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اخلمي�س، 2021/4/1

�الأنا�صول:  وكالة  مع  حو�ر  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •

�لدول  وبني  بينهما،  �لتفاهمات  من  مزيد�ً  �أن  ونعتقد  �مل�رشي،  �لرتكي  بالتقارب  “ُنرّحب 
وجّدد  �لعربية”.  �لدول  وعلى  فل�صطني،  يف  علينا  �إيجابياً  �صتنعك�ص  و�الإ�صالمية  �لعربية 

�آخر،  مو�صوع  ويف  و“�إ�رش�ئيل”.  �لعربية  �لدول  بني  “�لتطبيع”  خطورة  من  �لتحذير  هنية 

“تو�فق وطني”، حتى و�إن �صّجلت فوز�ً يف  “ملتزمة” بت�صكيل حكومة  �أكد هنية، �أن حركته 

1
�النتخابات �لت�رشيعية �لتي كانت مقررة يف 2021/5/22.

�ملجل�ص  النتخابات  �لرت�صح  فرتة  �نتهاء  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت   •

بيان  يف  �للجنة،  و�أو�صحت   .2021/3/31-20 �لفرتة  خالل  ��صتمرت  و�لتي  �لت�رشيعي، 

2
�صحفي، �أن �ملجموع �لكلي لطلبات �لرت�صح �مل�صتلمة بلغ 36 قائمة.

وقّعت �حلكومة �لفل�صطينية �تفاقية م�رشوع دعم �لبلديات ملو�جهة تد�عيات جائحة كورونا   •

�لدويل، من خالل �صندوق تطوير  52 مليون دوالر، بدعم من فرن�صا و�أملانيا و�لبنك  بقيمة 

و�إقر��ص �لبلديات. وقال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية �إن هذه �ملنحة �صت�صتفيد منها 158 بلدية، 

ُت�صكل نحو 70% من �صكان �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�صتوفر نحو 10 �آالف فر�صة عمل 

3
د�خلها.

“�الإ�صالم �ل�صيا�صي”، وقال،  �نتقد �لقيادي �ملف�صول من حركة فتح نا�رش �لقدوة ما �صماه   •

�ملوجودة  )�لفتحاوية(  �الأطر�ف  كل  “كلنا،  �لفرن�صية:   24 فر�ن�ص  قناة  مع  متلفز  لقاء  خالل 

4
لديها م�صاكل مع �الإ�صالم �ل�صيا�صي ب�صكل عام �أو �الإ�صالمية �ل�صيا�صية”.

�أول  يف  �لفتحاويني،  خماطباً  �لرجوب  جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

حركة  يف  و�صابقون  حاليون  قياديون  بها  قام  �لتي  �لتحالفات  �صّد  ومبا�رش  و��صح  تعليق 

حتالف �إىل  تلميح  يف  �لرجوب،  و�أ�صاف  للمرتدين”.  تلتفتو�  وال  موحدة  “حركتكم   فتح: 

زمن ويف  طبيعي،  �أمر  هناك  �أو  هنا  �ملرتدين  “وجود  �لقدوة:  نا�رش  مع  �لبغوثي   مرو�ن 

5
�صيدنا حممد كان هناك مرتدون”.
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�لالئقة” ملر�صحيها يف قائمة حركة  لـ“�ملكانة غري  �ل�صعبي عدم قبولها  �لن�صال  �أعلنت جبهة   •

فتح، وقالت، يف بيان لها: “مل ت�صتكمل �جلبهة م�صاركتها يف �للحظات �الأخرية؛ لعدم قبولها 

باملكانة غري �لالئقة ملر�صحيها يف �لقائمة، و�لذي ال ين�صجم مع حجم ووزن �جلبهة وتاريخها 

6
و�إرثها �لن�صايل �لطويل و�لعريق”.

قال �ملخت�ص ب�صوؤون �لقد�ص خالد زبارقة، حمامي �ل�صيخ ر�ئد �صالح، �إن “�مل�صجد �الأق�صى   •

�نتهاكات  من  حمايته  عن  �مل�صوؤول  و�الأردن  �لنهار،  و�صح  يف  �أيدينا  بني  من  يُ�رشق  �ملبارك 

و�ل�صعبية  و�الأكاديية  �ل�صيا�صية  �لقياد�ت  زبارقة  حّمل  كما  �صاكناً”.  يحرك  ال  �الحتالل 

و�ل�صبابية، �لتي قال �إنها “�أ�صبحت تد�ّص ر�أ�صها يف �لرت�ب وكاأنها ال ترى �أو ال تريد �أن ت�صاهد 

7
�ملاأ�صاة، و�أ�صبحت عاجزة حتى عن �ال�صتنكار”.

قال نادي �الأ�صري �لفل�صطيني �إن عدد �الأطفال �ملولودين نتيجة تهريب �لنَُطف من �آباء معتقلني   •
8
يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية بلغ 96 طفالً.

قالت وزيرة خارجية كو�صوفو ميليز� هار�ديناي �صتوبال �إن بالدها ال يكن �أن تلغي قر�رها   •

“�إ�رش�ئيل” يف مدينة �لقد�ص، بح�صب �لقناة �لعبية �ل�صابعة. ورّد�ً  بفتح �صفارة متثلها لدى 

�لتي مار�صتها تركيا على �حلكومة �جلديدة يف كو�صوفو الإعادة  على �صوؤ�ل حول �ل�صغوط 

“�أعتقد �أن مو�صوع �صفارتنا يف �إ�رش�ئيل ق�صية �نتهت بالفعل،  �لنظر يف هذ� �ملخطط، قالت: 

9
علن عنه”.

ُ
و�ملخطط ُنِفَذ كما �أ

�أعلن رئي�ص بعثة تل �أبيب �لديبلوما�صية لدى �لرباط ديفيد جوفرين عب تويرت، توقيع �تفاقيتَي   •

�الإ�رش�ئيلية   IBEO �أو  �إي  بي  �آي  و�رشكة  للمقاوالت  �ملغربية  �لكونفدر�لية  بني  تعاون؛ 

�ملتخ�ص�صة مبجال �لتكنولوجيا، وبني �ملدر�صة �لوطنية للتجارة و�لت�صيري يف �لد�ر �لبي�صاء 

�لعجلة  وترية  �صرتفع  �الأوىل  �أن  على  جوفرين  و�صدد  �أبيب.  تل  بجامعة  �الإد�رة  وكلية 

10
�القت�صادية، و�لثانية �صتفتح �الأبو�ب للطلبة من �أجل تعليم �أف�صل وفر�ص عمل �أقوى.

اجلمعة، 2021/4/2

“�الإ�صالم  �صماه  ما  حول  �لقدوة  نا�رش  ت�رشيحات  �إن  لها،  بيان  يف  حما�ص،  حركة  قالت   •

و�لقر�ر�ت �ملو�قف  مع  متاماً  من�صجمة  وتاأتي  وطنية،  �صيا�صية  خطيئة   �ل�صيا�صي” 

11
�ل�صهيو-�أمريكية �لهادفة �إىل متزيق �صعبنا و�إطالة �أمد �النق�صام.
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�أفاد مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، يف تقرير له، �أن �الحتالل هدم   •

26 منزالً يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �ملحتلة خالل �لفرتة 16-2021/3/29، ما �أدى �إىل تهجري 

و�إحلاق �ل�رشر بنحو 125 �صخ�صاً، بينهم 15 طفالً. وقال �لتقرير �إن قو�ت �الحتالل �عتقلت 

12
نحو 115 فل�صطينياً، بينهم 5 �أطفال، خالل �لفرتة ذ�تها.

�أن،  �أن  �ل�صعودي، يف مقابلة مع �صبكة �صي  �الأمري في�صل بن فرحان، وزير �خلارجية  قال   •

�إنه ال يعرف ما �إن كانت هناك �صفقة تطبيع و�صيكة بني �ململكة و“�إ�رش�ئيل”، موؤكد�ً �أن �الأمر 

“تطبيع  �أن  �ل�صعودي  �الأمري  و�أ�صاف  �ل�صالم”.  عملية  يف  �لتقدم  على  كبري  حّد  �إىل  “يعتمد 
للغاية،  مفيد�ً  و�صيكون  ككل...  للمنطقة  هائلة  فو�ئد  �صيحقق  �ملنطقة  د�خل  �إ�رش�ئيل  مكانة 

13
�قت�صادياً و�جتماعياً ومن منظور �أمني”.

�أمر�ً  �ألغى  �لرئي�ص جو بايدن  �إن  �أنطوين بلينكن، يف بيان له،  قال وزير �خلارجية �الأمريكي   •

�أنه  لدونالد تر�مب، فر�ص فيه عقوبات على م�صوؤويل �ملحكمة �جلنائية �لدولية. كما  تنفيذياً 

رفع �لقيود �لتي كان تر�مب قد فر�صها على تاأ�صري�ت بع�ص م�صوؤويل �ملحكمة. ودعا بلينكن، 

يف �ت�صال هاتفي مع نظريه �الإ�رش�ئيلي جابي �أ�صكنازي، “�إ�رش�ئيل” �إىل �صمان “�مل�صاو�ة” يف 

�حلرية، و�الأمن، و�الزدهار، و�لديوقر�طية بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني. و�أ�صاف بيان 

للخارجية �الأمريكية �أن بلينكن “�أكد جمدد�ً دعم �لواليات �ملتحدة �حلازم الإ�رش�ئيل و�أمنها”، 

14
و�لتز�مه “تعزيز جميع جو�نب �ل�رش�كة �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية”.

ال�صبت، 2021/4/3

بطلبات  تقدمت  �لتي  �لقو�ئم  جميع  قبلت  �أنها  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت   •
15

تر�صح النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �ملقررة يف �أيار/ مايو 2021، و�لبالغ عددها 36.

�النتخابات،  تاأجيل  �صّد  حركته  �إن  نزّ�ل  حممد  �خلارج  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  نائب  قال   •

�أن يكون هناك حو�ر للبحث عن �لبد�ئل  “ينبغي  �أنه  �إجر�ئها يف �لقد�ص، و�أكد  و�لتذّرع بعدم 

لدى  وقد��صتها  و�أهميتها  مركزيتها  يوؤّكد  مبا  �لقد�ص،  يف  �النتخابات  الإجر�ء  �ملنا�صبة 

16
�لفل�صطينيني، ومبا ال يعّطل �النتخابات”.

قال �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي زياد �لنخالة، �إن �الأولوية يف هذ� �لوقت هي ملقاومة   •

و��صفاً  �ملحتل،  بوجود  �ل�صلطة  على  و�لتد�فع  للتناف�ص  وال  لالنتخابات،  ولي�ص  �الحتالل، 

فل�صطني  �أر�ص  على  و�رشعيته  باالحتالل  �العرت�ف  ي�صمن  برنامج  �صمن  �النتخابات 
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ور�أى  و�لقد�ص”.  �لغربية  �ل�صفة  ب�صّم  لالحتالل  �رشعية  يعطي  �لذي  �خلطري  بـ“�لتحول 

عن  “تنازلت  �صلطة  ول�رشعية  “�أو�صلو”،  ل�رشعية  جتديد  هي  �ليوم  �النتخابات  �أن  �لنخالة 

17
حقنا �لتاريخي يف فل�صطني”.

االأحد، 2021/4/4

“ذ�هبة لالنتخابات بن�صبة  �إن حركته  �ل�صيخ  �ملركزية حلركة فتح ح�صني  �للجنة  قال ع�صو   •

100%، وال توجد قوة على �الأر�ص �صتمنع �إجر�ءها”. و�أ�صاف قائالً: “ال �نتخابات من دون 

�لقد�ص، ولن ن�صمح �إطالقاً باإجر�ء �النتخابات دون �لقد�ص”. ونّوه �ل�صيخ باأن �حلو�ر م�صتمر 

ومتو��صل مع مرو�ن �لبغوثي، من “�أجل �حلفاظ على وحدة �حلركة ومتا�صكها، و�لذهاب 

�لفل�صطينية ب�صدد �صياغة  �لف�صائل  �أن  �إىل  �ل�صيخ  �النتخابات يف قائمة و�حدة”. و�أ�صار  �إىل 

18
موقف موّحد �إز�ء م�صاركة مدينة �لقد�ص �ملحتلة يف �النتخابات �لقادمة.

�أكد رئي�ص �لد�ئرة �الإعالمية يف حركة حما�ص يف �خلارج ر�أفت مرة، يف حديث مع وكالة قد�ص   •

بر�ص، على ��صتعد�د حما�ص للحو�ر مع خمتلف �مل�صتويات �لوز�رية و�حلكومية �ل�صعودية من 

�أجل �الإفر�ج عن �ملعتقلني، ودعا يف �لوقت ذ�ته �ل�صلطات �ل�صعودية �إىل طّي ملف �العتقاالت، 

19
حر�صاً على ��صتمر�ر �لعالقة مع �لفل�صطينيني ب�صكل عام، وحما�ص على وجه �لتحديد.

ونقلت  د�خلي”.  “�صاأن  �الأردن  يف  يحدث  ما  �إن  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

�صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية عن جانت�ص �لقول تعليقاً عن �عتقال م�صوؤولني �أردنيني �صابقني، 

ومطالبة �الأمري حمزة بن �حل�صني باأن يكّف عن ت�رشفات ت�صتهدف “�أمن و��صتقر�ر” �الأردن: 

“هذ� �صاأن د�خلي �أردين. �الأردن بلد �صالم وجار لنا، وله �أهمية ��صرت�تيجية كبى”. و�صدد 
�أن تفعل ما بو�صعها للحفاظ على حتالفها �لقائم مع  “�إ�رش�ئيل”  �أنه يتعني على  �لوزير على 

20
�الأردن منذ نحو 30 عاماً.

 2021 بد�ية  منذ  فل�صطينياً،  طفالً   230 لـ  “�إ�رش�ئيل”  �عتقال  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  وثّق   •
21

وحتى نهاية �آذ�ر/ مار�ص 2021.

قال وزير �خلارجية �الأذربيجاين جيحون بري�موف Jeyhun Bayramov �إن بالده م�صتعدة   •

و�إير�ن. وقال بري�موف يف مقابلة مع �صحيفة  “�إ�رش�ئيل”  �لهوة بني  �أجل ج�رش  للعمل من 

�أبيب:  بـ“�لتاريخية” بني بالده وتل  “�إ�رش�ئيل �ليوم” حتدث فيها عن �لعالقة �لتي و�صفها 
�الإقليمي  �ل�صعيدين  على  و�لتعاون  �الأمن  تعزيز  يف  للم�صاعدة  د�ئماً  م�صتعدون  “نحن 

22
و�لعاملي”.
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االإثنني، 2021/4/5

حمكمة  �أيدت  �النتخابية،  �لقو�ئم  �مل�صاركني يف  �أول حكم ق�صائي على رف�ص مر�صح من  يف   •

�النتخابات قر�ر جلنة �النتخابات �ملركزية برف�ص �عتماد طلب �الأ�صري يف �صجون �الحتالل 

يف  له  ��صم  وجود  لعدم  حما�ص،  حلركة  �لتابعة  موعدنا”،  “�لقد�ص  قائمة  يف  �صالمة  ح�صن 

به  تقدمت  �لذي  �العرت��ص  �النتخابات  جلنة  رف�صت  عندما  ذلك  جاء  �النتخابي.  �ل�صجل 

حما�ص. و�أعلنت حما�ص ��صتهجانها �لقر�ر، وقالت يف ت�رشيح �صحفي، �إنها تلقت باأ�صف بالغ 

23
�لقر�ر، علماً باأنه معتقل لدى �الحتالل �ل�صهيوين منذ ربع قرن من �لزمان.

�ملقبلة،  باالنتخابات  �لقد�ص  �أبناء  لتحرير فل�صطني �رشورة م�صاركة  �ل�صعبية  �أكدت �جلبهة   •

�لقوى جعل ق�صية رف�ص �الحتالل مل�صاركة  نف�صه، من حماوالت بع�ص  �لوقت  حمذرة، يف 

24
�ملقد�صيني يف هذه �النتخابات �صماعًة الإلغاء �النتخابات.

“با�صتخد�م  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة  �لنيابة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �تهم   •

�صلطتها على نحو غري مقبول”، و�دعى �أنها كانت حتاول �النقالب على نظام �حلكم، وذلك 

25
بعد �صاعات من بدء مرحلة �الإثبات من حماكمته بق�صايا ف�صاد.

نعت وز�رة �لثقافة �لفل�صطينية �ل�صاعر عز �لدين منا�رشة، �ملولود �صنة 1946، يف بلدة بني   •
26

نعيم يف �خلليل، �لذي تويف يف �لعا�صمة �الأردنية عمّان، متاأثر�ً باإ�صابته بفريو�ص كورونا.

�الحتاد  ملجموعة  �لتابعة  �للوجي�صتية  و�خلدمات  �ل�صحن  �رشكة  لل�صحن”،  “�الحتاد  �أعلنت   •

للطري�ن �الإمار�تية، عن �ختيار �رشكة روم توب �أفيي�صن Rom Top Aviation �الإ�رش�ئيلية، 

27
كوكيل �ملبيعات �لعامة لها يف “�إ�رش�ئيل”.

الثالثاء، 2021/4/6

��صت�صهد �صاب فل�صطيني و�أ�صيبت زوجته بجر�ح خطرية، بعد �إطالق جي�ص �الحتالل �لنار   •
28

عليهما وهما د�خل مركبتهما.

وقال  �ملقبلة.  �حلكومة  ت�صكيل  نتنياهو  بنيامني  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  كلّف   •

ريفلني، يف ت�رشيح متلفز: “�تخذت قر�ري بناء على �لتو�صيات �لتي �أ�صارت �إىل فر�صة �أكب 

“52 نائباً �صّمو�  لنتنياهو يف ت�صكيل �حلكومة”. وجاء يف بيان مكتب �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن 

29
نتنياهو يف حني �صمى 45 �آخرون ع�صو �لكني�صت يائري البيد”.
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�أكد �ملفتي �لعام للقد�ص و�لديار �لفل�صطينية، خطيب �مل�صجد �الأق�صى، �ل�صيخ حممد ح�صني،   •

�أن ال �نتخابات بدون مدينة �لقد�ص �ملحتلة تر�صحاً، وتر�صيحاً، و�نتخاباً. و�صدد �ملفتي ح�صني 

على �أن ��صتثناء �لقد�ص من �النتخابات الأي �صبب كان، مرفو�ص دينياً ووطنياً وفل�صطينياً، 

30
ويجب �أن يرف�ص عربياً و�إ�صالمياً ودولياً.

لالنتخابات  �ملر�صحة  للقو�ئم  �الأويل  �لك�صف  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت   •

�لت�رشيعية 2021، و�لبالغ عددها 36 قائمة �نتخابية، وذلك بالتز�من مع فتح باب �العرت��ص 

بطلبات تقدمت  �لتي  �لقو�ئم  جميع  تر�صح  قبلت  �أنها  و�أ�صافت  مر�صح.  �أو  قائمة  �أي   على 

للرت�صح وعددها 36؛ منها 7 قو�ئم حزبية و29 قائمة م�صتقلة، فيما بلغ عدد �ملر�صحني يف جميع 

31
�لقو�ئم 1,389 مر�صحاً، من بينهم 405 ن�صاء، بن�صبة 29% من �ملجموع �لكلي للمر�صحني.

قالت �صفارة دولة فل�صطني بالقاهرة، �إنه “تقرر �إن�صاء �إد�رة جديدة خا�صة باملعابر بال�صفارة،   •

حركة  وتنظيم  وخدمتهم،  �ملو�طنني  عن  و�لتخفيف  �صعبنا،  �أبناء  على  �لتي�صري  نحو  �صعياً 

 
32

�مل�صافرين”.

�إ�رش�ئيل”  مقاطعة  “قانون  مبوجبه  �ألغى  قانون  م�رشوع  �ل�صود�ين  �لوزر�ء  جمل�ص  �أجاز   •

عقب  �لوزر�ء  جمل�ص  قال  ذ�ته،  �لوقت  ويف  �أخرى.  قو�نني  وثالثة   ،1958 �صنة  �ل�صادر 

33
�جتماعه، �إنه جدد تاأكيد موقف �ل�صود�ن �لثابت جتاه فل�صطني �مل�صتند �إىل “حّل �لدولتني”.

و�صل �صفري �الإمار�ت لدى “�إ�رش�ئيل” حممد حممود �آل خاجة �إىل تل �أبيب، على منت �لرحلة   •

�الأوىل ل�رشكة “�الحتاد للطري�ن” من �أبو ظبي. وحملت �لرحلة على متنها وفد�ً ديبلوما�صياً 

34
و�قت�صادياً رفيعاً، بهدف تطوير �لتعاون وتعزيز �ل�صياحة بني �لبلدين.

االأربعاء، 2021/4/7

�أن �ملتحدة  �لواليات  “ي�رش  �أنه  له،  بيان  يف  بلينكن،  �أنطوين  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أعلن   • 

و�لتنموية  �القت�صادية  �مل�صاعد�ت  ال�صتئناف  نخطط  �لكوجنر�ص،  مع  بالعمل  �أننا،  تعلن 

م�صاعد�ت تقدمي  تعتزم  و��صنطن  �إن  بلينكن  وقال  �لفل�صطيني”.  لل�صعب   و�الإن�صانية 

�الإن�صانية  �مل�صاعد�ت  من  دوالر  مليون   150 بينها  دوالر،  مليون   235 بقيمة  للفل�صطينيني 

لوكالة �الأونرو�، و75 مليون دوالر من �مل�صاعد�ت �القت�صادية و�الإمنائية يف �ل�صفة �لغربية 

للتنمية  �الأمريكية  �لوكالة  خالل  من  �ل�صالم  بناء  لب�مج  دوالر  ماليني  و10  غزة،  وقطاع 
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م�صت�صفيات  �صبكة  �صيدعم  �مل�صاعدة  من  جزء�ً  �أن  �إىل  بلينكن  و�أ�صار  �آيد(.  �أ�ص  )يو  �لدولية 

 
35

�رشقي �لقد�ص.

�ل�صلطة  �إىل  �أمريكية  �أو  عربية  م�صاعد�ت  �أي  ت�صل  مل  �إنه  ��صتية  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

 
36

�لفل�صطينية خالل �صنة 2020، و�أ�صاف �أن �لعجز يف �ملو�زنة �جلديدة ي�صل �إىل مليار دوالر.

��صت�صهدت �مل�صنة �لفل�صطينية �صفيقة �أبو عقيل، من بلدة �ل�صموع جنوب مدينة �خلليل، جر�ء   •
37

دع�صها من قبل م�صتوطن يهودي متطرف عمد�ً.

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �أن “�إ�رش�ئيل” لن تكون ملزمة باتفاق نووي   •

نووية.  �أ�صلحة  تطوير  من  �الأخرية  يّكن  �التفاق  هذ�  كان  �إذ�  و�إير�ن،  �لكبى  �لقوى  بني 

و�أ�صاف يف متحف ياد فا�صيم Yad Vashem: “هناك �صيء و�حد ُنرغم عليه، هو منع �أولئك 

38
�لذين ي�صعون الإبادتنا من �مل�صي بخطتهم”.

قر�ر�ً   280 �أ�صدرت  �لع�صكرية  �الحتالل  حماكم  �أن  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز  قال   •
39

�إد�رياً بحّق �الأ�رشى �لفل�صطينيني خالل �لربع �الأول من �صنة 2021.

�الإ�رش�ئيلية،   TPS �أ�ص  بي  تي  وكالة  مع  تعاون  �تفاقية  )و�م(  �الإمار�ت  �أنباء  وكالة  وّقعت   •

بهدف تعزيز �لتعاون �مل�صرتك بني �جلانبني. ووفقاً لالتفاقية، يقوم �لطرفان بتبادل �ملحتوى 

�الإخباري �ملكتوب و�ملرئي باللغة �الإجنليزية، وباأي لغات �أخرى يتفقان عليها، وذلك ب�صكل 

40
جماين، وبا�صتخد�م �لو�صائل �لتكنولوجية �ملتاحة لديهما.

�تهم تقرير ملنظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي( Amnesty International �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

عمليات  �صملت   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر�ص  يف  �لفل�صطينيني  �صّد  �ملفرطة  �لقوة  با�صتخد�م 

�لتمييز  �صيا�صة  عن  ناهيك  للمو�طنني،  ق�رشي  ونقل  و��صعة  هدم  وعمليات  �أطفال  تعذيب 

41
�ملجحف بحّق �لفل�صطينيني، وعمليات �لقتل و�العتقال.

هاجم �أحمد �لطيبي، ع�صو �لكني�صت عن �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة، �لت�رشيحات �لتي �أطلقها   •

يعرتفون  �مل�صلمني  باأن   Shmuel Eliyahu �إلياهو  �صموئيل  �صفد  ملدينة  �الأكب  �حلاخام 

 103 الإذ�عة  ت�رشيحات  يف  �لطيبي،  وقال  �إ�رش�ئيل”.  ل�صعب  ملك  �أنها  �إ�رش�ئيل  بـ“�أر�ص 

م�صلم  يقوم  ولن  �إ�رش�ئيل،  ل�صعب  ملك  �إ�رش�ئيل  “�أر�ص  باأن  �مل�صلمون  لن يعرتف  �لعبية، 

42
و�حد مبثل هذ� �ل�صيء”.
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اخلمي�س، 2021/4/8

مرت�صحة  قائمة  �أي  �صّد  طعن  �أي  تقدِّم  مل  �أنها  موعدنا  �لقد�ص  وقائمة  حما�ص  حركة  �أكدت   •
43

النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني.

و�أبلغتها  �حلرب،  جلر�ئم  الهاي  حمكمة  مع  �لتعاون  رف�ص  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قررت   •

لي�صت  �أنها  بن�صودة،  فاتو  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  يف  �لعامة  �ملدعية  �إىل  موجهة  ر�صالة  يف 

غزة مع  �حلرب  خالل  لها،  “�إ�رش�ئيل”  بارتكاب  ت�صتبه  حرب  جر�ئم  يف  بالتحقيق   خمولة 

44
�صيف 2014، �أو يف م�صاريع ��صتيطان، وتوؤكد لها �أنها لن تتعاون معها.

��صتوىل م�صتوطنون يهود على ثالث بنايات �صكنية وقطعة �أر�ص، يف �حلارة �لو�صطى يف بلدة   •

�لقد�ص  يف  حلوة  و�دي  معلومات  مركز  و�أو�صح  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد  جنوبي  �صلو�ن، 

�أن عدد �لبوؤر �ال�صتيطانية يف حي “بطن �لهوى” يف �صلو�ن �رتفع �ليوم �إىل 12 بوؤرة وقطعة 

45
�أر�ص، ومعظمها بنايات �صكنية �رشبت للم�صتوطنني خالل �الأعو�م �ملا�صية.

اجلمعة، 2021/4/9

نقل موقع و�ال �لعبي عن وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي جابي �أ�صكنازي قوله خالل حمادثة   •

�إجر�ء  �أمام  عقبات  ت�صع  ال  “�إ�رش�ئيل”  �إن  بلينكن،  �أنطوين  �الأمريكي  نظريه  مع  هاتفية 

�النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية، لكنه قال �إن “�إ�رش�ئيل” قلقة من �أن �النق�صام �لد�خلي يف 

حركة فتح �صيوؤدي �إىل �إ�صعاف حزب �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، ويهد �لطريق �أمام 

46
فوز حما�ص.

�صهر  مبنا�صبة  �لفل�صطينيني،  لالأ�رشى  �صت�صمح  �أنها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  �صلطات  �أعلنت   •

رم�صان، باإجر�ء مكاملٍة هاتفيٍة و�حدة مدتها خم�ص دقائق فقط مع عائالتهم. كما مّت ��صتثناء 

�الأ�رشى �لغزيني �مل�صنفني كمنت�صبني �إىل حركة حما�ص من هذ� �لقر�ر، حيث منعت �صلطات 

47
�ل�صجون بقر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صابق هوؤالء من ��صتقبال �لزيار�ت �لعائلية.

قال مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، يف تقرير له، �إّنه وّثق ��صت�صهاد   •
48

18 فل�صطينياً، بينهم �أ�صريين، و�آخر من ذوي �الحتياجات �خلا�صة، منذ مطلع �صنة 2021.

�أطلق �أهايل �صلو�ن يف �لقد�ص �ملحتلة وثيقة �رشف تعاهدو� فيها على مقاطعة من �رشبو� وباعو�   •

بيوتهم و�أر��صيهم لالحتالل. وجاء يف �لوثيقة: “لكل خائن باع بيته و�أر�صه الأعد�ء �مللة؛ عدم 

49
�لغ�صل و�لتكفني و�ل�صري باجلنائز، وعدم �لدفن يف مقابر �مل�صلمني”.
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�إن  فتوح،  روحي  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لدولية،  للعالقات  �لعام  �ملفو�ص  قال   •

بيع �لعقار�ت و�الأر��صي وت�رشيبها لالحتالل �الإ�رش�ئيلي يعدُّ خيانة وطنية يجب حما�صبة 

كافة  الإف�صال  �لوطنية  �جلهود  كافة  تبذالن  فتح  وحركة  �لقيادة  “�أن  و�أكد  مرتكبيها. 

وجتريهم  �لفاعلني،  و�لبيع وحماكمة  �لت�رشيب  و�لتحقيق يف عمليات  �مل�صبوهة،  �ل�صفقات 

�ملمكنة  �لو�صائل  بكافة  لالحتالل،  �مل�رشبة  �الأمالك  كافة  و��صتعادة  ووطنياً،  قانونياً 

50
و�مل�رشوعة”.

�أفاد �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان باأن “�إ�رش�ئيل” �رشبت 29 هدفاً يف �صورية منذ بد�ية   •

�صنة 2021، ما �أ�صفر عن مقتل 72 عن�رش�ً م�صلحاً، بينهم 50 من �ملو�لني الإير�ن، الفتاً �لنظر 

51
�إىل �أن دم�صق تعر�صت خلم�ص غار�ت خالل �لـ 100 يوم �ملا�صية )�أي منذ بد�ية �صنة 2021(.

ال�صبت، 2021/4/10

�أعلنت �إير�ن تعر�ص من�صاأتها �لرئي�صية لتخ�صيب �ليور�نيوم “نطنْز Natanz”، �إىل “هجوم”   •

جديد، �أدى �إىل تعطيل �صبكة �لكهرباء فيها، و�أ�صارت م�صادر غربية و�إ�رش�ئيلية �إىل “هجوم 

�إلكرتوين” ودور حمتمل للمو�صاد �الإ�رش�ئيلي. وقال رئي�ص �لوكالة �الإير�نية للطاقة �لذرية 

 ،Ali Akbar Salehi علي �أكب �صاحلي Atomic Energy Organization of Iran (AEOI)

52
يف بيان له، �إن �حلادث يف نطنْز، �لثاين منذ متوز/ يوليو 2020، كان نتيجة عمل “�إرهابي”.

دعت وز�رة �خلارجية �لرو�صية يف بيان لها، جميع �الأطر�ف، �إىل �لتخلّي عن كافة �الإجر�ء�ت   •

�حتمال  توؤجل  �أو  بنجاح،  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  �إجر�ء  تقّو�ص  �أن  يكن  �لتي 

53
عودة �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �إىل طاولة �ملفاو�صات.

م�رشوع  ل�صالح   ،New Democratic Party �جلديد  �لكندي  �لديوقر�طي  �حلزب  �صّوت   •

قر�ر يطالب بتعديل لو�ئح �صيا�صاته لت�صمل �لدعوة ملقاطعة منتجات �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية 

54
غري �ل�رشعية وحظر جتارة �الأ�صلحة مع “�إ�رش�ئيل”.

االأحد، 2021/4/11

قال ع�صو �للجنتني �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير و�ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد، �إن �الإد�رة   •

�الأمريكية “بد�أت �النتقال من مرحلة �الأقو�ل �إىل �الأفعال”، موؤكد�ً �أن و��صنطن مل تعرت�ص على 

55
خطة �ل�صالم �لتي قدمها �لرئي�ص حممود عبا�ص، �لقائمة على �إطالق موؤمتر �صالم دويل.
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فرتة خالل  �إليها  قدمت  �عرت��صاً   231 يف  نظرت  �أنها  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت   • 

�أنها  �للجنة  و�أكدت   .2021 �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لع�صوية  و�ملر�صحني  �لقو�ئم  على  �العرت��ص 

�صحب مّت  فيما  منها،  �عرت��صاً   226 رّد  وقررت  �العرت��صات،  هذه  جميع  بدر��صة   قامت 

4 �عرت��صات من قبل مقدِّميها، بينما قبلت �عرت��صاً و�حد�ً فقط �صّد مر�صحة جرى �صطب 
56

تر�صيحها كونها قد �كت�صبت �جلن�صية �الإ�رش�ئيلية.

قال وزير �لدفاع �الأمريكي لويد �أو�صنت Lloyd Austin �إن �لواليات �ملتحدة ملتزمة ب�صمان   •

�لتفوق �لع�صكري لـ“�إ�رش�ئيل”، و�حلفاظ على �أمنها. و�أ�صاف �أو�صنت، يف موؤمتر �صحفي مع 

“�إ�رش�ئيل” �رشيك ��صرت�تيجي للواليات �ملتحدة، و��صفاً  �أن  �أبيب،  نظريه �الإ�رش�ئيلي يف تل 

هذه �ل�رش�كة باأنها مهمة لال�صتقر�ر يف �ملنطقة. و�أو�صح �أنه �تفق مع نظريه �الإ�رش�ئيلي على 

وحتديات  �لبعيد  �ملدى  على  “�إ�رش�ئيل”  �أمن  �صمان  لت�صمل  �لدفاع،  ق�صايا  نطاق  تو�صيع 

�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، �إىل جانب دعم �لواليات �ملتحدة لتطبيع “�إ�رش�ئيل” عالقاتها مع �لدول 

57
�لعربية و�مل�صلمة.

�أر��صٍ  �رش�ء  ب�صاأن  لها  ُقدم  �لذي  �ملقرتح  على  �ليهودي  �لقومي  �ل�صندوق  �إد�رة  �صادقت   •

��صتيطانية  وبوؤر  م�صتعمر�ت  عليها  �ملقامة  تلك  وخ�صو�صاً  �لغربية،  �ل�صفة  م�صتعمر�ت  يف 

معزولة عن �مل�صتعمر�ت �لكبى. و�أفادت �صحيفة هاآرت�ص باأن �ل�صندوق ر�صد ميز�نية لذلك 

58
بقيمة 38 مليون دوالر.

“�أي  من  �إير�ن  �إىل  حتذير�ً  كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  وجّه   •

�ال�صتعد�د الأي �صيناريو. وقال  �أهبّة  �أن جي�صه على  و�أكد كوخايف  خطو�ت غري حم�صوبة”، 

�إير�ن و�أتباعها  �إن مكافحة  �ل�صاباك و�جلي�ص،  بنيامني نتنياهو، يف �حتفال للمو�صاد وجهاز 

“مهّمة �صخمة، مهمة كبرية و�صخمة، و�لو�صع  �لنووي و�لت�صلّح هي  ومكافحة برناجمها 

59
�لقائم �ليوم ال يعني �أنه �صيحدث غد�ً”.

االإثنني، 2021/4/12

ك�صفت جلنة �لتنظيم و�لبناء �الإ�رش�ئيلية حقيقة �ملخطط �لر�مي �إىل ربط �رشقي �لقد�ص �صماالً   •

�مل�رشوع.  عر�ص  عند   ،2018/8/5 يف  �صابقاً  علن 
ُ
�أ كما  و�حد،  نفق  بدل  جديدة  �أنفاق  باأربعة 

م�رشوع ��صم  حتت   ”101-036240  0“ رقم  حملية  هيكلية  خريطة  �إيد�ع  �للجنة   و�أعلنت 

�صمال  مو��صالت  حركة  م�صتوى  لف�صل  �لفرن�صية  �لتلة  م�صتعمرة  مفرق  يف  �أنفاق   4 �إقامة 

�لغربية” ب�رشقي  �أبيب،“�لقد�ص  443 تل  �ل�صارع �اللتفايف  �لقد�ص، ولربط �صبكة �لطرق بني 

60
�لقد�ص �رشقاً، باجتاه م�صتعمر�ت �لغور، �صمن خطة تو�صيع �ل�صارع رقم 1.
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�نتخب جمل�ص �صورى حركة حما�ص يف منطقة �خلارج خالد م�صعل رئي�صاً للحركة يف �خلارج،   •
61

ومو�صى �أبو مرزوق نائباً له.

�الإ�رش�ئيلية �حلكومة  رئي�ص  لقائه  خالل  �أو�صنت،  لويد  �الأمريكي  �لدفاع  وزير  جدد   • 

وتفوقها  “�إ�رش�ئيل”،  �أمن  ب�صمان  �ملتحدة  �لواليات  تعهّد  “�إ�رش�ئيل”،  يف  نتنياهو  بنيامني 

62
�لع�صكري يف �ملنطقة. وقال نتنياهو �إن حكومته لن ت�صمح الإير�ن بامتالك �صالح نووي.

�ملياه،  من  �إ�صافية  �إمد�د�ت  على  �حل�صول  �الأردن  طلب  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  و�فقت   •

بعد مماطلة طويلة من رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، بح�صب ما جاء يف تقرير 

63
ملوقع و�ال �لعبي �الإ�رش�ئيلي.

يهودي، ماليني   6.894 بينهم  ن�صمة،  ماليني   9.327 “�إ�رش�ئيل”  يف  �ل�صكان  عدد  بلغ   • 

21%، علماً  1.966 مليون، ي�صكلون ما ن�صبته نحو  74%، بينما عدد �لعرب  ي�صكلون قر�بة 

�أن هذ� �ملعطى ي�صمل �لفل�صطينيني يف �لقد�ص �ملحتلة و�ل�صوريني يف ه�صبة �جلوالن �ملحتلة. 

�ملهاجرين �جلدد من  باآخرين، وهم من  5% يو�صفون  ي�صكلون ما ن�صبته  �ألفاً   467 وهناك 

دول �الحتاد �ل�صوفييتي �ل�صابق ولي�صو� يهود�ً، بح�صب بيانات �صادرة عن د�ئرة �الإح�صاء 

64
�ملركزية �الإ�رش�ئيلية.

“�إ�رش�ئيل”  �أيام مب�صاركة  بد�أت قو�ت جوية من دول خمتلفة، مناورة جوية �صت�صتمر عدة   •

�صت�صتمر �جلوية  �ملناورة  فاإن  �الإ�رش�ئيلية،  �لعبية  �لعامة  �الإذ�عة  وبح�صب   و�الإمار�ت. 

65
10 �أيام مب�صاركة �صالحي �جلو �الإ�رش�ئيلي و�الإمار�تي، وذلك يف �أول م�صاركة علنية.

�أعلن وزير �الأ�صغال يف حكومة ت�رشيف �الأعمال �للبنانية مي�صال جنار �أنه وّقع مر�صوم تعديل   •

تر�صيم �حلدود �لبحرية �جلنوبية للبنان، و�أحاله �إىل حكومة ت�رشيف �الأعمال العتماده، يف 

حني توعدت “�إ�رش�ئيل” بالرّد. ولفت جنار �لنظر �إىل �أن �ملر�صوم يو�صع �ملنطقة �القت�صادية 

 يف �لبحر. وبذلك ت�صبح �مل�صاحة �ملتنازع عليها مع 
2
1,430 كم �خلال�صة )جنوبي �لبالد( بـ 

66
.
2
“�إ�رش�ئيل” نحو 2,300 كم

الثالثاء، 2021/4/13

�أول  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �ل�صوت  مكب�ت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  عطّلت   •

ملنع  وذلك  و�لرت�ويح،  �لع�صاء  �صالَتي  خالل  �ملاآذن  عّطل  �لذي  �الأمر  رم�صان،  �صهر  �أيام 

67
“�لت�صوي�ص” على مر��صم �إحياء ذكرى “قتلى معارك �إ�رش�ئيل”.
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�الأمريكية  �مل�صاعد�ت  ��صتئناف  �إن  الز�ريني  فيليب  �الأونرو�  لـوكالة  �لعام  �ملفو�ص  قال   •

للوكالة لن يحّل �الأزمة �ملالية �لتي تعاين منها حيث يقدر �لعجز �ملايل بنحو 150 مليون دوالر 

68
�أمريكي.

مبو��صلة  ملتزمة  حركته  �أن  على  �ل�صنو�ر  يحيى  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  �أكد   •

�لن�صال من �أجل حترير �الأ�رشى من �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. جاء ذلك خالل زيارته 

69
وقيادة حركته ملنزل �الأ�صري ح�صن �صالمة، متعهد�ً بالعمل على حتريره.

دعا �الأب مانويل م�صلّم، رئي�ص �لهيئة �ل�صعبية �لعاملية لعد�لة و�صالم �لقد�ص، الإن�صاء مركز   •

�إعالمي م�صيحي يف حركة حما�ص، يكون قادر�ً على مو�جهة �الفرت�ء�ت �لتي تو�جهها �حلركة 

�آمنة،  حياة  يعي�صون  �لقطاع  يف  �مل�صيحيني  �أن  م�صلّم  �الأب  و�أو�صح  �الإعالم.  و�صائل  من 

 
70

وت�صاركهم حما�ص �أفر�حهم و�أحز�نهم؛ لكونهم �صعباً و�حد�ً يف وطن و�حد.

 Jake Sullivan �صوليفان  جيك  �الأمريكي  �لقومي  �الأمن  م�صت�صار  �إن  �الأبي�ص  �لبيت  قال   •

�الأمريكية  �ال�صرت�تيجية  �ال�صت�صارية  للمجموعة  �فرت��صي  �جتماع  خالل  �لتاأكيد،  جدد 

�الإ�رش�ئيلية، �صمت من �جلانب �الإ�رش�ئيلي جمل�ص �الأمن �لقومي مئري بن �صبات، على �لتز�م 

�إد�رة �لرئي�ص جو بايدن “�لثابت جتاه �أمن �إ�رش�ئيل و�صمان عدم �متالك �إير�ن �صالحاً نووياً 

71
�أبد�ً”.

االأربعاء، 2021/4/14

وجّه �ملفتي �لعام للقد�ص و�لديار �لفل�صطينية، �ل�صيخ حممد ح�صني، ند�ًء عاجالً لروؤ�صاء �لدول   •

�لعربية و�الإ�صالمية، وملوكها، و�أمر�ئها، باالإ�صافة �إىل �صعوب تلك �لدول، نا�صدهم وحثهم 

فيه على �رشورة �لعمل لوقف �لعدو�ن �لعن�رشي �ملبيت على �مل�صجد �الأق�صى. وقال �ل�صيخ 

وقطع  �الأق�صى  �مل�صجد  ماآذن  بو�بات  �الحتالل  �صلطات  خلع  �إن  له،  بيان  يف  ح�صني،  حممد 

�أ�صالك �لكهرباء عنها، ملنع رفع �الأذ�ن، وكذلك منع �إدخال وجبات �الإفطار لل�صائمني، �إ�صافة 

�إىل �لتهديد�ت باقتحام �مل�صجد يف �أو�خر �صهر رم�صان �ملبارك، هو بد�ية حلرب دينية يتحمل 

72
�لعامل �أجمع نتائجها.

�أفادت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلي باأن 43 جندياً وم�صتوطناً �إ�رش�ئيلياً قتلو� خالل عامٍ م�صى.   •

�لذين  �إجمايل  �إن  The Times of Israel” عن �لوز�رة قولها،  �إ�رش�ئيل  �أوف  “تايز  ونقلت 

�صقطو� يف �حلروب و�لهجمات بلغ 23,928 �إ�رش�ئيلياً. وذكرت �أنه منذ “�حتفال ذكرى �لقتلى 

73
�الأخري قبل عام، متت �إ�صافة 112 ��صماً �إىل قائمة �لذين قتلو� منذ عام 1860”.
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 News One يف مقال ن�رشه موقع نيوز َون ،Yoni Ben Menachem قال يوين بن مناحيم  •

�لعبي، �إن م�رش جددت جهود �لو�صاطة يف حماولة للتو�صل ل�صفقة تبادل �أ�رشى جديدة. 

وختم بالقول �إن “�إ�رش�ئيل �صلّمت مو�فقتها على �إطالق �رش�ح بع�ص �أ�رشى �صفقة �صاليت 

�أمام حركة حما�ص الإبر�م  �أن هذ� يكفي  �أعيد �عتقالهم يف �ل�صفة �لغربية، لكن ال يبدو  �لذين 

74
�صفقة تبادل �أ�رشى جديدة”.

قدم ع�صو �لكني�صت عن حزب �لليكود �آيف ديخرت Avi Dichter، بال�رش�كة مع ع�صو �لكني�صت   •

�أوريت �صرتوك Orit Struk، من حتالف �ل�صهيونية �لدينية، م�رشوع قانون يق�صي ب�صحب 

عد�ئية”،  بعمليات  بـ“�لقيام  �أو  بـ“�الإرهاب”  دين 
ُ
�أ مو�طن  �أي  من  �الإ�رش�ئيلية  �جلن�صية 

ويح�صل على خم�ص�صات من �ل�صلطة �لفل�صطينية. ووقّع 42 من �أع�صاء �لكني�صت، من عدة 

75
�أحز�ب، على م�رشوع �لقانون.

حتمل  وهمية  �رشكة   660 هناك  �أن  لها،  تقرير  يف  و�ال�صتيطان،  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  ذكرت   •

�أ�صماء عربية ووطنية �أحياناً، تقوم بالتحايل على �لبائعني �أو �أحد �لورثة لنزع ملكية �الأر��صي 

�لفل�صطينية. وعن حجم ن�صاط هذه �ل�رشكات، قال مدير د�ئرة �لتوثيق يف هيئة مقاومة �جلد�ر 

و�ال�صتيطان قا�صم عو�د، �إنه ال توجد �إح�صائيات دقيقة خالل �ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صية، ولكن 

( حاول �الحتالل خالل �لـ 5 �أعو�م 
2
نقول �إنه مّت �إف�صال بيع ما جمموعه 40 �ألف دومن )40 كم

76
�ملا�صية عب �رشكاته وموؤ�ص�صاته �ال�صتيطانية �الدعاء ب�رش�ئها.

 United )�ليون�صكو(  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  تبنى   •

قر�ر�ً   Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

�مل�صجد  ت�صمية  �ليون�صكو  قر�ر  وثبّت  و�أ�صو�رها.  �لقدية  �لقد�ص  مدينة  ب�صاأن  باالإجماع 

77
�الأق�صى �ملبارك/ �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف كمرت�دَفني ملعنى و�حد.

دعا �لرئي�ص �الأ�صبق جلهاز �ملو�صاد �أفر�مي هليفي Efraim Halevy �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إىل   •

�لدخول يف مفاو�صات �صيا�صية مبا�رشة مع حركة حما�ص، و�لكّف عن �لتفاو�ص �حلايل عب 

78
�لو�صطاء.

اخلمي�س، 2021/4/15

قانون  مب�رشوع   Betty McCollum ماكولوم  بيتي  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  ع�صو  تقدمت   •

�لفل�صطيني. كما  �ل�صعب  لـ“�إ�رش�ئيل” باحرت�مها حقوق  �ملقدمة  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  يربط 
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لـ“�إ�رش�ئيل”،  �إىل فر�ص رقابة متز�يدة وممار�صتها على �مل�صاعدة �الأمريكية  يهدف �لقانون 

�النتهاكات يف  �الأمريكية  �ل�رش�ئب  �أمو�ل  �إ�صهام  عدم  ل�صمان  �ملبذولة  �جلهود  من   كجزء 

�صّد  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  متار�صها  �لتي  �الإن�صان  حقوق  و�نتهاكات  �ملدنية 

79
�لفل�صطينيني.

بلغ عدد �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 4,500، بح�صب ما �أفادت موؤ�ص�صات تعنى   •

 ب�صوؤون �الأ�رشى. وبح�صب بيان �ملوؤ�ص�صات، �إن من بني �ملعتقلني 41 �صيدة، و140 قا�رش�ً،

��صت�صهاد �إىل  �ملعطيات،  ت�صري  �ملعتقلني،  من  �ل�صهد�ء  �أعد�د  وعن  �إد�رياً.  معتقالً   و440 

 226 معتقالً يف �صجون “�إ�رش�ئيل” منذ �صنة 1967، وحتتجز �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية جثامني

منذ فل�صطيني   1,400 نحو  بلغ  �ملعتقلني  عدد  �أن  �الأ�رشى  موؤ�ص�صات  وذكرت  �أ�رشى.   7 
80

مطلع 2021.

تلقت �ملحكمة  �أن  �لدين  نا�رش  �إيان  �لفل�صطينية  �النتخابات  ق�صايا  حمكمة  رئي�ص  �أعلنت   • 

�لقو�ئم  على  مر�صحني  يف  تطعن  غزة؛  قطاع  يف  طعناً  و11  �هلل،  ر�م  يف  مقرها  يف  طعون   6

�ملرت�صحة النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي، بعد �نتهاء جلنة �النتخابات يف �لبّت يف هذه �لطعون. 

و�أ�صارت �إىل �أنه تتّم در��صة �لطعون، و�أ�صافت: “نحن مقيدون يف فرتة �ل�صبعة �أيام للبت يف 

81
تلك �لطعون”.

�أكد رئي�ص قائمة حركة حما�ص �النتخابية “�لقد�ص موعدنا” خليل �حلية، �أن يوم �النتخابات   •

يجب �أن يكون يوم ��صتباك مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي حال عرقلها. و�صدد �حلية خالل زيارة 

مدينة  يف  �النتخابات  �إجر�ء  عن  تنازل  ال  �أنه  على  غزة،  يف  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  ملقر 

82
�لقد�ص.

�أكد ممثل �الحتاد �الأوروبي يف �الأر��صي �لفل�صطينية �صفني كوهان فون بورغ�صدورف �أن من   •

حّق �لفل�صطينيني �إجر�ء �النتخابات على كافة �الأر��صي �لفل�صطينية مبا فيها �رشقي �لقد�ص 

ما  كل  �صيبذل  �الأوروبي  �الحتاد  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  �لقائمة،  �التفاقيات  عليه  ن�صت  ما  وفق 

83
ي�صتطيع من جهود ل�صمان �إجر�ء �النتخابات يف كل �ملناطق ومن �صمنها �رشقي �لقد�ص.

اجلمعة، 2021/4/16

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �أن طائر�ت حربيّة �صنّت “غار�ت على موقع الإنتاج و�صائل  قتاليّة   •

باالإ�صافة �إىل نفق لتهريب �الأ�صلحة، وموقع ع�صكري تابع حلما�ص يف قطاع غّزة، وذلك رد�ً 

84
على �إطالق  �لقذيفة �ل�صاروخية من �لقطاع نحو �الأر��صي �الإ�رش�ئيلية”.
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“�صنفعل  �لف�صائية:  �الأق�صى  قناة  مع  لقاء  يف  حمد�ن،  �أ�صامة  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

�إجر�ء  �أن �الحتالل منزعج من  �لقد�ص”، م�صدد�ً على  كل �صيء ممكن الإجناز �النتخابات يف 

�أكرث  �إن  حمد�ن  قال  �آخر،  �صياق  يف  �لفل�صطينية.  �ملوؤ�ص�صات  بناء  �صتعيد  الأنها  �النتخابات 

من 60 فل�صطينياً يقبعون يف �ل�صجون �ل�صعودية دون �أي مبر العتقالهم، مطالباً �ل�صلطات 

85
�ل�صعودية ب�رشعة �الإفر�ج عنهم.

نقل موقع هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( عن �صابط عمليات يف قيادة منطقة �جلنوب قوله �إن   •

�أهد�ف ومو�قع د�خل قطاع غزة �أعده جي�ص �الحتالل، ل�رشب عدة   هناك خمطط ع�صكري 

86
يف �آن و�حد، �إذ� تدهورت �الأو�صاع �مليد�نية �إىل مو�جهة �صاملة مع حركة حما�ص.

�أعلن وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي جابي �أ�صكنازي �أنه �لتقى يف قب�ص �أنور قرقا�ص �مل�صت�صار   •

�لديبلوما�صي لرئي�ص دولة �الإمار�ت. وقال قرقا�ص �إن �لرو�بط �ال�صرت�تيجية مع “�إ�رش�ئيل” 

�لتن�صيق  تناولت   Paphos بافو�ص  حمادثات  �أن  م�صيفاً  �الإقليمي،  �الأمن  تعزيز  �إىل  ترمي 

87
�القت�صادي و�ل�صيا�صي، و��صتخد�م �لتكنولوجيا ملكافحة جائحة كورونا.

�صالة  الأد�ء  �لقد�ص،  مدينة  �إىل  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  �أهايل  دخول  �الحتالل  �صلطات  قيّدت   •

�جلمعة �الأوىل من �صهر رم�صان يف �مل�صجد �الأق�صى، �إذ ��صرتطت ح�صول �لر�غبني بال�صالة 

 
88

يف �مل�صجد، على �للقاح �مل�صاد لفريو�ص كورونا، وهو ما حرم �الآالف من �لو�صول للم�صجد.

خل�ص باحثون �إ�رش�ئيليون �إىل �أن �لبحرية �لرتكية هي �الأقوى على م�صتوى �ملنطقة، وت�صكل   •

در��صات  مركز  موؤخر�ً  ن�رشه  حتليل  يف  �لتقييم  هذ�  وجاء  لـ“�إ�رش�ئيل”.  حمتمالً”  “تهديد�ً 
89

�ل�صيا�صة و�ال�صرت�تيجية �لبحرية �لتابع جلامعة حيفا.

ال�صبت، 2021/4/17

خا�ص ت�رشيح  يف  �لقانوع،  �للطيف  عبد  حما�ص  حركة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  �أكد   • 

ونحن  حما�ص،  عن  تغيب  ال  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  يف  �الأ�رشى  “معاناة  �أن   ،”21 لـ“عربي 

“ما  �أن  على  �لقانوع  و�صدد  �ل�صجون”.  من  �الأ�رشى  بتحرير  �ملعاناة،  هذه  بتفكيك  معنيون 

لدى �ملقاومة �لفل�صطينية من �أور�ق قوة ت�صتطيع �أن تنهي معاناة �الأ�رشى وحترر �الأ�رشى 

�أوتيت من  “حما�ص تعمل بكل ما  �أن  �الأبطال كافة، وتبي�ص �صجون �الحتالل كافة”، موؤكد�ً 

90
قوة حلّل ق�صية �الأ�رشى”.
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�لوطنية �لف�صائل  ملر�صحي  ت�صاوري  لقاء  عقد  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  منعت   • 

و�عتقلت  �ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة  يف   ،2021/5/22 يف  �ملقررة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  النتخابات 

مدير باعتقال  قامت  �الحتالل  خمابر�ت  �أن  حملية  م�صادر  وذكرت  مر�صحني.   ثالثة 

91
نادي �الأ�صري يف �لقد�ص نا�رش قو�ص، و�أ�رشف �الأعور، ورتيبة �لنت�صة.

جزء  �مل�صيحي  �لتكوين  �أن  موعدنا،  �لقد�ص  قائمة  يف  �مل�صيحي  �ملر�صح  عنفو�ص،  ن�صيم  �أكد   •

�لقد�ص  قائمة  على  م�صيحي  يرت�صح  �أن  غريباً  “لي�ص  عنفو�ص:  وقال  �لوطن.  من  �أ�صا�صي 

موعدنا، وم�رشور جد�ً بوجودي مع قائمة �إ�صالمية كوننا �أبناء وطن و�حد وم�صتقبل و�حد، 

92
فالو�صع طبيعي جد�ً”.

لرئي�ص  تقديها  مّت  فتح  حركة  من  الأ�رشى  مبادرة  عن  �جلديد”  “�لعربي  �صحيفة  ك�صفت   •

�ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص و�للجنة �ملركزية حلركة فتح، وتقرتح تاأجيل �النتخابات 

�لقد�ص، و�إ�صد�ر مر�صوم رئا�صي  �إجر�ءها يف  �لت�رشيعية، ب�صبب منع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

93
بتعديل قانون �النتخابات بحيث يتّم �ختيار �لرئي�ص ونائبه على �لطريقة �الأمريكية.

االأحد، 2021/4/18

قانون  مب�رشوع  �صرتوك  �أوريت  �لدينية  �ل�صهيونية  حتالف  عن  �لكني�صت  ع�صو  تقدمت   •

للكني�صت لـ“ت�صوية” و�رشعنة �لبوؤر �ال�صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. و�ن�صم 44 من 

94
�أع�صاء �لكني�صت �إىل م�رشوع �لقانون.

�أعلنت جلنة �النتخابات �لفل�صطينية، يف بيان �أنها وفرت 11 مركز�ً �نتخابياً يف �صو�حي �لقد�ص،   •

تر�صحو� يف  60 مقد�صياً  �أن نحو  �للجنة  �ألف مقد�صي من �القرت�ع. و�أو�صحت   150 ليتمكن 

�لقو�ئم �النتخابية �ملختلفة، وتابعت �أنه: “يف حالة �لتاأكد �أن رد�ً لن ي�صل �لقيادة �لفل�صطينية 

�أو خالل فرتة وجيزة من ذلك  من �جلانب �الإ�رش�ئيلي قبل �لبدء بعملية �لدعاية �النتخابية، 

�أخرى  �أي ترتيبات  ��صتعد�د لعمل  تنفيذية، على  �النتخابات، وهي جهة  فاإن جلنة  �لتاريخ، 

95
بناء على توجيهات حمددة من �لقيادة �ل�صيا�صية”.

�أن �ملقاومة �لفل�صطينية �صتُجب �لعدو  �أكد رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج خالد م�صعل على   •

على �الإفر�ج عن �الأ�رشى، م�صدد�ً على �أن �لعدو ال يفرج عن �الأ�رشى �إال مكرهاً عب �ملقاومة 

ال باملفاو�صات �أو �مل�صاومات. وقال م�صعل �إنه ومن موقعه على ر�أ�ص حما�ص يف �خلارج، ويف 

96
�إطار عمل �حلركة �لعام �صيتحرك مل�صاعفة �جلهد لالإفر�ج عن �الأ�رشى.
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قدّر م�صوؤولون يف �ملو�صاد و�صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية )�أمان( Aman، خالل   •

مفاو�صات  �أن  )كابينت(،  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  للمجل�ص  �جتماع 

فيينا �صت�صفر عن عودة �لواليات �ملتحدة �إىل �التفاق �لنووي، �لذي يف �إطاره �صرتفع �لعقوبات 

برناجمها  بتحديد  �لتز�ماتها  تطبيق  �إىل  �إير�ن  و�صتعود  تر�مب،  دونالد  �إد�رة  فر�صتها  �لتي 

وذكرت �الجتماع.  يف  �صاركا  م�صوؤولنَي  عن  �لعبي  و�ال  موقع  نقل  ما  بح�صب   �لنووي، 

هذ�  ي�صتكمل  �أن  على  �إير�ن،  �صّد  �لع�صكرية  �خليار�ت  بحث  �لكابينت  �أن  �لعبية   12 �لقناة 

97
�ملو�صوع يف جل�صة خا�صة �أخرى.

بينهما.  دفاعية  �صفقة  �أكب  وّقعتا  و�ليونان  “�إ�رش�ئيل”  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  قالت   •

�إلبيت �الإ�رش�ئيلية بت�صغيل مركز  �أنظمة  �أنه �صمن �ل�صفقة، �صتقوم �رشكة  وذكرت �لوز�رة 

مليار دوالر. وقالت �رشكة   1.65 قيمته نحو  �ليونانية مبوجب عقد  للقو�ت �جلوية  تدريب 

 ،M–346 �أو  �أم-346  طر�ز  من  جديدة  تدريب  بطائر�ت  �ليونان  �صتزود  �إنها  �إلبيت  �أنظمة 

ع�رش�ت  ي�صّم  �لذي  �ليونانية  �جلوية  للقو�ت  �لكامل  �لتدريب  �أ�صطول  �صيانة  و�صتتوىل 

98
�لطائر�ت من طر�ز �أم-346 وتي-6 �أو T–6 ملدة 20 عاماً تقريباً.

قالت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �إنه يجرى حالياً تزويد “فرقة غزة”، �إحدى فرق   •

Jaguar، �لذي ت�صنعه  �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ملنت�رشة على حدود �لقطاع، بالروبوت جاغو�ر 

�رشكة �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية، ويتوقع �أن يكون من �أو�ئل �لروبوتات �لتي تتمكن من 

99
ك�صف وتدمري �مل�صلحني من خالل �لتحكم عن بعد.

مب�صاركة  �ليونان  حتت�صنها  مناورة  يف  ت�صارك  �جلوية  قو�ته  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن   •

قو�ت جوية لعدة دول. وبح�صب �ملتحدث با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، فاإن �ملناورة �صتحاكي 

متقدمة،  جو   - �أر�ص  �صاروخية  تهديد�ت  مع  �لتعامل  �أبرزها  من  �صيناريوهات  عدة 

و�صيناريوهات �أخرى. وت�صارك باملناورة نحو 10 دول، من بينها �الإمار�ت، ح�صبما ذكرت 

100
قناة ري�صت كان �لعبية منذ �أيام.

�أعلن جتمع �الأطباء �لفل�صطينيني يف �أوروبا �إطالق �صندوق وقفي ل�صمان ديومة �مل�صاريع   •

�لطبية �لريادية يف فل�صطني. ويهدف �ل�صندوق بح�صب �لقائمني عليه �إىل “حت�صني �الأو�صاع 

�مل�صتلزمات،  �مل�صتمر، وتوفري  �لطبي  �لدعم  �لفل�صطيني، من خالل بر�مج  لل�صعب  �ل�صحية 

101
و�لتدريب وغريها من �رشوريات دعم �لقطاع �ل�صحي”.
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ذكر بيان للجي�ص �مل�رشي، �أن قو�ت حر�ص �حلدود متكنت خالل ني�صان/ �أبريل 2021، من   •
102

�كت�صاف وتدمري 5 فتحات �أنفاق على �ل�رشيط �حلدودي مع قطاع غزة.

�أعلنت �رشكة �لطري�ن �لبحرينية عن �ملوعد �ملقرر لبدء �لرحالت �جلوية �ملبا�رشة مع �الحتالل   •

رحالت  ت�صيري  �خلليج،  لطري�ن  �لتابع  للحجوز�ت  �الإلكرتوين  �ملوقع  و�أظهر  �الإ�رش�ئيلي. 

103
مبا�رشة من �ملنامة �إىل تل �أبيب، �بتد�ء من 2021/6/3.

يف  �الأمريكيني  �مل�رّشعني  من  جمموعة  �إن  لها،  تقرير  يف  �أحرنوت،  يديعوت  �صحيفة  قالت   •

�ملد�ر�ص  يف  تدري�صه  يتّم  �لذي  �لفل�صطيني  �لتعليمي  �ملنهج  تغيري  على  يعملون  �لكوجنر�ص، 

�حلكومية ومد�ر�ص وكالة �الأونرو�. و�ّدعت �ل�صحيفة �أن �ملنهج �لفل�صطيني �لتعليمي يحتوي 

104
وي�صّم مو�د تدري�صية “معادية لل�صامية” و�أخرى “حتري�صية”.

قال م�صوؤول �الإعالم يف مكتب ممثل �الحتاد �الأوروبي يف فل�صطني �صادي عثمان، يف ت�رشيح   •

لوكالة �الأنا�صول، �إن “�إ�رش�ئيل” مل ترد على طلب لدخول بعثة حت�صريية �أوروبية، ��صتعد�د�ً 

105
ملر�قبة �النتخابات �لفل�صطينية �ملقررة يف 2021/5/22.

االإثنني، 2021/4/19

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف �ت�صال �أجر�ه مع رئي�ص �ل�صلطة   •

�النتخابية  �لعملية  تطور�ت  حول  مو�صع  نقا�ص  خالله  جرى  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية 

و�جلهد �مل�صرتك وطنياً �لذي بذل على هذ� �ل�صعيد، على �أهمية و�رشورة �إجر�ء �النتخابات يف 

مدينة �لقد�ص �ملحتلة تر�صيحاً و�نتخاباً، و�عتبارها معركة، وعدم �إعطاء �الحتالل �أي فر�صة 

للت�صوي�ص على م�صار �النتخابات، �أو فر�ص �حتالله و�رشعنته للمدينة؛ مبا يتطلب �مل�صي يف 

106
�إجر�ء �النتخابات وبال تردد.

�ملركزية حلركة فتح،  �للجنة  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل �جتماع  �ل�صلطة  جدد رئي�ص   •

ذ�ت  �لدولية  �الأطر�ف  مب�صاركة  لل�صالم  دويل  موؤمتر  بعقد  �الإ�رش�ع  �أهمية  على  �لتاأكيد 

�الأمم  وحتديد�ً  �لدول،  من  �لعديد  مع  مكثفة  �ت�صاالت  جنري  “�إننا  عبا�ص  وقال  �لعالقة. 

�ل�صغط على �حلكومة  �أجل  �الأوروبي، من  �الأمريكية، و�الحتاد  �ملتحدة  �ملتحدة، و�لواليات 

107
�الإ�رش�ئيلية لاللتز�م باالتفاقيات �ملوقعة بيننا فيما يخ�ص �لعملية �النتخابية”.

�أي فيتو  باأن يكون هناك  يقبل  لن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  �ملركزية حلركة فتح  �للجنة  �أكدت   •

�لقد�ص  �أبناء  م�صاركة  وحتديد�ً  �النتخابية،  �لعملية  على  �الأ�صكال  من  �صكٍل  باأي  لالحتالل 
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�أو  به  �مل�صا�ص  يقبل  لن  �أحمر  خّط  و�أهلها  �لقد�ص  �أن  موؤكدة  فيها،  و�نتخاباً  ودعايًة  تر�صحاً 

108
�لتالعب فيه.

ك�صف نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري عن �أن حما�ص �أو�صلت   •

�ملر�صحني ومنع  �عتقال  �إر�دته عليها من خالل  باأن يفر�ص  باأنها لن تقبل  لالحتالل ر�صالة 

مقابل  �لد�خلية  �صوؤونه  وترتيب  �نتخاباته  و�صّد  �صّده  موقف  لها  يكون  وقد  �النتخابات، 

�النتخابات  �إجر�ء  تريد  ال  �الإقليمية  �لقوى  من  �لعديد  هناك  �أن  �لعاروري  وذكر  يفعله.  ما 

�أي عملية �نتخابية نزيهة هي  �لفل�صطينية تخوفاً من فوز حركة حما�ص، والأنها ترى نتائج 

109
�صّد وجوده.

�أعلنت وكالة �الأونرو� �إنها �أطلقت من�صة تعليمية رقمية لنحو 540 �ألف طالب فل�صطيني من   •

�أبناء �لالجئني، يدر�صون يف 711 مدر�صة تابعة لها يف �ل�رشق �الأو�صط، من �أجل �صمان �نتظام 

110
تعليمهم بالرغم من جائحة كورونا �أو �لنز�عات �مل�صلحة.

�للجنة  �ليمني  �أحز�ب  لت�صكيل  �لليكود  مقرتح  دعم  على  “يينا”  قائمة  فيه  و�فقت  وقت  يف   •

�لعربية  �لقائمة  حزب  رئي�ص  عبا�ص  من�صور  فاجاأ  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  لعمل  �ملنظمة 

مقرتح  وح�صل  لنتنياهو.  �ملعار�صة  �لتغيري  كتلة  مقرتح  ل�صالح  ت  و�صوَّ �جلميع  �ملوحدة، 

كتلة  مقرتح   60 عار�ص  فيما   ،51 معار�صة  مقابل  ع�صو�ً،   60 تاأييد  على  �ملعار�صة  �لكتلة 

111
نتنياهو مقابل تاأييد 58، كما ذكر موقع �صحيفة معاريف.

�صادق جمل�صا �ل�صيادة و�لوزر�ء يف �ل�صود�ن على م�رشوع يلغي قانون مقاطعة “�إ�رش�ئيل”   •

�لقائم منذ �صنة 1958. و�أو�صح وزير �لعدل �ل�صود�ين ن�رش �لدين عبد �لباري �أن �ملجل�َصني 

112
�صادقا على �مل�رشوع خالل �جتماع م�صرتك عقد�ه.

مبا  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  �لعامة يف  �النتخابات  �إجر�ء  �الأوروبي دعمه  جدّد �الحتاد   •

فيها �رشقي �لقد�ص �ملحتلة. جاء ذلك خالل لقاء �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد 

113
�الأوروبي جوزيب بوريل بوزير �خلارجية ريا�ص �ملالكي يف بروك�صل.

�لوطني  �الأمن  مل�صت�صار  �لتابعة  ظبي،  �أبو  يف   G42 �أو   42 جي  �لتكنولوجيا  �رشكة  �أ�ص�صت   •

)�أنظمة   Rafael رفائيل  �رشكة  مع  م�صرتكاً  م�رشوعاً  ز�يد،  بن  طحنون  �ل�صيخ  �الإمار�تي 

�مل�رشوع  �الإ�رش�ئيلية.   )Rafael Advanced Defense Systems �ملتقدمة  �لدفاعية  رفائيل 

�ل�صناعي  �لذكاء  لت�صويق  خم�ص�ص   ،Presight.AI �آي  �إيه  بري�صايت  ��صم  عليه  يطلق  �لذي 
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“�إ�رش�ئيل”،  للبحث و�لتطوير يف  �ل�صخمة. و�صي�صّم �مل�رشوع موقعاً  �لبيانات  وتكنولوجيا 

كما �صيطور منتجات لقطاعات من بينها �خلدمات �مل�رشفية، و�لرعاية �ل�صحية، و�ل�صالمة 

114
�لعامة تباع يف “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت وعلى م�صتوى �لعامل.

يف  Elizabeth Warren و�رن  و�إليز�بيث  �صاندرز  بريين  �ل�صيوخ  جمل�ص  ع�صو�  دعا   • 

�الأمريكية  �مل�صاعد�ت  تنظيم  �إعادة  �إىل  و��صنطن  يف  �صرتيت  جي  موؤمتر  �أمام  خطابيهما، 

�ل�صيا�صات  بتمويل  �مل�صاعد�ت  هذه  ملثل  �ل�صماح  ينبغي  ال  �أنه  موؤكدين  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

115
�الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية �لتي ت�رش باآفاق حّل �لدولتني.

الثالثاء، 2021/4/20

�النتخابات  تاأجيل  �أن  �لفل�صطينية حممود عبا�ص،  �ل�صلطة  نبيل �صعث، م�صت�صار رئي�ص  �أكد   •

و�رد جد�ً، يف ظّل ��صتمر�ر �الحتالل بعدم �لرّد على طلب �ل�صلطة باإجر�ء �النتخابات يف مدينة 

�لعملية  تاأجيل  ف�صيتم  �الحتالل  رّد  عدم  ��صتمر�ر  حال  “يف  �إنه  �صعث  وقال  �ملحتلة.  �لقد�ص 

“الأن هذ� يكر�ص ما تريده  �لقد�ص  تتّم من دون  �النتخابات لن  �أن  على  �النتخابية”، م�صدد�ً 

116
�إ�رش�ئيل بف�صل �لقد�ص عنا”.

قال �لقيادي يف �لتيار �الإ�صالحي �لديقر�طي يف حركة فتح ماهر مقد�د: “نحن ال نبحث عن   •

معركة مع حركتنا فتح، وف�صلت كافة �جلهود ملحاوالت توحيدها”. و�أفاد باأن تيار �الإ�صالح 

حركة  مع  �الختالف  على  موؤكد�ً  �النق�صام،  ب�صبب  م�صاعفاً  ثمناً  دفع  من  هو  �لديقر�طي 

حما�ص يف كل �صيء �إال �أن هناك �تفاقاً معها فقط على عدم �لت�صادم. وختم بالقول: “نوؤ�ص�ص 

117
ملرحلة ت�صامح و�رش�كة بني �لفل�صطينيني، ولن نعود مل�صهد 2007 �لدموي”.

�أظهر تقرير �لدين �لعام �الإ�رش�ئيلي ل�صنة 2020، �لذي نقله موقع و�ال �لعبي، عن �ملحا�صب   •

�لعام لوز�رة �ملالية، �أن “�إ�رش�ئيل” ��صتد�نت نحو 265 مليار �صيكل )نحو 81.3 مليار دوالر( 

�ملا�صية”،  �ل�صنو�ت  خالل  م�صبوق  غري  “رقم  �أنه  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار   ،2020 �صنة  خالل 

و�لتي  كورونا،  بجائحة  �ملت�صلة  �حلكومية  �مل�صاعد�ت  خطط  متويل  حلجم  يعود  و�ل�صبب 

118
كلّفت نحو 130 مليار �صيكل )نحو 39.9 مليار دوالر( و�صط تر�جع مد�خيل �لدولة.

�أنه �صلّم �ل�صلطة �لفل�صطينية وثائق تاريخية، هي عبارة عن مر��صالت وعقود  �أعلن �الأردن   •

�إيجار وحد�ت �صكنية تعود الأهايل حي �ل�صيخ جر�ح مبدينة �لقد�ص، و�لتي ت�صعى “�إ�رش�ئيل” 

119
الإخر�جهم منها عب قر�ر�ت �إخالء ال ت�صتند لوثائق.
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االأربعاء، 2021/4/21

�الأمر  هذ�  من  موقفنا  يتغري  “مل  بر�ي�ص:  نيد  �الأمريكية  �خلارجية  بل�صان  �ملتحدث  قال   •

�إجر�ء  �أن  مفاده  ثابتاً  موقفاً  �الإد�رة  �تخذت  فقد  �لفل�صطينية[،  �لت�رشيعية  ]�النتخابات 

�أمر مرتوك للحكومة �لفل�صطينية و�ل�صعب �لفل�صطيني لتحديده،  �نتخابات ديوقر�طية هو 

�الأمر لي�ص مرتوكاً لنا، ويبقى موقفنا هو �أن �الأمر مرتوك للفل�صطينيني لتحديد كيفية �مل�صي 

و��صنطن  ت�صنفها  �لتي  حما�ص،  حركة  من  �ملتحدة  �لواليات  موقف  �أن  بر�ي�ص  و�أكد  قدماً”. 

120
على �أنها “�إرهابية”، مل يتغري.

باإجر�ء  �لقيادة  �لتز�م  على  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لناطق  �صدّد   •

�النتخابات وفق �ملر��صيم �لرئا�صية و�ملو�عيد �ملحددة. وقال �أبو ردينة �إن �النتخابات �صتجري 

�لذي يحاول  �الأوروبي  �الأطر�ف ومنها �الحتاد  يف موعدها، و�إن �جلهود م�صتمرة مع كافة 

121
بذل كل جهد ممكن، �إال �أنه غري قادر �أن يفر�ص على “�إ�رش�ئيل” �إجر�ء �النتخابات.

قال ع�صو �للجنة �ملركزية للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني حممد �لغول �إن �لبديل �لوطني   •

يكون  ال  �لقد�ص،  مدينة  يف  �لفل�صطينية  �النتخابات  �إجر�ء  ورف�صه  �الحتالل  تعنت  ملو�جهة 

عب �القت�صار على تاأجيلها، بل عب �إ�صعال �نتفا�صة �صاملة يف وجه �الحتالل، وحتويل كافة 

122
�ل�صاحات �إىل �صاحة ��صتباك ومو�جهة.

�ل�رشكة  قالت  فل�صطني،  يف  �الإنرتنت  قر��صنة  من  جمموعتني  في�صبوك  �رشكة  �إد�رة  ك�صفت   •

م�صتخدمني  ح�صابات  �خرت�ق  بهدف  �لفل�صطيني”،  �لوقائي  �الأمن  جلهاز  يتبعون  “�إنهم 
123

�ملوقع.

اخلمي�س، 2021/4/22

طلق من �لدفاعات �جلوية �ل�صورية، باجتاه طائر�ت �إ�رش�ئيلية 
ُ
�نفجر �صاروخ �أر�ص - جو، �أ  •

كانت تنفذ غار�ت على عدة �أهد�ف يف حميط ريف دم�صق ب�صورية. وبح�صب قناة 13 �لعبية، 

فاإن �ل�صاروخ �صقط يف بلدة �أبو قرينات �لقريبة من مدينة ديونا، م�صريًة �إىل �أنه مل يبلغ عن 

124
�إ�صابات �أو �أ�رش�ر.

بال�صماح  “�إ�رش�ئيل”  �الأمن  جمل�ص  يف  �الأع�صاء  �الأوروبية  و�لدول  �ملتحدة  �الأمم  طالبت   •

�لت�رشيعية  �النتخابات  يف  بالت�صويت  �لقد�ص  �رشقي  يف  يعي�صون  �لذين  للفل�صطينيني 

وعادالً  “حر�ً  �القرت�ع  يكون  �أن  �رشورة  �إىل  م�صريًة   ،2021/5/22 يف  �ملقررة  �لفل�صطينية 
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�الأمن،  جمل�ص  يف  حالياً  �أع�صاء  دول  وهي  و�إيرلند�؛  وفرن�صا،  �إ�صتونيا،  وطالبت  و�صامالً”. 

�لقد�ص، جاء ذلك يف  �النتخابات يف �رشقي  �إجر�ء  بالتمكن من  �أملانيا وبلجيكا،  �إليها  �ن�صمّت 

125
ت�رشيح م�صرتك بعد �جتماع لها.

حذّر نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية من مغبة �أي تاأجيل حتى “ولو   •

“�صيدفع  ذلك  الأن   ،2021/5/22 يف  �ملقررة  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  لالنتخابات  و�حد”  ليوم 

�ل�صعب �لفل�صطيني �إىل �ملجهول”. و�أ�صار �حلية �إىل �أن �أي تاأجيل “�صيولّد �إحباطاً كبري�ً لدى 

�صيعّقد  �لتاأجيل  “�أن  من  حمذر�ً  �الأ�صو�أ”،  �صتكون  فعل  رّد�ت  ونتوقع  و�ل�صباب،  �جلماهري 

�لو�صع و�صيكّر�ص �النق�صام و�لفرقة”. و�صّدد �حليّة على �أن حركته �صوف “تقبل بالنتيجة 

126
�أياً كانت، و�صنتعامل معها بروح �مل�صوؤولية”.

�ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة  يف  �لعربية  �لدر��صات  جلمعية  �لتابع  �الأر��صي،  �أبحاث  مركز  �تهم   •

لنفاياته،  َمكبّاً  �لفل�صطينيني  �أر��صي  بتحويل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  له،  بيان  يف 

2020 �صنة  خالل  وحرق  وحّطم  �قتلع  �الحتالل  �أن  �ملركز  وذكر  منها.  �خَلِطرة   وبالذ�ت 

�إىل  �ملركز  و�أ�صار  زيتون.  �أ�صجار  منها   %80 نحو  فل�صطينية،  مثمرة  �صجرة   96,521 نحو 

( من �الأر��صي �لزر�عية �لفل�صطينية، 
2
جتريف وتدمري وتلويث نحو 3,830 دومناً )3.83 كم

127
ومّت ردم 78 بئر�ً للمياه �أو خز�نات، وهدم 388 منزالً ومن�صاأة.

وقّعت “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت، عب تطبيق زوم، �تفاق تعاون يف جمال �ل�صحة، و�أعلنت وز�رة   •

�ل�صحة �الإ�رش�ئيلية �أن �التفاق ي�صمل �إقامة م�صاريع خمتلفة، منها �لتعاون يف مكافحة �الأوبئة 

�إىل  �إ�صافة  �ل�صحة،  High–tech ل�صالح جمال  �لهاي تيك  �ملتقدمة  �لتقنيات  �لعاملية و�غتنام 

تبادل �خلبة يف جمال �حلرب �الإلكرتونية �ل�صايب  Cyber Warfare. كذلك ي�صمل �التفاق 

128
تبادل زيار�ت لوفود طبية من �لبلدين.

تو�صلت حكومتا �لبحرين و“�إ�رش�ئيل” �إىل �تفاق ب�صاأن �العرت�ف �ملتبادل بالتطعيم و�جلو�ز   •

�الأخ�رش، وُتعّد هذه �التفاقية �الأوىل من نوعها بني �لبلدين، ومتثل �صابقة عاملية التفاقية ثنائية 

�حلا�صلني  �الأ�صخا�ص  �إعفاء  �صيتّم  لالتفاقية،  ووفقاً  �لتطعيم.  ب�صهاد�ت  �ملتبادل  لالعرت�ف 

على �لتطعيم يف كال �لبلدين ممن تلقو� تطعيماً معرتفاً به يف �لبلد �الآخر من �حلجر �ل�صحي، 

129
و�صيتمكنون �أي�صاً من دخول �الأماكن �لتي تتطلب “جو�ز �صفر �أخ�رش”.

 ،Rodney Hunter قال �ملن�صق �ل�صيا�صي بالبعثة �الأمريكية لدى �الأمم �ملتحدة رودين هنرت  •

�ل�صامل �الرتباط  �إعادة  “�إن  �لدويل:  �الأمن  جمل�ص  �جتماع  يف  �ملتحدة  �لواليات  كلمة   يف 
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و�حلرية  و�الأمن  �لرخاء  لتعزيز  ��صرت�تيجيتنا  من  جزء  �لفل�صطينيني  مع  �ملتحدة  للواليات 

لكل من �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني”. و�أ�صاف هنرت قائالً: “لقد كنا و��صحني �أي�صاً ب�صاأن 

�لتي  �الأمريكية  �مل�صاعدة  بر�مج  و��صتعادة  �لفل�صطينيني،  مع  �لتو��صل  �إعادة  يف  رغبتنا 

�أن  �إىل  هنرت  و�أ�صار  �لفل�صطيني”.  لل�صعب  �الإن�صانية  و�مل�صاعد�ت  �القت�صادية  �لتنمية  تدعم 

و�لتنموية  �القت�صادية  �مل�صاعد�ت  ��صتئناف  �أبريل،  ني�صان/   7 يف  �أعلنت  �ملتحدة،  “�لواليات 
130

و�الإن�صانية لل�صعب �لفل�صطيني، �لتي بلغت قيمتها �الإجمالية 235 مليون دوالر”.

اجلمعة، 2021/4/23

�صهدتها  عنيفة  مو�جهات  خالل  �لع�رش�ت،  و�عتقل  مقد�صي،  مو�طن   100 من  �أكرث  �أ�صيب   •

 ”Lehava “الهافا  ومنظمة  �ليهود  �مل�صتوطنني  �عتد�ء�ت  على  رد�ً  �ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة 

131
�ليمينية �ملتطرفة، على �ملقد�صيني.

للقطاع،  �ملحاذية  �الحتالل  باجتاه م�صتعمر�ت  من قطاع غزة  15 �صاروخاً  �أكرث من  �نطلق   •

بالطري�ن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ق�صف  فيما  فرتة،  منذ  �ملنطقة  ت�صهدها  هجمات  �أعنف  يف 

�أنه  �لعبية،  �أحرنوت  يديعوت  �صحيفة  و�أفادت  �لقطاع.  د�خل  للمقاومة  �أهد�فاً  و�ملدفعية 

“�لقبة  �عرت�صت  غزة،  من  �صاروخاً   18 عن  يقل  ال  ما  �إطالق  مّت  �صاعات،  �صبع  “حو�يل  يف 

يف  �إ�صابات  وقوع  عدم  موؤكدة  مفتوحة”،  مناطق  يف  �لباقي  و�صقط  فقط  منها   4 �حلديدية” 

132
�صفوف �مل�صتوطنني.

على  رد�ً  وذلك  �صبها”،  �ختبار  من  “�إ�رش�ئيل  �جلمعة،  بيان  يف  �لق�صام،  كتائب  حذّرت   •

�لذي يظن  للعدو  “نقول  �لبيان:  �الأق�صى. و�أفاد  �لقد�ص و�مل�صجد  �الإ�رش�ئيلية يف  �النتهاكات 

�أن ي�صتفرد باأق�صانا و�أهلنا يف �لقد�ص باأن ال يختب �صبنا، فقد�صنا دونها �لدماء  �أنه يكن 

133
و�الأرو�ح ويف �صبيلها نقلب �لطاولة على روؤو�ص �جلميع ونبعرث كل �الأور�ق”.

“متابعة  �إّنه  �لنونو  طاهر  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  لرئي�ص  �الإعالمي  �مل�صت�صار  قال   •

للحر�ك �ملبارك الأهلنا يف �لقد�ص، فاإن �إ�صماعيل هنية، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي، قد �أعطى منذ 

�لليلة �ملا�صية توجيهات الأبناء �حلركة كافة، مبختلف م�صتوياتهم وتخ�ص�صاتهم يف �لد�خل 

134
و�خلارج بالتفاعل �ملطلوب و�لو��صع الإ�صناد �أهلنا يف �لقد�ص”.

طالبت حركة فتح مبوقف عربي و�إ�صالمي عاجل للدفاع عن �لقد�ص ومقد�صاتها �الإ�صالمية   •

و�مل�صيحية. وقالت فتح، يف بيان لها، �آن �الأو�ن لن�صتمع ملوقف من �الإخوة يف �لعاملني �لعربي 

135
و�الإ�صالمي جتاه �ملخاطر �لتي تتعر�ص لها مدينة �لقد�ص.
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�ت�صاالته مع  فعلياً  بد�أ  �أنه  في�صبوك،  بينيت، يف ر�صالة ن�رشها عب ح�صابه يف  نفتايل  ك�صف   •

عدد من قادة �الأحز�ب من �أجل �لعمل على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، بدون �أن يكون فيها 

136
بنيامني نتنياهو.

ال�صبت، 2021/4/24

�إن  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �جتماع  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

وجه  يف  �صمودهم  على  �لقد�ص  يف  �أهلنا  ونحيي  بها،  �مل�صا�ص  نقبل  لن  �أحمر  خّط  “�لقد�ص 
�ملخططات �الإ�رش�ئيلية �لهادفة بال�صيطرة على �ملدينة �ملقد�صة”. و�أكد عبا�ص على �أنه لن “نقبل 

باأي حال من �الأحو�ل �لقبول باإجر�ء �النتخابات �لعامة دون ح�صور �لقد�ص و�أهلها تر�صيحاً 

137
ودعاية، و�نتخابات ح�صب �التفاقيات �ملوقعة”.

قال وزير �خلارجية �الأردين �أين �ل�صفدي: “ندين �لهجمات �لعن�رشية على �لبلدة �لقدية،   •

�لقد�ص �ملحتلة، ونحذر من تبعاتها”. و�أ�صاف �ل�صفدي، يف تغريدة ن�رشها على تويرت فجر 

�ل�صبت، “ال بّد من حترك دويل فاعل حلماية �ملقد�صيني من �العتد�ء�ت وما متثل من كر�هية 

138
وعن�رشية”، م�صدد�ً على �أن �لقد�ص خّط �أحمر و�مل�صا�ص بها لعب بالنار.

باملخيمات  وقفات  مت  وُنظِّ م�صري�ت  خرجت  و�أهلها،  �ملحتلة  �لقد�ص  مدينة  مع  ت�صامناً   •

�لفل�صطينية يف لبنان كافة، رف�صاً مل�صاريع �الحتالل �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى 

139
�ملبارك.

الأي  “لال�صتعد�د  تعليماته  �أعطى  �إنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�لتابعة  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  ونقلت  غزة.  قطاع  يف  �ملو�جهة  يخ�ّص  فيما  �صيناريو” 

“يف نهاية مناق�صة تقييم �لو�صع مع كبار  لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( عن نتنياهو قوله: 

�مل�صوؤولني �الأمنيني، �أكملت �الآن تقييم �لو�صع �الأمني مع وزير �جلي�ص، ورئي�ص جهاز �الأمن 

140
�لعام ومفّو�ص �ل�رشطة”.

االأحد، 2021/4/25

�متالأت �صاحة باب �لعامود يف �لقد�ص ليالً باآالف �لفل�صطينيني �لذين �حتفلو� باإز�لة �حلو�جز   •

من  ملنعهم  رم�صان  �صهر  بد�ية  منذ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �أقامتها  �لتي  �حلديدية 

�حلو�جز  و�إز�لة  �الحتالل  قو�ت  تر�جع  �ملقد�صيون  �ل�صبان  وو�صف  �ل�صاحة.  �إىل  �لو�صول 

ليلية  مو�جهات  وقعت  حيث  �ملا�صية،  �الأيام  مدى  على  بها  قامو�  �لتي  للهبّة  �نت�صار  باأنها 
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باإز�لة  �أو�مر  “�صدرت  رويرتز:  لوكالة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  با�صم  متحدث  وقال  عنيفة. 

و�أ�صاف  �ملتاجر”.  ومالك  �ملحليني  و�لزعماء  �لدينية  �ل�صلطات  مع  م�صاور�ت  بعد  �حلو�جز 

141
قائالً �إن �لقر�ر �تخذ “ل�صمان �ل�صالم و�الأمن للجميع” يف �لقد�ص.

“�ل�رش�ع مع �الحتالل يّر  �أن  �إ�صماعيل هنية،  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص،  �أكد رئي�ص �ملكتب   •

مبرحلة مف�صلية، ولن نكتفي بهبّة حمدودة �لزمن و�لوقت يف �لقد�ص”. وز�د بالقول: “قررنا 

بكل  �ملقاومة  يف  و�صي�صتمر  �صعبنا،  يرت�جع  ولن  نتوقف  ولن  �النتفا�صة،  بهذه  �ال�صتمر�ر 

�أ�صكالها، من �أجل �لقد�ص ومن �أجل �لثبات على �أر�صنا �لفل�صطينية، وبالتايل ما جرى ويجري 

142
�أ�صقطنا خالله نظريات �ال�صت�صالم، كالتطبيع �لذي �نتهى حتت �أقد�م �ملر�بطني”.

�أكد رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج خالد م�صعل �أن “�صعبنا يف �لقد�ص �ملحتلة يخو�ص معركة   •

كبرية مع �الحتالل”، م�صددً� على �أن “�صعبنا �صيف�صل خمطط �الحتالل يف �صاحة باب �لعامود 

و�لقد�ص �ملحتلة”. وقال م�صعل، يف مقابلة خا�صة عب قناة �الأق�صى �لف�صائية، �إنه “ال �صيادة 

وال م�صتقبل وال دولة وال تقرير م�صري بدون �لقد�ص، فمعركة �لقد�ص لي�صت معركة �ملقد�صيني 

وحدهم، و�إمنا هي معركة �لفل�صطينيني و�الأمة و�أحر�ر �لعامل”. و�أكد �أن حركة حما�ص تريد 

�إجر�ء �النتخابات يف كل �ملناطق مبا فيها �لقد�ص �ملحتلة، م�صيفاً �أنه يجب �أن تكون هناك �إر�دة 

143
فل�صطينية الإجر�ء �النتخابات يف �لقد�ص، ال تاأجيلها.

و�صلت 3 طائر�ت من طر�ز �أف-35 �أو F–35 �إىل قاعدة نيفاتيم Nevatim �جلوية �الإ�رش�ئيلية،   •

�لتي  �لطائر�ت  عدد  فاإن  �لعبية،   13 قناة  وبح�صب  �الأمريكية.  �ملتحدة  �لواليات  من  قادمةً 

بحلول �أنه  �إىل  و�أ�صارت   .27 �إىل  و�صل  �لطر�ز  هذ�  من  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  يلكها   بات 

144
�صنة 2024 �صي�صل عدد �لطائر�ت �لتي �صت�صل �إىل “�إ�رش�ئيل” �إىل �لـ 50.

�أر�صل ممثلون وممثالت عن 28 عائلة فل�صطينية من حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص، ويثلون   •

مكتب  �إىل  ر�صالة  لهم،  د�عمة  منظمة   191 �إىل  �إ�صافة  وفل�صطينية،  فل�صطيني   500 من  �أكرث 

�ملدعية �لعامة للمحكمة �جلنائية �لدولية، للمطالبة باالإدر�ج �لعاجل للتهجري �لق�رشي �لو�صيك 

145
لهم من �حلي، يف �إطار �لتحقيق �جلاري يف �حلالة بفل�صطني.

االإثنني، 2021/4/26

على  �الإ�رش�ئيلي  )كابينت(  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  �صادق   •

“خطة عملياتية” و��صعة �لنطاق للرّد على �صو�ريخ حما�ص �الأخرية. وقالت م�صادر �صيا�صية 
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كبرية ملر��صل هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( �أن �ملجل�ص خوّل رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو 

ووزير �لدفاع بني جانت�ص �صالحية �لقر�ر بالرّد ب�رش�مة �إذ� و��صلت حما�ص �إطالق �لقذ�ئف 

146
�ل�صاروخية من قطاع غزة على �الأر��صي �الإ�رش�ئيلية.

�هلل،  ر�م  يف  عبا�ص،  حممود  برئا�صة  لها  �جتماع  خالل  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  جددت   •

�النتخابات  الإجر�ء  �لفل�صطينية  �لف�صائل  بني  عليه  �التفاق  مّت  ما  تنفيذ  �أهمية  على  �لتاأكيد 

�لعامة وفق �جلد�ول �لتي حددتها �ملر��صيم �لرئا�صية �ل�صادرة بهذ� �خل�صو�ص، و�لتي �أكدت 

منذ �لبد�ية على �أن �لقد�ص و�أهلها هي قلب �لعملية �النتخابية، وبدون �إجر�ئها د�خل �ملدينة 

يعني  فيها  �إجر�ئها  وعدم  �نتخابات،  هناك  تكون  فلن  و�نتخاباً،  ودعايًة  تر�صيحاً  �ملقد�صة 

عا�صمة  �ل�رشقية”،  “�لقد�ص  �أن  �ملركزية  و�أكدت  �لقرن”.  بـ“�صفقة  �صمي  ما  لتنفيذ  �لعودة 

147
دولة فل�صطني، خّط �أحمر.

عّبت 15 قائمة �نتخابية فل�صطينية عن رف�صها تاأجيل �النتخابات، و�لت�صدي الأي قر�ر قد   •

ُيتخذ يف هذ� �جلانب. جاء ذلك يف �جتماع عقدته عب تطبيق زوم، �صارك فيه مر�صحون من 

“�حلرية” �لتي يرت�أ�صها �لقيادي  �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، ح�صب بيان �صادر عن قائمة 

148
�ملف�صول من حركة فتح نا�رش �لقدوة.

تاأجيل  حركته  رف�ص  عن  مرزوق  �أبو  مو�صى  �خلارج  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  نائب  �أعرب   •

ٍغ، م�صدد�ً على �أن ف�صل م�صار �النتخابات �صيكون له  �النتخابات �لفل�صطينية حتت �أي ُم�َصوِّ

149
�نعكا�صات على م�صتقبل �مل�صاحلة �لفل�صطينية وماآالتها.

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، خالل �الجتماع �الأ�صبوعي للحكومة يف ر�م �هلل،   •

�ملرحلة  يف  تت�صع  �لغربية،  بال�صفة  �أريحا  يف  جديدة  �صكنية  مدينة  بناء  م�رشوع  �إطالق  عن 

�الأوىل لـ 15-20 �ألف ن�صمة. وقال ��صتية: “نعلن �ليوم عن �إطالق م�رشوع مدينة �صما قرنطل، 

150
�لتي �صتقام على �أر�ص �لدولة”، م�صيفاً �أن �ملدينة �صتكون وفق �أحدث �لعلوم �لع�رشية.

ك�صفت �لقناة 11 �لعامة �الإ�رش�ئيلية �أن جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �صغط على �رشطة �الحتالل   •

يف �لقد�ص، الإز�لة �حلو�جز �لتي و�صعتها عند مدرج باب �لعامود، لـ“خف�ص �لتوتر” يف �ملدينة 

�صهر  بد�ية  منذ  و��صعة  مو�جهات  موجة  �إىل  �حلديدية  �حلو�جز  ن�صب  �أدى  �أن  بعد  �ملحتلة، 

151
رم�صان.

يف  �لفل�صطينيون  لها  يتعر�ص  �لتي  لـ“�العتد�ء�ت”  رف�صه  �لثاين  �هلل  عبد  �الأردين  �مللك  �أكد   •
152

�رشقي �لقد�ص، موؤكد�ً “دعمه ل�صمودهم”.
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وقَّعت �رشكة ديليك �الإ�رش�ئيلية على مذكرة تفاهم �أولية تق�صي ببيع ح�صتها يف حقل متار   •

يف ومقرها  للبرتول”  “مبادلة  �الإمار�تية  �ل�رشكة  �إىل   ،Tamar gas field �لطبيعي   للغاز 

153
�أبو ظبي، مقابل 1.1 مليار دوالر، على �أن توقع �التفاقية �لنهائية يف �أيار/ مايو 2021.

�عرتف جمل�ص بلدية مدينة دندي يف �إ�صكتلند� بدولة فل�صطني، و�صوت ل�صالح قر�ر �العرت�ف   •

21 ع�صوً�، فيما �متنع 3 منهم عن �لت�صويت. ويطالب �لقر�ر �حلكومة �لبيطانية باالعرت�ف 

154
�لفوري بدولة فل�صطني.

الثالثاء، 2021/4/27

قالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص، يف تقرير لها، �إن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ترتكب جريتني   •

�صّد �الإن�صانية، �ملتمثلتني يف �لف�صل �لعن�رشي و�ال�صطهاد. ت�صتند هذه �لنتائج �إىل �صيا�صة 

�لفل�صطينيني  على  �ليهود  �الإ�رش�ئيليني  هيمنة  على  لالإبقاء  �ل�صاملة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

�ملحتلة  �الأر��صي  يف  يعي�صون  �لذين  �لفل�صطينيني  �صّد  ُترتكب  �لتي  �جل�صيمة  و�النتهاكات 

155
�صنة 1967، مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

�لعامود وما ت�صمله  عادت قو�ت كبرية من جي�ص �الحتالل، وجددت �قتحامها ل�صاحة باب   •

من منطقة �الأدر�ج، بالرغم من �إعالن �الحتالل يف وقت �صابق �الن�صحاب من �ل�صاحة، و�إز�لة 

�حلو�جز �حلديدية. و�عتدت �صلطات �الحتالل على �ملو�طنني �ملقد�صيني �جلال�صني هناك، ما 

�أدى �إىل �نفجار مو�جهات �صعبية يف �ملكان، ويف عدة مناطق يف �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية وقطاع 

156
غزة، �أدت �إىل وقوع �إ�صابات و�عتقال عدد من �لفل�صطينيني.

الإجر�ء  “�إ�رش�ئيل”  على  لل�صغط  �الت�صاالت  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لرئا�صة  با�صم  �لناطق  قال   •

 2021/4/29 يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  �جتماع  حتى  �صتتو��صل  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �النتخابات 

�أن  ردينة  �أبو  و�أ�صاف  ذلك.  ب�صاأن  موّحد  موقف  �إىل  و�لتو�صل  �إجر�ئها،  م�صري  لتحديد 

�إىل  �النتخابات  على  مر�قبني  باإر�صال  لالأوروبيني  �للحظة  هذه  حتى  ت�صمح  مل  “�إ�رش�ئيل” 
157

�الأر��صي �لفل�صطينية وب�صكل خا�ص �إىل �لقد�ص.

عملية  تكر�ر  على  جبنا 
ُ
�أ “لقد  �الأحمد:  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

�النتخابات، ويف تاريخ حركات �لتحرر يف �لعامل ال يكن �أن تقوم حركة باإجر�ء �النتخابات 

158
حتت �الحتالل”.
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�خلارجية  يف  �ال�صرت�تيجية  �ل�صيا�صية  �ل�صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  �أن  �لعبي  و�ال  موقع  ذكر   •

�الإ�رش�ئيلية �آلون بار Alon Barr �لتقى �ليوم مع 13 �صفري�ً �أوروبياً، و�أبلغهم �أن “�إ�رش�ئيل” 

بذلك.  قر�ر�ً  �تخذت  و�أنها  �الأ�صكال،  من  �صكل  باأي  �لفل�صطينية  �النتخابات  يف  تتدخل  لن 

�لفل�صطينية  �أبو مازن، وال ت�صتمعو� لالتهامات  “�لقر�ر بيد  �الأوروبيني:  لل�صفر�ء  وقال بار 
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�صّدنا”.

ر�صد مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى 633 حالة �عتقال يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة منذ بد�ية   •

�صنة 2021. ولفت �ملركز �لنظر �إىل �أن من بني حاالت �العتقال 182 حالة �عتقال لقا�رشين. 

ما  �الحتالل  �أ�صدر  وكذلك   .33 �إىل  �ملقد�صيات  �لن�صاء  بني  �العتقال  حاالت  و�صلت  بينما 

�إ�صد�ر  65 قر�ر حب�ص منزيل بحّق مقد�صيني غالبيتهم من �الأطفال. ور�صد �ملركز  يزيد عن 

160
�الحتالل 71 قر�ر �إبعاد عن �الأق�صى و�لقد�ص �لقدية.

�صلّم وفد يثل منظمات حقوق �الإن�صان، و�ملنظمات و�جلمعيات �الأهلية �لفل�صطينية و�لعربية   •

و�لعاملية، مذكرة �إىل مكتب �ملفو�ص �ل�صامي حلقوق �الإن�صان يف ر�م �هلل، ب�صاأن حّق �النتخاب 

يف �رشقي �لقد�ص. ووّقع �ملذكرة نحو �ألف منظمة وهيئة حقوقية، من حتالف ي�صّم 251 �صبكة 
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لتلك �ملنظمات من خمتلف �لدول �لعربية و�لعاملية.

االأربعاء، 2021/4/28

قالت حركة حما�ص �إن �النتخابات يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة “خّط �أحمر” و�إنها لن متنح �لغطاء   •

�الإ�رش�ئيلية  للمو�فقة  �الرتهان  يجوز  “ال  �أنه  على  �حلركة  �صددت  كما  �إلغائها.  �أو  لتاأجيلها 

�إلغاء �النتخابات  �أو  ب�صاأن �لقد�ص”. و�أفادت �حلركة، يف بيان لها، باأنها ترف�ص فكرة تاأجيل 

�لفل�صطينية، وترى �أن �حلّل هو �الجتماع على �مل�صتوى �لوطني لبحث �آليات فر�ص �النتخابات 

162
بالقد�ص دون �إذن �أو تن�صيق مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

قال نبيل �أبو ردينة، �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية: “�لقد�ص خّط �أحمر،   •

ونحن لن ن�صمح مبرور ما جاء يف �صفقة �لقرن ب�صاأن �ملدينة، لقد نا�صل �صعبنا كثري�ً و�صحى 

من �أجل �إ�صقاط �صفقة �لقرن، و�ل�صماح بانتخابات دون �لقد�ص هو �أمر لن نقبل به”. و�أ�صاف 

قائالً: “�إذ� ما توفرت �ل�رشوط لعملية �نتخابية مبا فيها �لقد�ص فنحن م�صتعدون لها، ولكننا 

163
لن نتنازل عن �لقد�ص مهما كان �لثمن”.

�صارك ممثلو 23 قائمة �نتخابية يف مظاهرة يف ر�م �هلل؛ رف�صاً لتاأجيل �النتخابات، وللمطالبة   •
164

بعقدها، وعدم �الن�صياع لرغبة �الحتالل مبنعها يف مدينة �لقد�ص.
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من  حال  باأي  �النتخابات  تاأجيل  رف�صها  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  �أكدت   •

�الأحو�ل، بالرغم من حتفظها على �لبدء باملجل�ص �لت�رشيعي. و�صددت �لف�صائل، يف ت�رشيح 

�صحفي، على �رشورة �حرت�م �ملو�عيد �ملحددة لالنتخابات و�لتو�فقات �لوطنية، و�صوالً �إىل 

165
ت�صكيل �ملجل�ص �لوطني.

للمرة  بينيت، وذلك  نفتايل  �ملوحدة، مع  �لعربية  �لقائمة  �لتقى من�صور عبا�ص، رئي�ص حزب   •

لعبا�ص  م�صرتك  بيان  يف  وجاء  جديدة.  �إ�رش�ئيلية  حكومة  ت�صكيل  على  �لعمل  بهدف  �الأوىل، 

وبينيت �أنهما بحثا مو�قفهما يف ظّل �الأو�صاع �ل�صيا�صية �لر�هنة، و�أن �للقاء كان جيد�ً. وبعد 

166
�للقاء �لذي جرى مع عبا�ص، �لتقى بينيت مع جدعون �صاعر.

اخلمي�س، 2021/4/29

�أعلن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �أنه لن يذهب �إىل �نتخابات من دون �إجر�ئها يف   •

�لقد�ص، لكنه �أكد ��صتعد�ده لعقدها فور �صماح “�إ�رش�ئيل” للمقد�صيني بامل�صاركة فيها تر�صحاً 

“و�صلتنا ر�صالة  �لفل�صطينية:  للقيادة  وت�صويتاً ودعاية. و�أ�صاف عبا�ص يف م�صتهل جل�صة 

من �إ�رش�ئيل �ليوم و�أمريكا ودول عربية �أي�صاً، مفادها )على ل�صان �إ�رش�ئيل( �أننا ال ن�صتطيع 

رد�ً  تلقى  �أنه  عبا�ص  و�أكد  ذلك”.  لتقرر  حكومة  لدينا  لي�ص  الأنه  �لقد�ص  ب�صاأن  جو�باً  منحكم 

167
و��صحاً �أي�صاً من �الحتاد �الأوروبي مبنع “�إ�رش�ئيل” �إجر�ء �النتخابات يف �لقد�ص.

�أكدت حركة حما�ص �أن قر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية تعطيل �النتخابات، “يثل �نقالباً على م�صار   •

�ل�رش�كة و�لتو�فقات �لوطنية”، حمملة “حركة فتح و�ل�صلطة �مل�صوؤولية �لكاملة عن هذ� �لقر�ر 

وتد�عياته”. وقالت �حلركة، يف بيان �صحفي: “تلقينا ببالغ �الأ�صف قر�ر حركة فتح و�ل�صلطة 

�لفل�صطينية، ممثلة برئي�صها �ل�صيد حممود عبا�ص تعطيل �النتخابات �لفل�صطينية”، م�صددة 

ف�صيل  الأجندة  و�لوطني  �ل�صعبي  و�الإجماع  كلها  �لوطنية  �حلالة  رهن  يجوز  “ال  �أنه  على 
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بعينه”.

دعا  �لت�رشيعية،  �النتخابات  تاأجيل  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  لقر�ر  رف�صاً   •

“حّق  �الحتالل  �إعطاء  عدم  �إىل  �لبغوثي  م�صطفى  �لوطنية  �ملبادرة  حلركة  �لعام  �الأمني 

�لفيتو الإلغاء �لعملية �النتخابية”، فيما ر�أى �لقيادي يف �جلهاد �الإ�صالمي، خ�رش حبيب، �أن 

تاأجيل �النتخابات هو نتيجة خوف رئي�ص �ل�صلطة من “�صعود ف�صائل �ملقاومة �لتي ترف�ص 
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م�رشوع �أو�صلو”.
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قال وزير �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني �إن �حلرب مع طهر�ن �صتلي حتماً �إحياء �التفاق   •

�لنووي، وفقاً لوكالة رويرتز لالأنباء. وقال كوهني: “�تفاق �صيئ �صيدفع �ملنطقة نحو �حلرب 

و�عياً  يكون  �أن  يجب  �الأمد  ق�صرية  ملنافع  ي�صعى  طرف  “�أي  لرويرتز:  و�أ�صاف  ب�رشعة”، 

لي�ص  �إير�ن  نووية.  �أ�صلحة  على  باحل�صول  الإير�ن  �إ�رش�ئيل  ت�صمح  لن  �لطويل...  باملدى 

لديها ح�صانة يف �أي مكان. طائر�تنا يكنها �أن ت�صل الأي موقع يف �ل�رشق �الأو�صط وبالطبع 

170
الإير�ن”.

�لذين  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  من  جمموعة  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت   •

بعد  �أو  �لع�صكرية،  خدمتهم  نهاية  �قرت�ب  عند  بال�رشطان  �أ�صيبو�  �حلديدية  �لقبة  يف  خدمو� 
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فرتة وجيزة من �إمتامها.

�إىل وتو�صيعها  غزة  قطاع  �صو�حل  قبالة  �ل�صمك  �صيد  منطقة  فتح  �إعادة  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت   • 

“ال�صتمر�ر نظر�ً   2021/4/26 يف  �أغلقتها  بعدما  �لهدوء،  ��صتتباب  ب�صبب  بحرياً  ميالً   15 
172

�إطالق �لقذ�ئف �ل�صاروخية من �لقطاع باجتاه �أر��صيها”.

مل�صاعدة  جديدة  ��صرت�تيجية  على  و�فق  مديريه  جمل�ص  �أن  له،  بيان  يف  �لدويل،  �لبنك  �أعلن   •

�القت�صاد �لفل�صطيني على مدى �ل�صنو�ت �الأربع �ملقبلة. وقال �لبنك �لدويل: �إن �ال�صرت�تيجية 

�جلديدة ملجموعته، “تركز على رفاهية �ل�صعب �لفل�صطيني، ال �صيّما �لفئات �لفقرية و�ملهم�صة، 
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و�لن�صاء و�ل�صباب”.

يف  جر�ح  �ل�صيخ  حي  �أهايل  مع  �تفاقية   14 على  �مل�صادقة  �الأردنية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   •
174

مدينة �لقد�ص �ملحتلة، وت�صليمها لل�صلطات �لفل�صطينية.

جمل�ص  للت�رشف  �لقابلة  غري  حلقوقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مبمار�صة  �ملعنية  �للجنة  دعت   •

�لقد�ص.  �رشقي  ذلك  يف  مبا  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �النتخابات  �إجر�ء  ل�صمان  �الأمن 

“وقف  �لفوري ل�صمان  �لتدخل  �الأمن على  �للجنة حّث جمل�ص  بيان �صادر عن  جاء ذلك يف 

�إ�رش�ئيل لتدخلها يف �لتح�صري لالنتخابات �لفل�صطينية �لديوقر�طية يف جميع �أنحاء �الأر�ص 

�لفل�صطينية �ملحتلة، مبا يف ذلك �لقد�ص �ل�رشقية، ووقف �صيا�صاتها وممار�صاتها غري �لقانونية 

175
�صّد �ل�صعب �لفل�صطيني”.

ُقتل 44 �صخ�صاً على �الأقل، يف �نهيار من�صاأة وج�رش خالل �حتفال يهودي يف جبل �جلرمق   •

�إعالم  و�صائل  بح�صب   ،)1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  )�صمال  �جلليل  مبنطقة 

176
�إ�رش�ئيلية.
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اجلمعة، 2021/4/30

عبّ رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية عن �أ�صفه لقر�ر تاأجيل �النتخابات   •

�لت�رشيعية، د�عياً �إىل لقاء وطني جامع لتد�ر�ص كيفية جتاوز هذه �ملحطة. ولفت هنية �لنظر �إىل 

�أن قر�ر �لتاأجيل فيه من �لتعقيد�ت ما يكن �أن يعيد �لو�صع �لفل�صطيني �إىل مربع �ملناكفات، 

موؤكد�ً �أن حركة حما�ص ال تريد �أن حتّول هذ� �لو�صع �إىل �رش�ع د�خلي، بل تريد �أن ت�صتمر 

لغة �حلو�ر مع �لكل �لفل�صطيني. و�صدد هنية على �أنه “ال �نتخابات بدون �لقد�ص �أوالً وقبل 

كل �صيء، فال �صيء بدون �لقد�ص، وال دولة فل�صطينية وال معنى للتحرير وفل�صطني بدون 

�صمري  وهي  وفكرية،  ووطنية  و�جتماعية  �صيا�صية  كثرية  باأبعاد  مرتبطة  فالقد�ص  �لقد�ص، 

وهي عا�صمة �صيا�صية”. وتابع قائالً: “كان يجب علينا �أن نخو�ص هذه �لعملية، و�أن جنري 

�إىل  �النتخابات يف �لقد�ص، ولدينا �صعب يف �لقد�ص قادر على �نتز�ع هذ� �حلّق”. و�أ�صار هنية 

�إجر�ء �النتخابات يف �لقد�ص؛  �أي جهة على �رشورة  �أنه ال يوجد خالف مع حركة فتح، وال 

�الحتالل  بقر�ر  و�إر�دة �صعبنا  �لفل�صطيني  �أبي مازن حينما رهن قر�رنا  ولكن �خلالف مع 

177
�الإ�رش�ئيلي.

�أعلنت جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية، يف بيان لها، �إيقاف �لعملية �النتخابية �لفل�صطينية،   •

]2021/4/29[ برئا�صة  �أم�ص  �لفل�صطينية يف �الجتماع �لذي ُعقد م�صاء  �لقيادة  لقر�ر  “تنفيذ�ً 
178

�لرئي�ص حممود عبا�ص يف ر�م �هلل بتاأجيل �النتخابات �لعامة”.

�صحفي،  ت�رشيح  يف  �خل�رشي  جمال  �لنائب  �حل�صار  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  �أكد   •

�صعوبة  تزد�د  غزة  قطاع  يف  و�القت�صادية  �ملعي�صية  �الأو�صاع  �أن  �لعمال،  يوم  مبنا�صبة 

وتتفاقم مع ��صتمر�ر �حل�صار. وقال �خل�رشي �إن �أكرث من 300 �ألف عامل يف غزة ُمعطل عن 

179
�لعمل.

دعا �الحتاد �الأوروبي و�الأمم �ملتحدة �لقيادة �لفل�صطينية �إىل حتديد موعد جديد لالنتخابات   •

�لت�رشيعية بعد �أن مّت تاأجيلها �إىل �أجل غري م�صمى. ويف بيانني منف�صلني، ر�أى �ملمثل �الأعلى 

�ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  و�ملن�ّصق  بوريل،  جوزيب  �الأوروبي  �الحتاد  يف  �خلارجية  لل�صيا�صة 

خميّباً  كان  �النتخابات  تاأجيل  قر�ر  �أن  وين�صالند،  تور  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية 

180
لالآمال.

قالت �أملانيا وفرن�صا و�إيطاليا و�إ�صبانيا، يف بيان م�صرتك: “ن�صعر بخيبة �أمل ملالحظة �لقر�ر   •

�لذي �تخذ بتاأجيل �النتخابات” �لفل�صطينية. و�أ�صاف �لبيان: “نحن نوؤمن �إياناً ر��صخاً باأن 
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�ملوؤ�ص�صات �لديوقر�طية �لقوية، و�ل�رشعية، و�لتمثيلية، و�مل�صوؤولة ما تز�ل �أ�صا�صية لتقرير 

وتاَبع  دولتني”.  وجود  على  �لقائم  �حلّل  مل�صتقبل  وكذلك  �لفل�صطينية،  �لدولة  وبناء  �مل�صري 

181
�لبيان: “ندعو �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل و�صع تقومي �نتخابي جديد يف �أ�رشع وقت ممكن”.

�ليهود،  �لع�رش�ت من  “�إ�رش�ئيل”، يف مقتل  �إىل  قدّمت م�رش، و�الإمار�ت، و�لبحرين تعازيها   •
182

بحادثة جبل �جلرمق ب�صفد، �صمال فل�صطني �ملحتلة.
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