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 23 ترفض محاوالت رئيس البرازيل امتصاص غضبها بشأن "المحرقة" "إسرائيل"  27.
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 32 بجروح أصيب بها في الثالث من الشهر الجاري شرق رفح استشهاد طفل متأثراً   39.

 32 األسرى يواصلون إضرابهم لليوم السابع على التوالي  40.
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 36 إصابة صياد برصاص االحتالل في بحر بيت الهيا  46.
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 38 الدولتين والقرارات الدولية ومبادرة السالم العربية التمسك بحل  تؤكد  يونانية -قبرصية  -قمة أردنية   48.
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  : لبنان
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 حكومة اشتية تعيد اليمين الدستورية بسبب خطأ قانوني في نص اليمين .1
رئرر ا الرروزرا  ، أن رام هللا، مررن 14/4/2019 ،وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا نشررر  

، بمقررر 14/4/2019األلررد محمررد ايررأ ة أعرراد،  أعوررا  لثومأررع ال،امنررة عشررر ،   ررر  رروم الفلسررنين  
 أعرررراد ايررررأ ة  رئ ا محمررررود . ررررا .الرررر أمررررامال مررررين القانون ررررة،  أدا فرررر  رام هللا، لسررررنين ة الفالرئاسررررة 

هنرراع . ررار  قررد سررقنم سرر وا  مررن نرر   أنتبررين  أن أعوررا  لثومأررع، للرري ال مررين القانون ررة، ب ررد 
 . 13/4/2019 السبم  وم أدائعال مين خالل 

الحثومرة قرد ككرر  أن رام هللا ، مرن 13/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا  كانم 
 الفلسنين ة الجد د  أد ، مسا  السبم، ال مين القانون ة أمام . ا .

 أكررررد ايررررأ ة أن لثومأررررع سررررأيدم كررررر الفلسررررنينيين،  أن برنامج ررررا  لبرررر  أ لويررررا  ميألرررري مثونررررا  
اسرررأ رش ايرررأ ة    المجأمرررل الفلسرررنين ،  هرررو برنرررامن الررررئ ا  برنرررامن منيمرررة الأحريرررر الفلسرررنين ة.

الينرررررور ال ريورررررة لبرنرررررامن لثومأرررررع، المأم،لرررررة بأحقيرررررت الولرررررد  الو ن رررررة،  الأحورررررير لالنأيابرررررا  
الأشريع ة،  دعم عائال  الش دا   األسرر   الجرلر ،  ت زيرز صرمود المروا ن علر  أرلرع،  الردفا  

 ياص  األهل .عن القد ،  الن وش باالقأصاد الو ن ،  ت زيز الشراكة ما بين القنا  ال ام  ال
 زرا  سرابقين  5ضلر  الحثومرة، مرل بقرا   جد ردا    زيررا   16 ي د  الحثومرة تييررا   اسر ة، ضك لرمم 

 يررملم الأشررثيلة  زرا  مررن ميألرري المحافيررا  الفلسررنين ة،  انوررم للحثومررة خمسررة  فرر  مناصررب م.
 وسط  الجنوب. زرا  من قنا  غّز ،   زرا  من القد ،  األغوار،  ميألي محافيا  الشمال  ال

 لررّمم الحثومررة مم،لررين عررن الفصررائر المشرراركة  الداعمررة للحثومررة، كمررا يررملم ثررال  سرريدا  هررّن 
كمررا فلصررلم  زارتررا الأ لرر م ال ررال   الأرب ررة  الأ لرر م عررن ب ورر ما،   زيرررا  الصررّحة  المرررأ   السرر الة.

ياتع، للوصررول ضلرر  ت لرر م مررن توجررع الحثومررة لبررمل اهأمررام أكبررر بأنرروير الأ لرر م فرر  كررر مسررأو  اننالقررا  
 نوعّ   االنأقال من الأ ل م ضل  الأ ّلم.

 اسأحد  ايأ ة ف  لثومأع  زار  جد د   ه   زار  الرياد   الأمثين االقأصراد  الأر  سرأل ن  بأمثرين 
 ، من أجر االنأقال من االلأ اج ضل  اإلنأاج.اليريجين الش اب  الفئا  الم مشة اقأصاديا  

، كمرا سرأنقر  لرد  بأعمال  زير  الداخل ة  األ قاف لأ  ت يين ما اللقا   ا  قائما   س ثون رئ ا الوزر 
الأين ط من  زار  المالّ ة ضل  مجلرا الروزرا  لأمثين را مرن اال رال  علر  عمرر جم رل الروزارا  لرسرم 

  ف ما  ل  أعوا  الحثومة: الينط  الس اسا  للحثومة.
 زيرر اإلعرالم، نائرب رئر ا ،   زياد أبو عمرر  . ا الوزرا  دنائب رئ،   محمرررد ايأ ة .رئ ا الوزرا  د

خالررررد  ، زيررررر االقأصرررراد الررررو ن ،   فرررراد  ال رررردم  ، زيررررر يررررس ن القررررد ،   نبيررررر أبررررو رد نررررة ،الرررروزرا 
 زيرر ،   محمرد زيرار  . زير األييال ال امرة  اإلسرثان د،   م  سالم الكيلة . زير  الصحة د،   ال سيل 
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 زير ،   محمود أبو مويا . زير الأ ل م ال ال   ال حث ال لم  د،   عورتان مر ان  .الأرب ة  الأ ل م د
 زيررر ،   ضسرحت سردر . زيرر االتصراال   تكنولوج را الم لومرا  م،   مجرد  الصرالح .الحثرم المحلرّ  م

"محمرررد فّ ررراد"  . زيرررر ال ررردل د،    زيرررر الزراعرررة ريررراش ال نرررار  ،   النقرررر  المواصرررال  عاصرررم سرررالم
لرر  م اي ررة،   آمررال لمررد .يررس ن المرررأ  د زيررر  ،   الشرراللد   . زيررر ال مررر د،    زيررر  السرر الة  ا ثررار رل

، ألمرد مجردالن  . زير الأنم ة االجأما. رة د،   عا ي أبو س ف . زير ال،قافة د،   نصر  أبو ج ش
ريررراش  . زيرررر اليارج رررة  يرررس ن الميأرررربين د،   أسرررامة السررر دا    . زيرررر الد لرررة للريررراد   الأمثرررين م  

المأحرررد  باسرررم ،   أمجرررد غرررانم .أمرررين عرررام مجلرررا الررروزرا  د،    زيرررر المال رررة يرررثر  بشرررار ،   ك المرررال
 ,الحثومة ضبراه م ملحم

ــــدن جررررا  فرررر   ــــاة، لن ، أن ر يأرررررز(   أ ف ب) ،  نقررررال  عررررن  كررررالأ رام هللا، مررررن 14/4/2019 ،الحي
خنررأ قررانون  فرر  نرر   الحثومررة الفلسررنين ة الجد ررد  أعرراد   رروم األلررد أدا  ال مررين القانون ررة، بسرربب

 رصرد المحرام  الفلسرنين  نائرر الحروط الينرأ، مشريرا  ضلر  الرنق  فر   السبم.  ومال مين الم  أدتع 
نرر  ال مررين القانون ررة الررم  أقسررمع الرروزرا  أمررا،  الررم  لررم  أوررمن جملررة " للشرر ب  تراثررع القرروم ". 

ال مررين،  "نوهررم للينررأ عبررر   قررال الحرروط لوكالررة "فرررانا بررر " ضنررع اكأشرري الينررأ ب رردما أد  ايررأ ة
 منشور كأبأع عل  صفحأ  الياصة عل  ف سبوع". 

 
سنرسل وفدًا إلى القاهرة من أجل المصالحة.. وال حوار مع و  ..عباس: أمامنا مهمات صعبة .2

 مباتر 
محمررود . ررا ، ضن القورر ة الفلسررنين ة تمررر بيررر ف صررع ة   ةفلسررنينال السررلنةقررال رئرر ا  :رام هللا

، خرالل اجأماعرع مرل . را  ألراف  لش ب الفلسنين   ق ادتع علر  قردر المسرس ل ة. عسير ،  لكن ا
، فر  مقرر الرئاسرة 13/4/2019 الحثومة ال،امنة عشر  عقب أدائ ا ال مين القانون ة أمامرع،  روم السربم

 رام هللا، "همه م مة صع ة  الجم ل منالب ببمل كر ج د ممثن ليدمة هما الو ن". ف 
عأقررد أنررع لررم  بررت أ ا م مررا  ك،يررر   عسررير   صررع ة، أ ل ررا صررفقة ال صررر،  الأرر  : "أمامنررقررال . ررا   

 قال: "نحن رفونا همه الصفقة من البداية، ألن ا اسأ،نم القرد  مرن فلسرنين،  ي   من ا لم ي لن".
: قررال    بالأررال  ال نريررد ال   ررة، فررال د لررة مررن د ن القررد ،  ال د لررة فرر  غررز   ال د لررة مررن د ن غررز ".

القررد   ضلرر أ  أ  قورر ة ب ررد أن نقررر سررفارتع   لررول أ  لرررّ  ،مررب أن  أحررد ا ريررد الرررئ ا تر "مرراكا 
، مشررددا   اعأرررف بالقررد  عاصررمة إلسرررائير  لررملا ال أعأقررد انررع مفيررد أن نأحررا ر م ررع أ  أن نناقشررع"

فرر  مواج أ ررا  "سأحصررر فرر  األيررام القليلررة المقبلررة تنررورا  أك،ررر،  لكررن نحررن سررنأ ا ن م ررا   علرر  أنررع
 ألن ا سأكون صع ة".
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ضسرائير تجمل ": ضن . ا  ف ما  أ لت بالأجاز األموال الفلسنين ة من قبر الحثومة اإلسرائيل ة، قال 
 تيصم كما تريد،  ال ن رف ك ف خصمم ثمن  %3أموال المقاصة الفلسنين ة،  تأخم عمولة علي ا 

 ألراف، "قبررر ير رين برردأ   ."الم راه  الصرررف الصرح ،  تيصررم أ  ير    تقررول هرما مررا ت قر  لكررم
 أبقوهراتيصم ما دف ناه للش دا ،     ا هما خط ألمر، عند كلا قلنرا ل رم لرن نسرألم براق  المقاصرة، 

 عندكم لن نسألم ا ضال ضكا اتفقنا نحن  إياكم عل  كر قرش تيصمونع من أموالنا".
ل ة مررن الممثررن أن نررأكلم لررول : "أبلينررا اإلسرررائيليون أن ررم ب ررد االنأيابررا  اإلسرررائي. ررا  قررائال   تررابل 

 المولو ،  نحن ننأير، ألن االنأيابا  اإلسرائيل ة انأ م،  نحن مسأ د ن للحد ث".
ا ن،  ضلرر االسررأ نان كلررع غيررر يرررع  مررن أ لررع "، الأأكيررد علرر  ال،وابررم الو ن ررة،  أن . ررا  جرردد 

الفلسرررنين ة المسرررأقلة ،  سنصرررمد  نقرررا م بثرررر األسررراليب المشرررر عة إلقامرررة د لأنرررا  نحرررن عنررردنا لرررتّ 
 ."1967 عاصمأ ا القد  الشرق ة عل  لد د ال ام 

 ."ما لم تلأزم ضسرائير  أمريثا باالتفاق ا  الأ  بيننا  بين م  بالشر. ة الد ل ة، فنحن لن نلأزم" قال: 
 ألرراف، "نحررن مصررر ن علرر  اسررأ اد  الولررد  الو ن ررة بررين غررز   الوررفة اليرب ررة،  كمررا ت لمررون منررم 

ضلرر   ومنررا هررما  نحررن نحررا ل  نبررمل كررر ج ررد مررل أيررقائنا ال رررب للوصررول ضلرر  مصررالحة  2007عررام 
قورر ة غررز ، رغررم أنررع ال توجررد قورر ة لالخررأالف علي ررا، لكررن مررا فرر  األمررر أن ررم اسررأولوا علرر    لحرررّ 

قنا  غز   تحثموا بع،  ا ن نقول ل م نحن  إياكم يركا  ف  غز   الوفة  القد ،  ت الوا ضل  كلمة 
جا  المصريون بأفكار للمصالحة، نحن قبلناها  لكن م خرقوا االتفاق  مل  2017ا  بيننا، فف  عام سو 

كلا نحن نقول للجم ل ضننرا مصرممون علر  أن نرمهب للمصرالحة ألنرع ال يمثرن أن تكرون هنراع د لرة 
خررالل  تررابل: سنسرر   للولررد  الو ن ررة علرر  الررد ام م مررا كلفنررا كلررا،    بيررز  أ  د لررة مررن د ن غررز ".

  ومين  وجد  فد من عندنا سيمهب للقاهر  لمأاب ة همه القو ة.
 عل  نوال م للدفا  عن مقدساتنا اإلسالم ة  المس ح ة. أهر القد  جم  ا   . ا  ل ا 

 13/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 الحكومة للمشاركة فيالفصائل  لكل بقينا الباب مفتوحاً ... وأأشهر 3ـ اشتية: لدينا خطة طوارئ ل .3
محمرررد ايرررأ ة، سرررن مر علررر  ت زيرررز صرررمود المررروا نين علررر   الفلسرررنين  قرررال رئررر ا الررروزرا  :رام هللا

أرل م  توس ل القاعد  اإلنأاج ة لالقأصاد الو ن ،  ت زيرز ال،قرة برين الحثومرة  المسسسرا  الو ن رة 
، 13/4/2019 ، مسررا   رروم السرربم ألرراف ايررأ ع خررالل لد ،ررع مررن ج ررة،  المرروا ن مررن ج ررة أخررر .

الرئاسرررة  الحثومرررة  األج رررز  األمن رررة  أنلبرنرررامن ملررري اليررروم الرررم  ي ررررش علررر  تلفزيرررون فلسرررنين، 
 القوررا   اإلعررالم  لركررة فررأح  فصررائر منيمررة الأحريررر ت مررر مررن أجررر ت زيررز الشررر. ة الأرر  تم،ل ررا 
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وا ن الفلسرنين  همومرع مأ ردد ،  قرال: ضن المر منيمة الأحرير،  علر  رأسر ا الررئ ا محمرود . را .
تأ لت بالحصار  اإلغالق  األ لا  الصع ة الأ  يع شون ا، لملا سن مر  فأهر غز  يع شون هموما  

 بالأواز  عل  ضن ا  االنقسام  اسأكمال اليدما  الأ  يحأاج ا أبنا  ي بنا.
األزمرة المال رة،  لرن  لحررّ   قال ايأ ة: ضن الحثومة لن تقوم بأوس ل القاعد  الوريب ة عل  المروا نين

مررال   أمررانالبنرروع المحل ررة  الد ل ررة ال املررة فرر  فلسررنين، الأرر   فررر  يرر ثة  نرفررل الورررائب، يرراكرا  
 من ر اتب مو ف  القنا  ال ام. %50 إقراش للحثومة لدفل 

لألزمررة  أيرر ر،  نأمنرر  أن يثررون هنرراع لرررّ  3لررد  الحثومررة خنررة  رروار  لمررد   أن ألرراف ايررأ ة، 
 ة الأ  ي ان  من ا أبنا  ي بنا ف  الوقم الراهن.المال 

 ف ما  أ لت بإن ا  االنقسام، قال ايرأ ة: ضن ضن را  االنقسرام لرع يرقان، فنر   س اسر ، الشرت الس اسر  
لد  فأح  لما ، ضكا لم يثن باإلمثان االتفاق فلنمهب لالنأيابا ،  نحن ن مر عل  ضن را  االنقسرام 

  قنررا  غررز  قرردر اإلمثرران،  هنرراع مشرراريل فرر  قنررا  غررز  سأأواصررر،  سررن ق  نسرراعد أبنررا  يرر بنا فرر
الحثومة سأقوم  أن لكن نريد أن  أم هما المولو  عبر الشر. ة الفلسنين ة  عبر الحثومة.  ألاف 

بأج يز كر ما هو مأ لت باالنأيابا  لأنفيم القرار الس اس  فور صد ره، هناع يت مأ لت بالحثومة 
 نقسام سن مر عل ع،  سن مر عل  تحقيت رؤية الرئ ا ف  هما المجال.لع عالقة بإن ا  اال

 ف مررا  أ لررت بينررة عمررر الحثومررة فرر  المئررة  رروم األ لرر ، قررال ايررأ ة: ضن لررد نا مالمررح برنررامن،  كررر 
ل مه  نو. ا   إلنجازه ف   زارتع،  بنا  عل ع نريد أن  لما أبنا  ي بنا لوورا   فوريا    زير س يأار هدفا  

،  هناع ال د د من القوايا المأ لقة بح ا  النا  سروا  فر  الصرحة أ  البن رة الأح رة أ  م الجرة الوزار 
 القوايا اليوم ة للموا نين  كر ما جا  ف  رسالة الأكل ف من الرئ ا سيأم عملع.

 أكد أن الحثومرة سرأ مر علر  ترجمرة تنل را  الررئ ا  مسرا. ع لحمايرة القرد  بثرر دقرة  إخرالص، 
 صمود أبنا  ي بنا في ا. من أجر دعم

 أ لح ايأ ة أن هناع ضلافة جد رد  فر  الحررب علر  أبنرا  ير بنا، تأم،رر فر  الحصرار االقأصراد  
 قررال: سررن مر مررن أجررر ت زيررز المنأرروج الررو ن   المفررر ش علرر  د لررة فلسررنين فرر  الوقررم الحررال .

ن موازنررة  زار  الزراعررة لالنفكرراع مررن ال القررة مررل االلررأالل،  خلررت اكأفررا  كاترر ،  هررما ي نرر  أن تكررو 
 أعل ،  خلت فرص عمر للأيف ف من ال نالة  الفقر ف  الوفة اليرب ة  قنا  غز .

 "ضسررائير" ف ما  أ لرت بالر اترب، قرال ايرأ ة، ضن األمرر ي أمرد علر  اإل رار الزمنر  الرم  سأسرأمر برع 
نرررا  أمررروال أسرررر ر بين رررا اقأثمليرررون يررر  192باقأنرررا  أموالنرررا،  مجموعرررة االقأناعرررا   صرررلم ضلررر  

تسرق أموالنا، لرملا قررنرا ضعراد  مرا ت قر  مرن المقاصرة  أموالنرا مأراكمرة  "ضسرائير"الش دا   األسر ،  
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 ه  أموال مسأحقة للموا نين،  سنصررف كامرر ر اترب المرو فين  كامرر لقروق م فرور  "ضسرائير"ف  
 اإلفراج عن أموالنا المحأجز  لد  االلأالل.

الفصائر الأ  لم تشرارع فر  الحثومرة، عرلرنا علي را مالمرح برنرامن الحثومرة  "ضنع لأ  ايأ ة:  قال
 ة، كما جر  اجأما  مل  فد من لما  ديموقرا  أبد  الدعم الكامر خصوصا الجب أين الش ب ة  ال

 ا لررل علرر  تفاصررير عمررر الحثومررة،  أكررد أهم ررة ضن ررا  االنقسررام  م الجررة همرروم  قوررايا قنررا  غررز .
 لكر الفصائر الأ  لم تشارع لأ  همه اللحية ف  الحثومة.  أبقم ال اب مفأولا   أكد أن الحثومة 

 13/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 "التنفيذية" تؤكد دعم حكومة اشتية وتدعوها للمباشرة بتنفيذ قرارات "الوطني" و"المركزي" .4
ر الفلسرررررنين ة، دعم رررررا الكامرررررر لبرنرررررامن الحثومرررررة أكرررررد  اللجنرررررة الأنفيميرررررة لمنيمرررررة الأحريررررر :رام هللا

الفلسنين ة ال،امنة عشر ،  دعأ ا للم اير  ف  تنفيم قرارا  المجلسين الو ن   المركز ، بشرأن تحد رد 
خررالل اجأماع ررا برئاسررة محمرررود  ، دعرررم اللجنررة الأنفيميررة (."ضسرررائير"ال القررة مررل سررلنة االلررأالل )

ام هللا، الحثومة ضل  الن وش بمسس ل ات ا تجاه أبنرا  ير بنا فر  ، ف  ر 14/4/2019 . ا ،  وم األلد
  البم األيقا  ال رب بأروفير ير ثة األمران المال رة الأر  أقرت را القمرة ال رب رة  د لة فلسنين المحألة.

فرر  تررونا،   جرروب اسررأمرار دعررم المجأمررل الررد ل  للحثومررة  المسسسررا  الفلسررنين ة، خاصررة علرر  
 ما   المساعدا  األمريث ة.لو  قنل جم ل االلأزا

 14/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 بحر: عباس يخطف الشرعية لتمرير مخططات باسم الشعب الفلسطينيأحمد  .5
قررال النائررب األ ل لرررئ ا المجلررا الأشررري   ألمررد بحررر: ضن ق ررام محمررود . ررا  منأ رر  الواليررة  :غررز 

لمررررن ن  هررررو ميالفررررة دسررررأورية    ن ررررة  أخالق ررررة  قانون ررررة،  تكريسررررا  بأشررررثير لثومررررة برئاسررررة ايررررأ ة 
، ضن . را  14/4/2019 األلرد  روم لرعفر  تصرريح  ، ألاف بحرر االسأقصا   االنفراد الم  يمارسع.

 يحا ل خني الشر. ة الفلسرنين ة تم يردا  لأمريرر ميننرا  د ل رة  إقل م رة باسرم الشر ب الفلسرنين .
تشرثيل ا  ة غيرر دسرأورية، ليرث ضن را لرم تنرر ثقرة المجلرا الأشرري    ترمّ  أكد أن لثومرة ايرأ ة لثومر

 دعرررا الفصرررائر  خالفرررا  أللثرررام القرررانون األساسررر ،  أد  القسرررم أمرررام محمرررود . رررا  منأ ررر  الواليرررة.
 المسسسررا  الحقوق ررة للأوجررع للج ررا  الد ل ررة  ال رب ررة الرسررم ة، مررن أجررر تولرر ح ميالفررا  محمررود 

 ورية  ير. ة لثومة د. محمد ايأ ة.. ا ؛  إبراز عدم دسأ
 14/4/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بشأن عائدات الضرائب "إسرائيل"اشتيه يطالب روسيا بالضغط على  .6
 الرب رئر ا الحثومرة الفلسرنين ة الجد رد  محمرد ايرأ ع ر سر ا بالوريط علر  : ميرفم صادق -رام هللا 

 لسرررنين ة،  اتيررراك ضجررررا ا  بشرررأن المسرررأو نين الرررر  .لوقررري اقأنرررا  عائررردا  الوررررائب الف "ضسررررائير"
خالل اسأ  الع السفير الر س  لد  فلسنين ليدر أغانين برام هللا، ليث تلق  رسالة من  ،  الب ايأ ع

نييررره الر سر  بالورريط  ،18نييرره الر سر  ديمأررر  مدفيردف   نئررع في را علرر  تول رع رئاسرة الحثومررة الرر 
ئرردا  أمرروال الورررائب الفلسررنين ة،  اإلفررراج الفررور  عررن الم ررال  الأرر  علرر  تررر أبيررب لوقرري اقأنررا  عا

تحأجزها،  اتياك ضجرا ا  ف ل ة بحت المسأو نين الم ن يحملون جنس ا  ر س ة،  كلا تجسيدا لموقي 
 يدد ايأ ع عل  لر ر  أن تقوم ر س ا  الصين  الد ل ال يم  كبرينان ا  موسثو الرافض لالسأ نان.

ب قرد مرستمر  ،باإللافة ضلر  د ل ال رالم الفاعلرة ال سر ما الرد ل ال رب رة ،  بمجلا األمن فرنسا األعوا
عرادل  يررامر للقور ة الفلسرنين ة،  إن ررا   سرالم د لر  م،لمرا  الررب الررئ ا محمرود . ررا ، إليجراد لررّ 

 الصرا  ف  المننقة كثر، ف  مواج ة خنة السالم األمريث ة م أبرا أن ا ماتم قبر أن تولد.
 14/4/2019 ،زيرة نت، الدوحةالج

 
 الرحال للقدس: الفلسطينيون والعرب سيسقطون "صفقة العار" إلى شد  داعيًا  عباس .7

قال الرئ ا الفلسنين  محمود . ا ، "ضن الفلسنينيين،  م  م مال ين ال ررب : كفاط زبون  - رام هللا
فقة ال رار" األمريث رة، مأ  ردا   المسلمين  األلرار ف  كر مثان" يقفون اليوم ف   جع ما  صف ا برر"ص

 قال . ا ، ف  خناب مألفٍز ألقاه ف  ض الق ف ال را  "القرد  عاصرمة ال،قافرة  بإسقار همه الينة.
"، "هررا هررو الشرر ب الفلسررنين   ررن ض مررن بررين ركررام النك ررا   المررسامرا ، لكرر  2019اإلسررالم ة ل ررام 

ا لرا  لرتو  را ه منالرب... هرا هرو ير ب يسأ يد  جوده  هويأع  لقوقع،  لك   سكد لل المين أنع م
فلسررنين،  مررن  رائررع مال ررين ال رررب  المسررلمين  ألرررار الكررون، يقرري كررالنود األيررم فرر   جررع صررفقة 

 "....ال ار الأ  تريد أن تنأز  القد  من قلوبنا  عقولنا   اق نا
فرر  مواج ررة  أكرد . ررا  أن القرد  لررن تكرون  لرردها،  أن الشرر ب الفلسرنين  المرررابط لرن   قرر   لرده 

سررروف ييرررر فررر  صررردار   عينرررا  سرررلوكنا اليررروم ، لأررر  تأحررررر " عنرررأاالسرررأ مار  االلرررأالل.  ألررراف 
، ال رررب  المسررلمين، . ررا القررد  عاصررمأنا األبديررة،  عاصررمة ال،قافررة اإلسررالم ة الدائمررة".   الررب 

لقبلأرين،  ثران  بزيار  القد ،  قال "ال عمر لمن يسرأن ل أن يشرد الرلرال ضلي را أال يف رر، ف ر  أ لر  ا
المسررجد ن،  ثالررث الحرررمين الشررريفين،  هرر  مسررر  نبينررا األمررين محمررد صررل  هللا عل ررع  سررلم،  م ررد 

 ألرررراف: "أ  ررررا األل ررررة  األيررررقا   السرررريد المسرررر ح عل ررررع السررررالم،  هرررر  بوابررررة األرش نحررررو السررررما ".
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ربررار في ررا  فرر   األصرردقا  فرر  مشررارق األرش  ميارب ررا: يررد ا الرلررال ضلرر  القررد ،  ايررأر ا سرراعة 
 أكناف ا فملا خيرو من الدن ا  ما في ا، كما أخبر الرسول األكرم صل  هللا عل ع  سلم".

 14/4/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 أبو ردينة: تصريحات بومبيو مرفوضة وغير مسؤولة واالستيطان كله غير شرعي .8
، 14/4/2019 ر أبرو رد نرة،  روم األلردنبي السلنة الفلسنين ة قال النا ت الرسم  باسم رئاسة :رام هللا

، غير يرع  لسب قررارا  1967ضن االسأ نان بثافة أيثالع عل  األرال  الفلسنين ة المحألة عام 
عل  تصريحا   زير اليارج ة األمريث  مايا بومبيو، الأ  قال   أكد أبو رد نة ردا   الشر. ة الد ل ة.

مسرأو نا  فر  الورفة اليرب رة إلسررائير ال تورر صرفقة ال في ا ضن "تصريحا  نأن اهو المأ لقرة بورمّ 
 عررن القررانون الررد ل ،  اسررأفزازا   القرررن"، أن هررمه الأصررريحا  مرفولررة  غيررر مسررس لة  تم،ررر خر جررا  

 يررردد علررر  أن الموقررري الفلسرررنين  ال،ابرررم  الوالرررح، الرررم  عبرررر عنرررع الررررئ ا  للشررر ب الفلسرررنين .
األمريث رررة مرررن القرررد   اإلدار ا بسررربب مواقررري محمرررود . رررا ، هرررو رفرررض صرررفقة القررررن  الأصرررد  ل ررر

  المسأو نا   الالجئين  غيرها من لقوق ي بنا.
األمريث رة براإلدال  بم،رر هرمه الأصرريحا  لرن  اإلدار  قال النا ت الرسم  باسم الرئاسة: ضن اسرأمرار 

قة القرررن مزيررد مررن الأروتر  االلأقرران فرر  المننقررة  ال ررالم،  أن كرر مررن ي أقررد أن صررف ضلرر  رسد  سررو  
مسامر  تنرال مرن لقوقرع  فر   أ سأمر س ثون  اهما، الن الش ب الفلسنين  ال نر لن يسمح بمر ر 

 أكد أن الموقي الفلسنين   الد ل   سكردان عردم يرر. ة االسرأ نان،  أن  مقدمأ ا القد   مقدسات ا.
 همه الأصريحا  سأور بأية ج ود د ل ة سأبمل لأحقيت السالم.

 14/4/2019 ،المعلومات الفلسطينية  وفا وكالة األنباء و 
 

 مب للمحكمة الدوليةابعد تهديدات تر  "إسرائيل"طالب "الجنائية" بمالحقة ي مجدالني .9
مررن  رام هللا: رفوررم السررلنة الفلسررنين ة الأ د رردا  األمريث ررة للمحثمررة الجنائ ررة الد ل ررة  عرردت ا نوعررا  

ميررة لمنيمررة الأحريررر ألمررد مجرردالن ، بررأن "هجرروم  قررال عوررو اللجنررة الأنفي أنرروا  البلنجررة الس اسرر ة.
الرررئ ا األمريثرر  د نالررد ترامررب علرر  المحثمررة الجنائ ررة الد ل ررة،  ت د ررده برررد سررريل  قررو  فرر  لررال 
اتيم  أ  ضجرا  يسأ دف بالده أ  ضسرائير  غيرها من للفرا   ايرننن، ي رد بلنجرة س اسر ة، ت ثرا 

 بقرارا   قوانين أمريث ة خاصة".ضراد  ترامب السأبدال القوانين الد ل ة، 
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 رفرض مجرردالن  صرمم المجأمررل الررد ل  ل رال كلررا،  قرال بأنررع ال مبرررر لرع،  ي ررد موافقرة علرر  يررر 
القانون الد ل   الشر. ة الد ل رة.   الرب مجردالن  المحثمرة برالرد علر  هجروم ترامرب، بسررعة ضنجراز 

 ون ة لد د لة االلأالل.الملفا  المقدمة من د لة فلسنين  اتياك اإلجرا ا  القان
 14/4/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 شرطة االحتالل تفرج عن محافظ القدس بعد اعتقاله .10

وكررراال : أفرجرررم يرررر ة االلرررأالل اإلسررررائيل  األلرررد عرررن محرررافب مد نرررة القرررد  عررردنان غيرررث ب رررد ال
 .2018نوفمبر  /ع ف  تشرين ال،ان اعأقالع بسبب ما قالم ضنع انأ اع لشر ر قرار عسثر  صدر بحقّ 

 قال محام ع محمد محمود ضنع صدر لموكلع أمر ب دم زيرار  الورفة اليرب رة المحألرة لمرد  سرأة أير ر 
 أكد المأحد  باسم الشر ة م ثر   أ  االتصال بأيياص م ينين،  ات مأع الشر ة بيرق هما األمر.

اإلفرراج عرن  سرم ة ككرر  أنرع ترمّ الفلسرنين ة الر  األن ا لكن  كالة  ر زنفلد اعأقال غيث  الأحقيت م ع.
 د الر(. 280ي ثر ) 1000غيث ف   قم اللت األلد بثفالة مال ة ب  مة 

 14/4/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 في سرقة غاز غزة؟ "إسرائيل"من مستورد إلى مصدر.. من ساعد تحقيق:  .11
د ررد  تنشررر أل ل مررر  كشررفم ف ررع تفاصررير ج اسأقصررائ ا   تح  قررا   14/4/2019 ب،رم الجزيررر  مسررا  األلررد

بشأن الياز الموجرود فر  بحرر قنرا  غرز  بفلسرنين،  ك رف ت املرم السرلنة الفلسرنين ة مرل اسرأيراج 
 الياز بصفقا  مشبوهة  فرش االلأالل اإلسرائيل  الأأم م ل ما الياز.

بدايا  اكأشاف الياز بيز  قبر عقد ن  ،الم  جا  لمن برنامن "ما خف  أعيم" ، قد كشي الأحقيت
مررن الزمرران  ك ررف ت املررم السررلنة الفلسررنين ة آنرررماع ب  رراد  الرررئ ا الرالررر ياسررر عرفررا  مررل هرررما 
االكأشرراف الررم   صررفع "ب  ررة السررما " ألهررر غررز ،  ك ررف كانررم سأسررأفيد )السررلنة( مررن هررما اليرراز 

 كمصدر لأشيير الناقة  رافد ليزينأ ا ال امة.
خفررر  أعيرررم" الم رررال  الأررر  كررران سررريدرها اليررراز   قررردر خبررررا  فررر  مجرررال الناقرررة  اليررراز تحررردثوا لرررر"ما

اسرررأيراج هرررما اليررراز  االسرررأفاد  مرررن الحقرررول  ، ضكا مرررا ترررمّ مل رررارا  د الر سرررنويا   4.5الفلسرررنين  بنحرررو 
 لصر م د الأحقيت الزمير تامر المسحال عل   ثائت ت،بم نقا   غاز غز  مما  المح نة ب حر غز .

عمل رة اسرأيراجع بأكلفرة مال رة منيفورة  تحقيرت مثاسرب  يس ر ب  ع،  قربع من الشوا ئ مما يسر ر
مال ة كبير ،  هرو مرا يينر  فلسرنين عرن المسراعدا   المرنح  العر ش تحرم خرط الفقرر، كم،يالت را مرن 

 د ل ضنأاج الياز بال الم.
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ضسررماعير المسررحال بالأواصررر مررل يررركا   .كلفررم م 1996 أفرراد الأحقيررت أن السررلنة الفلسررنين ة عررام 
ا "جرررر  أف ض " األلمان ررررة   "ر برتسررررون" البرينان ررررة للأفررررا ش لررررول الأنقيررررب  عمل ررررا  ميألفررررة من رررر

االسأيراج، قبر أن تأواصر مل يركة "بريأش غاز" لأنوير لقر اليراز ب حرر قنرا  غرز ،  الأفرا ش 
مل الشركة عبر مسارين األ ل عبر المسحال  ا خر عبرر محمرد ريريد مسأشرار عرفرا ،  الم رر ف 

المقررب  ،كما أ  ر ال د د من الوثائت الأ  تفيد بأفويض السرلنة الفلسرنين ة لريريد م.باسم خالد سال
بالأفرا ش  الأصررف ن ابرة  ،من ال  اد  الفأحا   المفصول محمد دلالن،  يع ش م ع ف  أبو  ب 

عررن السررلنة الفلسررنين ة بثافررة األمررور المأ لقررة باليرراز  تنررويره، قبررر أن تاللقررع بقوررايا فسرراد  ن ررب 
 لمال ال ام  غسر األموال.ل

لررم تكررن  رراهر  فرر  عمل ررا  الأفررا ش  الأوق ررل لكن ررا كانررم لالررر   "ضسرررائير" أيررار الأحقيررت ضلرر  أن 
بثرررر عمل رررا  المسرررح  الأنقيرررب بررردعو  مرررن الشرررركة المنفرررم  لرررملا، قبرررر أن تبررردأ يرررركة برررريأش غررراز 

 سأيدم كر الكم ة المسأيرجة.بالأفا ش مل تر أبيب لشرا  الياز المسأيرج بحجة أن فلسنين ال ت
ضبران  "ضسررائير" كشي عن الد ر الم  لع ع  زير الناقة الفلسرنين  لين را عرزام الشروا بالأفرا ش مرل 

االنأفالة ال،ان ة  الأوصرر ضلر  اتفراق يقور  أن تحصرر ترر أبيرب علر  اليراز مقابرر تز يرد المنرا ت 
با  اإلسرائيل ة،  بنا  محنة ك ربا  ضلراف ة الفلسنين ة بالك ربا ،  تيف ف مد ون ة غز  لشركة الك ر 

 بالقرب من غز ، قبر أن  وقي االتفاَق رئ ال الوزرا  اإلسرائيل  )آنماع( أريير يار ن.
س م لأ نيرر تصرد ر اليراز مرن فلسرنين براقأراط نقلرع ضلر  مصرر  "ضسرائير" توصر الأحقيت ضل  أن 

تفاق ررة تقورر  بشرررا  األخيررر  اليرراز مررن األ لرر   تصررد ره مررن هنرراع، قبررر أن توقررل القرراهر   تررر أبيررب ا
 إيقاف نقر غاز غرز ،  هرو مرا دفرل يرركة برريأش غراز إليقراف ب رل اليراز  اسرأيراجع،  إبقائرع لبر ا 

 أ  ر الأحقيت ق ام سلنا  االلرأالل بالأنقيرب ب حرر غرز   لفرر ا برار  تصرد ر اليراز علر   ا بار.
 ررم بالأنقيررب أ  الأصررد ر أ  االسررأفاد  مررن ال ائرردا  جرررا  أنررع ضسرررائيل ، مررل منررل الفلسررنينيين مررن لق

 ب ل غاز غز .
 14/4/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 

 "صفقة القرن "حماس: حكومة اشتية انفصالية فاقدة للشرعية الدستورية وخطوة عملية لتنفيذ  .12
ز  أكد  لركة "لما " أن تشثير لركة فأح "لثومة ايأ ة" سأ زز من فرص فصر الوفة عن غ

كينو  عمل ة لأنفيم صفقة القرن، مسكد  أن همه الحثومة انفصال ة فاقد  للشر. ة الدسأورية 
  الو ن ة.
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 قالم الحركة ف  تصريح صحف  ضن تشثير لثومة ايأ ع اسأمرار لس اسة الأفرد  اإلقصا ،  ت زيز 
  لدتع  توح اتع االنقسام تلب ة لمصالح لركة فأح  رغ ات ا عل  لساب مصالح ي بنا الفلسنين  

 يدد  عل  أن مواج ة الأحديا  الأ  باتم ت صي بالقو ة الفلسنين ة،  ف  مقدمأ ا   نواالتع.
فرش صفقة القرن  تنفيمها  أنلب تصويب همه المسارا  اليا ئة بأشثير لثومة  لد    ن ة 

  تحقت  مولات م.تأحمر مسس ل ات ا كافة تجاه أبنا  ي بنا،  ترفل اليلم عن م،  ترع  مصالح م، 
 دعم لما  ضل  المهاب النأيابا  عامة رئاس ة  تشريع ة  مجلا   ن ،  دعو  اإل ار ال  اد  

 الفلسنين  لالن قاد؛ لالتفاق عل  اسأرات ج ة   ن ة لمواج ة الأحديا  كافة.
 13/4/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ار السياسيلون واحد وال تملك القر ب حكومة اشتية": قراطيةو الديم" .13

 ا   ة لأحرير فلسنين  وم األلد ضن الحثومة الجد د  ال تم،ر ائأالفديموقرا قالم الجب ة ال: غز 
 ،  ال تملا صالل ا  القرار الس اس ، دا. ة لأشثير لثومة  لد    ن ة لمجاب ة الأحديا .ا    ن 

لس اسأع،  ال  ا   فق ألافم ف  تصريح أن "الحثومة بلون  الد، تحم ه منة لزب س اس   الد،   
 ككر  أن: "الحد ث المثرر عن م ام همه الحثومة  تم،ر أ  يثر من أيثال االئأالف الو ن ".

  عن تحديا  المسأقبر، ل سم سو  . ارا  جوفا  من أجر كر الرماد ف  ال يون".
  الم   تاب م: "خاصة  أن الحثومة همه كالحثوما  الأ  س قأ ا، ال تملا صالل ة القرار الس اس

يمثن ا من المهاب نحو مسألزما  المرللة القادمة، بما في ا الأصد  لأحديا   اسأحقاقا  صفقة 
ترمب بأنبيت قرارا  المجلا الو ن  بإعاد  تحد د ال القة مل د لة االلأالل، ف  الم اد ن 

ا  ثنائ ة الس اس ة  األمن ة  االقأصادية، بما ف  كلا    صفحة أ سلو،   قي الرهان عل  مفا ل
 أيار  ضل  أن "الحثومة ال تملا الصالل ا   المقوما  الس اس ة  جد د  مل د لة ضسرائير".

 الور رية الأ  تمثن ا من ضن ا  االنقسام عبر تني م انأيابا  ياملة، ف  القد   الوفة 
 الفلسنين ة  قنا  غز ، للرئاسة،  للمجلا الأشري    المجلا الو ن  الجد د ن".

لجب ة أن "الوالد  ال  صرية للحثومة الجد د ، ف  غ اب اللجنة الأنفيمية،  اللجنة المركزية  رأ  ا
 لفأح، تحمر ف    ات ا دالال   الحة لمن  رغب ف  قرا   خلف ات ا  تدا. ات ا".

 14/4/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 .. والحزبان يهددان باالنسحابيةي يرفض مشاركة "فدا" و"الشعب" بحكومة اشتديموقراطالتجمع ال .14
  الفلسنين  )فصائر  قو  يسارية(، موقفع الرافض من ديموقرا جدد الأجمل ال غز : -رام هللا

 ة ديموقرا المشاركة ف  لثومة محمد ضيأ ة ف  رام هللا، مسكدا أن تحديا  المرللة الو ن ة  ال
"فدا" الأجمل، م دد ن بأرع   اتحادتأنلب تشثير لثومة  لد    ن ة، ف ما هاجم لزب "الش ب" 

 ، ف  ب ان لع، عل  األسا الأ  أ ردها ف  برنامن ديموقرا  يدد الأجمل ال ال مر المشأرع ف ع.
ال مر المشأرع للأجمل )البند الرابل( لول الحثومة،  الأ  يجب أن تحي  بأوافت   ن  لكافة القو  

ت يئة المناخا  الالزمة إلن ا  لالة االنقسام، الفلسنين ة،  ت مر لفأر  زمن ة محدد  ف  ض ار 
  اإلعداد إلجرا  االنأيابا  ال امة الرئاس ة  الأشريع ة  للمجلا الو ن .

 أ لح أن قرار لزب الش ب،  اتحاد )فدا( المشاركة ف  لثومة ضيأ ة  أ ارش مل موقي الأجمل، 
ال يئا  ال  ادية لكال الحزبين بمراج ة  مل ما  رد ف  برنامن عملع المشأرع )البند الرابل(، دا. ا 

 موقف ا خالل الفأر  القادمة،  بما  نسجم مل برنامن ال مر المشأرع للأجمل.
ف  المقابر، هاجم لزب الش ب  "فدا" ف  ب انا  منفصلة الأجمل الديموقرا  ، م دد ن بأرع ال مر 

 المشأرع ف  الأجمل.

فوع ل  ام "ب ض أ راف الأجمل الديموقرا    عبر لزب الش ب، ف  ب ان، لع اليوم، عن ر 
الفلسنين  بإصدار ب انا  باسم الأجمل د ن توافت لول ا"  فت قولع، مسكدا أن هما السلوع   دف 

 قال عوو المثأب الس اس  للحزب د.  ج ع أبو  ريفة:  ضل  توتير األجوا  بين مثونا  الأجمل.
ف ع تريد أن تحدد مسار الأجمل ألغراش لزب ة ل قة ضن أفراد من الأجمل  جز  من القو  المشاركة 

الحفاظ عل  اسأمرار عمر الأجمل با ل ا  المأفت  عل  اسأجابة لأحالفا  م ينة د ن أدن  لرص 
علي ا مس قا،  أهم ا عدم ضصدار أ  ب ان أ  موقي يحمر موامين س اس ة د ن توافت من كافة 

اسأمرار ال مر  عل أن اسأمرار هما الن ن يشثر خنرا  لمر أبو  ريفة  قو  الأجمل الديموقرا  .
 المشأرع لقو  الأجمل،  سيسد  ضل  الما بالأوافقا  بين مثوناتع.

  الفلسنين  "فدا"، أن قرار الحزبين يأن داخل  ييص ما،  ل ا من ديموقرا ف ما أكد االتحاد ال
 ة ديموقرا س ة  األعراف اللت ألد الأدخر ف ع  فقا لما جر  عل ع ال اد  ف  الح ا  الس ا

 الفلسنين ة.
 قالم ضن الب ان يم،ر خنو  انفرادية من ب ض أ راف الأجمل، بر هو يورب األسا  المننلقا  
الأ  قام علي ا الأجمل  بالما  الئحأع الداخل ة الأ  لدد  الأوافت أساسا التياك القرارا  ف ع، 

 فكا. بالنأ جة ف و يس   للأجمل  ي رش مثوناتع للأ
 13/4/2019فلسطين أون الين، 
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 أبو زهري: تصريحات مجدالني تعكس هدف حكومة اشتية .15

قال النا ت باسم لركة لما  سام  أبو زهر : "ضن الأصريحا  الأ  أ لق ا  زير الأنم ة ": غز 
 االجأما. ة ألمد مجدالن   هاجم في ا لركة لما  ت ثا ال دف الح  ق  لحثومة محمد ايأ ة".

بو زهر ، ف  تيريد  لع عل  موقل "تويأر": "ضن ال جوم اإلعالم  عل  لركة لما  الم   كأب أ
بدأه  زرا  لثومة . ا  ف   وم ا األ ل م،ر تصريحا  ألمد مجدالن  ي ثا ال دف الح  ق  

 أّكد أن هدف الحثومة "هو تكريا االنقسام،  تنفيم مينط الفصر" بين قنا  غز   ل مه الحثومة".
 لمينط "صفقة القرن". ا  ليرب ة المحأّلة،  فق الوفة ا

 14/4/2019فلسطين أون الين، 
 

 خطوة نحو تعزيز االنقسامو  حكومة اشتيه حزبية": المجاهدين " و"األحرار" .16
قال النا ت باسم لركة األلرار ياسر خلي: ضن لثومة ايأ ع لزب ة غير  محمد ال م : - غز 

   لن تكون ضال أدا  ف   د . ا  لأمرير س اساتع دسأورية ال تحي  بأوافت أ  ضجما    ن
 أكد خلي لر "فلسنين"، أن لثومة ايأ ع لم تحَب  المرفولة  الأ  ال تصب ضال ف  صالح االلأالل.

عل  ثقة المجلا الأشري    بالأال  ت د لثومة غير قانون ة، " ما بن  عل  با ر ف و با ر"،  فت 
 ت بيره.

ل  توافت   ن  ت أبر انفصال ة  إصرار . ا  عل  تشثيل ا د ن  أ لح أن لثومة ال تحي  ع
توافت هو اسأمرار ف  الأفرد  اخأناف القرار  الأم،ير الفلسنين ، مشيرا  ضل  أن ا سأ زز من 

 اإلجرا ا  االنأقام ة الأ  فرل ا . ا  من خالل لثومة الحمد هللا.
مسمن عزيز، عل  أن لثومة ايأ ة من جان ع، يدد عوو المثأب الس اس  لحركة المجاهد ن 

 "خنو  نحو ت زيز االنقسام،  يأوجب  جود توافت   ن  عل  رئاسة الوزرا   تشثير الحثومة".
 دعا عزيز ضل  تشثير لثومة  لد    ن ة تحي  بأوافت الكر الو ن  الفلسنين  لمواج ة 

 القد   الوفة  غز . االجرا ا  الأ  تفرل ا لثومة االلأالل الجد د  بحت الفلسنينيين ف 
 14/4/2019فلسطين أون الين، 

 
 : السلطة تكرس االنقسام بتثبيتها حكومة اشتيةبغزة فصائل المقاومة .17

ات مم فصائر المقا مة الفلسنين ة السلنة برام هللا بأ زيز االنقسام  تكريا س اسة الأفرد : غز 
توافت   ن ، دا. ة لحثومة  لد    ن ة  بالقرار الفلسنين  بأ،بيم لثومة محمد ايأ ة برام هللا د ن 
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 قالم الفصائر ف  ب ان ل ا  وم األلد، ضنع ف   ر ايأداد المسامرا  عل   تحور لالنأيابا .
ي بنا  أمأنا،  تسار  اإلدار  األمريث ة إلعالن صفقة القرن،  هما  من م بقدرت م عل  تصف ة قويأنا 

ل الك ان، يأت  تصاعد نوال أسرانا األبنال لد ال ادلة، ف   ر ت افم عرب  ميٍز للأنب ل م
اإلجرا ا  الص يون ة اإلجرام ة  المأواصلة بحق م ف  السجون، لأأصاعد المواج ة مل المحأر 

 إلفشال مينناتع الص يون ة اليبي،ة.
 ليم الفصائر األسر  األبنال الم ن ما زالوا ف  م ركة الكرامة ال،ان ة يسنر ن بأم ائ م اليا ية 

 ر   ماللم الصبر  ال نا  لد ضجرا ا  المحأر المجرم، مسكد  أن م ل سوا  لدهم ف  الميدان.أ
 قالم: كان من المفأرش أن يثون توافقا   ن ا عل  رئاسة الوزرا   تشثير الحثومة  ل ا تشثير 

 ة لثومة ايأ ة ف  رام هللا د ن ضجما    ن   يراكة ل    ة،  ندعو ضل  تشثير لثومة  لد    ن
 تحي  بأوافت الكر الو ن   تحور النأيابا  ياملة.

 14/4/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ن ليسوا بحاجة لحكومة تعمق الشرخ إنما بحاجة إلنهاء االنقساموالفلسطينيخلف:  .18
 ة لأحرير فلسنين محمود خلي، ديموقرا عّد عوو اللجنة المركزية للجب ة ال محمد ال م : - غز 

 .ومة محمد ايأ ة، "ترس يا  لالنقسام  ت م قا  لألزما  الأ  تمر ب ا القو ة الفلسنين ة"تشثير لث
أكد خلي، أن الفلسنينيين ل سوا بحاجة لحثومة جد د  ت مت الشرخ الموجود، ضنما هم بحاجة إلن ا    

 االنقسام، لموج ة الأيول اإلسرائيل  الم  يسأ دف القو ة الو ن ة.
لر "فلسنين": ضن جب أع منم البداية  البم برأشثير لثومة  لد    ن ة من  قال خلي ف  تصريح 

 جم ل الفصائر، بسقي زمن  محدد، لإلعداد النأيابا  ياملة ف  الوفة  غز   القد .
 ألاف: "تشثير الحثومة ب ما الشثر ال يحر األزمة،  لن تزيد ي   عن سابقأ ا ف   ر ما ي ان ع 

اج لحر جمر   ن   الأفرد  االنقسام  الأحوير إلجرا  االنأيابا  الش ب الفلسنين  الم  يحأ
 الشاملة".

 14/4/2019فلسطين أون الين، 
 

 بغزة  "القدس": حماس ستجري تعديالت على هيكلية لجنتها اإلدارية .19
ككر  مصادر فلسنين ة منل ة، أّن لركة لما  بصدد ضجرا  ت د ال  عل   :خاّص  –رام هللا 

 إلدارية الأاب ة ل ا الأ  تد ر يس ن الوزارا   المسسسا  الحثوم ة ف  قنا  غز .ه ثل ة اللجنة ا
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، لمنح 2017 كانم لما  قرر  لّر اللجنة اإلدارية ف  السابل عشر من ي ر سبأمبر/ أ لول عام 
ج ود المصالحة فرصة الأ  كانم ترعاها القاهر  آنماع، قبر أن  أم الأوصر ف  ي ر أكأوبر/ 

 التفاق المصالحة، الم  ت نر ف ما ب د.تشرين أ ل 
ف  الوزارا   المسسسا   ا  للمصادر الأ  تحدثم لر "القد " فإن اللجنة عاد  لل مر ف ل  ا    فق

"م نلة" لكّن ا  ا  ف  ملي المصالحة. مشير   ضل  أّن اللجنة ضعالم  ا  الحثوم ة ب د فشر الموّ  قدم
 "الفراغ اإلدار " ف   زارا  غز .ال زالم تد ر تلا المسسسا  بسبب  ا  ف ل 

 بحسب المصادر، فإن الأيييرا  عل  ه ثل ة اللجنة سأأم ف  الملي األمن   ملفا  أخر  م،ر 
جود  البيئة  إدار  ب ض الوزارا  من قبر ييص ا  اللجنة. مشير   ضل  أن هما الأييير ال  ثل  قد 

 يحصر ف  غوون أسبوعين عل  أقر تقد ر.
م مة اللجنة تأركز عل  ضدار  الوزارا   توفير األموال لصرف دف ا  مال ة لر اتب   أيار  ضل  أن

المو فين، الفأة  ضل  أن الأييير كان  أوقل أن يحد  منم أساب ل، ضال أنع تم تأخيره ألس اب تأ لت 
 .،  كملا ملي االنأيابا  اإلسرائيل ةا  بالير ف الس اس ة  الميدان ة الأ  مر  في ا غز  مسخر 

 نفم المصادر أن يثون لأشثير الحثومة الجد د  ف  الوفة اليرب ة، أ  عالقة ل مل ة الأييير ف  
 ه ثل ة اللجنة اإلدارية.

 13/4/2019القدس، القدس، 
 

 : اعتقاالت السلطة السياسية تخدم أجندة إسرائيلية"الجهاد" .20
أمن السلنة اعأقال ق اد ين  اسأنكر  لركة الج اد اإلسالم  اسأمرار أج ز  محمد ال م : - غز 

 بالحركة،  الماللقة األمن ة لكوادر الحركا  اإلسالم ة ف  الوفة اليرب ة المحألة.
لكر ال  م الو ن ة  ا   عّد ال  اد  ف  الحركة ألمد المدلر من ن االعأقال الس اس  لد  السلنة "انأ اك

 ألسر  األبنال  أبنا  ي بنا". األخالق ة  جريمة ال تليفر ف   ر الأيّول الص يون  بحت ا
 أكد المدلر ف  تصريح لصح فة "فلسنين"، أن االعأقاال  المأكرر  للمقا مين ف  الوفة غير مبرر  
 ال تيدم ضال أجند  االلأالل  الأنسيت األمن  الم  يحثم ق وأع عل  الفلسنينيين ف  الوفة 

لس اسيين كافة،  كر من ت أقل م أج ز  أمن   الب المدلر باإلفراج الفور  عن الم أقلين ا اليرب ة.
 السلنة بأ م االنأما ا  الس اس ة أ  لممارسأ م نشا ا    ن ة،  االعأمار للش ب الفلسنين .

 قال: "يجب ض الق  د المقا مة ف  الوفة  تأمين عمل ا ف   ر االنأ اكا  بحت أهال  القد  
  الوفة،   قي الأنسيت األمن  فورا".

 14/4/2019الين، فلسطين أون 
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 التنسيق األمني شجع االحتالل على اختطاف "معالي" ":الشعبية" .21
قالم الجب ة الش ب ة لأحرير فلسنين، ضن اعأقال قوا  ضسرائيل ة خاصة،   الل النب ع: -رام هللا 

سنوا ، ت،بم اسأمرار االلأالل ف  أعمالع  3عاما ( ب د منار  منم  24للشاب ج اد م ال  )
الجب ة ف  الوفة، زاهر ب أكد ال  اد   بحت الفلسنينيين، محملة  السلنة نأ جة كلا. اإلرهاب ة

الششأر  لرر"فلسنين أ ن ال ن" أن اسأمرار سلنا  االلأالل ف  الماللقة  االعأقال للمناللين ه  
 نأ جة أساس ة ل دم تنفيم قرارا  المجلا المركز  باالنفكاع عن االلأالل   قي الأنسيت االمن 

  ان ا  ضتفاق ة أ سلو.
 اسأنكر الششأر  اسأمرار السلنة ف  س اسة الأنسيت األمن  مل االلأالل اإلسرائيل ،  اعأقال 
أج ز  أمن السلنة ف   قم سابت للشاب ج اد م ال  عل  خلف ة عملع النوال   لس اس  ف  مي م 

 أالل.الده شة، مشددا  عل  رفض الجب ة الش ب ة للأنسيت األمن  مل االل
 ألاف: "اعأقال االلأالل بقواتع الياصة للشاب م ال ، يأت  ف  ض ار الأنسيت األمن  القائم بين 

 السلنة الفلسنين ة  االلأالل اإلسرائيل ،  هما ما نرفوع بشثر كامر  يجب ضيقافع".
 14/4/2019فلسطين أون الين، 

 
 واشنطن - يبرأفت مرة: الوحدة والمقاومة كفيالن بإفشال تفاهمات تل أب .22

أكد رأفم مر ، رئ ا الدائر  اإلعالم ة ف  لركة لما  باليارج، أن قو  المقا مة ف  : بير  
المننقة قادر  عل  مواج ة المشر   األمريث  "اإلسرائيل " الرام  إلن ا  القو ة الفلسنين ة 

 س نر . اسأ داف المقا مة  إسقار لت ال ود   تمثين الك ان الص يون  من ال  منة  ال
جا  كلا خالل لقا  نيمأع لركة لما ،  وم السبم، مل اإلعالميين الفلسنينيين  اللبنانيين ف  

 ضبرير. 17مننقة صيدا  مي مات ا جنوب لبنان بمناس ة  وم األسير الفلسنين  الم  يصادف 
ف بس اد   قدم مر  عرلا  لنأائن الأفاهم األمريث  "اإلسرائيل " الم    ر  ميا ره ب د االعأرا

 االلأالل عل  القد   الجوالن  االعأدا ا  عل  ي بنا ف  الداخر خاصة ف  غز   الوفة اليرب ة.
 أكد رئ ا الدائر  اإلعالم ة ف  لركة لما  ف  مننقة اليارج أن الولد  الو ن ة  المقا مة هما 

 أهم عوامر ف  ضفشال الأفاهما  اإلسرائيل ة  األمريث ة.
و  المقا مة ف  المننقة، قال مر : ضن اللقا ا  تأمحور لول دعم المقا مة  عن عالقة لما  بق

  القو ة الفلسنين ة  الأصد  لاللأالل.
 عن  لل الالجئين الفلسنينيين ف  لبنان، أكد مر  تمسا الالجئين الفلسنينيين بحت ال ود   رفض 

   ضسقار لت ال ود .الأو ين،  دعا ضل  لوار لبنان  فلسنين  يامر يحصن مواج ة محا ال
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 اسأيرب الوجة الأ  يفأ ل ا ال  ض لول الأو ين، مشيدا  بالج ود الفلسنين ة لومان األمن 
  االسأقرار  منل ال ني.

 13/4/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 العالول يطالب الدول العربية بتفعيل شبكة األمان المالي لمواجهة القرصنة اإلسرائيلية .23
للقو ة  "ت زيز الدعم الس اس "حمود ال الول نائب رئ ا لركة فأح، الد ل ال رب ة بر  الب م :غز 

الفلسنين ة  الوقوف ال  جانب الفلسنينيين ف  همه المرللة.  أكد ف  تصريحا  لإلكاعة الفلسنين ة 
 ."تدافل عن مقدسا  األمة ال رب ة كل ا"الرسم ة أن فلسنين 

 اد  الفلسنين ة ما زالم بانأيار رد د من الد ل ال رب ة، بشأن  لب  أيار ف  الوقم كاتع ضل  أن ال 
ألموال الورائب  "القرصنة االسرائيل ة"تف ير ي ثة األمان المال  ال رب ة ف   ر مواصلة 

 الفلسنين ة.
 لول أ لويا  الحثومة الجد د  قال ضن أبرز أ لويا  الحثومة برئاسة الدكأور محمد ايأ ة ه  

أبنا  ي بنا عل  أرلع،  خلت لالة من الولد   االنسجام ف  الشار  الفلسنين   ت زيز صمود"
 توس ل دائر  تحمر المسس ل ة سوا  من ال  اد  أ  الحثومة،  مسسسا  المجأمل المدن ، إلدار  

 ."مجأمل منسجم مولد لمواج ة ال جمة غير المسبوقة عل  ي بنا
ومة الجد د  لأحقيت أ لويات ا،  تحمر المسس ل ة ضل   يدد ال الول عل  مواصلة دعم برنامن الحث

 جانب ا لمواج ة الس اسة االمريث ة  اإلسرائيل ة لد الش ب الفلسنين .
 14/4/2019، لندن، القدس العربي

 
 بدران يدعو إلسناد األسرى في معركتهم مع االحتالل بكل الطرق والوسائل .24

دران ضل  نصر  األسر   إسنادهم ف  م ركأ م دعا عوو المثأب الس اس  لحركة "لما " لسام ب
 الجد د  داخر سجون االلأالل، بثر النرق  الوسائر المأالة عل  المسأو  الجماع   الفرد .

 قال بدران ف  تصريحا  صحف ة، ضن لألسر  علينا لت الدعم  اإلسناد  المناصر ، ف م ف  خندق 
 قا،  األلرص عل  ال،وابم  القو ة.المقا مة األ ل،  الفئة األك،ر توح ة  نبال  صد

 ألاف بدران أن األسر  ف  سجون االلأالل ييولون م ركة جد د  مل االلأالل،  رؤيأ م 
 الحة  قرارات م لاسمة، ال  أمرعون بالواقل الص ب،  ال يسأسلمون لمياهر اليمالن من أ  

  رف.
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ييشونع  ال   الون بأ د داتع  ال   أيار ضل  أن األسر   دركون قو  ال د   إمثاناتع، لكن م ال
 بإجرا اتع،  إن م  اثقون بأنفس م،  مسأ د ن لل نا   البمل  الصمود لأحقيت أهداف م.

 14/4/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 في بيروت "قراطيةو الديم"و "الشعبية"حماس تستقبل وفدي  .25
ش ب ة لأحرير فلسنين برئاسة نائب اسأقبلم ق اد  لركة "لما " ف  لبنان  فدا  من ق اد  الجب ة ال

 ة لأحرير فلسنين برئاسة نائب أمين ا ال ام ديموقرا أمين ا ال ام أبو ألمد فساد،  آخر من الجب ة ال
 ف د سل مان،  كلا بمثأب الحركة ف  بير  .

  تكّون  فد الجب ة الش ب ة ضل  جانب نائب أمين ا ال ام من مسس ل ال القا  الس اس ة ف  الجب ة
 ة ضل  جانب نائب ديموقرا ماهر الناهر،  عبدهللا الدنان،  نوال عبدال ال، ف ما مّ،ر  فد الجب ة ال

 أمين ا ال ام مسس ل الجب ة ف  لبنان عل  ف صر،  إبراه م النمر،  عدنان  وسي.
 كان ف  اسأ  ال م عوو المثأب الس اس   مسس ل مثأب ال القا  الو ن ة ف  لركة لما  

ان،  عوو مثأب ال القا  الو ن ة غاز  لمد،  مم،ر الحركة ف  لبنان ألمد عبد لسام بدر 
ال اد ،  نائب المسس ل الس اس  ف  لبنان ج اد  ع،  أعوا  ال  اد  الس اس ة ف  لبنان أيمن 

 يناعة،  مش ور عبد الحل م،  عبد المجيد ال وش.
 .ن ة، خصوصا  صفقة القرن  ناقش المجأم ون آخر المسأجدا  الس اس ة للقو ة الفلسني

 عن الولل الفلسنين  ف  لبنان، أكد  لركة لما  لرص ا عل  تف ير هيئة ال مر الفلسنين  
المشأرع،  اسأ دادها للمشاركة ف  أ ل لقا  لل يئة لرصا  من ا عل  مالمسة الأ اجا  ي بنا 

ان ة اليالفا  الداخل ة؛  ال مر عل  رفل م اناتع، مسكد ن لرص م الأام عل  تجنيب السالة اللبن
 ألن ف  كلا مصلحة للش بين الفلسنين   اللبنان .

 14/4/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 .. ليبرمان يشترط وزارة الدفاع وإسقاط حكم حماسنتنياهو أمام خيار "ابتزاز" األحزاب أو حكومة وحدة .26
ب الل ثود بن امين ز. م لز  ، أنترجمة خاصة ،غز ، من 14/4/2019القدس، القدس، ككر  

أمام خ ارا  صع ة با  نأن اهو،  الم   أوقل أن  أم تكل فع لأشثير الحثومة اإلسرائيل ة الجد د ، 
 لأشثيل ا ف   ر محا ال  األلزاب الميألفة "ابأزازه" من خالل محا ال  فرش ب ض الشر ر.
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 مأع ف  تشثير الحثومة من  سيواجع نأن اهو ال د د من األليام الأ  قد تنفجر ف   ج ع  تلفشر م
خالل ائأالف يمين  كامر، ما قد  دف ع كلا ضل  تشثير لثومة  لد  تنوم ضلي ا غالب ة األلزاب 

 بما في ا ال سارية.
ضل  أن تشثير لثومة  –للصحي ال برية الميألفة الصادر  اليوم األلد  ا   فق – تشير الأقد را  
ل سار بشأن س اسا  الحثومة المسأقبل ة. مشير   ضل  أن سيواجع ميا ر منالب ا ا   لد    ن ة أيو

 نأن اهو س س   لأجنب م،ر هما الي ار،  س حا ل الأوصر لأفاهما   الحة مل ألزاب ال مين.
 رجحم صح فة "م اريف" أن  أوصر نأن اهو ب د   التفاق مل لزب  "يا "  "  د   هأورا "، 

 ب "ضسرائير بيأنا" أف يد ر ليبرمان.لكنع سيواجع ص وبا  جمة ف  ضقنا  ز. م لز 
 قال ليبرمان ف  لد ث للصح فة، ضنع "لن  أنازل عن م اد    ل ا  لزبع لالنومام لالئأالف 

 الحثوم ،  الأ   ل  ا خالل الحملة االنأياب ة".
 تشير صح فة "يسرائير هيوم"، ضل  أن ليبرمان يشأرر أن تكون لقي ة الج ش بيده،  أن  أم الأ  د 

أييير س اسة نأن اهو تجاه لما ،  أن ال تكون  زار  الداخل ة بيد "يا " أ  "  د   هأورا "،  أن ب
عل ع ف  الحثومة السابقة،  الم   ا   أم لر قانون الأجنيد الياص بالمأد نين بشثلع الم  كان مأفق

 تسببم اليالفا  لولع بإجرا  انأيابا  م ثر .
أد نة م،ر "يا   "  د   هأورا "  "تحالي اتحاد األلزاب  تدر  ألزاب ال مين المأنرف  الم

ال مين ة"، تشثير فريت مولد لمفا لة نأن اهو عل  المشاركة ف  االئأالف، للحصول عل  اتفاق 
 أفور ل ا ف  الحثومة المقبلة.

ص وبا  كبير  ف  تشثير لثومة  لد    ن ة.  ا   يبد  أنع ف   ر همه الص وبا ، سيواجع أيو
أب ض بزعامة بين  غانأا، ضن م "لن  نوموا  -ال يائير لبيد من زعما  لزب تحالي أزرق ليث ق

عل   ا  عل  أن م سي قون ف  الم ارلة للأنغ   س اس  ا  لحثومة يقودها بن امين نأن اهو". مشدد
 لثومأع.

ر ف ما قالم ز. مة لزب "ميرتا" تمارا زاندبيرغ: ضن ا "سأ مر كر ما هو ممثن من أجر الأوص
 التفاق للشراكة الس اس ة بين لزب ا  لزب ال مر".

ضسرائير "صح فة  من الناصر ، أن  ديل عوا د ، عن 15/4/2019القدس العربي، لندن،  ألافم 
كشفم أن ليبرمان، يشأرر مشاركأع ف  ائأالف نأن اهو الجد د  المقربة من نأن اهو ييص ا، "اليوم

ف  غّز   الحفاظ عل  لقي ة األمن  "لما  "ركة الحصول عل  ت  د األخير بإسقار لثم ل
برئاسة آري ع درع ،  "يا " الحصول عل  لقي ة الداخلّ ة، المفأرش أن ا من لّصة رئ ا قائمة 

 الم  يير همه الوزار  عد  مرا  ف  ال قود ال،الثة األخير .
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، عود د فورير "ضسرائير" نقلم الصح فة ال برية عن عوو الكن سم مسس ل ملي المفا لا  ف  
هناع عدد من القوايا األساس ة س ثون من الص ب "توق اتع بمفا لا  ياّقة.  ي لر كلا بالقول: 

الأنازل عن ا.  زار  األمن ه  مسألة صيير ، السسال هو أّية س اسا  أمن ة سأكون لد نا  لن ن ود 
لثومة سأقرر الأ دئة مل  ضل  لثومة تأّ ل نفا الس اسا  الأ  تركناها من أجل ا. لن ننوّم ضل 

 ."لركة لما  ضنما ضل  لثومة سأقو  عل  لما 
ف  كر مّر   أحّدثون في ا عن  "لما "كما أ لح أن لزبع س نلب الأحد  عن األسر  لد  لركة 

 ."األزما  اإلنسانّ ة
 

 ترفض محاوالت رئيس البرازيل امتصاص غضبها بشأن "المحرقة" "إسرائيل" .27
رفوم ضسرائير، اليوم األلد، المحا ال  الأ  قام ب ا  -ترجمة خاصة -"القد "د   كوم -غز 

الرئ ا البرازيل  جا ير بولسونار ، المأصاص اليوب الرسم   الش ب  ف  تر أبيب بشأن 
 قال بولسونار  خالل لقائع مل  تصريحاتع الأ  أ لق ا  وم اليم ا المال ، بشأن "المحرقة".

الده، ف  م رش لد ،ع عن المحرقة: "بوس نا أن نسامح، لكننا ال مم،ل  الكن سة اإلنجيل ة ف  ب
 يمثن أن ننس ، هما هو موقف . ضن من  نسون مالي م محثوم علي م بأال يثون ل م مسأقبر".

قال ف ع: ضنع "لم يثن  نو  اسأيدام مصنلح الميفر ،  المسامحة،  ا   أصدر بولسونار  اليوم، تول ح
 ة".ف  س اق الحد ث عن المحرق

 رفض مصدر س اس  رسم  ضسرائيل  ف  ب ان  ز  عل  كافة  سائر اإلعالم ال برية، كلا 
،  لم  ولح بشثر ا  ،  مقأو ا  الأول ح  اعأبره عدم تراجل عن تلا الأصريحا ،  أنع جا  مأأخر 

 سبت أن غرد الرئ ا اإلسرائيل  رؤ فين ريفلين عبر توتير لول تلا   الح أنع تراجل عن لد ،ع.
من  نكر ن الح  قة أ   رغبون ف  محو كاكرتنا، سوا   ا  لأصريحا  بالقول: "نحن سن ارش دائما

 أ  جماعا  أ  زعما  ألزاب أ  رؤسا  لثوما . نحن لن نسامح  لن ننس ". ا  أكانوا أفراد
  ي أبر بولسونار  من "أصدقا  ضسرائير"،  من الرؤسا  الم ن زار ا ضسرائير ن اية ي ر مار / آكار

 س   بولسونار  ف  أك،ر من مر  لمحا لة  المال ،   صفع نأن اهو بأنع ألد أهم للفا  تر أبيب.
 داخل ة  خارج ة من أع لأ  اللحية من كلا. ا  نقر سفار  بالده ضل  القد ، ضال أن ليو 

 14/4/2019القدس، القدس، 
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 1953نتنياهو يجهز وثيقة مفهوم األمن القومي ألول مرة منذ  .28
اقأرب رئ ا الوزرا  اإلسرائيل ، بن امين نأن اهو، من : ترجمة خاصة -"القد "د   كوم -غز 

االنأ ا  من تج يز  ث قة خاصة بمف وم األمن القوم ،  كلا أل ل مر  منم أن كأبم م،ر همه 
 .1953الوث قة عام 

لديع،  سأكون  بحسب صح فة "يسرائير هيوم" ال برية، فإن نأن اهو س  رش مف وم األمن القوم  
 أيار  ضل  أن نأن اهو عرش ف  ب ض المنأديا   الوث قة ف  غالبيأ ا سرية  لن تيرج لل لن.

  الجلسا  الميلقة ال د د من القوايا الأ  تأ لت ب ا الوث قة.
، ف  مقال سينشر ف  أميركا ا   سينشر رئ ا مجلا األمن القوم  اإلسرائيل  ي قوب ن جر سابق

 بحسب الأسري ا  الياصة بالجز  ال ام  د  المف وم األمن  الم  صاغع نأن اهو.خالل أيام عن م ا
من الوث قة، فإن نأن اهو  ر  من خالل ا بأن ضسرائير ال تواجع اليوم أ  ت د د  جود  ل  ق ، عل  

 الرغم من الأ د دا  اإل ران ة.
نحو لماية الجب ة الداخل ة   ير  نأن اهو أنع يجب الحفاظ عل  الولل الحال ،  ال مر بشثر أك،ر

  البن  الأحأ ة  المسسسا  الحثوم ة ال امة، ف  لو  تييير عقيد  "ال د ".
آخر،  أم،ر ف  االنأقال ضل  الحرب المسأمر ،  ل ا فقط االسأ داد  ا  م م ا   تأومن الوث قة عنصر 

 .ا  للحر ب الأ  تأميز بموجا  من ال ني، كما كان سابق
الوث قة من قبر رئ ا  زرا  بأنع لد  نادر،  لكنع يي ر أل ل مر  النير   اعأبر ن جر ص اغة 

ضل  أن م،ر همه الوث قة سينير ضلي ا من قبر الج ا   ا  األمن ة لرئ ا  زرا  ضسرائيل . مشير 
الميأصة عل  أن ا أدا  أساس ة لالتجاها  المركزية ف  بنا  القو  من أجر االسأ داد للأ امر مل 

 من ة  الرد ف  لاال  الوائقة األمن ة.الأ د دا  األ
 يأومن هما المف وم جوانب س اس ة  اقأصادية م مة،  النريقة الوليد  للأر ين ل مه الوث قة  نشرها 
ه  كأابأ ا بشثر ييص ، كما ف ر بن غوريون ف  كلا الوقم،  كما ف ر نأن اهو ا ن، الم  

تير ال سثر   رئ ا مجلا األمن القوم ، كأ ع بمساعد   اقم مو فين مقرب منع م،ر السثر 
  بالأشا ر مل ج ا  ميألفة.

أب من قبر أ ل رئ ا  زرا  ضسرائيل  ديفيد بن  يشار ضل  أن آخر مف وم أمن  كامر إلسرائير كل
 .1953غوريون،  تمم الموافقة عل ع من قبر الحثومة ف  عام 

 14/4/2019القدس، القدس، 
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 الدفاع ضمان لليكود وليبرمان وغاالنت يريدان وزارةتقارير: شاكيد وكحلون قد ين .29
ككر  تقارير عبرية، الليلة المال ة، أن هناع  -ترجمة خاصة  -"القد " د   كوم  -رام هللا 

تييرا  قد تش دها السالة الس اس ة اإلسرائيل ة خالل األيام القليلة المقبلة ف   ر بد  مشا را  
ال برية، فإن ض ليم ياكيد الأ  تشارع نفأال  بينيم ف   11ا   بحسب قن تشثير الحثومة الجد د .

زعامة لزب ال مين الجد د الم  تلق  هزيمة كبير  خالل االنأيابا ، قد تنوم ضل  لزب الل ثود ب د 
 الفشر الكبير لحزب ا بأين  نس ة الحسم خالل االنأيابا .

قد  نوم أيوا لل ثود، أ  يثأف  لقنا  ريشم كان، فإن موي ع كحلون ز. م لزب كلنا  ا    فق
بااللأفاظ لنفسع بحقي ة المال ة لمن تفاهما  مل بن امين نأن اهو ز. م الل ثود من أجر المشاركة 

 ف  االئأالف الجد د.
،  سط دعوا   توق ا  أن ]اليوم[  سأبدأ مشا را  تشثير الحثومة اإلسرائيل ة  وم االثنين المقبر

  فين ريفلين لأشثير لثومة  لد    ن ة توم كافة األلزاب. دعو الرئ ا اإلسرائيل  رؤ 
 13/4/2019القدس، القدس، 

 
 زندبرغ: لتوحيد "ميرتس" والعمل والجبهة .30

قالم رئ سة قائمة "ميرتا"، تمار زندبرغ، لصح فة "هآرتا"، اليوم، األلد، ضن ا تس   ضل  ضنشا  
 ج ة عرب ة ’ ميرتا’قبلة "يجب أن توم ال مر  لالنأيابا  الم ا  قائمة  صفأ ا بر"ال سارية" اسأ داد

 أ  أجزا  من ا".’ الجب ة’كا  تأثير، م،ر 
 دعم زندبرغ ضل  اإلسرا  ف  تنفيم همه االندماجا ، "ألن االنأيابا  ف  ضسرائير تأت  فجأ " 

 أك،ر،  يوم ال رب ا   ألافم أن ا ال تسأ  د أ  الأمال، "يجب أن يثون ال سار ف  ضسرائير قوي
 )عند ال رب( أثبم أن كلا ممثن".’ ميرتا’ الي ود، الأصويم لر

 ككر  الصح فة أن لزب  ال مر  "ميرتا"   ح،ان ضمثانّ ة الدمن بين ما، ف  أعقاب ان  ار ما 
مقاعد فقط،  10سّمأع "م سثر ال سار" ف  االنأيابا  األخير ، بحصول الحزبين عل  ما مجموعع 

كان االندماج بين القائمأين سيبدأ ف  الكن سم الحال ة أم لمن  ما زال من غير الوالح ضن 
 االسأ دادا  النأيابا  الكن سم المقبلة.
من مصّوت  "ميرتا"  ال مر صّوتوا لصالح قائمة  ا  كبير  ا   تشير تحليال  ضسرائيلّ ة ضل  أّن عدد

ا ضل  أن األصوا  ال رب ة "كالول الفان" ف  محا لة إلسقار بن امين نأن اهو،  تشير الأحليال  كات 
أنقم  قائمة "ميرتا" من عدم تجا ز نس ة الحسم، ضك قّدر النائب عن "ميرتا"، . سا   فرين، أن 

 قائمأع لصلم عل  أرب ين ألي صو  عرب .
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 كان "ميرتا" اقأرط عل  رئ ا لزب ال مر، آف  غ ا ، االندماج ف  قائمة  الد  لالنأيابا  
 .ا  لا،  أصر عل  خوش االنأيابا  منفردالحال ة، ضال أنع رفض ك

، ضك نقلم صح فة "هآرتا" عن مسس ل ا   ف  مقابر لماسة زندبرغ، فإن لزب ال مر  بد  أقر لماس
، ضال أنع ي ّرش ا  صح ح’ ميرتا’ف  ال مر، اليوم، األلد، قولع "من الممثن أن يثون االندماج مل 

هناع تّ ار صقور  ال لية مشأركة بينع  بين  لزب ال مر  داعم ع لينر االنشقاق، داخر ال مر
  خناب ا الس اس ،  ف  لالة ك مه فإنع هما الأ ار م ّرش لالنشقاق".’ ميرتا’

 ألاف المسس ل ف  لزب ال مر أن كر لد ث عن اندماج مل "ميرتا" هو "م ّثر  م ال  ف ع، 
علينا أن نف م ك ف نأ امر مل ،   ا  جد د ا  عل  الحزب أن  بدأ مسار ت اٍف، علينا أن ننأيب رئ س

 أعوا  كن سم فقط". 6للحثم بميزانّ ة  يثون بد ال   ا  الد ن المال   ك ف نبن  لزب
 14/4/2019، 48عرب 

 
 لحدود غزة اً جيش االحتالل يقرر سحب قواته التي حشدها مؤخر  .31

قواتع  قرر الج ش اإلسرائيل ، ص اط اليوم األلد، سحب -ترجمة خاصة -"القد "د   كوم -غز 
 عل  لد د قنا  غز  ف   ر الأوتر األمن  مل لركة لما . ا  ال سثرية الأ  قام بحشدها مسخر 

  جا  كلا ب د تقي م أمن  أجرتع ق اد  الج ش اإلسرائيل  للولل األمن  عل  الحد د مل قنا  غز .
لأحسين االسأ داد   تقرر ضعاد  كافة القوا  لقواعدها الأ  كانم في ا، السأكمال الأدري ا  المقرر 

بشثر كبير أل   ار ،  ا   أكد النا ت باسم الج ش اإلسرائيل  عل  أنع ال زال مسأ د أل   ار .
 للحاجة. ا   أنع س  مر بسرعة  فق

 14/4/2019القدس، القدس، 
 

 واإلمارات "إسرائيل"تدريبات جوية عسكرية في اليونان بمشاركة  .32
ي د  اليونان األسبو  المال ، تدري ا   منا را   -اصة ترجمة خ -"القد " د   كوم  -رام هللا 

ال برية، فإن  12 بحسب قنا   جوية عسثرية  اس ة ل دد من الد ل الميألفة بين ا ضسرائير  اإلمارا .
الواليا  المأحد  األميرك ة  إينال ا  د ل أخر  ياركم ف  تلا المنا را   الأدري ا  الجوية الأ  

 أيار  ضل  أن سالط الجو اإلمارات   اركة  واقم من سالط الجو اإلسرائيل .اسأمر  عد  أيام بمش
 هو الوليد من بين الد ل ال رب ة الأ  ياركم ف  تلا المنا را   الأدري ا .

 15/4/2019القدس، القدس، 
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 حماة أبلغت روسيا مبكرًا بنيتها قصف "إسرائيل.. "تسليم باومل مقابل مذكرة تفاهم روسية ــ إسرائيلية .33
كشفم عن تقّدم جوهر  ف   " دي و  ألر نو "صح فة  أن ،15/4/2019األخبار، بيروت، ككر  

بين الجانبين الر س   اإلسرائيل ،  بد  أن ا تسمح إلسرائير بمواصلة  "ممكر  تفاهم"مسار بلور  
ئيل  هجمات ا ف  سوريا لمن الووابط الر س ة،  َتْومن تجّنب االلأكاع بين الج شين اإلسرا

 الر س .  اعأبر  الصح فة امأنا  موسثو عن ضبدا  رد د ف ر علن ة عل  ال جومين اإلسرائيليين 
األخيرين ف  السالة السورية، مسيرا  ضل  هما الأقدم، ب دما كانم خنو  تسل م رفا  الجند  

ألخيرين )قبر اإلسرائيل  المقأول ف  م ركة السلنان ي قوب قد أن أ  بع.  لفأم ضل  أن ال جومين ا
 ومين  قبر نحو ي ر( ما كانا ل مّرا من د ن رّد ر س  علن ، لوال أن ضسرائير لم توافت عل   لب 
ر س ا الأوق ل عل  ممكر  صاغأ ا ق ادتا الج شين اإلسرائيل   الر س ،  الأ  تأنا ل ال مر قدر 

 اإلمثان عل  منل االلأكاع بين ما ف  سوريا.
من الوالح أن منل االلأكاع بين الج شين اإلسرائيل   الر س  لم "أن  " دي و  ألر نو " رأ  

 أبلور كممكر  مللزمة  ملوّق ة بين النرفين، رغم  جود اتفاق مثأوب  ملوّقل عل ع ب دف منل 
.  أ لحم أن "االلأكاع ف  سوريا بين الج ش الر س   نييريع الأرك   األميرك  ال املين هناع

موّق ة من ِقَبر قاد  الجيوش، تلحّدد بدقة خنور اإلبالغ،  أ قا  اإلنمار،  المسألة تأ لت بوث قة
 بين األ راف ال املين ف  المنا ت نفس ا. "سو  الف م" قنوا  االتصال،  ت دف ضل  منل 

المنلب الر س  من ضسرائير الأوق ل عل  ممكر  ثنائ ة، لم " ف  المقابر، أيار  الصح فة ضل  أن 
، الفأة ضل  أنع "2018لادثة ضسقار النائر  الر س ة قرب الالكق ة ف  أ لول من ال ام يلنرط ضل  لين 

، عندما زار رئ ا الحثومة بن امين نأن اهو،  رئ ا األركان غاد  آ زنكو ، 2015ف  ن اية ال ام "
موسثو، توّصر األخير ضل  تفاهما  مبدئ ة مل نييره الر س  لول مسألة الأنسيت بين الج شين. 

.  ألافم " ف  أعقاب همه الأفاهما ، تم ضنشا  ج از تنسيت مل بر توكول عمر، لكنع غير موّقل
ت اعا ، اّدع  الر   عد  مرا  أن ضسرائير ال تلأزم ب مه الأفاهما ، لكن األمور لم تصر ضل  "أنع 

وعد سقور النائر  .  بق  هما األمر قائما  ضل  ي ر أ لول، م"لّد منال ة ر س ة بالأوق ل عل  الوث قة
اّدع  الر   علنا  أن ضسرائير تكمب،   رلوا منلب الأوق ل عل  االتفاق الم  "الر س ة، ليث 

. "يحدد بشثر دقيت أ قا  اإلنمار الأ  س حصلون علي ا قبر أ  عمل ة ضسرائيل ة  مثان ا المفأرش
ق مثأوب ألنع يمثن أن لا لم الأ ّرب من منلب الأوق ل عل  اتفا" أكد  الصح فة أن ضسرائير 

 ." سد  ضل  لرر عمل ات 
 ف  الس اق نفسع، رأ  الم لت ف  الصح فة عين ا،  وآف ل مور، أن عدم لصول رد ف ر ر س  
يشير ضل  أن ر س ا سّلمم لأ  ا ن ب مه ال مل ا ، ما دامم ال جما  ال ت ّرش قوات ا الموجود  
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اإلسرائيل  يحرص قدر اإلمثان عل  االمأنا  عن ف  سوريا للينر.  ألاف ل مور أن سالط الجو 
االلأكاع ب ناريا  الدفا  الجو  السورية، من أجر أال  أورر مر  أخر  ف  ألدا  من يأن ا أن 
تجّر ضل  تصادم مل ر س ا.  مل أنع اعأبر أيوا  أن ال جوم اإلسرائيل  األخير يشير ضل  أن 

ابا  ما زالم ه  نفس ا،  ال  أوقل ل ا أن تأيير لأ  ا ن، الس اسة ال مالن ة اإلسرائيل ة ب د االنأي
ضال أنع أكد أن الحثومة اإلسرائيل ة الجد د  سأحأاج ضل  ضعاد  النير ف  ال مل ا  الأ  تلنفم ف  ض ار 

 ، عل  خلف ة الأييرا  الأ  تش دها سوريا مل انأ ا  الحرب في ا."الم ركة ما بين الحر ب"
رغم أن الحثومة اإلسرائيل ة لم تأفوه  ،تر أبيب، من 15/4/2019، لندن، الشرق األوسط ألافم 

بثلمة لأأكيد أ  نف  األن ا  عن قصف ا مواقل عسثرية قرب مد نة لما  ف  سوريا، الليلة قبر 
المال ة، فإن أ سا ا عسثرية ف  تر أبيب تحدثم عن القصي بأفاصير لم تمكر ف  اإلعالم 

الر س ة المأنور   لكن م لم  "300ض  "موقل القصي يحأو  عل  قاعد  لصواريخ "ال رب ،  من ا أن 
 ."يفّ لوها

 قالم تلا المصادر ضن سثو  الر   عل  القصي اإلسرائيل ، أما،  كملا قبر أسبوعين عندما 
تم قصي موقل عسثر  ض ران  قرب للب،  دل عل  أن تنورا م ما لصر ف  مولو  الأنسيت 

 أبيب  موسثو.األمن  بين تر 
 أكد  المصادر اإلسرائيل ة أن الر   ينمحون ضل  تنوير الأنسيت األمن  مل اإلسرائيليين، لأ  
ال ييربوا عل  ج ودهم إلعاد  االسأقرار ضل  سوريا تحم ق اد  لل ف م بشار األسد.  هم مسأ د ن، 

 ف  سبير كلا، المأصاص الوربا  اإلسرائيل ة لحل ف م ا خر، ض ران.
 

  ضد  إيران اندي تايمز: نتنياهو يسعى لتحالف مع العربص .34
أنشير ب ف فر ضن رئ ا الوزرا  اإلسرائيل   "صاند  تايمز"قال مراسر صح فة : ضبراه م در يش -لندن

بن امين نأن اهو ي د لأشثير تحالي موسل لد ض ران.  قال ضن رئ ا الوزرا  الم  لقت نصرا 
 ا  لع ف  اليل ن من أجر الحد من الأأثير اإل ران  ف  المننقة.انأياب ا ي مر عل  ال حث عن للف

منصب المد ر ال ام  2016  لل د ر  غور، المسأشار الدبلوماس  لنأن اهو  الم  يير لأ  عام 
ف  اليرب هناع رغ ة بأشثير  "ف  الس اق قائال: "الأنب ل  السالم"لوزار  اليارج ة كالمع عن 
.  عندما  أحد  نأن اهو عن ال القا  مل الد ل ال رب ة الأ  ال "بر  تحالفا  كبر   الأفاال  ك

عالقا  رسم ة م  ا باسأ،نا  األردن  مصر ف و ي ن  عالقا  تحم الرادار لد ال د  المشأرع. 
. "الد نام ة تحد  اليوم ف  المننقة ليث ت بئ ض ران الميل ش ا  الش ع ة  تأبن  للفا " قال غولد: 

 ران ت د دا عل  ضسرائير  الد ل السن ة ف  ال الم ال رب .  همه لحية تاريي ة تم،ر ض" ألاف: 
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.  تقول الصح فة ضن نأن اهو ال  ركز عل  فأح سفار  ضسرائيل ة ف  "عندما يثون ل ا عد  مشأرع
الرياش  ما  ريده هو بنا  تحالي ثالث  مل  ايننن  اليل ن لمواج ة ض ران.  س ثون ل ما الأحالي 

 أقد هدف ثانو   هو دعم خنة السالم لد نالد ترامب الأ  س قدم ا ف  أساب ل قليلة كما ي
للفلسنينيين  اإلسرائيليين.  س ثون الأ امر مل خنة ترامب هو الأحد  األ ل لنأن اهو مل بد  فأرتع 

  اليامسة. 
 15/4/2019القدس العربي، لندن، 

 

 ستبيتان: مهمتنا كانت خفض التمثيل العربي بالكني .35
أكد عوو الكن سم عن لزب الل ثود، دافيد بيأان، الم  كان بالسابت رئ ا ائأالف لثومة بن امين 
نأن اهو، أن هدف الل ثود كان خالل انأيابا  الكن سم األخير  زياد  أعوا  الكن سم عن لزب 

 الل ثود  أن يثون تم،يال أقر لل رب بالكن سم.
مقابلة مل الموقل اإللكأر ن  لصح فة " دي و   رد  تصريحا  بيأان،  وم األلد، خالل 

ألر نو "، عندما تنرق ضل  م سثر ال مين  سير انأيابا  الكن سم قائال: "كانم لد نا م مأين، أن 
ي زز الل ثود قوتع  أن يثون أكبر من الم سثر ال،ان ،  قد نجحنا بملا،  الم مة ال،ان ة أن يثون 

م مة ألن قائمة الأجمل الو ن  تمثنم من تجا ز نس ة الحسم أقر عرب قدر اإلمثان. لم ننجح بال
 آالف صو ، لكن بشثر عام نجحنا بالم ام". 3ف  اللحية األخير  بفور 

 14/4/2019، 48عرب 
 

 تكشف سبب تحطم مركبتها الفضائية على القمر "إسرائيل" .36
ناعا  الجوية (  الصSpace-ILكشفم جمع ة "سب ا أ  ال" ) -"القد " د   كوم  -تر ابيب 

  فقا  االسرائيل ة، عن سبب تحنم المرك ة الفوائ ة "بريشيم" أ ل أما عل  سنح القمر.
لم ن ا  الفرق ال ندس ة فقد اكألشي خلر فن  ف  محرك ا الرئ س  قبر هبو  ا عل  القمر ما أد  

 ل يئة البث اإلسرائيل ة ال امة. ا  ضل  فقدان االتصال م  ا.  فق
أن "بريشيم" تيلبم عل  هما ال نر  نجحم ف  ضعاد  تشيير المحرع الرئ س ،  عل  الرغم من 

 .ا  لكن لم ي د من الممثن ضبنا  سرعة المرك ة  إكمال ال بور ب د   كما كان مينن
 13/4/2019القدس، القدس، 
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 نتنياهو سيستخدم الحصانة الممنوحة له في مواجهة إجراءات محاكمته .37
ال برية، اليوم السبم، أن رئ ا الوزرا   12ككر  قنا   -ترجمة خاصة -وم"القد " د   ك -رام هللا

اإلسرائيل  بن امين نأن اهو، س سأيدم الحصانة الممنولة لع ف  مواج ة أ  ضجرا ا  ب دف محاكمأع 
  مقالاتع ف  القوايا المأ م ب ا بالفساد.

 اهو قول ا ضنع لن  أيل  عن  نقلم القنا  ف  تقرير عل  موق  ا نقال عن مصادر مقربة عن نأن
الحصانة الأ  يمنح ا القانون لع ف  مواج ة محا ال  محاكمأع. مبينة  أن نأن اهو س  أمد من خالل 

 لصانأع عل  توج ع ات اما  لج ا  ضنفاك القانون أن ا تأصرف لده بسو  ن ة.
ال أنع يمثن تمد دها  من المقرر أن ت قد جلسة اسأما  لنأن اهو ف  ي ر  وليو/ تموز المقبر، ض

 لأ  ي ر سبأمبر/ أ لول المقبر.
 قالم المصادر المقربة منع ضنع لن تأم محاكمأع،  سيأيم اإلجرا ا  الالزمة لملا من أجر 

 نفم المصادر أن يثون نأن اهو  نو  ضقرار أ  قانون يمنل الأحقيت  الحصول عل  لقع بالحصانة.
 مل رئ ا الوزرا .

 13/4/2019القدس، القدس، 
 

 عسكرة األكاديميا: الجامعة العبرية ثكنة عسكرية .38
فاز  الجام ة ال برية ف  القد  بمناقصة السأوافة مشر   "لفأسلو " للأميز األكاديم  ف  
الج ش اإلسرائيل ، بحسب ما أعلنم  زار  األمن اإلسرائيل ة، األلد، يسأوجب اسأقدام ما يش ع ثكنة 

 الحرم الجام  ، بداية من السنة األكاديم ة المقبلة.عسثرية صيير  ل    ة ضل  داخر 
من الرقابة األمن ة عل  الحرم  ا   ايأرر الج ش ف  المناقصة الأ  فاز  في ا الجام ة ال برية، مزيد

الجام ة، باإللافة ضل  ضلزام الجنود بالأواجد بالحرم الجام   بزي م ال سثر   أسلحأ م، ما  أسبب 
  فت مأنل ا  عسثرية. ا  أكاديم  ا  ألكاديم ،  خلت تمييز بمصادر   الحة للحيز ا

 مشر   "لفأسلو " هو برنامن للأميز األكاديم  الأابل للج ش اإلسرائيل  إلعداد ل ار لألج ز  
االسأي ارات ة، ليث ييول كر مجند لد ر  تدريب ة مدت ا ثال  سنوا ، تشمر الدراسا  الجامع ة، 

سأي ارا  ال سثرية،  الأدريب عل  ال  اد  باإللافة ضل  اجأ از فوال  عن تدري ا  ف   لد  اال
،  تجر  ف  جل ا ف   ر ف ا  ي ر  36د ر  ضعداد ال  اد   الو ار،  عمل ة تأهير اليريجين تسأيرق 

 ثكنة ميلقة داخر الحيز الميص  للمشر   ف  الجام ة ال برية.
ج ز  األكاديم ة ف  ضسرائير  الج ش ل ا  أيار تقرير لصح فة "هآرتا" ضل  أن الأ ا ن بين األ

باألمر الجد د، ليث تقدم المسسسا  األكاديم ة ال د د من اليدما  للج ش، بما ف  كلا تأهير 
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الجنود  منح م فرصة الحصول عل  لقب م األكاديم  األ ل أ  ال،ان  لمن فأر  خدمأ م اإللزام ة 
  ن مل الج ش.باإللافة ضل  ت  م سلسلة  ويلة من أعمال الأ ا

عاما،  أن ال ام المال  كان المشر   من  14 لفأم الصح فة ضل  أن مشر   "لفأسلو " قائم منم 
نصيب جام ة ل فا الأ  فاز  بمناقصة الج ش، غير أن المناقصة الجد د  الأو  عل  ضجرا ا  

سد  ضل  مصادر  الحّيز بين األ سار األكاديم ة ف  ضسرائيل  عل  اعأ ار أن ا ت ا   اس  ا  القم انأقاد
 األكاديم ، أ  جز  أساس  منع،   ل ع تحم الس نر  ال سثرية المنلقة.

 يملم ير ر الج ش اإلسرائيل  ف  المناقصة الأ  فاز  ب ا الجام ة ال برية، أن يثون سثن 
 الجنود المشاركين ف  مشر   "لفأسلو "  مثاتب القاد  ال سثريين المسس لين عن المشر  ، داخر

الحرم األكاديم  عل  أن يمنل الدخول ضل ع ضال بواسنة الأحقت من بصمة اإلص ل، باإللافة ضل  
لر ر  لصول مو ف  الجام ة الم ن س  ملون ف  الجز  الميص  للمشر   عل  مصادقة مس قة 
من الج ش.  ايأرر الج ش أن  أنقر الجنود المشاركين ف  المشر   داخر الحرم الجام   بالز  

 سثر   األسلحة.ال 
 تأ ح بنود المناقصة للج ش اإلسرائيل ، ضقامة مركز مراق ة للج ش يشمر مركز اتصال داخر الحرم 
األكاديم  باإللافة ضل  فصر الجنود المكور عن اإلنا  بواسنة جدار، باإللافة ضل  ت،بيم بوابة 

،  تسي ن جم ل نوافم فوالكية مز د  بآل ة فأح عبر الأ رف عل  هوية الشي  بواسنة بصماتع
 النوابت األرل ة.

 
 مخطط للثكنة العسكرية في الجامعة العبرية

 ايأرر الج ش عل  الجام ة ت،بيم كاميرا  مراق ة ضلاف ة لأين  كر أرجا  الموقل الميص  
لل،كنة ال سثرية داخر الحرم الجام ة باإللافة ضل  جم ل مداخل ا، باإللافة ضل  تسل م الجام ة 

 انا  تفصيل ة عن كر مو في ا الم ن ي ملون ف  مجال األمن  الحراسة ف  الجام ة الئحة ب
 باإللافة ضل  ب انا  تي  عّمال الص انة.

 ف  هما الس اق، نشر  مجموعة "أكاديم ا من أجر المسا ا "، الأ  أقام ا أكاديميون ضسرائيليون 
ن تند د يد د الل جة بقرار الجام ة، جا  لد عسثر  المجال األكاديم  ف  ضسرائير، ب ا ا   تنشط أيو

عل  ضنشا  ما يش ع ثكنة عسثرية ف  لرم الجام ة، تلدار كأن ا ‘ لفأسلو ‘ف ع: " ننو  مشر   
قاعد  عسثرية ميلقة  مسلحة، ي  م في ا الجنود  قادت م ال سثريون،  تكون ير ر لراسأ ا  الرقابة 

 علي ا كألا الم مول ب ا ف  الج ش.
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لب ان "يجر  الحد ث هنا لول مصادر  الحّيز األكاديم ، أ  جز  أساس  منع،   ل ع تحم  تابل ا
مل م اد  ضدار  الحيز  ا  جوهري ا  الس نر  ال سثرية المنلقة، الأ  تأناقض م ادئ ا الأراتب ة تناقو

هما األكاديم .  س شمر هما، عل  سبير الم،ال، فرش الرقابة ال سثرية عل  جم ل الوافد ن ضل  
 فت المأنل ا   ا  أكاديم  ا  الحيز ألغراش يأ ".  ألاف أن "م،ر همه الرقابة تيلت، بالمسكد، تمييز 

ال سثرية.  يسأن ل الج ش،  فت ف منا، منل دخول عمال بحسب انأمائ م اإلثن ، أ  بحسب م ا ير 
، ا  المنشأ  عسثري أمن ة.  أد ا  الرقابة، بما ف  كلا الأصوير  الأسل ح، الالزمة لحراسة  تأمين

م  ث قلت يد د ف  كر ما  أصر بومان خصوص ة الوافد ن ضل  الحرم الجام  ،  ا  تشثر ه  أيو
 الم ن س جر  جمل تفاصير عن م، أ  سأقوم الجام ة بأحوير م،ر همه الأفاصير عن م ضل  

 السلنا  ال سثرية".
غير مقبولة ف  المسسسا  األكاديم ة   اعأبر  مجموعة "أكاديم ا من أجر المسا ا " أن كلا "م ا ير

الحّر ،  تول تقييدا  يد د  عل  قدر  الجام ة عل  المحافية عل  لرم جام   لّر  مفأوط. 
فالجام ة ل سم قاعد  عسثرية، داخل ة عسثرية، أ  منشأ  تدري ا  عسثرية،  برغم رغ ة الجام ة 

كاديم ة، فإن همه الرغ ة ال يمثن تح  ق ا ف  الدراسة األ ا  ف  انيرار جنود بالبز  ال سثرية أيو
 بواسنة تييير النيام الداخل  في ا  تحويلع من نيام لّر ضل  نيام عسثر  صارم".
 15/4/2019، 48عرب 

 
 بجروح أصيب بها في الثالث من الشهر الجاري شرق رفح استشهاد طفل متأثراً  .39

عاما ( من مد نة رفح 16يلم ضيأيو  )اسأش د، مسا   وم األلد، النفر ضسحت عبد الم ن  سو : غز 
جنوب قنا  غز ، مأأثرا  بجر ط أصيب ب ا جرا  ض الق جنود االلأالل اإلسرائيل  النار عل ع ف  

 أفاد مراسلنا، نقال  عن  ال،الث من الش ر الجار ، عل  مقربة من الس اج الحد د  يرق المد نة.
 م باسأش اد ابن م ضسحت مأأثرا بإصابأع.عائلة الش يد النفر، بأنع تم ضبالغ م مسا  اليو 

 14/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 األسرى يواصلون إضرابهم لليوم السابع على التوالي .40
 واصر األسر  ف  سجون االلأالل اإلسرائيل ، ضلراب م المفأوط عن الن ام لليوم  الداخر المحأر:

 " السأ اد  لقوق م الأ  سلبأ ا ضدار  سجون االلأالل.2ة "الكرامة السابل عل  الأوال  لمن م رك
 انوم عدد من األسر  ف  سجن "ريمون"، ضل  م ركة الحرية  الكرامة الأ  ييول ا األسر  لليوم 

 الساد  عل  الأوال  نصر  إلخوان م الموربين عن الن ام.
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ر  الموربين،  المأم،لة ف : عمل ا   تواصر ضدار  سجون االلأالل ضجرا ات ا القمع ة بحت األس
النقر من  إل  السجون األخر ، باإللافة ضل  االقأحاما   عمل ا  الأفأ ش المسأمر  لألقسام، عدا 

 عن ضجرا ات ا الأ  يرعم ب ا منم لحية ضعالن م لإللراب، كمصادر  مقأن ات م  عزل م.
ن سان/ أبرير، هو  وم  23لد الموافت  دعم اللجنة الو ن ة إلسناد األسر ، ضل  أن ج ر  وم األ

   را  مسيرا  ضل  نناق االلأكاع. 11:00غوب ف  كر المحافيا ، ليث تننلت الساعة 
 14/4/2019، فلسطين أون الين

 
 شخص 500منزاًل في القدس تأوي  60تقرر هدم  "إسرائيل" .41

اسأئنافا  قدمأع عوائر  : رفوم المحثمة المحل ة اإلسرائيل ة ف  القد ،"القد  ال رب " -القد 
،  يقنن "غابة السالم"فلسنين ة تقنن ف  القد  لمنل هدم منازل ا المبن ة بشثر جزئ  عل  أرش 

 مقدس . 500في ا نحو 
 بحسب صح فة هآرتا، فإن المحثمة سمحم لبلدية القد  المحألة، ب دم تلا المنازل الأ  يقنن ا 

االسأ نان ة  "ضل اد"عل  تلا األرش الأ  تس   جمع ة  ا  مئا  الفلسنينيين، بحجة أن ا مبن ة جزئ 
بأوافت مل بلدية القد  الأاب ة للس نر   "غابة السالم"لبنا  مشاريل س ال ة في ا لمن تنوير 

 500مبن  يع ش في ا أك،ر من  60 بحسب الصح فة، فإنع  وجد ف  تلا المننقة  اإلسرائيل ة.
 ور، ليث بنيم تلا المنازل د ن تصاريح بنا ، بسبب  يقل الح  بين سلوان  أبو  فلسنين .

 ص وبة الحصول علي ا. ليث أجبر السثان عل  البنا  د ن الحصول عل  الأصاريح الالزمة.
رفوم خنة من قبر بلدية القد  لبنا  المننقة من جد د  2008 أيار  الصح فة ضل  أنع ف  عام 

 ب دف ضن ا  قو ة البنا  غير القانون .
 14/4/2019، العربي، لندنالقدس 

 
 بالطرق االلتفافية والفصل العنصري  األرضقدر من  أكبر": االحتالل يستولي على منظمة التحرير" .42

 مقا مة االسأ نان الأابل لمنيمة الأحرير، ضن  األرشقال المثأب الو ن  للدفا  عن : نابلا
اف ة جد د  السأيدام تبن  نياما للفصر عنصر   تسأأني من جد د يت  رق الأف ضسرائير

 المسأو نين.
األرش الفلسنين ة المحألة ب د ان لزيران  أن، اليوم السبم، األسبوع  اكد المثأب ف  تقريره 

هدف ا االسأيال   اإلسرائيل ، تش د لملة تن ير عرق  مأواصلة تقوم ب ا لثومة االلأالل 1967
مثن من الفلسنينيين من ا، كما تش د عدد م أكبرالفلسنين ة،   رد  األرشعل  أكبر مسالة من 
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بالأدرين  األرش بشثر جل    الح بنا  نيام فصر عنصر  بدأ  لثومة االلأالل بأنب قع عل  
 سنوا .عل  مد  

"، الم  يفصر 4370انع  مسخرا  ب د افأأاط يار  " االبرت ا د " ف  القد ، يار  " ضل الأقرير   أيار
السائقين من المسأو نين اإلسرائيليين  يربط مسأو نة "ج فل بن امين" بين السائقين الفلسنينيين  بين 
القد "، قرر  سلنا  االلأالل االسأيال   –" أ  يار  "تر أبيب 1)مسأو نة "آدم"( بشار  رقم "
قر  جنوب مد نة نابلا لشت  ريت الأفاف  ميص   7 أرال عل  مئا  الد نما  من 

 لواره. للمسأو نين يجنب م المر ر من بلد 
س ل قر   أرال د نما  من  406قرارا باسأمالع نحو  أصدر سلنا  االلأالل،  أن ضل  لفم 

جنوب نابلا؛ ب دف يت يار   بورين،  لوار ،  بيأا،  عورتا،  يأما،  السا ية،  ياسوف، ه :
 الأفاف  يسلكع المسأو نين عولا عن يار  لوار ،  تم توق ل القرار من قبر ما يسم  " رئ ا

/ 19/2المدن ة "، تحم عنوان قرار بشأن اسأمالع  لت الأصرف ) يار  الأفاف  لوار  ( رقم  اإلدار 
 .هررر "

فان الشار  سيبدأ من زعأره  يسير بالقرب من لس ة بيأا  يقنل مننقة  اإلسرائيل  بحسب المينط 
 هما  اه باتجاه لواره، بئر الم أمام يسير بجانب منأزه لونا بارع  يقنل الجبر الم  يقل  النجمة
 المننقة.يشمر بنا  جسور م لقة  عد  د ارا  ف   الشار 

د نم من أرال  مي م ال ر ب  بلدت   401كما أصدر  سلنا  االلأالل أمرا  عسثريا  بمصادر  
بيم أمر  للحول لشت  ريت اسأ نان  جد د يمأد من " عصيون "يمال مد نة اليلير لأ  للحول 

د نما تحد دا ف  منا ت جبر القرن،  بيم  1,273،  هما الشار  سليأ م أك،ر من ب(ال ر   )الأفاف 
زعأة،  جبر أبو سود ،  ال قاب،  فريديا،   اد الش خ،   اد ال ر ب،  رأ  القال ،  خربة ام 

 الدرج،    ر اليوم.
 13/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 وقف "الوسائل الخشنة" من رغمبالت عنيفة وجرأة غير مسبوقة مسيرات العودة.. مواجها .43

رغم مر ر نحو أسبوعين عل  آخر تفاهما  بين لركة لما   إسرائير بوسا ة  محمد الجمر:
مصرية  أمم ة  قنرية،  اإلعالن عن  قي م يم "الوسائر اليشنة"، الأاب ة لمسيرا  ال ود ، 

من كر أسبو ، ضال أن المواج ا  مل االلأالل ف    اقأصار الأياهرا  عل  مسا   وم الجم ة
منا ت الأما  اليما يرق القنا  خالفم الأوق ا ،  اتسمم بال ني،  بجرأ  كبير  من 

 المأياهرين.
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فقد سجلم مسا  أما، عشرا  المحا ال  من قبر مأياهرين غالبين لق   تيريب الس اج 
قل القناصة،  ريق ا بالحجار ،  إعاد  قنابر غاز الفاصر، بالأزامن مل جرأ  كبير  ف  الوصول لموا

 مسيلة للدمو  عل  قوا  االلأالل مر  أخر .
 ي د  مننقأا غز  "موقل ملكة"  يرق مي م البرين أعني  أ سل المواج ا ، فقد تجاهر مئا  

ما  المأياهرين ف  كال الموق ين ت ل ما  الج ا  الم ن ة،  اجأاز ا "يار  جثر"، الفاصر بين مي 
ال ود   نقار الأما  الم اير  مل االلأالل،  اقأربوا من خط الأحد د،  خالوا مواج ا  مل جنود 

 االلأالل.
 قال مأياهر ن لر"األيام"، ضنع  رغم تجميد ضي ال اإل ارا  المنا  ة،   قي ضلقا  المفرق ا  تجاه 

عال من ال ني  الجرأ ،  قوا  االلأالل، ضال أن الأياهرا  لافيم ف  آخر جم أين عل  مسأو  
ج لم جنود االلأالل خاصة القناصة يفر ن أك،ر من مر  من مواق  م، ب د اقأراب المأياهرين من ا 

 بصور  كبير .
 15/4/2019، األيام، رام هللا

 
 بالضفة  13االحتالل يعتقل  .44

م قد نشرت ا فلسنين ا  ف  الوفة اليرب ة،  سحبم الأ زيزا  الأ  كان 13اعأقلم قوا  االلأالل 
 اقأحمم قوا  االلأالل منزل محافب القد  ال رب ة عدنان غيث ف  سلوان  عل  الحد د مل غز .

، مجددا  سثن  ل ة جام ة بير زيم،  نفم  لملة "اإلسرائيل " اقأحمم قوا  االلأالل   اعأقلأع.
  ا .فلسنين 13دهم  اعأقال ف  منا ت ميألفة من الوفة اليرب ة تم خالل ا اعأقال 

 أصيب عشرا  النل ة الفلسنينيين بحاال  اخأناق، جرا  اسأنشاق م الياز المسير للدمو  الم  
 أ لقأع قوا  االلأالل بيزار  صوب مدرسة عوريف ال،انوية جنوب  نابلا.

 اعأد  جنود االلأالل عل  فأ  فلسنين  بالورب المبرط ف  اليلير؛ ليث انأشر الجنود ف  البلد  
 القديمة.

 اصلم قوا  االلأالل أما األلد، لليوم الأاسل عشر عل  الأوال  ضغالق المدخر الرئ س  لبلد    
عز ن يرق  قلقيل ة بالمثع ا  األسمنأ ة،  تمنل الفلسنينيين من الدخول ضل  البلد  أ  الير ج من ا، 

 ما يونرهم لسلا  رق الأفاف ة للوصول ضل  المحافيا  األخر . 
مسأو نة  أس ار، منول زياد يحاد  ف  مننقة  اد  الصرار يمال يرق    باغم مسأو نون من

 ال ائلة بالحجار  بقصد قأل م.   أمنر ابلد  عوريف جنوب  نابلا، ب د أن تسللوا من  ريت الواد 
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 تدا لم مواقل ضخ ارية  صفحا  عل  مواقل الأواصر االجأماع ، فيد و يي ر اسأ داف 
 اخل ا امرأ   ثالثة أ فال، ف  قرية عوريف جنوب  نابلا،  وم السبم.المسأو نين لمرك ة كانم بد

 ف  قنا  غز ، أصيب ص اد فلسنين  برصاص بحرية االلأالل ق الة بحر مننقة السودان ة 
 يمال  القنا ،  نقر الجريح ضل  مسأشف  الشفا  غرب  مد نة غز .

الأ  قام بحشدها مسخرا  عل  لد د   قرر ج ش االلأالل، ص اط أما األلد، سحب قواتع ال سثرية
 قنا  غز .

 14/4/2019، الخليج، الشارقة
 

 انطالق فعاليات مؤتمر فلسطينيي تركيا الثاني في إسطنبول .45
اننلقم ف ال ا  مستمر فلسنيني  ترك ا ال،ان ، اليوم األلد، ف  ضسننبول، تحم ي ار : ضسننبول

 ن ." لدتنا  ريت عودتنا"، بحوور رسم  ترك   فلسني
فلسنين  من ميألي الجيراف ا الأرك ة، باإللافة ضل   300 يارع ف  ف ال ا  المستمر أك،ر من 

 المسسسا  الفلسنين ة المنووية لمن المستمر.
 دعا رئ ا مستمر فلسنيني  ترك ا محمد مشينش، ضل   لد  الصي الفلسنين  ف  مواج ة المرللة 

 الينير  الأ  تمر ب ا القو ة الفلسنين ة.
 أ لح مشينش أن القو ة تواجع "صفقة القرن"، لصار  الم عل  قنا  غز ، االسأ نان 

، 1948"الص يون " ف  الوفة اليرب ة، قانون   ودية الد لة لد فلسنيني  األرال  المحألة عام 
  م انا  الالجئ الفلسنين  ف  د ل الشأا .

لل مر  ا  ال مر الفلسنين  الولد  ،  عنوان  أيار ضل  أن مستمر فلسنيني  ترك ا ي د تجربة فريد  ف 
 ضل  االسأفاد  من تجربة المستمر. ا  الجامل، دا. 

 14/4/2019، فلسطين أون الين
 

 إصابة صياد برصاص االحتالل في بحر بيت الهيا .46
عاما ( من بلد  ج ال ا، بجر ط مأوسنة  23أصيب الص اد  وسي أبو  رد  ) خلير الش خ: -غز  

 يران بحرية االلأالل أثنا  مزا لة عملع، ف  بحر بيم اله ا، أما.جرا  ت رلع لن
 نلقر الص اد الجريح ضل  المسأشف  لألق  ال الج، ليث أفاد  المصادر النب ة أنع ت رش ل د  

 أعير  م دن ة ميلفة بالمنار ف  الرق ة  الي ر،   صفم لالأع بأن ا مأوسنة، ب د تلق  ال الج..
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   أواجد لمن مسالة بحرية مسمولة عندما فأحم بحرية االلأالل نيران  كان الص اد أبو  رد
 أسلحأ ا باتجاهع  نحو مراكب  قوارب ص اد ن آخرين، أما.

 قال ي ود . ان لر"األيام"، أن بحرية االلأالل اللقم قارب الص اد الجريح  اسأ دفأع بشثر م اير 
 المنا  ة.باألعير  

ف  تصريحا  صحاف ة، أن الص اد أبو  رد  كان يمار  عملع  قال نزار . اش نقيب الص اد ن 
بشثر م أاد، عندما اللقأع ز ارق االلأالل  أجبرتع عل  الأوقي،  من ثم أصابأع ف  الرق ة، ما 

 قالم نقابة الص اد ن ف  محافية يمال غز  عل  موق  ا اإللكأر ن ،  اسأدع  نقلع ضل  المسأشف .
جسد الص اد أبور  رد   اخأرقم قاربع  ألدثم بع ثقوب كما أعنبم أن األعير  المنا  ة أصابم 

  اصلم بحرية االلأالل اعأدا ات ا عل  الص اد ن الفلسنينيين  ماللقأ ا لقوارب م، أما،  محركع.
 د ن أن  بل  عن ضصابا .

 15/4/2019، األيام، رام هللا

 

 دافي صي يحصد لقب بطولة الشتات للكرة الطائرة "القدس "نادي .47
بنولة الشأا  للكر  "عل  مالعب السأريم بول ال  اعة/صيدا  2019-4-14اسأكملم  وم األلد 

، برعاية رجر األعمال الفلسنين  "االتحاد الفلسنين  للكر  النائر  ف  الشأا "الأ  ي  م ا  "النائر 
ل  اللقب ،  تنافا ع"كأ  الش يد عمر ابو ليل … ي لة اإلننالقة"، ب نوان "ف ثأور سماعنع"

األندية األرب ة المأوجة ب نولة المنا ت  ه  القد  صيدا )الجنوب(، الفلوجا )ال قا (، ال الل 
 .-مم،لين كامر المي ما  الفلسنين ة ف  لبنان-)الشمال(، الكرم )بير  ( 

 أيوار. 2/3بنأ جة  "القد "انأ م بفوز ، الم ارا  الن ائ ة جم م بين القد  صيدا  الفلوجة
السيد أكرم  "االتحاد الفلسنين  للكر  النائر  ف  الشأا " ال ا  ال نولة كر من: رئ ا لور ف

اتحاد الدراجا  ال وائ ة  النارية ف  "هندا    األعوا   ال  ال مر ، ماهرعمر  جمال النور،رئ ا 
تحاد اال"السيد خلير ال ل ، نائب رئ ا  "المسسسة الفلسنين ة للش اب  الريالة" مد ر  "الشأا 

االسأاك كامر دغ م  لشد جماهير  كبير من ميألي المي ما  الفلسنين ة تابل  "الد ل  الفلسنين 
 ال نولة لأ  الن اية .

 14/4/2019 المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة،موقع 
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 م العربيةالدولتين والقرارات الدولية ومبادرة السال التمسك بحل  تؤكد  يونانية -قبرصية  -قمة أردنية  .48
اليونان ة الأ  ان قد  ف  عمان  -القبرص ة  -أكد  القمة األردن ة : محمد خير الر ايد  - عمان

اإلسرائيل   أم الأوصر ضل ع عبر  -أما )األلد(، دعم لر يامر  عادل  دائم للصرا  الفلسنين  
لمأحد  كا  الصلة المفا لا   عل  أسا  لر الد لأين،   فقا  للقانون الد ل   قرارا  األمم ا

 ونيو )لزيران( عام  4 م ادر  السالم ال رب ة،  يومن ضقامة الد لة الفلسنين ة المسأقلة عل  خنور 
  عاصمأ ا القد  الشرق ة، تع ش جن ا  ضل  جنب مل ضسرائير. 1967

  يدد  القمة الأ  ان قد  تحم رعاية ال اهر األردن  الملا عبد هللا ال،ان   الرئ ا القبرص 
ن ثو  أناسأاس اد   رئ ا  زرا  اليونان ألكس ا تسيبرا ، عل  دعم ج ود الملا األردن  
الوص  عل  المقدسا  اإلسالم ة  المس ح ة ف  القد ، ف  لماية األماكن المقدسة ف  المد نة 

  الحفاظ عل  الولل القانون   الأاريي  القائم ف  القد .
  تأس ا أمانة عامة ثالث ة مشأركة مقرها قبرص، للأنسيت  انب،ت عن القمة ال،الث ة الأوافت عل

 الدائم بين الد ل ال،ال  ف  القوايا المشأركة الس اس ة  االقأصادية.
 يدد ال اهر األردن  الملا عبد هللا ال،ان ، من جان ع، عل  د ر قبرص  اليونان ف  مواج ة 

ما  ف  لر الد لأين  ال مل ة السلم ة الأ  نأنلل ضل  ك ف ة المو  قد"الأحديا  ف  المننقة،  قال: 
 ." أنلب ا كلا، ضلافة ضل  النير ضل  الأحديا  ف  سوريا،  ال راق؛ ضك تجم نا رؤ  مشأركة

أ د أن أعيد الأأكيد عل  ال القة القوية  االلأزام الكبير من قبرص  اليونان بدعمنا ف  لماية " تابل: 
قد .  هما أمر عزيز عل  قلوبنا جم  ا ،  أثمن لثمة د لأ ثما المقدسا  اإلسالم ة  المس ح ة ف  ال

 ." الد ر الم م للكن سة اليونان ة األرثوككس ة ف  القد   الوفة اليرب ة،  ف  بلدنا أيوا  
من ج أع، جدد الرئ ا القبرص  ن ثو  أناسأاس اد  الأزام بالده من أجر ال مر عل  تحقيت 

 ."و  االزدهار ف  المننقةالسالم  االسأقرار  األمن  النم
 15/4/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيلـ"الراعي يرفض تحويل القدس عاصمة ل .49

نلأما السالم "أما:  "ألد الش انين"قال ال نريرع المار ن  بشار  الراع ، ف  قدا   بير  :
جر ،  األزما  الس اس ة لبلداننا المشرق ة الأ  ت ان  من الحر ب  االنقساما ،  النز ط  الأ جير  ال 

 ." الو قا  االقأصادية  المع ش ة
تحويل ا ضل    ن "، رافوا  "نلأما هما السالم لألرش المقدسة،  ال س ما مد نة القد " ألاف: 

للي ود،  انأزا  هوية القد  المنفأحة عل  الديانا  الأوليدية ال،ال ،  ج ل ا عاصمة إلسرائير 
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قبول ضليا  الحوور المس ح   تراثع األساس ،  د ره البنا  ثقاف ا   ال يمثن".  قال: "الي ودية
من أجر ضلالل ".  أكد أنع " اجأما. ا     ن ا ،  تجا ز ما للمسلمين من أماكن . اد   لوور  د ر

السالم ال يمثن القبول بحرمان الفلسنينيين من د لة خاصة ب م،  من عود  الالجئين ضل  أرالي م 
 ."األساس ة

 15/4/2019، شرق األوسط، لندنال
 

 محاوالت منع دخوله قرار قضائي ضد   من رغمبالوفد إسرائيلي يلغي زيارته للبحرين  .50
مشاركأع ف  مستمر أعمال  -يوم رجال أعمال  مسس لين-ألي   فد ضسرائيل  : الجزير  +  كاال 

ن المحامين ب دم بال حرين بسبب ميا ف أمن ة،  كلا ب دما رفوم محثمة بحرين ة  لب عدد م
 ضصدار تأييرا  دخول للوفد.

 قال رئ ا الش ثة ال الم ة لرياد  األعمال جوناثان أ رتمانز ف  ب ان "رغم أننا أبلينا الوفد 
اإلسرائيل  أنع س ثون محر ترليب، فإنع قرر هما الص اط عدم الحوور بسبب ميا ف أمن ة، 

 مشاركة".األخر  ال 180 ل دم الأسبب ف  أ  ضزعاج للد ل 
 كان من المقرر أن  رأ   زير االقأصاد اإلسرائيل  ض ل  كوهين  فدا رف  ا يوم أك،ر من ثالثين 
عووا،  أن  لق  ب و م كلما  أمام "المستمر ال الم  لرياد  األعمال" الم  يل قد بال حرين ما بين 

 من الش ر الجار . 18  15
ن ة لألمور المسأ جلة اليوم األلد دعو  أقام ا  جا  انسحاب الوفد بالرغم من رفض محثمة بحري

 عدد من المحامين األسبو  المال  ينالبون في ا الداخل ة ب دم ضصدار تأييرا  دخول للوفد.
 قال محام من م  م  الدعو  ضن المحثمة أبليأ م أن ا اتيم  القرار ألنع "ال مصلحة ييص ة 

 انأف  يرر المصلحة الواجب لقبول الدعو ".للمدعين ف  منل دخول الص ا نة للبالد،  عل ع 
 42 كان  فد ضسرائيل  مصير زار ال حرين ف   ونيو/لزيران المال  للمشاركة ف  ف ال ا  الد ر  

للجنة الأرا  ال الم  الأ  تنيم ا منيمة األمم المأحد  للأرب ة  ال لم  ال،قافة ) ونسثو(  ه  المر  
 ثر علن  اسأوافة  فد من ضسرائير.األ ل  الأ  ت لن في ا المنامة بش

 14/4/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 جريحًا جراء قصف إسرائيلي على مدينة مصياف السورية 17: السوري  المرصد .51
مص اف  ضصابة جرا  قصي  ائرا  ضسرائيل ة مد نة 17أفاد المرصد السور  اليوم السبم بوقو  

  ب ان صحاف : ضن هناع م لوما  مسكد  عن  قال المرصد، ف الواق ة ف  ريف لما  اليرب .
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خسائر بشرية ف  صفوف مسلحين ال ي لم ضكا كانوا ض رانيين أ  مسلحين موالين إل ران، جرا  القصي 
صواريخ مأوسنة المد  ف  قرية   مركز تنويرالم  اسأ دف مدرسة المحاس ة ف  مد نة مص اف 

ف مص اف،  الأاب ة للقوا  اإل ران ة  قوا  الش خ غو ان بري ف  قرية  م سثر النالئلالزا   
 النيام السور .

 كان مصدر عسثر  سور  أفاد بأصد   سائط الدفا  الجو  ف  الج ش السور  ل د ان جو  
 ضسرائيل  اسأ دف ألد المواقل ال سثرية باتجاه مد نة مص اف ف  ريف لما .

ع "لوال  الساعة ال،ان ة  النصي من فجر  نقلم  كالة األن ا  السورية " سانا" عن المصدر قولع ضن
اليوم أقدم النيران الحرب  لل د  اإلسرائيل  من فوق األجوا  اللبنان ة بأنفيم لربة جوية عل  ألد 

 لفم المصدر ضل  أنع "عل  الفور تصد   سائط دفاعنا  المواقل ال سثرية باتجاه مد نة مص اف".
 أ لح المصدر أن  بر الوصول ضل  أهداف ا".الجو  للصواريخ الم ادية  أسقنم ب و ا ق

 "االعأدا  اإلسرائيل  أسفر عن تدمير ب ض الم ان   إصابة ثالثة مقاتلين بجر ط".
 13/4/2019، األيام، رام هللا

 
  "األونروا"السعودية ثالث أكبر مانح لـكرينبول:  .52

ية مم،لة ف  الصند ق بدأ   كالة )األ نر ا(  بدعم سي  من المملكة ال رب ة الس ود: بير  
مدرسة  مركز صح  ف   268الس ود  للأنم ة، تنفيم مشر عا   اس ة النناق للص انة تشمر 
 سورية  األردن  غز   لبنان  الوفة اليرب ة، بما في ا القد  الشرق ة.

أن  ثمن المفوش ال ام لأل نر ا بيير كرينبول ف  ب ان للوكالة، هما الدعم من المملكة، مشيرا  ضل  
ضن المملكة ال رب ة الس ودية لال ا  ه  ثالث " قال:  ال د د من م ان  الوكالة بحاجة ضل  الص انة.
، مما يشثر ضيار  1994مليون د الر منم عام  800أكبر مانح لأل نر ا، ف   قد تبرعم بمبل  

 ." الحة عل  الدعم المقدم لالجئ  فلسنين  لكرامأ م  رفاه م
 13/4/2019، الحياة، لندن

 

 "صفقة القرن ـ"للضفة الغربية لن يضر ب "إسرائيل" بومبيو: ضم   .53
: قال  زير اليارج ة األمريث ، مايا بومبيو، الجم ة، ضنع ال  ر  ف  رغ ة رئ ا "القد  ال رب "

اليرب ة، أ  لرر بينة  عل  الوفةبن امين نأن اهو، بفرش الس اد  اإلسرائيل ة  اإلسرائيل الوزرا  
 ."صفقة القرن "م ف  الشرق األ سط الم ر فة بأسم ة ترامب للسال
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ت  د نأن اهو بوم الوفة "، ضن كان ي أقد أن CNN ردا عل  سسال أثنا  مقابلة تلفزيون ة مل قنا  
 ."ال اعأقد"يمثن أن  لحت لررا بالنرط األمريث ، رد بومبيو:  "اليرب ة

  سن رل ا للحر ت أبر تيييرا كبيرا عن الرؤية الأ أناعأقد ": "س  ان ان" ألاف بومبيو لقنا  
عاما، لم تحقت السالم بين  40النموكج المأ ل لياية ا ن. لقد كانم لد نا أفكار عد د   وال 

اإلسرائيليين  الفلسنينيين. فكرتنا ه  عرش رؤية تحو  أفكارا جد د ، تحا ل ضعاد  تأ ير  إعاد  
لكر من اإلسرائيليين  "ل ا  أفور"رامب تريد .  قال ضن ضدار  ت"تشثير مشثلة كانم مسأ ص ة

  الفلسنينيين.
 14/4/2019، لندن، القدس العربي

 
 "إسرائيل"من االستثمارات الصينية في  طلب من نتنياهو الحد  يترامب  .54

ترامب  لب من الرئ ا األمريث  قنا  ضسرائيل ة، مسا  األلد، أن كشفم  :س يد عمور   - القد 
 يل  بن امين نأن اهو، الش ر المال ، الحد من االسأ،مارا  الصين ة ف  بالده.رئ ا الوزرا  اإلسرائ

( اإلسرائيل ة الياصة، فإن منلب ترامب جا  خالل لقائع نأن اهو بوايننن ف  13 لسب القنا  )
 نقلم القنا  عن مسس لين ضسرائيليين  صفأ م بال ارزين  .2019آكار  الساد   ال شرين من مار /

( قول م ضن "ترامب أبل  نأن اهو بأن ال القا  بين الواليا  المأحد   إسرائير قد تأورر، )لم تسم م
 أيار  القنا  ضل  أن مسأشار األمن القوم  األمريث   بسبب عالقا  األخير  الأجارية مل الصين".

 مال .جون بولأون بحث القو ة مل نأن اهو أيوا خالل لقائ ما ف  أ ائر  نا ر/ كانون ال،ان  ال
 14/4/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 لم تتضمن حل الدولتين إذاعريضة أوروبية تدعو لرفض "صفقة القرن"  .55

رئ ا لثومة   زير خارج ة سابقون ف  أ ر با عل  عريوة رف وها لالتحاد  37 قل  :بأرا -عمان 
ما اصنلح عل   أ  األ سطللسالم ف  الشرق  األميرك ةرفض الينة  ضل األ ر ب ، دعوا في ا 

 تسميأع "صفقة القرن" اكا لم تأومن "لر الد لأين".
فقد دعا الموق ون عل   اإلسرائيل ة بحسب ال ريوة الأ  نشرت ا اليوم االثنين صح فة هآرتا 

الفلسنين ، قبير  –ضقرار تأ يده لحر الد لأين للصرا  اإلسرائيل   ضل  األ ر ب ال ريوة، االتحاد 
األميرك  د نالد ترمب، الم ر فة باسم "صفقة القرن"،   البم ال ريوة ب دم نشر خنة الرئ ا 

 تأ يد "صفقة القرن" ف  لال لم تحأرم هما المبدأ  القانون الد ل .
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 من الموق ين عل  ال ريوة رئ ا الحثومة الفرنس ة السابت جان مارع أر ،   زيرا اليارج ة 
سأر ،   زير اليارج ة األلمان  السابت زييمر غابريير،  البرينان ة السابقان ديفيد ميلي اند  جاع

  مفوش الس اسة اليارج ة األسبت لالتحاد األ ر ب  خافيير سوالنا.
 قالم ال ريوة أنع "لألسي الشد د، فإن اإلدار  األميرك ة الحال ة تيلم عن الس اسة األميرك ة 

اعأرفم لأ  ا ن بادعا ا  جانب  الد فقط السابقة  أب د  نفس ا عن القواعد القانون ة الد ل ة،   
ل ال القد   أ  ر  عدم اكأرا  مقلت ضزا  توسل المسأو نا  اإلسرائيل ة،  أ قفم دعم  كالة 

 األ نر ا الأاب ة لألمم المأحد   برامن أخر  تساعد الفلسنينيين".
 15/4/2019، الدستور، عم ان

 
 لسطينية"واشنطن بوست": "صفقة القرن" لن تشمل دولة ف .56

قال تقرير صحف  نلشر أما، األلد، ضن خنة الرئ ا األميرك ، د نالد ترامب، بشأن الصرا  
الفلسنين ، الم ر فة باسم "صفقة القرن"، لن تشمر ضقامة د لة فلسنين ة.  نقلم  –اإلسرائيل  

صح فة " ايننن بوسم" عن مصادر قالم ضن م ا ل وا عل  أجزا  من الينة، قول م ضن همه 
 الينة سأشمر " رقا عمل ة لأحسين ل ا  الفلسنينيين،  لكن ل ا د لة فلسنين ة كا  س اد  كاملة".

 أيار  الصح فة ضل  أن تفاصير همه الينة، الأ  صاغ ا جاريد كوينير، مسأشار  ص ر 
  ترامب، ما زالم سرية، لكن أقواال أدل  ب ا كوينير  مسس لون أميركيون آخر ن تلمح ضل  أن ا تلي

 مبدأ لر الد لأين كنقنة اننالق السأئناف المفا لا .
 15/4/2019، 48عرب 

 
 تضامن مع األسرى العلى  تؤكددول عدم االنحياز  .57

د لة  ت أبر أكبر تجمل س اس   120أصدر المثأب الأنس ق  لد ل لركة عدم االنح از،  الأ  توم 
ينيين الموربين عن الن ام، منال ا  د ل ، ب انا  أكد ف ع عل  توامن الحركة مل األسر  الفلسن

)ضسرائير(  ه  القو  القائمة بااللأالل، بالأرام لقوق األسر  اإلنسان ة  فقا  لما ن  عل ع القانون 
 الد ل   لقوق اإلنسان  القانون اإلنسان  الد ل .

 14/4/2019، فلسطين أون الين
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 استهداف مشروع المقاومة في قطاع غزة .58
 لحمحسن محمد صاد. 

ل ر يثر الأص يد القادم يأخم يثر افأ ال ألدا  باتجاه ضغالق الم ابر مر  أخر ، مل توج ع 
لربا  عسثرية ضسرائيل ة محدد  " نو. ة"،  ربما محا لة اغأ ال رموز للمقا مة، مل  قي لثومة 

 رام هللا أيثال الأموير المال  كافة، للوصول ضل  ان  ار اقأصاد  ف ل  ف  القنا .
  أن المسار ال اّم ألدا   سلوع عد د من الالعبين الك ار المسثرين ف  الشأن الفلسنين ،  أجع  بد

نحو مزيد من توييت اليناق عل  قو  المقا مة )خصوصا  لما ( بقصد تنوي  ا أ  ضزالأ ا عن 
 ال  اد  الف ل ة لقنا  غز .

ر ضسقار "لما " بنرق الويط "الناعمة" الميألفة ... د ن   يي ر أن همه القو  ما زالم تفوِّ
اسأ  اد الي ار ال سثر  كي ار لر ر ، بدأ  تزداد ليو ع ب د االنأيابا  اإلسرائيل ة، مل تزا د 
لالة ال أ  من ضسقار المقا مة بالوسائر األخر   هو ما يشير ضل ع الشرر المسبت الم   ل ع 

لحثومأع المقبلة  يقأو   لالنومام اهو  زير الحرب اإلسرائيل  السابت أف يد ر ليبرمان أمام نأن
 ضن ا  ال دنة مل لما   القوا  علي ا.

عاما  ف   جع الحصار اليانت، فإن هما الحصار زاد   12 عل  الرغم من أن القنا  صمد  وال 
( مل  صول ضغالق الم ابر ضل  مسأو  غير مسبوق،  إلافة 2017قسوتع قبر عامين )رب ل 

فرلأ ا ق اد  السلنة ف  رام هللا،  كملا مل الأسري ا  المرت نة بر"صفقة مجموعة ال قوبا  الأ  
 .2017القرن"،  عمر ترتي ا  خاصة بيز  لمن همه الصفقة، ف  النصي ال،ان  من 

 أّيا  تكن صحة ب ض الأسري ا  الأ  تحدثم عن توس ل القنا  عل  لساب مصر،  تو ين أعداد 
فإن َخّط المقا مة ف  القنا ، الم  ال  رفض فقط "صفقة كبير  من الجئ  القنا  ف  سينا ، 

القرن"،  إنما  رفض مسار الأسوية السلم ة بثاملع،  رَّ يشثِّر ع  ة كْأدا  ف   جع أ  ترتي ا  
 مرت نة ب مه الصفقة، أ  لأ  بأسوية سلم ة، توافت علي ا السلنة ف  رام هللا أ  الد ل ال رب ة.

، قامم قو  المقا مة  القو  الش ب ة 2018ا  غز  ف  أ ائر سنة  مل ايأداد اليناق عل  قن
الفلسنين ة بنشار ضبداع  هو "مسيرا  ال ود  الكبر "، الأ  عل  الرغم من أثمان ا المرتف ة، أد  
ضل  توج ع اليوب الش ب  لجماهير القنا  لّد االلأالل اإلسرائيل  )ال لّد المقا مة كما يينط 

ل  تفاعر عرب   إسالم   اسل،  هو ما أربا المحاِصرين  ج ر "الملن ِّ ين" محاصر  القنا (،  إ
 ف  موقي لرٍج أ  مأردد أمام جماهيرهم، فيّففوا اندفاعأ م.

كما أن النرف اإلسرائيل  الم   اجع مسيرا  قوية مأصاعد  خصوصا  ف  أي رها األ ل   خش  
، مال  لو مسقأا  ضل  فصر 1948المحألة الأماال  دخول الالجئين بأعداد كبير  ضل  فلسنين 
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الجانب اإلنسان  عن الس اس ، فوافت عل  ضجرا ا  لأيف ف ب ض قيود الحصار، ثم ضن النرف 
المصر  من ج أع فأح الم ابر باالتجاهين لحركة األفراد  ال وائل. أما النرف األمريث  فلم يجد 

  . رفا  موات ا  لنرط صفقأع، فأخم  سجل ا مر  تلو مر 
 عل  الرغم من أن مسيرا  ال ود  أس مم ف  تيف ف الحصار، فإن اسأ داف المقا مة  رَّ قائما . 
 يبد  أن هما االسأ داف بدأ يسأرجل قدرتع عل  الم ادر  ف  األي ر المال ة، غير أنع  رَّ ي الن 

 لثمة مل هما  م ادلة صع ة، ف   رِّ لالة "الأدافل" مل قو  المقا مة، الأ  كانم تأ امر بصبر
 المش د الم قَّد.

ف  الش رين الماليين رفل الجانب اإلسرائيل   تير  ت د داتع للمقا مة ف  القنا ،  أرسر ت زيزا  
عسثرية كبير  عل  لد ده،  تزا د  الأصريحا  الس اس ة  ال سثرية  األمن ة اإلسرائيل ة بور ر  

 محأَمال  َ ْفت ت بيرات م. اجأ اط القنا   إن ا  "لثم لما "، الم  لم ي لد
غير أن الأص يد اإلسرائيل   ّر محسوبا ،  س   لأجنب الدخول ف  الحرب، خصوصا  قبر 
االنأيابا  اإلسرائيل ة، باعأ ار كلا ميامر  غير مومونة النأائن. غير أن الحد ث عن هجوم 

د  بسبب ارتفا  تكال فع ال شرية عسثر  يامر عل  القنا   رَّ قائما ،  هو لد ث ما زال يشوبع الأردُّ
 المادية، كما أنع ال  وجد  رف عرب  مسأ ّد لأسلُّم قنا  غز  ب د الأاللع،  فت ما صرَّط بع 

 نأن اهو نفسع، ف  الوقم الم  ال توجد ف ع لد  النرف الص يون  الرغ ة ف  ال ود  إلدارتع.
ائ ا  ف  محا لة ضخوا  القنا  لسلنأ ا، ف  الوقم نفسع بملم ق اد  السلنة ف  رام هللا ج دا  اسأ،ن

 أس مم بشثر كبير ف  ال قوبا   ف  األزمة االقأصادية الأ  ي ان  من ا القنا . ثم قامم 
بينوا  تص يدية جد د  ف  الفأر  المال ة ب د أن لم  أحقت ل ا "الأمثين" بالشثر الم  تريده، 

أشري   الفلسنين ،  قامم بج ود كبير  ف  فقامم تحم غنا  المحثمة الدسأورية بحّر المجلا ال
محا لة ضثار  الفول  ف  القنا   تحريا النا  لّد ضدار  المقا مة للقنا  تحم ي ارا  منلب ة 
"بدنا نع ش".  س م لأشثير لثومة فلسنين ة برئاسة فأحا ية  عووية محصور  بفصائر منيمة 

 الأحرير.
أمرها ف  ضغالق ملي المصالحة  المهاب ضل  "كسر بم ن  أن ق اد  السلنة )ق اد  فأح( لسمم 

ال يم" مل لما ،  إخراج لما  من "الشر. ة" الفلسنين ة  إفقادها أ  غنا  س اس  ... بما يفأح 
 ضسقا ع لأ  بالوسائر اليشنة. المجال أمام مزيد من الويور عل  خط المقا مة  "يشرعن"

ي الفلسنين ،  إليجاد بيئا  مناس ة لينأع المسما  النرف األمريث  عاد لأف ير رؤيأع إلغالق المل
"صفقة القرن"، فأابل تص يد الحصار اليانت عل  قو  المقا مة،  عل  تجف ف مصادرها المال ة 
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كافة،  عل  م اق ة أ  ج ا  داعمة ل ا، كما تابل ليو ع عل  البالد ال رب ة  اإلسالم ة لأقبر 
 ين .بإمال اتع ف  ما  أ لت بالشأن الفلسن

الحثومة المصرية تدعم بالأأكيد تسلُّم لثومة رام هللا السلنة ف  القنا ،  ه  بشثر ما تدعم مسار 
الأسوية،  ل ا خصومأ ا مل "اإلسالم الس اس ".  مل كلا ف   ال ترغب ف  الوصول ضل  لال 

  سدِّ  ضل  تفجير األ لا  ف  القنا .
أ يد نشا  ا الأنب    مل الك ان الص يون ، من ج ة أخر  فإن ب ض الد ل ال رب ة أخم  تس

 اسأمر  ف  لملأ ا اإلعالم ة لّد خط المقا مة، خصوصا  ت ارا  "اإلسالم الس اس ".  تابل 
ب ض األنيمة نشا ع االسأي ار   األمن  لّد خّط المقا مة،  لّد من يقوم بأمويل ا أ  جمل 

عل  قنا  غز  إلسقار مقا مأع، خصوصا   الأبرعا  ل ا.  هثما تأجمل المسيرا  بأصاعد الويط
 ب د أن  نقشل غ ار االنأيابا  اإلسرائيل ة  تأشثر الحثومة الجد د .

 ل ر يثر الأص يد القادم يأخم يثر افأ ال ألدا  )أ  اسأيالل ألدا ( لل  ام بإجرا ا  باتجاه 
. ة"،  ربما محا لة ضغالق الم ابر مر  أخر ، مل توج ع لربا  عسثرية ضسرائيل ة محدد  " نو 

اغأ ال رموز ق ادية للمقا مة، مل  قي لثومة رام هللا أيثال الأموير المال  كافة للقنا ، للوصول 
 ضل  ان  ار اقأصاد  ف ل  ف  القنا .

 قد  أرافت م ع تف ير الأجاجا  ي ب ة داخل ة، ب دف ضج ار لما  عل  تسل م السلنة بشثر 
قدمم سلنة رام هللا لملا "لبوسا "   ن ا  تحم ي ار تحقيت  لد  كامر لحثومة رام هللا.  ربما 

أرال  السلنة،  الحثومة الوالد   السالط الوالد،  لأ  االدعا  بر"منل ضنفاك صفقة القرن"، بيّض 
النير ضن كانم لثومة رام هللا تنبت م ا ير أ سلو  الأسوية السلم ة  ايأرا ا  الأنسيت األمن  

 لقنا .اإلسرائيل  عل  ا
أما ضن لم  نفل هما الحصار  الأص يد، فمن المحأَمر أن  ولل خ ار الأدخر ال سثر  الواسل عل  

 النا لة، مصحوبا  بمحا ال  إللدا  فول   ان  ار ف  الولل الداخل  للقنا .
من ج ة أخر ، تدرع ميألي القو  المشاركة ف  الحصار مد  هشاية  ل  ا أيوا ، فالنرف 

 درع القو  ال سثرية للمقا مة  األثمان ال اهية الأ  سيدف  ا ف  أ  مواج ة عسثرية اإلسرائيل  
 قادمة، قد تأسبب ف  ضسقار لثومأع.

 ق اد  السلنة تدرع رفض الش ب الفلسنين  لل قوبا  الأ  تفرل ا،  رفوع نز  سالط المقا مة، 
سرائيل .  يدرع األمريثان كما  درع  أن ي ب ة المقا مة سأأزا د مل أ  مواج ة قادمة مل ال د  اإل

القاد  ال رب أن اسأيدام األساليب اليشنة إلسقار القنا  س قابلع اتسا  دائر  السيط الش ب  عل  
 ف  همه المرللة. "الل ب بالنار" األمريثان  عل  األنيمة نفس ا،  أن هما هو ميا ر ،  نو  من
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ا ا  المرت نة بأيف ف الحصار أ  "ال دنة"، ه    ق  أن تدرع لما   قو  المقا مة أن كر اإلجر 
ضجرا ا  تأّم ف  ض ار تكأ ث ،  أنع عندما تحين أ   ر ف مناس ة ألعدا  خّط المقا مة  خصومع، 

 فإن م لن  أردد ا ف  ضليا  كر المثاسب الأ  لققأ ا المقا مة.
ضل  مزيد من االلأصاق   بالأال ، ف ل  قو  المقا مة ف  غز   ه  تواجع ليو ا  هائلة أن تس  

بجماهير ي ب ا  أمأ ا،  توس ل دائر  الشراكة الو ن ة ف  ضدار  القنا   لمر همومع  مسس ل اتع، 
 مأاب ة االنفأاط عل  كر الم ادرا  الأ  من يأن ا عود  مسار المصالحة  إن ا  االنقسام،  تقوية 

قو ة،  أخيرا  ال  ام بحملة ضعالم ة الجب ة الداخل ة الفلسنين ة ف  مواج ة محا ال  تصف ة ال
  ت بوية  اس ة، لأحشيد القو  كافة  لدعم ا ف  مواج ة الحصار  ف  مواج ة محا ال  ضسقا  ا.

 12/4/2019، عربي تي آر تي
 

 إسرائيل لن تخوض حربًا ضد  "حماس" إلعادة عب اس إلى غز ة .59
 عدنان أبو عامر

لالت اما  بين "فأح"  "لما "، عقب تصريحا  غير مسبوقة عايم السالة الفلسنينّ ة أخيرا  ت ادال  
ن سان/ضبرير، أعلن  4أدل  ب ا رئ ا الحثومة اإلسرائيلّ ة بن امين نأن اهو لصح فة "ضسرائير اليوم" ف  

في ا رفوع ل ود  السلنة الفلسنينّ ة ضل  قنا  غّز ، ألّن ضسرائير مسأفيد  من االنقسام الفلسنينّ  
ة اليرب ة،  هو لن ي يد غّز  ضل  س نر  رئ ا السلنة الفلسنينّ ة محمود .ّ ا . بين غز   الوف

 ألاف نأن اهو: ضّن غّز   الوّفة باتأا ك انين منفصلين،  هما االنقسام بين ما ل ا أمرا سّيئا  
إلسرائير، لكن .ّ ا  جلب هما االنقسام بيديع، ألنع قّل  تحوير األموال ضل  غّز ، عل  أمر أن 

 ش ر األ لا  الداخل ة في ا،  هو يس   ضل  أّن نحأل ا،  أّنع بالدّم اإلسرائيلّ  س حصر علي ا.ي
فور صد ر تصريحا  بن امين نأن اهو، خرجم رد د الف ر الفلسنينّ ة المأ ا نة،  أّكد عوو اللجنة 

ار سلنة "لما " ن سان/ضبرير، أّن نأن اهو يس   ضل  اسأمر  7المركزّية لر"فأح" عّزام األلمد، ف  
  فصر غّز  عن الوّفة.

 6 قال عوو اللجنة الأنفيمّية لمنّيمة الأحرير ألمد مجدالن  ف  تصريح لموقل "دن ا الو ن"، بر
ن سان/ضبرير: ضّن عل  لما  أن ترّد عل  نأن اهو، بدل انأقال ا بالولل الفلسنينّ  من االنقسام ضل  

تن   االنقسام،  تنبت اتفاق المصالحة بين فأح  االنفصال،  إن الرد المنلوب من لما  أن
 .2017 لما  ف  تشرين األ ل/أكأوبر 

 أيار قال  قوا  فلسنين  مسأشار محمود .ّ ا  للشس ن الد نّ ة محمود ال ّ اش خالل تصريح 
ن سان/ضبرير، ضل  أّن تصريحا  نأن اهو تسّكد أّن  6صحف  نشرتع ي ثة راية اإلعالم ة الفلسنين ة بر
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ق اد  "لما "، الأ  تيأني غّز ، ت مر لصالحع، من خالل اسأمرارها ف  ضبقا  االنقسام،  عدم 
 عودت ا ضل  الميلة الفلسنين ة الجام ة،  سيرها ف  المسامر  الأ  تحدق بالقو ة الفلسنين ة.

ن ا   أعلن النا ت الرسمّ  باسم الرئاسة الفلسنينّ ة نبير أبو رد نة، بب ان صحف  لوكالة األ
ن سان/ضبرير، أّن تصريحا  نأن اهو تأنّلب من "لما " أن ت   ما  4الفلسنين ة الرسم ة " فا" ف  

ييّنط ل ا لأكون جز ا  من صفقة القرن، مل أن لما  دأبم عل  رفض الصفقة،  آخرها ما أعلنع 
 فقة القرن.أبرير أن لما  لن تسمح بأمرير ص 6النا ت باسم الحركة لازم قاسم بب ان صحف   وم 

ن سان/ضبرير لصح فة "الرسالة" أّن سلوع  7من ج أع، أّكد المأحّد  باسم "لما " فوز  برهوم ف  
.ّ ا   نسجم مل تصريحا  نأن اهو  ي ّزز فرص انفصال الوّفة  غّز   يمّ د لأنفيم صفقة القرن، 

  "لما " ه  ال   ة أمام ا.
 6بت لز. م "لما " ضسماعير هنّ ة، فأيار ف  أّما ألمد  وسي،  هو المسأشار الس اسّ  السا

ن سان/ضبرير لموقل "الّنجاط"، ضل  أّن "لما " تسّكد أّن ال د لة فلسنينّ ة ف  غّز ،  ال د لة من 
 د ن ا.

 قال رئ ا الأحرير السابت لصح فة "فلسنين" ف  غّز  مصنف  الصّواف لر"المونيأور": "ضّن السلنة 
عل    ر دّبابة ضسرائيلّ ة، لكّن تصريحا  نأن اهو موّج ة ضل  المجأمل  ال ت ارش ال ود  ضل  غّز 

الد لّ  بأّنع لن ي يد الأالل القنا ،  تأقا ل مل رغ ة السلنة السأالمع، لكّنع م نّ  باسأمرار 
 االنقسام  يل ب عل   تر الأناقوا  الفلسنينّ ة بين فأح  لما ".

سرائيلّ  ف  مار   أبرير عن انيرار السلنة  الد ل ال ربّ ة  كان الفأا  أن  زداد لد ث اإلعالم اإل
ن سان/ضبرير  4بج ود ضسرائير لإل الة بر"لما "، فف ما رفض نأن اهو منح غّز  للسلنة، أعلن ف  

مثان"، عدم اسأ داد ز. م عربّ  إلدار  غّز ، ضن اسأ اد  ضسرائير الس نر   -لر"هيئة البّث اإلسرائيل ّ 
 علي ا.
آكار/مار ، أّن الحّر ب يد  31الكاتب اإلسرائيلّ  ف  صح فة "مثور ريشون" يائير ييل ، بر ككر 

المد  ف  غّز   يأّم بانيرار ضسرائيل  د لّ  مل الد ل ال ربّ ة، الأ  تسأ ّد لحّر مشثلة غّز ، د ن أن 
 يسم  ألدا  من همه الد ل.

 زار  الشس ن االسأرات جّ ة اإلسرائيلّ ة الجنرال  أ لح الرئ ا السابت لشع ة األبحا  الفلسنينّ ة ف  
آكار/مار ، أّن ضسرائير قد تواجع مشثلة  31كوب  م يائير، ف  دراسة لم  د أبحا  األمن القومّ  بر

 ف  عدم  جود من يمأل الفراغ ف  غّز  ب د غ اب "لما "، سوا  السلنة أ  أّ  ج ة مريحة.
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بت الجنرال رام بن باراع ف  مقابلة مل صح فة "م اريف"  أيار مساعد رئ ا ج از الموساد السا
آكار/مار  ضل  أّنع ال بّد من اإل الة بر"لما " بأوليد القّوا  المصرّية  اإلسرائيلّ ة  السلنة  26بر

 الفلسنينّ ة  الس ودّية.
 قال عوو مثأب ال القا  الو نّ ة ف  "لما " محمود مردا   لر"المونيأور": "ضّن تصريحا  
نأن اهو تسّكد أّن س اسا  .ّ ا  خا ئة،  تسّكد أيوا  أّنع كاهب لفصر غّز  عن الوّفة.  إّن رؤية 
نأن اهو تأناغم مل توّجع ج شع ل دم تنفيم لرب  اس ة لّد لما ،  ال أ ّنع س جر  ت د ال  عل  

 دام القّو  لّد لما ".همه الس اسة، رغم أّن ا ال تلق  ضجماعا  لد  اإلسرائيلّيين، الم ن  سمنون باسأي
رّبما تكون "لما " منمئّنة ضل  عدم توّجع ضسرائير للقوا  علي ا، خصوصا  ضن كانم إلعاد  
السلنة ضل  غّز ، فإسرائير ال ت مر مقا ال  تحم ضمر  .ّ ا ،  ال توّح  بجنودها من أجلع، 

 آكار/مار . 30رخصوصا  أّن "لما "  إسرائير اّتفقأا عل  تفاهما  ضنسانّ ة ف  غّز  ب
بد ره، قال عوو اللجنة الأنفيمّية لمنّيمة الأحرير الفلسنينّ ة  اصر أبو  وسي لر"المونيأور": "ضّن 
تصريحا  نأن اهو تس   ضل  ترس خ االنقسام الفلسنينّ   االنأقال بع ضل  مرللة االنفصال،  ه  

مد.  مل اقأراب ضعالن صفقة تأزامن مل تفاهما  لما  مل ضسرائير، تم يدا  لج ل ا  ويلة األ
القرن، السلنة لم تنلب من ضسرائير يّن لرب عل  غّز ، فكالم نأن اهو توليل ،  لن تجرؤ د لة 

 عربّ ة عل  اسأالم غّز ،  تجا ز الشر.ّ ة الفلسنينّ ة".
، 2019أن ت ود ضل ع ف  عام  2005ل ا مأوّق ا  من ضسرائير، الأ  انسحبم من قنا  غّز  ف  عام 

ال سّ ما من د ن  جود خّنة عسثرّية  الحة كفيلة باإل الة بر"لما "  لمان األمن ف  غّز .  إن 
لم تأوافر همه اليّنة، فلن تيامر ضسرائير، ألّن ا ال ت أمد عل  ألد سواها لومان أمن ا، سوا  

 السلنة أم أّ  من الد ل ال ربّ ة.
ربّ ة  قائد المدفعّ ة السابت بقّوا  منّيمة الأحرير  قال اليبير ال سثرّ  الفلسنينّ  ف  الوّفة الي

الفلسنينّ ة اللوا   اصي عريقا  لر"المونيأور": "ضّن نأن اهو ل ا ف   ارد المهاب ضل  لرب لّد 
لما  بيّز ، خش ة  قو  خسائر بشرّية بجنوده، لكّنع قد  نّفم عملّ ة عسثرّية رد.ّ ة لّد لما  من 

ر م نّ ة بإبقا  لما  مس نر  ف  غّز ،  السلنة ف  الوّفة، فاالنقسام د ن اإل الة ب ا. ضسرائي
مصلحأ ا االسأرات جّ ة. تقارب لما   مصر قد ي يت تفكير ضسرائير بالقوا  عل  الحركة، فمصر 

 لن ترّلب بملا خش ة انأقال الفول  األمنّ ة من غّز  ضل  سينا ".
في ر لريصا  عل  بقا  "لما " مس نر  عل  ألرجم تصريحا  نأن اهو "لما "  "فأح" م ا ، 

غّز ،  صّور "فأح" كأّن ا ترجوه أن يشّن لربا  لّد غّز  لإل الة بر"لما ". كما زاد  تصريحا  
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نأن اهو من توّتر عالقة "لما "  "فأح"،  رف م مسأو  الشثوع بين ما،  ات ام ضلداهما لألخر  
  خ االنقسام الفلسنينّ .بأّن ا جز  من الميّننا  اإلسرائيلّ ة لأرس

 14/4/2019المونيتور، 
 

 مشروع وطني فلسطيني جديد أو نكبة جديدة .60
 سمير الزبن

الأناقض الكبير الم  عايأع  تع شع الأجربة الفلسنين ة الم اصر  هو الأناقض بين األسا  المثون 
 من  م من ال ود   للصرا  الم  أسفر عن عمل ة االقأال   النرد الجماع  للفلسنينيين من   ن م،

ضل  منازل م،  بنا  ضسرائير عل  أنقاش   ن م،  بين محا لة بنا  الحر بين النرفين )ضسرائير 
 نأائجع،  ل ا عل   1967 الفلسنينيين( عل  عوارش الصرا ، أ  عل  م ن ا  الأالل عام 

ن للصرا ، فال ه  األسا  المثو  1948مثونع األساس . بم ن  آخر، ضكا كانم نأ جة الصرا  ف  
  لدها.  1967يمثن للع عل  أسا  نأائن لرب 

ال يفسر هما الأناقض أزمة عدم الوصول ضل  لر للقو ة الفلسنين ة فحسب، بر  يفسر المأزق 
الفلسنين  الأاريي  الم  دخلأع الأجربة الفلسنين ة مل دخول ا المفا لا  الس اس ة مل ضسرائير 

لد  رّدا عل  . 1967عل  أسا  نأائن لرب عام  كما يمثن القول ضّن الو ن ة الفلسنين ة الحد ،ة  ل
،  بالأال ، أص حم النك ة جز ا  مثّونا  من 1948محا لة اإلليا  الأ  ت ّرش ل ا الفلسنينيون ب د 

ال وية الو ن ة الفلسنين ة الأ  ساهم الشأا  الفلسنين  ف  بنائ ا، عل  الرغم من امأداد هما 
زمانا ،  هو ما يّثر خصوص ة همه ال وية،  تكوين ا المركب، بوصف ا ردا  عل  لالة الشأا  مثانا    

الشأا   االقأال .  بحثم افأقاد الفلسنينيين   ن م، تنابت الو ن مل منيمة الأحرير بوصف ا 
، لأ  لو كانم س نر  الفصائر 1967الو ن الم نو  ل م، فأشثيل ا ي ود تاريي ا  ضل  ما قبر لرب 

لحة علي ا ب د هما الأاريخ، لكن أغلب ة همه الأكوينا  كانم موجود  قبر تلا الحرب،  كانم المس
 تس   ضل  الرد عل  النك ة الأ  أليم الو ن الفلسنين .

ضكا كان الفلسنينيون قد  جد ا ف  منيمة الأحرير   ن م المسقم البد ر،  إكا لم تكن للمنيمة 
ا، فإن ا كانم  جودا  س اس ا  للفلسنينيين، أ   جودا عل  اليرينة جيراف ا س اس ة لأبن  علي ا ك ان 

الس اس ة، عل  الرغم من عدم امأالع جيراف ا عل  أرش الو ن المحأر. بملا، امألا الفلسنينيون 
مشر ع م الو ن  الم  س وا  يس ون ضل  تحويلع ضل   اقل جيراف  السأ اد  لقوق م الو ن ة. يّثر 

ن  القاسم المشأرع )الالصت الو ن ( بين الأجم ا  الفلسنين ة ف  الو ن هما المشر   الو 
 الشأا ، خصوصا أن جز ا  من هما الشأا  اسأمر ف  الع ش عل  ما ت ق  من األرش الفلسنين ة 
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الأ  بقيم ف  أ د  ال رب، قصد  المي ما  الفلسنين ة ف  الوفة اليرب ة  قنا  غز  ) اهر  
  م!(.غري ة، الجئون ف    ن

بدل أن ت مر النك ة عل  دفل الالجئين الفلسنينيين ضل  الدخول ف  مجأم اٍ  أخر  تحجب 
هزيمأ م، أدمجوا هزيمأ م،  لّولوها ضل   الٍد من مثونا  هويأ م الأ  اسأ اد ا من خالل ا، ب د 

  ن م.  عقد ن من ال زيمة،  جودهم الس اس  )منيمة الأحرير( الم  ينالب بحقوق م المشر عة ف 
 لم يثن الحفاظ عل  ال وية  لده الفاعر األساس  ف  تكوين ما يمثن تسميأ ا "الو ن ة الفلسنين ة 
الحد ،ة"، فقد كانم ضقامة د لة ضسرائير عل  أنقاش الو ن الفلسنين  عامال  رئ س ا  ف  تكوين همه 

ما  عند الفلسنينيين عل  الو ن ة،  كان  جود ال د  مجّسدا  ف  د لٍة عد ان ٍة،  ّفر  لالة ضج
م ادا  هما "الك ان" الم  اغأصب أرل م  لقوق م،  إدماجع ف  ضيجاد نو  من الولد  الفلسنين ة. 
 لكن الحفاظ عل  ال وية  توليد ضسرائير، المقامة لد ،ا  لمشاعر الفلسنينيين، لم تج ر الولل 

 اسأ،نائ ة.  عل  الرغم من القدر    ب ع ا ، فقد كانم الأجربة الفلسنين ة تلياش ف  ير ر خاصة
الفلسنين ة عل  ضعاد  ضنأاج الما  الو ن ة، فإن الأجربة الفلسنين ة لم تنن من الأشوها  الأ  
أصابم الأكوين الفلسنين ، بحثم همه الير ف الأ  عاي ا باعأ ارها تجربة مأرام ة ف  الجيراف ا، 

 ما تم ضنجازه ف  أص ب الير ف الفلسنين ة  مرللة كفاط عسير  سنوا   ويلة من خارج الو ن.
ت ّدد، مل دخول الأجربة الفلسنين ة مرللة الأفا ش مل ضسرائير، فف  الشر ر الأ   ل م ل مه 
المفا لا ، تم اسأ  اد األسا  المثون للقو ة الفلسنين ة، الالجئين بوصف م الأجسيد الح  للنك ة 

، أخرجم عمل ا  1967سا  م الجة الأالل عام المسأمر ، فشر ر الحر، بوصفع يقوم عل  أ
األسا  المثّون للقو ة من دائر  ال حث،   ل  ا قو ة مسجلة ضل  مفا لا  الولل الن ائ  الأ  
لم تأِ . أل ط هما الولل الالجئين الفلسنينيين خارج فلسنين،  الم ن اعأبر ا أن م باتوا ف ل ا  خارج 

 ير )  ن م الم نو ( قد غدر  ب م،  تيلم عن م. المفا لا ،  أن ق اد  منيمة الأحر 
بدخول المفا لا ، بالشر ر الس اس ة الأ  فرلم عل  المنيمة، لم  أم الأالعب بقو ة الالجئين 
فحسب، بر أدخلم همه المفا لا  المشر   الو ن   ال وية الفلسنينيين ف  لالٍة من الأفكا 

لسنين ،  صوال  ضل  االنقسام  االقأأال الدمو  الم  أيوا ، اسأمر ف  ضيجاد لالة من الأرّد  الف
 لل جز ا  من الو ن الفلسنين  ف  مواج ة الجز  ا خر، الوفة اليرب ة ف  مواج ة قنا  غز ، 

  ما تزال همه المواج ة مسأمر ، ب د أك،ر من عقد عل  انفجار الصرا  الفلسنين  الداخل . 
وم أمام نك ة ثان ة.  همه المر  ل ا بف ر عد  اسأ نان  تقول م ن ا  الولل الفلسنين  ضننا الي

اقأالع  كالمر  األ ل ، همه المر  بأ ٍد فلسنين ة، فمفاعير الأدمير الداخل  تفوق لأ  تأثيرا  
األعدا .  إكا كانم النك ة األ ل  قد اسأناعم ابأال  األرش الفلسنين ة،  تأس ا د لة ضسرائير، 
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دد الش ب الفلسنين  ف  عمل ة االقأال  الأ  خول ل ا.  إكا كان من ضال أن ا لم تسأنل أن تب
الصح ح أن ا اسأناعم  رد الش ب، فإن ا لم تسأنل ضخفا ه عن اليرينة الس اس ة. ل ا المشر   
الو ن  عرلة  للأبد د اليوم عل   د ال  ادا  الفلسنين ة فحسب، بر  ال وية الو ن ة أيوا ، فال  اد  

ير م ن ة بالمي ما  الفلسنين ة ف  اليارج،  بالأال  غير م ن ة بالفلسنينيين هناع. ت أبر أن ا غ
ف  الوقم الم  تم ف ل ا  تحن م الأجم ا   المي ما  ف  خارج فلسنين عل  مد  ال،الثة عقود 
المال ة،  اليوم مأسا  فلسنيني  سورية ه  اسأمرار لمآس  الفلسنينيين الأ  ياهدناها ف  لبنان 

  راق  الكويم. ال
ال يمثن مواج ة الواقل الفلسنين  المّر،  ال يمثن مواج ة االلأالل اإلسرائيل   اسأنالأع 

  جامل،  نأم  ضل  الحرية  ال دالة.  ال ديموقرا االسأ نان ة، سو  بامأالع مشر     ن  تحرير  
شر     ن   رسم يمثن النجاط ف  مواج ة ضسرائير،  بنا  مسأقبر فلسنين  من د ن امأالع م

م الم المسأقبر الفلسنين  )الصت   ن (،  لأ  المسأقبر اإلسرائيل ، فقد با  ضنقاك ضسرائير من 
عنصريأ ا م مة فلسنين ة.  لكن همه الم مة ال يمثن ال  ام ب ا ف   ر الواقل الس اس  الفلسنين  

 يملا أ  مشر     ن  تجاه القائم،  الم  ال يملا أ  ضجاباٍ  عل  أبسط القوايا.  بالأأكيد ال
المسأقبر، كر ما يقوم بع هو س اسا  تك ف مل  اقل الحال المزر ،  هو أسوأ س اس ة فلسنين ة 
يمثن اعأمادها. لملا، مسّكدو أن المسسسا   القو  القائمة غير قادر  عل  ال  ام بالم مة،  باتم 

ر  الأيل  من ما م مة   ن ة ملّحة إلنقاك تل ب د را  سلب ا  ف  الواقل الفلسنين ، ليث با  الأحرّ 
 المشر   الو ن ، قبر أن  أحنم الولل الفلسنين  ن ائ ا .

 14/4/2019، العربي الجديد، لندن
 

 بومبيو والمزيد في الجعبة األميركية! .61
  ماجد توبة

توجع تسكد تصريحا   زير اليارج ة األميرك  مايا بومبيو، الأ  نقلأ ا أما قنا  س  ضن ضن لول 
نأن اهو عش ة  أكده، ما كان إلسرائيربن امين نأن اهو لوم مسأو نا  االلأالل ف  الوفة اليرب ة 

لم كر المسأو نا  بأرال  الوفة سيأم تدريج ا ،  بالأنسيت مل  أن، من اإلسرائيل ةاالنأيابا  
 الواليا  المأحد .

لول موقي  األميرك الكونير   الرد عل  سسال ف  أسبو من  أك،ربومبيو كاتع كان تجنب قبر 
كان  الحا، باتجاه  أمانأن اهو عزمع لم المسأو نا ، لكنع  وم  ضعالنالواليا  المأحد  من 

 أسارسم ة عل  هما الوم الميالي للشر. ة الد ل ة  الناسي لكر  أميرك ةموافقة  إلعالنالأم يد 
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لد ث رئ ا  زرا  اإلسرائيل  لول فرش عمل ة السالم الأ   ناد  ب ا ال الم. بومبيو قال أما ضن 
 الس اد  اإلسرائيل ة عل  مسأو نا  الوفة اليرب ة لن يور بينة  ايننن المنأير  للسالم!

 لأفسير تناقض ما ينرلع تجاه المسأو نا  مل مبدأ لر الد لأين  القرارا  الد ل ة الأ  يفأرش ان 
ن ة األميرك ة: أعأقد أن الرؤية الأ  سن رل ا عمل ة تسوية، قال بومبيو للقنا  الألفزيو  أ تحثم 

)يقصد بينة الأسوية ا  ما سميم بصفقة القرن( سأيألي ك،يرا عن النموكج المأ ل سابقا.. كانم 
عاما،  لم تحقت السالم بين اإلسرائيليين  الفلسنينيين.. فكرتنا ه  عرش  40لد نا أفكار عد د  لمد  

 أميز ،  تحا ل ضعاد  تأ ير  لر مشثلة كانم مسأ ص ة.رؤية توم أفكارا جد د  ميألفة  م
ترامب،  تحد دا ف  قرار  القد   الجوالن المحألين  ضدار  بملا؛  ب د سلسلة القرارا  الأ  اتيمت ا 

، عدائ ا اإلسرائيل األسوأ ف  انح ازها للك ان  اإلدار بس اد  االلأالل علي ما، تكمر همه   اإلقرار
لشر. ة الد ل ة بالأم يد للموافقة عل  لم المسأو نا  لك ان االلأالل، ما يثشي للحقوق ال رب ة  ل

بثر  لوط عن  ب  ة صفقة القرن الأ  ت شر الواليا  المأحد  بنشرها   رلا قري ا،  الأ  توئد كما 
 عمل ة مأراكمة عل  األرش، لر الد لأين  لأ  لر الد لة الوالد . ضجرا ا هو  الح  عبر 

الوفة اليرب ة المحألة،  تس نر عل   أرال أو نا  لك ان االلأالل،  ه  الأ  تقنل بوم المس
تكون قد اتوحم، ليث ال دف هو  األميرك ةالمواقل االسأرات ج ة في ا، فان مالمح خنة الأسوية 

ضلفا  الشر. ة عل  تسمين ك ان االلأالل بوم المسأو نا   منا ت  اس ة من الوفة المحألة، 
-، ما يفأح ال اب األدن د لة لأ  بالحد  بإقامة أمالانأونا  م ز لة للفلسنينيين ال تمنح ك  إبقا 

 لأص ح همه المنا ت  ارد  للفلسنينيين. -كما ييننون 
الحد ث الواسل عن ألالم الصفقة من أموال  اسأ،مارا  سأوخ ضل  المننقة ال ت د  عن كون ا 

للش ب   األرشال عل  لساب الس اد   الحقوق أ هاما، لأ  لو  صر جز  من ا فلن يثون ض
ال رب ة. ف ما تس   اإلدار  األميرك ة عبر   األمةالفلسنين ،  بما يما أيوا المصالح ال ل ا لألردن 

علنا  اإلقل مصفقأ ا ضل  تنب ل ال القا  ال رب ة مل ضسرائير  إدخال األخير  عنصرا فاعال بأحالفا  
  رسم ا.

الش وب الحر  ه  أقو   ضراد  أنترامب المأص ينة هو   إدار الواليا  المأحد     ا؛ ما لم ت رفع 
القو  المادية الأ  يمألك ا المحألون  داعموهم،  ان الش ب   أ جع الويور  األسلحةمن كر 

ف  سبير قويأع  لقوقع الو ن ة، لن   األسر  الف الش دا   الجرل  آالفلسنين  الم  قدم مئا  
 األمة أنعل  الأوق ل اليوم عل  الأنازل عن لقوقع الو ن ة ال،ابأة. كما  األرشتجبره كر قو  

تأنازل عن لقوق ا  أنال رب ة، رغم كر لالة الأشركم  الأقس م  الو ي الأ  تمر ب ا ال يمثن 
  تاريي ا ف  فلسنين.



 
 
 
 

 

 53 ص             4915 العدد:             4/15/2019 االثنين التاريخ:  

                                    

أقدان الحت  الشر. ة  الواليا  المأحد  اليوم كر أد ا  القو   السنو  لكن ما تف ضسرائيرن م؛ تمألا 
 ،  كر المسأقبر س ثون للحت  الشر. ة  إن  ال الزمن! اإلنسان ةالد ل ة 

 15/4/2019، الغد، عم ان
 

 سيتعزز التعاون بين إسرائيل والدول العربية في ظل حكومة نتنياهو الجديدة .62
 ايال زيسر

ال رب  ممن عقبوا عل  نأائن  سار  ز. م "لزب هللا"، لسن نصر هللا،  قد كان من القالئر ف  ال الم
الأحم ر من أن فأر  صع ة بانأيار منيمأع  يركائع ف  "محور الشر"، ض ران  ضل االنأيابا ، 

 سورية: "نقي أمام مرللة جد د  من الأ ا ن غير المسبوق بين أميركا  إسرائير ب  اد  نأن اهو 
  ترامب".

  باسأمرار بر  ربما بأفاقم الس اسة اإلسرائيل ة بالنس ة لنصر هللا  رفاقع، ت شر نأائن االنأيابا
الحازمة  المصممة، بإسناد أميرك   بموافقة بالصمم من جانب موسثو، ب دف منل ت،بيم تواجد 
ض ران ف  سورية. عن مزاج اإل رانيين  مزاج قاد  "لزب هللا" لمحم الأقارير من األي ر الأ  س قم 

يس ون ضل  الأأثير عل  نأائن االنأيابا  من خالل ضي ال االنأيابا  ف  أن ف    ران هناع من 
النار ف  غز   ربما أيوا ف  جب ا  أخر . غير أن الينو  اإل ران ة، ضكا كان ثمة ي   ك ما 
بالف ر، لم تنجح. فإسرائير،  كما يركاؤها ال رب ا ، لم تقل ف  الفخ اإل ران ،  لم  أبت لن ران 

 بقلت.  بير   غير اسأشراف المسأقبر
قلت  تيوف نصر هللا  أس اده ف  ض ران جد ران باإليار  بالما  ال  خلف ة ل  قة أن االنأيابا   ضن

ف  ضسرائير كاد  ال ت  ث عل  االهأمام ف  ال الم ال رب ، اليارق لأ  الرق ة ف  مشاكلع الياصة. 
د  د ل عرب ة،  أد  ضل  فف  األساب ل األخير  عاد لينشب من جد د الأجاج "الرب ل ال رب " ف  ع

انصراف الرئ ا الجزائر  عبد ال زيز بوتفل قة، ب د عشرين سنة من الحثم،  الرئ ا السودان ، عمر 
ال شير، ب د ثالثة عقود ف  الحثم. ضل  جانب هاتين الد لأين اللأين اعأبرتا لأ   قم أخير رمزا 

 قد، تواصر ال ربد  لرب أهل ة مورجة لالسأقرار ب د أن تجا زهما "الرب ل ال رب " ف  بداية ال
 بالدما  ف  ليب ا  ف  ال من،  ف  سورية  ،ور الأجاج ييير انع قمل من نيام بشار األسد.

ف  هما الواقل الم  يثون ف ع ال الم ال رب  ممزقا  مشأأا،  ييرق ف  مشاكلع، فان ضسرائير بالما  
فان الك،يرين من لثام المننقة ييأار ن االعأماد  ت د عنصرا مسأقرا، كا مصداق ة،  كا قو   بالأال 

 علي ا ف  مساعي م لومان ال د    االسأقرار.
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لقد درج ال الم ال رب  ف  المال  عل  مأاب ة الحمال  االنأياب ة ف  ضسرائير عن ك،ب.  قد 
يدهم. لييم همه بأين ة  اس ة ف   سائر اإلعالم ال رب ة،  لم ييي الحثام ال رب لمن ي نون تأ 

فقد فور هسال  الحثام ف  اليالب تأ يد أ لئا الزعما  اإلسرائيليين الم ن اعأبر ا ف  نيرهم يركا  
ف  النريت،  باألسا  ف  الصرا  لد المأنرفين  الج ود لأحقيت السالم. م،ال بارز عل  كلا هو 

 .1981، ف  انأيابا  تأ يد الرئ ا المصر ، أنور السادا ، لمنال م ب ين، يريثع ف  اتفاق السالم
غير أنع ف  همه المر  افأرش الك،ير ن ف  ال الم ال رب  بأن ما كان هو ما س ثون، بم ن  أن 
االنأيابا  ف  ضسرائير لن تجلب أ  تييير. فوال عن كلا،  بد  أن ضعاد  انأياب نأن اهو لم ت،ر 

لين تبين ل م انع سي ق  أ  عاصفة،  يمثن االفأراش بان ب ض الحثام ال رب تنفسوا الص دا  
رئ ا الوزرا . يس   هسال  الحثام ضل  االسأقرار  ييافون من أ  تييير. كما أن م ال ييفون رغبأ م 
ف  ق اد  ضسرائيل ة ت أبر لازمة بر  مقاتلة ل ال ض ران، بر ق اد  مقبولة ف  البيم األب ض  قادر  

 عل  تم،ير  تحقيت مصالح م ف   ايننن.
حثام ال رب، ضكا ، تماثال للمصالح بين م  بين ضسرائير،  ل م مصلحة ف  ضسرائير مسأقلة  ر  هسال  ال

بر  قوية. هما تنور عي م األهم ة ف  عالقا  ضسرائير  ال الم ال رب ،  ين ي  بالأال  االفأراش 
ت بان المير الم  ي دناه ف  ال قد األخير، من ليث ت زز الأ ا ن بين ضسرائير  ال رب، سيأوث

  يأ ا م ف   ر الحثومة القادمة أيوا.
الرغ ة ف  تواصر الولل القائم،  –من كلا   أك،رضن غ اب االهأمام ال رب  ف  االنأيابا ، 

يش دان كألي ياهد أيوا عل  ان دام األهم ة  المركزية للقو ة الفلسنين ة. فالك،ير من األنيمة 
لأأكيد لن توح  بمصالح ا، من اجر القو ة ال رب ة لم ت د مر  أخر  مسأ د  ألن تكافح،  با

 الفلسنين ة.
م،ر هما الواقل كفير بان يساعد ف  تقدم م ادرا  سالم ضقل م ة  د ل ة،  عل  رأس ا "صفقة القرن" 
الأ  سأو  ا ضدار  ترامب عل   ا لأنا ف  الزمن القريب القادم. لل د د من األنيمة ال رب ة مصلحة 

من أ   قم مو  للويط عل   أك،رم،  يحأمر أن تكون مسأ د  ف  االسأقرار  ف  السال
 الفلسنينيين ك  تحقت هما ال دف.

 14/4/2019إسرائيل هايوم، 
 15/4/2019، األيام، رام هللا
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