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 مركز الزيتونة ينعى المناضل والباحث األستاذ أحمد خليفة

 عااز وجااه وقاادرمي ينعااز مرةااز الزيتونااة ل دراسااا  ببااالا الحاازن وا ساازي وبمزيااد ماان الر ااا ب  ااال ه
 الباحث ا ستاذ أحمد خ يفة واالستشارا :

 29وقاااد رحاااه بعاااد مسااايرط حاف اااة بالعطاااال ع اااز المساااتوم الع ماااي ةماااا الن ااااليي ياااوم أماااس الخمااايس 
شااااارس ا ساااتاذ أحمااااد خ يفاااة فااااي تفسااايس ال ساااام العباااري فااااي مرةاااز ا بحاااااث  .2021نيساااانب أبرياااه 

لينت اااه بعاااد ذلاااس  لاااز متسساااة الدراساااا  الف ساااطينية ويشاااارس فاااي   ااادار ف ااا ية  مج اااة  الف ساااطيني
الدراسااا  الف سااطينية  ال ااادرط عنناااي وتنوعاا  بعاادوا  سااناماتل وعطالاتاالي فاافل   العديااد ماان الةتاا  

 المتخ  ة في الشتون اإلسرائي يةي وحرر العشرا  من ةت  المتسسة.
ونة منذ تفسيسلي وةان رحمل ه باحثاا  متعاوناا  مال المرةازي حياث وقد واة  الراحه مسيرط مرةز الزيت

وشارس في ندواتل ومتتمراتلي وساوم في بعض أبحاثال واص اداراتلي وةاان أحاد المستشاارين ا ساسايين 
 ل ت رير االستراتيجي الف سطيني الذي ي درم المرةز.

الف ساااطينية عموماااا  وباااا خ  مااان  يت ااادم مرةاااز الزيتوناااة مااان أو ااال وأحبابااال ومااان السااااحة ا ةاديمياااة
الزمالل في متسسة الدراساا  الف ساطينية بافحرل التعاازيي ساائال  ه سابحانل وتعاالز أن يتوم ادم بواسال 

 رحمتلي ويسةنل فسيح جناتل.
نا  ليل راجعون نا هلل واص  واص

 30/4/2021بيروت، 
 

 لقدسإلى حين الموافقة على إجرا ها في ااالنتخابات  يقرر تأجيلعباس  .1
 الس طة أع ن رئيسي من رام هي عن ةفاح زبون: 30/4/2021، الشرق األوسط، لندنذةر  
محمود عباس أنل لن يذو   لز انتخابا  من دون  جرائنا في ال دسي لةنل أةد استعدادم  ةالف سطيني

باس في وأ ا  ع. لع دوا فور سماح  سرائيه ل م دسيين بالمشارةة فينا ترشحا  وت ويتا  ودعاية.
و  تنا رسالة من «: »حماس»مستنه ج سة ل  يادط الف سطينية ُدعي   لينا الف ائه وقاطعتنا حرةة 

 سرائيه اليوم وأميرةا ودوه عربية أي ا ي مفادوا )ع ز لسان  سرائيه( أننا ال نستطيل منحةم جوابا  
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حا  أي ا  من االتحاد وأةد أنل ت  ز ردا  وا  «.بشفن ال دس  نل ليس لدينا حةومة لت رر ذلس
 ذا جال رد من اسرائيه »االوروبي بمنل  سرائيه  جرال االنتخابا  في ال دس. لةنل شدد ع ز أنل 

 «.بفننا ستسمح بإجرال االنتخابا  في ال دسي فسنجرينا بعد أسبوع. نحن ال نت ةف
اع ال يادط ةي  أفش   ي في بداية اجتمعباس ي من رام ه: ةش 30/4/2021األيام، رام هللا،  ون   

حةومة  سرائيه  جرال االنتخابا ي مشيرا   لز أن وناس رسائه و    من  سرائيه بفننم ال 
يستطيعون  عطال جوا  )بشفن  جرال االنتخابا  في ال دس( لعدم وجود حةومة  سرائي ية تتخذ قرارا  

االنتخابا  في مدينة ال دسي وقاه:  ن س طا  االحتاله امتنع  عن الرد بشفن  جرال  بنذا الشفن.
رسالة من  سرائيه تتةد االمتناع  ]أمس[وأ ا :  و  تنا اليوم بذريعة  عدم وجود حةومة  سرائي ية .

عن الرد بشفن سماحنا بإجرال االنتخابا  في ال دسي بسب  عدم تشةيه حةومة  سرائي ية ي وشدد 
برتل  ةالما  فارغا  ي وأ ا   ا عذار ع ز أن ال يادط الف سطينية رف   الرد اإلسرائي ي واعت

وأو ح عب اس: أن  سرائيه ن    رسالتنا عبر الواليا   اإلسرائي ية لن تنط ي ع ينا وغير م بولة .
 أريد عمه انتخابا  في ال دس وليس : جتماعاال المتحدط ا ميرةية وأطرا  أوروبيةي وأ ا  خاله

 و ديس وغيروا في محيط ال دس .في السفارا  الموجودط في المدينة أو في أب
ي في عباسقاه ي من رام ه: 29/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأ اف  

ي الموق  بشفن ]أمس[البيان الختامي ال ادر عن االجتماعي تدارس  ال يادط الف سطينية اليوم
جميل أرا ي دولة ف سطيني وفي الم دمة  االنتخابا  الف سطينية التشريعيةي التي التزمنا بع دوا في

وأ ا : أةدنا أن  جرال االنتخابا  يج  أن  مننا مدينة ال دس الشرقيةي عا مة دولة ف سطين.
 يشمه ةه ا را ي الف سطينية بما فينا ال دسي ترشيحا  وت ويتا  ودعاية انتخابية.

دولة االحتاله بع دوا في ال دسي ولةن  وتابل: بذلنا جنودا  ةبيرط  مل المجتمل الدولي من أجه  لزام
وذم المساعي قوب   بالرفض حتز اآلني وأمام وذا الو ل ال ع ي قررنا تفجيه موعد  جرال 
االنتخابا  التشريعية لحين  مان مشارةة ال دس وأو نا في وذم االنتخابا ي فال تنازه عن ال دس 

 م راطي.وال تنازه عن حق شعبنا في ال دس في ممارسة ح ل الدي
ي في البيان الختاميي المجتمل الدولي باالستمرار في ال وط ع ز  سرائيه لوق  عباسوطال  

ممارستنا العدوانية وة  يدوا عن ح وقنا الوطنية المشروعة وو ل حٍد لتن ه  سرائيه من 
ةد موا  ة وأ الموقعة بما فينا حق أو نا في ال دس بالمشارةة في االنتخابا . باالتفاقا التزاماتنا 

ننال االن سام وتح يق الم الحة وموا  ة الم اومة الشعبية  العمه ع ز تعزيز الوحدط الوطنية واص
الس ميةي وتشةيه حةومة وحدط وطنية ت تزم بال رارا  الدوليةي وةذلس العمه ع ز تعزيز منظمة 

 التحرير الف سطينية ومتسساتناي وتعزيز عالقاتنا العربية والدولية.   
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 االنتخابات تعلن إيقاف العملية االنتخابيةلجنة  .2
قال  لجنة االنتخابا  المرةزيةي في بيان لناي فجر اليوم الجمعةي  تنفيذا  ل رار ال يادط : رام ه

الف سطينية في االجتماع الذي ُع د مسال أمس برئاسة الرئيس محمود عباس في رام ه بتفجيه 
 ي ا  العم ية االنتخابية ابتدال من  باح اليوم الجمعةي حيث  االنتخابا  العامةي ُتع ن ال جنة عن

ةان من الم رر نشر الةش  الننائي ل  وائم والمرشحيني بالتزامن مل أوه أيام الدعاية االنتخابية 
 ل  وائم المترشحة لالنتخابا  التشريعية .

 29/4/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 تأجيل االنتخابات ا": لن نمنح الغطاء لقرار"القدس موعدن .3
قاه الناطق باسم قائمة ال دس موعدنا محمد  بحةي الخميسي  ن قائمتل لن تشارس في : رام ه

وشدد  االجتماع الذي سيع د في رام هي ال ي ةي ولن تمنح الوطال ل رار تفجيه االنتخابا  التشريعية.
اللتزام بمخرجا  حوارا  الف ائه في ال اورط وبيرو   بحة في ت ريح مةتو ي ع ز  رورط ا

سطنبوهي والمواعيد التي أقر  في وذم الحوارا .  واص
 لح ور الحواري بعد أ در  بيان ا حوه عدمي ت  ينا الدعوط. طدعو وأو ح  بحةي أن الحرةة ت    

 وأشار  بحةي  لز وجود جبنة ف ائ ية راف ة لفةرط التفجيه.
 29/4/2021، قدس برس

 
 هل يعيد قرار عباس تأجيل االنتخابات الحياة لا "االنقسام الفلسطيني؟": خبراء .4

ع ز  فحتل في موقل فيسبوس ةت  الناشط الح وقي الف سطيني فتاد الخفش  ةان  االنتخابا  
مخرجا إلننال االن سام وتم ترحيه جميل م فاتل العال ة بعدواي واليوم ألوي  وب ي االن سام مل مئا  

وول د التفجيه المتوقل  حباطا في الشارع الف سطيني وتخوفا من تداعيا   فا  العال ةي فما الحه؟ .الم 
 سياسية وأمنية جديدطي خشية ظنور أي حراس احتجاجي.

 تعّمق االنقسام
بدورمي اعتبر واني الم ري المرشح في قائمة   الحرية  المدعومة من ال ياديين في حرةة فتح مروان 

نا ر ال دوط أن أةبر تداعيا  التفجيه تمث   فورا في عدم ح ور حرةتي حماس البرغوثي و 
والجناد اإلسالمي االجتماع الذي قرر م ير االنتخابا ي مما يعني أن الف سطينيين أمام مرح ة 

  لز جان  ذلسي ي وه الم ري ل جزيرط ن   الس طة ستواجل اآلن فراغا جديدط من تعم ق االن سام.
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قد يتدي  لز توو ه في ممارساتنا السياسية وا منية وخا ة  ذا حاول   ت فية  في شرعيتناي
 الحسا  مل من انشق من  فوفنا وترشح في معار تنا .

 تراجع صورة السلطة
من جانبلي دعا حسن خريشة الذي تزعم قائمة  وطن  ل مست  يني لمواجنة آثار تفجيه االنتخابا  

ي حتز  جرال 2018لذي ح ل الرئيس محمود عباس نناية عام بإعادط تن ي  المج س التشريعي ا
وتوقل خريشة في حديث ل جزيرط  انتخابا  جديدطي ةي ال ي ل الف سطينيون في فراغ تشريعي دائم.

ن ي تراجعا حادط ل ورط الس طة وع ز رأسنا الرئيس عباس أمام الجمنور الف سطينيي  لز جان  
طة أداط بيد االحتاله اإلسرائي ي ي ووذا قد يفتح البا  أمام تعزيز المفنوم المتداوه بفن  الس 

 احتجاجا  شعبية ع ز سياسا  الس طة.
 ال نية صادقة

أما المتحدث باسم حرةة حماس في ال فة الوربية و في قبناي ف اه ل جزيرط ن ي  ن الس طة 
لعامين ل ف ائه اتخذ  قرارا م يريا في ق ية حساسة ةان يج  مناقشتنا ع ز مستوم ا منال ا

واعتبر ال يادي في حماس تفجيه االنتخابا   والبحث في آليا  لالنتخا  في ال دس والتوافق ع ينا.
انعةاسا  لويا  النوايا ال ادقة تجام الشراةة السياسية بين فتح وحماس ي مشددا ع ز أن تشةيه 

 سطينيون من ممارسة حةومة وحدط وطنيةي ةما دعا عباسي سيةون فارغا في حاه لم يتمةن الف
 ح نم في االنتخا . وقاه  ن  المسفلة ليس  جوائز تر ية وتوزيل وزارا  ع ز الف ائه .

 إلغاء ال تأجيل
وفي ظه وذم ا جوالي يذو  المح ه ال انوني والسياسي ماجد العاروري  لز اعتبار ما حدث   لوال 

ع ز االنتخابا  في ال دس أمر متوقلي  وي وه  ن عدم مواف ة االحتاله لالنتخابا  وليس تفجيال .
وأو ح  خا ة في ظه سياسا  التنويد وتفريونا من سةاننا ا   يين و اعتباروا عا متل ا بدية .

 العاروري ل جزيرط ن  أن  سرائيه لن تعطي رخ ة باالنتخابا  في ال دس ال اآلن وال مست بال.
النتخابا  الذي يج  أن يسند بإعالن لجنة وقانونياي شةس العاروري في دستورية قرار تفجيه ا

 االنتخابا  المرةزية تعذ ر  جراتوا في موقل ما أو لسب  ما. 
وقاه  ن اإلعالن بنذا الشةه يعني أن الف سطينيين يعيشون في نظام غير ديم راطي  يمارس لعبة 

 الب ال في الس طة .
 30/4/2021، الجزيرة نت، الدوحة
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 خابات دون القدس اعتراف بإجراءات الضم وقرارات ترمب السابقةمجدالني: الذهاب لالنت .5
قاه ع و ال جنة التنفيذية لمنظمة التحرير الف سطينية أحمد مجدالنيي في حديث إلذاعة : رام ه

  و  ف سطين ي  رغم ال رورط والحاجة الماسة إلجرال االنتخابا  في ةامه االرا ي الف سطينية 
عتبار أن ذلس مدخه إلننال االن سام وتح يق الم الحة والشراةة السياسية بما فينا ال دسي ع ز ا 

وتجديد بنية النظام السياسيي  ال أنل ال يمةن م اي ة ةه وذم ا مور بالتخ ي عن ال دس بعدم 
مشارةتنا في االنتخابا . وشدد مجدالني ع ز أن الذوا  لالنتخابا  من دون ال دس اعترا  

 .ائي ية وقرارا  االدارط ا مريةية الساب ة واعترا  بنتائج وذم ال ف ةبإجرالا  ال م االسر 
 29/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أبو يوسف: مداخالت اجتماع القيادة أكدت خطورة الذهاب لالنتخابات دون القدس .6

نة التحرير الف سطينية وا ه ابو قاه ع و ال جنة التنفيذية لمنظمة التحريري أمين عام جب: رام ه
يوس  اليوم الجمعةي   ن ةافة المداخال  التي جر  في اجتماع ال يادط لمناقشة قرار تفجيه 

وأ ا  أبو يوس  في ت ريحا  إلذاعة  االنتخابا  أةد  خطورط الذوا  لالنتخابا  دون ال دس .
يه تريد فرض وقائل ع ز ا رض من  و  ف سطيني  ن ال يادط وةافة الف ائه تدرس تماما أن  سرائ

ن ةافة مةونا  العمه الوطني قال  ال لةه وذم  خاله منعنا  جرال انتخابا  في ال دسي واص
 السياسا  وال دس ستب ز عا مة دولة ف سطين وال انتخابا  دون ال دس. 

 29/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ات يمثل انقالبًا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنيةحماس: قرار تعطيل االنتخاب .7
أةد  حرةة  حماس ي أن قرار الس طة الف سطينية تعطيه االنتخابا ي  يمثه ان البا  ع ز مسار : غزط

الشراةة والتواف ا  الوطنية ي محم ةي  حرةة فتح والس طة المستولية الةام ة عن وذا ال رار 
ي بيان  حفيي الخميسي  ت  ينا ببالا ا س  قرار حرةة فتح والس طة وقال  الحرةة ف وتداعياتل .

الف سطينيةي ممث ة برئيسنا السيد محمود عباس تعطيه االنتخابا  الف سطينية ي مشددط:  ال يجوز 
وأةد  الحرةة أن  شعبنا  رون الحالة الوطنية ة نا واإلجماع الشعبي والوطني  جندط ف يه بعينل .

قدرتل ع ز فرض  رادتل ع ز المحتهي ووو قادر ع ز فرض  جرال االنتخابا   في ال دس أثب 
وأ اف :  ل د قاطع  حرةة حماس وذا  أبريه . 28ةذلسي ةما أو حنا في بياننا ال ادر ا ربعال 

االجتماعي  ننا ةان  تع م مسب ا  أن حرةة فتح والس طة ذاوبة  لز تعطيه االنتخابا ي لحسابا  
 ة لنا بمو وع ال دس .أخرم ال عالق
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وتابع :  أو حنا أمس ل يادط حرةة فتح خاله ات اه رسميي أننا جاوزون ل مشارةة في اجتماع 
اليومي  ذا ةان مخ  ا  لمناقشة سبه وآليا  فرض االنتخابا  في ال دس رغما  عن االحتالهي ووو 

ا  لشعبنا الذي سجه لالنتخابا  وأو ح :  ف ررنا الم اطعة احترام ا مر الذي لم نت ق جوابا  عنل .
بوالبيتل العظمز وبشةه ال مثيه لل وغير مسبوقي وةذلس احتراما  آلال  المرشحين والمرشحا  من 
أبنال شعبنا التواقين لممارسة ح وقنم السياسية وتمثيه شعبنم والدفاع عنلي وةي ال تةون مشارةتنا 

وأشار  الحرةة  لز أن  شادط رئيس  ا طويال .غطال  لنذا التالع  في استح اق وطني انتظرم شعبن
الس طة عباس بنبة ال دس دفاعا عن ساحة با  العامود التي فر    رادط الم دسيين  د المحته 
 ةان  ت ت ي وتست زم البنال ع يناي واصعالن تحدي االحتاله عبر تنظيم االنتخابا  في ال دس دون 

  ذن مسبق من االحتاله وليس العةس .
الحرةة عن  استنجاننا الشديد لما ورد في الة مة الختامية لرئيس الس طة من ادعالا  باط ة وعبر  

 ال أساس لنا من ال حةي بحق حرةة حماس ي وفق البيان.
ودع   الف ائه الف سطينية وال وم السياسية والمدنية  لز التداعي وطنيا  لو ل خارطة طريق وطنية 

الوطنية ع ز أسس س يمة و  بةي ت من  نجاز اإل الح  تنني حالة التفردي وتح ق الوحدط
السياسي الشامهي وتوجيل ةه الجنود نحو م اومة االحتاله واالشتباس معل ع ز ةه ا  عدط وفي 

 ةه الساحا  .
 30/4/2021، موقع حركة حماس

  
نتخابات اال حول  االحتاللالجبهة الشعبية ترفض قرار تأجيل االنتخابات: ال يجب االرتهان بقرار  .8

 بالقدس 
جدد  الجبنة الشعبية لتحرير ف سطين موقفنا الرافض لتفجيه االنتخابا  والذي عبر  عنل خاله 
اجتماع ال يادطي والتمسس باالتفاقيا  إلجرائناي خا ة  بعد أن فتح  آماال  لدم الشع  الف سطيني 

مةانية التويير الديم راطيي واصعادط بنال الم  تسسا  الوطنية وف  ا لإلرادط الوطنية.في  ننال االن سام واص
وقال  الجبنة في بيان لنا  ننا تسعز بةه السبه من أجه العدوه عن قرار تفجيه االنتخابا  من 

 خاله أوسل ا طفا  وطني وشعبي يفرض ع ز ال يادط تنفيذ وذا االستح اق الوطني.
الف سطينيي وع ز وذم ال اعدط ورأ  الجبنة أن االنتخابا  وي  حدم آليا  ت رير الم ير ل شع  

دع   لز أن تةون وسي ة اشتباس مل االحتالهي وأن تستند  في مح  تنا تخ ي  الشع  
ومتسسا  الس طة من االتفاقيا  الموق عة معلي ومن ال يود السياسية واالقت ادية وا منية التي 

 ترتب  ع ينا.
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أال  ترون قراروا بشفن االنتخابا  بمواف ة وقال :  وبنذا المفنومي ةان ع ز ال يادط الف سطينية 
االحتاله إلجرائنا في مدينة ال دسي به أن تسعز لفر نا ةشةٍه من أشةاه  دارط االشتباس حوه 

 عروبتناي فاالنتخابا  في ال دس أو في أي مةان في ف سطين ال يحتاج إلذٍن  سرائي ي .
فجيه تتط   من الجميل معالجة وطنية مستولةي واعتبر  أن  التداعيا  الس بية  المتوقعة ل رار الت

خا ة وأنل يوق  عم ية الم الحة وجنود  ننال االن سام ويفتح ع ز تعميق ا زمة الداخ ية أةثر 
ففةثري والتي أننة  وتُننس المجتمل الف سطينيي وتشةه بالنسبة لالحتاله البيئة ا مثه الستةماه 

 ه ع ز ت فية ح وق شعبناي ةما جال في ن  البيان.مشروعل االستعماري االستيطانيي والعم
 30/4/2021القدس، القدس، 

 
 عباس "عزل"مشروع جبهة موّسعة لا": األخبار" .9

لم يتفخ ر رئيس الس طة الف سطينيةي محمود عباسي في  عالنل المتوق ل تفجيه  :غزط -رج  المدوون
ي ع ز «فتح»ار الف ائه ةافةي عدا االنتخابا  التشريعية بين الت ريح والت ميحي ع ز رغم   ر 

ل. جال ذلس خاله اجتماع   جرائناي وع ز رغم التمن ي ا وروبي أي ا  بتفجيه  عالن وذا التوج 
مسال أمسي والذي غاب  عنل الف ائه الةبرم ب فتنا ُتمث ه « ال جنة التنفيذية لمنظ مة التحرير»

« الجناد اإلسالمي»و« حماس»ةامن الشع  بحس  استطالعا  االنتخابا ي  %70أةثر من 
 والمست   ين.« فتح»وجناَحين من « الجبنة الشعبية»و

وتزامنا  مل حالة اإلحباط التي ساد  أوساط الف ائهي ورف ا  ل تبرير الذي ساقل عباسي رأ  
ا وساط المعني ة أن ما تة  م بل تنر   من االستح اقي ورون ل  رار الف سطيني الوطني بمواف ة 

جعه االنتخابا  »ي داعية  ي ام  لز «خطيئة جديدط بحق الشع  الف سطيني»الهي ووو ما يمثه االحت
حرةة المبادرط »ةما دعا ا مين العام لا«. في ال دس تحد يا  لالحتاله ويوما  وطنيا  لمواجنتل فينا

ي «نتخابيةحق الفيتو إللوال العم ية اال»ي م طفز البرغوثيي  لز عدم  عطال االحتاله «الوطنية
ي خ ر حبي ي أن تفجيه االنتخابا  وو نتيجة خو  «الجناد اإلسالمي»فيما رأم ال يادي في 

 «. عود ف ائه الم اومة التي ترفض مشروع أوس و»رئيس الس طة من 
يس   حق »وسريعا ي خرج  عدط تظاورا  في غزط ورام ه رف ا  ل تفجيهي مل اتنام عباس بفنل 

ي وبفن السب  ل تفجيه وو خوفل من الخسارط. وقبه  عالن «اختيار قيادتل الشع  الف سطيني في
التيار اإل الحي في »بدعوط من « لجنة االنتخابا  الف سطينية»عباسي تظاور مئا  الوزيين أمام 

الذي ي ودم محمد دحالني فيما اتنم ال يادي في وذا التياري عبد الحةيم عوضي عباسي بفنل « فتح



 
 
 
 

 

 11 ص             5524 العدد:             4/30/2021الخميس  التاريخ: 

 

                                    

ط السياسية ل  وائم والمنافسين لل أةثر مما يفة ر في تثبي  ح وق الشع  الف سطيني بالمةيد»يعمه 
 «.في االنتخابا ي سوال في ال دس أو غيروا

عن سيناريوا  تعمه ع ينا الحرةة حاليا  لمواجنة قرار « حماس»من جنتناي ةشف  م ادر في 
عدم  عطال شرعية ل رار عباسي ي يل » عباس تفجيه االنتخابا  وروننا باالحتالهي مبي نة  أن أولنا

عة تةون ممث ِّ ة لوالبية أبنال الشع   الت عيد في ال دس وال فة وغزطي ثم  تشةيه جبنة ف سطينية موس 
ي مشير الم ريي أن «حماس»ةذلسي أةد ال يادي في «. الراف ين ل رارم من أجه ال وط ع يل

ةانية سح  ةه  التواف ا  التي جر  في وذم عزه عباس وطنيا ي ووي تدرس  م»الحرةة ذاوبة  لز 
خ اع وذا الفريق لإلرادط الوطنية الجامعة بفال  يةون وناس استفراد بال رار ي مشيرا   لز «المسفلةي واص

 «.ال انون الف سطيني لم يخو ه أي  شخ  أو جنة االستفراد بتفجيه االنتخابا »أن 
 30/4/2021، األخبار، بيروت

 
 بات في القدس معركتنا القادمةالبردويل: االنتخا .10

قاه  الح البردويهي ع و المةت  السياسي لحرةة حماس  ن ال دس المحت ة وي جوور ال راع 
وأ ا  البردويه خاله م اب ة مل برنامج  ”.ال يجوز  برام أي  ف ة ع ز ظنر ال دس”مل  سرائيه و

ال دس أمر محسومي فني عم ية اشتباس انتخابا  “ي ا ربعالي ع ز قناط الجزيرط مباشر أن ”المسائية“
الةيان اإلسرائي ي ال “وقاه  ن  ”.بين الح وق الشرعية ل ف سطينيين في مواجنة التعن  اإلسرائي ي

 ”.يمةنل أن يسمح لنا بممارسة ح وقنا الشرعية ومن ونا وج  رفل سالح الم اومة الشعبية والس مية
اإلجماع ع ز فرض اإلرادط “يا ل م اومة ي وم ع ز وشدد البردويه ع ز أن لدم حماس برنامجا وطن

ي متةدا أن الحرةة ال ”ومن ين م  لز وذا البرنامج فنو في تحال   مني مل الحرةة  الف سطينية
ال نريد الدخوه في أي اشتباس ال “وقاه:  تريد العودط  لز ال راع السياسي بين الف ائه الف سطينية.

 ”.ةة فتحي ف راعنا مل المحتهمل الرئيس محمود عباس وال مل حر 
 29/4/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 فتح في القدس القديمة: نحيي الموقف الشجاع الذي اتخذته القيادة بتأجيل االنتخابات .11

حي  حرةة فتح في الب دط ال ديمة في ال دس الرئيس محمود عباس وال يادط وةافة الف ائه : رام ه
 ذ بتفجيه االنتخابا  التشريعية لحين  مان  جرائنا في ال دس.ع ز الموق  الشجاع الذي اُتخ
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وقاه أمين سر حرةة فتح في الب دط ال ديمة في ال دس نا ر قوس في حديث ل و  ف سطيني 
 نحيي وذا الموق  الشجاع أمام النجمة التي تمارسنا حةومة االحتاله من أجه  لوال ترشيح 

 وانتخابا  أوالي ال دس .
 30/4/2021، ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنبا

 
 األقاليم الشمالية لحركة فتح تؤكد التفافها خلف قرارات القيادة والر يس .12

أع ن  ةافة ا قاليم الشمالية لحرةة فتح  نل ال يمةن العبور  لز االنتخابا  دون ال دسي وال : رام ه
ةما أةد  وقو  الحرةة خ    الداخ ية. يمةن ال فز عن مو وع ال دس وجع ل مو وعا ل مناةفة

قرار ال يادط الف سطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بانتزاع ح نا لمشارةة ال دس في االنتخابا  
التشريعيةي وتحميه دولة االحتاله المستولية الةام ة عن تداعيا  قرار المنل والم ادرط وةافة 

   ال دس.االجرالا  ال معية وفرض ا مر الواقل بما يخ
 29/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لدى شعبنا العظيم قيادة هزيلة لألسف ال تمثله: الرقب .13

 ن  الشع   يحم اد الرق  في ت ريحا  ل ناط  ا ق ز  الت فزيونية حماس قاه ال يادي في حرةة
عةس قوتل وعظمتلي عب اس غير معني الف سطيني العظيم لديل لألس  قيادط وزي ةي ال تمث  ل وال ت

 باالنتخابا  الف سطينية .
 29/4/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 حماس تستنكر تبني البرلمان األوروبي قرارًا يدين "األونروا" على خلفية المناهج المدرسية .14

ز خ فية استنةر حرةة  حماس ي تبني البرلمان ا وروبي با مسي قرارا  يدين وةالة  ا ونروا ي ع 
وقال  الحرةة في بياني الخميس:   ن وذا ال رار يفتي تح   وط ال وبيا   المناوج المدرسية.

ال نيونية وتحري نا المستمر ع ز الشع  الف سطيني ومشروعل الوطنيي رغم أن االحتاله 
ال نيوني ووجودم ع ز أر نا وو أبرز مظاور التحريضي وجرائمل وي السب  ا ساس لةه 

لعن  في ف سطين وحولنا . وأةد  الحرةة ع ز أن  ا ونروا ي وبنال  ع ز التة ي  الممنوح مظاور ا
لنا من ا مم المتحدط ونظام عم نا الذي ي زمنا بالتعاون مل المتسسا  ال ائمة ع ز التع يم في أقاليم 

يارم التي وجر عم ناي من أوم واجباتنا الحفاظ ع ز الوجود الف سطيني ووويتل  لز حين عودتل  لز د
وطالب   حماس ي البرلمان ا وروبي بمراجعة قرارمي وعدم االعتماد ع ز الرواية  مننا بال وط.
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ال نيونية في تحديد موقفل من ال راعي به ومراقبة مناوج التع يم واإلعالم اإلسرائي يي وةش  
 ح ي ة العن رية والتطر  التي تروجنا وذم المتسسا  وبوطال رسمي.

 29/4/2021، قدس برس
 

 هي ة البث اإلسرا يلية: تقدم ملموس في مفاوضات تشكيل حكومة بديلة .15
ا جرم  حرازم في  -)د   أ( -ته أبي   أفاد  ويئة البث اإلسرائي ية الرسمية أن ت دم ا م موس 

 االت اال  بين ا حزا  اإلسرائي ية لتشةيه حةومة تةون بدي ة لحةومة بنيامين نتنياوو الحالية.
 ح  ويئة البث اإلسرائي يي الخميسي أن وذا التويير تح ق في أع ا  ال  ال الذي جرم أمس وأو 

 ا ربعالي بين رئيس حز   يمينا  نفتالي بين  ورئيس  ال ائمة العربية الموحدط  من ور عباس.
ال ائمة ةما الت ز رئيس ةت ة  وناس مست به  يائير البيد بالنائبين أحمد الطيبي وأسامة السعدي من  

العربية ل تويير . وقال  م ادر في الحز  العربي  ننما يميالن  لز التو ية بفن يحاه ةتا  
 التة ي   لز البيد.

 وةان م در م ر  من نتنياوو قاه  ن  مةانية نجاحل في تشةيه الحةومة شبل معدومة.
 29/4/2021القدس، القدس، 

 
 ا أن تصل إليها: إيران ليست محصنة وطا راتنا يمكنه"إسرا يل" .16

ته أبي :  ع د وزير المخابرا  اإلسرائي ي  ي ي ةوويني اليوم )الخميس(ي نبرط التحذيرا  التي 
ت در عن بالدم بشفن االتفاق النووي الذي ترف ل بين  يران وقوم عالميةي وقاه  ن الحر  مل 

 لألنبال.« رويترز»طنران ست ي  حيالم حتما ي وف ا  لوةالة 
اتفاق »رائيه بفننا ال تعتبر أننا م يدط بالجنود الدب وماسية في وذا ال ددي وقاه: وةرر موق   س

أي طر  يسعز لمنافل ق يرط «: »رويترز»ي وأ ا  لا«سيئ سيدفل المنط ة نحو الحر  بسرعة
ا مد يج  أن يةون واعيا  بالمدم الطويه... لن تسمح  سرائيه إليران بالح وه ع ز أس حة نووية. 

يس لدينا ح انة في أي مةان. طائراتنا يمةننا أن ت ه  ي موقل في الشرق ا وسط  يران ل
 «.وبالطبل إليران

ي وتمويه «زعزعة االست رار في دوه أخرم»وقاه ةووين  ن ع ز ال وم العالمية منل  يران من 
 الجماعا  المس حة   افة لحرماننا من سبه تخ ي  اليورانيوم وتطوير  واريخ باليستية.

 29/4/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 ر يس الموساد التقى بلينكن للبحث بشأن إيران .17
واشنطن: قاه م در  ن وزير الخارجية ا ميرةي أنتوني ب ينةن الت ز مل رئيس جناز المخابرا  

 لألنبال.« رويترز»اإلسرائي ي )الموساد( وسفير  سرائيه لدم واشنطني اليوم )الخميس(ي وف ا  لوةالة 
من أنشطة « ق  نما الشديد» ا  الم دري الذي ط   عدم ذةر اسملي أن المستولين عبرا عن وأ

 يران النوويةي وأو ح أن االجتماع الذي ع د في واشنطن جال بعد محادثا  ُأجري  وذا ا سبوع 
بين مستشار ا من ال ومي ا ميرةي جيس سوليفان ونظيرم اإلسرائي ي والتي شدد فينا الوفد 

  د  يران بالطري ة التي يروننا مناسبة.« حريتنم في العمه»رائي ي ع ز اإلس
 29/4/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 في الواليات المتحدة: واشنطن وطهران ستتوصالن التفاق خالل أسابيع "إسرا يل"سفير  .18

ي جاس العبريي وبعد اجتماع جمعل بمستشار ا من ال ومي ا ميرة« واي ن »في م اب ة مل موقل 
ساليفاني ونظيرم اإلسرائي ي مئير بن شابا ي في واشنطني رأم السفير ا ميرةي في العا مة 

يران ستتو الن  لز اتفاق نووي خاله أسابيل»ا ميرةيةي غ عاد  رداني أن   «.الواليا  المتحدط واص
ناس م اع  تواجل بةه أس  أب ونا ا ميرةيون أن و»وفي الم اب ةي عب ر  ردان عن أسفل قائال ي  نل 

المفاو ا  مل ايراني وال تزاه ت ديراتنا تشير  لز أن التو ه  لز التفاوم سيح ه في غ ون 
 «. ا سابيل الم ب ة

 30/4/2021األخبار، بيروت، 
 

 منصور عباس: لم نقرر بعد في مسألة االنضمام الى حكومة يمين او الى معسكر التغيير .19
ط من ور عباس ان حزبل لم ي رر بعد ما اذا ةان سين م الز قاه رئيس ال ائمة العربية الموحد

وفي حديث مل اذاعتنا قاه النائ  عباس ان ال جنة البرلمانية  حةومة يمين او الز معسةر التويير.
الجديدط لشتون المجتمل العربي التي يراسنا ليس  بمتقتة متعندا باننا ستتعامه برلمانيا وليس 

 لتي تخ  وذا المجتمل.حةوميا مل جميل ال  ايا ا
 29/4/2021إسرا يل،  ،هي ة البث اإلسرا يلي مكان
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 في إجازة بدون راتب يرفضون العودة للعمل %30تقرير:  .20
من العام ين  %29.3قال  دائرط اإلح ال المرةزية اإلسرائي ية اليومي الخميسي  ن : باله  اور

ئحة ةوروناي يرف ون العودط  لز عم نمي وأن المتواجدين حاليا في  جازط بدون رات ي في أع ا  جا
 السب  الرئيسي لرف نم وو أننم يف  ون الح وه ع ز مخ  ا  البطالة.

واستند  دائرط اإلح ال في وذا المعطز  لز استطالع و ل الم الح التجارية في شنر 
رات   لز  نيسانبأبريه الحالي. وتبين من تح يه أسبا  رفض العام ين العودط من اإلجازط بدون

من الم الح التجارية أشار   لز أن العام ين يف  ون الح وه ع ز  %63.9عم نمي أن 
قالوا  ن العام ين يتخوفون من أن ي طروا  لز الخروج مرط أخرم  لز  %14.2مخ  ا  بطالةي 
  قالوا  جابة أخرمي وتبين أن الم  ود وو أن سياسة اإلجازط بدون رات %21.1 جازط بدون رات ي و

 و ع  م اع  أمام  عادط عام ين  لز العمه.
 29/4/2021، 48عرب 

 
 جنود إسرا يليون: أصبنا بالسرطان بسبب القبة الحديدية .21

ةش  جنود  سرائي يون أننم أ يبوا بمرض السرطان بسب  خدمتنم العسةرية في ما تعر  بمنظومة 
نو  اإلسرائي ية  ن مجموعة من وقال   حيفة يديعو  أحرو   ال بة الحديدية  الم ادط ل  واريخ.

الجنود الذين خدموا في ال بة الحديدية أ يبوا بالسرطان عند اقترا  نناية خدمتنم العسةرية أو بعد 
وأ اف  ال حيفة أننم يزعمون أن وناس   ة بين الخدمة في المنظومة  فترط وجيزط من  تمامنا.

وذةر  أننا تعتزم نشر  تسب  المرض.ومر نمي وأن رادار المنظومة يتسب  بإشعاعا  وحرارط 
من الجنود يعانون من المرضي بع نم في مراحه مخت فة من الم ا اط  د  10ق   حوالي 

 وزارط الدفاع.
 29/4/2021الجزيرة.نت، 

 
 جريحا بانهيار جسر أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق 150قتيال و 44": إسرا يل" .22

ي في اننيار باننيار منشفط وجسر خاله احتفاه ينودي في شخ ا ع ز ا قه فجر السب  44ُقته 
 جبه الجرمق بمنط ة الج يه )شماه  سرائيه(ي بحس  وسائه  عالم  سرائي ية.

شخ ا ع ز ا قه  44)خا ة(  ن   13وقال  وسائه  عالم  سرائي يةي بيننا قناط ةان الرسمية وال ناط 
 احتفاه ينوديي بجبه الجرمق . قت واي نتيجة التدافل والتزاحم الشديدين خاله
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وذةر  ت ارير  عالمية أن جزلا من الجسر اننار خاله احتفاه  الس بوعومر الديني ي حيث تجمل 
عشرا  اآلال  من الينود المتشددين عند  ريح يرجل ل  رن الثاني من أجه وذم االحتفاال  

 السنوية التي تشمه  قامة   وا  ورق ا طواه ال يه.
 29/4/2021، الجزيرة.نت

 
 بناء وحدات استيطانية جديدة في بيت لحم واالحتالل يخطر بإخالء خربة حمصة الفوقا .23

وحدط استيطانية ع ز أرا ي  164وا ه المستوطنوني أمسي اعتدالاتنمي وشرعوا خاللنا ببنال 
ي خربة محافظة بي  لحمي وأغ  وا خط الميام الوا ه  لز ب دط قريو ي جنو  ناب سي ونة وا براٍع ف

 مريحةي جنو  غربي جنيني ما أدم  لز   ابتل بجروح ور وض.
من جان  آخر أخطر  س طا  االحتالهي أمسي بترحيه أوالي خربة حم ة الفوقا عن مساةننم 
بذريعة  جرال تدريبا  عسةرية فيناي بالتزامن مل شروع جيش االحتاله بإجرال مناورا  عسةرية 

 ا غوار الشمالية.بالذخيرط الحية في مناطق عدط ب
ف د قال  ويئة م اومة الجدار واالستيطان في بيان:  ن  س ط  االحتاله والمستوطنين شرعوا ببنال 

 وحدط استيطانية في مستوطنة )دانياه( الم امة ع ز أرا ي غر  بي  لحم. 164
طنة وحدط استيطانية في مستو  60وأشار   لز أن س طا  االحتاله  ادق ي أي ا ي ع ز  نشال 

  ابي وناحه  الجاثمة ع ز أرا ي المواطنيني شرق بي  لحم.
 فيما أخطر  س طا  االحتاله بترحيه أوالي خربة حم ة الفوقا با غوار الشمالية عن مساةننم.

وقاه معتز بشارا  مستوه م   ا غوار في محافظة طوباس وا غوار الشمالية:  ن قوا  االحتاله 
ا  مةتوبة لجميل عائالتنا تطالبنا بإخالل مساةننا يوم اإلثنين اقتحم  الخربة وس م   خطار 

 الم بهي بذريعة  جرال تدريبا  عسةرية بالذخيرط الحية.
من جنتلي حذر الناشط الح وقي عار  دراغمةي من أن خطر التنجير يالحق أوالي حم ة الفوقا 

 بعد ودمنا أةثر من س  مرا  خاله ا شنر الما ية.
ي شرع جيش االحتالهي بإجرال مناورا  عسةرية بالذخيرط في مناطق عدط با غوار في السياق نفسل

 الشمالية.
وأفاد  م ادر متعددط بفن جيش االحتاله أجرم مناورا  عسةرية بالذخيرط الحية في خربة 

 الفارسيةي في الوق  الذي ةان دوي االنفجارا  يسمل في مناطق متفرقة من ا غوار.
عاما ( من خربة  66فيما اعتدم مستوطنون بال ر  المبرح ع ز المواطن  براويم ناي  حمدوني )

 مريحةي جنو  غربي جنيني ما أدم  لز   ابتل بجروح ور وض.
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وقاه حمدونيي  ن ثالثة مستوطنين من مستوطنة )مافودوثان(ي اعتدوا ع يل بال ر  المبرحي أثنال 
 أر ل الواقعة بمحاذاط ت س المستوطنة. رعيل قطيل ماشيتل قر  منزلل في

 30/4/2021األيام، رام هللا، 
 

عاما بسجون االحتالل بتهمة التواصل مع نشطاء في حركة  18االحتالل يفرج عن أسير بعد  .24
 حماس 

تداوه ناشطون مشاود متثرط  سير ف سطيني محرر من سجون االحتاله خاله ل ائل بعائ تلي : لندن
وأفرج  قوا  االحتاله عن ا سير محمد سمارط ع ي  بسجون االحتاله. عاما 18بعد ق ائل 
عاما ( من مدينة أم الفحم في الداخه المحتهي والذي ةان قد اعت ه في شباطب فبراير  38محاجنة )

2003. 
عاما بتنمة التوا ه مل نشطال في حرةة حماس في  18وةان االحتاله ق ز بسجن محاجنة 

 ي ومساعدتنم في الح وه ع ز سالح.ال فة الوربية المحت ة
 29/4/2021، "21موقع "عربي 

 
 تعيد فتح منطقة صيد السمك قبالة قطاع غزة "إسرا يل" .25

ته أبي : أع ن   سرائيهي اليوم الخميس  عادط فتح منط ة  يد السمس قبالة سواحه قطاع غزط 
الستمرار  طالق »االثنين نظرا   ميال  بحريا  بسب  استتبا  الندولي بعدما أغ  تنا 15وتوسيعنا  لز 

 «.ال ذائ  ال اروخية من ال طاع باتجام أرا ينا
وأةد  وحدط تنسيق أعماه الحةومة في ا را ي الف سطينية )ةوغا ( التابعة لوزارط الدفاع 

بعد مشاورا  أمنيةي ت رر اليوم الخميس  عادط فتح منط ة ال يد وتوسيعنا »اإلسرائي ية في بيان: 
استئنا  السياسة المدنية تجام قطاع غزط واصعادتنا  لز الروتين »وأ اف  أن «. ميال  بحريا   15 لز 

 «.مروون باستمرار السالم واالست رار ا مني
 29/4/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 "الشيخ جراح"تناشد األردن لمنع تهجير أهالي ” القدس الدولية“ .26

لدولية في رسالة  عاج ة م س ا ردن عبد ه الثانيي )االنا وه(: ناشد  متسسة ال دس ا -بيرو  
 في مدينة ال دس.” الشيخ جراح“بمجابنة مساعي  سرائيه تنجير أوالي 
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وقاه البيان  ن المتسسة )غير حةومية( س م  الرسالة ل سفير ا ردني في بيرو  وأرس   نسخا 
 مننا  لز وزارط الخارجية والديوان الم ةي ا ردني.

ةردٍّ سياسي في  1948فتح م   م ةيا  الالجئين ما قبه ”لرسالة  لز م س ا ردن بنداٍل لاوتوجن  ا
 ”.وجل محاولة االحتاله فرض نةبة ثانية ع ز الحي

بالتوجل  لز محةمة الجنايا  الدولية  ن “ودع  ا ردن باعتباروا الدولة ال امنة لحق أوالي الحي 
تابعين ل  وط المحت ة في مةاننم وو جريمة حرٍ   تنجير السةان ا   يين وج   مستوطنين

 ”.مو وفة
 29/4/2021القدس العربي، لندن، 

 
 االحتالل يخطر بترحيل أهالي خربة حمصة الفوقا في األغوار .27

أخطر  س طا  االحتاله  اإلسرائي ي ي اليوم الخميسي بترحيه أوالي خربة حم ة الفوقا با غوار 
 الشمالية.

غوار في محافظة طوباس معتز بشارا :  ن قوا  االحتاله اقتحم  الخربةي وقاه مستوه م   ا 
وس م   خطارا  مةتوبة لجميل العائال ي إلخالل مساةننمي بدعوم  جرال تدريبا  عسةرية يوم 

 .2021ب5ب3االثنين 
وتنفذ قوا  االحتاله تدريبا  عسةرية في منط ة ا غواري تنجر خاللنا الف سطينييني ةما تترس 

 ورالوا مخ فا  تتسب  بين الحين واآلخر بوقوع  حايا.
 29/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إصابة مستوطنْين في هجوم بالقنابل الحارقة على مستوطنة قرب رام هللا .28

أ ي  مستوطناني فجر اليوم الخميسي  ثر تعرض منزه في البترط االستيطانية  معوز تسيون ي 
 )وسط ال فة الوربية المحت ة( لنجوم بالزجاجا  الحارقة. الواقعة قر  رام ه

وذةر   حيفة  يسرائيه ويوم  العبرية ع ز موقعنا اإللةترونيي أن المبنز ت رر نتيجة اشتعاه 
 النار فيل.

 29/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 اإلسالميحنا عيسى: إجراءات االحتالل تكبل وتشوه القدس وتسرق تاريخها العربي و  .29
ال دس: أةد حنا عيسز ا مين العام ل نيئة اإلسالمية المسيحية لن رط ال دس والم دسا ي أن 
االحتاله اإلسرائي ي يعمه ليه ننار ع ز سرقة تاريخ مدينة ال دس وح ارتنا اإلسالميةي وتزوير 

 ح ائ نا ومعالمنا.
ينيا  وح اريا  وتاريخيا ي حيث تحفه وأةد في ت ريح  حافي أن مدينة ال دس المحت ة تعتبر  رثا  د

حاراتنا وشوارعنا وأزقتنا با ماةن الدينية من ةنائس ومساجد وأديرط وتةاياي   افة ل عديد من 
 60موقعا ي بما في ذلس  742الم اما  والمزارا  والمتاح  والمةتبا ي الفتا  لز أنل يوجد فينا حوالي 

ما  تراثيا  ةال بور والةنو  وال نوا  وبرس الميام والمنشآ  مع  682موقعا  أثري ا  رئيسا ي وحوالي 
مبنز تاريخيي جعه مننا قب ة ل سياح من شتز ب اع  700ال ناعيةي   افة  لز ما يربو عن 

 ا رضي ل وقو  ع ز ح ارا  تعاقب ي وأمم تالح   ل سةن في وذم الب عة الم دسة.
 29/4/2021القدس العربي، لندن، 

 
 2020منهم تغيبوا عن عملهم عام  %14ون عامل في فلسطين اإلحصاء: ملي .30

(ي أثر   ع ز 19-قاه الجناز المرةزي لإلح ال الف سطينيي  ن جائحة  ةورونا  )ةوفيد:رام ه 
 االقت اد بشةه ةبيري خا ة سوق العمهي وةان تفثيروا ا ةبر ع ز الفئا  النشة وا ةثر انةشافا .

ي لمناسبة اليوم 2020ي حوه الواقل العمالي في ف سطين عام وأو ح اإلح ال في بيان  حف
 109العالمي ل عماه  ا وه من أيار ي أن عدد النسال العامال  في ال طاع الخا  انخفض من 

 .2020أل  امرأط عام  98الز حوالي  2019آال  امرأط لعام 
ا  يعم ون دون ع د عمهي ألفا  من المستخدمين بفجر في ال طاع الخ 70وأشار  لز أن وناس نحو 

أل  من الذةور م ابه  373آال  عامه مننم  410وب ا عدد العام ين في ال طاع غير المنظم نحو 
من  جمالي العام ين من  %43أل  من اإلناثي وتمثه نسبة العام ين في وذا ال طاع نحو  37نحو 

 شي ال . 143ف سطين بمعده أجر يومي 
لعام ون في ال طاع غير المنظمي   افة  لز المستخدمين بفجر الذين العام ون عمالة غير منظمة )ا

ال يح  ون ع ز أي من الح وق في سوق العمه سوال مةاففط نناية الخدمةب ت اعدي أو  جازط سنوية 
مدفوعة ا جري أو  جازط مر ية مدفوعة ا جر(ي وب و  نسبة العام ين عمالة غير منظمة في 

في  %66ي وبواقل (من اإلناث %36من الذةور و %67)ه العام ين من مجم %62ف سطين حوالي 
 في قطاع غزط. %51ال فة و

 29/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الخليل: االحتالل ينصب كاميرات مراقبة جديدة بالبلدة القديمة .31
ط في الشوارع ومحيط منازه  ا يام : ن ب  قوا  االحتالهي أمسي ةاميرا  مراقبة جديد -الخ يه 

وقاه سةان المنط ة:  ن وذم الةاميرا  تعتبر  ا والي في حارط جابري في الب دط ال ديمة بالخ يه.
خرقا  لخ و يتنمي وانتناةا  لحرما  منازلنمي وتفتي  من سياسة االحتاله ل  وط ع ينمي 

جباروم ع ز ترةناي ل الح مشاريعل االستيطانية.  واص
 30/4/2021هللا، األيام، رام 

 
 ألف أدوا صالة التراويح في المسجد األقصى المبارك ستون .32

أل  م ه  الط التراويح في لي ة الجمعة الثالثة من شنر رم ان الف يه  60أدم نحو : ال دس
ورغم  جرالا  االحتاله العن رية وال معية في محيط با  العامودي  في المسجد ا ق ز المبارس.

من تنةيه بالم  يني  ال أن أبنال شعبنا أ روا ع ز الو وه ل مسجد ا ق ز ورغم ةه ما يجري 
 المبارس وأدال   وا  التراويح فيل.

 29/4/2021القدس، القدس، 
 

 حراك حيفا يدعو لمشاركة واسعة بفعاليات ذكرى النكبة .33
ةرم دعا ناشطون ف سطينيون في حراس حيفاي بالداخه المحتهي  لز مشارةة واسعة بفعاليا  ذ

ونشر   فحة حراس حيفا ع ز فيسبوس م طل فيديو يحث ع ز  النةبةي منت   أيارب مايو الم به.
االحتشاد في  طار الو   المتوا ه في المدينةي وعموم ا را ي الف سطينية المحت ةي من 

 ممارسا  االحتاله.
ر ما يجري في ال دس ويحذر ف سطينيو حيفا من مساع  سرائي ية لتنجيروم وتنويد أحيائنم ع ز غرا

 المحت ة وغيروا من المناطق في عموم البالد.
 29/4/2021، "21موقع "عربي 

 
 نقابة المهندسين: ال يمكن إجراء االنتخابات دون القدس .34

أةد اتحاد المنندسين اليوم الجمعةي أنل ال يمةن  جرال االنتخابا  بدون ال دس المحت ةي : رام ه
وقاه ن ي  المنندسين جاله  ه االنتخابا  لحين  مان  جرائنا في ال دس.مثمنا قرار ال يادط تفجي

الدبيس في ت ريحا  إلذاعة  و  ف سطين:   ن ال دس لنا مةانة خا ة وال يمةن  جرال 
وقاه االتحاد في ت ريحا  لل ع ز لسان ن ي  المنندسين جاله الدبيس  االنتخابا  دون ال دس .
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عنوان ال راع ووي االولوية االولز وال يمةن  جرال االنتخابا   إلذاعة  و  ف سطيني أن ال دس
 دون ال دس.

 30/4/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اتفاقية مع سكان "الشيخ جراح" بالقدس 14األردن يصادق على  .35
لشيخ جراح في اتفاقية مل أوالي حي ا 14قال  وزارط الخارجية ا ردنيةي  ننا  ادق  ع ز : لندن

 ال دس المحت ة ةان جرم توقيعنا مل وزارط اإلنشال والتعمير ا ردنية ساب ا.
وأ اف  أننا س م  الخارجية الف سطينية وأوالي الحي ومحامينم شنادط تبين أن  وزارط اإلنشال 

ا(ي إلنشال والتعمير ع د  اتفاقية مل وةالة ا مم المتحدط لووث وتشويه الالجئين الف سطينيين )أونرو 
 وحدط سةنية في حي الشيخ جراح . 28

وأردف :  وع د  وزارط اإلنشال والتعمير ا ردنية اتفاقيا  فردية مل ا والي إلقامة مساةن لنم في 
 الحي .

وتابع :  الوزارط تعند  بموج  االتفاقيا  أن يتم تفويض وتسجيه م ةية الوحدا  السةنية بفسمال 
 فإن عم ية التفويض وتسجيه الم ةية لم تتم . 1967لحر  أوالي الحيي ولةن نتيجة 

ون ه البياني عن المتحدث باسم الخارجية ا ردنيةي  ي  ه الفايزي قولل  ن  تس يم الوثائق جرم 
 اليومي في  طار حر  المم ةة ع ز ت ديم ةه  سناد  والي الحيي بما يحفظ ح وقنم .

ع ز أر نم وفي بيوتنم ثواب  دائمة في جنود المم ةة من أجه وأفاد الفايزي بفن  تثبي  الم دسيين 
  سناد ا ش ال الف سطينيين .

وةان ا ردن س م ل س طة الف سطينية ا سبوع الما يي وثائق ومراسال  تاريخية وع ود  يجاري 
 لوحدا  سةنية تخ  أوالي حي الشيخ جراح.

 29/4/2021، "21موقع "عربي 
 

 ل األقصىكيف انتفض عراقيون ألج .36
ل  عراقيون  جه ا ق ز  رسالة  لز المرابطين في  من جامل اإلمام أبي حنيفة النعمان ببوداد وج 

رم اني فوه  ن عيون المس مين  28بي  الم دس  إلفشاه النجمة ال نيونية ع ز ا ق ز في 
 ترقبةم وتتمنز أن تةون في المةان الذي أنتم فيل .

ا ق ز  حم ة في عدد من مساجد بوداد ن رط ل مسجد ا ق ز  أط ق فريق  عراقيون من أجه
 المبارس.
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وقاه الفريق  نل استنفر جنودم الميدانية واإللةترونية  ن رط  و نا في ال دس بعد تزايد انتناةا  
االحتاله في ف سطين عامة وال دس خا ةي وتوعد المستوطنين باقتحاما  ةبيرط ل مسجد ا ق ز 

 رم ان . 28في 
توزيل  -التي حم   عنوان  من العراق  لز ا ق زي ق و  تعشق المسرم -ت من  الحم ة و 

مطويا  توعوية عن المسجد ا ق زي مل وجبا   فطار ل  ائمين في عدد من مساجد بودادي 
 و الط   مننم الدعال  و نا في ال دس وف سطين ي حس  الفريق.

 29/4/2021الجزيرة.نت، 
 

 ة لتوفير الدعم الغذا ي في فلسطين اإلمارات توقع شراك .37
وق ع  مبادرا  محمد بن راشد آه مةتوم العالمية رسميا  اتفاقية الشراةة مل برنامج ا غذية  دبي:

العالمي التابل لألمم المتحدط لتوفير الدعم الوذائي المباشر في ف سطين ومخيما  الالجئين في 
تسعز  م يون وجبة 100ستراتيجية لتنفيذ حم ة ا ردن وبنوالديشي وذلس في  طار الشراةا  اال

 لمساعدط المحتاجين في المجتمعا  ا قه حظا  وتوفير الدعم الوذائي المباشر لنم.
 29/4/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 "األونروا" ترفض اتهامات البرلمان األوروبي بتدريس العنف .38

ئين الف سطينيين في غزط  ا ونروا  عدنان غزط: نفز المستشار اإلعالمي لوةالة  غاثة وتشويه الالج
أبو حسنة اتناما  البرلمان ا وروبيي الذي يتع ق بالمناوج التع يمية والةت  المدرسية الف سطينية 

 داخه مدارسنا.
وةشف  وسائه  عالمية  سرائي ية عن أن البرلمان ا وروبي اعتمد قرارا  يدين  ا ونروا  ع ز خ فية 

ما قاه البيان:  الةراوية والعن   د  سرائيه  من خاله الةت    ولتع يمنا وفقةتبنا المدرسيةي 
 المدرسية الف سطينية.

وأةد أبو حسنة أن اعتماد وذا ال رار ةان خ فل ادعالا  ودوافل سياسيةي الفتا   لز أنل لم يعتمد ع ز 
بتطوروا بعيدا  عن ةه ما ح ائق تحدث فع يا  في مدارس  ا ونروا ي  التي أشاد بنا العالم أجمل و 

 يتعارض مل مفاويم ا مم المتحدط .
واعتبر أن ال رار ةان مفاجئا ي  ةون االتحاد ا وروبي من أوم المستثمرين في نظام التع يم لدم 

 الوةالةي ولل أن يفخر بنذا االستثمار في مجاه التنمية البشرية .
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تع م الةراوية وال العن  أو التمييزي ون وم بةه  وقاه أبو حسنة:  وذا ةالم غير  حيحي  ا ونروا ال
 ما يعزز ث افة التسامح االجتماعي وعدم التمييز .

وأو ح  ةه من يريد أن يحاةم ا ونروا ع يل تف د من ة التع يم اإللةتروني الةبرم التي أط  تنا 
 الوةالة وتشمه المواد التع يمية التي تدرسنا .

 30/4/2021األيام، رام هللا، 
 

 البنك الدولي يقر خطة عمل جديدة ألربع سنوات لمساعدة االقتصاد الفلسطيني .39
 ا يام : أع ن البنس الدوليي في بياني أمسي أن مج س مديريل وافق ع ز  ستراتيجية  –رام ه 

 جديدط لمساعدط االقت اد الف سطيني ع ز مدم السنوا  ا ربل الم ب ة.
جديدط  ستوا ه دعم مرونة سبه ةس  الرزق وت ديم الخدما ي وقاه البنس:  ن االستراتيجية ال

وستولي اوتماما  أةبر باالستثمارا  التحوي ية لبنال اقت اد ف سطيني مترابط ترابطا  قويا ي وتح يق 
 عوائد اقت ادية طوي ة ا جه .

يه الدولية وقاه البنس الدولي:  ن اإلستراتيجية الجديدط لمجموعتلي التي ت م أي ا  متسسة التمو 
 آي.أ .سي  ومتسسة  مان ال روض  ميوا ي  ترةز ع ز رفاوة الشع  الف سطينيي السيما الفئا  

 الف يرط والمنمشةي والنسال والشبا  .
وأ ا : سيوا ه البرنامج العمه ع ز ت وية قدرط الف سطينيين ع ز التةي  في أوقا  ا زما ي 

ذلس من خاله البرامج الطارئة ل حماية االجتماعية وأنشطة وت ديم  عانا  لإلغاثة والتعافيي بما في 
 الماه م ابه العمه.

وتابل: تند  االستجابة االجتماعية  لز تعزيز مرونة ال وم العام ة وقدراتنا من أجه تحسين فر  
العمه عن طريق الننوض بجودط خدما  التع يم والرعاية ال حيةي ةما ستزيد مساندتنا لمتسسا  

 ل ويرط والمتوسطة والشرةا  الناشئةي من أجه الحفاظ ع ز الوظائ  واستمرارية العمه.ا عماه ا
وجال في البيان:  ن اإلستراتيجية الجديدط  تساعد ع ز مساندط الجنود من أجه  ف سطين مترابطة 

ق يميي جيدا   حتز ت بح أةثر اندماجا  في ا سواق اإلق يمية والعالميةي ولتنمية التباده التجاري اإل
 السيما تجارط الطاقة .

وتابل: سُيحفلز الترابط الرقمي نمو ال طاع الخا ي السيما لشرةا  التةنولوجيا الناشئة وقطاع 
خدما  تةنولوجيا المع وما ي وستسعز  ستراتيجية البنس الدولي أي ا   لز ت وية االستدامة المالية 

ييق الفجوط بين الجنسيني وتعزيز ال درط ع ز ل نيئا  المح ية وقدرتنا ع ز ت ديم الخدما ي وت 
 مواجنة آثار توي ر المناخي وتعميق مشارةة المواطنين.
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 ولم يذةر بيان البنس الدولي أرقاما  لة فة استراتيجيتل الجديدط.
ي 2020في  %11.5ووف ا  ل بنس الدوليي ف د سجَّه  جمالي الناتج المح ي الف سطيني انةماشا  نسبتل 

واعتبر أن  التعافي المحتمه يعتمد ع ز توزيل  شد حاال  االنةماش ع ز اإلطالق . ووو من أ
 ال  احا  الواقية من الفيروس ع ز نطاق واسل .

ي و وال  2016وقاه البنس الدولي:  ن معده الف ر في ا را ي الف سطينية آخذ في االزدياد منذ العام 
 من الف ر. م يون شخ  1.4حاليا ي حيث يعاني  %30 لز نحو 

ع ز  عيد الموازنة العامةي قاه البنس الدولي:  ن العجز يب ا أةثر من م يار دوالر بعد احتسا  
 المعونا  الدوليةي  ووو ا ع ز منذ سنوا  .

 30/4/2021األيام، رام هللا، 
 

تحث مجلس األمن على ضمان توقف إسرا يل عن التدخل في االنتخابات  "لجنة فلسطين" .40
 الفلسطينية

دع  ال جنة المعنية بممارسة الشع  الف سطيني لح وقل غير ال اب ة ل ت ر  مج س ا من ل مان 
  جرال االنتخابا  في ا رض الف سطينية المحت ةي بما في ذلس ال دس الشرقية.

جال ذلس في بيان  ادر عن ال جنة حث مج س ا من ع ز التدخه الفوري ل مان  وق   سرائيه 
 ير لالنتخابا  الف سطينية الديم راطية في جميل أنحال ا رض الف سطينية المحت ةي لتدخ نا في التح

 بما في ذلس ال دس الشرقيةي ووق  سياساتنا وممارساتنا غير ال انونية  د الشع  الف سطيني .
 29/4/2021، موقع أخبار األمم المتحدة

 
 دبلوماسيون أوروبيون يطلعون على أوضاع العرب في يافا .41

است ا  النائ  عن التجم ل الوطني  الديم راطي  في ال ائمة المشترةةي سامي أبو : بةري قاسم
شحادطي مسال أمس ا ربعالي وفد ا دب وماسي ا من دوه االتحاد ا وروبي في جولة ميداني ة لمدينة يافا 

  وتندد الطالعنم ع ز ما يحدث في الفترط ا خيرط من سياسا  عن ري ة تستند  المواطنين العر 
عشرا  العائال  بخسارط مساةننم وبيوتنم التي يعيشون فينا منذ قبه النةبةي مشد د ا ع ز السياق 

 التاريخي الذي مر   بل المدينةي منذ قبه النةبة.
وربط أبو شحادط ما يحدث في يافا بما يحدث من سياسا  تنويدية في أحيال ال دس والن   وسائر 

 طينيون.المناطق التي يسةننا الف س
 29/4/2021، 48عرب 
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 "األورومتوسطي" اعتقال االحتالل الصحفي "الريماوي" محاولة لحجب الحقيقة .42
دعا المر د ا ورومتوسطي لح وق اإلنسان س طا  االحتاله  اإلسرائي ي   لز اإلفراج : جني 

ن نال الفوري وغير المشروط عن ال حفي الف سطيني الم ر  عن الطعام  عالل الريماوي ي واص
 سياسة االعت اه اإلداريي والة  عن استندا  ال حافة في ا را ي الف سطينية المحت ة.

 29/4/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أصحاب القوا م االنتخابية الفلسطينية .43
 نيس فوزي قاسمأ

فإن  قبه الخوض في مسائه ال قيمة وطنية لناي مثه االنتخابا  التشريعية والرئاسية الف سطينيةي
واج  الوفال ي ت ي أن نعانق أو نا في بي  الم دس ون دم لنم آيا  الوالل ع ز جسارتنم وثباتنم 
روا   في وجل موجة المستوطنين.  ننم ينشو ون بواجبا  وطنية م دسةي مثه م ارعة االحتاله واص

خالقيا  وسياسيا  المستوطنيني وال ي تفتون  لز مسائه أقه من الم اومة بةثيري به أدنز مرتبة مننا أ
وقانونيا  مثه ما يسمز باالنتخابا  التشريعية والرئاسية.  ن ما يجري في ال دس الشرقية ال عالقة لل 

الووميي وال بال وائم التي انتشر  ةنبا  الف ل في جباه ف سطين في ف ه « عرس الديم راطية با
ه لةه ذوي الشفن من الم اطعة في الشتال.  ننم ينشو ون في الواج  ا وم وا قدس ويبعثون رسائ

رام ه  لز خ يج التطبيلي أن وناس أوال يحرسون ال دس بالدم واإلقدام وال البة.  ننم يرفعون شعار 
 الم اومةي والم اومة ف ط.. ولتخسف اتفاقيا  أوس و ومشت اتنا.

تجاوا ي ةما وي ع يل ربما لم يمر  زمن ةان  البو  ة الف سطينية الشعبية )خارج ال دس( مشتتة اال
اآلني وقد زاد الو ل تشتتا  ا مر الرئاسي غير الرشيد إلجرال انتخابا  لمج س تشريعيي والنتخا  

ومن ثم ترةي  مج س وطني حس  ا ووال. وع ز أثر ذلس ازدحم  الساحة « رئيس دولة ف سطين»
ن ساما  والمزايدا  والمراونا ي الف سطينية في داخه ا رض المحت ة )باستثنال ال دس( بال وائم واال

وةفن ا مر مسفلة ف سطينية خال ة وشفن داخ ي بح ي وةفننا لسنا في و ل احتاله عسةريي 
ولسنا م يدي اإلرادط باتفاقيا  أوس و المذلةي ولسنا أسرم ل تنسيق ا مني مل االحتالهي والذي ما أن 

ح ن ا م » يي حتز ورع   لز العودط  لز أع ن  ال يادط الف سطينية تح  نا منل في العام الما
 «.الرتوم

وأنل لمن مناظر البتس الم ي  أن المشند الف سطيني يزداد تشتتا  في ظه احتدام الجده حوه تفجيه 
ن التفجيه سو  يعمق االن سام الف سطيني ويتدي  االنتخابا  بم ولةي  ن الظرو  غير مالئمةي واص

في وذم الحم ة غير المبررطي « حماس»لز الفو ز. وتشارس  لز ارتفاع منسو  اإلحباط وي ود  
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ووي أةثر الف ائه الف سطينية تماسةا ي بعد أن أ يب  حرةة فتح بان ساما  أف ية وطولية. ووذم 
ا قواه جميعنا فينا تسطيح غير مستساغي وةفن ا عوام الما ية لم تةن ةافية لخفض منسو  

ليس  ق ية ف سطينية خال ةي فإسرائيه لنا حق االعتراض اإلحباط. ويةتش  البعض أن المسفلة 
واإلمارا  العربية « التو ية و« التوجيل و« االقتراح»والمواف ةي والواليا  المتحدط ا مريةية لنا حق 

المتحدط لنا مرشحنا ولنا برنامجناي وبعض الدوه العربية ا خرم جر د  جيوشا  من أجنزتنا ا منية 
م سمةي وأن بعض مستولي الس طة « فتح»النتخابا  ع ز م اسناي وأ بح  حرةة العمي ة لترتي  ا

الف سطينيةي يستويثون ببعض مستولي الحةوما  ا وروبية ل  وط ع ز  سرائيه ل سماح ل عر  
الم دسيين بالت وي  في االنتخابا  الف سطينية. ووةذا تبدو الحالة الف سطينية بائسةي وفي و ل 

 بوا  لةه من و   ود . وال ورط بشةه عام ال ت يق بال  ية الوطنية.من نه ومشرعة ا 
وربما لم ي حظ  ال ال  يهي أن أمر االنتخابا  لمج س تشريعي وو ليس  رادط ف سطينيةي به وو 
مروون بإرادط الحاةم العسةري اإلسرائي يي  ن المج س التشريعي ومشت اتل من حةومة ورئاسة 

نا من مخ وقا  س طة الحةم الذاتيي الذي جال  بل  سرائيه ةفةرط أوال  في وأجنزط أمنيةي وي جميع
مفاو ا  ةام  ديفيدي ثم في اتفاقيا  أوس و. فع ز ماذا االقتتاه والتسابق والتناحري ونبرا  

ي من ةان منةم داخه المج س التشريعي أو الحةومة أو اإلخوطال و  المرتفعة؟  نةم جميعا  أينا 
ا جنزط ا منيةي ال تم ةون س طة حفر بئر مال واحدط في قرية ف سطينيةي وال تستطيعون الرئاسةي أو 

وال  -البنال في مدنةم بارتفاعا  محددطي  نةم ال تم ةون حق التخطيط ا بموج  شروط أوس و
تستطيعون تسجيه أسمال أبنائةمي  ال  عبر المسجه المدني اإلسرائي يي وال تستطيعون الو وه  لز 

معابر  ال  بإرادط شرطي  سرائي ي. ولماذا  ذن انتفاخ ا وداجي وارتفاع نبرا  ال و   د بع ةم ال
بع اي وأنتم جميعا  في معمعان معرةة االنتخابا  التشريعيةي لستم أةثر من أسرم لالحتالهي يط ق 

تخابية السجان سراحةمي  نما تظ ون داخه سجن أةبر من سجن بي  أيه! يا أ حا  ال وائم االن
الةرامي ةان حري ا  بةم ع د ج سا  استراتيجية لمناقشة مست به ال  ية الوطنيةي أو ع ز ا قه ق ية 

 الشيخ جراحي السيما في ظرو   ق يمية ودولية تتوير ع ز نحو عميق.
 ننا ةف سطينيين ن   اآلن عراط من الوطال العربي الرسمي ) ال  من رحم ربي(. وعم يا  التمدد 

ئي ي داخه الوطن العربي بما في ذلس ةه ا جنزط ا منية واالستخباراتيةي ون   في مواجنة اإلسرا
 دارط أمريةية ةشف  عن وجنناي بعد أن ةان  تداري خطواتنا ب  يه من االحتشامي وجال ترام  
لم وأماط ال ثام ة يا ي ثم جال بايدن ع ز خطز ترام ي في ما يتع ق بال  ية الف سطينيةي  ذ أنل 

( م يون دوالر لوةالة ا ونرواي 150يتراجل عن االعترا  بال دس عا مة إلسرائيهي ودفل ثمن ذلس )
وع ز أ حا  ال وائم التمعن في  مةانية عودط ترام ي أو من وو من المدرسة ذاتناي السيما وأنل 
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ترام ي أو أي  ( م يون  وتا ي أي أن  مةانية العودط قائمة وب وط. فإذا  د  وعاد75حاز حوالي )
 من مدرستلي فماذا نحن فاع ون؟

يج  أن ال ينخدع أ حا  ال وائم بطروحا  بايدني بفنل يطرح حه الدولتين. ذلس أن وذا الحه ال 
يعني شيئا ي به يظه حبرا  بدون ورقي طالما استمر  اإلدارا  ا مريةية في تمويه استعمار 

ع ز ةه جيراننا. ووذا ليس بدعةي ذلس أن « المط ق»ا را ي المحت ةي و مان التفوق اإلسرائي ي 
اإلدارا  ا مريةية المتعاقبة منذ الرئيس ترومان حتز بايدن ظ   م تزمة التزاما  عمي ا  واستراتيجيا  
ليس بب ال  سرائيه وتمددوا ف طي به ةذلس وبسيطرتنا ع ز جواروا.  ننا استراتيجية اإلمبريالية 

فماذا نحن فاع ون في وذا ال دد؟ يا أ حا  ال وائم الةرامي ربما أن ا مريةية ل شرق ا وسط. 
و ل استراتيجيا  لحفظ الذا  الف سطينية من نةبا  الدور المحي ة بنا وبشعبنا وق يتناي وو أوم 

شيئا . وأن  والسيطرطوأوفز بالم الح الوطنية من االننماس في ترتي  قوائم ال تم س من ال يمة وال و ط 
بفن االنتخابا  التشريعية سو  تنني االن سام وو خداع ل ذا ي ذلس أن االن سام واالقتتاه  اإليحال

الف سطيني لم ينشف  ال بح وه أوس وي وداللة ذلس العودط  لز سجه المناةفا  والمشاحنا  بين فتح 
 وحماس.

 س مي  ذ أنل يا أ حا  ال وائمي  ن العودط  لز انتخابا  المج س الوطني الف سطيني وو الحه ا
يعفيةم من استجدال ال نا ه والدوه ا وروبية وا مريةية وس طة االحتاله االستيطاني.  ن  جرال 
رادتلي ووو ينتخ  من  انتخابا  لمج س وطني وو عمه يتع ق بسيادط الشع  الف سطيني وخيارم واص

الذين يشة ون حوالي ةه الشع  الف سطيني وليس من ث ثل ت ريبا  )سةان ا را ي المحت ة ف ط و 
ولةن  ذا ا فنا ف سطينيي ف سطين لف سطينيي الشتا  تنخفض النسبل  لز الث ث ت ريبا ( ووو  40%

يةون « رئيس دولة ف سطين»يتةد ع ز وحدط الشع  وال  ية وا رضي ةما أنل  ذا أريد انتخا  
ا  ل س طة من قبه ث ث االنتخا   حيحا  وأةثر ديم راطية وشرعيةي وليس انتخابا  يمثه اغت اب

لم تترس عذرا   حد من  جرال انتخابا  لمج س وطني من ابنال  الحديثةالشع .  ن التةنولوجيا 
الشع  الف سطيني ةافة في ةه أماةن وجودم وأ بح  عم ية ممةنةي  ذا حزم أ حا  ال وائم وذوو 

خال  من وذم الفو ز الشفن أمروم.  ن العودط  لز انتخا  مج س وطني ف سطيني وي خشبة ال
 حاليا . ال يادطغير الخالقة التي تعيشنا 

 29/4/2021القدس العربي، لندن، 
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 هبة القدس.. وجدلية صواريخ غزة! .44
 أحمد سمير قنيطة
ما زال  ا حداث في ال دس تت در المشند الف سطيني والعربيي وتفرض  ي اعنا ب وط ع ز ا رض 

 اعد  االعتدالا  ال نيونية بحق المسجد ا ق ز منذ بداية ميدانيا وسياسيا واصعالمياي ف د ت
شنر رم ان المبارسي ابتدال بإقدام قوا  االحتاله ع ز قطل أسالس الةنربال عن مآذن المسجد 
ا ق زي مرورا باالقتحاما  شبل اليومية لساحاتل وباحاتل الم دسة؛ وليس انتنال بمحاولة فرض واقل 

العامود )با  دمشق(ي في محاولة  نيونية النتزاعل من المس ميني  تنويدي جديد في منط ة با 
وفرض السيطرط الينودية ع يل أسوط ببا  المواربةي والح ا قد يةون الند  با  الرحمة وغيرم من 

 أبوا  المسجد ا ق ز.
مون اندلع  شرارط المواجنا  وذم المرط من با  العامود أحد أوم ا بوا  التي يتجمل عندوا المس 

لالحتفاه بمناسباتنم الدينية المخت فةي ف د عمد  قوا  االحتاله  لز استفزاز الم دسيين في منط ة 
با  العامود عبر االعتدال ع ينم بال ر  واالعت اه؛  معانا بالت ييق والتنوي  ع ينم بشةه 

ريجياي ما يفتح مدروس وممننجي حتز يم وا من الرباط والتجم ل في وذا المةان وتتناق  أعدادوم تد
المجاه ل موت بين ال ناينة بالسيطرط ع يل الح اي الذين نجحوا بالفعه أمس بإقامة رق ا  

 وط وس ت مودية تح  دعم وحماية شرطة االحتاله.
دخ   غزط وف ائ نا المس حة ع ز خط المواجنة مبةراي وأط    الف ائه عددا من الرش ا  

 ز االعتدالا  ال نيونيةي ليستمر االحتاله بالتمادي في ال اروخية ع ز موت با  الوال  ردا ع
عدوانل وي    قطاع غزط بعدد من ال واريخي وترد الم اومة بالمثهي في مشند متةرر ومستنسخ 
عن ت عيدا  ساب ة با  المواطن الف سطيني يحفظ س فنا ونتيجتنا عن ظنر ق  ؛ لذلس يجدر بوزط 

اويريا بشةه مت اعد ومدروسي عبر الدعوط ل خروج في وذا الوق  بالتحديد أن تتحرس جم
بمظاورا  شعبية في مخت   المناطق دعما لحراس ال دسي وأن تتخر المواجنة العسةرية لوق  

 الحق ريثما يت اعد الحراسي ويشتد عودمي ويفخذ فر تل الةام ة.
المحت ةي والتي تعد  وع ز  عيد آخر نجد أنل من المنم العمه ع ز تحريس الميام الراةدط في ال فة

الخا رط ا  ع  ل ةيان ال نيونيي والساحة ا ةثر تفثيرا وعم ا في مجرم ال راع مل وذا المحته 
الوا  ي عبر استواله وامش الحرية الذي سمح  بل الس طة لممارسة العمه السياسي بال فة في 

عوط  لز دعم وبة ال دس  طار التح ير إلجرال االنتخابا  أواخر شنر مايوبأيار الم بهي والد
بوقفا  احتجاجية ومظاورا  شعبية تتوجل  لز ن اط التماس لالشتباس مل قوا  االحتالهي وبالفعه 



 
 
 
 

 

 29 ص             5524 العدد:             4/30/2021الخميس  التاريخ: 

 

                                    

بدأ  جموع الف سطينيين بالتحرس في رام ه وطولةرم وبي  لحم وق  ي يةي وقد  در  دعوا  جديدط 
 لمظاورا  في ناب س وجنين والخ يه وغيروا من مدن ال فة.

حرس الشعبي في غزط وال فة والداخه المحته يج  أن يةون داعما ومآزرا النتفا ة أوه ال دسي الت
رم اني الذي يوافق ما يسميل  28والتي من المتوقل أن تستمر وتتعاظم حتز الو وه  لز يوم 

 -وة نم متطرفون-الموت بون ال ناينة )يوم ال دس العبري( حيُث تتوعد فيل الجماعا  المتطرفة 
ف خم وأةبر اقتحام وتدنيس ل مسجد ا ق ز إلقامة   وا  ت مودية وأغاٍن ينودية داخه المسجد ب

 في وذا اليوم  معانا في سعينم لتنويد ال دس وس خنا عن جذوروا العربية واإلسالمية.
 وذم النبة الم دسية بالتحديد يج  أن يتم استثماروا بالطري ة ا مثه في ظه انسداد ا فق السياسي
ف سطينياي وتسارع عم يا  التنويد واالقتحاما  وبيل وتسري  الع ارا ي خ و ا أن وذا الوق  
يشعر فيل الف سطينيون باليفس من جدوم ا نشطة السياسية والدب وماسيةي التي لم ت د م أو تتخر في 

م بسب  االحتالهي مشواروم الن اليي ولم ت دم ح وال  زماتنم ومعاناتنم التي تزداد عم ا يوما بعد يو 
لذلس ف تةن وبة ال دس عامال محر ا ل جماوير الف سطينية في ةه الساحا  ل تحرس بشةه جماعي 
لدفل عج ة الم اومة شعبيا ثم عسةرياي ةي تعود ل  ية ف سطين حيويتنا وح وروا في المشند 

االعتدال ع ز  اإلق يمي والدوليي وا وم من ذلس ة ل؛ ليفنم العدو أن ال دس خٌط أحمري وأن
 ا ق ز يعني أن االنفجار قادم ال محالة.

ما سبق ال يعني أن نراون في ةه مرط ع ز حراس ال فة أو ننتظر حراس ال دسي ون   مةتوفي 
ا يدي أمام غطرسة العدو وعنجنيتلي فسي  غزط وقب تنا الحديدية ويدوا الطولز يج  أن تةون 

نا لتدنيس المسجد ا ق ز وفرض واقل جديد فيلي أو حا رط عند ةه محاولة لالحتاله يسعز في
عند ت اعد اعتدالاتل ع ز أو نا في ال فة وغزط والسجون؛ ليع م العدو بفن حمم غزط وغ بنا 
سينزه ع يل ةال اع ة حين يتع ق ا مر بال دسي التي وي جوور ال راع وبو  تلي فنحن شعٌ  

 حته وو االشتباسي واالستثنال وو التندئة.ي ل تح  االحتالهي وا  ه في عالقتنا مل الم
ق يمياي فيجدر بنا  لةن وذم المرط بالتحديد وقد وب  الجماوير في ال دس وفر   نفسنا ب وط مح يا واص
سنادا لنبة ال دس قبه تدخ ه  العمه ع ز تحريس الساحا  ا خرم في ال فة والداخه المحته دعما واص

وتنيئة البيئة المناسبة لتوسيل الحراس الوطني بشةه جماعي  الم اومة في غزطي وذلس لتوفير الظرو 
ةند   ستراتيجي تسعز قيادط الم اومة لتح ي ل منذ سنوا ي لذلس يج  أن نعطي وبة ال دس 
الفر ة لتتعاظم وت وم ويشتد عودوا وتنت ه  لز ساحا  أخرمي  ن اشتعاه جبنة غزط يعني تراجل 

راةا  تتوق  عند دخوه جبنتي ال دس وال فة و وال  لز اال نطفالي فالتجربة أثبت  مرارا أن الحِّ
 غزط لخط المواجنةي فالةه يج س وينتظر ما ستفع ل غزط.
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وخال ة ال وهي  ن سالح غزط ليس لوزط وحدوا؛ به وو لف سطين وال دس وال فةي وال شس أن غزط 
وته الزوور ةرفحي  بفبطالنا ومجاودينا و واريخنا ستةون حيث يج  أن تةوني فال دس ةوزطي

والج يه ةالخ يهي ال نفرق بين شبر وشبٍر من الوطني و واريخ غزط يج  أن تتناغم مل الواقل في 
ال دس وال يج  بحاه من ا حواه أن تةون منف  ة عنل؛ لةن وفق ت ديرا  دقي ةي وبنال  ع ز 

ان والتة فة البشرية بفقه ا ثم االستراتيجيةمعطيا  مو وعية ع ز ا رضي بما يح ق أودافنا 
 والماديةي ع ز قاعدط االقت اد في ال وط واالستثمار ا مثه لنا.

 29/4/2021الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 "الالسامية"في مرمى  "هيومن رايتس ووتش"بعد تقريرها الذي تدين فيه إسرا يل:  .45
 جدعون ليفي

 سرائيه قد تجاوز  قرر  ويومن رايتس ووتشي  حدم منظما  ح وق اإلنسان المنمةي أن 
المنسو : جرائم  د اإلنسانية ونظام أبرتنايد. يمةن بالطبل أن نوا ه المناةفة  لز ما ال نناية 
حوه بنيامين نتنياووي ونحذر بشف ة من المس الفظيل بالديم راطية اإلسرائي ية المعروفة وس طة 

ستطيل. ولةن عندما تتراةم الت ارير قانوننا؛ ويمةن أن نوا ه خداع أنفسنا والتس ي والةذ  ب در ما ن
ا مريةية( لن نستطيل ” ويومن رايتس ووتش“اإلسرائي يةي واآلن ” بتسي م“)في ةانون الثاني ةان  

االدعال بفن الب  ة التي ع ز وجننا مجرد مطر. الب  ة وي ب  ةي ووي سميةة جدا . وي ت زم 
تي يعيشون فيناي وت زم الحةوما  بستاه اإلسرائي يين أ حا  ال مير بالتفةير حوه الدولة ال

 نفسنا: وه ستوا ه احت ان دولة وذا وو نظامنا؟
قد تحتج وزارط الخارجية اإلسرائي ية ع ز الت رير الذي نشر الثالثال ب در ما تريدي ثم ت وه بفننا 

ال يتم منظمة مناوئة إلسرائيه والسامية وأننا أةاذي ؛ وأن تسفه: ماذا بشفن سورياي وتنسز أنل 
التعامه مل سوريا مثه  سرائيه. قد توا ه وسائه اإلعالم اإلسرائي ية الت  يه من أومية الت رير 
وتجاوه وجودمي ةه ذلس من أجه أن تريح مستن ةينا. ولةن في نناية المطا  وناس شيل ما يجري 

رائيه المزي  أمام عيوننا الموم ة. ل د تبدد ووم أن االحتاله أمر متق ي وسيتحطم معل سحر  س
 ةدولة ديم راطية.

لم تعد وناس أي طري ة لمناق ة التشخي : أبرتنايد. ليس سوم رجاه دعاية الةذ  يمةننم ال وه 
بفن  سرائيه دولة ديم راطيةي في الوق  الذي يعيش فينا ماليين ا شخا  منذ عشرا  السنين تح  

اس طري ة إللوال ح ي ة أن المةونا  الثالثة واحد من االنظمة العسةرية المستبدط في العالم. وليس ون
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موجودط في  سرائيه: الحفاظ ع ز سيطرط  -حس  ميثاق روما والمذةورط في الت رير-لألبرتنايد 
 مجموعة عرقية واحدط ع ز مجموعة أخرمي وقمل مننجي لنذم المجموعة وأعماه غير  نسانية.

أال يوجد قمل مننجي؟ أال يوجد حفاظ ع ز  ما الوائ  في نظام التفوق الينودي في أرض  سرائيه؟
السيطرط؟ أال توجد أعماه غير  نسانية؟ في ةه لي ةي حتز لو لم يةن وناس من يب ا عن ذلسي وحتز 
لو لم يةن وناس من يرغ  في أن يعر ي ةه لي ة يتم ارتةا  أعماه غير  نسانية. ووه وناس من 

دفاع ي وأن ننايتل ت وح في ا فقي من دون أن يدعي بعد اآلن بفن االحتاله لم يستند  سوم ال
ينفجر  حةا ؟  ذا ةان وذا ا مر غير متق  وغير مساواتيي فنه لل اسم غير ا برتنايد؟ لسنا 

 ةي نعر .” ويومن رايتس ووتش“أو ” بتسي م“بحاجة  لز 
ن اذم من منط ة الراحة  العالم بحاجة  لينم. شخ  ما م طر  لز  ي اظل من سباتل ا خالقي واص

التي تعد  فينا  سرائيه وي العزيزط التي ال يمسنا أحد بسول أبدا ي حيث  ننا الح ن المت دم ل ور  
 أمام البرابرط المس مين.

أمريةا بايدن بدأ  في  ظنار عالما  ابتعاد عن  سرائيهي لةنل قد يةون ابتعادا  عن نتنياوو ف ط. 
أخرم ” عم ية س مية“ت ان  سرائيه وقيادتنا  لز وعندما يذو  الشيطاني ستعود أمريةا  لز اح

عديمة الجدوم. أوروبا الوربيةي التي تستنجد حةوماتنا طالبة  ولا  أخ ر من أمريةا لتطبيق ما 
ما –الحفاظ ع ز ال انون الدولي ومعاقبة من يخرقونل  –تطال  بل أجزال ةبيرط من الرأي العام لدينا 

  وخا عة ل تعري  الدولي الجديد لالسامية مث ما عرفنا ال وبي تزاه حتز اآلن أسيرط مشاعر الذن
 ال نيوني الذي ي وم بتجريم أي انت اد لالحتاله.

لةن عندما ت رر منظما  دولية منمة ما وو معرو  منذ زمني أن وذا أبرتنايدي فإن واشنطن 
ن يسفه وناس: وبرلين وباريس ولندن ال يمةننا موا  ة  غماض العيون. شخ  ما سي طر  لز أ

وه مسموح التعامه مل دولة ا برتنايد الثانية بنفس الوسائه مث ما تعام نا مل ساب تنا؟ في الح ي ة لم 
ال؟ أ ن البيض ونا ينود؟ أ ننا الدولة الديم راطية الوحيدط في الشرق ا وسط؟ أم  ةان  وناس 

الخا ة بنم؟ ما ” الديم راطية ل ينود“ ةارثة؟ أم  ن اإلسرائي يين يحاربون اآلن من أجه الدفاع عن
 العالقة!

وما طائرا السنونو الذي يبشر ب دوم الخري ي أو مث ما ي اه ب دوم الربيل. ” ويومن ووتش”و” بتسي م“
سيفتي وذا حين تعر  ته أبي  بفننا نعيش في دولة أبرتنايدي وتستخ   واشنطن العبر الحتمية 

 نا.التي ال يمةن االمتناع عن استخال 
 29/4/2021هآرتس 
 29/4/2021القدس العربي، لندن، 
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