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 بمبادرة "الصهيونية الدينية": مشروع قانون لشرعنة البؤر االستيطانية .1
تقدمت عضو الكينست ع  تحالف "الصهنوينة الدنينة"، أورنت ستروك، نوم األحد، : محمد وتد

مشروع قايو  للكينست لـ"تسونة" وشرعية البؤر االستنطاينة في الضفة الغربنة المحتلة، علما أ  
، ونتم تقدنمه لمواصلة تشرنعه والمصادقة 23نه بالقراءة األولى قبل حل الكينست الـالقايو  صودق عل

 علنه.
ولم نصادق علنها بالقراءات  23وذكرت صحنفة "نسرائنل هنوم" أ  القايو  الذي قدم في الكينست الـ

 النثالث، سنقدم مجددا م  قبل "الصهنوينة الدنينة".
لسابق، م  قبل لوبي "أرض إسرائنل"، برئاسة عضو وأوضحت أ  القايو  المذكور قدم في ا

الكينست بتسلئنل سموترنتش، حنث ايضم إلنه في حنيه، عضو الكينست حاننم كاتس، وتم 
 المصادقة علنه بالقراءة األولى، ولم تتواصل إجراءات التشرنع بسبب حل الكينست.

م  أعضاء الكينست،  44لدنينة" وأيضم إلى مشروع القايو  الجدند الذي قدمه تحالف "الصهنوينة ا
حنث نيص مقترح القايو  على تيظنم البؤر االستنطاينة، ورصد المنزاينات م  مختلف الوزارات 
الحكومنة م  أجل إقامة مشارنع بيى تحتنة مختلفة في البؤر االستنطاينة التي ال تحصل على أي 

 دعم حكومي.
ستكمال إجراءات "التوطن " لجمنع البؤر كما نيص مشروع القايو  على تخصنص فترة سيتن  ال

االستنطاينة، ونيص أنضا على أيه خالل فترة التسونة، سنتمك  السكا  في المستوطيات التي 
نتطرق لها القايو  م  الحصول على خدمات تشمل الكهرباء والمناه واإليتريت والخدمات 

 االستنطاينة البلدنة، م  مجالس المستوطيات.
، تلقي 25,000لك، سنكو  بإمكا  المستوطين  في البؤر االستنطاينة البالغ عددهم باإلضافة إلى ذ

المساعدات م  مختلف الوزارات الحكومنة م  خدمات البينة التحتنة والتعلنم، وكذلك تسهنل 
 الحصول على قروض مالنة لإلسكا .

 18/4/2021، 48عرب 
 

 مرشحين 3بات ويعتقل االحتالل يمنع مؤتمرًا صحافيًا بالقدس حول االنتخا .2
"األنام": ميعت قوات االحتالل، أمس، عقد مؤتمر صحافي، في مدنية القدس المحتلة  -القدس 

 لمرشحي فصائل العمل الوطيي المقدسنن  اليتخابات المجلس التشرنعي، واعتقلت نثالنثة ميهم.
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، الذي كا  مقررًا وأفادت مصادر محلنة بأ  قوات االحتالل ومخابراتها حاصرت فيدق "سايت جورج"
عقد المؤتمر فنه، ويصبت الحواجز في محنطه، وأوقفت المركبات والمارة، قبل أ  تعتقل مرشح 

 قائمة حركة فتح د. أشرف األعور.
وأشارت إلى أ  مخابرات االحتالل أبلغت إدارة الفيدق بميع "إقامة أي يشاط نتبع السلطة الوطينة 

 ها قرارًا سابقًا م  وزنر األم  الداخلي اإلسرائنلي بالخصوص.الفلسطنينة، أو داعمًا لها"، وسلمت
ولفتت إلى أ  المرشحن  وعددًا م  الكوادر واليشطاء اعتصموا في شارع صالح الدن ، بعد ميعهم 
م  عقد المؤتمر، وهم نرفعو  األعالم الفلسطنينة ردًا على سناسات االحتالل اإلقصائنة وتصدنًا 

وات االحتالل وتعتقل المرشح ع  قائمة "فتح" ياصر قوس، والمرشحة ع  لها، قبل أ  تهاجمهم ق
 قائمة "فدا" رتنبة اليتشة.

 19/4/2021األيام، رام هللا، 
 

 لجنة االنتخابات الفلسطينية تبدي استعدادها ألي ترتيبات تضمن االقتراع بالقدس .3
يجاز أي ترتنبات لضما  إجراء أعليت لجية االيتخابات الفلسطنينة، األحد، استعدادها إل: رام هللا

وقالت اللجية، في بنا ، إ  القنادة الفلسطنينة بعنثت  االيتخابات التشرنعنة بمدنية القدس المحتلة.
برسالة إلى الجايب اإلسرائنلي تؤكد فنها أيها سُتجري االيتخابات في القدس والضفة الغربنة وقطاع 

أ  هذه البروتوكوالت "تتلخص باليسبة للقدس بعملنة وأوضحت  غزة وفق البروتوكوالت المتفق علنها.
شخص. وهذا هو األمر الذي  6300مراكز برند في مدنية القدس الشرقنة، تتسع لحوالي  6اقتراع في 

وأضافت: "أما بقنة  نحتاج إلى موافقة إسرائنلنة، فمراكز البرند تحت سنطرة الجايب اإلسرائنلي".
ألفا، فم  المفترض أ  نصوتوا في  150قتراع، وعددهم حوالي الياخبن  المقدسنن  المؤهلن  لال

 ضواحي القدس، وال نحتاج هذا األمر إلى موافقة إسرائنلنة".
ألف مقدسي، م  المؤهلن   150مركزا ايتخابنا في ضواحي القدس، لنتمك   11وبّنيت أيها وفرت 

م الفينة الالزمة للقنام بهذه لالقتراع، م  التصونت فنها دو  تسجنل مسبق، وأيها دربت الطواق
مقدسنا ترشحوا في القوائم االيتخابنة المختلفة، على أ   60وأوضحت اللجية أ  حوالي  المهمة.

وم  المفترض أ  تشمل  الجاري،ينسا /أبرنل  30تيطلق مرحلة الدعانة لاليتخابات التشرنعنة في 
ل القنادة الفلسطنينة م  الجايب اإلسرائنلي وتابعت أيه: "في حالة التأكد أ  ردا ل  نص مدنية القدس.

وهي -قبل البدء بعملنة الدعانة االيتخابنة، أو خالل فترة وجنزة م  ذلك التارنخ، فإ  لجية االيتخابات
على استعداد لعمل أي ترتنبات أخرى بياء على توجنهات محددة م  القنادة  -جهة تيفنذنة
ا االيتخابات بهنئتها في الضفة الغربنة وقطاع غزة، م  جهة أخرى، ردت محكمة قضان السناسنة".
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طعيًا قدمت إلنها ضد قرارات لجية االيتخابات بقبول ترشح قوائم ومرشحن  لاليتخابات  18أمس، 
 التشرنعنة.

 19/4/2021األيام، رام هللا، 
 

 اتعلى عدم وضع العقبات أمام االنتخاب "إسرائيل"المجتمع الدولي لحّث تدعو "التنفيذية"  .4
رام هللا: دعت اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة، خالل اجتماعها برئاسة محمود عباس، 
أطراف المجتمع الدولي بما فنها األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسنا والصن ، وكل األطراف 

على عدم وضع  الصدنقة، إلى استمرار جهودها لدى السلطة القائمة باالحتالل "إسرائنل"، لحنثها
العقبات والعراقنل أمام عملنة االيتخابات في كافة المياطق الفلسطنينة المحتلة، خاصة في القدس 

وعّبرت اللجية التيفنذنة، في اجتماعها الذي عقد بمقر الرئاسة في مدنية رام هللا، ع  إدايتها  الشرقنة.
ألماك  اجتماع المرشحن  واعتقالهم وميعهم واستيكارها الشدنَدن  لمداهمة قوات االحتالل اإلسرائنلنة 

وقال عباس، في مستهل االجتماع: إييا مصممو  على إجراء  م  القنام بأي يشاط في القدس.
االيتخابات بموعدها في كل األماك  الفلسطنينة التي تعوديا أ  يجرنها فنها، وهي الضفة الغربنة 

 والقدس الشرقنة وقطاع غزة.
 18/4/2021(، وفا)لومات الفلسطينية وكالة األنباء والمع

 
 األحمد: االجتماعات متواصلة بشأن عرقلة االحتالل االنتخابات في القدس .5

قال عزام األحمد، عضو اللجيتن  التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة والمركزنة : كفاح زبو -رام هللا
في تصرنحات بنثتها  وقال االيتخابات.لحركة فتح، إ  القنادة الفلسطنينة ستبحث كافة الخنارات بشأ  
االجتماعات متواصلة بشأ  عرقلة »اإلذاعة الرسمنة قبل اجتماع للجية التيفنذنة، أمس األحد، 

لتك  االيتخابات معركة مع االحتالل وشكال م  أشكال »، وأكد «االحتالل االيتخابات في القدس
 «.المقاومة، ول  نكو  هياك ايتخابات بدو  القدس

 19/4/2021ق األوسط، لندن، الشر
 

 جولة أوروبية تبحث ملف االنتخابات الفلسطينيةيبدأ المالكي  .6
بدأ وزنر الخارجنة الفلسطنيي، رناض المالكي، أمس األحد، جولة في عدد م  العواصم في  رام هللا:

الخارجنة،  وذكرت وزارة القارة األوروبنة، لبحث ملف االيتخابات الفلسطنينة المقررة الشهر المقبل.
استكمال الجهد الدبلوماسي »في بنا ، يقلته وكالة األيباء األلماينة، أ  جولة المالكي تستهدف 
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الفلسطنيي لوضع المجتمع الدولي واالتحاد األوروبي والدول كافة، أمام مسؤولناتها لضما  إجراء 
لك إجراؤها في القدس االيتخابات التشرنعنة الفلسطنينة م  دو  أي عراقنل أو عقبات، بما في ذ

حشد الدعم والتأنند الدولنن  لاليتخابات، »وأضافت أ  الجولة تهدف كذلك إلى  «.ايتخابًا وترشنحاً 
أواًل، والضغط على إسرائنل لوقف جمنع إجراءاتها وممارساتها التي م  شأيها عرقلة إجراء 

 «.االيتخابات في القدس، نثايًنا
 19/4/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 المرشح عنفوص: التكوين المسيحي جزء من الوطن ومسرور لوجودي في "القدس موعدنا" .7

أكد يسنم عيفوص المرشح المسنحي في قائمة القدس موعديا أ  التكون  المسنحي جزء : بنت لحم
أساسي م  الوط  ونجب أ  نأخذ حقه بعندا ع  التدخالت الخارجنة واإلهمال السناسي في اليظام 

وقال عيفوص: "لنس غرنبا أ  نترشح مسنحي على قائمة القدس موعديا، ومسرور جدا  الفلسطنيي.
بوجودي مع قائمة إسالمنة كوييا أبياء وط  واحد ومستقبل واحد، فالوضع طبنعي جدا"، وفق الحرنة 

وأضاف: "كمسنحي موجود في فلسطن  أدافع ع  هونة المسنح علنه السالم، كما أ   ينوز.
وكشف عيفوص ع  أ  بعض  أقلنة بل هم يسنج في المجتمع الفلسطنيي".المسنحنن  لنسوا 

 الشخصنات المسنحنة تحارب بسبب الموقف م  القضنة الفلسطنينة.
 17/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دائرة شؤون المفاوضات تصدر ورقة حقائق حول األسرى واالنتخابات .8

"األسرى  حقائق بعيوا ابعة لميظمة التحرنر، ورقة أصدرت دائرة شؤو  المفاوضات الت: رام هللا
وتتياول الورقة التي أصدرت لمياسبة نوم األسنر الفلسطنيي،  السناسنو  وااليتخابات الفلسطنينة".

ع  حق األسرى السناسنن  في الترشح  عام، ملخصاينسا / ابرنل م  كل  17الذي نصادف في 
ات اإلسرائنلنة المخالفة للقايو  الدولي م  بمالحقة وااليتخاب، كما تسلط الضوء على االيتهاك

وتركز الورقة أنضا على يظام التمننز العيصري  واعتقال المرشحن  واليواب وأبياء شعبيا عمومًا.
الذي تتبياه سلطات االحتالل في السماح لسجيائها بالتصونت وميعه ع  المعتقل الفلسطنيي، 

مع الدولي وبشكل خاص األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والمطالبات الفلسطنينة ألعضاء المجت
لزامه باالتفاقات الموقعة والقايو  الدولي،  والدول التي دعمت إجراء االيتخابات لردع االحتالل وا 

 وضما  سنر العملنة الدنمقراطنة على اليحو المرجو.
 17/4/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 متضاربة بصفوف أسرى "فتح" بعد مبادرة تأجيل االنتخاباتردود أفعال  .9
تتوالى ردود األفعال على مبادرة قنادات م  أسرى حركة "فتح" كشف عيها "العربي الجدند" : رام هللا

مساء الجمعة، وتقترح تأجنل االيتخابات التشرنعنة، بسبب ميع االحتالل اإلسرائنلي إجراءها في 
صدار مرسوم رئا سي بتعدنل قايو  االيتخابات بحنث نتم اختنار الرئنس ويائبه على القدس، وا 

الطرنقة األمنركنة، بما نتنح ترشنح محمود عباس للرئاسة مجددًا، والقنادي بـ"فتح" األسنر مروا  
 البرغونثي يائبًا للرئنس الحًقا.

األسرى وتظهر ردود األفعال تلك التخبط في صفوف أسرى "فتح"، حنث يفى رئنس هنئة شؤو  
والمحررن  الفلسطنينة قدري أبو بكر في حدنث لـ"العربي الجدند"، صحة ما جاء في المبادرة، وقال: 
"اطلعيا على البنا  الذي وردت فنه تلك المبادرة، وتواصليا مع األسرى الذن  وردت أسماؤهم أيهم 

تم الزج بأسمائهم في أصدروا ووقعوا البنا ، لكيهم يفوا أ  نكو  لهم عالقة به حنث أكدوا أيه 
 البنا ". وأشار إلى أ  أولئك األسرى هم أفراد ال نمنثلو  تيظنم حركة "فتح" في سجو  االحتالل.
وأصدرت الهنئة التيظنمنة ألسرى "فتح" في سج  اليقب بنايًا، قالت فنه: "باليسبة للمبادرة التي تم 

خارج تخدم مصالح فئونة ضنقة، فإييا في إرسالها لإلخوة للجية المركزنة لحركة فتح وما تحمله م  م
الهنئة التيظنمنة بسج  اليقب ييفي تأننديا لهذه المبادرة وما تحمله م  أفكار وهمنة واهنة ال تصب 

 في مصلحة الحركة".
وكشف "العربي الجدند" في وقت متأخر م  مساء الجمعة، ع  مبادرة ألسرى م  حركة "فتح" تم 

ركزنة لحركة "فتح"، وتقترح تأجنل االيتخابات التشرنعنة، بسبب ميع تقدنمها لعباس واللجية الم
صدار مرسوم رئاسي بتعدنل قايو  االيتخابات بحنث نتم  االحتالل اإلسرائنلي إجراءها في القدس، وا 

 اختنار الرئنس ويائبه على الطرنقة األمنركنة.
ركة "فتح" المحاكمن  بفترات وحسب المعلومات التي وصلت إلى "العربي الجدند" فإ  بعض أسرى ح

طونلة والمعروفن  بقربهم م  البرغونثي، والذن  تواصلوا مع "العربي الجدند"، قاموا بإرسال المبادرة 
إلى عباس وعضو اللجية المركزنة للحركة حسن  الشنخ، حنث وعد الرئنس الفلسطنيي بطرح المبادرة 

 على أعضاء المركزنة باجتماعها القادم.
رده"، فنما  روبايتظاصادر: "لقد تم إرسال يسخة م  المبادرة إلى األسنر مروا  البرغونثي وتابعت الم

أكدت المصادر أ  تواصاًل تم بن  عضو المركزنة الشنخ والبرغونثي في األنام النثالنثة الماضنة حنث 
 لم ُنصر للتوصل ألي اتفاق في هذا الصدد.

 18/4/2021العربي الجديد، لندن، 
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 ال يفرج عن األسرى إال مكرهًا عبر المقاومةمشعل: العدو  .10
أكد رئنس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، على أ  المقاومة الفلسطنينة سُتجبر العدو على 
اإلفراج ع  األسرى، مشددًا على أ  العدو ال نفرج ع  األسرى إال مكرهًا عبر المقاومة ال 

موقعه على رأس حماس في الخارج، وفي إطار  وقال مشعل: إيه وم  بالمفاوضات أو المساومات.
عمل الحركة العام ستتحرك لمضاعفة الجهد لإلفراج ع  األسرى، داعنا السفارات الفلسطنينة لبذل 
مجهودها في قضنة األسرى. ودعا لتفعنل المقاومة الفلسطنينة بالضفة المحتلة لتقف سدًا مينعًا 

جرامه، مؤكدا أيه بالمق  اومة تحرر األرض واألسرى. لجبروت االحتالل وا 
 18/4/2021، فلسطين أون الين

 
 حماس تحذر من "تسييس" عمل محكمة قضايا االنتخابات الفلسطينية .11

حذرت حركة "حماس"، م  "تسننس" محكمة قضانا االيتخابات الفلسطنينة، أو تعرضها لضغوطات 
للحركة، رئنس قائمة  جاء ذلك في تصرنح صحفي لعضو المكتب السناسي م  أي طرف أو قائمة.

وقال الحنة: "نثقتيا بالقضاء الفلسطنيي، ويأمل  "القدس موعديا" االيتخابنة خلنل الحنة، مساء السبت.
م  محكمة قضانا االيتخابات أ  تعمل وفق القايو  بدو  تسننس أو ضغوطات م  أي طرف أو 

 قائمة ضد طرف أو قائمة أخرى".
 17/4/2021قدس برس، 

 
 ال مرشحي الحركة النتخابات التشريعي من مدينة القدسفتح تدين اعتق .12

أدايت حركة "فتح" اعتقال قوات االحتالل اإلسرائنلي مرشحي الحركة ع  مدنية القدس في : رام هللا
ايتخابات المجلس التشرنعي أشرف األعور، وياصر قوس، ورتنبة اليتشة ع  قائمة النسار الموحد، 

ح" أ  هذه توأكدت "ف حي الفصائل الوطينة في القدس.وميعهم م  عقد مؤتمر صحفي لمرش
الممارسات جزء م  المخطط اإلسرائنلي الهادف إلى االستنالء على مدنية القدس وتصفنة الوجود 
الفلسطنيي فنها وفق مخطط "صفقة القر "، مؤكدة أ  كل هذه اإلجراءات ل  ترهبيا ول  تميعيا م  

لدولة فلسطن ، وأ  تجري االيتخابات في مدنية القدس ترشحا التمسك بحقيا النثابت بالقدس كعاصمة 
 وايتخابا ودعانة ايتخابنة كأي مدنية فلسطنينة أخرى.

 17/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 حماس تدين اعتقال االحتالل مرشحين عن فتح وفدا بالقدس .13
سرائنلي للمرشحن  في االيتخابات التشرنعنة م  دايت حركة حماس بشدة اعتقال قوات االحتالل اإل

حركة فتح أشرف األعور وياصر قوس، والمرشحة ع  قائمة فدا رتنبة اليتشة، خالل عقدهم مؤتمرا 
غاشما  نعتبر عدواياوأكدت حماس أ  اعتقال االحتالل للمرشحن   صحفنا في مدنية القدس المحتلة.

جرامه بحق شعبيا، وندل ع لى غنظه م  خنار االيتخابات ووحدة الصف نعبر ع  صلفه وا 
وقالت إييا إزاء هذا العدوا ، يدعو إلى التمسك بإجراء االيتخابات التشرنعنة في موعدها،  الفلسطنيي.

لى خوض معركة موحدة إلجبار االحتالل على عقد االيتخابات في مدنية القدس المحتلة. وأكدت  وا 
 و فرض خنار إلغائها.أيها ل  تسمح له بالتحكم بااليتخابات أ

 17/4/2021، موقع حركة حماس
 

 "الشعبية" تدعو آلليات ضغط جدية على االحتالل لإلفراج عن األسرى .14
دعت "الجبهة الشعبنة" لتحرنر فلسطن ، السبت، إلى وضع آلنات ضغط جدنة على : رام هللا

بهة في بنا  لها، وقالت الج ع  األسرى الفلسطنينن  في سجو  االحتالل. لإلفراجاالحتالل، 
بمياسبة "نوم األسنر"، إ  "استمرار اعتقال األطفال الُقّصر وكبار الس ، بحاجة إلى آلنات ضغط 

وشددت الجبهة، على ضرورة "صناغة  جدنة على االحتالل بعندًا ع  سناسة الكنل بمكنالن ".
تهم، ومتابعة مهمة استراتنجنة عمل وطينة شاملة لقضنة األسرى، مهمتها األساسنة إيهاء معايا

 تحرنرهم باألفعال ولنس باألقوال والشعارات".
 17/4/2021، قدس برس

 
 الفصائل لم تعلن مسؤوليتها عن صواريخ اليومين األخيرين .15

عاش مواطيو غزة خالل النومن  الماضنن  حالة م  الخوف والتوتر الشدندن  بسبب  حس  جبر:
وقال  طالق صوارنخ محلنة الصيع تجاه البلدات اإلسرائنلنة.الغارات اإلسرائنلنة المتواصلة ردًا على إ

مصدر م  الفصائل إ  الصوارنخ محلنة الصيع تأتي في إطار التصعند المحسوب مع قوات 
االحتالل اإلسرائنلي بسبب مواصلة حصارها لغزة وعدم رغبتها في تيفنذ وعود صادقة بتسهنل 

"األنام" أ  الجهة التي تطلق الصوارنخ لم تعل  ع   وأكد هذا المصدر لـ وتحسن  األوضاع في غزة.
 يفسها لكيها ترند جذب األيظار إلى معاياة أهل غزة الذن  نعنشو  أوضاعًا معنشنة صعبة للغانة مع
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االيتشار المتزاند لفنروس كورويا بن  المواطين ، وعدم القدرة على اتخاذ إجراءات وتدابنر مشددة  
 وضاع االقتصادنة الصعبة.لمحاصرة الوباء بسبب األ

 19/4/2021، األيام، رام هللا
 

 تقدم بطيء لصفقة تبادل بعد استعداد حماس لتخفيض العدد": والال"موقع  .16
مستعدة لتقدنم تيازالت « حماس»قال مسؤولو  أمينو  إسرائنلنو  إ  حركة : كفاح زبو -رام هللا

ويقل موقع  م  صفقة تبادل مع إسرائنل.بشأ  عدد األسرى الفلسطنينن  المطلوب اإلفراج عيهم ض
عبرت ع  « حماس»اإلسرائنلي ع  مصادر في جهاز األم  اإلسرائنلي قولها إ  « والال»

، قبل يحو «إنرز )بنت حايو (»استعدادها لتقدنم هذه التيازالت في محادنثات سابقة جرت في معبر 
لمباحنثات مع مسؤولن  في جهاز أسبوعن . وقال الموقع إ  ضباط مخابرات مصرنن  قادوا هذه ا

نابًا لساعات « حماس»األم  اإلسرائنلي، عيد المعبر، ومسؤولن  في  بمعبر آخر قرنب، ذهابًا وا 
 .وبحسب التقرنر، حدث تقدم بطيء بعد ذلك متعلق باألعداد عدة.

 19/4/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 ها بمواعيدهافصائل ترفض التدخل األمريكي في االنتخابات وتؤكد إجراء .17
، أي تدخل أمرنكي في االيتخابات ]أول أمس[ جمال غنث: رفضت فصائل فلسطنينة، أمس-غزة

المزمع إجراؤها في األراضي الفلسطنينة المحتلة، مؤكدة ضرورة إجراء االيتخابات في مواعندها 
 المحددة، وفرض إجرائها في مدنية القدس المحتلة.

الشعبنة لتحرنر فلسطن ، أسامة الحاج أحمد، ضرورة عدم  وأكد عضو اللجية المركزنة للجبهة
االلتفات إلى أي ضغوط خارجنة بشأ  تأجنل االيتخابات الفلسطنينة. م  جهته، قال عضو اللجية 
المركزنة للجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن ، محمود خلف: "يح  ماضو  في إجراء االيتخابات 

نلها"، مؤكًدا رفضه أَي تدخل خارجي إلجراء االيتخابات وكنفنة الفلسطنينة، وال نوجد أي مبرر لتأج
وآلنات إجرائها. م  جايبه، قال القنادي في حركة المبادرة الوطينة، يبنل دناب: إ  االيتخابات 

 الفلسطنينة شأ  داخلي، وال يقبل التدخل األمرنكي به بأي شكل م  األشكال. 

 18/4/2021، فلسطين أون الين
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 حماس: الحديث عن تأجيل االنتخابات يجب أن يدق ناقوس الخطربقيادي  .18
أكد القنادي في حركة حماس ماجد حس  على أ  الحدنث ع  تأجنل االيتخابات نجب أ  : رام هللا

ندق ياقوس الخطر عيد كل الكتل االيتخابنة التي ترشحت لاليتخابات، وبالذات الكتل التي تمنثل 
وقال القنادي حس : إ  الحدنث اإلعالمي المكنثف في  الفلسطنينة.الفصائل األساسنة على الساحة 

اآلوية األخنرة حول تأجنل االيتخابات، نؤكد وجود ينة مبّنتة إللغاء االيتخابات بحجة "القدس"، مشنًرا 
إلى: أ  "كل هذه األخبار ال تشي بخنر، وتؤكد بشكل كبنر أ  هياك ينة مبنتة إللغاء االيتخابات، 

 دس".والحجة الق
 18/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هنية: الفقيد عثمان من أوائل من طرحوا فكرة أنفاق المقاومة .19

أشاد رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس"، إسماعنل هينة، بمواقف الفقند القائد صالح عنثما  
رسائل ستظل شاهدة  وقال هينة خالل كلمته: "لقد ضرب منثااًل عظنًما وكتب بالدم وحيكته العسكرنة.

نتلوها األجنال جناًل وراء جنل"، مشنًرا إلى أ َّ عنثما  "م  أوائل م  حدنثيي ع  فكرة األيفاق 
 وأهمنتها في الوصول لمواقع العدو". 

 18/4/2021، فلسطين أون الين
 

 حماس: سنبذل كل ما في وسعنا من أجل حرية أسرانا .20
سطنيي، أ  قضنة األسرى الفلسطنينن  في سجو  أكدت حركة "حماس" في ذكرى نوم األسنر الفل

االحتالل اإلسرائنلي على رأس أولوناتها، مشددة على أيها ستبذل كل ما في وسعها م  أجل 
وقالت الحركة في تصرنح صحفي السبت، إ  قضنة أسرايا البواسل في سجو  االحتالل  حرنتهم.

م كل الوسع وزنادة، ول  نهدأ ليا بال حتى كايت وال تزال أولى أولوناتيا، وسيبذل في سبنل حرنته
 يحقق الحرنة لقادتيا وأبيائيا الذن  ضحوا بأغلى ما نملكو  م  أجل تحرنر األرض واإليسا .

 17/4/2021، موقع حركة حماس
 

 توصية إسرائيلية بتوسيط تركيا إلتمام صفقة تبادل مع "حماس" .21
تركنا كوسنط م  أجل إيجاز صفقة تبادل أوصت صحنفة إسرائنلنة، بطلب تفعنل : أحمد صقر-غزة

وأكدت صحنفة "إسرائنل  لألسرى مع حركة "حماس"، التي تأسر عددا م  الجيود في قطاع غزة.
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النوم"؛ أ  "هذا هو الوقت المياسب إلسرائنل، كي تتصرف بحزم لتعظنم يافذة الفرص المتاحة"، 
سرائنل إ  لى تغننر االتجاه". مرجحة أ  نؤدي "تفعنل تركنا كوسنط بن  حماس وا 

 19/4/2021، 21موقع عربي 
 

 "الجهاد": تحرير األسرى واجب ديني ووطني .22
قالت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطن ، إ  تحرنر األسرى واجب دنيي ووطيي ال تسقطه : غزة

 المؤامرات، مؤكدة أ  معركة التحرنر مستمرة رغم كل التضحنات التي ندفع نثميها الشعب الفلسطنيي.
وأضحت الحركة في بنا ، السبت، بمياسبة نوم األسنر الفلسطنيي، أ  الذكرى تأتي النوم وآالف 

( عاًما، 18( طفاًل تقل أعمارهم ع  )140( أسنرة، و)41األسرى نقبعو  في سجو  االحتالل، بنيهم )
أديى  وم  بن  األسرى مئات نعايو  أمراضًا مزمية، ونصارعو  الموت في كل لحظة، وال نتلقو 

وشددت "الجهاد" على أ  قضنة األسرى هي قضنة إجماع وطيي، وستبقى على رأس  رعانة صحنة.
أولونات العمل المقاوم، مؤكدة أ  تحرنرهم أماية ومسؤولنة ل  تتخلى عيها المقاومة مهما بلغت 

 األنثما .
 17/4/2021، قدس برس

 
 حماس: المعركة من أجل "األقصى" مستمرة حتى تحريره .23

قال الياطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم: "إ  المعركة م  أجل األقصى مستمرة، ول   :غزة
وأشاد برهوم في تصرنح مكتوب، األحد، بالنثبات  تيتهي حتى تحرنره م  الصهانية المغتصبن ".

والصمود األسطوري ألهالي مدنية القدس الذن  نواجهو  مخططات االحتالل وايتهاكاته وآلة القمع 
ودعا  تمارس بحقهم في القدس المحتلة، والتي تستهدف وجودهم وحقوقهم وهونتهم ومقدساتهم.التي 

برهوم، كل مكويات الشعب الفلسطنيي، إلى تحونل أي استهداف صهنويي ألهليا المقدسنن  
ولحقوقهم إلى حالة اشتباك دائمة، تيتزع فنها حقوقهم كافة، وفي مقدمتها حقهم في االيتخابات 

 نة والمشاركة السناسنة.الفلسطني
 18/4/2021، قدس برس

 
 لليوم الثاني: غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع للمقاومة جنوب القطاع .24

شيت طائرات حربنة إسرائنلنة سلسلة م  الغارات الجونة العينفة في ساعة مبكرة م   محمد الجمل:
ة، إضافة ألرض زراعنة تقع في مخنم فجر أمس، استهدفت نثالنثة مواقع للمقاومة جيوب قطاع غز 
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البرنج وسط القطاع، وذلك بعد ساعات م  مزاعم إسرائنلنة، بسقوط قذنفة صاروخنة أطلقت م  
وتزاميت الغارات مع تواجد مكنثف آللنات  جيوب القطاع، في ميطقة مفتوحة بمجمع "أشكول".

اع، حنث تعرضت مزارع عسكرنة مدرعة شرق مدنيتي خا  نويس ودنر البلح، جيوب ووسط القط
 ومياطق مفتوحة لعملنات إطالق يار مكنثفة.

 18/4/2021، األيام، رام هللا
 

 انتهاء اجتماع "الكابينيت": أميركا تتنازل إليران أكثر مما تريد .25
ايتهى اجتماع المجلس الوزاري السناسي واألميي المصّغر )"الكابنينت"(، مساء نوم : أحمد دراوشة

 ويصف على ايعقاده لبحّث الملّف اإلنرايي. األحد، بعد ساعتن 
وقالت مصادر رفنعة لموقع "وانيت" إ  محادنثات القوى الكبرى مع إنرا  في فننيا للعودة إلى االتفاق 

أ  "الكابنينت" بحث الخنارات العسكرّنة ضد إنرا ، على  12بنيما ذكرت القياة  اليووي "تنثنر القلق".
 ة خاصة أخرى.أ  نستكمل هذا الموضوع في جلس

وزعمت المصادر لـ"وانيت" أّ  الجايب األمنركي "نتيازل أكنثر مما ترند إنرا "، وأ  هدف األمنركنن  
نرا  تعرف أيه سنكو  اتفاق، لك  تفعل كل ما تقدر علنه لتحقنق إيجازات".  هو "اتفاق بأي نثم . وا 

 صغو  لها؟".وتابعت المصادر "األمنركنو  نسمعو  إلى قلقيا، لك  السؤال هل ن
وخالل االجتماع، قّدر مسؤولو  في الموساد وشعبة االستخبارات العسكرّنة في الجنش اإلسرائنلي 
)"أما "( أ  مفاوضات فننيا ستسفر ع  عودة الوالنات المتحدة إلى االتفاق اليووي، في إطاره سترفع 

وستعود إنرا  إلى تطبنق  العقوبات التي فرضتها إدارة الرئنس األمنركي السابق، دويالد ترامب،
 التزاماتها بتحدند بريامجها اليووي، بحسب ما يقل موقع "والال" ع  مسؤوَلن  شاركا في االجتماع.

وشملت الجلسة، في األساس، عرًضا استخباراتًنا ولم نّتخذ فنها أي قرار، بحسب المسؤولن . ورّكز 
امج اليووي، بنيما رّكز ميدوبو "أما " على ميدوبو الموساد خاللها على التقّدم اإلنرايي في البري

 اليشاطات اإلنراينة في الميطقة.
 18/4/2021، 48عرب 

 
 نتنياهو يجدد دعوته لبينيت وساعر لتشكيل الحكومة .26

جدد بينامن  يتيناهو زعنم حزب اللنكود، مساء النوم األحد، دعوته لزعنم حزب نمنيا يفتالي بنينت، 
 سيوات. 4اعر، لتشكنل حكومة نمنينة مستقرة وقونة تستمر لمدة وزعنم حزب أمل جدند جدعو  س
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 وحذر يتيناهو في فندنو يشره عبر حساباته في شبكات التواصل االجتماعي، م  أ  الخنارات أمام
النمن  محدودة وواضحة، إما حكومة نسارنة نقودها نائنر البند، مع أحزاب العمل ومنرتس بدعم م  

 آخرن ، أو حكومة نمنينة مستقرة وقونة.
ودعا يتيناهوـ، بنينت إلى دعم اقتراح اللنكود بشأ  تشكنل اللجية الميظمة للقواين  في الكينست والتي 

حنث كايت رجحت مصادر إسرائنلنة وقت سابق أ  بنينت م  المقرر التصونت نوم غد بشأيها، 
 سندعم موقف األحزاب المعارضة.

 18/4/2021القدس، القدس، 
 

 لبيد: سنشّكل حكومة "وطنية وصهيونية" .27
قال رئنس قائمة "نش عتند"، نائنر لبند، إيه سنعمل على تشكنل حكومة "صهنويّنة : أحمد دراوشة

 ووطيّنة".
د، نثالنثة أحزاب م  النمن ، وحزبن  م  الوسط، وحزبن  م  "النسار" وستضّم حكومة، وفق لبن

 الصهنويي.
وم  غنر الواضح إ  كا  الرئنس اإلسرائنلي، رؤوفن  رنفلن ، سنكّلف لبند بتشكنل الحكومة في حال 
فشل رئنس الحكومة المكّلف، بينامن  يتيناهو، في تشكنلها، لكّ  لبند قال إ  عدم تكلنف رنفلن  له 

 ا سنكو  "مفاجًئا".به
 وقال لبند إيه سنشّكل حكومة "تؤم  بالتعاو ، وم  الممك  أ  نحدث ذلك بعد نثالنثة أسابنع".

واستهّل لبند خطابه بتشدند االتفاق مع رئنس قائمة "نمنيا"، يفتالي بنينت، الذي نضغط يتيناهو على 
م كاينة تيازله ع  رئاسة ضّمه إلنه. ورفض لبند الخوض في تفاصنل االتصاالت مع بنينت وا 

 مقاعد فقط. 7الحكومة له، رغم حصول حزب "نمنيا" على 
’ المشتركة’ كل مواطيي إسرائنل. رأنيا مطالبوزعم لبند أ  هدف حكومته المحتملة هو "خدمة 

 هذه قضانا حقنقّنة. سيعالج أنًضا الجماهنر التي ل  تكو  جزًءا م  الحكومة". –’ الموحدة’و
 18/4/2021، 48عرب 

 
 توصية إسرائيلية بتوسيط تركيا إلتمام صفقة تبادل مع "حماس" .28

أوصت صحنفة إسرائنلنة، بطلب تفعنل تركنا كوسنط م  أجل إيجاز صفقة تبادل : أحمد صقر -غزة
 لألسرى مع حركة "حماس" التي تأسر عددا م  الجيود في قطاع غزة. 
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األسباب الرئنسنة للصعوبات اإلسرائنلنة في  وقالت صحنفة "إسرائنل النوم" إيه "ال جدال، أ  أحد 
، هو استمرار 1986تشرن  األول/أكتوبر  16إعادة الطنار "رو  أراد"، الذي أسرته حركة "أمل" في 

 عاما".  35القضنة مدة 
وعلقت: "يفس المشكلة الصعبة تيطبق بالطبع على عدد م  المفقودن  اإلسرائنلنن  ميهم؛ "سلطا  

، وفي 1982حزنرا /نوينو  11زفنكا فنلدما " والرقنب "نهودا كاتس" الذن  فقدوا ميذ نعقوب"، الرقنب "
 تم دف  صدنقهم الجيدي "زكرنا بأومل" في المقبرة العسكرنة بالقدس".  2019ينسا /أبرنل  4

ويوهت أ  "إسرائنل تعمل جاهدة بشكل عليي في الخفاء م  أجل إعادتهم"، مشنرة إلى أيه "في 
، بدأت مهمة أسرى اإلسرائنلنن  المتجددة مع حماس خالل الحرب 2014، ميذ تموز/نولنو الوقت ذاته

 على غزة، حنث تم أسر المالزم أول هدار غولد  والرقنب آرو  شاؤول م  قبل حماس". 
 18/4/2021، "21موقع "عربي 

 
 واليونان توقعان أكبر صفقة دفاعية بينهما "إسرائيل" .29

دفاع اإلسرائنلنة نوم )األحد(، إ  إسرائنل والنويا  وقعتا أكبر صفقة دفاعنة قالت وزارة ال»تل أبنب: 
 بنيهما.

اإلسرائنلنة بتشغنل مركز تدرنب « إلبنت سنستمز»وذكرت الوزارة أيه ضم  الصفقة، ستقوم شركة 
 ملنار دوالر. 1.65للقوات الجونة النوياينة بموجب عقد قنمته يحو 

، وستتولى صناية 346-نويا  بطائرات تدرنب جدندة م  طراز إمإيها ستزود ال« إلبنت»وقالت 
 346-أسطول التدرنب الكامل للقوات الجونة النوياينة الذي نضم عشرات الطائرات م  طراز إم

 عامًا تقرنبًا. 20لمدة  6-وتي
 18/4/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 تتخلى عن الكمامات في األماكن العامة "إسرائيل" .30

، سار اإلسرائنلنو ، «كورويا»عد عام م  االلتزام بوضع الكمامات الواقنة م  فنروس تل أبنب: ب
أمس )األحد(، في الشوارع دويها، ما نشكل محطة رئنسنة في حملة التلقنح المكنثفة في البالد، بهدف 

ت االيتصار على الوباء. وأعليت وزارة الصحة اإلسرائنلنة الخمنس ع  إلغاء إلزامنة وضع الكماما
في األماك  المفتوحة بعد حصول أكنثر م  يصف السكا  على اللقاح، في واحدة م  أسرع حمالت 

 التطعنم في العالم. 
 19/4/2021، الشرق األوسط، لندن
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جيش االحتالل يخصص طبيبا لمراقبة صحة الزعماء العرب ... والبداية تتبع صحة نصر هللا  .31
 وخامنئي
الل، خصص طبنبا، لمهمة وحندة تتمنثل في تقننم الوضع قال موقع عبري إ  جنش االحت -ليد 

 الصحي للقادة والزعماء والروساء والملوك العرب.
وقال موقع "والال" العبري المقرب م  االستخبارات اإلسرائنلنة، بأ  وحدة االستخبارات التكيولوجنة 

صحي لقادة الدول التابعة للجنش اإلسرائنلي، ضمت طبنبا جدندا حصرت مهمته بدراسة الوضع ال
 العربنة وملوكها، بل وزوجاتهم، أنضا.

وأكد الموقع أ  هذا الطبنب نفحص ونبحث وندرس ونحلل الصور التي تيشر أو تذاع أو تبث لقادة 
وملوك ورؤساء الدول العربنة وفصائل المقاومة الفلسطنينة، بهدف رصد أي تغننر في وضعهم 

عام لحزب هللا اللبيايي، حس  يصر هللا، حنث نرصد هذا الصحي، وأ  البدانة جاءت مع األمن  ال
 الطبنب حالته الصحنة م  خالل خطاباته المتوالنة.

وأشار الموقع العبري إلى أ  هذا الطبنب لم نكتف ببدانة تتبع صحة حس  يصر هللا، ولكيه نراقب 
ي، مؤكدا أيه دخل إلى ع  كنثب، الوضع الصحي للمرشد األعلى للنثورة اإلنراينة، آنة هللا علي خاميئ

 المستشفى عدة مرات خالل الفترة الماضنة.
 18/4/2021، "21موقع "عربي 

 
 الجيش اإلسرائيلي يكشف عن روبوت قتالي جديد نشره على حدود غزة .32

وكاالت: ذكرت مصادر إعالمنة إسرائنلنة، امس، أ  الجنش اإلسرائنلي، كشف اليقاب  -تل أبنب
 شره على حدود قطاع غزة.ع  روبوت جدند نتم حالنا ي

وقالت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" العبرنة، إيه نجرى حالنًا تزوند "فرقة غزة" إحدى فرق الجنش 
اإلسرائنلي الميتشرة على حدود القطاع بالروبوت "جاغوار"، الذي تصيعه شركة الصياعات الجونة 

كشف وتدمنر المسلحن  م  خالل اإلسرائنلنة، ونتوقع أ  نكو  م  أوائل الروبوتات التي تمك  م  
 التحكم ع  بعد.

 19/4/2021األيام، رام هللا، 
 

 عودة: نتنياهو يمنح الشرعية لسياسيين خطيرين .33
قال أنم  عودة رئنس القائمة العربنة المشتركة في الكينست، نوم األحد، إ  بينامن  يتيناهو : رام هللا

  خطنرن  منثل بتسلئنل سموترنتش وانتمار ب  رئنس الحكومة اإلسرائنلنة نميح الشرعنة لسناسنن
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جاءت أقوال عودة تعقنًبا على تصرنحات أطلقها سموترنتش ضد  غفنر م  حزب الصهنوينة الدنينة.
 مؤسسات وميظمات المجتمع المديي ووصفها بأيها "مؤندة لإلرهاب".

يتيناهو  واعتبر عودة منثل هذه التصرنحات بأيها عيصرنة وخطنرة، وتأتي كجزء م  حملة
التحرنضنة، سواء كايت بتحرنض مباشر ميه، أو بإضفائه الشرعنة على السناسنن  الخطنرن  منثل 

 سموترنتش وب  غفنر.
 18/4/2021القدس، القدس، 

 
 تعلن بدء مشاركته في مناورة جوية دولية باليونان "إسرائيل" .34

الجونة تشارك في مياورة  أعل  الجنش اإلسرائنلي، مساء النوم األحد، أ  قواته :ترجمة خاصة
وبحسب المتحدث باسم الجنش اإلسرائنلي، فإ   تحتضيها النويا  بمشاركة قوات جونة لعدة دول.

جو متقدمة،  -المياورة ستحاكي عدة سنيارنوهات م  أبرزها التعامل مع تهدندات صاروخنة أرض 
دول، م  بنيها  10ا يحو وأطلق على المياورة اسم "إينوخوس"، وتشارك فنه وسنيارنوهات أخرى.

 اإلمارات، حسبما ذكرت قياة رنشت كا  العبرنة ميذ أنام.
 18/4/2021القدس، القدس، 

 
بعاد قضيتهم عن التنازع .35  الحركة األسيرة تدعو إلنجاز االنتخابات وا 

عبرت الحركة األسنرة في سجو  االحتالل ع  أملها بأ  تصل االيتخابات الفلسطنينة إلى : رام هللا
 انتها السلنمة رغم كل المعنقات والتحدنات اإلسرائنلنة الرامنة لميع إجرائها في القدس المحتلة.يه

ودعت الحركة، في بنا  لها بمياسبة نوم األسنر الفلسطنيي، إلى إبقاء األسرى قضنة إجماع وطيي 
 وبعندة ع  أي تيازع أو تيافس.

 17/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تحمون "األقصى" ويحرقون في جنوب نابلسمستوطنون يق .36
"األنام"، وكاالت: أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائنلي، أمس، بوقف العمل والبياء في  –محافظات 

مستوطين  باحات المسجد  108وفي القدس، اقتحم  المقبرة اإلسالمنة شرق نطا جيوب الخلنل.
جيوب يابلس، أحرق مستوطيو ، أمس،  وفي األقصى المبارك بحمانة مشددة م  شرطة االحتالل.
 خزاية الكهرباء التابعة لخزا  المناه في عصنرة القبلنة.

 19/4/2021، األيام، رام هللا
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 جيش االحتالل يهاجم فلسطينيي القدس.. واحتجاجات في يافا .37
اعتدت قوات االحتالل اإلسرائنلي ومجموعة م  المستوطين  المتطرفن  على شبا  فلسطنينن  في 

وقالت  طقة باب العامود بالقدس المحتلة، وآخرن  في مدنية نافا المحتلة بالشمال، مساء األحد.مي
شبا  فلسطنينن  أصنبوا، واعتقل آخرو ، بعد مواجهات مع قوات إسرائنلنة، في  4وسائل إعالم؛ إ  

 باب العامود وسط مدنية القدس المحتلة.
الحتالل بالضرب على شبا  فلسطنينن ، كما اعتدت وفي مدنية نافا المحتلة شماال، اعتدت قوات ا

وخرج الشبا  لالحتجاج على ينة شركة  على إمام مسجد حس  بنك، الشنخ أحمد أبو عجوة.
"عمندار" التابعة لحكومة االحتالل، إخالء مبيى عربي مأهول في حي العجمي، وبنعه لحاخام 

 نهودي.
 19/4/2021، "21موقع "عربي 

 
 شجرة زيتون في بيت فجار 50مستوطنون يحرقون  .38

"األنام": أقدم مستوطيو ، أمس، على إحراق عشرات أشجار الزنتو ، في بلدة بنت  –بنت لحم 
وقال مدنر هنئة مقاومة الجدار واالستنطا  في محافظة بنت لحم حس   فجار، جيوب بنت لحم.

ل البلدة، وأضرموا الينرا  في برنجنة: إ  عددًا م  المستوطين  اقتحموا موقع "دنر معال" الواقع شما
وأشار إلى أ  األشجار التي طالها  كرم زنتو ، ما أدى إلى احتراق ما نزند على خمسن  شجرة.

 االعتداء نزند عمرها على عشرن  عامًا وتعود للمواط  يسنم طقاطقة.
 18/4/2021، األيام، رام هللا

 
 نمنزاًل فلسطينيًّا بأسبوعي 20"أوتشا": االحتالل هدم  .39

مبًيى  20قال تقرنر أممي: إ َّ سلطات االحتالل اإلسرائنلي هدمت أو صادرت : القدس المحتلة
لفلسطنينن  في الميطقة )ج( والقدس المحتلة، بدعوى االفتقار إلى رخص البياء، خالل األسبوعن  

 12-آذار/مارس 30وأوضح مكتب "أوتشا" في تقرنر "حمانة المدينن " الذي نغطي م   الماضنن .
لحاق األضرار بُسبل عنش  13، أ  عملنات الهدم أدت إلى تهجنر 2021ينسا /أبرنل  مواطًيا، وا 

 آخرن . 90يحو 
 17/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أوروبا يطلقون صندوقا وقفيا لمشاريع في فلسطينبتجمع األطباء الفلسطينيين  .40
، األحد، إطالق صيدوق وقفي لضما  دنمومة أعل  تجمع األطباء الفلسطنينن  في أوروبا: ليد 

ونهدف الصيدوق بحسب القائمن  علنه إلى "تحسن  األوضاع  المشارنع الطبنة الرنادنة في فلسطن .
الصحنة للشعب الفلسطنيي، م  خالل برامج الدعم الطبي المستمر، وتوفنر المستلزمات، والتدرنب 

ص رنع هذا الصيدوق لدعم مشارنع التيمنة وسنخص وغنرها م  ضرورنات دعم القطاع الصحي".
الصحنة، وتجهنز مختبرات التدرنب، والبحث العلمي، وبرامج التدرنب والتعلنم الصحي في مختلف 

 أماك  الوجود الفلسطنيي.
 19/4/2021، "21موقع "عربي 

 
 قطاع غزة يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات .41

وفاة بفنروس كورويا، في أعلى  23غزة األحد تسجنل رام هللا: أعليت وزارة الصحة في قطاع  -غزة 
تم »حصنلة نومنة ميذ اكتشاف أولى اإلصابات المحلنة في أغسطس )آب(. وقالت الوزارة في بنا : 

حالة وفاة بفنروس كورويا خالل األربع والعشرن  ساعة الماضنة، مما نرفع عدد الوفنات  23تسجنل 
 305ألف إصابة مؤكدة، بنيما نمكث  90القطاع يحو  وأحصى «.ميذ بدانة الجائحة 761إلى 

م   مصابن  حاالتهم حرجة في أقسام العيانة المشددة في مستشفنات القطاع التي تعايي عجزًا كبنرًا.
إصابة جدندة بفنروس  988جايبها، أعليت وزنرة الصحة الفلسطنينة مي الكنلة أمس األحد تسجنل 

 خالل الساعات األربع والعشرن  األخنرة. وفاة بن  الفلسطنينن  34كورويا و
 19/4/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 أنفاق على الحدود مع غزة 5الجيش المصري يعلن تدمير  .42

وذكر  أيفاق على الشرنط الحدودي مع قطاع غزة. 5أعل  الجنش المصري، األحد، تدمنر : القاهرة
فتحات  5لماضي، م  اكتشاف وتدمنر بنا  الجنش، أيه قوات حرس الحدود تمكيت خالل الشهر ا

ونبلغ طول الجدار، الذي نمتد م  معبر "كرم أبو سالم" )شرق  أيفاق على الشرنط الحدودي مع غزة.
 13.5رفح(، الذي نسنطر علنه االحتالل اإلسرائنلي، ونصل حتى البحر المتوسط )غربا(، يحو 

 كنلومترا.

 18/4/2021، قدس برس
 
 



 
 
 
 

 

 22 ص             5514 العدد:             4/19/2021 نثين اإل التارنخ: 

 

                                    

 حالت المباشرة مع االحتاللالبحرين تعلن موعد الر  .43
أعليت شركة الطنرا  البحرنينة األحد، ع  الموعد المقرر لبدء الرحالت الجونة المباشرة مع 

وأظهر الموقع اإللكترويي  االحتالل اإلسرائنلي، وذلك ضم  تطبنع العالقات الرسمنة بن  الجايبن .
 3لميامة إلى تل أبنب، ابتداء م  للحجوزات التابع لطنرا  الخلنج، تسننر رحالت مباشرة م  ا

 حزنرا / نوينو المقبل، بحسب ما أوردته صحنفة "األنام" البحرنينة.
 18/4/2021، "21موقع "عربي 

 
 الجامعة العربية تحذر من خطورة األوضاع الصحية التي يعيشها األسرى .44

تي نعنشها األسرى حذرت األماية العامة لجامعة الدول العربنة، م  خطورة األوضاع ال: القاهرة
القابعو  في سجو  االحتالل اإلسرائنلي في ظل مواصلة االيتهاكات الجسنمة بحقهم في داخل 
السجو ، وعدم توفنر الظروف الصحنة المالئمة لهم داخل المعتقالت وأدوات الحمانة الضرورنة 

 لميع تفشي فنروس كورويا.
 18/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االتحاد البرلماني العربي يدعو للتضامن مع األسرى الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية .45

جددت رئاسة االتحاد البرلمايي العربي، دعوتها للوقوف والتضام  مع األسرى والمعتقلن  : بنروت
بنا  له، مساء  وشدد االتحاد البرلمايي العربي في الفلسطنينن  في معتقالت االحتالل اإلسرائنلي.

والبروتوكول اإلضافي  1949السبت، على الحاجة المّلحة لتطبنِق بيود اتفاقنة جينف النثالنثة لسية 
، فضاًل ع  جمنع قرارات مجلس األم  الدولي ذات الصلة، مطالبا بإعادة تفعنل 1977األول لسية 

اُر هو األساُس ألي تحرك في اإلطار القايويي الدولي لمشروعنِة المقاومِة الفلسطنينة، فهذا اإلط
موضوِع األسرى الفلسطنينن  بدءًا م  متابعة أوضاعهم الصحنة واليفسنة والقايوينة وحتى نتم إطالق 

 سراحهم.
 17/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 البرلمان العربي يطالب بتوفير الحماية لألسرى الفلسطينيين .46

ب البرلما  العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولناته السناسنة والقايوينة طال: بترا –القاهرة 
وشدد رئنس  واألخالقنة لإلفراج ع  األسرى الفلسطنينن  القابعن  في سجو  االحتالل اإلسرائنلي.

البرلما  عادل العسومي، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل إلجبار سلطات االحتالل 
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اعد القايو  الدولي لتوفنر الحمانة الالزمة لهم، محماًل القوة القائمة باالحتالل على احترام قو 
 )إسرائنل( المسؤولنة الكاملة ع  حناة األسرى الفلسطنينن . 

 18/4/2021، الدستور، عّمان
 

 بتمويل كويتي.. تنفيذ مشروع إفطار الصائم طيلة شهر رمضان في المسجد األقصى .47
معنة "وفا للتيمنة وبياء القدرات" الفلسطنينة، أيها بدأت ميذ نوم الجمعة أعليت ج: القدس المحتلة

بمشروع إفطار الصائم في المسجد األقصى المبارك بمدنية القدس المحتلة، بتمونل م  األماية 
شراف السفارة الكونتنة في األرد  والمحالة لدولة فلسطن . وقالت  العامة لألوقاف في دولة الكونت وا 

في بنا ، أوردته وكالة األيباء الكونتنة، السبت، إيه "تم البدء النوم بتوزنع وجبات اإلفطار الجمعنة 
الساخية على أبواب المسجد األقصى، والتي ستستمر طنلة شهر رمضا " متقدمة بالشكر إلى "دولة 

لى الجمعنات والهنئات الكونتنة كافة، لما تقدمه م  مسا عدات للشعب الكونت أمنرًا وحكومة وشعبًا وا 
 الفلسطنيي".

 17/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مشروع في الكونغرس األمريكي إليجاد منهاج تدريسي فلسطيني جديد .48

ترّوج مجموعة مشرعن  أمرنكنن  في الكويغرس، للدفع يحو تغننر الميهاج التعلنمي  :رام هللا
لة الغوث، بزعم احتوائه مواد تدرنسنة الفلسطنيي الذي ندّرس في المدارس الحكومنة ومدارس وكا

 "معادنة للسامنة" وأخرى "تحرنضنة".
وبحسب موقع صحنفة "ندنعوت أحريوت" فإ  الخطوة تأتي على خلفنة إعال  إدارة الرئنس األمنركي 

ووفًقا للموقع، فإيه نتم  جو باند  استئياف تمونل المساعدات اإليساينة لألويروا، والسلطة الفلسطنينة.
 ترونج لمشروع القايو  بهدف تعزنز "السالم والتسامح" م  خالل ميهاج فلسطنيي جدند.ال

وتم تقدنم مشروع القايو  في يهانة فترة والنة الكويغرس السابق، وأعند تقدنمه مجدًدا قبل أسبوعن ، 
 مستيًدا إلى دراسات مراكز متخصصة إلظهار ما نوصف بـ "التحرنض".

 18/4/2021القدس، القدس، 
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عرض أوروبي بفتح القنصليات في القدس كمراكز اقتراع لالنتخابات ”: القدس العربي“ .49
 الفلسطينية 

م  مصدر سناسي مّطلع، أ  القنادة الفلسطنينة تلفت مقترحات عدندة، ” القدس العربي“غزة: علمت 
يتخابات قدمتها دول غربنة تدخلت مؤخرا م  أجل دفع سلطات االحتالل اإلسرائنلي، إلجراء اال

الفلسطنينة في القدس المحتلة. غنر أ  مجمل تلك العروض التي ُقدمت كايت تيتقص م  الحقوق 
، وتحمل في طناتها خطرا 1967الفلسطنينة في المدنية، كويها إحدى المياطق التي احتلت عام 

 ميشودة.مستقبلنا نمك  أ  تستغله إسرائنل لصالح قضم المدنية م  أراضي الدولة الفلسطنينة ال
وبخالف جملة االتصاالت التي ركزت علنها القنادة الفلسطنينة مع اللجية الرباعنة الدولنة، وأطراف 
مؤنثرة في االتحاد األوروبي، م  أبرزها فريسا وألماينا، باإلضافة إلى برنطاينا، والتي تمنثلت بطلب 

م  عرقلة إجراء االيتخابات في  تدخلها الرسمي عيد الجايب اإلسرائنلي، لميع حكومة بينامن  يتيناهو
المدنية المحتلة ترشحا وايتخابا، قدمت خالل الفترة الماضنة عدة اقتراحات بدنلة، تضم  مشاركة 
المقدسنن  في االيتخاب فقط، بعد تّنق  الوسطاء أ  حكومة إسرائنل الحالنة وال المستقبلنة لو ُشكلت 

 ركنبة النمنينة المتطرفة.قرنبا، ستقدم على قبول تلك الطلبات، بسبب الت
 18/4/2021القدس العربي، لندن، 

 
 االتحاد األوروبي: سلطات االحتالل تتجاهل طلب إرسال بعثة أوروبّية لمراقبة االنتخابات .50

أعل  االتحاد األوروبي، نوم األحد، أ  إسرائنل لم ترد على طلب دخول بعنثة تابعة له : باسل مغربي
بات التشرنعنة المقبلة، بحسب ما يقلت وكالة "األياضول" لأليباء ع  إلى فلسطن  لمراقبة االيتخا

 مسؤول اإلعالم في مكتب ممنثل االتحاد في فلسطن ، شادي عنثما .
وذكر عنثما  أ  "المطلوب م  إسرائنل حسب االتفاقنات الموقعة مع الفلسطنينن  وميها اتفاق أوسلو 

 المراقبن  وحركتهم كما هو ميصوص علنه". ( تسهنل إجراء االيتخابات، بما نشمل وصول1995)
وأضاف: "إسرائنل لم ترد على طلب لدخول بعنثة تحضنرنة أوروبنة، استعدادا لمراقبة االيتخابات 

 الفلسطنينة المقررة الشهر القادم )التشرنعنة(".
 4م   وتابع: "حتى اللحظة )ظهر األحد( إسرائنل لم تعط ردا على دخول البعنثة التحضنرنة، المكوية

 أشخاص".
 18/4/2021، 48عرب 
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 استياء أميركي من الهجمات اإلسرائيلية ضد أهداف إيرانية و"التبجح" بها .51
يقلت إدارة الرئنس األمنركي، جو باند ، في األنام األخنرة، رسائل إلى الحكومة : بالل ضاهر

هداف إنراينة، في موازاة اإلسرائنلنة، عّبرت م  خاللها ع  استنائها م  الهجمات اإلسرائنلنة ضد أ 
بدء حوار غنر مباشر بن  واشيط  وطهرا  في فننيا، وفق ما افادت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" 

 النوم، األحد.
وأضافت الصحنفة أ  اإلدارة األمنركنة عبرت ع  غضب، وخاصة حنال "التبجح" في إسرائنل في 

رجهم وم  شأيه المس بالمفاوضات مقابل أعقاب الهجمات ضد إنرا ، وأشاروا إلى أ  "هذا األمر نح
 طهرا "، وفقا للصحنفة.

 18/4/2021، 48عرب 
 

 خصومات حركة فتح المتبادلة .52
 حمادة فراعية
شيء محز  تديي مستوى الخصومة الخالفنة بن  القوائم االيتخابنة النثالنثة المتيافسة لخوض 

 ، بن :22/5/2021االيتخابات التشرنعنة الفلسطنينة نوم 
 ئمة فتح العاصفة بقنادة محمود العالول وجبرنل الرجوب.قا -1
 قائمة الحرنة م  ياصر القدوة وفدوى البرغونثي. -2
 قائمة المستقبل م  سمنر المشهراوي وسري يسنبة. -3

المساس وااليحطاط السناسي، واالتهامات المتبادلة التي تمس الرئنس محمود عباس وياصر القدوة 
جوب ووصلت أو كادت تصل مروا  البرغونثي، والحط م  قنمتهم، تخرج ومحمد دحال  وجبرنل الر 

ع  المألوف الوطيي، وتتعارض مع القنم األخالقنة، وال صلة لها بالتيافس الدنمقراطي، غنر آبهن  
أصحاب هذه الحمالت االتهامنة، غنر مدركن ، غنر واعن ، أ  هذه الحمالت المتبادلة تخدم عدوهم 

رائنلي الذي نحتل أرض وطيهم، ونصادر حقوق شعبهم، ونيتهك كرامة كل واحد الواحد: العدو اإلس
 ميهم.

ال شك عيدي بخبراتي غنر المتواضعة، ومتابعاتي المستمرة، وتجربتي المستمدة م  الوقائع الحسنة، 
أ  أجهزة العدو االستخبارنة، هي م  تقف خلف هذه الحمالت االتهامنة حتى ولو كايت أدوات 

هذه األنادي أيها فلسطنينة، ولكيها مؤكدًا أنادي غنر يظنفة،  ادعتنادي محلنة، مهما تيفنذها أ
مدسوسة، مبرمجة، عبر األفالم المدمجة المعدة، التي نتم توزنعها وبنثها للتشكنك المتبادل، بن  رفاق 

عمنقه، الخيدق الواحد، حتى ولو اختلفوا فهي مستغلة فجوة الخالفات بنيهم، وتعمل على توسنعه وت
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لجعل حركة فتح أضحوكة، عيوايًا للتراجع والهزنمة، بهدف تمزنق مكايتها الجماهنرنة وسط شعبها 
وبن  مساماته، بداًل م  أ  تبقى، ونجب أ  تبقى، حاملة للبريامج الوطيي، عمود الحركة الوطينة 

وضعت حجر الفلسطنينة، صاحبة القرار، صاحبة المبادرة، أول الرصاص، أول الحجارة، التي 
األساس لوالدة السلطة الفلسطنينة على أرض الوط  بند ناسر عرفات ورهايه وتطلعاته ودفع حناته 

 .2000نثميًا لرفضه ما تم عرضه علنه في كامب دنفند في تموز 
تبادل القصف غنر السناسي، بن  أدوات الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، ورفاقه، يعم رفاقه ياصر 

  ومروا  البرغونثي وجبرنل الرجوب، ل  تخدم أي ميهم، بل ستحط م  قدر القدوة ومحمد دحال
وقنمة وتارنخ كل ميهم، فهم شركاء في صيع الماضي بما له وعلنه، كل م  موقعه وحسب قدراته، 
ال أحد ميهم نملك حق المزاندة على اآلخر، فهم شركاء بما صيعوه انجابًا وسلبًا ولذلك إ  حمالت 

ئتالفه النثالنثي: « لةالبهد«التشكنك و تصنب كل ميهم، تصنبهم جمنعًا، لمصلحة العدو اإلسرائنلي وا 
األحزاب الدنينة النهودنة المتشددة التي ترى في  -3النمن  السناسي المتطرف،  -2النمن ،  -1

المسجد األقصى، لنكو  محله  -القدس عاصمة لمستعمرتهم، وتبدند مكاية الحرم القدسي الشرنف
ه زنف هنكلهم وطقوسهم، منثلما نروا في الضفة الفلسطنينة أيها نهودا والسامرة أي أرض وبدناًل عي

قبر السندة راحنل في  -2قبر سنديا إبراهنم في الخلنل،  -1مستعمرتهم وما تحونه م  تراث نهودي: 
سبسطنة وآنثارها  -5قبر سنديا نوسف في يابلس،  -4حائط المبكى في القدس،  -3بنت لحم، 

 خنة.التارن
يحدارًا، أوقفوا هذه المهازل بحق أيفسكم، وبحق فتح ابكل مرارة ال نوجد عاقل نقول لهم كفى 

وبحق قناداتها، مع احتفاظ كل طرف برؤنته، وله قواعده ومؤندنه، وضرورة االحتكام إلى  وتارنخها،
نلنة ومخططاتها صيادنق االقتراع كي تكو  اليتائج لمصلحة حركة فتح في مواجهة المستعمرة اإلسرائ

 وبرامجها.
بعد إجراء االيتخابات وفرز الصيادنق وحصنلة أوراقها، سنكويو  معًا في مواجهة خصمهم السناسي 
حركة حماس التي ستكو  شرنكًا قونًا في اليظام السناسي الفلسطنيي المقبل، بعد االيتخابات عبر 

 ات.المجلس التشرنعي والمجلس الوطيي وما نيبنثق عيهما م  مؤسس
 18/4/2021الدستور، عّمان، 
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 "إبراهيميات الخليج"والسالم معه أهم إلسرائيل من  "في الجيب"األردن ليس  .53
 ألنكس فنشما  
وقع االيفجار في ميشأة يطيز اليوونة األسبوع الماضي بعد نوم م  بدء اإلنراينن ، ألول مرة، ضخ 

والتي ستسمح لهم بتخصنب النوراينوم بيجاعة الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي م  الطراز الجدند، 
، الذي نعّد فخار ”نوم التكيولوجنا اليوونة“أعلى. وكا  ضخ الغاز ذروة نوم عند وطيي في إنرا : 

اليظام اإلنرايي الواقف على شفا االيتخابات للرئاسة، بعد شهرن . الواقف خلف االيفجار استنثمر 
نخلق حرجًا لليظام اإلنرايي ولمحادنثات اليووي في فننيا. وقطع تفكنرًا عمنقًا في توقنت العملنات كي 

االيفجار عملنة التخصنب اإلنراينة ووضع اإلنراينن ، منثل األمرنكنن  والقوى العظمى، على مفترق 
 طرق.

حنال كمنة التفكنر والجهد الذي تبذله إسرائنل في التهدند اإلنرايي نقف بشكل مذهل وغرنب صفر 
له إسرائنل كي تحمي وتعزز مراسي استراتنجنة، ووجودها ال نقل حرجًا ع  التهدند الجهد الذي تبذ

 اإلنرايي.
مؤخرًا وقعت في األرد  دراما سلطونة، مع إمكاينة كامية لهزة إقلنمنة، ولم تعرف إسرائنل ع  هذا 

ت في شنئًا. لسيوات نشعر مسؤولو  م  أجهزة االستخبارات واألم  في إسرائنل بأيهم أبياء بن
 –م  لم نقفز ”. التقنت الملك“، هكذا نهمسو  بن  الحن  واآلخر بغمزة، ”قفزت إلى األرد “القصر. 

لم نحسب. ولك ، ماذا تساوي كل هذه العالقات مع رجال االستخبارات والجنش األردينن  إذا كا  
ت اإلسرائنلنة تقرأ ع  تجد إسرائنل يفسها متفاجئة، واالستخبارا –في ساعة أزمة تهدد استقرار اليظام 

 ذلك في الصحنفة.
 15م  الصعب تعرنف ما حصل في األرد  كمحاولة ايقالب، فال وجود ألي عسكري بن  الـ 

معتقاًل، ومشكوك أ  نكو  ممكيًا تيفنذ ايقالب في دولة منثل األرد  دو  تعاو  الجنش. أما ما 
هللا بقنادة األمنر حمزة، مما كشف  حصل حقًا، أغلب الظ ، فهو تيظنم سناسنة معارض للملك عبد

هشاشة اليظام. نثمة تعبنر آخر لسناقات اجتماعنة داخلنة في األرد ، لنست كلها سرنة. ومع ذلك، 
نضرب  –نبدو أ  إسرائنل فوجئت. الغرور اإلسرائنلي، والالمباالة اليابعة م  فائض النثقة بالذات 

، ”أما “نقفز رئنس شعبة االستخبارات العسكرنة مرة أخرى. ال تزال إسرائنل وانثقة بأ  نكفي أ  
والموساد وربما رئنس هنئة األم  القومي، إلى األرد ، للحظة، كي نيهي األمور في صالحيا على 

 التو.
لقد كا  رد الفعل اإلسرائنلي العليي مكالمة هاتفنة بادر إلنها وزنر الدفاع غايتس للقصر وأعرب فنها 

نس الوزراء؟ فال شيء. في بلفور وانثقو  بأ  األرد  في جنبيا وأم  اليظام ع  التأنند. أما دنوا  رئ
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األرديي متعلق بيا. رئنس الوزراء يتيناهو والملك عبد هللا ال نتحدنثا  ميذ سيوات طونلة، ونكتفنا  
بتوجنه اإلهايات المتبادلة بن  الحن  واآلخر، ما نقوض المصلحة المشتركة. غنر أ  هذا لنس 

حجر أساس في أم   –منثل اتفاق السالم مع مصر–خصنًا؛ فاتفاق السالم مع األرد  موضوعًا ش
كنلومترًا حتى حدود العراق، ونشكل حاجزًا  350دولة إسرائنل. األرد  نميح إسرائنل عمقًا إضافنًا م  

 في وجه التوسع اإلنرايي وتوسع الجهاد اإلسالمي. إنرا  تيتظر أزمة سلطونة في األرد  كي تسنطر
 علنه أنضًا.

إذ ، بند واحدة تستنثمر إسرائنل في العالقات األمينة مع األرد  وضرب المصالح اإلنراينة في 
الميطقة، وبالند األخرى تفعل كل شيء كي تمس بمكاية الملك وتفتح الباب إلنرا . إ  الحكومة 

د  في المسائل المتعلقة القومجنة في إسرائنل تفهم بصعوبة أ  التعاو  مع األر  –النمنينة  –الوطينة 
بالحرم لنس موضوعًا دنينًا م  ياحنة اليظام األرديي، بل هو موضوع وجودي. والحدنث في إسرائنل 
ع  إمكاينة يقل المسؤولنة ع  الحرم إلى السعودنة هو كالبصقة في وجه األسرة المالكة األردينة. 

ل أكنثر بأضعاف م  االتفاقات مع دول غنر أ  اتفاق السالم اإلسرائنلي األرديي مهم ألم  إسرائن
 الخلنج.

 18/4/2021يديعوت 
 18/4/2021القدس العربي، لندن، 
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 جدعو  لنفي
م  المشكوك فنه أ  نكو  الشرطي الذي ضرب عضو الكينست، عوفر كسنف، نعرف حقا م  

ف أيه عضو كينست وربما ال، لك  هذا ال نهم. كا  نكفي أيه ضرب الذي نقوم بضربه. ربما عر 
متظاهرا م  النسار كما نستحق. ولكيه بالتأكند لم نعرف أيه نضرب نسارنا م  ساللة جدندة في 
الكينست، نساري دو  تلعنثم ودو  اعتذارات؛ نساري ال نتملص م  الحقنقة وال نغطي علنها. لنس 

بشكل واضح وعليي ودو  أي تزنن . في « اهض للصهنوينةمي» –« غنر صهنويي»فقط هو 
لسُت مجرد »، قال كسنف بشكل صرنح: «هآرتس»االجابة ع  سؤال لينر غويتاجي في ملحق 

شخص غنر صهنويي، بل أيا ضد الصهنوينة. أيا اعارض االندنولوجنا والممارسة الصهنوينة... 
 «.ديهذه ممارسة واندنولوجنا عيصرنة تؤند التفوق النهو 

م  المشكوك فنه أ  تكو  سمعت منثل هذه االقوال م  الكينست اإلسرائنلي، وبالتأكند لم تسمع م  
سية مرت على قنام الدولة ولم تيبت حركة نهودنة مهمة )باستنثياء  73شخص نهودي ميتخب. 
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وا ، تمردت ضد الصهنوينة، أو على االقل شككت في عدالتها. عدد م  كبار النهود كاي«(متسبن »
مياهضن  للصهنوينة، لك  لنس عيديا. هيا هذا االمر مميوع. كسنف حطم اليافذة وتم حسم مصنره: 
سنصبح مقصورا على فئة معنية، مهرج، حنث سنعرف اليظام، بمساعدة وسائل االعالم، كنفنة 

كا  حظه جندا فسنتحول الى عدو، خائ  وشخص مكروه. م   إذاسحق أي معارض لليظام. 
 البروفنسور إسرائنل شاحك أو المحامنة بلنتسنا اليغر، عرفوا مصنرا مشابها. سبقوه، منثل

ما زلُت اذكر كنف تعاملت وسائل االعالم مع شاحك: غرنب االطوار. في العالم ذاع صنته، أما هيا 
فقد شككوا في قواه العقلنة. إسرائنل غنر مستعدة لتحّمل معارضن  لليظام. ووسائل االعالم تقف في 

 ها بخيوع كامل.خدمت
إسرائنل مفتوحة امام االيتقاد، لك  لنس ايتقادا موجها لألسس التي ايشئت علنها. أميها الذاتي مبيي 
على صدقها، ونثقتها بيفسها ال تسمح لها بااليفتاح على االسئلة االساسنة حول ظروف والدتها 

ينة التي دمرتها غطتها بغابات واليظام الذي ساد فنها ميذ ذلك الحن . وأطالل مئات القرى الفلسطن
 الكنر  كننمت، واالسئلة االساسنة تغطنها بالشنطية أو السخرنة مم  نتجرؤو  على طرحها.

، عضوا في حزب يازي جدند، وحتى أ  تكو  «زعرا  التالل»في إسرائنل مسموح أ  تكو  م  
 ارهابنا نهودنا، فقط أ  ال تكو  مياهضا للصهنوينة.

موح. ميذ موت الشنوعنة لم تك  هياك اندنولوجنا مسنطرة منثل هذه. مع ذلك هذه هي حدود المس
نجب أ  ندوي تعرنف كسنف لذاته: عضو كينست مياهض للصهنوينة. شخص نعتبر الصهنوينة 
حركة عيصرنة، شخص ال نرغب في تفوق النهود، وانضا ال نرغب في تفوق العرب، بالمياسبة. 

 –عضو كينست نهودي  –« االرض»ربي خائ  م  حركة غنر اصولي م  ياطوري كارتا أو ع
إسرائنلي. لحظة قبل أ  نحولوه الى شخص معتوه أو خائ ، نجدر التوقف للحظة والتفكنر: هل 
مقبول علنيا جمنعا أ  تكو  هياك اسئلة نحظر طرحها؟ وأيه فقط الصهنوينة مسموح بها هيا؟ هل 

 الى ماذا حقا؟ حقا يح  على نثقة بأيها لنست عيصرنة؟ استيادا
، ونعتقد أيه ال نوجد أي «ارض إسرائنل»النمن  ال توجد له مشكلة: هو نقر بوجود تفوق النهود في 

: هو نرند االنثين  معا. لذلك، أكبرعدالة م  ذلك. النسار الصهنويي نجد لدنه صعوبة  أكنثرشيء 
في اعماق قلبه نعرف أيه  هو نتلوى، نيفي ونبعد، بسبب ضمنره النقظ ومشاعر الذيب القونة لدنه.

في اساس الصهنوينة هياك تأنند تفوق النهود، وهو أمر نحولها الى عيصرنة في تعرنفها، لكيه 
نفضل االيكار واالقصاء والعنش في كذب ذاتي، ولنس لدنه شجاعة ووقاحة النمن  لنقول ذلك، هذا 

كا  االمر هكذا فأيا ضد،  إذاصحنح لكييا يستحق ذلك. لنس لدنه شجاعة ويزاهة كسنف لنقول: 
 منثلما نجب على أي دنمقراطي أ  نقول ذلك.
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بالقمنص الممزق والملطخ بالدماء واليظارات المحطمة، فإ  كسنف الذي ضرب على أندي اليظام 
والشرطة وضع تحدنا غنر بسنط. لذلك، هو شخص مهم. سترد إسرائنل علنه على طرنقتها: اذهب 

تعنش هيا. نجب على إسرائنل هذه أ  تجنب: م  المسموح العنش  إلى غزة، لماذا أيت في االصل
هيا وطرح سؤال هل يح  يعنش تحت يظام عادل، ولنس فقط أ  ييشغل بشكل قسري ببينامن  

لكسنف وامنثاله ومواجهة ادعاءاتهم؟ هل حقا نمك  التوفنق  لإلصغاءيتيناهو، وأيه قد حا  الوقت 
 صهنوينة والمساواة، وبن  إسرائنل والعدالة؟ كنف بالضبط؟بن  النهودنة والدنمقراطنة، بن  ال

 «هآرتس»
 19/4/2021األيام، رام هللا، 
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