
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 موسكو اللقاء المالكي: عباس مستعد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة في حال استضافت

 ماس من نشاط إسرائيلي يستهدف قياداتهاحيحذر  "األمن اللبناني"
 بالفوز في االنتخابات هنأونيزعماء عرب  نتنياهو:

 أكاديمي سعودي يكشف حملة اعتقاالت واسعة ضد فلسطينيين
 فلسطينيا   1,748: األمن السوري يتكتم على مصير "مجموعة العمل"

غزة ستصنع صفقة وفاء  هنية:
األحرار الثانية.. الخرائط المنتشرة 
عن دولة ممتدة لغزة في سيناء ما 

 هي إال خزعبالت
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*** 
 

الخرائط المنتشرة عن دولة ممتدة لغزة في سيناء .. غزة ستصنع صفقة وفاء األحرار الثانية :هنية .1
 ما هي إال خزعبالت

إسماعيل هنية، بانتصار األسرى في سجون االحتالل  ،أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
في معركة الكرامة الثانية، مؤكدا أن غزة ستصنع صفقة وانتزاعهم حقوقهم من السجان الصهيوني 

وقال هنية خالل مشاركته في جلسة للمجلس التشريعي بمناسبة يوم  وفاء األحرار الثانية لتحريرهم.
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األسير الفلسطيني، الثالثاء، أوجه التحية ألسرانا في سجون االحتالل النتصارهم في معركة الكرامة 
 الثانية.

أن حل األسرى لهيئاتهم التنظيمية أوصلت رسالة للمحتل بأنهم ذاهبون إلى أبعد وأشار هنية إلى 
ولفت أن االحتالل استخدم القبضة  مدى، وأنهم سيقلبون الطاولة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

 .األشد إيالما في مواجهة األسرى، مبينا أن إرهاب العدو واجهه األسرى بخطوات تصعيدية
اس لن تسمح إطالقا بأن تكون معاناة أسرانا مادة انتخابية، مردفا أن قرار حكومة وأكد أن حركة حم

 االحتالل بإعفاء وزير إسرائيلي من متابعة ملف األسرى كان نزوال عن الشجرة.
وكشف عن تلقيه اتصاال من قيادة الحركة األسيرة )عباس السيد(، وأبلغه تحيات وتقدير اإلخوة في 

ئلهم ولمصر أيضا، مضيفا: قلنا إلخواننا في قيادة األسرى إن القرار الذي السجون لشعبهم ولفصا
 ستتخذونه سنتبناه وسندافع عنه مهما بلغت التضحيات، ونحن معكم ولن نتخلى عنكم.

وأكد هنية أن انتصار األسرى سيكون له ظالل إيجابية على التفاهمات في قطاع غزة، حيث كانت 
ني للتفاهمات مع االحتالل، مبينا أن الجهود التي تبذل اآلن قضية األسرى ضمن الجدول الزم

 للتوصل إلى تفاهمات على جبهة القطاع، يمكن أن تنهار إذا استمر التوتر داخل السجون.
وأوضح أن التفاهمات التي تجري مع الوسطاء خاصة مع مصر واألمم المتحدة وقطر، كان موضوع 

قلنا بكل وضوح بأنه ال يمكن التوصل إلى تفاهمات  األسرى في تفاصيل التفاوض، مضيفا أننا
 مستقرة إذا لم يتم حل قضية األسرى داخل السجون.

وقال هنية: طلبنا من اإلخوة في مصر إبالغ االحتالل بإلغاء كل العقوبات التي فرضتها مصلحة 
هالي األسرى من السجون، وإزالة أجهزة التشويش، وتوفير الحياة الكريمة ألسرانا، وضرورة السماح أل

 غزة بزيارة ذويهم، وتوفير هاتف عمومي ليتحدث األسرى مع ذويهم.
وأكد هنية أن ما يجري في السجون يمكن أن يطلق شرارة المواجهة الواسعة التي ال يمكن ألحد أن 
يحتويها على اإلطالق، مبينا أن غزة ال تفكر فقط بأمعائها، ومسيرات العودة وكسر الحصار ليس 

 فقط إنهاء المعاناة اإلنسانية، ولكن أيضا غزة تعيش القضية الوطنية بكل ملفاتها.هدفها 
وقال هنية: أؤيد اعتبار وثيقة األسرى برنامجا سياسيا للتوافق على هذه المرحلة، وأؤيد الشروع بكل 

وذوي  وأكد أن قطع رواتب األسرى  الخطوات التي تستند إلى هذه الورقة، باعتبارها إجماعا فلسطينيا.
الشهداء يعتبر طعنة غادرة في ظهر األسرى وأهاليهم، مضيفا: كنائب وكرئيس وزراء سابق أعلن 
أنني لن أستلم راتبي تضامنا مع أهالي األسرى، وسيتم توزيع راتبي على عدد من أهالي األسرى 

 المقطوعة رواتبهم.
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فصل عن شعبها، وعن وأكد هنية رفض حركة حماس لمبدأ التوطين، مشددا على أن غزة لن تن
وقال إن الخرائط المنتشرة عن دولة ممتدة لغزة في سيناء ما  الضفة أو القدس أو قضية الالجئين.

  هي إال خزعبالت غير موجودة في ذهن أصغر طفل فلسطيني.
وأضاف: أقول لكل من يعنيه األمر: ال صفقات وال أمريكان وال مال وال حروب، يمكن أن تدفعنا 

ال يمكن أن يقبله شعبنا، غزة ستتمدد شماال في فلسطين، ولن تتمدد في سيناء شبرا  ألن نقبل ما
 واحدا.

وأكد هنية تمسك حركة حماس بشرعية المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة الدكتور عزيز الدويك، 
 مبرقا بالتحية لجميع النواب في الضفة المحتلة.

 16/4/2019موقع حركة حماس، 
 

 مستعد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة في حال استضافت اللقاء موسكوالمالكي: عباس  .2
 السيلطة ، أن رئييس15/4/2019 أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، يوم االثنين :موسكو

نتنيياهو دون شيرو   ي بنييامينسيرائيلرئييس اليوزراء اإل محمود عباس، عليى اسيتعداد للقياء ةالفلسطيني
"فلسطين  :في مقابلة مع وكالة سبوتنيك المالكي،تضافت موسكو هذا اللقاء. وقال مسبقة في حال اس

عليى  اليوزير شددو  ية الفلسطينية ال يقر باستقالل دولة فلسطين".سرائيلسترفض أي اقتراح للتسوية اإل
حيييال "فلسييطين تطالييب المحكميية الجنائييية الدولييية بمناقشيية "التهديييدات" األمريكييية للجنائييية الدولييية أن 

أشيهر، لكين  3-2وتابع المالكي "عباس قد يزور موسكو في غضيون  يين".إسرائيلالدعوة للتحقيق مع 
 لم تتم بعد مناقشة التواريخ المحددة من خالل القنوات الدبلوماسية".

 15/4/2019 ،موقع سبوتنيك
 

 الفلسطينيين مالية" على "حربا   واشطن تشن  : الدولتين اتحاد دولي داعم لحل  مطالبا  ب اشتية .3
 رئيييس الييوزراء ، أنرام هللا ، ميين16/4/2019 ،وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا نشييرت 

، "إسييرائيل"ها الواليييات المتحييدة ومحمييد اشييتية، قييال إن الحييرب السياسييية والمالييية التييي تشيين   الفلسييطيني
الشيييعب  لدوليييية الداعمييية لحيييق  اليييدول المؤمنييية بيييالقرارات ا يجيييب أن تجابيييه بتأسييييس اتحييياد دوليييي يضيييم  

قضيييية  والقيييدس عاصيييمة لهيييا ميييع حيييل   1967الفلسيييطيني بتقريييير المصيييير وإقامييية دولتيييه عليييى حيييدود 
، منسق األمم المتحدة لعملية السالم في 16/4/2019 وأوضح اشتية، لدى لقائه يوم الثالثاء الالجئين.

 األمريكية بميا يشيمل الحيديث عين ضيم  ية و سرائيلالشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، أن اإلجراءات اإل
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الييدولتين أن تتييفلف فييي  أجييزاء ميين الضييفة مييدمرة للعملييية السياسييية وأن علييى األطييراف الداعميية لحييل  
 ي.سرائيلوإجراءات دولية لمواجهة الموقف األمريكي واإل اتحاد يبلور موقفا  

ت أمييييوال الضييييرائب لوقييييف اقتطيييياع عائييييدا "إسييييرائيل"وطالييييب اشييييتية، األمييييم المتحييييدة الضييييغط علييييى 
الفلسيييطينية، واإلفيييرال عييين المبييياله التيييي تحتجزهيييا، وكيييذلك تقيييديم اليييدعم بتيييدقيق ومراقبييية االقتطاعيييات 

كميا طالبيه بتزوييد الحكومية بسيجل الشيركات الدوليية، التيي  ية غير الشرعية من هذه األموال.سرائيلاإل
متحيييدة السيييامية لحقيييوق اإلنسيييان، ية اليييذي تعيييده مفوضيييية األميييم السيييرائيلات اإلعمر تتعاميييل ميييع المسيييت

لتوظيفيه فيي حمييالت فلسيطينية دولييية لمواجهية االسييتيطان، وأكيد اشييتية ضيرورة التنسيييق ميع الحكوميية 
 بخصوص برامج األمم المتحدة في غزة.

من جانبه، هنأ مالدينوف اشتية بتولي رئاسة الحكومة، وأكد جاهزية األمم المتحدة ومؤسساتها لتقديم 
 في مهماتها المقبلة. الدعم لحكومته

محمييد اشييتية، اتهييم ، أن مصييطفى كامييل، نقييال  عيين 17/4/2019، لألنبــاء األناضــولوكالــة وأضييافت 
 "حييرب مالييية" علييى الفلسييطينيين، بهييدف إجبييارهم علييى االستسييالم. الواليييات المتحييدة األمريكييية بشيين  

 إسييرائيل، إن "16/4/2019 اءوقييال اشييتية، فييي مقابليية مييع وكاليية "أسوشيييتد بييرس" نشييرتها مسيياء الثالثيي
وشييدد  جييزء ميين الحييرب المالييية التييي أعلنتهييا الواليييات المتحييدة علينييا ميين أجييل دفعنييا نحييو االستسييالم".

 على أن "هذا ابتزاز مالي، ونحن نرفضه".
وأضاف أنه سيسعى نحو تطوير القطاعات الزراعية واالقتصادية والتعليميية "بطريقية تحيد مين اعتمياد 

ميين  واقتييرح علييى سييبيل المثييال "اسييتيراد الوقييود ميين األردن، بييدال   ".إسييرائيللسييطيني علييى االقتصيياد الف
 وأردف أن "الفلسطينيين سيسعون للحصول على دعم مالي من مانحين عرب وأوروبيين". ".إسرائيل

ين في "ستولد ميتة"، وإنه يتوقع من المجتمع الدولي االنضمام إلى الفلسطينيالقرن" خطة "وقال اشتية إن 
، خاصية االعتيراف إسيرائيلوزاد بالقول: "بعد كل التحركات األمريكية التيي تصيب فيي مصيلحة  رفضها.

وتابع: "أي مقترح يتجاهل المطالب الفلسيطينية سيرفضيه  بالقدس، لم يتبق شيء يمكننا التفاوض عليه".
تهيدف إلييى إقامية دوليية  المجتميع اليدولي.. واالتحيياد األوروبيي كيرر دعوتييه هيذا األسيبوع لمحادثييات سيالم

وتييابع: الفلسييطينيون ال  وأردف: "نحيين ال نتطلييع إلييى إقاميية كيييان لنييا، بييل دوليية ذات سيييادة". فلسييطينية".
 يكترثون بالسالم االقتصادي، ولكنهم مهتمون بإنهاء االحتالل.. الحياة ال تهنأ تحت االحتالل".

 
 سول الخارجي"دحالن: حكومة اشتية لشخص واحد وهدفها توسيع رقعة "الت .4

وصيف رئييس التييار اإلصيالحي فيي حركية فيتح محميد دحيالن، حكومية محميد اشيتية بأنهيا  أبو ظبي:
وقيال دحيالن، فييي  أن هيدفها توسييع رقعيية "التسيول الخيارجي" للسيلطة. حكومية "شيخو واحيد"، مؤكيدا  
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 "لألسييييف الشييييديدل يمعيييين الييييبعض فييييي غييييييه ويواصييييل تعميييييق :16/4/2019 تصييييريح، يييييوم الثالثيييياء
من تشكيل حكومة فلسطينية وطنيية جامعية تعبير عين تطلعيات شيعبنا، وتحظيى بيدعم  االنقسام، فبدال  

القيييوى والفصيييائل الرئيسيييية، وتييييوفر مسيييتلزمات ومقوميييات مواجهييية المخططييييات الشرسييية التيييي يعييييدها 
 ويمررها أعداء شعبنا وقضيتنا، خرجوا علينا بحكومة تقسيم المقسم".

، حكوميية بييال ية "حكوميية تتوعييد النيياس بمسييتقبل أكثيير حلكيية وظالمييا  أن حكوميية اشييت دحييالن وأضيياف
برنامج وطني لمواجهة الواقع المريير، وحكومية أجنيدتها الوحييدة توسييع رقعية التسيول الخيارجي وإثقيال 

 كاهل الشعب بمديونيات خرافية سيدفع ثمنها شعبنا جيال بعد جيل".
ونية والغطاء الوطني، "فال هي حكومة فلسيطين، وال أن حكومة اشتية فاقدة للشرعية القاندحالن وأكد 

 هي حكومة فتح، بل هي حكومة شخو ولشخو واحد".
 ودعا دحالن إلى توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية. 

 16/4/2019 ،فلسطين أون الين
 

 وليد العوض يطالب اشتية برفع المعاناة عن قطاع غزة .5
محميد اشيتية  الفلسيطينية عضو المجلس الوطني وليد العوض، عدة مطالب لرئيس الحكومةقدم : غزة

من واجبه القيام بها كأول خطوة بعد تسلمه لمنصبه، من أجل تخفيف ورفع المعاناة عن أهالي قطاع 
، تعقيبيييا  عليييى قيييول اشيييتية أميييام 16/4/2019 وقيييال العيييوض، فيييي تصيييريح صيييحفي ييييوم الثالثييياء غيييزة.

إن رفيع المعانياة عين أهيالي قطياع  ،األول للحكومة أنهم بصدد رفع المعانياة عين قطياع غيزةاالجتماع 
، وإعيييادة الرواتيييب التيييي قطعيييت 2014كميييوظفين، واعتمييياد شيييهداء  2005غيييزة يتطليييب اعتمييياد ميييوظفي 

بتقارير كيدية، إضافة إلى وقف التقاعد المالي وصرف الرواتب كاملة بعد انتهاء أزمية المقاصية دون 
ذكره من شأنه توسيع القاعدة االجتماعية للحكومة وتمكينها  وأشار إلى أن ما تم   ذلك بأي شيء. ربط

 من الحصول على ثقة الشعب في ضوء عدم وجود مجلس تشريعي يمنحها الثقة. 
 16/4/2019 ،فلسطين أون الين

 
 االحتالليطالب بلجنة دولية لالطالع على أوضاع األسرى ومراقبة سجون  "التشريعيغزة: " .6

طالييب المجلييس التشييريعي المؤسسييات الدولييية وبشييكل خيياص مجلييس حقييوق  أحمييد المصييري: - غييزة
وليييية لالطيييالع عليييى أوضييياع األسيييرى فيييي سيييجون االحيييتالل  اإلنسيييان بييياألمم المتحيييدة بتكلييييف لجنييية د 

قيات جنيف ي، ومعاينة االنتهاكات الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، واتفاسرائيلاإل
 والعمل على رقابة السجون لدى االحتالل وتطبيق المعايير الدولية بحق األسرى.
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كما دعا المجلس خالل جلسة خاصة عقدها في مقر وزارة شؤون األسرى بمناسبة ذكيرى ييوم األسيير 
أبريل من كل عام، إلى تشكيل ائتالف عالمي من مؤسسات حقوق  /نيسان 17الفلسطيني التي توافق 

سياسة االعتقال اإلداري والعزل االنفرادي واإلهمال الطبي وجرائم  نسان إلطالق حملة عالمية ضد  اإل
 األسرى، ومعاناة األسرى من األطفال والنساء والمرضى والجرحى. ي بحق  سرائيلاالحتالل اإل

بتطبيييق  وأوصييى بضييرورة وجييود لجنيية رقابييية دائميية فييي األراضييي الفلسييطينية المحتليية ت لييز م االحييتالل
المعييايير الدولييية لحقيييوق اإلنسييان والقيييانون الييدولي اإلنسيياني، وقييييام اللجنيية الدوليييية للصييليب األحمييير 

ية وضيييمان احتيييرام سيييرائيلباليييدور المنيييو  بهيييا مييين خيييالل التيييدخل لحمايييية األسيييرى مييين االنتهاكيييات اإل
 حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية.

األسيرى عليى  لعرض ملف انتهاكيات االحيتالل ضيد  ودعا النائب األول لرئيس المجلس د. أحمد بحر 
وطاليييب المقاومييية الفلسيييطينية بكيييل أذرعهيييا باالنتصيييار لعيييذابات األسيييرى  المحكمييية الجنائيييية الدوليييية.

 واألسيرات وأمهاتهم وأبنائهم، مؤكدا  أن تحريرهم واجب شرعي ووطني وإنساني وأخالقي وسياسي.
تشييكيل الحكوميية االنفصييالية برئاسيية محمييد اشييتية،  وفييي شييأن منفصييل جييدد بحيير التأكيييد علييى بطييالن

وفقييييا  للقييييانون والدسييييتور ميييين جهيييية، منبهييييا  إلييييى أن عييييدم اشييييتمالها علييييى وزارة  لألسييييرى يعييييد اسييييتجابة 
 إلمالءات االحتالل.

نيسييان/ وفييي تقرييير لجنيية التربييية والقضييايا االجتماعييية حييول أوضيياع األسييرى فييي سييجون االحييتالل منييذ 
، أكيييد النائيييب ييييونس األسيييطل أن السيييلطة عمىقيييت معانييياة األسيييرى 2019أبرييييل يسيييان/ نحتيييى  2018أبرييييل 

 أسيرا  وَحَرمْت عوائلهم من مصدر الدخل الوحيد لهم. 314منهم، وتقليو م خصصات  118بقطع رواتب 
 16/4/2019 ،فلسطين أون الين

 
 الت السالمنقا  احتمال الوقوف أمام مسؤولياتهم باالتحاد األوروبي تطالب  عشراوي  .7

دعييت عضييو اللجنيية التنفيذييية لمنظميية التحرييير الفلسييطينية حنييان عشييراوي، االتحيياد األوروبييي  :رام هللا
ودول أوروبييا بشييكل عييام إلييى الوقييوف أمييام مسييؤولياتهم، والعمييل علييى إنقيياذ احتميياالت السييالم وحماييية 

ور، ومواجهييية الييينظم الحقيييوق الفلسيييطينية المشيييروعة عليييى ضيييوء الوضيييع السياسيييي والمييييداني المتيييده
الشعبوية واالستبدادية والعنصرية المتطرفة التي أخذت تجتاح العالم وإدراك الخطر اليذي تشيكله عليى 

 المنطقة والمنظومة الدولية بشكل عام.
، فييييي رام هللا، مييييع المبعييييوث الخيييياص 16/4/2019 خييييالل اجتماعهييييا، يييييوم الثالثيييياء ،ت عشييييراوي قالييييو 

الم فييي الشييرق األوسييط سييوزان تيرسييتيل: "إن اإلدارة األمريكييية تواصييل لالتحيياد األوروبييي لعملييية السيي
ي المتطرف وتعميمها، وتعمل على تعزيز وتصعيد انتهاكيات سرائيلتبني أولويات وسياسات اليمين اإل
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 االحتالل لحقوق شعبنا عبر اتخاذها لقرارات وإجراءات معادية لحقوقنا المشروعة، وهذا يتطليب موقفيا  
وأشييارت عشييراوي إلييى الرسييالة  مييب وإدارتييه بالعييالم ومصيييره".المواجهيية تفييرد تر  موحييدا   وليييا  ود أوروبيييا  

شخصيية مين رؤسياء دول ووزراء خارجيية سيابقين فيي أوروبيا طيالبوا فيهيا االتحياد  37التي وقع عليها 
 قييرب الييدولتين والقييانون الييدولي، وذلييك فييي ظييل   األوروبييي بإعييادة المصييادقة علييى دعمييه لخيييار حييل  

اإلعييالن عيين مييا يسييمى "خطيية السييالم األمريكييية". وأضييافت: "يتوجييب علييى االتحيياد األوروبييي التأكيييد 
على مضمون هذه الرسالة عبر القيام بدور فاعل وجاد يساهم في تشكيل تحالف دولي جامع منسجم 

 مع القانون الدولي وحل الدولتين".
 16/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 2017عريقات: زيارة وفد فتح إلى القاهرة تهدف للزام حماس باتفاق  .8

قيال أميين سير اللجنية التنفيذيية لمنظميية التحريير صيائب عريقيات، إن زييارة وفيد حركية فييتح  :بييت لحيم
والموافقة على االحتكيام  2017إلى العاصمة المصرية القاهرة، تهدف إللزام حركة حماس بتنفيذ اتفاق 

 ق االقتراع وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.إلى صنادي
فييي سييياق  خيير، أكييد عريقييات لتلفزيييون فلسييطين أن المجلييس المركييزي سيييعقد جلسيية "مصيييرية" خييالل 
األسييابيع المقبليية بهييدف وضييع  ليييات لتنفيييذ قييرارات المجلييس المركييزي حييول تحديييد العالقييات السياسييية 

عريقيات عليى أن جلسية المجليس المركيزي تتطليب تحضييرا  وشيدد  ."إسرائيل"مع  واألمنيةواالقتصادية 
 قليميا  ودوليا .إجيدا  ومشاركة من الجميع مضيفا  انه سيجرى التواصل بشأنها 

أن الخطيية تتنيياقض مييع  إلييىللسييالم المعروفيية "بصييفقة القييرن" أشييار عريقييات  األمريكيييةوبشييأن الخطيية 
عية الدوليية مضييفا  أنهيا تهيدف إليى تيدمير عمليية الحقوق الوطنيية المشيروعة التيي أقرتهيا قيرارات الشير 

 السالم والشرعية الدولية وكل مرجعيات عملية السالم. 
 16/4/2019 ،وكالة معا الخبارية

 
 ماس من نشاط إسرائيلي يستهدف قياداتهاحيحذر  "األمن اللبناني" .9

الحيطة والحذر، إثر حذرت األجهزة األمنية اللبنانية، حركة "حماس"، توخي أقسى درجات : بيروت
 رصدها نشاطا أمنيا  إسرائيليا  الفتا  للنظر.

ونقلت وكالة "قدس برس" الدولية عن مصدر أمني عربي وصفته بي" رفيع المستوى"، قوله بأن 
األجهزة األمنية اللبنانية رصدت نشاطا أمنيا  إسرائيليا  الفتا للنظر، في عدد من المدن اللبنانية 

 نية، يستهدف قيادات وكوادر ومؤسسات تابعة أو قريبة من حركة حماس".والمخيمات الفلسطي
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وأشار المصدر إلى أن طبيعة هذا النشا  اإلسرائيلي، يدل  على وجود نوايا الستهداف شخصيات 
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه "تم تحذير حركة حماس، وطلب  محددة باالغتيال.

 حتياطات األمنية".منها ضرورة اتخاذ أقصى اال
يشار إلى أنه، وفي أوقات سابقة، ألقت األجهزة األمنية في لبنان، القبض على عمالء لالحتالل، 

 ضمن شبكة واسعة كانت تعمل على جمع الرصد والمتابعة وجمع المعلومات.
 16/4/2019وكالة قدس برس، 

 
 في تنفيذ تفاهمات التهدئة االحتاللحماس: نراقب سلوك  .10

يوم الثالثاء، إنها تراقب سلوك إسرائيل، فيما يتعلق  قالت حركة "حماس"،: ور أبو عيشةن -غزة 
 بتطبيق تفاهمات التهدئة، التي تم ت بينهما، بوساطة مصرية.

جاء ذلك في كلمة لعبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة، خالل مشاركته بوقفة، نظ متها هيئة 
وأضاف القانوع: "مسيرات العودة وكسر الحصار  حصار غزة. الحراك الوطني، للمطالبة بكسر

مستمرة وماضية، بكل أدواتها ووسائلها، إللزام العدو بمطالبها ودفع استحقاقات ما تم من تفاهمات 
 التهدئة".

وقال في ذلك الصدد: "ال بد  ومن جانب  خر، استنكر القانوع سياسة "التطبيع العربي مع إسرائيل".
ب معركة اإلرادة والبقاء وعزل العدو عن هذه المنطقة، ال أن يفتحوا العواصم العربية أن يخوض العر 

 والدولية لالحتالل ليصبح العدو المجرم والقاتل والسارق ألرضنا جزءا من هذه المنطقة".
 16/4/2019وكالة األناضول لألنباء، 

 
 ت: موافقة عباس على لقاء نتنياهو في موسكو استمرار للتنازالحماس .11

قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" فوزي برهوم إن تصريح وزير خارجية حكومة 
فتح االنفصالية الذي أبدى فيه موافقة رئيس السلطة محمود عباس على لقاء نتنياهو دون شرو  

واعتبر برهوم في تصريح صحفي يوم الثالثاء، موافقة  مسبقة في موسكو مسيء لشعبنا وقضيته.
عباس تفريطا  بالموقف الفلسطيني، وإضعافا  لألوراق التي يمتلكها، عالوة  على االستمرار في مسلسل 

 التنازالت المجانية على حساب الحقوق الوطنية، والذي أوصلنا إلى ما نحن فيه.
ونوه إلى أنه كان من األجدر بالسلطة التراجع عن مسار التفرد واإلقصاء، والبحث عن سبل تعزيز 

وحدة وإنهاء االنقسام من خالل الدعوة لإلطار الفلسطيني لالنعقاد بشكل عاجل لتدارس تداعيات ال
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الموقف وسبل مواجهة المخاطر والتحديات التي ت حدق بالوطن والحقوق والمقدسات، والعمل على 
 يني.إصالح منظمة التحرير وتفعيلها، والكف عن القرارات والسياسات خارل اإلجماع الوطني الفلسط

 16/4/2019موقع حركة حماس، 
 

 استعداد عباس لقاء نتنياهو دون شروط بشدة تنتقد "قراطيةو الديم" .12
انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بشدة، إعالن وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور  :غزة

ئيلي بنيامين رياض المالكي، استعداد الرئيس محمود عباس، لعقد لقاء مع رئيس الوزراء اإلسرا
وقالت في بيان لها إن ما ذهب إليه "يشكل انتهاكا  فظا  لقرارات المجلس   نتنياهو، "دون شرو ".

الوطني، الذي قرر طي صفحة أوسلو والمفاوضات الثنائية مع دولة االحتالل، لصالح مؤتمر دولي 
السلطة الفلسطينية"، كون  وقالت إن المالكي "تجاوز صالحياته كوزير لحكومة ترعاه األمم المتحدة".

 أن ملف القضية الفلسطينية، كما جدد المجلس الوطني تأكيد ذلك، من اختصاص اللجنة التنفيذية.
ودعت الجبهة القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية وفعاليات المجتمع المدني، لعدم تمرير هذه 

منها، و"الضغط لوضع حد لسياسة التصريحات التي وصفتها بي"المؤذية"، دون تحديد موقف واضح 
 ".واالستفرادالتالعب بقرارات اإلجماع الوطني، وحد لسياسة التفرد 

 16/4/2019، لندن، القدس العربي
 

 : انتزاع مطالب األسرى من مصلحة السجون كان ثمرة صمودهم األسطوري وإرادتهم الصلبةحماس .13
سي لحركة "حماس" ومسؤول ملف عضو المكتب السيا، أن 16/4/2019موقع حركة حماس، ذكر 

أثبت أن خيار المقاومة هو  2أكد أن انتصار األسرى في معركة الكرامة  ،األسرى موسى دودين
الخيار الحقيقي لحماية أبناء شعبنا، وأن الوحدة الوطنية وااللتفاف حول المقاومة هو السبيل والطريق 

انتصار الحركة األسيرة الذي حققته وقال دودين في تصريح صحفي إن  األقصر لتحرير فلسطين.
في مواجهة مصلحة السجون وسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة التي حاولت توظيف معاناة األسرى 
في دعايتها االنتخابية، جاء تتويجا  للحالة النضالية التي خاضها األسرى على مدار شهرين 

 متواصلين.
ة ألشد صنوف القمع بطرق وحشية لم يشهد لها وأوضح أن األسرى تعرضوا خالل معركتهم األخير 

 التاريخ مثيال، إال أن إرادتهم لم تنكسر، وظلوا مصممين على تحقيق مطالبهم حتى االنتصار.
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وبي ن دودين أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وقفت موقفا وطنيا غير مسبوق، إذ اشترطت وقف 
يجري على أبواب غزة، وف ي غالفها من استقرار من كل اإلجراءات العقابية ضد األسرى كجزء مما 

 خالل الوسيط المصري.
المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف ، من غزة، أن 16/4/2019، لندن، القدس العربيوجاء في 
إن قضية األسرى ومعاناتهم "كانت حاضرة ضمن التفاهمات األخيرة وفي اجتماعات قال  القانوع،

األمني المصري والوسيط األممي نيكوالي ميالدنوف". وأكد أن "انتزاع مطالب  قيادة الحركة مع الوفد
األسرى من مصلحة السجون، كان ثمرة صمودهم األسطوري وإرادتهم الصلبة وبجهود حركة حماس 

 والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".
 

 ثمنقضية األسرى تعد من الثوابت التي لن يتم التنازل عنها مهما كلف ال: فتح .14
قالت حركة فتح إن قضية األسرى تعد "من الثوابت التي لن يتم التنازل عنها مهما كلف : رام هللا

الثمن"، الفتا إلى أن هذه القرار ترجم من خالل قرار الرئيس محمود عباس بإرجاع أموال المقاصة، 
يوم األسير"، أن وأكدت في بيان لها بمناسبة " ودفع رواتب الشهداء واألسرى كاملة وقبل كل شيء.

"هذا اليوم يأتي ونحن نواجه مؤامرة دولية بقيادة اإلدارة األمريكية، التي تسعى لتصفية القضية 
 الفلسطينية، وإجهاض حلم شعبنا بإعالن دولته، وعاصمتها القدس الشريف".

، وقفت وأشارت إلى أن األسرى يقدمون "دروسا في الوطنية والوفاء لقضيتنا، بأساليب نضالية راقية
في وجه سياسات العزل االنفرادي، والتضييق، والتنكيل الوحشي، الذي يمارسه االحتالل، ورغم القيد 
والتضييق اال أنهم يحققون انتصارات متتالية، كان  خرها االنتصار على إدارة السجون يوم أول من 

 أمس، ورضوخها لمطالبهم".
عم الممكن لهم، من خالل التمسك بالثوابت وشددت على ضرورة تعزيز صمود األسرى وتقديم الد

 الفلسطينية، واالستمرار على نهجهم وطريقهم للوصول إلى تحرير الوطن، وإقامة دولتنا الفلسطينية.
 16/4/2019، لندن، القدس العربي

 
 األسرى انتهاكات االحتالل المتواصلة ضد تجاه  إلى تحمل مسؤولياتها السلطةتدعو  "الشعبية" .15

إلى تحمل  الفلسطينية دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة محمد المنيراوي: - رام هللا
مسؤولياتها والتحرك العاجل في الجمعية العامة والمؤسسات الدولية والحقوقية لوضعهم في صورة 
انتهاكات االحتالل وجرائمه المتواصلة ضد الحركة األسيرة؛ لتثبيت أوضاعهم وفقا  للقانون الدولي 

وأشادت الجبهة في بيان لها مع حلول  باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية يجب إطالق سراحهم.
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أبريل، بصمود الحركة الوطنية األسيرة التي خاضت معركة  17"يوم األسير الفلسطيني"، الموافق 
زات مهمة الكرامة ضد إدارة السجون ومخابراتها، وحققت خاللها انتصارا  لشعبنا وأحرار العالم، وإنجا

 على طريق تلبية جميع الحقوق اإلنسانية لهم حتى نيل حريتهم.
وأكدت أن معركة الكرامة سيكون لها مفاعيلها و ثارها النضالية على واقع األسرى، وخطوة على 
طريق تصليب األوضاع الوطنية داخل قالع األسر في مواجهة إجراءات السجان، مشيدة بالنموذل 

لحركة األسيرة في إدارة المعركة وتحلي قادتها بالمسؤولية العالية والوعي الوحدوي الذي قدمته ا
 والجرأة، وإفشالهم محاوالت تعويم مطالبهم أو تفريغها من مضمونها.

 16/4/2019، فلسطين أون الين
 

 قراطية": انتصار األسرى تحقق بفعل صمودهم ووحدتهم في استعادة مطالبهمو الديم .16
قراطية لتحرير فلسطين، بانتصار الحركة األسيرة في و أشادت الجبهة الديم اوي:محمد المنير  - رام هللا

" بانتزاع حقوقها وإجبار السجان على الرضوخ لمطالب األسرى التي تضمن حفظ 2معركة "الكرامة 
وأكدت الجبهة في بيان لها، أن انتصار األسرى تحقق بفعل  كرامتهم والحفاظ على مكتسباتهم.

في استعادة مطالبهم وانتزاع حقوقهم المسلوبة رغم تعنت وتلكؤ االحتالل ومحاولته  صمودهم ووحدتهم
االلتفاف على مطالبهم، موضحة أن الوحدة الميدانية تجسدت بالتفاف جماهير شعبنا وقواه السياسية 

 وفعالياته الوطنية في الداخل والشتات حول قضيتهم، ما أكسبها زخما  كبيرا .
إلى استمرار التحركات والفعاليات الداعمة لألسرى وخطواتهم النضالية، ولمزيد  ودعت جماهير شعبنا

من التماسك والوحدة الوطنية حول قضيتهم، وطالبت المنظمات الحقوقية واإلنسانية العربية والدولية 
بالوقوف إلى جانب األسرى، وكشف وفضح السياسة الفاشية التي تتبعها سلطات االحتالل بحقهم، 

 كيد على حقهم المشروع بالحرية باعتبارهم أسرى حرب ومناضلين من أجل الحرية.والتأ
 16/4/2019، فلسطين أون الين

 
 نتصار مسيرات العودة وغرفة العمليات المشتركةال يضاف انتصار األسرى إسماعيل رضوان:  .17

تنفيذ التفاهمات أكدت حركة حماس مساء يوم الثالثاء، أنه ليس أمام االحتالل اإلسرائيلي إال : غزة
 التي تم التوصل إليها مؤخرا بجهود قادتها مصر واألمم المتحدة.

وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان في تصريحات صحفية: ليس أمام االحتالل إال تنفيذ 
التفاهمات واالتفاقات، ورفع كل اجهزة التشويش التي تسبب االمراض المسرطنة والسماح بزيارة ذوي 
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وأوضح رضوان أن موضوع األسرى وباب الرحمة والقدس والحواجز األمنية في  ألبنائهم. المعتقلين
 الضفة، من ضمن التفاهمات التي تم التأكيد عليها عبر مصر والوسطاء واألمم المتحدة.

وشدد على أنه "إذا لم يوقف االحتالل جرائمه بحق األسرى، فإن هذا الموضوع سيفجر األوضاع"، 
 األسرى تقف على سلم أولويات حركته. مؤكدا أن قضية

، مبينا أنه يضاف إلى انتصار 2وبارك رضوان، ألبناء شعبنا ولألسرى انتصارهم في معركة الكرامة 
 مسيرات العودة وغرفة العمليات المشتركة.

 16/4/2019، فلسطين أون الين
 

 عاظم بكافة أشكالهاتت باتتو المقاومة هي الخيار االستراتيجي للشعب الفلسطيني : الثوابتة .18
غزة: أشاد هاني الثوابتة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "بصبر وصمود 

وقال الثوابتة، في كلمة له خالل مشاركته بوقفة، نظ متها هيئة الحراك  المعتقلين الفلسطينيين".
سرى مصدر فخر لنا كشعب الوطني، للمطالبة بكسر حصار غزة:" هذا االنتصار الذي أحرزه األ

فلسطيني"، في إشارة لالتفاق األخير الذي توصل له المعتقلون، مع إدارة السجون، أمس، وقضى 
 بإنهاء إضرابهم عن الطعام مقابل تلبية جملة من مطالبهم.

وفي سياق  خر، قال الثوابتة إن "المقاومة هي الخيار االستراتيجي للشعب الفلسطيني، وإنها باتت 
ظم بكافة أشكالها سواء بالسجون اإلسرائيلية، أو بمسيرات العودة، أو بحركات مقاطعة إسرائيل "تتعا

 في المنطقة العربية".
 16/4/2019، لندن، القدس العربي

 
 نائب رئيس الهيئة العليا ألسرى حماس عباس السيدعقب عزل استنفار في سجن "ريمون"  .19

ن حالة من االستنفار والتوتر الشديد تسود سجن علمت "القدس" دوت كوم ا :علي سمودي - جنين
قمع عدد من االسرى، وعزل نائب رئيس  اإلسرائيليريمون، وذلك بعدما قرر وزير األمن الداخلي 

 الهيئة العليا ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل، االسير عباس السيد.
ت االستنفار بعدما نشرت وسائل وافادت مصادر فلسطينية "القدس" دوت كوم، ان إدارة السجون أعلن

اعالم خبرا اشار الى ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فتح خط اتصال مع 
األسير عباس السيد بحضور مالدينوف، واستمع منه مباشرة الى ما يتعرض له االسرى في سجون 

اء بتعزيزات الى سجن ريمون، يوم الثالث إدارة سجون االحتالل دفعت مساء أنوضحت أو  االحتالل.
 علما انهم نقلوا منه صباح هذا اليوم. 1الى قسم  7لتنفيذ قرار وزير األمن بإعادة االسرى من قسم 
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 ورفض االسرى إخرال عباس السيد الى الزنازين، رغم تهديدات اإلدارة بقمعهم واقتحام القسم.
 16/4/2019القدس، القدس، 

 
 ن"صفقة القرـ"ل ابالوحدة ورفضه اتمسكه تؤكد الفصائل الفلسطينية في لبنان .20

، ةالفلسطيني( في لبنان، وفودا  من الفصال 4-16استقبلت قيادة حركة حماس يوم الثالثاء ): بيروت
من قيادة "حركة فتح االنتفاضة"، و"جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"، و"جبهة التحرير الفلسطينية"، 

ن في استقبالهم عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول مكتب وكا وذلك في مكتب الحركة ببيروت.
العالقات الوطنية حسام بدران، وممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، ونائب المسؤول 
السياسي في لبنان جهاد طه، وأعضاء القيادة السياسية في لبنان أيمن شناعة ومشهور عبد الحليم 

 وعبد المجيد العوض.
قش المجتمعون  خر تطورات القضية الفلسطينية، خصوصا  التحديات التي تعصف بالقضية، حيث نا

ال سيما صفقة القرن، والهجمة الصهيونية المتواصلة على شعبنا وأسرانا ومقدساتنا، وتداعيات 
وبارك المجتمعون انتصار األسرى البواسل في إضراب معركة  الحصار المفروض على قطاع غزة.

كما جدد المجتمعون رفضهم لصفقة القرن األمريكية التي  مشيدين بصمودهم وتضحياتهم. ،2الكرامة 
تنتقو من حقوق شعبنا الفلسطيني، مشيرين إلى االعتداءات الصهيونية المتكررة بحق القدس 
ين أن طريق  واألقصى والضفة الغربية التي يسعى االحتالل إلى زيادة توغله فيها وضمها إليه، عاد  

 ومة هو الطريق الصحيح للجم هذا العدو الغاصب. المقا
 16/4/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 صاحب التجربة الثورية المحترمة والصوت الوحدوي  البرغوثيحماس: مروان  .21

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران إن قضية تحرير األسرى من سجون 
 أولويات حركة حماس. االحتالل اإلسرائيلي تأتي على رأس

جاء ذلك خالل اتصال بدران بعقيلة األسير القائد مروان البرغوثي لالطمئنان عليه، غداة دخوله 
وعبر بدران خالل االتصال عن اعتزاز حركة   العام الثامن عشر في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

 لفكرية.حماس باألسرى كافة في سجون االحتالل بمختلف توجهاتهم السياسية وا
وأشاد بدران باألسير البرغوثي واصفا  إياه بصاحب التجربة الثورية المحترمة والصوت الوحدوي، 

 مشيرا  إلى حاجة الساحة الفلسطينية وحركة فتح على وجه الخصوص إلى شخصيات مماثلة له.
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حتالل وأعرب بدران عن أمله باإلفرال عن القائد البرغوثي وجميع األسرى األبطال من سجون اال
 الصهيوني في القريب العاجل.

بدورها ثمنت عقيلة البرغوثي اتصال بدران، وأبدت تقديرها لكل الجهود المبذولة في سبيل اإلفرال 
 عن األسرى في سجون االحتالل.

 16/4/2019موقع حركة حماس، 
 

 باسم نعيم: نعبر عن تضامننا مع الشعب الفرنسي بخسارة كاتدرائية نوتردام .22
باريس جزء نوتردام في مكتب العالقات الدولية في حركة "حماس" باسم نعيم إن كاتدرائية  قال عضو

ة نشرها على تويتر "نعبر عن تضامننا مع دوأضاف في تغري من اإلرث اإلنساني وحضارة البشر.
كما عبر عن أسفه الشديد لخسارة هذا المعلم التاريخي الذي شب فيه  الشعب الفرنسي الصديق".

 ق التهم الهيكل الرئيس للكاتدرائية أمس.حري
 16/4/2019موقع حركة حماس، 

 
 ف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدةكل  ريفلين ي  نائبا  في الكنيست:  65بعد نيله تأييد  .23

الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، يكلف اليوم  ، أنرام هللا، من 17/4/2019القدس، القدس، ذكرت 
نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على تأييد أكبر من األحزاب المختلفة األربعاء، بنيامين 

 أبيض. -التي أوصت به رئيسا للوزراء على حساب منافسه بيني غانتس زعيم حزب تحالف أزرق 
وسيستلم ريفلين نتائج االنتخابات النهائية بشكل رسمي من لجنة االنتخابات المركزية عند الساعة 

وعند الساعة السابعة مساء  سيستقبل ريفلين، نتنياهو  والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي.الواحدة 
 وبعدها سيوقع على كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة.

مع انتهاء مشاورات ، عن نظير مجلي من تل أبيب، أنه 17/4/2019الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
تشكيل الحكومة الجديدة، يتضح أن غالبية النواب رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، مع قادة األحزاب حول 

أوصوا بتكليف بيني  46( أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو بهذه المهمة، مقابل 120من مجموع  65)
غانتس، رئيس "حزب الجنراالت". وبذلك يصبح شبه مؤكد أن يتم تكليف نتنياهو. ولكن تصريحات 

 الفه ليس مضمونا  بعد، وسيواجه مصاعب جدية.حلفائه من اليمين المتطرف تشير إلى أن ائت
وكان نتنياهو قد توجه لقادة أحزاب اليمين طالبا  أن يركزوا طلباتهم وشروطهم لدخول ائتالفه. وفي 
حين أبلغه قادة األحزاب الدينية بأنهم سيجتمعون سريعا  إلقرار المطالب، واجتمع معه أحد قادة 

مقاعد، بتصلئيل سموترتش، وأبلغه بشروطه. وهي: اإلعالن  5"حزب االتحاد اليميني"، المؤلف من 
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ي العربي، المعروفة باسم "صفقة سرائيلمب لتسوية الصراع اإلاعن رفض خطة الرئيس دونالد تر 
ي عن أراض  في الضفة الغربية والقدس، والتعهد بضم سرائيلالقرن"، كونها تعني التخلي اإل

ي عليها وعلى محيطها، سرائيلوفرض سيادة القانون اإل رائيلإسالمستوطنات اليهودية في الضفة إلى 
ونيل الوزارات الثالث التي كان يحتفظ بها "حزب البيت اليهودي" في الحكومة الحالية، وهي وزارة 

 التعليم ووزارة االستيعاب ووزارة القضاء.
ع صعوبات أكبر. وقد دور ليبرمان، وضجبيتنا" بزعامة وزير الدفاع السابق، أفي إسرائيلولكن حزب "

عبر ليبرمان عن ذلك، أمس، قبيل اجتماعه مع نتنياهو، فقال إن "توصية حزبنا بتكليف نتنياهو 
لتشكيل الحكومة ال يعني أننا دخلنا االئتالف. فهذا موقف شكلي. وإذا لم يوافق نتنياهو على 

ديدة". وهاجم ليبرمان، مطالبنا، فإنني أفضل البقاء في المعارضة، أو حتى الذهاب النتخابات ج
نتنياهو، على الطريقة التي خاض فيها المعركة االنتخابية، وحارب فيها أخلو حلفائه وحاول 
تصفيتهم. وقال إنه لم يعد يثق بنتنياهو، ولذلك يريد تعهدات خطية منه، أوال ، بأن يقر قانون تجنيد 

يرفضه حاليا  المتدينون، والذين زادت  ي )وهو األمر الذيسرائيلالشبان اليهود المتدينين للجيش اإل
مقعدا (، وثانيا  التعهد بقبول خطته )خطة ليبرمان( للتعامل مع "حماس"،  16إلى  13قوتهم من 

وتتضمن تحطيم هذه الحركة، وإنهاء حكمها في القطاع، ووقف دعمها بالمال القطري. ويطلب 
 خر من نوابه.ليبرمان وزارة الدفاع لنفسه ووزارة االستيعاب لنائب  

مقعدا  )يحسب  22ويقول ليبرمان إن األحزاب الدينية تعيش في حالة "سكرة القوة"، فهي حصلت على 
معها "حزب اتحاد اليمين"، الذي فاز بخمسة مقاعد، وله مقعد إضافي في قائمة "الليكود"(. وقال إن 

صده سوى حزبه. ويستعد قادة هذه األحزاب تريد إقامة حكم ديني يلغي قيم الحرية واللبرالية لن ي
األحزاب الدينية لمواجهة مطالب ليبرمان حول تجنيد شبانهم، بالرفض المطلق، مؤكدين أن ليبرمان 

مقاعد ال يستطيع أن يفرض سياسته على أحزاب األكثرية. وهددت مصادر  5الذي ال يملك سوى 
تدينين، فإن نتنياهو قد يلجأ إلى مقربة من نتنياهو بأنه في حال تفاقمت األمور بين ليبرمان والم

التحالف مع "حزب الجنراالت"، ويقيم حكومة وحدة قومية. لكن نتنياهو حاول تهدئة رفاقه، وقال إنه 
 ينتظر أوال  أن يتسلم كتاب التكليف وبعدها سيتفرغ لتسوية المشكالت.

مقعدا ( وتكتال  35د" )ويتضح أن األحزاب التي أوصت بتكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة، هي "الليكو 
مقاعد( و"اتحاد أحزاب اليمين"  8مقاعد( و"األشكنازية الغربية" ) 8األحزاب الدينية اليهودية الشرقية )

مقاعد(، و"كوالنو" بقيادة وزير المالية  5بيتنا" ) إسرائيلمقاعد( وحزب ليبرمان " 5االستيطاني )
غانتس، هي "حزب الجنراالت" الذي يقوده  مقاعد(. وأوصى ثالثة أحزاب ببيني 4موشيه كحلون )
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مقاعد(. وأما القائمتان العربيتان فقد  4مقاعد( و"حزب ميرتس" ) 6مقعدا ( و"حزب العمل" ) 35)
 امتنعتا عن ترشيح أي منهما لهذا التكليف.

ظر ومع انتهاء المشاورات، يتوقع أن يقوم رفلين بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، ولكنه ينت
 أن تعلن لجنة االنتخابات المركزية، اليوم األربعاء، النتائج الرسمية.

 
 بالفوز في االنتخابات هنأونينتنياهو: زعماء عرب  .24

ي بنيامين نتنياهو عن تلقيه التهاني من سرائيلكشف رئيس الوزراء اإل: يةسرائيلالصحافة اإل، الجزيرة
ية األخيرة، لكنه تجنب ذكر أي منهم سرائيلت اإلزعماء دول عربية وإسالمية بالفوز في االنتخابا
 إلى قوة عالمية صاعدة". إسرائيلباالسم، معتبرا ذلك "فرصة كبيرة"، وقال "لقد حولنا 

وفي خطاب احتفالي أمام نحو ألفين من أنصار حزب الليكود في القدس المحتلة الليلة الماضية قال 
 المية بمناسبة فوزي في االنتخابات األخيرة".نتنياهو "بارك لي عدد من قادة دول عربية وإس

وأضاف "لقد تلقيت العديد من المباركات من قادة دول عربية وإسالمية، ال أتكلم عن زعيم دولة 
عربية واحدة أو اثنتين، ولكن العديد منهم اتصلوا للمباركة، أمامنا فرصة كبيرة للتقدم نحو األمل في 

 قوة عالمية صاعدة". إلى إسرائيلالمستقبل، لقد حولنا 
 17/4/2019الجزيرة.نت، 

 
  "يِجب الحفاظ عليه استراتيجيا  كنزا  "حكم حماس بالقطاع  د  م ستشِرٌق إسرائيليٌّ ي ع   .25

، د. غاي ب خور، في م قابلة  مع القناة اليسرائيلاعتبر الم ستشر ق اإل زهير أندراوس: - الناصرة في  12ي 
، اعتبر أن  حك دا  في  استراتيجيم حماس في القطاع هو كنٌز التلفزيون العبري  لكيان االحتالل، م شد 

الوقت عينه على أن ه يتعي ن على دولة االحتالل الحفاظ على هذا الكنز، على حد  تعبيره. ومن نواف ل 
ن ها   إسرائيلالقول إن  هذه التصريحات ي مك ن أْن تكون في إطار الحرب النفسي ة القذرة والسافرة التي تش 

 ضد  الفلسطينيين لزيادة االنقسام وتكريسه بين فتح وحماس.
 16/4/2019رأي اليوم، 

 
 عد تهديدات المقاومة: "القبة الحديدية" لحماية "يوروفيجن"ب .26

ي، الثالثاء، عددا من بطاريات "القبة الحديدية" )المنظومة الدفاعية المضادة سرائيلنشر الجيش اإل
طق وسط البالد والمناطق المحيطة بمدينة تل أبيب، وذلك تحسبا  للصواريخ قصيرة المدى(، في منا
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من إطالق صواريخ من قطاع غزة خالل مسابقة الغناء األوروبية "يوروفيجن"، التي تنظم في تل 
 أبيب في أيار/ مايو المقبل.

الل جاء ذلك في أعقاب تهديد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعدم السماح لحكومة االحت
بإقامة مسابقة "يوروفيجن" في حالة عدم إيفاء االحتالل بتفاهماته األخيرة مع المقاومة بغزة، وذلك 

 من خالل مقطع فيديو تناقلته وسائل إعالم مختلفة.
تهديدات فصائل المقاومة على محمل  ذي أن الجيش يأخسرائيلفي التلفزيون اإل 12وأكدت القناة 

من بطاريات "القبة الحديدة" )دون تحديد عدد البطاريات(، في منطقة  الجد، وأنه قام بنشر مجموعة
وأشارت القناة إلى أن الجيش يستعدون الحتمال أن تحاول حركة حماس، تعطيل  وسط البالد.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية أن الجيش يأخذ بعين  الحدث أو تخريبه عبر إطالق صواريخ.
يحاول أحد فصائل المقاومة في غزة تصعيد األوضاع وتسليط االعتبار التهديدات، ويتوقع أن 

 الضوء على معاناة أهالي غزة من خالل اإلقدام على إطالق صاروخ خالل أحداث المسابقة.
 16/4/2019، 48عرب 

 
 تطرد مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" "إسرائيل" .27

ية طرد مدير مكتب منظمة "هيومن ية الثالثاء على قرار وزارة الداخلإسرائيلوافقت محكمة  :القدس
بي دي إسرائيل )واألراضي الفلسطينية، وذلك بتهمة دعمه حركة مقاطعة  إسرائيلرايتس ووتش" في 

ي، حتى األول من أيار/مايو أمريكي عمر شاكر، وهو مواطن مريكوأمهلت محكمة القدس األ اس(.
لترحيل. وال يزال في إمكانه الطعن ، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر اإسرائيللمغادرة 

 مجددا أمام المحكمة العليا.
بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية  2018مايو  ية الترحيل في أيار/سرائيلوأرجأت المحكمة اإل

أنه "ثبت" أن شاكر  يةسرائيلاإلوفي اإلعالن الصادر الثالثاء، أكدت المحكمة  ضد قرار وزارة الداخلية.
 .إسرائيلويطلب في الوقت عينه أن تفتح له األبواب" في  إسرائيلدعوة علنا إلى مقاطعة "يواصل ال

ي جلعاد إردان بقرار المحكمة موضحا أن وزارته هي التي سرائيلوأشاد وزير الشؤون االستراتيجية اإل
 قدمت عناصر اتهام إلدانة مدير "هيومن رايتس ووتش" والدفع نحو طرده من البالد.

وزير "الناشطون في حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )بي دي أس( وأضاف ال
 ومواطنيها". إسرائيليجب أن يدركوا أن ثمة ثمنا عليهم دفعه بفعل نشاطهم ضد 

 17/4/2019القدس، القدس، 
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 يوجه رسالة تضامنية مع األسرى  إيالن بابيه السرائيليالمؤرخ والناشط  .28
إيالن بابيه، رسالة تضامنية إلى األسرى في سجون االحتالل  يسرائيلاإل وجه المؤرخ والناشط

وقال المؤرخ بابيه في رسالته  ي، لمناسبة يوم األسير الذي يصادف يوم غد األربعاء.سرائيلاإل
المسجلة من مقر سفارة فلسطين لدى التشيك: "اود ان ابعث رسالة خاصة لألسرى السياسيين 

ي، سرائيلنون االن ومنذ سنين طوال من ظروف اعتقال تحت قوانين الجيش اإلالفلسطينيين الذين يعا
 إسرائيلوأضاف: "باسمي وباسم االصوات اليهودية التقدمية، داخل  التي تنتهك المبادئ األساسية".

وحول العالم، نرفض رفضا قاطعا اعتقالكم وزجكم في هذه السجون، ونصلي من اجل االفرال عنكم 
في القريب العاجل، ونأمل أن نكون جميعنا قادرين على العيش بحرية وسالم، بال  سراحكم وإطالق

سجون تخالف المعايير االنسانية الحتوائها على معتقلي رأي أو مساجين اداريين، انا متفائل جدا 
 باننا يوما ما سنعيش احرارا في ارض فلسطين".

  16/4/2019األيام، رام هللا،  

 

 1948فلسطينيي بتين من سنوات لشا خمسالسجن  .29

أصدرت محكمة بئر السبع الجزئية، يوم الثالثاء، حكما  بالسجن على  :ترجمة خاصة -رام هللا 
 5وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن حكما  بالسجن  شابتين من سكان قرية اللقية في النقب.
 حق رحمة األسد.سنوات ونصف ب 4عاما (، والسجن  20سنوات صدر بحق الفتاة تسنيم األسد )

ية، مقابل االعتراف سرائيلوجاء الحكم بعد صفقة بين فريق الدفاع عن الفتاتين والنيابة العامة اإل
باالتهامات التي وجهت إليهن، ومنها االتصال بجهات مسلحة متعاونة مع تنظيم "داعش" لتنفيذ 

 هجوم في جامعة بن غوريون.
 16/4/2019القدس، القدس، 

 
 ليين من السفر لسيناءتحذير لإلسرائي .30

يين من السفر إلى سرائيلية، يوم الثالثاء، تحذيرا  لإلسرائيلأصدرت "هيئة مكافحة اإلرهاب" اإل: رام هللا
وجاء في التحذير الذي نشرته وسائل إعالم عبرية أن عناصر  سيناء عشية بدء عطلة عيد الفصح.

يين المتواجدين سرائيلوطالب التحذير اإل ن.ييسرائيلتابعة لداعش والقاعدة تعمل تخطط الستهداف اإل
 .إسرائيلفي سيناء الخرول منها فورا ، والعودة إلى 

 17/4/2019القدس، القدس، 
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 دعوة لتشكيل لجنة من خبراء أجانب ودوليين لمراقبة ما يحدث في سجون االحتالل .31

لتحرير الفلسطينية صائب دعا متحدثون في لقاء عقده أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة ا: رام هللا
عريقات، يوم الثالثاء، مع عدد من سفراء وممثلي وقناصل دول العالم لدى دولة فلسطين، إلى 

 تشكيل وفد من خبراء وقانونيين أجانب ودوليين لمراقبة ما يحدث في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
هيئة شؤون األسرى وشارك في اللقاء الذي أعقبه مؤتمر صحفي، إلى جانب عريقات، رئيس 

والمحررين قدري أبو بكر، ورئيس نادي األسير قدورة فارس، واألسيرة المحررة خالدة جرار، والمدير 
العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان عمار دويك، وسحر فرنسيس من مؤسسة الضمير، ومدير عام 

جواد بولو وشعوان جبارين فلسطين خالد قزمار، والمحامي -األطفالالحركة العالمية للدفاع عن 
وأطلع عريقات الوفد على معاناة األسرى في سجون االحتالل، وما يتعرضون له  من مؤسسة الحق.

 من انتهاكات جسيمة وقوانين جائرة تفرض عليهم.
من جانبه، قال أبو بكر إن األمور كانت غير واضحة بالنسبة للقناصل حول الحركة األسيرة، وكانوا 

 ات مغلوطة قدمت لهم من قبل سلطات االحتالل.يمتلكون معلوم
أسير مريض من ضمنهم  700 الف أسير في سجون االحتالل، منهم  6وأشار إلى أن هناك نحو 

أسيرة متزوجة،  22أسيرة بينهن  47يعانون من حاالت مرضية مستعصية، إضافة إلى وجود  30
 26، و18طفال دون سن  250يا، ومعتقال إدار  430أسيرا يقضون حكما بالسجن المؤبد، و 530و

 سنوات وهؤالء يقضون الحبس المنزلي في مدينة القدس. 10طفال دون 
بدوره، أوضح فارس أن االجتماع مع القناصل وممثلي الدولي األجنبية جاء في إطار المساعي 
مة الفلسطينية المنسجمة مع دعوات األسرى من أجل تدويل قضيتهم وما يتعرضون له من جرائم منظ

أما األسيرة المحرر خالدة جرار، فقد تحدثت عن وضع األسيرات داخل  من قبل سلطات االحتالل.
 سجن الدامون من ظروف صعبة وغير مالئمة.

 16/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 األقصىوسط حراسة مشددة... عشرات المستوطنين يقتحمون  .32
ت المستوطنين، يوم الثالثاء، المسجد األقصى من جهة باب المغاربة اقتحم عشرا: الضفة المحتلة

ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد،  بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة.
 شروحات سريعة حول أ كذوبة الهيكل. إلىواستمعوا 



 
 
 
 

 

 23 ص             4917 العدد:             4/17/2019 األربعاء التاريخ:  

                                    

استعداداتها لشهر رمضان الكريم  اإلسالميةوتأتي هذه االقتحامات في ظل مواصلة األوقاف 
وتهيئتها للمسجد المبارك الستقبال مئات اآلالف من المصلين، فضال  عن التواصل مع المؤسسات 

 .واإلغاثيةالعاملة في المسجد خالل شهر رمضان ومنها الكشفية والصحية 
 16/4/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 فلسطينيا   1,748تكتم على مصير : األمن السوري ي"مجموعة العمل" .33

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن أجهزة األمن السورية تتكتم على مصير : دمشق
 فلسطينيا في السجون لديها، واصفة عمليات التوثيق بأنها بالغة الصعوبة. 1,748أكثر من 

عن مصيرهم إال أن أجهزة  وأوضحت أنه بالرغم من المطالبات المستمرة باإلفرال عنهم والكشف
 األمن السوري تواصل حجب المعلومات عن مصير مئات المعتقلين من بينهم أطفال ونساء مسنون.
وأشارت المجموعة في بيان صحفي أمس، إلى صعوبة عملية توثيق المعتقلين الفلسطينيين السوريين 

التعذيب كافة التي قضى  وذكرت أن المعتقلين يتعرضون ألنواع في السجون السورية وتشابكها.
 منهم خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب. 77الجئا  فلسطينيا ، عرف  548خاللها 

 16/4/2019، فلسطين أون الين
 

 تهدم منزل الشهيد صالح البرغوثي "إسرائيل" .34
 هدمت  ليات تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم األربعاء منزل: ميرفت صادق -رام هللا 

الشهيد الشاب صالح البرغوثي في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام هللا بالضفة الغربية، بعد خمسة 
 أشهر على اغتياله بتهمة المشاركة في عملية إطالق نار استهدفت مستوطنين.

واقتحمت أكثر من أربعين  لية لجيش االحتالل ترافقها جرافة عسكرية القرية بعد منتصف الليل إثر 
مع عشرات الفلسطينيين في بلدة بيرزيت قرب قرية كوبر، وحاصرت منزل الشهيد صالح  مواجهات

عمر البرغوثي وأخرجت عائلته، ثم اقتلعت األشجار المحيطة قبل الشروع في هدم المنزل المكون 
 من طابقين، في عملية امتدت حتى الفجر.

القرية الذين حاولوا الوصول إلى  وفي هذه األثناء، اندلعت مواجهات عنيفة بين العشرات من شبان
 منزل الشهيد، لكن قوات االحتالل أمطرتهم بقنابل الغاز والرصاص المطاطي.

وبعد انسحاب قوات االحتالل من القرية وقف األب عمر البرغوثي قرب أنقاض منزل الشهيد ورفع 
 لد بنفديه".التكبيرات، وقال لوسائل اإلعالم "إذا هدموا البيت فسنبنيه وإذا قتلوا الو 

 17/4/2019، الجزيرة نت، الدوحة
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 "المرواني"األوقاف الفلسطينية تكشف أسباب حريق  .35
كشفت دائرة األوقاف اإلسالمية الفلسطينية، أسباب اشتعال حريق في منطقة المصلى المرواني : معا

حريق في الجهة الشرقية من المسجد األقصى مساء أمس األول. وأوضحت الدائرة في بيان، أن ال
كان نتيجة عبث الفتيان، مشيدة بطاقم إطفائية المسجد األقصى المبارك، ليقظتهم وحرصهم على 

وأهابت الدائرة بالمصلين القاطنين حول المسجد وفي  مرافق المسجد، إذ قاموا بالسيطرة على الحريق.
الذي كانت البلدة القديمة توعية أطفالهم بعدم العبث بالنار وخصوصا داخل المسجد األقصى و 

نتيجته احتراق غرفة الحارس في ساحة المرواني، وتنمية حبهم لألقصى والحفاظ عليه، وحسن الربا  
 فيه وعدم اللعب أو المس بممتلكاته، فالمسجد أمانة في أعناق الجميع.

 17/4/2019، الخليج، الشارقة
 

 دوية  االحتالل يشرع بعمليات هدم في القدس والمواطنون يتصدون باشتباكات ي .36
شرعت  ليات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، صباح : وفا - القدس

اليوم األربعاء، بهدم منزل ومخزن يعودان للمواطن عز الدين برقان في حي وادي ياصول ببلدة 
 سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيو.

المواطنين تصدوا لطواقم البلدية العبرية واشتبكوا معهم باأليدي خالل  إنقدس وقال مراسل "وفا" في ال
 محاوالتهم لمنع عملية الهدم، وقد أصيب عدد من أفراد العائلة باعتداءات قوات االحتالل.

يذكر أن بلدية االحتالل أخطرت في وقت سابق بهدم عدد كبير من منازل المواطنين في هذه 
 غير القانوني وغير الم رخ و. المنطقة بحجة البناء

وكانت محكمة االحتالل العليا رد ت األحد الماضي "طلب االستئناف" الذي قدمه أصحاب المنازل 
والمنشفت التجارية في الحي الم ستهدف ببلدة سلوان، ضد قرار هدم منشفتهم الذي أصدرته المحكمة 

سات خيول، فيما اكدت لجنة حي وادي المركزية ضد أربعة منازل سكنية وعدة منشفت تجارية وبرك
 منزال بعد رفض االستئناف. 84ياصول بأن الهدم يتهدد الحي بأكمله بواقع 

 17/4/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ألف دونم في األغوار الفلسطينية 51 االحتالل يصادر .37
ألف دونم من  51على  "القدس العربي": أعلنت قوات االحتالل، يوم الثالثاء، وضع يدها -رام هللا

وقال مسؤول ملف االستيطان في األغوار معتز بشارات، في حديث مع  أراضي األغوار الفلسطينية.
ألف دونم في األغوار الشمالية ومنع الدخول إليها  51"القدس العربي" إن االحتالل وضع يده على 
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خمسة قرى بدوية في منطقة  وأضاف أن القرار شمل عزل إال بإذن من قائد جيش االحتالل بالضفة.
وبي ن بشارات أن االحتالل يريد  األغوار والسيطرة على ينابيع المياه و ليات زراعية وخاليا شمسية.

من إعالن هذه المساحات الواسعة مناطق عسكرية، إلى فصل األغوار عن القرى الفلسطينية 
 خطته لضم األغوار. الحدود ضمنالمحاذية في محاولة لترسيم 

 16/4/2019، لندن، دس العربيالق
 

 غزةفي بحر  نقيب الصيادين: االحتالل يسمح بتوسيع إضافي لمساحة الصيد .38
، توسيع المساحة التي يسمح لصيادي قطاع غزة الثالثاء قررت سلطات االحتالل مساء يوم: غزة

، أن الثاءالث وأوضح نقيب الصيادين نزار عياش لي"الرأي" مساء يوم بالصيد فيها ببحر القطاع.
من بحر الشيخ عجلين  ابتداءميال بحريا،  15 إلىمساحة الصيد سيتم توسيعها بشكل إضافي لتصل 

حتى مرفأ رفح جنوب قطاع غزة، وذلك استمرار لتطبيق تفاهمات التهدئة وتخفيف الحصار، وذلك 
راكب الكبيرة المحافظة الوسطى، مشيرا أن الم إلىميناء غزة  ميال، منعشر  12بعد أن كانت تبله 

 هي من سيسمح لها الصيد بهذه المسافة الجديدة.
 16/4/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 أهالي يافا يتصدون القتحام مقبرة السعاف .39

قال شهود عيان إن قوات كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية والوحدات الخاصة بها : ضياء حال يحيى
في مدينة يافا صباح اليوم، الثالثاء، لحماية طواقم بلدية يافا التي اقتحمت مقبرة اإلسعاف اإلسالمية 

 تسعى لنبش األضرحة وتجريف المقبرة لصالح إنشاء مشروع إليواء المشردين على أرضها. 
وقامت الشرطة بتطويق المقبرة من كافة الجهات ومنعت المواطنين العرب من الوصول إليها، وز جت 

حيط المقبرة، فيما يخشى المواطنون من إقدام البلدية على نبش القبور بالعشرات من عناصرها في م
" 48وقال رئيس الهيئة اإلسالمية في يافا، المحامي محمد دريعي، لي"عرب  وانتهاك حرمة المقبرة. 

إنه "حتى اآلن لم تشرع الشرطة والسلطات بنبش القبور، لكنهم طوقوا المنطقة واقتحموا المقبرة بني ة 
وناشد األهالي في يافا بي"التوجه إلى مقبرة اإلسعاف وأن يهبوا حاال إلنقاذ لمقبرة  بور".نبش الق

 والتصدي القتحامها وانتهاك حرمتها'.
وأنهت الهيئة اإلسالمية المنتخبة في يافا، مؤخرا، طمر القبور بعد نبشها من قبل سلطة اآلثار 

 مشروع الذي تنوي إقامته على أراضيها. والبلدية، إال أن بلدية تل أبيب أصرت على نبشها لل
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واعتصم المئات من سكان يافا احتجاجا على اقتحام مقبرة اإلسعاف من قبل جرافات البلدية وقوات 
 الشرطة بهدف تجريفها، وتمكنوا من منع استمرار العمل بالمقبرة.

 16/4/2019، 48عرب 
 

 يعية"االحتالل يحول مئات الدونمات جنوب نابلس إلى "محمية طب .40
قال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، لي"وفا"، مساء يوم : نابلس

الثالثاء، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي نصبت يافطات في خربة يانون التابعة ألراضي بلدة عقربا 
االحتالل وأضاف دغلس، أن قوات  جنوب نابلس، تفيد بتحويل مئات الدونمات إلى "محمية طبيعية".

تمنع بهذا القرار المواطنين من دخول هذه األراضي المزروعة بالزيتون، ومحاصيل أخرى، بحجة 
 أنها "محمية طبيعية".

 16/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 "خزعبالت سيناء"مسؤول مصري  ينفي  .41

ئيس األمريكي رونالد ترامب عرض نفى مسؤول مصري  رفيع المستوى أن يكون الر  :معا -بيت لحم
وأشار إلى أن  ما تداولته وسائل  على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما يعرف بي"صفقة القرن".

اإلعالم حول خارطة لدولة فلسطينية في قطاع غزة وأجزاء من سيناء هي هذه خزعبالت ال تستحق 
 بلوا بالتوطين خارل أراضيهم؟التعليق، وتساءل باستنكار هل يمكن للفلسطينيين أن يق

والتقت "دار الحياة" المسؤول المصري على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي األسبوع 
"لم يتم اإلعالن عن تفاصيلها بعد إال أن   الماضي إلى واشنطن وعل ق على صفقة القرن بالقول:
 حتواها"، وأضاف:" ليس لدينا علم بشأنها".اإلدارة األمريكية ستنشرها قريبا لكنها لم تفصح بعد عن م

وأوضح بأن معظم المحادثات مع الجانب األمريكي تركزت على العالقات الثنائية بين البلدين بما 
فيها الملف االقتصادي والتعاون في مختلف المجاالت وأردف: "ولكن بالطبع تم بحث عمليه السالم 

 ".والقضايا اإلقليمية
ئل اإلعالم حول خارطة لدولة فلسطينية في قطاع غزة وأجزاء من سيناء اعتبر وحول ما تداولته وسا

أن  هذه خزعبالت ال تستحق التعليق وتساءل باستنكار هل يمكن للفلسطينيين أن يقبلوا بالتوطين 
القرن أو خطه السالم األمريكية ال يمكن أن تتضمن هذا  صفقةخارل أراضيهم. ورأى المصدر أن 

هم يعلمون تماما أن هذه السيناريوهات مرفوضة تماما وال يوجد أحد يمكن أن يقبل " الطرح وقال:
أنها  إلىالفتا  الشكل،بها.. أستبعد تماما أن يطرح األمريكيون علينا أيا من هذه المقترحات بهذا 
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مجرد تصور واجتهادات تصدر في معظمها عن مراكز الدراسات واألبحاث ويتم ترويجها عبر 
القرن التزال غير معلنة. وحول ما يتردد عن إدارة مصرية لقطاع غزه  صفقةزاد: أن اإلعالم، و 

 أجاب: هذا األمر غير مطروح بتاتا، بل أنه بالنسبة لنا خط أحمر ال يمكن أن نقبل به".
 16/4/2019، وكالة معا الخبارية

 
 الفلسطينيـة والقـدس هللا الثاني: لـن نـقبـل ضغـوطا  بسبــب مـواقـفـنــا مـن القضيـة عبد .42

أكد الملك عبدهللا الثاني خالل لقائه في قصر الحسينية امس الثالثاء، رئيس وأعضاء  :بترا –ان عم  
موقف األردن الثابت من القضية الفلسطينية والقدس، مشددا على أنه ال على كتلة اإلصالح النيابية، 

ضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حل للقضية الفلسطينية إال من خالل حل الدولتين الذي ي
 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967على خطو  الرابع من حزيران عام 

وأشار إلى أن زياراته الخارجية التي شملت دوال عربية وأوروبية ركزت على موقف األردن الواضح 
ة من أجل تحقيق والمعروف تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود المبذولة مع األطراف الفاعل

وشدد على أن األردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من  السالم العادل والدائم.
 القضية الفلسطينية والقدس.

 17/4/2019، الدستور، عم ان
 

 وزير خارجية لبنان: صفقة القرن سلسلة ت لف حول عنق القضية الفلسطينية .43
جبران باسيل، صفقة القرن بأنها "سلسلة ت لف حول عنق  وصف وزير الخارجية اللبناني،: بيروت

ا لإلعالن عنها.  القضية الفلسطينية لخنقها". داعي ا لعدم التمادي في إهدار الحقوق العربية، تمهيد 
وقال باسيل: "ال يجوز أن نخطئ في العدو وال أن نضيع البوصلة، فالعدو هو إسرائيل والبوصلة هي 

كيزنا عن هدف إعادة حقوق الشعب الفلسطيني، هو إلهاء لنا عن فلسطين، وكل ما يشتت تر 
 مصالحنا ومصالح شعوبنا".

تصريحات الوزير اللبناني جاءت في كلمة لها ألقاها خالل اللقاء العربي الروسي للتعاون اليوم 
ا، بالعاصمة الروسية "موسكو".  الثالثاء، والمنعقد في دورته الخامسة، ويستمر يوم ا واحد 

دف: "نحن على وشك ضياع القضية وضياع األرض والقدس والمسجد األقصى وكنيسة القيامة، وأر 
إذا رضي أحد اليوم بذلك، فنحن على ثوابتنا باقون، فلسطين عربية، وعاصمتها مدينة القدس، 

 والجوالن سورية، وسكانها عرب سوريون، وشبعا لبنانية وصكوكها عائدة لنا".
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ية حول االعتراف بالقدس عاصمة لي "إسرائيل"، وبي "سيادة" االحتالل على وانتقد القرارات األمريك
وتابع: "ما أحوجنا اليوم إلى التوازن في العالقات الدولية، في هذا الزمن الذي تمنح  الجوالن السوري.

ا تخو دولة إلى أخرى، وتهب عاصمة تاريخية تعود لشعب   شعب  خر". إلىفيه دولة ما أرض 
 16/4/2019، قدس برس

 
 فلسطينيين أكاديمي سعودي يكشف حملة اعتقاالت واسعة ضد   .44

كشف األكاديمي السعودي المقيم في الخارل، سعيد بن ناصر الغامدي، عن شن سلطات : لندن
وقال الغامدي في تغريدة عبر "تويتر": "في  بالده حملة اعتقاالت واسعة ضد مقيمين فلسطينيين.

وواسعة ألعداد من الفلسطينيين، ومنع سفر  خرين منهم، وتجميد  المملكة، حملة اعتقاالت جديدة
 حساباتهم، ومصادرة مؤسساتهم".

وبحسب الغامدي، فإن "التهمة هي التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم بالقدس وغزة، 
هم، أو ولفت الغامدي إلى أن "االعتقاالت تطال مواطنين كان الفلسطينيون على كفالت وتأييد حماس".

 يعملون في مؤسساتهم".
شخصا على قضايا أمنية،  50وكانت رئاسة أمن الدولة أعلنت، في مطلع  ذار/ مارس، عن اعتقال 

ولم يصدر عن الجانب األردني والفلسطيني أي  مواطنا، وستة فلسطينيين، وثالثة أردنيين. 30بينهم 
 رد على إعالن السعودية اعتقال مجموعة من مواطنيهم.

 17/4/2019، "21"عربي  موقع
 

 أبو الغيط يدعو روسيا إلى االستمرار في مساندة الفلسطينيين .45
طالب األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، روسيا باالستمرار في دعمها  القاهرة:

للمواقف الفلسطينية والعربية، خاصة في مجلس األمن، للتعامل مع هذه الهجمة الشرسة التي 
اجهها الفلسطينيون، والتي تتواصل فصولها بصورة ت هدد القليل الذي تحقق منذ بدء مسيرة العملية يو 

 -وأضاف، في الكلمة التي ألقاها أمس، في افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي السلمية.
رجية الروسي في موسكو، بحضور سيرجي الفروف وزير الخارجية الروسي وعدد من وزراء الخا

العرب، أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة، تستهدف مقوماتها الرئيسية، ومحدداتها 
وأوضح في كلمته، التي وزعتها األمانة العامة للجامعة بالقاهرة، أن كل  التي تحظى بإجماع دولي.

االعتراف بالقدس  اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة األمريكية في العامين األخيرين، وعلى رأسها
عاصمة ل"إسرائيل" ونقل السفارة األمريكية إليها، ت مثل انتهاكا  صارخا  للقانون الدولي، وتبتعد عن 
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"اإلسرائيلي"، بإقامة  - حل الدولتين، الذي ي مثل الصيغة الوحيدة المعقولة إلنهاء الصراع الفلسطيني
 القدس.، وعاصمتها 67الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

 17/4/2019، الخليج، الشارقة
 

 الرئيس النيجيري يهنئ نتنياهو بإعادة انتخابه .46
نشر اإلعالمي اإلسرائيلي، شمعون  ران، يوم الثالثاء، تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، 

نتخابات جاء فيها أن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في ا
ونقل الكاتب والمذيع اإلسرائيلي، شمعون  ران،  البرلمانية للكنيست، التي أجريت الثالثاء الماضي.

على لسان الرئيس بخاري، توقعه استمرار العمل مع نتنياهو، بهدف تعزيز العالقات بين الطرفين، 
أجل تعزيز العالقات بين النيجيري واإلسرائيلي. وقول بخاري: أتوقع استمرار العمل مع نتنياهو من 

 نيجيريا وإسرائيل، وأتمنى للشعب اإلسرائيلي السالم واالستقرار.
 16/4/2019، األيام، رام هللا

 
 "إسرائيل"تحرك إيراني سوري عراقي يرعب : معاريف .47

قالت صحيفة عبرية إن هناك تخوفا جديدا يسري داخل إسرائيل من خطوة ثالثية جديدة جمعت إيران 
الثالثاء، أن الجيش اإلسرائيلي يسوده  أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء يومو  ورية.والعراق وس

القلق من مشروع تدشين سكك حديدية بين كل من إيران والعراق وسورية، خوفا من نقل السالح 
وذكرت الصحيفة العبرية أن الجيش اإلسرائيلي أعرب عن  اإليراني إلى سورية و"حزب هللا" اللبناني.

 قلقه لنقل السالح اإليراني للرئيس السوري بشار األسد، واألمين العام لي"حزب هللا" حسن نصر هللا.
وأوردت الصحيفة العبرية على لسان مصادر في المعارضة السورية، أن التخوف ليس من نقل 
 السالح إلى كل من سورية و"حزب هللا" فحسب، وإنما سيسمح الربط السككي بين إيران والعراق

 وسورية والذي من الممكن أن يمتد للصين، إليران بأن تمأل موقع مركزي في العراق وسورية.
 Sputnik ،16/4/2019موقع سبوتنيك 

 
 االحتالل يمنع دخول أعضاء فرقة الفنان التونسي لطفي بوشناق إلى فلسطين .48

ل رفضت دخول رام هللا: قالت اللجنة المنظمة لمهرجان الكمنجاتي الدولي، إن سلطات االحتال
عازفي الفرقة الموسيقية للفنان التونسي لطفي بوشناق، كان من المقرر أن تحيي حفال فنيا في مدينة 

 ، يوم غد األربعاء.2019رام هللا، بمناسبة القدس عاصمة الثقافة اإلسالمية 
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ل وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي، في حديث مع "القدس العربي" أن سلطات االحتال
رفضت منح العازفين تصاريح الدخول إلى فلسطين، مما تسبب في إلغاء الحفل، واستبداله بحفل 

 موسيقي سيشارك فيه موسيقيون من مناطق مختلفة في قصر رام هللا الثقافي بشكل مجاني.
وأشارت إلى أن العازفين الرئيسيين بالفرقة رفضت سلطات االحتالل منحهم تأشيرات دخول وهو ما 

وأوضحت أن فنانين وموسيقيين من أوروبا، والهند، وإيران وكندا، وفلسطين  دعى إلغاء الحفل.است
 سيشاركون بعرض موسيقي بعنوان "من األرض المقدسة إلى أقصى الشرق".

وأكدت اللجنة المنظمة استمرار فعاليات مهرجان الكمنجاتي الدولي احتفاال  بالقدس عاصمة الثقافة 
 ، رغم العراقيل والتحديات.2019اإلسالمية للعام 

 16/4/2019، القدس العربي، لندن
 

 "صفقة القرن " مسؤول أمني في الخارجية األمريكية يحذر من عمليات ردا  على .49
في الوقت الذي يقوم فيه وفد أمني إسرائيلي كبير، بقيادة رئيس مجلس األمن القومي في  تل أبيب:

ض، حضر إلى تل أبيب منسق مكافحة اإلرهاب في وزارة الحكومة، بلقاءات أمنية في البيت األبي
الخارجية األمريكية ناثان سيلز، في زيارة إلسرائيل بغرض إجراء "مشاورات أمنية واالطالع على 
مصاعبها الحدودية واألمنية لبلورة وجهة نظر الواليات المتحدة الرسمية لألوضاع والتصورات األمنية 

ده تأخذ باالعتبار احتماالت وأخطار تنفيذ عمليات ضد الجنود في المنطقة". وقد صرح بأن بال
 والدبلوماسيين األمريكيين، ردا  على إعالن صفقة القرن.

وقد التقى سيلز مع عدد من قادة الجيش والمخابرات وقام بجولتين على الحدود الشمالية )مع لبنان 
إلى شروحات ميدانية من الضبا  وسورية( والجنوبية )مع سيناء المصرية وقطاع غزة(، واستمع 

اإلسرائيليين حول ما يدور على الطرف اآلخر من الحدود، خصوصا  وضع اإليرانيين وميليشياتهم 
في سورية ولبنان وحركة حماس في غزة، وكذلك تنظيم داعش في سيناء. وقال سيلز إنه "على قناعة 

فهي أساس البالء". ولكنه أضاف أن  تامة بأن مفتاح الوضع األمني في المنطقة موجود في طهران،
مب، خصوصا  بعد ا"هناك تقدما  ملموسا  في مكافحة النشا  اإليراني، بفضل سياسة الرئيس دونالد تر 

 إعالنه عن الحرس الثوري اإليراني كي)منظمة إرهابية("، األسبوع الماضي.
اإليراني، واإلعالن عنهم  وقال سيلز، إن قادة قوات حرس الثورة تغلغلوا في كل قطاعات االقتصاد

كمنظمة "إرهابية" هو بمثابة رسالة مفادها أن من يعقد صفقات معهم يتحول إلى "مشتبه به" بتمويل 
اإلرهاب. ولكن واشنطن "تأمل في أن تعيد الشركات حساباتها لدى عقد صفقات مع إيران. فهذا 

بة قاسية له". وأوضح قائال : "إيران الحرس يشكل داعما  أساسيا  لإلرهاب في العالم ويجب توجيه ضر 
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كانت، حتى اليوم، تحت طائلة العقوبات بسبب دعمها لإلرهاب، واآلن تفرض عليها عقوبات بسبب 
دورها المباشر في اإلرهاب. والواليات المتحدة تأخذ بمنتهى الجدية تهديدات حرس الثورة بالرد على 

إلى أن الواليات المتحدة "تعرف ما يمكن أن يقدم عليه  قرار واشنطن اعتبارها "منظمة إرهابية"، مشيرا  
 اإليرانيون".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سيلز عب ر عن أمله في أن تتجند الدول األوروبية في 
الصراع ضد إيران. وقال: "رأينا في المسؤولية األوروبية بداية جيدة، ولكننا نريد رؤية أكثر من ذلك، 

ت إيران تعتقد أنها تستطيع أن يكون لها دور في اإلرهاب في أوروبا، بثمن حيث إنه إذا كان
منخفض، فسوف تفعل ذلك". وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما اطلع على "التهديدات التي تواجهها 
إسرائيل من قطاع غزة" وزار أحد األنفاق التي سدتها إسرائيل عند حدودها مع قطاع غزة، قال إنه 

الموارد الكبيرة التي تخصصها حركة حماس لإلرهاب ضد إسرائيل"، على حد  "فوجئ من كمية
تعبيره. وأضاف أن "الواليات المتحدة تعرف سلم أولويات حركة حماس من خالل كيفية صرف 
األموال. فهي ال تصرف على تحسين مستوى حياة المواطنين، وال للسكن، وال للتعليم، وإنما لإلرهاب 

 س المبدأ الذي نرى تطبيقه في الشمال من طرف حزب هللا وإيران".ضد إسرائيل، وهو نف
 واعتبر سيلز نشاطات تنظيم داعش في سيناء، قلقا  مشتركا  للواليات المتحدة ومصر وإسرائيل.

 17/4/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 والنعلى الج "إسرائيل"االتحاد األوروبي يجدد تأكيده على رفض االعتراف األمريكي بسيادة  .50
ستراسبورغ )فرنسا( أ ف ب: أكدت وزيرة خارجية االت حاد األوروبي فيديريكا موغيريني أمام البرلمان 
األوروبي أن االتحاد ال يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن، محذرة من "خطورة" السعي 

ن األوروبي في البرلما ألعضاءوقالت موغيريني، خالل نقاش  لتغيير الحدود بالوسائل العسكرية.
ستراسبورغ في  خر جلسة عامة قبل االنتخابات األوروبية، "االتحاد األوروبي ال يعترف بسيادة 

وأضافت  إسرائيل على األراضي المحتلة، وهذا الموقف الذي أعلن اه مرارا يسري على هضبة الجوالن".
 ولية"."تغيير الحدود بالقوة العسكرية فكرة خطرة. يجب احترام المعايير الد

وردت موغيريني على انتقادات برلمانيين قائلة "االتحاد األوروبي يعتبر إسرائيل واإلسرائيليين أصدقاء 
وشركاء. هو ينظر أيضا إلى السلطة الفلسطينية والفلسطينيين كأصدقاء وشركاء. كذلك يعتبر اإلدارة 

واضحة وموحدة ال تعني أننا األمريكية واألمريكيين أصدقاء وشركاء. إعادة تأكيد موقفنا بصورة 
لوا مواقفهم".  مناوئون لمحاورين بد 
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وجددت موغيريني دعم االتحاد األوروبي لحل سياسي للنزاع يقوم على دولتين إسرائيلية وفلسطينية 
وحذرت من أن  عاصمتهما القدس تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وفق حدود معترف بها و منة.

وخلصت إلى أن "االتحاد  ود إال بالفوضى على الشرق األوسط"."التخلي عن حل الدولتين لن يع
األوروبي واضح جدا في موقفه ويدعو إلى مفاوضات سالم جديدة"، مضيفة "عملية السالم لم تعد 

 موجودة لكننا نرغب في محاولة إحيائها".
 16/4/2019، القدس العربي

 
 ا  ل أزمة المقاصة سريعالبنك الدولي: االقتصاد الفلسطيني في صدمة حادة ويجب ح .51

رام هللا: قال تقرير حديث للبنك الدولي، األربعاء، إن االقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة حادة على 
 صعيد المالية العامة، بسبب "أزمة المقاصة"، والقيود المفروضة على السلع ذات االستخدام المزدول.

، قيود دخول عشرات أصناف السلع التي 2000وشددت إسرائيل منذ اندالع االنتفاضة الثانية عام 
 تصنفها تل أبيب، بأنها تحمل ازدواجية في االستخدام، سلمية وعسكرية.

ودعا البنك الدولي في تقرير اليوم، إلى إعادة إسرائيل النظر بتطبيق نظام السلع ذات االستخدام 
 لذين تتزايد أعدادهم".المزدول، "ألنه بات يعوق قدرة االقتصاد على خلق وظائف كافية للسكان ا

وتشمل السلع ذات االستخدام المزدول، الكيماويات والسلع والتقنيات المستخدمة في األغراض 
 المدنية، والتي قد تكون لها استخدامات عسكرية.

سلعة  56سلعة إلى قطاع غزة، إضافة إلى قائمة طويلة تشمل  62وتفرض إسرائيل قيودا على دخول 
 "وهو ما يتجاوز كثيرا الممارسات الدولية المعتادة"، بحسب البنك الدولي.إلى الضفة الغربية، 

وتضررت قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والزراعة، من قيود االستخدام 
 المزدول للسلع.. "ليست هناك شفافية في تطبيق القيود"، يقول التقرير.

عبر تراجع فاعلية المواد الكيماوية المستخدمة فيه، وأدى  وبسبب تلك القيود، تضرر القطاع الزراعي
 في المئة من غلتها في إسرائيل. 43إلى انخفاض إنتاجية األراضي إلى نصف مثيلتها في األردن، و

وتذهب تقديرات البنك الدولي، إلى أن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات االستخدام المزدول، 
في المئة في قطاع غزة بحلول  11م االقتصاد في الضفة الغربية، وفي المئة إلى حج 6سيضيف 

2025. 
وأورد أن االقتصاد الفلسطيني شهد معدالت نمو متدنية، تعجز عن مسايرة النمو السكاني، مما أدى 

 إلى زيادة معدالت البطالة وتدهور الظروف المعيشية.
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في  7األنشطة االقتصادية بنسبة  وزاد: "يعاني أكثر من نصف سكان غزة من البطالة، وتقلصت
، وهو أشد ركود يشهده القطاع غير ناتج عن صراع.. وتباطأ النمو في الضفة 2018المئة في 

 الغربية دون مستوياته في اآلونة األخيرة".
وعن أزمة المقاصة، قال البنك الدولي: "إذا لم تتم تسوية هذه األزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 

 ". 2019إلى أكثر من مليار دوالر في  2018دوالر في  مليون  400
 17/4/2019القدس العربي، لندن، 

 
 ينشر خريطة جديدة توضح السيادة السرائيلية على هضبة الجوالن المحتلةغرينبالنت  .52

نشر المبعوث األمريكي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، جيسون غرينبالت،  :بيت لحم
ثة اعتمدتها السلطات األمريكية الرسمية، تظهر فيها هضبة الجوالن السوري صورة لخريطة محد

وغر د غرينبالت على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائال: "مرحبا  المحتلة ضمن حدود إسرائيل.
بالخارطة الجديدة في نظام الخرائط الدولية الخاص بنا، بعد إعالن االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية 

قال جرينبالت إن اإلدارة األمريكية لن نكشف عن تفاصيل من جهة أخرى،  ات الجوالن".على مرتفع
"جيراد )كوشنير(، سفير الواليات المتحدة في إسرائيل وانا  وأضاف غرينالت: خطة السالم مسبقا".

نقدر االهتمام بجهودنا للسالم خالل العامين الماضيين، لكننا ال ننوي كشف تفاصيل الخطة قبل 
عدها. عملنا بجد لصياغة ما نعتقد انه عادل وواقعي، وقابل للتحقيق ضمن خطة. فقط األطراف مو 

 نفسها قادرة على حل الصراع. نحن نؤمن ان خطتنا يمكنها مساعدتهم على تحقيق ذلك".
 17/4/2019، وكالة معا الخبارية

 
 الكشف عن مكان "بناء السفارة األمريكية في القدس" .53

ت: كشفت مصادر إسرائيلية انه تم في اآلونة األخيرة، تقديم طلب رسمي إلى بلدية وكاال -تل أبيب 
االحتالل في القدس لتجهيز "حقل أللنبي" في حي البقعة، )وهي منطقة كان فيها في الماضي 

 12ووفقا لما ذكرته القناة  معسكر أللنبي البريطاني( لتشييد المبنى الدائم للسفارة األمريكية في القدس.
 العبرية فإن الهدف من ذلك هو البدء في البناء خالل والية الرئيس األمريكي المقبلة.

وفقا للتقرير، فقد نقل عن مصدر أمريكي قوله، "طلب البيت األبيض من بلدية )القدس( زيادة 
مساحة الحقل، ويفكر في خيار إنشاء قرية دبلوماسية في القدس، حيث سيعيش جميع الدبلوماسيين 

 كيين. يتم فحو عدد من الخيارات، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد".األمري
 16/4/2019، األيام، رام هللا
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 حماس المحتمل على حكومة اشتية رد   .54
 هاني المصري 
بعد أداء الحكومة الثامنة عشرة برئاسة محمد اشتية اليمين أمام الرئيس محمود عباس، ماذا سيكون 

 رد حركة حماس على ذلك؟
عن هذا السؤال، ال بد من االعتراف أنها ستسعى لتوظيف هذه الخطوة االنقسامية غير قبل اإلجابة 

المتوافق عليها لصالحها، من خالل تكريس سلطتها وتبرير استمرارها بإظهار أن خصمها الداخلي ال 
 يريد إنهاء االنقسام.

 

 هناك سيناريوهات عدة أمام "حماس":
ومة الجديدة، واعتبارها انقسامية، وانتظار ما ستفعله إزاء قطاع السيناريو األول: االكتفاء برفض الحك

غزة: هل ستلغي العقوبات، أم ستحتفظ بها، أم ستفرض عقوبات جديدة؟ وهل ستصرف الموازنة 
المقررة للقطاع أم ال، مع أن قدرتها تتناقو على فعل ذلك في ظل األزمة المالية، خصوصا  بعد 

الشهداء واألسرى وبنود أخرى، ورد السلطة الخاطئ برفض  خصم األموال المخصصة لعائالت
استالم أي قرش. فكان يمكن استالم ما تبقى، وهو يشكل األغلبية، والرد بشكل عملي وقوي على 

 ية.سرائيلالقرصنة اإل
ال أعتقد أن الحكومة سترفع العقوبات حتى لو أرادت ذلك، كونها تعاني من أزمة مالية خانقة دفعتها 

من رواتب معظم موظفيها، وستتفاقم األزمة إذا لم يتحقق الرهان بأن الحكومة  %50لصرف 
ية القادمة ستوقف االقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها )المقاصة(، وهذا سرائيلاإل

األمر كما أوضحت سابقا  مستبعد ألن وقف الخصم بحاجة إلى تغيير القانون الذي أقره الكنيست 
ي بهذا الخصوص، وهذا مستبعد جدا  بعد انتخاب كنيست جديد متطرف مثل سابقه إن لم ائيلسر اإل

 يكن أكثر تطرفا  منه.
إذا أرادت حكومة نتنياهو تقديم حل لمنع السلطة من االنهيار فستجد مخارل أخرى ال تتضمن وقف 

صفقة ترامب" ية استمرار الخصم، خصوصا  بعد طرح "سرائيلالخصم. وقد تختار الحكومة اإل
فرصة ذهبية لفك وتركيب السلطة، وربما إقامة سلطات  إسرائيلورفضها من الفلسطينيين، ما يعطي 

عدة بدال  منها لنفي أي تمثيل سياسي فلسطيني موحد يستدعي الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق 
 .إسرائيلوهذا  خر ما تريده  المصير،تقرير 

تفعل أكثر ما هو حاصل فعال ، وهو وجود إدارة لغزة من دون إعالن "حماس" وفق هذا السيناريو ال 
 عن لجنة إدارية أو ترسيم وترسيخ األمر الواقع فعال .
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السيناريو الثاني: إعادة تشكيل اللجنة اإلدارية وإعالن أنها الشرعية الوحيدة المستمدة من المجلس 
اريو مستبعد ألنه ال يضيف جديدا ، ويسبب التشريعي الذي لم تعترف "حماس" بقرار حله. وهذا السين

مشاكل وردود أفعال فلسطينية ومصرية وعربية ودولية رافضة لهذه الخطوة ونازعة الشرعية عنها، 
 بوساطة مصرية وقطرية ودولية. إسرائيلوهذا ال يساعد على تنفيذ التفاهمات التي عقدتها مع 

ع المدني لتحمل مسؤولية إدارة القطاع مع "حماس". السيناريو الثالث: دعوة الفصائل األخرى والمجتم
وهذا السيناريو مستبعد كذلك ألن عددا  من الفصائل والشخصيات المستقلة سترفض كما فعلت سابقا  
المشاركة في إدارة غزة كونها خطوة إن تمت ستكرس االنقسام، وستجعل المشاركين مجرد طربوش ال 

 هذه"حماس" االنفرادية على القطاع، إلى جانب أن مثل أكثر يغطي على واقع استمرار سيطرة 
 االنقسام.المشاركة تضر في موقفها المتوازن إزاء طرفي 

، وقد يشهد أو ال يشهد هذا 2017السيناريو الرابع: تمكين السلطة في قطاع غزة وفقا  التفاق القاهرة 
للقطاع. هذا السيناريو مستبعد في السيناريو رفع اإلجراءات عن قطاع غزة وزيارة الحكومة والوزراء 

ظل تعمق االنقسام ومخاوف تحوله إلى انفصال، ال سيما في ظل تفاهمات التهدئة بين "حماس" 
ي وتشبث الرئيس عباس بالسيطرة على القطاع من الباب إلى المحراب. وقد يتحقق سرائيلوالجانب اإل

تح وحماس، يتضمن التصدي لصفقة هذا السيناريو إذا جاء في سياق اتفاق جديد بين حركتي ف
ترامب، ورفع اإلجراءات عن قطاع غزة، وتمكين السلطة في القطاع دون أن يمس ذلك بسالح 

 المقاومة.
السيناريو الخامس: تشكيل لجنة إدارية من شخصيات تكنوقرا  ومستقلة، يفضل أن تكون قريبة من 

 "حماس"، ويمكن أن تكون مقبولة من المجتمع الدولي.
السيناريو محتمل، فهو يجعل "حماس" تضرب عصافير عدة بحجر واحد، فهي ال تتحمل إذا تم  هذا

تشكيل مثل هذة اللجنة اإلدارية المسؤولية عن حكم القطاع، وتتجنب بالتالي تجدد موجة أو موجات 
ي ال جديدة من حراك "بدنا نعيش"، ومثل هذا الترتيب يدفع احتمال المواجهة العسكرية المدمرة، الت

ن المجتمع الدولي من تقديم المساعدات والتمويل من دون التعامل  يريدها أحد، إلى الوراء، ويمك 
 مباشرة مع حركة مصنفة "إرهابية".

ستكون فرصة "نجاح" هذا السيناريو أكبر إذا أبدت "حماس" استعدادا  لتسليم السلطة فعال  لهذه 
 مساس بالمقاومة وسالحها.اللجنة، خصوصا  األمن الداخلي، بعيدا  عن ال

ما قد يدفع حماس لتفضيل هذا السيناريو إدراكها أن التفاهمات الجديدة لن تطبق في الغالب، وإذا 
طبقت فجزئيا  ولفترة مؤقتة. فالمجتمع الدولي لن يذهب بعيدا  في التعاطي مع سلطة "حماس" إلى حد 

محدودة تحول دون انهيار وانفجار االعتراف بها، وهي المرفوضة، وسيكتفي بخطوات تسهيلية 
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 إسرائيلالقطاع، ولكنها لن تصل إلى رفع الحصار، وإذا أراد المجتمع الدولي فعل ذلك فلن تمكنه 
وترتبط بتحالف  إسرائيلالتي ال يمكن أن تتعايش طويال  مع سلطة في خاصرتها تتحدث عن تدمير 

وتطوير سالحها الذي وصل إلى حد تهديد تل مع أعدائها )إيران وحزب هللا وسورية(، وتسعى لزيادة 
 أبيب.

إن نزع سالح المقاومة في غزة كان وسيبقى هدفا  مطروحا ، وهذا إن حدث من خالل ترويض 
"حماس" تدريجيا  فجيد، وإال ستتم محاولة تحقيقه عن طريق الحرب رغم أنها لن تكون نزهة سهلة 

 .سرائيلإل
، وإعادة النظر في سرائيلمن الضفة الغربية إل ضم أجزاءإن  من متطلبات تمرير "صفقة ترامب" 

السلطة القائمة فيها لتفقد ما تبقى لها من دور سياسي، وتتحول بالكامل إلى سلطة إدارية وظيفية 
أمنية اقتصادية على جزء من الضفة اآلهل بالسكان، وسقفها الحكم الذاتي الخاضع للسيادة 

 القطاع الذي يراد له أن يكون الدويلة العتيدة.ية أو تلحق باألردن أو بسرائيلاإل
السيناريو السادس: االتفاق على حل الرزمة الشاملة. وهذا السيناريو مفترض أن يكون الخيار 
المفضل، ويتضمن االتفاق على حل الرزمة الشاملة، على أساس برنامج القواسم المشتركة، وقواعد 

مل إعادة بناء مؤسسات المنظمة وتغيير وظائف والتزامات الشراكة والديمقراطية التوافقية، وبما يش
 السلطة وموازنتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

 هذا الخيار صعب جدا  ولكن فيه يكمن طريق الخالص الذي ال بد من توفير متطلبات السير فيه.
راسات  ياسات والد   16/4/2019االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الس 

 
 وبريق األمل القليميالمشهد  تعقيدات .55

 د. محمد السعيد إدريس
الشرق أوسطى وفي  اإلقليميشهد األسبوع الفائت تطورات ومتغيرات مهمة زادت من تعقيد المشهد 

القلب منه عالمنا العربي سوف تكون لها حتما  تداعيات ونتائج شديدة الخطورة وشديدة األهمية 
الذي يقوده بنيامين نتنياهو في االنتخابات التشريعية المبكرة التي  يسرائيلاإلأبرزها فوز تكتل اليمين 

ية سرائيل(، ما يعنى أن نتنياهو فرض نفسه رئيسا  للحكومة اإل9/4/2019) الماضيأجريت الثالثاء 
على إنجاح نتنياهو بكل ما يعنيه ذلك  روسي -أمريكيفي السنوات المقبلة وتزامن هذا الفوز بتسابق 

، وما يؤكده من تحوالت لها خطورتها تتعلق بعالقة روسيا بالعرب السياسيمشروعه من انحياز ل
دونالد ترامب  األمريكيغير مسبوق بإعالن الرئيس  إيراني -أمريكي، كما تزامن مع تصعيد إسرائيلو 

باعتبار  اإليراني القومي( منظمة إرهابية ورد مجلس األمن 8/4/2019) اإليرانية الثوري الحرس 
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( ضمن أساسيت األمريكية في منطقة غرب  سيا )المشرق العربي والجزيرة العربية بشكل القوا
المنظمات اإلرهابية، تطوران من شأنهما وضع المنطقة كلها في أجواء حرب ال يعرف أحد متى 
ستنفجر وال متى يمكن أن تنتهى، لكن كفبة كل هذه التطورات تراجعت جزئيا  مع ظهور خيو  

 لم يبزغ بعد حملت معالمه انتصارات اإلرادة الشعبية في الجزائر والسودان. بيعر بيضاء لفجر 
على استمرار واليته في  شعبيلرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان بمثابة "استفتاء  االنتخابيالفوز 

ية" على حد وصف ألوف ين رئيس تحرير صحيفة "هفرتس" الذي حدد سرائيلرئاسة الحكومة اإل
يتمثل في إزاحة لوائح االتهام التي  شخصيعين لحكومة نتنياهو الجديدة هما: هدف هدفين متوق

هدف  الثانيتهدده من الطريق وهى االتهامات التي كادت تقوده إلى المحاكمة أمام القضاء، والهدف 
ية المقامة في الضفة الغربية المحتلة التي سرائيليتمثل في التعجيل بضم كل المستوطنات اإل سيأسى

الضفة إلى جانب مساحات أخرى من المنطقة "ب"  أراضيمن  %60تشمل المنطقة )جي( التي تشغل 
الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، لكن األهم هو أن "قانون القومية" الذي أصدره الكنيست في 

 الجديدة. سيكون، وكما يقول "ألوف ين" أيضا  "القاعدة األيديولوجية" لحكومة اليمين الماضيالعام 
تكشف  يسرائيلاإلتعبيرا  عن تحوالت شديدة الخطورة في المجتمع  يجئالالفت في فوز نتنياهو أنه 

عن تراجع اليسار في مجمله، وهيمنة األجواء والميول اليمينية والتوراتية على ميول القطاع األعم من 
المرحلة الثانية من التوسع الذي بات مقتنعا  بأولوية التوجه نحو فرض  يسرائيلاإلالعام  الرأي
 بحدودها التوراتية". إسرائيلبناء "دولة  أيالتي تتجاوز حدود دولة فلسطين بكاملها،  يسرائيلاإل

ية، فكل ما حدث من سرائيلال تقل خطورة عن هذه التحوالت اإل الدوليالتحوالت الجديدة في الموقف 
والسياسة األمريكية في  األمريكيموقف ية كان صدى للتحوالت التي حدثت في الإسرائيلتحوالت 

ية "وصل إلى القمة" وفق سرائيلورئيس الحكومة اإل األمريكيالشرق األوسط. فالتنسيق بين الرئيس 
ية )كان( التي قالت إن "تصريح بنيامين نتنياهو بأنه سيضم سرائيلتوصيف "هيئة البث العامة" اإل

 ".أمريكييصدر دون الحصول على ضوء أخضر ية ما كان لسرائيلالضفة الغربية للسيادة اإل
هذا التحول الجديد في العالقة بين واشنطن وتل أبيب جعل عاموس جلبوع يكتب في صحيفة 

عمليا  ذراعها  هيستراتيجيا  للواليات المتحدة فحسب بل اليست زخرا   إسرائيل"هفرتس" أن "
 والتكتيكية. االستراتيجية

المصلحة األهم، إن لم  هيباتت  إسرائيلاألوسط". فاألمر المؤكد أن الذراع األمريكية في الشرق  هي
تكن األولى في الشرق األوسط، بعد تراجع مكانة النفط العربي في المصالح األمريكية، وأن الواليات 

، باتت حريصة على تسخير حلفائها في الشرق األوسط لالنخرا  في تحقيق ترامالمتحدة، في عهد 
 ية.سرائيلاإل المصالح واألهداف
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مع الواليات المتحدة على  روسيجديد هذه التحوالت أيضا  هو ما يحدث من اندفاع أو تسابق 
 إرضاء نتنياهو والعمل على فوزه في االنتخابات.

"زخاريا  يسرائيلاإل الجنديلبنيامين نتنياهو بالمساعدة في تسلم رفاة  الروسيكانت هدية الرئيس 
في معركة ما ي عرف بي "معركة السلطان  1982للبنان عام  يسرائيلاإلالغزو  أثناء بوامل" الذي قتل في
 أبرز مؤشرات هذا التحول. هييعقوب" هذه الهدية 

فالديمير بوتين هذه الهدية لنتنياهو تعبيرا  عن حرصه على الفوز في  الروسيقدم الرئيس 
 االنتخابات.

اعتداءاتها  إسرائيلا متلعثمة أمام تصعيد جعلت روسي الروسيهذه التحوالت الجديدة في الموقف 
 الفلسطينيلفرض "صفقة القرن" بكل تجاوزاتها لحقوق الشعب  األمريكيعلى سورية، وأمام التوجه 

في مجلس األمن فاسيلى ينبينزا يتباهى بالقول  الروسيالمعترف بها دوليا ، تحوالت جعلت المندوب 
شريكتنا في الشرق األوسط مثلها مثل كل الدول العربية،  إسرائيل، و إسرائيل"لدينا عالقات جيدة مع 

طرف وكل  أينحن محظوظون وفخورون بأننا إحدى القوى الكبرى التي تتمتع بعالقات جيدة مع 
 طرف في المنطقة دون استثناء".
يا على طلب إسرائيلضد إيران في سورية كان  خره هجوما  يسرائيلاإليحدث ذلك في ظل التصعيد 

الشامل ضد إيران، وهو التصعيد الذي  األمريكيين من عودة نتنياهو من موسكو والتصعيد بعد يوم
سيبله ذروته في مايو المقبل مع انتهاء مهلة األشهر الستة التي منحت استثناء لعدد من الدول من 

 ، وعزم إدارة ترامب على "تصفير" صادرات النفط اإليرانية.اإليرانيوقف استيرادها النفط 
"منظمة إرهابية" بكل ما يتضمنه  اإليراني الثوري باعتبار الحرس  األمريكيين سبقه قرار الرئيس تسخ

نوع من التعامل مع هذا الحرس. قرار ليس أمريكيا  فحسب بل هو قرار  أيمن فرض قيود على 
عتبار بالدرجة األولى، األمر الذي استتبع ردود فعل إيرانية عنيفة على كل المستويات وا  يإسرائيل

 القوات األمريكية في غرب  سيا منظمة إرهابية أيضا .
 تصعيد قد يجر إلى الحرب بكل ما يمكن توقعه من تداعيات على األمن العربي.

خطورة هذه التطورات أنها تحدث في ظل ظروف مأساوية للحال العربية وللنظام العربي: صراعات 
ت من كل جانب، لكن تأتى التحوالت الجديدة مفكك واختراقا عربيدموية في أكثر من دولة، أمن 

في الجزائر والسودان لتعيد طرح السؤال المهم: هل يمكن أن تكون االنتصارات الشعبية بريق أمل 
 الستعادة العرب كرقم له اعتباره وأهميته في حسابات كل تلك القوى المتصارعة على األرض العربية؟

 16/4/2019، األهرام، القاهرة
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 "حماس"غزة: سياسة سخية إلى جانب االستعداد لمعركة ت سقط  في الحل   .56
 يئير غوالن
كان في حملة االنتخابات من دعا إلى االنتصار على "حماس"، وتباهى بالقدرة المؤكدة على عمل 
ذلك. حتى لو كانت يقوال سياسية في أثناء االنتخابات مفلها أن تنسى، يجدر بنا أن نتعمق بهذا 

 بشكل منهجي أكثر قليال.الطلب لالنتصار 
في مراجعة الشرو  األساس بيننا وبين "حماس" تقفز أمامنا خمس حقائق أساسية واضحة: الفوارق 

كي ال تسمح  إسرائيلالهائلة في القوة؛ االنقسام الفلسطيني؛ تصميم "حماس" على مواصلة التحرش ب
ع شك )اإلحبا  ليس قائما فقط لها بالتمتع بهدوء أمني؛ ثبات أنما  عمل قوة مدى نجاعتها موض

عندنا، فثمة أمر مشابه يحصل لدى "حماس" أيضا ؛ ومن المعروف أنه يوجد ألنما  استخدام القوة 
 طبيعة تصعيدية وبالتالي فانه إذا لم يطرأ تغيير في السياسة فان سيناريو التصعيد األمني محتم(.

أمني في الحاضر وتقليو متواصل ية ليست هزيمة "حماس"، بل هدوء سرائيلالمصلحة اإل إن
إلمكانية التهديد من قطاع غزة في المستقبل. يتبع تحقيق هذه المصلحة لقواعد العمل حيال العدو، 
بمعنى االحتمال األدنى للتعاون الطوعي وعلى أساس مشاعر الود الصادقة. وعليه، فيجب تبني 

استجيب لهذا السخاء بالرفض فسياسة  ما إذاوالى جانبها  –كما يجدر بمن هو قوي  –سياسة سخية 
 أمنية حازمة جدا. 

السياسة السخية حيال "حماس" معناها تحسين البنى التحتية والقدرة االقتصادية في قطاع غزة.  إن
ومصر ومعالجة  إسرائيلليس الميناء هو األساس بل توسيع قدرة إنتال الكهرباء أو توريدها من 

وبالتوازي، من الصحيح توسيع قدرة كسب الرزق لسكان القطاع،  عاجلة لشبكات المياه والمجاري.
ية. فبضعة  الف من العاملين الغزيين الذين سرائيلحتى لو انطوى األمر على فتح سوق العمل اإل

كل يوم عبر معبر إيرز، والذي يقف اليوم مقفرا، يمكنهم أن يساهموا في  إسرائيلسينتقلون إلى 
 تثبيت هدوء أمني.

ى ذلك، من الصواب مواصلة التعاون األمني الجيد مع مصر، بل تحسينه، بحيث ال يتاح إضافة إل
إدخال وسائل قتالية، مواد خطيرة، وأناس يحرثون الشر. ويجب أيضا  مواصلة تحصين الحدود مع 

استجيب لنوايانا الطيبة بعمليات  بحيث لوغزة على األرض، من تحت األرض ومن فوق األرض، 
 عمال إخالل بالنظام، يكون الجواب األمني الدفاعي في أفضل حاله."إرهابية" وأ 

كان ثمة شيء مؤكد  إذاال ينبغي أن نتوقع من السلطة الفلسطينية أن تكون جزءا من حل المشكلة، 
ومستقر في منطقتنا فهو بالذات مدى االنقسام الفلسطيني. وإذا ما فوجئنا رغم ذلك، فإننا سنواجه هذا 

 حين يقع.النبأ الصاخب 
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وماذا سيحصل إذا لم تتعاون "حماس"، وواصلت إزعال سكان الغالف وبادرت إلى أعمال "اإلرهاب"؟ 
أن توقف فورا المساعدة المدنية وتنتقل إلى قتال نشط ضد "حماس"  إسرائيلفي مثل هذه الحالة على 

ا القتالية سيؤدي وتدمير قدرتها العسكرية. الضرر المدني لن يؤثر على "حماس"، ففقط ضرب قوته
 إلى كي وعي الفشل الذي ستصل معه إلى تبني نمط عالقات  خر.

قتال نشط كهذا سيستوجب قتاال بريا وتحت األرض داخل قطاع غزة وبحجم كبير. في العقود األخيرة 
يوجد لدينا ميل لتعظيم قدرة العدو والتقليل من قدراتنا. وعلى خلفية هذه الظاهرة يمكن أن نفهم 

االنتفاضة الثانية، والخوف الشديد من المناورة  أثناءالمدن الفلسطينية  إلىالشديد من الدخول  الخوف
في جنوب لبنان. وفي الحالتين تكشفت قدرات العدو بانها أدنى كثيرا مما اعتقدنا قبل القتال، وعلى 

ة برية فقط حد فهمي هذا صحيح أيضا  بالنسبة لي"حماس" في قطاع غزة. فضال عن ذلك، فان عملي
يمكنها أن تقلو التهديد على الجبهة الداخلية بشكل سريع، كما هو مطلوب من جيش يتعين عليه 

 أن يدافع عن شعبه.
ية أن تعد شعبها والساحة الدولية لسياسة جديدة تتضمن جزرة حلوة وسمينة إلى سرائيلعلى القيادة اإل

زة أن نحقق سياسة فيها أمل لواقع أمني جانب عصا غليظة وشديدة. من واجبنا تجاه سكان غالف غ
 ومدني محسن ومستقر، واالستعداد للقتال والتضحية كان وسيكون مطلوبا.

 "يديعوت"
 17/4/2019، األيام، رام هللا

 
 وحماس تستعدان لوقف إطالق نار طويل المدى إسرائيل… بعد االنتخابات .57

 عاموس هرئيل
حيى السنوار، مع رؤساء الفصائل الفلسطينية األخرى اللقاء الذي أجراه رئيس حماس في القطاع، ي

يكشف تفاصيل كثيرة عن طبيعة التفاهمات التي بدأت  إسرائيلقبل بضعة أيام من االنتخابات في 
في الظهور بين الطرفين بوساطة المخابرات المصرية. إن التمعن في الصيغة الكاملة ألقوال السنوار 

مقابل تحسين واضح للوضع  إسرائيلقف نار طويل المدى مع يكشف أنه يمهد األرضية في غزة لو 
االقتصادي. بالتحديد من المبررات التي قدمها رئيس حماس الكبير في المحادثات مع الفصائل 

 يمكننا أن ندرك إلى أي مدى بعيد وصلت االتصاالت.
ات غير السنوار حرص على التأكيد في أقواله بأن حماس لم تنحرف عن مبادئها في المفاوض

. االتصاالت، كما قال، لم تجر في أي يوم بصورة مباشرة ولم تتضمن االعتراف إسرائيلالمباشرة مع 
. االتفاق ليس اتفاقا  سياسيا ، أي أنه ال يرتبط بخطة سالم ترامب، وليس له عالقة بموضوع إسرائيلب
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سطينية الداخلية مع قيادة يين، وهو غير بديل عن جهود المصالحة الفلسرائيلاألسرى والمفقودين اإل
السلطة الفلسطينية في رام هللا. حسب أقوال السنوار، حماس أيضا  لم تتنازل فيه عن "سالح 
المقاومة"، حيث إنها ترفض الطلبات التي أسمعت حول نزع سالح القطاع. السنوار الذي كان في 

على الزناد". بكلمات أخرى، السابق رئيس الذراع العسكري لحماس أكد أيضا  أن "اإلصبع ما زالت 
 حماس مستعدة أيضا  الحتمال هجوم عسكري.

السنوار قام بتفصيل التسهيالت التي سيحصل عليها الفلسطينيون في القطاع مقابل الهدوء طويل 
ميال  )وهي المنطقة األوسع منذ عقدين(،  15المدى: توسيع منطقة الصيد على شواطئ غزة إلى 

بدخولها إلى غزة خشية  إسرائيلثلث المواد ثنائية االستخدام التي ال تسمح وإلغاء منع دخول حوالي 
 استخدامها في النشاطات العسكرية بدل األغراض المدنية، وتسهيالت كبيرة في التجارة في المعابر.

على عدة مبادرات من دول الخليج التي استهدفت تحسين الوضع  إسرائيلإضافة إلى ذلك، ستصادق 
مليون دوالر شهريا  حتى نهاية  30ومنها مضاعفة المساعدات االقتصادية القطرية إلى في القطاع، 

ألف مكان عمل جديد في القطاع حتى نهاية هذه السنة، وإقامة منشأة لتكرير  40السنة، إضافة 
المياه بتمويل من السعودية، وتوسيع مستشفى الشفاء في غزة بتمويل من الكويت. خطوات أخرى 

قها في مرحلة متأخرة ستتضمن زيادة تزويد القطاع بالوقود وإقامة محطة كهرباء أخرى، سيتم تطبي
وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية. هذا يخضع لتعهد حماس بعدم القيام بأي أعمال عنيفة ضد 

 من القطاع. إسرائيل
ان نيس 7في هذه األثناء، تم أمس وقف اإلضراب عن الطعام الذي بدأ به سجناء حماس في 

الماضي، الذي جاء في أعقاب تركيب أجهزة تشويش الهواتف الخلوية في أقسام السجون األمنية. 
وافقت على طلب السجناء تركيب هواتف عامة في األقسام والسماح لهم بالتحادث مع  إسرائيل

 أوضحوا بأنهم رفضوا طلبات السجناء إزالة أجهزة إسرائيلعائالتهم تحت رقابة جهاز األمن. في 
تشويش الهواتف، الذي كان يمكنهم من إجراء المكالمات من خالل الهواتف المحمولة التي تم 
تهريبها إلى األقسام. ورغم انتهاء اإلضراب، إال أن السجناء يواصلون المطالبة بأن ال يتم تشغيل 

 أجهزة التشويش.
القطاع، كل ذلك يدل أقوال السنوار واالتصاالت من أجل وقف إضراب السجناء والوضع على حدود 

على محاولة جدية من الطرفين من أجل التوصل إلى هدوء طويل المدى. في المواجهات التي 
حدثت أثناء مظاهرات يوم الجمعة الماضي قتل شاب فلسطيني بنار الجيش وأصيب عشرات 

على طول  المتظاهرين، لكن العنف كان متدنيا  مقارنة مع المظاهرات السابقة. والمظاهرات الليلية
الجدار خفتت في األسبوعين األخيرين، وأيضا  عدد البالونات الحارقة والطائرات الورقية الحارقة. 
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. في حماس إسرائيليمكن االفتراض أن هذه األمور مرتبطة على األقل جزئيا  بنتائج االنتخابات في 
بنيامين نتنياهو اجتياز  يدركون أن الظروف السياسية تغيرت. قبل االنتخابات، أراد رئيس الحكومة

هذه الظروف بسالم، وضمان عدم اندالع مواجهة عسكرية حتى االنتخابات. في الوقت الحالي وبعد 
ي يؤيد سياسته حتى تجاه غزة. ومدى مناورته سرائيلفوزه هو أقل تعرضا  للضغط. معظم الجمهور اإل

اع تدفع حماس إلى التوصل إلى أكبر. هذا الوضع إلى جانب األزمة االقتصادية الصعبة في القط
تسوية. وحتى اآلن وكالعادة يمكن لألمور أن تتشوش بسبب حادثة محلية أو نقاش موضوعي حول 

 مضمون التفاهمات.
 

 مشكلة ليبرمان
الوضع في القطاع ينعكس أيضا  بصورة غير مباشرة على تشكيل الحكومة القادمة. حسب المحللين، 

بيتنا واالفتراض بأنه  سرائيلدور ليبرمان. المقاعد الخمسة إلجفيأهو  فإن الشخو الذي لديه المفتاح
 هو الشريك الوحيد الذي ال يوجد في جيب نتنياهو مسبقا ، تزيد قدرته على المساومة.

هذا األمر يمهد الطريق لليبرمان من أجل العودة إلى وزارة الدفاع، لكن لليبرمان مشكلة. أوال ، هو لم 
ل خاص من فترته السابقة في وزارة الدفاع. العمل كان صعبا  نسبيا  ورافقته توترات يكن مستمتعا  بشك

كثيرة مع هيئة األركان )باألساس قبل استقالته في تشرين الثاني الماضي(، ولم تترجم إلى شعبية 
يل جماهيرية ما. ثانيا ، المواجهة بينه وبين نتنياهو حدثت بسبب انتقاد علني لوزير الدفاع المستق

للسياسة المتساهلة التي اتبعتها الحكومة مع غزة. ليبرمان أيضا  أسس جزءا  من حملته على تطويق 
الحكومة من اليمين والقول بأن الحل الوحيد لمشكلة القطاع هو هزيمة حماس. وحتى قبل ذلك، 

اسي لحماس، طوال فترة واليته، وجهت إليه ادعاءات بأنه لم يلتزم بتهديده بضرب رئيس المكتب السي
إسماعيل هنية. إذا كانت وجهة نتنياهو هي مصالحة غير مباشرة مع حماس فربما سيجد ليبرمان 

بيتنا بقي المرشح المركزي لمنصب وزير  إسرائيلصعوبة في أن يكون المنفذ لهذه السياسة. رئيس 
 رئيس الحكومة. الدفاع، لكن يجب عدم استبعاد احتمال أن هذه الحقيبة ستبقى في النهاية في أيدي

 

 عودة إلى أيام ريغان
"الواشنطن بوست" نشرت أمس عدة تفاصيل أخرى حول "صفقة القرن" التي ستعرضها اإلدارة 

يين والفلسطينيين. وإذا لم يكن هناك تأجيل  خر فإن خطة ترامب سيتم سرائيلاألمريكية على اإل
لرئيس األمريكي لن يعرض على عرضها في شهر أيار أو حزيران القادم. حسب الصحيفة، فإن ا

الفلسطينيين دولة ذات سيادة كاملة، بل سيعرض "طرقا  عملية" لتحسين حياتهم. هذا التقرير يعزز 
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الشك في رام هللا إزاء الخطوات المنسقة بين واشنطن والقدس. بالنسبة للفلسطينيين هم يسمون ذلك 
 "اقتراحا  ال يمكن البحث فيه بشكل جدي".

ي، فإن المعلومات التي نشرت حول مبادرة ترامب تذكر سرائيلد من قدامى جهاز األمن اإلبالنسبة لعد
بخطة أخرى تم نسيانها عرضتها إدارة ريغان في منتصف الثمانينيات. في حينه كان الحديث يدور 

مليار دوالر لخطة لخمس سنوات من أجل تحسين ظروف الحياة في المناطق، والتي  1.5عن 
ور أخرى تطوير بنية المياه. األمريكيون قاموا بضخ ربع مليار دوالر إلى المناطق تضمنت ضمن أم

قبل التخلي عن الخطة بسبب جهود مضادة مارستها قيادة المنفى لي م.ت.ف. والنهاية معروفة: بعد 
 اندلعت االنتفاضة األولى. 1987سنتين، في كانون األول 
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