
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 أشتية: لم تصل إلينا مساعدة أميركية أو عربية العام الماضي

 السفير السعودي يؤكد دعم بالده للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

 : خالفات بين أنصار مروان البرغوثي وناصر القدوة"القدس العربي"

 لسطينيينباستخدام القوة المفرطة والتمييز ضد الف "إسرائيل"تتهم  "أمنستي"

 الذي عّلمت غزة على وجهه "ائدالق"جديدا  لالحتالل:  "منّسقا  "غّسان عليان 

واشننننننطن تسنننننتانم تقنننننديم المسننننناعدات 
مليننننننننننننننون دو ر  150للفلسننننننننننننننطينيين: 

 لدعم ا قتصاد 85و لن"األونروا"
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 لدعم ا قتصاد 85مليون دو ر لن"األونروا"و 150واشنطن تستانم تقديم المساعدات للفلسطينيين:  .1
المساعدات األميركية أعلن وزير الخارجية األميركي انطوني بلينكن استئناف  :عبد الرؤوف أرناؤوط

 االقتصادية والتنموية واإلنسانية للشعب الفلسطيني.
مليون دوالر من المساعدات االقتصادية  75مليون دوالر بينها  235وأعلن الوزير األميركي عن تقديم 

ماليين دوالر لبرامج بناء السالم من خالل الوكالة  10واإلنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و
مليون دوالر من المساعدات اإلنسانية لوكالة األمم المتحدة إلغاثة  150يركية للتنمية الدولية، واألم

وأشار إلى أن جزءا من المساعدة سيدعم شبكة مستشفيات القدس  وتشغيل الالجئين )األونروا(.
 الشرقية.

لعمل مع الكونجرس، وقال بلينكن في بيان وصل "األيام": "يسر الواليات المتحدة أن تعلن أننا، با
 نخطط الستئناف المساعدات االقتصادية والتنموية واإلنسانية للشعب الفلسطيني".

مليون دوالر من المساعدات االقتصادية واإلنمائية في الضفة الغربية  75وأضاف: "ويشمل ذلك 
 150ة الدولية، وماليين دوالر لبرامج بناء السالم من خالل الوكالة األميركية للتنمي 10وقطاع غزة، و

 مليون دوالر من المساعدات اإلنسانية لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين )األونروا(".
وتابع بلينكن: "كما نستأنف برامج المساعدة األمنية الحيوية، سيتم تقديم جميع المساعدة بما يتفق مع 

تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة من قانون الواليات المتحدة، تشمل المساعدة االقتصادية دعم 
، دعم األسر المحتاجة للحصول على االحتياجات اإلنسانية األساسية، مثل الغذاء 19 -آثار كوفيد 

 والمياه النظيفة؛ ومساعدة المجتمع المدني الفلسطيني".
دس وأشار وزير الخارجية األميركي إلى أن "جزءا من هذا التمويل سيدعم شبكة مستشفيات الق

 الشرقية، حيث تواصل تقديم العالجات الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين".
مليون دوالر من المساعدات  15ولفت الوزير األميركي إلى أنه: يأتي هذا التمويل باإلضافة إلى 

في " وانعدام األمن الغذائي التي أعلنت عنها الواليات المتحدة 19 -اإلنسانية لمواجهة جائحة "كوفيد 
 آذار".

 500وقال بلينكن: "تستأنف الواليات المتحدة دعمها لخدمات األونروا، بما في ذلك تعليم أكثر من 
ألف طفل وفتاة فلسطينيين، وبالتالي توفير األمل واالستقرار في أقاليم عمليات األونروا الخمس في 

لألونروا مساعدة حرجة لمواجهة لبنان واألردن وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة، كما يوفر التمويل 
، بما في ذلك الرعاية الصحية واألدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك المساعدات 19 -فيروس كوفيد 

 ".19 -النقدية والغذائية لألسر التي لم تتأثر بشدة بفيروس كوفيد 
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لحياد والمساءلة وأضاف: "إن الواليات المتحدة ملتزمة بشدة بضمان أن تعزز شراكتنا مع األونروا ا
والشفافية، كما هو الحال مع جميع ارتباطاتنا مع مؤسسات األمم المتحدة، يجب أن تكون الواليات 

طاولة المفاوضات لضمان أن اإلصالحات تعزز الكفاءات وتتوافق مع مصالحنا المتحدة على 
 وقيمنا".

للشعب الفلسطيني مصالح وقيما  وشدد الوزير األميركي على أنه "تخدم المساعدة الخارجية األميركية
أميركية مهمة، إنها توفر اإلغاثة الحاسمة لمن هم في أمس الحاجة إليها، وتعزز التنمية 

 االقتصادية، وتدعم التفاهم اإلسرائيلي الفلسطيني، والتنسيق األمني واالستقرار".
المتحدة بتعزيز الرخاء واألمن  وقال: "كما أنه يتوافق مع قيم ومصالح حلفائنا وشركائنا، تلتزم الواليات

والحرية لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين بطرق ملموسة في المدى القريب، وهو أمر مهم في حد 
 ذاته، ولكن أيضًا كوسيلة للتقدم نحو حل الدولتين المتفاوض عليه".

على دعم وأضاف وزير الخارجية األميركي: "تشجع الواليات المتحدة الجهات المانحة األخرى 
البرامج واألنشطة التي تعمل من أجل تحقيق هدف مشترك يتمثل في االستقرار والتقدم لإلسرائيليين 

 والفلسطينيين على حد سواء".
 8/7/2021األيام، رام هللا، 

 
 لم تصل إلينا مساعدة أميركية أو عربية العام الماضيأشتية:  .2

قال رئيس الوزراء محمد أشتية إنه لم تصل أي مساعدات عربية أو أميركية إلى السلطة  رام هللا:
وأضاف خالل افتتاح  الفلسطينية العام الماضي، مما زاد من العجز المالي في الموازنة الجديدة.

، أن العجز في الموازنة الجديدة يصل «.. التحديات والمواجهة(: حالة فلسطين.19كوفيد»)مؤتمر 
وذلك ألنه لم تصل أي مساعدات عربية على مدار العام الماضي، فيما لم تصل »إلى مليار دوالر، 

وفيما يخص االنتخابات،  «.مليون دوالر سنوياً  500أي مساعدات أميركية كذلك، والتي كانت تبلغ 
لسطينية مصممة على إجرائها، آماًل أن يكثف المجتمع الدولي من ضغطه قال أشتية إن القيادة الف

 على إسرائيل لضمان إجرائها، خصوصًا في مدينة القدس.
 8/4/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 استئنام المساعداتوب بايدن بتصريحات ترحبان الفلسطينية الرئاسة والحكومة .3

الرئيس األميركي جو بادين والتزامه بحل الدولتين  رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصريحات: رام هللا
كأساس لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وكما ترحب الرئاسة بتصريحات وزير الخارجية أنطوني 
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بلينكن استئناف تقديم المساعدات االقتصادية والتنموية واإلنسانية للشعب الفلسطيني، وخاصة تقديم 
رحب رئيس الوزراء محمد اشتية بإعالن وزير الخارجية جهته، من  دعم مالي لوكالة األونروا.

األميركية انطوني بلينكن، مساء اليوم األربعاء، إعادة تقديم المساعدات لوكالة )األونروا( والمقدرة 
( مليون دوالر سنويا، إضافة الستئناف تقديم مساعداتها لمشاريع تنموية في الضفة الغربية 150بـ)

اشتية نتطلع لعودة العالقات السياسية مع  أضافو  ( مليون دوالر75يمتها بـ)وقطاع غزة تقدر ق
الواليات المتحدة بما يحقق لشعبنا حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وا عادة 

 المحتلة.فتح القنصلية األميركية بالقدس 
 7/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المالكي: المعركة اآلن مع ا حتالل هي معركة القدس عبر ا نتخابات .4

أكد وزير الخارجية رياض المالكي، أن المعركة اآلن مع االحتالل هي معركة القدس عبر : رام هللا
االنتخابات، مشيرا إلى استمرار االتصاالت المباشرة أطراف الرباعية الدولية وعديد وزراء الخارجية 

ير خارجية المكسيك للمطالبة بالضغط على إسرائيل لعدم عرقلة االنتخابات خاصة في وسيلتقي وز 
وقال المالكي في حدث إلذاعة صوت فلسطين، االربعاء، إن إجراء االنتخابات الفلسطينية  القدس.

في القدس قضية في غاية األهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق االتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير 
وأشار المالكي إلى وجود ترتيبات للقيام بزيارة لبعض العواصم ومكونات  كانة مدينة القدس.بشأن م

مجلس االمن سواء الدول دائمة العضوية أو المؤقتة للتأكيد على هذا الموضوع، مبينا أنه قد يتم 
مجلس  وأضاف "أنه يتم دراسة إمكانية التوجه إلى رفعه لمجلس األمن للمطالبة باتخاذ قرار حوله.

األمن الدولي للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة سماح إسرائيل بإجراء االنتخابات الفلسطينية في 
 القدس".

 7/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 زيادة المساعدات لالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتهالاألونروا يدعو  أبو هولي .5

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو : غزة
هولي، مع نائب مفوض عام "األونروا" ليني ستينيث العجز المالي في ميزانيتها وتداعياته على 

لتي الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين، ومطالب العاملين واحتياجات الالجئين، والتحديات ا
وأكد أبو  تواجه عمل الوكالة في ظل جائحة كورونا والتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للمانحين.

هولي خالل اللقاء الذي عقد، األربعاء، في مقر الدائرة، ضرورة استمرار األونروا في تقديم خدماتها 
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ودعا األونروا إلى  لالجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها، والعمل على تحسينها وزيادتها.
زيادة المساعدات الغذائية والنقدية لالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها لتكون كافية في تغطية 

الالجئين الفلسطينيين في  في مخيماتمتطلبات واحتياجات الالجئين وتأمين الحياة الكريمة خاصة 
 .%85ى ما يزيد عن لبنان التي تعاني من تفشي البطالة وارتفاع معدالت الفقر إل

 7/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 النائب عبد الجواد: يجب الضغط بكل الوسائل لفرض ا نتخابات في القدس .6

أكد النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد، أنه يجب استخدام جميع الطرق : القدس المحتلة
في مدينة القدس المحتلة. وشدد النائب عبد الجواد، في تصريٍح  والوسائل لفرض إجراء االنتخابات

األربعاء، على أّن قضية االنتخابات في مدينة القدس ومشاركة أهلها ترشًحا وانتخاًبا هو حق ال يقبل 
 المساومة؛ لكونهم جزًءا أصياًل ال يتجزأ من المجتمع الفلسطيني.

 7/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 : خالفات بين أنصار مروان البرغوثي وناصر القدوة"القدس العربي" .7

أن خالفات كبيرة ظهرت خالل األيام الماضية، في ” القدس العربي“علمت ”: القدس العربي“ –غزة
 المشكلة من بعض أنصار األسير مروان البرغوثي، وناصر القدرة، القيادي المفصول ” حرية“قائمة 

من حركة فتح، وصلت لحد توجيه انتقادات حادة لألخير، على خلفية ما أدلى به مؤخرا من 
ريحات، هزت صورة القائمة بشكل كبير في غزة، في الوقت الذي يتهم فيه القدوة من أنصاره بأنه تص

 تخلى عنهم في ترتيب القائمة االنتخابية، لصالح شخصيات أخرى دفع بها أنصار البرغوثي.
 ويتردد حاليا أن هناك خالفا حادا انفجر مطلع األسبوع الجاري، نجم عنه فتور في العالقات، على
خلفية تصريحات القدوة األخيرة، التي انتقد فيها التنظيمات اإلسالمية، والتي فهمت على أنها تمثل 
رأيه المعادي لها، ما انعكس سلبا على صورته خاصة في قطاع غزة، حيث فهمت تصريحاته على 

تقادات أن تصريحات القدوة بقدر ما القت ان” القدس العربي“ما علمته  أنها موجهة للقطاع أيضا.
علنية وحادة من تنظيمات مثل حماس والجهاد اإلسالمي، القت أيضا انتقادات أشد لكنها لم تكن 
معلنة، من حلفائه )أنصار فريق البرغوثي(، كونه يمثل رأس القائمة التي يشاركون فيها، وتالقي 

، إلى التحالف ”القدوة والبرغوثي“ويعود الخالف الظاهر باألفكار السياسية بين الطرفين  دعمهم.
أنه لم يكن هناك أي تواصل بين الفريقين خالل الفترة ” القدس العربي“المفاجئ بينهما، حيث علمت 

السابقة، لالتفاق على برنامج مشترك، وأن ما حصل فقط في اليوم قبل األخير إلغالق باب الترشح، 
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بسبب خالف البرغوثي مع كان لقاء واتصاالت أجريت بينهما، فقط لوضع أسماء قائمة المرشحين، 
اللجنة المركزية، وتشبثه بخيار الترشح لمنصب الرئاسة، دون االنتظار لالنتهاء من مرحلة 

 االنتخابات التشريعية أوال، حسب االتفاق السابق.
 7/4/2021، القدس العربي، لندن

 
 "أكاذيب مكشوفة" حماس: ادعاءات ا حتالل عدم تدخله با نتخابات الفلسطينية .8

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن ادعاءات وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي : ةغز 
"بيني غانتس"، بأن االحتالل ال يتدخل في االنتخابات الفلسطينية، هي اكاذيب مكشوفة، تفضحها 

وأكد  اعتقال جيش االحتالل لبعض المرشحين وتهديده آلخرين حال ترشحوا في قائمة حركة حماس.
مساء األربعاء، أن شعبنا سيثبت في هذه االنتخابات مرة أخرى عجز  مقتضب،سم في تصريح قا

االحتالل عن فرض إرادته على شعبنا، وفشله الذريع في التأثير على خيارات شعبنا الملتفة حول 
 المقاومة ورموزها المتمسكة بثوابت قضيتنا.

 8/4/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 
 الحكومة اإلسرائيلية تبحث خيارات الرد على توجه محكمة  هاي .9

تبحث الحكومة اإلسرائيلية موقف إسرائيل من رسالة المدعية العامة في المحكمة الجنائية : محمد وتد
المقرر أن تعقد الدولية في الهاي، فاتو بنسودا، بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية، حيث كان من 

الجلسة، أمس الثالثاء. بيد أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أجل الجلسة إلى غد 
 الخميس.

وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أنه تم تأجيل جلسة المداوالت بسبب افتتاح دورة أعمال الكنيست 
زامنت مع قرار الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ، والجلسة الثانية من مداوالت محاكمة نتنياهو، التي ت24الـ

ويتعين على إسرائيل الرد على رسالة بنسودا حتى يوم  ريفلين، تكليف نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة.
 الجمعة التاسع من نيسان/أبريل الحالي.

 7/4/2021، 48عرب 
 

 ترفض اتفاقا  مع إيران يسمح لها بصنع سالح نووي "إسرائيل"نتنياهو:  .10
يب: أعلن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم األربعاء، أن اسرائيل لن تكون ملزمة تل أب

يران إذا كان هذا االتفاق يمّكن األخيرة من تطوير أسلحة نووية.  باتفاق نووي بين القوى الكبرى وا 
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هد الطريق لها اتفاقا مع ايران يم»وقال نتنياهو في كلمة عشية إحياء ذكرى المحرقة النازية إن 
 «.لن ُنرَغم عليه بأي شكل من األشكال -أسلحة تهددنا باالندثار  -لصناعة أسلحة نووية 

هناك شيء واحد ُنرغم عليه، هو »وأضاف في متحف ياد فاشيم النصب التذكاري الرسمي للمحرقة: 
 «.منع أولئك الذين يسعون إلبادتنا من المضي بخطتهم

 7/4/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 تشكيل الحكومة اإلسرائيلية: نتنياهو يبدأ محاولته برصد منشقين .11
شرع رئيس الحكومة اإلسرائيلية وزعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، بمشاوراته : محمود مجادلة

في محاولة لتشكيل الحكومة المقبلة، على وقع مخاوف من العودة إلى انتخابات جديدة في ظل 
األزمة المتواصلة التي تعصف بالنظام السياسي اإلسرائيلي، والتي عّمقتها نتائج انتخابات الكنيست 

 ، مع تشبث نتنياهو في الحكم وانقسام المعسكرات حول شخصه.24الـ
وفي هذه األثناء، يعمل رؤساء أحزاب المعسكر المناوئ على ترتيب أوراقهم ومراقبة خطوات نتنياهو، 
إذ يجتهد رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، باستعراض "مخططاته البديلة" على حساباته الشخصية 

تماعي، في الوقت الذي يقدم فيه رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، في مواقع التواصل االج
نفسه، على أنه الوسيط بين لبيد وبين رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي "يرقص في عرسين"، 

 على حد تعبير محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر.
التواصل مع قادة أحزاب معسكره لضمان عدم وجود وفي المرحلة األولى، سيعمل نتنياهو على 

منشقين بينهم، فيما سيحاول جذب أعضاء كنيست من األحزاب اليمينية في المعسكر المناوئ إلى 
طرفه، خصوصا من أولئك الذين التحقوا بحزب ساعر، الليكودي السابق، فيما يلتقي بنفتالي بينيت، 

ى ورقة "القائمة الموحدة" في جعبته الستخدامها عندما ، الخميس، في حين يبقي عل]اليوم[ يوم غد
تسنح الفرصة لتشكيل حكومة بقيادته، على الرغم المعارضة الحثيثة التي أبداها قادة تحالف 

 الصهيونية الدينية والكاهانية لهذه اإلمكانية، غير أن جميع الخيارات ال تزال مفتوحة.
 7/4/2021، 48عرب 

 
 الكنيست يدرس مصادرة الحقوق البرلمانية لنواب من "المشتركة".. سمبسبب طريقة أدائهم للق .12

لفين، بطلب ألداء  وكاالت: وجه نواب عن القائمة المشتركة إلى رئيس الكنيست، ياريف -القدس 
اليمين الدستورية مجددًا في ظل عدم احتسابها يوم الثالثاء، إال أن األخير قرر تأجيل ذلك إلى موعد 
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الحق. فيما يدرس ديوان رئيس الكنيست منع النواب من المشاركة في جلسات الهيئة العام للكنيست 
 ومصادرة حقهم بالتصويت.

أدى أعضاء الكنيست اليمين الدستورية بالصيغة الواردة في "قانون ، الثالثاء، و 24وانعقد الكنيست الـ
أساس: الكنيست"، حيث يتطلب من أعضاء الكنيست المصادقة على الصيغة التي تُقرأ على مسامع 

 الجميع بالقول: "أتعهد بذلك".
وعايدة  وفي جلسة أداء اليمين الدستورية، تعهد النواب سامي أبو شحادة وعوفير كاسيف وأيمن عودة

سليمان، بـ"مواصلة العمل لمواجهة العنصرية والتمييز ومحاربة االحتالل ونظام الفصل  -توما 
العنصري وتحقيق المساواة الكاملة"، ليقرر لفين عدم احتساب يمينهم الدستورية وعدم إتاحة الفرصة 

 لهم للعودة على الصيغة المعتمدة قانونيًا.
لى أن النواب عن القائمة المشتركة حرموا من حقوقهم البرلمانية اإلسرائيلية إ 12وأشارت القناة 

وامتيازاتهم، بما في ذلك حقهم بالمشاركة في جلسات الهيئة العامة للكنيست والتصويت والحصول 
 على سيارة مرافقة واألجور والنفقات حتى تتم تأدية اليمين الدستورية مجددًا.

مجددًا، وتم قبول  24أمس أداء اليمين الدستورية للكنيست الـوفي هذه األثناء، طلب النواب األربعة 
 طلبهم. ومن المتوقع أن يؤدوا القسم الدستورية في يوم اإلثنين المقبل.

 8/4/2021األيام، رام هللا، 
  
 سلطات ا حتالل تقرر اتهام حنين زعبي بالتزوير وا حتيال  .13

لحكومة االحتالل افيخاي ماندلبليت، تقديم  قّرر المستشار القضائي«: القدس العربي»الناصرة ـ 
النائبة السابقة في الكنيست، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي للمحاكمة بشبهة 

وذلك بعد رفض ادعاء قدمه طاقم المحامين من قبلها. وهي من جانبها تؤكد « التزوير واالحتيال»
 تعرضها مجددا للمالحقة السياسية.

مقتضب اكتفت حنين زعبي بالقول إن التجمع وقياداته وناشطيه يتعرضون لمالحقة وفي تعقيب 
سياسية إسرائيلية منذ سنوات. منوهة أن التجمع متهم بتمويل معسكرات شباب ونشاطات سياسية، 

 «.مالية وتبرعا غير شرعي وتزويرا»لكن بدال من أن تكون التهمة نشاطات سياسية تكون 
 7/4/2021القدس العربي، لندن، 
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 الذي عّلمت غزة على وجهه« القائد»جديدا  لالحتالل: « منّسقا  »غّسان عليان  .14
األراضي »منذ سنوات، ُيعّين جيش العدو اإلسرائيلي حاكمًا عسكريًا لـ: رجب المدهون -غزة 

، يعمل على تنفيذ سياسات االحتالل في الضفة المحتّلة وقطاع غزة، وُيطَلق عليه اسم «الفلسطينية
ومنذ «. منّسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية»، في اختصار لمسّمى «المنّسق»

 49أعوام أيضًا، يدير هذا المنصب ُدروز يخدمون في الجيش، لكن هذه المّرة يتسّلمه غسان عليان )
أدمت وجهه ، الذي مّرغت غزة رأسه بالتراب و 2014في حرب « غوالني»عامًا(، قائد لواء النخبة 

إّياه إصابة « إهدائها»خالل معركة الشجاعية. يحمل عليان ثأرًا خاصًا مع غزة، فهي إلى جانب 
خطيرة خالل الحرب، أفقدته واحدًا من جنود لوائه في المعركة نفسها، وهو الجندي أرون شاؤول، 

 الذي ال يعرف االحتالل أّي معلومات حول مصيره منذ يوم أسره.
في هذا المنصب خَلفًا للجنرال «( جنرال»وهي تعادل « ألوف»ن عليان )يحمل رتبة وجاء قرار تعيي

كميل أبو ركن، وذلك بأمر من وزير األمن، بيني غانتس، بعدما كان األول يشغل منصب رئيس 
وحدة »اإلسرائيلية، ليصير الوجه الجديد المخادع لحكومة االحتالل. وتتبع « اإلدارة المدنية»

« المنّسق»، إذ ُيعّد 67رة األمن، وُتشرف على تنفيذ سياسات االحتالل في مناطق الـ لوزا« المنّسق
، تعيين عليان قائدًا 2014لهذه األراضي. وسبق، في حزيران/ يونيو « الحاكم العسكري»أشبه بـ

، ليكون أّول ضابط من طائفة الدروز في هذا المنصب، خَلفًا للعقيد اإلسرائيلي ينيف «غوالني»لـ
 ور، الذي تسّلم قيادة اللواء قبل عامين من ذلك.عش

 8/4/2021األخبار، بيروت، 
 

 تحمون "األقصى" وسط حماية مشددةمستوطنون يق .15
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم األربعاء، باحات المسجد األقصى المبارك، تحت حماية 

ول العالقات العامة واإلعالم في دائرة األوقاف مشّددة من قوات االحتالل "اإلسرائيلي. وأّكد مسؤ 
من طلبة المعاهد اليهودية، اقتحموا باحات  25مستوطًنا، و 28أّن  اإلسالمية، فراس الدبس،

 "األقصى" وأدوا طقوسا تلمودية. 

 7/4/2021، فلسطين أون  ين
 

 يوم ا 47األسير عماد البطران ُيعّلق إضرابه عن الطعام بعد  .16
عاًما( من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي  47عّلق األسير عماد البطران ): المحتلةالقدس 
وأوضح نادي األسير أن االتفاق  يوًما، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله اإلدارّي. 47استمر 
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ن األسير وكا يقضي بأن ينتهي االعتقال اإلدارّي بحق البطران في تموز/ يوليو من العام الجاري.
 شباط/ فبراير الماضي في زنازين سجن "مجدو". 20البطران قد شرع في إضرابه عن الطعام في 

 7/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ا حتالل يهدم منشآت تجارية وزراعية في القدس .17
 "األيام": أصيب العشرات بحاالت اختناق متفاوتة خالل مواجهات في بلدة بيت أمر، -محافظات 

خطار ومصادرة واسعة، أقدمت  شمال الخليل، في الوقت الذي شنت فيه قوات االحتالل حملة هدم وا 
خاللها على هدم منشآت تجارية وزراعية واالستيالء على بسطات في القدس المحتلة، وأخطرت بهدم 

اق، في السي عشرات المساكن والمنشآت في عدد من القرى والخرب في األغوار الشمالية والوسطى.
اعتدت قوات االحتالل على عدد من المقدسيين في البلدة القديمة من المدينة المحتلة واستولت على 

وفي األغوار الشمالية، أخطرت سلطات االحتالل بهدم ووقف  عدد من بسطات الباعة المتجولين.
 منشأة في منطقة الرأس األحمر. 63البناء في 

 8/4/2021، األيام، رام هللا
 

 آمال الالجئين في غزة ببيوت تسترهم تصطدم بنقص التمويل لدى "أونروا" .18

أدهم الشريف: قال مسؤول شؤون الالجئين في مخيم الشاطئ نصر أحمد: إن عمليات بناء -غزة
بعد سلسلة  إلى أن توقفت تماًما 2010األونروا منازل لالجئين في المخيمات بدأت تتقلص بعد سنة 

تخفيضات في الموازنات المقدمة للوكالة األممية. وأوضح أحمد لـ"فلسطين" أن عدًدا من البيوت في 
معسكر الشاطئ حصلت على موافقة بعد الكشف عليها واستكمال ملفاتهم وأوراقهم الثبوتية، ولم 

ازنات كافية لبناء بيوت تستِطع الوكالة بناء هذه المنازل، لكن ذلك كان دائًما يصطدم بعدم وجود مو 
في المقابل، أكد الناطق باسم وكالة أونروا بغزة عدنان أبو حسنة أن بناء منازل  جديدة لالجئين.

 لالجئين ال يزال على قائمة مشاريع الوكالة األممية في غزة.

 7/4/20212، فلسطين أون  ين
 

 قرار ا إداري ا لالحتالل خالل الربع األول من العام الجاري 280": دراسات األسرى" .19
قال مركز فلسطين لدراسات األسرى أن محاكم االحتالل العسكرية واصلت منذ بداية العام الجاري 

( قرارا إداريا خالل الربع 280إصدار األوامر اإلدارية بحق األسرى الفلسطينيين، حيث رصد إصدار )
ي. وقال "مركز فلسطين" في بيان له، وصل "فلسطين أون الين" نسخة عنه األول من العام الجار 
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اليوم األربعاء، بأن االحتالل لم يتوقف عن إصدار أوامر االعتقال اإلداري بحق األسرى الفلسطينيين 
رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام االحتالل لقانون االعتقال اإلداري وعدم التزامه بالمعايير 

ية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من االعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي الدول
 رأي.

 7/4/20212، فلسطين أون  ين
 

 الناصرة: حراك الحقيقة األرثوذكسية يتظاهر ضد زيارة ثيوفيلوس .20
، األربعاء، قبالة كنيسة تظاهر عدد من الناشطين في "حراك الحقيقة األرثوذكسية": قاسم بكري

البشارة للروم األرثوذكس في الناصرة، احتجاجا على زيارة بطريرك الطائفة اليوناني ثيوفيلوس الثالث، 
ورفع المتظاهرون الفتات كتبت عليها شعارات رافضة لزيارته وهتفوا ضده مطالبين بأن يرحل ألنه 

حقيقة األرثوذكسية الذي يمثل مجموعة وقال حراك ال "شخص غير مرغوب به في مدينة الناصرة".
ّرط بأمالك متو كبيرة من أبناء الرعية األرثوذكسية في األراضي المقدسة إن "البطريرك المذكور 

 الطائفة في العديد من البلدات وأهمها الناصرة والقدس ويافا وقيسارية".
 7/4/2021، 48عرب 

 
 مصر ترحب بقرار أميركا استئنام المساعدات للفلسطينيين .21

، عن ترحيب مصر بقرار اإلدارة مي باسم وزارة الخارجية المصريةأعرب الُمتحدث الرس: القاهرة
بما في  األميركية استئناف المساعدات االقتصادية والتنموية واإلنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق،

وقال في بيان اليوم الخميس، إن استئناف المساعدات من شأنها  ذلك استئناف تمويل وكالة األونروا.
أن تسهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، إضافة إلى توفير دعم مادي في مواجهة تحديات 

نسانية غير مسبوقة، كما يتيح لألونروا توفير الخدمات الضرورية للشع  ب الفلسطيني. اقتصادية وا 
 8/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 

 
 عبد هللا الثاني: الفتنة ُوئدت... واألردن آمن ومستقر .22

وجه العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، أمس األربعاء، رسالة إلى  محمد خير الرواشدة:-عمان
األردنيين، بعد خمسة أيام على أزمة غير مسبوقة شغلت األردن الذي يحيي بعد أيام مئويته األولى. 

آمنة ومستقرة، محصنة بعزيمة األردنيين، وبتفاني »، وأن بالده اليوم «الفتنة وئدت»كما أكد أن 
وشدد  .«األمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي»، وأن «بي واألجهزة األمنيةالجيش العر 
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الملك األردني على أن بالده، اعتادت على مواجهة التحديات، كما اعتادت االنتصار على 
ثمن لن يحيدنا عن الطريق السوي »، وأن أي «للثبات على المواقف ثمناً »التحديات، مشيرًا إلى أن 

ه اآلباء واألجداد بتضحيات جلل، من أجل رفعة شعبنا وأمتنا، ومن أجل فلسطين والقدس الذي رسم
 «.ومقدساتها

 8/4/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 األردن يرحب بقرار اإلدارة األميركية استئنام الدعم لألونروا .23
تقديم الدعم المالي زير الخارجية أيمن الصفدي بقرار اإلدارة األميركية استئناف و رحب  :بترا –عمان

وقال الصفدي، إن المملكة تثمن عاليا قرار الواليات  لوكالة )األونروا( التي تواجه عجزًا ماليًا كبيرًا.
المتحدة وتعتبره خطوة إيجابية هامة سيكون لها أثر كبير على قدرة الوكالة لتلبية احتياجات الالجئين 

الوقت الذي فاقمت فيه جائحة كورونا الضغوط  اإلنسانية والتعليمية والصحية، خصوصًا في هذا
 المالية على الوكالة.

 8/4/2021، الغد، عّمان
 

 : مواقم الملك عبدهللا الثاني عطلت الكثير من المخططات اإلسرائيلية"فلسطين النيابية" .24
الثاني تجاه  قال رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي، إن موقف األردن بقيادة الملك عبدهللا

القضية الفلسطينية وشعبها ثابت وراسخ، وأثنى عليه في العديد من لقاءاته ومشاركاته في المحافل 
يوم األرض ومأساة »األربعاء، في ندوة بعنوان  أمسجاء ذلك خالل مشاركته،  اإلقليمية والدولية.

برلمانيون ألجل »، وما تتعرض له المقدسات، نظمتها رابطة «حي الشيخ جراح وحي البستان
 ، عبر تقنية االتصال )زووم(.«القدس

 8/4/2021، الدستور، عّمان
 

 السفير السعودي يؤكد دعم بالده للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس .25
أكد السفير السعودي لدى األردن نايف بن بندر السديري، أن بالده تثمن : نيفين عبدالهادي-عمان

عاليا الموقف األردني من القضية الفلسطينية، واعتبرها الداعم الرئيس لجميع الجهود الرامية للوصول 
 1967إلى حل عادل وشامل، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 

 رات العربية والشرعية الدولية.وفق المباد
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 كما أكد السديري دعم بالده للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس. 
 8/4/2021، الدستور، عّمان

 
 اإلسرائيلية "TPS"وكالة أنباء اإلمارات توقع اتفاقية تعاون مع  .26

اإلسرائيلية، بهدف تعزيز « TPS»مع وكالة  ، اتفاقية تعاون«وام»وقعت وكالة أنباء اإلمارات : )وام(
التعاون المشترك بين الجانبين، على صعيد تبادل المحتوى اإلخباري، والعمل على إبراز أوجه 
التطور في التعاون الثنائي بين دولة اإلمارات ودولة إسرائيل، وتسليط الضوء على المشاريع 

مي للسالم بين البلدين، والذي تم توقيعه شهر المشتركة بينهما، وذلك في إطار االتفاق اإلبراهي
ووفقًا لالتفاقية، يقوم الطرفان بتبادل المحتوى اإلخباري المكتوب والمرئي  سبتمبر من العام الماضي.

باللغة اإلنجليزية، وبأية لغات أخرى يتفقان عليها، وذلك بشكل مجاني، وباستخدام الوسائل 
 التكنولوجية المتاحة لديهما.

مل الطرفان على تنظيم زيارات متبادلة للكوادر اإلعالمية العاملة في وكالة أنباء اإلمارات كما يع 
ثراء المهارات المهنية للعاملين في « TPS»ووكالة  اإلسرائيلية، وذلك بهدف تبادل الخبرات وا 

 الوكالتين.
 7/4/2021، الخليج، الشارقة

 
 ن الجو ن المحتلالدفاعات الجوية تسقط صواريخ جنوبي دمشق أطلقت م .27

ن الدفاعات الجوية  قالت وكالة األنباء السورية إن إسرائيل هاجمت أهدافا قرب العاصمة دمشق، وا 
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله  السورية أسقطت عددا من الصواريخ فوق األحياء الجنوبية.

وأفاد سكان بدمشق  جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية". 4"إن العدوان أدى إلى إصابة 
بأنهم سمعوا انفجارا واحدا على األقل. وقال التلفزيون الرسمي إن الصواريخ أطلقت من اتجاه لبنان، 

 ومن اتجاه هضبة الجوالن التي تحتلها إسرائيل.
 8/4/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يل لقائه بليبرمانمالك قناة سورية معارضة يكشم تفاص .28

كشف رجل األعمال السوري غسان عبود، مالك قناة "أورينت" المعارضة لنظام بشار األسد، تفاصيل 
عبود وفي مقال نشره موقع "أورينت"،  لقائه بوزير حرب االحتالل اإلسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان.
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لعالم التي التقاها بهدف كشف أن ليبرمان كان من ضمن الشخصيات السياسية الرفيعة حول ا
يجاد بديل عنه.  اإلطاحة بنظام األسد، وا 

 7/4/2021، "21موقع "عربي 
 

 "ميدل إيست آي": "تشكيالت" مسلسل تركي استخباراتي يصور دحالن "شريرا" .29
نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أشار فيه إلى مسلسل تركي يتهم القيادي : بالل ياسين -21عربي

وأشار التقرير  حركة فتح محمد دحالن، بالسعي لتقويض الدور التركي في المنطقة.المفصول من 
"، إلى أن القادة األتراك لم يخفوا بغضهم لشخصية القيادي الفتحاوي السابق 21الذي ترجمته "عربي

محمد دحالن، فقد وصفه وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو بـ "زعيم العصابة اإلرهابي" وُرصدت 
ألف دوالر لمن يدل على مكان وجوده، إال أن محطة "تي أر تي" اتخذت خطوة أبعد  700ة بـ مكافأ

 من ذلك، وقدمته بالرجل الشرير في مسلسل "تشكيالت".
 7/4/2021، "21موقع "عربي 

 

 بايدن يعرب عن دعمه لألردن ولحل الدولتين في اتصال مع الملك عبد هللا .30
بايدن عن دعمه لألردن، يوم )األربعاء(، خالل اتصال هاتفي واشنطن: أعرب الرئيس األميركي جو 

مع الملك عبد هللا الثاني، وذلك بعد بضعة أيام من أزمة اُتهم فيها ولي العهد السابق األمير حمزة 
 وآخرون.

الرئيس جو بايدن تحدث اليوم إلى »وقال البيت األبيض، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن 
ردني عبد هللا الثاني للتعبير عن الدعم األميركي القوي لألردن والتشديد على أهمية قيادة الملك األ

ناقشا معًا العالقات الثنائية »وأضاف أنهما «. عبد هللا الثاني بالنسبة إلى الواليات المتحدة والمنطقة
عاون الثنائي في مجاالت الوطيدة بين األردن والواليات المتحدة والدور المهم لألردن في المنطقة والت

 «.عدة سياسية واقتصادية وأمنية
قال بايدن إنه اتصل بالملك عبد هللا إلبالغه بأن له صديقًا في أميركا وأنه ليس قلقًا على الوضع و 

وكرر بايدن خالل المكالمة دعمه لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف وضع  في األردن.
وسط، وهو مبدأ تبناه المجتمع الدولي لوقت طويل، قبل أن ينقلب عليه حد للنزاع في الشرق األ

 الرئيس األميركي السابق دونالد ترمب.
 7/4/2021، الشرق األوسط، لندن
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 ماليين  جئ فلسطيني 6مفوض عام األونروا يدعو إلى دعم الوكالة لتواصل مساعدة نحو  .31
الزاريني قرار اإلدارة األميركية استئناف تمويل وكالة وصف المفوض العام لألونروا فيليب : نيويورك

وقال الزاريني إن الواليات  إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين باالختراق المهم واألخبار الجيدة.
 المتحدة شريك قوي صاَحب الوكالة منذ إنشائها، ولعقود من الزمن.

"تقديم المساعدة الضرورية لالجئي جاءت تصريحات الزاريني خالل فعالية افتراضية بعنوان 
فلسطين: التحديات والفرص في سياق معقد"، عقدتها، اليوم األربعاء، اللجنة المعنية بممارسة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بهدف تعزيز الدعم الدولي لحقوق الجئي فلسطين، وحشد 

 الدعم السياسي والمالي لألونروا.
لوكالة ستواصل مواجهة تحديات مالية في األشهر المقبلة، حتى مع االستئناف وأشار إلى أن ا

المأمول للدعم من الواليات المتحدة، وستأتي في وقت مناسب لمساعدة الوكالة في الحفاظ على تقديم 
 خدمات التعليم والصحة لألشهر المقبلة".

نروا االستثمار في التنمية البشرية وشدد على أنه طالما ال يوجد حل سياسي في األفق، ستواصل األو 
 مليون الجئ فلسطيني في المنطقة. 5.7لـ 

من جانبها، سلطت مديرة عمليات األونروا في الضفة الغربية جوين لويس، الضوء على تأثير جائحة 
 على األوضاع في األرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة على الالجئين. 19-كـوفيد

من األسر في الضفة الغربية شهدت انخفاضا في  %40ا على االقتصاد، وقالت: "رأينا تأثيرا كبير 
، وفي غزة %23الدخل بأكثر من النصف، وارتفعت نسبة البطالة في مخيمات الضفة الغربية إلى 

 ".%49بلغت نسبة البطالة 
 7/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ية  ستئنام المساعدات للفلسطينييناألمم المتحدة ترحب بالخطة األميرك .32

إن المنظمة الدولية رحبت، اليوم  نيويورك: قال المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك
)األربعاء(، بالخطة األميركية الستئناف التمويل لوكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، 

 لألنباء.« رويترز»، حسب ما ذكرته وكالة «تحذو دول أخرى حذوها»وتأمل في أن 
 7/4/2021، الشرق األوسط، لندن
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 استخدام القوة المفرطة والتمييز ضد الفلسطينيينب "إسرائيل"تتهم  "أمنستي" .33
، االحتالل اإلسرائيلي، باستخدام القوة المفرطة «أمنستي»رام هللا: اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية 

ضد الفلسطينيين في األرض المحتلة، شملت عمليات تعذيب أطفال وعمليات هدم واسعة ونقل 
 التمييز المجحف بحق الفلسطينيين، وعمليات القتل واالعتقال.قسري للمواطنين، ناهيك عن سياسة 

، أن قوات االحتالل أخضعت األطفال، للتعذيب وغيره من «2020»وجاء في التقرير السنوي 
ضروب المعاملة السيئة، واحتجزت المئات منهم في االعتقال اإلداري تعسفيًا، وواصلت تقييد حرية 

سكان قطاع غزة لعقاب جماعي، وأبقت إسرائيل على حصارها التنقل في الضفة الغربية، وعرض 
 غير القانوني لسكان القطاع من دون أن يكونوا يشكلون خطرًا وشيكًا على حياة اآلخرين.

ورصد التقرير ما يتعلق بعمليات النقل القسري واإلخالء القسري وهدم المنازل. وقال إن إسرائيل 
لفلسطينيين، بما في ذلك القدس الشرقية، مما تسبب بنزوح مبنى سكنيًا أو مستخدمًا،  848هدمت 

فلسطينيًا من منازلهم، رغم أن قانون االحتالل يحظر هذا إال إذا كان ضروريًا للعمليات  996
العسكرية، وفي حاالت أخرى صادرت إسرائيل مباني سكنية. وتـُعد عمليات الهدم العقابية عقوبة 

ون الدولي. وبحسب التقرير، هدمت السلطات اإلسرائيلية ما ال جماعية، وهي ممنوعة بموجب القان
من المباني السكنية وتلك المستخدمة لكسب العيش، العائد لمواطنين بدو يعيشون في  29يقل عن 

 في النقب.« غير معترف بها»قرى 
اضي عام كما اتهم التقرير، إسرائيل، بمواصلة التمييز المجحف ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين )أر 

 (، في مجاالت التخطيط، وتوزيع الميزانية، والحفاظ على األمن، والمشاركة السياسية. 1948
 8/4/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 "األورومتوسطي": إجراءات إسرائيلية معطلة لالنتخابات في القدس .34

لحقوق اإلنسان عن قلقه البالغ من اإلجراءات اإلسرائيلية  أعرب المرصد األورومتوسطي: جنيف
المعّطلة لالنتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس، بما في ذلك عدم إصدار موافقة حتى اآلن 

 على إجراء االنتخابات في المدينة.
ئيلية وقال المرصد الحقوقي األوروبي ومقّره جنيف، في بيان صحفي اليوم، إّن السلطات اإلسرا

حباط  اتخذت في األيام األخيرة إجراءات فعلية تعكس نوايا واضحة إلعاقة العملية االنتخابية، وا 
مشاركة السكان ومرشحي االنتخابات في القدس في العملية االنتخابية المنتظرة منذ أكثر من عقد 

 من الزمن.
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جراءات اإلسرائيلية التي وقال مسؤول العمليات في المرصد األورومتوسطي أنس جرجاوي، إّن "اإل
تهدف لتعطيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس تندرج ضمن سياسة إلغاء الوجود 
الفلسطيني في المدينة، وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها، بما يخالف قواعد القوانين الدولية وقرارات 

 األمم المتحدة ذات العالقة".
 7/4/2021، المالمركز الفلسطيني لإلع

 

 الالجئون الفلسطينيون يصارعون ا نهيار اللبناني من داخل مخيماتهمتقرير:  .35
على تلة صغيرة تبلغ مساحتها كيلومترا مربعا واحدا تتجلى مظاهر الشقاء : جنى الدهيبي-بيروت

التي يقطنها أكثر من -والعوز داخل مخيم البداوي لالجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، فهذه البقعة 
  تقر للحد األدنى من مقومات العيش السليم.تف -ألف نسمة 55

ومن داخل مكتب يضج بطالبي المساعدات اإلغاثية يلفت أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم البداوي 
أحمد شعبان إلى أن أزمة الالجئين تعقدت نتيجة تدهور األوضاع بلبنان، فضال عن تشديد 

عون العمل خارج المخيمات إال بعد الحصول اإلجراءات الرسمية بحق الفلسطينيين، حيث ال يستطي
لذا، أصبح الشاب الفلسطيني يشعر بأنه عبء على أهله بدل  على رخصة رسمية مع قيود مشددة.

أن يعيلهم، وصارت أكثر المهن رواجا هي استئجار دكان صغير أو بيع القهوة أو العمل بالخردة، 
 وفق ما قاله شعبان للجزيرة نت.

و القيادة المركزية لحركة االنتفاضة الفلسطينية في مخيم البداوي العميد يوسف من جهته، يحّمل عض
حمدان األونروا مسؤولية معاناة الالجئين الفلسطينيين، خصوصا مع قرار السلطات اللبنانية حرمانهم 

ويلفت حمدان للجزيرة نت إلى أن النزوح السوري نحو المخيمات الفلسطينية شكل  مهنة. 39مزاولة 
 طا عليها، نظرا لتشابك أوضاعهم المأساوية.ضغ

وال ينفي العميد انتشار السالح داخل المخيمات، دون أن يكون مشروعا، وعنوانه "حق العودة" إلى 
فلسطين التاريخية، مشيرا إلى أن التنسيق قائم بين الفصائل واألجهزة األمنية اللبنانية لمتابعة الوضع 

 مخاطر التي تحدق بها.األمني داخل المخيمات في ظل ال
مخيما للفلسطينيين، في الشمال البداوي ونهر البارد، وشرقا الجليل، ومخيمات  12ويوجد في لبنان 

الضبية ومار إلياس والبراجنة وصبرا وشاتيال في بيروت، وعين الحلوة والمية ومية في صيدا، 
 ومخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في صور.

للدفاع عن حقوق الالجئين  302احث الفلسطيني علي هويدي مسؤول الهيئة "وهنا، يلفت الب
الفلسطينيين" إلى أن هذه المخيمات معترف بها جغرافيا وديمغرافيا من قبل الدولة اللبنانية واألونروا، 
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تجمعا لالجئين تعترف بها األونروا ديمغرافيا وليس جغرافيا، فيما خدماتها  158لكن هناك نحو 
 داخل المخيمات الرسمية فقط. محصورة

( 2017وحول أعداد الالجئين الفلسطينيين، أعلن آخر إحصاء رسمي للسلطتين اللبنانية والفلسطينية )
ألف الجئ، أما أرقام األونروا فتشير  174عن وجود  -من خالل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني-

لكن األونروا  جميعهم يقيمون في لبنان.ألف الجئ، من دون أن يعني ذلك أن  475إلى وجود نحو 
 180على اعتماد رقم تقريبي ألعداد الالجئين وهو  -وألغراض التخطيط-اتفقت مع الدولة اللبنانية 

ألف الجئ فلسطيني هجروا من مخيماتهم في  27ألف الجئ، إلى جانب الخدمات المقدمة لنحو 
، وفق ما تشير الناطقة الرسمية باسم وكالة "أونروا" في لبنان هدى سمرا، 2011سوريا إلى لبنان منذ 

شير هويدي إلى أن فاقدي يو  ألف الجئ فلسطيني. 300فيما تقدر اللجان الشعبية الفلسطينية وجود 
ألف الجئ فلسطيني  12األوراق الثبوتية هم الفئة األكثر تهميشا في لبنان، وتقدر أعدادهم بحوالي 

ين لدى الدولة أو األونروا، وبالتالي ال يحصلون على خدماتها، ألنهم محرومون من غير مسجل
من  %95أظهر أن  2015من جهته، يذكر هويدي أن مسحا أجرته األونروا في  الشخصية القانونية.

الفلسطينيين في لبنان ليس لديهم تأمين صحي ويعتمدون على الوكالة، وأن ثلثهم يعانون من أمراض 
 مزمنة.

 7/4/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 حكومة وحدة وطنية هي الحل .36
 الظاظاد. ناجي 

أيًّا كانت نتائج انتخابات المجلس التشريعي، وبغض النظر عن النسب التي ستحصل عليها كل 
قائمة من القوائم الفائزة، فإن الحالة الفلسطينية توجب استجابة وطنية شاملة لنداء الواقع، وتتطلب 

 من الجميع قراءة واعية للواقع الفلسطيني داخليًا وخارجيًا.
عامًا من االنقسام الداخلي أصبح واضحًا أنه لم يستطع أي فصيل فلسطيني الصمود منفردًا  15بعد 

أمام التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، سواء تلك التحديات التي يمثلها االحتالل بكل أبعاده 
حتالل بشكل السياسية واالقتصادية واألمنية، أو تلك التي تمثلها دول وكيانات باتت تتعاون مع اال

ن كل المحاوالت الوطنية إلدارة الحالة الفلسطينية كانت تواَجه  مباشر لتقويض الصمود الفلسطيني. وا 
بعقبات كبيرة ترتبط بانعكاسات استمرار التفرد بالقرار الوطني وتعطيل المؤسسات الديمقراطية في 

 اإلدارة والحكم.
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سطيني ال يزال يواجه حصارًا متعدد األقطاب، ليس ولعل القراءة الشاملة توصلنا إلى أن الشعب الفل
فقط على غزة ولكن أيضًا على كل ما هو فلسطيني. صحيح أن غزة تحت حصار سياسي 
واقتصادي وأمني، لكن الضفة ال تعيش حالة رخاء سياسي وأمني في ظل سياسات االحتالل التي 

بيع وفتح عالقات مباشرة مع قلصت دور السلطة السياسي واالقتصادي هناك، وحاصرتها بالتط
 العديد من الدول والكيانات، ما قلل من فاعليتها وقدرتها على خلق أي مبادرة سياسية أو اقتصادية.

ال أحد يناقش أن مقاومة الشعب الفلسطيني لالحتالل هي عالمة وطنية مسجلة لدى كل المؤسسات 
ي سبيل الحرية واالستقالل كانت من والكيانات الدولية، وأن التضحيات التي ال تزال مستمرة ف

الجميع، وأن حالة النضال الوطني شاركت فيها كل الفصائل الفلسطينية، سواء المسلحة أو غير 
المسلحة، وأن سنوات االنقسام هي طارئ ال يجب أن يستمر، بل يجب التعلم منها من أجل حماية 

نية مستقلة عاصمتها القدس، وهذا ما ال المشروع الوطني الذي ال يمكن أن يكتمل إاّل بدولة فلسطي
 يختلف عليه أحد من الفصائل أو التيارات الوطنية حتى في ذروة االنقسام.

مخطئ من يتوقع أن تباين المواقف وتعدد البرامج السياسية واالجتماعية هما السبب الحقيقي لحالة 
اين والتعدد، ولكنه يجب أن يكون االنقسام الفلسطيني، فال يوجد مجتمع أو شعب إاّل ولديه هذا التب

ضمن حدود المصلحة الوطنية التي يحددها القانون والدستور، وضمن مؤسسات اإلدارة والحكم التي 
تتشكل بناء على خيارات الناخبين. ونحن اليوم أمام فرصة تاريخية الستعادة روح المبادرة الوطنية 

على أساس من التعددية الحزبية والفكرية،  لبناء نظام سياسي يعكس توجهات المجتمع الفلسطيني،
وعلى مبدأ الشراكة الشاملة بما يسمح باستثمار كل الجهود الفلسطينية للخروج من حالة الحصار 

 المفروض على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة.
حت إن التوصيف الحقيقي للحالة الفلسطينية يجعلنا نستحضر أن الشعب الفلسطيني ال يزال ت

االحتالل اإلسرائيلي، ومن الخطأ اعتبار أن هناك دولة فلسطينية تحت االحتالل! وبناء على ذلك 
فإن الثورة الفلسطينية ال تزال قائمة، وال يزال الحلم الفلسطيني لم يكتمل، وال تزال الحناجر تهتف 

قامة  الدولة الفلسطينية المستقلة والبرامج السياسية والنقاشات المجتمعية تؤكد أهمية إنهاء االحتالل وا 
 وعاصمتها القدس.

إن االتفاق المبدئي على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس نتائج انتخابات المجلس التشريعي، يضع 
الجميع أمام حالة وطنية جامعة تفرض احترام صوت الناخب الفلسطيني واختياراته. ومعلوم أنه ال 

تدعي أنها ستحصل على أغلبية  36ئم االنتخابية الـ يوجد فصيل من الفصائل أو قائمة من القوا
مطلقة تمكنها من تشكيل حكومة منفردة، وحتى لو ساورت أحًدا تلك األحالُم فإن سنوات االنقسام 
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يجب أن تدفعه الستخالص العبر الوطنية، التي ستصل به إلى حتمية تشكيل حكومة وحدة وطنية 
 قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.

 7/4/2021ين أون  ين، فلسط
 

   يمكن قبول الذرائع .37
 طالل عوكل
رغم أنها ال تغيب عن ذاكرة كل فلسطيني، مهما كانت النوائب واشتدت اآلالم، إاّل أن القدس، لم 
تحظ بمثل األهمية التي تحظى بها هذه األيام وتأخذ قسطًا وافرًا من تصريحات وخطابات الفصائل 

د التصريحات حول مركزية قضية القدس وأهلها إزاء ملف االنتخابات والمسؤولين السياسيين. تكا
تتحول إلى أغان وأهازيج، بعضها من باب تبرئة الذمة، وبعضها استدراك لما يمكن ان يستجد من 
اّل، وبعضها أيضًا ما يتصل بالمزايدات  أحداث ومواقف، قد تتطلب اشتراطها إلتمام االنتخابات وا 

 نتجاهل مرة أخرى، أن قضية القدس فعليًا تحظى بأهمية وطنية مركزية. الكالمية ولكن دون ان
غير أن المواطن الذي ينتابه القلق، من إمكانية إتمام العمليات االنتخابية بنجاح، في المواعيد التي 
حددها المرسوم الرئاسي، نقول، ان المواطن تتعمق شكوكه إزاء إمكانية الوصول الى محطة 

لى، بسبب المبالغة الشديدة في الحديث عن االلتزام القاطع، والحديث عن حقوق أهل االنتخابات األو 
 القدس في الترشيح واالنتخاب.

كثرة التصريحات حول القدس، من قبل الفلسطينيين، ال تشكل ضغطًا على االحتالل، وبالتأكيد 
على إسرائيل،  ليست بدياًل عن القيام بحمالت خارجية تستهدف حشد تأييد عربي ودولي ضاغط

هكذا تصبح قضية القدس، ترشيحًا واقتراعًا، في موقع  حتى يكاد القول، ان المتهم يقول خذوني.
 الفيتو الذي يقرر مصير هذه المعركة مع االحتالل.

في خضم السجال الجاري بين القوى الفلسطينية، نالحظ مدى التدقيق الشديد في اختيار الكلمات، 
و سهو مادة التهامات من أطراف أخرى، بأن من يطلقون تلك حتى ال يشكل أي خلل، ا

التصريحات، يعبرون عن استهتار او تقليل من األهمية التي تحظى بها العاصمة التاريخية 
رسميًا، لم ترد إسرائيل حتى اللحظة على طلب السلطة الفلسطينية بشأن القدس، وستبقى  لفلسطين.

رفعها في وجوه الفلسطينيين، إلفشال المساعي الفلسطينية، هذه الورقة بيدها الى وقت متأخر، لت
 بإنجاز هذا الملف المهم.

إسرائيل تدعي انها لن تتدخل في القرارات السياسية وفي العملية االنتخابية، وكان آخر من أشار الى 
 ذلك وزير الدفاع بيني غانتس، ولكنها تتدخل فعليًا إلفشال هذه العملية.
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خلفية استراتيجياتها االحتاللية والتوسعية، ليست صاحبة مصلحة، أي مصلحة في ان إسرائيل وعلى 
يحقق الفلسطينيون مرادهم من إجراء االنتخابات، لكنها ال ترغب في ان تحمل نفسها المسؤولية أمام 

 المجتمع الدولي، باعتبارها السبب في تعطيل انتخابات يريدها ويدعمها المجتمع الدولي.
ئيل مشاركة مراقبين دوليين دخول القدس، لإلشراف على االنتخابات سواء أكانوا من ترفض إسرا

االتحاد األوروبي أم من غيره، وهي تواصل إطالق التهديدات للمرشحين، بل وبدأت تشن حمالت 
 العتقال بعضهم.

الفلسطينية واآلن، هل ثمة شيء غامض إزاء السياسات اإلسرائيلية وتناقضها الكامل مع المصالح 
 فيما يتعلق بملف االنتخابات، حتى يتحول ملف المقدسيين الى ذريعة لخسارة هذه المعركة؟

في الواقع، فإن األمر يتصل بكيف ينظر الفلسطينيون الى ملف االنتخابات بالصلة مع مصالحهم 
يقية من ناحية، والصراع مع االحتالل من ناحية ثانية إذا كانت االنتخابات تشكل مصلحة حق

للفلسطينيين، وينظرون إليها على أنها معركة ينبغي الفوز فيها، فإن عليهم أن يفعلوا الالزم سواء 
بتوسيع دائرة هذه المعركة على المستوى الخارجي، او من خالل إبداع وسائل أخرى متاحة، لضمان 

قوائم الفصائلية وذات تصويت المقدسيين رغم انف االحتالل. معظم القوائم االنتخابية، وعلى األقل ال
النكهة السياسية، ضّمنت قوائمها أسماء شخصيات مقدسية، ما يعكس الحرص على مشاركة 

 المقدسيين وااللتزام بالحقوق الفلسطينية في القدس، وأيضا في سياق استكمال موجبات المعركة.
دم قوائم مرشحيها، بعد االتهامات المتبادلة بشأن هذا الملف، ومسارعة عديد الفصائل التي لم تق

بمعنى أنها أصبحت خارج العملية االنتخابية بعد مسارعتها التهام فصائل أخرى بأنها ال تولي ملف 
القدس األهمية الواجبة، تقدم الشيخ الجليل عكرمة صبري بموقف معلن، يفترض أن يستمع إليه 

رمة صبري، بأن ثمة إمكانية الجميع، باعتباره زعيمًا وطنيًا، وممثاًل ألهل القدس. يرى الشيخ عك
لتجاوز العقبة اإلسرائيلية من خالل آليات ووسائل أخرى، وهو بذلك يشدد على أهمية خوض هذه 

لحاق هزيمة بسياسة االحتالل.  المعركة، وا 
نأمل أال يشكل موقف الشيخ صبري، عنوانًا إلثارة المزيد من التصريحات االتهامية له ولمن 

إن مصير ملف االنتخابات برمته وابتداًء بحلقته األولى، بمعنى ان تجري او هكذا ف يشاركونه الرأي.
 ال تجري االنتخابات، معلق في رقبة الفلسطينيين.

نقصد أن هذا الملف ينبغي ان يتم تحييده، فيما يتعلق بالحسابات الفئوية، والتوقف عن التفكير بأنه 
 ت تلك الحسابات ذلك.يمكن ان يقدم ذريعة لتأجيل االنتخابات، فيما تطلب

من غير المعقول أبدًا، أن يفكر أحد، فصياًل كان أم مسؤواًل، بالبحث عن أي ذريعة، ال بموضوع 
، لخسارة هذه المعركة. لقد قطعت الفصائل ولجنة االنتخابات «كورونا»القدس، وال بموضوع 
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لتي يعلق عليها الفلسطينيون المركزية وقطع المجتمع شوطًا كبيرًا في اتجاه إجراء هذه االنتخابات ا
آمااًل عريضة، ولذلك فإن ما بعد إجراء هذه االنتخابات. أو حتى في حال تأجيلها او إلغائها، لن 
يكون البتة كما قبل ذلك. نقصد ان المجتمع الفلسطيني بأسره، سيطلق حكمًا قاسيًا على أي طرف، 

راته، واألرجح ان المجتمع يبدي استعدادًا يتحمل المسؤولية عن إفشال هذه المعركة، مهما كانت مبر 
 غير مسبوق لمعاقبة هذا الطرف.

 8/4/2021األيام، رام هللا، 
 

 بتشكنينل الحكنومنة! "رئنينس العصنابننة"ريفلنين يكلّنننم  .38
 تسفي برئيل
ف رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، لم يفزع امير اوحانا عندما أوضح بأنه "توجد اعتبارات قيمية ال أعر 

إذا كانت توجد للرئيس صالحية في أخذها في الحسبان أو أنها ترتبط بالمحكمة العليا". هذا التهديد 
ال فانه ال تكون لها أي صالحية. لو  يمكن قوله بلغة الشخص الذي يتم تهديده، وليس بلغة غريبة. وا 

ربما تأثر بشكل أكبر.  أن ريفلين، مثاًل، قال "أنا سأفعل ذلك مع نتنياهو ألنه مجرم"، لكان اوحانا
 هكذا يتحدثون في المافيا.

التفويض لمن يوجد له العدد االكبر  بإعطاءيدرك ريفلين بشكل جيد صالحياته. هو لم يكن ملزما 
من التوصيات، ومن يترأس الحزب االكبر، أو حتى لمن يظهر صاحب الفرصة الكبرى لتشكيل 

لرئيس تجري ألن القانون يلزمه بالتشاور. ولكن الحكومة. وطقوس صعود رؤساء األحزاب الى مقر ا
أراد يأخذ بالتوصيات واذا لم يرغب ال يأخذ بها. هذه صالحية كبيرة جدا،  إذاهذا فقط تشاور، 

واالقلية. ينص القانون  باألغلبيةصالحية ال تلزم الرئيس باالمتثال حتى للقواعد الديمقراطية المتعلقة 
على أنه "خالل سبعة ايام من نشر نتائج االنتخابات للكنيست، يكلف رئيس الدولة أحد اعضاء 
الكنيست، الذي يوافق على ذلك، بمهمة تشكيل الحكومة"، كل من يوافق، حتى لو كان اسمه احمد 

 الطيبي أو منصور عباس أو ايتمار بن غبير.
في استخدام المبرر القيمي ال يحتاج الى مصادقة المحكمة العليا. منح حتى التساؤل حول صالحيته 

هذا حقا نتنياهو السلطة لتولي رئاسة الحكومة، رغم أنه متهم بمخالفات جنائية. ولكنه ايضا نص 
على يد  35على أن أحد االفتراضات االساسية التي على اساسها كان يمكن تشكيل الحكومة الـ 

م اجراء تسوية تضارب مصالح له. وتعهد رئيس الحكومة بذلك بصورة صريحة نتنياهو، هو أنه سيت
قاضيا. اتفاق تضارب  11نقاش تم اجراؤه في المحكمة العليا بكامل هيئتها التي تشمل  إطارفي 



 
 
 
 

 

 25 ص             5505 العدد:             4/8/2021 خميسال التاريخ: 

 

                                    

المصالح لم يتم توقيعه حتى اآلن. ولكن نتنياهو استهزأ كما يبدو بقرار المحكمة العليا، وهذا يكفي 
 ريفلين. تردد إللغاء

الهجوم الوحشي الذي وجهه نتنياهو ضد النيابة العامة واتهامها بـ "هكذا يبدو االنقالب" عندما 
سمعت قبل فترة قصيرة شهادة تثير القشعريرة عن الطريقة التي ابتز بها موقع "والاله"، وفر للرئيس 

تخاذ القرار حول الشخص كل الدعم الستخدام بند "القيم" ووضعه على رأس اعتباراته عندما اراد ا
كان ال يزال غير واثق من أن االعتبار القيمي  إذاالذي سيعطيه التفويض لتشكيل الحكومة. ولكن 

استخدامه ووضعه محل اختبار في المحكمة العليا. بهذا  بإمكانهيقع ضمن صالحياته، فانه كان 
لرئيس الحكومة. وهذا كان كان سيساهم في وضع لبنة اخرى دستورية، حيوية، في عملية اختياره 

 سيتحول الى ارثه االهم.
االعتبار القيمي يقف بحد ذاته دون صلة بعدد الموصين المستعدين لرؤية متهم بتلقي الرشوة 
والتحايل وخرق األمانة كرئيس لحكومة إسرائيل. في ظل غياب اغلبية واضحة وصلبة للمؤيدين، فان 

لذي قال هو نفسه، بأنه ال يرى امامه من يستطيع تشكيل قرار الرئيس كان أسهل بكثير. ريفلين، ا
حكومة، ورمز بذلك الى أن إسرائيل يمكن أن تصل الى جولة انتخابات خامسة، أعطى لالعتبار 
القيمي مكانته التي يستحقها. وباعتباره يتولى المنصب االعلى في إسرائيل، وهو المنصب الذي يمثل 

حا له، بل ملزم بأن ُيسمع بصوت عال موقفه من متهم بمخالفات هويتها وطابعها، لم يكن فقط مسمو 
جنائية يسعى الى تقويض أسس الدولة، وعدم االكتفاء بالوعد بأنه بعد انتهاء واليته سيقول موقفه. 

 عندها لن يكون لموقفه أي قيمة جماهيرية.
لموساد"، ورؤساء ريفلين سينضم الى قائمة طويلة من الشخصيات العامة، رؤساء "الشاباك"، و"ا

االركان الذين عند انتهاء والياتهم اكتشفوا فجأة ضمائرهم وشجاعتهم وكشفوا الحقيقة. ريفلين اتهم في 
السابق وسيتهم بالطبع بتحطيم الديمقراطية ومالحقة نتنياهو وخيانة ارادة الشعب وأخذ صالحيات 

رخيص لمواصلة عمله كمتعهد ليست له. ولكن الخيانة الحقيقية هي أنه اعطى رئيس عصابة الت
 للهدم.

 "هآرتس"
 8/4/2021األيام، رام هللا، 
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