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 نتنياهو وسانتس يلمحان لهجوم نطنز: القتال ضد إيران مهمة كبيرة ونعتمد على أنفسنا .1
ألمح بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسيير األعمال اإلسرائيلية، -"القدس"دوت كوم-ترجمة خاصة

الحدث الذي وقع في المنشأة النووية اإليرانية نطنز  مساء اليوم األحد، إلى مسؤولية إسرائيل عن
 والذي تسبب في انقطاع الكهرباء عنها بعد إعالن طهران تشغيل مزيد من أجهزة الطرد المركزي.

وقال نتنياهو في احتفال للموساد وجهاز الشاباك والجيش اإلسرائيلي، إن الحرب ضد إيران، ونقائلها، 
 وضخمة، والوضع القائم اليوم ال يعني أنه سيحدث غًدا".والسالح النووي، مهمة كبيرة 

وأضاف "من الصعب للغاية شرح ما أنجزناه هنا في إسرائيل، انتقلنا من العجز الكامل الذي لم يسبق 
له مثيل في تاريخ األمم، إلى قوة عالمية تمكنا من تحقيقها هنا، بالتأكيد أصبحتا قوة إقليمية، 

 ر جميًعا في هذا الطريق، وأن يبقى سيف داود بين أيدينا".وعالمية، وأتمنى أن نستم
 من جانبه قال بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي إن إيران ال تزال تشكل تهديًدا استراتيجًيا للعالم.

وأشار إلى أن إسرائيل تواجه تحديات متغيرة في المستقبل القريب، سواء على الساحة الفلسطينية أو 
سرائيل.في موضوع الكور  وأضاف "نحن  ونا أو غيره، وأيًضا ضد إيران التي تكثف تهديداتها للعالم وا 

 نواجه التحديات الجديدة والمتغيرة، ومستعدون ألي سيناريو، ولدينا ما نعتمد عليه واألمر متروك لنا".
ئهم جميع وأشاد غانتس بجنوده وبرئيس أركان الجيش اإلسرائيلي واستعدادهم الدائم ألي سيناريو وأدا

 المهمات على أكمل وجه.
وزير الدفاع األميركي لويد أوستن "إن إسرائيل المشترك مع  وقال غانتس خالل المؤتمر الصحفي

ترى في الواليات المتحدة شريًكا كاماًل في جميع الخطط العملياتية وأولها إيران"، مشيًرا إلى أن 
سرائيل.طهران تشكل تهديًدا استراتيجًيا ألمن العالم والش  رق األوسط وا 
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وأضاف "سنواصل العمل مع شركائنا األميركيين لضمان أن أي اتفاقية مع إيران، تحمي المصالح 
الحيوية للعالم والواليات المتحدة، وضمان تجنب حدوث سباق للتسلح النووي في المنطقة، وحماية 

وبما يتوافق مع مصالح دولة إسرائيل"، مشدًدا على أن أي اتفاق يجب أن يخدم مصالح واشنطن 
 إسرائيل.

وبين غانتس، أنه أبلغ نظيره األميركي بأن إسرائيل عازمة على التعاون الوثيق مع إدارة بالده والدفاع 
 عن األمن المشترك لهما.

 11/4/2021القدس، القدس، 
 

 : سنواصل الكفاح لتجسيد الدولة المستقلةعباس .2
مود عباس، أمس، "رغم المعاناة والظلم والقمع جراء مح السلطة الفلسطينية رام هللا: قال رئيس

االحتالل اإلسرائيلي المرير ألرضنا ومقدساتنا المسيحية واإلسالمية، إال أننا عقدنا العزم على 
وأكد في كلمة  االحتفال ببيت لحم عاصمًة للثقافة العربية، برسالة من الفرح والسالم إلى بقية العالم".

فعاليات بيت لحم عاصمة للثقافة العربية، "مواصلَة الكفاح من أجل تحقيق متلفزة لمناسبة إطالق 
العدالة والكرامة والحرية وتجسيد الدولة المستقلة لشعبنا الصامد، ليعيش في سالم على أرضه وأرض 

أن اختيار بيَت لحم لتكون عاصمًة للثقافة العربية "يأتي للتأكيد على أصالة  عباسواعتبر  أجداده".
وية الثقافية الفلسطينية، وهي رسالة فلسطين إلى عمقها العربّي في ظل كل التحديات التي اله  

 تعصف بالمنطقة العربية".
 11/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عدم ارتياح فلسطيني لتأخر اتصال بايدن بعباس .3

لفلسطينية غير مرتاحة لتأخر اتصال الرئيس قالت مصادر فلسطينية إن القيادة ا: كفاح زبون-رام هللا
نها كانت تنتظر أن يتم في وقت أقرب من ذلك.  األميركي جو بايدن بالرئيس محمود عباس، وا 

أن االتصال تأخر، وأن التوقعات كانت عالية نسبيًا بأن يبادر « الشرق األوسط»وأضافت المصادر لـ
نطن اختارت التحرك ببطء شديد على طريق لكن واش»بايدن التصال يدشن استئناف العالقات، 

وتابع المصدر:  «.استئناف هذه العالقات، وال يوجد حتى اآلن ترتيب مباشر لمثل هذا االتصال
 «.لكن بالنسبة لطبيعة العالقة قياسًا مع اإلدارة القديمة، يعّد ما يحدث اآلن تقدمًا رغم كل شيء»

 12/4/2021، الشرق األوسط، لندن
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 شنطن لم تعترض على خطة عباس للسالم: وااألحمد .4
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام األحمد، إن اإلدارة  رام هللا:

، مؤكدًا أن واشنطن لم تعترض على خطة «بدأت االنتقال من مرحلة األقوال إلى األفعال»األميركية 
وتطرق  محمود عباس، القائمة على إطالق مؤتمر سالم دولي.السالم التي قدمها الرئيس الفلسطيني 

األحمد، في تصريحاته، إلى االنتخابات الفلسطينية، وقال إن االتصاالت مستمرة مع الجانب 
، مؤكدًا بشكل قطعي أن «لعدم وضع عراقيل أمام إجراء االنتخابات في القدس»اإلسرائيلي 

 بإجراء االنتخابات من دون أن تشمل القدس.« تحت أي ظرف كان»الفلسطينيين لن يقبلوا 
 11/4/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 : تكثيف االتصاالت الدولية إلجراء االنتخابات في القدسمسؤول فلسطيني .5

)األناضول(: قال قيادي فلسطيني، األحد، إن االتصاالت مع مختلفة األطراف الدولية،  -رام هللا 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بإجراء االنتخابات  أسفرت عن ضغوط على رئيس الوزراء

وأضاف واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  التشريعية في القدس الشرقية.
الفلسطينية، أن القيادة ت كثف االتصاالت مع المجتمع الدولي لضمان السماح لفلسطينيي القدس 

وذكر أن كل الذين تم التواصل معهم أبلغوا القيادة الفلسطينية أنهم  بالمشاركة في العملية االنتخابية.
، دون تفاصيل عن ”للسماح للقدس بالمشاركة في االنتخابات“على تواصل مع حكومة نتنياهو 
 الجهات التي جرى التواصل معها.

 11/4/2021، القدس العربي، لندن
 

 لفلسطينية في قلب القدسطالب المجتمع الدولي بحماية الديمقراطية االهدمي: ن .6
الديمقراطية »طالب وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، المجتمع الدولي، أمس، بحماية  أشرف الهور:

لزام إسرائيل بعدم عرقلة االنتخابات  الفلسطينية في قلب القدس بكل السبل الدبلوماسية الممكنة، وا 
ت يستدعي من المجتمع الدولي تكثيف وشدد الهدمي، على أن قرب موعد االنتخابات با «.بالمدينة

لن نتراجع عن إجراء االنتخابات »وقال:  نشاطه إللزام إسرائيل بتنفيذ االتفاقات التي وقعت عليها.
في مدينة القدس، ترشيحًا وانتخابًا، وأيضًا الحق في تنفيذ الدعايات االنتخابية، تمامًا كما هو الحال 

 «.في كل أنحاء األراضي الفلسطينية
 11/4/2021، لقدس العربي، لندنا
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 اعتراضًا قدمت على القوائم والمرشحين وتقبل واحداً  226لجنة االنتخابات تعلن رّد  .7
اعتراضًا قدمت إليها خالل  231"األيام": أعلنت لجنة االنتخابات المركزية أنها نظرت في  -رام هللا 

وأوضحت اللجنة، في  .2021ريعي فترة االعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التش
بيان، أن االعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم االستقالة، واالدعاء بوجود 
أحكام قضائية على مرشحين، أو اإلقامة خارج البالد، واالعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون 

صادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الجنسية اإلسرائيلية، باإلضافة إلى تقديم اعتراضات على م
الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغالل 

 226وأكدت اللجنة أنها قامت بدراسة جميع هذه االعتراضات، وقررت رد  نفوذ وموارد الدولة.
بينما قبلت اعتراضًا واحدًا فقط ضد  اعتراضات من قبل مقدميها، 4اعتراضًا منها، فيما تم سحب 

لم أن المرشحة المستبعدة مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية اإلسرائيلية، وع  
 هي أوجين كوشكجي، من سكان القدس وهي في قائمة "الحرية".

 12/4/2021، رام هللا، األيام
 

 دسيين من ممارسة حقهم االنتخابيالفلسطيني يدعو برلمانات العالم لتمّكين المق "الوطني" .8
دعا المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم لحماية الديمقراطية الفلسطينية من إجراءات : عمان

وحّث  االحتالل اإلسرائيلي التعسفية والمخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق اإلنسان العالمية.
على ممارسة الضغوط على االحتالل لتمكين  المجلس في بيان صحفي السبت، برلمانات العالم،

المقدسيين من ممارسة حقهم االنتخابي ترشحا وتصويتا في مدينتهم المحتلة، وعدم السماح بحرمانهم 
 من هذا الحق القانوني.

 10/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قنا"القدس موعدنا": اللجنة ردت كل االعتراضات المقدمة بح .9
أفادت قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس أنها تلقت اتصاال من لجنة االنتخابات : رام هللا

 المركزية أبلغتها أنها ردت جميع االعتراضات المقدمة من حركة فتح ضدها.
 11/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 
 



 
 
 
 

 

 8 ص             5508 العدد:             4/12/2021اإلثنين  التاريخ: 

 

                                    

 قضية الالجئينحول  "أفضل بحث علمي منهجي"منظمة التحرير تطلق مسابقة  .10
أعلنت دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، عن إطالق ”: القدس العربي“ -غزة

وقال رئيس دائرة شؤون  مسابقة ألفضل بحث علمي منهجي حول قضية الالجئين الفلسطينيين.
بة، وتهدف إلى للنك 73المسابقة تأتي ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ“الالجئين أحمد أبو هولي، إن 

تشجيع وزيادة الوعي بأهمية البحث العلمي المتخصص في مباحث وموضوعات تتعلق بقضية 
الالجئين، من كافة أبعادها، وتوثيق كل ما يستجد من تطورات رافقت قضية الالجئين خاصة في 

ة مقابل العقد األخير، عالوة على تعزيز ثقافة حق العودة وتعزيز الرواية الفلسطينية حول النكب
 ”.دحض الرواية اإلسرائيلية القائمة على األكاذيب، وتزوير التاريخ

 11/4/2021، القدس العربي، لندن
 

  "إسرائيل"مفاوضات األسرى بين حماس و": استئناف العربي الجديد" .11
كشفت مصادر مصرية خاصة لـ"العربي الجديد"، عن كواليس الحراك الجديد بشأن إبرام : القاهرة

ادل األسرى بين حركة "حماس" واالحتالل اإلسرائيلي، قائلة إن التحركات األخيرة تأتي صفقة لتب
بدعم أوروبي من ِقبل كل من ألمانيا والنرويج. وأضافت أن جهود الوساطة المصرية بشأن تبادل 
األسرى كانت قد توقفت، منذ نهاية العام الماضي، بسبب ما وصفته المصادر بـ"النهج اإلسرائيلي 

متشدد في المفاوضات"، والذي ارتأت معه القاهرة صعوبة إتمام أي اتفاق، في ظل وجود اتجاهات ال
متضاربة داخل الحكومة اإلسرائيلية نتيجة الخالفات السياسية. وذكرت المصادر أن جولة 
المفاوضات الجديدة التي بدأتها القاهرة جاءت بعد تدّخل ألماني مباشر، بدعم التحرك المصري، 

تعهد بتسهيل مهمة القاهرة. الفتة في الوقت ذاته إلى أن "الجهد األلماني األخير جاء بناء على وال
مطلب إسرائيلي، على ما يظهر، بعدما أبدت مصر فتورًا في التجاوب مع الدعوات اإلسرائيلية في 

امش أول وأشارت إلى أن مصر بدأت تحركاتها الجديدة، منذ شهر تقريبًا، وذلك على ه هذا الشأن".
 اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وكشفت المصادر أن العقبة األساسية في المفاوضات الجارية، هي الرفض اإلسرائيلي لإلفراج عن 
بعض األسماء التي حددتها "حماس" ضمن القوائم المطروحة، بدعوى أن هذه األسماء متورطة في 

جهزة اإلسرائيلية تمامًا، مبدية في الوقت ذاته استعدادها قتل إسرائيليين، وهو الشرط الذي ترفضه األ
لإلفراج عن السيدات. ولفتت المصادر إلى أنه "قبل توقف المفاوضات بشأن الصفقة نهاية العام 
الماضي، كانت إسرائيل تحصر ما يمكن أن تقدمه في مساعدات طبية واقتصادية فقط، مقابل 
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إبداء استعدادها للنظر في المطالب السياسية واألمنية التي إتمامها، لكن التطور الجديد يظهر في 
 قدمتها حماس، وعلى رأسها اإلفراج عن سجناء".

وبحسب المصادر، "ربما تكون األجواء الجديدة مبشرة إلحراز تقّدم إلتمام الصفقة، لكن على أرض 
ع اإلسرائيليين بتقديم الواقع ال يوجد تقّدم حقيقي. وهناك تعويل مصري على الدعم األوروبي إلقنا

تنازالت إلتمام الصفقة، التي من شأنها المساهمة في الوصول إلى اتفاق تهدئة طويل المدى في 
 قطاع غزة، خصوصًا مع قرب إتمام العملية االنتخابية للمجلس التشريعي في مايو/أيار المقبل".

 11/4/2021، لندن، العربي الجديد
 

 ينية لبحث الموقف من إجراء االنتخابات في القدسفلسطللفصائل ال اجتماعات حاسمة .12
تحسم الفصائل الفلسطينية الموقف، خالل األيام القليلة المقبلة، إزاء إمكانية  الرؤوف أرناؤوط:

اإلعالن عن تأجيل االنتخابات في ضوء رفض إسرائيل التعهد بعدم عرقلة االنتخابات في مدينة 
ات المركزية، اليوم، مع ممثلي الفصائل الفلسطينية قبل وتجتمع لجنة االنتخاب القدس المحتلة.

 اجتماع مرتقب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد مسؤولون فلسطينيون لـ"األيام" أن الحكومة اإلسرائيلية ترفض حتى اللحظة التعهد بعدم عرقلة 

قت برزت فيه مؤشرات على نوايا إسرائيلية االنتخابات بالقدس ترشيحًا وانتخابًا ودعاية انتخابية، في و 
وعلمت "األيام" أنه لم تتم دعوة ممثلي القوائم التي تسجلت  لقمع أي مظهر انتخابي بمدينة القدس.

من جهته، أعلن عزام األحمد، عن اجتماع سيعقد خالل أيام للجنة  لالنتخابات إلى اجتماع اليوم.
جراء االنتخابات فيها.التنفيذية برئاسة محمود عباس لبحث ملف ا وفي الغضون، وّجهت  لقدس وا 

هيئة العمل الوطني واألهلي في مدينة القدس رسالة إلى الرئيس محمود عباس واألمناء العامين 
لفصائل العمل الوطني واإلسالمي، أكدت فيها أن "إجراء االنتخابات في القدس المحتلة قضية ال 

ب مصداقية وحدة الشعب واألرض والدستور ووحدة ذلك يضر  إهمالها، ألنيمكن تجاوزها أو 
 المرجعية القانونية والوطنية والتاريخية".

 12/4/2021، األيام، رام هللا
 

 هنية يهاتف والد المحرر الشحاتيت ويشيد بنضاله .13
والد األسير المحرر  ،هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء السبت

ث أشاد به وبنضاله وبصموده في سجون االحتالل، ومعتبًرا أنه من أبطال منصور الشحاتيت، حي
وعّبر عن كامل التضامن مع منصور الذي عانى كثيًرا على يد  حركة حماس والشعب الفلسطيني.
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االحتالل الصهيوني في سجونه وزنازينه، وقال إن منصور عزيًزا وسيبقى عزيًزا وأحد األبطال 
عن االستعداد الكامل  هنيةوأعرب  سبيل هذا الوطن وحريته ورفعته. الصامدين الذين ضحوا في

لوقوف الحركة إلى جانب األسير المحرر منصور لتجاوز المحنة الحالية التي سببتها له وحشية 
 ، وتقديم كل ما يلزم له وااللتزام الكامل تجاهه.ةالصهيونيالسجون 

 11/4/2021، موقع حركة حماس
 

 لة المحرر الشحاتيت من كشف زيف رواية "العربية"حماس: نثمن موقف عائ .14
قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، األحد، إن حركته تقدر عاليًا موقف عائلة : غزة

 17األسير المحرر منصور الشحاتيت، الذي يعبر عن أصالتها في زيف رواية قناة "العربية" بعد 
وأعرب  في سجون االحتالل دفاعًا عن شعبه الفلسطيني.عاما من اعتقال ابنهم الذي قدم زهرة شبابه 

قاسم في حديث إلذاعة "صوت األقصى"، عن أسفه لتحرك بعض الشخصيات الرسمية في السلطة 
الستغالل حالة المحرر "الشحاتيت"، واألجواء التي صاحبت اإلفراج عنه، داعًيا لرعاية حقيقية له 

 ورقة انتخابية.وشاملة لألسرى، وعدم التالعب بمشاعرهم ك
 11/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رحب بموقف الكنائس األميركية من أجل السالم في الشرق األوسطن فتح: .15

عبر عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامه القواسمي في بيان : رام هللا
ن قبل الكنائس من أجل السالم في م المتخذةصدر عنه، مساء السبت، عن تقدير حركته للمواقف 

الشرق األوسط، والذي أكدوا فيه أهمية المساعدات االقتصادية واإلنسانية للشعب الفلسطيني والتي 
 أعلن عنها وزير الخارجية األميركي توني بلينكن. 

 10/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إيران كوخافي يتحدث عن جنوده األسرى ويحذر .16

قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي إن الجهود إلعادة الجنود اإلسرائيليين األسرى تجري بشكل 
كما وجه أفيف كوخافي اليوم األحد،  صحيح، خلف الكواليس، وتعهد ببذل قصارى الجهود إلعادتهم.

 ألي سيناريو.تحذيًرا إلى إيران من "أي خطوات غير محسوبة"، وأكد أن جيشه على أهبة االستعداد 
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وقال كوخافي في حفل إلحياء ذكرى قتلى الجيش اإلسرائيلي، إن عمليات جيشه في الشرق األوسط 
ليست بعيدة عن أعين من وصفهم بـ "األعداء الذين يراقبونها ويرون اإلمكانية ويفكرون ملًيا في 

 خطواتهم، ويحسبونها بعناية".
بفضل األنشطة العملياتية المتطورة، كان العام وأضاف بحضور قادة جهازي الموساد والشاباك "

 الماضي من أكثر األعوام أماًنا بالنسبة إلسرائيل وأمنها".
 11/4/2021القدس، القدس، 

 
 تقول إنها ستعمل عن كثب مع أمريكا بشأن الملف اإليراني "إسرائيل" .17

يكي األحد إن إسرائيل )رويترز(: قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس لنظيره األمر -تل أبيب
وستعمل عن كثب معها لضمان أال يؤثر أي اتفاق دبلوماسي ” شريكا كامال“تعتبر الواليات المتحدة 

من جهته قال وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن، الذي يقوم  جديد مع إيران على األمن اإلقليمي.
بايدن، إن واشنطن تعتبر التحالف بأول زيارة إلسرائيل من قبل مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو 

 بين الجانبين محوريا لألمن اإلقليمي فضال عن أنه ثابت وقائم على أساس متين.
 11/4/2021القدس العربي، لندن، 

 
 ومطالبات بإطاحته في حالة الفشل "الليكود"تذمر في : استئناف المظاهرات إلسقاط نتنياهو .18

ة أسابيع، عادت حركات االحتجاج اإلسرائيلية بعد توقف لمدة ثالث: نظير مجلي -تل أبيب
، التي انطلقت من بعد ظهر «ارحل»والمظاهرات ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تحت عنوان 

السبت، واستمرت حتى ساعات الفجر األولى من يوم أمس )األحد(، في عدة مدن من البالد، وعند 
و الخاص في قيسارية ثم إلى مقر رئاسة الوزراء الجسور وتقاطعات الطرق، ووصلت إلى بيت نتنياه

 في القدس الغربية.
 12/4/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
عبر االدعاء بأن وجود المستوطنات يخدم " الجنائية"يستعد لمواجهة  "مجلس المستوطنات" .19

 الفلسطينيين
إن قيادات اإلسرائيلية « يديعوت أحرونوت»التابع لصحيفة « واي نت»رام هللا: قال موقع 

المستوطنين في الضفة الغربية يستعدون منذ اآلن لمواجهة التحقيق الذي تعتزم المحكمة الجنائية 
 الدولية فتحه بشأن البناء االستيطاني في الضفة الغربية.



 
 
 
 

 

 12 ص             5508 العدد:             4/12/2021اإلثنين  التاريخ: 

 

                                    

، وهو هيئة تمثل المجالس المحلية واإلقليمية للمستوطنات في «مجلس يشع»وبحسب الموقع، فإن 
وضع االستيطان الصهيوني على سلم أولويات حكومات إسرائيل، بدأ صياغة الضفة وغزة، هدفها 

 السلطة أو المحكمة حول االستيطان.« دحض ادعاءات»وثيقة تستند إلى آراء خبراء قانونيين بهدف 
تقديم صورة حقيقية عن »، إن الهدف من هذه الخطوة هو «المجلس»وقال ديفيد الحياني، رئيس 

وجودها في الضفة أهمية بالنسبة للفلسطينيين وتخدم اقتصادهم وتحسن  المستوطنات التي يمثل
 ، حسب ادعائه. «حياتهم

 11/4/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 تكشف ضعف لقاح فايزر أمام الفيروس األفريقي المتحور "إسرائيل" .20
تشفة في خلصت دراسة إسرائيلية إلى أن ساللة فيروس كورونا المتحورة والمك: وكاالت -الجزيرة 

(، وذلك رغم Pfizer-BioNTechبيونتك )-جنوب أفريقيا قادرة بنحو ما على اختراق لقاح فايزر
وأوضحت الدراسة أن انتشار الساللة بين المرضى  انخفاض نسبة انتشار الساللة داخل إسرائيل.
مرات بين المصابين غير  8بيونتك كان أعلى -الذين حصلوا على جرعتين من لقاح فايزر

 محصنين.ال
 11/4/2021الجزيرة.نت، 

 
 الحكومة اإلسرائيلية تصادق على تمديد والية رئيس جهاز الشاباك .21

صادقت الحكومة اإلسرائيلية، مساء يوم األحد، على تمديد والية رئيس جهاز األمن العام "الشاباك" 
تمت من وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن المصادقة  أشهر إضافية. 4نداف أرغمان، لمدة 

ويسعى بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسيير األعمال  خالل التصويت عبر مكالمة هاتفية.
 اإلسرائيلية إلى تعيين مئير بن شبات رئيس مجلس األمن القومي في منصب أرغمان.

ويعارض وزير الجيش بيني غانتس محاوالت نتنياهو لتعيين بن شبات والذي يعد من أكثر 
ن رئيس الحكومة، ويرى ان الهدف من تعيينه، إحكام السيطرة على "الشاباك" األشخاص المقربين م

 الذي من المفترض أنه يكون خارج أي حسابات سياسية.
 11/4/2021القدس، القدس، 
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 رئيس أركان جيش االحتالل يجهل مصيره .22
نياهو، ووزير يبدو أن الخالفات السياسية بين رئيس حكومة تسيير األعمال اإلسرائيلية بنيامين نت

جيشه بيني غانتس، قد تؤخر قرار تمديد والية رئيس األركان الحالي أفيف كوخافي، والذي ما يزال 
 يجهل مصير انتهاء واليته التي ستصل إلى العام الثالث في يناير/ كانون ثاني المقبل.
وات في حال لم وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإنه تم تحديد فترة والية رئيس األركان لثالث سن

 .4تكن هناك ظروف خاصة، وفي حال كان يتم تمديدها إلى 
ويحتم القانون على المستوى السياسي تجنب تمديد الوالية، من خالل تحديد مستقبل رئيس األركان 

 قبيل دخوله عامه الثالث.
اب وفي ظل استمرار الوضع السياسي والخالف بين نتنياهو وغانتس واالحتمال المتوقع بالذه

 النتخابات خامسة، فإن االحتماالت تشير إلى تمديد والية كوخافي.
 11/4/2021القدس، القدس، 

 
 الطيبي يلمح إلمكانية دعم حكومة برئاسة بينيت .23

ألمح أحمد الطيبي أحد قادة القائمة العربية المشتركة، مساء يوم السبت، إلى إمكانية دعم القائمة 
 ن رئيسها نفتالي بينيت زعيم "يمينا".لحكومة تقودها كتلة التغيير ويكو 
العبرية، سننظر ما سيجري، وأحياًنا تقال أشياء ثم تتغير، مشيًرا  12وقال الطيبي في مقابلة مع قناة 

إلى أنه لم يتم مناقشة إمكانية دعم مثل هذا الخيار بتشكيل حكومة بالتناوب بين البيد وبينيت، 
 لموضوع برمته.وسيتم تبادل اآلراء ومن ثم نقرر حول ا

وأشار الطيبي إلى أن بعض أعضاء القائمة كانوا سيوصون بشخصية البيد لرئاسة الحكومة لو فعل 
وشدد الطيبي على أن القائمة العربية لن تدعم أي  ذلك حزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر.

 حكومة يقودها بنيامين نتنياهو زعيم الكتلة اليمينية.
 11/4/2021القدس، القدس، 

 
 حاخام إسرائيلي: قريبا سأكون حاخاما لليهود في السعودية .24

 رّوج حاخام إسرائيلي لنفسه بأنه سيصبح الحاخام األول لليهود في السعودية قريبا.: عدنان أبو عامر
ونقلت صحيفة "مكور ريشون" عن الحاخام يعكوب يسرائيل هرتسوغ، قوله إن السعودية فيها جالية 

 اليهود األمريكيين في القوات المتواجدة بالمملكة(. يهودية كبيرة )جلهم من
 11/4/2021، "21موقع "عربي 
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 ثالثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام .25
يواصل ثالثة أسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم: : رام هللا

 عماد سواركة، وسائد أبو عبيد، وعّياد الهريمي.
 11/4/2021، س برسقد

 
 2021حالة اعتقال منذ بداية  1,300مركز حقوقي: االحتالل نّفذ  .26

أكد مركز حقوقي فلسطيني متخصص بشؤون األسرى في بيان، األحد، أن سلطات : رام هللا
االحتالل صعدت خالل العام الحالي من سياسة االعتقاالت التي تنفذها بحق الفلسطينيين، 

ات الشعب، مع التركيز على القيادات الوطنية واإلسالمية، خاصًة بعد واستهدفت كل شرائح وفئ
( حالة اعتقال، خالل الربع 1,300اإلعالن عن تنظيم االنتخابات التشريعية، مشيرا إلى أنه رصد )

 من العام الجاري. األول
 11/4/2021، قدس برس

 
 لة بالضفةالصندوق القومي اليهودي يصادق على شراء أراٍض في مستوطنات معزو  .27

صادقت ما تسمى إدارة الصندوق القومي اليهودي، أمس األحد، على المقترح الذي  :ترجمة خاصة
قدم لها بشأن شراء أراٍض في مستوطنات الضفة الغربية، وخاصًة تلك المقامة عليها مستوطنات 

فإن القرار وبحسب صحيفة هآرتس اليوم االثنين،  وبؤر استيطانية معزولة عن المستوطنات الكبرى.
النهائي سيتخذ في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بعد موافقة المجلس العام إلدارة المنظمة، 

مصادر  3ونقلت الصحيفة عن  .5أعضاء مقابل معارضة  6مشيرًة إلى أن القرار أتخذ بتأييد 
غبته في شاركت في االجتماع الذي عقد أمس، أن رئيس الصندوق أفراهام دوفديفاني عبر عن ر 

طرح مشروع قرار آخر األسبوع المقبل ينص على أن تغيير السياسة الحالية ينطبق أيًضا على شراء 
 أراٍض بأثر رجعي.

 12/4/2021، القدس، القدس
 

 شبان العيسوية يشعلون حافلة إسرائيلية بالحارقات واالحتالل يقتحم البلدة .28
"األيام": هاجم شبان، مساء أمس، حافلة إسرائيلية تابعة لشركة "إيجد" دخلت بالخطأ إلى  -القدس

وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن الحافلة تم مهاجمتها  قرية العيساوية شرق القدس المحتلة.
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، وحدوث أضرار بالحجارة قبل أن يتم إلقاء زجاجة حارقة تجاهها، ما تسبب باندالع النيران فيها
 ، العيسوية، واندلعت مواجهات عنيفة على إثرها.أمسواقتحمت قوات االحتالل، مساء  جسيمة.

 12/4/2021، األيام، رام هللا
 

 االحتالل ُيبعد المرابطة مدلين عيسى عن األقصى .29
ني المرابطة مدلين عيسى، من الداخل الفلسطي -األحد -سلَّمت سلطات االحتـالل : القدس المحتلة

وأشارت  المحتل، قراًرا بإبعادها عن المسجد األقصى بعد أربعة أشهر فقط من انتهاء آخر إبعاد لها.
إلى أن مخابرات االحتالل وجهت لها تهمة أن وجودها في األقصى يشكل خطرًا ويثير المشاكل، 

 وهي التهمة ذاتها التي توجه للمرابطين والمرابطات.
 11/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
سالق المعابر مع سزة .30  االحتالل يقرر فرض الحصار على الضفة وا 

قررت سلطات االحتالل الصهيوني فرض حصار شامل على الضفة الغربية وا غالق : الناصرة
 المعابر مع قطاع غزة يومي الثالثاء واألربعاء بسبب ما يسمى "عيد االستقالل".

 11/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مستعربينالسطينيو الداخل يرفضون قرار الشرطة اإلسرائيلية تفعيل وحدة فل .31
، برسالة إلى المستشار 48تّوجه مركز عدالة الحقوقي داخل أراضي ”: القدس العربي“ -الناصرة

القضائي للحكومة اإلسرائيلية ووزير األمن الداخلي، يطلب فيها العدول عن  قرار إقامة وحدة 
البلدات العربية، لما في ذلك من خطورة على المواطنين العرب، واستمرار نهج  مستعربين تعمل داخل

 العداء ضدهم، مشيرا إلى أن هذا القرار غير قانوني. 
 11/4/2021، القدس العربي، لندن

 
 حتى أوسلو 1948الرواية الفلسطينية من " تصدر الدراسات الفلسطينية" .32

 1948الرواية الفلسطينية من سنة »كتاب « فلسطينيةمؤسسة الدراسات ال»بيروت: صدر حديثًا عن 
يتناول الكتاب كيفية تأثير  ، وهو من تأليف بشير أبو منة، وترجمة مصعب حياتلي.«حتى الحاضر

النكبة وما تبعها من تشرد وشتات في الرواية الفلسطينية، وكيف استجاب الروائيون الفلسطينيون لهذه 
وكانت األولى من  2016رت أول ما صدرت باللغة اإلنجليزية سنة األزمة المهولة. هذه الدراسة صد
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نوعها في تلك اللغة. وهي تهدف إلى رسم خريطة تطور الرواية الفلسطينية في المنفى وتحت 
 حتى أوسلو. 1948االحتالل، من سنة 

 12/4/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 ةكتاب لصحفية هولندية عن جحيم الفلسطينيين في سوري .33
عشرات الحوادث المؤثرة والوحشية، التي ترويها الصحفية الهولندية : أمستردام –د موسى محم

فصول في دمشق"، والذي صدر مؤخرا باللغة الهولندية،  4فيرنانده فان تيتس في كتابها الضخم "
كانت فان تيتس قريبة  ويسجل يوميات العام الذي قضته الصحفية كموظفة في منظمة األونروا.

ملها في منظمة األونروا من الفلسطينيين في سوريا، وشهدت على حوادث تاريخية مهمة، بحكم ع
مثل عودة بعض سكان المخيمات الفلسطينية إلى بيوتهم المدمرة، والتغييرات الديموغرافية التي طرأت 

كما سجل الكتاب االنهيار الكبير في وضع فلسطينيي سوريا بعد تقليل  على أحياء سكنهم.
دات المالية، التي كان الفلسطينيون يتلقونها من األمم المتحدة، قبل أن تتوقف الواليات المساع

 المتحدة عن دفع حصتها من تلك المساعدات.
 11/4/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يديعوت: "إسرائيل" ال تفعل ما يكفي للحفاظ على التحالف مع األردن .34

إن الغرب بأسره، بما فيه إسرائيل، لم يعتقدا مطوال أن  قال مستشرقان إسرائيليان؛: عدنان أبو عامر
الكيان السياسي األردني سيبقى طويال، ولكن رغم كل العواصف المحيطة، وماليين الالجئين 

وأشارا البروفيسور إيلي فودة  الوافدين، والتركيبة السكانية المحمومة، "فال يزال األردن هنا".
"، إلى أن 21لهما بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربيوالبروفيسور رونين يتسحاق في مقا

"المساعدة العلنية والسرية التي تلقاها األردن طوال تلك العقود الماضية، بما فيها من إسرائيل، 
عاما من  46أحبطت كل محاوالت االنقالب التي استهدفت الملك حسين الراحل، الذي حافظ خالل 

كل الصعاب، ومنع منظمة التحرير الفلسطينية من ترسيخ وجودها حكمه على استقرار المملكة رغم 
 بمساعدة إسرائيل والواليات المتحدة". 1970في األردن، ولم يتردد بمواجهتها في أيلول 

وأكدا أنه "على مر السنين، أقام األردن عالقات مع الواليات المتحدة والغرب، وحافظ على عالقات 
 ، بعد اتفاقيات أوسلو مع1994طورت إلى اتفاقية سالم في سرية مع إسرائيل، وهي رابطة ت
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الفلسطينيين، ولذلك تعد مسألة بقاء المملكة واستقرارها واحدة من أكثر األسئلة إثارة لالهتمام في  
 المنطقة، بما فيها لدى إسرائيل".

 12/4/2021، "21موقع "عربي 
 

 "إسرائيل"مع  "مزارع شبعا بحرية"السنيورة يتخوف من  .35
أعرب رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، عن مخاوفه من أن تتحول : نذير رضا-بيروت

، في إشارة إلى التعثر «مزارع شبعا أخرى»قضية ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل إلى 
نستند إلى  حين»، أنه «الشرق األوسط»القائم في مساعي ترسيم الحدود البحرية، وأكد في حديث لـ

، لكنه نبه إلى «أرضية صلبة بالمطالب اللبنانية الجديدة، سيدعم اللبنانيون جميعًا الفريق المفاوض
أنه في حال لم تكن المطالب الجديدة مثبتة قانونيًا، فإن المفاوضات قد تمتد لسنوات ونتأخر 

 باالستفادة من ثرواتنا.
 11/4/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 "الموساد"عّرض منشأة نووية لعمل "إرهابي" ومصادر تتهم إيران تعلن ت .36

، إلى «نطنز»أعلنت إيران تعرض منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم  طهران: -نظير مجلي لندن 
سرائيلية و جديد، فجر أمس، أدى إلى تعطيل شبكة الكهرباء فيها، « هجوم» أشارت مصادر غربية وا 

اإلسرائيلي. وقال رئيس الوكالة اإليرانية للطاقة « الموساد»ل لـودور محتم« هجوم إلكتروني»إلى 
الذرية علي أكبر صالحي في بيان إن الحادث في نطنز، الثاني منذ يوليو )تموز( الماضي، كان 

وقبلها، «. إيران تحتفظ بحقها في الرد على مرتكبي هذا العمل»، مضيفا أن «إرهابي»نتيجة عمل 
وأفادت  «.تخريب أو تغلغل»ة البرلمانية للطاقة مالك شريعتي نياسر إلى أشار المتحدث باسم اللجن

تسبب »وبأنه « الموساد يقف وراء الهجوم»اإلسرائيلية عن مصادر استخباراتية غربية بأن « 13قناة »
عن « جيروزاليم بوست»، فيما نقلت صحيفة «في أضرار جسيمة لقلب مشروع التخصيب في إيران

 «.المنشأة تعرضت لهجوم إلكتروني»أن « مصادر غربية»
 12/4/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 ألف أسرة 100سزة: بدء صرف المنحة القطرية لا  .37

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع : غزة
المستورة والمتعففة في قطاع صندوق قطر للتنمية، بدأت عملية صرف المساعدات النقدية لألسر 
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ألف من األسر  100وأوضح العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لـ  األحد. أمسغزة منذ صباح 
 دوالر لكل عائلة. 100المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 

 12/4/2021، الشرق، الدوحة
 

 ودانيسخن مشهد التطبيع في الس "إسرائيل"إلغاء قانون مقاطعة  .38
يحتدم سباق ساخن في السودان بين مناهضي ومؤيدي التطبيع مع إسرائيل : الخرطوم –أحمد فضل 

لكسب األنصار لكل طرف، عن طريق التوقيعات اإللكترونية وملء االستمارات، وهي معركة تقّسم 
التي أعلنت وطرفا هذا السباق هما: القوى الشعبية لمقاومة التطبيع "قاوم"  السودانيين بين خندقين.

السبت تجاوز المليون توقيع إلكتروني رافض للتطبيع، وبين جمعية الصداقة الشعبية السودانية 
 ألف شخص قد مأل استمارة عضويتها. 157اإلسرائيلية التي أكدت بدورها أن أكثر من 

 11/4/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تعرف على قصة مقبرة اليهود في بغداد: الجزيرة نت .39
ألف كيلو مترا مربعا، تقع مقبرة الطائفة الموسوية التي  17على مساحة نحو : بغداد-فاخرعادل 

آالف يهودي توفوا في  4يطلق عليها شعبيا مقبرة اليهود شرقي بغداد. تضم المقبرة رفات أكثر من 
 وبحسب مسؤول المقبرة وحارسها زياد البياتي، وهو عراقي مسلم، فإن نقل رفات أوقات مختلفة..

اآلالف من النهضة إلى الحبيبية تم بإشراف دقيق من قبل السلطات المحلية ومن وزارة األوقاف 
وقال البياتي في حديث للجزيرة نت، إن  العراقية حينها ورجال دين من الطائفة الموسوية آنذاك.

 اء.المقبرة تضم جثامين لشخصيات كانت معروفة ومشهورة في زمانها، منهم حاخامات وتجار وأطب
رئيس ديوان الوقف المسيحي والديانات األخرى في العراق أكد أن الطائفة الموسوية ليست ضمن 

وتشير التقديرات إلى أن  وقفه، كون الديانة اليهودية لم تدرج ضمن الدستور العراقي كأقلية دينية.
اليهود في العراق  ألفا، ويرجع تاريخ 150كان نحو  1947عدد أفراد الطائفة اليهودية في العراق عام 

لى أيام الملك نبوخذ نصر الذي حكم بابل. وبعد قيام إسرائيل في  4إلى نحو   1948آالف عام وا 
قبور تعود لعراقيين  5وفي مكان معزول في مؤخرة المقبرة توجد  هاجر معظم اليهود العراقيين إليها.

سط بغداد شنقا منتصف العام يهود اتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل، وأعدموا في ساحة التحرير و 
1969. 

 11/4/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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 "إسرائيل"وزير الدفاع األميركي يبحث في تل أبيب الملف اإليراني ويتعهد بضمان أمن  .40
قال وزير الدفاع األميركي لويد أوستن إن الواليات المتحدة ملتزمة بضمان التفوق : وكاالت -الجزيرة 

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره اإلسرائيلي في تل  حفاظ على أمنها.العسكري إلسرائيل وال
أبيب أن إسرائيل شريك إستراتيجي للواليات المتحدة، واصفا هذه الشراكة بأنها مهمة لالستقرار في 

 المنطقة.
وأوضح أنه اتفق مع نظيره اإلسرائيلي على توسيع نطاق قضايا الدفاع لتشمل ضمان أمن إسرائيل 

ى البعيد وتحديات االستقرار في المنطقة، إلى جانب دعم الواليات المتحدة لتطبيع إسرائيل على المد
 عالقاتها مع الدول العربية والمسلمة.

أن وزير الدفاع األميركي من جهته حاول طمأنة  وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري
وتحدث أوستن عن التعاون  تفاق النووي مع إيران.إسرائيل وتبديد قلقها بشأن عودتها المحتملة إلى اال

المشترك بين البلدين، وأكد أن واشنطن ستحافظ على التفوق العسكري اإلسرائيلي، وأن الطرفين 
سيعمالن معا لتعزيز أمن إسرائيل، كما أشار أيضا إلى دعم واشنطن توطيد العالقة بين إسرائيل 

 والدول العربية.
 11/4/2021الجزيرة.نت، 

 
"الخارجية" الروسية تدعو للتخلي عن اإلجراءات التي تقّوض إجراء االنتخابات التشريعية في  .41

 فلسطين
دعت وزارة الخارجية الروسية جميع األطراف إلى التخّلي عن كافة اإلجراءات التي يمكن : موسكو

طرفين الفلسطيني أن تقّوض إجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية بنجاح، أو تؤجل احتمال عودة ال
 واإلسرائيلي إلى طاولة المفاوضات.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، يوم السبت، إن التعبير المرتقب عن اإلرادة الفلسطينية في إجراء 
مايو المقبل، وفقا للمرسوم الصادر عن الرئيس الفلسطيني  22االنتخابات التشريعية المقررة في 

ا توصلت إليه القوى السياسية الفلسطينية بعد المشاورات التي جرت في محمود عباس، استنادًا إلى م
 القاهرة برعاية مصرية، هو "خطوة نحو تجاوز االنقسام في صفوف الفلسطينيين".

وتابعت: "يعد ذلك شرطا مهما الستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة، بهدف حل 
ع النهائي، وعلى أساس مبدأ "حل الدولتين" المعترف به دوليا، القضايا الجوهرية المتعّلقة بالوض

سرائيل، تتعايشان في أمن وسالم إلى جانب بعضهما البعض".  والذي يقضي بإقامة دولتي فلسطين وا 
 10/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ايا عودة العالقاتتعبير عن نو  للفلسطينيين مسؤول أميركي لا"األيام": المساعدات .42
أكد مسؤول أميركي كبير على أن تأخر اتصال الرئيس جو بايدن  كتب عبد الرؤوف أرناؤوط:

نما سببه هو فقط أن الرئيس بايدن يركز  بالرئيس محمود عباس "ليس مؤشرًا على أي شيء سلبي، وا 
 ات بشكل جدي للغاية.كل طاقاته تقريبًا على احتياجات الشعب األميركي"، مشددًا: نحن نأخذ العالق

وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية األميركية، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ 
"األيام" إن اإلعالن عن رزمة المساعدات األميركية قبل أيام هو "تعبير عن نوايا الواليات المتحدة 

 اإلدارة السابقة".إلعادة العالقة مع الشعب الفلسطيني التي تم قطعها من قبل 
-وأعلن المسؤول، في حديث هو األول لمسؤول في اإلدارة الحالية حول العالقات الفلسطينية
 األميركية، أن أجزاء مهمة من هذه المساعدات التي تم اإلعالن عنها قبل أيام ستبدأ بالتدفق قريبًا.

واحدة من عدة خطوات للتقدم  وشدد على أن المساعدات التي أعلنت عنها اإلدارة قبل أيام هي خطوة
 باتجاه حل الدولتين،

وردًا على سؤال بشأن إعادة فتح القنصلية األميركية العامة بالقدس، قال المسؤول الكبير "نحن 
التزمنا بإعادة العالقات الدبلوماسية مع القيادة الفلسطينية، وقد قمنا بخطوة أولى في هذا االتجاه من 

رة بين الواليات المتحدة والقيادة الفلسطينية، وال يوجد حاليًا لدينا شيء خالل اتصاالت هاتفية مستم
 لإلعالن عنه بشأن القنصلية، ولكننا نراجع بعثاتنا الدبلوماسية ونحن سننظر بهذا األمر".

وشدد على أن "الرئيس بايدن شخصيًا ملتزم بحل الدولتين وسننظر في كل فرصة للتقدم باتجاه حل 
 الدولتين".

 11/4/2021يام، رام هللا، األ
 

 الحزب الديمقراطي الكندي الجديد يتبنى مقاطعة منتجات المستوطنات .43
صّوت الحزب الديمقراطي الكندي الجديد، لصالح مشروع قرار يطالب بتعديل لوائح سياساته -أوتاوا 

حة مع لتشمل الدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية وحظر تجارة األسل
 "إسرائيل".

وقال الحزب في بيان صحفي، يوم األحد، إّن مشروع القرار الذي قّدمه نشطاء فلسطينيون ويهود، 
جاء بعد سنوات من مطالبة الكثيرين من عناصر الحزب باتخاذ موقف واضح من الصراع الفلسطيني 

 واإلسرائيلي.
الديمقراطي الكندي الجديد، إّن اعتماد وقالت آمي كشك وهي أحد المنظمين الرئيسيين لمؤتمر الحزب 

مشروع القرار جاء "نتيجة الدعم غير المسبوق الذي تلقاه الحزب من القاعدة الشعبية"، مضيفة ان 
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الموقف الذي اتخذه الحزب "ال يحظى فقط بشعبية كبيرة على مستوى أعضاء الحزب الديمقراطي 
 العمالية الكندية، والمواطنين الكنديين عموما".الجديد، بل يحظى بدعم الغالبية العظمى من الحركة 

، أّكد أّن 2017الكندي لألبحاث عام EKOS Researchوبحسب البيان فإّن استطالعا أجراه مركز 
من الكنديين يعتقدون أّن الدعوة الفلسطينية لمقاطعة االحتالل اإلسرائيلي منطقية، وذلك في  78%

 لحقوق اإلنسان.ظل االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة 
وكانت النسبة أعلى في أوساط األشخاص المستطلعة آراؤهم من أنصار الحزب الوطني الديمقراطي، 

 .%90ووصلت إلى أكثر من 
 11/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 االنتخابات في القدس .44

 حسام الدجني
الساحة الفلسطينية على ال انتخابات دون القدس، هدف ال يختلف عليه أحد، ولكن االختالف في 

آليات تحقيق هذا الهدف، وحتى نقف على ملف االنتخابات بعمق ال بد من اإلجابة عن األسئلة 
في القدس؟  2006- 2005 – 1996التالية: ما واقع القدس وتقسيماتها؟ كيف جرت انتخابات عام 

 وما السيناريوهات المحتملة للتعاطي مع ملف االنتخابات بالقدس؟
 االنتخابات وبيئة القدس. أواًل:

واقع القدس المحتلة جغرافيًّا وديموغرافيًّا يحتم على لجنة االنتخابات السير على حقل من األلغام، 
حقل رسخه واقع االحتالل، ونصوص االتفاقيات السياسية التي وقعتها منظمة التحرير مع دولة 

راسات القانونية بشأن تقسيم لجنة االحتالل، وهنا أشير إلى دراسة أعدها المركز الدولي للد
 االنتخابات المركزية الفلسطينية للقدس، التي تقسمها لمنطقتين:

. شرقي القدس: تخضع هذه المنطقة إلدارة بلدية القدس، وتبسط )إسرائيل( سيادتها عليها، وتضم 1
 –جبل الزيتون  –رة باب الساه –السواحرة الغربية  –التجمعات السكانية والمناطق التالية: )العيسوية 

شيخ جراح  –راس العامود  –جبل المكبر  –بيت صفافا  –بيت جنينا  -صور باهر –بيت المقدس 
الصوانة (. يقطن في هذه  –مخيم شعفاط  –أم طوبا  –شرفات  –وادي الجوز  –سلوان  –

ية ألف مواطن فلسطيني يحملون هو  298التجمعات السكانية، حسب تقديرات فلسطينية رسمية 
 ألًفا منهم يحق لهم االقتراع في االنتخابات العامة الفلسطينية. 175زرقاء، 

ألًفا  94ألف نسمة يحملون الهوية الفلسطينية،  164تجمعا سكانيا يعيش فيها  30. ضواحي القدس: 2
 منهم يحق لهم االقتراع في االنتخابات الفلسطينية العامة، وهذه التجمعات السكانية تقع خارج حدود
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القدس وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وتصنف ضمن المناطق )ج( وينطبق عليها في 
 –االنتخابات ما ينطبق على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن هذه المناطق: ) أبو ديس 

الشيخ  –الزعيم  –السواحرة الشرقية  –الرام وضاحية البريد  –الجيب  –الجديرة  –الخان األحمر 
بيت إجزا  –بير نباال  –بيت عنان  –بيت سوريك  –بيت إكسا  –النبي صموئيل  -عيزريةال –سعد 

 مخيم قلنديا... إلخ(. –بيت حنينا البلد  –
( منها عملية االنتخابات، واستكملت اتفاقية طابا وضع 3وال سيما )المادة  1993نظمت اتفاقية أوسلو 

م 1996، وبموجبه أ جريت أول عملية انتخابية عام م1995ملحق خاص لتنظيم العملية االنتخابية عام 
م، إال أن االنتخابات 2006م، واالنتخابات التشريعية عام 2005وأجريت االنتخابات الرئاسية عام 

م لم يشر إلى 2005لعام  9م تختلف عن سابقاتها بأن قانون االنتخابات رقم 2006التشريعية عام 
 االنتخابات السابقة.االتفاقية المرحلية التي جرت عليها 

 ثانًيا: السياق التاريخي لالنتخابات العامة في القدس.
 (2006 – 2005 – 1996في األعوام: ) تثالثة انتخاباجرت في القدس 
 :1996انتخابات عام 

م وفًقا لما جاء في الملحق 1996أ جريت االنتخابات العامة الفلسطينية )الرئاسية والتشريعية( عام 
( ترتيبات إجراء االنتخابات في القدس، 6فاقية المرحلة االنتقالية، التي خصصت )المادة الثاني من ات

والتي حددت أماكن االقتراع في شرقي القدس في مكاتب البريد اإلسرائيلية وعددها خمسة مكاتب 
لتي ناخًبا باليوم الواحد، ورغم البيئة السياسية ا 5367محطة اقتراع، قدرتها االستيعابية  11تضم 

م فإن )إسرائيل( أطلقت سلسلة من الشائعات التي ساهمت في الحد من نسبة 1996كانت سائدة عام 
ألف  34المشاركة السياسية في االنتخابات، حيث بلغ عدد من اقترعوا في شرقي القدس وضواحيها 

 ..% 42ألف بنسبة مشاركة وصلت إلى  80ناخب من أصل 
 :2005االنتخابات الرئاسية الثانية عام 

م، وبدأت لجنة االنتخابات عملية تسجيل الناخبين في 2004صدر مرسوم االنتخابات الرئاسية عام 
القدس، وافتتحت ستة مراكز تسجيل، فدهمت قوات االحتالل هذه المقرات واعتقلت موظفي اللجنة، 

ع الدولي الذي وأوقفت عملية التسجيل وأغلقت المقار بأوامر عسكرية، هذه اإلجراءات استفزت المجتم
بدأ في التحرك والضغط على دولة االحتالل، حتى رضخت لتلك الضغوط وبدأت إجراءات العملية 

( مع إضافة مكتب بريد صور باهر، لترتفع القدرة االستيعابية من 6االنتخابية وفًقا للمادة )رقم 
 ( ناخب.5367-6000)
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لرئاسة لمواجهة التغول اإلسرائيلي، فأطلقت الالفت للنظر أن لجنة االنتخابات أبدعت في انتخابات ا
حملة لتسجيل الناخبين في منازلهم، ومددت عملية التسجيل حتى يوم االقتراع، فأفسدت على 

 االحتالل مخططاته بإفشال العملية االنتخابية بالقدس.
 :2006االنتخابات التشريعية عام 

ن بنوده إلى مرجعية االتفاقية المرحلية في لم تشر أي م 2005لعام  9رغم أن قانون االنتخابات رقم 
إجراء االنتخابات بالقدس الشرقية، وهو ما استفز )إسرائيل(، التي رفضت في بادئ األمر إجراء 
االنتخابات في شرقي القدس إال عبر االحتكام لنصوص االتفاقية، فإن إصدار المرسوم الرئاسي 

جراء االنتخابات في القدس، وفعاًل أ جريت ساهم في تجنيد المجتمع الدولي للضغط عليها إل
 12مكاتب بريد بواقع  6م بـ 2005االنتخابات التشريعية في شرقي القدس وفق ترتيبات انتخابات 

من احتياج المقدسيين، إال أن لجنة االنتخابات  %5محطة انتخابية قادرة على استيعاب أقل من 
محطة لتجاوز التحدي الذي وضعه  54حي القدس يضم مركًزا انتخابيًّا في ضوا 14المركزية افتتحت 

 االحتالل إلفشال التجربة الديمقراطية.

وحسب إحصاءات لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية بلغ عدد من يحق لهم االقتراع في 
ألف ناخب، ونتيجة إجراءات االحتالل شارك في  120م ما يقارب 2006االنتخابات التشريعية لعام 

 .%3.6ناخبين، أي ما نسبته  3006فقط  2006بات التشريعية االنتخا
 م.2021ثالثًا: سيناريوهات االنتخابات التشريعية في مايو/

ال انتخابات دون القدس، ثابت وطني ال يمكن تجاوزه، وعليه فإن السيناريو األكثر ترجيًحا لملف 
يات السياسية الموقعة، وسيكون خيار القدس بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية هو العمل وفًقا لالتفاق

الضغط الدبلوماسي على االحتالل هو األكثر ترجيًحا، وهو ما يفسر لجوء رياض المالكي، وزير 
الخارجية الفلسطيني، إلى مجلس األمن، وحركة االتصاالت الدولية التي تقودها القيادة السياسية 

من يرى أن القيادة الفلسطينية تستخدم ورقة  لتحقيق هذا الهدف، ولكن في ظل أزمة الثقة فإن هناك
القدس للهرب من االستحقاق االنتخابي بعد حالة التشرذم التي تشهدها حركة فتح وطريقة بناء 

 القائمة وخروج قوائم أخرى من رحم فتح، وهو ما يقلل حظوظها بأن تكون الكتلة األكبر.
واحد ووحيد للسلطة، وهو إما إجراء  اإلشكالية في المشهد االنتخابي بالقدس هو وجود خيار

ما تأجيل االنتخابات مسألة عدمية،  3االنتخابات بالقدس حسب نص المادة  وملحق اتفاق طابا، وا 
ل العالم مسؤولية هذا  وبما أن )إسرائيل( انقلبت على االتفاقيات فينبغي لنا نحن الفلسطينيين أن ن حمِّ

منها فكرة التعاطي مع االنتخابات بالقدس ضمن حالة االنقالب وننطلق نحو خيارات متعددة لعل 
 خاصة واالنطالق بها حسب:
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. المقدسيين داخل الجدار، وهي مناطق تخضع بالكامل للسيطرة األمنية والمدنية لالحتالل، وأفضل 1
خيار للتعاطي مع هذا التحدي هو إجراء االنتخابات في وسط األحياء المقدسية وتحت عدسات 

ضح زيف الديمقراطية اإلسرائيلية أمام العالم، وممكن أن ي صوَّت خارج الجدار، أي الكاميرات لف
 األحياء التي تتبع محافظة القدس، ولكن السيطرة األمنية محدودة.

نسمة، والوجود األمني الصهيوني يكاد يكون  150,000. المقدسيين خارج الجدار، عددهم ما يقارب 2
النتخابات في هذه المناطق مثل كفر عقب، إضافة إلى العديد من موجوًدا، وهو ما يسمح إلجراء ا

التجمعات السكانية التي تتبع محافظة القدس فلسطينيًّا، ولكنها من وجهة النظر الصهيونية هي 
تجمًعا سكانًيا مثل أبو ديس والعيزرية وبير  28خاضعة للسلطة الفلسطينية ويبلغ تعدادها ما يقارب 

 نباال إلخ.
 11/4/2021ون الين، فلسطين أ

 
 تركيز إسرائيلي متزامن على قدرات المقاومة في سزة .45

 د. عدنان أبو عامر
دأبت األوساط العسكرية اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة على بث تقارير بين حين وآخر عن أن قطاع 

إنتاج غزة بات يشهد تقدًما عسكرًيا تدريجًيا، ما ساعد في تحسين قدرات حركات المقاومة على 
الصواريخ والطائرات المسيرة، في حين تجري تجارب صاروخية متزايدة باتجاه البحر المتوسط بسرعة 

 أكبر وبنسبة عالية.
يأتي هذا التسريب اإلسرائيلي المتفاوت عن تنامي قدرات حماس العسكرية في غزة، ضمن الحديث 

ح المنظمات التي تدعهما، ومنها عما يسمى "النموذج اإليراني الجديد" الذي تتبعه طهران لتسلي
حماس في غزة، المعتمد على إنشاء مصانع السالح، بالتوازي مع قنوات التهريب التي تتعرض 

 أحيانا لهجمات جيش االحتالل اإلسرائيلي.
تدرك )إسرائيل( جيدا أن المقاومة تكتسب خبرات بشكل مستمر، وتوسع قدراتها التصنيعية بمختلف 

البحرية والبرية والجوية، وتبدي تطويرا لقدراتها العسكرية الذاتية، فحفرت في  التخصصات القتالية:
باطن األرض، ولجأت إلى البحر لتهريب األسلحة، ووسائل أخرى تتحفظ على ذكرها ألسباب أمنية، 
ويأتي ذلك استعدادا منها للمواجهة القادمة، بما لديها من إمكانات حربية محلية مصنعة وخارجية 

 مهربة.
في حين أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي أنها تواصل توجيه ضربات 
قوية ألهداف للمقاومة بغزة، تتضمن األنفاق وأنظمة اإلطالق ومصانع الصواريخ، وضرب قوتها 
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ج البحرية، وطائراتها الشراعية، والطائرات دون طيار، وتتركز الضربات الجوية على مواقع إنتا
 الصواريخ، وممرات األنفاق والمخابئ تحت األرض.

في الوقت ذاته تراقب المحافل اإلسرائيلية ما تقوم به المقاومة في غزة من عمل مستمر للحصول 
على اإلمداد العسكري والتسليحي، وتستغل كل فرصة الستمرار تدفق السالح إليها بحرًا وبرًا، على 

بدأت تعتمد بشكل كبير على الجهد ذاتي، فغالبية أسلحتها  الرغم من أنها في السنوات األخيرة
مدروسة لبناء قوتها العسكرية، وتطويرها،  استراتيجيةوعتادها وصواريخها تصنيع ذاتي مبني على 

 في ظل ضعف عروض اإلمداد التسليحي التي تأتيها من الخارج.
قاومة من انتقال من فرق وكتائب يتزامن هذا الكشف اإلسرائيلي مع ما تشهده األذرع العسكرية للم

غير منظمة إلى جيش شبه نظامي، من حيث التسلسل الهرمي الواضح والدعم المالي اإليراني 
والتطوير العسكري العملياتي، بما فيها تهريب أسلحة ضخمة إلى غزة، وسعيها لمحاولة تصنيع 

ا سيجعل المواجهة العسكرية أسلحة جديدة، سواء الطائرات دون طيار، أو زيادة مدى الصواريخ، م
القادمة بين حماس و)إسرائيل( مختلفة عن سابقاتها، ومليئة بالمفاجآت، برًا وبحرًا وجوًا، على األقل 

 وفق التقدير العسكري اإلسرائيلي.
يزعم اإلسرائيليون أن استمرار دعم إيران لحماس يؤكد أنها معنية بتكثيف إسناد غزة عسكريًا، لقربها 

يل(، وقدرتها على إيذائها إن هاجمت األخيرة إيران، رغم أن ابتعاد غزة الجغرافي عن إيران من )إسرائ
يجعلها ال تنال الحد األقصى من مساعداتها العسكرية، فـ)إسرائيل( ومصر تالحقان أي معدات قتالية 

 تأتي غزة برًا وبحرًا.
 11/4/2021فلسطين أون الين، 

 
 ائيلسياسة بايدن تُثير القلق في إسر  .46

 أرئيل كهانا
في الوقت الذي تغرق فيه إسرائيل فوق رأسها في مستنقع األزمة الداخلية، تتلبد السماء في الجبهة 

 السياسية أيضا.
بعيدًا عن ناظر الرأي العام في البالد، تدور هذه االيام في مجلس الشيوخ األميركي معركة جبابرة 

 ع.على تعيين كولن كال في منصب نائب وزير الدفا
لكال سجل فاخر في مناهضة إسرائيل. فهو يعتقد أن قصف المفاعل النووي في العراق، العام 

 ، كان خطأ.1981
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عمل على أن يخرج من برنامج الحزب الديمقراطي االعتراف بالقدس عاصمة  2012في العام 
 إلسرائيل.
بتكليف من الرئيس  2016. وفي العام إيرانكان من صائغي االتفاق النووي مع  2015في العام 

في مجلس األمن. رغم هذه الخلفية، ورغم  2334اوباما جّند الدول لدعم القرار المناهض إلسرائيل 
 الكلمات العالية لتأييد اإلدارة إلسرائيل، يقف الرئيس بايدن بكل قوة خلف تعيين كال.

ن من يفكرون في هذه اللحظة ليس واضحا إذا كان التعيين سيمر؛ اذ انه يوجد في حزب بايد
 باالعتراض على كال بسبب مواقفه.

وفي هذا السياق ينبغي التساؤل لماذا، مع خلفية كهذه للرجل، نجد أن ثالثة جنراالت إسرائيليين 
وافقوا على اإلعراب عن تأييدهم  –عاموس جلعاد، عاموس يدلين، وغادي شماني  –متقاعدين 
 لتعيين كال.

الواليات  –الدرك األسفل الذي وصلت اليه عالقات إسرائيل  مهما يكن من أمر فان ترفيعه يعكس
 أسبوعًا فقط من تسلم إدارة بايدن مهامها. 15المتحدة، بعد 

في المسألة اإليرانية، الوجودية إلسرائيل، تندفع الواليات المتحدة نحو العودة الى االتفاق النووي 
خ مئات مليارات الدوالرات لمنظمات النووي، ويض إيرانالبائس. فاالتفاق يشق الطريق لتحول 

االرهاب التي تسلحها وتسمح لها بمواصلة تطوير منظومة الصواريخ الباليستية التي تهدد السالم 
 العالمي.

في الساحة الفلسطينية، وكأنه لم يجِر تعّلم أي درس من الماضي، يستأنف بايدن المساعدة 
ون أي رقابة الى اين يضخ المال، ودون إصالحات االقتصادية للسلطة الفلسطينية ولوكالة الغوث د

لى األبد المضامين التحريضية من مناهج التعليم الفلسطينية.  تخرج مرة واحدة وا 
في ساحة المنظمات الدولية، رفع بايدن العقوبات عن محكمة الجنايات الدولية في الهاي وعن 

 المدعية العامة التي تقف على رأسها.
جية األميركي، أنطوني بلينكن، بأن الواليات المتحدة ستسند إسرائيل في رغم وعود وزير الخار 

مواجهة المحكمة، تمتلئ األروقة بالشائعات عن صفقة ظالمية وبموجبها رفعت اإلدارة العقوبات 
 مقابل إغالق الملفات ضد الجنود األميركيين.

 مة بأن تعمل وفقا لفهمها.وبالمقابل، في كل ما يتعلق باإلسرائيليين يغمز األميركيون المحك
ترامب بل مقارنة بوعود بايدن نفسه فان الهزيمة هي على طول  إلدارةباختصار، ليس بالنسبة 

 عرض الجبهة.
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لقد وعد بايدن باتفاق نووي معزز ومحسن، ولكن ال يبدو امر كهذا في األفق. لقد صرح بلينكن في 
. ولكن لإلرهابيشترط بوقف المخصصات مجلس الشيوخ بان استئناف المساعدات للفلسطينيين س

، أسلفناهذا ال يحصل. وتعهد بلينكن بالدفاع عن إسرائيل في وجه المحكمة في الهاي، ولكن كما 
 رفعت اإلدارة العقوبات.

مع تعيينات كهذه وقرارات كهذه، قد يرغب بايدن في دعم إسرائيل، اما عمليًا فيتخذ سياسة معاكسة 
 ة هذه هي سبب آخر ألن تتشكل في إسرائيل حكومة تؤدي مهامها.تماما. العاصفة المقترب

 "إسرائيل اليوم"
 12/4/2021األيام، رام هللا، 
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