
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 هنية: قررنا االستمرار في االنتفاضة ولن نكتفي بهبة محدودة

 عباس: القدس خط أحمر.. ولن نقبل بإجراء االنتخابات دون مشاركة أهلها

 في القدس: أعطيت تعليماتي لالستعداد ألي سيناريو في غزةنتنياهو يدعو للتهدئة 

 واشنطن: قلقون بشأن العنف في القدس وندعو السلطات لحماية المقدسيين

 عائالت من الشيخ جراح يوجهون للجنائية الدولية رسالة للتحقيق في محاوالت تهجيرهم قسرًيا

االحتالل يرضخ ويزيل حواجز باب 
 ة متواصلةهب  ال.. و بالقدس العامود
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 ة متواصلةهب  ال.. و بالقدس االحتالل يرضخ ويزيل حواجز باب العامود .1
امتألت ساحة باب العامود في القدس لنال بآالف الفلسطنينن  الذن  احتفلوا بإزالة الحواجز الحدندنة 

 أقامتها قوات االحتالل اإلسرائنلي ميذ بدانة شهر رمضا  لميعهم م  الوصول إلى الساحة.التي 
زالة الحواجز بأيها ايتصار للهبة التي قاموا بها  ووصف الشبا  المقدسنو  تراجع قوات االحتالل وا 

وا وردد المحتفلو  األياشند، ولوح على مدى األنام الماضنة، حنث وقعت مواجهات لنلنة عينفة.
باألعالم الفلسطنينة، ووقعت مواجهات محدودة عيدما اقتحمت الشرطة اإلسرائنلنة الحشود لمصادرة 

 تلك األعالم.
خالل االحتفاالت التي امتدت حتى الساعات األولى -وقال اليائب العربي في الكينست أحمد الطنبي 

في تصرنح -وأضاف  .إ  قرار وضع الحواجز كا  خطأ ميذ البدانة -م  صباح النوم االنثين 
 أ  قرار إعادة الفتح صحنح، لك  "علنهم أ  نكفوا ع  مهاجمة الفلسطنينن ". -لوكالة رونترز

وأظهرت مقاطع مصورة على ميصات التواصل االجتماعي فلسطنينن  نزنلو  الحواجز بعد صالة 
غنر المسبوقة" في  التراونح، لك  الشرطة اإلسرائنلنة قالت إيها أمرت بإزالتها في ضوء "األحداث
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وقال متحدث باسم الشرطة اإلسرائنلنة لرونترز "صدرت أوامر بإزالة الحواجز بعد  األنام األخنرة.
مشاورات مع السلطات الدنينة والزعماء المحلنن  ومالك المتاجر". وأضاف أ  القرار اتخذ "لضما  

 السالم واألم  للجمنع" في القدس.
 القوى الفلسطنينة تبارك

هتها، أشادت القوى والفصائل الفلسطنينة بصمود المقدسنن  أمام قوات االحتالل في ميطقة م  ج
وقالت حركة التحرنر الوطيي )فتح( إ  "تراجع قوات االحتالل أمام صمود ونثبات أبياء  باب العامود.

 شعبيا دلنل آخر على أ  الحق سنيتصر على الباطل المتمنثل بدولة االحتالل ومستوطينها".
السناق يفسه، قال المتحدث باسم حركة )حماس( حازم قاسم إ  "إقدام شرطة االحتالل على إزالة  في

حواجزها في باب العامود بعد نثورة الشباب المقدسي يموذج على قدرة الفلسطنيي على التحدي 
 والصمود وفرض إرادته على المحتل".

لمقدسنن  حققوا إيجازا في مواجهة إ  "ا -في بنا -م  جهتها، قالت حركة "الجهاد اإلسالمي" 
 االحتالل الغاصب، بعد أ  أجبرته ايتفاضتهم على إزالة الحواجز م  ميطقة باب العامود".

شخص أصنبوا،  100وبلغت المواجهات ذروتها الخمنس الماضي، حنث قال مسعفو  فلسطنينو  إ  
لذي يظم فنه مئات م  متظاهرا، في الوقت ا 50كما اعتقلت الشرطة اإلسرائنلنة أكنثر م  

وامتد  اإلسرائنلنن  المتطرفن  مسنرة وسط القدس باتجاه باب العامود، وهم نهتفو  "الموت للعرب".
الغضب إلى الضفة الغربنة، التي شهدت احتجاجات للتضام  مع المقدسنن ، كما أطلقت فصائل 

 المقاومة في قطاع غزة عشرات الصوارنخ على بلدات إسرائنلنة.
 26/4/2021، ة نت، الدوحةالجزير 

 
 عباس: القدس خط أحمر.. ولن نقبل بإجراء االنتخابات دون مشاركة أهلها .2

في اجتماع اللجية المركزنة لحركة فتح: إ   قال رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباسرام هللا: 
ططات القدس خط أحمر ل  يقبل المساس بها، ويحني أهليا في القدس على صمودهم في وجه المخ

على المدنية المقدسة. ويؤكد ل  يقبل بأي حال م  األحوال القبول  بالسنطرةاإلسرائنلنة الهادفة 
بإجراء االيتخابات العامة دو  حضور القدس وأهلها ترشنحا ودعانة وايتخابات حسب االتفاقنات 

باالتفاقنات الموقعة الموقعة، لذلك يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة اإلسرائنلنة لاللتزام 
بنييا فنما نخص العملنة االيتخابنة، وتحدندا أ  تكو  الترشنحات والدعانة وااليتخابات داخل المدنية 

 المقدسة.
 25/4/2021، وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(
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 األحمد: "إسرائيل" لم تستجب لطلب إجراء االنتخابات في القدس .3
للجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة، األحد، في تصرنحات قال عزام األحمد، عضو ا: رام هللا

  "إسرائنل لم تستجب على اإلطالق للطلب الفلسطنيي إإلذاعة "صوت فلسطن " )رسمنة(، 
وأضاف: "إسرائنل تتمسك بصفقة القر   والضغوط الدولنة للسماح بإجراء االيتخابات في القدس".

 ال تراجع عيها، وخاصة اعتبار مدنية القدس الموحدة عاصمة لها".األمرنكنة وتعتبرها مكسبا وخطوة 
وأشار األحمد، وهو عضو باللجية المركزنة لحركة "فتح"، أ  اللجية ستجتمع في وقت الحق، األحد، 

 لمياقشة مشاركة القدس بااليتخابات المقبلة.
 25/4/2021، قدس برس

 
 يرة التي تشهدها المدينة المقدسةالمالكي والصفدي يحذران من تبعات التطورات الخط .4

حذر وزنر الخارجنة رناض المالكي، ويائب رئنس الوزراء، وزنر الخارجنة االرديي أنم  : رام هللا
الصفدي، األحد، م  تبعات التطورات الخطنرة التي تشهدها مدنية القدس المحتلة، وأكدا ضرورة 

المجموعات المتطرفة التي تدفع باتجاه موجة وقف إسرائنل جمنع اإلجراءات االستفزازنة واعتداءات 
وشددا في محادنثات أجرناها عبر الهاتف، على ضرورة إطالق تحرك  جدندة م  التوتر والعيف.

دولي فوري إللزام إسرائنل القوة القائمة باالحتالل بوقف الميظمات المتطرفة وتحركاتها العيصرنة في 
 ة الهدوء.البلدة القدنمة م  أجل وقف العيف واستعاد

 25/4/2021، وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(
 

 "الوطني" الفلسطيني يطالب برلمانات العالم بصد الهجمة اإلسرائيلية على القدس .5
قال أمن  سر المجلس الوطيي الفلسطنيي محمد صبنح، إ  رسائل ُيقلت إلى برلمايات العالم رام هللا: 

سالمنة بخصوص ما نجري  في مدنية القدس المحتلة "والهجمة العيصرنة" التي ومؤسسات عربنة وا 
السبت، إ  المجلس صبنح، وأضاف  تتعرض لها م  قبل سلطات االحتالل اإلسرائنلي ميذ أنام.

الوطيي توجه إلى برلمايات العالم، وفي الطلنعة ميها العربنة واإلسالمنة، وجامعة الدول العربنة، 
أ  القدس تتعرض "لهجمة إسرائنلنة قاسنة عيصرنة، وهجمة  وأشار إلى وميظمة التعاو  اإلسالمي".

 كراهنة، وتطهنر عرقي".
 24/4/2021، قدس برس
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 هنية: قررنا االستمرار في االنتفاضة ولن نكتفي بهبة محدودة .6
أكد رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس"، إسماعنل هينة، أ  "الصراع : حبنب أبو محفوظ–عما 

وقال هينة،  حلة مفصلنة، ول  يكتفي بهبة محدودة الزم  والوقت في القدس".مع االحتالل نمر بمر 
خالل يدوة إلكتروينة، أ  "ما نجري في القدس لنس هبة ميفصلة ع  السناق العام الذي تعنشه 

وأضاف، أ  "الصراع مع االحتالل نأتي بالمقام األول على الهونة، ويح  أمام  القضنة الفلسطنينة".
بصفقة القر ، وما نجري في القدس نهدف إلى سنطرة االحتالل على المسجد  فصول ما نسمى

األقصى بالكامل، وله أبعاد سناسنة بكل ما تعينة الكلمة م  معيى، كما نأتي في سناق االيتخابات 
وزاد بالقول: "قرريا االستمرار بهذه االيتفاضة، ول  يتوقف ول  نتراجع شعبيا،  الصهنوينة الداخلنة".

تمر في المقاومة بكل أشكالها، م  أجل القدس وم  أجل النثبات على أرضيا الفلسطنينة، وسنس
وبالتالي ما جري ونجري أسقطيا خالله يظرنات االستسالم، كالتطبنع الذي ايتهى تحت أقدام 

وأضاف: "يؤكد بأ  القدس لنست وحدها في هذه المواجهة، فغزة حاضرة بمقاومتها  المرابطن ".
 صوارنخها للدفاع ع  المدنية المحتلة".الباسلة وب

وختم بالقول، "يؤكد بأ  المقاومة أقوى مما كايت علنه، والشعب الفلسطنيي المرابط مصمم أ  نقاوم 
رمضا ، ولذلك، هذا النوم  28مهما كايت التضحنات، والصهانية اختاروا أ  نقتحموا األقصى في 

 سنكو  مفصلنًا، ول  يستسلم ول  يتراجع".
 25/4/2021، برس قدس

 
 حماس تنفي وجود أي وساطات للتهدئة مع االحتالل .7

يفى الياطق باسم حركة "حماس" عبد اللطنف القايوع، األحد، تدخل أي وساطات دولنة لتوصل 
إّ  : "التفاق تهدئة بن  حركته واالحتالل اإلسرائنلي السنما بعد التصعند األخنر. وقال القايوع

صد أي عدوا  على غزة وأنثبتت معادلة القصف بالقصف، وأيها ل   المقاومة كايت حاضرة في
كده هو أّ  لنس لدنيا علم بتدخل ؤ تسمح لالحتالل بش  عدوا  جدند على القطاع، وما يرند أ  ي

وأضاف: "إّ  حماس داعمة ومسايدة للشباب النثائر  وساطات دولنة لتهدئة لألوضاع في غزة".
عمل المندايي ضد المحتل، ول  تسمح له أ  نيفرد بشعبيا ونحرمه بالقدس، وللجهود المبذولة في ال

 م  المشاركة في طقوسه الدنينة وأداء الصلوات واالعتكاف في باحات األقصى.".
 25/4/2021، فلسطين أون الين
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 مشعل: معركتنا مع االحتالل كبيرة وسنفشل مخططاته في القدس .8
، أ  شعبيا في القدس المحتلة نخوض معركة كبنرة أكد رئنس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل

مع االحتالل، مشددا على أ  شعبيا سنفشل مخطط االحتالل في ساحة باب العامود والقدس 
وقال مشعل في مقابلة خاصة عبر قياة األقصى الفضائنة مساء األحد، إيه ال سنادة وال  المحتلة.

يما مستقبل وال دولة وال تقرنر مصنر بدو  القدس، ف معركة القدس لنست معركة المقدسنن  وحدهم، وا 
وأضاف: كما أفشل شعبيا البوابات اإللكتروينة عام  هي معركة الفلسطنينن  واألمة وأحرار العالم.

، سنفشل مخططات االحتالل في ساحة باب العامود، الفتا إلى أ  االحتالل أخطأ في تقدنر 2017
وقال مشعل إييا أمام معركة كبنرة  لبوابات اإللكتروينة.عيدما وضع ا 2017الموقف كما فعل عام 

فنها تهوند وسنطرة على القدس، ومحاولة لتقسنم المسجد زماينا ومكاينا، الفتا إلى أ  هياك مخططا 
 كبنرا لالستنالء على القدس وتهوندها.

تها النثالنثة، وأكد مشعل أ  حركة حماس متمسكة بإجراء االيتخابات والسنر في هذا المسار بمستونا
وحول احتمالنة تأجنل االيتخابات، قال مشعل ال أرى  وهي جاهزة لهذا االستحقاق، وشكلت قوائم لها.

أي مبرر للحدنث ع  التأجنل أو اإللغاء، مؤكدا أ  أي مشكلة تعترضيا سيحلها بإنجاد مخارج 
المياطق بما فنها القدس  وأكد أ  حركة حماس ترند إجراء االيتخابات في كل يتوافق علنها فلسطنينا.

 المحتلة، مضنفا أيه نجب أ  تكو  هياك إرادة فلسطنينة إلجراء االيتخابات في القدس ال تأجنلها.
 25/4/2021، موقع حركة حماس

 
 مخاطر لتأجيل االنتخابات ومطلوب التوحد لتنفيذها 4"أسرى حماس":  .9

نات الخطنرة لتأجنل أو إلغاء االيتخابات حذرت الهنئة القنادنة العلنا ألسرى حماس م  التداع: غزة
الفلسطنينة، مشددة على ضرورة أ  تكو  االيتخابات في القدس فرصة إلظهار الوجود والحضور 

وأبرزت الهنئة في بنا  لها، أربعة عوامل تعكس خطورة تأجنل  القوي ألهليا في المدنية المحتلة.
 ح وفصائل موالنة لها.االيتخابات، وهو ما تروج له تصرنحات م  حركة فت

نمايه  ورأى أسرى حماس أ  التأجنل أو اإللغاء سنكو  له أنثر خطنر على شعبيا الفلسطنيي وا 
 باالحتكام للعملنة الدنموقراطنة، مما سنسبب حالة م  اإلرباك والتشتت وترسنخ االيقسام.

ع الوطيي الفلسطنيي، ويبهوا إلى أ  التأجنل أو اإللغاء سنسبب اهتزاز في النثقة في فكرة اإلجما
والذي أيتج المراسنم الرئاسنة، والتي صدرت مع علم الكل الفلسطنيي إ  االيتخابات في القدس 

وشددت على أ  التأجنل أو اإللغاء سنعنديا إلى حالة الفراغ التي عشياها بعد تعطنل  ستكو  تحدنًّا.
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له عواقب وخنمة، بالذات في ظل م، وهذا األمر قد نكو  2006المجلس التشرنعي الميتخب في عام 
 عدم وجود حكومة وحدة وطينة تستطنع التعامل مع عواقب التأجنل.

وعّدت أ  التأجنل بسبب رفض االحتالل إجراءها في القدس، هو عملًنا تكرنس إلرادة المحتل بداًل 
فشال العملنة الدنموقراطنة الهادفة لترتنب بن تيا الفلسطنيي م  إطالق روح التحدي والمواجهة له، وا 

وأكدت أ  االيتخابات في القدس، فرصة إلظهار الوجود والحضور القوي ألهليا في القدس،  الداخلي.
والذن  أظهروا في األنام األخنرة قدرتهم على مواجهة المحتل وتحدنه، وفرض اإلرادة الفلسطنينة 

 علنه، فنما هو أكبر م  مجرد الوصول إلى صيادنق االقتراع.
 24/4/2021، فلسطيني لإلعالمالمركز ال

 
 ": قرار تأجيل االنتخابات على طاولة عباس21قيادي بفتح لـ"عربي .10

أكد قنادي بارز في حركة "فتح"، أ  قرار تأجنل االيتخابات العامة نوجد حالنا على : أحمد صقر
د عضو طاولة رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس. وع  وجود قرار فعلي بتأجنل االيتخابات، أك

المجلس النثوري لحركة "فتح"، ووزنر شؤو  القدس األسبق، حاتم عبد القادر، أ  "القرار على طاولة 
"، أ  "قرار 21وأوضح في تصرنح خاص لـ"عربي الرئنس عباس، في ايتظار تطورات أخرى جدندة".

حازما بشأ   تأجنل االيتخابات لم نسحب ع  الطاولة"، مضنفا أ  "الموقف األوروبي واألمرنكي لنس
 قضنة االيتخابات، وال الضغط على إسرائنل". 

وأضاف عبد القادر: "بحسب ما لدي م  معلومات، العدند م  فصائل ميظمة التحرنر مع تأجنل 
االيتخابات، وأنضا حركة فتح قد تكو  ميقسمة بن  مؤند ومعارض إلجراء االيتخابات، وهياك 

وأضاف: "كما أ  النسار الفلسطنيي معيي أنضا  ".فصائل صغنرة في الميظمة معينة بالتأجنل
ما نميحه التأجنل فرصة أخرى ببالتأجنل، بعد فشله في التواصل التفاق على قائمة واحدة، ور 

 لصناغة تحالف جدند".
 25/4/2021، 21موقع عربي 

 
 تدعو لتشكيل قيادة موحدة لمواجهة انتهاكات االحتالل بالقدسفي غزة الفصائل  .11

سالمنة في قطاع غزة نوم السبت، لتشكنل قنادة وطينة موحدة دعت ف: غزة صائل وقوى وطينة وا 
جاء ذلك  لمواجهة ايتهاكات االحتالل اإلسرائنلي المستمرة في الضفة الغربنة والقدس المحتلتن .

خالل وقفة داعمة ألهل القدس دعت لها الفصائل، وشارك بها ممنثلو  ع  جمنع الفصائل بساحة 
وقال عضو المكتب السناسي لحركة الجهاد اإلسالمي خالد  هول وسط مدنية غزة.الجيدي المج
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البطش، في كلمة ممنثلة ع  الفصائل، إ  ما نجري في القدس نتطلب تدخاًل عاجاًل لتشكنل قنادة 
وطينة موحدة لمواجهة ايتهاكات االحتالل بالضفة الغربنة، والتوافق على استراتنجنة وطينة موحدة 

 سات والحقوق والنثوابت.تحمي المقد
 24/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فتح: المواجهة في القدس لن تكون عابرة .12

أكدت حركة التحرنر الوطيي الفلسطنيي "فتح"، أ  المواجهة في القدس وشعاِبها مع : رام هللا
بن  العدل  االحتالل اإلسرائنلي ل  تكو  مواجهة عابرة في بحر اليضال الوطيي، بل هي مواجهة

والظلم، وبن  الحق والباطل، ويستمد قوتيا م  الحقوق المشروعة والطبنعنة للشعب الفلسطنيي، وأول 
 .واالستقاللحقوقه الحرنة والكرامة 

 24/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حماس تدعو لشد الرحال إلى األقصى وأداء الصلوات عند الحواجز العسكرية .13
دعت حركة حماس في مدنية القدس المحتلة، أبياء شعبيا في الداخل المحتل والضفة الغربنة إلى 
االحتشاد في المسجد األقصى، وأداء الصلوات على الحواجز اإلسرائنلنة التي تحول دو  وصولهم 

البلدة  كما دعت الحركة في بنا  صحفي النوم األحد إلى مواصلة االحتشاد في إلى المدنية المقدسة.
القدنمة في مدنية القدس وعلى أبوابها، والحرص على أداء الصلوات كافة في المسجد األقصى 

 المبارك وساحاته، وخاصة صلوات الفجر والعشاء والتراونح.
 25/4/2021، موقع حركة حماس

 
 قوم به االحتالل وتدعو لدعم صمود شعبنا في القدسيفصائل المنظمة في لبنان تدين ما  .14

أدايت قنادة فصائل ميظمة التحرنر الفلسطنينة في لبيا ، كل ما تقوم به سلطات االحتالل : بنروت
في مدنية القدس، داعنة لبذل كل الجهود م  أجل دعم صمود شعبيا في مدنية القدس واتخاذ كل 

وانثنق اإلجراءات الالزمة لفضح االحتالل وممارساته اإلجرامنة والعيصرنة المخالفة لكل القرارات والم
 الدولنة.

 24/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الجيش اإلسرائيلي: حماس تعمل على تحسين دقة مقذوفاتها .15
قال ضابط كبنر في قنادة الميطقة الجيوبنة للجنش اإلسرائنلي، األحد، إ  حركة : بالل ضاهر

ل جولة التصعند في النومن  الماضنن ، حماس تعمل على تحسن  دقة مقذوفاتها، وأ  ذلك تبن  خال
رغم تقدنرات قنادة الميطقة الجيوبنة أ  حماس ما زالت بعندة ع  إدخال أو صيع أسلحة كاسرة 

مقذوفا  40مقذوفات م  بن   9وحسب معطنات الجنش اإلسرائنلي، فإ   للتواز  إلى قطاع غزة.
ر في مياطق مأهولة بالسكا  في أطِلق م  القطاع، أمس وأول م  أمس، كا  نفترض أ  تيفج

م  هذه المقذوفات وايفجر انثيا  قرب مبا   7ميطقة "غالف غزة". واعترضت "القبة الحدندنة" 
 وألحقت أضرارا.

 25/4/2021، 48عرب 
 

 باتجاه المستوطنات مسؤوليتها عن إطالق الصواريخ " تعلنكتائب "أبو علي مصطفى .16
صطفى"، الجياح المسلح للجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن ، أعليت كتائب "أبو علي م: محمود مجادلة

وقالت في بقطاع غزة.  باتجاه المستوطيات اإلسرائنلنة المحنطة مسؤولنتها ع  إطالق الصوارنخ
بنا  وزعته على وسائل اإلعالم "يعل  مسؤولنتيا ع  إطالق رشقات صاروخنة باتجاه مستوطيات 

وأضاف البنا  "كيا قد حذريا  ستمرة وقصفه لغزة هذه اللنلة".غالف غزة ردا على جرائم االحتالل الم
االحتالل الصهنويي م  التمادي في غنه وعدوايه بحق شعبيا الفلسطنيي األعزل وأكديا أييا ل  

 يسمح باالستفراد بأهليا هياك وأ  العدو سندفع نثميًا غالنًا أمام تصاعد جرائمه".
 24/4/2021، 48عرب 

 
 نقطة مواجهة األسبوع الماضي 71وجنديًّا في  مستوطًنا 48إصابة  .17

يقطة بالضفة والقدس تخللها إلقاء  71أصنب عشرات المواطين  خالل مواجهات في : رام هللا
 جيدنا م  قوات االحتالل. 27مستوطيا و 21زجاجات حارقة وأكواع متفجرة، وأصنب على إنثرها 

 24/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 عو للتهدئة في القدس: أعطيت تعليماتي لالستعداد ألي سيناريو في غزةنتنياهو يد .18
)األياضول(: قال رئنس الوزراء اإلسرائنلي  -لقدس  ،25/4/2021القدس العربي، لندن، ذكرت 

فنما نخص المواجهة في ” لالستعداد ألي سنيارنو“بينامن  يتيناهو، السبت، إيه أعطى تعلنماته 
 قطاع غزة.
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في يهانة مياقشة تقننم الوضع مع كبار المسؤولن  “الرسمنة ع  يتيناهو قوله ” كا “ويقلت قياة 
األمينن ، أكملت اآل  تقننم الوضع األميي مع وزنر الجنش، ورئنس جهاز األم  العام ومفوض 

 ”.الشرطة
 ”.فنما نخص المواجهة مع قطاع غزة؛ أعطنت تعلنماتي لالستعداد ألي سنيارنو“وأضاف 

استمعيا إلى استعراض الوضع في القدس م  “حداث في مدنية القدس، قال يتيناهو وبشأ  األ
 ”.مفوض الشرطة، يرند أوال للجمنع ضما  القايو  واليظام

، في ختام مشاورات أميّنة، النوم، السبت، إلى دعا يتيناهوأ   ،24/4/2021، 48عرب وأضاف موقع 
لى وتطّرق  "االستعداد لكافة السنيارنوهات في غزة". "تهدئة اليفوس م  كل األطراف" في القدس، وا 

 يتيناهو في بنا  قصنر له صدر عقب المشاورات إلى األوضاع في القدس المحتلة وقطاع غزة.
وشارك في المشاورات وزنرا األم ، بنيي غايتس، واألم  الداخلي، أمنر أوحايا، ورئنس أركا  الجنش 

األم  العام )"الشاباك"(، يداف أرغما ، ومفّتش عام جهاز اإلسرائنلي، أفنف كوخافي، ورئنس جهاز 
 الشرطة.

يه "نرند أوال ضما  القايو   وقال يتيناهو إيه استمع إلى عرض وضع م  مفّتش جهاز الشرطة، وا 
 واليظام.. يح  يحافظ على حرّنة العبادة منثل كل عام، لكل السكا  ولكل الزوار في القدس".

وضع هادئ في الجيوب. لك  إ  لم ُنحافظ على الهدوء، فستتضّرر غزة بنيما قال غايتس "اآل  ال
الجنش اإلسرائنلي جاهز ’. حماس’بشكل قاٍس، مديًنا واقتصادًنا وأميًنا، وم  سنتحّمل ذلك هم قادة 

 الحتمال التصعند، وسيفعل كل ما هو مطلب للحفاظ على الهدوء".
 

 اوبنتنياهو عرض على غانتس أن يكون األول في التن .19
عرض رئنس الحكومة اإلسرائنلّنة، بينامن  يتيناهو، على رئنس قائمة "كاحول الفا "، : أحمد دراوشة

بنيي غايتس، أ  نكو  األخنُر األّوَل في التياوب على رئاسة الحكومة إ  ايضّم إلى ائتالفه 
 ، مساء النوم، األحد.12الحكومي، بحسب ما ذكرت القياة 

  غايتس وبن  يتيناهو أول م  أمس، الجمعة. وعرض يتيناهو خالله وجرى االتصال الهاتفي بن
على غايتس االحتفاظ بحقنبة األم ، خالل شغله رئاسة الحكومة، وم  نثم نرأس يتيناهو الحكومة 

 لعامن ، والحقا غايتس لعام واحد.
 25/4/2021، 48عرب 
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 بسبب األوضاع في القدس وغزة كوخافي يلغي زيارته لواشنطن .20
قرر رئنس أركا  الجنش اإلسرائنلي، افنف كوخافي، إلغاء زنارته إلى الوالنات : ضاهر بالل

المتحدة، التي كا  م  المقرر أ  نتوجه إلنها نوم األحد، وذلك إنثر "تقننمات الوضع األميي 
ولمصلحة استمرار االستعداد لتطورات محتملة"، حسب بنا  للياطق العسكري. ونأتي ذلك على 

عند األميي بن  إسرائنل وقطاع غزة في أعقاب التوتر في القدس والتحسب م  اتساع خلفنة التص
 التصعند والمواجهات إلى الضفة الغربنة.

والتقى كوخافي، النوم، مع رؤساء السلطات المحلنة في "غالف غزة"، واستعرض أمامهم صورة 
التصعند، بإطالق مقذوفات  الوضع األميي مقابل غزة. ويقلت وسائل إعالم ع  كوخافي قوله مصدر

م  قطاع غزة باتجاه "غالف غزة" هو األحداث في القدس، وأيه إذا هدأت األجواء هياك فإيها ستهدأ 
ال توجد مصلحة اآل  في غزة لتصعند الوضع، وأ  "الجنش اإلسرائنلي  هفي القطاع أنضا. وقال إي

 مستعد وجاهز لمواجهة أي سنيارنو".
، ومسؤولن  آخرن ، محاولة للتأنثنر على موقف إدارة الرئنس األمنركي، جو وكا  هدف زنارة كوخافي

 باند ، بشأ  اتفاق يووي مع إنرا .
وأضاف البنا  أيه سنتوجه إلى الوالنات المتحدة، مساء النوم، كل م  رئنس شعبة االستخبارات 

لجنش اإلسرائنلي، طال العسكرنة، تمنر هانم ، ورئنس الشعبة اإلستراتنجنة والدائرة النثالنثة في ا
 كلما ، وسنلتقو  مع مسؤولن  في الجنش األمنركي.

إلى جايب هذن  الضابطن ، نتوجه إلى واشيط ، غدا، رئنس مجلس األم  القومي اإلسرائنلي، مئنر 
 ب  شبات، ورئنس الموساد، نوسي كوهن .

 25/4/2021، 48عرب 
 

 سموتريتش: ربما حان الوقت الستبدال نتنياهو .21
وجه رئنس تحالف "الصهنوينة الدنينة"، بتسلئنل سموترنتش، ايتقادات شدندة اللهجة : وتدمحمد 

لرئنس الحكومة اإلسرائنلنة، بينامن  يتيناهو، وذلك على خلفنة تصرنحات يتيناهو الداعنة للتهدئة في 
 القدس وقطاع غزة.

هاء التفونض وتكلنف يتيناهو أنام م  ايت 10وتأتي ايتقادات رئنس تحالف "الصهنوينة الدنينة" قبل 
لتشكنل الحكومة. وكتب سموترنتش عيد ميتصف اللنل تغرندة على "تونتر"، جاء فنها "بعد عملنات 
إرهابنة ال تعد وال تحصى، وعملنات تيكنل م  قبل العدو العربي في األنام األخنرة، وبعد إطالق 
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دعا إلى تهدئة الخواطر م  قبل كافة  وابل م  القذائف م  قطاع غزة على بلدات الجيوب، يتيناهو
 األطراف؟ ربما فعال حا  الوقت الستبداله".

وتعلنقا على هجوم سموترنتش، رد عضو الكينست م  اللنكود منكي زوهار، قائال "لقد تجاوز حزب 
 مقاعد، فالقلنل م  التواضع ل  نضر". 3سموترنتش يسبة الحسم بفضل تبرع اللنكود لك بـ

الذي شيه سموترنتش، بدا شرنكه عضو الكينست إنتمار ب  غفنر، أقل حدة، حن  وخالفا للهجوم 
قال "ال أرند أ  أسقط يتيناهو، أرند تشكنل حكومة معه". لكيه أضاف "تصرنحات يتيناهو لم تك  

 موفقة، يح  النهود يقتل ونتم االعتداء علنيا، ويتيناهو نلتزم الصمت، في يظري هذا وصمة عار".
 25/4/2021، 48عرب 

 
 تبلغ الجنائية الدولية بموقفها من تحقيق ضدها عبر "وسطاء" "إسرائيل" .22

زعم مسؤولو  إسرائنلنو  في وزارتي القضاء والخارجنة والينابة العامة العسكرنة أ  : بالل ضاهر
جهاز القضاء العسكري اإلسرائنلي قادر على التحقنق مع يفسه في جرائم حرب بحق الفلسطنينن ، 

 قنقا كهذا نلغي الحاجة إلى تحقنق تجرنه المحكمة الجيائنة الدولنة في الهاي.وأ  تح
وأفاد الموقع اإللكترويي لصحنفة "هآرتس" النوم، األحد، بأ  هؤالء المسؤولن  اإلسرائنلنن  كرروا هذه 
المزاعم، خالل لقاءاتهم مع مسؤولن  قضائنن  وسناسنن  في المجتمع الدولي، وصفتهم الصحنفة 

 يهم "وسطاء"، في السية األخنرة، م  أجل إنصال الموقف اإلسرائنلي إلى المحكمة الجيائنة الدولنة.بأ
 25/4/2021، 48عرب 

 
 تقدير إسرائيلي: الجيش يستعد لألسوأ في القدس .23

قال خبنر عسكري إسرائنلي إ  "المؤسسة العسكرنة اإلسرائنلنة تسعى لضخ أكبر : القدس المحتلة
وات لميع المزند م  التصعند في قطاع غزة األكنثر تفجنرًا، الذي نؤنثر على الشرق عدد ممك  م  الق

 األوسط بأكمله، أل  الهدف اإلسرائنلي نكم  في عدم ايدالع "االيتفاضة الموقوتة".
وأضاف رو  ب  نشاي في مقاله بصحنفة "ندنعوت أحرويوت"، أ  "الجنش اإلسرائنلي نصعد قواته 

ذلك في قطاع غزة، لك  التقدنر أ  جمنع األطراف ال ترند تصعندا في الوقت في الضفة الغربنة، وك
الحالي، وهي مهتمة بالتهدئة مرة أخرى، رغم ما شهدته اللنلة الماضنة م  إطالق القلنل م  

 الصوارنخ على مستوطيات غالف غزة، يتنجة الحماسة الدنينة بعد االشتباكات في القدس".
لة بالمؤسسة العسكرنة، وغطى الحروب العربنة اإلسرائنلنة، إلى أ  وأشار ب  نشاي، ونثنق الص

"معظم القصف اللنلي م  غزة تجاه المستوطيات تم بقذائف الهاو  وعدد قلنل م  الصوارنخ، 
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صحنح أ  تقدنر الجنش نرى أ  الجمنع له مصلحة في التهدئة مرة أخرى، على األقل في ضوء 
سسة العسكرنة اإلسرائنلنة بأكملها تؤكد أ  المشكلة لنست في جهود الوسطاء المصرنن ، لك  المؤ 

 غزة، بل في القدس التي تشهد االضطرابات األخنرة".
 25/4/2021م، المركز الفلسطيني لإلعال

 
 "إسرائيل"إلى  F35طائرات  3وصول  .24

  الوالنات ، إلى قاعدة ينفاتنم الجونة بإسرائنل، قادمًة مF35طائرات م  طراز  3وصل النوم األحد، 
العبرنة، فإ  الطائرات التي بات نملكها سالح الجو اإلسرائنلي  13وبحسب قياة  المتحدة األمنركنة.

سنصل عدد الطائرات التي  2024وأشارت إلى أيه بحلول عام  .27م  هذا الطراز وصل إلى 
 .50ستصل إلى إسرائنل 

 25/4/2021القدس، القدس، 
 

 «حكومة تاريخية»ب المساعدة في زعيم حزب إسرائيلي يناشد العر  .25
إزاء تعنثر جهود رئنس الوزراء اإلسرائنلي المكلف، بينامن  يتيناهو، والتقدنر : تل أبنب: يظنر مجلي

بأيه سنفشل في تشكنل حكومة جدندة، جراء الخالفات في معسكر النمن ، توجه زعنم حزب 
ة في الكينست )البرلما (، مطالبا النساري، يتسا  هوروفتش، إلى قادة األحزاب العربن« منرتس»

 إناهم بعدم تكرار خطأ عدم التوصنة على مرشح لرئاسة الحكومة.
لقد يشأ وضع تارنخي في إسرائنل بأ  نكو  العرب لسا  المنزا  والشرط ليجاح »وقال هوروفتش: 

دولة أيكم أي حكومة، وأيا أقترح علنهم بكل ودنة وجدنة، ال تفوتوا هذه الفرصة. أعليوا لرئنس ال
تؤندو  هذه الحكومة أو تلك. قرروا أيتم م  نكو  رئنس حكومة إسرائنل. وأيا شخصنا أفضل طبعا 

 «.أ  نقرروا ما يؤنده يح  في النسار وهو إسقاط حكم يتيناهو
 26/4/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 عالج جنسي لمصابي جيش االحتالل اإلسرائيلي يثير جدال .26

لمصابي جنش االحتالل اإلسرائنلي جدال واسعا، مع اتهامات باستخدام  ننثنر عالج جيسي: ليد 
 "الدعارة" في سبنل استعادة عافنة الجيود.

وبحسب ما يشرت "بي بي سي"، فإ  عنادة مختصة بإعادة التأهنل الجيسي تستقبل جيودا تعرضوا 
 نة.إلصابات في الحروب ضد المقاومة الفلسطنينة، وأنثر ذلك على قدراتهم الجيس
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الجدل الكام  في طرنقة العالج، هي االستعاية ببدنالت للشركاء في العالقة الجيسنة، وهو ما نعيي 
 أ  هذه البدنلة قد تمارس العالقة الجيسنة مع عدد م  المرضى.

وبحسب "بي بي سي"، فإ  حكومة االحتالل تتنح هذا اليوع م  العالج مجايا للجيود الذن  أصنبوا 
 نحتاجو  إلعادة تأهنل جيسي.إصابات بالغة، و 

 25/4/2021، "21موقع "عربي 
 

 عائالت من الشيخ جراح يوجهون للجنائية الدولية رسالة للتحقيق في محاوالت تهجيرهم قسرًيا .27
عائلة فلسطنينة م  حي الشنخ جراح في القدس، ونمنثلو  أكنثر  28أرسل ممنثلو  وممنثالت ع  : غزة
ميظمة داعمة لهم، رسالة إلى مكتب المدعنة العامة  191إلى  فلسطنيي وفلسطنينة، إضافة 500م  

للمحكمة الجيائنة الدولنة، للمطالبة باإلدراج العاجل للتهجنر القسري الوشنك لهم م  الحي، في إطار 
وبحسب المركز الفلسطنيي لحقوق اإليسا ، فإ  الرسالة تم  التحقنق الجاري في الحالة بفلسطن .

، حنث دعت العائالت مكتب المدعنة العامة إلى تضمن  جرائم 2021ينسا  / أبرنل  22يقلها بتارنخ 
الحرب والجرائم ضد اإليساينة ذات الصلة بتهجنرهم القسري كجزء م  التحقنق، بما في ذلك اليقل 
القسري، واالستنالء على الممتلكات، واالضطهاد، والفصل العيصري، وغنرها م  األعمال 

 ي تسبب معاياة شدندة أو أذى خطنر نلحق بالجسم أو بالصحة العقلنة أو البدينة.الالإيساينة الت
 24/4/2021، القدس، القدس

 
 فتحات "الجدار".. تحايل على شروط االحتالل التعجيزية لبلوغ األقصى .28

استغل االحتالل جائحة كورويا لالمعا  في ميع الوافدن  للمسجد األقصى  :مصطفى صبري-قلقنلنة
رمضا  م  الوصول إلنه، إال ضم  معاننر تعجنزنة تتمنثل باشتراط التطعنم والتصرنح في شهر 

معًا. كما ألغى كل اإلجراءات التي كا  معمواًل بها في السابق وأهمها ما نسمى "الممر اإليسايي" 
في  على حاجزي قليدنا وبنت لحم العسكرنن ، والسماح لم  نتجاوز عمره األربعن  عاما بالدخول.

جمعة الرمضاينة النثاينة، اضطر اآلالف م  كل االعمار م  الوافدن  الستخدام فتحات الجدار م  ال
أجل الوصول إى مدنية القدس والصالة في المسجد األقصى، بالرغم م  خطورة هذه الخطوة على 

 الوافدن  م  كبار الس  واليساء.
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ي الخنال، وبعضهم لم نصدق يفسه أيه الوافدو  الذن  التقت بهم "القدس" سردوا قصصًا كأيها ف 
 استطاع أ  نلج م  الجدار كما "نلج الجمل م  سم الخناط"، لشدة صعوبة الموقف.

 25/4/2021، القدس، القدس
 

 الخطيب: االحتالل يسعى لتحويل الصراع في مدينة القدس إلى صراع دينيكمال  .29
الداخل الفلسطنيي المحتل الشنخ جمال غنث: حذر رئنس لجية الحرنات في -غزة-القدس المحتلة 

كمال الخطنب، م  محاوالت االحتالل اإلسرائنلي تحونل الصراع في مدنية القدس إلى صراع دنيي. 
وأضاف الخطنب لصحنفة "فلسطن ": االحتالل نقوديا رونًدا رونًدا لصراع دنيي، وهو الخاسر فنه 

الم، وبذلك فهي تستعدي جمنع أل  القدس والمسجد األقصى المبارك لكل المسلمن  في الع
 المسلمن .

 25/4/2021، فلسطين أون الين
 

 تنتفض نصرة للقدس وأهلها في لبنان المخيمات الفلسطينية .30
تضامًيا مع مدنية القدس المحتلة وأهلها، خرجت مسنرات ويظمت وقفات : محمد شهابي-بنروت

ل اإلسرائنلنة في القدس والمسجد بالمخنمات الفلسطنينة في لبيا  كافة، رفًضا لمشارنع االحتال
 األقصى المبارك.

 24/4/2021، قدس برس
 

 إصابات باالختناق خالل مواجهات مع االحتالل في مخيم الفوار .31
عشرات المواطين  باالختياق، خالل مواجهات ايدلعت مع قوات االحتالل  أصنب،: الخلنل

للقدس واالقصى ايطلقت م  وسط اإلسرائنلي، في مخنم الفوار جيوب الخلنل عقب مسنرة يصرة 
وأفاد مراسل "وفا"، بأ  قوات االحتالل أطلقت الغاز السام والمدمع  المخنم صوب مدخله الرئنسي.

والرصاص المعديي المغلف بالمطاط، وقيابل الصوت صوب المواطين ، ما تسبب بإصابة العشرات 
 م  أهالي المخنم بحاالت اختياق، جرى عالجهم منداينا. 

 25/4/2021، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال
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 أشهر 3صحافي عالء الريماوي لالعتقال اإلداري التحويل االحتالل يقرر  .32
رام هللا: أفادت مصادر حقوقنة فلسطنينة بأ  السلطات اإلسرائنلنة قررت، األحد، تحونل الصحافي 

مكتب إعالم األسرى في سجو  »وقال  شهر.أ 3الفلسطنيي عالء الرنماوي لالعتقال اإلداري لمدة 
أنام م  اعتقاله م  ميزله في  5، في بنا  صحافي، إ  القرار بحق الرنماوي صدر بعد «إسرائنل

 مدنية رام هللا بالضفة الغربنة.
 26/4/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 بيان صادر عن بطريركية الروم االرثوذكس المقدسية حول أحداث القدس األخيرة .33

تراقب بطرنركنة الروم األرنثوذكس المقدسنة بعن  القلق االحداث والمواجهات التي شهدتها : عما 
وتؤكد البطرنركنة ا  بطرنرك القدس االالم. مدنية القدس في االنام الماضنة والكينسة تدخل اسبوع 

لمدنية المقدسة، وسائر اعمال فلسطن  واالرد ، نتابع ببالغ االهتمام تطورات االحداث التي شهدتها ا
ونشدد على ضرورة احترام الوضع القايويي والتارنخي القائم لالماك  المقدسة والوصانة الهاشمنة 
على المقدسات االسالمنة والمسنحنة في االراضي المقدسة، وحصرنة حقوق ادارة الحرم القدسي 

قصى في وزارة االوقاف الشرنف لدائرة االوقاف االسالمنة في القدس والتابعة لمدنرنة المسجد األ
والشؤو  والمقدسات االسالمنة االردينة، وقال "أ  اي تدخل في هذه الحرنة نعتبر اعتداء على حقوق 
المسلمن  المكفولة بالقايو  والمعاهدات الدولنة" . كما نحرص غبطة البطرنرك على ضما  حرنة 

همنة دنينة للمسلمن ، وعادات العبادة للجمنع وخاصة خالل شهر رمضا  الفضنل لما نحمله م  ا 
 متوارنثة لدى المقدسنن  بشكل عام. 

 25/4/2021، الدستور، عم ان

 
 جهود مصرية ودولية أوقفت التصعيد"األيام":  .34

يجحت جهود عربنة ودولنة في وقف التصعند في محافظات غزة بن  الفصائل وقوات  حس  جبر:
م" أ  مصر بدأت مساعي حنثننثة اللنلة قبل الماضنة وأكد مصدر مونثوق لـ "األنا االحتالل اإلسرائنلي.

لوقف تدهور األوضاع في محافظات غزة بعد جولة م  تبادل القصف والهجمات الصاروخنة بن  
 إسرائنل والفصائل.

وقال المصدر إ  الجهود المصرنة والتي تزاميت معها جهود دولنة أخرى يجحت في فرض تهدئة 
 ا عيد الساعة النثامية صباحًا م  نوم أمس.بن  الجايبن  بدأ سرنا  مفعوله
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ويوه المصدر إلى أ  الفصائل أبلغت الوسطاء بأيها ستكو  في حل م  أنة تفاهمات أو تهدئة إذا 
واصلت قوات االحتالل ارتكاب ايتهاكاتها ضد المقدسنن ، مشددًا على أ  اتفاق تنثبنت الهدوء ال 

لتي نتصدى خاللها األهل هياك العتداءات نشمل وقف المسنرات واالحتجاجات في القدس وا
 واستفزازات المستوطين  وقوات جنش االحتالل.

 25/4/2021األيام، رام هللا، 
 

 األردن: اعتداءات الشرطة اإلسرائيلية علـى المقـدســييــن مرفــوض ومــدان .35
لنة على المقدسنن  دايت وزارة الخارجنة وشؤو  المغتربن  إعتداءات الشرطة اإلسرائن: ماجدة أبو طنر

 عيد باب العامود وفي مياطق متفرقة في القدس الشرقنة المحتلة.
وقال الياطق الرسمي باسم الوزارة السفنر ضنف هللا الفانز إ  اعتداءات الشرطة على المقدسنن  

 واستخدام العيف ضدهم تصرٌف مرفوض وايتهاٌك مدا .
تزاماتها كقوة قائمة باالحتالل في القدس الشرقنة المحتلة وطالب الفانز السلطات اإلسرائنلنة التقّند بال

وفق القايو  الدولي والكف ع  التعرض للمقدسنن ، ووقف االعتداءات علنهم، وعدم مصادرة حقهم 
بالتجمع بكل حرنة وأما  خاصة في شهر رمضا  المبارك، وعدم إعاقة وصولهم إلى المسجد 

 األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشرنف.
الى ذلك، قال رئنس لجية فلسطن  في مجلس األعنا  العن  يانف القاضي، إ  األرد  قنادة وشعبًا 
كا  وسنظل األقرب لفلسطن  ولشعبها، إذ أنثبتت التطورات واألحداث التي مرت بها القضنة 

 الفلسطنينة بأ  األرد  وبقنادته التارنخنة كا  المدافع الحقنقي ع  فلسطن  شعبًا وأرضا.
كد العن  القاضي في بنا  امس األحد، أ  األرد  الوحند الذي نقف النوم بكل صالبه في وجه وأ

المخططات والمؤامرات، التي نتعرض لها شعب فلسطن  بهدف تصفنة القضنة وابعاد الشعب 
الفلسطنيي ع  ارضه واحالل المستوطين  النهود مكايه، في تيكر واضح لكل القواين  والقرارات 

 وتجاهل تام لكل القنم االيساينة والحقوق المشروعة التي عرفها االيسا .الدولنة 
 26/4/2021الدستور، عم ان، 

 
 بري: هبة القدس صرخة إليقاظ وعي األمة وتصويب بوصلتها .36

االيتفاضة الرمضاينة للشعب الفلسطنيي في “أكد رئنس مجلس اليواب اللبيايي يبنه بري أ  : بنروت
وفي أحناء مدنية القدس، هي دعوة مقدسنة ليا في لبيا  وعلى مساحة األمة باحات المسجد األقصى 
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وشعوبها إلنقاظ الوعي حول أهمنة تصلنب الوحدة الوطينة واإلقالع ع  العبث السناسي والتضحنة 
 ”.باألوطا  والنثوابت الوطينة والقومنة مقابل المصالح الشخصنة والفئونة الضنقة

صلنب الوحدة الوطينة واإلقالع ع  العبث السناسي والتضحنة وشدد على أيها تؤكد أهمنة ت
هي أنضا “، مضنفا ”باألوطا  والنثوابت الوطينة والقومنة مقابل المصالح الشخصنة والفئونة الضنقة

صرخة فلسطنينة بلغة الضاد إلنقاظ الوعي في األمة وتصونب بوصلتها يحو معرفة م  هو العدو 
 ”.وم  هو الصدنق

 25/4/2021، سطيني لإلعالمالمركز الفل
 

 منظمة التعاون اإلسالمي تدين االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين في القدس .37
أدايت ميظمة التعاو  اإلسالمي ما قامت به قوات االحتالل اإلسرائنلي ومجموعات : جدة

أسفر ع   المستوطين  المتطرفن ، م  اعتداءات على الفلسطنينن  في مدنية القدس الشرنف، ما
وحملت ميظمة التعاو  اإلسالمي في بنا  صدر عيها، النوم السبت،  جرح واعتقال العشرات ميهم.

المسؤولنة الكاملة ع  تبعات استمرار منثل هذه االعتداءات االستفزازنة، التي  -قوة االحتالل-إسرائنل
 لفلسطنيي.تغذي العيف والتوتر والكراهنة، وتستوجب توفنر الحمانة الدولنة للشعب ا

 25/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أبو الغيط ُيدين اعتداءات االحتالل على المواطنين في القدس الشرقية .38
أدا  األمن  العام لجامعة الدول العربنة أحمد أبو الغنط اعتداءات المستوطين  وقوات : القاهرة

القدس الشرقنة لنلة أمس، مؤكدا أ  وتنرة االستفزاز م  االحتالل اإلسرائنلي ضد أبياء شعبيا في 
جايب المتطرفن  النهود ظلت تتصاعد في القدس عبر األنام الماضنة، وأ  دولة االحتالل تحمي 

 جرائم المستوطين  وتشجعها.
وقال أبو الغنط، في بنا  له، نوم األحد، إ  عملنه االستفزاز تبدو مقصودة م  أجل إشعال الموقف 

المدنية المقدسة، والُمضي قدما في مخططات التهوند، وتنثبنت وضع قائم جدند نضع قنودا على في 
 المسلمن  حتى في أقدس أنام العام باليسبة لهم.

وحّمل أبو الغنط سلطات االحتالل اإلسرائنلي مسؤولنة التصعند الجاري، ُمشددا على أ  مياخ 
في إسرائنل نهدف لتسجنل يقاط سناسنة على حساب  التحرنض الذي ُنشنعه التنار النمنيي المتطرف

 أرواح الفلسطنينن  وأميهم.
 25/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 طهران تستنكر جرائم االحتالل ضد سكان القدس .39
جرائم الكنا  الصهنويي المجرم بحق الفلسطنينن   -مساء السبت-أدايت الخارجنة اإلنراينة : طهرا 

وأعل  المتحدث باسم الخارجنة  وأهالي القدس، داعنة إلى "وقف فوري للتصرفات الوحشنة للصهاينة".
"اإلسرائنلي"  اإلنراينة سعند خطنب زادة أ  الجمهورنة اإلسالمنة تيدد باعتداءات االحتالل

وأشاد خطنب زادة "بمقاومة وصمود الشعب  والمستوطين  ضد المقدسات وسكا  بنت المقدس.
وطالب خطنب  فلسطنيي، وتحدندا سكا  وشباب مدنية القدس في مواجهة الصهانية المجرمن ".ال

زادة المجامنع الدولنة بضرورة التحرك لوقف ايتهاكات حقوق اإليسا  بحق الشعب الفلسطنيي 
 األعزل واالعتداء على مقدسات بنت المقدس.

 24/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ائم اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهسورية تدين الجر  .40
أدايت سورنة الجرائم اإلسرائنلنة بحق الفلسطنينن ، مجددة التأكند على دعمها الراسخ ألهليا األبطال 

 في القدس وكل األراضي الفلسطنينة المحتلة وفي الجوال  السوري المحتل.
مغتربن  السورنة في بنا  صدر عيها، مساء نوم األحد، إ  الهجمة وقالت وزارة الخارجنة وال

اإلسرائنلنة الجدندة تأتي تعبنرا ع  سناسة االحتالل بتغننر الوضع القايويي والتارنخي القائم في 
يهاء الوجود العربي فنها لإلجهاز على القضنة  المسجد، والمضي في مخططها بتهوند مدنية القدس وا 

ق الشعب الفلسطنيي غنر القابلة للتصرف التي أقرتها قرارات األمم المتحدة ذات الفلسطنينة وحقو 
 الصلة.

 25/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 جمعيات بحرينية تستنكر قمع االحتالل أبناء شعبنا في القدس المحتلة .41
اإلسرائنلي القمعنة والوحشنة بحق  أدايت جمعنات سناسنة في البحرن ، اجراءات االحتالل: الميامة

وأكدت هذه الجمعنات وهي: التجمع القومي  ابياء الشعب األعزل ومقدساته في القدس المحتلة.
الدنمقراطي، والميبر التقدمي، والميبر الوطيي اإلسالمي، وتجمع الوحدة الوطينة، والتجمع الوطيي 

يي الدستوري في بنا  النوم السبت، أ  هذه الدنمقراطي الوحدوي، والصف اإلسالمي، والتجمع الوط
 االجراءات التي تأتي وسط صمت م  الجمنع، تهدف إلى فرض مزند م  اجراءات التهوند في 
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المدنية المقدسة عبر التشدند على دخول المصلن  م  محافظات فلسطن  للصالة في االقصى 
 بهدف عزل المدنية ع  باقي مد  الوط .

 24/4/2021، لومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمع
 

 جهة كويتية تعلن تأييدها وتضامنها مع هبة المقدسيين 14   .42
جهة كونتنة، األحد، بنا  تأنند وتضام  مع هبة المقدسنن  للدفاع ع  األقصى  14أصدرت : ليد 

 المبارك.
نينة في القدس، وقال البنا ؛ إ  إجراءات االحتالل تأتي في سناق مخطط لميع التجمعات الفلسط

وتعزنز الهنمية اإلسرائنلنة على القدس، وسعنا إلمرار التعدنات والممارسات التي تطلقها "ميظمات 
 رمضا . 28المعبد"، التي تحرض المستوطين  المتطرفن  على اقتحام المسجد األقصى في 

ن  الكونتنة وجمعنة وحّنت الفعالنات الكونتنة وم  ضميها جمعنة المحامن  الكونتنة، وجمعة المعلم
النثقافة الكونتنة وجمعنة أعضاء هنئة التدرنس بجامعة الكونت، ورابطة أعضاء هنئة التدرنس في 

 الكلنات التطبنقنة، الشباب المقدسي المرابط.
وأكد البنا  الذي وقعته كذلك الحركة الدستورنة اإلسالمنة، والهنئة التيفنذنة التحاد طلبة الكونت، 

لكونت، أ  "القدس عبر المراحل المختلفة كايت وستظل عربنة إسالمنة، وواجبيا هو ورابطة دعاة ا
 استدامة هذه الحقنقة".

 26/4/2021، "21موقع "عربي 
 

 حملة لـ"مقاطعة اإلمارات" في "تويتر" تزامنا مع أحداث القدس .43
تزاميا مع دّش  ياشطو  عبر مواقع التواصل االجتماعي، حملة لمقاطعة اإلمارات وميتجاتها، 

وقال ياشطو  إ  هاشتاغ "مقاطعة  األحداث التي تشهدها مدنية القدس المحتلة ميذ عدة أنام. 
 اإلمارات" نأتي يظرا للتطبنع "المبتذل" الذي تقوم به أبو ظبي مع تل أبنب. #مقاطعه_اإلمارات

 25/4/2021، "21موقع "عربي 
 

 للقضية الفلسطينية، استناداً  دعمها إليجاد حل سلمي وشامل وعادلتجدد اإلمارات  .44
جددت دولة اإلمارات دعمها إلنجاد حل سلمي وشامل وعادل للقضنة الفلسطنينة، استيادًا إلى قرارات 

وأكد بنا  خطي قدمته  األمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤتمر مدرند، ومبادرة السالم العربنة.
  حول الوضع في الشرق األوسط، بما فنها دولة اإلمارات خالل المياقشة المفتوحة لمجلس األم
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القضنة الفلسطنينة، أ  موقف الدولة في هذا الشأ  نيطلق م  إنمايها بالمسؤولنة الجماعنة في 
 صو  األم  والسلم اإلقلنمنن  والدولنن ، والتزامها المستمر تجاه الشعب الفلسطنيي.

 26/4/2021الخليج، الشارقة،  
 

 نف في القدس وندعو السلطات لحماية المقدسيينواشنطن: قلقون بشأن الع .45
عربت المتحدنثة الرسمنة باسم وزارة الخارجنة/ جالنيا بورتر، الجمعة ع  : سعند عرنقات -واشيط 

قلق إدارة الرئنس األمنركي، جو باند ، م  حدة التوتر وارتفاع العيف الياتج ع  المواجهات بن  
ل اإلسرائنلي والمستوطين  في القدس الشرقنة المحتلة التي المواطين  الفلسطنينن  وسلطات االحتال

 ايدلعت في المدنية ميذ عدة أنام.
وأجابت بورتر على سؤال وجهته لها "القدس" في مؤتمر وزارة الخارجنة النومي بشأ  موقف اإلدارة 

رائنلنن  األمنركنة م  مهاجمة المواطين  الفلسطنينن  المقدسنن  م  قبل حشود المستوطين  واإلس
المتطرفن  باإلضافة لسلطات االحتالل اإلسرائنلي وهم نهتفو  بــ"الموت للعرب" بالقول، "يح  
بالتأكند قلقو  للغانة بشأ  التصعند األخنر للعيف في القدس، وهذا نشمل االشتباكات في البلدة 

 جرنح، كما ورد". 100القدنمة، والتي خلفت أكنثر م  
علق األمر بالتقارنر ع  متظاهرن  متطرفن  نرددو  شعارات بغنضة وأضافت بورتر، "عيدما نت

وعيصرنة وعينفة، فهي مزعجة للغانة ونجب رفضها بحزم. يدعو السلطات في القدس إلى اتخاذ 
لنس فقط لتهدئة التوترات، ولك  أنًضا لضما  السالمة واألم  ، فضاًل  -جمنع الخطوات المياسبة 

 داعنة "للهدوء والوحدة في مواجهة هذه الهجمات البغنضة".ع  حقوق جمنع سكا  القدس" 
 24/4/2021القدس، القدس، 

 
 وينيسالند: نعمل مع جميع االطراف لتهدئة الوضع في القدس ومحيط غزة .46

قال ميسق األمم المتحدة الخاص لعملنة السالم في الشرق األوسط تور ونينساليد، إ  االمم المتحدة 
 لمعينة لتهدئة الوضع في القدس ومحنط غزة.تعمل مع جمنع االطراف ا

وأعرب ونينساليد في بنا  صحفي النوم السبت، ع  قلقه م  التصعند في القدس ومحنط غزة، على 
 ساعة الماضنة. وقال: "نجب أ  تتوقف هذه األعمال االستفزازنة في أيحاء القدس". 48مدار الـ

اليفس وتجيب المزند م  التصعند، سنما ودعا جمنع األطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط 
 خالل شهر رمضا  المبارك".

 24/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدين استهداف االحتالل للمقدسيين والمقدسات .47
شعب الفلسطنيي في تصدنه حنا االتحاد الدولي ليقابات العمال العرب الهبة البطولنة لل: دمشق 

لالعتداءات الصهنوينة التي استهدفت المصلن  في شهر رمضا  المبارك في المسجد األقصى 
 المبارك.

وأدا  االتحاد في بنا  صدر عيه، نوم السبت، عيف االحتالل الذي أدى إلى إصابة المئات واعتقال 
ار والتطونق والتضننق على العشرات، فضال ع  اإلجراءات العسكرنة التعسفنة وحالة الحص

 المقدسنن  التي ترتكبها شرطة االحتالل وعصابات المستوطين  الصهانية.
وقال االتحاد إ  ما تحّقق على مدى األنام الرمضاينة العشرة الماضنة، نؤكد عجز االحتاّلل أمام 

لالحتالل اإلسرائنلي اإلرادة الجماهنرنة الفلسطنينة، وأيه ال بّد م  مواصلة الهبة الشعبنة والتصدي 
 في كل ساحات فلسطن  المحتلة لكسر الحواجز الحدندنة كما حدث في ساحة باب الَعمود.

 24/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فيسبوك يغلق حساب منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس .48
الدولنة للدفاع ع  القدس جودت مياع  أغلق "فنسبوك" حساب ميسق الحملة: موقع الشرق –الدوحة 

 حنث سارع عمالق التكيولوجنا لكبح دعوته الشعب الفلسطنيي للتضام  مع القدس.
ووفًقا لخبر صحفي يشرته الحملة الوطينة للدفاع ع  القدس، كا  الصحفي مياع دا  أنضا 

ميظمة )لهافا( استفزازات المستوطين  في القدس في بث مباشر على حسابه القدس عشنة تخطنط 
 المتطرفة التحضنر لهجوم مدبر على المواطين  الفلسطنينن  في المدنية.

وأدا  المجلس المصغر في الحملة الدولنة للدفاع ع  القدس إغالق حساب مياع واعتبره محاولة 
لتغلنب صوت قوة االحتالل العسكرنة على صوت مياهضة صينع سلطة االحتالل اإلسرائنلي في 

 م فلسطن  المحتلة.القدس وعمو 
 24/4/2021، الدستور، عم ان

 
 أهم ما كشفته انتفاضة فلسطين في القدس .49

 فراس أبو هالل
دائما ما ميحيا اليضال الفلسطنيي دروسا عابرة للشعوب؛ أليه يضال نمنثل الشعوب المظلومة 

 جمنعها، ولنس فقط الشعب الفلسطنيي.
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القدس ميذ أنام، كشفت دروسا كنثنرة، كا  الكنثنرو  ايتفاضة الشعب الفلسطنيي الجدندة التي تجتاح 
نتحدنثو  عيها في زم  التنه الرسمي العربي، ولك  األحداث المشتعلة هذه األنام، جاءت لتؤكدها 

 م  جدند.
أول ما كشفته االيتفاضة هو أ  هياك شنئا واحدا نوّحد الفلسطنينن  جمنعا، داخل الوط  المحتل م  

شتات، وهو االشتباك مع االحتالل ومقاومته المستمرة. جاءت األحداث في بحره إلى يهره، وفي ال
ظل ايقسام كبنر زاد م  حدته اتفاق الفصائل الفلسطنينة على عقد االيتخابات التشرنعنة متبوعة 
بايتخابات الرئاسة، فقد قسمت هذه االيتخابات حركة فتح إلى نثالث قوائم، وفتحت جدال كبنرا في 

ة حماس، واألهم واألخطر م  ذلك أيها كايت م  المتوقع أ  تتسبب بايقسامات صفوف أيصار حرك
 كبنرة بعد إجرائها بغض اليظر ع  الفائزن  والخاسرن  فنها.

وسط هذا االيقسام القائم والمحتمل، وّحدت ايتفاضة القدس الفلسطنينن  جمنعا لسببن  رئنسنن : 
صائلنة فنها، بل هي معركة الفلسطنينن  ككل مع أولهما أيها معركة واضحة ال لبس فنها، وال ف

االحتالل، ونثاينهما أيها أعادت الصراع إلى مربعه الحقنقي والجذري األول بن  شعب محتل واحتالل 
غاصب، فنما كا  الصراع سابقا ملتبسا، نعطي صورة مخاتلة ع  صراع بن  كناين  )السلطة 

سج  كبنر اسمه "سلطة" تحت سقف أوسلو في الضفة  واالحتالل(، وأحنايا صراعا داخلنا على إدارة
 الغربنة وقطاع غزة، مع اختالف في التفاصنل بن  الوضع في الضفة والقطاع

نثايي ما كشفته االيتفاضة المجندة، هو أ  االحتالل لنس "إلها" متوجا في األرض، فهو لنس قادرا 
معادالت تفرض عبر االشتباك على فرض معادالته كما نشاء في األراضي المحتلة، بل إ  ال

نثميا اليتهاكاته وجرائمه، قدم تيازالت وتراجع ع   -برغم قوته الهائلة-والصراع، وكلما وجد االحتالل 
بعض االيتهاكات. ل  تحسم االيتفاضة الصراع يهائنا بسبب االختالل الرهنب في موازن  القوى، 

ى تسجنل بعض اليقاط في هذا الصراع ولكيها على أنة حال تعطي الشعب الفلسطنيي القدرة عل
 الطونل.

كشفت االيتفاضة أنضا أ  اليضال والفعل الفلسطنيي نوّحد الشعوب العربنة ولنس فقط الشعب 
-الفلسطنيي. نعطي اليضال الفلسطنيي للعرب صورة واضحة ع  الصراع ال لبس فنها، ونميحهم 

عهم على الوقوف خلف الشعب الفلسطنيي أمال بتحقنق أهداف وا   كايت صغنرة، ونجم -وهذا األهم
في معركة مع احتالل ال نمنثل أزمة فلسطنينة فقط، بل أزمة عربنة بامتناز، ونؤكد لهم أ  ادعاءات 
االحتالل ع  الرغبة بتسونات وبسالم مع العرب هي ادعاءات كاذبة، إذ إيه نرند استسالما عربنا 

 .-ر القواين  الدولنة الظالمة للفلسطنينن حتى بميظو -وفلسطنينا كامال، ال تسونات عادلة 
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أ  الشعوب العربنة  2011-2010أنثبتت النثورات الشعبنة العربنة التي ايطلقت موجتها األولى عام 
نتأنثر بعضها ببعض، وأ  حراكا شعبنا في أي دولة قادر على تحرنك آمال وتطلعات شعوب الدول 

ك  أ  نلهم الشعوب العربنة لمتابعة جوالت األخرى، ولنس منثل فلسطن  ويضاالت شعبها ما نم
جدندة م  يضاالتها لتحقنق ايتصارات، ولو جزئنة، في معركتها الطونلة ضد االستبداد واالستعمار 

 في آ  واحد.
كشفت ايتفاضة الفلسطنينن  في القدس ما كيا يؤكده دائما م  أ  محاوالت "كي الوعي" تجاه 

يضالي فلسطنيي، وأ  أوهام فرض التطبنع على الشعوب  فلسطن  وشعبها ستسقط عيد أول حراك
عبر اتفاقنات مدججة بدعانات إعالمنة رسمنة في اإلعالم الرسمي ومواقع التواصل االجتماعي على 
حد سواء، لنست سوى سراب سنكشف زنفه أول ميعطف في الصراع بن  الشعب الفلسطنيي 

 واالحتالل.
الل األنام الماضنة كلها "تتكلم فلسطنيي"، وظهرت لقد صارت وسائل التواصل االجتماعي خ

البوصلة الحقنقنة لشعوب الميطقة، عربا وأمازنغ وأكرادا، مسلمن  ومسنحنن ، وأحرارا م  كل بقاع 
األرض. غزت الفندنوهات القادمة م  القدس كل الفضاء األزرق، وعادت الروانة الحقنقنة غنر 

يقاش العام، وغابت الميشورات المدفوعة ع  "بنع الفلسطنينن  المدفوعة بجنوش إلكتروينة لتتسّند ال
ألرضهم" أو "فلسطن  لنست قضنتي"، لتحل مكايها في كل "ترنيدات" دول الميطقة العربنة "القدس 

 تيتفض".
باختصار، لنس هياك م  شيء نوحد الفلسطنينن  والعرب وأحرار العالم، ولنس م  شيء نكشف 

منا"، ولنس م  شيء نكشف حقنقة الصراع في الميطقة، منثل اليضال زنف "التطبنع المصيوع رس
الفلسطنيي، وقد كا  هذا دوما دور الشعب الفلسطنيي، وهكذا سنظل، حتى إعادة الحقوق كاملة غنر 

 ميقوصة ألصحاب األرض والحق!
 26/4/2021، 21موقع عربي 

 
 غزة والقدس: نحن أصحاب القرار .50

 فانز أبو شمالة د.
ة السبت لنس هنيًا على اإلسرائنلنن ، فقد سبق أ  رفض رئنس الوزراء اإلسرائنلي اختراق حرم

مياحنم بنغ  عقد أي لقاء في كامب دنفند مع الرئنس المصري أيور السادات، فقدسنة نوم السبت 
عيد النهود ال ُتخترق إال ألمر عسنر، وهذا ما تحقق نوم أمس، حن  عقدت القنادة اإلسرائنلنة 

في تل أبنب نوم السبت، لمياقشة التطورات المنداينة في محنط غزة، فاختراق السبت نؤكد  اجتماعها
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أ  القنادة اإلسرائنلنة قد أخذت تهدندات رجال غزة على محمل الجد، وهذا بحد ذاته يصر لغزة، 
ورسالة قوة إلى األهل في القدس، رسالة تقول: إ  غزة بسالحها ورجالها ومصنرها جاهزة لفداء 

لقدس، ومستعدة للتضحنة م  أجل المقدسات، وهذا مضمو  رسالة غزة التي أدركتها القنادة ا
اإلسرائنلنة، وهذا ما فرض على رئنس األركا  كوخافي تأجنل زنارته ألمرنكا، على الرغم م  أهمنة 

لمفاعل اليووي اإلسرائنلنة، فنما نتعلق با االستراتنجنةالزنارة، واالستعدادات المسبقة لمياقشة المصالح 
 اإلنرايي.

االيتصار للقدس قد ندخل الفرج إلى صدور المقدسنن ، ونشد م  أزرهم، ونعزز صمودهم، ال سنما 
أيهم استيجدوا بغزة، وهتفوا لها، فاستجابت لهم، ويادوا علنها باالسم، فلبت غزة اليداء، فأهل القدس 

 ضعفاء، وأهل رام هللا دو  يابلس عراة، دو  مقاومة غزة فقراء، وأهل غزة دو  يصرة أهل رام هللا
ويابلس بحاجة إلى القدس وأرنحا، وسلفنت تيتظر دعم بنت لحم، وبنت جاال تيافس الخلنل وحلحول 

 ودورا في التضحنة، والجمنع نيادي على الجلنل والمنثلث واليقب.
قدس، وال قدس دو  االيتصار الفلسطنيي للقدس هو االيتصار لمستقبل األجنال، فال فلسطن  دو  ال

رادتهم، وهم  المقدسن  الذن  نقومو  بواجبهم الدنيي والوطيي، وهم نتصدو  للمحتلن  بصدورهم وا 
نشعلو  شرارة االيتفاضة والمواجهة م  جدند، إيها القدس التي تعودت أ  تحرك االيتفاضات، وأ  

نومًا كايت يصرة للقدس،  51التي استمرت لمدة  2014تشعل القلوب إرادة، ونكفي للتذكنر أ  حرب 
وكايت استجابة لصرخة القدس، وال فخر لغزة في ذلك، وهي تشند بتضحنات أبيائها جسر العبور 

 إلى الكرامة والصمود.
غزة على خيدق المواجهة مع القدس، هذا عهُد غرفة العملنات المشتركة، عهٌد أاّل يخذل القدس، وال 

نهود، أولئك الذن  نحرضهم حقدهم على العرب والمسلمن ، يتركها وحندة بن  مخالب المتطرفن  ال
وراحوا نهتفو : الموت للعرب، ولم نهتف المتطرفو  النهود: الموت للمقدسنن ، وال الموت 
للفلسطنينن ، بل هتفوا: الموت للعرب، وفي ذلك رسالة إلى األمة العربنة واإلسالمنة، بأ  القدس 

أ  غزة حن  تقاتل بدمها، فإيها تصد الهجوم الصهنويي ع  تدافع ع  مستقبل األمة العربنة، و 
 مقدرات األمة التي بات الصهانية نطمعو  في تكسنر عظمها.

ستظل القدس قائدة المرحلة، وصاحبة الرسالة بأييا قادرو ، وأ  االيتخابات التشرنعنة نفرضها أهل 
نفرضو  إرادتهم على عدوهم، وال  القدس، وأيهم لنسوا بحاجة إلى الموافقة اإلسرائنلنة، فالرجال

نيتظرو  الرحمة م  عدوهم، وم  العار ترك العدو نقرر الموافقة أو الرفض إلجراء االيتخابات في 
القدس، ال سنما بعد أ  قرر أهل القدس أيهم قادرو  على إجراء االيتخابات التشرنعنة بطرنقتهم 

 الخاصة رغم أيف االحتالل.
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 25/4/2021فلسطين أون الين، 
 

 إسرائيل.. عين على الضفة وغزة وأخرى على إيران .51
 عاموس هرئنل
عادت مستوطيات غالف غزة إلى الحناة الروتنينة، وألغى الجنش اإلسرائنلي التوجنهات السابقة وأبلغ 
السكا  بأ  نمكيهم الخروج م  الميازل بدو  قنود. هذا القرار نبره  على رغبة الجنش في كبح 

ندة التي بدأت في القطاع اللنلة الماضنة، ونأتي هذا رغم أ  المستوطيات التي جولة القتال الجد
صاروخًا وقذنفة مدفعنة التي في الواقع لم تتسبب  36تلقت الهجوم األكنثر شدة ميذ سية وشهرن ، 

بإصابات، تركت خلفها ذعرًا كبنرًا. تم اعتراض ستة صوارنخ م  قبل القبة الحدندنة، وسقط البعض 
ي الطرف الفلسطنيي م  الجدار، وردت إسرائنل بهجمات جونة وبيار المدافع على أهداف ميها ف

 لحماس.
تقف حماس خلف إطالق اليار االستنثيائي يسبنًا على ميطقة الغالف، سواء فعلنًا أو ع  طرنق 
التجاهل. لم نعرف جهاز األم  حتى اآل  بشكل مؤكد م  مطلق الصوارنخ، لك  حماس في هذه 

ال تحاول االختباء. أصدر متحدنثو حماس بنايات هجومنة ربطت بن  إطالق اليار واألحداث  الحالة
األخنرة في القدس. ال نتم تيفنذ إطالق اليار هذا في القطاع دو  أ  تعطي حماس مصادقتها ولو 
بالصمت. إ  وتنرة الصوارنخ المتياسقة في اللنل وتقسنم مياطق مختلفة مع الحرص على التركنز 

 ى مياطق قرب الجدار، كلها تدل على وجود ند موجهة وميظمة.عل
نرتبط استمرار األحداث باألساس بما سنحدث في القدس. للمرة األولى ميذ أشهر كنثنرة نحدث في 
الجايب الفلسطنيي حدث عينف نجر خلفه ضجة نثايونة مهمة. وهذا له عالقة بالمكا  )القدس، 

قة الحرم(، والتوقنت )شهر رمضا (، وأحداث أخرى في حنث إ  بعض المواجهات قرنبة م  ميط
)األزمة السناسنة هيا، وااليتخابات التي ربما ستجرى أو ستؤجل هياك(. يجح ” المياطق”إسرائنل و

الفلسطنينو  في تبدند األمل داخل إسرائنل، وكأيه نمك  الحفاظ على ما نحدث في المياطق كساحة 
 هيا. نثايونة ال تؤنثر على جدول األعمال

، ”هجمات تنك توك“بدأت موجة العيف الحالنة مطلع شهر رمضا  في القدس حول أمرن  رئنسنن : 
أي العيف المونثق لشباب فلسطنينن  ضد نهود معظمهم م  األصولنن ، في المدنية، نثم تصمنم 

ضي، الشرطة على إخالء المسلمن  ع  الدرج في باب العامود في البلدة القدنمة. في األسبوع الما
ايزلق األمر إلى ردود ايتقامنة م  قبل النهود، وتبيى ذروتها أعضاء جمعنة الهافا النمنينة ضد 
فلسطنينن  في مركز المدنية وشرقي القدس لنل الخمنس. في وقت االضطرابات، برز المعنار 
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هود المزدوج الذي مارسته الشرطة في التعامل مع مخالفي القايو  العرب والنهود، حنث حظي الن
بمعاملة متسامحة أكنثر. نواصل قائد لواء القدس الجدند بشكل مباشر سلوك سلفه في الوظنفة، في 
حن  تم توضنح مقاربة المستوى المسؤول جندًا عيدما حرص وزنر األم  الداخلي، أمنر أوحايا، 

 على أ  ندن  أمس العيف الفلسطنيي وتجاهل عيف النهود.
فقد عمل رئنس الحكومة يتيناهو على شرعية كهاينن  في جولة نثم تطورات سناسنة في الخلفنة، 

االيتخابات األخنرة، وضمهم إلى قائمة الصهنوينة الدنينة، واالهتمام بفوزهم الكبنر. ومع وجود ممنثل 
لهم في الكينست، لنس غرنبًا أ  بيتسي غوفشتان  وزعرايه نشعرو  بأ  الدولة معهم لنقوموا بأعمال 

فرض غوفشتان  وشركاؤه الرعب على الفلسطنينن  في السابق. ولك  خطوات الشغب في القدس. 
يتيناهو أعطتهم الشرعنة للمرة األولى للعب في الساحة السناسنة، منثلما بث عياق الرئنس ترامب 

 الدافعنة لدى الجمهور الذي اقتحم تلة الكابنتول في كايو  النثايي الماضي.
اء فورًا بعد اتضاح فشل جهود يتيناهو في تشكنل ائتالف نستيد تسخن  األجواء بن  النهود والعرب ج
، الحركة اإلسالمنة، م  جهة أخرى. إذا استمر العيف في ”راعم“إلى أتباع كهايا م  جهة، وأعضاء 

القدس وغزة سنصعب على الكتلة المعارضة ليتيناهو تشكنل حكومة مع أعضاء الكينست العرب 
 تركة.أعضاء القائمة المش –اآلخرن  

أما في الجايب اآلخر، فقبل شهر على ايتخابات البرلما ، سنوفر العيف في القدس فرصة لحماس 
الستعراض عضالتها في غزة، وتتخذ خط عينف ضد إسرائنل مرة أخرى. في الوقت يفسه، إذا 
استمر االحتكاك، قد تحقق حماس طموحاتها القدنمة، العودة إلى إشعال المواجهات العينفة في 

لضفة، في المياطق التي تحت سنطرة السلطة الفلسطنينة. وستزداد رغبة حماس في إشعال اليار إذا ا
تحققت مخاوفها بأ  نتراجع الرئنس الفلسطنيي، محمود عباس، ونلغي االيتخابات، بعد أ  أدرك 

 متأخرًا بفوز حماس فنها.
توتر في القدس والضفة وقطاع غزة، بقنت م  بن  كل هذه األسباب احتمالنة عالنة يسبنًا لمواصلة ال

في األسابنع المتبقنة م  شهر رمضا . العرب في إسرائنل نحافظو  اآل  على هدوء يسبي، لك  إذا 
وقعت حادنثة على خلفنة دنينة في الحرم، فسنخرجهم ذلك إلى الشوارع. رئنس األركا ، افنف 

 للنلة بسبب التصعند.كوخافي، قرر إلغاء سفره إلى واشيط  الذي خطط له في هذه ا
 في إيران أيضًا الوضع غير هادئ

في هذه األنثياء ادعت أمس وسائل إعالم إنراينة بأ  إطالق الصاروخ السوري الذي سقط في 
الخمنس في اليقب، في ميطقة دنمويا، لم نيبع م  خطأ، بل كا  رسالة موجهة إلسرائنل. فقد تم 

باتجاه طائرات لسالح الجو ” 5اس.آي“السوفننتي القدنم إطالق الصاروخ المضاد للطائرات م  اليوع 
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أنثياء هجوم جوي في ميطقة دمشق. وادعى الجنش أ  الصاروخ أخطأ الطائرات وواصل تحركه 
 لنسقط في اليقب، بعد فشل محاولة اعتراضه.

حسب وردت وسائل اإلعالم اإلنراينة بشكل متأخر على الحادنثة، ولكيها اآل  تيشر روانتها الخاصة. 
أقوالها، أطلق الصاروخ على ميطقة الجيوب بشكل متعمد لنقول إلسرائنل بأ  مياطق حساسة باليسبة 

 ”.ال حاجة إلى خلق كارنثة“لها )المفاعل اليووي( مكشوفة، لكيه لم نصب الهدف أليه 
مقابل تضارب الروانات، تتضح صورة حادنثة أخرى وقعت في هذا األسبوع، فقد يشر سكا  م  

لبالد فنلم فندنو قصنرًا ع  الحادنثة التي وقعت في ميشأة أمينة في ميطقة الرملة. ورغم إيكار مركز ا
جهاز األم ، إال أيه ادعاءات ظهرت تقول إ  األمر نتعلق بايفجار وقع يتنجة خلل كبنر أنثياء 

 تجربة اإلطالق.
ر، بترجنح كبنر، أ  األمر ولك  خبنرًا يوونًا أمرنكنًا هو جنفري لونس، كتب بأ  تحلنل الفنلم نظه

نتعلق باللحظات األخنرة لتجربة محرك صاروخ، وأ  اليار التي تم تونثنقها ال تدل على ايفجار، بل 
على عملنة عادنة. نبدو تقدنر لونس تفسنرًا معقواًل. هياك ما نكفي م  األحداث الصعبة بن  إسرائنل 

نرا  دو  االيجرار إلى المؤامرات.  وا 
 25/4/2021هآرتس 
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