من أجل 

 وطنهم.
 5/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القدس  ي قلب العملية االنتخابية"الوطني" الفلسطيني:  .6

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن االنتخابات بكافة مراحلها وسيلة من وسائل تثبيت الحقوق  :عمان
الفلسطينية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ولن تكون 

المجلس الوطني في بيان أنه ليس  وأكد بأي حال من األحوال وسيلة ضاغطة على تل  الحقوق.
مقبوال الحديث عن انتخابات دون أن تكون القدس محورها وفي قلبها، في الوقت الذي تتعرض فيه 
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المدينة لعمليات تطهير عرقي تطال احياءها ومحيطها خاصة في الشيخ جراح، والبستان وبطن 
ة على المقدسات المسيحية واإلسالمية وفي الهوى في بلدة سلوان، الى جانب اشتداد الهجمة التهويدي

 مقدمتها المسجد األقصى المبار .
 5/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(

 
 بشأن االنتخاباتطعون ": تشكيل  رق قانونية لتقديم األخبار" .7

ًا قانونيًا يرأسه ، التي تشّظت انتخابيًا إلى ثالث قوائم، فريق«فتح»شّكلت حركة : رجب المدهون-غزة
في الضّفة المحتّلة، سيعمل على الطعن في القوائم األخرى، سواء المنشّقة عن الحركة « محاٍم كبير»

أو المناِفسة، عبر دراسة ملّفات المرّشحين فيها وتقديم طعون ضّدهم، على أن ُيرّكز على قوائم 
 حالن.وتّيار محمد د« البرغوثي ــــ القدوة»المنشّقين، وبالتحديد 

فريقًا قانونيًا لمتابعة ملّف االنتخابات والطعون، وبدأت تعّد « حماس»في الجانب المقابل، كّونت 
مع ذل ، توضح مصادر في الحركة أن «. فتح»لخوض معركة ضّد القوائم األخرى، وخاصة قوائم 
يدة لعباس لتأجيل ال ترغب في إيجاد ذرائع جد»ملّف الطعون ال يزال قيد الدراسة لدى القيادة، التي 

« يديعوت أحرونوت»رأى الكاتب في صحيفة و  «..2007االنتخابات أو إلغائها كما حدث عام 
الواليات المتحدة يمكنها متى شاءت أن تمارس ثقلها على أبو مازن »العبرية، أليئور ليفي، أن 

حركة في الضفة ومْنع وتضغط عليه للتوقُّف، فيما تستطيع دولة االحتالل تعطيل االنتخابات بمْنع ال
رّبما تدفع إسرائيل عباس إلى الذهاب طواعية إللغاء االنتخابات »، مضيفًا: «دخول مراقبين أجانب

أن هنا  تزاُيدًا في التقارير « األخبار»وعلمت «. والتمسُّ  بأّي حّجة عبر تقديم جزرة سياسية إليه
ليم والمناطق في غزة والضفة إللغاء من قيادات األقا« مركزية فتح»والطلبات التي تصل أعضاء 

 االنتخابات أو تأجيلها، بسبب تشرُذم الحركة وصعوبة الحصول على نتائج ُمرضية.
 6/4/2021، بيروت، األخبار

 
 أكاذيب ومزايدات رخيصة :نزال يستهجن تحريف أقواله بشأن "إجراء االنتخابات بالقدس" .8

ضو مكتبها السياسي، محمد نّزال، إن: "وكالة قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، وع: عمان
وفا الرسمية، وبعض المواقع اإلخبارّية الصفراء، الممّولة من دول متحالفة مع الكيان الصهيوني، 

وأضاف "نزال"، في تصريح لـ"قدس برس": "قامت هذ   تشّن حملة انتخابّية ضد حركة حماس".
الفلسطيني لإلعالم، زاعمة أنني وافقت على عدم  المواقع اإلخبارية بتزوير حديثي لموقع المركز

وتابع نّزال: "هؤالء ال  إجراء االنتخابات في القدس"، مشيرا إلى أنها "أكاذيب ومزايدات رخيصة".
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يجيدون قراءة وفهم اللغة العربية، ألنهم يقرأون ويفهمون اللغة العبرية فقط، لذا هم يتكّلمون بلسان 
 ر .عبرّي هجين!"، على حد تعبي

وأكد أن "من تنازل عن نصف القدس، وأكثر من ثالثة أرباع فلسطين، ال يحق له أن يزايد على 
حركة حماس، فنحن نؤمن بفلسطين كل فلسطين، من بحرها إلى نهرها، ونؤمن بالقدس عاصمة 

 موّحدة وأبدّية لفلسطين".
 5/4/2021، قدس برس

 
 عة إللغائهاتحذر من استخدام انتخابات بالقدس شما "الشعبية" .9

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضرورة مشاركة أبناء القدس باالنتخابات المقبلة، في : غزة
سياق ارتفاع وتيرة التصريحات مؤخًرا لعديد من القيادات الفلسطينية لرفض إجراء االنتخابات دون 

ض االحتالل وحذرت الجبهة في الوقت نفسه من محاوالت بعض القوى جعل قضية رف القدس.
وقالت في بيان صحفي: إن  لمشاركة المقدسيين في هذ  االنتخابات شماعًة إللغاء االنتخابات.

االنتخابات يجب أن ُتشّكل حجر الزاوية إلدارة اشتبا  الشعب الفلسطيني مع االحتالل حول القدس 
 دون انتظار أخذ اإلذن من حكومة االحتالل.

 5/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بدران: إجراء االنتخابات بالقدس ستكون معركة لتحقيق مطالبنا .10
أكد عضو المكتب السياسي ورئيس دائرة العالقات الوطنية في حركة "حماس" حسام بدران، أن إجراء 

وقال بدران نريد االنتخابات أن تتم  االنتخابات في القدس المحتلة معركة بيننا وبين االحتالل.
ابقا، ولتكن معركة مع االحتالل حتى نحقق مطالبنا، مبينا أن هنا  أطرافا وعلى بالقدس كما جرت س

ولفت إلى أن  رأسها االحتالل ال تريد االنتخابات وتسعى إلفشالها، ولكننا مصممون على إجرائها.
أصل حوارات القاهرة هو الوصول النتخابات شفافة ونزيهة، مضيفا أن حماس كان لديها تصميم 

 ل لالنتخابات، ونحن نتقدم في مراحل كبيرة وصواًل لالقتراع.كبير للوصو 
 5/4/2021، موقع حركة حماس

 
 الرشق: م صّرون على مشاركة القدس  ي االنتخابات .11

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، االثنين، أنه ال انتخابات فلسطينية : غزة
يين في االنتخابات التشريعية القادمة ترشيحًا بدون القدس، مشددا على ضرورة مشاركة المقدس
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وقال الرشق، في تصريح صحفي: "إن هذا موقف  .2006وتصويتًا وتمثياًل كما تّم في انتخابات 
ثابت ال مساومة عليه؛ فال انتخابات بدون القدس؛ لما تمثله من حق تاريخي ورمزية نضالية جامعة 

تالل منع أهلنا في القدس من المشاركة في هذا وأضاف: "إذا حاول االح للشعب الفلسطيني".
االستحقاق االنتخابي، فإن شعبنا الفلسطيني بكل قوا  وفصائله يعتبرها معركة وطنية، وسيخوضها 

رغامه للخضوع إلرادة شعبنا".  بكل قوة، للضغط على االحتالل وا 
 5/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لق على قرار استبعاد "سالمة" من قائمة القدس موعدناتع حماسالقيادية العليا" ألسرى " .12

علقت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل حول استبعاد األسير القائد 
"حسن سالمة" من قائمة القدس موعدنا. وقالت الهيئة في تصريح: "تلقينا بصدمة واستغراب كبيرين 

محكمة قضايا االنتخابات، سلب األسير القائد/ "حسن سالمة" حقه قرار لجنة االنتخابات المركزية و 
بالترشح لالنتخابات التشريعية بدعوى عدم تسجيله في سجل الناخبين". وأكدت أن األسير القائد 
"سالمة" رمز من رموز التضحية والصمود للشعب الفلسطيني، وحرمانه من التقدم لتمثيل شعبه 

وعدت األسباب المعلنة التي لجئت إليها لجنة  لفلسطيني.إساءة لتضحيات وصمود الشعب ا
االنتخابات المركزية في استبعاد "سالمة" بأنها أسباب بيروقراطية ال تنسجم مع حالة الشعب 

 الفلسطيني المحتل والمنتفض في وجه المحتل.
 5/4/2021،  لسطين أون الين

 
 ية ال تغتفر"المقاومة الشعبية": إقصاء األسير حسن سالمة سقطة وطن .13

قالت حركة المقاومة الشعبية، إن إقصاء األسير القائد حسن سالمة من قائمة "القدس موعدنا"، 
سقطة وطنية، ال تغتفر. وأضافت الحركة في بيان لها، وصل "فلسطين أون الين" نسخة عنه، 

تالل كان على لجنة االنتخابات التعامل بروح القانون مع األسرى في سجون االح" االثنين:
الصهيوني". وأكدت حركة المقاومة الشعبية، أن قضية األسير سالمة هي قضية بامتياز وتمثل جانبا 
مهما من حالة النضال الفلسطيني، كان يجب أال تمس بأي حال من األحوال او انتقاص من قيمتهم 

 ومكانتهم الوطنية.
 5/4/2021،  لسطين أون الين

 
 



 
 
 
 

 

 9 ص             5503 العدد:             4/6/2021 ثالثاءال التاريخ: 

 

                                    

 يتهم النيابة العامة اإلسرائيلية بمحاولة االنقالب على الحكمنتنياهو انطالق جلسات محاكمته:  .14
اتهم رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، النيابة العامة اإلسرائيلية، : محمود مجادلة

سلطتها على نحو غير مقبول"، وادعى أنها كانت تحاول االنقالب على نظام الحكم،  باستخدام"
 رحلة اإلثبات من محاكمته بقضايا فساد، اليوم، الإلثنين.وذل  بعد ساعات من بدء م

ا. وقال: "لم يكونوا يحققون أو هوزعم نتنياهو أن "النيابة العامة في رحلة صيد" هو المستهدف في
 يبحثون عن جريمة، كانوا يبحثون عن شخص واحد؛ عني أنا".

محكمة اليوم لالستماع إلى وقال نتنياهو: "بصفتي شخًصا يدافع عن حكم القانون، جئت إلى ال
المدعية )ليئات بن آري(، من ناحية أخرى، في جلسة االستماع، عندما قدم المحامون حجج دفاعهم 
لمصلحتي، لم تكن المدعية نفسها حاضرة حتى. ال يوجد ما هو أكثر من ذل ، يثبت أن جلسة 

 االستماع في قضيتي كانت عرًضا، لعبة مبنية على التالعب".
أتمنى أن تجرى المحاكمة بشكل مختلف؛ لكن ليس لدي توقعات من مكتب النيابة العامة. وأضاف: "

لقد سمعت اليوم ادعاءات عن سوء استخدام السلطة الحكومية. اإلجراء برمته ضدي كان سوء 
استخدام للسلطة من قبل النيابة"، وادعى أنهم خالفوا "قانون أساس: الحكومة"، وذل  بفتح تحقيق 

 الحكومة دون الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة.ضد رئيس 
وفي رد  على تصريحات نتنياهو، قال وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، الذي غادر منصبه 
وزيرا للقضاء قبل أيام، إن "نتنياهو أثبت هذا المساء أنه غير مؤهل لشغل منصب رئيس الحكومة، 

 حكومي".وهو من يحاول القيام بانقالب 
وفي وقت سابق اليوم، ألقت المحامية ليئات بن آري، المدعية في الملفات الجنائية ضد نتنياهو، 
 الخطاب االفتتاحي في محاكمته بتهم فساد، واتهمته باستخدام مرفوض للقوة السلطوية التي بحوزته.

إن "الملف الموجود وقالت بن آري أمام المحكمة المركزية في القدس وبحضور نتنياهو في القاعة، 
هو  1اليوم أمام المحكمة المحترمة هو ملف هام وخطير في مجال الفساد السلطوي. والمتهم رقم 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية، الذي بموجب الئحة االتهام قام باستخدام مرفوض بالقوة السلطوية 
 المودعة بيديه".

 5/4/2021، 48عرب 
 

 عضو كنيست 52.. حصل على أغلبية التوصياتساعر يمتنع عن التوصية: نتنياهو ي .15
عضو كنيست  52حصل رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على توصية : بالل ضاهر

بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين حظي رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، على توصية 
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ذي يترأسه الوزير السابق، غدعون عضو كنيست، في ظل امتناع حزب حزب "تيكفا حداشا" ال 45
 ساعر، عن التوصية.

وبدأ الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، يوم اإلثنين، مشاوارات مع األحزاب من أجل الحصول على 
توصيتها بمرشح يكلفه بتشكيل حكومة جديدة. واصطدم ريفلين بمعارضة ممثلي حزب الليكود 

 التكليف.لالعتبارات التي ستوجهه في اتخاذ قرار 
وافتتح ريفلين المشاورات، التي سيستقبل خاللها ممثلي كل حزب على انفراد، بالقول إن "االعتبار 
المركزي الذي سيوجهني هو إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على عضو الكنيست الذي لديه أعلى 

بأن االحتماالت لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست. ومؤكد أن المشاورات مع الكتل ستسمح 
 أحصل على معطيات حول من لديه االحتماالت األفضل. هكذا عمل رؤساء إسرائيل دون خوف".

لكن في ظل األزمة السياسية، قد يصبح بينيت صاحب االحتمال األعلى لتشكيل حكومة، رغم أنه 
من حزب "تيكفا حداشا" برئاسة  6من حزبه و 7عضو كنيست،  13لن يحصل على توصية أكثر من 

اعر. فقد قال لبيد خالل لقائه مع بينيت إنه مستعد للتنازل له عن القيادة من أجل تشكيل غدعون س
حكومة تستبدل نتنياهو. والحديث عن حكومة يتناوبان على رئاستها وبحيث يتولى بينيت المنصب 

 أوال.
ن عضو كنيست حتى اآلن، وال يتوقع أ 61رغم ذل ، ليس بحوزة أي مرشح لتشكيل حكومة أغلبية  

 توصي القائمة المشتركة على أي مرشح.
 5/4/2021، 48عرب 

 
 جيش االحتالل اإلسرائيلي يكشف عن عملية نفذها داخل األراضي السورية .16

وكاالت: كشف جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء األحد، عن قيامه بتنفيذ عملية خاصة  -تل أبيب
العبرية إن ” يسرائيل هيوم“قالت صحيفة و  في منطقة الجوالن السوري في شهر تموز/يوليو الماضي.

وأضافت  دمر خالل العملية الخاصة موقعا لجيش النظام السوري يستخدمه تنظيم حزب هللا. الجيش
 أن قوة تسللت وفجرت الموقع بالكامل.

 5/4/2021القدس العربي، لندن، 
 

 "إسرائيل"توقف توريد اللقاحات إلى  " ايزر" .17
إلى إسرائيل. « كورونا»األمريكية توريد اللقاحات المضادة لفيروس  علقت شركة فايزر: )وكاالت( 

توقفت عن تزويد إسرائيل « فايزر»وصرح المدير العام لوزارة الصحة اإلسرائيلية، هيزي ليفي، بأن 
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العبرية عن ليفي قوله إنه من المتوقع أن تستأنف  7ونقلت القناة «. كورونا»بلقاحاتها المضادة لـ
دادات فقط بعد أن تجتمع الحكومة اإلسرائيلية وتوافق على اتفاقيات شراء اللقاح اإلم« فايزر»

 الجديدة.
 6/4/2021الخليج، الشارقة، 

 
 استطالع: أغلبية الجمهور تعار  تعيين نتنياهو رئيسا للدولة .18

أظهر استطالع أن أغلبية بين اإلسرائيليين تعارض احتمال تعيين رئيس الحكومة : بالل ضاهر
 يوم FM 103ائيلية، بنيامين نتنياهو رئيسا للدولة. وجاء هذا االستطالع الذي نشرته إذاعة اإلسر 

اإلثنين، في موازاة بدء مرحلة اإلثباتات في محاكمة نتنياهو بتهم فساد خطيرة والمشاورات التي 
بتشكيل يجريها الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مع األحزاب التي ستوصي بمرشح يكلفه ريفلين 

 حكومة جديدة.
من ناخبي حزب الليكود، إنهم يعارضون تعيين نتنياهو  %18من مجمل المستطلعين، و %53وقال 

من مجمل  %30رئيسا للدولة، خلفا لريفلين الذي تنتهي واليته في حزيران/يونيو المقبل. وأيد 
 ناخبي الليكود. من %59المستطلعين تعيين نتنياهو رئيسا للدولة. كذل  أيد هذا االحتمال 

وحصل عضو الكنيست نير بركات، من الليكود، على أعلى نسبة مؤيدين لتعيينه رئيسا للدولة، 
بين ناخبي الليكود؛ يليه وزير الصحة، يولي إدلشتاين  %23بين مجمل المستطلعين، و %25وبلغت 

وزير المالية،  من ناخبي الليكود؛ ثم السفير %7من مجمل المستطلعين و %10بحصوله على تأييد 
 من ناخبي الليكود. %6من مجمل المستطلعين، و %4يسرائيل كاتس، الذي أيد  

وحصل كل من السفير اإلسرائيلي في واشنطن واألمم المتحدة، غلعاد إردان، ووزيرة المواصالت، 
ير أوحانا، ورئيس الكنيست، ياريف ليفين، على تأييد نسبة ميري ريغف، ووزير األمن الداخلي، أم

ضئيلة للغاية لتعيينهم في منصب الرئيس اإلسرائيلي. ولم يطرح االستطالع أسماء من خارج حزب 
 الليكود.

 5/4/2021، 48عرب 
 

صابة زوجته برصاص االحتالل شمال غرب القدس  لسطينياستشهاد  .19  وا 
النار على السيارة التي كانا  إطالقته فجر اليوم الثالثاء بعد استشهد مواطن وأصيبت زوج: القدس

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي، استشهاد  يستقالنها قرب قرية بير نباال شمال غرب القدس.
عاما( من قرية بدو شمال غرب القدس، بالرصاص الحي في  42المواطن أسامة صدقي منصور )
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يبت زوجته بالرصاص الحي في الظهر، وجرى نقلها إلى مجمع رأسه قرب بلدة بير نباال، فيما أص
 فلسطين الطبي برام هللا، حيث وصفت حالتها بالمستقرة.

 6/4/2021(، و ا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 عاما 35االحتالل يفرج عن أسير  لسطيني بعد اعتقال دام  .20
 58نين، عن األسير الفلسطيني رشدي أبو مخ )أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اإلث: الناصرة

عاما  35(، بعد اعتقال دام 1948عاًما( من بلدة باقة الغربية )وسط الداخل الفلسطيني المحتل عام 
، 1986وقال نادي األسير الفلسطيني في بيان، إن األسير أبو مخ اُعتقل عام  في سجون االحتالل.

براهيم بيادسة. إلى جانب ثالثة من رفاقه األسرى، وهم: براهيم أبو مخ، وا   وليد دقة، وا 
 5/4/2021، قدس برس

 
 يوًما على إضراب األسير عماد البطران 45: هيئة شؤون األسرى .21

 47أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن األسير عماد عبد العزيز عبد هللا البطران ): رام هللا
تواليا، احتجاجًا على اعتقاله  45ن الطعام لليوم عامًا( من مدينة الخليل، يواصل إضرابه المفتوح ع

 اإلداري، وسط تراجع حالته الصحية.
 5/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 طفال أسيرا ونصف مليون طفل  قير 168: "يوم الطفل الفلسطيني" ي  .22

ويًا قرابة الفلسطينية؛ فإن سلطات االحتالل تعتقل سن لإلحصائياتطبقًا : نادية سعد الدين -عمان
 168طفل فلسطيني، حتى وصل عددهم اليوم في السجون اإلسرائيلية إلى ما يزيد على  700 – 500

طفاًل أسيرًا، يتعرضون لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي المصاحبة لعمليات االعتقال الهمجية 
 فقر الشديد.بينما يرزح أكثر من نصف مليون طفل فلسطيني في األراضي المحتلة، تحت وطأة ال

ووثقت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان الفلسطينية، أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال ُسجلت في 
من األطفال  % 85تعرض “، فيما 1967عامًا، منذ العام  18صفوف األطفال الفلسطينيين، ما دون 

طبقًا ألرقام ، ”الفلسطينيين األسرى في سجون االحتالل إلى العنف الجسدي خالل فترة اعتقالهم
، ما يزيد على 2011وقد أعدمت قوات االحتالل، منذ العام  الحركة العالمية للدفاع عن األطفال.

أسهمت السياسة العدوانية اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في ارتفاع نسبة . و طفاًل فلسطينياً  781
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في قطاع غزة، حيث  % 53في الضفة الغربية و % 14ألف طفل، بواقع  645األطفال الفقراء إلى 
 تعود النسبة المرتفعة بالقطاع إلى الحصار اإلسرائيلي المتواصل المفروض عليه.

 6/4/2021، الغد، عّمان
 

 رحيل الشاعر واإلعالمي الفلسطيني عز الدين مناصرة .23
 1946نعت وزارة الثقافة الفلسطينية، الشاعر عز الدين مناصرة المولود عام : حسين نشوان-عمان
بلدة بني نعيم بالخليل الذي توفي في العاصمة األردنية عمان متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، في 

وقال عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني إن المناصرة كان "مناضال صلبا، وشاعرا مجددا، 
ينية وناقدا كبيرا ساهم بتجديد الخطاب الشعري العربي، ورمزا من رموز الثقافة الوطنية الفلسط

كما نعا  وزير الثقافة األردني، علي العايد، قائال إنه  المقاومة، وأحد أعالم الشعر العربي المعاصر".
اشتهر مناصرة  .تر  إرثا ثقافيا مهما خالل مسيرة حياته، وكان أحد أبرز شعراء جيل الستينيات

قاسم وتوفيق زياد من بقصائد  الرعوية والحيزيات و"الكنعانية"، وعد مع محمود درويش وسميح ال
 كبار شعراء فلسطين، وكتب في الفكر والتاريخ والنقد التشكيلي والسينمائي،

 5/4/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "بؤرة استيطانية"االحتالل يشّن حملة اعتقاالت والمستوطنون ينفذون هجمات جديدة إلقامة  .24
رة هجماتها المرتفعة ضد الضفة الغربية، أبقت قوات االحتالل على وتي«: القدس العربي»رام هللا ـ 

وشنت حمالت دهم واعتقال طالت عددا من المواطنين، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، وذل  
إلى ذل  اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد  على وقع استمرار اعتداءات االستيطان.
اإلسالمية في القدس المحتلة أن  وأفادت دائرة األوقاف األقصى المبار ، وسط حراسة مشددة.

المقتحمين انطلقوا من باب المغاربة وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي على شكل 
 المزعوم.« الهيكل»مجموعات متفرقة، واستمعوا لشروحات حول 

وفي سياق الهجمات االستيطانية، داهمت قوات االحتالل خربة حمصة الفوقا باألغوار الشمالية، 
ت بتصوير خيام المواطنين. وقال مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، وشرع

اقتحمت الخربة صباح أمس وقامت بتصوير « اإلدارة المدنية»إن قوات االحتالل وطواقم ما تسمى بـ 
 كافة الخيام، علما بأن الخربة تتعرض لمداهمات شبه يومية.

 5/4/2021، لندن، القدس العربي
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 الضفة يواصلون خطواتهم التصعيدية حتى تحقيق مطالبهم أطباء .25
غزة/ جمال غيث: يعمل األطباء في مستشفيات الضفة الغربية، اليوم االثنين، وفق برنامج -رام هللا

فعاليات نقابي؛ حتى تحقيق الحكومة مطالبهم القانونية. وقال نقيب األطباء في الضفة الغربية د. 
ن في ملعب الحكومة لالستجابة لمطالبنا المشروعة والعادلة". وتتمثل شوقي صبحة: إن "الُكرة اآل

لغاء برنامج  % 200مطالب النقابة بتعديل عالوة طبيعة العمل لألطباء العامين إلى  بأثر رجعي، وا 
دكتور بصريات الذي أعلنته الجامعة العربية األمريكية، والذي عّدته تدخال سافرا في طبيعة عمل 

ون. وتطالب النقابة أيًضا بتعديل كادر األطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني اختصاصيي العي
والمثبتين على أنهم موظفون في وزارة الصحة، وتوقيع عقود األطباء على برنامج االختصاص 

، ودفع المستحقات المالية لألطباء الذين قطعت  2020و2019 والمستحقة منذ عام عن سنتي 
 ة أطباء مدينة القدس.رواتبهم، ورفع عالو 

 5/4/2021،  لسطين أون الين

 
 األمير حمزة يؤكد والءه للعاهل األردني بعد اجتماع ألمراء  ي منزل األمير حسن .26

أ ف ب: أعلن الديوان الملكي األردني في بيان مساء أمس، أن ولي العهد السابق األمير  -عمان 
مالكة أكد فيها أنه سيبقى "مخلصًا" للمل  عبد حمزة وقع رسالة في حضور عدد من أفراد العائلة ال

وبحسب البيان قال األمير حمزة في الرسالة: "أضع نفسي بين يدي جاللة المل ، مؤكدًا  هللا الثاني.
أنني سأبقى على عهد اآلباء واألجداد، وفيًا إلرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم 

أنه سيبقى "ملتزمًا بدستور المملكة األردنية الهاشمية العزيزة، وسأكون  وأكد األمير ولجاللة المل ".
 دومًا لجاللة المل  وولي عهد  عونًا وسندًا".

 6/4/2021األيام، رام هللا، 
 

 للشحن اإلماراتية تل أبيب تنضم إلى شبكة االتحاد .27
تابع لمجموعة االتحاد أعلنت االتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية ال: أبوظبي

ويأتي  للطيران، عن اختيار شركة "روم توب أفييشن"، كوكيل المبيعات العامة لها في دولة إسرائيل.
أبريل الجاري، والتي تأتي ضمن خطة الشركة  6القرار ُقبيل انطالق أولى رحالت االتحاد للشحن في 

ا، قالت إيريت كريف مالكة شركة "روم ومن ناحيته لتسيير رحلتين أسبوعيًا بين أبوظبي وتل أبيب.
توب أفييشن": نشعر بالفخر العتمادنا كوكيل المبيعات العامة، الخاص بأنشطة االتحاد للشحن في 
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حيث نقف على أعتاب تعاون  ونؤكد التزامنا بضمان نجاح االتحاد للشحن في إسرائيل، إسرائيل،
 مثمر لكال الطرفين.

 5/4/2021، نباء االماراتأوكالة 
 

 اندبندنت: الجالية اليهودية باإلمارات تخرج للعلن بعد التطبيع  .28
نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا لمراسلتها بيل ترو قالت فيه إن دبي كانت آخر مكان : باسل درويش

يمكن للزوجين الفرنسيين المغربيين األمريكيين أن يتخيال أن يختاراها لحفل زواجهما اليهودي 
حتى وقت قريب، ظل ما يقارب األلف فرد من الجالية اليهودية  أقيم قبل أسبوعين.األرثوذكسي الذي 

 800,000كنيسة رسمية على األقل تخدم  45المقيمة بعيدين عن األنظار. على الرغم من وجود 
جالية مسيحية في اإلمارات، ال يوجد حتى اآلن كنيس يهودي دائم في أي من اإلمارات. كانت 

شر منعدمة لدرجة أن زوار دبي على المدى الطويل تحدثوا عن إحضار إمدادات خيارات طعام الكو 
يقول الحاخام عبادي، الذي يخطط ابنه للزواج في دبي،  الكوشر الخاصة بهم، وحتى األواني معهم.

إن هنا  العديد من االحتفاالت اليهودية األخرى في طور اإلعداد حيث أدر  منظمو حفالت الزفاف 
وقال لصحيفة "اندبندنت": "هنا  تغيير كبير في الوقت  كانات هذا السوق الجديد.والفنادق إم

الحالي.. إنها ليست فقط حفالت الزفاف. ولكن بمناسبة عيد الفصح هذا األسبوع، يحتفل السياح 
 اليهود هنا".

 5/4/2021، "21موقع "عربي 
 

 ق ي إقليم أذربيجان الشر "جاسوس إلسرائيل"اعتقال  تعلن إيران .29
؛ حسبما أفاد موقع إخباري «جاسوس إلسرائيل»ألقت السلطات اإليرانية القبض على  رويترز: -لندن

لألنباء « وكالة نادي المراسلين الشباب»ونقل موقع  إيراني، االثنين، دون أن يذكر جنسية المعتقل.
إلسرائيل في إقليم  اعتُقل جاسوس»التابع للتلفزيون اإليراني، عن مسؤول بوزارة االستخبارات قوله: 

أذربيجان الشرق اإليراني... كما اعتُقل جواسيس آخرون كانوا على اتصال بأجهزة استخبارات في 
 «.دول عدة

 5/4/2021القدس العربي، لندن، 
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 دقت ساعة التغيير وليس بمقدور أحد إيقا ها .30
 *هاني المصري

الباهظة والقيود الغليظة على الترشيح، قائمة إلى االنتخابات التشريعية، رغم التكاليف  36تقدمت 
خصوًصا تقديم االستقالة وقبولها، وانتشار وباء كورونا، وأجواء القمع والترهيب والتهديد بالعقوبات 
والفصل، ووقف حتى التأمين الصحي، خصوًصا ألبناء فصيل بعينه الذين اختاروا الترشح في قوائم 

 م أبطااًل وانتحاريين.كثيرة، ال سيما قائمة الحرّية، ما يجعله
ورغم وجود االحتالل واعتقاالته وتهديداته وتحذيراته التي تستهدف عدم إجراء االنتخابات، أو لضمان 
أن تأتي نتائجها على مقاسه )رغم أن السحر سينقلب على الساحر(، ال تزال الدعوات أو التمنيات 

من نتائجها، وبذرائع تبدأ باالنتخابات في بتأجيل االنتخابات تحّلق في األجواء، على خلفية الخشية 
 القدس التي يجب فرضها على االحتالل ال وضع مصير إجرائها بيد ، وال تنتهي بكورونا.

قلنا وما زلنا نقول إّن االنتخابات كان يجب أن تأتي في سياق معركة التحرر الوطني، بحيث تكون 
النقسام واستعادة الوحدة، باعتبارها ضرورة وطنية تتويًجا التفاق الرزمة الشاملة التي تتضمن إنهاء ا

وليست خياًرا من الخيارات، وعلى أساس الشعار الخالد الذي أطلقه القائد األسير مروان البرغوثي 
"شركاء في الدم شركاء في القرار". وحدة تقام على أسس وطنية وشراكة حقيقية وديمقراطية توافقية 

يث تكون االنتخابات أداة من أدوات معركتنا مع االحتالل، وبما تناسب مرحلة التحرر الوطني، بح
يجسد التعددية والمنافسة اإليجابية في إطار الوحدة، وضمن إطار وطني جامع تجسد  منظمة 

 التحرير التي من المفترض أن ينضوي الجميع تحت مظلتها.
ختارت االنتخابات تحت وما دام صاحب القرار والقوى الرئيسية استجابة لمصالح فردية ضيقة ا

االحتالل، وفي ظل االنقسام ومن دون االتفاق على المشروع الوطني، واندفع الشعب للتسجيل 
، فال بد من االنصياع إلرادة الشعب، وبذل أقصى الجهود %93.3لالنتخابات وبنسبة مذهلة بلغت 

 يس االنقسام.لجعل االنتخابات فرصة للتغيير، وليس لتأبيد وشرعنة الوضع القائم وتكر 
قائمة رغم أن االنتخابات تجري لتجديد شرعية سلطة حكم ذاتي مقيدة بالتزامات أوسلو يراد لها  36

أن تستمر إلى األبد، وال بد من جعلها بداًل من ذل  خطوة على طريق التخّلص من قيودها الغليظة 
حقيق الحرية والسيادة والتزاماتها الظالمة، حيث يتم حشد القوى والطاقات لدحر االحتالل وت

واالستقالل، وذل  رغم تعذر محاوالت إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير لتكون قواًل وفعاًل الممثل 
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني أينما تواجد، ومن أجل أن تعود كرافعة للنهوض الوطني من الدر  

 األسفل الذي وصل إليه النظام السياسي الفلسطيني.



 
 
 
 

 

 17 ص             5503 العدد:             4/6/2021 ثالثاءال التاريخ: 

 

                                    

نا إلى وضع تهمشت فيه القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير التي تمثلها، وتراجعت لقد وصل
أهميتها، وتعّمق االحتالل، وتوّسع االستعمار االستيطاني، واستمّر االنقسام وتعّمق، لدرجة الشروع 

ت في التعامل معه واالعتراف به والعمل لشرعنته وتكريسه كما تدل الصفقة الفاشلة لخوض االنتخابا
بقائمة مشتركة، مغطاة بتسميتها، وجعلها "قائمة وطنية"، والتوافق على دعم الرئيس محمود عباس 

 كرئيس توافقي في االنتخابات الرئاسية القادمة، التي من المفترض أن تتبع االنتخابات التشريعية.
، ونبض الشعب، قائمة يكفي النظر إلى أسمائها التي تحتوي كلمات مثل الحرية، والعهد، والقدس 36

نهاء االنقسام، والوفاء والبناء، ومًعا قادرون، والعائدون، والحرا   والبلد، والفجر الجديد، والتغيير، وا 
الوطني الموحد، والعدالة والبناء، وتجمع الكل، ووطن، وفلسطين تجمعنا، وكرامتي الشبابية، والفجر 

حلم، والمستقبل، والحرية والكرامة، وكفاءة، الجديد الشبابية، ونهضة وطن، واليسار الموحد، وحق، و 
وصوت الناس، والتغيير والكرامة، وطفح الكيل؛ للتأكد أن األمور وصلت إلى حالة ال تطاق، 
وبحاجة الى تغيير قبل فوات األوان، ليس على الصعيد السياسي فقط، حيث بتنا من دون مقاومة 

 قتصادية واالجتماعية والثقافية.تزرع وال مفاوضات تحصد، بل على كافة األصعدة اال
يعيشون في تجمعات سكانية، إما في معازل  1967لقد بات الفلسطينيون في األراضي المحتلة العام 

أو في معزل كبير محاصر وتحت  الضفة،مفصولة عن بعضها البعض تحت االحتالل المباشر في 
على قيد الحياة واستغاللهم في  احتالل غير مباشر في قطاع غزة. والمطلوب فقط هو بقاء السكان

ظل سلطة يراد لها أن تبقى وكياًل أمنًيا لالحتالل، ومن دون حريات وحقوق فردية وال وطنية عامة، 
 وبال حرية وكرامة ال للوطن وال للمواطن، وبال أمل في المستقبل وال ثقة بإمكانية التغيير.

ينكر حقوقهم ويتعامل معهم رغم أنهم فيعيشون داخل الكيان العنصري الذي  48أما فلسطينيو 
أصحاب البالد األصليين كمواطنين من الدرجتين الثانية والثالثة، خصوًصا بعد إقرار قانون القومية 

 الذي جعل العنصرية دستوًرا في ما بات يسمى إسرائيل.
 وأما نصف الشعب اآلخر فيعيش في أماكن اللجوء والشتات، حيث يعاني الفلسطينيون من عدم
االعتراف بحقوقهم وهويتهم الوطنية، ويحرمون في بعض البلدان حتى من أبسط حقوقهم الفردية 
والمدنية، األمر الذي يدفعهم إلى الهجرة مرة أخرى، وبالفعل ُهّجر الكثير منهم مرة ثانية وثالثة إلى 

الذين يشكلون أكثر بالد المهجر البعيدة بعد تدمير العديد من المخيمات. ففلسطينيو اللجوء والشتات 
من نصف الشعب الفلسطيني مهملون بال برنامج وطني يستنهضهم، وبال قيادة حقيقية تمثلهم منذ 

 وبعد توقيع اتفاق أوسلو الذي قزم القضية والمنظمة وقسم األرض والشعب.
ير قائمة معظمها تضم المستقلين، أو تنتمي إلى فصائل قديمة عاجزة، لم تستطع التجديد والتغي 36

والتأثير، أو لم تجد أن الفصائل تمثل الشعب، فعّبرت عن الغضب العارم من القوى القائمة وعجزها 
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عن تقديم حلول، ما يجعلها تعكس رغبة الشعب العارمة في التغيير على مختلف األصعدة. فالخراب 
لف كبير ولم يعد ينفع معه اإلصالح، بل بتنا في حاجة إلى تغيير شامل وعميق وعلى مخت

المستويات والمجاالت واألصعدة، من دون احتكار للحقيقة والوطنية والدين، وبال تحريض وشيطنة 
 من طرف لألطراف األخرى.

ال أبالغ بالقول إن هنا  تصويًتا انتقامًيا واسًعا سيحصل، وستصب أصوات كثيرة لصالح القائمة أو 
يير الممكن، من دون شعارات فارغة، وبال القوائم التي يشعر الناخب/ة أنها قادرة على إحداث التغ

تبرير للواقع القائم، وال االكتفاء بالتبشير لمستقبل مشرق قادم من دون العمل حالًيا من أجله، ومن 
دون طرح برنامج ملموس قابل لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه في هذ  المرحلة، على طريق تحقيق 

 عية والقانونية كاملة وغير منقوصة.األهداف والحقوق الوطنية التاريخية والطبي
لى  بات التغيير حاجة ملحة لبقاء القضية حية أواًل بما يقود إلى تجسيد حق العودة والتعويض، وا 
لى توفير  حرية الوطن واستقالل دولته وسيادتها بعد إنهاء االحتالل وتفكي  االستعمار االستيطاني، وا 

يعيش في ظل نظام يحقق العدالة والمساواة للجميع، حياة حرة وكريمة للمواطن الذي من حقه أن 
بغض النظر عن الدين والجنس والعقيدة، وتكافؤ الفرص والمساءلة والنزاهة بعيًدا عن الفساد والهدر 
والمحسوبية، وبما يحقق سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقاللها، خصوًصا استقالل السلطة 

ا بعد أن استكملت السلطة التنفيذية االستحواذ على كل السلطات القضائية التي تم القضاء عليه
 ووضعتها بيد شخص واحد.

إن ما جرى، على عكس المخطط له، فتح أبواب التغيير، إذ بدأ العد العكسي للنظام السياسي القائم، 
ها أو سواء إذا جرت االنتخابات أو لم تجر، أو إذا كانت غير حرة وال نزيهة، وسواء احترمت نتائج

لم تحترم، وسواء زورت أو لم تزّور. فال يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فهنا  معالم نظام 
 سياسي مختلف بدأت تطل برأسها ولن يكون أحد قادر على وقفها.

ذا لم تجر االنتخابات فشرعية النظام القائم سقطت وتآكلت وتقادمت، بدليل حجم الغضب  وا 
 التغيير.والمعارضة والمطالبة ب

دقت ساعة التغيير الذي يقود الشعب إلى األمام، بما يحقق مصلحة وحرية الوطن والمواطن، وبات 
حاجة ملحة ال تقبل المزيد من االنتظار، فهنا  من يريد بقاء الوضع السيئ على حاله، ومن يريد 

من حلول لتصفية إحداث تغيير يدفعنا إلى الوراء، إلى السالم االقتصادي وقبول ما يعرض علينا 
القضية وتحول الشعب الفلسطيني إلى أفراد ومجموعات من دون هوية وال حقوق وال إرادة وال نضال، 
 وهنا  من يسعى بكل قوة إلحداث التغيير الممكن على طريق التغيير الشامل الوطني والديمقراطي، 
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 د وجماعة وفصائل وأحزاب.وبما يحقق حاجات الشعب الفلسطيني ومصالحه وحقوقه وأولوياته كأفرا
 مدير مركز مسارات*

 6/4/2021مركز مسارات، رام هللا، 
 

 هل ينجح بينيت  ي رهانه ويصبح زعيمًا إسرائيليًا؟ .31
 يوسي فيرتر 
في السنوات األخيرة يفعل نفتالي بينيت ما في استطاعته ليصبح زعيمًا إسرائيليًا عامًا. وقام بفصل 

شف أنهم كانوا وما زالوا ملتزمين أكثر بالعلمانيين في بلفور أكثر من نفسه عن كوابل الحاخامات )اكت
التزامهم بالمتدينين الذين في رعنانا(؛ وقام بدمج علمانيين في قائمته )إضافة إلى إييلت شكيد(؛ 
وحاول بقدر ما سمحت له التقاليد والدين إظهار ليبرالية )نسبية( في شؤون حقوق المواطن، لكنه 

 فشل.
وبتضافر ظروف كونية فريدة، التي يمكن لسياسة إسرائيل المليئة بالتضليل والتقلبات أن اآلن، 

تخلقه، أصبح أكثر قربًا من تحقيق هدفه. رؤساء أحزاب كتلة التغيير على استعداد لتتويجه رئيسًا 
أمل “وحتى ” ميرتس“للحكومة. يستطيع بينيت الحصول على اعتراف عابر للمعسكرات يمتد من 

 الذي هو أكبر منه بكثير.” يوجد مستقبل“، بما في ذل  ”جديد
صحيح أن األساس هو كراهية نتنياهو والرغبة في التخلص منه، ولكن من اللحظة التي سيجلس 
فيها بينيت على الكرسي في مكتب رئيس الحكومة مدة سنتين أو أقل، يمكنه إذا تصرف بشكل جيد، 

 أن يحدث فوضى.
حاول أن يولد  سموتريتش وبن غبير ووسائل إعالم اليمين، فالمقامرة خالفًا لالنطباع الذي ي

مقاعد؟ إذا نجح في هذ  الوالية فقد يزداد  7محسوبة. ما هي األصول التي يمكن أن يفقدها بينيت؟ 
جمهور مصوتيه بعدة أضعاف. ففي نهاية فترة حكومة الوحدة الحقيقية، لن يكون نتنياهو موجودًا في 

 ر القواعد.الساحة وستتغي
منذ اللحظة التي سيحسم فيها بينيت قرار ، وهو الحسم الذي سيشمل أيضًا اعتماد  هو وجدعون 

، األمر الذي كان نتنياهو سيفعله دون أن يرف له جفن، ”راعم”ساعر على منصور عباس و
أن  فستصبح اآللية أقل أهمية: هل سيحصل على التفويض من الرئيس، هذا المساء أو في الغد، أم

يئير لبيد هو من سيشكل حكومة يشغل فيها منصب الرئيس أواًل، مثلما حدث قبل سنة مع بني 
 غانتس ونتنياهو؟
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حسب معرفتنا، اللقاء بينه وبين لبيد وحتى وقت متأخر في الليل كان لقاء جيدًا، على األقل تحدثا 
مجددًا، ” أمل جديد“معًا. وحتى ذل  الوقت، تحدث كل واحد منهما مع ساعر. رفض رئيس حزب 

أمس، وبسخرية، مطاردة ود  من قبل نتنياهو ومبعوثيه: في أحد أطراف الخارطة يشهرون ويشتمون، 
 لكنهم يسمعون التوسالت المثيرة لالنفعال من الطرف اآلخر.

قد يكون نتنياهو الشخص الذي سيحصل على التفويض من الرئيس، لكن لن تكون له حكومة. 
”. راعم“يكبالن أنفسهما بالفيتو الذي فرضا  على أي نوع من الشراكة مع  سموتريتش وبن غبير

وخالفًا لبينيت، فلهما الكثير مما يخسرانه: المستوطنون والعنصريون ومن يكرهون العرب 
 بفضل نتنياهو.” يهدوت هتوراة“واألصوليون المتطرفون الذين انتقلوا إليهما من 

فربما ستقدم ضد  التماسات للمحكمة العليا ممن قدموا من قبل إذا اعطى الرئيس التفويض لنتنياهو 
التماسات في محاولة إلفشال تشكيل حكومة البدالء مع غانتس. الملتمسون المحتملون يعتمدون على 
أقوال وردت في قرار الحكم الذي كتبته الرئيسة استر حيوت ونائبها حنان ملتسر، والتي يفهم منها 

عضو كنيست.  61ما أي سبب للتدخل، ألن قرار الرئيس استند إلى توقيع أنه لم يكن بالنسبة له
وأشار ملتسر أيضًا إلى أنه في ظروف أخرى، حيث هنا  مرشحان، أحدهما بالئحة اتهام واآلخر 
ليس متهمًا، فيمكن أن يستخدم الرئيس اعتباراته وموقفه، ويلقي مهمة تشكيل الحكومة على من ليبس 

صارع الرئيس ريفلين فعليًا بينه وبين نفسه في مسألة القيم واألخالق في األشهر ضد  الئحة اتهام. ت
 يومًا على موعد انتهاء واليته. 90األخيرة. ال جدوى من تخمين ما سيكون قرار  قبل 

بقيت مسألة الرئاسة، كمدينة لجوء لنتنياهو من مواصلة محاكمته. هذا السيناريو قائم طالما لم تغلق 
شحين. هنا  عدد غير قليل من كبار شخصيات الليكود المقتنعين بأن هذا هو الحل قائمة المر 

، تسري أيضًا على من دخل إلى ”المثول للمحاكمة“السحري، على فرض أن الحصانة التلقائية من 
بيت الرئيس، عندما تكون محاكمته في ذروتها. أدلى نتنياهو في هذ  األثناء بأقوال يفهم منها وكأنه 

الرهان على ذل . هنا مفارقة: له احتمالية في انتخابه رئيسًا فقط إذا كانت رئاسة الحكومة في يرفض 
ذا شكلت الكتلة الثانية الحكومة، فعندها لن يكون لنتنياهو ما يمكن مقايضته.  يد . وا 

 5/4/2021هآرتس 
 5/4/2021القدس العربي، لندن، 
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 6/4/2021 لسطين أون الين، 


