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 اليوميات الفلسطينية
 2021 أبريل/ نيسان

 1/4/2021 ،الخميس

 األناضول: "ُنرّحب  وكالة معفي حوار  ،إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال
من التفاهمات بينهما، وبين الدول العربية واإلسالمية  بالتقارب التركي المصري، ونعتقد أن مزيدا  

وجدد هنية التحذير من خطورة "التطبيع"  فلسطين، وعلى الدول العربية".علينا في  ستنعكس إيجابيا  
وفي موضوع آخر، أكد هنية، أن حركته "ملتزمة" بتشكيل حكومة  ."إسرائيل"بين الدول العربية و

 22/5/2021.1مقررة في  التي كانتفي االنتخابات التشريعية  "توافق وطني"، حتى وإن سّجلت فوزا  

  انتهاء فترة الترشح النتخابات المجلس التشريعي، والتي  الفلسطينيةتخابات المركزية لجنة االنأعلنت
أن المجموع الكلي  ،في بيان صحفي ،وأوضحت اللجنة .31/3/2021-20 خالل الفترة استمرت

 2.قائمة 36لطلبات الترشح المستلمة بلغ 

  ّتداعيات جائحة كورونا بقيمة اتفاقية مشروع دعم البلديات لمواجهة  الفلسطينيةحكومة العت وق
 وإقراضمن خالل صندوق تطوير  ،بدعم من فرنسا وألمانيا والبنك الدولي ،مليون دوالر 52

حو نشكل تُ بلدية،  158هذه المنحة ستستفيد منها  إن اشتيةمحمد  وقال رئيس الوزراء البلديات.
 3.هاداخلعمل آالف فرصة  10حو ن وفروست ،أراضي السلطة الفلسطينية سكانمن  70%

  خالل لقاء وقال ناصر القدوة ما سماه "اإلسالم السياسي"، المفصول من حركة فتحانتقد القيادي ،
"كلنا، كل األطراف )الفتحاوية( الموجودة لديها مشاكل مع  :الفرنسية 24متلفز مع قناة فرانس 

 4اإلسالم السياسي بشكل عام أو اإلسالمية السياسية".

 في أول تعليق واضح ، مركزية لحركة فتح جبريل الرجوب مخاطبا  الفتحاويينقال عضو اللجنة ال
حركتكم موحدة وال ": فتح التحالفات التي قام بها قياديون حاليون وسابقون في حركة ومباشر ضدّ 

وجود "في تلميح إلى تحالف مروان البرغوثي مع ناصر القدوة:  الرجوب، . وأضاف"تلتفتوا للمرتدين
 5."ا أو هناك أمر طبيعي، وفي زمن سيدنا محمد كان هناك مرتدون المرتدين هن

 رشحيها في قائمة حركة فتح، أعلنت جبهة النضال الشعبي عدم قبولها لـ"المكانة غير الالئقة" لم
: "لم تستكمل الجبهة مشاركتها في اللحظات األخيرة؛ لعدم قبولها بالمكانة غير هال في بيان ،وقالت

وإرثها النضالي في القائمة، والذي ال ينسجم مع حجم ووزن الجبهة وتاريخها الالئقة لمرشحيها 
 6الطويل والعريق".

  إن "المسجد األقصى المبارك  صالح،رائد ، محامي الشيخ خالد زبارقةالمختص بشؤون القدس قال
 ُيسرق من بين أيدينا في وضح النهار، واألردن المسؤول عن حمايته من انتهاكات االحتالل ال

القيادات السياسية واألكاديمية والشعبية والشبابية، التي قال إنها زبارقة كما حّمل  يحرك ساكنا ".
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رأسها في التراب وكأنها ال ترى أو ال تريد أن تشاهد المأساة، وأصبحت عاجزة  "أصبحت تدّس 
 7حتى عن االستنكار".

 معتقلين في تهريب النطف من آباء  عدد األطفال المولودين نتيجةإن نادي األسير الفلسطيني  قال
 8طفال . 96لغ ية بسرائيلالسجون اإل

 إن بالدها ال يمكن أن تلغي قرارها بفتح سفارة  ميليزا هاراديناي ستوبال قالت وزيرة خارجية كوسوفو
على سؤال حول الضغوط  ا  ورد بحسب القناة العبرية السابعة.، في مدينة القدس "إسرائيل"تمثلها لدى 

"أعتقد  :مارستها تركيا على الحكومة الجديدة في كوسوفو إلعادة النظر في هذا المخطط، قالتالتي 
 9قضية انتهت بالفعل، والمخطط نفذ كما أعلن عنه". إسرائيلأن موضوع سفارتنا في 

  ؛توقيع اتفاقيتي تعاون  ،عبر تويترجوفرين أعلن رئيس بعثة تل أبيب الدبلوماسية لدى الرباط ديفيد 
متخصصة بمجال ال يةسرائيلاإل IBEO شركة آي بي إي أوالكونفدرالية المغربية للمقاوالت و بين 

بجامعة تل  اإلدارةوكلية  المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في الدار البيضاء وبين ،التكنولوجيا
واب والثانية ستفتح األب ،األولى سترفع وتيرة العجلة االقتصادية على أن جوفرين وشدد أبيب.

 10للطلبة من أجل تعليم أفضل وفرص عمل أقوى.

 2/4/2021 ،الجمعة

  اإلسالم السياسي"حول ما سماه  إن تصريحات ناصر القدوة لها، في بيان ،حماسقالت حركة" 
أمريكية الهادفة إلى -خطيئة سياسية وطنية، وتأتي منسجمة تماما  مع المواقف والقرارات الصهيو

 11النقسام.تمزيق شعبنا وإطالة أمد ا

  أن االحتالل هدم  له، في تقرير (،أوتشا) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةأفاد
، ما أدى إلى تهجير 29/3/2021-16 خالل الفترة منزال  في الضفة الغربية والقدس المحتلة 26

نحو اعتقلت قوات االحتالل قال التقرير إن و . طفال   15شخصا ، بينهم  125وإلحاق الضرر بنحو 
 12.، خالل الفترة ذاتهاأطفال 5 فلسطينيا ، بينهم 115

  إنه ال شبكة سي أن أن معقال األمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في مقابلة ،
، مؤكدا  أن األمر "يعتمد إلى "إسرائيل"يعرف ما إن كانت هناك صفقة تطبيع وشيكة بين المملكة و

داخل  إسرائيلالسعودي أن "تطبيع مكانة األمير عملية السالم". وأضاف  كبير على التقدم في حدّ 
ومن  ا  واجتماعي ا  للغاية، اقتصادي ا  . وسيكون مفيد..المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل

 13منظور أمني".
 ذيا  قال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن، في بيان له، إن الرئيس جو بايدن ألغى أمرا  تنفي

لدونالد ترامب، فرض فيه عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. كما أنه رفع القيود التي 
، في اتصال هاتفي مع بلينكندعا و . كان ترامب قد فرضها على تأشيرات بعض مسؤولي المحكمة
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 ،واالزدهار ،واألمن ،الحريةفي  "المساواة "إلى ضمان  "إسرائيل" غابي أشكنازي،ي سرائيلاإلنظيره 
أكد "أن بلينكن  ةياألمريك لخارجيةلبيان  وأضاف يين.سرائيلبين الفلسطينيين واإلقراطية و والديم

تعزيز جميع جوانب الشراكة "، والتزامه "وأمنها سرائيلمجددا  دعم الواليات المتحدة الحازم إل
 14."يةسرائيلاإل -ية مريكاأل

 3/4/2021 ،السبت

  ترشح أنها قبلت جميع القوائم التي تقدمت بطلبات  المركزية الفلسطينيةاالنتخابات أعلنت لجنة
 36.15عددها البالغ و  ،2021مايو  /أيارالمقررة في  النتخابات المجلس التشريعي

 تأجيل االنتخابات، والتذّرع بعدم  محمد نّزال إن حركته ضدّ  ل نائب رئيس حركة حماس في الخارجقا
 "ينبغي أن يكون هناك حوار للبحث عن البدائل المناسبة إلجراء االنتخاباتإجرائها في القدس، وأكد أنه 

 16في القدس، بما يؤّكد مركزيتها وأهميتها وقداستها لدى الفلسطينيين، وبما ال يعّطل االنتخابات".

  إن األولوية في هذا الوقت هي لمقاومة  ،األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالةقال
االنتخابات  ا  ل، وليس لالنتخابات، وال للتنافس والتدافع على السلطة بوجود المحتل، واصفاالحتال

ضمن برنامج يضمن االعتراف باالحتالل وشرعيته على أرض فلسطين بـ"التحول الخطير الذي 
أن االنتخابات اليوم هي تجديد النخالة  أىالضفة الغربية والقدس". ور  يعطي شرعية لالحتالل بضمّ 

 17.ا التاريخي في فلسطين"شرعية "أوسلو"، ولشرعية سلطة "تنازلت عن حقنل
 4/4/2021 ،األحد

  100ذاهبة لالنتخابات بنسبة "قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إن حركته% ،
ال انتخابات من دون القدس، ولن " قائال : . وأضاف"وال توجد قوة على األرض ستمنع إجراءها

ه الشيخ بأن الحوار مستمر ومتواصل مع مروان . ونوّ "طالقا  بإجراء االنتخابات دون القدسنسمح إ
والذهاب إلى االنتخابات في قائمة  ،أجل الحفاظ على وحدة الحركة وتماسكها"البرغوثي، من 

د إزاء مشاركة مدينة الفصائل الفلسطينية بصدد صياغة موقف موحّ  أنشار الشيخ إلى وأ ."واحدة
 18س المحتلة في االنتخابات القادمة.القد

  قدس  وكالة الخارج رأفت مرة، في حديث معفي أكد رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة حماس
، على استعداد حماس للحوار مع مختلف المستويات الوزارية والحكومية السعودية من أجل برس

 ملف االعتقاالت، حرصا   إلى طيّ اإلفراج عن المعتقلين، ودعا في الوقت ذاته السلطات السعودية 
 19على استمرار العالقة مع الفلسطينيين بشكل عام، وحماس على وجه التحديد.

 ونقلت صحيفة  ."داخليشأن "ن ما يحدث في األردن إ بني جانتس يسرائيلالدفاع اإل وزير قال
ومطالبة األمير  ،سابقين أردنيين عن اعتقال مسؤولينتعليقا   القول جانتسية عن سرائيلاإل هآرتس

هذا شأن داخلي ": ألردنحمزة بن الحسين بأن يكف عن تصرفات تستهدف "أمن واستقرار" ا



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

  4 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

وشدد الوزير على أنه يتعين على  ."أردني. األردن بلد سالم وجار لنا، وله أهمية استراتيجية كبرى 
 20عاما . 30 نحوأن تفعل ما بوسعها للحفاظ على تحالفها القائم مع األردن منذ  "إسرائيل"
  ّوحتى نهاية 2021، منذ بداية فلسطينيا   طفال   230 لـ "إسرائيل"ق نادي األسير الفلسطيني اعتقال وث 

 2021.21 مارس /آذار
 قال وزير الخارجية األذربيجاني جيحون بيراموف Jeyhun Bayramov  إن بالده مستعدة للعمل من

يوم" تحدث ال إسرائيلمع صحيفة "في مقابلة  فوقال بيرامو  وإيران. "إسرائيل"أجل جسر الهوة بين 
للمساعدة في  ا  نحن مستعدون دائم" :فيها عن العالقة التي وصفها بـ"التاريخية" بين بالده وتل أبيب

 22تعزيز األمن والتعاون على الصعيدين اإلقليمي والعالمي".
 5/4/2021 ،اإلثنين

 قوائم االنتخابية، أيدت محكمة في أول حكم قضائي على رفض مرشح من المشاركين في ال
االنتخابات قرار لجنة االنتخابات المركزية برفض اعتماد طلب األسير في سجون االحتالل حسن 

 ، التابعة لحركة حماس، لعدم وجود اسم له في السجل االنتخابي."القدس موعدنا"سالمة في قائمة 
 حماس وأعلنت به حماس. جاء ذلك عندما رفضت لجنة االنتخابات االعتراض الذي تقدمت

، علما  بأنه معتقل لدى رقراال إنها تلقت بأسف بالغ ،وقالت في تصريح صحفي ،القرار هانااستهج
 23االحتالل الصهيوني منذ ربع قرن من الزمان.

  ،في  ة،حذر مأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضرورة مشاركة أبناء القدس باالنتخابات المقبلة
محاوالت بعض القوى جعل قضية رفض االحتالل لمشاركة المقدسيين في هذه  من ،الوقت نفسه

 24االنتخابات شماعة  إللغاء االنتخابات.

 سلطتها على  باستخدام" يةسرائيلالنيابة العامة اإل ية بنيامين نتنياهوسرائيلاتهم رئيس الحكومة اإل
حكم، وذلك بعد ساعات من بدء نحو غير مقبول"، وادعى أنها كانت تحاول االنقالب على نظام ال

 25.ن محاكمته بقضايا فسادمرحلة اإلثبات م
 في في بلدة بني نعيم  ،1946 سنةالمولود  ،الشاعر عز الدين مناصرة نعت وزارة الثقافة الفلسطينية

 26.متأثرا  بإصابته بفيروس كورونا ،انالذي توفي في العاصمة األردنية عمّ  ،الخليل

  ستية التابعة لمجموعة االتحاد للطيران يشركة الشحن والخدمات اللوج ،"االتحاد للشحن"أعلنت
، كوكيل المبيعات يةسرائيلاإل Rom Top Aviation توب أفييشن روم، عن اختيار شركة اإلماراتية

 27."إسرائيل"العامة لها في 
 6/4/2021 ،الثالثاء

 الحتالل النار عليهما بعد إطالق جيش ا ،استشهد شاب فلسطيني وأصيبت زوجته بجراح خطيرة
 28وهما داخل مركبتهما.
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  في  ،وقال ريفلين .ومة المقبلةبنيامين نتنياهو تشكيل الحك ي رؤوفين ريفلينسرائيلالرئيس اإلكّلف
"اتخذت قراري بناء على التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتنياهو في  :تصريح متلفز

سموا نتنياهو في حين  نائبا   52ي أن "سرائيلاإلوجاء في بيان مكتب الرئيس  تشكيل الحكومة".
 29آخرون عضو الكنيست يائير البيد". 45سمى 

  أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى، الشيخ محمد حسين، أن ال
ن وشدد المفتي حسين على أ .وانتخابا   ،وترشيحا   ،القدس المحتلة ترشحا   مدينةانتخابات بدون 

رفض ي، ويجب أن وفلسطينيا   ووطنيا   سبب كان، مرفوض دينيا   ألياستثناء القدس من االنتخابات 
 30.ودوليا   وإسالميا   عربيا  

 الكشف األولي للقوائم المرشحة لالنتخابات التشريعية  الفلسطينية أعلنت لجنة االنتخابات المركزية
زامن مع فتح باب االعتراض على أي قائمة قائمة انتخابية، وذلك بالت 36 عددها، والبالغ 2021

؛ منها 36وأضافت أنها قبلت ترشح جميع القوائم التي تقدمت بطلبات للترشح وعددها  أو مرشح.
مرشحا ، من  1,389قائمة مستقلة، فيما بلغ عدد المرشحين في جميع القوائم  29قوائم حزبية و 7

 31رشحين.من المجموع الكلي للم %29بنسبة  نساء، 405بينهم 

  ا  تقرر إنشاء إدارة جديدة خاصة بالمعابر بالسفارة، سعي"بالقاهرة، إنه  فلسطينقالت سفارة دولة 
  32."وتنظيم حركة المسافرين ،والتخفيف عن المواطنين وخدمتهم ،نحو التيسير على أبناء شعبنا

  الصادر  "لإسرائيقانون مقاطعة "السوداني مشروع قانون ألغى بموجبه  الوزراءأجاز مجلس
قال مجلس الوزراء عقب اجتماعه، إنه جدد في الوقت ذاته، و  ، وثالثة قوانين أخرى.1958سنة 

 33."الدولتين حلّ "تأكيد موقف السودان الثابت تجاه فلسطين المستند إلى 
  إلى تل أبيب، على متن الرحلة األولى  خاجة محمد محمود آل "إسرائيل"سفير اإلمارات لدى وصل

بلوماسيا  واقتصاديا  رفيعا ، يرحلة على متنها وفدا  دالوحملت  من أبو ظبي. "تحاد للطيراناال" لشركة
 34بهدف تطوير التعاون وتعزيز السياحة بين البلدين.

 7/4/2021 ،األربعاء

  يسر الواليات المتحدة أن تعلن أننا،  له، أنهفي بيان  ،أنتوني بلينكنوزير الخارجية األمريكي أعلن"
مع الكونجرس، نخطط الستئناف المساعدات االقتصادية والتنموية واإلنسانية للشعب بالعمل 

 ،مليون دوالر 235ن واشنطن تعتزم تقديم مساعدات للفلسطينيين بقيمة إبلينكن وقال  الفلسطيني".
دوالر من المساعدات  مليون  75و ،مليون دوالر من المساعدات اإلنسانية لوكالة األونروا 150 بينها

ماليين دوالر لبرامج بناء السالم من  10القتصادية واإلنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وا
من المساعدة  إلى أن جزءا   بلينكن وأشار .آيد( سأ )يو ية للتنمية الدوليةمريكخالل الوكالة األ

  35القدس.شرقي سيدعم شبكة مستشفيات 
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  ية إلى السلطة الفلسطينية مريكاعدات عربية أو أإنه لم تصل أي مس اشتية محمدقال رئيس الوزراء
  36.ة الجديدة يصل إلى مليار دوالر، وأضاف أن العجز في الموازن2020خالل سنة 

 سها عاستشهدت المسنة الفلسطينية شفيقة أبو عقيل، من بلدة السموع جنوب مدينة الخليل، جراء د
 37.من قبل مستوطن يهودي متطرف عمدا  

 لن تكون ملزمة باتفاق نووي بين القوى  "إسرائيل"أن  سرائيلي بنيامين نتنياهواإل أعلن رئيس الوزراء
متحف ياد وأضاف في  إذا كان هذا االتفاق يمّكن األخيرة من تطوير أسلحة نووية. ،الكبرى وإيران

هناك شيء واحد ُنرغم عليه، هو منع أولئك الذين يسعون إلبادتنا من ": Yad Vashemفاشيم 
 38."طتهمالمضي بخ

  بحقّ  إداريا   قرارا   280 تصدر ألدراسات األسرى أن محاكم االحتالل العسكرية  فلسطينقال مركز 
 2021.39سنة خالل الربع األول من األسرى الفلسطينيين 

  تي بي أس اتفاقية تعاون مع وكالة (وام)وقعت وكالة أنباء اإلمارات TPS ية، بهدف سرائيلاإل
ووفقا  لالتفاقية، يقوم الطرفان بتبادل المحتوى اإلخباري  .الجانبين نبيتعزيز التعاون المشترك 

المكتوب والمرئي باللغة اإلنجليزية، وبأي لغات أخرى يتفقان عليها، وذلك بشكل مجاني، 
 40وباستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة لديهما.

  أمنستي(  العفو الدوليةاتهم تقرير لمنظمة(Amnesty International ي باستخدام سرائيلاالحتالل اإل
، شملت عمليات تعذيب أطفال 1967سنة  الفلسطينيين في األرض المحتلة القوة المفرطة ضدّ 

 وعمليات هدم واسعة ونقل قسري للمواطنين، ناهيك عن سياسة التمييز المجحف بحقّ 
 41الفلسطينيين، وعمليات القتل واالعتقال.

 ن القائمة العربية المشتركة، التصريحات التي أطلقها عضو الكنيست ع ،هاجم أحمد الطيبي
أرض ـ"ن يعترفون بيبأن المسلم Shmuel Eliyahu لياهوإالحاخام األكبر لمدينة صفد شموئيل 

العبرية، لن يعترف  103في تصريحات إلذاعة  ،وقال الطيبي ."إسرائيلأنها ملك لشعب  إسرائيل
 42مثل هذا الشيء".ب، ولن يقوم مسلم واحد ائيلإسر ملك لشعب  إسرائيلأرض "المسلمون بأن 

 8/4/2021 ،الخميس

  أي قائمة مترشحة النتخابات  وقائمة القدس موعدنا أنها لم تقدم أي طعن ضدّ  حماسأكدت حركة
 43المجلس التشريعي الفلسطيني.

 رفض التعاون مع محكمة الهاي لجرائم الحرب، وأبلغتها في رسالة يةسرائيلقررت الحكومة اإل 
نها ليست مخولة بالتحقيق أ، فاتو بنسودة امة في المحكمة الجنائية الدوليةموجهة إلى المدعية الع

، أو في مشاريع 2014 صيفلها، خالل الحرب مع غزة  "إسرائيل"في جرائم حرب تشتبه بارتكاب 
 44استيطان، وتؤكد لها أنها لن تتعاون معها.
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 ية وقطعة أرض، في الحارة الوسطى في بلدة على ثالث بنايات سكن استولى مستوطنون يهود
أن عدد  في القدس وأوضح مركز معلومات وادي حلوة .المباركالمسجد األقصى  جنوبي ،سلوان

بؤرة وقطعة أرض،  12البؤر االستيطانية في حي "بطن الهوى" في سلوان ارتفع اليوم إلى 
 45.ةللمستوطنين خالل األعوام الماضيومعظمها بنايات سكنية سربت 

 9/4/2021 ،الجمعة

  خالل محادثة هاتفية مع  قولهي غابي أشكنازي سرائيلعن وزير الخارجية اإل العبري  واالنقل موقع
 ال تضع عقبات أمام إجراء االنتخابات التشريعية "إسرائيل"إن  ،أنتوني بلينكن يمريكنظيره األ

إلى  خلي في حركة فتح سيؤديقلقة من أن االنقسام الدا "إسرائيل"، لكنه قال إن الفلسطينية
 46محمود عباس، ويمهد الطريق أمام فوز حماس. إضعاف حزب الرئيس الفلسطيني

 ية أنها ستسمح لألسرى الفلسطينيين، بمناسبة شهر رمضان، سرائيلأعلنت سلطات السجون اإل
سرى الغزيين استثناء األ كما تمّ  بإجراء مكالمٍة هاتفيٍة واحدة مدتها خمس دقائق فقط مع عائالتهم.

حركة حماس من هذا القرار، حيث منعت سلطات السجون بقرار الحكومة  إلىالمصنفين كمنتسبين 
 47من استقبال الزيارات العائلية. هؤالءية في السابق سرائيلاإل

 إّنه وّثق استشهاد في تقرير له ي والفلسطيني،سرائيلقال مركز القدس لدراسات الشأن اإل ،
 2021.48 سنةأسيرين، وآخر من ذوي االحتياجات الخاصة، منذ مطلع  ، بينهما  فلسطيني 18

  أطلق أهالي سلوان في القدس المحتلة وثيقة شرف تعاهدوا فيها على مقاطعة من سربوا وباعوا
وجاء في الوثيقة: "لكل خائن باع بيته وأرضه ألعداء الملة؛ عدم  وأراضيهم لالحتالل. بيوتهم

 49نائز، وعدم الدفن في مقابر المسلمين".الغسل والتكفين والسير بالج
  العام للعالقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، إن بيع  المفوضقال

وأكد  خيانة وطنية يجب محاسبة مرتكبيها. د  يعي سرائيلالعقارات واألراضي وتسريبها لالحتالل اإل
طنية إلفشال كافة الصفقات المشبوهة، والتحقيق في "أن القيادة وحركة فتح تبذالن كافة الجهود الو 

 األمالك، واستعادة كافة ووطنيا   عمليات التسريب والبيع ومحاكمة الفاعلين، وتجريمهم قانونيا  
 50بكافة الوسائل الممكنة والمشروعة". ،لالحتالل المسربة

 2021 بداية سنة منذ ةيهدفا  في سور  29ضربت  "إسرائيل"بأن  فاد المرصد السوري لحقوق اإلنسانأ، 
إلى أن دمشق النظر من الموالين إليران، الفتا   50عنصرا  مسلحا ، بينهم  72ما أسفر عن مقتل 

 51.(2021)أي منذ بداية سنة  يوم الماضية 100 تعرضت لخمس غارات خالل الـ

 10/4/2021 ،السبت

  نطنز"أعلنت إيران تعرض منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم Natanz" جديد، أدى  "هجوم"، إلى
ودور  "هجوم إلكتروني"ية إلى إسرائيلوأشارت مصادر غربية و  ،إلى تعطيل شبكة الكهرباء فيها
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 Atomic Energy ي. وقال رئيس الوكالة اإليرانية للطاقة الذريةسرائيللموساد اإلمحتمل ل

Organization of Iran (AEOI) علي أكبر صالحي Ali Akbar Salehi، إن الحادث  له، في بيان
 52."إرهابي"، كان نتيجة عمل 2020يوليو  /تموزفي نطنز، الثاني منذ 

 إلى التخّلي عن كافة اإلجراءات التي  ،، جميع األطرافلها دعت وزارة الخارجية الروسية في بيان
رفين يمكن أن تقّوض إجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية بنجاح، أو تؤجل احتمال عودة الط

 53ي إلى طاولة المفاوضات.سرائيلالفلسطيني واإل
 الجديدقراطي الكندي و صّوت الحزب الديم New Democratic Party لصالح مشروع قرار يطالب ،

ية غير الشرعية وحظر سرائيلات اإلمستعمر بتعديل لوائح سياساته لتشمل الدعوة لمقاطعة منتجات ال
 54".إسرائيلتجارة األسلحة مع "

 11/4/2021 ،األحد

  إن اإلدارة  ،عزام األحمد التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح اللجنتينقال عضو
، مؤكدا  أن واشنطن لم تعترض على خطة "بدأت االنتقال من مرحلة األقوال إلى األفعال"ية مريكاأل

 55.السالم التي قدمها الرئيس محمود عباس، القائمة على إطالق مؤتمر سالم دولي

  اعتراضا  قدمت إليها خالل فترة االعتراض  231أعلنت لجنة االنتخابات المركزية أنها نظرت في
وأكدت اللجنة أنها قامت بدراسة جميع  .2021لعضوية المجلس التشريعي  والمرشحينعلى القوائم 

يها، اعتراضات من قبل مقدم 4سحب  اعتراضا  منها، فيما تمّ  226 هذه االعتراضات، وقررت ردّ 
مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية  بينما قبلت اعتراضا  واحدا  فقط ضدّ 

 56.يةسرائيلاإل

 ي لويد أوستن مريكقال وزير الدفاع األLloyd Austin  إن الواليات المتحدة ملتزمة بضمان التفوق
ي سرائيلمع نظيره اإلفي مؤتمر صحفي  ،أوستن وأضاف والحفاظ على أمنها. "،إسرائيلـ"العسكري ل

هذه الشراكة بأنها مهمة  للواليات المتحدة، واصفا   استراتيجيشريك  "إسرائيل"أن  ،في تل أبيب
 ،ي على توسيع نطاق قضايا الدفاعسرائيلوأوضح أنه اتفق مع نظيره اإل لالستقرار في المنطقة.

المنطقة، إلى جانب دعم  على المدى البعيد وتحديات االستقرار في "إسرائيل"لتشمل ضمان أمن 
 57عالقاتها مع الدول العربية والمسلمة. "إسرائيل"الواليات المتحدة لتطبيع 

 ات مستعمر دم لها بشأن شراء أراٍض في على المقترح الذي قُ  ت إدارة الصندوق القومي اليهوديصادق
ات مستعمر ن الات وبؤر استيطانية معزولة عمستعمر تلك المقامة عليها  خصوصا  و الغربية،  الضفة

 58مليون دوالر. 38الكبرى. وأفادت صحيفة هآرتس بأن الصندوق رصد ميزانية لذلك بقيمة 
  ّإلى إيران من "أي خطوات غير  ا  تحذير الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي في ركان هيئة األرئيس  هوج

في  ،نتنياهو بنيامين وقال أن جيشه على أهبة االستعداد ألي سيناريو.كوخافي محسوبة"، وأكد 
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مكافحة إيران وأتباعها ومكافحة برنامجها النووي والتسّلح ، إن ال للموساد وجهاز الشاباك والجيشاحتف
 59".ا  مهمة كبيرة وضخمة، والوضع القائم اليوم ال يعني أنه سيحدث غد ،مهّمة ضخمة"هي 
 12/4/2021 ،اإلثنين

 القدس شماال  شرقي الرامي إلى ربط  ية حقيقة المخططسرائيلكشفت لجنة التنظيم والبناء اإل
وأعلنت  ، عند عرض المشروع.5/8/2018نفق واحد، كما أُعلن سابقا  في  بدلأنفاق جديدة  بأربعة

أنفاق في  4" تحت اسم مشروع إقامة 101-036240 0لية محلية رقم "كطة هيياللجنة إيداع خر 
ولربط شبكة الطرق  –مال القدسة التلة الفرنسية لفصل مستوى حركة مواصالت شمستعمر مفرق 

ات الغور، مستعمر القدس شرقا ، باتجاه شرقي ب "القدس الغربية" -تل أبيب 443بين الشارع االلتفافي 
 1.60ضمن خطة توسيع الشارع رقم 

   للحركة في الخارج،  انتخب مجلس شورى حركة حماس في منطقة الخارج خالد مشعل رئيسا
 61له. نائبا   مرزوق وموسى أبو 

 ية بنيامين نتنياهو في سرائيل، خالل لقائه رئيس الحكومة اإلي لويد أوستنمريكد وزير الدفاع األجد
قال و  وتفوقها العسكري في المنطقة. "،إسرائيل"تعّهد الواليات المتحدة بضمان أمن  ،"إسرائيل"

 62.نووي نتنياهو إن حكومته لن تسمح إليران بامتالك سالح 
 على طلب األردن الحصول على إمدادات إضافية من المياه، بعد  يةسرائيلوافقت السلطات اإل

ية بنيامين نتنياهو، بحسب ما جاء في تقرير لموقع واال سرائيلمماطلة طويلة من رئيس الحكومة اإل
 63.يسرائيلاإل العبري 

  يشكلون قرابة  ،مليون يهودي 6.894مليون نسمة، بينهم  9.327 "إسرائيل"بلغ عدد السكان في
أن هذا المعطى يشمل  ، علما  %21يشكلون ما نسبته نحو  ،مليون  1.966بينما عدد العرب ، 74%

يشكلون ما  ألفا   467وهناك  الفلسطينيين في القدس المحتلة والسوريين في هضبة الجوالن المحتلة.
يوصفون بآخرين، وهم من المهاجرين الجدد من دول االتحاد السوفييتي السابق وليسوا  %5نسبته 

 64.دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، بحسب بيانات صادرة عن هودا  ي
  واإلمارات. "إسرائيل"بدأت قوات جوية من دول مختلفة، مناورة جوية ستستمر عدة أيام بمشاركة 

أيام بمشاركة سالحي  10، فإن المناورة الجوية ستستمر اإلسرائيلية العبريةالعامة  اإلذاعةوبحسب 
 65ي واإلماراتي، وذلك في أول مشاركة علنية.لسرائيالجو اإل

 أنه وّقع مرسوم تعديل ترسيم  ميشال نجار أعلن وزير األشغال في حكومة تصريف األعمال اللبنانية
الحدود البحرية الجنوبية للبنان، وأحاله إلى حكومة تصريف األعمال العتماده، في حين توعدت 

ن المرسوم يوسع المنطقة االقتصادية الخالصة )جنوبي البالد( إلى أالنظر ولفت نجار  .بالردّ  "إسرائيل"
 2.66كم 2,300نحو  "إسرائيل"في البحر. وبذلك تصبح المساحة المتنازع عليها مع  2كم 1,430 بـ



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

 10 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

 13/4/2021 ،الثالثاء

 ي مكبرات الصوت في المسجد األقصى المبارك، أول أيام شهر سرائيلعطّلت سلطات االحتالل اإل
المآذن خالل صالتي العشاء والتراويح، وذلك لمنع "التشويش على  لعطمر الذي رمضان، األ

 67".إسرائيلقتلى معارك "مراسم إحياء ذكرى 
  ية للوكالة لن مريكإن استئناف المساعدات األ ونروا فيليب الزارينياألالمفوض العام لـوكالة قال

 68ي.مريكمليون دوالر أ 150مالي بنحو األزمة المالية التي تعاني منها حيث يقدر العجز ال يحلّ 
  على أن حركته ملتزمة بمواصلة النضال من  رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوارأكد

جاء ذلك خالل زيارته وقيادة حركته لمنزل  ي.سرائيلأجل تحرير األسرى من سجون االحتالل اإل
 69بالعمل على تحريره. ا  األسير حسن سالمة، متعهد

 م، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسالم القدس، إلنشاء مركز إعالمي مانويل مسلّ  دعا األب
يكون قادرا  على مواجهة االفتراءات التي تواجهها الحركة من وسائل  ،مسيحي في حركة حماس

م أن المسيحيين في القطاع يعيشون حياة آمنة، وتشاركهم حماس وأوضح األب مسلّ  اإلعالم.
  70في وطن واحد. واحدا   أحزانهم؛ لكونهم شعبا  أفراحهم و 

 قال البيت األبيض إن مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان Jake Sullivan  ،جدد التأكيد
، ضمت من يةسرائيلخالل اجتماع افتراضي للمجموعة االستشارية االستراتيجية األمريكية اإل

الثابت "بن شبات، على التزام إدارة الرئيس جو بايدن مجلس األمن القومي مئير ي سرائيلالجانب اإل
 71."أبدا   نوويا   وضمان عدم امتالك إيران سالحا   إسرائيلتجاه أمن 

 14/4/2021 ،األربعاء

  ّنداء  عاجال  لرؤساء الدول للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين،  العامه المفتي وج
، ناشدهم وحثهم فيه على ا، باإلضافة إلى شعوب تلك الدولالعربية واإلسالمية، وملوكها، وأمرائه

 ،الشيخ محمد حسينوقال  ضرورة العمل لوقف العدوان العنصري المبيت على المسجد األقصى.
، إن خلع سلطات االحتالل بوابات مآذن المسجد األقصى وقطع أسالك الكهرباء عنها، هلفي بيان 

ات اإلفطار للصائمين، إضافة إلى التهديدات باقتحام لمنع رفع األذان، وكذلك منع إدخال وجب
 72المسجد في أواخر شهر رمضان المبارك، هو بداية لحرب دينية يتحمل العالم أجمع نتائجها.

  ونقلت  قتلوا خالل عام مضى. ا  يإسرائيل ومستوطنا   جنديا   43بأن  الدفاع اإلسرائيليأفادت وزارة
لها، إن إجمالي الذين سقطوا في الحروب والهجمات بلغ " عن الوزارة قو إسرائيل"تايمز أوف 

 اسما   112تمت إضافة  ،. وذكرت أنه منذ "احتفال ذكرى القتلى األخير قبل عاميا  إسرائيل 23,928
 73".1860إلى قائمة الذين قتلوا منذ عام 
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 في مقال نشره موقع نيوز ون  ،قال الضابط يوني بن مناحيم News One دت العبري، إن مصر جد
سلمت  إسرائيلوختم بالقول إن ". محاولة للتوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة فيجهود الوساطة 

موافقتها على إطالق سراح بعض أسرى صفقة شاليت الذين أعيد اعتقالهم في الضفة الغربية، لكن 
 74ال يبدو أن هذا يكفي أمام حركة حماس إلبرام صفقة تبادل أسرى جديدة".

 ن حزب الليكود آفي ديختر، بالشراكة مع عضو الكنيست أوريت ستروكقدم عضو الكنيست ع 
Orit Struk ية من سرائيل، مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية اإلالدينية الصهيونية، من تحالف

أي مواطن أدين بـ"اإلرهاب" أو بـ"القيام بعمليات عدائية"، ويحصل على مخصصات من السلطة 
 75.على مشروع القانون  ،من عدة أحزاب ،ء الكنيستمن أعضا 42ووقع  الفلسطينية.

 شركة وهمية تحمل أسماء  660 ، أن هناكلها في تقرير ،هيئة مقاومة الجدار واالستيطان ذكرت
 ، تقوم بالتحايل على البائعين أو أحد الورثة لنزع ملكية األراضي الفلسطينية.أحيانا  عربية ووطنية 

ر دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان قاسم ، قال مديهذه الشركات شاطوعن حجم ن
إفشال بيع  إنه تمّ دقيقة خالل السنوات القليلة الماضية، ولكن نقول  إحصائياتإنه ال توجد ، عواد

أعوام الماضية عبر شركاته  5حاول االحتالل خالل الـ  (2كم 40) ألف دونم 40ما مجموعه 
 76.شرائهاومؤسساته االستيطانية االدعاء ب

 يونسكو(الاألمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) لمنظمةالتنفيذي  المجلس ىتبن United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)   باإلجماع بشأن مدينة  قرارا
رك/ الحرم القدسي وثّبت قرار اليونسكو تسمية المسجد األقصى المبا القدس القديمة وأسوارها.

 77الشريف كمترادفين لمعنى واحد.
  أفرايم هليفيدعا الرئيس األسبق لجهاز الموساد Efraim Halevy ية إلى الدخول سرائيلالحكومة اإل

 78عن التفاوض الحالي عبر الوسطاء. والكفّ  ،في مفاوضات سياسية مباشرة مع حركة حماس
 15/4/2021 ،الخميس

 ي بيتي ماكولومريكماأل لكونجرستقدمت عضو ا Betty McCollum  يربط  بمشروع قانون
 القانون  يهدفكما  باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني. "إسرائيلـ"ية المقدمة لمريكالمساعدات األ

، كجزء من الجهود المبذولة "إسرائيلـ"ية لمريكعلى المساعدة األتها وممارس فرض رقابة متزايدةإلى 
ية في االنتهاكات المدنية وانتهاكات حقوق اإلنسان مريكضرائب األم أموال الاهسإلضمان عدم 

 79الفلسطينيين. ي ضدّ سرائيلالتي تمارسها سلطات االحتالل اإل
  أفادت مؤسسات تعنى بشؤون  ، بحسب ما4,500 يسرائيلفي سجون االحتالل اإل األسرى بلغ عدد

 معتقال   440، وقاصرا   140، وسيدة 41من بين المعتقلين  نإالمؤسسات،  وبحسب بيان .األسرى 
في سجون  معتقال   226وعن أعداد الشهداء من المعتقلين، تشير المعطيات، إلى استشهاد  .إداريا  
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ذكرت مؤسسات األسرى و . أسرى  7ية جثامين سرائيل، وتحتجز السلطات اإل1967 سنةمنذ  إسرائيل
 2021.80منذ مطلع  فلسطيني 1,400 بلغ نحو أن عدد المعتقلين

  طعون  6إيمان ناصر الدين أن المحكمة تلقت  الفلسطينية علنت رئيس محكمة قضايا االنتخاباتأ
تطعن في مرشحين على القوائم المترشحة  ؛في قطاع غزة طعنا   11و ،رام هللا فيفي مقرها 

وأشارت إلى  في هذه الطعون. ، بعد انتهاء لجنة االنتخابات في البتّ التشريعيالنتخابات المجلس 
 81."نحن مقيدون في فترة السبعة أيام للبت في تلك الطعون "دراسة الطعون، وأضافت:  ه تتمّ أن
  أكد رئيس قائمة حركة حماس االنتخابية "القدس موعدنا" خليل الحية، أن يوم االنتخابات يجب أن

ر لجنة وشدد الحية خالل زيارة لمق ي حال عرقلها.سرائيليكون يوم اشتباك مع االحتالل اإل
 82، على أنه ال تنازل عن إجراء االنتخابات في مدينة القدس.غزةفي نتخابات المركزية اال

  أن من  سفين كوهان فون بورغسدورف في األراضي الفلسطينية األوروبي االتحاد ممثلأكد
وفق ما القدس الفلسطينيين إجراء االنتخابات على كافة األراضي الفلسطينية بما فيها شرقي  حقّ 

إلى أن االتحاد األوروبي سيبذل كل ما يستطيع من  النظر االتفاقيات القائمة، الفتا  نصت عليه 
 83.شرقي القدسجراء االنتخابات في كل المناطق ومن ضمنها إجهود لضمان 

 16/4/2021 ،الجمعة

 قتالّية باإلضافة غارات على موقع إلنتاج وسائل "شّنت طائرات حربّية  أني، سرائيلأعلن الجيش اإل
على إطالق  ا  وموقع عسكري تابع لحماس في قطاع غّزة، وذلك رد ،ى نفق لتهريب األسلحةإل

 84."يةسرائيلالقذيفة الصاروخية من القطاع نحو األراضي اإل
 كل  سنفعل، في لقاء مع قناة األقصى الفضائية: "أسامة حمدان القيادي في حركة حماس قال

على أن االحتالل منزعج من إجراء االنتخابات  ا  ددشيء ممكن إلنجاز االنتخابات في القدس"، مش
 فلسطينيا   60إن أكثر من حمدان في سياق آخر، قال  ألنها ستعيد بناء المؤسسات الفلسطينية.

ات السعودية بسرعة اإلفراج السلط ا  يقبعون في السجون السعودية دون أي مبرر العتقالهم، مطالب
 85عنهم.

  عن ضابط عمليات في قيادة منطقة الجنوب قوله إن )مكان( هيئة البث اإلسرائيليموقع نقل 
أعده جيش االحتالل، لضرب عدة أهداف ومواقع داخل قطاع غزة في آن  ا  عسكري ا  مخطط هناك

 86حماس.واحد، إذا تدهورت األوضاع الميدانية إلى مواجهة شاملة مع حركة 
 ص أنور قرقاش المستشار ي غابي أشكنازي أنه التقى في قبر سرائيلأعلن وزير الخارجية اإل

ترمي إلى  "إسرائيل"مع  االستراتيجيةوقال قرقاش إن الروابط  بلوماسي لرئيس دولة اإلمارات.يالد
تناولت التنسيق االقتصادي والسياسي،  Paphos أن محادثات بافوس تعزيز األمن اإلقليمي، مضيفا  

 87واستخدام التكنولوجيا لمكافحة فيروس كورونا.
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  االحتالل دخول أهالي الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس، ألداء صالة الجمعة قّيدت سلطات
األولى من شهر رمضان في المسجد األقصى، إذ اشترطت حصول الراغبين بالصالة في المسجد، 

  88، وهو ما حرم اآلالف من الوصول للمسجد.على اللقاح المضاد لفيروس كورونا

  وتشكل "تهديدا   ،ن البحرية التركية هي األقوى على مستوى المنطقةيون إلى أإسرائيل باحثون خلص 
مركز دراسات السياسة واالستراتيجية  وجاء هذا التقييم في تحليل نشره مؤخرا   ."إسرائيلـ"" لمحتمال  

 89البحرية التابع لجامعة حيفا.

 17/4/2021 ،السبت

 أن 21 عربيفي تصريح خاص لـ" عبد اللطيف القانوع،حركة حماس باسم المتحدث الرسمي  أكد ،"
ية ال تغيب عن حماس، ونحن معنيون بتفكيك هذه المعاناة، سرائيل"معاناة األسرى في السجون اإل

بتحرير األسرى من السجون". وشدد القانوع على أن "ما لدى المقاومة الفلسطينية من أوراق قوة 
ة، وتبيض سجون االحتالل كافة"، تستطيع أن تنهي معاناة األسرى وتحرر األسرى األبطال كاف

 90قضية األسرى". أن "حماس تعمل بكل ما أوتيت من قوة لحلّ  مؤكدا  

 المجلسعقد لقاء تشاوري لمرشحي الفصائل الوطنية النتخابات  يسرائيلمنعت قوات االحتالل اإل 
 تكر وذ ، في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت ثالثة مرشحين.22/5/2021التشريعي المقررة في 

في القدس ناصر قوس،  باعتقال مدير نادي األسير قامت االحتاللمصادر محلية أن مخابرات 
 91وأشرف األعور، ورتيبة النتشة.

  أن التكوين المسيحي جزء أساسي  ،المرشح المسيحي في قائمة القدس موعدنا ،عنفوصأكد نسيم
القدس موعدنا، ومسرور  أن يترشح مسيحي على قائمة وقال عنفوص: "ليس غريبا  . من الوطن

 92".بوجودي مع قائمة إسالمية كوننا أبناء وطن واحد ومستقبل واحد، فالوضع طبيعي جدا   جدا  

 رئيس السلطة تقديمها ل تمّ  عن مبادرة ألسرى من حركة فتح "العربي الجديد"صحيفة  تكشف
ابات التشريعية، بسبب واللجنة المركزية لحركة فتح، وتقترح تأجيل االنتخ عباسالفلسطينية محمود 
ي إجراءها في القدس، وإصدار مرسوم رئاسي بتعديل قانون االنتخابات سرائيلمنع االحتالل اإل

 93ية.مريكاختيار الرئيس ونائبه على الطريقة األ بحيث يتمّ 
 18/4/2021 ،األحد

  مشروع قانون للكنيست ب الصهيونية الدينية أوريت ستروكتقدمت عضو الكنيست عن تحالف
من أعضاء الكنيست  44نضم او  .الغربية المحتلة لـ"تسوية" وشرعنة البؤر االستيطانية في الضفة

 94إلى مشروع القانون.
 في ضواحي القدس،  انتخابيا   مركزا   11، في بيان أنها وفرت لنت لجنة االنتخابات الفلسطينيةأع

ترشحوا في القوائم  سيا  مقد 60حو نوأوضحت اللجنة أن  .القتراعاألف مقدسي من  150 ليتمكن
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لن يصل القيادة الفلسطينية من الجانب  االنتخابية المختلفة، وتابعت أنه: "في حالة التأكد أن ردا  
ي قبل البدء بعملية الدعاية االنتخابية، أو خالل فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة سرائيلاإل

ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة  على استعداد لعمل أي ،وهي جهة تنفيذية، االنتخابات
 95من القيادة السياسية".

  حماس في الخارج خالد مشعل على أن المقاومة الفلسطينية سُتجبر العدو على أكد رئيس حركة
اإلفراج عن األسرى، مشددا  على أن العدو ال يفرج عن األسرى إال مكرها  عبر المقاومة ال 

إنه ومن موقعه على رأس حماس في الخارج، وفي إطار  مشعل وقالأو المساومات.  بالمفاوضات
 96.تحرك لمضاعفة الجهد لإلفراج عن األسرى يعمل الحركة العام س

  أمان(  اإلسرائيلية االستخبارات العسكريةقّدر مسؤولون في الموساد وشعبة(Aman ، خالل اجتماع
أن مفاوضات فيينا ستسفر عن ، (كابينت)للشؤون السياسية واألمنية  المصغرالوزاري لمجلس ل

سترفع العقوبات التي فرضتها إدارة في إطاره  الذي االتفاق النووي عودة الواليات المتحدة إلى 
امجها النووي، بحسب ما نقل موقع دونالد ترامب، وستعود إيران إلى تطبيق التزاماتها بتحديد برن

أن الكابينت بحث العبرية  12اة ذكرت القنو عن مسؤوَلين شاركا في االجتماع.  العبري  الوا
 97إيران، على أن يستكمل هذا الموضوع في جلسة خاصة أخرى. الخيارات العسكرية ضدّ 

 وذكرت الوزارة  عتا أكبر صفقة دفاعية بينهما.واليونان وقّ  "إسرائيل"إن  يةسرائيلقالت وزارة الدفاع اإل
شغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية ية بتسرائيلاإل تأنظمة إلبيشركة أنه ضمن الصفقة، ستقوم 
إنها ستزود اليونان بطائرات  تأنظمة إلبيشركة وقالت  مليار دوالر. 1.65بموجب عقد قيمته نحو 
، وستتولى صيانة أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية M-346أو  346-مأتدريب جديدة من طراز 

 98عاما  تقريبا . 20لمدة  T-6أو  6-وتي 346-مأ عشرات الطائرات من طراز اليونانية الذي يضمّ 
  إحدى فرق الجيش  ،إنه يجرى حاليا  تزويد "فرقة غزة" أحرونوت العبريةقالت صحيفة يديعوت

، الذي تصنعه شركة الصناعات Jaguar بالروبوت جاغوار ،ي المنتشرة على حدود القطاعسرائيلاإل
مكن من كشف وتدمير المسلحين تل الروبوتات التي تية، ويتوقع أن يكون من أوائسرائيلالجوية اإل

 99من خالل التحكم عن بعد.
 أن قواته الجوية تشارك في مناورة تحتضنها اليونان بمشاركة قوات جوية  يسرائيلأعلن الجيش اإل

ي، فإن المناورة ستحاكي عدة سيناريوهات من سرائيلوبحسب المتحدث باسم الجيش اإل لعدة دول.
 بالمناورةوتشارك  جو متقدمة، وسيناريوهات أخرى. -ل مع تهديدات صاروخية أرض أبرزها التعام

 100العبرية منذ أيام. كانريشت قناة دول، من بينها اإلمارات، حسبما ذكرت  10نحو 
 إطالق صندوق وقفي لضمان ديمومة المشاريع الطبية  األطباء الفلسطينيين في أوروبا أعلن تجمع

هدف الصندوق بحسب القائمين عليه إلى "تحسين األوضاع الصحية وي الريادية في فلسطين.
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للشعب الفلسطيني، من خالل برامج الدعم الطبي المستمر، وتوفير المستلزمات، والتدريب وغيرها 
 101من ضروريات دعم القطاع الصحي".

  من 2021نيسان/ أبريل ، أن قوات حرس الحدود تمكنت خالل لجيش المصري لذكر بيان ،
 102غزة.قطاع فتحات أنفاق على الشريط الحدودي مع  5وتدمير  اكتشاف

  أعلنت شركة الطيران البحرينية عن الموعد المقرر لبدء الرحالت الجوية المباشرة مع االحتالل
وأظهر الموقع اإللكتروني للحجوزات التابع لطيران الخليج، تسيير رحالت مباشرة من  .يسرائيلاإل

 3/6/2021.103اء من المنامة إلى تل أبيب، ابتد
  يين في مريكعين األن مجموعة من المشرّ إ، لها في تقرير ،يديعوت أحرنوتصحيفة قالت

تدريسه في المدارس الحكومية  التعليمي الفلسطيني الذي يتمّ  المنهج، يعملون على تغيير لكونجرسا
مواد  ويضمّ  واّدعت الصحيفة أن المنهج الفلسطيني التعليمي يحتوي  ونروا.األومدارس وكالة 

 104."تحريضية"وأخرى  "معادية للسامية"تدريسية 

 تصريح في  ،شادي عثمان في فلسطين مسؤول اإلعالم في مكتب ممثل االتحاد األوروبي قال
لمراقبة  لم ترد على طلب لدخول بعثة تحضيرية أوروبية، استعدادا   "إسرائيل" ، إنألناضولوكالة ال

 22/5/2021.105ي فاالنتخابات الفلسطينية المقررة 
 19/4/2021 ،اإلثنين

 في اتصال أجراه مع رئيس السلطة  ،أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
نقاش موسع حول تطورات العملية االنتخابية والجهد  خالله جرى  ،الفلسطينية محمود عباس

في مدينة  النتخاباتاعلى أهمية وضرورة إجراء  ،الذي بذل على هذا الصعيد ا  المشترك وطني
، واعتبارها معركة، وعدم إعطاء االحتالل أي فرصة للتشويش على ا  وانتخاب ا  القدس المحتلة ترشيح

بما يتطلب المضي في إجراء االنتخابات  ؛للمدينة تهوشرعنمسار االنتخابات، أو فرض احتالله 
 106وبال تردد.

 التأكيداللجنة المركزية لحركة فتحخالل اجتماع  ،السلطة الفلسطينية محمود عباس جدد رئيس ، 
 عباسوقال  اإلسراع بعقد مؤتمر دولي للسالم بمشاركة األطراف الدولية ذات العالقة. أهميةعلى 

إننا نجري اتصاالت مكثفة مع العديد من الدول، وتحديدا  األمم المتحدة، والواليات المتحدة "
ية لاللتزام باالتفاقيات سرائيلأجل الضغط على الحكومة اإلاألمريكية، واالتحاد األوروبي، من 

 107."الموقعة بيننا فيما يخص العملية االنتخابية

  اللجنة المركزية لحركة فتح أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن يكون هناك أي فيتو لالحتالل أكدت
لقدس ترشحا  ودعاية  بأي شكٍل من األشكال على العملية االنتخابية، وتحديدا  مشاركة أبناء ا

 108أحمر لن يقبل المساس به أو التالعب فيه. وانتخابا  فيها، مؤكدة أن القدس وأهلها خطّ 
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  كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عن أن حماس أوصلت
بأنها لن تقبل بأن يفرض إرادته عليها من خالل اعتقال المرشحين ومنع  رسالةلالحتالل 

 انتخاباته وترتيب شؤونه الداخلية مقابل ما يفعله. ه وضدّ نتخابات، وقد يكون لها موقف ضدّ اال
وذكر العاروري أن هناك العديد من القوى اإلقليمية ال تريد إجراء االنتخابات الفلسطينية تخوفا  من 

 109وجوده. نتائج أي عملية انتخابية نزيهة هي ضدّ  ى فوز حركة حماس، وألنها تر 

  ب فلسطيني من أبناء ألف طال 540ونروا إنها أطلقت منصة تعليمية رقمية لنحو وكالة األأعلنت
جل ضمان انتظام تعليمهم أمن  ،مدرسة تابعة لها في الشرق األوسط 711يدرسون في  ،الالجئين

 110أو النزاعات المسلحة. كوروناجائحة  من رغمبال
 ليكود لتشكيل أحزاب اليمين اللجنة المنظمة على دعم مقترح القائمة "يمينا" فيه  تفي وقت وافق

حزب القائمة العربية الموحدة، الجميع  رئيسي، فاجأ منصور عباس سرائيللعمل الكنيست اإل
وحصل مقترح الكتلة المعارضة على تأييد  وصوت لصالح مقترح كتلة التغيير المعارضة لنتنياهو.

، كما ذكر 58تلة نتنياهو مقابل تأييد مقترح ك 60، فيما عارض 51، مقابل معارضة ا  عضو  60
 111موقع صحيفة معاريف.

  القائم منذ  "إسرائيل"والوزراء في السودان على مشروع يلغي قانون مقاطعة  السيادةصادق مجلسا
وأوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري أن المجلسين صادقا على  .1958 سنة

 112المشروع خالل اجتماع مشترك عقداه.
  ّبما فيها  أراضي السلطة الفلسطينية،د االتحاد األوروبي دعمه إجراء االنتخابات العامة في جد

الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جاء ذلك خالل لقاء  المحتلة.القدس  شرقي
 113.بوزير الخارجية رياض المالكي في بروكسل جوزيب بوريل

  أو  42أسست شركة التكنولوجيا جيG42 لمستشار األمن الوطني اإلماراتي التابعة ،في أبو ظبي 
 )أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة Rafael شركة رفائيلمع  مشتركا   الشيخ طحنون بن زايد، مشروعا  

Rafael Advanced Defense Systemsليه اسم بريسايت إيه المشروع الذي يطلق ع .( اإلسرائيلية
 وسيضمّ  لتسويق الذكاء الصناعي وتكنولوجيا البيانات الضخمة. ، مخصصPresight.AI آي

، كما سيطور منتجات لقطاعات من بينها الخدمات "إسرائيل"للبحث والتطوير في  المشروع موقعا  
 114واإلمارات وعلى مستوى العالم. "إسرائيل"والسالمة العامة تباع في  ،والرعاية الصحية ،المصرفية

  بيرني ساندرز وإليزابيث وارن دعا عضوا مجلس الشيوخ Elizabeth Warren أمام في خطابيهما ،
، مؤكدين أنه ال "إسرائيلـ"جي ستريت في واشنطن إلى إعادة تنظيم المساعدات األمريكية لمؤتمر 

ية في الضفة الغربية التي تضر سرائيلينبغي السماح لمثل هذه المساعدات بتمويل السياسات اإل
 115الدولتين. بآفاق حلّ 
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 20/4/2021 ،الثالثاء

 أن تأجيل االنتخابات وارد جدا ،  حمود عباس،م ةالفلسطيني السلطة مستشار رئيس ،أكد نبيل شعث
على طلب السلطة بإجراء االنتخابات في مدينة القدس  استمرار االحتالل بعدم الردّ  ظلّ في 

جيل العملية االنتخابية"، االحتالل فسيتم تأ وقال شعث إنه "في حال استمرار عدم ردّ  المحتلة.
بفصل القدس  إسرائيلمن دون القدس "ألن هذا يكرس ما تريده  مشددا  على أن االنتخابات لن تتمّ 

 116عنا".

 ماهر مقداد: "نحن ال نبحث عن معركة  فتحي في حركة ديموقراطقال القيادي في تيار اإلصالح ال
قراطي و وأفاد بأن تيار اإلصالح الديم .، وفشلت كافة الجهود لمحاوالت توحيدها"فتحمع حركتنا 

على االختالف مع حركة حماس في كل شيء  ا  بسبب االنقسام، مؤكد ا  مضاعف ا  هو من دفع ثمن
وختم بالقول: "نؤسس لمرحلة تسامح وشراكة بين  معها فقط على عدم التصادم. ا  إال أن هناك اتفاق

 117الدموي". 2007الفلسطينيين، ولن نعود لمشهد 
  عن المحاسب العام  العبري، الذي نقله موقع واال ،2020لسنة  اإلسرائيلي تقرير الدين العامأظهر

 ،2020 خالل سنة مليار دوالر( 81.3)نحو  مليار شيكل 265نحو استدانت  "إسرائيلأن "لوزارة المالية، 
تمويل يعود لحجم  بوالسب ،"رقم غير مسبوق خالل السنوات الماضيةأشار التقرير إلى أنه "و 

 )نحو مليار شيكل 130 نحوخطط المساعدات الحكومية المتصلة بجائحة كورونا، والتي كّلفت 
 118وسط تراجع مداخيل الدولة. مليار دوالر( 939.
 وثائق تاريخية، هي عبارة عن مراسالت وعقود إيجار  السلطة الفلسطينيةأنه سّلم  أعلن األردن

إلخراجهم منها  "إسرائيل"بمدينة القدس، والتي تسعى تعود ألهالي حي الشيخ جراح  سكنيةوحدات 
 119عبر قرارات إخالء ال تستند لوثائق.

 21/4/2021 ،األربعاء

  االنتخابات ] : "لم يتغير موقفنا من هذا األمرالخارجية األمريكية نيد برايس بلسانالمتحدث قال
ية هو أمر ديموقراطن إجراء انتخابات ، فقد اتخذت اإلدارة موقفا  ثابتا  مفاده أ[التشريعية الفلسطينية

متروك للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لتحديده، األمر ليس متروكا  لنا، ويبقى موقفنا هو 
أن موقف الواليات المتحدة  أكد برايسو أن األمر متروك للفلسطينيين لتحديد كيفية المضي قدما ". 

 120، لم يتغير."إرهابية" من حركة حماس، التي تصنفها واشنطن على أنها
  ّنبيل أبو ردينة على التزام القيادة بإجراء االنتخابات  السلطة الفلسطينية رئاسة باسمد الناطق شد

ن إو  ،وقال أبو ردينة إن االنتخابات ستجري في موعدها وفق المراسيم الرئاسية والمواعيد المحددة.
وبي الذي يحاول بذل كل جهد ممكن، إال أنه ومنها االتحاد األور  األطرافالجهود مستمرة مع كافة 

 121إجراء االنتخابات. "إسرائيل"يفرض على  أنغير قادر 
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  محمد الغول إن البديل الوطني لمواجهة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قال
القتصار إجراء االنتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، ال يكون عبر ا هورفضاالحتالل  تعنت

وتحويل كافة الساحات إلى ساحة  ،على تأجيلها، بل عبر إشعال انتفاضة شاملة في وجه االحتالل
 122اشتباك ومواجهة.

  مجموعتين من قراصنة اإلنترنت في فلسطين، قالت الشركة "إنهم  فيسبوككشفت إدارة شركة
 123ن الموقع.األمن الوقائي الفلسطيني"، بهدف اختراق حسابات مستخدمي لجهازيتبعون 

 22/4/2021 ،الخميس

  ية كانت تنفذ إسرائيلطلق من الدفاعات الجوية السورية، باتجاه طائرات جو، أُ  -انفجر صاروخ أرض
العبرية، فإن الصاروخ سقط  13وبحسب قناة  .ةغارات على عدة أهداف في محيط ريف دمشق بسوري

 124ى أنه لم يبلغ عن إصابات أو أضرار.ديمونا، مشيرة  إلدة أبو قرينات القريبة من مدينة في بل

  بالسماح للفلسطينيين  "إسرائيل" األوروبية األعضاء في مجلس األمنطالبت األمم المتحدة والدول
القدس بالتصويت في االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في شرقي الذين يعيشون في 

 ،وفرنسا ،طالبت إستونياو  ."وعادال  وشامال   حرا  "، مشيرة  إلى ضرورة أن يكون االقتراع 22/5/2021
انضّمت إليها ألمانيا وبلجيكا، بالتمكن من  ،دول أعضاء حاليا  في مجلس األمنهي و  ؛وآيرلندا

 125.لها في تصريح مشترك بعد اجتماع، جاء ذلك القدسشرقي إجراء االنتخابات في 
  ولو ليوم "مغبة أي تأجيل حتى  المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من رئيسحّذر نائب

سيدفع الشعب الفلسطيني "، ألن ذلك 22/5/2021لالنتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في  "واحد
لدى الجماهير والشباب، ونتوقع  كبيرا   سيوّلد إحباطا  "إلى أن أي تأجيل  الحية وأشار ."إلى المجهول

وشّدد  ."أجيل سيعّقد الوضع وسيكّرس االنقسام والفرقةأن الت"من  ، محذرا  "رّدات فعل ستكون األسوأ
 126."وسنتعامل معها بروح المسؤولية ،كانت تقبل بالنتيجة أيا  "الحّية على أن حركته سوف 

  في بيان له،  ،مدينة القدس المحتلةفي  ركز أبحاث األراضي، التابع لجمعية الدراسات العربيةماتهم
 وذكر ل أراضي الفلسطينيين مكبا  لنفاياته وبالذات الخطرة منها.ي بتحويسرائيلاالحتالل اإل سلطات
حو نشجرة مثمرة فلسطينية،  96,521حو ن 2020سنة أن االحتالل اقتلع وحطم وحرق خالل المركز 

 (2كم 3.83) ا  دونم 830,3حو نالمركز إلى تجريف وتدمير وتلويث  وأشار منها أشجار زيتون. 80%
 127.ومنشأة منزال   388للمياه أو خزانات، وهدم  ا  بئر  78ردم  لسطينية، وتمّ من األراضي الزراعية الف

  ّعبر تطبيق زوم، اتفاق تعاون في مجال الصحة، وأعلنت وزارة الصحة  واإلمارات، "إسرائيل"عت وق
االتفاق يشمل إقامة مشاريع مختلفة، منها التعاون في مكافحة األوبئة العالمية واغتنام  أن اإلسرائيلية

تبادل الخبرة في مجال  إلى إضافةلصالح مجال الصحة،  High-tech لتقنيات المتقدمة الهاي تيكا
 128دين.يشمل االتفاق تبادل زيارات لوفود طبية من البلكذلك السايبر.  اإللكترونيةالحرب 
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 إلى اتفاق بشأن االعتراف المتبادل بالتطعيم والجواز  "إسرائيل"توصلت حكومتا البحرين و
هذه االتفاقية األولى من نوعها بين البلدين، وتمثل سابقة عالمية التفاقية ثنائية  عدّ وتُ ، األخضر

إعفاء األشخاص الحاصلين على  لالتفاقية، سيتمّ  ووفقا   لالعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.
به في البلد اآلخر من الحجر الصحي،  معترفا   التطعيم في كال البلدين ممن تلقوا تطعيما  

 129اكن التي تتطلب "جواز سفر أخضر".من دخول األم أيضا   وسيتمكنون 
  رودني هنترلمنسق السياسي بالبعثة األمريكية لدى األمم المتحدة اقال Rodney Hunter،  في

كلمة الواليات المتحدة في اجتماع مجلس األمن الدولي: "إن إعادة االرتباط الشامل للواليات 
يين سرائيلء من استراتيجيتنا لتعزيز الرخاء واألمن والحرية لكل من اإلالمتحدة مع الفلسطينيين جز 

: "لقد كنا واضحين أيضا  بشأن رغبتنا في إعادة التواصل مع قائال   هنتر وأضاف والفلسطينيين".
ية التي تدعم التنمية االقتصادية والمساعدات مريكالفلسطينيين، واستعادة برامج المساعدة األ

، / أبريلنيسان 7إلى أن "الواليات المتحدة، أعلنت في  هنتر ب الفلسطيني". وأشاراإلنسانية للشع
استئناف المساعدات االقتصادية والتنموية واإلنسانية للشعب الفلسطيني، التي بلغت قيمتها 

 130مليون دوالر". 235اإلجمالية 
 23/4/2021 ،الجمعة

  ل مواجهات عنيفة شهدتها مدينة مواطن مقدسي، واعتقل العشرات، خال 100أصيب أكثر من
اليمينية المتطرفة،  Lehava على اعتداءات المستوطنين اليهود ومنظمة ليهافا القدس المحتلة، ردا  

 131على المقدسيين.
 ات االحتالل المحاذية للقطاع، في أعنف مستعمر من قطاع غزة باتجاه  صاروخا   15أكثر من  انطلق

 ي بالطيران والمدفعية أهدافا  سرائيلما قصف االحتالل اإلهجمات تشهدها المنطقة منذ فترة، في
 وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أنه في "حوالي سبع ساعات، تمّ  القطاع. داخلللمقاومة 

منها فقط وسقط الباقي في  4من غزة، اعترضت "القبة الحديدية"  صاروخا   18إطالق ما ال يقل عن 
 132ع إصابات في صفوف المستوطنين.و مناطق مفتوحة"، مؤكدة عدم وق

 " ،على االنتهاكات  ا  من اختبار صبرها"، وذلك رد إسرائيلحّذرت كتائب القسام، في بيان الجمعة
وأفاد البيان: "نقول للعدو الذي يظن أنه يمكن أن يستفرد  ية في القدس والمسجد األقصى.سرائيلاإل

دسنا دونها الدماء واألرواح وفي سبيلها نقلب بأقصانا وأهلنا في القدس بأن ال يختبر صبرنا، فق
 133الطاولة على رؤوس الجميع ونبعثر كل األوراق".

 إّنه "متابعة للحراك  طاهر النونو قال المستشار اإلعالمي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس
 قد أعطى منذ الليلة ،رئيس المكتب السياسي ،في القدس، فإن إسماعيل هنية ألهلناالمبارك 
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الماضية توجيهات ألبناء الحركة كافة، بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم في الداخل والخارج 
 134والواسع إلسناد أهلنا في القدس".بالتفاعل المطلوب 

  طالبت حركة فتح بموقف عربي وإسالمي عاجل للدفاع عن القدس ومقدساتها اإلسالمية
في العالمين العربي  اإلخوةمع لموقف من ، آن األوان لنست، في بيان لهاوقالت فتح والمسيحية.

 135واإلسالمي تجاه المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس.
 اتصاالته مع عدد من قادة  ا  في رسالة نشرها عبر حسابه في فيسبوك، أنه بدأ فعلي ،كشف نفتالي بينيت

 136ن نتنياهو.األحزاب من أجل العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بدون أن يكون فيها بنيامي

 24/4/2021 ،السبت

 القدس "إن  ،في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح ،قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
بها، ونحيي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات  المساسأحمر لن نقبل  خطّ 
نقبل بأي حال من "لن  أنه عباس على كدأ. و "على المدينة المقدسة بالسيطرةية الهادفة سرائيلاإل

وانتخابات  ،ودعاية األحوال القبول بإجراء االنتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها ترشيحا  
 137."حسب االتفاقيات الموقعة

  ندين الهجمات العنصرية على البلدة القديمة، القدس " :الصفدي أيمناألردني قال وزير الخارجية
 ال بدّ "في تغريدة نشرها على تويتر فجر السبت،  الصفدي، أضافو  ."المحتلة، ونحذر من تبعاتها

 ا  شددم "،من تحرك دولي فاعل لحماية المقدسيين من االعتداءات وما تمثل من كراهية وعنصرية
 138أحمر والمساس بها لعب بالنار. على أن القدس خطّ 

 مخيمات الفلسطينية في مع مدينة القدس المحتلة وأهلها، خرجت مسيرات ونظمت وقفات بال ا  تضامن
 139ية في القدس والمسجد األقصى المبارك.سرائيلاالحتالل اإل لمشاريع ا  لبنان كافة، رفض

  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أعطى تعليماته "لالستعداد ألي سيناريو" فيما
هيئة البث اإلسرائيلي لبعة التا الرسمية اإلسرائيلية قناةالونقلت  يخص المواجهة في قطاع غزة.

"في نهاية مناقشة تقييم الوضع مع كبار المسؤولين األمنيين، أكملت  :عن نتنياهو قوله )مكان(
 140ض الشرطة".اآلن تقييم الوضع األمني مع وزير الجيش، ورئيس جهاز األمن العام ومفوّ 

 25/4/2021 ،األحد

   فلسطينيين الذين احتفلوا بإزالة الحواجز بآالف ال امتألت ساحة باب العامود في القدس ليال
ي منذ بداية شهر رمضان لمنعهم من الوصول إلى سرائيلالحديدية التي أقامتها قوات االحتالل اإل

ووصف الشبان المقدسيون تراجع قوات االحتالل وإزالة الحواجز بأنها انتصار للهبة التي  الساحة.
وقال متحدث باسم الشرطة  عت مواجهات ليلية عنيفة.قاموا بها على مدى األيام الماضية، حيث وق

"صدرت أوامر بإزالة الحواجز بعد مشاورات مع السلطات الدينية  :رويترزوكالة ية لسرائيلاإل
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ن القرار اتخذ "لضمان السالم واألمن للجميع" إ قائال   والزعماء المحليين ومالك المتاجر". وأضاف
 141في القدس.

  بمرحلة  ي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن "الصراع مع االحتالل يمرّ السياس المكتبأكد رئيس
وزاد بالقول: "قررنا االستمرار بهذه  مفصلية، ولن نكتفي بهبة محدودة الزمن والوقت في القدس".

االنتفاضة، ولن نتوقف ولن يتراجع شعبنا، وسيستمر في المقاومة بكل أشكالها، من أجل القدس 
ويجري أسقطنا خالله نظريات  ى جر أرضنا الفلسطينية، وبالتالي ما ومن أجل الثبات على 

 142االستسالم، كالتطبيع الذي انتهى تحت أقدام المرابطين".

 شعبنا في القدس المحتلة يخوض معركة كبيرة "أن  أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل
احة باب العامود والقدس شعبنا سيفشل مخطط االحتالل في س"على أن  ، مشددا  "مع االحتالل

ال سيادة وال مستقبل وال "، إنه ة خاصة عبر قناة األقصى الفضائيةفي مقابل ،مشعل وقال ."المحتلة
دولة وال تقرير مصير بدون القدس، فمعركة القدس ليست معركة المقدسيين وحدهم، وإنما هي 

ريد إجراء االنتخابات في كل . وأكد أن حركة حماس ت"معركة الفلسطينيين واألمة وأحرار العالم
أنه يجب أن تكون هناك إرادة فلسطينية إلجراء  المناطق بما فيها القدس المحتلة، مضيفا  

 143ال تأجيلها. ،االنتخابات في القدس

 أو  35-فأطائرات من طراز  3 توصلF-35 إلى قاعدة نيفاتيم Nevatim  يةسرائيلاإلالجوية ،
الطائرات التي بات عدد العبرية، فإن  13وبحسب قناة  ية.ريكمقادمة  من الواليات المتحدة األ

 2024 سنةوأشارت إلى أنه بحلول  .27ي من هذا الطراز وصل إلى سرائيليملكها سالح الجو اإل
 50.144إلى الـ  "إسرائيل"سيصل عدد الطائرات التي ستصل إلى 

  القدس، ويمثلون أكثر عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح في  28أرسل ممثلون وممثالت عن
منظمة داعمة لهم، رسالة إلى مكتب المدعية  191فلسطيني وفلسطينية، إضافة إلى  500من 

العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة باإلدراج العاجل للتهجير القسري الوشيك لهم من الحي، 
 145في إطار التحقيق الجاري في الحالة بفلسطين.

 26/4/2021 ،اإلثنين

 خطة "على اإلسرائيلي  (كابينت)للشؤون السياسية واألمنية  المصغرالوزاري ادق المجلس ص
 حماس األخيرة. وقالت مصادر سياسية كبيرة لمراسل صواريخعلى  واسعة النطاق للردّ  "عملياتية

بني الدفاع ن المجلس خّول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير أ (مكان)هيئة البث اإلسرائيلي 
من قطاع  الصاروخيةبصرامة إذا واصلت حماس إطالق القذائف  صالحية القرار بالردّ  انتسج

 146ية.سرائيلغزة على األراضي اإل
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  التأكيد في رام هللا ،برئاسة محمود عباس خالل اجتماع لها ،لحركة فتح المركزيةجددت اللجنة ،
إلجراء االنتخابات العامة وفق  االتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية على أهمية تنفيذ ما تمّ 

الجداول التي حددتها المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص، والتي أكدت منذ البداية على أن 
ودعاية  القدس وأهلها هي قلب العملية االنتخابية، وبدون إجرائها داخل المدينة المقدسة ترشيحا  

 فيها يعني العودة لتنفيذ ما سمي بـ"صفقة القرن". ، فلن تكون هناك انتخابات، وعدم إجرائهاوانتخابا  
 147أحمر. خطّ  ،عاصمة دولة فلسطين ،"القدس الشرقية"مركزية أن الوأكدت 

  عن رفضها تأجيل االنتخابات، والتصدي ألي قرار قد يتخذ في  انتخابية فلسطينية قائمة 15عّبرت
فيه مرشحون من الضفة الغربية  زوم، شاركتطبيق جاء ذلك في اجتماع عقدته عبر  هذا الجانب.

 فتحوقطاع غزة، حسب بيان صادر عن قائمة "الحرية" التي يترأسها القيادي المفصول من حركة 
 148ناصر القدوة.

  في الخارج موسى أبو مرزوق عن رفض حركته تأجيل االنتخابات  حماسأعرب نائب رئيس حركة
ار االنتخابات سيكون له انعكاسات على أن فشل مس على ا  شدد، مغٍ وّ  سَ الفلسطينية تحت أي مُ 

 149مستقبل المصالحة الفلسطينية ومآالتها.
  رام هللافي ، خالل االجتماع األسبوعي للحكومة اشتيةأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد ،

عن إطالق مشروع بناء مدينة سكنية جديدة في أريحا بالضفة الغربية، تتسع في المرحلة 
نعلن اليوم عن إطالق مشروع مدينة سما قرنطل، " :اشتيةوقال  نسمة. ألف 20-15 ـاألولى ل

 150.، مضيفا  أن المدينة ستكون وفق أحدث العلوم العصرية"التي ستقام على أرض الدولة

 ي ضغط على شرطة االحتالل في سرائيلاإلالشاباك أن جهاز  العامة اإلسرائيلية 11القناة  تكشف
عتها عند مدرج باب العامود، لـ"خفض التوتر" في المدينة المحتلة، القدس، إلزالة الحواجز التي وض

 151بعد أن أدى نصب الحواجز الحديدية إلى موجة مواجهات واسعة منذ بداية شهر رمضان.

  شرقي التي يتعرض لها الفلسطينيون في  "العتداءاتا"لـرفضه  عبد هللا الثاني األردنيالملك أكد
 152."دعمه لصمودهم"القدس، مؤكدا  

 ية على مذكرة تفاهم أولية تقضي ببيع حصتها في حقل تمار للغاز سرائيلك اإلوقعت شركة ديل
 ، إلى الشركة اإلماراتية "مبادلة للبترول" ومقرها في أبو ظبي، مقابلTamar gas fieldالطبيعي 

 2021.153مايو  على أن توقع االتفاقية النهائية في أيار/ ،مليار دوالر 1.1

 وصوت لصالح قرار االعتراف  ،بدولة فلسطين إسكتلندا في لدية مدينة دندياعترف مجلس ب
ويطالب القرار الحكومة البريطانية باالعتراف  منهم عن التصويت. 3، فيما امتنع عضوا   21

 154الفوري بدولة فلسطين.
 



 2021 نيسان/ أبريل __________________________________________________________

دراسات واالستشاراتمركز الزيتونة لل                 23                                                  

 27/4/2021 ،الثالثاء

  ية ترتكب جريمتين ضدّ سرائيلإن السلطات اإل لها،في تقرير ، هيومن رايتس ووتشمنظمة قالت 
المتمثلتين في الفصل العنصري واالضطهاد. تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة  ،اإلنسانية

يين اليهود على الفلسطينيين واالنتهاكات الجسيمة التي سرائيلية الشاملة لإلبقاء على هيمنة اإلسرائيلاإل
 155القدس.شرقي ، بما فيها 1967سنة  حتلةالفلسطينيين الذين يعيشون في األراضي الم ُترتكب ضدّ 

 باب العمود وما تشمله من منطقة  عادت قوات كبيرة من جيش االحتالل، وجددت اقتحامها لساحة
، وإزالة الحواجز الساحةبالرغم من إعالن االحتالل في وقت سابق االنسحاب من  األدراج،
ن الجالسين هناك، ما أدى إلى على المواطنين المقدسييسلطات االحتالل واعتدت  .الحديدية

غزة، أدت قطاع القدس والضفة الغربية و  في انفجار مواجهات شعبية في المكان، وفي عدة مناطق
 156.إلى وقوع إصابات واعتقال عدد من الفلسطينيين

  إلجراء االنتخابات في  "إسرائيل"نبيل أبو ردينة إن االتصاالت للضغط على  الرئاسةقال الناطق باسم
 ،جرائهاإلتحديد مصير  29/4/2021 الفلسطينية فيالمحتلة ستتواصل حتى اجتماع القيادة  القدس

لم تسمح حتى هذه اللحظة  "إسرائيل"أبو ردينة أن  وأضاف د بشأن ذلك.والتوصل إلى موقف موحّ 
 157.القدس إلى خاصبشكل و  ةالفلسطيني األراضي إلىلألوروبيين بإرسال مراقبين على االنتخابات 

  المركزية لحركة فتح عزام األحمد: "لقد ُأجبرنا على تكرار عملية االنتخابات، وفي  اللجنةعضو قال
 158تاريخ حركات التحرر في العالم ال يمكن أن تقوم حركة بإجراء االنتخابات تحت االحتالل".

  آلون لية رئيس دائرة الشؤون السياسية االستراتيجية في الخارجية اإلسرائيأن  ذكر موقع واال العبري
االنتخابات  لن تتدخل في "إسرائيل"وأبلغهم أن  ،ا  أوروبي ا  سفير  13التقى اليوم مع  Alon Barr بار

"القرار  :وقال بار للسفراء األوروبيين بذلك. ا  بأي شكل من األشكال، وأنها اتخذت قرار الفلسطينية 
 159نا".بيد أبو مازن، وال تستمعوا لالتهامات الفلسطينية ضدّ 

 حالة اعتقال في مدينة القدس المحتلة منذ بداية  633لدراسات األسرى  فلسطينركز رصد م
. حالة اعتقال لقاصرين 182إلى أن من بين حاالت االعتقال النظر المركز  ولفت .2021 سنة

ما يزيد  االحتالل وكذلك أصدر. 33بينما وصلت حاالت االعتقال بين النساء المقدسيات إلى 
مقدسيين غالبيتهم من األطفال. ورصد المركز إصدار  نزلي بحقّ قرار حبس م 65عن 

 160.قرار إبعاد عن األقصى والقدس القديمة 71االحتالل 
  ّوالمنظمات والجمعيات األهلية الفلسطينية والعربية  ،م وفد يمثل منظمات حقوق اإلنسانسل

االنتخاب في  بشأن حقّ  والعالمية، مذكرة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في رام هللا،
شبكة لتلك  251 مّ منظمة وهيئة حقوقية، من تحالف يض 1,000ع المذكرة نحو ووقّ  القدس.شرقي 

 161المنظمات من مختلف الدول العربية والعالمية.
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 28/4/2021 ،األربعاء

  ّأحمر" وإنها لن تمنح الغطاء  قالت حركة حماس إن االنتخابات في مدينة القدس المحتلة "خط
ية بشأن سرائيلعلى أنه "ال يجوز االرتهان للموافقة اإلالحركة أجيلها أو إلغائها. كما شددت لت

بأنها ترفض فكرة تأجيل أو إلغاء االنتخابات الفلسطينية،  في بيان لها،، أفادت الحركةو  القدس".
ون هو االجتماع على المستوى الوطني لبحث آليات فرض االنتخابات بالقدس د وترى أن الحلّ 

 162ي.سرائيلإذن أو تنسيق مع االحتالل اإل

 ونحن لن  ،أحمر : "القدس خطّ السلطة الفلسطينية اسم رئاسةقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي ب
نسمح بمرور ما جاء في صفقة القرن بشأن المدينة، لقد ناضل شعبنا كثيرا  وضحى من أجل 

: "إذا ما قائال   وأضاف هو أمر لن نقبل به".والسماح بانتخابات دون القدس  ،إسقاط صفقة القرن 
ولكننا لن نتنازل عن القدس  ،توفرت الشروط لعملية انتخابية بما فيها القدس فنحن مستعدون لها

 163مهما كان الثمن".

  وللمطالبةفي مظاهرة في رام هللا؛ رفضا  لتأجيل االنتخابات،  قائمة انتخابية 23شارك ممثلو 
 164لرغبة االحتالل بمنعها في مدينة القدس. بعقدها، وعدم االنصياع

 رفضها تأجيل االنتخابات بأي حال من األحوال،  غزةقطاع في  أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية
في تصريح صفحي، على ضرورة  ،وشددت الفصائل تحفظها على البدء بالمجلس التشريعي. من رغمبال

 165الوطنية، وصوال  إلى تشكيل المجلس الوطني. احترام المواعيد المحددة لالنتخابات والتوافقات

 وذلك للمرة األولى، مع نفتالي بينيت، حزب القائمة العربية الموحدة رئيس ،التقى منصور عباس ،
وجاء في بيان مشترك لعباس وبينيت أنهما بحثا  ية جديدة.إسرائيلبهدف العمل على تشكيل حكومة 

وبعد اللقاء الذي جرى مع  .ا  نة، وأن اللقاء كان جيداألوضاع السياسية الراه مواقفهما في ظلّ 
 166عباس، التقى بينيت مع جدعون ساعر.

 29/4/2021 ،الخميس

 محمود عباس أنه لن يذهب إلى انتخابات من دون إجرائها في  ةالفلسطيني السلطة أعلن رئيس
يها ترشحا  وتصويتا  للمقدسيين بالمشاركة ف "إسرائيل"القدس، لكنه أكد استعداده لعقدها فور سماح 

اليوم  إسرائيلوصلتنا رسالة من "وأضاف عباس في مستهل جلسة للقيادة الفلسطينية:  .ودعاية
( أننا ال نستطيع منحكم جوابا  بشأن القدس إسرائيلا ودول عربية أيضا ، مفادها )على لسان مريكوأ

 األوروبيا  أيضا  من االتحاد أنه تلقى ردا  واضحعباس وأكد  ."ألنه ليس لدينا حكومة لتقرر ذلك
 167إجراء االنتخابات في القدس. "إسرائيل"بمنع 

 أن قرار السلطة الفلسطينية تعطيل االنتخابات، "يمثل انقالبا  على مسار  كدت حركة حماسأ
الشراكة والتوافقات الوطنية"، محملة "حركة فتح والسلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار 
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"تلقينا ببالغ األسف قرار حركة فتح والسلطة  :في بيان صحفي ،الحركةت وقال وتداعياته".
"ال  على أنه الفلسطينية، ممثلة برئيسها السيد محمود عباس تعطيل االنتخابات الفلسطينية"، مشددة

 168يجوز رهن الحالة الوطنية كلها واإلجماع الشعبي والوطني ألجندة فصيل بعينه".

   األمين العام  ، دعاالتشريعية تأجيل االنتخابات عباس لفلسطينية محمودرئيس السلطة ا لقراررفضا
الفيتو إللغاء العملية  حقّ "البرغوثي إلى عدم إعطاء االحتالل  مصطفىحركة المبادرة الوطنية ل

، فيما رأى القيادي في الجهاد اإلسالمي، خضر حبيب، أن تأجيل االنتخابات هو نتيجة "االنتخابية
 169."صعود فصائل المقاومة التي ترفض مشروع أوسلو"طة من خوف رئيس السل

  إن الحرب مع طهران ستلي إحياء بشأن االتفاق  ي إيلي كوهينسرائيلوزير المخابرات اإلقال
اتفاق سيئ سيدفع المنطقة نحو الحرب ": كوهين وقال النووي حتما ، وفقا  لوكالة رويترز لألنباء.

يسعى لمنافع قصيرة األمد يجب أن يكون واعيا  بالمدى أي طرف "، وأضاف لرويترز: "بسرعة
إليران بالحصول على أسلحة نووية. إيران ليس لديها حصانة في أي  إسرائيلالطويل... لن تسمح 

 170."مكان. طائراتنا يمكنها أن تصل ألي موقع في الشرق األوسط وبالطبع إليران
 ن الذين خدموا في القبة ييسرائيلاإلمن الجنود ية إن مجموعة سرائيلقالت صحيفة يديعوت أحرونوت اإل

 171أو بعد فترة وجيزة من إتمامها. ،الحديدية أصيبوا بالسرطان عند اقتراب نهاية خدمتهم العسكرية
  ميال  بحريا   15إعادة فتح منطقة صيد السمك قبالة سواحل قطاع غزة وتوسيعها إلى  "إسرائيل"أعلنت 

الستمرار إطالق القذائف الصاروخية "نظرا   26/4/2021في قتها بسبب استتباب الهدوء، بعدما أغل
 172."من القطاع باتجاه أراضيها

 جديدة لمساعدة االقتصاد  استراتيجية، أن مجلس مديريه وافق على له أعلن البنك الدولي، في بيان
يدة لمجموعته، الجد االستراتيجيةوقال البنك الدولي: إن  الفلسطيني على مدى السنوات األربع المقبلة.

 173ما الفئات الفقيرة والمهمشة، والنساء والشباب".سيّ  ة الشعب الفلسطيني، الي"تركز على رفاه
 اتفاقية مع أهالي حي الشيخ جراح في مدينة  14المصادقة على  أعلنت وزارة الخارجية األردنية

 174ة، وتسليمها للسلطات الفلسطينية.القدس المحتل

  مجلس األمن لضمان  ،سة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرفدعت اللجنة المعنية بممار
جاء ذلك في بيان  القدس.شرقي إجراء االنتخابات في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 

لتدخلها في  إسرائيلمجلس األمن على التدخل الفوري لضمان "وقف  صادر عن اللجنة حثّ 
ية في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ديموقراطلالتحضير لالنتخابات الفلسطينية ا

 175الشعب الفلسطيني". ذلك القدس الشرقية، ووقف سياساتها وممارساتها غير القانونية ضدّ 
  على األقل، في انهيار منشأة وجسر خالل احتفال يهودي في جبل الجرمق  شخصا   44ُقتل

 176ية.إسرائيل(، بحسب وسائل إعالم 1948المحتلة سنة  األراضي الفلسطينيةبمنطقة الجليل )شمال 
 



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

 26 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

 30/4/2021 ،الجمعة

  عّبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن أسفه لقرار تأجيل االنتخابات
إلى  النظر ولفت هنية إلى لقاء وطني جامع لتدارس كيفية تجاوز هذه المحطة. ا  التشريعية، داعي

 ا  من التعقيدات ما يمكن أن يعيد الوضع الفلسطيني إلى مربع المناكفات، مؤكدأن قرار التأجيل فيه 
أن حركة حماس ال تريد أن تحول هذا الوضع إلى صراع داخلي، بل تريد أن تستمر لغة الحوار 

وقبل كل شيء، فال شيء  وشدد هنية على أنه "ال انتخابات بدون القدس أوال   مع الكل الفلسطيني.
ال دولة فلسطينية وال معنى للتحرير وفلسطين بدون القدس، فالقدس مرتبطة بأبعاد بدون القدس، و 

كان " قائال : وتابع كثيرة سياسية واجتماعية ووطنية وفكرية، وهي ضمير وهي عاصمة سياسية".
يجب علينا أن نخوض هذه العملية، وأن نجري االنتخابات في القدس، ولدينا شعب في القدس 

وال أي جهة على  ،لى أنه ال يوجد خالف مع حركة فتحإهنية  شاروأ. "هذا الحقّ  قادر على انتزاع
مازن حينما رهن قرارنا الفلسطيني  يولكن الخالف مع أب ؛ضرورة إجراء االنتخابات في القدس

 177ي.سرائيلوإرادة شعبنا بقرار االحتالل اإل

 الفلسطينية،  قاف العملية االنتخابيةإي ،، في بيان لهاالفلسطينية المركزية االنتخاباتلجنة  أعلنت
برئاسة الرئيس  [29/4/2021] "تنفيذا  لقرار القيادة الفلسطينية في االجتماع الذي ُعقد مساء أمس

 178".محمود عباس في رام هللا بتأجيل االنتخابات العامة

 ة أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري في تصريح صحفي، بمناسب
يوم العمال، أن األوضاع المعيشية واالقتصادية في قطاع غزة تزداد صعوبة وتتفاقم مع استمرار 

 179.ألف عامل في غزة ُمعطل عن العمل 300إن أكثر من  الخضري  الحصار. وقال

  دعا االتحاد األوروبي واألمم المتحدة القيادة الفلسطينية إلى تحديد موعد جديد لالنتخابات
الممثل األعلى وفي بيانين منفصلين، اعتبر  تأجيلها إلى أجل غير مسمى. أن تمّ  التشريعية بعد

المنّسق الخاص لألمم المتحدة لعملية ، و للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب بوريل
 180، أن قرار تأجيل االنتخابات كان مخيبا  لآلمال.تور وينسالند السالم في الشرق األوسط

 فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في بيان مشترك: "نشعر بخيبة أمل لمالحظة القرار الذي ألمانيا و  قالت
: "نحن نؤمن إيمانا  راسخا  بأن المؤسسات البيان وأضاف .الفلسطينية اتخذ بتأجيل االنتخابات"

لة ا تزال أساسية لتقرير المصير وبناء الدو موالمسؤولة  ،والتمثيلية ،والشرعية ،ية القويةديموقراطال
: "ندعو السلطة البيان وتابع القائم على وجود دولتين". الفلسطينية، وكذلك لمستقبل الحلّ 

 181الفلسطينية إلى وضع تقويم انتخابي جديد في أسرع وقت ممكن".
 بحادثة من اليهود "، في مقتل العشراتإسرائيلتعازيها إلى " والبحرين ،واإلمارات ،قدمت مصر ،

 182سطين المحتلة.جبل الجرمق بصفد، شمال فل
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