
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  

  
 
 

 الحمد هللا: الحكومة مصممة على حل الملفات العالقة في غزة

 البردويل: وفد حكومة الوفاق لغزة جاء للفتنةصالح 

 ين قتال في غزةتسعى الستعادة أشالء جندي "إسرائيل"يعلون: 
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 رفع العلم اإلسرائيلي فوق الحرم اإلبراهيمي ودعوات القتحامات متتابعة ومتتالية للمسجد األقصى

سامي خاطر: المصالحة ملف 
محسوم ومتفق عليه وما تحتاجه 
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 التوافق بشأنه  ما تم   سامي خاطر: المصالحة ملف محسوم ومتفق عليه وما تحتاجه هو تطبيق .0

نفةةع ع ةةو الماتةةب السياسةةة حةةة حراةةة حمةةاو سةةامة رةةامر ومةةود أي ت ةةورا  متاام ةةة : الدوحةةة
إلنهةةةاء اسنمسةةةاي وتمبيةةةة الم ةةةالحة ايةةةر التواحةةةة الةةة ي مةةةرأ بةةةين حراتةةةة حمةةةاو وحةةةت   وأاةةةد أن 

ي التواحةةةة ع يةةة  الم ةةالحة س تحتةةةا  يلةةةع أي حةةةوارا  مديةةةدف وأن المم ةةةوب حمةةم اسلتةةةزاي بتنفيةةة  مةةةا تةةة
 ب ورف متوازية.

وقةةةةال الميةةةةادي الف سةةةةمينة لةةةةةمقدو بةةةةروم ين مالم ةةةةالحة م ةةةةف محسةةةةوي ومتفةةةةة ع يةةةة   ومةةةةا تحتامةةةة  
الم ةةةالحة هةةةو تمبيةةةة مةةةا تةةةي التواحةةةة بوةةة ن  س ايةةةر  ومنةةة  حةةةوالة وةةةهر تمريبةةةا ولمةةةا اترةةة  المم ةةةو 

ع منةةام مةةن التفةةانل  لاةةن هةة ا المراةةزي قةةرارا بتنفيةة  الم ةةالحة ومةةا تةةال  لةةس مةةن مواقةةف سياسةةية وةةا
التفةةانل بمةةة رهةةين مديةةة السةة مة لتنفيةة  مميةةل بنةةود اتفةةاة الم ةةالحة ع ةةع التةةوازي  وبالتةةالة س تومةةد 
حامة يلع أي اتفاة مديد ل م الحة .. مل األسف حتع اآلن الزيارف األريرف ل وحد الحاومة يلع ازف 

التفاة ال ي مةرأ مةل أحةد نةواب الحمةد و  وهةو التة تي قمعها حم ف  اان  ع ع ر فية أن  ورالحا ل
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زيةةاد أبةةو عمةةرو  أن يةةتي حةةل مميةةل موةةاال المةةو فين  لاةةن األربةةار نم ةة  لنةةا أن وحةةد الحاومةةة مةةاء 
 حمم لتسميل المو فين المعتافين عن العمل  حه ه يوارف س بية واير ييمابيةم.

الحةةديع عةةن اناسةةار حةةة منةةا  ونفةةع رةةامر أي مسةةنولية لحمةةاو حةةة حوةةل الوحةةد الحاةةومة  ورحةة  
المماومةةة يمع هةةا تمبةةل بالتنةةازل عةةن قوابتهةةا  وقةةال: مهةة ا اةةالي مةةردود ع يةة   المماومةةة تمةةر ب ةةروف 
 ةةعبة وأرةةرأ ميسةةرف  وع ةةع مةةر التةةاري  هةة ا هةةو نهةةب المماومةةة  وقةةد أقبتةة  أنهةةا حاع ةةة  واآلن الاةةل 

 يرمب ودهام.
توةيل  لةس بعة  األربةار  قةال رةامر: مالهةدف  وعما ي ا اان لدأ حماو أي توم  لف ةل اةزف امةا

ال ي ع ي  يمماع ح سمينة هو حل مواال ازف الناوئة عن العدوان الغاوي  ونحن حةة حمةاو أع نةا 
أن أي تمدي حة ه ا المو وع نحةن معة   ولاةن هنةاس قابة  س يماةن التفةريم بة   وهةو وحةدف األر  

 والوعب الف سمينةم  ع ع حد تعبيره.
 20/4/2102قدس برس، 

 
 كاملة لطلبة مخيم اليرموكتعليمية منحة  150قدم ي عباس .2

قال رئيو دولة ح سمين محمود عباو 'ين  بالع ي حمم  بعد و  نستميل أن ن ل لمبتغانا  :راي و
 ودولتنا الف سمينية المستم ة وعا متها المدو الورقية'.

موارات  حة حفل لمنسسة محمود عباو  ماء  لس حة ا مة سيادت   مساء اليوي القالقاء  رالل 
ل ال  تنفي  وتوسيل برامب المنسسة حة المريما  الف سمينية حة لبنان بعنوان: 'بين هنا وهناس.. 

 ا نا ح سمينيون'  حة مدينة راي و.
الت ايد ع ع عدي التدرل حة الونون الدار ية العربية  منادا أن الميادف س تريد أن تاون  عباوومدد 

 حا حة أي نزاع دار ة عربة.مر 
وتمنع ع ع المنسسة أن تومل اآلن أبناء مريي اليرموس  ألن أا بهي هامر ل بنان وايرها  ويمب 

منحة اام ة لم بة مريي  021أن ياون لهي ح ة حة التع يي وتمديي الدعي والمساعدف  ووعد بتمديي 
 اليرموس.

نان س تتا  لهي حرص التع يي المامعة وس حتع اما تع مون  حارف المنسسة بدأ  ألن أه نا حة لب
القانوي  واان س بد أن نفار ايف يمان أن نساعد اإلروان ودعمهي  لي تان هناس مريمة يس أن 
ننسو منسسة لتع يمهي واان هناس ورمان  األول من يح ل ع ع القانوية يتع ي ب رف الن ر 

لقانة أس يعيد ما  رف ع ي   وأعتمد أن حي  الرير عن انتمائ  ووسئ   ينما هو ح سمينة يتع ي  وا
 عندما يابر ويوتغل وي ب  رمل أعمال أن يع ي ايره اما ع م  اآلررون.
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وانتم نا لفارف أررأ وهة المواريل ال غيرف واان  نامحة  قي التااحل األسري ال ي اان يحبو 
واأليسر. ألنس تستميل من رالل ويموة ببمء لي ينم  اما نم  التع يي المامعة مل أن  األسهل 

تسهيل  لس من المنسسة است ال ب ي عائ ة وترتبم بها وت ب  العالقة بيناي حمم مباورف  وه ا ما 
يسمع التااحل األسري  هنا نقب  أننا وعب يتااحل مل بع   البع  بااحة النواحة  تاون عالقة 

تعيش ال روف ال عبة  وأتمنع أن يرمو  ينسانية وأسرية وحميمية بيناي وبين ه ه العائال  التة
 ه ا البرنامب رموا  أاقر حعالية ليحو الناو ب  ورا ة المناوبين.

اآلن اقر ع ر المناوبين  انا نتحدع عن لبنان ومريماتها اآلن مريما  سوريا را ة مريي 
ألف  211اليرموس ال ي اان يسان  م يون ورص ح سمينة وسوري وايرهي  اان يومد حي  

 سمينة اآلن س يومد ب  أحد رح وا وهمروا ا هي  ال منهي  هب لماان  ليتر ص من داعش ح
 والن رف وايرها من ه ه التن يما  المتمرحة.

من  األحداع العربية أر نا قرارا  س نريد التدرل حة أي و ن عربة واير عربة دار ة يافينا 
م ر وسوريا وليبيا س نريد أن ناون مرحا  مواا نا ومآسينا  س نريد التدرل ب ي وةء  ا لس حة

 ب ي نزاع دار ة  وأب غنا ال الناو واألمراف.
ما ح ل لنا حة سوريا نابة  ألن التن يما  المعادية ل ن اي  أو الن اي ي مدمون مل بع هي 
البع  وتاون المامة الابرأ ع ع أهل المريي  وما ح ل منررا ل مريي  بعد أن درل داعش وبدأ 

ي مل الحاومة ومن يواليها  واان وعبنا ال حية  من هنا تم ف المنابل ومن هناس أي ا تنزل ي مد
المنابل وتدمر الناو وس ندري ما ا ستاون النتيمة لباقة المريما   نريد أن نساعدهي بما يمان لنا 

مها أله نا أن نساعدهي وقمنا ب   حمرر المميل تمديي التبرعا  من رواتب وايرها وهة اآلن حة مري
 حة اليرموس.

أتمنع ع ع المنسسة أن تومل اآلن أبناء مريي اليرموس  ألن أا بهي هامر ل بنان وايرها  يمب أن 
ياون لهي ح ة حة التع يي وتمديي الدعي والمساعدف  ولن تمت ر المساعدا  ع ع ال بنانيين وهي 

 مامعة.يستحمون مبعا  لان ع ينا أن نومل المميل حالموروع التع يمة 
هناس موا ة أررأ  وهة مريما  ازف التة تعانة الاقير  بسبب الحروب المتتالية وال ما يبنون 

 يتي هدم   المميل يع ي السبب  لان مل األسف الوديد.
نريد أله نا العيش بحياف اريمة  س نريد حروبا ونرح ها  أنا س أريد أن ياون هنا حرب وهناس حرب 

ازا   نريد لوعبنا العيش ب مان واستمرار  لان ه ا ما ح ل ويمب أن ن م ي وأنا س أر ل ألي ابتز 
 مراحنا.
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وأع ن حة نهاية الحفل عن المب غ ال ي تي ممع  من قبل رمال األعمال المواراين حي   وو ل يلع 
 م يون دوسر. 2 2

 20/4/2102، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 مصممة على حل الملفات العالقة في غزةالحمد هللا: الحكومة  .3

أاد رئيو الوزراء رامة الحمد و ت ميي حاومة التواحة الومنة ع ع  :وااس  –راي و  -ماارتا
تعزيز الم الحة  وتحمية الوحدف الومنية  وتوحيد منسسا  الدولة الف سمينية  وحل ااحة الم فا  

 العالمة حة قماع ازف  راي التحديا .
 ا رالل رده ع ع أسئ ة ال حفيين حة المنتمر ال حفة ال ي عمد أمو عمب لمائ  بن يره ماء ه

 األ ري حة ممر يقامت  بالعا مة اإلندونيسية مماارتام.
اما أاد الحمد و ستمرار الحاومة حة مهودها لتسريل عم ية يعادف اإلعمار  والتوا ل مل المها  

نهاء معاناتهي  س سيما حة الوتا   الدولية لدعي  مود الف سمينيين حة ا احة أماان توامدهي  وا 
وبوال راص حة مريي اليرموس. ومدد الحمد و ممالبت  الدول المانحة باإليفاء بتعهداتها التة 

 قمعتها  رالل منتمر الماهرف إلعادف اإلعمار.
ل ل  تحيا  الرئيو اما التمع الحمد و الرئيو اإلندونيسة السابة سوسي و يودويونو  حيع نم

محمود عباو  وقدي ل  الوار ع ع مهوده حة دعي الم ية الف سمينية ع ع المستوأ الدولة  
 وبوال راص ع ع  عيد المارف اآلسيوية.

ونفع النامة باسي الحاومة ايهاب بسيسو  حة ما تناق ت  بع  وسائل اسعالي أمو حول عزي 
و: ان الحاومة ما ية حة مهودها سنهاء اسنمساي وان رئيو الوزراء تمديي استمالت . وا اف بسيس

رئيو الحاومة ال ي يموي حاليا بزيارف سندونيسيا سي ل ازف حور عودت  من رح ت  الرارمية لت ليل 
 اية عمبا  تحول دون ممارسة الحاومة مهامها حة المماع ومة  فحة اسنمساي.

 22/4/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 قد تطلب من البنوك خصم أقساط موظفي الحكومة عن األشهر األربعة الماضيةسلطة الن .4

ا در  س مة النمد  أمو  تعميما ل بنوس بر ي األقسام المستحمة ع ع مو فة الحاومة  :راي و
 عن األوهر األربعة الما ية  من مستحماتهي الممرر ان ت رف اليوي.

لية بتحويل اامل مستحما  مو فة المماع العاي لألوهر وماء حة التعميي: من را لمياي وزارف الما
األربعة السابمة  حمد أ در  س مة النمد تعميما ل م ارف أاد  من رالل  ع ع ر ي ااحة 
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  وتوحير اماانية ت ميل األقسام 30/13/2102األقسام المستحمة لألوهر السابمة حتع نهاية 
 مرحينم.المستحمة لااحة مو فة المماع العاي باتفاة ال

اما أ در  س مة النمد تعميما مماقال لمنسسا  اإلقرا  المتر  ة بنفو الم مون  لمعالمة 
 أقسام العمالء الممتر ين من ت س المنسسا .

 22/4/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 "داعش"اليرموك سياسيًا وال حوار مع مخيم واصل أبو يوسف: اتصاالت مكثفة لحل أزمة  .5

قال أمين عاي مبهة التحرير الف سمينية ع و ال منة التنفي ية لمن مة التحرير : رالةلهيب عبدال
أمو  ين المن مة تمري ات اس  عربية ودولية من أمل « استحاد»الف سمينية وا ل أبو يوسف لة

ت مين مريي اليرموس لالمئين الف سمينيين منوب العا مة السورية دموة  وتمنيب المريي الحل 
ي تفاديا ل دمار والرسائر البورية التة قد تنمي عن   ناحيا ومود ات اس  مل تن يي العسار 

اإلرهابة  لان المن مة تمري حوارا  مل دول العالي ومنها روسيا وال ين إليماد حل « داعش»
 سياسة ينهة أزمة المريي.

ة عمد  امتماعا قبل   ين من مة التحرير الف سميني«استحاد»وقال أبو يوسف حة ات ال هاتفة مل 
يومين لبحع ايفية حماية الوعب الف سمينة حة مريي اليرموس لالمئين الف سمينيين وعدي زمهي حة 

 مزيد من الاوارع اإلنسانية  أو حة  راع س ناقة لهي حي  وس ممل.
 مازال يحتل المزء المنوبة من المريي المريب من منممة الحمر األسود  حيما« داعش»وأحاد ب ن 

أاناف بي  »بمية األمراف الومالية  وأن اسوتبااا  ما زال  مستمرف بين « مبهة الن رف»تحتل 
األاناف يتبعون حراة »من مهة أررأ  مو حا أن « داعش»و« الن رف»من مهة و« الممدو

 «. حة سن ماي بع هي يلع داعش أو الن رف حماو وس
 22/4/2102االتحاد، أبو ظبي، 

 
 وفد حكومة الوفاق لغزة جاء للفتنةالبردويل: صالح  .6

انتمد الميادي حة حراة حماو الداتور  ةال  البردويةل بوةدف بيةان المم ةو الةومنة الة ي اتهةي : ازف
حمةةةاو بعةةةةدي تماةةةين حاومةةةةة التواحةةةة مةةةةن أداء مهامهةةةا حةةةةة اةةةزف  واعتبةةةةر  لةةةس مةةةةزءا مةةةن الت ةةةة يل 

 واسنحياز ل ال  مرف من أمراف الرالف الف سمينة.
ردويةةل حةةة ت ةةريحا  لةةة مقةةدو بةةروم  ينةة  حةةور و ةةول وحةةد حاومةةة التواحةةة يلةةع اةةزف مأع ةةن وقةةال الب

المتحدع باسم  مباورف  أن  ماء لمهمة واحدف وهة تسميل المو فين المعتافين عن العمةل مةن أمةل 
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يعادتهي ل عمل  ورح  التعامل مل أي مو ف من مةو فة الةوزارا  الحةاليين  بةل ين الةوزراء رح ةوا 
الفندة ال ي يميمون حي  يلع وزاراتهي ألنهي س يعترحةون بهةا  وهةو مةا أحةدع حتنةة ع ةع األر   مغادرف

 ولي يان حة س وس الوحد ما يوحة ب ن  يسعع لتنفي  الم الحةم.
وأعرب البردويةل عةن أسةف  لموقةف المم ةو الةومنة الف سةمينة الة ي اتهةي حةة بيةان لة  اليةوي القالقةاء 

ماين الحاومة من المياي بمهامها حة قماع ازف  وقال: ملألسةف الوةديد ( حراة حماو بعدي ت4|20)
المم ةةةو الةةةومنة وال منةةةة التنفي يةةةة ومن مةةةة التحريةةةر والسةةة مة وحراةةةة حةةةت  ا هةةةا أدوا  بيةةةد محمةةةود 
عباو  وال ما ي در عنها من بيانةا  بهة ا الوة ن س م ةداقية لة   ألن عبةاو مةرف  والمةرف س 

ولةة لس حمةةن يعمةةل الم ةةالحة هةةو محمةةود عبةةاو ولةةيو حراةةة حمةةاو ي ةة  أن ياةةون هةةو الوةةاهد  
 بتمييزه بين المو فين وبين الف سمينيينم.

ودعةةا البردويةةل المم ةةو الةةومنة يلةةع النةة ي بنفسةة  عةةن اسنحيةةاز لمةةرف ع ةةع حسةةاب  رةةر  والتةةزاي 
 الحياد ل ال  الوعب الف سمينة بعيدا عن التمييز ال ي قال ب ن  يسعع إلوعال الفتنة.
 20/4/2102قدس برس، 

 
 في غزة حماس مارست بعض المضايقات على الوزراء الذين بقوا في الفندق"الشعبية":  .7

قةةال مميةةل مزهةةر ع ةةو الماتةةب السياسةةة ل مبهةةة الوةةعبية حةةة ت ةةريحا  لةةة : أوةةرف الهةةور -اةةزف 
الفر ةة  حمةاو ع ةع يتاحةة حاومةة التواحةة وحراةةمالمدو العربةم  ين استفةاة الة ي اةان قائمةا بةين 

حوةل  أسةبابلح ر المو فين المدامع لي ينمز  بسبب رحة  حمةاو لة لس  موةيرا وهةو يتحةدع عةن 
مهمةة الوحةد الةوزاري يلةع أن حمةاو ممارسة  بعة  الم ةايما م ع ةع الةوزراء الة ين بمةوا حةة الفنةدة  

مر اسةتفزازا وأو   أن األمر دحل بالحاومة سعتبار األ من بينها منل زيارف الوحود وال يوف ل وزراء.
لهةةا  وأنهةةي حةةة ح ةةائل اليسةةار التةةة ت ةةي المبهةةة الوةةعبية ي ةةاحة ل مبهةةة الديممراميةةة وحةةزب الوةةعب 
وحراة المهاد اإلسالمة  در وا ع ع رم الوسامة لتهدئة األمور  إلبمةاء الحاومةة حةة اةزف وتماينهةا 

 تور الحمد و.من ينماز عم ها بح ر المو فين  وترحيل النمام الرالحية حتع قدوي الدا
و ار مزهةر أن وحةد الحاومةة قةرر رةالل عم يةة الوسةامة  العةودف يلةع ال ةفة  موةيرا يلةع أن حمةاو 
 اان  قد اتهم  الحاومة ب نها نم   استفاة ال ي مرأ التو ل يلي  قبل نحو الوهر مل الحمدو.

سنمسةةاي بةةين حةةت  وحمةةاو  ماستفةةاة القنةةائةم لحةةل ا وحمةةل مزهةةر حةةة الوقةة   اتةة  الرةةالف المةةائي ع ةةع
وقال ين ال حراة تفسر بنود استفاة ع ع الوال ال ي تريد  وهو ما يندي يلع الو ةول يلةع مريةة 

 مسدود  لان  حة الوق   ات  أوار يلع موا  ة الف ائل ات استها لتموية األزمة.
 22/4/2102القدس العربي، لندن، 
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 قيل" أمام الحكومةحركة حماس "وضعت مجموعة من العراحركة فتح:  .8
قةةال الةةداتور حةةايز أبةةو عيمةةة المتحةةدع باسةةي حراةةة حةةت  لةةة مالمةةدو العربةةةم ين : أوةةرف الهةةور -اةةزف 

حراةةة حمةةةاو مو ةةةع  ممموعةةةة مةةةن العراقيةةةلم أمةةةاي الحاومةةة  تمق ةةة  حةةةة منةةةل الةةةوزراء مةةةن مغةةةادرف 
 الفندة وال هاب لممر الوزارا  ومزاولة عم هي من هناس.

ن حوةةل زيةةارف وحةةد الحاومةةة مس يعنةةة أنةة  تةةي الو ةةول يلةةع مريةةة مسةةدودم  لانةة  لاةةن أبةةو عيمةةة أاةةد أ
 اوترم عدي ير اع الحاومة ألي مرف ح سمينة.

نهةةا  وقةال ين الحاومةةة تمةوي بمسةةنولياتها وحةة اتفاقيةةا  الم ةةالحة بمريمةة مهنيةةة  وليسة  ح ةةائ ية  وا 
 حماو مع ع المميل أن يدرس  لسم.تموي بتنفي  ما ورد حة استفاقيا   م يفا وهو يوم  حديق  ل

 ومالب النامة باسي حراة حت  حراة حماو ب ن تترس ل حاومة حرية العمل حة قماع ازف.
  22/4/2102القدس العربي، لندن، 

 
 "الديموقراطية" و"حزب الشعب" يتهمان حماس بعرقلة زيارة وزراء حكومة التوافق لغزة .9

اديون مةن الف ةائل التةة وةارا  حةة الحةوارا  التةة مةر  قية قال :راص بةالمدو دو  اوي -راي و
ن الةوزراء تةي تمييةد حةراتهي ومنعةوا مةن الرةرو  يحةل سزمةة وزراء الوحةاة  إليمةادأمو حة قماع اةزف 

 ل دواي حة ممرا  وزاراتهي حة ازف.
ونفةةع قيةةاديون ووزراء تحةةدقوا لةةة المةةدو دو  اةةوي  روايةةة حراةةة حمةةاو بةة ن الةةوزراء هةةي مةةن رح ةةوا 

 ع ع البماء حة الفندة واستمبال المو فين حي . أ روا وأنهيوزاراتهي  يلعمغادرف الفندة والتوم  
نا ةةر  ةةال  ع ةةو الماتةةب السياسةةةة ل مبهةةة الديممراميةةة وأحةةد أع ةةةاء وحةةد ال مةةاءا  التةةة مةةةر  
أمةةو  قةةال لةةة المةةدو دو  اةةوي: أن هنةةاس يمةةراءا  أمنيةةة موةةددف حر ةة  ع ةةع الةةوزراء ل رةةرو  مةةن 

 فندة وا لس درول أي أوراص أو مسئولين لالمتماع بهي دارل الفندة.ال
وأو   حة حديع لة المدو دو  اوي  أن  رالل ال مةاء مةل وحةد قيةادف حمةاو برئاسةة زيةاد ال ا ةا تةي 
يبالاهي بإدانة الف ائل لإلمراءا  األمنية وأن  تي المول لهي مه ا اير مسمو  ب  ويمب ت مين حرية 

ن اان لدياي مالح ا  ع ع استفاقيا  التة تم  بوال قنائة بينايم.الحراة ل وزرا  ء حتع وا 
مةةن مانبةة  قةةال وليةةد العةةو  ع ةةو الماتةةةب السياسةةة لحةةزب الوةةعب الف سةةمينة  أن الةةوزراء اةةةانوا 
متحةة  اإلقامةةة المبريةةةم  مبينةةا أن اةةان هنةةاس ات ةةاس  لتماةةين الةةوزراء مةةن الرةةرو  لةةوزاراتهي يس أن 

ي اتفةةاة سةةابة معهةةا قبةةل و ةةول الوحةةد الةةوزاري لغةةزف بالترحيةةب الوحةةد وتماينةة  مةةن حمةةاو رح ةة  راةة
وأ اف مالوزراء لي يستميعوا الررو  من الفندة ال ي يميمون حي  اما أن  منل درول أي وحد  العمل.
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لهةي وأن  لةةس أوةعر الةةوزراء أنهةي حةةة مةو ايةةر مرحةب بهةةيم  امةا أنهةةي و ةعوا حةةة مةو س يسةةم  لهةةي 
 بحريتهي.ل مغادرف 

 20/4/2102، القدس، القدس
 
 ال عالقة لها بحل باقي مشاكل غزةحماس: اتضح أن زيارة الوزراء من أجل الموظفين القدامى و  .01

باسةةةي حراةةةة حمةةاو سةةةامة أبةةو زهةةةري رحةةة  مةةا ومةةة  لحراتةة  مةةةن انتمةةةادا   : أوةةةرف الهةةور -اةةزف 
ربةم ين وزراء الحاومة هي من ح  وا وقال لة مالمدو الع وتحمي ها مسنولية حول مهمة الوحد الوزاري.

واتهةي الةوزارا  بةة ماسنسةحابم مةن اةزف   البماء حة الفندة  ورح وا ال هاب ل دواي حة ممرا  الةوزارا .
وقال مات   أن الزيارف حمم لح ر المةو فين  بناء ع ع م ب من رئيو الحاومة الداتور الحمد و.

 ازفم.المدامع  وس عالقة لها بحل باقة مواال 
ونفةةةع أن تاةةةون حراةةةة حمةةةاو قةةةد و ةةةع  وةةةروما ع ةةةع عمةةةل الحاومةةةة  ومالةةةب حاومةةةة التواحةةةة 

 بةماسلتزي ببنود اتفاة الم الحة  وأن تتعامل بمساواف مل ال المو فين ع ع أنهي ورعيونم
  22/4/2102القدس العربي، لندن، 

  
 حماس تكذ ب مزاعم اتفاق تهدئة مع االحتاللحركة  .00

   حة ما نورت  بع  وسائل اإلعالي عةن اتفةاة تهدئةة بينهةا 20/4 يوي القالقاء نف  حراة حماو
وقال النامة باسي الحراة سامة أبو زهةري  حةة ت ةري   ةحفة  مين المةزاعي عةن اتفةاة  واسحتالل.

ودعا أبو زهةري   بين حماو واسحتالل حول تهدئة لعدف سنوا  هو ادعاء س أساو ل  من ال حةم.
 ي التة نور  الربر  التوقف عن ه ه الممارسا  الرري ة والموبوهة.وسائل اإلعال

واانةة  وسةةائل يعةةالي مح يةةة نوةةر  ربةةراا مفةةاده بةة ن اتفاقةةاا مةةرأ بةةين حراةةة حمةةاو وميسةةرائيلم  يةةدور 
حةةةول تهدئةةةة لعةةةدف سةةةنوا  سةةةيع ن عنةةة  حةةةة المريةةةب العامةةةل وسيوةةةال مفامةةة ف ألمةةةراف عديةةةدف مح يةةةة 

ق يمية    وحة زعمها.وا 
 20/4/2102، ين أون الينفلسط

  
 عترف بتعمد دهس يهود بالتلة الفرنسيةيالشاباك: فلسطيني  .02

سةةةم  مهةةةاز األمةةةن العةةةاي اإلسةةةرائي ة )الوةةةاباس( والوةةةرمة  اليةةةوي القالقةةةاء  بالنوةةةر أن : بةةةالل  ةةةاهر
 الموامن الف سمينة رالد قمينة  الموتب  بدهو يهةوديين وممتةل أحةدهما حةة مسةتومنة الت ةة الفرنسةية
 حة المدو المحت ة  األسبوع الما ة  اعترف رالل التحمية مع  ب ن  تعمد دهو يهود بداحل قومة.
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عاما من ب دف عناتا  قد قال ين محاح ة  33واان  أمهزف األمن اإلسرائي ية قد  ار  بداية أن قمينة  
وأسةةفر الةةدهو  تابعةةة لوةةراة ييغةةد ا ةةمره يلةةع اسنحةةراف عةةن الوةةارعم مةةا أدأ يلةةع دهسةة  ل يهةةوديين.

 عن ممتل والوي وراة وا  ابة  ديمت  بمرو  رميرف.  
وبحسب المحممةين حةإن قمينةة أدلةع بإحادتة  األوليةة بهةدف دحعهةي يلةع اسعتمةاد أنة  مرتةل عم يةا  لاةن 
بعةةد  لةةس ومةةل اسةةتمرار التحميةةة قةةال ينةة  حةةة يةةوي الةةدهو رمةةم إللحةةاة األ أ بيهةةود انتمامةةا لةةةمحيات  

 البائسةم.
قمينة  بحسب المحممين  أن  قبل الدهو بعدف سةاعا  أو ةل والدية  يلةع وأبنةاء عائ تة  يلةع وأ اف 

المةةةدو وأن العائ ةةةة عانةةة  لةةةدأ مرورهةةةا عبةةةر حةةةامز لمةةةوا  اسحةةةتالل  وأن هةةة ا األمةةةر مع ةةة  يوةةةعر 
 بغ ب وديد  وع ع أقر  لس قرر يلحاة األ أ بيهود.
حةةة منممةةة المةةدو والوةةاباس. وبحسةةب المحممةةين  وأمةةر  التحميةةة مةةل قمينةةة الوحةةدف المرازيةةة ل وةةرمة

حإن  تةي عةر  قمينةة ع ةع مبيةب نفسةة  الة ي قةرر أنة  منهةل ل محاامةة  وحةة ا ةون  لةس مةدد  
 محامة ال    حة المدو اعتمال   واستمر التحمية مع .

 20/4/2102، 48عرب 
 

 بقة في غزة موظفي الحكومة السا لن يستقيم عمل "الوفاق" إال بحل قضية: طاهر النونو .03
مالبةة  حراةةة حمةةاو  رئةةيو حامةةة الوحةةاة الةةومنة رامةةة الحمةةد و تحمةةل مسةةئوليت  الومنيةةة : اةةزف

وقال ماهر النونو ع و الدائرف اإلعالمية لحراة حماو حة ت ةري  ماتةوب  وحل ق ية المو فين.
مع ع رئيو  وأ اف: ل : ملن يستميي عمل حاومة التواحة يس بحل م ري ونهائة لم ية المو فينم.

الوزراء أن يتحمل مسنوليت  الومنية بحل ه ه الم ية وأن يقب  أن  يمف ع ع مسةاحة واحةدف مةن اةل 
 أبناء وعبنام.

 20/4/2102قدس برس، 
 

 حماس اعتقلهم قبل أسبوعحركة االحتالل يفرج عن عدد من نشطاء  .04
اسحةتالل اإلسةرائي ة   قةوا  ين حمةاو ووةهود عيةان لةة مقةدو بةرومحراةة م ادر حة : قال  راي و

  عن عةدد  مةن نوةماء حراةة حمةاو اانة  قةد 21/4اسقنين  يويأحرم  حة ساعة مت ررف من مساء 
  رةةةالل حم ةةة اعتمةةاس  واسةةعة اسةةةتهدح  عنا ةةر وقيةةادا  الحراةةة حةةةة أسةةبوعاعتم ةةتهي قبةةل حةةوالة 

 مدينة ناب و  ومال ال فة الغربية المحت ة.
 20/4/2102قدس برس، 
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 : خطة سيري في إعادة اإلعمار فشلت"الشعبية" .05
مةةن اسةةتمرار تةةدهور األو ةةاع المعيوةةية حةةة بيةةان  حةة ر  مالمبهةةة الوةةعبية لتحريةةر ح سةةمينم : راي و

حة قماع ازف  محة  ل بنع تحتية مدمرف نتيمة استمرار الح ار المفرو  ع ع المماع  وما ر فة  
روبر  سيري حةة يعةادف اإلعمةار .. و  ة  العدوان ال هيونة األرير بالمماع  وحة  ل حول رمة 

 األمور حة المماع تراو  ماانها دون أدنع مراعاف ألو اع الموامنين الاارقيةم.
 20/4/2102قدس برس، 

 
 "الشعبية" إلعادة االعتبار ألسرى الداخل .06

دع  لمنة األسرأ حة المبهة الوعبية لتحرير ح سمين بمماع ازف يلع أوسل حم ة ت امن مل : ازف
ألسيرف المنا  ة لينا المربونة والتة در   عامها الرابل عور حة سمون اسحتالل  وهة تعانة من ا

  أن اسةتمرار اعتمةال 20/4وأاةد  لمنةة األسةرأ حةة بيةان لهةا يةوي القالقةاء  أو اع  حية متةدهورف.
  وتةدهور المنا  ة المربونة التة ينحدر أ  ها من ب ةدف عرابةة البمةوف بالةدارل الف سةمينة المحتةل

حالتها ال حية  ورح  اسحتالل تمديي الحد األدنع من العال  لهةا  يفةت  البةاب ممةدداا أمةاي  ةرورف 
لم ية أسرأ الدارل المنسية  والتةة يةرح  اسحةتالل اإلحةرا  عةنهي  ةمن أي  ةفمة  اسعتباريعادف 
 تبادل.

 20/4/2102قدس برس، 
 
 عدًا لكل منهما و"القطب الطالبي" مقعد واحدمق 02كتلتا حماس وفتح انتخابات البوليتكنك:  .07

الر يل: ح    ات تا موهداء األق عم المنيدف لحراة حةت  وماإلسةالميةم المنيةدف لحراةة حمةاو ع ةع 
ممعةةةداا لاةةةل منهمةةةا حةةةة انترابةةةا  مم ةةةو م بةةةة ممامعةةةة بوليتانةةةس بينمةةةا ح ةةة   ات ةةةة مالممةةةب  02

 ع ممعد واحد.المالبة الديممرامةم المنيدف ل مبهة الوعبية ع 
وأو ةة  رئةةيو ال منةةة الموةةرحة ع ةةع اسنترابةةا  م ةةمفع أبةةو ال ةةفا  أن عةةدد الم بةةة الةة ين وةةاراوا 

مالبةةا ومالبةةة مةةن أ ةةحاب اسقتةةراع البةةالغ عةةددهي )بواقةةل نسةةبة ت ةةوي   3222بةةإدسء أ ةةواتهي ب ةةغ 
وراة الالايةةة ورقةةة  بينمةةا ب ةةغ عةةدد األ 3183حةة المئةةة(  حيةةع ب ةةغ عةةدد األوراة ال ةةحيحة  29.80
ورقةةة  موةةيرا يلةةع أن العم يةةة اسنترابيةةة التةةة ن مةة  بح ةةور ممقةةل وزارف  29واألوراة الفاراةةة  010

 التع يي العالة عالء المعبري  مر  محة مو ديممرامة ساده الهدوء والن ايم.
 22/4/2102، األيام، رام هللا
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 صار للمقاومةبوليتكنك الخليل انتجامعة حماس: فوزنا بنصف مقاعد حركة  .08
اعتبةةر  حراةةة حمةةاو  ح ةةول الات ةةة اإلسةةالمية الةة راع المالبةةة لهةةا ع ةةع ن ةةف : اةةزف )ح سةةمين(

 مماعد مم و اتحاد م بة مامعة بوليتانس ح سمين حة مدينة الر يل  انت اٌر لريار الحراة المماوي.
اف الممةةاهيري وأاةةد  الحراةةة حةةة ت ةةري   ةةحفة  أن نتةةائب انترابةةا  البوليتانةةس تعبةةر عةةن اسلتفةة

وحقةة  حمةةاو بميةةة يدارا  المامعةةا  ع ةةع يتاحةةة  حةةول برنةةامب المماومةةة والتمسةةس بالقوابةة  الومنيةةة.
ودعة  الحراةة م بةة مامعةة  الفر ة ل م بة ل تعبيةر عةن رأيهةي وارتيةار ممق ةيهي بةالمرة الديممراميةة.

لم بةةة التةةة سةةتمري يةةوي بيرزيةة  بةةراي و  يلةةع الموةةاراة الواسةةعة والت ةةوي  حةةة انترابةةا  مم ةةو ا
 .22/4األربعاء 

 20/4/2102قدس برس، 
 
 تسعى الستعادة أشالء جنديين قتال في غزة "إسرائيل"يعلون:  .09

األنا ول: قال وزير الدحاع اإلسرائي ة مووي  يع ون ين حاومة   المدو العربة -المدو المحت ة 
 ب اإلسرائي ية األريرف ع ع قماع ازف.بالده تسعع سستعادف أوالء منديين يسرائي يين قتال حة الحر 

يسرائيل توا ل ب ل المهود سستعادف أوالء ال فتنان  هدار موقال لإل اعة اإلسرائي ية العامة ين 
اولدن  والرقيب أول أورون وانول  ال  ين قتال حة الحرب األريرف  وما زال  حراة حماو 

 .مممتوسنمأن ه ين المنديين وأع ن  يسرائيل رسمياا عن  متحتمزهما حة قماع ازف.
ن قوف الميش مقال يع ون ين و  حماو تموي بت ميد مروحها حة أعماب عم ية المرف ال امد وا 

مل  لس حإن يسرائيل س توهي نفسها بو ن تحول حماو م. وأ اف: ماإلسرائي ة تردعها عن العمل
 ميلع حراة محبة السالي تتوقف عن التس   وحفر األنفاة.

 22/4/2102، بي، لندنالقدس العر 

 
 يعلون: الهجوم أفضل وسيلة للدفاع في وجه حزب هللا .21

ماهزف ل رد ع ع أي تحد    يسرائيلمم ن وزير األمن اإلسرائي ة  مووي  يع ون  المستومنين يلع أن 
 لإل اعةحراة حماو حة قماع ازف. وأاد حة حديع  أوحزب و  أو ييرانأمنة يوامهها  سواء من 

ماهز لتوحير الحماية الالزمة ل ساان وموامهة السيناريوا   اإلسرائي ةان الميش  موأالعبرية 
المتع مة بحرب واسعة  ومن بينها السيناريو ال ي  در أريراا عن قيادف المبهة الدار ية ب ن الحزب 

  ميوسي ة ل دحاع هة الهمو  مأح ل ين. وقال اإلسرائي ية األرا ة اروم يومياا باتماه  ألفسيم ة 
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 يلع رورف اعتماد المناورف البرية حة حالة الحرب والدرول  يلعمن   يوارفحة وم  حزب و  حة 
 ال بنانية. األرا ةعمة 

 يسرائيللدأ  أنبها  أاد يع ون  ييرانتنوي تزويد  أنهاروسيا  أع ن التة  م311أو موحول  واري  
أن هناس مها  عديدف  يلع. وأوار إليرانسية تحد   يوامهها  ومن بينها ال واري  الرو  أيرداا ع ع 

 ميسرائيلان  يلعحة المنممة المحيمة بنا ستعمل ال ما حة وسعها لتوويش ممرأ حياتنا  مويراا 
 .مميش قوي ونوعة لموامهة ه ه المحاوس  يلعبحامة 

 22/4/2102روت، األخبار، بي
 
 مكتب نتنياهو: الموساد نفذ عمليات متميزة في الخارج  .20

األنا ول: قال ماتب رئيو الوزراء اإلسرائي ة بنيامين نتنياهو ين مهاز  - مدو المحت ةال
و ار حة ت ري   نف  عم يا  متميزف عديدف رار  حدود يسرائيل. مالموسادمالمرابرا  الرارمية 

مائزف رئيو الموساد ل بمولة والوماعةم لعدد من مماتوب أن نتنياهو س ي أمو حة ممر الموساد 
ام ين حة المهاز تمديراا لالرتراقا  اير المسبوقة التة حمموها حة عدف عم يا  رئيسية  أسفر  الع

عن الح ول ع ع مع وما  استرباراتية استراتيمية  وعم ية استرباراتية تمي ز  بت قيرها وعم يا  
 عم يا .ولي ياوف ماتب رئيو الوزراء عن ه ه ال .ممتميزف متعددف مر  رار  حدود دولة يسرائيل

 22/4/2102، القدس العربي، لندن

 

 الجامعة العربيةب : نعتز بانتمائنا العروبي وسنجد الوسيلة للقاء إخوتنا"الشرق األوسط"عودة لـ .22
النائب أيمن عودف  أن ياون هناس موقف  49لف سمينية  مالمائمة الموتراةمنفع رئيو : تل أبيب

الورة ملومنية والمامعة العربية. وقال حة حديع راص لةس بة من العالقة بين قادف الحراة العربية ا
يننة وزمالئة نعتز بانتمائنا العربة وس نتنازل عن  أبداا  ولاننا نحب   حة ه ه المرح ة  م: ماألوسم

الترايز ع ع ق ايانا الدار ية حة موامهة سياسة اسحتالل والتمييز العن ري  وسنمد الوسي ة ل ماء 
 .مالعربية حة أقرب وق  سحما يروتنا حة المامعة

المائمة العربية الموتراة حة يسرائيل مواان عودف يعمب ع ع األنباء التة نور   أمو  وقال  ين 
س أرفياي المول ين م. وقال عودف: مقرر  عدي قبول دعوف لزيارف ممر المامعة العربية حة الماهرف

ا ورالحاا بين األحزاب العربية الومنية  حول عدد من الم ايا المرتبمة باألو اع حة  هناس نماوا
سوريا وحة اليمن  ولي نستمل اترا  موقف موحد منها. وألننا س نريد لزيارف اه ه أن تتحول يلع 
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مو وع رالحة  قررنا  بعد م سة مواورا  عمد  بين األحزاب السياسية األربعة المرابة ل مائمة 
 .مالعربية الموتراة  أن ننمل الزيارف

أود أن ياون وا حا ل مميل  أن العمة العربة مهي لنا ل غاية. ولمالما بحقنا عن  ماف عودف: وأ 
. انا نتابل ونون 0849وأردناه لنا  ر و ا حة العمود األولع التة ت   النابة الف سمينية عاي 

أ منها. عالمنا العربة بوغف وننسمي مل مموحا  أمتنا العربية  ألننا نعتبر أنفسنا مزءا س يتمز 
ونريد له ه العالقة أن تزداد قوف  مل األر  باسعتبار را ية موقعنا. ويسعدنا ويقير اعتزازنا أن نرأ 

 .مأه نا حة العالي العربة باتوا يهتمون بنا وبالعالقة معنا
 22/4/2102، الشرق األوسط، لندن

 
 بإمكانية استجواب نتنياهو بقضايا فساد إسرائيليةهآرتس: تقديرات  .23

  يوي القالقاء  أن حرية التحمية الراص اإلسرائي ية ار   حيفة هآرتو  :ترممة را ة -ف از 
بم ايا حساد تتع ة بم روحا  منازل رئيو الوزراء بنيامين نتنياهو  ستبدأ األسبوع الممبل المرح ة 

لتف ي ة ا واسمالعالقانية من التدقية باألدلة واسستماع لوهادا  المو فين حول ت س الم روحا  
ونم   ال حيفة عن م در مسنول حة الورمة اإلسرائي ية قول   سارف  ع ع تمرير مراقب الدولة.

نتنياهو زومة رئيو الوزراء من المتوقل أن تدلة بوهادتها حة األسابيل الممب ة أو أن يتي استموابها 
 ادر  حإن نتنياهو وحة تمدير ت س الم وليو اساتفاء بالوهادف حة حال قب  ومود أي وةء  دها.

قد يم ب لإلدسء بوهادت  وربما استمواب   مويرفا يلع أن التحميما  األسبوع الممبل ستومل ااحة 
 .ميسرائيلةمالعام ين والموردين والمسئولين دارل منازل نتنياهو القالقة ع ع مدار حترا  حام  ل

 22/4/2102، القدس، القدس

 

 تعاون مع "القائمة المشتركة""المعسكر الصهيوني" يرفض الهآرتس:  .24
أن أول محاولة  20/4 ار   حيفة هآرتو العبرية حة عددها ال ادر يوي القالقاء : راي و

ل تعاون بين مالمعسار ال هيونةم ومالمائمة الموتراةم حو   بعد أن رح  المعسار التوقيل ع ع 
 تها  لمناقوة ق ية هدي م ب تمدم  ب  المائمة من أمل عمد م سة مارئة ل انيس  رالل عم

رئيو مالمعسار  يلعوأوار  ال حيفة يلع أن مالمائمة الموتراةم تومه   المنازل العربية.
 أن المانبين رح ا التعاون. يسال هيونةم ايتان اابل ونواب من ميومد مستمبلم  

سار است اس   أن رح  مالمع أمراء يلعو ار  النائب عايدف توما س يمان  التة بادر  
 ال هيونةم يقب  ان  س يستميل اترا  قرارا  وماعة والوقوف  د سياسة الممل والتمييز.
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مار حاس  يتناقش حة  أنمين الم ية الممروحة يمب  حة حين رد المعسار ال هيونة قائالا 
نماش مارئ حولها رالل العم ة  حالمو وع ليو محل  ألمراءمعينة  ولي نر من المناسب الدعوف 

 حة المعار ةم. اتفاة
 20/4/2102قدس برس، 

 
 خالل االحتفاالت بذكرى ما يسمى بـ"إعالن االستقالل" تعلن حالة التأه ب سرائيليةشرطة اإلال .25

عن ني تها نور  سف  21/4اإلقنين  يويأع ن  الورمة اإلسرائي ية حة بيان لها عممت  : المدو
فت  بة محف  األمنم رالل اسحتفاس  ب ارأ العنا ر وحرو الحدود رالل اليومين الممب ين لما و 

وأحاد  الناممة ب سان ورمة اسحتالل لوبا السمري ب ن  سيتي نور  ما يسمع بة ميعالن اسستماللم.
عنا ر الورمة حة نمام تفتيش متفرقة وع ع مدارل مدينة المدو بوال راص  ي احة يلع الب دف 

  يفة أن  ستمري هناس بع  المموو الت مودية.المديمة والمنامة المندية لحائم البراة  م
وأوار  يلع أن  سيتي تغيير حراة المرور مل نور عنا ر من ورمة اسحتالل را ة حة األماان 

 التة ستتي حيها اسحتفاس  بسبب ما أسمت  محف  األمن وسالمة األروا  من العنا ر المعاديةم.
 20/4/2102قدس برس، 

 
 االستراتيجيةمصالح "إسرائيل" وتأثيره على  ي النفوذ الروسي في المنطقةمن تنام إسرائيليتحذير  .26

الم  حة الروسية حة المنممة تامن حة ارو  ن  ياألسبة أحرايي هاليفة  مالموسادمقال رئيو مهاز 
ها قرر  رحل وتد حة دموة بمانب ييران  والتم ل سستئناف  ورتها اموف ع مع مرازية  بدليل أن  

ر ومة وديدف يوهد الورة األوسم  . وأو   هاليفة أن  م إليران311يل  واري  ميوالح ر عن ب
بين روسيا والوسيا  المتحدف  مما سينقر ع ع عالقا  ميسرائيلم بروسيا ع ع المستوأ المتبادل  

األولع تح ر حة السنوا  األريرف من المساو بابريائها  وبالممابل أرر  ع ع مدأ سحتاا يلع أن  
حة  وء ال غم ال هيونة الوديد  ال ي أسند  ةن يمالة يرساليا  بع  السال  إليران وسوريسني

 برموا  موابهة من الوسيا  المتحدف.

 )عن العبرية، ترجمة المركز( القناة الثانية

 20/4/2102مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  3318 التقرير المعلوماتي،
 
 
 



 
 
 
 

 

           08ص                                     3222 العدد:    22/4/2102 األربعاء التاريخ:

 شوطًا كبيرًا في تطوير قدرات سالح البحرية  خبراء: "إسرائيل" قطعت .27

السادا  ل دراسا  اسستراتيمية يحرايي عنبار أن  ميسرائيلم قمع  ووماا ابيراا -زعي مدير مراز بيمن
حة تموير وتعزيز قدرا  سال  البحرية  ليناحو سال  المو حة اسستحوا  ع ع أابر قدر من الموارد 

وامل ي عب حي  ه ا السال  دور مرأو الحربةم حة موامهة المر  ة   من ت ور استراتيمة 
التحديا  التة توام  ميسرائيلم. ولف  عنبار يلع أن   حة  وء تحاي العالمين العربة واإلسالمة حة 
أهي المعابر البحرية العالمية مما يفر  م اعفة اسستقمار حة ممال ت مين التمارف الرارمية بواسمة 

ية بممل بحرية عسارية  را ة وأن  مماعا  يسالمية بإماانها استهداف السفن ت مين السفن التمار 
التمارية حة ه ه الممرا   مويراا يلع أن  أهي دور استراتيمة يموي ب  سال  البحرية يتمقل حة تماين 

 ميسرائيلم من تومي  ال ربة النووية القانية حة حال تعر   لهموي نووي من دولة ما.
ل  قال المع ة العساري عمير بوحبوم ين  ميسرائيلم تعتبر أن  سال  البحرية يوحر وحة سياة  مت 

الرد اسستراتيمة ع ع أي هموي نووي قد تتعر  ل   ألن  ومود الغوا ا  المزودف بالرنوو النووية 
 حة عر  البحر يبمة هامش المناورف العم ياتة ع ع ال عيد النووي مفتوحاا وواسعاا  زاعماا أن  
حاع ية سال  الغوا ا  س تت قر س باا نتيمة أي هموي نووي تتعر  ل  ميسرائيلم  حيع بإماانها 

 التوامد قرب ووامئ الدولة المستهدحة. 
 مجلة "بمحانيه" العسكرية )عن العبرية، ترجمة المركز(

 20/4/2102مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  3318التقرير المعلوماتي،

 

 مليون عربيًا  0.4بينهم ن ماليي 8 "إسرائيل"عدد سكان اء اإلسرائيلي: اإلحص .28
  بمناسبة ميوي 20/4  ار  دائرف اإلح اء المرازية اإلسرائي ية  يوي القالقاء: بالل  اهر

 2.220م يون نسمة وأن عدد الساان اليهود  9.342ب غ  ميسرائيلماسستماللم  أن عدد ساان 
  %21.3م يون  ويوا ون  0.331  بينما عدد الساان العرب ب غ %34.8م يون ويوا ون نسبة 

لان ه ا المعمع يومل الف سمينيين حة ورقة المدو المحت ة والسوريين حة مرتفعا  الموسن 
ماليين وعدد الموامنين  9 ميسرائيلمويعنة  لس أن عدد ساان  ألف. 311المحت ة وعددهي قرابة 

 من الساان دارل الرم األر ر والمستومنا . %03.2 ون حوالة ويوا م يون تمريباا  0.4العرب 
ا لس ب غ عدد الساان ال ين يعرحون بةم ررينم  وهي المسيحيون اير العرب وال ين ينتمون لديانا  

 .%4.4ألفا ويوا ون نسبة  324أررأ أن اير معر حين دينيا  
. %2ألف نسمة  أي بزيادف  022ة بةالما ي وهراا  02ة رالل ال ميسرائيلموازداد عدد الساان حة 
ألف ورص  حيما ب غ عدد المهامرين يلع  44ألف مفل وتوحة  032وولد رالل ه ه الفترف 
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مدينة يفوة عدد ساانها عن  04 ميسرائيلمويومد حة  ألفا. 32بمومب مقانون العودفم قرابة  ميسرائيلم
بحسب الترتيب: المدو )وتومل  ألف  وهة 211مدن يزيد عدد ساانها عن  2ألف  وبينها  011

 المدو المحت ة(  تل أبيب  حيفا  ريوون لتسيون  أودود وبيتا  تيافا. 

 20/4/2102، 48عرب 

 
 رفع العلم اإلسرائيلي فوق الحرم اإلبراهيمي ودعوات القتحامات متتابعة ومتتالية للمسجد األقصى .29

 ع أسوار وسم  الحري اإلبراهيمة وااس : رحل مستومنون أمو الع ي اإلسرائي ة ع –محاح ا  
الوريف. وأدان  لمنة اعمار الر يل  رحل األعالي اإلسرائي ية ع ع أسوار الحري اإلبراهيمة واعتبر  

  لس استاماس لمس سل تهويده ومحاولة  م  يلع قائمة مالمواقل التراقيةم التوراتية.
أوسل مواراة حة اقتحاما  ودع  أحزاب ومن ما  وور يا  يهودية متعددف أن ارها الع 

متتابعة ومتتالية ل مسمد األق ع المبارس اليوي وادا تح  عنوان ممبل الهيال ب يدينام  يحياء ل ارأ 
 قت ع اسحتالل واحتالل المدو حسب التمويي العبري.

أن  وماء حة اإلعالنا  التة نورتها العديد من المواقل اإلعالمية التابعة له ه المماعا  والمن ما  
ممموعة من من مة ممالب ألمل الهيالم ستنف  اليوي اقتحاما واسعا لألق ع المبارس  ووقفة حداد 

 دار    وت دية   وا  ت مودية ودعوا  را ة بمنود اسحتالل دارل األق ع.
 22/4/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 هيئات مقدسية تحذر من اقتحامات واسعة ومتتالية للمسجد األقصى .31

المدو  راي و: ح ر  دائرف ونون المدو حة من مة التحرير الف سمينية  والهيئة اإلسالمية 
المسيحية من رمورف دعوا  أحزاب ومن ما  وور يا  يهودية متعددف  أن ارها يلع أوسل 
مواراة حة اقتحاما  متتابعة ومتتالية ل مسمد األق ع المبارس اليوي واداا  تح  عنوان ممبل 

 ب يدينام  يحياء ل ارأ قت ع اسحتالل واحتالل المدو حسب التمويي العبري. الهيال
وقال  الدائرف حة بيان  حاحة أمو  ين ه ه الدعوا  ت تة حة سياة الحم ة المسعورف التة تمودها 
حاومة اسحتالل اإلسرائي ة حة تهويد المدينة الممدسية بوال مدروو ومرمم ل  من رالل ما ماء 

نا  التة نورها العديد من المواقل اإلعالمية التابعة له ه المماعا  والمن ما   والتة حة اإلعال
تفيد ب ن الممموعة المسماف من مة ممالب ألمل الهيالم ستنف  اليوي األربعاء اقتحاما واسعا 
لألق ع المبارس  ووقفة حداد دار    وت دية   وا  ت مودية ودعوا  را ة بمنود اسحتالل دارل 
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واعتبر  الهيئة حة بيان  حاحة  در عنها أمو ه ه الدعوا  رمرا ابيرا يحدة  ألق ع.ا
 بالمسمد المبارس.

 22/4/2102األيام، رام هللا، 
 
 افتتاح مصلى "الصخرة" بالمسجد األقصى بعد إعادة فرشه .30

المبارس  أعاد  دائرف األوقاف اإلسالمية  يوي القالقاء  حت  ُم  ع قبة ال ررف حة المسمد األق ع
اد مديد بمارمة من الم س عبد و القانة.  أماي الُم  ين بعد يعادف حرو  بسم 

واان  األوقاف اإلسالمية بدأ  حة السابل والعورين من وهر   ار الما ة  بتقبي  السماد المديد 
 دوني. 2.2حة المسمد األق ع المبارس  ع ع مساحة تمارب 

ارمة م اية من العاهل األردنة  اة ُيفرش حة الم  ع المروانة وُأرسل السماد المماوي ل حرية  بم
 اراي. 211اي و و 4وم  ع قبة ال ررف  حيع ب غ وزن المتر المربل الواحد 

اد المسمد األق ع  ورا ة حة المامل المب ة  تعر   لعدف عم يا  حرة؛ بفعل قنابل  واان سم 
رالل موامهاتها مل الم  ين حة المسمد ال و  الحارقة  التة اان  تم مها قوا  اسحتالل 

 المبارس.
 22/4/2102السبيل، عمان، 

 
 ألف الجئ فلسطيني دخلوا األردن هربًا من سورية 30األونروا:  .32

وااس : أم م  واالة اوع وتوغيل الالمئين الف سمينيين ماألونروام نداء استغاقة يلع الدول المانحة 
ألف سمئ ح سمينة قدموا من  03وال عامل لمساعدف م يون دوسر أمرياة ب 03لت مين نحو 

 حة المئة يعانون الفمر الوديد. 91سوريا يلع األردن ومسم ين لديها  منهي 
وحق  الواالة  ممتمل المانحين ع ع تمديي الدعي المالة الالزي. وقال  مديرف اإلعالي النامة 

 2 02واالة تحتا  ب ورف م حة يلع نحو الرسمة لةماألونروام حة األردن أنوار أبو ساينة  مين ال
ألف سمئ ح سمينة من سوريا حتع نهاية العاي الحالةم وأ اح  مأن  03م يون دوسر لمساعدف 

سمئاا   02432عدد الالمئين الف سمينيين من سوريا حة األردن والمسم ين لدأ الواالة يب غ نحو 
رف يلع أن الواالة ترم  ارتفاع عددهي يلع و لس وحة يح اءا   ادرف نهاية الوهر الما ةم  موي

ألف سمئ مل نهاية العاي الحالة  ما يتم ب تمديي الدعي المالة الالزي لها حتع تتمان من ت بية  03
 احتياماتهي.

 22/4/2102الخليج، الشارقة، 
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 مستوطن يدهس أربعة فلسطينيين قرب محافظة قلقيلية .33

مو ع ع دهو أربعة موامنين من ب دف النبة الياو وااس : أقدي مستومن مساء أ –محاح ا  
رالل سيرهي بمحا اف الوارع الرئيسة المريب من الب دف وس  بالفرار باتماه المستومنا  الورقية 

 لمحاح ة ق مي ية.
عاما( وزومت  ومهند  39ونمل الم ابون يلع مستوفع الداتور درويش نزال وهي مهنا حتحة ر يف )

 ( وزومت .عاما 32حتحة ر يف )
وقال مهند ر يف أن مرابة من نوع ممولفم تحمل لوحة تسميل يسرائي ية اان  قادمة من مهة 
الغرب داهمتهي بوال متعمد رالل سيرهي وقام  بدهسهي بسرعة ابيرف راي سيرهي ع ع أق ع يمين 
لة الوارع واستمر  حة السير باتماه الورة لتسممهي األربعة أر اا. وو ف  م ادر مبية حا

الم ابين بالمتوسمة. وحة وق  سحة  قال  م ادر يسرائي ية أن الموتب  ب  بدهو الف سمينيين 
 ات ل بالورمة اإلسرائي ية لتس يي نفس .

 22/4/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 شتلة زيتون شمال سلفيت 450إصابة ثالثة فلسطينيين قرب نابلس واقتالع  .34

أ يب قالقة وبان حمر أمو أحدهي بعيار ناري حة المدي  و رران بالممام وااس :  –محاح ا  
 رالل موامها  اندلع  مل قوا  اسحتالل بالمرب من قبر يوسف ورة ناب و.

من اوتال واراو الزيتون من أرا ة ب دف  421واقت ل مستومنون من مستومنة معمانوئيلم قرابة 
دية دير استيا  أمل اواش  أن المزارعين حومئوا دير استيا ومال س في . وأو ح   رئيسة ب 

باقتالع األوتال رالل تفمدهي ألرا يهي اليوي حة المنممة المسماف مالمغيبةم المريبة من مستومنة 
 معمانوئيلم.

 واعتمل اسحتالل قالقة موامنين من محاح ة الر يل ووابا من قرية وادي حواين ارب بي  لحي
 22/4/2102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "الشاباك" يدعي تعمد المواطن قطينة تنفيذ عملية الدهس في القدس  .35

المدو: ادعع مهاز األمن العاي اإلسرائي ة )الواباس( أن رالد قمينة من ساان ب دف عناتا حة 
 واحة المدو  تعمد تنفي  عم ية دهو يوي األربعاء الما ة حة المدو ما أدأ يلع ممتل يسرائي ة 

 يسرائي ية.وا  ابة 
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ومرأ أمو حة محامة ال    اإلسرائي ية تمديد اعتمال قمينة حتع يوي الممعة الممبل حيع ير ل 
 حاليا ل تحمية.

وقال )الواباس( حة بيان  حاحة: أقناء التحمية ال ي أمراه مهاز األمن العاي بمساعدف الورمة 
ن  نف  بالفعل عم ية يرهابية حة المدو اإلسرائي ية مل رالد زهير نمي الدين قمينة  اعترف األرير ب 

يوي األربعاء الما ة عندما دهو موامنين يسرائي يين ما أودأ بحياف الموامن اإلسرائي ة والوي 
عاما ومن  33وأ اف: اعترف قمينة   يوحاي وأدأ يلع ي ابة موامنة يسرائي ية بمرو  رميرف.

ية مع  حة الواباس ب ن  قاي بعم ية الدهو بهدف ساان عناتا ويحمل الهوية اإلسرائي ية  أقناء التحم
 اسعتداء ع ع يهود وتوال حة ق ب  المرار بتنفي  العم ية وقتا ق يرا قبل المياي بها.

 22/4/2102األيام، رام هللا، 
 
 "إسرائيل" تقرر إزالة اسم الشهيد أبو خضير من قائمة القتلى اإلسرائيليين على جبل هرتسل .36

هآرتو العبرية  حمر اليوي األربعاء  أن المها  المرت ة ت م  م با من  المدو:  ار   حيفة
عائ ة الفتع محمد أبو ر ير ال ي قتل حرقا ع ع يد مستومنين متمرحين من  نحو عاي إلزالة اسم  
عن الن ب الت ااري حة مبل هرتسل وال ي يحوأ قائمة المنود اإلسرائي يين المت ع ال ين قت وا حة 

ال حيفة  حإن  سيتي ح ف اسسي بعد م ب والد العائ ة حسين أبو ر ير واقر  معارس. وحسب
رح  ما تسمع بة مممعية  حايا اإلرهابم )المامور( ب ن يو ل اسي أبو ر ير ا حد أسماء 

 المت ع اإلسرائي يين حة المعارس التة را تها يسرائيل.
 ير ال ي استوهد حة يوليو/ تموز وأوار  ال حيفة يلع أن وزارف الميش قرر  اسعتراف ب بو ر

 الما ة ع ع أن  أحد م حايا اإلرهابم.
واان  يسرائيل قرر  أمو و ل اسي أبو ر ير ع ع قائمة المت ع اليهود ع ع مبل هيرتسل 

 سعتباره أحد  حاياها.
 22/4/2102القدس، القدس، 

 

 تقنيون فلسطينيون يتدربون في شركات إسرائيلية .37
أيهي أبواوش: أقار حفل لترريب متدربين حة ممال التانولوميا عمد  -و  راي -المدو المحت ة 

األحد الما ة حة مدينة المدو المحت ة مدس سارنا حة قماع تانولوميا المع وما  الف سمينة حول 
 ماهية التمبيل مل يسرائيل.
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مينيين حة برنامب وومه  وراا  ح سمينية انتمادا  س عة لمواراة رريمة تانولوميا ورياديين ح س
رريما من منامة مرت فة  02(  وت مع رالل  USAIDتدريبة أورح  ع ي  واالة التنمية األميراية )

سرائي ية.  من ال فة تدريبا  حة وراا  عالمية وا 
وتمان  مالحياف المديدفم من اسمالع ع ع دعوف ل مواراة حة الحفل  وومه  من راللها منسسة 

دعوف لعدد من الوراا  الف سمينية والفاع ين حة قماع تانولوميا  PIPالتدريب الف سمينة 
المع وما  الف سمينة  ل مواراة حة الحفل ال ي اقيي حة ممعية الوبان المسيحية الدولية ممابل حندة 
الم س داوود. حيع ر ل متدربون ح سمينيون لتدريبا  حة مماس  تانولومية لمدف قالقة أوهر حة 

 يسرائيل وأررأ يسرائي ية. وراا  عالمية حة
 22/4/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 نقابة الموظفين في غزة تتظاهر اعتراضًا على قرارات حكومة التوافق .38

وااس : ت اهر عورا  المو فين ممن عينتهي الحاومة السابمة حة ازف  هر امو أماي  -ازف 
اة بدممهي حة األمر المانونية ل س مة ممر مم و الوزراء حة مدينة ازف لممالبة حاومة الوح

 الف سمينية.
ونف  نمابة المو فين حة قماع ازف ما أويل ب ن النمابة قد قرر  ياالة بنوس المماع اليوي بعد قرار 

 وزارف المالية ب رف مستحما  مو فة الس مة.
نباء عن وقال محمد  ياي رئيو نمابة المو فين بغزف حة ت ري  نوره: مين ال ما يواع من أ

اترا نا قرارا بإاالة البنوس عار عن ال حة تماما  وحة نفو الوق  نتفهي ال الرموا  الفردية 
والعووائية التة قد ت در نتيمة لالحتمان الابير عند المو فين لحرمانهي من رواتبهي وهي ع ع رأو 

 عم هي و رف الرواتب والمت ررا  لمن يم و حة بيت  ب قر رمعةم.
ة النمابية ل دحاع عن حموة مو فة ازف الرئيو محمود عباو ورئيو الوزراء الداتور وحم   ال من

رامة الحمد و المسنولية األرالقية والسياسية والتاريرية عن اآلقار المترتبة ع ع عدي حل موا ة 
 المو فين  ممالبة يياهي باترا  رموا  عم ية نحو الحل.

ةمالمستنافينم دون حل ااحة مواال مو فة قماع ازف ودممهي ومدد  ال منة ت ايدها ب ن  س عودف ل
 رسميا  من الهياال اإلدارية المعتمدف و رف ااحة حموقهي اام ة دون انتماص.

 22/4/2102األيام، رام هللا، 
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 غزة: "االقتصاد الوطني" تتراجع عن جباية رسوم التعلية على الفواكه وتبقيها على السلع اأُلخرى .39
رامع  وزارف اسقت اد الومنة حة ازف عن مباية ما يعرف برسوي التع ية المديدف حامد ماد: ت

المفرو ة ع ع الفواا  الواردف يلع ازف عبر معبر اري أبو سالي  بينما استمر  مباية ه ه الرسوي 
التة تي حر ها من قبل نواب حة المم و التوريعة مات ة حماو البرلمانيةم ع ع سائر الس ل 

 اأُلررأ.
وحة أحاديع منف  ة أمرتها ماأليايم  أوار م ع  الت ولة منسة ونون وزارف الزراعة يلع أن وزارت  
است نف  من  أول من أمو تنسية يدرال الفواا  يلع قماع ازف  ودر    أمو  أول وحنة دون أن 

ت اد حة ازف يتي مباية الرسوي الم اورف التة حر   وتي مبايتها األسبوع الما ة من قبل وزارف اسق
 ويال عن ال من. 011بميمة 

وبينما أاد الت ولة أن  تي الترامل عن مباية الرسوي الم اورف من قبل وزارف اسقت اد أو   حة 
الوق   ات  أن  تي تعديل وزيادف قيمة الرسوي التة اان  تمبيها وزارف الزراعة من  سنوا  ع ع الفواا  

 الواردف.
 22/4/2102األيام، رام هللا، 

 
 دواء 128وزارة الصحة في غزة تحذر من مخاطر على المرضى مع نفاد  .41

أورف الهور: أع ن  وزارف ال حة الف سمينية حة قماع ازف نفا  مرزون العديد من األدوية  -ازف 
والمسته اا  المبية. وقال  ين أزمة نمص األدوية والمسته اا  المبية  س تزال تراو  ماانها وتوال 

 المر ع  و لس بسبب الح ار المفرو  ع ع ازف من  أاقر من قمانة سنوا .رمورف ع ع 
وقال أورف أبو مهادي مدير عاي ال يدلة بالوزارف حة ت ريحا   حاحية ين عدد األ ناف 

(  بينما و ل عدد األ ناف %22 نفا أي بنسبة ) 009ال فرية من األدوية و    يلع 
(. وأوار يلع ارتفاع نسبة نمص %33ف أي بنسبة ) ن 334ال فرية ل مسته اا  المبية يلع 

األمر ال ي  % 91المسته اا  المبية الرا ة بالمسمرف الم بية والم ب المفتو  التة و    يلع 
وأو   مهادي أن ردما  ُعد ف ت قر  بنمص  سيساهي حة زيادف التحويال  المبية يلع الرار .

(  باإل احة يلع نفاد %32ب غ ر يدها ال فري )األدوية أهمها أدوية الرعاية األولية التة 
( من أدوية األوراي األساسية. وأاد أن ه ا %31(من أدوية المناعة واألوبئة  حيما نفد  )24%)

 األمر مين ر بمواال  حية ستعود ع ع المر ع المزمنين واألورايم.
 22/4/2102القدس العربي، لندن، 
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 عن قلقه للوضع اإلنساني في مخيم اليرموك خالل جلسة بمجلس األمن األردن يعرب .40

م سةةة موةةاورا  مغ مةةة لمم ةةو األمةةن حةةول الو ةةل حةةة  األولأمةةو  األردنتةةرأو : )بتةةرا(-نيويةةورس 
وام ةةةل المفةةةو  العةةةاي لواالةةةة األمةةةي المتحةةةدف لغةةةوع وتوةةةغيل الالمئةةةين الف سةةةمينيين  مرةةةيي اليرمةةةوس.

ألمةين العةاي لألمةي المتحةدف يلةع سةوريا رمةزي عةز )أونروا( بيير اراهينبةول  ونائةب المبعةوع الرةاص ل
السةةفيرف دينةةا قعةةوار   األمةةنالةةدائي لمم ةةو  األردنالةةدين  المم ةةو رةةالل الم سةةة التةةة ترأسةةتها منةةدوب 

محةة رين مةةن التةةداعيا  الرميةةرف مةةن اسةةتمرار الو ةةل الحةةالة دارةةل مرةةيي مع ةةع الو ةةل حةةة المرةةيي  
 .ماليرموس لالمئين الف سمينيين

 22/4/2102، ، عم انالدستور

 

 الحسن بن طالل يدعو للحفاظ على معالم القدساألمير  .42
قال األمير الحسن بن مالل ين تراع المةدو المةادي والمعنةوي لةيو مسةنولية عربيةة : )بترا( -عم ان 

يسةةةالمية ومسةةةيحة حمةةةم  ينمةةةا بو ةةةف  تراقةةةاا ينسةةةانياا عالميةةةا؛ا حهةةةو مسةةةنولية موةةةتراة مةةةل سةةةائر أبنةةةاء 
حة ا مت  أماي المواراين حة ندوف المدو   وأ اف حة الحفا  ع ي  بوتع الُسبل والوسائل. اإلنسانية

وأوقاحهةةا: ممسةةتمدا  األو ةةاع المانونيةةة واإلنسةةانية والديمغراحيةةةم  والتةةة ن مهةةا منتةةدأ الفاةةر العربةةة 
ن يةةدرس األرد أنالحميةةد وةةومان أول مةةن أمةةو   بالتعةةاون مةةل المراةةز القمةةاحة الم اةةة  ومنسسةةة عبةةد

تمامةةاا مسةةنوليت  التاريريةةة الومنيةةة واإلنسةةانية والسياسةةية تمةةاه المةةدو  ح وقةةاف المةةدو وممدسةةاتها هةةة 
مراةةةز اسهتمةةةاي األردنةةةة الهاوةةةمة  حيةةةُع لةةةي يةةةدرر األردن وقيادتةةة  مهةةةداا وس مةةةاسا ل محاح ةةةة ع يهةةةا 

سالمية.  وا عمارها  لاونها وامباا أردنياا ومسنولية عربية وا 
توةةايل م  ةةة دعةةةي وتعزيةةز عربةةة يسةةالمة ومسةةةيحة ل موقةةف األردنةةة الراعةةة ل ممدسةةةا  ودعةةا يلةةع 

ب فت  ممقالا ل عالي العربة واإلسةالمة حةة حمايةة هة ه الممدسةا  حةة موامهةة التهديةد بنةزع الح ةرية 
 اإلسالمية عن المسمد األق ع والحي ولة دون رمة التمسيي الزمانة والماانة.

سةالمة اما دعا يلع تبن ة استرا تيمية دعي ل مود الممدسةيين مةن رةالل تبنةة موقةف رسةمة عربةة وا 
نسةةةانة عةةةالمة وا ةةة  تمةةةاه تمسةةةيي المسةةةمد األق ةةةع  وتوميةةة  المةةةال العربةةةة واإلسةةةالمة  ومسةةةيحة وا 

 بوال واقعة وحع ال لدعي ال مود حة المماس  الحياتية الحيوية االتع يي واإلساان.
 22/4/2102، الغد، عم ان
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 واصلون االحتجاج على استيراد الغاز اإلسرائيليأردنيون ي .43
وا ةةل نوةةماء أردنيةةون تن ةةيي وقفةةاتهي اسحتماميةةة رح ةةا لموةةروع اتفاقيةةة سسةةتيراد : واالةةة األنا ةةول

الغةةةةاز الةةةة ي تعتةةةةزي الحاومةةةةة توقيعةةةة  مةةةةل يسةةةةرائيل  حيةةةةع ت ةةةةاهر القالقةةةةاء العوةةةةرا  مةةةةن النوةةةةماء 
دنيةةة إلسةمام اتفاقيةةة الغةةاز مةل الايةةان ال ةةهيونةم أمةةاي المن ةوين تحةة  ائةةتالف مالحم ةة الومنيةةة األر 

 ممر وراة الاهرباء الحاومية وسم العا مة عمان.
ورحةةل الموةةاراون سحتةةا  تمالةةب بةةرح  استفاقيةةة والعمةةل ع ةةع وقةةف موةةروع استفاقيةةة  ويةة تة  لةةس 

 ا    ةةةةمن س سةةةةة ة وقفةةةةةا  احتماميةةةةة سةةةةةبة أن أع نةةةةةوا عنهةةةةةا أمةةةةاي الةةةةةوزارا  والوةةةةةراا  الحاوميةةةةةة
واعتبةةةر موةةاراون حةةة الوقفةةةة أن ماستفاقيةةة ستسةةةهي حةةة رهةةةن اإلرادف  اسرت ةةاص حةةة ممةةةال الماقةةة.

واسقت اد الومنة األردنةة بيةد المحتةل ال ةهيونة الة ي مةا زال يمةارو وةتع  ةنوف المتةل والتنايةل 
 بالوعب الف سمينة واسعتداء ع ع ممدسات م.

هي مت تة لرح  مةا وقعتة  الوةراة مةن اتفاقيةة نوايةا مةل العةدو وقال منسة الحم ة هواي البستانة ين وقفت
 المحتل بتوريد الغاز لألردنم  مع نا عن رح هي لما أسماه مرهن ممدرا  الةومن والمةوامن بيةد يسةرائيلم.
وأ اف أن مهناس بدائل اقيرف سستيراد الغاز برالف ما تناره الحاومةة  ي  ينة  يماةن اسةتيراده مةن دول 

 ائر  أو العمل ع ع استغالل الماقة الومسية وماقة الريا  وال رر الزيتةم.عربية االمز 
 20/4/2102، الجزيرة نت، الدوحة

 

 ودحالن  عباسمدير األمن اللبناني يتوسط للمصالحة بين "القدس العربي":  .44
ة لندن: توقف رةالل السةاعا  الم ي ةة الما ةية نمةو وسةامة را ةة قةاي بهةا مةدير األمةن العةاي ال بنةان

رمةة ل منسسةة ال بنانيةة تحة   يمةارال واء عباو يبراهيي تح  عنوان لةي وةمل البية  الفتحةاوي  وحةة 
دارةةل مريمةةا  الالمئةةين حةةة  مداعةةشمومةةود تن يمةةا  متمرحةةة مةةن مةةراز  أوعنةةوان منةةل توسةةل نفةةو  

 لبنان  واستفادف مقل ه ه التن يما  من اسنمساي الفتحاوي.
  ال ةواء يبةراهيي حيةع التمةع مالمةدو العربةةمهر الما ةة  امةا ع مة  ع ع ه ا األساو تحرس موال الو

بالميادي حة حراة حت  محمد دحالن حة أبو  بةة  قةي التمةع األسةبوع الما ةة بةالرئيو محمةود عبةاو 
حة العا مة األردنية عمان بمومب م ب األول  وبعدما أب غ السفير الف سمينة حة لبنةان أوةرف دبةور 

 ي ال بنانة باسمتماع بالرئيو عباو لبحع التوسم لتوحيد ال ف الفتحاوي.باهتماي األمن العا
رةالل الةة  مالمةدو العربةةملةة است اس  حة ه ه الوسامة توقف  حيما يبدو حسب م ةادر مم عةة مةداا 

سةةاعة الما ةةية  وبسةةبب رحةةل الممموعةةة الفتحاويةةة الممربةةة مةةن دحةةالن لوةةعار عةةودف األريةةر أوس  49
باقة التفا يل  حيما أ ةر عبةاو ع ةع دعمة  لمهةود الوسةامة واترةا  يمةراءا  مةن وقبل البحع حة 
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بينهةا المواحمةةة ع ةةع وقةةف اةةل اإلمةةراءا   ةةد الممةربين مةةن دحةةالن  راح ةةا عةةودف دحةةالن نفسةة  ع ةةع 
 أساو أن ه ه المس لة محتامة لمزيد من الوق .

 ةةةةع أوسده ممابةةةةل وقةةةةف الةةةةرئيو عبةةةةاو م ةةةةب مةةةةن تيةةةةار دحةةةةالن توقةةةةف الحم ةةةةة اإلعالميةةةةة ع يةةةة  وع
اإلمةةراءا   ةةدهي  حيمةةا رحةة  المفاو ةةون مةةن تيةةار دحةةالن تمزئةةة الوسةةامة والم ةةالحة ع ةةع هةة ا 
الوال  م ةرين ع ةع م ةالحة وةام ة ت ةمن عةودف دحةالن راةي أن اسلتةزاي ح ةل بالوةرم المتع ةة 

 بوقف الحم ة اإلعالمية.
 يبةةراهييالمةةانبين ومةزء مةةن است ةةاس  مةةل  ال ةواء عبةةاو يبةةراهيي اةةان قةةد امتمةل بميةةادا  حتحاويةةة مةةن

ال بنانيةة   ماألربةارموارس بها الميادي الممرب من دحالن سمير الموهراوي والة ي نم ة  عنة   ةحيفة 
أمةةو  المةةول ين اسنمسةةاي الةة ي وةةهدت  الحراةةة سةةيعالب ي ا مةةا تةةوحر  النيةةة الميبةةة لمميةةل األمةةراف  

 مماريها. يلعد يعم ون ع ع يعاقة عودف المياه بع هي ق أوم محا يلع أن المحيمين بعباو 
ات اس  ال واء يبراهيي مةل المةانبين سةبم  وس عالقةة لهةا بمةرارا  الم ةاء الف سةمينة المتع مةة بوقةف 
محاامة دحالن واست اس  حة الساعا  األريةرف تعرق ة  بسةبب ي ةرار الةرئيو عبةاو ع ةع ت ميةل 

ألنهةةا امةةا يمةةول الممربةةون مةةن عبةةاو تحتةةا  إلمةةراءا  البحةةع حةةة عةةودف دحةةالن حةةة هةة ه المرح ةةة  
 حراية وهو ما يواس ب  رموز ال ف الممرب من دحالن.

عبةةاو يبةةراهيي اهةةتي بةةدوره حةةة المسةة لة مةةن حيةةع المبةةدأ بسةةبب نفةةو  بعةة  الممةةربين مةةن دحةةالن حةةة 
 أوسام مريما  الالمئين حة لبنان.

 22/4/2102، القدس العربي، لندن

 
 ار الشرق األوسط مرهون بحل القضية الفلسطينيةالجروان: استقر  .45

أاد رئيو البرلمان العربة أحمد بن محمد المةروان أن اسةتمرار العةالي العربةة ومنممةة الوةرة  الماهرف:
األوسةةم يامةةن باألسةةاو حةةة حةةل الم ةةية الف سةةمينية  واسعتةةراف بحةةة الوةةعب الف سةةمينة حةةة بنةةاء 

ي وروةة عمةل محريةة الةةرأي والتعبيةر وحريةة تاةوين الممعيةةا  حةة ا متةة  أمةا  دولتة  المسةتم ة  مو ةحاا 
والتممةةل السةة مةم  التةةة تن مهةةا مامعةةة الةةدول العربيةةة واستحةةاد األوروبةةة ببرواسةةل  وترتةةتي أعمالهةةا 

أنة  مةا زال هنةاس وقة  مناسةب لعمةل حميمةة وحةة المواقيةة الدوليةة لاةل محبةة ودعةاف   اليوي األربعةاء
ين يلةةةةع الوقةةةةوف بمانةةةةب يعةةةةالء الوةةةةرعة الدوليةةةةة ودعةةةةي قيةةةةاي دولةةةةة ح سةةةةمين السةةةةالي  داعيةةةةاا األوروبيةةةة

  .وعا متها المدو الوريف
 22/4/2102 ،الخليج، الشارقة
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 دبلوماسي قطري ينفي شراء غاز إسرائيلي لكهرباء غزة .46
نفةةع السةةفير الممةةري مسةةنول م ةةف يعةةادف يعمةةار قمةةاع اةةزف محمةةد العمةةادي مةةا : أحمةةد حيةةا  -اةةزف 

م يون دوسر من الحاومة الممرية لتمويةل مةد رةم اةاز لمحمةة توليةد  22و ن ت مي  مب غ نسب يلي  ب
وأاد السفير الممري لمراسل المزيرف ن  أحمد حيا  أن ه ا الربةر عةار  .ميسرائيلمالاهرباء بغزف من 
   وأن  لي يمرأ أي مديد ع ع م ف أزمة اهرباء ازف.عن ال حة تماماا 

عمةةاب تةةداول عةةدد مةةن وسةةائل اإلعةةالي الف سةةمينية ربةةرا مسةةندا يلةةع واالةةة سةةما ويةة تة النفةةة الممةةري حةةة أ 
التو ةةةل يليةةة  مةةةل الحاومةةةة  تةةةي   نهائيةةةاا  المح يةةةة قالةةة  حيةةة  ين مم ةةةادر ح سةةةمينية مم عةةةة أب غتهةةةا أن اتفاقةةةاا 

 اا و ار  الواالة مأن الحاومةة الممريةة أرسة   وةيا اإلسرائي ية بو ن مد رم ااز يلع محمة اهرباء ازفم.
م يةةةةون دوسر يلةةةةع السةةةةفير العمةةةةادي ل بةةةةدء حةةةةة عم يةةةةة تنفيةةةة  الرةةةةم المةةةة اورم  موةةةةيرف يلةةةةع أن  22بمب ةةةةغ 

 من  لح ة البدء حة تنفي ه الوهر المادي. اامالا  الدراسا  اإلسرائي ية تناد أن تمديد الرم سيستغرة عاماا 
ف نة  ينة  ملةيو لةدينا أي من مهت  قال رئيو سة مة الماقةة الف سةمينية عمةر اتانةة حةة حةديع ل مزيةر 

وأ اف أن مو وع يمداد محمة ازف بالغاز تم  مناقوت   ع ي بو ن ما ورد حة الربر الموار يلي م.
 حة وق  سابة ولي يمرأ أي مديد ي ار بر وص ه ا المو وع.

 20/4/2102 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 
 سعي الفلسطينيين إلقامة دولتهم المستقلة هادعمعلن إندونيسيا ت .47

حةةة ا متهةةا   قالةة  وزيةةرف الرارميةةة اإلندونيسةةية رينتةةو مارسةةودي: أ ف ب  رويتةةرز -اارتةةا  راي و م
 يندونيسةيااسقنةين ين   حة احتتا  امتماع وزراء رارمية الدول المواراة حةة قمةة حراةة عةدي اسنحيةاز

 تدعي سعة الف سمينيين إلقامة دولتهي المستم ة.
 22/4/2102 ،الحياة، لندن

 
 سنوات بتهمة التجسس سبع إيرانيتقضي بسجن بلجيكي من أصل  ائيل""إسر  .48

 اإلسرائي يةق   محامة ال د : تحرير سيف الدين حمدان  يعداد دينا عادل ل نورف العربية -المدو 
بعد يدانت  بالمياي ب عمال  20/4 بالسمن سبل سنوا  ع ع ب مياة من أ ل ييرانة يوي القالقاء

 الفنادة. ب حدمن ورحة ارحت   أبيب  ت وير السفارف األمرياية حة تل تمسو ل ال  ييران وم 
محامة ين المع وما  التة أمد بها ع ة من وري مهران ممحدودف الميمةم. وألمة المب  الوقال  

 .2104نوحمبر  /ممابل اسعتراف حة تورين القانة ووقل اتفاقاا  2103 حة سنة أبيبع ي  حة تل 
 20/4/2102 ،ءوكالة رويترز لألنبا
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 السلمية للقضية الفلسطينيةمشروع أوروبي إلطالق مفاوضات التسوية  .49

دعة  : تحريةر محمةد اليمةانة  يعةداد دينةا عةادل ل نوةرف العربيةة  مةن ميوةيل نياةولز  -األمي المتحةدف 
بريمانيةةا وحرنسةةا مم ةةو األمةةن الةةدولة يةةوي القالقةةاء يلةةع و ةةل يمةةار عمةةل ل وسةةامة حةةة السةةالي بةةين 

ينهةةا بةدأ  العمةل لو ةةل موةروع قةةرار   ع ةةو المم ةو  بينمةةا قالة  نيوزي نةدا ميسةرائيلمسةمينيين والف 
 إلمالة العم ية.

وقال مندوب حرنسا باألمي المتحدف حرانسوا ديالتر حة امتمةاع ل مم ةو ممسةنولية هة ا المم ةو اعتمةاد 
 .ماو ا ل مف زمنياا  قرار تواحمة ومتوازن يحدد المعايير لو ل نهائة ومدوسا 

 ميسةةةرائيلموقالةةة  حرنسةةةا ونيوزي نةةةدا ين الوقةةة  قةةةد حةةةان ليتحةةةرس مم ةةةو األمةةةن الةةةدولة بعةةةد أن أمةةةر  
 وقبةةةل أن تحتةةةدي حم ةةةة انترابةةةا  الرئاسةةةة األمريايةةةة السةةةابمة سنترابةةةا   انتراباتهةةةا الوةةةهر الما ةةةة

منعمل ع ع نص قد وقال مندوب نيوزي ندا باألمي المتحدف ميي ماالي  .2102نوحمبر  /تورين القانة
وأ اف أن نيوزي ندا مستعدف لتنت ر حتةع تةرأ نتةائب المسةعع الة ي تمةوده  .يفيد حة بدء المفاو ا م
وتابل ملي نر أحدع نص حرنسة لان ي ا اان  هنةاس حر ةة لنماحة  حةإن  .حرنسا سست دار قرار أوسا 

 .منيوزي ندا مستعدف ل مواراة وتمديي العون
ألمي المتحدف مارس ليال مران  ين بريمانيا ترأ ميزف حةة است ةدار قةرار مةن وقال مندوب بريمانيا با

وأ ةةةاف ل مم ةةةو ملاةةةن هةةة ا سةةةيتم ب  .مالمم ةةةو ميحةةةدد المعةةةايير لحةةةل سةةة مة عةةةن مريةةةة التفةةةاو 
 .مل ح ول ع ع الت ييد الاامل من المم و مالئماا  تواوراا 

 ور ين واوةنمن س تةزال م تزمةة بحةل الةدولتين.وقال  مندوبة الوسيا  المتحدف بةاألمي المتحةدف سةامانقا بةا
بسةرعة حةة مهةود تحميةة  أن ينررم الزعماء ممةدداا  وأ اح  باور لمم و األمن الدولة ممن المهي مداا 

 .السالي وهة المريمة األاقر حعالية لتفادي ت عيد ه ا التوتر اما حدع حة مرا  اقيرف من قبلم
 22/4/2102 ،وكالة رويترز لألنباء

 
 هاألقصى هو كامل الحرم الشريف وباب المغاربة جزء ال يتجزأ منالمسجد  ونسكو:الي .51

الت وي  ل ال  قرارين يتع مان بف سمين مةن  تي    المدو  من 22/4/2102 رام هللا،، ياماألنور  
 من أمو. أولقبل ال منة المرت ة حة المم و التنفي ي ل يونساو 

( ويت ةةمن حمةةرا  تتع ةةة بالمةةدو المحت ةةة بمةةا حةةة  لةةس الحةةري والمةةرار األول بعنةةوان )ح سةةمين المحت ةةة
عةةادف يعمةةار  الوةةريف وبةةاب المغاربةةة ومهمةةة المتابعةةة اسسةةتمابية ل مةةدو  واةة لس بيةة  لحةةي والر يةةل وا 



 
 
 
 

 

           31ص                                     3222 العدد:    22/4/2102 األربعاء التاريخ:

هةةة الوسيةةا  المتحةةدف    ةةد   أ ةةوا  3مةةل و  ةةوتاا  28واانةة  نتيمةةة الت ةةوي  ع ةةع المةةرار:  اةةزف.
 لمانيا وتويايا.أ

ار القةانة حاةان )المنسسةا  التع يميةة والقماحيةة حةة األرا ةة العربيةة المحت ةة(  وتتع ةة عنةوان المةر  أما
الفمرتةةان السةةابعة والقامنةةة منةة  بمةةدار الف ةةل العن ةةري حةةة وادي اريمةةزان منةةوب المةةدو حةةة منممةةة 

هةة  مل ودولة واحدف  ةد    وتاا  43وماء  نتيمة الت وي  ع ع المرار القانة اما ي ة:  بي  لحي.
 وسيا  المتحدف.ال

لمنةةة العالقةةا  الرارميةةة حةةة   أن واي  نمةةالا عةةن واالةةة 22/4/2102 ،الخلــيج، الشــارقةوأ ةةاح  
المةةةدعوي مةةةن الممموعةةةة  -المم ةةةو التنفيةةة ي لةةةدأ من مةةةة ماليونسةةةاوم تبنةةة  قةةةرار األردن وح سةةةمين 

رس هةو اامةل الحةري العربية واإلسالمية حول ح سمين المحت ة  وال ي يناةد أن المسةمد األق ةع المبةا
المدسةةة الوةةريف  وأن منممةةة مريةةة بةةاب المغاربةةة مةةزء س يتمةةزأ مةةن المسةةمد األق ةةع وهةةو التعريةةف 

ويةدعو قةرار ال منةة ميسةرائيلم يلةع وقةف مميةل أعمةال الحفريةا   األردنة واإلسالمة التاريرة القابة .
 واألنفاة والهدي دارل وحة محيم ب دف المدو المديمة.

 
 وفلسطين "إسرائيل"لألمم المتحدة: ال بديل عن حل الدولتين  األمين العام .50

عبد الحميةد  ةياي: حةة الم سةة المفتوحةة التةة عمةدها مم ةو األمةن القالقةاء تحة  رئاسةة  -نيويورس 
وزيةةر الرارميةةة األردنةةة  نا ةةر مةةودف  التةةة تتةةولع بةةالده رئاسةةة المم ةةو لهةة ا الوةةهر  حةة ر األمةةين 

ة مةةون مةةن أن  حةةاة الحةةل المتمقةةل حةةة قيةةاي الةةدولتين حةةة الوةةرة األوسةةم العةةاي لألمةةي المتحةةدف بةةان اةة
تنحسةةر بةةامراد مةةل مةةا قةةد يم بةة   لةةس مةةن عواقةةب رميةةرف بالنسةةبة ل منممةةة برمتهةةا  امةةا حةةع الممتمةةل 

 ماولة المفاو ا . يلعالدولة ع ع تعزيز المهود الرامية يلع م ب اإلسرائي يين والف سمينيين 
م سةةةة الدوريةةةة الوةةةهرية المر  ةةةة ل و ةةةل حةةةة الوةةةرة األوسةةةم مع ةةةع مةةةر  وقةةةال األمةةةين العةةةاي حةةةة
مةةن  وبةةدسا  دنوبةةة لتحميةةة سةةالي وةةامل والتفةةاو  ع ةةع أسةةاو حةةل الةةدولتين. السةةنين  وةةهدنا مهةةوداا 

 .السالي  اان  هناس عمود من الفرص ال ائعة والفول بتا فة هائ ةم
عةن الم ةة يزاء الو ةل  مةاع اةزف  معربةاا وتمرة بان اة مون حة ا مت  يلع األو ةاع ال ةعبة حةة ق

األمنةةةة المتم ةةةب هنةةةةاس وعةةةدي تحميةةةةة تمةةةدي ع ةةةةع مسةةةار الم ةةةةالحة الف سةةةمينية  وبةةةةمء وتيةةةرف يعةةةةادف 
اإلعمار. وحيما حع المانحين الةدوليين ع ةع دعةي تة مين تمويةل ينسةانة قةان لمةو فة الردمةة المدنيةة 

ع  لية يعادف يعمار ازف التة تةدعمها األمةي المتحةدف الف سمينيين حة ازف  لف  األمين العاي اسنتباه يل
عةادف بنةاء المنممةة حةة أعمةاب  ةراع  ب نها مأداف حاسمةم تهدف يلةع الترفيةف مةن معانةاف سةاان اةزف وا 

والف ةةةائل حةةةة اةةةزف. وأوةةةار يلةةةع أنةةة  حتةةةع اآلن مانةةة  اآلليةةةة نحةةةو  ميسةةةرائيلمال ةةةيف الما ةةةة بةةةين 
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إلمةراء ي ةالحا  لممت اةاتهي. وباإل ةاحة يلةع  لةس  تمة   من األسر من وراء المةواد الالزمةة 31%
 ممولة من الممتمل الدولة والمماع الراص. موروعاا  031من أ ل  21ع ع  ميسرائيلممواحمة 

 22/4/2102 ،القدس العربي، لندن
 
 في برلين "حماسينظمه "متعاطفون مع مؤتمر  احتجاج ضد   ":القدس العربي" .52

وتوو  رئيو الحزب اسوةترااة الةديممرامة بوسيةة بةرلين  عزمة  الموةاراة برلين ة د ب أ ة أع ن يان 
المةةةنتمر الةةة ي يعتةةةزي متعةةةامفون مةةةل حراةةةة حمةةةاو  تن يمةةة  السةةةب  الممبةةةل حةةةة  حةةةة م ةةةاهرف  ةةةد  
 العا مة األلمانية.

 ودعا معار ون ل حراة حة ألمانيا ع ع اإلنترن  لتن يي م اهرا  مناه ة ل منتمر.
وقال: ممن اير  م يسرائيلمالتر ص من  هو وقال ين الهدف الوحيد من ومودهاوانتمد وتوو حماو 

ومالةب  المحتمل أن تاون هناس حعالية حة برلين تتعامف مل مقل ه ه األهةداف المات ةة وتةدعو لهةام.
ي ا تةةي ترديةةد هتاحةةا  تحةةر  ع ةةع العةةداء ل سةةامية  وةةتوو السةة ما  األمنيةةة حةةة ألمانيةةا بالتةةدرل حةةوراا 

 فعالية المنت رف.أقناء ال
 22/4/2102 ،القدس العربي، لندن

 
 "العليا" اإلسرائيلية على قانون محاربة المقاطعةتدين مصادقة اللجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل"  .53

وسةحب اسسةتقمارا  منهةا وحةر  العموبةا  ع يهةا  ميسةرائيلمراي و: اعتبر  ال منة الومنية لممامعة 
امةةةةةةة الع يةةةةةا اإلسةةةةةةرائي ية  ع ةةةةةةع قةةةةةانون محاربةةةةةةة الممامعةةةةةةة ورح ةةةةةةها م  أنةةةةة  وبم ةةةةةةادقة المحBDSم

دامةةة  ه مةةن قبةةل من مةةا  حمةةوة اإلنسةةان  تقبةة  ممةةدداا اسلتماسةةا  الممدمةةة  ةةد   دورهةةا حةةة وةةرعنة وا 
ن ةةاي اسحةةتالل  والتفرقةةة العن ةةرية ماألبارتهايةةدم واسسةةتعمار اسسةةتيمانة ال ةةهيونة  وأدانةة  ال منةةة 

ولت ةعيد  ميسرائيلةمأنها تن ر يلية  افر ةة مهمةة إلبةراز الومة  الحميمةة لةمن راي باله ا المرار بودف  
 حمال  الممامعة  دها حة ااحة المماس   مح ياا وعربياا وعالمياا.

 22/4/2102 ،القدس العربي، لندن
  
 أثرياء اليهود يستعدون لدعم االنتخابات الداخلية في الحزبين األمريكيين .54

 أقريةاءبةدء  اوف   حيفة مهآرتوم اإلسةرائي ية حةة تمريةر لهةا نوةر مةنرراا : ايسةبرهوي مر  - النا رف
مةةةةن األمرياةةةةان اليهةةةةود بةةةةدأوا اسةةةةتعداداتهي لةةةةدعي المروةةةةحين حةةةةة اسنترابةةةةا  الدار يةةةةة  حةةةةة الحةةةةزبين 

 .2102لالنترابا  الرئاسية  المزمل يمرانها رريف العاي  األمريايين الديممرامة والممهوري  تمهيداا 



 
 
 
 

 

           32ص                                     3222 العدد:    22/4/2102 األربعاء التاريخ:

رز بةةين األقريةةاء  حةةاييي سةةابان   ةةاحب مراةةز مسةةابانم الةة ي يمةةول الحةةزب الةةديممرامة ورا ةةة ويبةة
هيالري ا ينتون. وو دون يدلسون   دية وداعي بنيامين نتنياهو  وممول أود المتمرحين حة الحةزب 

 الممهور من  السنوا  األريرف.
تةون  حةة الحةزب الةديممرامة  وهةو لةدعي تروةي  هةيالري ا ين وقال  ال حيفة ين سةابان يسةتعد حاليةاا 

 يريد  مان حوزها  بعد أن  من رمابها السياسة المنيد ا يا ل سياسة اإلسرائي ية.
العةةرب والف سةةمينيين  وهةةو  ةةاحب واحةةدف مةةن أ ةةري  وةة دون يدلسةةون  المعةةروف بعن ةةريت   ةةد  و 

ريحا  اقتبسةةةتها ويمةةول يدلسةةون حةةة ت ةة وةةباا  المراهنةةا  مقمةةارم  حةةة الوسيةةا  المتحةةدف ورارمهةةا.
 ةةحيفة مهةةآرتوم  ينةة  لةةن يةةدعي هةة ا المروةة  أو  اس  لممةةرد يمةةالة الت ةةريحا  التةةة يريةةدها  بةةل 

بةةالفوز بالرئاسةةة األمريايةةة   ومةةن دون أي حةةدود ماليةةة  المروةة  الممهةةوري األوحةةر ح ةةاا  سةةيدعي ا يةةاا 
 وروم الت  ب اليمينة. وا عاا 

 22/4/2102 ،الغد، عم ان
 

 ةالماضي سنةمرة عن ال 30تضاعفوا  ضحايا "المتوسط" .55
 0321أن أاقةةر مةةن  20/4 أع نةة  المن مةةة الدوليةةة ل همةةرف يةةوي القالقةةاء: الفرنسةةية  الواالةةة المزيةةرف
  وهةةو عةةدد أابةةر بقالقةةين 2102سةةنة لمةةوا م ةةرعهي حةةة البحةةر األبةةي  المتوسةةم منةة  مم ةةل  مهةةامراا 
وقةةال  حةةتفهي حةةة البحةةر المتوسةةم. 22  حيةةع لمةةة 2104 سةةنةمةةن ح ةةي ة الفتةةرف نفسةةها مةةن   ةةعفاا 

 مهةةامراا  3238ل  ةةحفيين حةةة منيةةف  ين عةةدد الوحيةةا  ب ةةغ   المتحةةدع باسةةي المن مةةة مويةةل مي مةةان
 عبر المتوسم. 2104 سنةحة 

 20/4/2102 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 مقابل دولة على الورق؟! "يهودية الدولة" .56
 عريب الرنتاوي

المرار الدولة  ا  ال  ة  سُتم ة حراااا سياسيا ودب وماسياا حول وحماا لم ادر متعددف  حإن عوا ي 
ما أن يفرغ بينيامين نتنياهو من توايل حاومت  المديدف بعد  ”حل الدولتين”و ”عم ية السالي“

أسبوعين أو قالقة أسابيل ... نعرف اآلن أن هناس موروع قرار حرنسة يلع مم و اسمن  و حيفة 
نباء عن موروع مماقل  قد تتمدي ب  يدارف أوباما يلع المنت ي الدولة  أو سرب  أ ”الواونمن بوس “

توعز أل دقائها بتمديم   ع ع أمل أن يوال  لس عامل  غم ع ع حاومة نتنياهو الرابعة  ع  ها 
 تستميب لنداءا  السالي والحل النهائة.
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تماين الوعب الف سمينة من التمديرا  بر وص الرابة واسستعداد اإلسرائي يين إلنهاء اسحتالل و 
  متوائمة ل غاية ... قمة قناعة تتنامع دارل األوسام 23يقامة دولت  المستم ة ع ع حدود 

حة عم ية السالي  بالمبل هناس أسئ ة  ”وريس يسرائي ة“األوروبية  وحتع األمرياية  بعدي ومود 
مود عباو  وس تنتهة بمس لة تبدأ بمستمبل الس مة بعد مح ”الوريس الف سمينة“عميمة حول حالة 

 اسنمساي الف سمينة الدار ة.
لان التمديرا  التة ما زال  تقير األسئ ة واسنمساما  حة أوسام المراقبين والدب وماسيين ع ع حد 
سواء  هة ت س المتع مة بما سيمدي ع ي  أوباما حة األوهر العورين المتبمية من وسيت  ... هناس من 

حة بع  م فا   ”ارتراة“ألي رئيو يتولع وسيتين متعاقبتين لتحمية  ”رف ال هبيةالفت“يعتمد أنها 
قوامها قمانية أوهر قبل أن ي ب  الرئيو  ”ناح ف حرص“السياسة الرارمية ... هناس من يتحدع عن 

... هناس حرية يتحدع عن رابة دحينة لدأ أوباما لرد  اع نتنياهو حة الاونغرو  ”بمة عرماء“
مم و األمن ... وهناس من يرأ أن  من ال عب بماان ع ع أوباما أن يوم   فعتين  اعين حة 

من العيار القميل إلسرائيل حة وق  واحد:  فمة النووي مل ييران وقرار دولة حول عم ية السالي 
 ... اآلراء والتاهنا  حة ه ا الممال  س تتوقف عند حد.

ي األزما  وال راعا  والحروب الموتع ة حة اإلق يي  بدأ  تت   من بين راا مريوم ال عبة المديدفم
 محل الدولتينمو معم ية الساليمدولة حول  –توة ب ن مم و األمن  سياون مسرحاا لبحع يق يمة 

... مقل ه ا المسعع س يري  يسرائيل ولان  ير ة تم ل الميادف الف سمينية التة أر   تميل لريار 
التة أسند  ل وسيا  المتحدف موال ربل قرن من عم ية السالي  من بدل الواالة الح رية  ”التدويل“

    دون مدوأ.
حة أروقة األمي  ”نزهة ربيعية ق يرف“لان ع ع الميادف الف سمينية أن تتوقل أنها ليس  ممب ة ع ع 
بريمانية  يوير يلع أنها  –أمرياية  –المتحدف ودهاليز مم و األمن  حما يرو  عن مداوس  حرنسية 

 تدور حول المحاور التالية:
مل تبادل محدود ومتفة ع ي  لألرا ة بما يمان من تماوز  23قياي دولة ح سمينية ع ع حدود  

عمبة المستومنا  الابرأ  وه ا امٌر قب   ب  الس مة من أسف  حة المفاو ا  القنائية مل المانب 
ع المبدأ  حيع من المتوقل أن يدور اإلسرائي ة  وليو قمة ما يدعو لالعتماد ب نها ستعار   من حي

 البحع عن األرقاي والنسب المئوية ومس لة التااحن حة امية ونوعية األرا ة المتبادلة.
عا مة  ”المدو الورقية“المدو عا مة موتراة ل دولتين  وه ا مر  مغاير ل مر  الف سمينة حول 

 الدولة الف سمينية المستم ة.
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رحين  وه ا أمٌر سبة ل ميادف الف سمينية أن قب   حيها حة المبادرف حل موا ة الالمئين باتفاة الم
 وحة المفاو ا  القنائية المتعاقبة. 2112العربية 

  ”يهودية الدولة“أرمر ما حة ه ا الحراس الدب وماسة  أن  ينم ة من التس يي ب رورف اسعتراف بة  
المرار من رالل اإلوارف يلع مرمعية قرار يمال ين حرنسا تريد تمرير ه ه المس لة حة ديبامة موروع 

.... ”ررائم المرار الم اور“من دون األر  أو اسلتزاي بة  ”الدولة اليهودية“حول  090التمسيي 
 .”الومن المومة اليهودي“الوسيا  المتحدف م رف ع ع ما تمول الواونمن بوس  ع ع حارف 

نهاء اسحتالل وتمسيد قمة رالف حول الحامة لو ل رزنامة م زمة إلنهاء ال حل “مفاو ا  وا 
  واونمن س تريد التميد بمواعيد واستحماقا  قامعة  الموقف األوروبة  الفرنسة برا ة  ”الدولتين

 ما زال اام اا حة ه ا الو ن.
لسنا ندري بعد  ما ي ا اان  ه ه العوا ي ستتمسس به ه المعايير حتع النهاية أي أنها ستر ل 

تزاز المماعا  المنيدف لها حة دولها  بيد أننا ع ع يمين  من أن أحداا لن يمدي ل غم يسرائيل واب
حة حال  دوره  سي مع م يراا مغايراا لم ير عورا   ”المرار المديد“ مانة   بة ل ت اد من أن 

نما  ري ار المرارا  الدولية ... له ا لن نفام  ي ا ما انته  المحاولة المديدف إلحياء عم ية السالي وا 
ممابل دولة  ”يهودية الدولة“الف سمينيين لتمديي تنازل مديد حة مو وع  ”استدرا “الدولتين  يلع 

 وعا مة موتراة  ولان ع ع الورة حمم.
 22/4/2102، الدستور، عم ان
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 أ.د. يوسف رزقة
 )يمدرن ا:  وزراء الحاومة حة ازف( ق   )وأريرا بعنوان:يبريل الماري  08حة ممالة حة 

اما يمول المقل الف سمينة  أن يبحقوا عن أسباب  الدار(بالمو فين أقناء )مماوعتهي العيان لباب 
ومود الوزراء حة ازف حة اير م ف المو فين  أو م ف يعادف اإلعمار. وأنا ع ع يمين أنهي 

ة وةء يس ي ا سي  ون يلع حميمة مغايرف  وأنا ع ع يمين أن المو فين والمت ررين س يقمون ح
ن عدل   حايف بهي وهي  يمولون:م ات  أيديهي. ومن  المدي  ن ف الناو س ي دقون الحاوما  وا 

يعيوون الا ب مل ال ت ري  لحاومة ما يسمع بالتواحة. ومل  لس أتمنع أن ت دة الحاومة ه ه 
 المرف(. انتهع اسقتباو.

ة أررأ تبين أن وزراء حاومة ما يسمع ما تمنيت  لي يحدع لألسف ؟! ه ا من ناحية. ومن ناحي
)تسميل المستنافين؟!(. وعندما تحدع  وهة:بالتواحة مانوا لم ية واحدف حمم اما قالوا هي ب سانهي 
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ممقل حماو أن  يرحب بومودهي  وبممارستهي عم هي حة الوزارا   وأن ق ية تسميل المستنافين 
تفة ع يها المرحان. قال ممقل الوزراء نحن هة مزء من ال. والال هو ممموعة التفاهما  التة ا

لسنا مرولين بوةء اير تسميل المستنافين؟! وهنا قال لهي ممقل حماو ولان ت ريحاتاي الع نية 
ل  حاحة أناي مئتي لحل المواال العالمة حة م ف المو فين  وم ف اإلعمار. وهنا اان الرد نحن 

وم ب رامة  المرحين ين؟! وانتهع ال ماء بين لسنا مرولين يس بمو وع واحد هو م ف المستناف
 الحمد و من وزرائ  العودف العام ة يلع راي و.

ين التفاهما  التة مر  مل زياد أبو عمرو حة زيارت  األريرف  أقول:ولبيان أبعاد الم ية ور فياتها 
 مل رامة الحمد و لغزف ت من  عدف نمام ممتمعة وهة:

وحنية وقانونية بالتواحة لدراسة م ف المو فين  ع ع أن تنهة عم ها رالل توايل لمنة يدارية -0
 قالقة أوهر. 

 البدء بدمب المو فين حة الوزرا . -2
 بدحل س ف ل مو فين حة ازف ع ع الراتب لحين انتهاء ال منة من عم ها.  البدء-3
ر يليها حماو. البدء بتسميل المستنافين ( ه ه النمام هة موهر التفاهما  التة توي)-4

 (.)وال يااة ل ااتب وليس  من أوراة رسمية
وهنا أقول : حين يرول الوزراء بمعالمة م ف المستنافين دون بمية الم فا  الواردف حة التفاهما   
حإن األمر يعنة أن الس مة تمارو انتمائية م رف ببمية التفاهما   وه ه اسنتمائية ترتبم برنية 

رنية ينفرد بها عن بمية الناو   وه ه الرنية تهدف يلع التعرف ع ع  عباو الور ية ل حل وهة
الوواار المومودف حة الوزارا   قي يوغال الوواار بمو فين من ازف  ومن قي حإن البدء بتسميل 
المستنافين هو بداية تمبية رنية عباو ل حل   وه ه الرموف تمهد المرية إللماء مزء ابير من 

المرية بمواحمة حماو؟!  وه ا يعنة أن الس مة س تعترف بورعية المو فين المو فين يلع قارعة 
بغزف اما تس م  المسئولية عن ازف بحسب اتفاة الوامئ؟! وس تعترف بحمهي من حيع المبدأ حة 
ت مة رواتبهي من موازنة الس مة؟! وألن ه ا األمر وا   لميادف حماو  ومن الوا   أن  مرالف 

 امين م فا  الم الحة  م ب  حماو من الوزراء العمل بحسب ورقة التفاهما  لمفهوي التواحة وم
األريرف  أي العمل بالنمام األربعة ممتمعة لت من  حة التنفي  وحموة المو فين بعد سنة اام ة 

نحن اير مرولين؟! ومن قي تم   مع ورون:من المناورا   ولان الوزراء قالوا بالفي العري  وهي 
 المغادرف.

يتع ة  )ماما يمري حة اإلعالي حة ه ه الم ية مساون باقير من المزايدا  والمهاترا   را ة  ين
باإلقامة المبرية  ومنعهي من العمل حة وزاراتهي  وأنهي اانوا يحم ون بداية مديدف لحل  م ف 
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هو عند المو فين( بينما س مديد حة الحميمة ألنهي اير مرولين. واألمر عند المرحين وا   مدا. و 
 المو فين أاقر من وا  .

ومن المع وي أن و يرسل الري  الباردف قي السحاب قبل أن ينزل الممر  والناو تتوقل الممر بالريا  
الباردف والسحاب  وقياسا ع ع بدهيا  الاون ق   قبل يوي الزيارف وبروز الرالف ع ع المو فين  

وأحسب أن  س حل  ل موا ة به ه  العالمة البحع عن سبب الزيارف حة اير م ف حل المواال 
اسنتمائية  وس بالمزايدا  اإلعالمية. وحين ي در محمود عباو قرارا سياسيا بدمب المو فين  
واإلقرار بورعية المائمين ع ع رأو عم هي حة ازف  تنتهة الموا ة وياون الوزراء مرولين بمناقوة 

 التفا يل اإلدارية والفنية والمانونية.
 20/4/2102، سطين أون الينفل
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 وائل أبو هالل
ال ي ُقِب   حري ت  حما عاد لروح  معنع! سواء اان أسيراا « اإلنسان»نيسان ل لس  03ما ا يعنة  

ينسانيت   من« أْبموا»  ه ا ين «اإلنسان»أو معتمالا أو مرتمفاا أو مغي باا!! ما ا يعنة ه ا اليوي له ا 
 ويئا؟

ما ا يعنة ه ا؛ ببسامة  تري    نفسة ماان  )ع ع  عوبة أن  –حميمةا س ادعاء–حتع أدرس وأحهي 
 أاون ماان   و عوبة أن أتري ل!(  ح يمنُ  يمينا يساوي يمينة بالمو  أن   س يعنة ويئا!

ب  عيناه وُأدِرل  أو « الميمو»أو « الميب»ال  األي اي عنده سواء! حمن  ال ح ة األولع التة ُع  
نيسان س  03ما التواري  يس  أرقاي ممر دف  وما األي اي يس  ليٌل يت وه نهار اال يل! «.. الترحيال »

 30وبام أو  31اانون األول.. بل تستوي مل  9اانون القانة أو  0  ار أو  20يرت ف عن 
ان.«  مانس»س تعنة ويئا حة «! ين هة يس أسماء سم يتموها..»رمب!!   السمن والسم 

س وةء يرت ف؛ األمو عن اليوي أو ادا  أول الوهر   رره  وسم   البدر  الهالل  األي اي البي   
الرميو  الممعة.. ا  ها أي اي َمحاة  وليال سوداء! ستبمع المدران العفنة ع ع عفنها  والم بان 

زنزانت  « رحاة»ال ي يرت ف مل « سمارالم«الَنِتن ع ع َنتَِن ! و« الُبرش«ال دئة ع ع  دئها  و
 أي هي يع  ة ع ي  بع  أسمال  لن ي ب  رزانة حة ارحة نوي!

التة مر   ع ي  ر ف «  سف األي اي«لة« أربل وعورين ساعة»قد! ولرب ما! ويمان! أن يعنة زيادف 
 الباقية من الُحاي!« المنب دا »من عورا  « يوي»الم بان  أو لع  ها تعنة انم اء 
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واحدف زيادف عن األمو  ولن يعنة ل  نيسان ويئا؛ ح ن يرأ « قانية»لان   بالت ايد: لن يرأ الومو 
ربيع  وس دحنون  وس زهر لوزه  ولن تمس  مبين  نسمةا من نسمات ! لن ي ي  ابن  أو يحت ن ابنت  

ه ال ين ولدوا وأ بحوا أو يمب ل زومت  أو يغفو ع ع اتف أم   أو ي ُقي مبين أبي .. س  ولن يرأ أحفاد
 حة عمر أبنائ  يوي ُرِمف من بينهي!

أن   لن  -المنتهاة ينسانيت -« اإلنسان»ُيمِسي ه ا  -اما حة ايره-نيسان  03وبالت ايد اليمينة  حة 
ان  لي ب  وريااا أو رحيماا أو أراا! ولن ي ا ره ه ا اليوي بال مود والتحد ي حتزيد  يتغي ر مسم ع سم 

واحدف.. ألن  مدران السمن سن  وهو ما سن  ل  قناف! تماماا اما أن  قناعت  بحم   «  ةا نب»عزيمت  
« همسةا »وحة  الم  ومين والممهورين من وعب  وأم ت  بالحرية والارامة والحياف الاريمة لن تنمَص 

 واحدف!
هي حدود الرابل من ستبمع ح سمين عنده اليوي اما األمو وادا  أزسا وأبداا  هة ح سمين؛ حهو س يف

حزيران  وس از ف وأريحا  وس منامة ألف وباء وميي! وس يعرف الرم  األر ر وس األ فر وس 
 ال  ْي اة حتع!! ا  ها بالنسبة ل  وهي وسراب  اما ال ال  ي وال المين حة نفس  وهٌي وسراب!!

«  يا  تتبر ر  وال  الُع ابا وسيبمع الف سمينة  عنده ح سميني ا؛ حال  الع بيا  والحزبيا  والمب
ُترَ ل ع ع عتبة السمن؛ حالمنب د هو المنب د س يفر ة بين  احب الراية الر راء أو « الرايا «و

 عندهي سواد وسواء!!« ال هيونة»ال فراء أو الحمراء  ا  هي عند ال هيونة سواء! اما أن  
ن مغاف ال هاينة وأقبية مغاف الُعرِب سواء! سمو  -من ال  المغاف وال المين-ال  أياي الم  ومين 

 نيسان عند أسرأ ح سمين وأسرأ الواي والراحدين والنيل والمحيم والر يب سواء! 03سواء! و
 مل بع  اسرتالف!!

نيسان ه ه المر ف ع ع ومبة مديدف من المنب دا  واإلعداما  لممموعا  من  03« ُيورة»ح رب ما 
ال ين « اإلرهابيين»قوائَي مديدف من « الوام »توهد أروقُة الم اء والمارقين!! ولرب ما « ال الميين»

ولرب ما تُبنع سمونا وزنازين مديدف ممه زف ب حدع ما «! الرويدف»يتآمرون ع ع ق ب أن مة الحاي 
 و    يلي  تانولوميا التع يب وامتهان الارامة اإلنسانية!

يوماا س توهد  سف الفعاليا   324مالما أن  نيسان لن يعنة ويئا ألي  ممهور اان   03له ا؛ حإن  
والحمال  والحرااا  المب رف والمدروسة بعناية وع مية وقانونية  ل دحاع عنهي وح   سمانيهي 

 وق اتهي ومغاتهي.
 ولن يعنة ويئا مالما لي تتحم ة  فما  تبادل لألحرار والحرائر مديدف.

ين حا روا بَ ْسر « عرووهي»لعتاف والغالف أن يتحسسوا ولن يعنة ويئا ما لي ُيمَبر المغاف والم اف وا
 حر  أو حر ف من أحرار وحرائر ه ه األم ة القائرف ع ع   مهي ومبروتهي وحسادهي!
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نيسان سوأ حر ة لمق ة أن ياتب مماسا  03ح ن ياون  –وهو أ عف اإليمان–ين لي يتحم ة  لس 
د حي  بموس  أسرأ الحرية  لي هَر اسم  حة ق « البهي ة»ائمة ُات اب المماس   وتبرز  ورت  يمم 

أو مناسبةا ل مح  ين «!! الاومنتا «و« الالياا »ع ع المواقل الاترونية  ويممل مزيدا من 
ليح  وا الموهد المعم د ال ي تعيو  األم ة! أو سوقاا لمزايدف « اسستراتيميين»والباحقين « السياسيين»

من األسرأ والمعتم ين  وله ه األحااي التة « الاي  »أسفهي له ا  أدعياء حموة اإلنسان ليعب روا عن
 ااب  عنها الوفاحية والنزاهة!
ع ع الم ي قابعون ر ف واواتنا! لي نفعل  -الماب ين-نيسان ونحن  03ح اِر! ح اِر! أن يم ة 

 ق بان المغاف!« يهز  »ويئا 
 تورين األو ل!! 09حزيران و 22نيسان اال  األياي قب   وبعده  باستقناء  03  رر الاالي:

 22/4/2102ن، السبيل، عم ا
 
 الالجئون في ذمة "األونروا" .59

 د. أيمن أبو ناهية
ما يحاس ويدبر لالمئين الف سمينيين هو بمقابة منامرف دولية بال المماييو  وس يرت ف األمر اقيرا 

من ديارهي ومدنهي وقراهي حة بين األمو واليوي  حيع بدأ  أول مرح ة لم ساتهي من  أن همروا قسرا 
ح سمين يلع الرار  حة الوتا   وهناس بدأ  المرح ة القانية لم ساتهي و اقوا ألوان الع اب حة العراء 
ولي يسعفهي أحد وقد مام   األمي المتحدف حينها مويال بمساعدتها اسااقية حة الب دان العربية  وها 

ة لهي حة مريي نهر البارد حة لبنان وتتماعو أماي وامبها هة اليوي تم ص ماألونروام ردمتها اإلنساني
األرالقة بإمداد مريي اليرموس حة سوريا بالمواد التموينية  وس يرت ف الحال عن  حة قماع ازف حة 
 ل المعاناف التة يعيوها أهالة المماع وب فة را ة المدمرف بيوتهي وس يمدون من يعمرها  ي  ين 

لالمئين الف سمينيين ماألونروام حة قماع ازف أوقف  بوال مفامئ مميل واالة الغوع وتوغيل ا
مواريل اإلعمار والتة اان  قد أر   ع ع عاتمها يدرال مواد البناء إلعمار البيو  التة دمرتها  لة 
الحرب اإلسرائي ية  حيا ترأ ما هو السبب حة اترا  مقل ه ا المرار المفامئ  مل أن الواالة اآلن 

ة الوحيدف التة تسير أعمالها ومن المفتر  أن تمدي الردما  اإلنسانية واإلااقية دون أي هة المه
تحيز أو تمييز أو تسييو من أي مرف  رر ه ا هو الوم  الحميمة لها ويمب أن ياون وامبها 

 اإلنسانة هو عنوانها. 
ا يا بفعل الحرب  ين يلغاء رمة الموارئ التة ر    لمريي البارد حة لبنان بعد أن وهد دمارا

همالها مريي اليرموس حة سوريا ال ي لي يتبَة حي  بي  2113المائفية ال بنانية حة عاي  ي  ا لس وا 
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وأ ب  مدمرا عن بارف أبي  أي ا بفعل الحرب األه ية السورية  وس تنسع الواالة أنها أوقف  مميل 
قير من أمزائ  بفعل الحرب نواما  اإلعمار حة قماع ازف ال ي أي ا وهد دمارا ابيرا حة ا

اإلسرائي ية الممنونة  وهة نفو السياسة المتبعة حة ال فة الغربية  ي  تموي الواالة بف ل العام ين 
والمو فين لديها ع ع ر فية اعتمالهي من قبل اسحتالل اإلسرائي ة  بحمة عمز الواالة وايرها من 

 ي أعمع واالة الغوع الحة حة التن ل من الحمب التة س ي دقها عمل بور  وس ندري من هو ال
وامباتها األرالقية  اما س ندري ين اان مسم ع الالمئ يرت ف بين مريي و رر أو من مدينة أو 

ا ب ن هموي ومعاناف الالمئين األساسية واحدف.   قرية ع ما
ن  عامزف أو مف سة أعتمد أن  من العيب مدا أن الواالة األممية تتبنع قرارا  ولي ت تزي بها  حإ ا اا

ح تع ن يحالسها وعدي ممدرتها ع ع تمديي الردما  اإلنسانية ل محتامين والمت ررين من الحروب اة 
س ع يها أن  يستبدلها الممتمل الدولة ال ي أومدها بمن مة أررأ تفة بوعودها وت تزي بوامباتها  وا 

توا ل التمسس به ه المواقف حة تعيد الن ر حة موقفها المتعن  حة ه ا المانب وس يعمل أن ي
 الوق  ال ي يعنة  لس زيادف معاناف الالمئين ال ين أنوئ  واالة الغوع لردمتهي ودعمهي.

ين ماألونروام ممالبة بعدي تم يص ردماتها والترامل عن قرار ييماف اإلعمار وبتحسين أو اع 
ف المتعن  ال ي ين دل ع ع الالمئين حة المريما   بدس من تم ي ها واإل رار ع ع ه ه الموق

 وةء حإنما يدل ع ع عمزها عن ت بية الحد األدنع من وامبها اإلنسانة التة تحم  .
 20/4/2102، فلسطين أون الين

 
 إقرار قانون أمالك الغائبين في القدس الشرقية.. يناقض العدالة .61

 تاليا ساسون*
واالية: هل قانون أمالس حسم  المحامة الع يا يحدأ المسائل األاقر  أيايقبل ب عة  تعميدا وا 

 وا  اينمبة ع ع ساان ال فة ال ين لهي أمالس حة ورقة المدو   0821الغائبين ال ي يعود ل عاي 
؟ أماب  المحامة ع ع السنال األمالساان ينمبة  حهل يحة ل دولة ان تستردم  حت ادر ه ه 

حة ااية »استرداي المانون ع ع نحو . أما بالنسبة ل سنال القانة حمرر  ان يتي باإليماباألول 
ال منة الوزارية  وال ه ا تبعا  أوالحاومة  وأ ن  وحمم بإ ن المستوار المانونة ل حاومة «اسستقناء

 لرقابة محامة العدل الع يا.
الرئيسة  مريي نانور  والما ية استر حايو  ورحتا ب ن  عم يا س تومد حالة يمان حيها تبرير 

واحمتا ع ع أن المانون  أي ا  ولانهن «حارف س يومد دليل ع يها»  ومق   امقل استرداي المانون
 ينمبة.
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وها ا ينتب أن  من رالل المول المبدئة ل محامة الع يا ب ن  يمان حرمان ساان ال فة من أمالاهي 
حسب « اائبين«حة ورقة المدو بل وعدي يعمائهي أي تعوي  ع ع  لس  ب فتهي معرحين اة

 حة ورقة المدو. اإلسرائي ةقرر  أن تمبة المانون  يسرائيلأن  المانون 
  والمحامة لي األعماللي يان رأي الم اف مرتاحاا ل مانون. ولان مس لة الغائ  لي تان ع ع مدول 

تان مستعدف لتتر  رموف تفسيرية مريئة حتمرر ب ن  س ينمبة ع ع ساان ال فة ال ين لهي أمالس 
المول ين المحامة سار  حة مرية رقية  اهرا. حهة لي ت مدي بالمورع حة ورقة المدو. يمان 

الواقل ال ي  –ال ي ينت رها حة الزاوية مل أا بية ائتالحية يمينية  تهدد  راحة بتم يص  الحياتها 
والحل ال ي ومد محاح : يعمة تن ي ا قانونيا لتع يما   –ل  أقر س بة ع ع المحامة ال يبرالية 

ه ا الحد أو  يلع –لمانونيين السابمين ل حاومة )مئير ومغار ومينة مزوز(  ويحمة المستوارين ا
الغاية التة اان  ع ع ما يبدو أماي نا ر الم اف: عدي تمبية المانون مراء ال رر ال ي س  – اس 

 يماة حة الدولة الديممرامية  ال ي ي حة بحة الم اية.
محامة تقير عدي اسرتيا . حمد أعم  المحامة ورعية ال ورف الوام ة الناوئة عن قراءف قرار ال

حرمان حة الم اية  –وان اان ن ريا حمم  –قانونية لو ل س يماة. حايف يحتمل أن ياون ممانا 
 0831هو العداء. حفة العاي « الغياب»الفنة؟ حالمنمة ال ي يمبل حة أساو « الغياب»بدعوأ 

 «.اائبين»عودوا قرر  الانيس  أن ال ساان ورقة المدو لي ي
س تفتر  التعوي . بمعنع ان  حة دولتنا الديممرامية يمان  األمالسأاقر من ه ا: ين م ادرف 

م ادرف م س ما من حرد معين دون تعوي . وأاقر من  لس: تمبية حنة ل مانون حرحيا من و ن  أن 
ممن لهي  سرائي ةاإلبال تعوي  من المستومنين أو من منود الميش  األمالسم ادرف  يلعيندي 
ما ان يحري أولئس  أحدحة المدو وهي أنفسهي يتوامدون حة ال فة الغربية. حهل يت ور  أمالس

اان  ه ه النتيمة  ادمة مدا حايف يمان التس يي بالمول ان  يمان تمبية  وا  االيهود من أمالاهي؟ 
 ه ا المانون ال الي ع ع العرب  ولان ليو ع ع اليهود؟

 –يهودية  اياد يلعق ما هو وا   لنا مميعا  يستردي لنمل أمالس العرب حة المدو ه ا المانون  م
حام  واحد: ان ينتهة. حتمبيم  حة ورقة المدو م منل. لما ا  ي ن   –وه ه اايت  الحميمية 

نتيمة مبدئية اير  يلع  وو    أررأ ح  المحامة الع يا باعتبار العدل من أمل اعتبارا  
الع يا هة نهاية المرية المانونة حة الدولة الديممرامية. وبالنسبة لة  هناس يمب  مناسبة؟ المحامة

 أن تاون المم اة الوا حة ل عدل.
 «هآرتس»

 22/4/2102، األيام، رام هللا
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