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  السلطة:
 5 "صفقة القرن "يركز على و الشهر المقبل  ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني  2.
 5 يةحماية المناطق األثرية والدينلاألمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها " تطالب الخارجية الفلسطينية"  3.
 6 أبو الغيط يبدأ اتصاالته لتوفير شبكة األمان المالكي:  4.
 6 القرعاوي يستنكر تجاهل السلطة اإلفراج عن معتقلين سياسيينفتحي النائب   5.
 6 عتقل نائب مدير معبر بيت حانون وخمسة ضباط آخرين": األجهزة األمنية في غزة تاأليام"  6.
 6 هكذا تتجه السلطة نحو االنفصال عن غزة! قطع الرواتب وفصل الموظفين ورفع البطالة والفقر:  7.

 
  المقاومة:

 8 حوارات جديدة خداع ألنفسنالالذهاب و  ..ال يوجد شيء لم نتحاور ونتفق عليه مع حماس: فتح  8.

 9 بو مرزوق: عدم دعوة عباس لوقف التطبيع مع االحتالل بحاجة للمراجعةأ  9.
 9 حماس: المقاومة الشاملة الخيار األمثل لمواجهة اعتداءات االحتالل بالقدس  10.
 10 "خطأ كبير" االسرائيلية يراوي: تصدي أمن الضفة لالقتحاماتالط  11.
 10 صفقة القرن""تدعو جامعة الدول العربية إلى خطوات عملية إلسقاط  "قراطيةو الديم"  12.
 11 "2 الكرامة": إرادة األسرى الحديدية أدت النتصارهم في إضراب قيادي بحماس  13.
 11  ونشطاء في كتلة حماس الطالبيةمحررين أسرى تعتقل  بالضفةأجهزة السلطة   14.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 12 إيران نتنياهو يشيد بالقرار األمريكي ضدّ   15.

 12 ضية أموال الضرائبديختر ينتقد تدخل الرئيس الفرنسي بق  16.

 13 اتحاد أحزاب اليمين يطالب الليكود بعدم إخالء أي مستوطن  17.

 13 البروفيسور روبنشطاين: للفلسطينيين دور بانهيار اليسار اإلسرائيلي  18.

 14 نتنياهو تشكيل الحكومةشكوى إلى المحكمة العليا ضد تكليف   19.

 14 دافع عن فساد "نتنياهو" لمنصب مراقب الدولة "الليكود" يرشح ضابطاً   20.

 15 نائب إسرائيلي مرشح لمنصب وزير: سأعمل على تأمين حرية العبادة لليهود في األقصى  21.

 16 إسرائيلي في إطالق نار على فلسطينيتحقيق   22.

 16 الكاميرات في صناديق االقتراع في البلدات العربية بمبادرة نتنياهو  23.

 17 تنفي حصول تقدم في البحث عن رفات إيلي كوهين "إسرائيل"  24.
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  :األرض، الشعب

 17 هيئة األسرى: آالم األسيرة إسراء جعابيص تزداد يوميًا ووضعها الصحي صعب للغاية  25.

 18 معتقاًل الشهر الجاري  75االحتالل ُيصدر أوامر اعتقال إداري بحق   26.

 18  مستوطن يقتحمون المسجد األقصى 400أكثر من   27.

 18 تصاعد االستيطان والتطهير العرقي الصامت في القدس واألغوار بدعم أمريكي  28.

 20 من مخيم بالطة خاصة تختطف شاباً  إسرائيليةقوة   29.

 20 وصول أدوية طبية إلى غزة ضمن قافلة أميال من االبتسامات  30.

 20 إسرائيلية! "حفلة قتل"فتى فلسطيني ينجو من الموت بعد   31.
 

  : األردن
 21 أبو غزالة: مشروع أردني فلسطيني لدعم المقدسيين وصون هوية القدس  32.

 
  : لبنان
 22 من فرض إرادتهم على الفلسطينيينجميع طواغيت العالم لن يتمكنوا : نصر هللا  33.
 23 ماليين دوالر مكافأة مقابل معلومات عن الشبكات المالية لحزب هللا 10واشنطن تقدم   34.

 
   عربي، إسالمي:

 23 في الدفاع عن القدس أمير الكويت: موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته ولن ندخر جهداً   35.

 23 مفاجأة إسرائيلية.. كنيس يهودي في اإلمارات بعد المعبد الهندوسي  36.

 24 تلفزيون عبرّي يُبّث تقريرًا ُمصورًا عن التدريب الجوّي باليونان بُمشاركة طيارّي الكيان واإلمارات  37.

 25 األوساط اليهودية تحتفي بقرار العاهل المغربي إعادة انتخاب هيئاتهم التمثيلية  38.

 26 قطر تفتتح المشفى األول المتخصص في األطراف الصناعية في غزة  39.
 

  دولي:
 27 لتين"الدو  غرينبالت: ال داعي الستخدام مصطلح "حلّ   40.
 27 وفرنسا بسبب تجميد نقل أموال ضرائب السلطة "إسرائيل"تقرير: توتر بين   41.
 28 اليهود في ألمانيا وبولندا وفوز يهودي برئاسة أوكرانيا تزايد مشاهد الالسامية ضدّ   42.
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  حوارات ومقاالت
 29 هاني المصري ... هل من الممكن إحباط "صفقة ترامب"؟  43.
 33  د.أحمد جميل عزم... حكومة اشتية والمجلس المركزي وشبكة األمان العربية  44.
 35 سمدار بيري "... صفقة القرن "نتنياهو يوصي البيت األبيض: السيسي َمرسى العالم العربي لـ  45.
 36 د. فايز رشيد... رّدًا على الصهيوني روبنشتاين  46.

 
 38 :كاريكاتير

*** 
 

 تنفيذ قرارات "الوطني والمركزي"و نبحث تحويل المرضى للدول العربية بدل "إسرائيل"  :اشتية .1
محمبد اشبب اة اربرار الةاببادس الفلسبني اة عرببد المزلبل المر ببزي اة الفلسببني رحب  ريببال البء راء  :رام هللا
 أن الحكءمة على اس عداد ل  فيذ قرارات المزلسين الءط ي والمر زي. ، مؤ دا  2019 / مايءيارأشهر 

، أن الحكءمبة علبى اسب عداد ل  فيبذ 22/4/2019 وأكد في مس هل الزلسة الثانابة للحكءمبة، يبءم ايث بين
اإنهباء ايحب الا ارسبراييلي  اعيبد الفصبا المزيبد،  مبال   اربرارات المزلسبين، مه  با  كل شب  م علب  بهبا 

ودان المزلل ايق حامات الم كررس من قبل المس ءط ين  الءاقع على أرض ا لكي يك مل فرح ا وعيدنا.
 وع اصر من ايح الا للمسزد األقصى المبارك.

األردن ومصببببر لدراسببببة البببببدء  إلببببى ل ا وفببببدا  وفببببي مببببا ي علبببب  اببببال حءاالت النباببببة، قبببباا اشبببب ا : أرسبببب
 .إسراييل إلىالدوا العرباة وايس غ اء عن ال حءاالت النباة  إلىاال حءاالت النباة 

ات عمر وجءدهم في هبذ  المسب  أنتعلن  أنات عمر كما دعا الدوا ال ي لها مءاط ءن يعاشءن في المس 
 ن من حملة الز ساات المزدوجة.غير شرعي وغير قانءني، وخاصة المس عمران والمس ءط ي

وفببي سبباار  خببر، أعببرم عببن تمببامن الحكءمببة الفلسببني اة مببع الزمهءراببة الفرنسبباة الصببديرة لمببا ألببم  
اأحببد أبببر  مالمببا ارثهببا الببدي ي والثرببافي، ومببع جمهءراببة سببراالنكا وشببعبها لمببا الببم  بهببا مببن مصببام، 

 وسرءط هذا العدد الكبير من المحايا.
حءا قرص ة األمءاا الفلسني اة واق ناعبات المراصبة، ودان  "إسراييلب"سي ال اقد لوشكر المءقف الفرن

 هذ  الررص ة.
 22/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "صفقة القرن "يركز على و الشهر المقبل  ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني .2
م الزع ببءن، إنبب  بببدء ب ءجابب  الببدعءات لكافببة أعمبباء رام هللا: قبباا ريببال المزلببل الببءط ي الفلسببني ي سببلا

 المزلببل المر ببزي، لعرببد المزلببل م  صببف الشببهر المربببل، ب بباء علببى طلبب  مببن الببريال محمببءد  بببا .
وأشببار الزع ببءن إلببى أهماببة مشببار ة  افببة الفصببايل الم مببءاة تحببي لببءاء م لمببة ال حراببر، لحمببءر الببدورس 

 ى أن ال  ِّراش جاٍر مع اللز ة ال  فيذية حءا ب ءد جدوا األعماا.إلال لر  الزع ءن المربلة للمزلل. ولفي 
وقاا أحد أعماء المزلل مفمال  عدم ذ ر اسبم  لبب"الشرر األوسب "، إن األعمباء سامبغنءن هبذ  
المبرس مببن أجبل قببرارات واضبحة، ولاسببي تءصبباات ي تنبب . وأضببا)، أن "قبرارات ؛المر ببزي  ملزمببة  

 ، وهذا ما س بحث  هذ  المرس".لك ها ي تنب  ألسبام معروفة
وقببباا عمبببء اللز بببة المر زابببة لحر بببة فببب ا جمببباا محاسبببن، إن اللبببر) البببذي سبببي عرد  اببب  المزلبببل 

مب  عمبا يسبمى "صبفرة الربرن"، مشبيرا  إلبى أن البدورس المربلبة اإعبالن تر  المر زي صع  جدا ، فبي لبل  
 وضع  لاات ل  فيذها.س  اقش ما نفذ من قرارات المزلسين الءط ي والمر زي الساارة، و 

وقاا عمء اللز ة ال  فيذية واصل أبء يءسف، إن جدوا أعماا دورس المزلبل المر بزي المربلبة سب بح  
مزمءعببة مببن الرمببايا المهمببة، ت علبب  اكاماببة بلببءرس مءقببف عربببي إسببالمي ودولببي، داعببم رجهببا  مببا 

يءسبف فبي حبدي  رذاعبة  وأضبا) أببء تسمى "صفرة الررن" مبا ي نلب  وضبع  لابات عملابة لمءاجه هبا.
، وفببب  قبببرارات "إسبببراييل""صبببءت فلسبببنين" الرسبببماة، أن المزلبببل المر بببزي سبببي اقش تحديبببد العالقبببة مبببع 

وأشبار أببء يءسبف إلبى أن ترتيب  الءضبع الفلسبني ي البداخلي مبن  المزلسين المر زي والبءط ي السباارة.
ياسببي لببذل  هببء ب حريبب  المصببالحة أبببر  الملفببات ال ببي سي اقشببها المر ببزي، مؤ ببدا  علببى أن المببدخل الر 

 الءط اة عبر ت فيذ ايتفاقات المءقعة، ولال عبر األمءاا ال ي تدخل إلى غزس وي ال هدية مرابل تهدية.
 23/4/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 حماية المناطق األثرية والدينيةلاألمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها " تطالب الخارجية الفلسطينية" .3

: قالببي و ارس الرارجاببة الفلسببني اة إن سببلنات ايحبب الا تعمببل علببى اسبب غالا  افببة الم اسبببات رام هللا
واأل ابباد الدي اببة وتءلافهببا لببب"أغرا  سااسبباة تصبب  فببي مصببلحة مشببروعها ايسبب عماري ال ءسببعي"، 

وقالببي إن مببا يزببري يعببد "حلرببة فببي مسلسببل تعميبب   والهبباد) إلببى "تهءاببد األمبباكن والم بباط  األثراببة".
يسبب انان، وال هءاببد، والمببم، فببي إطببار مشببروعها ايسبب عماري الكبيببر الببذي يهببد) لفببر  الرببانءن ا

ارسببراييلي علببى غالباببة الم بباط  المصبب فة ؛ت "، وطالبببي األمببم الم حببدس ب حمببل مسببؤولااتها وايل ببزام 
 ب  فيذ قرارات حماية الم اط  األثراة والدي اة. 

 23/4/2019 ،القدس العربي، لندن
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 أبو الغيط يبدأ اتصاالته لتوفير شبكة األمان الكي:الم .4
أشر) الهءر: قاا راا  المالكي، و ار الرارجاة الفلسني ي، إن األمبين العبام لزامعبة البدوا  -غزس 

وقبباا  العرباببة سببيبدأ اتصببايت  مببن أجببل تحديببد اذلاببات ال  فيذيببة لرببرار تببءفير "شبببكة األمببان المالاببة".
ن األمبببين العبببام للزامعبببة أحمبببد أببببء ال بببا ، إذاعبببة الفلسبببني اة الرسبببماة، فبببي تصبببراحات لإ ،المبببالكي

مليبءن دوير شبهراا للفلسبني يين، وفب   100سيبدأ ابال حرك ل بءفير مامبة أمبءاا "شببكة األمبان" البالغبة 
 قرار قمة تءنل واج ماع و راء الرارجاة العرم النارئ.

 23/4/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 عاوي يستنكر تجاهل السلطة اإلفراج عن معتقلين سياسيينالقر فتحي النائب  .5
اسبببب  كر ال ايبببب  فببببي المزلببببل ال شببببراعي ف حببببي الررعبببباوي تزاهببببل أجهببببزس السببببلنة لل ببببداءات العايلاببببة 

إلبى الشبةارين  والحرءماة ال ي طالبي اارفرات عن المع رلين السااسيين الممربين عبن النعبام، مشبيرا  
واع ببببر الررعببباوي ايع رببباا السااسبببي البببذي  والمع ربببل عمببباد جببباد هللا.المع رلبببين محمبببد ومبببؤمن نبببزاا، 

اترذتب  السبلنة بءاقبع ايتفامابات ال بي تل بزم  المبءاط ين نهزبا   تمارس  األجهزس األم اة فبي المبفة احب   
وأكبببد أن األصبببل فبببي أي تربببارم فلسبببني ي هبببء وقبببف  بهبببا، وي ي ءقبببع تغييبببر  مبببع تغييبببر الحكءمبببات.

حيببب  أن هبببذا ايع رببباا طببباا المثرفبببين واألسبببر  المحبببرران والكثيبببر مبببن العءايبببل  ايع ربباا السااسبببي،
 الفلسني اة، م هم عءايل الشهداء والزرحى.

 22/4/2019 ،موقع حركة حماس
 

 عتقل نائب مدير معبر بيت حانون وخمسة ضباط آخرين": األجهزة األمنية في غزة تاأليام" .6
ناي  مدير معببر بيبي حبانءن حباتم أببء الزببين  ي قناع غزس اة الفلسني اة فماألغزس: اع رلي أجهزس 

وجبباء اع ربباا أبببء الزبببين عربب  مببرور ثالثببة أيببام علببى اع ربباا خمسببة ضببباط  فببي مدي ببة غببزس، أمببل.
 .الفلسني اة خران من األجهزس األم اة ال ااعة للسلنة 

 23/4/2019 ،األيام، رام هللا
 

 هكذا تتجه السلطة نحو االنفصال عن غزة! الفقر:قطع الرواتب وفصل الموظفين ورفع البطالة و  .7
ت اقبل مر صبء المباا وايق صباد أهبم الب بءد ال بي سباعلن ع هبا الب ب  البدولي فبي  خاص البرأي: –غزس 

م الب ببب   ترراببر  حببءا ايق صبباد الفلسببني ي والبببذي يس شببر) أوضبباعا  غايببة فبببي الصببعءبة حيبب  سببارد 
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مؤتمر المانحين المزمبع عربد  فبي نهايبة هبذا الشبهر أبرابل الدولي تررار  عن ايق صاد الفلسني ي في 
 في العاصمة البلزاكاة برو سل. 2019الزاري 

، حيبب  ترلبب  2018وبحسبب  ال رراببر فببإن ايق صبباد الفلسببني ي لببم يشببهد "أي نمببء حةارببي" فببي العببام 
 .%1والمفة الغرباة ضعافة األداء ب سبة أقل من  %7ايق صاد في غزس ب حء 

راببر علببى ال ببأثيرات السببلباة جببدا لسااسببة ايحبب الا "ارسببراييلي" ارصببءص م ببع أو تر ببين وار ببز ال ر
دخبءا السببلع ذات ايسبب ردام المببزدوت إلبى األراضببي الفلسببني اة وتببأثير تلب  السااسببة علببى الرناعببات 
ايق صببببادية الفلسببببني اة  الببببدواء وصبببب اعات األلبببببان والغببببذاء وقنبببباع الصبببب اعات الكامااياببببة وقنبببباع 

وابدعء ال ررابر حكءمبة ايحب الا "ارسبراييلي" إلبى ترمابد الريبءد علبى  ات ال ك ءلءجاا وغيرهبا.ص اع
السلع ذات ايس ردام المزدوت الذي تنبر  حكءمة ايح الا على م اط  المفة الغرباة وقنباع غبزس، 

 %6ة كمببا واؤ ببد أنبب  فببي حبباا تببم ترماببد هببذ  الريببءد فببإن ايق صبباد فببي المببفة الغرباببة سببي مء ب سببب
 م.2025عام  %11وب سبة أكبر في قناع غزس قد تصل لبببب 

 %2.4وهببي أعلببى بببب %31وأشببار ال رراببر إلببى أن م ءسبب  نسبببة البنالببة فببي األراضببي الفلسببني اة بلبب  
في حين بلغي نسبة البنالة ببين مبن هبم فبي  %17م، حي  بلغي في المفة الغرباة 2017عن العام 

واببين ال ررابر أن نسببة  م.2017عبام  %44م،  امبا  انبي 2018عبام  %52سن العمل في قناع غبزس 
 %76عامبة ونسببة  %68البنالة بين الررازين في قنباع غبزس هبي األعلبى فبي العبالم حيب  وصبلي 

بين الررازات ارناث، وُارجع المراقبءن ذل  ألكثر من سب  أولها الحصار الُمنب  على قناع غبزس 
قف السلنة الفلسني اة تءلابد الربرازين فبي الرنباع العبام فبي س ة، إضافة إلى و  12والمس مر م ذ 

 غزس واس مرار فر  عرءباتها على الرناع.
مبببن أهبببالي قنببباع غبببزس يعاشبببءن تحبببي خببب  الفربببر والمربببدر ارمسبببة دويرات  %46وألهبببر ال ررابببر أن 

 ، وبحسبب  المببراقبين فببإن مببن أهببم%9ونصببف يءماببا، فببي حببين تبلبب  هببذ  ال سبببة فببي المببفة الغرباببة 
األسببببام وراء ارتفببباع خببب  الفربببر فبببي قنببباع غبببزس هبببء اع مببباد السبببلنة الفلسبببني اة علبببى سااسبببة قنبببع 
الرواتببب  ضبببد أهبببالي غبببزس والبببذين تربببدر أعبببدادهم اعشبببرات  ي) المبببءلفين وعءايبببل الشبببهداء واألسبببر  
والزرحى، و ذل  وقف أو تزميد صر) مرصصات الش ءن ايج ما اة ألهالي غزس والذين يب  عدد 

 ألف أسرس. 71 فيدين م ها المس
وتسببهم تحببءاالت أمببءاا المراصببة الفلسببني اة ال ببي يزمعهببا ايحبب الا ناااببة عببن السببلنة وذلبب  حسبب  

مبببن إجمبببالي البببدخل  %15مبببن اريبببرادات العامبببة للسبببلنة ونسببببة  %65اتفبببار ابببارال ايق صبببادي بببببب 
 الرءمي الفلسني ي.
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فبي العبام  %8ي ترمبا  فباتءرس ال فربات العامبة ببب واشير ال ررار إلى أن السلنة الفلسني اة نزحي ف
 ،حس  مبا يربءا ال ررابر ،، واعءد ذل  أساسا  %16مرارنة االعام الساب  وفاتءرس الروات  ب سبة  2018

 إلى ترما  نس  الروات  لمءلفي السلنة في قناع غزس وإنهاء عرءد اذي) م هم.
 23,500ن عبببدد مبببءلفي الرنببباع العبببام ترلببب  بببببب واربببءا ال ررابببر: حسببب  و ارس المالابببة الفلسبببني اة فبببإ

مءلف من محافلبات غبزس، فبي إشبارس  23,000من محافلات المفة الفلسني اة و 500مءلف بءاقع 
مليببءن  718وألمببا ال رراببر إلببى أن حزببم الببدعم الببدولي بلبب   إلببى اسبب هدا) قنبباع غببزس اشببكل م عمببد.

مليبءن دوير  676انرفب  البدعم البدولي لببب مليبءن  و  543؛حصة الدعم العربي م ب   2017دوير عام 
 مليءن دوير . 516؛حصة الدعم العربي  2018عام 

، وارتفعبببي مسببباهمة 2017مليبببءن دوير عبببام  92وألهبببر أن السبببعءدية هبببي أكببببر المبببانحين العبببرم ببببب
مليببءن عببام  76م، بي مببا بلغببي مسبباهمة الب بب  الببدولي 2018مليببءن دوير عببام  222السببعءدية لل صبببا 

 .2018مليءن عام  10وانرفمي لبب  2017
ووفرا ألهم المؤشرات ال ي ألما إليها ال ررار فبإن قنباع غبزس ابات خبارت حسبااات السبلنة الفلسبني اة 
ال بي ببدأت ت رلبى ع ب  اصبءرس مم هزبة ومرتبببة ووفب  خنبة م لمبة ومدروسبة عمءدهبا الفربري تعزاببز 

لفين وعءايببل الشببهداء واألسببر  والزرحببى العرءبببات علببى أهببالي غببزس وقنببع رواتبب  م ببات  ي) المببء 
ووصلي إلى قنع المسباعدات عبن  ي) الفربراء ممبن ي بدرجءن فبي قبءايم الشب ءن ايج ما ابة والبذين 
يردرون اعشبرات اذي)، و أنهبا إشبارات واضبحة ابإخرات قنباع غبزس مبن حسباااتها وفب  خنبة معي بة 

 ت ز  فيها السلنة الفلسني اة نحء اينفصاا عن غزس.
 22/4/2019 ،كالة الرأي الفلسطينية لإلعالمو 

 
 حوارات جديدة خداع ألنفسنالالذهاب و  ..ال يوجد شيء لم نتحاور ونتفق عليه مع حماس: فتح .8

طالبي حر ة "ف ا" أمل اأفعاا حةاةاة من أجل ال صدي لب"صفرة الررن". وقاا عمء رام هللا: 
رءاسمي، إن "ال صدي لصفرة العار وإنزا  المزلل الثءري والم حدث ااسم حر ة "ف ا" أسام  ال

الءحدس الءط اة وإنهاء اينرسام، احاجة إلى أفعاا حةاةاة على األر ، ي أقءاا وباانات مرالفة لما 
يزري على األر . وإن الءضع خنير للغاية، وهء احاجة لرص الصفء) وتغلي  مصلحة الءطن 

ر الداهم لرمي  ا وشعب ا وقدس ا، وإن مزابهة على المصلحة الحزباة، وايرتراء إلى مس ء  الرن
أمراكاة تكءن فر  من خالا الرف  الحةاري والفعلي لكافة مشروعات  -صفرة العار الصهيء 

 رواا  الرر  ارسراييلاة المشبءهة، ال ي تسعى ل كرال اينرسام وفصل قناع غزس عن الءطن".
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يذ ما تم ايتفار علا  في الراهرس وإجراء اين رااات وقاا الرءاسمي: "إن إنهاء اينرسام على قاعدس ت ف
البرلماناة، واع بار م لمة ال حرار الفلسني اة الممثل الشرعي والءحيد لشعب ا، والرف  الفعلي للفخ 
ارسراييلي حءا ال هدية طءالة األمد، مرابل مساعدات إنساناة في غزس، هء الرد الراف  الفعلي 

وحءا مءقف حر ة "ف ا" الراف  للزلء  مع "حما " و"الزهاد"، قاا والحةاري لصفرة العار". 
الرءاسمي إن "الءقي اذن لل  فيذ وإنهاء اينرسام ولال للحءار والمفاوضات، وإن  ي يءجد شيء لم 

عاما ، تم تلراصها مؤخرا  اما سمي ا  ؛اتفار الراهرس   12ن حاور ون ف  علا  مع ؛حما   خالا 
 ، وإن الذهام لمفاوضات وحءارات جديدس هء خداع ألنفس ا وشعب ا". 2017وا  أك ءبر ؛تشران األ

 23/4/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 بو مرزوق: عدم دعوة عباس لوقف التطبيع مع االحتالل بحاجة للمراجعةأ .9
مءسى أبء مر ور: إن عدم منالبة ريال  ، د.حما  قاا عمء المك   السااسي لحر ة: الدوحة

حمءد  با ، خالا خناا  أمام مزلل و راء الرارجاة العرم، بءقف ال نباع العربي مع السلنة م
 ايح الا ارسراييلي، احاجة للمراجعة.

وأضا) أبء مر ور، في تدوا ة على صفح   بب"تءا ر"، أن دعءس  با  العرم في بي هم الزامع 
اة، وتحرام  على السااسة ل ءحيد مءقفهم تزا  صفرة "الررن" ال ي تس هد) الرماة الفلسني 

واس درك: "لكن اقحام  با  برواي   عن حما  تح ات إلى  ارسراييلاة، عمل يس ح  ارشادس.
 ال صحاا".

و ان  با ، هاجم خالا  لم   أمام ايج ماع النارئ لمزلل جامعة الدوا العرباة، االراهرس، 
مليءن دوير  100ة تردر احءالي أمل، حر ة حما ،  اعما في الءقي ذات ، "إمداد غزس امءا ن

 شهراا ". 
  22/4/2019، فلسطين أون الين

 
 حماس: المقاومة الشاملة الخيار األمثل لمواجهة اعتداءات االحتالل بالقدس .10

قاا الةاادي في حر ة حما  عبد الرحمن شديد: إن تصاعد اق حامات قنعان المس ءط ين : غزس
المسزد اربراهامي في وج  المصلين يءمين م  الين يؤ د  للمسزد األقصى، وقرار ايح الا إغالر

 أن حماية المردسات ارسالماة والرباط فيها أولءاة وط اة ودي اة للحفاظ على هءا ها ارسالماة.
يءم ايث ين: إن المحاويت الم كررس من اع  و راء حكءمة العدو اق حام  وقاا شديد، في تصراا ل 
شرات المس ءط ين، دليل واضا أن هذ  الحكءمة را اة لل نر) ازماع المسزد األقصى امرافرة ع
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أشكال ، وأن الراار األمثل لمءاجهة محاويتها فرَ  وقايع جديدس في المسزد األقصى ي يكءن إي 
 عبر المراومة الشاملة.

لءضع حد وطال  المملكة األردناة وجامعة الدوا العرباة وم لمة ال عاون ارسالمي اال دخل العاجل 
ين هاكات ايح الا لحرمة المردسات ارسالماة في مدي  ي الرد  والرليل، وس  ما تعانا  من حالة 

 تغءا وإغالر م كرر وم ع لألذان في المسزد اربراهامي في خليل الرحمن. 
 22/4/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 كبير" "خطأ االسرائيلية الطيراوي: تصدي أمن الضفة لالقتحامات .11

قاا عمء اللز ة المر زاة لحر ة ف ا تءفي  النيراوي إن "صد" األجهزس األم اة ال ااعة : رام هللا
للسلنة لرءات ايح الا ارسراييلي أث اء اح ااجها ألماكن في المفة الغرباة المح لة هء "خنأ 

 كبير".
اة ي أم اة"، وذل  أث اء سؤاا وأوضا النيراوي في مرابلة م لفزس مساء األحد، أن تل  الرماة "سااس

مردم البرنامج حءا إنزا ات حكءمة الءفار برياسة رامي الحمد هللا، وهل يع بر صد ايح اات للمفة 
 ضمن ارنزا ات على الصعيد األم ي؟

 22/4/2019، فلسطين أون الين
 

 "تدعو جامعة الدول العربية إلى خطوات عملية إلسقاط صفقة "القرن  "قراطيةو الديم" .12
دعي الزبهة الديمءقراطاة ل حرار فلسنين و راء الرارجاة العرم إلى وضع  لاة ل حءال : رام هللا

قرارات الدورس ايس ث اياة لمزلل الء راء في جامعة الدوا العرباة، أمل األحد إلى خنءات عملاة 
 رسراط صفرة "الررن" األمراكاة.

ي صفرة ي تلبي الحرءر الءط اة المشروعة للشع  وقالي الزبهة، في باان، يءم ارث ين، إن رف  أ
الفلسني ي في تررار مصير ، وماام دول   المس رلة، وح  العءدس وال عءا  لالج ين، خنءس مهمة، 

وأك دت أن خنءات ال نباع مع دولة  تح ات إلى تحءالها إلى سااسات يءماة لمءاجهة "صفرة الررن".
ة تشكل "ان هاك ا لمبادرس السالم العرباة وإضعافا  لع اصرها، ايح الا من قبل اع  األنلمة العربا

وأشارت إلى أن من شأن ال نباع مع ايح الا تشزاع  على ال ءغل في سااسة الرمع  وتهماشا  لها".
 ومصادرس األر  وقنع النرا  أمام "مبادرس السالم العرباة".

 م ااعة علاا ل  فيذ قرارات قمة تءنل. وطالبي الديمءقراطاة رياسة الرمة العرباة ب شكيل لز ة 
 22/4/2019، فلسطين أون الين
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 "2الكرامة": إرادة األسرى الحديدية أدت النتصارهم في إضراب قيادي بحماس .13
أكد و ار األسر  الساب ، الةاادي في حر ة حما ، المه د  وصفي قبها أن عدس عءامل : رام هللا

أيام قبل رضءخ إدارس السزءن  8الثاني الذي اس مر أدت ين صار األسر  في إضرام الكرامة 
، أن العامل األبر  -وف  حراة نيء -وقاا قبها، في تصراا ل  يءم ايث ين  الصهيءناة لمنالبهم.

هء إرادس األسر  الحديدية وإصرارهم على مءاصلة ارضرام ح ى تحري  منالبهم  إضافة إلى الررار 
الشرسة ال ي ش  ها إدارس سزءن ايح الا وال ي تمثلي وال رنا  المسب  اال صدي للهزمة 

االعرءبات ضد أسر  حما  وسح  الكثير من ارنزا ات م هم، وذل  في محاولة لالل فا) على 
 حرءر األسر  المكفءلة االرانءن الدولي تحي مللة ما يسمى "قانءن شالا ".

مع إدارس السزءن إلى طرا  وأضا) قبها أن عامال  خر  ان المساعد، وهء وصءا الحءارات 
 مسدود مع إصرار األسر  على تحصيل منالبهم المشروعة وارنساناة.

أما العامل الثال  فبي ن قبها أن  دور المراومة ال ي لم ت رلَّ عن األسر   حي  أكدت أن ي هدوء إي 
زس مرهءن اايس زااة لمنالبهم، ف دخل الءسا  المصري وأبلغ   أن الهدوء على حدود قناع غ

 ب حري  منال  األسر .
وشدد على أن ذل  ساهم في ترصير أمد ارضرام، إضافة لل حرك الشعبي للفلسني يين وللمؤسسات 

 الحرءماة المنالبة ب لباة منال  األسر  ح ى وإن لم تكن االمس ء  المنلءم.
 22/4/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ونشطاء في كتلة حماس الطالبيةررين محأسرى تعتقل  بالضفةأجهزة السلطة  .14

اع رلي األجهزس األم اة ال ااعة للسلنة في المفة المح لة، محرران اث ين على خلماة اين ماء 
 السااسي، في حين تءاصل اع راا  خران دون أي س د قانءني.

ت مؤمن ففي طءلكرم، اع رلي مرابرات السلنة األسير المحرر والمع رل السااسي الساب  لعدس مرا
إلى ذل ، اع رل جها  األمن الءقايي في بيي لحم المه د  محمد عايش من م زل   أيام. 3رداد م ذ 

 أمل، علما أن  من الرايمين على حراك إسراط قانءن الممان ايج ماعي.
وفي ساار م صل، يءاصل جها  األمن الءقايي في رام هللا اع راا األسير المحرر والمع رل السااسي 

 يءما ب همة العمل على ب اء مسزد. 25  لعدس مرات الشاخ ضااء سمءر م ذ الساب
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وفي الءقي ذات ، تءاصل أجهزس السلنة في المفة اع راا إبراهام شلهءم، مءسى دواكات، وعءني 
الشرشير وهم من طلبة الك لة ارسالماة في جامعة ال زاح،  ما تءاصل أجهزس السلنة اع راا 

 ءلي ك   ثابي عايش  اادات وهء أحد ناشني الك لة ارسالماة. النال  في جامعة الب
 22/4/2019س، موقع حركة حما

 
 إيران نتنياهو يشيد بالقرار األمريكي ضدّ  .15

أشاد ريال الء راء ارسراييلي ب اامين ن  ااهء، الليلة الماضاة، االررار األمراكي الزديد  :الرد 
وقاا في تصراحات نرل ها  ف اس يراد ال ف  اريراني.ب شديد العرءبات المفروضة على إيران ووق

الهي ة العامة ارسراييلاة للب ، إن هذا الررار ي نءي على أهماة االغة، وهء النرارة الصايبة لمءاجهة 
 العدوان اريراني ولزم .

ات من جانب  رح  الرايم اأعماا و ار الرارجاة يسراييل  اتل االررار األمراكي، مع برا اأن خنء 
من هذا الربيل س حمل ال لام اريراني على وقف برنامز  ال ءوي، إلى جان  تراجع دعمهم لحزم 

 هللا والم لمات ايخر  في الم نرة.
 23/4/2019القدس، القدس، 

 

 ديختر ينتقد تدخل الرئيس الفرنسي بقضية أموال الضرائب .16
رارجاة في الك اسي والء ار المح مل وج   في دير ر ريال لز ة األمن وال :ترجمة خاصة -رام هللا 

في الحكءمة ارسراييلاة الزديدس، اليءم ايث ين، ان رادات إلى الريال الفرنسي إيمانءال ماكرون اعد 
الكشف عن رسالة وجهها لريال الء راء ارسراييلي ب اامين ن  ااهء ينل  فيها وقف خصم أمءاا 

ير ر، إن هذ  األمءاا ترصم ل عءا  عءايل الر لى وقاا د المراي  الراصة االسلنة الفلسني اة.
 ارسراييليين، وف  قانءن تم تأييد  اأغلباة في الك اسي.

واع بر دير ر من الشرصاات الرياساة ال ي لعبي دورا مهما في تمرار الرانءن االك اسي اعد 
 عل  وأعرم في تصراحات ل  عن صدم   من سماع  للربر الم محاويت تعنيل  مرات عدس.

امنالبة الريال الفرنسي. م سايال عن مءقف  الصامي من ماام السلنة الفلسني اة بدفع األمءاا 
 لعءايل م فذي العملاات بي ما ي  رد العملاة ارسراييلاة.

 22/4/2019القدس، القدس، 
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 اتحاد أحزاب اليمين يطالب الليكود بعدم إخالء أي مستوطن .17
اللاكءد برياسة ب اامين ن  ااهء، اعدم اخالء أي مس ءطن وعدم طال  اتحاد أحزام الامين، حزم 

ور زت صحافة يديعءت أحرنءت، يءم ايث ين، في خبر على صفح ها  ايع را) بدولة فلسني اة.
األولى تأكيد األحزام الامي اة على هذين النلبين، للمءافرة على تشكيل ايي ال) الحكءمي بزعامة 

زام الامين يع زم اش راط انممام  إلى الحكءمة المربلة ب عديل قانءن ن  ااهء،  ما أن اتحاد أح
وفرا للصحافة، فإن اتحاد أحزام الامين  الحصانة، احي  ي يكءن اارمكان محاكمة عمء   اسي.

، 2005ساش رط انممام  إلى الحكءمة المربلة ب عديل قانءن الحصانة والعءدس إلى صاغ   قبل العام 
فع الحصانة عن عمء   اسي فر  في حاا صءتي أغلباة أعماء الك اسي والذي ي   على ر 

وا ءقع أن يرح  حزم اللاكءد بهذا الشرط، ألن  يع ي تم ع   ام  وريال الحكءمة،  على رفعها.
 ب اامين ن  ااهء، احصانة منلرة.

 22/4/2019األيام، رام هللا، 

 

 سار اإلسرائيليالبروفيسور روبنشطاين: للفلسطينيين دور بانهيار الي .18
خالا لراء صحفي أجرت  صحافة "يسراييل هيءم" مع البرو اسءر ام ءن روب شناين، و ار ال رباة 
وال علام عن حزم "ميرتل" الاساري في حكءمة رابين في س ءات ال سعي اات، قاا إن للفلسني يين 

 دورا في انهاار الاسار ارسراييلي في اين رااات.
س عراض  ألسبام فشل الاسار في اين رااات أن "المءضءع األم ي والساادس وذ ر البرو اسءر في ا

اال  األهماة اال سبة لل اخبين ارسراييليين، واسب   ل شيء، وفي اين رااات الرنراة يعبر الزمهءر 
وأضا): "لرد ساهم الفلسني يءن في  عن الحاجة للدفاع عما ل ا، وعن عدم ثر   االفلسني يين".

اسار، فالحر ة الليبرالاة في إسراييل، والاسار اشكل خاص، تب ءا مبدأ األر  مرابل السالم، هزامة ال
ورد الفلسني يءن ااألر  لال في مرابل السالم، وإنما مرابل المزاد من األر ، وأصروا على ح  

 العءدس  أمر مرد ".
  عرفات ع دما قبل، بل وأضا): "إن األسا  العملي، الذي أنا شرا  ل ، م ي االفشل. لرد أفشل

ح ى شزع، حلرة اررهام اعد أوسلء. اعد ذل  تم إخالء غزس، الذي  اني ن ايز  ي ترل خنءرس. لرد 
اع رد اع   ماليي في ميرتل أن ا أخلي ا غزس، وقرابا س زورها ون  اوا ه اك الحم  معا. ولكن 

 أصبا الامين أقء ".بدي  من ذل  تم قصف الز ءم، ولال الز ءم فر ، وب اء علا ، 
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وقاا روب شناين: "يرءا الزمهءر ارسراييلي ل فس  م ذ  من إن  غير مس عد ل حمل المراطرس اأن 
يكءن الءضع األم ي السايد في الز ءم، مصير البلدات الم اخمة لم اط  السلنة الفلسني اة. ه اك 

 ن الحرم لن ت  هي".خيبة أمل ضرمة من سلءك الفلسني يين، وفهم اأن ا إذا انسحب ا فإ
وس ل البرو اسءر روب شناين عما إذا  اني  لمات  تعز  ال زعة لل حدث امصنلحات المم ولال 
ايتفار، فراا: "كاني عملاة إخالء غزس مؤلمة للغاية وملي ة ااألخناء، أنا أؤمن اعملاة تدرازاة، 

عاون اق صادي، والمساعدس ولال من جان  واحد،  ان من الممكن تحري  السالم والهدوء، وخل  ت
 في إعادس إعمار وتعزاز الحااس ج با إلى ج  ".

 I24 News ،22/4/2019موقع 
  

 شكوى إلى المحكمة العليا ضد تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة .19
ألف تءماع من الزمهءر، تردم رؤساء "الحر ة من  15مزودين اأكثر من : تل أبي : نلير مزلي

ييل"، إلى المحكمة العلاا، بدعء  ضد الريال ارسراييلي، رؤوفين رافلين، أجل نزاهة الحكم في إسرا
 ما  منالبين اإلغاء قرار  تكلاد ريال حزم "اللاكءد"، ب اامين ن  ااهء، ب شكيل الحكءمة المربلة.

طالبءا المحكمة اإصدار أمر اح را ي ضد ن  ااهء والمس شار الرمايي للحكءمة، أ احاي م دلبليي، 
سي، و  لة حزم "اللاكءد"، لكي يفسروا مءقفهم وازيبءا على أس ل هم حءا أسبام اتراذ رافلين والك ا

 هذ  الررار.
 23/4/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 دافع عن فساد "نتنياهو" لمنصب مراقب الدولة "الليكود" يرشح ضابطاً  .20
أعماء   اسي من حزم  شفي صحافة "هآرتل" العبراة، يءم ارث ين، ال رام عن أن  ال اصرس:

 "اللاكءد" يدفعءن ترشاا ضاا  الشرطة الم راعد يعرءم بءروفسكي، لم ص  مراق  الدولة الرادم.
وأشارت الصحافة العبراة إلى أن "بءروفسكي"، الذي  ان مرشحا لم ص  المف ش العام للشرطة، 

ارسراييلاة األسب ، كان مش بها اعر  صفرة لل رماد من قمايا فساد اش ب  بها ريال الحكءمة 
،  ان 2015وفي العام  لعدم  فاية األدلة. 2007أرا يل شارون، وأغل  الملف ضد  في العام 

"بءروفسكي" عمءا في طاقم الدفاع عن ريال الحكءمة، ب اامين ن  ااهء في أعرام صدور تررار 
ا تزاو ات وفرا مراق  الدولة حءا قماة مصاراد الم زا الرسمي لريال الحكءمة، وحصلي خالله

 يءليء المربل.  وت  هي ويية مراق  الدولة الحالي، يءسف شبيرا، في الثال  من تمء / للشبهات.

 23/4/2019، فلسطين أون الين
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 نائب إسرائيلي مرشح لمنصب وزير: سأعمل على تأمين حرية العبادة لليهود في األقصى .21
ر  طرارها، يبدو ان حكءمة ب اامين ن  ااهء ال اصرس: قبيل اين هاء من تشكيلها ورغم عةبات تع 

 الرامسة س كءن أكثر تنرفا من الحالاة، وربما األكثر تشددا في تاراخ دولة ايح الا.
في ساار المداويت وايتصايت ايي ال اة قاا ريال   لة "أحزام الامين "ااتسل يل سمءطرا ش إن  

قاا أمل  13م والرماء. في حدي  للر اس ايسراييلاة ""لن يربل اأقل من و ارات األمن الداخلي وال علا
إن  مصمم على الةاام بثءرس تشراعاة من خالا و ارس الرماء ترتكز على تحديد صالحاات المحاكم، 

 خاصة المحكمة العلاا بدعء  أن الساادس ي بغي ان تكءن للحكءمة الم  ربة من الشع .
الم شددس أن  يعمل على ما سما  تأمين حراات العبادس وأكد سمءطرا ش المعرو) امءاقف  الع صراة 

لليهءد في الحرم الردسي الشراد، ما يع ي تراسم األقصى تمهيدا لمرن  ب اء الهاكل الثال  
 المزعءم.

واس دا من مءاقف األحزام ان عملاة تشكيل حكءمة ن  ااهء رحلة حبلى وصعبة جدا لكثرس األحزام 
 وتهديداتها.و ثرس طلباتها واش راطاتها 

وطبرا لصحافة "كالكالاسي"، فإن ن  ااهء ي  ز  إلى تعديل "قانءن أسا  الحكءمة"، ورفع عدد الء راء 
أعماء   اسي في ايي ال)،  ما ي ز   ن  ااهء إلى  2.5، أي و ار مرابل  ل 26و ار ا إلى  18من 

 ي محاولة ل لباة طلبات األحزام.نء ام فر ، وذل  ف 4إلغاء ال رييد على حصر عدد نء ام الء راء بب 
وحس  الصحافة سافصل الء ارات الصغيرس مثل و ارس ايس ربارات عن الء ارات الكبر ، وساكءن 
على الك اسي المربلة، ال ي تبدأ مهامها في الثالثين من ناسان/ أبرال الحالي، سن  الرانءن ارراءات  

 يءم ا. 14ان هاء مهلة تشكيل ن  ااهء، اعد تمديدها بب الثالث قبل نهاية أي ار/ مايء المربل، وهء مءعد
ومن غير الم ءق ع أن يءاج  ال عديل صعءبات برلمانا ة فمن المف ر  أن يصء ت لصالح   ل 

عمء ا. ورغم ذل ، فإن رفع عدد الء ارات لن يساهم في  65أعماء ايي ال) المربل، البال  عددهم 
ا مع حل  أ مة الء ارات األساسا ة، خصءص   ا و ارات األمن وال علام والرماء والرارجاة، خصءص 

إصرار "اتحاد أحزام الامين" الم نر ) على "أحري   " في حريب ي الرماء وال علام، نلر ا ألن حزم 
ا الثاني في  "البيي اليهءدي" الذي م ا الء ارتين في الساب  هء جزء من ايتحاد اليءم، وأعلن المرش 

م ااق راح قانءن يعيد الحصانة إلى أعماء الك اسي ضد  الرايمة، ب سل يل  سمءطرا ش، أن  سي رد 
 ال حةارات الز ايا ة، احي  يحءا دون ترديم ييحة ات هام مح ملة ضد  ن  ااهء.

وارشى عدد من و راء اللاكءد أن يم ا ن  ااهء الء ارات الكبيرس لشر اي  الحكءمي ين، وت ر ز منالبهم 
ال الي: يسراييل  اتل للرارجاة، ميري را اد أو يء ) غايني لألمن الداخلي،  رعلى ال صء حالا ا 
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غيال غملي يل لل علام، غلعاد إردان للمءاصالت، اارضافة إلى تعيين س ة و راء جدد، أبر هم نير 
 بر ات وغدعءن ساعر وأمير أوحانا.

راييل بي ي ء" أ اغدور ليبرمان، بي ما ورج حي ارذاعة ارسراييلاة أن تم ا و ارس األمن لريال حزم "يس
 س برى و ارس الداخلاة في يد حزم "شا " الم دين.

 23/4/2019القدس العربي، لندن،  
 

 تحقيق إسرائيلي في إطالق نار على فلسطيني .22
تل أبي : أعلن الزاش ارسراييلي، أمل ايث ين، أن  ساحر  في عملاة إطالر ج ءد  ال ار الرمال 

  إلى إصااة فلسني ي  ان مريد اليدين ومعصءم العي ين، ازروح في بلدس ترءع، الماضي ما أد
وأكد باان للزاش أن الفلسني ي أصي  االرصاص أث اء محاول   الفرار عر   ج ءم المفة الغرباة.

اع رال  اعدما شارك مع مزمءعة من الشبان اإلراء الحزارس على الز ءد. وبحس  الزاش، حاوا 
رتين، وأطل  الز ءد ال ار علا  اعد محاولة الهروم الثاناة لاصام في الززء األسفل الف ى الهرم م

عاما  في  16وأصي  الف ى أسامة علي البدن ؛ من جسد ، وبادروا ب رديم ارسعافات األولاة ل .
فرذي  وأجراي ل  عملي ان جراحي ان، وا لرى العالت في أحد المس شماات في محافلة بيي لحم 

 س رر.ووضع  م
 23/4/2019الشرق األوسط، لندن، 

  

 الكاميرات في صناديق االقتراع في البلدات العربية بمبادرة نتنياهو .23
"، مساء يءم ارث ين، أن ريال الحكءمة ارسراييلاة، ب اامين 13كشفي الر اس ارسراييلاة "حداشءت 

يرات تصءار خماة في ص ادي  ن  ااهء، هء الذي اادر ب فس  إلى الحملة ال ي تم امءجبها نص   ام
 ايق راع في البلدات العرباة في يءم اين رااات، ال اسع من الشهر الزاري.

صفحة، فإن ن  ااهء أعلن في أوا جلسة لناقم اللاكءد  40وبحس  وثاي  داخلاة، تم د على 
 ي تءلى ت لامها اين رابي أن  سي ءلى رعاية هذ  الحملة، بزعم "الحفاظ على نزاهة اين رااات"، وال

 مر ز "كيزلر عي بار" للعالقات العامة.
ز  40 اميرا وأجهزس تسزيل في ص ادي  ايق راع،  ما شملي تءلاد  1200وشملي الحملة  رع  مر  

ضباط  5يءما من اررشاد.  ما تم تعيين  33طءاقم من الرء  األم اة المساعدس، و 10ع اقيد، و 
 ل واحد م هم مسؤوي عن عدد من المر  زان، و ل مر  ز مسؤوا  ألءاة  مسؤولين عن الحملة، يكءن 
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وتبين أيما أن و ار الهزرس وايس اعام، يء ) غايني،كان المسؤوا  م دوبا في الص ادي . 30عن 
 الميداني عن الحملة.

ونرل عن مصادر في اللاكءد  عمها أنهم "م عءا سرقة اين رااات، وعز وا الديمءقراطاة"، وأنهم 
 ءون سن "قانءن الكاميرات" في الك اسي الرادمة، حي  ي م نص   اميرا في  ل ص دور.ي 

 22/4/2019، 48عرب 
 

 تنفي حصول تقدم في البحث عن رفات إيلي كوهين "إسرائيل" .24
قاا الم حدث ااسم الزاش ارسراييلي، ارث ين، إن  لم يحصل أي تردم في البح  عن جثة 

وأضا) الم حدث أن  ي صحة لل رارار ال ي تحدثي عن إحمار  ين.الزاسء  ارسراييلي إيلي  ءه
 رفات  إلى البالد بءاسنة روساا.

 22/4/2019، 48عرب 
 

 هيئة األسرى: آالم األسيرة إسراء جعابيص تزداد يوميًا ووضعها الصحي صعب للغاية .25

اأن الءضع الصحي أفاد تررار صادر عن هي ة شؤون األسر  والمحرران، اليءم ايث ين، : رام هللا
 يمها ال اجمة عن  للغاية، وانلألسيرس الزراحة إسراء جعابا  المع رلة في سزن "الدامءن" صع  

 النبي، عدا عن حال ها ال فساة المرلرة. ارهمااتزداد يءما  اعد يءم جراء  إصاب ها
دايم  وأوضحي الهي ة أن ما تعانا  األسيرس جعابا  من حرور في جسدها يزعل من جلدها

السرءنة واؤلمها اشدس، مما يزعلها ي ترء  على وضع جماع أنءاع األقمشة أو األغناة على 
جسدها، لهذا هي احاجة ماسة إلى تغيير دايم "للبدلة الراصة اعالت الحرور" ل ساعدها في ال غل  

 على  يمها، وممارسة ولء جزء اسا  من حااتها اشكل طباعي.
أكثر من ثماني عملاات من بي ها: عملاة لفصل ما تبرى من أصااع يديها  ءإلى إجراكما أنها احاجة 

الذايبة والمل ص  اعمها اعما، وبحاجة أيما  لعملاة ر الة   لة لحماة من األنف تسب  لها حالاا  
أ مة اال  فل، لكن إدارس المع رل ي تك رث اما تعانا  فهي ُتمعن اان هاكها طباا ، بدون أن تءفر لها 

 دنى الم نلبات العالجاة الال مة لحال ها المزم ة والرنيرس.أ
عاما   من بلدس جبل المكبر ج ءم الرد  المح لة،  اني قد اع رلي  35يذ ر اأن األسيرس جعابا  ؛

ج ءد ايح الا ال ار على مر ب ها االررم من حاجز "الز ا م  أطل اعد أن  11/10/2015ب اراخ 
غا   اني ترلها اساارتها، وعلى إثرها اش علي ال يران داخل  أسنءانةار انفز إلىالعسكري" ما أد  

من أصااع يديها، وأصيبي  8 جسدها، وفردتمن  %60جسدها وأصيبي احرور خنيرس ال همي 
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عاما  ب همة ُألصري بها  11ب شءهات في م نرة الءج  واللهر، وحكم عليها ايح الا االسزن لب 
 ذ عملاة عسكراة.وهي محاولة ق ل شرطي وت في

 22/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 معتقاًل الشهر الجاري  75االحتالل ُيصدر أوامر اعتقال إداري بحق  .26
أفادت هي ة شؤون األسر  والمحرران اليءم ايث ين، اأن سلنات ايح الا ارسراييلي : رام هللا

ت راوح ما بين ؛شهران إلى  األسر  لمدديد  اح  عدد من أمر اع راا إداري ؛جديد وتزد 75أصدرت 
 س ة أشهر  قابلة لل زديد عدس مرات، خالا شهر ناسان الزاري.

 22/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مستوطن يقتحمون المسجد األقصى 400أكثر من  .27

األقصى المبارك في ف رتي ايق حامات  مس ءطن، يءم ايث ين، المسزد 400اق حم أكثر من : الرد 
؛الصباحاة وبعد لهر اليءم ، من جهة اام المغاربة ونف ذوا جءيت مشبءهة واس فزا اة في أرجاي ، 

 ودن سءا حرم   وأد  عدد م هم صلءات وشعاير تلمءدية  ا .
راعة في حكءمة مس ءط ا اق حمءا المسزد في الف رس الصباحاة، وقاد و ار الز  266وقاا مراسل ا إن 

، إحد  المزمءعات المعروفة اع صرا ها وتنرفها، في حين اق حم أرييلايح الا، الم نر) أوري 
وان شر حرا  وسدنة المسزد األقصى في مرافر   مس ءط ا في ف رس ما اعد اللهر. 144المسزد 

في المسزد، وتصدوا لمحاويٍت م كررس من عصااات المس ءط ين رقامة شعاير وصلءات تلمءدية 
وتزام ي اق حامات اليءم مع دعءات لما تسمى "م لمات  خاصة في محا  مب ى اام الرحمة.

 ما جرت  الهاكل" المزعءم اق حام المسزد اكثافة ومحاولة ترديم "قرابين الفصا" داخل األقصى.
شر ايق حامات في لل إجراءات مشددس تشهدها الرد  خاصة بلدتها الرديمة ومحانها، شملي ن

المزاد من ع اصر ايح الا المر لفة في المدي ة وتسيير دوراات راجلة ومحمءلة وخاالة ونص  
 الحءاجز والم ارال في الشءارع والنرقات.

 22/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تصاعد االستيطان والتطهير العرقي الصامت في القدس واألغوار بدعم أمريكي .28

 شف تررار ايس انان األسبءعي، الصادر أمل، عن المك   الءط ي للدفاع عن األر   نابلل:
ومراومة ايس انان، أن إسراييل ت كئ على دعم اردارس األمراكاة وتمار  ال نهير العرقي الصامي 
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وبي ن ال ررار أن حكءمة إسراييل تءاصل مسلسل ال نهير العرقي وال هءاد في  في الرد  واألغءار.
لرد  المح لة، حي  صع دت سلنات ايح الا من وتيرس ارتكام مزاد من اين هاكات للرانءن ا

 الدولي والرانءن ارنساني الدولي، والمرم اعر  الحاي  قرارات الشر اة الدولاة.
وأشار إلى مصادقة المحكمة المر زاة االرد  المح لة على هدم عشرات الم ا ا في بلدس سلءان 

في نفءذ مرن  الم اط  والحداي  النباعاة، وذل  اعد أن ردت المحكمة ايس   ا) احزة تءاجدها 
الذي قدم  أصحام الم ا ا ال ي يرن ها الم ات من المءاط ين واءاجهءن خنر ال شراد وال رحيل، 

 في سلءان والحي السك ي بءادي ياصءا.
عشرات م ا ا للفلسني يين وتنرر ال ررار إلى مصادقة المحكمة على طل  بلدية ايح الا هدم 

المءجءدس ضمن مرن  "غااة السالم"، وفي المرابل، طلبي البلدية اس ث اء البؤر ايس اناناة وم ا ا 
المس ءط ين الم ءاجدس في نفل الم نرة، وال ي اس ءلي عليها جمعاة "إلعاد" ايس اناناة والمبادرس 

ة، وعر  قرار المحكمة صادقي لز ة ال  لام لمشاراع اس اناناة بذراعة تنءار السااحة في الم نر
 والب اء على مرن  بلدية ايح الا الذي يرمي اايس يالء على أراضي حي البس ان في سلءان.

م زي  عرضة للهدم تحي ذات الذراعة، وفي حاا هدمي تل  الم ا ا  60واس هد) قرار المحكمة 
ذل ، تعمل بلدية ايح الا على شرع ة  فلسني ي يرن ءن الم نرة، وفي مرابل 500سي م تشراد 

البؤر ايس اناناة وم ا ا المس ءط ين ال ي وضعي جمعاة "إلعاد" اليد عليها، وت ءاجد في ذات 
الم نرة ال ي تع بر م اط  خمراء وأحراش، حي  قامي الزمعاة بب اء مشاراع سااحاة دون 

 الا ولز ة ال  لام للمصادقة عليها تراخا ، وشرعي ب حمير خارطة مفصلة ل ردم إلى بلدية ايح
وم ع الهدم، وسي م اغمءن األيام المربلة ال داوا في المرن  الهاكلي للزمعاة ايس اناناة، حي  

 من الم ءقع المصادقة علا  وم ع الهدم رغم أن المباني أمامي ضمن نفءذ ما يسمى "غااة السالم".
ألف دونم، والم نرة ال ي  51ع اليد على قرااة وفي األغءار أصدرت سلنات ايح الا أوامر ببءض

تسعى سلنات ايح الا لمصادرتها ترع وفرا  للرراي  الزءاة في الشرر من م نرة تااسير، وصءي  
إلى م نرة الرأ  األحمر وعاطء)، إلى خربة مكحءا وسمرس، علما أن خمسة تزمعات سك اة 

اع را ، وتم عهم من دخءا األراضي إي ب صراا  يءما  ل رديم 14تعاش في هذ  الم اط ، وأمهل هم 
من ما يسمى "قايد جاش ايح الا االمفة"، وأن جزءا  من هذ  األراضي مملء ة ببالنابء لمءاط ين 

 من طءبا  وتااسير وطمءن، وجزءا  لبنرار اة الالتين، والززء اذخر مص ف  أمالك دولة.
 21/4/2019، األيام، رام هللا
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 من مخيم بالطة خاصة تختطف شاباً  ةإسرائيليقوة  .29

 اع رلي قءس إسراييلاة خاصة اليءم الشام أشر) أبء العاا من مرام بالطة شرقي نابلل. :نابلل
وذ ر شهءد  اان أن قءس إسراييلاة خاصة تس رل حافلة مدناة، يحري المر بة ال ي  ان يس رلها أبء 

 نرة روجي  حاصرت  دوراات ايح الا العاا أث اء خروج  من مرام بالطة، ولد  وصءل  لم
وتءاجدت عدس دوراات لالح الا على مداخل م نرة روجي  لمساندس الرءس الراصة،  وقامي ااع رال .

 وانسحبي ااتزا  معسكر حءارس ج ءم نابلل اعد ان هاء العملاة.
 22/4/2019، القدس، القدس

 
 اتوصول أدوية طبية إلى غزة ضمن قافلة أميال من االبتسام .30

أعلن عصام يءسف ريال قءافل أمااا من ايب سامات، عن دخءا  ماات من األدواة : غزس
وقاا يءسف في تصراا صحفي ل ، وصل "فلسنين أون يين" إن  والمحاليل النباة إلى قناع غزس.

كماات الدواء والمحاليل النباة ال ي دخلي هي ضمن قافلة أمااا من ايب سامات المررر وصءا 
وأكد يءسف أن  ماة الدواء  إلى غزس منلع شهر مايء/ يار المربل عبر معبر رفا البري.وفءدها 

ألف دوير،  100ال ي دخلي تعد الشح ة األولى من المساعدات ال ي س دخل ضمن الرافلة، ب كلفة 
وأشار   اما من المررر دخءا  ماات أخر  من المساعدات النباة خالا األيام الرليلة الرادمة.

 .ارندوناساة KNRPيءسف إلى أن هذ  الكماات جاءت ب برع من مؤسسة 
 22/4/2019، فلسطين أون الين

 
 إسرائيلية! "حفلة قتل"فتى فلسطيني ينجو من الموت بعد  .31

عاما  من بلدس ترءع  16مه د حامد: ما  اا األطباء يشككءن في قدرس الف ى أسامة البدن ؛ - رام هللا
باة، من العءدس لمدرس   مشاا على األقدام، اعد أن أطل  ج ءد ايح الا ج ءم المفة الغر 

 ارسراييلي الرصاص علا  وهء مكبل، اشكل م عمد.
وبريي عايلة الف ى البدن في حالة صدمة، اعد إصااة اب ها، ال ي ان شرت في مرنع فيديء على 

د أن وقع في  مين نصب  مءاقع ال ءاصل ايج ماعي، غير مصدقة أن  عاد من "حفلة مءت" اع
 الز ءد في طرا  عءدت  من المدرسة على مدخل الرراة.

وفي تفاصيل الحادثة ال ي جرت األسبءع الماضي، ونزى م ها أسامة اأعزءبة، قاا الف ى لب"الرد  
العربي": "ك ي عايدا من المدرسة اعد أن عل  الدوام عر  اس شهاد معلمة مدرسة في البلدس، 

ين األشزار اعد إغالر الزاش النرا  ال ي   ا نسلكها قبل نحء أسبءعين، وأث اء وسلكي طرارا ب
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ذل  وجدت نفسي في  مين، أمسك ي ج دي اشكل مفاجئ وطرح ي على األر ، وقام ب كبيلي، 
وأغم  عي ي، وأصبي االرع  ألني ي أعر) ماذا يزري، وثم طلبءا م ي السير وأنا ي أر  شي ا، 

 ص وسرني على األر  وأنا أتألم ألما شديدا".وفزأس دو  صءت رصا
وتااع الف ى الذي ما  اا ي عالج في مس شفى الحسين في مدي ة بيي لحم، "بدأت أصرخ من األلم فرد 
أصبي االرصاص اكل ا ساقي وبدأت أنز) اشكل  بير، وثم حمرت نساء من بيي مزاور وبدأن 

إ الة األصفاد من يدي والعصبة ال ي يصرخن على الز ءد رسعافي، وثم حمر ج دي وقام ا
وضعي على عي ي، ودارت معر ة بين ال ساء والز ءد، وفي نهاية المنا) تمكن األهالي اعد أن 

 المس شفى، وما  لي أشعر األم شديد". إلىتزمعءا، من سحبي من يد الز ءد ونرلي اساارس خاصة 
مع اب   "محاولة إعدام لف ى مريد ومع رل، يرءا والد الف ى في حدي  مع "الرد  العربي" إن ما جر  

حي  جر  إطالر ال ار علا  من مسافة صفر، لكن هللا نزا ، وتمكن األهالي من ترلاص  من يد 
الز ءد في الءقي الم اس "، ممافا: "ي يسع ا الةاام اشيء سء  ان لار تماثل  للشفاء وعءدت  

 للمشي مزددا".
 22/4/2019، لندن، القدس العربي

 

 أبو غزالة: مشروع أردني فلسطيني لدعم المقدسيين وصون هوية القدس .32

يزد مشروع أردني فلسني ي مش رك طرار  لل فاذ، قرابا ، لدعم صمءد  :نادية سعد الدين - انعم  
أهالي الرد  المح لة وتثبيي وجءدهم المماد لسااسة ال هءاد ارسراييلاة، وذل  في إطار مبادرس 

عة طالا أبء غزالة العالماة للحفاظ على هءاة المدي ة العرباة ارسالماة وصءن وا نة أطلر ها مزمء 
 معالمها والدفاع عن مردساتها الدي اة.

ألف مردسي،  350واهد) المشروع، غير المسبءر، إلى إنشاء سءر الرد  ارلك روني لدعم  هاء 
ق صاديا ، عبر تنءار بءااة إلك روناة ألفا  ضمن البلدس الرديمة، وإس اد البلدس الرديمة ا 33م هم نحء 

حيءاة تمثل سءقا  تزاراا  مع برا  بين فلسنين وفماءات دوا العالم الم راماة، وف  قءا العين الساب  
 الريال المؤسل للمزمءعة، الد  ءر طالا أبء غزالة، في لراء خاص لبالغد.

شأن  بين أبء غزالة العالماة والحكءمة وأضا) أبء غزالة أن هذا المشروع الحماري، طبرا  لما ُاتف  ا
الفلسني اة، يردم األاعاد ايق صادية والثرا اة والسااساة لرماة الرد  المح لة في مءاجهة عدوان 
ايح الا الم ءاصل ضد الشع  الفلسني ي وبح  المردسات الدي اة، وس  ما ي ردد من أنباء عن ما 

 اة الرد  من مممءنها.يسمى صفرة الررن األمراكاة ال ي ُتسر  قم
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وأوضا اأن دايرس الحلءا ارلك روناة في أبء غزالة العالماة أنززت مشروعا  م كامال  يسما االمعايشة 
الحاة لءاقع البلدس الرديمة في الرد  المح لة، من خالا مءقع إلك روني واعد و اخر ام شآتها ال زاراة 

عيل معاناتها اليءماة، في لل وجءد  هاء أربعة  ي) واألثراة وايق صادية، مثلما يعكل، أيما ، مفا
وامم المءقع، احس  أبء غزالة،  ألفا  االرد . 220مس ءطن ضمن مساح ها المحدودس من إجمالي 

عرضا  وا اا  للمحاا ال زاراة لسءر الرد  الرديمة، اما تحءا  من م  زات غ اة، األمر الذي ي اا 
الل  احراة، فمال  عن ال زءاا ايف راضي في أرجاء المدي ة للزاير مزاا ال سءر والشراء من خ

 المردسة ومعالمها ال اراراة والدي اة، يساما المسزد األقصى المبارك و  اسة الةاامة.
وازاد من ذل   تءفير محرك اح  للمساعدس في تاسير عملاة بلءغ السلع المنلءبة واق  ايها وتسلامها 

ا عن إضافة خاصاة ال غذية الراجعة ال ي تسما لزايري المءقع اإبداء لمش راها حيثما تءاجدوا، عد
 رايهم حااا مح ءاات  وجءدس خدمات ، إلى جان  معرفة الكماات الم ءفرس من مر لف السلع وتحرار 
فاتءرس إلك روناة لكل عملاة شراء، وتحديد السلع األكثر شعباة وشهرس، عبر رب  بءااة الدفع 

 ءقع إلك روناا .ارلك روني مع الم
 22/4/2019، الغد، عّمان

 
 جميع طواغيت العالم لن يتمكنوا من فرض إرادتهم على الفلسطينيين: نصر هللا .33

قاا األمين العام لحزم هللا حسن نصر هللا في  لمة ل  خالا ايح فاا الذي أمام االعيد  بيروت:
 مك ءا من فر  إرادتهم على جماع طءاغيي العالم لن ي"إن ، المهدي ارمامالس ءي لكشافة 

أن الم نل  األساسي في المءاجهة هء ال مس  ". وأضا) "الفلسني يين طالما ي مسكءن ااألمل
ااألمل ورف  ايس سالم والثرة االردرس الذاتاة لشعءب ا"، قاا إن ه اك دور حةاري للسعءدية 

 وارمارات في طبرة "صفرة الررن".
فة  ءا اة حءا الحرم مع "إسراييل"، وأكد أن  "خنأ في وتنرر نصر هللا لما نشر في صحا

لم أقل شي ا  مما "وقاا  المممءن وسيء في ال ءقيي"، نا اا  قءل  ذل  في أي جلسة عامة أو خاصة.
ذ ر في إحد  الصحف الكءا اة حءا الحرم مع "إسراييل" وإمكاناة اس شهاد اع  الرادس". 

يل" احرم على لب ان. وقاا: "ان هى الزمن الذي  اني  ا  اس بعاد ماام "إسراي إلىوأضا): أميل 
ورأ  نصر هللا أن "إسراييل" عدو طماع طباع   المكر و ل  إسراييل تحسم الحرم من الزء".

ايح مايت تبرى قايمة وي يمكن ايع ماد على تحليل من ه ا وه اك. وقاا: ما يزري هء جزء من 
 ى ذل   ثيرس.حملة م لمة م سرة ضدنا واألمثلة عل

 22/4/2019، ي اليوم، لندنأر 
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 ماليين دوالر مكافأة مقابل معلومات عن الشبكات المالية لحزب هللا 10واشنطن تقدم  .34

أ ) م: وعدت الءييات الم حدس ايث ين ب رديم مكافآت مالاة جديدس يمكن ان تصل الى  - واش نن
" عمل الشبكات المالاة لحزم هللا اللب اني في "تعرقل أنعشرس ماليين دوير لمن يردم معلءمات يمكن 

وقالي و ارس الرارجاة األمراكاة إنها ت رصى أي معلءمات حءا مصادر تمءال حزم هللا  العالم.
 األمراكاة والم حالف مع إيران. اررهامالمدرت على ييحة 

يل حر ة أمءال "، كما أوضحي أيما أنها تسعى لكشف "اذلاات األساساة ال ي يع مدها الحزم ل سه
 المؤسسات المالاة" ال ي تساهم في حر ة أمءال ."ولمعرفة "أبر  المانحين ل " و

نحء ملاار دوير س ءاا  إلىوجاء أيما في باان الرارجاة األمراكاة أن "مداخيل حزم هللا تصل 
اة، وعبر شبكة ت أمن عبر الدعم المالي المباشر الذي تردم  إيران، والمباديت وايس ثمارات الدول

 من المانحين ونشاطات تبيا  أمءاا".
 22/4/2019، القدس العربي، لندن

 
 في الدفاع عن القدس أمير الكويت: موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته ولن ندخر جهداً  .35

أكد أمير دولة الكءاي صباح األحمد جابر الصباح، مءقف بالد  الثابي والءاضا في دعم : الكءاي
ع  الفلسبني ي وقمي   ااع بارها قماة العرم المبر زاة، وأنها لن تدخر جهدا في الدفباع عن الش

وقاا أمير الكءاي لد  اس ةبال  ناي  ريال الء راء، و ار ارعالم نبيل أبء  الرد  ومردسبببباتها.
د في الكءاي، ردي ة، ضمن وفد و راء ارعالم العرم المشار ين في المل رى ارعالمي العربي الم عر

 إن بالد  ترف بثبات مع الحرءر المشروعة للشع  الفلسني ي، ال ي  فلها الرانءن الدولي.
وأضا): اصفة الكءاي عمءا في مزلل األمن الدولي، س عمل على تسرير مكان ها الدولاة في 

األولى،  الفلسني اة في مزلل األمن قماة الكءاي واع بار الرماةدعم الشع  الفلسني ي وماادت ، 
 وترديم الدعم المنلءم ل عزاز صمءد أب اء الشع  الفلسني ي.

 22/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مفاجأة إسرائيلية.. كنيس يهودي في اإلمارات بعد المعبد الهندوسي .36
ن وجءد ع ،م باهاة ،اعد أن وضعي حزر األسا  ألوا معبد ه دوسي في الرلاج،  شفي إسراييل

 ك ال في دبي، اعد أن لل سراا طءاا الف رس الماضاة.
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خنءس ارمارات واح رامها  ،أحد حسااات الرارجاة ارسراييلاة على تءا ر، وبارك "إسراييل في الرلاج"
ألتباع مر لف الديانات ال ي تعاش على أرضها، مؤ دا أن حكءم ها تءجي ذل  بءجءد   ال امدي ة 

 دبي.
ع را) رسمي بءجءد الك ال، و اني الر اس ارسراييلاة الثاناة قد قالي في واعد هذا أوا ا 

إن   اسا ب ي في إمارس دبي امءافرة من السلنات ارماراتاة ال ي أشرفي  2018ديسمبر/كانءن األوا 
 علا  على مدار ثالث س ءات ممي.

م العمل في الك ال السري الذي وقالي الر اس ارسراييلاة إن رجاا األعماا اليهءد في دبي أكدوا أن  ت
 أقامء  م ذ س ءات.

أن جالاة يهءدية وليدس اارمارات  ،في تررار لها نهاية العام الماضي ،كما أفادت و الة بلءمبيرغ
أنشأت أوا   ال لها في مدي ة دبي، حي  يمم المكان معبدا للصالس ومنبرا رعداد النعام وف  

 الشراعة اليهءدية.
 22/4/2019، دوحةالجزيرة نت، ال

 
 تلفزيون عبرّي يُبّث تقريرًا ُمصورًا عن التدريب الجوّي باليونان بُمشاركة طيارّي الكيان واإلمارات  .37

، نرال  عن مصادر أم ا ٍة ر اعة  12أفاد مءقع الر اس الب  هير أندراو : - ال اصرس في ال لفزاءن العبري 
ة من لءاء الملل يين ارسراييلي  أجروا تدرابا  خاصا  على األراضي الُمس ء  في تل أبي  أن  ق اص 

ة أمراكيين، تزام ا  مع الم اورس الزءا ة الءاسعة ال ي شارك فيها سالح الزء   األلمانا ة، إلى جان  ق اص 
 في  اان ايح الا في اليءنان.

في قاعدس  وذ رت صحف إسراييلاة وأخر  يءناناة، أن  هذ  ال درابات الزءا ة العسكرا ة قد أمامي
ناسان ؛أبرال  الزاري، امشار ة طااران من اليءنان والءييات  12و 8أندرافيدا اليءنانا ة، ما بين 

 الم حدس وإينالاا وقبرص، اارضافة إلى دولة ايح الا ارسراييلي  وارمارات العربا ة الم حدس.
من السعءدية وارمارات  وفي الساد  من الشهر الزاري،  شفي صحافة "هآرتل" العبرا ة أن  ال  

ت راسم اشكٍل دايٍم مع إسراييل الكثير من المعلءمات ايس رباراة ال ي ت عل  االمراطر األم ا ة 
مة من طر) إيران.  الرادِّ

، فإن  م ات الز ءد الملليين ارسراييليين شار ءا في م اورس  وعءٌد على بدٍء: احس  المءقع العبري 
من فرقة المشاس األمراكا ة، وأيما  قءات من  34افة إلى الناقم الحربي ، إضx ALLied spiritُتدعى 

وأضا) المءقع أن  هد) الم اورس  ان  جاشي ألماناا وبراناناا،  ما أك دت المصادر في تل أبي .
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تبادا المعرفة العمالناة وأسالي  ال درا  والعمل ل حسين العالقة بين الزيءش ورفع نء اة ال درابات 
، طبرا  ألقءال . في إطار  تدرابات الةاادس األوروباة في الزاش األمراكي 

س  ُممافا  إلى ما ُذكر أعال ، أشار المءقع إلى أن   في حين ي د رم سالح الزء ارسراييلي  م ذ عد 
س ءاٍت وراء البحار، فإن  الحدي  يدو هذ  المرس عن م اورٍس اس ث ايا ٍة للزاش، الذي بدأ في الس ءات 

ة  لصالا لءاء الكءم دو  والملليين، الذي  انءا األخي رس ب درا  قءات   البرا ة في دوٍا أج با ٍة، خاص 
.  في ألماناا وقبل ذل  في قبرص،  ما قالي المصادر األم ا ة ارسراييلا ة للمءقع العبري 

،  12و ان يف ا  جدا  أن  ال درا  الزءي  في اليءنان، تم  تءثار  من قبل الر اس الب في ال لفزاءن العبري 
حي  تم  إرساا ُمحل ل الشؤون العسكرا ة في الر اس، نير دفءري، إلى مءقع الحدث، وبي تررارا  تم  
ر مشاهد للنااران ارماراتيين أث اء ال درابات،  ، حيُ  ُيلهِّ تداول  في وسايل ال ءاصل ايج ماعي 

ل  اأن هم ي ي كل مءن مع أي  وسيلٍة إعالما ٍة،  ما الذين رفمءا الحدي  مع ال لفزاءن العبري  ُمعل لين ذ
ب   ال لفزاءن العبري  حديثا  ألحد المباط ارسراييليين المشار ين، الذي قاا إن  النااران من 

 الزانبين ال ةاا وتبادي المزامالت اشأن  فاءس  لٍ  م هما، على حد  تعبير .
، نرال  عن م صادر أم ا ٍة ر اعٍة في تل أبي ، أوضا أن  هذ  وأوضا ُمحل ل ال لفزاءن العبري 

، الذي ُيع بر احس   ال درابات تهدِّ) إلى  اادس قء س الردع ارسراييلا ة، وتحديدا  سالح الزء  ارسراييلي 
الربراء في تل أبي ، من أقء  األسلحة الزءا ة، لال في م نرة الشرر األوس  وحدها، بل في 

 ير المصادر.العالم قاطبٍة، على حد  تعب
 23/4/2019، رأي اليوم، لندن

 
 األوساط اليهودية تحتفي بقرار العاهل المغربي إعادة انتخاب هيئاتهم التمثيلية .38

تزامن إعالن العاهل المغربي المل  محمد الساد ، عن قرار إعادس : لحسن مر ع - الدار الباماء
إلى  19ليهءد اعيد الفصا، الذي يم د من ان رام الهي ات ال مثيلاة لليهءد المغاربة مع اح فايت ا

أبرال ؛ناسان  الحالي، وهي الف رس ال ي يعءد فيها  ي) اليهءد المغاربة إلى وط هم األم لرماء  28
 العيد وس  اذااء واألجداد، الذين فملءا البراء في المغرم.

ي أد  إلى ام الء وفي مراكش وحدها حل  ي) اليهءد المغاربة، حس  مصادر سااحاة، األمر الذ
 ف ادر المدي ة عن  خرها.

وتعذر ايتصاا بريال النايفة اليهءدية في مراكش، جاكي  ادوش، يس فسار  عن اين رااات، 
المزمع ت لامها لممثلي النءايف اليهءدية في المغرم. لكن نايب  ه ري أسءلين أكد لب"الشرر 
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قماء عيد الفصا فيها،  ما هء الحاا اال سبة األوس "، أن  ادوش سافر إلى الرد  اعد أن اخ ار 
 للكثير من اليهءد المغاربة.

وقاا أسءلين إن الررار الملكي ب  لام ان رااات لزان الزماعات اليهءدية في المغرم اس ربل افرح 
. وأضا) أسءلين 1969كبير من طر) اليهءد المغاربة، مشيرا  إلى أن هذ  اين رااات لم تزر م ذ 

، ومشيرا  إلى أن عدد 1945ع تغيرت  ثيرا  م ذ صدور الرانءن الم لم لهذ  اين رااات في أن األوضا
ألف شر  في تل  الف رس إلى  300اليهءد المةامين ااس مرار على ال رام المغربي انرف  من نحء 

زورون  ي) شر  حالاا . غير أن  أشار إلى أن عددا   بيرا  من اليهءد المغاربة في الرارت ي 3نحء 
 ااس مرار بلدهم األم، واح فلءن ااع زا  االز ساة المغرباة.

وأبر  أسءلين أن "الكثير من اليهءد يأتءن للمغرم  حزات لزاارس األضرحة والمرابر والمزارات 
مزار. والكثير لديهم أم أو جد ي يزالءن على قيد الحااس،  600اليهءدية االمغرم، ال ي ي اهز عددها 

تهم مرس في الس ة، ضم هم من يرمي مدس طءالة تصل أحاانا  إلى ثالثة أشهر في واأتءن لزاار 
 الءطن، وهم م شبثءن امغربي هم".

ولم يس بعد أسءلين أن يسما لهؤيء االمشار ة في ان رااات الهي ات ال مثيلاة لليهءد المغاربة، وقاا: 
يدعمءن المغرم في بلدان إقام هم،  "إنهم يع برون قءس دبلءماساة اال سبة للمغرم في الرارت، وهم
 وادافعءن عن وحدت  ال راباة، وعن حر  ال اراري في صحراي ".

، وا  لر أن يعر) 2018ألف يهءدي من إسراييل  اروا المغرم خالا س ة  70وأضا) أسءلين أن 
عاشءن في ألف يهءدي مغربي ي 800هذا العدد ارتفاعا  قءاا  خالا العام الحالي، مشيرا  إلى أن نحء 

إسراييل. وقاا بهذا الرصءص: "اليهءد المغاربة مءجءدون في الكثير من الدوا، في   دا وأمراكا 
 ألف شر ". 21واألرج  ين، وإسباناا، والبرتغاا، وفرنسا. وعددهم في مءن رااا ي اهز 

 23/4/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 ة في غزةقطر تفتتح المشفى األول المتخصص في األطراف الصناعي .39
غزس: اف  حي دولة قنر أمل رسماا في قناع غزس، مشفى الشاخ حمد بن خلافة  ا ثاني، وس  

وقاا مدير ص دور قنر لل  ماة خلافة الكءاري، في  لم    حمءر شرصاات قنراة، وأخر  محلاة.
خالا ايح فاا الذي أمام على أر  المشفى، إن ايف  اح "يعكل حرص دولة قنر على تءفير 

لرعاية الصحاة السلامة للشع  الفلسني ي". وأكد أن بالد  "لن ت ءانى عن ترديم الدعم والمساندس ا
للشع  الفلسني ي، واف  اح المشاراع ال  مءاة ال ي تردم قناعات مر لفة من أهالي غزس". وقاا إن 

ا إلى أن  المشفى ساكءن "أكبر صرح طبي م رص  اال أهيل واألطرا) الص ا اة في الرناع"، يف 
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ألف  12جر  ب اؤ  اإشرا)  امل من اللز ة الرنراة رعادس إعمار غزس، على مساحة أر  تبل  
 م ر مربع، وف  المعايير الدولاة.

سرار، وامم أقساما  لألطرا) الص ا اة،  100وارع المشفى شماا غرم مدي ة غزس، واشمل 
 قسم خاص االسمعاات.وال أهيل الحر ي واللفلي والعالت الءلافي، إضافة إلى 

وهذا المشفى ساردم خدمات  لعدد  بير من سكان الرناع المب ءرس أطرافهم اسب  الحروم 
وايع داءات ارسراييلاة ال ي أدت إلى ارتفاع عدد المعاقين. و ان وفد طبي قنري ر اع قد وصل 

 العمل. الرناع قبل أيام، تال  وصءا الكءاري صباح أمل لحمءر ايح فاا الرسمي ببدء
 23/4/2019، القدس العربي، لندن

 
 الدولتين" غرينبالت: ال داعي الستخدام مصطلح "حلّ  .40

قاا مبعءث الريال األمراكي للسالم في الشرر األوس ، جاسءن غرا بالت، إن بالد  س ردم : ل دن
الا وقاا خ رؤاة للسالم بين الفلسني يين وارسراييليين، محذرا من إضاعة ما وصفها االفرصة.

تغرادس ل  على "تءا ر": إن  "ي يءجد سب  يس ردام مصنلا" حل الدول ين "، والسب  هء أن"  ل 
 طر) ير  ذل  انرارة مر لفة".

 23/4/2019، "21موقع "عربي 
 

 وفرنسا بسبب تجميد نقل أموال ضرائب السلطة "إسرائيل"تقرير: توتر بين  .41
الذي رفم    األمرل أمءاا ضراي  السلنة وهء فرنسا طالبي إسراييل تغيير الررار ب زميد نر

 إسراييل
قرار الحكءمة ارسراييلاة تزميد نصف ملاار دوير من أمءاا المراي  ال ي تزبيها  أعرامفي 

اعثي فرنسا  -إسراييل للفلسني يين في اطار قانءن "خصم معاشات السز اء األم يين الفلسني يين"
 تبادا الرسايل الراساة بين الزانبين. إلىإسراييل أد   إلىاح زاجا رسماا 

المءاجهة الديبلءماساة ال ي اندلعي األسبءع الماضي جاءت اعد  أنوأفادت الر اس ارسراييلاة الثاناة 
السلنة  إلى"غيروا قرار م تزميد نرل أمءاا المراي  اذتي: إسراييل االنل   إلىتءجهي فرنسا  أن

 دا حا ما وواضحا من إسراييل.الفلسني اة"، وواج  النل  الفرنسي ر 
ا : فرنسا قاا  إلىريال الحكءمة ارسراييلي ب اامين ن  ااهء من جانب  اع  ردا واضحا وحا ما 

"إسراييل س س مر اسااس ها ووفرا للرانءن الذي شرع  الك اسي. هذا النل  لال صحاا أخالماا 
 ررهام".وسااساا وا  اق  مع الرءاعد السااساة األوروباة لمحاربة ا
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في أوروبا عمءما وفي فرنسا خصءصا يع برون الررار ارسراييلي غير معرءا وامر االسلنة 
 الفلسني اة، وبال الي يرء  ايس ررار.

 21/4/2019إسرائيل،  – I24 Newsموقع 
 

 اليهود في ألمانيا وبولندا وفوز يهودي برئاسة أوكرانيا تزايد مشاهد الالسامية ضدّ  .42
مصادر في إسراييل أن لاهرس معاداس اليهءد في أوروبا  ت صاعد، وترءا إنها ترفع ال اصرس: تزعم 

رأسها في بءل دا وألماناا اشكل مرل ، وبال زامن  شف عن فء  يهءدي ام ص  ريال الحكءمة في 
ان رااات شهدتها أو راناا. وتءضا "لز ة ضد ال حرا " ارسراييلاة أن سكان "فروخ ا " الررابة من 

 راكء) في ج ءم بءل دا أقامءا محكمة ميداناة لدماة تمثل يهءدا ايسرراءطي، رمز الراانة  مدي ة
 ال ي تعر  لها السيد المساا. وبعد المحكمة الميداناة تم ال  كيل االدماة وإشعالها.

وحس  لز ة ضد ال حرا ، فرد اج مع م ات من سكان البلدس البءل دية في شارع على اسم اااا 
ن يءح ان بءلل الثاني حءا الدماة مع أنف طءال ومبعات دي اة يهءدية     عليها "يهءدي الفاتاكا
 "قبل تعلارها على عمءد عاا. 2019خاين 

وخالا طرء  المحاكمة والحرر وهي اس مراراة ل راليد قديمة م ذ العصءر الءسنى، وبعد الحكم 
ارع المدي ة،  اما  ان العشرات اارعدام على دماة يهءدا ايسرراءطي ش را تم جرها في شء 

 ضربة  ل م هم، وان هى النرل احرقها. 30يمربءنها 
ونرلي ارذاعة ارسراييلاة عن صحافة بءل دية قءلها إن البلدس البءل دية تءقفي عن إجراء هذ  
النرء  لك ها عادت هذا العام ل زددها. ونءهي ارذاعة أن السفيرس األمراكاة في وارسء جءرجيي 

باتشر تم ي عيد فصا مبار ا لليهءد في بءل دا وما لبثي أن تعرضي لردود فعل غاضبة في مءس
م  ديات ال ءاصل ايج ماعي. وقالي أوساط يمي اة م نرفة في بءل دا إن السفيرس األمراكاة أعاني 

د الفصا الدولة الكاثءلاكاة ب ه   ها اليهءد قبل أن تفعل ذل  للمساحيين الذين يح فلءن هم أيما اعي
المزيد.  ما اع برت عمء الحزم الحاكم الامي ي في بءل دا  راس ي ا فاولي ش أن ته  ة السفيرس 
اس فزا اة، أما ال اش  روبيرت اكيبءفي ش المررم من المؤسسة الحاكمة في بءل دا فراا "إن يسءع قد 

 مات وقام من أجلكم أن م اليهءد الءث يين والرءنة".
وأشارت  سراييلاة  ل ذل  تعبيرا عن مءجة الرءماة الم شددس ال ي تشهدها بءل دا.واع برت ارذاعة ار

عدس اع داءات ي ساماة في عدس مءاقع بءل دية في الشهءر األخيرس. وتشير صحافة "يديعءت  إلى
أحرونءت" في هذا الساار إلى أن هذ  السفيرس ت  مي لل اار ال رليدي في الحزم الزمهءري، ول عبر 

اقفها حااا ترلا  حراة الرأي في بءل دا ي م تفسيرها أحاانا أنها مءجهة ضد الريال دونالد عن مء 
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ترام  أيما،   ردها شرصاات جماهيراة تهاجم وسايل ارعالم وصحافيين يرءمءن اعملهم 
كالمع اد. وترءا الصحافة إن المؤسسة الحاكمة في وارسء ت حفظ من السفيرس األمراكاة، ولال 

 "فماحة". إلىن ت حءا ته  ة اليهءد اعيد الفصا مفاج ا أ
وبال زامن  شفي مؤسسة احثاة مر صة بب "الالساماة" أن مدي ة برلين ال ي يةام فيها عشرات  ي) 

أي  2017اع داء في  951اع داء ي ساماا مرابل  1083ارسراييليين شهدت خالا العام الم صرم 
 18يع داءات الزسدية على يهءد في برلين قد ارتفع من .  ما قالي إن عدد ا%14اارتفاع نسب   

 %15 ما أن ال هديد اايع داء عليهم ارتفع  ثيرا واأتي  ،2018اع داء في  48إلى  2017اع داء عام 
يهءديا في برلين ن ازة  368من هذ  ال هديدات من جهات إسالماة،  اما أصي  أو تعر  للمرر 

حملة تشهدها م  ديات ال ءاصل  إلىونءهي  .2017رصا خالا ش 213مرابل  2018الالساماة في 
ايج ماعي خالا الشهر األخير يصرح فيها شبان ألمان أنهم غير نادمين على المحرقة ي م رعاي ها 
من قبل أوساط نا اة جديدس وم  كرس للكارثة اليهءدية. وقالي إن هذ  األوساط تدعء الشبام لزاارس 

ال اراراة وتصءار أنفسهم والرءا اأشرطة فيديء إنهم ي يأسفءن للمحرقة  معسكرات ال ر يز ال ا اة
 مليءن مشاهدس في ق اس يءتيءم. 12.8ال ا اة. وقد تم رصد 

ألف إسراييلي يةامءن اليءم في برلين م ذ س ءات احثا عن حااس  م ة وعن رخاء  60يذ ر أن نحء 
،  ما أوضحي تحةارات تلفزاءناة في الماضي اق صادي وهربا من غالء المعاشة في البالد ااألسا 

وفي هذ  ال حةارات قاا اعمهم إن الصهيءناة  عن هزرس الشبام ارسراييليين وعن هزرس العرءا.
تهمهم لكن جءدس الحااس أكثر،  اما قاا  خرون إن الحااس تغيرت وإن العالم صار قراة واحدس  بيرس، 

 بهدوء وبعيدا عن الصراع.بي ما ذه   خرون لإشارس للرغبة االعاش 
أن ترارار إسراييلاة أخر  ت حدث عن اس شراء الالساماة ضد اليهءد في فرنسا ودوا  إلىيشار 

 أخر  في غرم أوروبا.
 23/4/2019، ، لندنالقدس العربي

 

 هل من الممكن إحباط "صفقة ترامب"؟ .43
 هاني المصري 

صفرة ترام "، سءاء إذا طرحي في شهر سأحاوا في هذا المراا إثبات أن ه اك إمكاناة رحباط "
لي مرس أخر ، أسءس اسلسلة من ال أجيالت ال ي تدا  حزاران الرادم  ما أعلن جاراد  ءش ر، أو إذا أج 
على الصعءبات ال ي تع رضها، و ذل  لحر) األنلار عما يزري على األر  من إمعان أمير ي 

ر  تزعل الحل ارسراييلي أكثر وأكثر هء إسراييلي ل نبارها من خالا خل  حراي  جديدس على األ



 
 
 
 

 

 30 ص             4922 العدد:             4/23/2019الثالثاء  التاريخ:  

                                    

الحل الءحيد المنروح والممكن عملا ا، إضافة إلى م ع الفلسني يين من الةاام اما يلزم رحباطها، 
احزة أنها لم تنرح، فكاد يرفمءن خنة لم تنرح اعد  ما يردد، ا باء، فرا  الصفرة األمير ي 

 ف ا.المكءن من صهاي ة ي افسءن أشد الصهاي ة تنر 
إذا طرحي "الصفرة"  امكن أن تأخذ شكل ال صءر واألفكار أكثر ما تكءن خنة محددس، لإيحاء 
اأنها أسا  قابل لل غيير وال نءار، من أجل اس درات العرم والفلسني يين لربءلها أو ال عايش معها، 

 غناة على ولكي يكءن طرحها بداية عملاة سااساة جديدس طءالة ي تبح  عن السالم، وإنما لل
 الرنءات الزاراة الراماة إلى تصماة الرماة الفلسني اة من مر لف أاعادها.

ا في السعي ل كرال المءقف الصهيءني على األر  من مر لف أاعاد  لرد ممي خنة ترام  اعيد 
الرماة ؛الرد  والالج ين والمس ءط ات والحدود واألمن والرواية ال اراراة ، وابرى العمل الزاري 

 ا ا لبلءرس طباعة وشكل ارطار السااسي للكاان الفلسني ي.حال
ا عن حراي  ال اراخ والزغرا اا والثرافة والسااسة،  على  ءش ر وفرار  إدراك أن ما تفرض  الرءس اعيد 
ي ي شئ حر ا، وي ي رت  علا  أي ال زام، فإذا لم تءاف  الةاادس الفلسني اة على "صفرة ترام "،  ما 

س فعل، وإذا لم تك ف االرد اللفلي وبلءرس بديل م كامل ع ها فمصيرها الفشل المح م، أع رد أنها 
ونحن اذن ي نزاا في م نرة الرف  والصمءد في وجهها من دون بديل م كامل، وط ي سااسي 
كفاحي اق صادي ت لامي، وهذا يكفي لعرقل ها وي يكفي رحباطها. وأخذ الشر اة "للصفرة" من 

ا  ءن  أصحام الح   ضروري يس مرارها، فال عر  بال عرال، وي يمكن أن تمر، فرفمها مهم جد 
 يؤسل لل ماا الفلسني ي الالح  الذي ساكءن أقء  من ساار .

ا على ما تردم، تءاصل إسراييل تنبي  "الصفرة" على األر ، من خالا ال رنا  وال مهيد  تأساس 
المص فة ؛ت ، ال ي يزري البح  إسراييلا ا  لمم المس ءط ات،  رنءس على طرا  ضم األراضي

حءا ما األنس : هل ضم سكانها قليلي العدد، أم طردهم، أم ضم جزء م هم؟ و اماة ال عامل مع 
 الذين ساشملهم المم: هل ساكءنءن مءاط ين إسراييليين أم حملة إقامة دايمة من دون ج ساة؟

انها فهء غير منروح، ألن هذا ساحءا إسراييل أما اال سبة إلى ضم المفة الغرباة اكاملها مع سك
عاجال  أو  جال  إلى دولة لمءاط يها أو ث اياة الرءماة وا في ع ها الصفة "اليهءدية"، ألنها لن تبرى إذا 
ضمي األر  والسكان دولة أاارتهيد إلى األبد، لذل  المم الكامل مع السكان مرفء  إسراييلا ا 

 .1967 الا وإقامة دولة فلسني اة على حدود اصءرس أشد من رف  إنهاء ايح
اس كماي  لما سب ، ه اك حلءا عدس منروحة، من ضم ها رب  الم اط  اذهلة االسكان في المفة 
ااألردن من دون تحرار األر  الفلسني اة وإاراء السانرس ارسراييلاة عليها، وتءطين الالج ين في 

 ، وهذا وذاك محل رف  أردني  ءن  يشكل خنر ا أماكن تءاجدهم أو تهزيرهم إلى بلدان أخر 
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وجءدي ا على األردن، ما أد  إلى إعادس ال فكير وترديم حلءا أخر  ت راوح ما بين المحافلة على نءع 
 من ال ءاصل بين ارايا المفة والرناع، أو إاراء الفصل بي هما.

،  ما يزري تغيير تفاصيلها، ضمن عملاة ال مليل الزاراة، ُتسر م معلءمات م  اقمة عن "الصفرة"
ف ارس يزري الحدي  أنها س  ممن دولة في غزس مرتبنة أو غير مرتبنة االمعا ا اذهلة االسكان في 

من  %90المفة، أي مر زها غزس  ومرس ي م الحدي  عن دولة وعاصم ها في الرد  الشرماة على 
لرناع  وتارس رااعة ي م الحدي  عن مساحة األر  المح لة  وتارس ثالثة ينرح الفصل بين المفة وا

 كاان أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، يزمع ما بين غزس وأشالء المفة.
ثمة أشكاا أخر  للرداع، وهء الحدي  عن أمءاا ضرمة س غدر على الفلسني يين واألردنيين 

مهءر، إذ وغيرهما، وا م تداوا هذا األمر اسذاجة من ماادات أو شرصاات وط اة وفي أوساط الز
ملاار،  150ملاار، وأحاان ا  800ي م الحدي  عن أرقام فلكاة، مرس أكثر من ألفي ملاار دوير، ومرس 

في حين أن األمءاا ال ي يرن  لزمعها ل حري  السالم ايق صادي المءعءد، الذي ساس ردم 
لمبال  الم داولة لل غناة على غاام السالم السااسي، أي على تصماة الرماة الفلسني اة، أقل من ا

ملاار، فشلي محاويت جمعها ح ى اذن. فإدارس ترام  لن تدفع  10اكثير، إذ يدور الحدي  عن 
ا، والعرم في ضايرة مالاة وا زل  اعمهم ل أييد الصفرة أو ال غاضي ع ها على أمل أن  ا واحد  فلس 

سراييل جسر ا للءصءا إلى تكءن إسراييل حلافة لهم في حربهم ضد إيران، وح ى يكءن ال نباع مع إ
رضا البيي األبا  ع هم. أما أوروبا فغير مءافرة على تمءال خنة تعارضها،  ما أن الاااان غير 

 م حمسة  ذل .
ي ي ممن ما يمكن أن يربل   -إذا حدث  –في هذا الساار يمكن ايس   ات إن طرح الصفرة 

من  %60فلسني ي مؤ د يبرر ضم أكثر من الفلسني يءن، وي يس هد) السالم، وإنما اس درات رف  
 أراضي المفة.

ا يمكن ال فاو  علا  يعد  اس سالم ا، في حين إن رفمها قد  إن قبءا "الصفرة" أو اع بارها أساس 
يكءن نءع ا من اين حار إن لم يكن ضمن ب اء بديل ع ها. وفي هذ  الحالة يكءن الرف  بداية 

 مات إحباطها.فلسني اة مر لفة تسعى ل ءفير مس لز 
البراء واين لار وردس الفعل، ال ي تلهر في أسءأ صءرس  اس راتازاةي  اق  ب اء البديل مع اس مرار 

إلى المزلل الءط ي، ثم إلى  2015من خالا إحالة تنبي  قرارات المزلل المر زي المرر س في  ذار 
مة الساارة، ومن ثم إلى الحكءمة لزان، ومن ثم إحالة ت فيذها إلى "المر زي" مرس أخر ، وإلى الحكء 

الحالاة،  ما جاء في ال صراا الصحافي الصادر عن اج ماع اللز ة ال  فيذية األخير، وأخير ا إلى 
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"المر زي" مرس أخر   ما جاء في خنام الريال محمءد  با  األخير أمام و راء الرارجاة العرم 
 و أنها لم ت رذ من قبل!في الراهرس، إذ منلءم م   اتراذ الررارات المنلءبة 

ي يكفي رف  "صفرة ترام " اللفلي من  ل الرء  ومن الريال، مع اس مرار تشب   ل طر) 
 امءاقف  وشروط  إ اء  اماة إنهاء اينرسام، الذي يعبد اس مرار  النرا  لها.

اشكل  إعالن رفمها وال ءصل إلى ال فاهمات حءا ال هدية ال ي ت عامل مع قناع غزس يكفيكما ي 
م فصل عن اةاة األراضي الفلسني اة، و رماة إنساناة وأم اة ولاسي ت عل  احرءر شع ، وي 
يكفي وقف ايتصايت السااساة مع اردارس األمير اة، والحفاظ على ايتصايت األم اة مع 

 ر  نف ا.األمير يين وال  سي  األم ي وبةاة ال زامات اتفار أوسلء،  ما جاء في خنام الريال المذ ء 
يمكن إحباط "صفرة ترام "، ألن الشع  الفلسني ي حي واراد الحااس، ومصمم على الدفاع عن 
ا حر ة المراطعة  وجءد  وحرءق  وف ا النرا  أمام مس ربل ، وعلى المراومة اكل أشكالها، وخصءص 

 الراماة إلى جعل ايح الا مكلف ا رسراييل ومن يدعمها.
ألن الرماة الفلسني اة عادلة وم فءقة أخالما ا، ولها أاعاد عرباة  يمكن إحباط "صفرة ترام "،

وإسالماة وتحرراة إنساناة، لن يلغي تأثيرها اخ اار الحكام العرم أو اعمهم تغيير األولءاات العرباة 
 اما ي عاكل مع مصالا وإرادس شعءبهم ال ي عبرت عن نفسها المرس تلء األخر ، وأثب ي أن الرماة 

اة عرباة، وأنها قماة جامعة وقابلة لالس ردام من األخاار واألشرار على حد سءاء، ما الفلسني 
يزعلها قماة ذات تأثير رهي  على األمن وايس ررار في الم نرة والعالم، ما يءج  ايه مام بها 

 دايم ا في مراحل نهءضها أو هبءطها.
ا قادر ا يمكن إحباط "صفرة ترام "، ألن العالم  ل  ترراب ا راف   لها، ما يزعل مءقف ا فلسني ا ا مءحد 

ا أن ارقلام والعالم لم يعد م نرة نفءذ أمير اة، وإنما ت  افل أطرا)  على ص ع المعززات، خصءص 
ا ومحاور، وت بلءر تعددية قنباة في ارقلام والعالم س  هي السانرس األحادية األمير اة،  عدس ودو 

ا أن الدور األمير ي في ال م نرة والعالم ي راجع، وهذا سي رك تأثير  على الدور الءلافي خصءص 
 الذي تلعب  إسراييل، إذ س صبا عب  ا ولاسي الدجاجة ال ي تبا  ذهب ا لحلفايها األمير يين.

إن إحباط "الصفرة" ي نل  تغيير ال لام السااسي الفلسني ي الرايم، العاجز عن إحباطها، وتغيير  ي 
لمنالبة واين لار، وإنما من خالا تحرك الشع  سااسا ا وجماهيرا ا للمغ  ي م عبر الم اشدس وا

وفر  إرادت  على الزماع، ولعل ما حصل في الززاير يلهم الفلسني يين مرس أخر   ما ألهم هم 
 ساار ا ثءرس المليءن شهيد.
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نهاء ولعل ما جر  تداول  داخل حراك الممان ايج ماعي عن ت لام حراك مماثل يهد) إلى إ
اينرسام يبشر االرير إذا انممي ل   ل المزمءعات واألفراد الذين عملءا وما  الءا يعملءن من أجل 

 َطي صفحة اينرسام السءداء.
 23/4/2019االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات 

 
 حكومة اشتية والمجلس المركزي وشبكة األمان العربية .44

 زمد.أحمد جميل ع
أكد مزلل جامعة الدوا العرباة على مس ء  و راء الرارجاة العرم، في اج ماع  في الراهرس، يءم 

ناسان ؛إبرال ، ال زام الدوا العرباة بدعم مءا نة دولة فلسنين وت فيذ قرار قمة تءنل  21األحد 
لسااساة والمالاة مليءن دوير أمير ي شهراا، لمءاجهة المغءط ا 100ب فعيل شبكة أمان مالاة امبل  

ال ي ت عر  لها. في الءقي ذات  يع رد أن  بدأ تءجا  الدعءات ينعراد المزلل المر زي الفلسني ي، 
بي ما بدأت الحكءمة الفلسني اة الزديدس، اارعالن عن خنءات ت صل عملاا  في مسألة األ مة 

 رءصة من ارسراييليين، و ل هذا المالاة الراه ة الم صلة اايم  اع عن اس الم عايدات المراي  الم
 قد يشكل سي اراء للمرحلة المربلة.

م العرم أمءاي  بدا المراي  ال ي  اال أكيد، يعلم الرادس الفلسني يءن، أن  المنلءم لال أن يرد 
ير نفها الزان  ارسراييلي. فارسراييليءن ع دما قرروا البدء ارصم عشرات ماليين الدويرات 

األمءاا ال ي يز  أن يدفعءها للفلسني يين، ااعب ارها ضراي  على البمايع المس ءردس الم زايدس، من 
لم اط  السلنة الفلسني اة،  انءا من ضمن أمءر أخر ، يرادون إيصاا رسالة أن ا من ي حكم اإيراع 
حااتكم اليءمي واق صاد م. والرد يكءن اأنهم ي يس ناعءن ال حكم، وإن ايق صاد ارسراييلي، 

 وارسراييليءن أنفسهم سيدفعءن الثمن.
اال أكيد إن  وقف ايع ماد على أمءاا ي حكم بها ايح الا، ي يلغي أن  ما يأخذ  الزان  ارسراييلي 
هء أمءاا فلسني اة لكن إذا ما قامي الدوا العرباة ب  فيذ وعءدها المررس أصال في الرمم العرباة بدعم 

سالة أن  إسراييل ي تمل   ل الردرات ال ي ت ريلها، واألهم أن هذا الزان  الفلسني ي، فهذا يءج  ر 
 ساساعد على سااسة فلسني اة جديدس.

ساكءن ارسراييليءن ُسعداء إذا اس مر إيراع الحااس  ما هء اذن  ام  اع الحصءا على المراي  
 اة من الزان  الفلسني اة المس حرة، واس مرار ال  سي  األم ي، واس مرار الءاردات الفلسني

ارسراييلي، واس مرار أصءات عرباة، ح ى على شكل رجاا أعماا ومثرفين يدعءن لل نباع مع 
 الزان  ارسراييلي، ولكن هذا  ل  يمكن أن ي غير.
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من المررر أن يز مع المزلل المر زي الفلسني ي قرابا ، وحةارة ي تءجد قرارات جديدس يأخذها هذا 
اعة وتنءار العالقة بين المزلل والحكءمة الزديدس ؛وبال الي بين م لمة المزلل، ولكن مهم   م ا

ال حرار الفلسني اة والسلنة الفلسني اة ، وال آ ر في سااسات ت فيذية جديدس، وهء األمر المهم، 
 وربما الزديد.

، من الحكءمة الزديدس، برياسة محمد اش اة، أعل ي مثال قرارات ُتنء ر ما أخذت  الحكءمة الساارة
وقف ال حءاالت النباة للمس شماات ارسراييلاة، اايتصاا مع دوا عرباة لبدء اس ةباا المرضى 

، ال ي ت لرى دخال  مهما من ارسراييلاةالفلسني يين. هذا يع ي ببساطة مأسسة المراطعة للمس شماات 
لاة ب بعات الررار تحءاالت المرضى الفلسني يين، وهء ما يع ي بدء شعءر قناعات اق صادية إسرايي

ارسراييلاة خصم المس حرات الفلسني اة. ومع تأسال الحكءمة الزديدس، مثال، و ارس ااسم الراادس 
وال مكين، هدفها  ما جاء في باان صادر ع ها ب اء اق صاد حصين ومراوم والعمل على مشاراع 

كة األمان العرباة اشكل مءضءع شب إدخااال شغيل المس رلة عن ايح الا اشكل أساسي، يمكن ه ا 
 خاص.

أقصى ما يعرض  الثالثي الصهيءني في إدارس الريال األمير ي دونالد ترام ، ؛جاسءن غرا بالت، 
وجاراد  ءش ير، وديفيد فرديمان  وأن يفعلء ، هء أن يردمءا للفلسني يين، وخصءصا  خرازي 

بل ت ا ا ضم ي عن المنالبة ، مراارسراييليالزامعات، فرص عمل في المس ءط ات، وايق صاد 
احل سااسي سراع للرماة الفلسني اة، وعملاا  مرابل ال  ا ا عن الحرءر الءط اة، أو على األقل 
الربءا ااينشغاا ع ها. وبال الي ما يمكن أن تفعل  خنة راادس وتمكين هي أن تءجد بدايل مس رلة 

 ي، قدر ارمكان.عن ايق صاد ارسراييلي، وتحر  اس رالا اق صادي فلسني 
وتحمل أجزاء من  الفلسني يينشبكة األمان العرباة، يمكن أن ت ممن المساعدس في تربل المرضى 

فاتءرتهم، وامكن أن ت ممن فرص ال شغيل عن اعد، عبر ما ت اح  تك ءلءجاا ايتصاا والعءلمة، 
ا في الءقي ذات ، وهذا من اع ماد للكفاءات الفلسني اة، ل برى هذ  في أرضها ومس رلة عن ايح ال

 ما يمكن لحكءمة اش اة أن تنءر برامج محددس اشأن .
إذا لم يشعر الشارع ارسراييلي، وايق صاد ارسراييلي، ثم األمن ارسراييلي، ب بعات تءقف 
الفلسني يين، عن تلري أمءالهم، ساكءن ارسراييليءن سعيدين جدا بهذا الءضع. من ه ا فإن  برنامج 

ان العرباة، يز  أن يشمل إضافة للمساعدس المالاة، دعم خنة انفصاا فلسني ي شبكة األم
اق صاديا  عن ارسراييليين، وهذا سارءد تدرازاا  ل حءيت في طباعة العالقات الفلسني اة ارسراييلاة، 

 اما في ذل  الش  األم ي.
 23/4/2019، الغد، عّمان
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 "صفقة القرن "لعالم العربي لـنتنياهو يوصي البيت األبيض: السيسي َمرسى ا .45
 سمدار بيري 
ي يمكن ألحد في العالم العربي ب  عماء، ورؤساء مرابرات، وسفراء، أو مبعءثين مزهءلين ب أن 
يشكل الصءرس الكاملة ليبين  اد س بدو صفرة الررن ل رام . فالرنة ي تزاا تب ى، وال فاصيل 

 و إي في بداية حزاران، اعد صءم رممان.األخيرس لم ت حدد اعد، وهي لن تعر  على ما يبد
ولكن ها هء تغيير اات اار ا  للعاان: ي السعءدية هي ال ي س رءد الصفرة في العالم العربي، مثلما 
خن  الريال ترام  في البداية، بل "صديري المصري"، الريال المصري الساسي. رغم أن للكثيران 

محمد بن سلمان السعءدي، الحلاد في الراا ، مرتب  في الءييات الم حدس مشكلة مع ايث ين ب 
ار ل الصحافي جماا خاشرزي، وايع رايت وال عذي  لمعارضي ال لام، بي ما الحكم في الراهرس ل  
سزل إشكالي في حرءر ارنسان ب الساسي، الذي يحلى االث اء من ريال الء راء ن  ااهء، اح ل 

سراييلاة إلى الساسي تر لف عن صءرت  في العالم: ع دهم هء امعءن   قل  ترام  أيما . ال لرس ار
د  اتءر، أما ع دنا فهء جار قرا  وشرا  يحمي سي اء مع ا. ي زءا في بالد   ي) ارسراييليين، 

 والساسي مل زم أي تسر  شعرس من رؤوسهم.
ح الريال ي بغي اين با  إلى أن ترام  ت ا ا م ذ اذن للساسي في مءضءع معين اعد أن شر 

المصري اأن لال في ني   المءاجهة مع إيران، ي في الامين وي عبر المراطعة ال ي تفرضها 
 الءييات الم حدس على اريرانيين ب تلرى الساسي   ام إعفاء من ترام  وتحاة سالم حارس من طهران.

د العالم العربي إن الدور المر زي للساسي، ح ى لء لم يعر)  ل ال فاصيل الكاملة، واضا: تز ي
المع دا لرنة الررن ل رام . وقد سب  أن اترذ خنءس في هذا ايتزا  حين أعلن اأن مصر ت مس  
احل الدول ين ب واحدس رسراييل وأخر  للفلسني يين. الحةارة هي أن الساسي مل أبء ما ن، الذي 

للساسي أن يز د ل رام  ال را  في الراهرس أمل ومشاكل  الداخلاة تمغ  علا  أكثر اكثير. يمكن 
األردن، والمغرم، والسعءدية وإمارات الرلاج. وح ى قنر، المحاصرس من السعءديين، تبري على 

 شبكة عالقات على نار "هادية" مع مصر، رغم الحلر السعءدي.
ترام  -في واقع األمر ثمة صفرة  خذس في ال كءن من خلف الكءالال في اللالا: ن  ااهء أوصى

اسي ي لرى ر مة. مصر س رءد العالم العربي لصفرة الررن بل وس دعى ل رديم مالحلاتها اش ر  والس
قبل أن ت كشف  ل تفاصيل الرنة اكاملها. وبالمرابل س حلى امساعدس اق صادية مكثفة من اردارس 

 األمراكاة. وم ذ اذن ثمة مؤشرات على أن المساعدس المالاة س بدأ االمخ قرابا .
 



 
 
 
 

 

 36 ص             4922 العدد:             4/23/2019الثالثاء  التاريخ:  

                                    

اع ن  ااهء ت غر  عمارا  في الرنة احي  لال واضحا  من صاغها، أو على األقل ي بين أن أصا
أجزاء م ها. الءاضا هء أن  م ذ هذ  المرحلة المبكرس فإن المشءرات في  ل ما ي عل  اما هء مربءا 
أو غير مربءا من العالم العربي، و م هء مر زي دور مصر، ترسل مباشرس من الرد  إلى البيي 

 األبا .
 22/4/2019ديعوت ـ ي

 22/4/2019، القدس العربي، لندن
 

 رّدًا على الصهيوني روبنشتاين .46
 د. فايز رشيد
في مرابلة مع البروفسءر أم ءن روب ش اين و ار ال علام "ارسراييلي" األسب  أجرتها الصحماة نءعاما 

ي هم فيها الفلسني يين ناسان/إبرال الحالي   19ينسكي ونشرتها في صحافة "إسراييل اليءم" ؛الزمعة 
اإسراط "الاسار" الصهيءني، وارءا أيما : إن ال حءيت في "إسراييل" هي في حراك م ءاصل اب عادا  

 عن الصهيءناة العلماناة نحء اليهءدية الدي اة! 
بداية ي يءجد يسار صهيءني، ألن الاسار ي يز مع مع الصهيءناة، فهما أيديءلءجي ان م فصل ان 

هذا أوي ! ثاناا ،  ان األصا لروب ش اين الرءا إن ال حءيت "ارسراييلاة" هي  اع .. اعمهما عن
ان راا إلى الصهيءناة الدي اة ولال إلى اليهءدية الدي اة! فهء يعر) أن اليهءدية الدي اة هي ديانة 

ممارسات تءحيدية وتس  د في تعالامها إلى ال ءراس. وتمم اليهءدية مزمءعة واسعة من ال صءص وال
 17.4مليءن إلى  14.5والمءاقف الالهءتاة وأشكاا ال  لام. وت راوح أعداد أتباع الديانة اليهءدية بين 

مليءن مع    في جماع أنحاء العالم. وتءجد في اليهءدية مزمءعة م  ءعة من الحر ات الدي اة ال ي 
ي   ووصايا  لمءسى على لهرت معلمها من اليهءدية الرباناة ال ي ت   على أن هللا  شف قءان

 جبل سي اء في شكل ال ءراس المك ءبة والشفهاة تاراراا . 
اليهءدية الدي اة، ت عل  اأمل اليهءدية األكبر في ان لار مزيء مساا  خر الزمان، حي ما تدعى 

  إلى حكم الرم الذي سي حر  من أجل البشراة جمعاء. 12/3"جماع شعءم األر " ؛سفر ال كءان: 
م.   ان هد) "عشار صهيءن" اس حداث مر ز روحي يشع  19د قرا  ؛في الررن وح ى عه

ااريمان وبالثرافة اليهءدية  اما يسمى م "جبل صهيءن" في الرد  العرباة. والملفي لل لر هء أن 
هذ  اليهءدية الدي اة ؛وال ي لم ت  شر إي بين مزمءعات يهءدية محددس  لم تصندم امعارضة 

 يع برون أنفسهم م حدران من ذراة إبراهام، وا  مءن لعريدت . المسلمين الذين 
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أما الم  بع ل اراخ الحر ة الصهيءناة وإنشاء دول ها قسرا  على األراضي الفلسني اة المح لة فزاءت 
ب حراد ال ءراس األساساة، واخ راع أضاليل وأساطير تد عي "ال اراراة" مثل: "شع  هللا المر ار" 

شع  بال أر " و"الح  ال اراري لليهءد في فلسنين".. الخ! الرارئ لل اراخ و"أر  بال شع  ل
اليهءدي سيالحظ أيما : أن اليهءدية الدي اة تغلبي على  افة ال اارات الدي اة الساارة ال ي بدأت 
ت شكل مع لهءر الصهيءناة اأفرعها المر لفة األخر   الصهيءناة الثرا اة والسااساة، وتم اع بار أن 

شاء الدولة قد تم وف  مبادئ الصهيءناة السااساة. األخيرس اب دعها هرتزا وعكف في فيي ا م ذ عام إن
في   اا  عن "الدولة  1894على تشكيل مذهبها وتعالامها ح ى ان هى من إرساء م هز  عام  1882

ي سءاسرا اليهءدية" ثم وضع  مءضع ال  فيذ في المؤتمر الصهيءني العالمي األوا امدي ة ؛ااا  ف
. تزدر ارشارس إلى أن هرتزا يرالف الصهيءناة الدي اة في  ءن  من دعاس "الال أدراة" 1897عام 

ومعارضا  شديدا  ألول   الذين يعرفءن اليهءدية على أنها ديانة. فاليهءد ب لر الصهيءناة السااساة 
والة ايح الا نالحظ "أمة" قبل أي شيء  خر! وعلى  ل حاا وع د دراسة الرءانين األساساة لد

الغمء  في تعراد "اليهءدي" وال ذبذم المس مر بين ال عراد المب ي على العرر وذل  المب ي على 
الدين. هرتزا الذي لم يكن شاغل  األساسي دي اا  بل  ان سااساا  طرح قماة الصهيءناة اشكل 

 ها ال  ايج ال الاة: "اليهءد اس رل  م -ن ازة ل أثر  ارماة درافء  في فرنسا  -جديد. وقاا اأن  
عبر العالم، وفي أي بلد يرن ءن يشكلءن "شعبا  " واحدا . وقد  انءا هدفا  لالضنهاد في  ل  مان 
ومكان". وهم غير قابلين لالندمات في األمم ال ي يعاشءن بين لهرانيها ؛وهذ  من مسلمات 

 الع صراين والالساميين .
الذي هء  ما رأ  ت افر  -لءضع حد نهايي لهذا العداء وال  افر أما الحلءا ال ي طال  هرتزا بها 

على ال حء ال الي: رف  ايندمات الذي لم يكن مسمءحا  ا   نذاك في دوا أوروبا  -دايم وقنعي 
الشرماة وخاصة في ارمبراطءراة الروساة، وهذا ايندمات تحر  على ننار واسع وبصءرس م زايدس في 

ء "دولة يهءدية" ي زمع فيها  ل يهءد العالم، وهي لاسي "بؤرس" روحاناة أو مر ز أوروبا الغرباة. إنشا
إشعاع للعريدس وللثرافة اليهءدي ين. وقد عرفي أوروبا في أواخر الررن ال اسع عشر عصر الرءماات. 
هذ  الدولة، ي بغي إقام ها في فلسنين ؛من بين خاارات عديدس وس  رف  تاارات دي اة رنشاء دولة 

ومن قبل   1917من تزمعات يهءدية مر لفة في العالم . لهر اعد وفاس هرتزا: "تصراا بلفءر" عام 
، بي ما اس غل  عماء الصهيءناة تل  الررارات في اتزا  إنشاء "دولة 1907مؤتمر  امبل ب رمان 

اة على فلسنين اليهءدية" اإلغاء  ل وجءد للسكان األصليين تأمي ا  لبس  ساادس الدولة الصهيءن
 أرضها  لها. هذا هء النااع ايس عماري للصهيءناة، وعلى هذا األسا  نشأت الصهيءناة الدي اة.

 23/4/2019، الخليج، الشارقة
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