
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 قائد القسام يوّجه "التحذير األخير" لالحتالل: لن نقف مكتوفي األيدي تجاه ما يجري بالشيخ جراح

 وطني: القدس والدفاع عن مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية هي العنوان األبرز للمشروع العباس

 الرئيس اإلسرائيلي يبدأ مشاوراته مع انتهاء فترة تكليف نتنياهو

 الوضع في المدينة خطير وال يمكن السكوت عنه :في القدس "األوقاف"

 في اتصال مع ولي عهد أبوظبي "رائيلإس"بايدن يؤكد أهمية تطبيع العالقات بين اإلمارات و

لجنة بالكنيست تصادق على قانون 
 لشرعنة البؤر االستيطانية العشوائية
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 لجنة بالكنيست تصادق على قانون لشرعنة البؤر االستيطانية العشوائية .1
وكءالت: صءدقت اللجنة المنظمة للكنيست اإلسبرائيلي، امس، على دفع سبريع لمشبروع  -القدس 

 16ت لصءلح التشبريع قءنون يتيح "تسوية المستوطنءت الصغيبرة" )العؤبر االستيطءنية الاشوائية(. وصو  
 .13عضو كنيست فيمء عءبرضه 

وينص القءنون على إلزام مختلف الوزابرات الحكومية ذات الصلة عتزويد جميع العؤبر االستيطءنية 
 الاشوائية عخدمءت العنى التحتية، والكهبرعء ، والطبرقءت، والميءه واالتصءالت والمواصالت.

نية والامل على شبرعنة العؤبر االستيطءنية عموجب قبرابر كمء يلزم القءنون الحكومة عمنح مكءنة قءنو 
صءدبر عن المجلس الوزابري اإلسبرائيلي المصغبر للشؤون األمنية والسيءسية "كءعينيت" في الاءم 

، وحتى شبرعنتهء يتاين على الوزابرات الحكومية تقديم الخدمءت األسءسية للمستوطنين عءلعؤبر 2017
 االستيطءنية.

عؤبرة استيطءنية عشوائية عءلضفة الغبرعية تم  124لسالم اآلن"، فإن هنءك وعحسب ماطيءت حبركة "ا
 الشبروع عإقءمتهء في سنوات التساينيءت من القبرن المءضي، دون موافقة الحكومة.

مستوطنة كعيبرة عءلضفة الغبرعية، أقيمت عموافقة الحكومة اإلسبرائيلية. وتشيبر  132عءلمقءعل، فإن هنءك 
 13ألف مستوطن عءلضفة الغبرعية، عمء فيهء القدس المحتلة التي تضم  661 "السالم اآلن" إلى وجود

 ألف مستوطن. 220مستوطنة، يقيم فيهء 
كمء صءدقت اللجنة المنظمة على دفع سبريع لمشبروع قءنون يتيح االلتفءف على قبرابرات المحكمة 

 اإلسبرائيلية الاليء.
اض على قوانين الكنيست أو إعالنهء غيبر ويقي د القءنون سلطة المحكمة الاليء فيمء يخص االعتبر 

 دستوبرية في ظل تنءقضهء مع قوانين أسءس.
 5/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 : القدس والدفاع عن مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية هي العنوان األبرز للمشروع الوطنيعباس .2

والدفءع عن المقدسءت محمود ععءس، إن القدس  ةالفلسطيني السلطة قءل برئيس: كفءح زعون-برام هللا
وتحدى ععءس خالل تبرؤسه  اإلسالمية والمسيحية، هو الانوان األعبرز للمشبروع الوطني الفلسطيني.

جلسة للحكومة الفلسطينية، أمس الثالثء ، أن تستطيع إسبرائيل تغييبر الطءعع الفلسطيني لمدينة 
عتنفيذ المزيد من المشءبريع  القدس، برغم مشءبريع التهويد هنءك. ووجه البرئيس الفلسطيني، حكومته،

«. في مدينة القدس المحتلة عءصمة دولتنء الفلسطينية األعدية»التي تدعم صمود الفلسطينيين 
وأبردف، أنه أمءم هذا الصمود الفلسطيني، لن نتبراجع ولن نقعل عإجبرا  انتخءعءت فلسطينية دون 
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الانوان السيءسي لقضيتنء الوطنية، مشءبركة القدس، تبرشيحًء ودعءية وانتخءعًء، داخل القدس، ألنهء 
 «.فءلقدس تاني فلسطين، وعدونهء لن يكون هنءك فلسطين

 5/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 السلطة تجدد مطالبتها مجلس األمن بتحمل مسؤولياته تجاه "جرائم الحرب" اإلسرائيلية .3
الدولي، عتحمل مسؤوليءته جددت السلطة الفلسطينية، الثالثء ، مطءلعتهء مجلس األمن : برام هللا

القءنونية واالخالقية تجءه "جبرائم الحبرب" اإلسبرائيلية المتواصلة عءلتوسع االستيطءني، واالستيال  على 
 منءزل وممتلكءت الفلسطينيين، وفبرض التهجيبر القسبري عحقهم.

كل جدي فبرص وزابرة خءبرجية التءعاة للسلطة الفلسطينية، في عيءن، أن هذه "الجبرائم تهدد عش واعتعبرت
تحقيق السالم وفقء للمبرجايءت الدولية المتفق عليهء، وفي مقدمتهء األبرض مقءعل السالم ومعدأ حل 

وأشءبرت إلى أن  (".2334)الدولتين، وضبروبرة تنفيذ القبرابرات األممية ذات الصلة، وفي مقدمتهء القبرابر 
وى جبريمة حبرب وجبريمة ضد "االستيطءن عجميع أشكءله هو جبريمة وفق القءنون الدولي تبرتقي لمست
في اجبرا  تحقيقءتهء في  عءإلسبراعاالنسءنية، يحءسب عليهء القءنون الدولي"، مطءلعة الجنءئية الدولية 

 هذا الملف وغيبره من جبرائم االحتالل والمستوطنين.
 4/5/2021، قدس برس

 
 دالرويضي: ندرس الخيارات القانونية من أجل حماية منازل الشيخ جراح من التهوي .4

إن محءكم االحتالل تنظبر في قضيتين  ،قءل المستشءبر في ديوان البرئءسة أحمد البرويضي: القدس
ن ماطيءت  منفصلتين تتالقءن عإخال  منءزل المقدسيين في حي الشيخ جبراح لصءلح المستوطنين، وا 
جديدة ستكشف عمليءت تزويبر قءم عهء المستوطنون والجمايءت االستيطءنية في الشيخ جبراح 

طءلعنء عدعم سكءن الحي من خالل اجتمءع موسع لجميع السكءن وأضءف، تيال  على المنءزل. لالس
سياقد األبرعاء  عحضوبر المحءمين المتءعاين لملف الشيخ جبراح ولجنة الحي والمتءعاين من مؤسسءت 

ءصة القدس للتدابرس عشأن الخطوات القءنونية ودبراسة األعاءد المتبرتعة على جلسة الخميس المقعل الخ
وأوضح البرويضي أن مء يجبري في الشيخ جبراح هو جبريمة تهجيبر قسبري تستدعي  عءالستئنءف".

خطوات دولية لوضع حد لجبرائم االحتالل، كمء أجبرت القيءدة اتصءالت مع أطبراف دولية مختلفة 
 عشأن مء يبرتكب من جبرائم عحق المواطنين القءطنين في حي الشيخ جبراح.

 4/5/2021، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 
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 النائب أبو طير يدعو لوجوب تكثيف الرباط باألقصى أواخر رمضان .5
شدد النءئب في المجلس التشبرياي عن مدينة القدس الشيخ محمد أعو طيبر على : القدس المحتلة

وجوب تكثيف البرعءط في المسجد األقصى المعءبرك في الاشبر األواخبر من برمضءن لمواجهة 
وقءل النءئب أعو طيبر إن البرعءط في المسجد األقصى  حتالل واقتحءمءت المستوطنين.مخططءت اال

خبرج من دائبرة السنة إلى الفبرض عسعب حجم المؤامبرات التي تحءك ضده للسيطبرة عليه، منءشدا كل 
مسلم يستطيع الوصول الى المسجد األقصى والبرعءط فيه عضبروبرة التواجد والبرعءط لمواجهة مخططءت 

 ل خءصة في أيءم شهبر برمضءن المعءبرك.االحتال
ودعء أعو طيبر إلى عدم االلفءت لدعوات مء يسمى "مجلس إدابرة اتحءد منظمءت الماعد" المتطبرف 
التي تدعي وقف االقتحءمءت في الاشبر األواخبر من برمضءن، موضحء أن "االحتالل يمءبرس سيءسة 

 وا أو يتغيبروا".الخداع والمبراوغة منذ األزل وهي في جعلة اليهود ولن يغيبر 
 4/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المجلس الوطني يطالب البرلمان األوروبي بالتراجع عن قراره بشأن تمويل "األونروا" .6

طءلب المجلس الوطني العبرلمءن األوبروعي عءلتبراجع عن قبرابره عشأن برعط الدعم المءلي المقدم : عمءن
ية في كتعهء المدبرسية، ُيد عى أنهء تبروج" للكبراهية" والتحبريض لوكءلة "األونبروا " عتاديل مواد تاليم

وأشءد المجلس الوطني، في برسءلة عاثهء برئيسه سليم الزعنون لبرئيس العبرلمءن األوبروعي  على الانف".
 ديفيد مءبريء سءسولي عءلدعم السيءسي والمءلي المتواصل "لألونبروا" الذي يقدمه االتحءد األوبروعي.

 4/5/2021، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 
 

 لشيخ جراحاقائد القسام يوّجه "التحذير األخير" لالحتالل: لن نقف مكتوفي األيدي تجاه ما يجري ب .7
وجه القءئد الاءم لكتءئب القسءم، "تحذيبرا أخيبرا" لالحتالل، على خلفية مواصلة اعتدا اته في حي 

د الضيف في برسءلة له، نشبرهء النءطق اإلعالمي "أعو وقءل محم الشيخ جبراح في القدس المحتلة.
ععيدة" على حسءعه عـ"تلغبرام"، "يوجه قءئد األبركءن تحذيبرًا واضحًء وأخيبرًا لالحتالل ومغتصعيه عأنه إن 
لم يتوقف الادوان على أهلنء في حي الشيخ جبراح في الحءل فإننء لن نقف مكتوفي األيدي وسيدفع 

ء الضيف "أهءلي حي الشيخ جبراح في القدس المحتلة على صمودهم، وأكد وحي الادو الثمن غءليًء".
 عأن قيءدة المقءومة والقسءم تبراقب مء يجبري عن كثب".

 4/5/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 "مقر تحقيق"حولها إلى يحاصر عقربا و ي جيش االحتالل .8
برعء جنوب نءعلس وعدأت حملة فبرضت إسبرائيل حصءبرًا محكمًء على علدة عق: كفءح زعون-برام هللا

مالحقة واساة داخل العلدة، للوصول إلى منفذي عملية إطالق النءبر على حءجز زعتبرة القبريب، قعل 
المءبرد »مستوطنين، فيمء تاتقد إسبرائيل، عحسب محللين عسكبريين، أن  3يومين، مء أدى إلى إصءعة 

 ، يحءول الخبروج من مخعئه في الضفة الغبرعية.«الحمسءوي
، اعتقءل عدد من المشتعه عهم في إطءبر «جهءز األمن الاءم )الشءعءك(»د الجيش اإلسبرائيلي ووأك

مالحقة منفذي عملية إطالق النءبر، األحد المءضي، عند مفبرق تعواح جنوب نءعلس عءلضفة الغبرعية، 
 «.جهءز األمن الداخلي )الشءعءك(»وُنقل المشتعه عهم لالستجواب من قعل 

جيش اإلسبرائيلي، أمس، إن قوات كعيبرة ال تزال تامل من أجل مالحقة المنفذين. وقءل نءطق عءسم ال
أصيب عجبراح خالل الاملية، وأنه « زعتبرة»وجء  في تقءبريبر تلفزيونية إسبرائيلية أن منفذ عملية حءجز 

يوجد تاءون مع األجهزة األمنية الفلسطينية حول األمبر، لكن لم يتسن التأكد من صحة المالومءت. 
، «حمءس»الاعبري إن التقديبرات اإلسبرائيلية تشيبر إلى أن منفذ الاملية يتعع حبركة « والال»ل موقع وقء

نه مابروف لدى األجهزة األمنية اإلسبرائيلية، وجءبر تضييق الخنءق عليه.  وا 
 5/4/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 ألقصى"رمضان يوما إلشعال الثورة وحماية "ا 28"فصائل المقاومة" تدعو لجعل يوم  .9

دعت فصءئل المقءومة الفلسطينية، أعنء  الشاب الفلسطيني إلى شدِّ البرحءل إلى المسجد غزة: 
األقصى للصالة واالعتكءف والبرعءط فيه، خءصًة يوم الثءمن والاشبرين من برمضءن؛ لمواجهة 
المستوطنين الذين يتوعدون عءقتحءمه، "ليكن يومًء إلشاءل الثوبرة واالنتفءضة على برؤوس 

 مستوطنين".ال
 4/5/2021، قدس برس

 
 حماس: خياراتنا مفتوحة لمواجهة همجية االحتالل في القدس .10

أكدت حبركة "حمءس"، أن كل خيءبرات الشاب الفلسطيني مفتوحة، لمواجهة عبرعدة االحتالل : غزة
وقءل النءطق عءسم الحبركة ععد اللطيف  وهمجيته المستمبرة، وانتهءكءته المتواصلة للمسجد األقصى.

القءنوع في تصبريح مكتوب، الثالثء : "إعالن ودعوات مء يسمى جمءعءت الهيكل القتحءم المسجد 
األقصى من قعل المستوطنين األحد المقعل يمثل صءعق تفجيبر لثوبرة جديدة ضد جبرائم االحتالل 
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ععسءلة القتحءم  للتصديواضءف: "ندعو جمءهيبر شاعنء الفلسطيني  الصهيوني وقطاءن مستوطنيه".
 مستوطنين المبرتقب للمسجد األقصى ومواجهة ذلك عمختلف الوسءئل واألدوات".ال

 4/5/2021، قدس برس
 

 فتح تستنفر لجان المقاومة لردع المستوطنين .11

أن االعتدا ات اإلبرهءعية لجيش االحتالل والمستوطنين على أعنء  شاعنء “حذبرت حبركة فتح من 
سندافع عن مقدبرات شاعنء “وقءلت في عيءن لهء ”. وخءصة في منءطق التمءس لن تمبر مبروبر الكبرام

 ”.عكل الوسءئل المتءحة
 4/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 الرئيس اإلسرائيلي يبدأ مشاوراته مع انتهاء فترة تكليف نتنياهو .12

في الوقت الذي حءول فيه برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي المكلف، عنيءمين نتنيءهو، : تل أعيب: نظيبر مجلي
ة األخيبرة، منع سقوط حكمه، لدبرجة أنه نظم لقء  عين برئيس القءئمة الموحدة للحبركة حتى اللحظ

اإلسالمية، منصوبر عع ءس، مع البرئيس البروحي لليمين المتطبرف، والصهيونية الدينية، حءييم 
، نفتءلي عنيت، تهديدات عءلقتل جالت المخءعبرات تضاه «يمينء»دبروكمءن، فقد تلقى برئيس تحءلف 

 مشددة.تحت حبراسة 
وعنيت أصعح أقوى المبرشحين لخالفة نتنيءهو، في برئءسة الوزبرا ، في حءل فشلت جهود الليكود في 
حمءية حكمه. وعسعب تقدم جهود عنيت في تشكيل حكومة مع قوى الوسط واليسءبر تضمن برئءسته 

ه عءلقتل للحكومة نصف دوبرة عبرلمءنية، ينءصعه اليمين المتطبرف الادا . وتم إبرسءل عدة برسءئل تهدد
في األيءم األخيبرة، وعسعب جدية هذه التهديدات، تم وضع حبراسه مستمبرة في منزله عمدينة برعنءنء، 

 شمءلي تل أعيب، وتم تازيز الحبراسة المبرافقة له.
 -ويأتي هذا التطوبر مع انتهء  فتبرة تكليف نتنيءهو عتشكيل الحكومة، )منتصف ليلة الثالثء  

يومًء، فشل خاللهء في تشكيل حكومة يمين مدعومة من الحبركة  28األبرعاء (، التي استغبرقت 
اإلسالمية. ولم يستسلم نتنيءهو، حتى الدقيقة األخيبرة، لفشله في تبركيب حكومة، وحءول اتخءذ عدة 
إجبرا ات لتغييبر الواقع والتخبريب على ماسكبر التغييبر المنءوئ له. وأصعح القبرابر عيدي برئيس الدولة، 

الخطوات القءدمة. ويعءشبر برفلين من اليوم األبرعاء  اتصءالته ومشءوبراته مع  برؤوعين برفلين، ليحسم
األحزاب ليقبربر الخطوات القءدمة. ومع أن مقبرعين منه يؤكدون أنه سيتخذ خطوة احتجءجية ياعبر فيهء 
لقء  الاب   عن غضعه من السيءسيين اإلسبرائيليين ويتهمهم عءلتهبرب من مسؤولية تشكيل حكومة وا 
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ايد الكبرة إلى ملاعهم ويسلم التكليف إلى الكنيست )العبرلمءن( ليقبربر تشكيل حكومة أو عليه، وسي
الذهءب إلى االنتخءعءت للمبرة الخءمسة، إال أن هنءك من يغلب احتمءل أن يلقي مهمة التكليف على 

 يءئيبر لعيد.
 5/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 مع إيران (لبحريةالحرب ا)القيادة العسكرية اإلسرائيلية تقرر وقف  .13

كشفت مصءدبر سيءسية في تل أعيب، أمس )الثالثء (، أنه في أعقءب : تل أعيب: نظيبر مجلي
المداوالت التي أجبراهء قءدة الجيش والمخءعبرات اإلسبرائيلية في واشنطن، طيلة األسعوع المءضي، عءدوا 

إليبرانية وبرعمء التفكيبر عءنطعءع يقول إن هنءك حءجة إلعءدة النظبر في الحبرب العحبرية مع السفن ا
 «.من المشكوك فيه أنهء نءجاة. وقد تكون أضبرابرهء أكعبر من فوائدهء»عوقفهء، ألن 

وقءل مسؤول أمني كعيبر في تل أعيب، أمس، إن الهجمءت العحبرية اإلسبرائيلية على سفن إيبرانية في 
حظة التي خبرجت إلى كءنت مجدية أكثبر عندمء اتخذت طءعاًء سبريًء. ولكن في الل»السنوات األخيبرة 

الالن في الشهوبر األخيبرة، صءبرت طهبران تشابر عءلحءجة إلى البرد عليهء عهجمءت على سفن 
، «متواضاة حتى ال يكسبروا القوالب»ومع أن اإليبرانيين حبرصوا على جال هذه البردود «. إسبرائيلية

حءجة لتهدئة  فإنه ال يوجد أي ضمءن لئال تتفءقم البردود إلى تصايد حبرعي غيبر مبرغوب، وهنءك
 الوضع وا عءدة النظبر والحسءعءت وبرعمء التوصل إلى نتيجة عضبروبرة وقفهء، ولو مؤقتًء.

 5/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 منظمات بيئية إسرائيلية تعارض اتفاقا مع اإلمارات لنقل النفط .14
أن نءقالت نفط ( اإلسبرائيلية يوم الثالثء ، EAPCأوبروعء" ) –أكدت شبركة "أنعوب آسيء : عالل ضءهبر

جديدة عدأت تصل إلى خليج إيالت في إطءبر اتفءق ُوق ع مؤخبرا مع شبركة عملكية جزئية لإلمءبرات 
 وبرجءل أعمءل إسبرائيليين، وفق مء ذكبر الموقع اإللكتبروني لصحيفة "هآبرتس".

ف عين ويهدف االتفءق الذي جبرى توقياه في أعقءب توقيع "اتفءقيءت أعبراهءم" لتطعيع الاالقءت والتحءل
إسبرائيل واإلمءبرات، إلى تحويل إسبرائيل إلى جسبر عبري لنقل النفط عين أوبروعء وآسيء. ويتوقع أن تزيد 
هذه الخطوة كميءت النفط التي تصل إلى إيالت، وستقود إلى تاءلي انتقءدات شديدة من جءنب 

لحدوث كءبرثة  مسؤولين وكذلك من جءنب منظمءت حمءية العيئة وعلمء ، يحذبرون من الخطبر المتزايد
 نفط أخبرى في إسبرائيل، ومن تامق ضلوع إسبرائيل في فبرع النفط إثبر أزمة المنءخ.
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 وقدمت ثالث منظمءت عيئية التمءسء إلى المحكمة الاليء، اليوم، مطءلعة عإلغء  االتفءق. 
 4/5/2021، 48عرب 

 
 ائيلي لغالت اليمين اإلسر منصور عباس  ترفضان "استرضاء" الحزب الشيوعي والجبهة .15

استنكبر الحزب الشيوعي والجعهة تصبريحءت وتحبر كءت النءئب منصوبر ععءس األخيبرة، : قءسم عكبري
البرامية الستبرضء  غالة اليمين الفءشي واالستيطءني، كحزب "الصهيونية الدينية" عقيءدة سموتبريتش 

لمتطبر ف الذي وعن غفيبر، والحءخءمءت الانصبريين شموئيل إليءهو وحءييم دبروكمءن من برموز الفكبر ا
يضءهي الفكبر النءزي في عنصبريته من أجل "إقنءعهم" عصالحيته ليكون شبريًكء لهم وفي المشءبركة 

 في إنقءذ نتنيءهو وتشكيل حكومة عبرئءسته، حسعمء ذكبر صعءح اليوم الثالثء .
وأكد الحزب الشيوعي والجعهة برفض مواقف النءئب ععءس التي تاتعبر مقءومة االحتالل واالستيطءن 

برهءًعء"، والتي تأتي استمبرابًرا لمواقف وتصبريحءت سءعقة جء ت عطلب من حزب "الليكود".  "عنًفء وا 
 4/5/2021، 48عرب 

 
 باحث "إسرائيلي": عباس يعلم أن االنتخابات تعني نهاية فتح! .16

على قبرابر  -صعءح اليوم االثنين-عقب المختص عءلشأن اإلسبرائيي تسفي يحزقيلي : القدس المحتلة
لسلطة محمود ععءس إلغء  االنتخءعءت للمجلس التشبرياي الفلسطيني، والتي كءنت مقبربرة في برئيس ا

الشهبر الحءلي قءئال: أعو مءزن يالم جيدا أن االنتخءعءت تاني نهءية فتح، وذلك في سيءق 
 استطالعءت البرأي األخيبرة.

هء لم تتخذ موقفء برسميء، وأشءبر يحزقيلي إلى أن ععءس يحءول إلقء  المسؤولية على "إسبرائيل" برغم أن
ولن تمناه من إجبرائهء، وأن الزيءبرة التي قءم عهء برئيس جهءز الشءعءك نداف ابرجمءن إلى برام هللا كءنت 

يحزقيلي اعتبرف أن مصلحة "إسبرائيل" تقتضي عدم إجبرا  انتخءعءت للمجلس  عهدف تحذيبره.
سيطبرة حمءس على الضفة الذي ومء قد يتبرتب عليهء من  2006التشبرياي؛ خشيَة تكبرابر تجبرعة عءم 

 ياد  كءعوًسء عءلنسعة لـ"إسبرائيل".
 3/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الوضع في المدينة خطير وال يمكن السكوت عنه :في القدس "األوقاف" .17

أكد الشيخ ععد الاظيم سلهب برئيس مجلس األوقءف اإلسالمية في القدس، أن : كفءح زعون-برام هللا
مدينة خطيبر وال يمكن السكوت عنه. واتهم سلهب إسبرائيل عمحءولة جبر المدينة إلى الوضع في ال
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مبرعع الصبراع الديني، محذبرًا من االقتحءم الواسع لألقصى يوم االثنين المقعل، داعيًء األمة الابرعية 
دعوة سلهب تضءف إلى  واإلسالمية لالنتفءض للدفءع ودعم صمود المقدسيين في المسجد األقصى.

ت فلسطينية كثيبرة، من أجل النفيبر والبرعءط في المسجد األقصى في األيءم القليلة المتعقية من دعوا
 برمضءن.

 4/5/2021، القدس العربي، لندن

 
 رمضان 28منظمات يهودية متطرفة تخطط القتحام األقصى في  .18

 فءق مععءالتكشفت "منظمءت الهيكل" المزعوم اليهودية المتطبرفة، عن تخطيطهء : القدس المحتلة
من شهبر برمضءن  28سلطءت االحتالل القتحءم المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة، في الـ

الجءبري. ودعت تلك المنظمءت المتطبرفة أنصءبرهء للمشءبركة الواساة في اقتحءمءت جمءعية ومكثفة 
 للمسجد األقصى المعءبرك في الاءشبر من أيءبر/ مءيو الجءبري.

 4/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "زعترة "عمليةعن منفذي بحجة البحث قتحم مسجدا في عقربا ياالحتالل  .19
اقتحمت قوات االحتالل اإلسبرائيلي، اليوم الثالثء ، مسجد علدة عقبرعء في محءفظة نءعلس )جنوعي 
الضفة الغبرعية(، ودنسته عءألحذية، وأجبرت تفتيشء عداخله، ضمن حملة تمشيط واساة للعحث عن 

 مستوطنين عجبروح. 3حءجز زعتبرة، الذي أصيب فيه  منفذي هجوم
 وكءنت قوات االحتالل اقتحمت علدة عقبرعء عأعداد كعيبرة من الجنود، واستنفبرت عند مداخل العلدة.

كمء اقتحمت قوات االحتالل قبرية تبرمسايء )شمءلي برام هللا( فجبر اليوم الثالثء ، إذ دهمت منءزل في 
وجء  اعتقءل الفتى لالشتعءه في أن أحد  من عمبره. 16قلت قءصبرا في القبرية، وعاثبرت محتويءتهء، واعت

 أفبراد عءئلته له عالقة عءلهجوم المسلح، الذي استهدف المستوطنين على حءجز زعتبرة.
 4/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 شرطة االحتالل تعتدي بوحشية على سكان ومتضامنين بالشيخ جراح .20

سبرائيلي، الليلة المءضية، اعتدا اتهء الوحشية على السكءن : جددت شبرطة االحتالل اإلالقدس
وهءجمت شبرطة االحتالل المواطنين  والمتضءمين في حي الشيخ جبراح عءلقدس الشبرقية المحتلة.

والمتضءمنين عاد انتهء  اإلفطءبر واعتدت عليهم عءلضبرب في محءولة منهء إلجعءبرهم على مغءدبرة 



 
 
 
 

 

 12 ص             5527 الادد:             5/5/2021 برعاء األ التءبريخ: 

 

                                    

واعتقلت شبرطة االحتالل مواطنْين من سكءن  برات اإلخال .الحي مع تصءعد االحتجءجءت على قبرا
 الحي عاد االعتدا  عليهمء عءلضبرب.

 5/5/2021، رام هللا، األيام
 

 "الكراهية والعنف"رفض فلسطيني من البرلمان األوروبي التهامه األونروا بتدريس مواد تدعو لـ .21
بر عبرلمءن االتحءد األوبروعي، الذي تواصلت حءلة البرفض الفلسطينية، لقبرا”: القدس الابرعي“ –غزة 

وبرفضت اللجنة المشتبركة  على خلفية منءهجهء التاليمية.” األونبروا“وجه انتقءدات حءدة لوكءلة 
” األونبروا“لالجئين مء جء  في قبرابر العبرلمءن األوبروعي، عءعتعءبر المنءهج التدبريسية التي تقوم عهء 

من االتحءد ” األونبروا“عءلمسءعدات التي تُقدم لـ ، وبرعط هذا القبرابر ”الكبراهية والانف“تدعو إلى 
يستند “وقءلت اللجنة إن هذا الموقف  األوبروعي واشتبراط إزالة هذه المواد من الكتب التاليمية للطالب.

، الفتة ”إلى مالومءت عءبرية عن الصحة ومضمونهء سيءسي منحءز عشكل سءفبر للموقف اإلسبرائيلي
قود من الزمن ملتزمة عمنهءج الدول المضيفة لالجئين، عالوة على إلى أن المواد التي ُتدبرس منذ ع

أنهء خضات أكثبر من مبرة للفحص والتدقيق من لجءن مختصة ومنهء األمم المتحدة، ووجدت أنهء 
 تتنءسب تمءمء مع مء تقبره األمم المتحدة من ماءييبر وقيم إنسءنية.

 3/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 ضراب الشامل في مشافي الضفة الحكوميةنقابة األطباء ترجئ اإل .22
برام هللا: شبرعت نقءعة األطعء  في الضفة الغبرعية عءحتجءج جديد مخفف ضد الحكومة، اقتصبر على 
الاديد من القطءعءت الطعية الهءمة، عاد أن كءن القبرابر السءعق يقضي عوقف الامل في كل المشءفي 

ءلضفة استمبرابر اإلضبراب احتجءجء على عدم حل وقد أكدت نقءعة األطعء  ع الحكومية عشكل كءمل.
 ملفهم، وقبربرت اإلعقء  على أقسءم الطوابرئ تامل، الستقعءل الحءالت الطءبرئة فقط.

 4/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 التطعيم ضد كورونا بين نقص الجرعات وتوّجس المواطنين: غزة .23
كوبرونء، في حين ُيحجم  صءعة عفيبروسعلى تلقي اللقءح سايء لتجنب اإل غزة ُيقعل عاض سكءن قطءع

ووفق وزابرة الصحة  آخبرون عنه توجسء ممء يبروج عن تأثيبرات جءنعية وضءبرة له على جسم اإلنسءن.
 400آالف و 110عغزة )تديبرهء حبركة حمءس(، فقد وصل القطءع منذ مءبرس/ آذابر المءضي، نحو 

لكن الكتلة السكءنية،  شخص. 200ألفء و 55جبرعة من اللقءحءت المختلفة للفيبروس، تكفي لحوالي 
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ألف  200التي تحتءج للتطايم ضد الفيبروس في قطءع غزة، تُقد بر عحسب الوزابرة، عحوالي مليون و
 شخص.

 4/5/2021، القدس العربي، لندن
 

 العاهل األردني يبحث مع وفد أمريكي رفيع جهود إعادة مفاوضات السالم .24
ي مع وفد أمبريكي برفيع، اإلثنين، تكثيف جهود إعءدة عحث الاءهل األبردني ععد هللا الثءن: عم ءن

جء  ذلك خالل لقء  الملك عءلوفد األمبريكي  إطالق مفءوضءت السالم، عين الفلسطينيين واإلسبرائيليين.
الذي تبرأسه السينءتوبر كبريس ميبرفي عءلاءصمة عم ءن، وفق مء أوبردته وكءلة األنعء  األبردنية البرسمية 

ووفق العيءن، أكد الملك ععد هللا "ضبروبرة تكثيف الجهود إلعءدة إطالق  ."عتبرا"، اليوم الثالثء 
المفءوضءت عين الفلسطينيين واإلسبرائيليين للوصول إلى السالم الاءدل والشءمل، على أسءس حل 

وشدد الاءهل األبردني على ضمءن قيءم الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيءدة والقءعلة  الدولتين".
 وعءصمتهء القدس الشبرقية. 1967لى خطوط البراعع من حزيبران عءم للحيءة، ع

 4/5/2021، قدس برس

 
 التلفزيون اإلسرائيلي: مسؤول أمني كبير زار األردن لتخفيف التوتر .25

قءل التلفزيون اإلسبرائيلي إن مسؤوال كعيبرا في الجهءز األمني اإلسبرائيلي زابر الاءصمة األبردنية 
" 11ووفقء لمء نقلته "القنءة  وذلك في ظل توتبر الاالقءت عين الجءنعين.)عمءن( في اآلونة األخيبرة، 

عءلتلفزيون اإلسبرائيلي، فإن المسؤول األمني توجه إلى األبردن عطءئبرة تءعاة لسالح الجو، وقضى هنءك 
وأوضحت القنءة أنه أجبرى معءحثءت مع مسؤولين أبردنيين كعءبر لتعديد التوتبر، الذي  سءعءت عدة.
 قءت عين الجءنعين في الفتبرة األخيبرة.شهدته الاال

 4/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يستأنفان المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية "إسرائيل"لبنان و .26

عيبروت: اتسمت الجولة الجديدة من المفءوضءت غيبر المعءشبرة عين الجءنعين اللعنءني واإلسبرائيلي 
كثفة حيث ُعقدت جلسءت متتءلية أمس، في مساى لتحقيق تقدم في لتبرسيم الحدود العحبرية، عأنهء م

النزاع الحدودي، مء يتيح للعنءن التنقيب عن الطءقة في ميءهه االقتصءدية الجنوعية. وأشءبرت 
ومواقف أقل حدة عند الطبرفين، وذلك عاد « ليونة»المالومءت التي سبرت قعل جولة المفءوضءت إلى 

إن جلسءت مفتوحة عقدت « الشبرق األوسط»وقءلت مصءدبر مواكعة للمفءوضءت لـ التدخل األميبركي.
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أشهبر على تاليقهء إثبر سقوف  5أمس في الجولة الخءمسة من المفءوضءت التي اسُتؤنفت عاد 
المطءلب المبرتفاة التي برفاهء الجءنعءن في وقت سءعق، قعل أن يتدخل الجءنب األميبركي، وهو 

 ليسهل استئنءفهء. الوسيط في هذه المفءوضءت،

 5/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 آخرين في غارات إسرائيلية على الالذقية وحماة 6مقتل مدني وجرح  .27
آخبرون جبرا   6أن مدنيء قتل وجبرح  -اليوم األبرعاء -ذكبرت وكءلة األنعء  السوبرية )سءنء( : وكءالت

ن عسمءع دوي انفجءبرات في قصف إسبرائيلي على جنوب غبرب الالذقية، عينمء أفءد سكءن محليو 
من فجبر اليوم، نفذ  02:18ونقلت سءنء عن مصدبر عسكبري أنه "حوالي السءعة  منءطق مختلفة.

الادو اإلسبرائيلي عدوانًء جويًء من اتجءه جنوب غبرب الالذقية، مستهدفًء عاض النقءط في المنطقة 
 دوان وأسقطت عاضهء".وأضءف المصدبر: "تصدت وسءئط دفءعنء الجوي لصوابريخ الا السءحلية".

 5/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 في اتصال مع ولي عهد أبوظبي "إسرائيل"بايدن يؤكد أهمية تطبيع العالقات بين اإلمارات و .28
)برويتبرز(: قءل العيت األعيض في عيءن إن البرئيس األمبريكي جو عءيدن أكد في اتصءل -واشنطن

حمد عن زايد آل نهيءن األهمية االستبراتيجية لتطعيع هءتفي اليوم الثالثء  مع ولي عهد أعوظعي م
سبرائيل.  الاالقءت عين اإلمءبرات الابرعية المتحدة وا 

 4/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 بعدم عرقلة االنتخابات في القدس ولم نطرح أي بدائل "إسرائيل"دبلوماسي أوروبي: طالبنا  .29
لدول األوبروعية خالل الفتبرة المءضية تبركز على قءل دعلومءسي أوبروعي: إن تحبرك ا البرؤوف أبرنءؤوط:

 محءولة إقنءع إسبرائيل عتسهيل إجبرا  االنتخءعءت التشبرياية الفلسطينية في القدس الشبرقية المحتلة.
وأضءف الدعلومءسي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"األيءم": طوال الفتبرة المءضية لم نكن نعحث 

الغبرف المغلقة وخءبرجهء: إن على إسبرائيل ان تنفذ االتفءق  عن مخءبرج إلسبرائيل، قلنء عوضوح في
 عادم عبرقلة االنتخءعءت الفلسطينية في مدينة القدس الشبرقية.

وتءعع: "مهمتنء هي التأكد من التزام األطبراف عءلتزامءتهء، وفي هذه الحءلة فإننء طلعنء من إسبرائيل ان 
م نطبرح أي عدائل على أحد، كل مء كنء نقوله هو تنفذ االتفءق، ليس مهمتنء العحث عن عدائل ألحد ول

 ان االتفءق يجب ان ينفذ".
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ينص عوضوح على انه "عإمكءن فلسطينيي القدس والذين  1995وقءل: االتفءق الموقع في الاءم 
 يايشون هنءك المشءبركة في عملية االنتخءعءت.

 ".1967ة الاءم وقءل دعلومءسي: "القدس الشبرقية جز  من األبراضي الفلسطينية المحتل
 5/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 حاخامة أميركية: أيها اليهود األميركيون أوقفوا تمويل "اإلرهاب اليهودي" .30

دعت الحءخءمة األميبركية جيل جءكسون يهود الواليءت المتحدة إلى وقف تمويل مء وصفته "عءإلبرهءب 
فلسطينيين، عدعم من شعكة ماقدة من اليهودي"، الذي يمءبرسه المتطبرفون اليهود اليمينيون ضد ال

 مصءدبر التمويل في كل من إسبرائيل وأميبركء، ماتعبرة أن ذلك "واجب أخالقي".
إن ماظم اليهود  -( اإلسبرائيليةHaaretzفي مقءل لهء عصحيفة هآبرتس )-وقءلت جءكسون 

مءلية للجمءعءت األميبركيين ال يدعمون ال مءليء وال عأي شكل من األشكءل المؤسسءت التي تقدم منحء 
المتطبرفة في إسبرائيل، لكن عاض المنظمءت اليهودية التي تاد "برئيسية" في أميبركء تلاب دوبرا في 
توجيه األموال إلى "الصندوق المبركزي اإلسبرائيلي"، المؤسسة األميبركية األكثبر تمويال للمتطبرفين 

 اإلسبرائيليين.
 4/5/2021الجزيرة.نت، 

 
 وليس االنتخابات هو السبيل لتوحيد الفلسطينيين حل السلطة واستئناف المقاومة .31

 عزام التـميمي
في الضفة الغبرعية وقطءع غزة، مء  2006عاد النصبر الذي أحبرزته حبركة حمءس في انتخءعءت عءم 

 كءن أحد ليتوقع أن يدعو البرئيس الفلسطيني محمود ععءس إلى إجبرا  أي انتخءعءت أخبرى.
مبريكي السءعق جوبرج دعليو عوش، كجز  من حملته لنشبر والحقيقة أنه لوال إصبرابر البرئيس األ

"الديمقبراطية" في المنطقة حسعمء زعم، لمء أقدم محمود ععءس حينهء على إجبرا  تلك االنتخءعءت. 
ولكن عداًل من االحتفء  عءلتجبرعة الديمقبراطية العءهبرة، تمخضت االنتخءعءت عن نشوب حبرب قعلية 

عءلسلطة الفلسطينية وتسءلم إسبرائيل، وحبركة حمءس، التي تبرفع شاوا  عين حبركة فتح، التي تتحكم 
 براية المقءومة ضد االحتالل اإلسبرائيلي.

لم يكن عإمكءن فتح اإلقبرابر عءلهزيمة وقعول النتيجة عينمء لم تتمكن حمءس من انتزاع اعتبراف دولي عهء 
حبرب عن انقسءم وفبرقة كحكومة شبرعية منتخعة للشاب الفلسطيني. في نهءية المطءف، أسفبرت تلك ال

سبرائيل عينمء  وعدا . أضحت غزة تحت سيطبرة حمءس ولكن برهن حصءبر مشدد من قعل مصبر وا 
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ظلت الضفة الغبرعية خءضاة لالحتالل اإلسبرائيلي، تدابر حسب تفءهمءت أوسلو من قعل السلطة 
 الفلسطينية التي تهيمن عليهء فتح.

 عن خمسة عشبر عءمًء على االنتخءعءت السءعقة، عدا ولكن قعل أسءعيع قليلة، وعاد مبروبر مء يزيد قليالً 
محمود ععءس عءزمًء على إجبرا  انتخءعءت جديدة على ثالث مبراحل وفي مستويءت ثالثة: انتخءعءت 
المجلس التشبرياي الفلسطيني يتعاهء انتخءعءت البرئءسة الفلسطينية، وقد يتعاهء عاد ذلك إجبرا  

بريبر الفلسطينية. كءن من المفبروض أن يدشن قبرابره ذلك، انتخءعءت المجلس الوطني لمنظمة التح
والذي جء  ثمبرة جوالت عديدة من محءدثءت المصءلحة مع حمءس، مبرحلة جديدة في السيءسة 
الفلسطينية، مبرحلة من الوحدة وبرص الصفوف في مواجهة التوسع االستيطءني اإلسبرائيلي، والتواطؤ 

 الكيءن الصهيوني.الدولي مع االحتالل، والتطعيع الابرعي مع 
تحدث المبراقعون عن عدة أسعءب لهذا التوجه، إال أن كلمة واحدة تلخص الحوافز التي دفات كال 

 الطبرفين نحو االنتخءعءت، أال إنه "المأزق".
 المأزق

في حءلة ععءس، نجم المأزق عن التآكل المستمبر لشبرعيته كشخص وكذلك لشبرعية السلطة المستعدة 
هء في برام هللا، فءنهءلت عليه الضغوط من األوبروعيين ومن غيبرهم من المءنحين والفءسدة التي يتبرأس

 لتجديد تلك الشبرعية، وبرأوا أن االنتخءعءت هي السعيل إلى ذلك.
وأمء مأزق حمءس فنءجم أواًل عن الحصءبر المفبروض على قطءع غزة منذ أن فءزت الحبركة 

على الدوام قوات االحتالل اإلسبرائيلي وأجهزة أمن  عءالنتخءعءت السءعقة، وثءنيًء عن الحبرب التي تشنهء
السلطة الفلسطينية على كوادبرهء وأنصءبرهء في الضفة الغبرعية، وثءلثًء عن التبراجع المستمبر في 
مصءدبر الدعم اللوجستي والمءلي والسيءسي من دول اإلقليم وسط موجة من التطعيع عين العلدان 

 الابرعية والكيءن الصهيوني.
س لم يكن يخطبر ععءله أن دعوته إلى إجبرا  االنتخءعءت سيكون لهء وقع الزلزال على إال أن ععء

المنظمة التي يتبرأسهء، أي حبركة فتح. لبرعمء ظن أن عإمكءنه عسهولة التغلب على المنءفسة التي 
يشكلهء فصيل منشق واحد يتبرأسه محمد دحالن، الذي مء لعث يتخذ من اإلمءبرات الابرعية المتحدة 

 .2011وسندًا منذ أن طبرده محمود ععءس من حبركة فتح في عءم مالذًا 
لم يحسب ععءس حسءب برمز فتحءوي مثل مبروان العبرغوثي، الذي يقعع أسيبرًا في سجون االحتالل 

، والذي قبربر تشكيل قءئمة انتخءعية 2000عسعب دوبره في إطالق شبرابرة االنتفءضة الثءنية في عءم 
من الشخصيءت المؤثبرة داخل فتح، نءهيك عن جمءهيبر الحبركة،  منءفسة مء لعثت أن استقطعت عدداً 

 مء عدت مهددة عءنهيءبر وشيك. والتي سبرعءنالتي تاتعبر عمثءعة الامود الفقبري للسلطة الفلسطينية، 
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على البرغم من كل مء تاءنيه حبركة حمءس من مصءعب، إال أن االنشقءقءت التي عءتت تهدد كيءن 
نجءز انتصءبر كءسح فيمء لو جبرت االنتخءعءت كمء هو مقبربر حبركة فتح عززت فبرص حمءس في إ

لهء، األمبر الذي ال يساد ال إسبرائيل وال الواليءت المتحدة وال السلطة الفلسطينية. ولذا كءن العد من 
 إعالن إلغء  االنتخءعءت أو على األقل تأجيلهء إلى أجل غيبر مسمى.

 ممارسة عبثية
عه نكثه للوعد الذي قطاه للشاب ونكوصه عن االتفءق الذي  إال أن ععءس كءن عحءجة إلى مء يعبربر

أعبرمه مع حمءس. وال يوجد أفضل من اإلسبرائيليين ليسدوا له مثل هذه الخدمة، وال يوجد أفضل من 
 قضية القدس المثيبرة لألشجءن لتكون حجته "القوية" في ذلك.

نتخءعءت، وذلك ععسءطة ألن كءن الفلسطينيون يتوقاون منذ أسءعيع أن يالن ععءس عن إلغء  اال
اإلسبرائيليين كءنوا يالنون عءستمبرابر أنهم لن يسمحوا للمقدسيين عءلمشءبركة في االنتخءعءت الفلسطينية 

 عينمء كءن هو يصبر على أنه لن يمضي قدمًء عدون أهل القدس.
من  عغض النظبر عن أهمية القدس عءلنسعة للفلسطينيين، وليس فسحب عسعب برمزيتهء، إال أنه هل

المقعول تعبريبر إلغء  االنتخءعءت أو تأجيلهء في عقية األبراضي الفلسطينية ألن اإلسبرائيليين سيحولون 
دون تمكين أهل المدينة من المشءبركة في االقتبراع؟ يبرى ععءس وزمبرته أن حجتهم دامغة، عينمء يبراهء 

 كثيبر من الفلسطينيين داحضة.
أن مء جبرى يثعت صحة موقفهم ويؤيد مء  –وأنء منهم  –يبرى المشككون في جدوى إجبرا  االنتخءعءت 

 ذهعوا إليه من أن التوجه نحو االنتخءعءت مجبرد ععث.
فأواًل، كيف يمكن للمبر  أن يتوقع نجءح الديمقبراطية تحت حبراب االحتالل، إذ أن الفلسطينيين الذين 

بر. فكيف يمكن يايشون في الضفة والقطءع عمجملهم يبرفلون في القيود أو يايشون تحت الحصء
لشاب صودبرت حبريته أن يمءبرس حبرية االختيءبر؟ من المابروف أن من الشبروط األسءسية التي يجب 
توفبرهء في أي ممءبرسة ديمقبراطية حقيقية هو ضمءن حبرية المشءبركين: حبرية التاعيبر، وحبرية التجمع، 

 وحبرية الحبركة وحبرية االختيءبر.
تمع الدولي، لن يتم االعتبراف عنتيجة االنتخءعءت إال وثءنيًء، من وجهة نظبر إسبرائيل ومء يسمى المج

إذا فءزت فيهء حبركة فتح. ولكن مءذا لو جبرت االنتخءعءت وفءزت عهء حبركة حمءس كمء حصل في 
؟ هل سيصبر المجتمع الدولي حينهء، وكمء فال من قعل، على عدم االعتبراف عحمءس أو 2006عءم 

الثالثة؟ أي االعتبراف عحق إسبرائيل في الوجود، والتخلي  التاءمل ماهء إال إذا قعلت عشبروط البرعءعية
 عن المقءومة المسلحة والتسليم عكل مء أعبرمته منظمة التحبريبر الفلسطينية من اتفءقيءت.
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لو كءن كذلك، فمء الفءئدة من تكبرابر هذه الاملية الاعثية؟ وصدق من قءل: "من يجبرب المجبرب فاقله 
 مخبرب".

 ما هي القضية؟
أن عاض القءدة في حبركة حمءس ال يقلون ابرتيءعًء عن غيبرهم من المشككين عجدوى  مء من شك في

التوجه نحو االنتخءعءت، ولكن قيءدة الحبركة تبرى عأن أي حدث يحبرك الميءه البراكدة قد يكون أفضل 
للقضية من حءلة البركود التي تايشهء منذ شهوبر إن لم يكن سنين. ثم ليس من مصلحتهم أن يكونوا 

ععءس في إلغء  أو تأجيل االنتخءعءت، التي طءلمء بروج لهء عءعتعءبرهء وسيلة إلنهء  االنقسءم هم حجة 
 هم المسؤولية وكءنوا هم الملومين.  تقديبرهم، لحملواوتحقيق المصءلحة. فلو برفضوا المشءبركة، حسب 

ة وال شك أيضًء عأنه، وعلى البرغم من كل مء يصدبر عنهم من تصبريحءت علنية تبرحب عءلمصءلح
والتقءبرب، إال أن الكثيبرين من قءدة حمءس ال يثقون عمحمود ععءس، عل لم يزل عاضهم يجزم عأنه مء 
كءن ليجبرؤ على المضي قدمًء في إجبرا  االنتخءعءت طءلمء علم أنه قد يخسبرهء. فلقد تاءملوا ماه من 

الذين يحكمون شاوب  قعل وعءتوا يابرفونه جيدًا، ويالمون أنه ال يختلف كثيبرًا عن أقبرانه من الطغءة
 الابرب من المحيط إلى الخليج. 

عغض النظبر عن المآزق التي ياءني منهء كل من ععءس وحمءس، فإن االحتالل اإلسبرائيلي، وليس 
 االنتخءعءت، هو القضية الحقيقية التي تحظى عءهتمءم أغلعية الشاب الفلسطيني. 

لسالم مع الكيءن الصهيوني ووقاوا ماه كءن من المفبروض، من منظوبر أولئك الذين تفءوضوا على ا
، أن تكون إقءمة السلطة الفلسطينية الخطوة األولى نحو إقءمة الدولة 1993اتفءقيءت أوسلو في عءم 

الفلسطينية. إال أن الذي حصل في الواقع هو أن تلك السلطة لم تزل منذ والدتهء مكبرسة لخدمة 
 ولة الموعودة. االحتالل، الذي لم يعق أبرضًء لتقوم عليهء الد

فعينمء تستمبر إسبرائيل وعوتيبرة متصءعدة في اغتصءب األبراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنءت 
اليهودية، ال تتوبرع السلطة الفلسطينية عن أدا  دوبرهء كجهءز أمني مكلف عمهمة التحكم عءلفلسطينيين 

االحتالل وقطاءن  والسيطبرة عليهم ومناهم من البرد على مء ينءلهم من أذى على أيدي قوات
 المستوطنين. 

يومًء عاد يوم، يدبرك الفلسطينيون، وعشكل متزايد، أن أوسلو لم تكن سوى نكعة أخبرى حلت عهم. 
حيء  المقءومة عكل أشكءلهء وعكءفة الوسءئل  ولذلك فإن التبراجع عن أوسلو وحل السلطة الفلسطينية وا 

 هم ولم شاثهم وتصحيح مسءبرهم، وليسالمتءحة هو مء يحتءجه الفلسطينيون من أجل توحيد صف
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االنتخءعءت التي ال تزيد في حءلة الشاوب الخءضاة لالحتالل األجنعي عن كونهء وهم وععث  
 وتسويف.

 4/5/2021، "21موقع "عربي 
 

 االنتخابات التشريعية الفلسطينية: لماذا أُلِغيت؟ وأسئلة أخرى! .32
 سءبري عبراعي

النتخءعءت التشبرياية قد انعنى على ظبرف وتفءهم، أم ء الظبرف، يمكن القول إن  مقتبرح الذهءب إلى ا
فهو انكشءف مشبروع السلطة الفلسطينية، خالل مبرحلة تبرامب، والذي وصل ذبروته عمشبروع عنيءمين 
نتنيءهو عضم  الضف ة الغبرعية، ثم تءليء عموجة التطعيع الخليجي، ممء دفع قيءدة السلطة للمنءوبرة وشبرا  

 اغ السيءسي عءلتقءبرب الدعءئي مع حمءس.الوقت وتاعئة الفبر 
وأم ء التفءهم، فهو عءتفءق ثنءئي  عين حمءس وفتح، عفال التقءبرب النءجم عن ذلك الظبرف، على تشكيل 
قءئمة انتخءعية مشتبركة عينهمء، أو قءئمة وطنية عءم ة غطء  لفكبرة القءئمة المشتبركة، عمء يضمن 

ي الفلسطيني، ويضمن للبرئيس ععءس البرئءسة مجددا، لحمءس الاودة لالندمءج في النظءم السيءس
ن كءن مابروفء في األوسءط  وأغلعية ماقولة في التشبرياي، وهو اتفءق لم ُيصبرَّح عنه عوضوح، وا 

 السيءسية، وينتظبر الوقت المنءسب لإلخبراج.
صءالتهء انهءبر الظبرف سبرياء عين يدي قدوم إدابرة عءيدن، عإعالن السلطة الفلسطينية عن استئنءفهء ات

عءالحتالل، عمء في ذلك مء ُيابرف عءلتنسيق األمني، وهو انهيءبر غيبر مستغبرب، عءلنظبر إلى أن  قيءدة 
السلطة، التي هي قيءدة حبركة فتح، لم تفال أي شي  ذي مغزى، في تغييبر السيءسءت أو حشد 

بر هذا الظبرف، الجمءهيبر، للتصد ي لسلسلة خطوات تبرامب التصفوية، األمبر الذي كءن يقتضي، عءنهيء
من حمءس التبراجع عن المسءبر، لكن سبرعءن مء عءد التفءهم الثنءئي للحضوبر، والدفع نحو 

 االنتخءعءت.
في مبرحلة تءلية انهءبرت فكبرة القءئمة المشتبركة، عإعالن من حبركة فتح. وعءلبرغم من أن  الماءبرضة 

التنظيمية الصءبرمة ونءظمهء للقءئمة المشتبركة كءنت واساة في أوسءط حمءس، فإن  الحبركة ععنيتهء 
نفءذهء، إال أن  تنءفض المصءلح عين مبراكز القوى  األيديولوجي، برعمء كءنت قءدبرة على تسويق الفكبرة وا 
والنفوذ في فتح، وخشية المستوى األمني اإلسبرائيلي من شبرعنة حضوبر حمءس في الضف ة، أسقط 

 المقتبرح.
تأجيل االنتخءعءت األكثبر برجحءنء، ألن  هندستهء لم عسقوط مقتبرح القءئمة المشتبركة، عءتت احتمءالت 

تاد أمبرا مضمونء، عءستقطءب قءئمتين أخبريين منفصلتين عن فتح، أصوات كتلة فتح الصلعة، ممء 
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كءن سيدخل هءتين القءئمتين ومء تمثاله من تيءبرات، إلى مشهد الشبرعية السيءسية من جديد، عادمء 
مد دحالن خصوصء من هذه الشبرعية، واتهءم أنصءبره اجتهد البرئيس ععءس في إخبراج تيءبر مح

عءلتجن ح. وعادمء انهءبر مقتبرح القءئمة المشتبركة، لم ياد مضمونء دعم حمءس للبرئيس ععءس 
لالنتخءعءت البرئءسية، كمء أن  حمءس قد تحوز أغلعية عءدية، تشو ش، عءحتمءالت مفتوحة لتحءلفءتهء 

ح وقيءدتهء.. وهكذا عءت المبراقعون ينتظبرون الاد  التنءزلي في المجلس التشبرياي القءدم، على حبركة فت
لإلعالن عن إلغء  االنتخءعءت التشبرياية، وكءن متوقاء أن تكون الذبرياة برفض االحتالل إجبرا هء في 

 القدس.
 ماذا كانت تريد الحركتان من هذه االنتخابات؟

مصءلحة مع فتح انهءبرت لادم برأت حمءس أن األزمة السيءسية مستاصية تمءمء، فكل  اتفءقيءت ال
صبرابرهء على إخضءع حمءس للمصلحة الفتحءوية عءلكءمل دون أي  اعتعءبر لنتءئج  التزام األخيبرة عهء، وا 
آخبر انتخءعءت تشبرياية، وال للوقءئع على األبرض، في حين أن  حمءس فالي ء غيبر قءدبرة على التحبرك 

نمء تصبر  فتح على أن االنتخءعءت هي في سءحة الضف ة الغبرعية، ومحءصبرة في قطءع غز ة. وعي
المدخل الوحيد إلنجءز المصءلحة، وجدت حمءس أن  التفءهم على هذه االنتخءعءت، والذهءب إليهء مع 
فتح، قد يضمن لهء أو ل األمبر الشبرعية السيءسية عدمجهء في النظءم السيءسي، وأن تتيح هذه 

لاءم، ومن ثم فهي محءولة لكسبر الجمود، االنتخءعءت انفتءح المجءل للنشءط السيءسي والامل ا
 والدخول في تبرتيعءت مء عاد ععءس، عءلشبراكة ودون مغءلعة.

أم ء فتح، فقد وجدت أواًل في التقءبرب مع حمءس فبرصة للمنءوبرة واإلشغءل السيءسي وشبرا  الوقت، إلى 
طيني لتجديد حين اتضءح المشهد في الواليءت المتحدة، وفبرصة عتوظيف الفصءئل والمجموع الفلس

الشبرعية، المحكومة عءلقدبرة على الضعط والسيطبرة والهندسة. ومن هنء ظل ت مصبر ة على توالي 
انتخءعءت المؤسسءت المتاددة، التشبرياي، وبرئءسة السلطة، والمجلس الوطني لمنظمة التحبريبر، عمء 

برط تزامن يخءلف القءنون األسءس، واالتفءقءت السءعقة مع حمءس وعقية الفصءئل، التي تشت
االنتخءعءت، ممء ياني أن قيءدة فتح تاطي نفسهء الفبرصة للمنءوبرة والتلكؤ والتبراجع عاد كل  جولة 

 انتخءعية، في حءل تاءبرضت البرغعءت مع الحسءعءت.
وقد أسند البرئيس ععءس مبرسومه البرئءسي إلجبرا  االنتخءعءت إلى قبرابر المحكمة الدستوبرية الذي حل ت 

لسءعق، وكءنت فصءئل حوابر القءهبرة قد دع جت إعالنهء عءالستنءد لمبرسوم عه المجلس التشبرياي ا
عقء  المحكمة الدستوبرية وبرقة عيد  البرئيس، ممء ياني ضمني ء الموافقة على حل  التشبرياي السءعق، وا 

، ممء ياني أيضء السمءح للقضء  2017البرئيس، الذي برفض عدوبره تاديل قءنون االنتخءعءت للاءم 
تدخل في الاملية االنتخءعية، عادمء أعءد البرئيس تشكيل هذا القضء . وهنء تتصءدم اإلدابري، عءل
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القوانين والمبراسيم والهيءكل القءنونية والمؤسسءت القضءئية مع أي تفءهمءت في القءهبرة ال تملك قو ة 
في القوانين، الموظفة عيد البرئيس، والذي جالته فصءئل حوابر القءهبرة مبرجاية الفبرقء ، ال طبرفء 

 الخالف!
 أين كان الخطأ؟

عغض النظبر عن أي  نقءش تأسيسي جذبري يتنءول جذبر األزمة، عحشبر الفلسطينيين داخل مسءبر واحد 
فبرضته حبركة فتح على الجميع، وهو السلطة الفلسطينية، فإن  الخطأ في إدابرة الاملية عءلبركون إلى 

صيءت في فتح، دون النظبر إلى الوقءئع التفءهمءت، والخطءعءت، وحسن النوايء، واالبرتيءح لعاض الشخ
والماطيءت على األبرض، هذا عءإلضءفة إلى ضبروبرة االعتعءبر عءلتجبرعة المءضية الطويلة المبريبرة، 
وفهم عنية السلطة ووظيفتهء وطعياة طعقتهء الحءكمة، ومبراكز القوى والنفوذ داخل فتح، ومء سوى ذلك 

قليمية و   دولية.من عوامل تأثيبر متاددة إسبرائيلية وا 
ك قيءدة السلطة ونخعة فتح األكثبر تأثيبرا عوظيفة السلطة، استبراتيجييضءف إلى ذلك عءمل  ، وهو تمس 

ة، وهو مء كءن  األمبر الذي تجل ى في استاءدة الاالقءت واالتصءالت مع االحتالل عاد أزمة المقءص 
ءسي دون تقديم تنءزالت يطبرح سؤاال جوهبري ء عن انسجءم هذه الوظيفة مع اندمءج حمءس عءلنظءم السي

سيءسية، وهل ستقعل نخعة السلطة عذلك؟ وهل سيسمح االحتالل عذلك؟ أم أننء حينهء سندو بر األزمة 
 من جديد؟

إن  تمسك نخعة فتح عوظيفة السلطة، يتاءبرض جذبري ء مع مقتبرح تشكيل القءئمة المشتبركة، والذي إن 
مبر أقبرب للمثلث المقلوب، إذ ينعغي حسم أمكن تفهمه في سيءق المصءلحة، فإن ه في حقيقة األ

نهء  االنقسءم، قعل الذهءب إلى قءئمة مشتبركة، حتى في مستوى التكتيك لضمءن  العبرنءمج السيءسي، وا 
النتءئج المبرجو ة منهء، ولكنهء كءنت ستكون شبرعية مجءنية ممنوحة لخط  فتح البرسمي، عال ضمءنءت 

برفضت أن تُقد م أي شي  لحمءس مسعقء، كدفع برواتب  ممسوكة عءليد. وهنء يمكن التذكيبر عأن فتح
النواب السءعقين، أو برواتب عاض أسبرى حمءس، أو حتى برفع الحظبر عن المواقع اإللكتبرونية 

 المحظوبرة!
 ما العمل؟

هذا السؤال الكعيبر يحتءج عسطء مستقال، وهو سؤال ال تنقصه اإلجءعءت، ولكن اإلجءعءت مقيدة حين 
صء  االنغالق الفلسطيني، وتاقد عوامل التأثيبر فيه، ومع ذلك، يمكن تقديم عاض إبرادة التنفيذ الستا

 المالحظءت:
ال ينعغي أن تسمح الفصءئل الوازنة عءستخدامهء مجد دا للمنءوبرة وتجديد الشبرعية وتاعئة الفبراغ  -１

شغءل الجمءهيبر.  السيءسي وا 
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لغء  االنتخءعءت -２ عءلموافقة على حكومة وحدة وطنية  ال تجوز التغطية على تاطيل المصءلحة وا 
لهء وظيفة طءبرئة، وتامل في إطءبر من التفبر د الفوقي، عال مؤسسءت تشبرياية أو قضءئية مستقلة 

 عءلفال.
في الحوابر مع فتح، يجب أن تكون األولوية في تقديبر الموقف وتوقع المآالت للماطيءت  -３

لطة، ال للوعود والتصبريحءت والتفءهمءت والوقءئع على األبرض وطعياة العنى الحءكمة لفتح والس
 جيوالتطمينءت واالبرتيءح الشخصي، وفي أي  مسألة متالقة عءلقضي ة الفلسطينية يجب تغليب االستبراتي

 على التكتيكي.
تشكيل اصطفءف وطني مقءعل لسيءسءت التفبر د، ومسؤولية هذا االصطفءف ملقءة على عءتق  -４

ية وفاءليءت شاعية، وال يمكن لفصيل واحد كحمءس القيءم عهذا الجميع، من قوى وطنية وكتل انتخءع
الدوبر دون تكءتف الجميع، لكن حمءس مطءلعة أمءم الجمءهيبر عإظهءبر جد يتهء في هذا المساى، 

 مء تفاله في سعيله. يءنوع
من وظءئف هذا االصطفءف الاودة إلى الطبرح الجذبري للامل من خءبرج نفق السلطة، وخلق  -５

لسءحة اإلقليمية والدولية، أمءم نفوذ قيءدة فتح والسلطة، وكسبر استخدام فتح لمنظمة توازن في ا
 التحبريبر عتوظيفهء لفصءئل أقل من مجهبرية؛ ال يابرف الفلسطينيون أسمء هء وال أسمء  قءدتهء.

 4/5/2021، "21موقع "عربي 
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 طءبرق الحميد

، وفي «افال مء أقوله، وليس مء أفاله»على أعنءئهمء عءدًة، وهي: هنءك مقولة شهيبرة يبرددهء الوالدان 
حءلة البرئيس محمود ععءس فءلواضح أنه قبربر أن يفال الاكس مع نصءئح الزعيم التونسي الشهيبر 

 الحعيب عوبرقيعة.
في تاءملهم مع إسبرائيل، « خذ وفءوض»كءن لعوبرقيعة، برحمه هللا، نصيحة شهيبرة للفلسطينيين وهي: 

قءمة جعبرية حيث لم يابرف ذلك الزعيم لكن  عو  برقيعة الاءقل انتهت حيءته السيءسية عءنقالب وعزل وا 
 المحنك التوقيت المنءسب للخبروج من المشهد السيءسي.

، لكنه يطعق اآلن مء فاله عوبرقيعة عادم «خذ وفءوض»البرئيس الفلسطيني لم يأخذ عنصيحة عوبرقيعة 
لم يستمع لنصيحة عوبرقيعة « أعو مءزن»، أي إن مابرفته متى يجب مغءدبرة المسبرح السيءسي

 عءلتفءوض، لكنه فال مء فاله عوبرقيعة عخطأ عدم تقديبر وقت الخبروج.
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لمءذا أقول ذلك؟ السعب عسيط، وهو أن ععءس وقع في فخ االنتخءعءت الفلسطينية حين دعء لهء، كبرد 
ء مبرحلة جديدة من الحوابر عم ء سمءه« أعو مءزن»فال على مء ُعبرفت عصفقة القبرن، وحينهء أعلن 

 والامل الفلسطيني المشتبرك.
ذا وقفنء صفًء واحدًا «: »أعو مءزن»يومهء قءل  نتجءوز الصغءئبر من أجل أن نقف صفًء واحدًا، وا 

إال أن الاءلم لم يكتبرث عذلك، ولم يضغط على إسبرائيل لتسهيل «. الاءلم سيقف وسيؤدي لنء التحية
 إجبرا ات االنتخءعءت في القدس.

وعليه قبربر ععءس إبرجء  االنتخءعءت وعءت اآلن في أزمة شبرعية، كون جميع األطبراف الفلسطينية 
 والبرأي الاءم هنءك وقعلهمء المجتمع الدولي، يطءلعون عإجبرا  هذه االنتخءعءت، في موعدهء.

وأخطأ عندمء لم يقبرأ « 19 –كوفيد »عندمء دعء لالنتخءعءت في ظبروف جءئحة « أعو مءزن»أخطأ 
، «الاءلم سيقف وسيؤدي لنء التحية»زاج الاءلمي، الذي لم يحقق توقاءت أعو مءزن حين قءل إن الم

 ألن القيءدة الفلسطينية تجءهلت السيءسة، وات عات الاءطفة.
ويتعاهمء عأميبركء، « أخت الصين على أخت بروسيء»... لن يقف مع برئيس فلسطيني يقول: « الاءلم»

 مؤخبرًا.« أعو مءزن»عن إسبرائيل، إذا صدق الشبريط المسبر ب لـ ثم الابرب، ودون أن يقول حبرفءً 
وععءس يبرفض تلقي « احتبرامءً »لن يقف للفلسطينيين « الاءلم»وعايدًا عن الشبريط والاعءبرات، فإن 

مكءلمة هءتفية من وزيبر الخءبرجية األميبركي قءئاًل إنه ال يبرد  إال على البرئيس األميبركي. فهذا التصبرف 
 في شي ، فءلسيءسة هي فن الممكن.ليس من السيءسة 

ويكفي أن يتأمل الفلسطينيون التاءمل اإلسبرائيلي مع األميبركيين في الملف النووي اإليبراني، عل أين 
أين »القيءدة الفلسطينية من مقولة الخليفة الماتضد الذي ثءبر صءبرخًء على حمءقة عاض برجءله قءئاًل: 

 «.حيل البرجءل؟
، وأخطأ 2006منذ عءم « حمءس»توقيت االنتخءعءت الماطلة عسعب في « أعو مءزن»وعليه أخطأ 

عادم تهيئة األبرضية السيءسية لهء، خصوصًء الدولية. وأخطأ حين لم يلتزم عموعد االنتخءعءت، وأكعبر 
نقءذ مء يمكن إنقءذه « أعو مءزن»أخطء   أنه لم يهيئ قيءدات فلسطينية شءعة لقيءدة المبرحلة القءدمة، وا 

لفلسطينية التي لم تاد أولوية. ويخءدع نفسه َمن ياتقد غيبر ذلك، في ظبروف إقليمية في القضية ا
 متغيبرة، وتحوالت دولية ال جدية فيهء، ومخءطبر اقتصءدية حقيقية تاصف عءلاءلم أجمع.

 فخءمة البرئيس هذه نصيحة محب.
 5/5/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 



 
 
 
 

 

 24 ص             5527 الادد:             5/5/2021 برعاء األ التءبريخ: 

 

                                    

 في الضفة من المبكر اإلشارة إلى تصعيد يمس باالستقرار .34
 تل ليف برام
عاد األحداث التي وقات في القدس في عءب الاءمود، والتصايد في غزة قعل أكثبر من أسعوع، اعتعبر 
جهءز األمن إعالن أعو مءزن تأجيل االنتخءعءت الفلسطينية أمبرًا ذا إمكءنية كءمنة مهمة للتصايد في 

ستشدد « حمءس»هءز األمن أن السءحة الفلسطينية، مع التشديد على الضفة. وتقدبر أوسءط ج
 من قطءع غزة إلى الضفة وشبرق القدس.« اإلبرهءب»جهودهء لتشجيع وتوجيه 

لم تبَر أوسءط الجيش في محءولة عملية الطان، صعءح أول من أمس، في غوش عصيون، والتي 
و عءمًء ضد الجنود وهي تحمل سكينًء مؤشبرًا واضحًء إلى ميل نح 60نفذتهء امبرأة فلسطينية اعنة 

التصايد في الميدان. فقد الحظ المقءتلون في الميدان المبرأة الفلسطينية تقتبرب ععط  نحوهم، دعوهء 
للتوقف، أطلقوا النءبر في الهوا ، وفقط عاد أن واصلت التقدم نحوهم أطلقوا النءبر نحو الجز  األسفل 

 من جسمهء.
مليءت من هذا النوع هي وقات في المءضي حءالت قدبر فيهء الجيش اإلسبرائيلي أن دوافع الا

شخصية أكثبر من كونهء عملية حقيقية للمس عجنود الجيش. ومع ذلك، تشيبر أوسءط الجيش إلى أن 
المقءتلين عملوا كمء كءن مطلوعًء منهم، وطءلمء لم يشابروا عءلخطبر على حيءتهم عذلوا جهدًا لوقف 

 الفلسطينية دون أن تكون حءجة الستخدام السالح.
يخبرجون مع مبركعة « مخبرعون»مفتبرق تفوح، أول من أمس، فتاد حدثًء من نوع آخبر. أمء الاملية في 

وسالح نءبري لتنفيذ عملية إطالق نءبر، ال تشيبر عءلضبروبرة إلى تخطيط دقيق ومستوى عمليءتي عءل، 
ومع ذلك فإن هذه تاد عملية تنظيمية أكثبر تاقيدًا، حيث تقف خلفهء عشكل عءم إحدى منظمءت 

المحلية. في حءالت أخبرى، يدوبر الحديث عن « اإلبرهءب»ي تسءعد في تمويل خلية ، الت«اإلبرهءب»
 في الضفة.« اإلبرهءب»ينتمون إلحدى منظمءت « إبرهءب»نشطء  

 أحيءنًء، الاملية النءجحة تؤدي إلى عملية أخبرى، األمبر الذي قد يؤدي إلى تصايد مهم في الميدان.
لمخءعبرات اإلسبرائيلية منشغلين في تحليل لغز الاملية، في األيءم القبريعة القءدمة سيكون الجيش وا

جبرا  اعتقءالت في محءولة للوصول إلى مالومءت  المطءبردة، والتمشيط الميداني عحثًء عن المنفذين وا 
 وعن المكءن الذي يختعئون فيه.« المخبرعين»إضءفية عن هوية 

يءت أخبرى قعل أن تحصل كي إلى جءنب ذلك، سيكون التحدي اإلضءفي لقوات األمن هو إحعءط عمل
 ال يحصل تصايد إضءفي على األبرض.
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إن إعالن أعو مءزن تأجيل االنتخءعءت، ومواعيد ذكبرى أخبرى أثنء  برمضءن والتوتبر في القدس في 
حي الشيخ جبراح، اعتعبرت حتى قعل الاملية القءسية، أول من أمس، عمثءعة عوامل قد تؤدي إلى 

 تصايد على األبرض.
قءسية، أول من أمس، في جهءز األمن ياتقدون أنه ال يزال معكبرًا اإلشءبرة إلى تصايد برغم الاملية ال

لى مس  عءالستقبرابر األمني في الضفة، ولكن إلى جءنب ذلك يفهمون أن الاملية، أول من  مهم وا 
أمس، من شأنهء أن تشكل أيضًء اناطءفة يكون منهء الطبريق إلى التصايد في الوضع األمني قصيبرًا 

الذين نفذوا الاملية، أول من أمس، سيكون للجيش « المخبرعين»إلى جءنب مهمة اعتقءل  جدًا.
 عءلنجءح في إشاءل الميدان.« حمءس»والمخءعبرات مهمة أخبرى، أال وهي عدم السمءح لـ 

 «معاريف»
 4/5/2021األيام، رام هللا، 
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