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 27 :كاريكاتير
*** 

 
 

 : تأجيل االنتخابات وارد جداً شعث .1
محمود ععءس، الثالثء ، أن تأجيل االنتخءعءت وابرد  ةالفلسطيني السلطة أكد نعيل شاث مستشءبر برئيس

عادم البرد على طلب السلطة عإجبرا  االنتخءعءت في مدينة القدس  جدًا، في ظل استمبرابر االحتالل
وقءل شاث إنه "في حءل استمبرابر عدم برد االحتالل فسيتم تأجيل الاملية االنتخءعية"، مشددًا  المحتلة.

 على أن االنتخءعءت لن تتم من دون القدس "ألن هذا يكبرس مء تبريده اسبرائيل عفصل القدس عنء".
 أوبروعية منالبرئيس ععءس قءم عإبرسءل وزيبر الخءبرجية بريءض المءلكي في جولة وأشءبر شاث إلى أن 

أجل التحبرك وحشد التأييد الدولي للضغط على إسبرائيل، للسمءح للفلسطينيين عإجبرا  االنتخءعءت في 
وأكد مستشءبر ععءس ان القيءدة مستمبرة في الضغط والامل دوليء مع كءفة األطبراف من أجل  القدس.

 نتخءعءت في القدس.السمءح لال
 20/4/2021، النهار، بيروت

 
 اللجنة التنفيذية تتابع التطورات حول االنتخابات بمدينة القدس: أبو يوسف .2

"األيءم": قءل واصل أعو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية،  -القدس 
ءعءت عمدينة القدس ومء ستسفبر عنه لـ"األيءم"، إن اللجنة التنفيذية تتءعع التطوبرات حول االنتخ

الضغوط الدولية على االحتالل حول ضبروبرة مشءبركة شاعنء عءلقدس، تبرشيحء وانتخءعء ودعءية 
وأضءف، "في ظل هذه التطوبرات ستاقد  انتخءعية، كمء هو األمبر في سءئبر األبراضي الفلسطينية.

القيءدية لمنءقشة كل التفءصيل عهذا اجتمءعءت للجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية واألطبر 
وشدد على أهمية وضبروبرة مشءبركة الفلسطينيين في مدينة القدس  الشأن في الفتبرة القبريعة المقعلة".

 الشبرقية عءالنتخءعءت، تشبريحء وانتخءعء ودعءية انتخءعية.
 21/4/2021، رام هللا، األيام

 
 ي وال ألي مراهنة على تأجيلهامرشح عن "القدس موعدنا": االنتخابات استحقاق فلسطين .3

أكد المبرشح عن قءئمة "القدس موعدنء" فبرحءن علقم أن االنتخءعءت تمثل استحقءًقء فلسطينيًّء : برام هللا
برادة فلسطينية عحتة عّعبر عنهء الشءبرع الفلسطيني من خالل اإلقعءل الكعيبر على تحديث سجلهم  وا 
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ن هذا التوجه الفلسطيني يفبرض نفسه عقوة على السءحة وقءل علقم إ االنتخءعي وتجديد قوائم النءخعين.
ولفت علقم إلى  الفلسطينية ويقول نام لالنتخءعءت وال ألي مبراهنة على تأجيلهء والاعث في مواعيدهء.

أن أي حديث عن الاعث عمواعيد االنتخءعءت يصب في مصلحة االحتالل عءلدبرجة األولى مهمء كءنت 
 إبرادة الشاب الفلسطيني ومصءلحه.المعبربرات، ويتاءبرض عءلقطع مع 

 20/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : التصعيد االستيطاني ومخاطره في صلب جولة الوزير المالكي األوروبيةالفلسطينية "الخارجية" .4
قءلت وزابرة الخءبرجية، في عيءن صحفي، الثالثء ، إن التصايد االستيطءني ومخءطبره في : برام هللا

وأدانت الوزابرة عأشد الاعءبرات االستيطءن عأشكءله كءفة،  يبر بريءض المءلكي األوبروعية.صلب جولة الوز 
عمء في ذلك المشءبريع االستيطءنية المتواصلة والمتدحبرجة التي تلتهم مسءحءت شءساة من األبرض 

وأكدت أن التصايد االستيطءني . الفلسطينية، سوا  في القدس أو في األغوابر وغيبرهء من المنءطق
اهن يتصدبر المنءقشءت واالجتمءعءت التي يجبريهء وزيبر الخءبرجية والمغتبرعين بريءض المءلكي مع البر 

 مبراكز صنع القبرابر ونظبرائه االوبروعيين في جولته الحءلية. 
 20/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ية مستمر بقوةاإلعداد لعقد االنتخابات التشريعية في األراضي الفلسطين :العالول .5

"األيءم": أكد نءئب برئيس حبركة فتح محمود الاءلول، امس، أن اإلعداد لاقد االنتخءعءت  -القدس 
وقءل للصحءفيين في برام هللا، إن "عملية اإلعداد  التشبرياية في األبراضي الفلسطينية مستمبر عقوة.

دس كمء نص المبرسوم لالنتخءعءت مستمبر عقوة على أن تتم في قطءع غزة والضفة الغبرعية والق
واعتعبر الاءلول أن إجبرا  االنتخءعءت في المنءطق الفلسطينية الثالث "أمبر  البرئءسي عشأن ذلك".

 أسءسي ومهم إلتمءمهء". 
 21/4/2021، األيام، رام هللا

 
 دراسة إسرائيلية: "فتح" تواجه خطرا حقيقيا بعد انقسامها الحاد .6

إن التطوبرات الدبرامية، الخءصة عءالنتخءعءت التشبرياية  قءل عءحثءن إسبرائيليءن،: عدنءن أعو عءمبر
الفلسطينية المقعلة، عءنقسءم حبركة فتح إلى ثالث قوائم منفصلة، تتحدى مكءنة أعي مءزن، وتضع 

وأضءف يوحنءن تسوبريف وكوعي ميخءئيل  هيمنة "فتح" في خطبر حقيقي فضال عن استقبرابر السلطة.
اهد أعحءث األمن القومي عجءماة تل أعيب، وتبرجمتهء في دبراستهمء المشتبركة التي أصدبرهء م
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"، أن "جهود محمود ععءس وقيءدة فتح لمنع االنقسءمءت في الفتبرة التي سعقت انتخءعءت 21"عبرعي
، تكللت عءالنهيءبر، مء تسعب عءنقسءم فتح إلى ثالث قوائم منفصلة، 2021المجلس التشبرياي في مءيو 

 سلطة، والغضب على القيءدة الفلسطينية".مء يزيد حدة الجدل والصبراع على ال
المءضية تحديءت تلقي عظاللهء على مكءنتهء كاءمل  16وأشءبرا إلى أن "فتح واجهت في السنوات الـ

مهيمن في السءحة الفلسطينية، وتسبرع في حبروب الخالفة لقيءدتهء، ويقوض االستقبرابر األمني عءلضفة 
د تؤدي هذه التطوبرات لقيءم إسبرائيل عتاميق تدخلهء في الغبرعية، ويحسن مكءنة حمءس عديال لفتح، وق

السلطة الفلسطينية، مء سيؤدي عدوبره إلى زيءدة كعيبرة في االحتكءك مع الفلسطينيين، وتصءعد 
 التوتبرات مع الدول الابرعية، وتقويض اتفءقءت التطعيع".

قت نفسه، عليهء حشد وختمء عءلقول إن "إسبرائيل مانية عزيءدة مبراكز قوة فتح ونفوذهء، وفي الو 
الانءصبر المبروجة للاملية السيءسية عءعتعءبرهء جزً ا من سيءستهء الخءبرجية، سوا  في الواليءت المتحدة 

 أو السءحة الابرعية والدولية، كي توضح ألعي مءزن خطوبرة األمبر، ألن نتءئج فوز حبركة 

ن إسبرائيل والسلطة حمءس في انتخءعءت الضفة الغبرعية قد تسفبر عن وقف التنسيق األمني عي
 الفلسطينية، وتآكل شبرعيتهء الدولية والابرعية على نطءق واسع". 

 20/4/2021، "21موقع "عربي 
 

 الدموي 2007قيادي بالتيار االصالحي: لن نعود لمشهد  .7
قءل القيءدي في التيءبر اإلصالح الديمقبراطي في حبركة "فتح" مءهبر مقداد: "نحن ال نعحث عن : غزة

وأكد خالل لقء  خءص مسء   نء فتح، وفشلت كءفة الجهود لمحءوالت توحيدهء".مابركة مع حبركت
الثالثء  لقنءة "الكوفية"، على أن وحدة حبركة فتح تمثل أولوية عءلنسعة لنء ولم ياد لدينء خيءبرات سوى 

وأفءد عأن تيءبر اإلصالح الديمقبراطي هو من دفع ثمًنء مضءعًفء  خوض االنتخءعءت لخدمة شاعنء.
االنقسءم، مؤكًدا على االختالف مع حبركة حمءس في كل شي  إال أنه هنءك اتفءق ماهء فقط عسعب 

وختم عءلقول: "نؤسس لمبرحلة تسءمح وشبراكة عين الفلسطينيين، ولن ناود لمشهد  على عدم التصءدم.
 الدموي". 2007

 20/4/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 "إسرائيل"تدين قرار السودان إلغاء مقاطعة  "الشعبية" .8
أدانت الجعهة الشاعية لتحبريبر فلسطين، الثالثء ، عأشد الاعءبرات موافقة مجلس السيءدة والوزبرا  : غزة

واعتعبرت الجعهة في عيءن لهء، أن هذا  السوداني على إلغء  قءنون مقءطاة إسبرائيل عشكل نهءئي.
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إن هذه القوانين ال تمثل وقءلت الجعهة " القبرابر يشكل سقطة جديدة في وحل الخيءنة. كمء وصفتهء.
الشاب السوداني وال تاعبر عن قنءعءته ومواقفه المعدئية من الصبراع الابرعي الصهيوني وفي جوهبره 

وععبرت الجعهة  القضية الفلسطينية، والتي َقدم من أجلهء الاشبرات من أعنء  السودان حيءتهم ثمًنء لهء".
لطة السودانية لن يجبر جمءهيبر الشاب عن ثقتهء عأن "هذا السلوك من عاض المتنفذين في الس

 الابرعي السوداني إلى التطعيع مع الكيءن الصهيوني وأنه سيبرفض هذا القءنون المشؤوم".
 20/4/2021، القدس، القدس

 
 وحدات القمع تقتحم أقسام حماس في "عوفر" .9

مءس في اقتحمت وحدات القمع في سجون االحتالل صعءح الثالثء ، أقسءم حبركة ح: الضفة الغبرعية
وأفءد مكتب إعالم األسبرى عأن وحدات القمع التءعاة إلدابرة  سجن "عوفبر" وأجبرت تدبريعءت استفزازية.

 سجون االحتالل اقتحمت أقسءم حمءس في سجن "عوفبر"، وأجبرت تدبريعءت داخلهء عشكل استفزازي.
لتصايد بردًّا على وقءل إعالم األسبرى إن حءلة من التوتبر الشديد تسود سجن "عوفبر" واألحداث قءعلة ل

 اقتحءم وحدات القمع.
 20/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية تستذكر عبد العزيز الرنتيسي  .10

تواصل مؤسسة الدبراسءت الفلسطينية استذكءبر شخصيءت فلسطينية «: القدس الابرعي»النءصبرة ـ 
لحلقة األخيبرة عند المنءضل الشهيد الدكتوبر تبركت عصمءتهء على النضءل الفلسطيني، وتوقفت في ا

ععد الازيز البرنتيسي زعيم حبركة حمءس، وتشيبر الغتيءله من قعل االحتالل في مثل هذا األسعوع عءم 
وخلصت مؤسسة الدبراسءت الفلسطينية  عاد ثالث محءوالت أدت إحداهء إلصءعته ونجله أحمد. 2004

سي كءن قءئدًا سيءسيًء صلب الاود، ذا شخصية قوية جّذاعة، لإلشءبرة الى أن الدكتوبر ععد الازيز البرنتي
وكءن إلى ذلك إنسءنًء متادد المواهب، فهو إلى جءنب مواهعه الالمية، وتخصصه في طب األطفءل، 
كءن كءتعًء، وشءعبرًا، وخطيعًء، نشبر كتءعءته السيءسية وأشاءبره في الاديد من الصحف الابرعية، وفي 

ت الذي كءن يتابرض لحبرب إلكتبرونية متواصلة من قعل سلطءت االحتالل موقاه النشط على اإلنتبرن
 اإلسبرائيلي.

 20/4/2021، القدس العربي، لندن
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 نتنياهو: لسنا بحاجة إلى القائمة الموحدة.. حل األزمة عبر انتخابات مباشرة .11
أن المخبرج الوحيد  اعتعبر برئيس الحكومة اإلسبرائيلية، عنيءمين نتنيءهو، اليوم الثالثء ،: محمود مجءدلة

من األزمة التي تاصف عءلنظءم السيءسي اإلسبرائيلي منذ أكثبر من عءمين، هو اللجو  إلى انتخءعءت 
معءشبرة لمنصب برئيس الحكومة، مشددا على أن األزمة "شخصية وليست أيديولوجية"، وأن الجمهوبر 

 اإلسبرائيلي اختءبر "حكومة يمينية".
بر المتءح إلنهء  األزمة، هو "تشكيل حكومة يسءبرية عمشءبركة وشدد نتنيءهو على أن الخيءبر اآلخ

)برئيس حزب "يمينء"( نفتءلي عينيت"، مشيبرا إلى أن حسم المسألة عيد األخيبر، وذلك عدعم مشبروع 
القءنون الذي تقدم عه حزب "شءس" الحبريدي، أمس، اإلثنين، النتخءب برئيس الحكومة "معءشبرة من 

 قعل الشاب".
كءنية تشكيل حكومة عدعم خءبرجي من القءئمة الموحدة، أجءب نتنيءهو: "لسنء وعند سؤاله عن إم

عحءجة إلى القءئمة الموّحدة، كل مء نحن عحءجة إليه هو انتخءعءت معءشبرة. انتخءعءت معءشبرة ستجنعنء 
 هذه األسئلة".

وبر. وكبربر نتنيءهو قءئال: "نحن عحءجة إلى انتخءعءت سبرياة لبرئءسة الحكومة، حتى يصوت الجمه
 هكذا نحن نخبرج من المأزق السيءسي ولسنء عحءجة إلى حلول أخبرى".

وشن نتنيءهو هجومء حءدا على عينيت، وقءل: "يمكن القيءم عذلك )إجبرا  انتخءعءت معءشبرة( على 
 نفتءلي عينيت". -الفوبر. األمبر ياتمد على شخص واحد فقط 

 20/4/2021، 48عرب 
 

 ة اإلسرائيلية للكنيستريفلين يدرس نقل تكليف تشكيل الحكوم .12
ذكبرت صحيفة يسبرائيل هيوم الاعبرية، يوم األبرعاء ، أن البرئيس اإلسبرائيلي برؤوفين بريفلين يدبرس 
احتمءل نقل تكليف تشكيل الحكومة إلى الكنيست في حءل فشل عنيءمين نتنيءهو زعيم الليكود في 

  تشكيلهء خالل األسعوعين المقعلين.
السءئد عءلنظءم السيءسي هو عدم نقل التكليف لشخصية أخبرى لتشكيل وعحسب الصحيفة، فإن التقديبر 

الحكومة في ظل انادام فبرص أي زعيم تكتل حءلًيء في ذلك، ونقل التكليف للكنيست من أجل إجعءبر 
 مقاًدا، وعءلتءلي منع مزيد من االنتخءعءت. 61أعضءئه لتكليف شخصية قءدبرة أن تحصل على دعم 

 21/4/2021القدس، القدس، 
 
 



 
 
 
 

 

 9 ص             5516 الادد:             4/21/2021 برعاء األ التءبريخ: 

 

                                    

 قيادي بارز بحزب ليكود: نتنياهو في طريقه للمعارضة .13
قءل قيءدي عءبرز في حزب "ليكود"، عزعءمة برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي عنيءيمن  -)د ب أ( -برام هللا

 نتنيءهو، إن برئيس الوزبرا  في طبريقه للماءبرضة.
للجنة التبرتيعءت، ونقلت صحيفة "جيبروزاليم عوست" عن القيءدي ميكي زوهءبر القول، خالل اجتمءع 

الختيءبر شءغلي منءصب عبرلمءنية برئيسية، إنه يتفهم أن ليكود في طبريقه إلى الماءبرضة. وعندمء سأل 
عضو الكنيست عن القءئمة المشتبركة أحمد الطيعي عمن سيكون زعيم الماءبرضة، أجءب زوهءبر أنه 

 سيكون "عنيءمين نتنيءهو".
الماءبرضة ... هل تاتقدون أننء ال نابرف كيف تعدو وأضءف زوهءبر: "إننء نستوعب أننء نتجه إلى 

 الماءبرضة؟ "نحن نابرف".
 20/4/2021القدس، القدس، 

 
 : دعمنا لخصوم نتنياهو ال يلغي إمكانية دعمنا لهمنصور عباس .14

عاد يوم واحد على دعمه ماسكبر خصوم برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي، عنيءمين نتنيءهو، عءلتصويت 
بركزية الكنيست، قءل برئيس القءئمة الابرعية الموحدة، منصوبر ععءس، في لمصلحتهم لبرئءسة لجنة م

خءب أملنء من عدم دفءع نتنيءهو عنء عوجه التحبريض الموجه من »إنه « واينت»مقءعلة مع استديو 
مع ذلك، أوضح «. عضو الكنيست عتسلئيل سموتبرتش، الذي صّوبرنء وكأننء كتلة داعمة لإلبرهءب

 ، في إشءبرة إلى استاداده دعم حكومة يبرأسهء نتنيءهو.«ءحة على الطءولةكل الخيءبرات مت»ععءس أن 
« الصهيونية الدينية»، أنه توقع من نتنيءهو الوقوف في وجه حزب «القءئمة الموحدة»وأضءف برئيس 

والتحبريضءت التي صدبرت عن نءئعيهء، عتسلئيل سموتبريتش وايتمءبر عن غفيبر، اللذين أعبرعء في وقت 
 «.الداعمة لإلبرهءب»شءبركء في حكومة تدعمهء القءئمة الابرعية الموحدة سءعق أنهمء لن ي

« عيضة قعءن»، التي نءلت أبرعاة مقءعد في انتخءعءت الكنيست األخيبرة، تحولت إلى «الموحدة»
الحكومة اإلسبرائيلية. والقءئمة التي أعلن برئيسهء أكثبر من مبرة عن استاداده لدعم نتنيءهو، صّوتت 

، التي يقودهء خصوم نتنيءهو لبرئءسة لجنة الكنيست، وهو مء اعتُعبر «التغييبر كتلة»أمس لمصلحة 
 «.تصويتًء دبرامءتيكيًء ومفءجأة»

ال شّك في أن المسءبر الذي نقوده هو من أجل تظهيبرنء كقوة سيءسية مؤّثبرة، ليس » ععءس أضءف أنه
نمء لمصلحة المجتمع الابرعي في إسبرائيل ح خالل المقءعلة مع وأوض«. في اليمين أو اليسءبر، وا 

التصويت على برئءسة لجنة مبركزية الكنيست ليس إال عداية الطبريق في هذه المابركة، »، أن «واينت»
 «.التي ُصّوبرنء فيهء كقءئمة داعمة لإلبرهءب
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مع ذلك، أكد ععءس أن قءئمته ليست في جيب أحد، ال اليمين وال اليسءبر، وكل اإلمكءنءت ال تزال 
 مفءوضءت لتشكيل الحكومة المقعلة.  متءحة أمءمنء خالل أي

 21/4/2021األخبار، بيروت، 
 

 «اإلسالمية»حملة ضغوط محمومة الستعادة نتنياهو تأييد  .15
يديبر برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي، عنيءمين نتنيءهو، حملة ضغوط محمومة : تل أعيب: نظيبر مجلي

س الماسكبر المنءوئ وبرئيس حزب ، وثنيهء عن التحءلف مع برئي«الحبركة اإلسالمية»الستاءدة تأييد 
الثالثء ،  -؛ يءئيبر لعيد، وذلك عاد أن شهد الكنيست )العبرلمءن اإلسبرائيلي(، ليل االثنين «يش عتيد»

، ممء دفع عبرئيس كتل اليمين، ميكي زوهبر، «الليكود»أحداثًء دبرامية ومفءجآت أضافت نفوذ حزب 
 «.نتنيءهو إلى منصب برئيس الماءبرضةإبرسءل »إلى أن يحذبر أحزاب اليمين من خسءبرة الحكم و

، «الحبركة اإلسالمية»عأن نتنيءهو سيتمكن من استاءدة « الليكود»وحءول مقبرب من نتنيءهو طمأنة 
«. خطوة تكتيكية استهدفت لسانء، لكي نمنحهء األهمية، وسنفال ذلك عتبرحءب»وعأن تحءلفهء مع لعيد 

، عتسلئيل سموتبريتش، وحمله مسؤولية الفشل «يةالصهيونية الدين»واجتمع نتنيءهو مع برئيس تحءلف 
نذهب »في تشكيل حكومة يمين ثءعتة. وهدده عإعءدة كتءب التكليف إلى البرئيس برؤوعين برفلين، و

 «.جمياًء إلى صحبرا  الماءبرضة
  21/4/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 لتقليص المساعدات األميركية« جي ستريت»انزعاج إسرائيلي من دعوات  .16

يب: أعبرعت مصءدبر سيءسية في تل أعيب، أمس الثالثء ، عن انزعءجهء الشديد من الدعوات تل أع
، التي طءلعت إدابرة «جي ستبريت»التي أسمات خالل المؤتمبر الوطني لحبركة اليسءبر األميبركي 

البرئيس جو عءيدن عءستخدام أوبراق ضغط ضد الحكومة اإلسبرائيلية، عمء في ذلك تقليص المسءعدات 
 والمءلية.الاسكبرية 

حبركة يسءبرية يهودية محدودة القوة والنفوذ، »، هي «جي ستبريت»وقءلت هذه المصءدبر إنه وبرغم أن 
إال أن خطءعهء السيءسي يتجه لمزيد من الادا  إلسبرائيل ويؤدي إلى استسهءل استخدام تاءعيبر غيبر 

 «.مألوفة كءنت في المءضي من المحبرمءت
  21/4/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 انتس: أي تحرك من حزب هللا سيكون له عواقب وخيمةغ .17
قءل عيني غءنتس وزيبر الجيش اإلسبرائيلي، يوم الثالثء ، إن الجيش على دبراية عمحءوالت حزب هللا 

وشدد غءنتس خالل جولة قءم عهء على الحدود الشمءلية ومتءعاة لمنءوبرة  لتحدي إسبرائيل عطبرق جديدة.
يش اإلسبرائيلي سيكون قءدبًرا على التاءمل مع محءوالت حزب هللا تحءكي القتءل في لعنءن، إن الج

وقءل "إذا تحبرك حزب هللا ضد دولة إسبرائيل، فسيتبرتب على  الجديدة، والتاءمل مع أي من تهديداته.
 ذلك عواقب وخيمة، وآمل أال يحدث ذلك". كمء نقل عنه موقع واي نت الاعبري.

صل الامل مع شبركءئهء في جميع أنحء  وخءصًة الواليءت وعشأن إيبران، قءل غءنتس إن إسبرائيل ستوا
 المتحدة من أجل عدم السمءح لطهبران عءلوصول إلى الاتعة النووية.

 20/4/2021القدس، القدس، 
 

 تطالب واشنطن بتعزيز الرقابة وبصالحيات أوسع للمفتشين "إسرائيل"النووي اإليراني:  .18
غط على الواليءت المتحدة لضمءن شمل االتفءق شبرعت إسبرائيل عممءبرسة حملة ض: محمود مجءدلة

حول النووي اإليبراني عنودا تسمح عتوسيع صالحيءت المفتشين الدوليين وتازيز البرقءعة على المشبروع 
 "(، مسء  الثالثء .11طهبران النووي، عحسب مء كشف تقبريبر للقنءة الاءمة اإلسبرائيلية )"كءن 

مسؤولين في اإلسبرائيلية عأن الحكومة اإلسبرائيلية تقتبرب من ويأتي ذلك في ظل القنءعة السءئدة لدى ال
"طبريق مسدود" مقءعل إدابرة البرئيس جو عءيدن، من حيث القدبرة على التأثيبر على عودة الواليءت 

 المتحدة إلى االتفءق النووي وفق شبروط تطءلب إسبرائيل عهء.
برائيل المتكبربر عأن االتفءق مع إيبران وذكبرت القنءة البرسمية اإلسبرائيلية، أنه على البرغم من إعالن إس

يجب أن يشمل مسألة الصوابريخ العءليستية اإليبرانية ونشءطهء اإلقليمي، غيبر أن القنءعة تبرسخت لدى 
 إسبرائيل عأن الواليءت المتحدة مءضية عءتجءه الاودة إلى االتفءق.

 20/4/2021، 48عرب 
 

 بشأن النزاعات البحرية هآرتس: مساٍع إسرائيلية لتحديث وثيقة قانونية دولية .19
ذكبرت صحيفة هآبرتس الاعبرية، اليوم األبرعاء ، أن المؤسسة الاسكبرية في إسبرائيل عدأت مؤخبًرا الامل 
مع جهءت دولية مختلفة من أجل محءولة لتحديث وثيقة قءنونية تتنءول النزاعءت واألحكءم الابرفية 

 ذلك على خلفية التوتبر المتزايد في منطقة المتالقة عءلامل في السءحة العحبرية مع الواقع الجديد، و 
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الخليج وسلسلة الحوادث في األشهبر األخيبرة المنسوعة إليبران والتي تضبربرت فيهء سفن تجءبرية تءعاة 
 لبرجءل أعمءل إسبرائيليين كءن آخبرهء األسعوع المءضي.

 20/4/2021القدس، القدس، 
 

 "فايزر"دة مع توّقع صفقة جدي" إسرائيل": 2022مليون لقاح حتى  عشرون .20
مليون لقءح ضد فيبروس  20، لشبرا  «موديبرنء»و« فءيزبر»وّقات إسبرائيل، أمس، اتفءقًء مع شبركَتي 

 .2023، مع توفيبر االحتيءجءت األخبرى من اللقءح لاءم 2022خالل عءم « كوبرونء»
د موزعة مليون لقءح جدي 20اليوم، فإن إسبرائيل ستتسّلم « 12القنءة »وعحسب التفءصيل التي كشفتهء 

، على أن «موديبرنء»، وخمسة ماليين لقءح أخبرى من شبركة «فءيزبر»مليون لقءح من شبركة  15عين 
تكون اللقءحءت األكثبر تطوبرًا ضد السالالت المتاددة من الفيبروس. ويتضمن االتفءق الذي علغت 

 .إذا لزم األمبر 2023لقءحءت إلسبرائيل حتى عءم « فءيزبر»مليءبر شيكل، توفيبر  1.7قيمته 
  21/4/2021األخبار، بيروت، 

 
 !يرتفع بشكل غير مسبوقضمنه ثمن اللقاحات: الدين اإلسرائيلي العام  .21

وهو برقم غيبر مسعوق خالل السنوات  2020مليءبر شيكل خالل سنة  265استدانت إسبرائيل نحو »
عن  «والال»والذي نقله اليوم، موقع  2020هذا مء أظهبره تقبريبر الدين الاءم لسنة «. المءضية

 المحءسب الاءم لوزابرة المءلية، يهلي بروتنعبرغ، الذي ألمح إلى احتمءل زيءدة الضبرائب.
في المئة عن الاءم السءعق، محققًء برقمًء غيبر  20وفي تفءصيل التقبريبر أن الدين الاءم ازداد عنسعة 

ي مسعوق. والسعب ياود لحجم تمويل خطط المسءعدات الحكومية المتصلة عجءئحة كوبرونء، والت
 مليءبر شيكل وسط تبراجع مداخيل الدولة. 130 حواليكّلفت 

وعءلبرغم من التوقاءت أن يسجل الدين الاءم ابرتفءعًء أعلى، أتى التضخم المءلي السلعي وتازيز الشيكل 
مقءعل الامالت األجنعية ال سيمء الدوالبر في مصلحة تسجيل نسعة أقل. أّمء الحجم األكعبر للديون، 

لديون الداخلية من المؤسسة المءلية المحلية عءألسءس التي زودت قبروضًء جديدة عحسب التقبريبر فهو ا
في المئة من مجمل القبروض التي حصلت عليهء تل أعيب الاءم  62مليءبر شيكل أي  157عقيمة 

 المءضي. في حين أن جز ًا من النسعة المتعقية حصلت عليهء اسبرائيل من قبروض دولية.
إلى أن الحكومة قد تضطبر إلى برفع الضبرائب « المءلية»الاءم لـفي غضون ذلك ألمح المحءسب 

يتطلب »وتخفيض اإلنفءق من أجل تقليص الاجز المءلي؛ إذ قءل إن الوضع االقتصءدي البراهن 
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اتخءذ خطوات مءلية لنءحيتي االنفءق والمدخول، ومن عينهء قد تتخذ الحكومة عددًا من الخطوات 
 «.اإلجعءبرية

  21/4/2021األخبار، بيروت، 
 

 طلبا للحرية "معركة األمعاء الخاوية"أربعة أسرى يواصلون  .22
: يواصل أبرعاة أسبرى فلسطينيين في سجون االحتالل اإلسبرائيلي إضبراعهم المفتوح عن الطاءم، غزة

وعلغ عدد األسبرى اإلدابريين حتى نهءية شهبر مءبرس/ آذابر  منهم ثالثة برفضء العتقءلهم اإلدابري.
عينهم قءصبران وثالث « عوفبر، مجدو، والنقب»، غءلعيتهم يقعاون في سجون 44المءضي قبراعة الـ 

 أسيبرات.
 20/4/2021، القدس العربي، لندن

 
 مستوطًنا يقتحمون المسجد األقصى 264القدس:  .23

 205مستوطًنء عينهم  261أفءدت دائبرة األوقءف اإلسالمية في القدس المحتلة عأن : القدس المحتلة
ألقصى، ونظموا جوالت استفزازية في عءحءته، وأدوا طقوًسء تلمودية في المنطقة طالب يهود اقتحموا ا

وأوضحت أن ثالثة عنءصبر من شبرطة االحتالل اقتحموا أيًضء المسجد، ونظموا جولة  الشبرقية منه.
 استكشءفية في عءحءته.

 20/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أشهر 4فر منع خطيب المسجد األقصى من السي االحتالل .24
األنءضول: منع كيءن االحتالل اإلسبرائيلي، اإلثنين، خطيب المسجد  -القدس الابرعية المحتلة 

وقءل عيءن لمكتب خطيب  أشهبر. 4األقصى عكبرمة صعبري، من السفبر خءبرج فلسطين المحتلة 
بر األقصى، إن مخءعبرات االحتالل )إسبرائيل( سلمت الشيخ عكبرمة صعبري قبرابرا يقضي عمناه من السف

ولم يوضح العيءن سعب قبرابر  أشهبر، عأمبر من وزيبر الداخلية اإلسبرائيلي، الحءخءم آبريه دبرعي. 4مدة 
 المنع، كمء لم يصدبر عيءن برسمي إسبرائيلي عهذا الشأن.

نحن “وأضءف:  ”.التاسفي”من جءنعه، وصف الشيخ صعبري، في مقطع متلفز قبرابر مناه من السفبر عـ
أصال، ونقول لالحتالل هذه القبرابرات لن تفت في عضدنء ولن  مبراعطون في فلسطين، ولن نغءدبرهء

 ”.تضاف من عزائمنء، ومواقفنء إيمءنية ثءعتة ألننء أصحءب حق شبرعي في هذه الديءبر
 20/4/2021، القدس العربي، لندن
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 : االحتالل يصعد انتهاكاته في األقصى ونرفض تأجيل االنتخاباتالهدمي .25
، برئيس الهيئة المقدسية لمنءهضة التهويد، من خطوبرة األوضءع حذبر نءصبر الهدمي: القدس المحتلة

في المسجد األقصى المعءبرك ومدينة القدس المحتلة، عفال االنتهءكءت اإلسبرائيلية المتصءعدة. وأكد 
الهدمي، في حديث مع "المبركز الفلسطيني لإلعالم" أن اعتدا ات االحتالل اإلسبرائيلي ومستوطنيه 

ابركة السيءدة على القدس المحتلة عءمة والمسجد األقصى المعءبرك خءصة، األخيبرة، تندبرج تحت م
قءئاًل: "مء يجبرى ميدانيًء يؤكد وجود تهديد من االحتالل اإلسبرائيلي ومحءولة واقاية لفبرض سيءدته 
على المسجد األقصى المعءبرك". وشدد الهدمي على أن مسءعي االحتالل في فبرض سيءدته ال يقعلهء 

قءومونهء، قءئاًل: "هذا االستابراض حصل عليه االحتالل عفال االعتبراف األمبريكي عأن المقدسيون، وي
 القدس عءصمة لكيءنه".  وأكد المختص في شؤون القدس أهمية عدم تأجيل االنتخءعءت الفلسطينية.  

 20/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في الولجةدونمًا شرق طولكرم وتجريف  1,243مخطط احتاللي لمصادرة  .26
"األيءم": جبرفت قوات االحتالل، أمس، مسءحءت واساة من أبراضي قبرية الولجة  –محءفظءت 

أعلنت اإلدابرة المدنية التءعاة  طولكبرم،وفي شبرق  عمحءفظة عيت لحم، واقتلات عشبرات األشجءبر فيهء.
ونمء من د 1,243لالحتالل اإلسبرائيلي على موقاهء البرسمي إيداع مخطط تفصيلي يتضمن مصءدبرة 

وقءل المختص عقضءيء  أبراضي برامين وعيت ليد لعنء  وحدات استيطءنية لصءلح مستوطنة "عنءب".
 410االستيطءن في شمءل الضفة الغبرعية محمد أعو الشيخ، إن "هذا المخطط التفصيلي يهدف لعنء  

نءب( في وحدة استيطءنية لتوسيع مستوطنة )ع 839وحدات استيطءنية في المبرحلة األولى من أصل 
المنطقة، وهذه المصءدبرة عهدف تحويل األبرض من زبراعية إلى منءطق لالستخدام السكءني والتوسع 

 الامبراني".
 21/4/2021، األيام، رام هللا

 
 باحث مقدسي: اإلمارات تحاول شراء عقارات بالقدس المحتلة .27

محءوالت إمءبراتية كشف العءحث المختص في شؤون القدس مءزن الجاعبري عن وجود : القدس المحتلة
وعّين الجاعبري أنه قعل عدة  لشبرا  عقءبرات ومعءٍن في القدس المحتلة من خالل وسطء  فلسطينيين.

أشهبر زعم أشخءص محسوعون على اإلمءبرات أنهم يبريدون مسءعدة تجءبر العلدة القديمة الذين تضبربروا 
ق موقع القسطل المتخصص وف-عفال إغالقءت كوبرونء ععبر شبرا  محءلهم التجءبرية. وتءعع الجاعبري 

أن عاض لجءن الامل في العلدة القديمة تءعات محءولة اإلمءبراتيين شبرا  محءل  -عأحوال القدس
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تجءبرية في العلدة القديمة في القدس، وأفشلتهء من خالل الحديث مع أصحءعهء وتحذيبرهم من اإلقدام 
 على خطوة كهذه.

 20/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 العليا اإلسرائيلية ترفض التماًسا إلنشاء مدرسة عربية بالجليل المحكمة .28
برفضت مء يسمى عءلمحكمة الاليء اإلسبرائيلية، أمس الثالثء ، : تبرجمة خءصة عـ "القدس" دوت كوم

وعحسب صحيفة  التمءًسء قدم لهء للسمءح عإنشء  مدبرسة خءصة عفلسطينيي الداخل في منطقة الجليل.
يسبرائيل هيوم الاعبرية، فإن المحكمة الاليء، أيدت حكم محكمة النءصبرة المبركزية، وبرفضت االستئنءف 
المقدم إليهء من قعل أوليء  أموبر الطالب الفلسطينيين، ومبركز مسءواة للحقوق المدنية، وجماية 

المختصة عأن الغءلعية الاظمى وقعلت الاليء اإلسبرائيلية، موقف الجهءت  الحقوق المدنية في إسبرائيل.
ين على اإلطالق عإنشء  مدبرسة خءصة عهم، وفًقء يئغيبر مه نالفلسطينييمن أوليء  الطالب 

 الستطالع أجبري عءلمنطقة. 
 21/4/2021، القدس، القدس

 
 منزال في قبالن جنوب نابلس 13إخطارات بوقف بناء وهدم  .29

منزال في علدة قعالن  13الثء ، عوقف عنء  وهدم أخطبرت سلطءت االحتالل "اإلسبرائيلي"، الث: نءعلس
وقءل مسؤول ملف االستيطءن شمءل الضفة، غسءن دغلس، إن قوات االحتالل  جنوب نءعلس.

منزال تقع في الجهة الشمءلية من  13اقتحمت العلدة، وسلمت إخطءبرات تقضي عوقف العنء  والهدم لـ
 وعدون تبرخيص. العلدة؛ وذلك عدعوى العنء  في منءطق مصنفة )ج(،

 20/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 األردن يعلن انتهاء التحقيقات المتعلقة بقضية األمير حمزة .30
أعلنت النيءعة الاءمة في األبردن إنهء  تحقيقءتهء المتالقة عءألحداث األخيبرة في المملكة، وهي القضية 

برا البرسمية لألنعء  عن النءئب الاءم ونقلت وكءلة عت التي عبرفت عملف األميبر حمزة عن الحسين.
لمحكمة أمن الدولة، الاميد القءضي الاسكبري حءزم المجءلي، قوله في عيءن إن التحقيقءت أظهبرت أن 
األحداث احتوت على أدوابر ووقءئع مختلفة ومتعءينة للمتوبرطين عهء، وكءنت ستشكل تهديدا واضحء 

  على أمن واستقبرابر المملكة.



 
 
 
 

 

 16 ص             5516 الادد:             4/21/2021 برعاء األ التءبريخ: 

 

                                    

جبرا  المقتضى وأضءف المجءلي أن  نيءعة أمن الدولة تاكف على إتمءم المبراحل النهءئية للتحقيق وا 
 القءنوني إلحءلة الملف إلى محكمة أمن الدولة، حسب تاعيبره.

 20/4/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 األردن ُيسلم السلطة نسًخا لعقود تأجير وحدات سكنية ألهالي الشيخ جراح .31
بردنية، الثالثء ، أنه جبرت وعلى مدى سنواٍت عمليُة عحث دقيقة أكدت وزابرة الخءبرجية األ: عّمءن

ومطولة في سجالت الدوائبر البرسمية األبردنية للوثءئق التي تعّين إعبرام وزابرة اإلنشء  والتاميبر األبردنية 
وأوضحت الوزابرة، أنه  .1956سءعقًء عقود تأجيبر وحدات سكنية لادد من أهءلي الشيخ جبراح في الاءم 

 -عنءً  على طلب من الجءنب الفلسطيني-تسليم السفءبرة الفلسطينية في عمءن  2019اءم جبرى في ال
نسًخء مصدقة من جميع الوثءئق التي ُعثبر عليهء، وهي ععءبرة عن عقود إيجءبر ومبراسالت وسجالت 
وكشوفءت عأسمء  المستأجبرين، وكذلك تم تسليم السفءبرة نسخة مصدقة من االتفءقية عين وزابرة اإلنشء  

 ، وأّن عملية العحث مستمبرة لوثءئق تاود ألكثبر من ستين عءمء.1954التاميبر ووكءلة أونبروا عءم و 
 20/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المبعوث اإلسرائيلي إلى دول الخليج العربي يستقبلوزير خارجية اإلمارات عبد هللا بن زايد  .32

وزيبر الخءبرجية والتاءون الدولي، زفي حيفتس، معاوث استقعل الشيخ ععد هللا عن زايد آل نهيءن، : وام
الذي عقد في ديوان عءم  -جبرى خالل اللقء   وزيبر خءبرجية إسبرائيل الخءص إلى دول الخليج الابرعي.

عحث الاالقءت الثنءئية عين العلدين في ضو  االتفءق اإلعبراهيمي للسالم عين دولة  -الوزابرة عأعو ظعي 
كمء تنءول الجءنعءن سعل تازيز التاءون المشتبرك عين دولة اإلمءبرات ودولة  اإلمءبرات ودولة إسبرائيل.

 إسبرائيل في عدد من المجءالت ومنهء الصحية واالقتصءدية والتجءبرية واالستثمءبرية والسيءحية.
 21/4/2021، الخليج، الشارقة

 
 األمن السعودي يقتحم منزل الخضري ويحقق مع زوجته .33

قوق اإلنسءن، الثالثء ، إن السلطءت الساودية اقتحمت منزل ممثل قءل المبرصد األوبرومتوسطي لح
وأوضح المبرصد أن أجهزة األمن الساودية أخضات زوجة  حبركة "حمءس" الماتقل، محمد الخضبري.

 عءمء(، وزوجة نجله الماتقل أيضء هءني، إلى تحقيق لادة سءعءت. 70الخضبري )وجدان 
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خلي سعيلهمء، عاد توقياهمء على تاهد عادم الحديث حول وتءعع: "احتجزتهمء عدة سءعءت قعل أن ت 
 حءلة الماتقل".

 20/4/2021، "21موقع "عربي 
 

 يبحثان جهود تعزيز العالقات "إسرائيل"وزيرا خارجية البحرين و .34
نءقش وزيبر الخءبرجية العحبريني الدكتوبر ععد اللطيف الزيءني، )الثالثء (، في اتصءل هءتفي  المنءمة:

وعحث الجءنعءن الجهود التي  سبرائيلي غءعي أشكنءزي، أوجه التاءون الثنءئي المشتبرك.مع نظيبره اإل
تعذل لتازيز الاالقءت عين العلدين في مختلف المجءالت، ومء تم تحقيقه من تقدم في سعيل عنء  

 عالقءت عنء ة تحقق المصءلح المشتبركة.
 20/4/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"يومية ضد أميركا و "خطوة أساسية"بـ "الحرس الثوري: "طهران .35

، إسمءعيل قءآني، الواليءت «الحبرس الثوبري»لوح مسؤول الامليءت الخءبرجية في  طهبران: -لندن 
وتاهد قءآني  «.جعهءت المقءومة»من « خطوة أسءسية»المتحدة وحليفتهء إسبرائيل عأنهء ستواجه يوميًء، 

الطبريق مستمبر عنجءح ويتوقف فقط عندمء »زي، قءئاًل إن في مبراسم تشييع نءئعه الجنبرال محمد حجء
 «.تقءم الدولة الاءلمية للمهدي المنتظبر

 21/4/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 قلق وانزعاج إيرانيان جرّاء الهجمات اإلسرائيلية المتكررة: نيويورك تايمز .36
ة النءبر على أحد قءدة نيويوبرك: خالل مدة تقل عن تساة أشهبر أطلق قءتل مأجوبر على دبراجة نءبري

الالجئين في طهبران ممء أبرداه قتياًل؛ وتم إطالق النءبر على عءلم نووي إيبراني عءبرز « القءعدة»تنظيم 
على طبريق بريفي، وكذلك حدث انفجءبران غءمضءن منفصالن في إحدى المنشآت النووية اإليبرانية 

تي تعذلهء العالد من أجل تخصيب البرئيسية في الصحبرا ، ممء يمثل ضبرعة موجهة إلى قلب الجهود ال
وقد سلطت تلك الهجمءت المتكبربرة، التي قءل مسؤولون استخعءبراتيون إن إسبرائيل ضءلاة  اليوبرانيوم.

في تنفيذهء، الضو  على سهولة وصول االستخعءبرات اإلسبرائيلية إلى عمق إيبران، وتنفيذ هجمءت 
 منشقين في أكثبر األحوال.متكبربرة ضد أهداف تحظى عحبراسة مشددة عمسءعدة إيبرانيين 

كذلك كشفت الهجمءت، التي تمثل الموجة األحدث ضمن عمليءت تخبريب واغتيءل امتدت ألكثبر من 
عقدين، عن اإلخفءقءت األمنية المحبرجة، وجالت القءدة اإليبرانيين يشابرون عءلقلق والتوتبر في ظل 
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هدف الاودة إلى االتفءق النووي استئنءف المفءوضءت مع إدابرة البرئيس األميبركي جو عءيدن التي تست
 .2015الذي تم إعبرامه عءم 

 21/4/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 مع تشاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي عالقاتالبعدم تضرر إسرائيلي تقدير  .37
قدبرت مصءدبر سيءسية إسبرائيلية، أن ال تتضبربر الاالقءت الدعلومءسية مع دولة تشءد  :تبرجمة خءصة
وعحسب صحيفة يسبرائيل  س إدبريس ديعي يوم أمس، وانتقءل الحكم إلى نجله محمد.عاد مقتل البرئي

هيوم الاعبرية، فإن ديعي يوصف لدى النظءم السيءسي اإلسبرائيلي عأنه برئيس شجءع تجبرأ على تجديد 
ووفًقء للصحيفة، فإن مجلس األمن القومي اإلسبرائيلي المسؤول  الاالقءت الدعلومءسية مع تل أعيب.

قءت مع تشءد يبراقب الوضع عن كثب في العالد، فيمء أصدبر عنيءمين نتنيءهو برئيس عن الاال
 الحكومة عيءًنء عءللغتين الابرعية واالنجليزية للتازية عوفءته.

 21/4/2021، القدس، القدس

 
 بريطانيا تؤكد احترامها المطلق الستقاللية المحكمة الجنائية الدولية وزملط يرحب .38

فلسطين لدى المملكة المتحدة حسءم زملط عتوضيح الحكومة العبريطءنية برحب سفيبر دولة : لندن
 لموقفهء من استقاللية المحكمة الجنءئية الدولية.

وكءن وزيبر الدولة للشؤون الخءبرجية جيمس كليفيبرلي قءل في جلسة عبرلمءنية اليوم الثالثء ، إن 
 ئية الدولية".الحكومة العبريطءنية "تحتبرم عشكل مطلق استقاللية المحكمة الجنء

وكءن النءئب عن حزب الامءل العبريطءني واين ديفيد استفسبر عن موقف الحكومة العبريطءنية عاد نشبر 
برسءلة عاثهء برئيس الوزبرا  العبريطءني لمجموعة ضءغطة مؤيدة إلسبرائيل في العبرلمءن، ينتقد فيهء 

 تحقيق المحكمة الجنءئية في جبرائم الحبرب في األبراضي المحتلة.
 20/4/2021، ألنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ا

 
 "إسرائيلـ"اندرز ووارن يدعوان إلى "تقييد" المساعدات األميركية ل .39

دعء عضوا مجلس الشيوخ التقدميءن العءبرزان عيبرني سءندبرز )من والية : سايد عبريقءت–واشنطن 
ليزاعيث وابرن )من والية مءسءشوستس( في خطءعيهمء أمس،   Jأمءم مؤتمبر "جي ستبريت فيبرمونت( وا 

Street  في واشنطن إلى إعءدة تنظيم المسءعدات األمبريكية إلسبرائيل، مؤكدين أنه ال ينعغي "
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السمءح لمثل هذه المسءعدات عتمويل السيءسءت اإلسبرائيلية في الضفة الغبرعية التي تضبر عآفءق حل 
 الدولتين.

طءلب عه السينءتوبران أثنء  الحملة االنتخءعية  ويالحظ اعتاءد عسيط في الدعوة لتقييد المسءعدات عمء
عءشتبراط استمبرابر الدعم األميبركي عوقف االنتهءكءت اإلسبرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين تحت 

 االحتالل.
ويفسبر المحللون مء يسمونه "التحول في اللهجة" في الحديث عن "تقييد" عدال من االشتبراط يهدف إلى 

مكن من المشبرعين الديمقبراطيين في الكونغبرس األميبركي عشقيه الشيوخ تجميع تأييد أكعبر عدد م
 والنواب.

 20/4/2021، القدس، القدس
 

 مليون دوالر 150وكالة الغوث تواجه عجزًا بقيمة  .40
شينخوا: قءل مسؤول في وكءلة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونبروا(،  -غزة 

 .2021مليون دوالبر في موازنتهء لاءم  150يمة أمس، إنهء تواجه عجزا عق
وذكبر المستشءبر اإلعالمي في "أونبروا" عدنءن أعو حسنة في تصبريحءت للصحءفيين في غزة، أن 

 ماليين دوالبر. 806الاجز المذكوبر يتالق عءلميزانية المنتظمة لـ"أونبروا" لهذا الاءم وتعلغ 
لشهبر عءستئنءف الدعم المءلي لـ"أونبروا" سءهم في وأشءبر إلى أن قبرابر الواليءت المتحدة مطلع هذا ا

 تقليص الاجز في ميزانية الوكءلة لكن لم يسد الفجوة عءلكءمل.
مليون دوالبر لـ)أونبروا( عمثءعة دفاة أولى  150وقءل، "نأمل أن يكون إعالن واشنطن عن تقديم معلغ 

مليون دوالبر الاءم  360وأن ياود الدعم األميبركي كمء كءن قعل تجميده عحيث وصل إلى معلغ 
2017." 

 21/4/2021األيام، رام هللا، 
 

 أين األولوية الفلسطينية؟ .41
 منيبر شفيق
من غيبر الصحيح أن تم التشديد على أن الوضع الفلسطيني في أزمة أو مأزق في الوقت الذي ياءني 

حتى وقت  1917فيه الادو الصهيوني أزمة ومأزقًء، لم يسعق لهمء من مثيل، وذلك منذ وعد علفوبر 
 قبريب، لنقل حتى نهءية القبرن الاشبرين، مع أقل أو أكثبر ععضع سنين.
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ثمة منهجءن في تقديبر الموقف: منهج يعدأ عتحليل األوضءع الفلسطينية والابرعية لياتعبر أننء في أزمة 
ومأزق، وأن الادو في أحسن حءل. أمء المنهج الثءني فيعدأ عتحليل األوضءع الداخلية في الكيءن 

صهيوني )عسكبريًء وسيءسيًء واجتمءعيًء( ثم امتداده أمبريكيًء وأوبروعيًء )إن لم يعدأ عهذا االمتداد أواًل(، ال
ليحدد مء حّل عهذين الُعادين من ضاف وأزمءت وتبراجع، قيءسًء عمء كءنء عليه في المءضي، وال سيمء 

مع  1967ين، وفي في فلسط 1948من قدبرة على حسم كل صبراع عءلحبرب المعءشبرة، كمء حدث في 
 مع الابراق. 2003مع منءطق )أ( في الضفة، و 2002مع المقءومة، و 1982مصبر وسوبريء، و

المنهج األول يأخذك عءلضبروبرة إلى التشءؤم والتحدث عمء ياءنيه الوضع الفلسطيني من أزمة ومأزق. 
لو من تنسيق أمني، ويكفي لتذهب إلى التشءؤم أن تاّدد مء فاله اتفءق أوسلو، ومء تمءبرسه سلطة أوس

ومء يصبر عليه محمود ععءس من سيءسة متهءلكة على استبراتيجية التسوية والمفءوضءت، والممانة 
ذا شئت  في مطءبردة المقءومة المسلحة في الضفة الغبرعية، والمنءهضة للمقءومة الشاعية واالنتفءضة. وا 

فق عين الفصءئل )عدا الجهءد( أن "تزيد القصيدة" عيتًء من الشابر، فأضف مء يجبري ععءس من التوا
ذا شئت أن تضيف عيتًء آخبر،  من إضءعة وقت أماًل عءنتخءعءت، فيمء مقءومة االحتالل مؤجلة. وا 

 1998فءنظبر إلى وهم إعءدة عنء  م.ت.ف التي انتهت عمأسءة اتفءق أوسلو، واجتمءع المجلس الوطني 
)تعني عبرنءمج النقءط  1974لس الوطني الذي أعلن تاديل الميثءق. وقد عدأ هجبره منذ اناقءد المج

 الاشبر(.
من هنء ندبرك األهمية المنهجية في تقديبر الموقف، وذلك من خالل اآلية الكبريمة: "َوال َتِهُنوا ِفي 

 َيبْرُجوَن َوَكءَن اَّللَُّ َعِليمًء اْعِتَغءِ  اْلَقْوِم ِإْن َتُكوُنوا َتْأَلُموَن َفِإنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَمء َتْأَلُموَن َوَتبْرُجوَن ِمَن اَّللَِّ َمء ال
 (.104َحِكيمًء" )النسء : 

نزلت هذه اآلية عندمء كءن ميزان القوى قد أخذ يميل في مصلحة المسلمين، وأصعحوا يتأهعون 
العتغء  القوم ومنءزلتهم. فمن جهة، فيهء برد على من أخذوا يتبرددون، أو يهنون عءعتغء  القوم، كمء 

ن اآلن حيث كثبر المتبرددون في اعتغء  االحتالل، فبراح عاضهم يعحثون عن لفتة يحدث مع الفلسطينيي
من جو عءيدن، والعاض براح يالق آمءاًل على انتخءعءت يشوعهء اللعس تأجياًل أو تاطياًل أو تزويبرًا، أو 

ت انفجءبرًا لصبراعءت، فيمء االستيطءن يستشبري في الضفة، وفيمء التهويد يستفحل في القدس، وانتهءكء
 المسجد األقصى تسءعق الزمن لتقسيم عءحته، واالستيال  على مسجد عءب البرحمة فيهء.

ثم نأتي إلى "ِإْن َتُكوُنوا تَْأَلُموَن َفِإنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَمء َتْأَلُموَن"، وهي التي تدعو أن ُينَظبر في حءل الادو 
سطيني من أزمءت ومآزق، وهذه عءلنسعة ومء ُيواِجه من أزمءت ومآزق ال تقل عمء ُياءنيه الوضع الفل

إلى القوى المسيطبرة أشد عالغة وأهمية؛ ألن األزمءت والمآزق دائمة الوجود في الجمءعة النءهضة 
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المغلوب على أمبرهء. أمء البرجء  عءلحسنى فهي الميزة األعلى التي هي من نصيب الفلسطينيين في 
 هذا المقءم.

جب أن يبركز على مء ياءنيه الادو وحلفءؤه من ألم وأزمة من هنء، فإن تقديبر الموقف الصحيح ي
ومآزق وضاف وتبراجع. فمن يلحظ مء يواجهه الكيءن، مع أبرعع انتخءعءت خالل سنتين، من إبرعءك 
ومأزق واضطبراب، ويحسب مء عءنءه الجيش الصهيوني من فشل في ست حءالت: االنسحءب عال قيد 

، وكذلك االنسحءب أمءم المقءومة 2000سالمية عءم أو شبرط من جنوعي لعنءن أمءم المقءومة اإل
 2012، و2008/2009في لعنءن، و 2006، ثم الفشل في حبروب 2005واالنتفءضة من قطءع غزة 

ذا أضيف عجزه )حتى  2014و في قطءع غزة، ثم أضف مء أبرسي من قواعد اشتعءك في الحءلين.. وا 
لعنءن، أو إيبران لمنع مء يحدث من تطويبر اآلن( عن شن الحبرب على كل من قطءع غزة، أو جنوعي 

هءئل للصوابريخ العءلستية والقدبرة الاسكبرية، فإن مء ياءنيه الكيءن من ألم أشد عشبرات المبرات ممء 
 نحن فيه من ألم ومآزق.

وهنء يجب أن يضءف مء تواجهه أمبريكء وأوبروعء من تفوق صيني أخذ يزحزح سيطبرتهمء الاءلمية على 
ءضية، وقعلهء أكثبر من مءئتي سنة، وكذلك عودة بروسيء دولة كعبرى لتمتد عنفوذهء مدى المءئة سنة الم

السيءسي عءلميًء، وتتفوق عسبرعة صوابريخهء وآلتهء التكنولوجية الاسكبرية، األمبر الذي ياني إضاءفًء، 
عءلضبروبرة، للكيءن الصهيوني الذي استمد وجوده وقوته، ولم يزل، من سيطبرة الغبرب على الاءلم، 

ه الكءمل له، وفي كل المجءالت، عمء فيهء إخبراج الدول الابرعية من سءحة الصبراع، إمء ودعم
مء عءلمحءصبرة.  عءالستتعءع وا 

لهذا يمكن القول، وعأعلى دبرجءت الموضوعية والحسءعءت العءبردة لموازين القوى، إن الوضع 
 سيمء مع هجمة التطعيع الفلسطيني ليس في أسوأ أحواله، كمء يصّوبره العاض الفلسطيني والابرعي، وال

التي شنهء دونءلد تبرامب، وقد عولغ عأهميتهء وهي التي لم تزد على أبرعع دول، وكذلك الهجمة األخطبر 
التي تشنهء "جمءعءت الماعد" على المسجد األقصى، أو المستوطنون في القدس عمصءدبرة حي الشيخ 

ي القدس وسلوان وسوبر عءهبر، جبراح والخءن األحمبر، وهدم العيوت أو االستيال  على عيوت ف
 ومنءطق أخبرى.

إن هذه المظءهبر مدعءة للشاوبر عءلخطبر وعإضءعة المزيد من األبرض، ولكن البرد عليهء ال يكون 
عءلغبرق في االنتخءعءت، كمء يبريد البرئيس محمود ععءس، أو عاض الدول الخءبرجية والابرعية التي همهء 

طءن إلى مقءومة وانتفءضة شاعية. فيبريدون تحويل الوحيد أاّل تؤدي ابرتكءعءت االحتالل واالستي
العوصلة الفلسطينية إلى الغبرق في االنتخءعءت أو إلى التالق عأوهءم عودة العحث في حّل الدولتين، 
أو أوهءم مء سيخبرج من االنتخءعءت من نتءئج ستايد تبرتيب العيت الفلسطيني من خالل إعءدة عنء  
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ذا افتبرضنء جداًل، من جهة أخبرى، عأنهء ستتحقق م.ت.ف، وهي أوهءم غيبر قءعلة للتح قق من جهة، وا 
فإن كبركعة العيت الفلسطيني أفضل مبرات من إعءدة تبرتيعه تحت سقف أوسلو وسيءسءت التسوية، 

 وحل الدولتين التصفوي.
ذا  إذا كءن الكيءن الصهيوني يألم كمء نألم، وهو في أسوأ حءالته، وكذلك حلفءؤه )آعءؤه المؤسسون(، وا 
كءن االحتالل واالستيطءن يستشبريءن في ظل هدو  جعهة المواجهة )عدا مء يجبري في قطءع غزة من 
إعداد عسكبري(، فإن األولوية الفلسطينية يجب أن تكون عنء  وحدة فلسطينية )جعهة متحدة( تذهب 

فكيك إلى تصايد المقءومة الشاعية إلى انتفءضة وعصيءن مدني، ال يتوقفءن حتى دحبر االحتالل وت
قليميًء  المستوطنءت من الضفة والقدس، عال قيد أو شبرط. وهو مء يدعمه ميالن موازين القوى عءلميًء وا 
في غيبر مصلحة الكيءن الصهيوني، فءلاءلم والوضع الابرعي لن يحتمال انتفءضة فلسطينية ثءلثة 

 حءزمة، مصممة، وعنيدة حتى دحبر االحتالل.
 20/4/2021، 21عربي 

 
 س بين الحق والباطلانتخابات القد .42

 ماين الطءهبر
مء زالت االنتخءعءت الفلسطينية تثيبر من األسئلة أكثبر ممء تقّدم من أجوعة، ويقف المبر  حيءلهء عءجًزا 
عن التمييز عين مء هو حق صبرف وذاك الذي يختعئ في ثنءيءه العءطل. ولال من أعبرز األسئلة تلك 

لسطينية المبرتقعة، وذلك الشاءبر الذي أصعح عمنزلة المتالقة عءلقدس، وموقاهء في االنتخءعءت الف
الزمٍة يبرّددهء كثيبرون أْن "ال انتخءعءت من دون القدس"، والذي يلتعس تفسيبره؛ فعاضهم يبرى فيه 
ذبرياة جءهزة لتأجيل الاملية االنتخءعية، إذا مء تقبّربر تأجيلهء أو إلغءؤهء، استجءعة لبرغعءت عبرعية 

ن نتءئجهء تاّززت عاد تادد قوائم حبركة فتح. ويبرى آخبرون فيه دلياًل وضغوط إسبرائيلية، أو مخءوف م
على مكءنة القدس وأهميتهء، وطبريًقء لجال االنتخءعءت سءحة للمواجهة، ومابركة ضد إجبرا ات الادو 

 فيهء، وعين هذا وذاك عون شءسع عءمتداد المسءفة عين الحق والعءطل.
مت عطلب إلى السلطءت اإلسبرائيلية للموافقة على إجبرا  تطءلانء األخعءبر أن السلطة الفلسطينية تقد

االنتخءعءت في القدس، وهي تنتظبر برّدهء عليه. وموافقة إسبرائيل على االنتخءعءت لم يبرد لهء ذكبر في 
( الكءبرثي، أو في مالحقه المتالقة عهذه المسألة. مء وبرد فيه أن التصويت في 1993اتفءق أوسلو )

براكز العبريد اإلسبرائيلية في المدينة، وفق طءقتهء االستياءعية التي ال داخل القدس يتم من خالل م
تتجءوز عضاة آالف، وعءستخدام مغلفءٍت ال توجد عليهء أي إشءبرات أو برموز فلسطينية. أمء التنسيق 
عين السلطة الفلسطينية والسلطءت اإلسبرائيلية فهو ينحصبر في تنظيم الدعءية االنتخءعية للمبرّشحين. 
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ال يوجد أي معبّربر لتقديم طلب عءلموافقة، ومنح سلطءت االحتالل اإلسبرائيلية حق القعول أو وعهذا، 
االعتبراض على شأٍن ليس من اختصءصهء، عل إن شبركة العبريد المملوكة للحكومة اإلسبرائيلية قد 
ذا كءن ال عد من تقديم طلٍب الستخدام مكءتب العبريد في األحيء  الابرعية، فمن  تمت خصخصتهء، وا 

 األْولى تقديمه إلى تلك الشبركة الخءصة.

، صّوت 1996وعلى صايد الواقع الاملي، انتخب الفلسطينيون مبرتين سءعًقء؛ في انتخءعءت عءم 
إلى  2006مقدسًيء فقط، من خالل خمسة مكءتب عبريدية، ليبرتفع الادد في انتخءعءت عءم  5,327
لمقدسيين فقد اقتبرعوا خءبرج حدود القدس. مقدسي اقتبرعوا من خالل ستة مكءتب. أمء أغلب ا 6,300

مبركًزا انتخءعًيء، في مء ُسميت  11وهذا الاءم، وعحسب لجنة االنتخءعءت المبركزية، فقد تم تجهيز 
ألف فلسطيني. يتضح  150ضواحي القدس الخءضاة لسيطبرة السلطة الفلسطينية، ليقتبرع فيهء نحو 

السءعقة داخل القدس، عءستثنء  األعداد المحدودة  من ذلك أن أهل القدس لم يقتبرعوا في االنتخءعءت
التي صّوتت من خالل مكءتب العبريد. كمء أن سلطءت االحتالل أعءقت الدعءية االنتخءعية، ومنات 
تاليق اليءفطءت والملصقءت في داخل المدينة، وهو مء تفاله هذه المبرة أيًضء، حيث تفّض اللقء ات 

توقفهم عدة أيءم، ومن ثم تفبرج عنهم لتايد توقيفهم. وجل مء  واالجتمءعءت، وتاتقل المبرشحين، أو
 يستطيع االحتالل التحّكم عه هو المبراكز العبريدية المحدودة داخل القدس.

ثّمة ذبرياتءن قد ُتستخدمءن إللغء  االنتخءعءت أو تأجيلهء. ومن المهم المالحظة هنء أننء نتحدث عن 
لتشبرياي. أمء انتخءعءت البرئءسة واستكمءل المجلس الوطني، المبرحلة األولى منهء، انتخءعءت المجلس ا

فلهمء أسئلتهمء التي ستأتي عاد اجتيءز المبرحلة األولى، وفي ضو  نتءئجهء. جءئحة كوبرونء وانتشءبرهء 
ذبرياة جءهزة، مثل ذبرياة القدس، وكلتءهمء ليستء سوى ذبرياتين ُتستخدمءن ألهداٍف ال عالقة لهء 

 لجءئحة وانتشءبرهء.عءلقدس ومكءنتهء، أو ا
إذا تأملنء البرسءلة التي قيل إن قيءدات من األسبرى الفلسطينيين أبرسلتهء إلى برئيس الهيئة الاءمة 
للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، الذي وعدهء عنقلهء إلى البرئيس محمود ععءس، وعحثهء في 

تخءعءت إلى حين تمّكن "فتح" من اجتمءع اللجنة المبركزية لحبركة فتح، وطءلعت فيهء عتأجيل االن
تءحة المجءل  استاءدة وحدتهء، وتشكيل قءئمة انتخءعية واحدة، عاد التبراجع عن فصل نءصبر القدوة، وا 
لمبروان العبرغوثي، عاد تاديل القءنون عمبرسوم برئءسي، ليتبرّشح نءئًعء للبرئيس محمود ععءس. واقتبرحت 

ة القدس، وهي الذبرياة التي ستختفي، وفق منطوق البرسءلة أن تؤجل االنتخءعءت، انطالًقء من عواع
البرسءلة المزعومة، إذا استاءدت حبركة فتح وحدتهء االنتخءعية، وسيتم إجبرا  االنتخءعءت في القدس كمء 
تمت في المبّرات السءعقة، أي في منءطق السلطة الفلسطينية. وجديبر عءلذكبر أن عدًدا ممن ُأدبرجت 

علمه عهء، كمء نفت قيءدات الحبركة األسيبرة في السجون مابرفتهء أسمءؤهم في هذه البرسءلة قد نفى 



 
 
 
 

 

 24 ص             5516 الادد:             4/21/2021 برعاء األ التءبريخ: 

 

                                    

عءلبرسءلة، وعلى األبرجح أن البرسءلة جز  من التجءذعءت داخل الحبركة، ووسيلة للتبراجع عن إجبرا  
االنتخءعءت عمعبّربر االستجءعة لمطءلب األسبرى، ومزج برمزيتهم عبرمزية عيت المقدس، ولهء عالقة 

عاينه، ياتقد عاض أنصءبره أنه غيبر جءهز لخوض االنتخءعءت في عمحءولة تبرتيب أوضءع فصيل 
المبرحلة الحءلية. أمء موّقاوهء فقد اعتقدوا أنهم ُيبرشدون قيءدتهم إلى المعبّربر الذي يمكن أن يقود إلى 

 تأجيل االنتخءعءت، أو طلب منهم ذلك، لكن الطءعق المستوبر أصعح مكشوًفء.
التحبريبر الفلسطينية، ولم تشءبرك فيه الفصءئل البرئيسة،  عيءن آخبر صدبر عّمء ُسميت فصءئل منظمة

دعء أيًضء إلى تأجيل االنتخءعءت، عذبرياة عدم موافقة الادو على فتح مكءتب العبريد في القدس، 
واعتعبرت االنتخءعءت من دون القدس تنءزاًل عنهء، على البرغم من تصبريح برئيس لجنة االنتخءعءت، حنء 

ع اإلجبرا ات الكفيلة عأن يشءبرك المقدسيون في االنتخءعءت في نءصبر، عأن اللجنة اتخذت جمي
ضواحي القدس الخءضاة لسيطبرة السلطة الفلسطينية، كمء تم في المبّرات السءعقة. وهنء لنء 
مالحظتءن: األولى على التسمية التي أطلقهء هؤال  على أنفسهم )فصءئل منظمة التحبريبر(، والتي ال 

عنء  المنظمة لتصعح للكل الفلسطيني. والثءنية أن جل هؤال  لم يتمّكنوا تنسجم مع االتجءه إلى إعءدة 
من تأليف قوائم انتخءعية خءصة عفصءئلهم، واحتّجوا على حبركة فتح، ألنهء كءنت قد وعدتهم عضمهم 
إلى قءئمتهء، ثم عدلت عن ذلك، عاد أن تبراجات ُفبرص تشكيل قءئمة موحدة مع حبركة حمءس، 

كوبر الوهمي ال لزوم له، ومستنفًدا أغبراضه. ويعقى السؤال مء إذا كءن هذا ياني وعذلك أصعح هذا الدي
تأجيل االنتخءعءت، مء عقي وضع القدس على حءله، وهو وضُاهء منذ وجود السلطة الوطنية التي 
وافقت، منذ العداية، على أن يقتبرع المقدسيون خءبرج القدس. والمثيبر للاجب أن عاض الذين يطلقون 

ت شمءال ويمينء ياتقد أن فتح هذه المكءتب سياّد عمثءعة تبراجع إسبرائيل عن كل إجبرا اتهء التصبريحء
 التي قءمت عهء في القدس!

لم يبَر كءتب هذه المقءلة يوًمء االنتخءعءت أولوية لدى الشاب الفلسطيني في هذه المبرحلة، وكتب أن 
نهء  ثّمة أولويءت أخبرى أكثبر أهمية، مثل االتفءق على المشبروع الو  طني والمقءومة الشاعية، وا 

االنقسءم على أسءس عبرنءمج سيءسي متفق عليه، وا عءدة عنء  منظمة التحبريبر. ويبرى أن نتيجة هذه 
االنتخءعءت، في أحسن أحوالهء، ستكون إدابرة االنقسءم وليس القضء  عليه، وتغييبًرا في نية النظءم 

يبرفض محءوالت االلتفءف على مء اتُفق عليه،  السيءسي، وليس في العبرنءمج السيءسي، لكنه )الكءتب(
واستخدام القدس أو األسبرى ذبرائع وحجًجء واهية إللغء  االنتخءعءت، وقلب الحقءئق وتحويبرهء لمصءلح 

 فئوية ستازز االنقسءم، وتاّمق أزمة النظءم السيءسي الفلسطيني.
لتهء في القدس أو سواهء من الموافقة على إلغء  االنتخءعءت ألن الادو لم يوافق عليهء، أو عبرق

المنءطق، هي انصيءع إلبرادة الادو، وال تمّثل أي عطولة. العطولة هي في التصّدي إلجبرا اته، 
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وتمكين المقدسيين من االنتخءب عسعل ووسءئل شتى، وهو أمبٌر متءح. وكذلك في برفض قيوده على 
تهء على البرغم من قمع االحتالل. التجّماءت واللقء ات، واستغاللهء للتاعئة والتحبريض، وتكثيف حمال

ْن كءنت برمزية، في المدابرس والمسءجد عمء  أمء يوم االنتخءعءت فيمكن وضع صنءديق اقتبراع، حتى وا 
فيهء المسجد األقصى والكنءئس، ومقبّرات األمم المتحدة، وأمءم القنصليءت األجنعية، عحيث ينتخب 

النتخءعءت حفءظء على صوته في الاملية المقدسي في مبركز االقتبراع الخءص عه، عحسب لجنة ا
االنتخءعية البرسمية، ويضع في صنءديق القدس البرمزية المنتشبرة في كل مكءن داخل القدس وبرقًة 
مكتوًعء عليهء "القدس عبرعية، وستعقى عبرعية". في تحدٍّ واضٍح إلجبرا ات الادو، يحءفظ على عبروعة 

عبرعيء فلسطينيء، ممءبرسة حقه في االنتخءب، ويكون المكءن وقدسيته، ويتيح للمقدسي، عصفته مواطنء 
يوم االنتخءعءت في القدس يوم مواجهة شاعية شءملة، تشكل خطوة كعيبرة على طبريق انتفءضة الشاب 

 الفلسطيني كله.
 21/4/2021العربي الجديد، لندن، 

 
 "حماس" تطلق الصواريخ للضغط على إسرائيل في موضوع االنتخابات الفلسطينية .43

 ن منءحيميوني ع
في نهءية األسعوع المءضي تجدد إطالق الصوابريخ من قطءع غزة على األبراضي اإلسبرائيلية عاد فتبرة 

المستمبر، « كوبرونء»طويلة من الهدو  النسعي انشغل خاللهء القطءع عشؤونه الداخلية: وعء  
 «.حمءس»واالنتخءعءت الداخلية في حبركة 

نءت اإلسبرائيلية في غالف غزة عفءبرق يومين، وسقطء صءبروخءن ُأطلقء من قطءع غزة على المستوط
في أبراٍض مفتوحة، لكنهمء لم يتسععء عأي ضبربر. في الجيش اإلسبرائيلي يميلون إلى تحميل المسؤولية 

، لكن أطبرافًء في غزة تقول إنه على البرغم من عدم إعالن أي تنظيم مسؤوليته عن «جهءت مءبرقة«لـ
هي التي تقف وبرا  ذلك عصوبرة معءشبرة، « حمءس»اضح أن حبركة إطالق الصوابريخ، إاّل إنه من الو 

 «.متاهد ثءنوي»أو عوسءطة 
حبركة حمءس اليوم لديهء سيطبرة كءملة »يقول مصدبر برفيع المستوى في أحد التنظيمءت في القطءع: 

على إطالق الصوابريخ، وال يستطيع أي تنظيم إطالق الصوابريخ من دون أن يعّلغ مسعقًء حبركة 
خذ منهء ضو ًا أخضبر، حتى لو أن تنظيمًء آخبر، مثل الجهءد اإلسالمي، هو الذي قءم حمءس ويأ

 «عإطالق الصءبروخين، فيجب التاءمل مع األمبر كأن حبركة حمءس هي من فال ذلك.
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مسؤولية إطالق الصوابريخ على « حمءس»وفااًل يتاءمل الجيش مع األموبر عهذه الطبريقة، فهو يحّمل 
ة على القطءع، ولذلك هءجمت طءئبرات سالح الجو أهدافًء تءعاة للحبركة في إسبرائيل، كونهء المسيطبر 

 القطءع مبرتين، بردًا على إطالق الصءبروخين.
 ما أسباب تجّدد إطالق الصواريخ؟

عن تجّدد إطالق الصوابريخ، لكن « حمءس»من الصاب الحصول على مالومءت من أطبراف في 
 ءهى مع الحبركة، يشيبر إلى األسعءب اآلتية:عددًا من الماّلقين في القطءع، جز  منهم يتم

االنتخءعءت الداخلية في الحبركة انتهت، كمء أن إنهء  االنتخءعءت لمنصب برئيس المكتب السيءسي  -
في القطءع، يحيى السنوابر، الذي « حمءس»للحبركة عءت في مبراحله األخيبرة ومسألة أيءم. زعيم 

لى الحيءة ثءنية كي يؤكد زعءمته، وكي ُيظهبر إلسبرائيل انُتخب عفءبرق ضئيل جدًا لوالية ثءنية، يظهبر إ
 أنه ال يزال سيد العيت في القطءع.

، وخصوصًء يحيى السنوابر، في استخدام الضغط على إسبرائيل للتسبريع في «حمءس»برغعة قيءدة  -
سبرائيل. مؤخبرًا استؤنفت االتصءالت في هذا « حمءس»مفءوضءت صفقة جديدة لتعءُدل األسبرى عين  وا 

موضوع عمعءدبرة من االستخعءبرات المصبرية وألمءنيء والنبروج، إذ زابر وفد من االستخعءبرات المصبرية ال
وفي إسبرائيل في محءولة للدفع قدمًء « حمءس»القطءع وتل أعيب والتقى أطبرافًء برفياة المستوى في 

 عءلصفقة.
ء جهءت أمنية في على حملة االعتقءالت الواساة التي تقوم عه« حمءس»مء يجبري هو برد لحبركة  -

عشبرات « الشءعءك»إسبرائيل في وسط نشطء  الحبركة في أبراضي الضفة الغبرعية. حتى اآلن اعتقل 
النتخءعءت العبرلمءن الفلسطيني في الشهبر « حمءس»النشطء ، جز  من هؤال  مبرشح في قءئمة 

في « ءسحم»المقعل. وتدل عمليءت االعتقءل اإلسبرائيلية على محءولة للتشويش على فبرص حبركة 
 الفوز في االنتخءعءت النيءعية إذا جبرت في نهءية األمبر.

إلى إسبرائيل عأاّل تتدخل في االنتخءعءت الفلسطينية والسمءح « حمءس»برسءلة تحذيبر من حبركة  -
لسكءن القدس الشبرقية عءلمشءبركة في االنتخءعءت كي ال يتذبرع برئيس السلطة الفلسطينية عبرفض 

 إسبرائيل لتأجيل االنتخءعءت.
 أيءبر من دون تأجيل. 22مهتمة جدًا عإجبرا  االنتخءعءت في موعدهء في « حمءس»حبركة  -
أن للحبركة فبرصًء جيدة جدًا في الفوز في االنتخءعءت في مقءعل « حمءس»تقديبر الوضع في  -

، وهي ال تبريد أن تسبرق إسبرائيل منهء إمكءن الفوز الذي يمكن أن «فتح»االنقسءم الكعيبر في حبركة 
ثمبرة نءضجة في حضنهء. لذا يهدف إطالق الصءبروخين إلى بردع إسبرائيل عن اتخءذ قبرابرات يسقط ك

 أو انتهءج خطوات تؤدي إلى تأجيل االنتخءعءت.
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من المحتمل أن تكون كل التفسيبرات السءعقة صحيحة. يعدو أن تجّدد إطالق الصوابريخ متالق عنتءئج 
تَظبرة للعبرلمءن الفلسطيني، ويجب أن نضيف إلى واالنتخءعءت المن« حمءس»االنتخءعءت الداخلية في 

ضد إسبرائيل، لذا « حبركة مقءومة»تاتعبر نفسهء قعل كل شي  « حمءس»ذلك سععًء دائمًء هو أن حبركة 
ال يمكنهء أن تسمح لنفسهء عءلعقء  هءدئة وقتًء طوياًل، وأن تتحول، في نظبر سكءن القطءع، إلى حءكم 

 إدابري يديبر حيءتهم اليومية.
يع األحوال، ليس لدى إسبرائيل أي نية عشأن تغييبر سيءستهء، وهي تاءبرض إجبرا  االنتخءعءت في جم

العبرلمءنية في التوقيت الحءلي، وتمءبرس ضغوطًء عسعل متاددة على برئيس السلطة الفلسطينية لتأجيل 
االنتخءعءت، وفي المقءعل تأخذ في االعتعءبر إمكءن أن يبرفض، وتقوم عءعتقءالت وسط نشطء  

 في أبراضي الضفة لتخبريب فبرص الحبركة في الفوز في االنتخءعءت إذا جبرت فااًل.« مءسح»
لهذا، ليس مستعادًا أن نشهد في األسءعيع األبرعاة المقعلة حتى إجبرا  االنتخءعءت تصايدًا من جهة 

عوسءطة إطالق صوابريخ على إسبرائيل لممءبرسة ضغط عليهء في « حمءس»قطءع غزة من طبرف 
 عءت العبرلمءنية الفلسطينية.موضوع االنتخء

 "مركز القدس للشؤون العامة والسياسات"موقع 
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