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 الزاريـنـي: المساعدات األميركية لن تحل العجز المالي المتوقع في ميزانية "أونروا" .1
ض الاـءم لوكءلة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونبروا"، قءل فـيليـب الزابريـنـي المفو  حسن جعبر:

إن "استئنءف المسءعدات األميبركية للوكءلة لن يحل األزمة المءلية التي تاءني منهء حيث يقدبر الاجز 
 مليون دوالبر أميبركي. 150المءلي عنحو 

ال أنه أكد أن الاجز المءلي وبرغم اعتعءبره إعءدة التمويل األميبركي لـ"األونبروا" أخعءبرا جيدة للغءية إ
 المتوقع لـ"األونبروا" ال يزال مبرتفاء للغءية، منوهء إلى استمبرابر "تداعيبر مبراقعة التكءليف المؤقتة".

وفي برسءلة وجههء لموظفي "األونبروا" قءل الزابريني، "عندمء قطات اإلدابرة األميبركية السءعقة فجأة 
ذ تداعيبر تقشفية مؤلمة عهدف المحءفظة على كءفة دعمهء لـ"األونبروا"، اضطبرت الوكءلة إلى اتخء

 خدمءتهء الحيوية لالجئي فلسطين".
 14/4/2021األيام، رام هللا، 

 
 دعو المجتمع الدولي لوقف العدوان اإلسرائيلي على األقصىي أبو ردينة .2

وقف دعء النءطق عءسم البرئءسة نعيل أعو بردينة، المجتمع الدولي للتحبرك الجدي من أجل : برام هللا
الادوان اإلسبرائيلي المتواصل على المقدسءت اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وعءلذات 

  الادوان على المسجد األقصى المعءبرك.
 13/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ودول عربية "عيةالربا"اإلدارة األميركية الجديدة بشأن عقد اجتماع يضم مع اتصاالت : رأفت .3

"األيءم": أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية صءلح برأفت أن اللجنة  -القدس 
وأشءبر برأفت الى أن  التنفيذية ستاقد اجتمءعء لهء عبرئءسة محمود ععءس خالل األيءم القبريعة القءدمة.

الجديدة عشأن عقد اجتمءع يضم البرعءعية  هنءك اتصءالت مء عين القيءدة الفلسطينية واإلدابرة األميبركية
اإلسبرائيلي  -الدولية وعددا آخبر من الدول الكعبرى في الاءلم ودول عبرعية لحل الصبراع الفلسطيني 

 عأسبرع وقت ممكن. 
 14/4/2021، األيام، رام هللا
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 على عدم عرقلة إجراء االنتخابات في القدس "إسرائيل"المعركة اآلن هي إلجبار : الرجوب .4
أعلن أمين سبر اللجنة المبركزية لحبركة فتح الفبريق جعبريل البرجوب، استمبرابر القيءدة عحشد : برام هللا

الضغوط اإلقليمية والدولية على إسبرائيل إلجبرا  االنتخءعءت في كءفة األبراضي الفلسطينية عمء فيهء 
 القدس المحتلة، مشددًا على أن إجبرائهء فيهء "حق فلسطيني غيبر قءعل للنقءش".

وَأضءف البرجوب أن المابركة اآلن هي إلجعءبر إسبرائيل على عدم عبرقلة إجبرا  االنتخءعءت في القدس، 
 مشيبرًا إلى وجود إجمءع دولي على ضبروبرة إجبرائهء، وعأن ال أحد يعحث عن سلم لالحتالل.

ن وقءل البرجوب إن القيءدة تامل على أسءس أن االنتخءعءت ستجبرى في مواعيدهء، مضيفًء أنه لن يكو 
 هنءك تالعب في االلتزامءت الوطنية.

 13/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "القدس موعدنا": االعتقاالت تزيد إصرارانا على تنفيذ االنتخابات .5
مء أقدمت عليه قوات االحتالل التءعاة لحبركة حمءس، أدانت قءئمة "القدس موعدنء" االنتخءعية 

ءف لممثل القءئمة نءجح عءصي من منزله في مدينة برام هللا، مؤكدة على أن هذه اإلسبرائيلي من اختط
االعتقءالت تزيد إصبرابر القءئمة على مواصلة الدبرب. وأكدت قءئمة "القدس موعدنء" ععبر النءطق 
عءسمهء، أنه ال تبراجع عن مابركة االنتخءعءت والشاب الفلسطيني سيقول كلمته ععبر صندوق االقتبراع 

 يءدته التي تايد اللحمة للشاب وتقود مبرحلة التحبربر.وسيختءبر ق
 13/4/2021فلسطين أون الين، 

 
 الهباش: اعتداءات االحتالل المتواصلة على األقصى ستقود الى حرب دينية .6

للشؤون الدينية والاالقءت اإلسالمية محمود الهعءش، إن  محمود ععءسقءل مستشءبر : برام هللا
على المسجد األقصى المعءبرك، سوف يقود إلى أتون الحبرب الدينية اعتدا ات االحتالل المتواصلة 

وأدان وحدهم. التي أصعحت على األعواب، والتي لن يسلم من نءبرهء أحد ولن يدفع ثمنهء الفلسطينيين 
الهعءش الجبريمة الجديدة التي أقدمت عليهء شبرطة االحتالل الليلة، من اقتحءم للمسجد األقصى 

الاشء  والتبراويح وفي أول أيءم الشهبر الفضيل وقطع أسالك الكهبرعء  عن المعءبرك في وقت صالة 
 مآذن المسجد ممء حءل دون برفع األذان ععبر مكعبرات الصوت.

 13/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لقدستوسيع االستيطان غير المسبوق في الضفة المحتلة بما فيها اتدين  الفلسطينية" الخارجية" .7
أكدت وزابرة الخءبرجية، أن سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي تسءعق الزمن إلغالق العءب نهءئيء : برام هللا

أمءم أية فبرصة إلقءمة دولة فلسطينية قءعلة للحيءة وذات سيءدة عاءصمتهء القدس الشبرقية، وتحولهء 
يد( في فلسطين المحتلة، الى برؤية سبراعية غيبر قءعلة للتطعيق، وتستعدلهء عنظءم فصل عنصبري )أعبرتهء
وأدانت الوزابرة في عيءن  تفبرضه عقوة االحتالل على تجماءت سكءنية فلسطينية محءطة عءلمستوطنءت.

لهء، الثالثء ، توسيع االستيطءن غيبر المسعوق في الضفة المحتلة عمء فيهء القدس الشبرقية، والهءدفة 
ل، وتحويهء الى تجمع استيطءني مبرتعط الى حسم مستقعلهء ومصيبرهء من جءنب واحد وعقوة االحتال

 عءلامق اإلسبرائيلي.
 13/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ةأمن سفارة السلطة الفلسطينية بلبنان يعتدي على معتصمين من فلسطينيي سوري .8

ين فبّروا اعتدى عنءصبر من أمن سفءبرة السلطة الفلسطينية في عيبروت على الجئين فلسطيني: عيبروت
وتداول  سنوات. 10من الحبرب في سوبريء، كءنوا يطءلعون عإيجءد حل جذبري لماءنءتهم المستمبرة منذ 

نءشطون مقطع فيديو ُيظهبر أحد عنءصبر أمن السفءبرة، وُيدعى "عطء هللا" من مخيم العبرج الشمءلي، 
 ت سخطًء كعيبرًا.وهو يلطم الجئة فلسطينية مهجبرة من مخيم اليبرموك على وجههء، والقت التسجيال

واتهم نءشطون حبركة فتح في لعنءن عتجميع عنءصبرهء في حءفالت ونقلهم إلى أمءم السفءبرة الفلسطينية 
 لقمع الماتصمين من فلسطينيي سوبرية.

 13/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عتقل مرشحا لحماس بقائمة القدسياالحتالل  .9
ءصي مبرشح قءئمة القدس التءعاة لحبركة حمءس في الضفة اعتقلت قوات االحتالل اإلسبرائيلي نءجح ع

 الغبرعية. ونشبرت اعنته فيديو يظهبر مغءدبرة آلية عسكبرية إسبرائيلية محيط المنزل عاد توقيفه.
وقءل شهود عيءن، لمبراسل األنءضول، إن قوة عسكبرية إسبرائيلية دهمت منزل عءصي في حي العءلوع 

 عبرام هللا، واعتقلته.
  13/4/2021، وحةالجزيرة نت، الد
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 الحية: سجلنا اختراقات لميثاق الشرف الخاص باالنتخابات الفلسطينية .10
قءلت حبركة "حمءس"، إنهء سجلت اختبراقءت لميثءق الشبرف الذي وّقات عليه الفصءئل : غزة

فءظء الفلسطينية عءلقءهبرة، إلجبرا  االنتخءعءت الاءمة، إال أنهء "آثبرت أن تمبّر الاملية عشفءفية ونزاهة ح
جء  ذلك خالل لقء  لاضو المكتب السيءسي عءلحبركة خليل الحية، ععبر فضءئية  على بروح الشبراكة".

وأضءف: "أعلغنء لجنة االنتخءعءت عن خبروقءت في ملف تايين الموظفين  "األقصى" الليلة المءضية.
الذي وقانء عليه  وأكد في هذا الصدد أنه "ال عد من احتبرام ميثءق الشبرف المشبرفين على االنتخءعءت".

 في القءهبرة )..( وال عد أن تحءفظ لجنة االنتخءعءت على حيءدهء".
وعّين الحية، أن "حبركة حمءس ذاهعة إلى االنتخءعءت إلعءدة عنء  المؤسسءت الفلسطينية، وتشكيل 

وأكد أن حبركته  حكومة موحدة تشبرف على إنهء  االنقسءم، ويبراقعهء ويحءسعهء مجلس تشبرياي قوي".
 مهمء كءنت، وستدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية. االنتخءعءتعل عنتءئج ستق

 13/4/2021، قدس برس
 

 هنية يهاتف مشعل ويهنئه بانتخابه رئيًسا لحماس في الخارج .11
خءلد مشال، معءبرًكء له ثقة إخوانه في ، هءتف إسمءعيل هنية برئيس المكتب السيءسي لحبركة حمءس

كمء تواصل برئيس  لخءبرج، واستئنءف عمله القيءدي من موقاه الجديد.انتخءعه برئيًسء للحبركة في إقليم ا
 الحبركة مع موسى أعو مبرزوق، متمنًيء له التوفيق والسداد في موقاه نءئًعء لبرئيس الحبركة في الخءبرج.

 13/4/2021، موقع حركة حماس
 

 ال تراجع عن معركة االنتخابات.. حماس تدين اعتقال االحتالل المرشح عاصي .12
حبركة "حمءس" إقدام قوات االحتالل على اعتقءل المبرشح على قءئمة القدس موعدنء "نءجح أدانت 

وقءلت حمءس في تصبريح صحفي، ندين إبرهءب  عءصي" من منزله في مدينة برام هللا فجبر الثالثء .
حكومة االحتالل المتواصل ضد أعنء  شاعنء وقيءداته، والذي كءن آخبره مء قءمت عه قوات االحتالل 

وأكدت حمءس أنه ال تبراجع عن مابركة االنتخءعءت، وأن شاعنء  عتقءل المبرشح نءجح عءصي.من ا 
الفلسطيني سيقول كلمته ععبر صندوق االقتبراع، وسيختءبر قيءدته التي تايد اللحمة لشاعنء وتقود مبرحلة 

 التحبربر الوطني.
 13/4/2021، موقع حركة حماس
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 خابيةاعتقال المرشحين في القوائم االنتتدين  فتح .13
اعتقءل المبرشحين الفلسطينيين، وقءل برئيس المكتب « فتح»أدانت حبركة : كفءح زعون-برام هللا

اإلعالمي لمفوضية التاعئة والتنظيم، منيبر الجءغوب، إن اعتقءل المبرشحين في القوائم االنتخءعية 
شددًا على أن الفلسطينية من قعل االحتالل جز  من حملة عدوانية الهدف منهء إفشءل االنتخءعءت، م

لن تمنع شاعنء وقيءدتنء وفصءئلنء من االستمبرابر في التحضيبر لالنتخءعءت والسيبر »هذه االعتقءالت 
على العبرنءمج الماد من قعل لجنة االنتخءعءت، واستمبرابر الماتقلين في تبرشيح أنفسهم برغم كل 

 «.المحءوالت اإلسبرائيلية إلفشءل الاملية
 14/4/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 السنوار: ملتزمون بتحرير األسرى من سجون االحتالل .14

أكد يحيى السنوابر برئيس المكتب السيءسي لحبركة حمءس في قطءع غزة، أمس الثالثء ، على أن : غزة
جء  ذلك  حبركته ملتزمة عمواصلة النضءل من أجل تحبريبر األسبرى من سجون االحتالل اإلسبرائيلي.

 سيبر حسن سالمة، متاهًدا عءلامل على تحبريبره.خالل زيءبرته وقيءدة حبركته لمنزل األ
 14/4/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 مرشح باالنتخابات القيادي حسن الورديان لالعتقال اإلداريالاالحتالل يحول  .15

قبربرت محكمة االحتالل اإلسبرائيلي، اليوم الثالثء ، تحويل الشيخ األسيبر حسن : الضفة الغبرعية
حمءس وأحد المبرشحين في قءئمة "القدس موعدنء"، لالعتقءل اإلدابري.  الوبرديءن، القيءدي في حبركة

 4، نجل القيءدي حسن، أن محكمة االحتالل حكمت على والده عءلسجن اإلدابري وأفءد ضيء  الوبرديءن
عاد  4-6وكءنت قوات االحتالل اعتقلت القيءدي الوبرديءن يوم الثالثء   أشهبر عاد أيءم من اعتقءله.

 في منطقة هندازة شبرق عيت لحم، وفتشته، وععثت عمحتويءته. مداهمة منزله 
 13/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 االحتالل يجدد االعتقال اإلداري بحق القيادي رأفت ناصيف .16

جددت سلطءت االحتالل االعتقءل اإلدابري عحق األسيبر القيءدي في حبركة "حمءس" : الضفة الغبرعية
 55وكءنت قوات االحتالل اعتقلت القيءدي برأفت نءصيف ) ة على التوالي.برأفت نءصيف، للمبرة البراعا

 ، عاد اقتحءم منزله وتفتيشه وتحطيم محتويءته في مدينة طولكبرم، 20/02/2020عءًمء( في تءبريخ 
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 أشهبر. 6وأصدبرت محكمة االحتالل الاسكبرية عحقه أمبرا عءالعتقءل اإلدابري لمدة 
 13/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نتنياهو يلتقي بينيت للمرة الثانية لمحاولة إقناعه باالنضمام لحكومته .17

يلتقي عنيءمين نتنيءهو زعيم حزب الليكود، اليوم الثالثء ، مع نفتءلي عينيت زعيم حزب يمينء، عند 
السءعة الحءدية عشبر صعءًحء، في لقء  هو الثءني عينهمء، لمحءولة إقنءع األخيبر عءالنضمءم لحكومة 

والتقى الجءنعءن ألول مبرة يوم الخميس المءضي، في اجتمءع استمبر نحو سءعتين ونصف  يمينية.
عدون الخبروج عأي نتءئج تنجح جهود نتنيءهو في التأثيبر على عينيت الذي يعدو أنه يساى ألن تكون 

 أي حكومة مقعلة سوا  مع اليمين أو الوسط واليسءبر عقيءدته عءلتنءوب مع أي شخصية أخبرى.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه قنءة بريشت كءن الاعبرية الليلة المءضية، أن فبرق التفءوض االئتالفية و 

من الليكود ويمينء التقوا سبًرا يوم األحد المءضي، في وقت عقي نتنيءهو وعينيت على اتصءل مكثف 
في وساه وقءل عينيت أمس إنه سيفال كل مء  في األيءم األخيبرة من أجل محءولة التوصل التفءق.

 من أجل منع التبرشح النتخءعءت خءمسة، وأنه يفضل تشكيل حكومة يمينية مستقبرة.
 13/4/2021القدس، القدس، 

 
 مخاوف إسرائيلية من تصاعد العنف في أوساط فلسطينيي الداخل .18

تتخوف الشبرطة اإلسبرائيلية من تصءعد حءلة الانف في أوسءط فلسطينيي الداخل المحتل خالل شهبر 
 أشخءص في أبرعاة أيءم. 6ذلك في أوسءط الاءلم اإلجبرامي عاد مقتل برمضءن، وك

وعحسب قنءة بريشت كءن الاعبرية، فإن مصدبر في الشبرطة اإلسبرائيلية قءل إنهم يستادون لجولة جديدة 
 من إبراقة الدمء  سوا  في أوسءط المجتمع الابرعي، أو اليهودي، وفق وصفه.

، مشيبًرا "إسبرائيل"ثنين من كعءبر المنظمءت اإلجبرامية في وأشءبر المصدبر إلى أنه سيتم اإلفبراج عن ا
 عجبرائم اغتيءل نفذت ضد عنءصبر من تلك المنظمءت. 3إلى أنه قعيل اإلفبراج عنهم قتل 

 13/4/2021القدس، القدس، 
 

 إسرائيلي استراتيجي بشأن إيران -اجتماع أميركي .19
ن كعءبر مسؤولي األمن القومي في ، نقاًل عن ثالثة مسؤولين إسبرائيليين، أ«أكسيوس»أّكد موقع 

سبرائيل سيجتماون اليوم، في جولة ثءنية من المحءدثءت االستبراتيجية عين العلدين  الواليءت المتحدة وا 
 حول إيبران.
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ويديبر الحوابر اإلستبراتيجي هذا، والذي يأتي عاد يومين من حءدثة منشأة نطنز اإليبرانية، مستشءبر 
ءن، ونظيبره اإلسبرائيلي، ميبر عن شعءت، كمء يشءبرك فيه مسؤولون األمن القومي األميبركي، جيك سوليف

 من مختلف وكءالت األمن الوطني واالستخعءبرات، عحسب الموقع.
وفي حين برّكزت الجولة األولى من هذه المحءدثءت، والتي أقيمت الشهبر المءضي، على المالومءت 

وقع أن تبرّكز هذه الجولة على أنشطة إيبران االستخعءبراتية المحيطة عءلعبرنءمج النووي اإليبراني، من المت
اإلقليمية في سوبريء ولعنءن والابراق واليمن، عحسب المسؤولين. كذلك، من المتوقع أن يتطبرق 
المجتماون إلى محءدثءت فيينء، فضاًل عن الهجمءت األخيبرة على السفن اإليبرانية واإلسبرائيلية في 

 العحبر األحمبر ومنطقة الخليج.
  14/4/2021، األخبار، بيروت

 
 تقرر عدم الرد على مهاجمة السفينة "إسرائيل" .20

قءل مسؤول أمني إسبرائيلي كعيبر لصحيفة نيويوبرك تءيمز، الليلة المءضية، أن تل أعيب مهتمة 
عتخفيف حءلة التوتبر في المنطقة وال تنوي البرد على الهجوم اإليبراني الذي استهدف أمس سفينة 

 مءبرات.إسبرائيلية عءلقبرب من سواحل اإل
ة مسءعدة الواليءت المتحدة بر طلعت في األيءم األخي "إسبرائيل"ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميبركي، أن 

في حمءية السفن اإلسبرائيلية خشيًة من أن يقدم الحبرس الثوبري اإليبراني على مهءجمتهء عاد الهجوم 
 على منشأة نطنز النووية، عحسب مء نقل موقع واي نت الاعبري عن الصحيفة.

كءن المحلل الاسكبري واألمني اإلسبرائيلي برون عن يشءي، قءل أمس إن إسبرائيل لديهء مصلحة في و 
إخمءد النيبران فيمء يتالق عءلصبراع العحبري مع إيبران، وأن هذا القبرابر اتخذ عءلفال لدى من قعل 
المستويين األمني والسيءسي األسعوع المءضي، خءصًة وأن الحملة العحبرية تلحق ضبربًرا أكعبر 

 عإسبرائيل، من الضبربر الذي تتكعده طهبران.
اقتصءدية فءدحة نتيجة الحءجة إلى إجبرا ات أمنية  بروقءل إن شبركءت الشحن اإلسبرائيلية تتكعد خسءئ

ثقيلة ومكلفة وأقسءط تأمين عءلية، في حين أن السفن اإليبرانية التي تهءجمهء إسبرائيل مؤمنة عءدًة 
 لدى شبركءت تأمين إيبرانية.

 13/4/2021س، القدس، القد
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 يشوعا: نتنياهو قدم منافع لـ"بيزك" مقابل تغطية داعمة في "والال" .21
واصل مديبر عءم موقع "والال" اإلكتبروني السءعق، إيالن يشوعء، يوم الثالثء ، شهءدته : عالل ضءهبر

ضد برئيس الحكومة  4000أمءم المحكمة المبركزية في القدس، في إطءبر مبرحلة اإلثعءتءت في الملف 
 إلسبرائيلية، عنيءمين نتنيءهو، المتهم عءلبرشوة واالحتيءل وخيءنة األمءنة.ا

وهذا اليوم الخءمس التي يدلي فيهء يشوعء عشهءدته حول األجوا  في "والال" والمحءدثءت عينه وعين 
مءلك الموقع اإللكتبروني وشبركة "عيزك" لالتصءالت الهءتفية األبرضية، شءؤول ألوفيتش، وزوجته 

 القءتهم مع مستشءبرين لنتنيءهو عهدف تغطية إعالمية داعمة لألخيبر.إيبريس، وع
وعحسب الئحة االتهءم، فإن "والال" عواسطة الزوجين ألوفيتش ساى إلى تغطية إعالمية داعمة 
لنتنيءهو، مقءعل مصءدقة وزابرة االتصءالت، التي سيطبر عليهء نتنيءهو، على توحيد شبركتي "عيزك" 

 الصطنءعية، األمبر الذي سيحقق أبرعءحء عمعءلغ طءئلة أللوفيتش.و"ييس" للعث عءألقمءبر ا
وقءل يشوعء في شهءدته، اليوم، إن "ألوفيتش تحدث عن أن برئيس الحكومة يعذل كل جهده من أجل 
المسءعدة )في توحيد "عيزك" و"ييس"( ونحن ال نكءفئه عءلشكل الكءفي. ومجموعة األصفءبر هم 

وأدبركت أن األموبر الهءمة هي عيزك ونحن ملزمون عمكءفأته عواسطة الصحءفيين. وقلت له إننء ننجح، 
 تغطية إعالمية منحءزة أكثبر. ونحن في وضع يتاين علينء أن نلعي المطءلب في نهءية األمبر".

وأضءف أنه "كءن هنءك طلعء عنشبر تقءبريبر داعمة لبرئيس الحكومة في موضوع إيبران وخطة الغءز وقلنء 
 البرسءئل التي نحتءج إليهء". إننء عحءجة إلى شخص ينقل

 13/4/2021، 48عرب 
 

أولمرت: نتنياهو متغطرس ومصاب بجنون العظمة ومستعد لبيع أمن إسرائيل مقابل أمنه  .22
 الشخصي

 برئيس الحكومة عنيءمين نتنيءهو أنه النءصبرة: اتهم برئيس حكومة االحتالل السءعق إيهود أولمبرت أمس
قءل أولمبرت « واينت»وفي حديث لموقع  ة أمنه الشخصي.مستاد لعيع أمن إسبرائيل من أجل حمءي

إمء  )حول الهجوم على منشأة نطنز اإليبرانية( إن نتنيءهو شخص متاجبرف ويتامد تسبريب األخعءبر
نه يفال ذلك قصدا لتحقيق عاض غءيءته. « الاصءعة المحيطة عه»عشكل شخصي أو من خالل  وا 

لفبرض ضغوط على شبركءئه « هجمءت األمنيةال»وقءل أيضء إن نتنيءهو يحءول استغالل هذه 
المحتملين في االئتالف الحكومي، عإظهءبر أن الوضع األمني غيبر مستقبر، وأن الجو الاءم خطيبر 

 ويتطلب وحدة وتنءزالت وأنه يمكن أن يتطوبر لحبرب، إلى جءنب محءوالته استفزاز الواليءت المتحدة 
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 جديدا مع طهبران، وبرعمء تاطيل هذا االتفءق. عإدابرتهء الجديدة في ظل احتمءل توقياهء اتفءقء
 13/4/2021القدس العربي، لندن، 

 
 االحتالل يقطع أسالك مكبرات الصوت في األقصى .23

"األيءم"، وفء: أقبرت شبرطة االحتالل اإلسبرائيلي عأنهء قءمت، أمس، عقطع أسالك  -القدس، برام هللا 
صالتي الاشء  والتبراويح، في اليوم مكعبرات الصوت عن مآذن المسجد األقصى مء عطلهء خالل 

وأشءبرت مصءدبر محلية إلى أن عنءصبر من شبرطة االحتالل "اقتحموا  األول من شهبر برمضءن.
وقءلت القنءة  مئذنتي المغءبرعة واألسعءط وقطاوا األسالك الكهبرعءئية الخءصة عمكعبرات الصوت".

ك مكعبرات الصوت في سءحءت " نقال عن شبرطة االحتالل، إنهء قءمت عقطع أسال12اإلسبرائيلية "
المسجد عءلتزامن مع تواجد متدينين يهود في سءحة العبراق إلحيء  ذكبرى من سمتهم قتلى الجيش 

 اإلسبرائيلي.
وأثءبر القبرابر الذي نفذته شبرطة االحتالل في القدس، اعتبراض دائبرة األوقءف اإلسالمية في القدس، 

تجءج "شديد اللهجة" إلى السلطءت اإلسبرائيلية، ودفع السفيبر األبردني لدى إسبرائيل، إلى تقديم اح
 اإلسبرائيلية. 12عحسب مء ذكبرت القنءة 

 14/4/2021، األيام، رام هللا
 

 مستوطًنا يقتحمون المسجد األقصى 228اإلسالمية: األوقاف  .24
مستوطنء، صعءح الثالثء ، المسجد األقصى المعءبرك عحمءية قوات االحتالل،  228اقتحم : برام هللا
مستوطنء اقتحموا عءحءت المسجد  228وأفءدت األوقءف اإلسالمية، عأن  وا عءستفزاز في عءحءته.وتجول

األقصى المعءبرك انطالقء من عءب المغءبرعة قعل أن يغءدبروا، وتمت االقتحءمءت على عمجموعءت 
 متفبرقة عحمءية شبرطة االحتالل. 

 13/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المصلين في باب العامود بالقدس ويستولي على وجبات االفطاراالحتالل يعتدي على  .25
اعتدت قوات االحتالل االسبرائيلي الليلة، على المصلين عاد خبروجهم من صالة التبراويح قبرب : القدس

فءدت مصءدبر محلية عءنتشءبر مكثف لقوات االحتالل في منطقة عءب أو  عءب الاءمود عءلقدس المحتلة.
نهء وعين الشعءن في المكءن عقب برفض األهءلي قبرابرات االحتالل عمنع الاءمود عقب مواجهءت عي

وقءل مبراسلنء إن عنءصبر من شبرطة االحتالل قءموا عخلع عءب مئذنة عءب  الجلوس في المنطقة.
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األسعءط، واقتحموا سطح المئذنة، وشبرعوا عاملية تفتيش وتخبريب في المكءن، فيمء منات تلك القوات 
 على الصءئمين قبرب األسعءط، واستولت عليهء.توزيع وجعءت االفطءبر 

 13/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عشرات المستوطنين يقتحم قبر يوسف بنابلسومعه الجاسوس اإلسرائيلي بوالرد  .26
اقتحم الجءسوس اإلسبرائيلي السءعق جونءثءن عوالبرد وماه عشبرات  :غسءن الكتوت-نءعلس

وأفءدت  بر اليوم الثالثء ، قعبر يوسف عمدينة نءعلس عحجة أدا  طقوسهم التلمودية.المستوطنين، فج
آلية عسكبرية اقتحمت المنطقة  20مصءدبر محلية عأن حءفلة تقل عشبرات المستوطنين تبرافقهء نحو 
وذكبرت مصءدبر إعالمية ععبرية أن  الشبرقية عنءعلس عاد منتصف الليل، وتوجهت إلى قعبر يوسف.

اقتحم قعبر يوسف تبرافقه زوجته وبرئيس مجلس مستوطنءت شمءل الضفة يوسي  الجءسوس عوالبرد
 داغءن.

 13/4/2021، القدس، القدس
 

 مانويل مسلم يدعو إلنشاء مركز إعالمي مسيحي في حركة حماس .27
دعء األب مءنويل مسلم، برئيس الهيئة الشاعية الاءلمية لادالة وسالم القدس، إلنشء  : الضفة الغبرعية
مسيحي في حبركة "حمءس" يكون قءدبرًا على مواجهة االفتبرا ات التي تواجههء الحبركة  مبركز إعالمي

وعّعبر مسلم، في تصبريٍح الثالثء ، عن أمله عأن يخصص مستشءبر مسيحي لدى  من وسءئل اإلعالم.
 حمءس يامل على توثيق البرواعط، ويواجه محءوالت شيطنة الحبركة التي تامل عليهء عدة أطبراف.

أن المسيحيين في  ،سلم الذي شغل سءعقًء منصب برئيس كنيسة الالتين في غزةوأوضح األب م
القطءع يايشون حيءة آمنة، وتشءبركهم حمءس أفبراحهم وأحزانهم؛ لكونهم شاعء واحدا في وطن واحد. 
وشدد على أن خيءبر الفلسطينيين الوحيد هو مقءومة سبرّية يقودهء الشاب، وتجعبر االحتالل 

بروج من أبرضنء. ودعء األب مسلم إلى وجود جسم فلسطيني منتخب يمثل والمستوطنين على الخ
الفلسطينيين في الداخل والشتءت ععبر انتخءعءت حبرة تنفذ عطبريقة الكتبرونية ويشءبرك فيهء الجميع في 

 منءطق وجودهم كءفة".
 13/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حول مالبسات مقتل مواطن فلسطينييفند مزاعم الجيش اإلسرائيلي لـ"بتسيلم" تقرير  .28
مزاعم الجيش  في تقبريبر استند إلى منظمة حقوقية إسبرائيلية،« هآبرتس»فندت صحيفة  برام هللا:

اإلسبرائيلي حول قتل المواطن الفلسطيني أسءمة منصوبر، في السءدس من الشهبر الجءبري، على أحد 
قءلت سمية، زوجة منصوبر، إنه فوجئ و  حواجزه في الضفة الغبرعية، عزعم محءولته تنفيذ عملية دعس.

وهو في طبريق الاودة إلى عيته، عسيءبرات جيب عسكبرية إسبرائيلية تاتبرض الطبريق وأجعبرته على 
إيقءف سيءبرته، وعادهء علحظءت سمحت له عءلسيبر مجددًا قعل أن يطلق الجنود البرصءص عغزابرة 

 صوب المبركعة، فأصءعوه معءشبرة فيمء أصيعت هي عشظءيء البرصءص.
اإلسبرائيلية هذه البرواية، ونقلت عن شءهدي عيءن، أنه لم يكن هنءك جنود « عتسيلم»عززت منظمة و 

في طبريق السيءبرة التي كءن يقودهء منصوبر، عندمء أطلق الجنود عليه النءبر، مء أدى إلى مقتله وجبرح 
 زوجته.

 14/4/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 الفجيرة اإلماراتية قبالة شواطئ إيران تستهدف سفينة إسرائيلية .29

تنءقلت وسءئل إعالم إيبرانية، مقبّرعة من حبرس الثوبرة اإلسالمية، مالومءت عن استهداف سفينة مملوكة 
الاعبرية فإن السفينة أصيعت « 12القنءة »وعحسب  لشبركة إسبرائيلية قعءلة شواطئ الفجيبرة اإلمءبراتية..

؛ وتوجهت إلى مينء  إمءبراتي «ًا عسيطةأضبرابر »، مء أحدث عهء «صءبروخ أو طءئبرة ُمسّيبرة»عواسطة 
لماءينة األضبرابر. وقءل مبراسل القنءة، نيبر دفوبري، إن ملكية السفينة تاود لبرامي أونجبر، برجل أعمءل 

 إسبرائيلي يستوبرد السيءبرات، وكءنت قد استهدفت له سفينة سءعقًء.
 اف خالل شهبر ونصف.الاعبرية أن هذه السفينة هي الثءلثة التي تتابرض الستهد« كءن»وذكبرت قنءة 

هجمءت استهدفت  3في األسعوع المءضي ُنفذت »بروي شءبرون، إنه « كءن»عدوبره، قءل مبراسل قنءة 
مصءلح إيبرانية وُنسعت إلسبرائيل، من عينهء مواقع فى سوبريء ومنشأة نطنز النووية وقعلهء استهداف 

 «.سفينة المبراقعة التءعاة الحبرس الثوبري اإليبراني
 14/4/2021، األخبار، بيروت

 
 عراقية: قصف "موقع للموساد" بأربيل ومقتل عدة أشخاص صحافة .30

نقلت وسءئل إعالم عبراقية الثالثء  أن مجموعة مسلحة استهدفت مء قءلت إنه موقع تءعع للموسءد 
وأضءفت أن الهجوم استهدف مء وصفته  اإلسبرائيلي في مدينة أبرعيل عءصمة إقليم كبردستءن الابراق.

مليءت للموسءد، وأدى إلى مقتل عدد من الاءملين فيه. ولم يبرد أي برد برسمي من عمبركز للبرصد والا
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ويشءبر إلى أن وسءئل اإلعالم التي نقلت الخعبر تاتعبر مقبرعة من فصءئل  قعل تل أعيب أو أبرعيل.
 مسلحة تطلق على نفسهء "فصءئل المقءومة".

 14/4/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "مقامرة بالغة السوء"أة نطنز على منش "إسرائيل"ظريف: هجوم  .31
لندن: قءل وزيبر الخءبرجية اإليبراني محمد جواد ظبريف )الثالثء ( إن هجوم إسبرائيل على منشأة نطنز 

ستازز موقف طهبران في محءدثءتهء مع القوى الكعبرى إلحيء  « مقءمبرة عءلغة السو »النووية كءن 
وأضءف ظبريف خالل  نطن قعل ثالثة أعوام.والذي انسحعت منه واش 2015االتفءق النووي المعبرم عءم 

أطمئنكم عأن أجهزة طبرد »مؤتمبر صحءفي مشتبرك مع نظيبره البروسي سيبرغي الفبروف في طهبران 
ظن اإلسبرائيليون أن »وتءعع  «.مبركزي أكثبر تطوبرا ستوضع في منشأة نطنز في القبريب الاءجل

 «.قفنءالهجوم سيضاف يدنء في محءدثءت فيينء لكنه على الاكس سيازز مو 
 13/4/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 واشنطن بوست: التخريب اإلسرائيلي لن يوقف طموحات إيران .32

( إن المخءعبرات اإلسبرائيلية نجحت في تنفيذ The Washington Postقءلت صحيفة واشنطن عوست )
عملية نوعية عءستهداف منشأة نطنز النووية اإليبرانية نهءية األسعوع المءضي، متسءئلة إن كءنت مثل 

 هذه الامليءت التخبريعية كءفية إلجهءض مشبروع إيبران النووي.
قة جديدة ضمن أن الاملية األخيبرة كءنت حل -في تقبريبر للكءتب مءكس عوت-وذكبرت الصحيفة 

الحبرب الخفية التي تشنهء إسبرائيل على عبرنءمج إيبران النووي، لكن الكءتب ياتقد أن عمليءت التخبريب 
اإلسبرائيلية محدودة التأثيبر، ولن تايق عشكل حءسم مشبروع إيبران النووي، حيث ال يملك اإلسبرائيليون 

التي تتمتع عقدبرة عسكبرية أكعبر  كمء أن الواليءت المتحدة القدبرة على القضء  على طموحءت إيبران.
أن تشن حبرعء واساة النطءق ال يبريدهء أحد، كمء أن أي ضبرعة  -وفقء للكءتب-على التحبرك، ال تبريد 

ويؤكد الكءتب أنه  جوية محتملة من قعلهء ستايق فقط عبرنءمج إيبران النووي ولن تنهيه عشكل كءمل.
ءت طهبران النووية من خالل االستهداف في ظل الخيءبرات المحدودة أمءم إسبرائيل إلنهء  طموح

 وعمليءت تخبريب المنشآت، فال سعيل لحل هذه األزمة سوى من خالل الحلول الدعلومءسية.
 13/4/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 



 
 
 
 

 

 16 ص             5510 الادد:             4/14/2021 األبرعاء  التءبريخ: 

 

                                    

 رئيس مستوطنات الضفة على أرض دولة عربية ىلتقاموقع إسرائيلي: وفد سوداني  .33
ء  تّم عين وفد سوداني وبرئيس مستوطنءت الضفة كشف النقءب عن لق«: القدس الابرعي»لندن ـ 

الغبرعية يوسي دغءن، على أبرض دولة عبرعية ثءلثة لم يكشف عنهء، لعحث التاءون المشتبرك في 
المجءالت وأهمهء المجءل االقتصءدي. وياتقد أن الدولة الابرعية التي جبرى فيهء اللقء  هي دولة 

 ت من مستوطنءت الضفة الغبرعية.اإلمءبرات التي عءدبرت عتوقيع عقود لشبرا  منتجء
اإلسبرائيلي فإن اللقء  عقد عاد أسعوع من إلغء  المقءطاة االقتصءدية ” سبروجيم“وحسب موقع 

السودانية إلسبرائيل، وشءبركت فيه عن الجءنب السوداني مجموعة من كعءبر برجءل األعمءل والمسؤولين 
فبريق دفع اتفءقيءت السالم ودفع الحكوميين في السودان، عمن فيهم الدكتوبر عمبر الشيخ برئيس 

وأوضح الموقع أن الطبرفين قبربرا التاءون وتكوين فبريق  االتفءقيءت االقتصءدية للحكومة السودانية.
 عمل مشتبرك لخلق مشءبريع اقتصءدية في مجءالت الزبراعة والعنية التحتية والطب والمجتمع.

 13/4/2021، القدس العربي، لندن
 

 ترض لمنتجات إلى كيان العدو اإلسرائيلي مف "تصدير"تونس تحّقق في  .34
تاهد وزيبر التجءبرة وتنمية الصءدبرات التونسي، محمد عوسايد، عفتح تحقيق فوبري حول صحة 
مالومءت أفءدت عقيءم عاض الشبركءت التونسية عتصديبر منتجءت محلية إلى كيءن الادو اإلسبرائيلي 

 «.طعيع االقتصءدي مع الكيءن الصهيونيال يمكن التسءمح في ملف الت»ععبر فبرنسء، مؤّكدًا أنه 
وجود مالومءت تؤكد قيءم »وأتى هذا القبرابر عنءً  على سؤال وّجهه النءئب نامءن الاش، أمس، حول 

عاض الشبركءت التونسية في مجءل صنءعة األغذية عتصديبر منتوجءتهء إلى الكيءن الصهيوني، مبروبرًا 
وقءل  سي لادد من وزبرا  حكومة هشءم المشيشي.، خالل جلسة مسء لة في العبرلمءن التون«عفبرنسء

فتح »، متاهدًا عـ«ال مالومءت لدى وزابرة التجءبرة حءليًء تثعت مء تقّدم عه النءئب من ماطيءت»عوسايد: 
 «.تحقيق فوبري في هذا الخصوص

 14/4/2021، األخبار، بيروت
 

 "إسرائيل"مستشار األمن القومي األمريكي يجدد التأكيد على التزام بالده تجاه  .35
قءل العيت األعيض إن مستشءبر األمن القومي األمبريكي جيك سوليفءن جدد : هعة القدسي -واشنطن

الثءعت تجءه أمن إسبرائيل وضمءن عدم “التأكيد، اليوم الثالثء ، على التزام إدابرة البرئيس جو عءيدن 
االستشءبرية االستبراتيجية  جء  ذلك خالل اجتمءع افتبراضي للمجموعة ”.امتالك إيبران سالحء نوويء أعدا

 مجلس األمن القومي مءئيبر عن شعءت.، ضمت من الجءنب اإلسبرائيلي األمبريكية اإلسبرائيلية
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على فبرص تازيز االستقبرابر واألمن في مواجهة التهديدات االجتمءع حسب العيت األعيض، برّكز و 
سبرائيل والتحديءت اإلقليمية حيث نءقشت المجموعة االستشءبرية االستبراتيجية للو  اليءت المتحدة وا 

وأعبرب المسؤوالن عن اهتمءمهمء عءلحفءظ على استمبرابر حوابر  القضءيء ذات األهمية الحيوية للعلدين.
وثيق ومفتوح خالل األشهبر المقعلة. ودعء سوليفءن نظيبره اإلسبرائيلي لزيءبرة واشنطن قعل نهءية الشهبر 

 الجءبري إلجبرا  المزيد من المشءوبرات.
 14/4/2021لندن، الشرق األوسط، 

 
 واشنطن بوست: هجمات إسرائيل المستمرة على إيران قد تعرض دبلوماسية بايدن للخطر .36

األخيبرة لتخبريب  "إسبرائيل"( إن محءولة The Washington Postقءلت صحيفة "واشنطن عوست" )
البرئيس األميبركي  منشأة نطنز النووية اإليبرانية، قد تطيح أيضء عءلجهود الدعلومءسية، التي تعذلهء إدابرة

، في "محءولة فءشلة" 2018جو عءيدن إلعءدة إحيء  االتفءق النووي، الذي انسحعت منه واشنطن عءم 
 من البرئيس السءعق دونءلد تبرامب لدفع طهبران لالستسالم.

أن القيءدة اإلسبرائيلية أكدت مبرابرا من خالل برئيس الوزبرا  عنيءمين  –في افتتءحيتهء-وذكبرت الصحيفة 
-هو ماءبرضتهء "الشديدة" لاودة واشنطن لالتفءق، مشيبرة إلى أن التحبركءت اإلسبرائيلية األخيبرة نتنيء

 برعمء تهدف لجال هذا األمبر أكثبر تاقيدا. -ومنهء استهداف منشأة نطنز
 13/4/2021الجزيرة.نت، 

 
 : تناقضات إسرائيلية بين القوة العسكرية واألزمة الداخليةاالستراتيجيتقرير "مدار"  .37

"تكشف المستجدات اإلسبرائيلية عن صوبرة متنءقضة، تظهبر فيهء إسبرائيل من جهة دولة : ل ضءهبرعال
خءبرجيًء، فيمء تعدو دولة مأزومة داخلًيء من جهة أخبرى، ’ قوة إقليمية كعبرى’قوية تتصبرف وكأنهء 

قته، حيث عززت نتءئج االنتخءعءت األخيبرة، والبراعاة خالل عءمين، من مشهد التفكك السيءسي وعمّ 
عاد أن فشل ماسكبر داعمي نتنيءهو وماسكبر ماءبرضيه في الحصول على عدد كءٍف من المقءعد 
لتشكيل ائتالف ضّيق ومستقبر، مء جال سينءبريو الذهءب إلى انتخءعءت خءمسة محتمال". كءنت هذه 

 ".2020المشهد اإلسبرائيلي  - 2021خالصة "تقبريبر "مدابر" اإلستبراتيجي 
لذي أعلن عنه المبركز الفلسطيني للدبراسءت اإلسبرائيلية "مدابر" في برام هللا، وبرأى التقبريبر السنوي ا

األسعوع المءضي، في مؤتمبر ُعقد ععبر تقنية "زووم" أن األزمة االنتخءعية تتادى الصبراعءت الحزعية، 
وتشّكل محصلة للتحوالت الداخلية الاميقة في إسبرائيل، من حيث انتهء  هيمنة الجمءعة الواحدة، 
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جمءعءت متاددة تتنءزع على الهيمنة، مء ياني أن األزمة ليست حدثًء عءعبًرا، عل منتج  وصاود
 لتغيبرات عنيوية ستكون لهء إسقءطءت عايدة المدى، خءصة على محوبر الصبراع واالحتالل.

وذكبر التقبريبر أن التنءقض عين التخعط الداخلي والصاود اإلقليمي يناكس في القبرا ات اإلستبراتيجية 
، التي تبرى أن إسبرائيل لم تواجه خالل الاءم المنصبرم أي تهديد إستبراتيجي 2020يلية للاءم اإلسبرائ

على وجودهء، وأنهء تنشط تقبريًعء عشكل حبّر على المستوى الاسكبري واألمني في العيئة اإلقليمية 
تمبرة، المحيطة، لكنهء من جهة أخبرى، تواجه نتيجة تقءطع جءئحة الكوبرونء مع األزمة السيءسية المس

خطبًرا إستبراتيجًيء داخلًيء يمكن أن يؤدي إلى إضاءف مؤسسءت الدولة وفقدان الثقة عهء، ووفًقء لهذه 
التقديبرات، تحول "النظءم اإلسبرائيلي الداخلي" ألول مبّرة إلى مصدبر للتهديدات والمخءطبر التي قد 

 تمّس عءألمن القومي وتنخبر "المنءعة" الجمءعية.
ثة عوامل استثنءئية أسهمت في علوبرة المشهد اإلسبرائيلي وضعط إيقءع وبرصد التقبريبر تقءطع ثال

عالقءته الداخلية واإلقليمية والخءبرجية، تمثلت في وجود دونءلد تبرامب في برئءسة الواليءت المتحدة في 
 عءم انتخءعي، استمبرابر األزمة السيءسية الداخلية، وانتشءبر جءئحة كوبرونء.

، فقد عدأت 2021وعداية الاءم  2020تغيبرت جزئًيء مع نهءية الاءم  لكن هذه الاوامل، وفق التقبريبر،
إسبرائيل ُتظهبر مؤشبرات إيجءعية تجءه احتوا  جءئحة كوبرونء، عاد أن قءمت عحملة تطايمءت واساة، 
فيمء انتهى عصبر تبرامب المتمءثل مع نتنيءهو، وحّل محّله الديمقبراطي جو عءيدن، مؤسسًء لمبرحلة 

 -حتى اآلن، الحذبر األميبركي والقلق اإلسبرائيلي من ابرتدادات عالقة تبرامبجديدة يغلب عليهء، 
نتنيءهو المستقعلية، األمبر الذي يتزامن مع اتخءذ محكمة الجنءيءت الدولية في قبرابر عد  التحقيق في 

 جبرائم حبرب في األبراضي الفلسطينية.
إسبرائيل تجءه المسألة وتوقع التقبريبر أن يكون لهذه المستجّدات إسقءطءت مهمة على سيءسءت 

الفلسطينية مستقعاًل وعلى إدابرتهء لملف الصبراع خءصة، وأن تكعح جزئًيء حءلة االستقوا  اإلسبرائيلية 
، ماتعبرا ان قبرابر الجنءئية الدولية يايد سؤال االحتالل اإلسبرائيلي 2020التي مّيزت سيءستهء في الاءم 

 سءحة الدولية من جديد.وممءبرسءته االستيطءنية في الضفة الغبرعية إلى ال
وفي برصد التفكك السيءسي تنءول التقبريبر النتءئج المتمثلة عتضخم عدد األحزاب التي اجتءزت نسعة 

قءئمة في هذه االنتخءعءت، حيث تفّككت القءئمة  13قوائم في االنتخءعءت السءعقة إلى  8الحسم من 
عون سءعبر عن حزب الليكود مكوًنء حزًعء المشتبركة إلى قءئمتين، وكتلة يمينء إلى اثنتين، وانشّق جد

أعيض" إلى حزعين )"أزبرق أعيض" و"يوجد مستقعل"(، عءإلضءفة إلى  -جديًدا، وتفّكك تحءلف "أزبرق
 ميبرتس إلى قءئمتين من جديد )الامل وميبرتس(. -تفّكك تحءلف حزب الامل

 إسقاطات االنتخابات األخيرة
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األخيبرة تعييض أحزاب الكهءنية المتطبّرفة عاد أن عمل  واعتعبر التقبريبر أن أهم إسقءطءت االنتخءعءت
نتنيءهو عقوة على توحيدهء في قءئمة الصهيونية الدينية لتدعمه مستقعال، ماتعبرا انه في حءل نجح 
نتنيءهو في إقءمة ائتالف يميني ضّيق، فمن المتوّقع أن يتم الدفع عءتجءه تازيز مسءعي تصفية 

 ءهء نتنيءهو أصاًل.القضية الفلسطينية التي يتعنّ 
وقءل التقبريبر إن اليمين نجح عزعءمة نتنيءهو في فبرز القوائم الابرعية عين مء ياتعبره متطبرفين وماتدلين؛ 
حيث اعتعبر "الموحدة" ممثلة للتيءبر الماتدل، وعءلتءلي أعءد ضعط خطءعه تجءه القءئمة الموحدة 

تحءلف يقوده، عءلمقءعل قءمت الموحدة من  عءعتعءبرهء قءئمة شبرعية، ويمكن أن تكون عءلتءلي شبريكة في
 طبرفهء عءالكتفء  عطبرح قضءيء مطلعية، وتذييل الخطءب الوطني.

وتنءول التقبريبر وقءئع ازديءد اهتمءم األحزاب اإلسبرائيلية عجمهوبر النءخعين الابرب العءلغ عددهم نحو 
البرأي الاءم على  من مجموع أصحءب حق االقتبراع(، فعاد أن دلت استطالعءت %15مليون نءخب )

من أصوات الابرب ستتبراجع  %87عنحو  2020أن القءئمة المشتبركة التي حظيت في انتخءعءت آذابر 
أعضء  عسعب الخالفءت النءشعة فيهء، انقض قءدة األحزاب اليهودية  10عضو كنيست إلى  15من 

 للفوز عهذه األصوات الضءئاة.
عن "اتفءقيءت أعبراهءم" جء  في لحظة استقوا  غيبر  على الصايد اإلقليمي، قءل التقبريبر إن اإلعالن

إستبراتيجي َموضع إسبرائيل في -مسعوقة لليمين اإلسبرائيلي، األمبر الذي جء  في سيءق تغيبر جيو
خءبرطة التحءلفءت اإلقليمية كجز  من الحلف السني الماتدل، وععبر عن نفسه في توسيع النشءط 

يبران، الاسكبري إلسبرائيل الذي شمل مهءجمة أهداف ت اتعبرهء إسبرائيل "ماءدية" في سوبرية والابراق وا 
وتمديد الضبرعءت من العبر والجو لتشمل العحبر أيًضء. وعلى السءحة الفلسطينية؛ اناكس ذلك في 
مسءعي تصفية المسألة الفلسطينية كمء جء  في صفقة القبرن، التي وِضَات وفق المنظوبر اإلسبرائيلي 

م، ومحءولة فبرض معدأ "السالم مقءعل السالم" الذي صّكه اليميني وعمسءعدته، وطبرح مشبروع الض
 نتنيءهو في موازاة معدأ "األبرض مقءعل السالم".

وفي تحليل أسعءب هذا االستقوا ، إلى جءنب وجود إدابرة تبرامب االستثنءئية والتفوق الاسكبري 
الوضع والتكنولوجي اإلسبرائيلي، أشءبر التقبريبر إلى عوامل موضوعية إضءفية، منهء هشءشة 

االستبراتيجي الابرعي واالنقسءم الفلسطيني وعدم وجود ثمن لالحتالل والوضع اإلستبراتيجي اإلقليمي 
وحبرب المحءوبر واالصطفءفءت والتحءلف اإلسبرائيلي مع دول الهوامش األوبروعية واألنظمة الشاعوية 

 واليمين الاءلمي.
م من الفوقية العيضء  واالفنجيلية في المقءعل، مس التحءلف المطلق عين نتنيءهو وتبرامب المدعو 

الصهيونية واليمين الشاعوي، وفق التقبريبر، الاالقءت مء عين إسبرائيل ويهود الواليءت المتحدة. وفيمء 
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يصوت أغلب يهود الواليءت المتحدة للحزب الديمقبراطي ويتعنون مواقف ليعبرالية إجمءاًل ويعدون قلًقء 
من اليهود  %70تي يحملهء جز  من جمهوبر تبرامب، فإن من نزعءت ماءداة السءمية والانصبرية ال

 لعءيدن. %30اإلسبرائيليين يبرون أن تبرامب هو األفضل إلسبرائيل مقءعل 
على المستوى األوبروعي، ذكبر التقبريبر أن إسبرائيل عملت عشكل مثءعبر على نسج عالقءت مع الدول 

ز عتغليب السيءسءت المحلية واألولوية الهءمشية في االتحءد األوبروعي التي يسيطبر فيهء اليمين، وتتميّ 
دة اإلقليمية لالتحءد األوبروعي مثل، عولندا، تشيكيء، هنغءبريء، سلوفءكيء،  القومية على السيءسءت الموحِّ
ودول العلقءن، وعلغءبريء وبرومءنيء وغيبرهء، وتسءهم عالقءت إسبرائيل مع هذه الدول في الدفع نحو عبرقلة 

 لقضية الفلسطينية، إضءفة إلى محءولة استمءلتهء لنقل سفءبرتهء للقدس.اتخءذ قبرابرات عءإلجمءع تجءه ا
تغيبرت جزئيء عاض الاوامل، إذ يعدو أن  2021وعداية  2020وأجمل التقبريبر استخالصءته: مع نهءية 

إسبرائيل تتجه نحو الخبروج من أزمة كوبرونء داخلًيء، لكنهء تتجه نحو مزيد من تأزم المشهد السيءسي، 
أظهبرته نتءئج االنتخءعءت البراعاة. أمء على الصايد الخءبرجي، فقد انتهى عهد تبرامب على نحو مء 

عصخب وندب داخلية، وانتقل الحكم للحزب الديمقبراطي الذي أصعح ياتمد أكثبر على قواعد إثنية 
النتنيءهوي إلى مصدبر للتوتبر والقلق مع اإلدابرة  -متاددة، في هذا السيءق، تحول التمءثل التبرامعي

ميبركية الجديدة، ومع اليهود في الواليءت، فيمء اتخذت الجنءئية الدولية قبرابًرا ذا أهمية كعيبرة ععد  األ
التحقيق في جبرائم الحبرب في األبراضي الفلسطينية، مء ياني إمكءنية تحويل مصءدبر االستقوا  عءتجءه 

هوي إلى فبرصة لتقوية الفلسطينيين من حيث االستيطءن وسيءسءت التهويد والتمءثل التبرامعي النتنيء
 النضءل الفلسطيني، والدفع عءتجءه إنهء  االحتالل.

يذكبر أن تقبريبر "مدابر" تقبريبٌر سنوي يبرصد ويحلل أهم المستجدات والتطوبرات التي شهدتهء السءحة 
اإلسبرائيلية خالل الاءم المءضي، ويحءول استشبراَف وجهة التطوبرات في الفتبرة المقعلة، خصوصًء من 

 على القضية الفلسطينية وعلى الشاب الفلسطيني. جهة تأثيبرهء
م للتقبريبر ملخٌص تنفيذي ُيجمل أهم المتغيبرات االستبراتيجية التي تؤثبر في إسبرائيل وفي وجهتيهء  ويقدِّ
 الداخلية واإلقليمية، ويأمل من خالل ذلك اإلضء َة على المشهد اإلسبرائيلي عاوامله األسءسية المؤثبرة.

الذي تحبربره مديبرة مبركز "مدابر"، هنيدة غءنم، كٌل من: مهند مصطفى،  وشءبرك في وضع التقبريبر
 أنطوان شلحت، خءلد عنعتءوي، فءدي نحءس، عءص أطبرش، نعيل الصءلح، وهَمت الزععي.

 13/4/2021، 48عرب 
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 صوت أميركي في الصندوق الفلسطيني .38
 نعيل عمبرو

يم برزمة مسءعدات مءلية لهء ولوكءلة استقعلت السلطة الفلسطينية عتبرحءب شديد، قبرابر واشنطن عتقد
 ، التي لو تجددت لتبرمب والية أخبرى لذعلت وعجزت إن لم تصل إلى حد التصفية النهءئية.«غوث»

الفءتوبرة الفلسطينية شديدة التواضع قيءسًء عفواتيبر الدعم األميبركي الخءبرجي، وال ينظبر إليهء من زاوية 
عاض مء هو دون الحد األدنى عكثيبر من االحتيءجءت مءلية أو اقتصءدية صبرفة، فهي عءلكءد تفي ع

مع انخفءض « كوبرونء»الدائمة والاءجلة للسلطة، خصوصًء في هذا الوقت عءلذات الذي تضءفبرت فيه 
الدعم الخءبرجي، وتوقف ماظم مجءالت اإلنتءج على نحو غيبر مسعوق في سجل األزمءت 

 كل مبراحل وجودهء.االقتصءدية الفلسطينية منذ عدأت تجبرعة السلطة وععبر 
الدعم المءلي األميبركي ينظبر إليه على أنه مقدمة الستئنءف الاالقءت األميبركية الفلسطينية التي 
ياتعبرهء الفلسطينيون عءماًل مؤثبرًا يحد ولو نسعيًء من تغول حكومءت اليمين اإلسبرائيلي تجءههم 

ي، مء وضع الفلسطينيين أمءم حءلة استيطءنيًء، واعتاءدًا عن إمكءنيءت فتح المسءبر السيءسي التفءوض
ن عوتيبرة أقل إعالنًء  صاعة من االستفبراد اإلسبرائيلي عهم، الذي تاءظم في عهد تبرمب وتواصل وا 

 وأكثبر حذبرًا في عهد اإلدابرة الديمقبراطية الجديدة.
في  الفلسطينيون الذين برحعوا عءلدعم المءلي األميبركي وعفال تجبرعتهم مع اإلدابرات األميبركية جمياءً 

حقعة مء عاد أوسلو، تاودوا على التواضع في البرهءن على السيءسة األميبركية التي فشلت حتى اآلن 
في إعءدة المسءبر التفءوضي إلى الامل، إال أنهم من جهة أخبرى يدبركون أهمية االهتمءم األميبركي 

شجيع من الاودة عهم، مء يخفف كثيبرًا من الازلة المفبروضة على قضيتهم األسءسية، فهم يستمدون الت
األميبركية إلى تفضيل حل الدولتين الذي أوساته اإلدابرة السءعقة تجءهاًل وتنكياًل، وكذلك استئنءف دعم 

ليست مجبرد « األونبروا»لمء له من دالالت عءلغة األهمية على الصايد االستبراتيجي، فـ« األونبروا»
تحءفظ على عقء  قضية الالجئين  دعم الحتيءجءت حيءة الالجئين عقدبر مء هي وثيقة حقوق أسءسية

في صلب الحقوق الفلسطينية المؤيدة دوليًء والتي وصفهء الاءلم عغيبر القءعلة للتصبرف، وحين قبربر 
أي « األونبروا»تبرمب عءلتنسيق مع نتنيءهو حل القضية الفلسطينية عتصفيتهء كءن الهدف المبركزي هو 

خطط تنمية وتاويضءت في الطبريق إلى حل  الالجئين، وفق مقولة االستاءضة عن موازنءتهء ووضع
 سيءسي نهءئي يضع الفلسطينيين تحت سيطبرة إسبرائيلية أعدية ومطلقة من خالل خبرائط صفقة القبرن.

مء تقدمه أميبركء وغيبرهء من دعم مءدي أو سيءسي يضع عءقي مء يلزم على عءتق الفلسطينيين 
ك الفلسطينيون دفءعءت كءفية وال حتى معبربرات أنفسهم، ووفق هذه الماءدلة المنطقية والاملية ال يمل

ذا مء وضانء الحءلة الفلسطينية البراهنة تحت فحص موضوعي فإننء نجد  لتقصيبرهم في حق أنفسهم، وا 
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ثغبرات كعيبرة وحتى قءتلة تاتبري عنء هم الذاتي، والانوان األعبرز فيه هو االنقسءم الذي لم يجد حاًل 
التي تديبر الحيءة الفلسطينية من كل جوانعهء، وفي حءلة  حتى اآلن، وكذلك غيءب عمل المؤسسءت

كهذه تتكءثبر األخطء ، وتعتاد الحلول، وتتامق المآزق عحيث ال يجدي إنكءبرهء، أو سوق أسعءعهء 
 ومعبربراتهء.

محءولة فلسطينية تقبربر أخيبرًا اإلقدام عليهء لالهء تنفع في إيجءد المخءبرج من األزمءت وهي 
تشبرياية أواًل ثم البرئءسية ثم منظمة التحبريبر، وبرغم اإلجمءع الشاعي على أهميتهء االنتخءعءت الاءمة ال

وضبروبرتهء فإن شكوكًء واساة عءدت لتحيط عءلاملية المبرجوة، مء يوحي عقدبر من التبردد في مواصلتهء 
نجءزهء برغم التأكيدات البرسمية على المضي قدمًء فيهء.  وا 

تخءعءت الثءنية التي اتُّهموا فيهء عءلضغط على السلطة األميبركيون الذين انتعهوا إلى دبرس االن
برمي الكبرة في الملاب »إلجبرائهء، برغم عدم تأكدهم من فوزهء فيهء اتخذوا موقفًء موضوعيًء... 

فهم أصحءب القبرابر في هذا الشأن مع نصيحة ال تتخذ طءعع اإللزام أو االشتبراط « الفلسطيني
االعتبراف »االنتخءعءت الاءمة ملتزمين عموقف منظمة التحبريبر مفءدهء... أن يكون الالععون في حلعة 

 «.واالعتدال
األميبركيون عذلك ال يخفون برغعتهم في فوز ععءس؛ ولهذا وضاوا صوتهم في صندوقه عءلدعم المءلي 

 «.عاد أيءبر يدوب الثلج ويظهبر مء تحته»واستئنءف الاالقءت، فهل هذا وحده يكفي؟ 
 14/4/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 استراتيجية االحتالل تجاه حماس في الضّفة الغربية .39

 سءبري عبراعي
اعتقلت قّوات االحتالل، ليلة اليوم األّول من برمضءن، منّسق كتلة "القدس موعدنء"، الممثلة لحبركة 

ذ ُيَاّد  22حمءس في انتخءعءت المجلس التشبرياي الفلسطيني، المفتبرض إجبراؤهء في  أيءبر/ مءيو. وا 
ل ضبرعة مبرّكزة ضّد الكتلة، وهي ضبرعة متوقاة من الشخص نفسه الذي سعق له االعتقءل هذا االعتقء

في سجون االحتالل والسلطة الفلسطينية، ومن كتلته التي يستشابر أعضءؤهء المالحقة المستمبّرة، 
فإّنهء مؤّشبر على الظبروف التي تاءنيهء حبركة حمءس في الضّفة الغبرعية، والتاقيد الذي فبرضه وجود 

 طة فلسطينية في ظّل االحتالل.سل
تجبرعة التأثيبر في السلطة من داخلهء، ونسج تقءبرب وطني على أبرضية السلطة التي أّسستهء حبركة 

، عيد أّن تلك التجبرعة تابّرضت لحصءبر فوبرّي 2006فتح، عدأتهء حبركة حمءس في انتخءعءت الاءم 
د الفقبري لجهءز السلطة عشقيه المدني ومعءشبر، متاّدد الحلقءت، اعتدا  من حبركة فتح التي هي الامو 
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واألمني. ومن ثّم لم تكن السلطة جهءزًا محءيدًا يتقّعل اإلدابرة الجديدة، وال حبركة فتح كءنت في وابرد 
التخّلي عن مكتسعهء السلطوي، أو التخّلي عن صدابرة تمثيل الفلسطينيين للقّوة األكثبر جدّية وقدبرة في 

االحتالل وصواًل للنظءمين اإلقليمي والدولي، إال أّن االحتالل ظّل  منءفستهء، ثّم تتسع الحلقءت، من
الاءمل األّول األهّم في التحّكم عوقءئع التجبرعة ومآالتهء، كونه الحءكم األسءس ذا القّوة الطءئلة، في 

 سءحة الضّفة الغبرعّية كّلهء.
عمء يشّل القدبرة على  يمكن القول إّن تحّكم االحتالل شءمل، فهو قءدبر على الحصءبر االقتصءدي

التسييبر تمءمًء، كمء تؤكد على ذلك عءستمبرابر أزمة المقءّصة قبريعة الاهد عين السلطة واالحتالل، وعلى 
شّل الحبركة العشبرّية، عءلمنع من السفبر أو من التحبرك في الداخل، أو عءالعتقءل، وسالح االعتقءل 

، إال 2006ة الغبرعية، من عاد انتخءعءت الاءم هذا هو الذي لم يدع نءئعًء لحمءس وال وزيبرًا في الضفّ 
ذا كءنت حمالت االعتقءل التي حّفت  وأدخله السجن، عاضهم لفتبرات طويلة، على مبراحل متقّطاة. وا 

، قعيلهء وعادهء، ابرتعطت على نحو مء عأعمءل مقءِومة، لحمءس، في الضّفة 2006انتخءعءت الاءم 
دائبرة االستهداف المبرّكز طوال السنوات التي مبّرت، كءن الغبرعية وغّزة، فإّن جال نواب حمءس في 

 يتجءوز البراهن والسعب المعءشبر إلى مء هو أعمق، وألصق عءستبراتيجية ثءعتة لالحتالل.
استفءد االحتالل من االنقسءم الفلسطيني )النءجم جوهبرّيًء، عن البرفض الفالي والاملي لجهءز السلطة، 

التنظيمية لحمءس في الضّفة، عءستثمءبر مسءهمة السلطة الفلسطينية  لنتيجة االنتخءعءت( عتفكيك العنى
الكعيبرة في ذلك، وهي المسءهمة المتصلة عدوبرهء ووظيفتهء، والمتاّززة عءالنقسءم ومالعسءته وحيثيءته. 
أّمء وقد َأنجزت هذه الحملة المزدوجة ذاك التفكيك، فإّن االحتالل تجءوز الدوافع البراهنة في حمالته 

عقة على حمءس، إلى تكبريس واقع أمنّي استبراتيجي وسيءسي، يهدف إلى منع أّي قيءمة تنظيمية السء
 لحمءس في الضّفة الغبرعّية.

تقوم استبراتيجية االحتالل على جملة دعءئم. في الامق تنهض على برؤيته لموقع الضّفة الغبرعية من 
التي يمكن أن يشّكلهء الفلسطينيون االستبراتيجية األمنية الداخلية، أي من حيث األخطءبر األمنية 

فيهء، وهو مء يفّسبر حمالت االعتقءل الكعيبرة الليلية عال توّقف، وكذلك موقع الضّفة من االستبراتيجية 
األمنية في التصّدي للمخءطبر الخءبرجية، وموقاهء في الدعءية الصهيونية. وفي المجبريءت، تنهص 

 تبراكمة، عمء في ذلك التاءمل مع حبركة حمءس تحديدًا.تلك الدعءئم على خعبرة االحتالل الخءّصة والم
ينعغي التنعيه هنء إلى أّن قدبرة االحتالل على مبراكمة الخعبرة، أكعبر عكثيبر ممء لدى الفلسطينيين، 
النقطءع تجءبرب الفلسطينيين الكفءحية والتنظيمية، عينمء تتيح الدولة المتواصلة، عمء تملك من قّوة 

لدى الفلسطينيين انقطءعًء في الوعي التءبريخي، ال سيمء  ظخعبرته، عينمء نلحهءئلة، لالحتالل مبراكمة 
لدى السيءسيين منهم، جبّرا  انقطءع التجءبرب، دون أن تتصل عضوّيًء عمء يليهء، واالستثنء  الوحيد 
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الجءبري في ذلك هو قءعدة المقءومة في غّزة. فقد أتءح لهء االستقبرابر المبراكمة في القدبرات والخعبرات 
 لوعي عأدوات الادّو األمنية والاسكبرية ومحءولة التكّيف ماهء.وا

إّن تجبرعة قطءع غّزة، على مء تاءنيه، تدفع االحتالل لمنع تطويبر أّي حءلة وطنّية تتسم عءلوعي 
والمثءعبرة في الضّفة، ولو في أطبر المقءومة الشاعية والتاعئة الوطنية، عمانى يساى االحتالل لضمءن 

، وفبرض االستنزاف على سءحة الضّفة، حتى ال تتحول ولو في حدود دنيء، إلى عيئة استمبرابر التفّكك
مستقبّرة من النضءل المبرهق لالحتالل. وهنء تتحّفز ذاكبرة االحتالل القبريعة تجءه انتفءضة األقصى، 
التي مثلت أكعبر حءالت النضءل الملحمي المتحّدي لجميع مؤسسءت دولة االحتالل، وعنءهء السيءسية 

ألمنية واالجتمءعية واالقتصءدية. وفي حين كءنت الضّفة األكثبر قدبرة، عحكم التداخل مع االحتالل، وا
على إيذائه، كءنت غّزة األكثبر قدبرة على المبراكمة، الختالف برؤية االحتالل لكال الجغبرافيتين، فكيف 

 لو اجتمع االستقبرابر النسعّي مع التداخل في إعءدة تشكيل عنى المقءومة؟!
االحتالل أّن تحّفزه األمني، والذي تطّوبرت أدواته إلى حّد غيبر متصّوبر منذ انتفءضة األقصى  يدبرك

وحّتى هذه اللحظة، وحده الذي يشّل قدبرات حمءس التنظيمية، وعمء يغنيه عن جهود السلطة، وهو مء 
دبر على يجاله يمنع أّي مظهبر لنشءط حمءس، ولو في أّي مستوى من مجءالت عملهء. فطءلمء أّنه قء

خنق مستويءت الامل التنظيمي لحمءس في أعاءده الخءّصة والاءّمة، من حيث األسءس، فلمءذا يسمح 
عمستويءت كهذه، تتضخم في ظّل سمءحه، ثم تبرهقه تءليًء وهو يحءول خنقهء من جديد، أو منع 

س، عكل تطّوبرهء إلى عمل مقءوم مؤٍذ له؟! هنء يحبرص االحتالل على فبرض قءنونه الذي يحظبر حمء
 أجهزتهء وامتداداتهء وقطءعءت عملهء.

يحضبر االحتالل عكثءفة في االنتخءعءت التي تجبري في ظّل همينته األمنية والاسكبرية المطلقة. 
نمء مع تأسيس السلطة  وعطعياة الحءل، فإّن هذه الماضلة لم تنشأ مع هذه االنتخءعءت أو أمس، وا 

 المحتملةسيبر حمءس االنتخءعءت، أو التأثيبر على النتءئج هذه االستبراتيجية لدى االحتالل أهّم من تخ
لتلك االنتخءعءت، وهي في الغءية األدنى شّل حبركة حمءس تمءمًء، وفي الغءية األعلى تجبريف الوطنية 
الشاعية في الضّفة، لضمءن استقبرابر هذه المنطقة لصءلحه في إطءبر برؤيته االستبراتيجية. ومن ثّم فإّن 

ي تستهدف مبرشحي حمءس هذه المبّرة، ال سيمء الذين يتسمون عءلنشءط الظءهبر حمالت االعتقءل الت
أو يتمتاون عأدوابر حيوية، ومء يحيط هؤال  المبرشحين من عنى تنظيمية وشخصيءت فءعلة، تهدف 

 )أي حمالت االعتقءل( إلى منع استثمءبر حمءس لالنتخءعءت الستاءدة عءفيتهء التنظيمية ولو نسعّيًء.
يبر يحضبر االحتالل عكثءفة في االنتخءعءت التي تجبري في ظّل همينته األمنية في هذا التصو 

نمء  والاسكبرية المطلقة. وعطعياة الحءل، فإّن هذه الماضلة لم تنشأ مع هذه االنتخءعءت أو أمس، وا 
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مع تأسيس السلطة، فهي مالزمة لهء وشءبرطة لوجودهء، ممء يجال األسئلة المطبروحة على جميع 
 ينية اآلن ثقيلة جّدًا.القوى الفلسط

 13/4/2021، "21موقع "عربي 
 

 تغيير وظيفة السلطة للخروج من المأزق الفلسطيني .40
 محمد عءيش
االنتخءعءت الفلسطينية المنتظبر أن تجبري، ليست سوى محءولة لتصحيح خطأ سءعق عخطأ آخبر أكعبر 

ؤكد هذه الحقيقة، إذ ستؤدي منه، واألحداث التي شهدتهء السءحة الفلسطينية خالل األيءم المءضية ت
االنتخءعءت إلى مزيد من االنقسءم عداًل من إنهءئه، وعءلتءلي ستؤدي إلى تاقيد األزمة الفلسطينية، عداًل 

 من حلحلتهء، ولذلك وافق االحتالل على إجبرا  االنتخءعءت تحت حبراب دعءعءته.
قسءمءت، فوق انقسءمءتهء السءعقة، خالل األسءعيع القليلة المءضية، شهدت حبركة فتح انقسءمًء، عل ان

كمء أن الاالقة عين فتح وحمءس عءدت إلى التوتبر عاد الطاون التي تم تقديمهء عءلقوائم، فضاًل عن 
أن االحتالل كءن ومء يزال حءضبرًا عقوة في هذه االنتخءعءت، عءالعتقءالت والمضءيقءت التي ستضمن 

 مقءس اإلسبرائيلي.أن تنتهي هذه االنتخءعءت عنتءئج مفصلة على ال
والسؤال الذي لطءلمء بردده أنصءبر الاملية االنتخءعية ومؤيدوهء، سوا  من فتح أو حمءس هو: مء 
الحل؟ أو مء الامل؟ وهو مء ياني أن ثمة إجمءع وطني فلسطيني عءم على أن هنءك أزمة، وأن هذه 

عتبراف ضمني آخبر مفءده، األزمة يتوجب الوصول إلى حل لهء، واالعتبراف عهذه األزمة ينطوي على ا 
أن السلطة الفلسطينية كءنت فخًء نصعه اإلسبرائيليون وتوبرط فيه الفلسطينيون منذ تأسيسهء في عءم 

عموجب اتفءقءت أوسلو. الحل المثءلي لهذه األزمة هو اتخءذ قبرابر جبري  عحل السلطة  1994
الل، وذلك على قءعدة أن الفلسطينية عشكل نهءئي وكءمل، عمء يايد االشتعءك المعءشبر مع االحت

السلطة عبرمتهء كءنت مبرحلة انتقءلية ضمن مشبروع لعنء  الدولة الفلسطينية، وقد فشل هذا المشبروع ولم 
ياد من الممكن المضي قدمًء في هذا المسءبر، وذلك عسعب أن إسبرائيل قءمت عتغييبر الواقع الجغبرافي 

الحل المثءلي لألزمة الفلسطينية البراهنة، لكننء  والديمغبرافي، ولم تلتزم عمء تاهدت عه من قعل. ذلك هو
ناتبرف عأنه لم ياد حاًل واقايًء وال ممكنًء اليوم عاد أكثبر من برعع قبرن على قيءم السلطة، وعاد أن 
تحولت إلى جملة من المؤسسءت الامالقة، وجيش من الموظفين، ونظءم يديبر شؤون الفلسطينيين 

ة المطءف، أنه يتوجب العحث عن خيءبر آخبر عديل ُيشكل حاًل تحت االحتالل، وهو مء ياني في نهءي
 وسطًء عين حل السلطة وعقءئهء عصيغتهء الحءلية.
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تعدو األقبرب للواقاية واألكثبر إمكءنية « تغييبر وظيفة السلطة»ضمن الماطيءت البراهنة فإن فكبرة 
ًء، فقد سعق أن طبرحهء للتطعيق، وهذه الفكبرة ليست جديدة، لكنهء لم تأخذ حقهء من النقءش فلسطيني

المفكبر الفلسطيني الدكتوبر عزمي عشءبرة، وتوسع في شبرحهء، كمء طبرحهء وتعنءهء الحقًء برئيس المكتب 
السيءسي السءعق لحبركة حمءس خءلد مشال، الذي كءن على برأس حبركته عندمء قبربرت المشءبركة في 

ط حصيلة تنظيبر فكبري. ، مء ياني أنه يحمل خالصة تجبرعة وليس فق2006انتخءعءت السلطة عءم 
ُيمكن أن يكون المخبرج األنسب، إن لم يكن هو المخبرج الوحيد، من « تغييبر وظيفة السلطة»خيءبر 

األزمة البراهنة التي يمبر عهء الفلسطينيون، والتي تتمثل في جمود سيءسي شءمل على المستويءت كءفة 
نهء ععبر االنتخءعءت، عل إن مع انقسءم فصءئلي وجغبرافي مدمبر، وهذه األزمة ال يمكن التخلص م

االنتخءعءت المقعلة سوف تزيدهء تاقيدًا، عسعب أن االنقسءم سوف يتامق، وسوف ُتضءف له خالفءت 
فتح الداخلية، وظهوبر تيءبر جديد يقوده القيءدي المفصول من فتح محمد دحالن. فكبرة تغييبر وظيفة 

يؤدي إلى تقليص الفوائد التي يجنيهء  السلطة يجب أن تتم عءلتوافق عين الفصءئل الفلسطينية، عمء
االحتالل من وجود السلطة، وفي الوقت نفسه، اإلعقء  على الخدمءت التي تقدمهء للسكءن، وعءلتوازي 
مع السلطة، يتوجب التوافق على إصالح منظمة التحبريبر، وضم حبركتي حمءس والجهءد اإلسالمي 

لوطني الفلسطيني، الذي هو الجهءز األعلى في إليهء وتفايل دوبرهء، ومن ثم إعءدة تشكيل المجلس ا
 المنظمة، عمء ياني في نهءية المطءف إعءدة تشكيل المشهد السيءسي الفلسطيني عبرمته.

الشاب الفلسطيني يحتءج إلى تغييبر وظيفة السلطة، وا عءدة تشكيل منظمة التحبريبر، وتفايل دوبرهء 
ب الفلسطيني إنمء هو تحت االحتالل، كحبركة تحبربر وطني، ومن ثم إعءدة التأكيد على أن الشا

وعلى إسبرائيل أن تتحمل أععء  احتاللهء ألبرضنء وشاعنء، أمء االنتخءعءت في ظل الوضع الحءلي فهي 
ليست سوى عملية إلهء  ععثية لشاب يايش تحت االحتالل، ولن تؤدي مطلقًء إلى إنهء  االنقسءم 

 الداخلي.
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