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 للفلسطينيين بديالً  غرينبالت: األردن لن يكون وطناً  .1

للفلسطينيين، وذلك في إطار  بديل   عاء، إن األردن لن يكون وطنا  قالت واشنطن، األرب: واشنطن
 "صفقة القرن".بـ خطة السلم األمريكية في الشرق األوسط المعروفة إعلميا  

وكتب المبعوث األمريكي للشرق األوسط جيسون غرينبلت، في تغريدة عبر توتير، إن "اإلشاعات 
ية بين األردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أو أن يصبح التي تقول إن خطة السلم تتضمن كونفدرال

 وأضاف غرينبلت، "رجاء ال تنشروا اإلشاعات". األردن وطنا بديل للفلسطينيين غير صحيحة".
 وتابع المبعوث األمريكي بالقول إن "الملك عبد هللا الثاني واألردن حلفاء أقوياء للواليات المتحدة".

 24/4/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 عشراوي: تشكيل حماس هيئة لمواجهة "صفقة القرن" ضرب للمؤسسات الرسمية الفلسطينية .2
حركــة قالــت عضــو اللانــة التنفينيــة لمنرمــة التحريــر الفلســطينية حنــان عشــراو  إن محاولــة  :رام هللا

ية حمــات تشــكيل  يمــة لمواجتــة مــا تســمن "صــفقة القــرن"، تــمتي فــي إطــار ضــر  الم سســات الرســم
وطالبــت عشــراو  فــي حــدي  إلذاعــة  الفلســطينية، والتــرو  مــن تحمــل المســ ولية فــي صــنع القــرار.
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مـــن  صــوت فلســطين، حمــات باتخــاذ خطــوات فعليــة إلنتــاء االنقســام وتحقيــب الوحــدة الوطنيــة، بــدال  
 تشكيل أجسام بديلة، م كدة أن مواجتة "صفقة القرن" تكمن في تقوية الوضع الداخلي الفلسطيني.

 24/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 على حماس: أي إجراءات خارج إطار منظمة التحرير ستبوء بالفشل أبو يوسف رداً  .3
حركـــة اعتبـــر عضـــو اللانـــة التنفينيـــة لمنرمـــة التحريـــر الفلســـطينية واصـــل أبـــو يوســـ ، نيـــة  :رام هللا

فـي  ،وأكـد أبـو يوسـ  بمثابة ذر للرمـاد فـي العيـون.حمات تشكيل  يمة عليا لمواجتة "صفقة القرن"؛ 
، أن أ  محــاوالت أو أحاديــ  أو إجــراءات 24/4/2018 حــدي  إلذاعــة صــوت فلســطين، يــوم األربعــاء

أن "صـفقة القـرن"  وقال إن حمات تـدر  تمامـا   خارج إطار منرمة التحرير الفلسطينية ستبوء بالفشل.
علـن أن إنتـاء االنقسـام وتحقيـب  فلسـطينية منـن البدايـة، مشـددا  مواجتتتا ورفضتا من قبل القيـادة ال تم  

 الوحدة الوطنية  و ما ياب عليتا فعله. 
 24/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الدولتين ومواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية لتشكيل ائتالف دولي للحفاظ على حل   يدعواشتية  .4

محمد اشتية: "أدعـو إلـن تشـكيل ائـتلف وطنـي دولـي مـن أجـل  الفلسطيني زراءقال رئيس الو  :رام هللا
الدولتين، في الوقت الن  تريد فيـه المبـادرة األمريكيـة أن تطـيح بنمكانيـة إقامـة دولـة  الحفاظ علن حل  

فلسطينية، جنو  إفريقيا من أوائل الـدول التـي اعترفـت بدولـة فلسـطين، فـمدعو الـدول التـي لـم تعتـرف 
تنا أن تقوم بنلك، لكي نقوم بنجراء احتراز  ضد اإلجراءات التي يمكـن أن يتخـن ا رئـيس الـوزراء بدول

 اإلسرائيلي من خلل تتديده بضم بعض المناطب في الضفة الغربية".
جـاء ذلـك خـلل كلمتـه فــي حفـل إحيـاء الـنكر  الخامسـة والعشــرين ليـوم الحريـة لانـو  إفريقيـا، الــن  

، في رام هللا، بحضور سفير جنو  إفريقيـا لـد  24/4/2019 فريقيا، يوم األربعاءأقامته سفارة جنو  إ
 فلسطين أشرف سليمان، وعدد من الشخصيات الرسمية، وممثلي الدول.

 24/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مبالمواقف تر من الشيوخ األمريكي: يجب أن تخرج أصوات رافضة  اشتية لدى استقباله وفداً  .5
الـدولتين  محمد اشتية، أ مية خروج أصوات أمريكية داعمة لحل   الفلسطيني أكد رئيس الوزراء :رام هللا

وفـــب القـــرارات الدوليـــة واالتفاقـــات الموقعـــة، فـــي الوقـــت الـــن  تطغـــن اإلدارة األمريكيـــة برئاســـة دونالـــد 
مـــن مالـــس  خـــلل اســـتقباله وفـــدا   ،وجـــدد اشـــتية ."إسرائيلـ"مـــب علـــن الصـــورة بانحياز ـــا الواضـــح لـــاتر 
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، 24/4/2019 الشيوخ األمريكي برئاسة السيناتور ميت رومني، والسيناتور كريس ميرفي، يوم األربعاء
رت األمريكي إلن أن يحنو حنو برلمانات دول االتحاد األوروبي وغير ا نحـو التصـويت ادعوة الكون

 مة التحرير الفلسطينية.للعتراف بالدولة الفلسطينية، ولرفع الحرر عن منر
 24/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيلـ": الضائقة المالية تنتج حالة عدم استقرار أمني قد تتجاوز فلسطين وتنتقل لعشراوي  .6

حن رت عضو اللانة التنفينية لمنرمة التحرير الفلسطينية، حنـان عشـراو ، : قيس أبو سمرة - رام هللا
مــن أن اســتمرار فــرو العقوبــات اإلســرائيلية واألمريكيــة علــن الســلطة الفلســطينية، ربمــا يــ د  لحالــة 

رام هللا: "إذا مـا أرادت الواليــات  فـيعشـراو ، فـي مقابلـة مـع األناضـول،  تلـاوق "عـدم اسـتقرار أمنـي".
متوقعـة لــن تنحســر المتحـدة وإســرائيل تقـويض الســلطة الفلســطينية، فـنن حالــة عـدم االســتقرار األمنــي ال

وتضــي : "جــار  العمــل علــن  فــي فلســطين، بــل تتعــد  إلــن الــدول الماــاورة وفــي مقــدمتتا إســرائيل".
تــدجين قطــاة غــزة عبــر إدخــال األمــوال، ألن إســرائيل تــر  فــي القطــاة تتديــدا  أمنيــا  وبشــريا ، تســعن 

 الغربية". لتحييده للحصول علن األمن في الاتة الانوبية )غزة(، واألراضي من الضفة
وت كـــد عشـــراو ، أن المطلـــو  مـــن المالـــس المركـــز  لمنرمـــة التحريـــر، فـــي جلســـته المزمـــع عقـــد ا 

 ، اتخـــاذ قـــرارات جديـــدة لمواجتـــة التامـــة األخيـــرة والتصـــعيد اإلســـرائيلي.2019مـــايو  /منتصـــ  أيـــار
ديــدة علــن وتتــابع: "المطلــو  لــيس المضــي قــدما  فــي تنفيــن القــرارات التــي اتخــنت، بــل إلقــاء نرــرة ج

 األمور التي حدثت من أجل اتخاذ قرارات حقيقية مصيرية".
عــن أملتــا بوفــاء الــدول العربيــة بتــوفير شــبكة أمــان ماليــة للســلطة الفلســطينية، قائلــة:  عشــراو  وعبـرت 

"الوضع ال يستطيع التحمل والمماطلة والتمخير، واضح أن إسرائيل معنية بتقويض السلطة الفلسطينية 
 لتحرير الفلسطينية".وضر  منرمة ا

وتســتمن  عشــراو  حــديثتا بــالقول: "نــدر  أن صــفقة القــرن، التــي أجلتتــا الواليــات المتحــدة مــن أجــل 
إعطـــاء إســـرائيل مزيـــدا  مـــن الوقـــت، لســـرقة مزيـــد مـــن األراضـــي وتتويـــد القـــدت والبنـــاء االســـتيطاني، 

وتــتتم عضــو اللانــة  وضــر  مقومــات صــمود الشــعب الفلســطيني، تتــدد المشــروة الــوطني التحــرر ".
إلـن أن "صـفقة  النرـر ولفتـت التنفينية، الواليات المتحدة بـ"العمل بتوجيتات" من الحكومة اإلسرائيلية.

وتوضــح، أن "صــفقة القــرن تريــد دويلــة دون ســيادة علــن  القــرن" تعمــل علــن إعــادة تعريــ  االحــتلل.
إســـرائيل  ديـــس أو الـــرام، وضـــم   بعـــض التامعـــات الســـكانية فـــي الضـــفة الغربيـــة، وعاصـــمتتا بلـــدة أبـــو

 للمناطب المصنفة )ج( حسب اتفاق أوسلو".
 24/4/2019، لألنباء األناضولوكالة 
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 السلطة الفلسطينية قد تقترض من دول مقتدرة إن لم تصل أموال شبكة األمان العربية :المالكي .7
ال لــم تــتمكن الـــدول قــال وزيــر الخارجيــة الفلســطيني ريــاو المــالكي: "فــي حــ: كفــاز زبــون  - رام هللا

العربيــة مــن تــوفير شــبكة األمــان الماليــة، فســنبح  عــن إمكانيــة تــوفير قــروو ماليــة مــن دول أخــر  
، بضــمانة األمــوال المحتاــزة عنــد الاانــب اإلســرائيلي، مثــل الصــين واليابــان غيــر عربيــة مقتــدرة ماليــا  

الخارجيـــة العـــر  بتفعيـــل شـــبكة  وقـــال المـــالكي للتلفزيـــون الرســـمي إن "قـــرار وزراء وكوريـــا الانوبيـــة".
اإلعـلن عنتـا عبـر األمانـة العامـة لاامعـة الـدول  ، وآليات تنفينه ستلة وتـم  األمان المالية ليس جديدا  

العربية، التي قالت إن مسا مة الدول ستكون بقدر مسـا متتا فـي موازنـة الاامعـة العربيـة، لكـن نحـن 
 100لمناسبة لتفعيل  ـنا االلتـزام بشـبكة أمـان بقيمـة ال نبح  عن آليات بقدر ما نبح  عن الطريقة ا

وأشــاد المــالكي بشــكل خــام بــالتزام الســعودية  مليــون دوالر فــي ألــل األزمــة الماليــة التــي نمــر بتــا".
مسا متتا في  %14مليين دوالر شتريا  لموازنة السلطة، إضافة لـ 7إنتا "تدفع بتسديد حصتتا، قائل   

 ثلة لمسا متتا باامعة الدول، و نا المبلغ تدفعه كل ثلثة أشتر".شبكة األمان، و ي نسبة مما
 25/4/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 المقبل تموزوكيل وزارة المالية الفلسطينية: نعمل بخطة طوارئ قد ال تسعفنا بعد  .8

إن موازنة  فريد غنام، الفلسطينيةقال وكيل وزارة المالية  :محمد الرجو  /الحياة االقتصادية - رام هللا
، مــا لــم تــتم معالاتتــا 2019 يوليــوتمــز/ الطـوار  التــي فرضــتتا أزمــة المقاصــة لــن تكــون صــالحة بعــد 

جـل أ، فـي االئـتلف مـن 24/4/2019األربعـاء  أكـد غنـام، خـلل جلسـة اسـتماة عقـدت، يـومو  .سياسيا  
مليـون دوالر منـن  54أن الحكومة اقترضت مـن البنـو  العاملـة فـي فلسـطين  ،النزا ة والمساءلة "أمان"

إلـن أن  النرـر فتـا  ، ال2019/ فبرايـر أن بدأت أزمة قرصنة حكومة االحتلل أموال المقاصة في شباط
 / يوليــويمكـن للحكومـة مـن خللـه مواصـلة االقتـراو مـن الاتـاز المصـرفي حتـن تمـوز  نـا   امشـا  

عامـل مـع األزمـة الرا نـة تقـوم علـن كد غنـام أن موازنـة الطـوار  التـي أعـدتتا وزارة الماليـة للتأو  .2019
 مبدأ المواءمة ما بين النفقات وما سيتوفر في الخزينة العامة من موارد مالية.

قــروو الحكومــة مــن الاتــاز المصــرفي  إجمــاليللمعطيــات المتــوفرة لــد  وزارة الماليــة فقــد بلــغ  ووفقــا  
دوالر تســــتيلت مصــــرفية  مليــــون  238مليــــار دوالر قــــروو خزينــــة، و 1.1مليــــار دوالر، منتــــا  1.33

اجتمــالي االقتطاعــات التــي أقــدمت عليتــا الحكومــة  أن غنــاموكشــ   لصــالح التيمــة العامــة للبتــرول.
 13من جانب واحد خلل السنوات العشر الماضـية، تحـت مسـمن "صـافي اإلقـراو"، بلـغ  اإلسرائيلية
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ــاه  3ء، والكتربــا أثمــانل تــم اقتطاعتــا عــن كمليــارات شــي 8ل مــن بينتــا كمليــار شــي مليــارات عــن المي
 ل تكالي  علج المرضن في المشافي اإلسرائيلية.كمليار شي 2.2 إلن باإلضافةوالصرف الصحي، 

 24/4/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 2017ألف موظف للتقاعد المبكر منذ  27الحكومة الفلسطينية أحالت  .9
 27لسطينية، فريد غن ام، إن الحكومـة أحالـت نحـو قال وكيل وزارة المالية الف: محمد خبيصة -رام هللا 

وردت تصـــريحات غن ـــام، األربعـــاء، علـــن  ـــام   .2017ألـــ  موألـــ  عمـــومي، للتقاعـــد المبكـــر منـــن 
أمان )غير حكومي(  -مشاركته في جلسة خاصة، نر متا مركز االئتلف من أجل النزا ة والمساءلة 

التي أعلنتتـا الحكومـة الفلسـطينية، بـالتزامن مـع أزمـة ، 2019 الطوار  رام هللا، للحدي  عن موازنة  في
وذكر وكيل وزارة المالية في الالسة التي تابعتا مراسل األناضول، أن عدد المتقاعـدين فـي  المقاصة.

ألفــا فــي الضـــفة  62، مــن أصــل قرابــة ألفــا   18الضــفة وغــزة، مــن العســكريين )األجتــزة األمنيــة(، بلــغ 
 .موألفا   9,238بلغ عدد المتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية وغزة، في المقابل،  الغربية وغزة.

مـــنتم  ،133,200وذكـــر غن ـــام أن عـــدد مـــوألفي القطـــاة العـــام المـــدني والعســـكر  حاليـــا، اســـتقر علـــن 
 في الضفة الغربية. 99,400في قطاة غزة، و 33,800

 24/4/2019، لألنباء األناضولوكالة  
 

 د رفضها لـ"صفق القرن"" تؤكالخارجية الفلسطينية" .10
أكـــدت وزارة الخارجيـــة الفلســـطينية، أمـــس، الـــرفض الفلســـطيني للخطـــة األمريكيـــة المرتقبـــة  :وكـــاالتال

ــا  باســم "صــفقة القــرن". وقالــت الــوزارة، فــي بيــان صــحفي، إن  للســلم مــع "إســرائيل" والمعروفــة إعلمي
تســـريبه بـــين الفينـــة  ة، ومـــا يـــتم  "صفقة القـــرن" األمريكيــــتصـــاعد الحـــدي  عـــن قـــر  طـــرز مـــا ت ســـمن بـــ

واألخــــر  بشــــمن مضــــمونتا، ومــــا تحتويــــه مــــن تفاصــــيل وأفكــــار، تصــــب فقــــط فــــي صــــالح االحــــتلل 
واالستيطان. وأضافت الوزارة، أن ما يتم تسريبه بشمن صفقة القرن "يفتح شتية اليمين الحاكم وجمتوره 

 طينية عبر التوسع االستيطاني".من المستوطنين في "إسرائيل" البتلة المزيد من األرو الفلس
 25/4/2019 ،الخليج، الشارقة

 
 الفلسطيني -مسؤول في حماس: فتح تعطل انطالق الحوار اللبناني .11

قال جتاد طه، نائب المس ول السياسي لحركة حمات في لبنان، إنه "ال جديد ينكر علن : بيروت
ل انطلقته، برفضتا حضور لقاءات الفلسطيني، فحركة فتح تعط -تفعيل عمل لانة الحوار اللبناني
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المس ول  الفلسطيني(، حمل -ولد  حديثه عن مستقبل الحوار )اللبناني العمل المشتر  الفلسطيني".
"قدت برت"، حركة فتح مس ولية تمخير عقد لقاء لانة الحوار، وقال: في حمات، خلل حديثه لـ
العمل المشتر  الفلسطيني، أو المشاركة ، برفض فتح حضور لقاءات 2018"تفاجمنا منن أواخر العام 

 بمية اجتماعات تتواجد فيتا حركة حمات".
 واستنكر المس ول في حمات، "تعنت حركة فتح، وتنرعتا بدعاو  واهية ال صحة لتا".

ودعا "طه" إلن ترتيب البيت الفلسطيني علن قاعدة الخطوات ذات األولوية، وااللتزام باالتفاقيات 
وأكد "طه" أن  ئل ، "نممل بعودة حركة فتح عن قرار المقاطعة بمسرة وقت ممكن".وعدم إفشالتا، قا

الاتات السياسية واألمنية اللبنانية تعلم جيدا  من يضع العقبات والعراقيل، كما أن لديتا صورة 
واضحة عن موق  حركة حمات ومد  تسا لتا ومرونتتا، عند عقد أ  لقاء ثنائي بين حركتي فتح 

بين الفصائل". وثمن جتود الاتات اللبنانية من أجل إيااد مقاربة لتوحيد األ داف وحمات أو 
الفلسطينية، موضحا ، "النررة اللبنانية اليوم  ي نررة تممل ورجاء من أجل حل الخلف والترفع عن 

 الخلفات كافة، التي ت د  إلن وق  العمل المشتر  وضر  الموق  الفلسطيني".
 24/4/2019، إلعالمالمركز الفلسطيني ل

 

 إيران حماس تستنكر عقوبات واشنطن الجديدة ضد   .12
أعربت حركة حمات عن بالغ استنكار ا وتنديد ا بعزم اإلدارة األمريكية فرو عقوبات : القدت المحتلة

وعد ت حمات في بيان لتا، مساء  جديدة ضد الامتورية اإلسلمية اإليرانية، تشمل قطاة النفط.
د استقرار األربعاء، ذلك ت صعيدا  خطيرا  يستتدف الشعب اإليراني الشقيب في تنميته واقتصاده، ويتد 

مب في فرو  نه العقوبات الاائرة مصيره اوشددت علن أن استمرار إدارة تر  وأمن المنطقة والعالم.
 ت.الفشل، ولن تفلح في تحقيب أ دافتا، ولن يقود المنطقة إال إلن مزيد من إذكاء الصراعات واألزما

 24/4/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل اإلسرائيلي أساس البالء أنويؤكد  "الجاهل والحاقد"غرينبالت ويصفه بـ يهاجمبدران  .13
غزة: وجه قياد  بارز في حركة حمات انتقادات حادة للمبعوث األمريكي الخام للشرق األوسط 

ا تصريحاته التي حمل فيتا الحركة مس ولية جيسون غرينبلت، ووصفه بـ"الاا ل والحاقد"، رافض
وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحمات، ردا علن المبعوث األمريكي  مشاكل قطاة غزة.

الن  انتقد الحركة في مقال له "غرينبلت في مقاله األخير يامع بين الاتل والحقد واالنحياز األعمن 
وث األمريكي "يقلب الحقائب التي يعرفتا كل طفل للحتلل". وأكد في تصريح صحافي أن المبع
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واتتم االحتلل اإلسرائيلي المدعوم أمريكيا بمنه "أسات البلء  فلسطيني، ناهيك عن المتابعين والخبراء".
وأضاف " نا الوضع الصعب الن   وسبب معاناة الفلسطينيين في غزة وبقية فلسطين وفي الشتات".

ين عاما، حين بدأ االحتلل ألرضنا وكان القتل والتتاير والتدمير"، يعيشه شعبنا منن أكثر من سبع
 مشيرا إلن ان  نا الوضع كان "قبل عقود من تمسيس حمات وغير ا من الفصائل الفلسطينية".

جاء ذلك ردا علن ما كتبه غرينبلت، في مقال نشرته صحيفة "نيويور  تايمز"، و اجم فيه حركة 
 حمات في قطاة غزة.

 24/4/2019العربي، لندن، القدس 

 
 القرن" تهدف لفرض االستسالم على األمة وليس على الفلسطينيين وحدهم صفقةعزام: " .14

أعر  عضو المكتب السياسي لحركة الاتاد اإلسلمي في فلسطين الشيخ نافن عزام، عن ثقته ة: غز 
حو تماسك شعبنا، بمن فلسطين ستعود، وأن المساد األقصن سيتحرر، مطالبا  باستنفار الاتود ن

 وتعزيز وحدته الوطنية.
جاء ذلك خلل احتفال نرمته حركة الماا دين، يوم األربعاء، بنحد  مواقعتا العسكرية، شرق مدينة 

 غزة، في ذكر  انطلقتتا الثامنة عشرة، وذكر  استشتاد أمينتا العام الم سس عمر أبو شريعة.
 نه األمة لن تموت أو تغي ر مبادئتا، وال يمكن أن تفرط " ياب أن يفتم العالم، أن  وقال الشيخ عزام:

وأضاف "نحن مطممنون إلن المستقبل، وأن فلسطين ستعود، وأن المساد  في تاريختا ومستقبلتا".
 األقصن سيتحرر، لكننا اليوم مطالبون باستنفار جتودنا نحو التماسك والوحدة، والفرصة لم تفت".

السلطة أنه ال ر ان علن أمريكا وإسرائيل؟!، معربا  عن أمله في وتساءل الشيخ عزام: متن ستدر  
وأشار إلن أننا اليوم نعي  أصعب أيامنا كفلسطينيين وكعر   أن تدر  ذلك قبل فوات األوان.

 وكمسلمين، موضحا  أن  نا العالم ال ي صغي للضعفاء.
 24/4/2019، فلسطين أون الين

  
 هة "صفقة القرن" خطوة تتساوق فيها مع الصفقةمحيسن: قرار حماس بتشكيل لجنة لمواج .15

اعتبر عضو اللانة المركزية لحركة فتح جمال محيسن حديَ  حركة حمات عن تشكيل ما : رام هللا
 يسمن " يمة عليا" لمواجتة "صفقة القرن" بمنه خطوة تتساوق فيتا مع الصفقة وليست معارضة لتا.

لرسمية، اليوم األربعاء، علن أن  من يريد أن يواجه وشدد محيسن في حدي  إلذاعة "صوت فلسطين" ا
 "صفقة القرن" عليه أن يصط  خل  القيادة الشرعية التي ترفض  نه الصفقة وال تتعاطن معتا.

 24/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 قرن""هيئة مواجهة صفقة ال"الشعبية" و"الديموقراطية" و"الشعب" ينتقدون تشكيل  .16
دقة تشكيل حمات لما تسمن " يمة مواجتة  أبواعتبرت القيادية في الابتة الشعبية مريم : رام هللا

صفقة القرن" تستم في تعزيز االنقسام، م كدة رفضتا أل  إطار او  يمة ال تندرج تحت اطار 
لقو  كلتا دقة إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم األربعاء، إن ا أبووقالت  منرمة التحرير.

موقفتا ثابت فيما يتعلب بوحدة التمثيل الفلسطيني عبر منرمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد 
لشعبنا، معتبرة ان الخلف في اآلراء أساسه الرغبة في اعادة التيبة للمنرمة، وتعزيز دور ا 

 الكفاحي.
كة حمات باتخاذ ا خطوة قال عضو المكتب السياسي للابتة الديمقراطية طلل أبو ألريفة، إن حر و 

تشكيل ما يسمن  يمة عليا لمواجتة صفقة القرن تحسم موقفتا بمن أولويتتا ليست بتعزيز الم سسات 
وأكد أبو ألريفة في حدي   السياسية والتيمات الوطنية وإنما تعمل بنلك علن تشتيت عناصر القوة.

ن لد  الكل الوطني ليست تشكيل إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، يوم األربعاء، أن األولوية اآل
 يمات وأطر تنريمية وإنما تاميع الطاقات واالمكانيات علن عكس ما تقوم به حمات في إطار 
محاور تضع  الحالة الوطنية والم سسات التي تعتبر منرمة التحرير كينونة تعبر عن الرؤية 

 السياسية والموق  السياسي أيضا.
ب وليد العوو خطوة حركة حمات حول تشكيل ما يسمن  يمة القياد  في حز  الشعبدوره رأ  

وأعر   عليا لمواجتة صفقة القرن بمثابة ذر للرماد في العيون، محنرا من مغبة التعاطي معتا.
العوو في حدي  إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم األربعاء عن قلقه من ان تكون  نه التيمة 

 وو علن صفقة القرن وليس إليقافتا.لدحرجة االمور فيتا من اجل التفا
منسب  يمة العمل الوطني في قطاة غزة محمود الزق، إن أية دعوة خارج إطار منرمة التحرير وقل 

لمواجتة المشروة األميركي األسود، تمتي في سياق أو ام البدائل لتشكيل أطر في جو ر ا تستتدف 
 منرمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعبنا.

 24/4/2019، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 

 الحية: شعبنا سيلفظ مشاريع التصفية ولو تبناها كل العالم .17
خليل الحية إن مشاريع تصفية القضية الفلسطينية مثل  قال عضو المكتب السياسي لحركة حمات

وأضاف الحية خلل  صفقة القرن، والوطن البديل، والتطبيع، سيلفرتا شعبنا ولو تبنا ا كل العالم.
كلمة له في حفل انطلقة حركة الماا دين الفلسطينيين، إن المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية 
لن تمنعنا من مقاومة محتلنا وتحرير أرضنا. وأكد الحية أن مواجتة  نه التحديات تستلزم توحيد 
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وبار   المقاومة بمشكالتا كافة. الص  الفلسطيني، وإعادة بناء النرام السياسي، والتخندق تحت خيار
الحية لقيادة حركة الماا دين الفلسطينيين في ذكر  انطلقتتا الثامنة عشرة، قائل: نفخر بانتمائنا 

 معكم إلن فلسطين علن طريب المقاومة والشتداء.
 24/4/2019موقع حركة حماس، 

 

  حماس: هدم بيت الشهيد أبو ليلي سيرتد على المحتل حسرة وندما .18

قالت حركة حمات "إن شعبنا الن  شتد لعمر أبو ليلن ببطولته، سياعل حقد االحتلل الن  : لقدتا
وأكدت الحركة في بيان لتا  أفرغه بطريقة  ماية في منزل عائلة أبو ليلن يرتد عليه حسرة وندما.

مقاومين تعبر يوم األربعاء، تعقيبا علن  دم بيت الشتيد: "إن مواصلة االحتلل لسياسة  دم منازل ال
عن فشل حقيقي تعيشه حكومة االحتلل وأجتزتتا األمنية في ردة المقاومين في الضفة األبية، وإن 

 إرادة أبناء شعبنا والمقاومين األبطال سترل حاضرة لتفاجمه في كل مرة".
 24/4/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رأفت ناصيف يدعو لتعزيز الوحدة وإنهاء االنقسام .19

طالب القياد  في حركة حمات بالضفة الغربية رأفت ناصي ، الرئيس محمود عبات : هللا رام
بالن ا  لكل ما من شمنه تعزيز الوحدة الفلسطينية لمواجتة صفقة القرن وأ  مشروة تصفو ، 
مشددا علن أن شعبنا الفلسطيني  و الضامن األسات أل  خطر يواجته، وال يمكن أل  قوة كبيرة 

وفيما يتعلب بمفاوضات التتدئة بين حمات واالحتلل في  لن الشعب الفلسطيني.أن تتآمر ع
القطاة، قال ناصي  إن ما يار  في غزة ليست مفاوضات، فحمات أكدت أكثر من مرة أن مل  
المفاوضات  و مترو  للشراكة الفلسطينية عبر الم سسات ومنرمة التحرير، التي اتفب علن إعادة 

الشراكة، و ي التي تستلم بعد ذلك مل  المفاوضات، وما يار  من إجراءات هيكلتتا، بما تحقب 
 بوساطة مصرية فتو للتخفي  عن النات بعيدا  عن أ  مواق  أو أثمان سياسية. 

 24/4/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نتنياهو يستكمل لقاءاته األولية قبل بدء المفاوضات االئتالفية األحد .20
تصاعد وتيرة المفاوضات االئتلفية لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية الاديدة مطلع من المتوقع أن ت

األسبوة القادم. وفي  نا اإلطار من المتوقع أن يستكمل رئيس الحكومة، بنيامين نتنيا و، اليوم 
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الخميس، سلسلة لقاءات مع رؤساء الكتل التي يتوقع أن تدخل في ائتلفه الحكومي، حي  سياتمع، 
 مع رئيس حز  "كوالنو"، موشيه كاحلون.اليوم، 

ورغم أن حز  "كوالنو" لم يقدم قائمة مطالب بعد، إال أن التقديرات تشير إلن أن كاحلون معني 
 بالعودة إلن وزارة المالية، كما يرجح أن يطالب بوزارة االقتصاد.

وم، إمكانية توحيد وكانت قد أشارت تقديرات إلن أنه من المتوقع أن يناق  نتنيا و وكاحلون، الي
"كوالنو" مع الـ"ليكود"، إال أن مصادر في "كوالنو" نفت إمكانية أن يناق  ذلك في لقاء اليوم، كما 

 نفت أن يكون ذلك علن جدول األعمال.
ومن المتوقع أن ينشم خلف بين كاحلون وبين رئيس "شات"، أريه درعي، الن  يطالب بنعادة دائرة 

 لية بعد نقلتا إلن وزارة المالية، بينما ال ينو  كاحلون التنازل عن ذلك.التخطيط إلن وزارة الداخ
إلن ذلك، تشير تقديرات إلن أن المفاوضات الرسمية لتشكيل الحكومة الاديدة، التي ستبدأ األحد، 
ستكون طويلة ومعقدة، وخاصة بسبب مطالب رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بشمن "قانون 

 والدين والدولة. القومية"
مقاعد، وبالتالي فلن يكون لد  نتنيا و غالبية في االئتلف  5يشار إلن أن ليبرمان حصل علن 

 بدونه. وينو  ليبرمان استغلل  نه الفرصة.
وكان قد سبب وأن اشترط أن عدم سن قانون التانيد كما  و سيدفع حزبه إلن صفوف المعارضة، 

يدة. وفي المقابل، فنن الحريديين أعلنوا أنتم سيخرجون من االئتلف أو يتم التوجه نحو انتخابات جد
 الحكومي في حال تم سن القانون كما  و.

كما يطالب ليبرمان الحصول علن حقيبتين وزاريتين: وزارة األمن إضافة إلن وزارة الداخلية أو 
يس "االتحاد القومي"، كما يتوقع أن يواجه نتنيا و مشكلة أخر  مع مطالب رئ االستيعا  والتارة.

والمرشح الثاني في "تحال  أحزا  اليمين"، بتسالميل سموتريت ، الن  يطالب بحقيبة وزارة القضاء، 
 وحقيبة وزارة المعارف لرافي بيرتس.

 من جتته يطالب درعي بثلث حقائب وزارية: وزارة الداخلية ووزارة األديان ووزارة االستيعا .
، فمن المتوقع أن تكتفي بمنصبين  ما بحوزتتا اليوم: منصب نائب وزير أما كتلة "يتدوت  توراه"

 الصحة، ورئاسة لانة المالية.
وعلن صلة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الليكود لم يتنازل بعد عن فكرة ضم وزيرة 
عدم القضاء، أييليت شاكيد، إلن صفوف الحز ، وذلك بعد أن لم تتمكن من دخول الكنيست، نررا ل

 تااوز حزبتا "اليمين الاديد" نسبة الحسم.
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وكان وجه رئيس المالس اإلقليمي "شومرون"، يوسي دغان، يوم أمس، دعوة لشاكيد للنضمام إلن 
 الليكود، إال أن األخيرة ردت بالقول إنتا لم تقرر بعد.

 24/4/2019، 48عرب 
 

 حاكمتهنتنياهو يهدد بالتوجه إلى المحكمة العليا ليؤجل إجراءات م .21
 دد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنيا و، بالتوجه إلن محكمة العدل : تل أبيب: نرير مالي

العليا ضد المستشار القضائي للحكومة، أبيحا  مندلبليت، إلجباره علن تمجيل بدء اإلجراءات 
المستشار  وجاء  نا التتديد في أعقا  إعلن جتات قضائية، أن القضائية ثلثة شتور قادمة.

يرفض تمجيل بدء اإلجراءات ويطالب محامي نتنيا و بمن يمخنوا مواد التحقيب معه في قضايا 
 الفساد. لكن المحامين يمتنعون عن ذلك بحاة غير مقنعة،  ي أنتم لم يقبضوا أجر م.

وكان نتنيا و قد أدار معركة شعبية وقضائية ضد المستشار حتن ي جل تسليم المواد إلن ما بعد 
االنتخابات البرلمانية، التي جرت في التاسع من الشتر الاار ، مدعيا أن تسليم المواد سي د  إلن 
إغراق الامتور بمعلومات منقوصة تسيء لمكانته وتلحب ضررا به في االنتخابات. ورضخ 
سل المستشار في حينه وقرر تمجيل تسليم المواد إلن اليوم التالي للنتخابات. ولكن نتنيا و لم ير 

محاميه ألخن المواد، بدعو  أنه يحتاج إلن جمع تبرعات لتمويل معركته القضائية. وتبين أنه حصل 
أل  دوالر ويحتاج إلن مليوني دوالر أخر ، إال أن التيمة المس ولة عن  300علن تبرة أولي بقيمة 

من الفساد،   نا الموضوة في وزارة القضاء رفضت طلب نتنيا و واعتبرت مثل  نه التبرعات ضربا
 خصوصا أن نتنيا و يعتبر من األثرياء ويستطيع دفع أجرة المحامين من جيبه.

وطلب نتنيا و عند ا تمجيل تسليم المواد إلن شتر يوليو )تموز( القادم، حتن يتدبر أموره المالية. 
م فرفض المستشار ذلك، العتبار أن خطوة كتنه ست د  إلن تمجيل المحاكمة عدة شتور. فالمحاك
أصل تخرج إلن عطلة في يوليو وتستمر حتن سبتمبر )أيلول(. و نا يعني أن جلسات االستماة 
ستعقد في سبتمبر والمستشار سيحتاج ثلثة شتور إلن بلورة الئحة اتتام و نا يعني تمجيل بدء 

 المحاكمة إلن السنة القادمة. لنلك رفض الطلب.
قرار ا األخير الن  رفض منعه من تشكيل الحكومة. فقد ويتدد نتنيا و بالمحكمة العليا، متشاعا من 

طلبت لانة نزا ة الحكم أن يحرم من  نه المتمة نتياة لتورطه في قضايا الفساد، فاعتبرت 
 المحكمة، الطلب غير واقعي وال يستند إلن أسات قانوني.

  25/4/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 "إسرائيل" إجراءات قانونية ضد   صحيفة عبرية تزعم: سويسرا تمول بشكل مباشر .22
زعمت صحيفة يسرائيل  يوم العبرية، يوم األربعاء أن الحكومة السويسرية  :ترجمة خاصة -رام هللا 

 تعمل من خلل سفارتتا في رام هللا، علن تمويل إجراءات قانونية ضد إسرائيل.
خارجية السويسرية عبر ووفقا لمزاعم الصحيفة، فنن  نه الخطوة اتخنت منن عام، حي  نقلت ال

سفارتتا في رام هللا نحو مليوني دوالر لتمويل إجراءات قانونية تقود ا منرمات حقوقية فلسطينية 
وأخر  إسرائيلية يسارية مماثلة للدفاة عن حقوق اإلنسان، مثل جمعية أطباء لحقوق اإلنسان، 

 ومركز الدفاة عن الفرد.
زانية مالية لتلك المنرمات بتدف تطوير عملتا، مشيرة  وادعت أنتا اطلعت علن عقود ترتر نقل مي

إلن أن  نه الخطوة اتخنت بعد فترة قصيرة من توق  الحكومة السويسرية عن دعم دائرة حقوق 
 اإلنسان في رام هللا بسبب مساعدتتا لحركة المقاطعة الدولية.

ية للمحكمة الانائية وتتضمن نشاطات تلك الم سسات المدعومة من سويسرا، إعداد ملفات قانون
الدولية وجمع شتادات ميدانية ضد ضحايا جرائم الحر  اإلسرائيلية، والعمل علن اتخاذ إجراءات 
قانونية أمام المحاكم اإلسرائيلية لمنع  دم منازل عائلت منفن  التامات، والدفاة عن عدد كبير 

 من األسر  الفلسطينيين أمام المحاكم.
 24/4/2019القدس، القدس، 

  
 تركيا مركز أبحاث إسرائيلي يدعو لتشكيل تحالف ضد   .23

دعا مركز أبحاث إسرائيلي إلن تشكيل تحال  إقليمي لـ"احتواء النفوذ" التركي في : صالح النعامي
المنطقة، علن أن يضم كل  من إسرائيل وقبرم واليونان واألكراد في شمال العراق وسورية، معتبرا أن 

واعتبر "مركز بيغن السادات  مة دفاعية" تتكامل فيتا جتود األطراف األربعة. نا التحال  سيمثل "منرو 
للدراسات االستراتياية"، التابع لاامعة "بارإيلن"، ثاني أكبر الاامعات اإلسرائيلية، في تقدير موق  نشره 

ن كل من اليوم الثلثاء، أن استقرار حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وما نتج عنه من ابتعاد تركيا ع
 إسرائيل والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، يمثل تحديا يفرو تشكيل تحال  إقليمي الحتوائه.

وزعم المركز، في التقدير الن  أعده الباح  ديمتر  شوفوتنسكي، أن نتج "العثمانية الاديدة" في السياسة 
إلن تعزيز مكانة تركيا كقائدة للعالم الخارجية التركية يستند إلن سمات "إمبريالية"، ويتدف بشكل أسات 

 اإلسلمي، علن حسا  السعودية، محنرا من إمكانية أن يقدم أردوغان علن "غزو كل من اليونان وقبرم".
واعتبر شوفوتنسكي األصوات التي تتعالن في الغر  مطالبة بالحفاظ علن علقة مستقرة مع تركيا، 

 المستقبل، "تعكس تفكيرا رغائبيا ال يستند إلن الواقع". علن أمل أن يسقط حز  العدالة والتنمية في
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واعتبر أن تكثي  تركيا تدخلتا في الشرق األوسط وحوو البحر األبيض المتوسط يوجب علن 
الدول "المتضررة" التعاون مع أجل احتواء  نا التدخل، مشيرا إلن أن إدارة الرئيس األميركي دونالد 

رائيلي القبرصي اليوناني في جميع المااالت، وتساند األكراد، يمكن ترامب، التي تدعم التعاون اإلس
 أن توفر غطاء لدعم انطلق  نا التحال  لمواجتة "طموحات أردوغان التوسعية".

وأشار المركز إلن أ مية الدور األميركي في محاصرة تركيا، مبرزا أن الرسوم الامركية التي فرضتتا 
البضائع التركية قادت إلن تعرو االقتصاد التركي ألزمة، إدارة ترامب الصي  الماضي علن 

ومشيرا إلن أن اإلدارة عادت لتتدد تركيا بعقوبات إضافية في أعقا  قرار ا شراء منرومة الدفاة 
"، علن الرغم من أن واشنطن أوضحت أنه لن يتم تزويد أنقرة S400الاو  الروسية المتطورة "

ودعا المركز الواليات المتحدة إلن بيع اليونان  قة مع الروت." في حال تمت الصف35بطائرات "أف 
" بسعر مخفض مراعاة ألوضاعتا االقتصادية، بتدف تعزيز قدرتتا الردعية في 35طائرات "إف 

 مواجتة تركيا، ولمنع أنقرة من مواصلة اختراقتا أجوائتا.
ي جزيرة "كريت" " فTHAADوح  إدارة ترامب علن نصب منرومة الدفاة الاو  المتطورة "

" وباتريوت في قاعدتي "أكروتير " THAADاليونانية، إلن جانب قيام بريطانيا بنصب منرومة "
ولفت إلن أن اليونان تعك  حاليا علن بناء منرومات إننار مبكر، اعتمادا  و"ديكليا" في قبرم.

ثا الحكومة اإلسرائيلية علن المساعدة اإلسرائيلية، لتحسين قدرتتا علن مواجتة أ  "عدوان تركي"، حا
علن نصب منرومات دفاة الاو  اإلسرائيلية المتقدمة داخل اليونان، السيما منرومات أرو، القبة 

 الحديدية، ومقلة داود.
واشار إلن أن تعزيز المنرومات العسكرية في كل من قبرم واليونان يكتسب أ مية خاصة، علن 

باستغلل حقول الغاز التي اكتشفتتا في البحر أخيرا، الفتا اعتبار أنتا توفر بيمة أمنية تسمح لقبرم 
إلن أن اكتشافات الغاز القبرصي يكتسب أ مية خاصة إلسرائيل، علن اعتبار أنه يعزز، بدوره، بيمة 

 التعاون بين الاانبين في ماال اقتصاديات الطاقة.
من أجل إقناة األكراد في شمال  وير  المركز أن كل من الواليات المتحدة وإسرائيل مطالبتان بالعمل

العراق وشمال سورية، بالتوصل التفاق تعاون بينتم، مشيرا إلن أن التعاون بين األكراد في المنطقتين 
وشدد علن وجو  أن تدرت كل من تل أبيب  سيمثل عامل ردة لتركيا والمحور الن  تقوده إيران.

المناطب الكردية شمال سورية لتقليص وواشنطن إمكانية نصب منرومات دفاة جوية متطورة في 
قدرة تركيا علن العمل  نا ، م كدا أن نصب  نه المنرومات  نا  يمثل طبقة حماية أيضا 

 إلسرائيل وحلفائتا العر  في اإلقليم والقواعد األميركية في المنطقة.
را إلن أنه يمكن وبحسب رؤية المركز، فنن إسرائيل واألكراد يمكن أن يتعاونوا في ماال الطاقة، مشي

استخدام أنبو  واحد في تصدير النفط الن  يمكن أن تستخرجه من الحقول المكتشفة في الاوالن 
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والنقب، والنفط الن  يتم استخراجه في إقليم كردستان العراق، والنفط الن  يتم استخراجه في مناطب 
 األكراد في شمال سورية.

وسعتم استغلل اكتشافات البترول لديتم لتكون بديل عن وأوضح المركز أن تل أبيب واألكراد سيكون ب
النفط اإليراني، مما يعزز المكانة الايوإستراتياية إلسرائيل. وشدد علن أن إرساء قواعد التحال  بين 
 إسرائيل وكل من األكراد وقبرم واليونان سيساعد الواليات المتحدة علن التدخل في المنطقة بشكل فعال.

 24/4/2019، لندن العربي الجديد،

 

 روسيا تعيد أرشيف الحزب الشيوعي اإلسرائيلي .24
تل أبيب: سلمت الحكومة الروسية إلن إسرائيل، أرشي  الحز  الشيوعي اإلسرائيلي، بعد أن تم 

بشكل سريع بعد فوز حز  الليكود برئاسة مناحم بيغن في  1977تتريبه إلن موسكو، في العام 
 كومة يمين متطرف ألول مرة في تاريخ إسرائيل.انتخابات ذلك العام، وتشكيل ح

وتعتبر  نه الخطوة ذات أ مية كبيرة، إذ إن الحز  الشيوعي الن  عرف في تلك الفترة باسم "ركح"، 
أد  دورا كبيرا في الصراة اإلسرائيلي الفلسطيني. فتو أول حز  في فلسطين ضم يتودا وعربا وكان 

ياتي وفي مرحلة الحقة كان أول حز  يقيم علقات مع منرمة يقيم علقات عميقة مع االتحاد السوف
، بعيد النكبة، قام الحز  بدور مميز في مواجتة مخططات 1948التحرير الفلسطينية. وفي سنة 

( في الوطن. وفي عدة مراحل كان لقادته حوارات 48الترحيل اإلسرائيلية وإبقاء الفلسطينيين )عر  
 دية والعربية واألجنبية.سرية مع مختل  الشخصيات اليتو 

ورو  المس ول في المكتبة الوطنية اإلسرائيلية، يارون سحي ، أنه تلقن اتصاال من وزارة الخارجية 
اإلسرائيلية تبلغه فيه "بوصول مواد لكم من موسكو أحضروا شاحنة ألخن ا". وأضاف سحي  أن 

الاامعة العبرية في القدت، شتر   نا األرشي  وصل إلن المكتبة الوطنية اإلسرائيلية، ومقر ا في
، وكان موضوعا داخل حقائب قديمة "كالتي حملتا اللجمون )اليتود( 2015مايو )أيار( من العام 

النين وصلوا البلد في سنوات الخمسين. وأصيبت بالتلع عندما شا دتتا". وتابع سحي  أن 
. 1919لي، منن تمسيسه، في العام األرشي  يحتو  علن توثيب كامل لنشاط الحز  الشيوعي اإلسرائي

وحتن نتاية سبعينيات القرن الماضي. وقال إنه جرت إعادة  نا األرشي  بشكل "شبه سر "، وإن 
 وثائقه "تثير أسملة صحافية وبحثية، أولتا حول سبب إرسال الوثائب كلتا  نه إلن موسكو".

   25/4/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 لالعتراف بـ"إبادة األرمن"لبيد: سنقدم مشروع قانون  .25
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أبيض المعارو في إسرائيل،  -قال يائير لبيد أحد زعماء تحال  أزرق  :ترجمة خاصة - رام هللا
اليوم األربعاء، إنه سيعمل علن تقديم مشروة قانون أمام الكنيست الاديد للعتراف بـ "اإلبادة 

قوله "لقد حان الوقت إلسرائيل أن تعترف ونقلت القناة العبرية السابعة عن لبيد،  الاماعية لألرمن".
 رسميا باإلبادة الاماعية لألرمن، وأن تتوق  عن االستاابة للضغط التركي".

 24/4/2019القدس، القدس، 
 

 ون في محيط قبر يوسف من أجل السيطرة على الضفةأعضاء من الكنيست يصل   .26
لمنتخب م خرا، في عملية اقتحام شار  أعضاء من الكنيست اإلسرائيلي ا :ترجمة خاصة - رام هللا

 مستوطن وسط حماية مشددة من قوات االحتلل. 1400قبر النبي يوس  في نابلس، بمشاركة نحو 
وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فنن األعضاء،  م من حز  الليكود واتحاد األحزا  اليمينية، كما 

صلوات تلمودية من أجل السيادة علن وأشارت، أن األعضاء أدوا   م من قادة المستوطنين بالضفة.
 قبر يوس  وعلن الضفة الغربية، متعتدين باالستمرار في بناء المستوطنات وتوسيعتا.

 24/4/2019القدس، القدس، 
 

 "طعنوني بالظهر لكنني ما زلت أدعم قانون القومية"الوزير المنتهية واليته أيوب القرا:  .27
ية واليته أيو  القرا حزبه الليكود بحياكة م امرة ضده بالقيام اتتم الوزير اإلسرائيلي المنتت الناصرة:

 بـ"اغتيال مقرف" بحقه وطعنه بسكين في ألتره بسبب "أفكار مسبقة وبسبب الغيرة"، وفب تعبيره.
وقال القرا وزير االتصاالت في حكومة نتنيا و المنتتية واليتتا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن حزبه 

أحزا  "العالم الثال " وذلك بعد فشله في االنتخابات التمتيدية داخل "الليكود" قام بما يليب بمحد 
 والتي تحدد  وية مرشحيه في انتخابات الكنيست.
وعين وزيرا للتصاالت في حكومة نتنيا و الرابعة  2013يشار إلن أن القرا انتخب للبرلمان اإلسرائيلي في 
ة، وطالما تفاخر بمنه صتيوني ووطني إسرائيلي وسبب أن قبل سنوات، ويعرف بنفاقه المفرط للصتيوني

 أعلن تمييده لقانون القومية العنصر  رغم أنه يمس حتن بالطائفة العربية الدرزية التي ينتمي لتا.
 24/4/2019القدس العربي، لندن،  

 
 مستشفيات إسرائيلية تعترف: فصلنا مريضات يهوديات عن عربي ات .28
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اعترفت ثلثة مستشفيات إسرائيلية بفصل مريضات يتوديات عن مريضات  :ترجمة خاصة -رام هللا 
، أثناء تقديم الخدمة الطبية لتن، وذلك في إطار رد  تلك المستشفيات علن 48من عر  مناطب 

 دعو  قضائية جماعية ر فعت ضد ا.
وبحسب صحيفة  آرتس، فنن فرق الدفاة عن تلك المستشفيات أقرت بحدوث الفصل خاصة  في 

 قسام الوالدة، بناء  علن طلب مريضات يتوديات، معتبرة  أن  ذلك جزء من الحياة في إسرائيل.أ
والمستشفيات التي اعترفت بنلك  ي " داسا" و" ار  تسوفيم" في القدت، وسوروكا في بمر السبع، 

 فيما يرفض المركز الطبي في الاليل االعتراف بحدوث فصل بين المرضن.
لك اإلجراءات بمنتا تتعلب باالختلفات بين السكان في العادات والتقاليد وبرر مستشفن  داسا ت

وحتن األمور المتعلقة بالدين مثل احتفاالت يوم السبت وغير ا. مشير ا إلن أن  نساء  عربيات يطلبن 
ا علن أنه ال يوجد سياسية أو ممارسة فصل متعم د، وأن  نا   ا ذلك للختلف في اللغة. مشدد  أيض 

 الحاالت تبقن اليتوديات مع العربيات.بعض 
 25/4/2019القدس، القدس، 

 

 : مصلحة السجون تعم دت إحداث التصعيد مع أسرى حماس"هآرتس" .29
قالت مصادر رفيعة بالمنرومة األمنية اإلسرائيلية، إن مصلحة الساون اإلسرائيلية، : القدت المحتلة

وكشفت صحيفة  الداخلي "جلعاد أرادان".صعدت مع أسر  حمات، بتوجيه وتحريض من وزير األمن 
" آرتس" العبرية، يوم األربعاء، عن تصريحات مصادر رفيعة بالمنرومة األمنية اإلسرائيلية، التي 

 أكدت علن تدخل الوزير "جلعاد أردان" بشكل مباشر، في التضييب والتحريض علن أسر  حمات.
وزارة األمن الداخلي، ومصلحة الساون وبحسب الصحيفة العبرية، أكدت المصادر األمنية، أن 

اإلسرائيلية، تاا لت توصيات المستو  السياسي حول ضرورة التتدئة بالساون قبل انعقاد 
ونقلت صحيفة " آرتس"، عن  نه المصادر قولتا: "إن  نه  و السبب الن  دفع  االنتخابات.

وزارة األمن الداخلي، ومصلحة  نتنيا و لتكلي  الشابا  بندارة المفاوضات مع أسر  حمات، وابعاد
 الساون عن  نه المفاوضات".

ووفقا للصحيفة، أضافت المصادر ذاتتا، "أن مصلحة الساون تاا لت رسائل حمات في الساون 
ولفتت  والتي بدأتتا بعملية الطعن التي نفن ا أحد أسر  الحركة ضد ضابطين في سان النقب".

ن لم تدر  الفرق بين إضرا  أسر  حمات وإضرا  أسر  المصادر األمنية، الن أن "مصلحة الساو 
وأشارت المصادر، الن  حركة فتح، وأن أسر  حمات ي ثرون علن األحداث في الخارج بشكل كبير".
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أن "مصلحة الساون لم تقم بتحليل  نا األمر بشكل جد ، وأن والقائم بمعمال مصلحة الساون كاد 
 خلفا  لموق  رئيس الوزراء نتنيا و".أن يوصل المنطقة كلتا إلن تد ور أمني 

 24/4/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 يقتحمون المسجد األقصى مستوطناً  276القدس:  .30
مستوطنا، المساد األقصن المبار  من جتة با  المغاربة في فترة اقتحامات اليوم  276اقتحم  :القدت

ونفن المستوطنون  في فترة اقتحامات بعد الرتر.الصباحية، في ما يتوقع ارتفاة عدد الم قتحمين 
 جوالت استفزازية في المساد المبار  بحراسة مشددة ومعززة من قوات االحتلل الخاصة.

تمتي اقتحامات يوم األربعاء تزامنا مع اليوم الرابع بـ"عيد الفصح" العبر ، وسط إجراءات عسكرية 
، وبلدتتا القديمة ومحيطتا بشكل خام، ووسط مشددة فرضتا االحتلل علن مدينة القدت بعامة

دعوات جماعات التيكل المزعوم ألنصار ا في المشاركة باقتحامات واسعة للمساد األقصن ومحاولة 
 تقديم قرابين الفصح بداخله.

 24/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ع أثرية بالضفةمواجهات واعتقاالت وآالف المستوطنين يقتحمون مواق .31
فلسطينيين بحملة د م وتفتي  في مناطب  6اعتقل جي  االحتلل اإلسرائيلي فار يوم األربعاء، 

مختلفة بالضفة الغربية، فيما أصيب العديد من الشبان باروز وحاالت اختناق خلل تصديتم 
ل، فنن جنوده ووفقا لاي  االحتل لماموعات من المستوطنين النين اقتحموا قبر يوس  في نابلس.

شبان خلل مدا مات بالضفة، حي  جر  تحويلتم للتحقيب لد  األجتزة األمنية بحاة  6اعتقلوا 
 المشاركة بمعمال مقاومة شعبية وحيازة أسلحة ووسائل قتالية.

مستوطن مقام قبر يوس  فارا، بحراسة مشددة من جي  االحتلل،  1,500في نابلس، اقتحم نحو 
 برفقة أعضاء كنيست من حز  الليكود، ورئيس مالس المستوطنات يوسي داغان. ألداء طقوت دينية،

واقتحمت أعداد كبيرة من اآلليات العسكرية المنطقة الشرقية بنابلس، وانتشرت في الشوارة المحيطة 
 بقبر يوس ، تمتيدا لدخول المستوطنين بحاة أداء طقوستم التلمودية واالحتفال باألعياد اليتودية.

عت مواجتات عنيفة بين ممات الشبان وقوات االحتلل، تركزت في شارة عمان، أطلب خللتا واندل
وأفادت الطواقم الطبية التابعة لامعية التلل  الانود الرصام المعدني وقنابل الصوت والغاز.

 إصابة خلل مواجتات مع االحتلل داخل مدينة نابلس،   27األحمر الفلسطيني، بتعاملتا مع 
صل المستوطنون اقتحاماتتم للعديد من األماكن األثرية والمقامات العربية في الضفة الغربية، ويوا

واقتحم  ويمارسون أعمال عربدة واعتداءات علن المواطنين وممتلكاتتم، وي دوا طقوسا تلمودية.
ة الخضر عشرات المستوطنين، صباز اليوم األربعاء، منطقة بر  سليمان السياحية الواقعة ما بين بلد
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ووفقا لشتود عيان، فنن مستوطنين اقتحموا منطقة البر ، بحماية  وقرية ارطات جنو  بيت لحم.
كما اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات  جنود االحتلل، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

 ودية.االحتلل، بلدة السموة جنو  الخليل، إلقامة صلوات تلمودية، احتفاال باألعياد اليت
 24/4/2019، 48عرب 

 

 بمواجهات مع الجيش اإلسرائيلي شمالي الضفة فلسطينياً  21إصابة  .32
بحاالت اختناق، فار األربعاء، خلل  14فلسطينيون باروز و 7أصيب : قيس أبو سمرة - نابلس

 مواجتات مع الاي  اإلسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقالت جمعية التلل األحمر الفلسطيني في بيان صحفي تلقت األناضول نسخة منه، إن طواقمتا 

مصابين بالرصام المطاطي، بينتم إصابتان في الرأت تم نقلتم للعلج في مستشفن  7تعاملت مع 
نتم مصابا بحاالت اختناق، بي14وأشار البيان أن الطواقم الطبية تعاملت كنلك مع  رفيديا الحكومي.

 طفل يبلغ من العمر شترين، إثر استنشاقتم الغاز المسيل للدموة.
جاء ذلك إثر مواجتات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات من الاي  اإلسرائيلي في محيط مقام 

واستخدم الاي  خلل المواجتات  "قبر يوس " بنابلس، فار األربعاء، بحسب شتود عيان.
وأوضح الشتود أن المواجتات اندلعت عقب  از المسيل للدموة.الرصام الحي والمطاطي وقنابل الغ

اقتحام ممات المستوطنين اليتود مقام "قبر يوس " شرقي مدينة نابلس، تحت حراسة من الاي  
وت كد الدراسات أن عمر القبر ال يتعد  ممتي عام، وأنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة  اإلسرائيلي.

 قديما يدعن يوس  دويكات.
 24/4/2019 ،لألنباء األناضوللة وكا

 
 تسمح لمسيحيي غزة بالصالة في القدس "إسرائيل" .33

تل أبيب: بعد تدخل من دول غربية، تراجعت الحكومة اإلسرائيلية عن قرار ا وعادت لتسمح 
للمواطنين الفلسطينيين في قطاة غزة بالمغادرة عبر الحواجز الحدودية والوصول إلن القدت وبيت 

 كة في الصلوات بمناسبة "عيد الفصح".لحم، للمشار 
وكانت إسرائيل قد حرمت مسيحيي غزة من  نا الحب من دون إعطاء تفسير مقنع، وردت كل من 
توجه إليتا بتنا الخصوم من المواطنين المسيحيين والكتنة. ولكن بعد توجه عدة مس ولين من 

منتم إلن الضفة  300ريح مغادرة؛ مسيحي فلسطيني تصا 500أوروبا والواليات المتحدة، قررت منح 
 إلن األردن. 200الغربية والقدت، 



 
 
 
 

 

 22 ص             4924 العدد:             4/25/2019 الخميس التاريخ:  

                                    

والمعروف أن عدد المسيحيين الفلسطينيين في قطاة غزة تقلص كثيرا  في السنوات األخيرة؛ إذ 
غادروه و اجروا إلن الخارج. ووفقا  لتقرير أصدرته "دائرة اإلحصاء المركز  الفلسطيني" التابعة 

فلسطينيا  مسيحيا ؛ لتم  1,138، يقيم في غزة 2018في شتر فبراير )شباط(  للسلطة الفلسطينية،
 أقار  في القدت والضفة الغربية وإسرائيل.

 25/4/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 السلطة الفلسطينية ال تدفع مخصصات األسير عمر: والدة منفذ عملية حلميش .34
وبر، شمالي غر  رام هللا، مكان سكنتا الم قت بعد من منزل والديتا في بلدة ك: جتاد بركات -رام هللا 

، تتساءل ابتسام العبد، والدة األسير عمر العبد، منفن عملية حلمي ، 2017 دم االحتلل منزلتا عام 
عن سبب عدم صرف الم سسات الرسمية الفلسطينية راتبه أسوة باألسر  اآلخرين، إذ ت كد والدة عمر 

 .2017رين الفلسطينية لم تدفع مستحقاته منن اعتقاله في يوليو/ تموز أن   يمة ش ون األسر  والمحر 
تقول ابتسام العبد، لـ"العربي الاديد"، إن تا تقدمت بكل  األوراق المطلوبة لتيمة ش ون األسر  
والمحررين بعد اعتقاله، وعادت لتقدمتا مرة أخر  بعد ستة أشتر، عقب الحصول علن األوراق 

الدولية للصليب األحمر، وعادت علن فترات مختلفة إلن مقر التيمة لمعاملته  المطلوبة من اللانة
كبقية األسر ، لكن من دون جدو ، وكان الرد الن  حصلت عليه أن  الحرر جاء من الاتات 

 العليا، من دون أن تعرف ما  ي تلك الاتات.
ن منح السلطة الفلسطينية عل 2004لسنة  19من قانون األسر  والمحررين رقم  7و 6وتنص المادتان 

كل  أسير من دون تمييز مصروفا  شتريا  داخل السان، وأن تصرف له بدل ملبس بمعدل مرتين في 
 العام، وأن تصرف السلطة لكل  أسير راتبا  شتريا  يحدده النرام ويكون مربوطا  بادول غلء المعيشة.

عيسن قراقع، قد وعد والدة العبد بنيااد حل   وفيما كان الرئيس السابب لتيمة ش ون األسر  والمحررين،
لألمر، لم تستطع أن تلتقي حتن اللحرة برئيس التيمة الاديد، قدر  أبو بكر، الن  جر  تعيينه في 

 خلفا  لقراقع، بالرغم من طلبتا من الموألفين اللقاء به أكثر من مرة، كما ترو . 2018أغسطس/ آ  
حررين، ثائر شريتح، ي كد لـ"العربي الاديد" أن  التيمة تعمل علن الناطب باسم  يمة ش ون األسر  والم

 معالاة الموضوة، من دون أن يتحد ث عن أ   تفاصيل أخر  حول األسبا  أو طريقة المعالاة.
 25/4/2019، العربي الجديد، لندن

 
 في لبنان ةمعدل البطالة بين الالجئين الفلسطينيين من سوري %52 ":"األونروا .35
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بشمن أزمة  2019كالة األونروا في تقرير ا التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطار  لسنة أعلنت و 
معدل البطالة بين اللجمين الفلسطينيين  %52سورية اإلقليمية"، ووفقا  لقاعدة بياناتتا أن أكثر من 

عمار م من سورية في لبنان، مشيرة إلن أن ما يقر  من نص  عدد فلسطينيي سورية في لبنان تقل أ 
سنة. ومن بين جميع الفمات العمرية  24و 15منتم تتراوز أعمار م بين  % 25إلن 20سنة، و 25عن 

ويرتفع  نا المعدل  %36من اللجمين الفلسطينيين في لبنان يعاني الشبا  من أعلن معدل للبطالة 
   بينتم، بسبب طول األزمة وعدم تمكنتم من العمل لتحسين ألروف معيشتتم. % 57إلن 

من اللجمين الفلسطينيين من سورية في لبنان  %89وكانت األونروا أشارت في ذات التقرير إلن أن 
من % 80منتم يفتقرون لألمن الغنائي، وأن أكثر من  %95يعيشون تحت خط الفقر، منو ة إلن أن 

ا األونروا اللجمين الفلسطينيين السوريين في لبنان يعتمدون علن المساعدات النقدية التي تقدمت
 باعتبار ا المصدر الرئيسي للدخل.

 الجئ 28,598بلغ األونروا إلن أن عدد اللجمين الفلسطينيين السوريين في لبنان  إحصائياتوتشير 
 أسرة(. 8700، أ  ما يعادل )2019فلسطيني متار من سورية إلن لبنان حتن نتاية شباط/فبراير 

 24/4/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مدرسة في غزة بتمويل صندوق قطر للتنمية 43تنتهي من تأهيل  "األونروا" .36
مدرسة، تقدم خدماتتا آلالف األطفال  43غزة: احتفلت وكالة "األونروا" باالنتتاء من إعادة تم يل 
وأعلنت في ختام احتفال أقيم في إحد   اللجمين في قطاة غزة، بتمويل من صندوق قطر للتنمية.

في مخيم جباليا شمال القطاة، بالشراكة مع "برنامج الفاخورة" الن  يتلقن الدعم من صندوق  مدارستا
قطر للتنمية، حي  حضر وفد رفيع من الصندوق ذلك االحتفال، عن انتتائتا من تنفين أعمال 
 صيانة وتم يل متمة وتحدي  المعدات المدرسية في ثلث وأربعين مدرسة تابعة لتا في قطاة غزة.

مليون دوالر من  4.6وضحت في بيان وزعته أن ذلك جاء بـ "تبرة سخي" بقيمة وصلت ألكثر من وأ
صندوق قطر للتنمية من خلل "برنامج الفاخورة"، أحد برامج "م سسة التعليم فوق الاميع". وأشارت 

أعقا   إلن أن  نا التمويل مكنتا من رفع مستو  نوعية وسلمة البيمة التعليمية للطلبة، وذلك في
وذكرت أن تلك المدارت التي شملتتا  .2014الحر  التي شنتتا إسرائيل علن غزة صي  عام 

عمليات الصيانة والتم يل، كان قد تم استخدامتا كـ "مراكز طارئة لإليواء" لألشخام النين تم 
 تشريد م، والستيعا  اللجمين النين يعانون من حالة نزوز طويلة.

 24/4/2019، القدس العربي، لندن
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 فلسطين تفوز بجائزة ملتقى القاهرة الدولي السابع لإلبداع الروائي العربي بالقاهرة .37
فاز الكاتب الفلسطيني يحين يخل  باائزة ملتقن القا رة الدولي السابع  فايزة  نداو : - القا رة

حفل  فيفة المصرية لإلبداة الروائي العربي وتسلم الاائزة من الدكتورة إينات عبد الدايم وزيرة الثقا
ختام فعاليات الملتقن الن  نرمه المالس األعلن للثقافة بممانة الدكتور سعيد المصر  وتواصل 
علن مدار خمسة أيام متصلة وذلك بمسرز مركز التناجر للفنون وبحضور الدكتور جابر عصفور 

كيم مع عدد ضخم من رئيس اللانة العلمية للملتقن والكاتب الكبير محمد سلماو  رئيس لانة التح
 .واإلعلميينالروائيين والنقاد 

القا رة حي  شتد الملتقن زخما   فيمن الز و  أياموقالت عبد الدايم إن الرواية العربية عاشت خمسة 
اتخاذ إجراءات تنفين  فيثقافيا  وحراكا  ثريا  تواصل خلله مبدعو الرواية ونقاد ا. وأكدت البدء 

لق اسم الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني علن الدورة القادمة للملتقن علن تتضمن اط والتيتوصياته 
لكترونيا إيدور موضوعتا حول الرواية العربية في مواجتة التطرف، وإعادة إصدار مالة الرواية  أن

لكترونيا إأو ورقيا، زيادة مناقشة الشتادات الروائية في الدورات المقبلة، تسايل كافة جلسات الملتقن 
للمتتمين داخل مصر وخارجتا، توجيه الدعوة للمزيد من شبا   وأتاحتتاللثقافة  األعلنن موقع عل

الروائيين في الدورات المقبلة ودعوة المركز القومي للترجمة لتحويل ابرز الروايات العربية المعاصرة 
 عدة لغات عالمية، كما قامت بتكريم أعضاء اللانتين العلمية والتحكيم. إلن

نبه، أكد يحين يخل  أن حصوله علن الاائزة وسام علن صدر الثقافة الفلسطينية وكتابتا من جا
 فيفخره واعتزازه بتا. مشيرا  إلن أن أعمال الملتقن ناحت في وضع الرواية العربية  أعلنومثقفيتا كما 

 تنريم الفعاليات.الملتقن وحسن  إقامةمكانتتا المرموقة واللئقة بتا وقدم التحية لوزارة الثقافة علن 
 25/4/2019، القدس العربي، لندن

 
 اتهامات بالتمييز بحقهم.. هل يحق لطلبة فلسطينيين متفوقين تمثيل لبنان؟ .38

أثيرت اتتامات جديدة بالتمييز بحب الطل  الفلسطينيين في لبنان بعد : عفي  ديا  -بيروت 
 ولية في القراءة.استثناء طل  من المشاركة في التصفيات النتائية لمسابقة د

وتتعلب االتتامات بمسابقة "تحد  القراءة العربي" التي تنرمتا إمارة دبي سنويا في كافة الدول 
العربية، وتشار  فيتا مدارت رسمية وخاصة في كل دولة، ويفوز في  نا التحد  عشرة أوائل 

 يتم لون للمشاركة في المباراة الكبر  بدبي.
مدرسة لبنانية  260طالبا وطالبة من  440ألفا و 11ن بمشاركة أجريت  نه المسابقة في لبنا

ونروا إلن المرحلة الثالثة، و ي ما األوفلسطينية، وتم ل خمسة طل  فلسطينيين من مدارت وكالة 
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، فتمت دعوتتم إلن حفل التكريم الن  يقام األوائلقبل النتائي بدبي، وفازوا ضمن الئحة العشرة 
 نان.للفائزين علن مستو  لب

في  نا الحفل "وقع الغبن والرلم علن الطل  الفلسطينيين" كما يقول رئيس الم سسة الفلسطينية 
لحقوق اإلنسان محمود حنفي للازيرة نت. ويضي  حنفي أنه "لم يتم تكريمتم بالشكل اللئب أسوة 

، والسبب  و أنتم بنخوانتم اللبنانيين، كما حرموا من السفر إلن دبي للمشاركة في المرحلة النتائية
واعتبر حنفي أن استبعاد الطل  الفلسطينيين بلبنان من مسابقة "تحد  القراءة  طل  غير لبنانيين".

العربي" في دبي "ليس مبررا بم  شكل من األشكال"، م كدا أن  نا االستبعاد "مس كرامة الطالب 
ربية اللبنانية أبلغت الطل  ولفت إلن أن وزارة الت الفلسطيني الن  وصل إلن مرتبة متقدمة".

الفلسطينيين أن الاتة المنرمة  ي التي طلبت ذلك منتم، معلنا رفضتم كحقوقيين فلسطينيين  نا 
 "االستثناء وإ انة الطالب الفلسطيني المتفوق".

في المقابل، يقول مستشار وزير التربية والتعليم العالي صلز تقي الدين للازيرة نت إن الوزير أكرم 
يب ضغط علن الاتة المنرمة لقبول مشاركة الطل  غير اللبنانيين في المسابقة، وبالفعل بعد شت

 إلحاز منه سمح للوزارة بمن تستدعي الطل  الفلسطينيين من مدارت األونروا.
وأوضح تقي الدين أن ما تردد عن تمييز مارسته الوزارة ضد الطل  الفلسطينيين ليس صحيحا، 

مسابقة أن يتم اختيار عشرة أوائل يمثلون كل دولة "وكان لزاما علينا أن يكونوا من م كدا أن شروط ال
الطل  اللبنانيين، خاصة أن مدارت السلطة الفلسطينية ستوفد عشرة أوائل منتا، وبالتالي كان علينا 

 اختيار طل  لبنانيين فقط".
في المراتب األولن كرموا بطريقة الئقة وي كد تقي الدين أن الطل  الفلسطينيين النين تم لوا وجاؤوا 

 من قبل الوزارة والم سسة المنرمة، وعوملوا مثل الطل  اللبنانيين.
 24/4/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 قرن"صفقة الـ"صحيفة إسرائيلية: السيسي يحشد الدعم العربي ل .39

أن  -ت اإلسرائيليةنقل عن صحيفة يديعوت أحرونو -كش  موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني 
الرئيس المصر  عبد الفتاز السيسي يعك  علن استقطا  زعماء عر  لحشد تمييد م لخطة السلم 

 التي تصيغتا اإلدارة األمريكية، والتي ي طلب عليتا وص  "صفقة القرن".
ونقلت الموقع عن سمدار بير  كبير محرر  ش ون الشرق األوسط بالصحيفة أن األمر الالي 

 لقرن  و مد  استغراق الرئيس المصر  في االتفاقية.بصفقة ا
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بير  في مقاله أنه كان يسود اعتقاد باد  األمر أن ولي العتد السعود  محمد بن سلمان  توأوضح
يحشد الدعم للصفقة، إال أن السيسي "الصديب الممتاز" للرئيس األمريكي دونالد ترامب وجد نفسه 

إن حكومته تر  في السيسي "جارا وشريكا م ازرا إلسرائيل  قول أيضاتو  م خرا في موقع القيادة.
 يحرت شبه جزيرة سيناء حي  يقضي آالف اإلسرائيليين عطلة عيد الفصح".

 24/4/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

ه الكيان بالقطاع .40 : الدور المصري  بغز ة كنٌز استراتيجيٌّ ويخِدم توج   جنراٌل إسرائيليٌّ
قال جنراٌل إسرائيليُّ إن  الوساطة المصري ة الاارية بين إسرائيل  اوت:من ز ير أندر  - الناصرة

ه  ستراتيايا  يفِرو أاإلسرائيلي  في القطاة، وتعتبره كنزا   االستراتيايوحمات في غزة تخدم التوج 
وأضاف الانرال في االحتياط عيران ليرمان، مساعد رئيس  نفسه علن تل أبيب، علن حد  قوله.

واألمني ة، في ورقٍة بحثي ٍة إن  الدولة العبري ة معنيٌة بتثبيت  االستراتيايةشليمي  للدراسات المعتد األور 
الدور المصر   في غز ة من خلل فرضية إدارة الصراة، ألن  اتفاق السلم اإلسرائيلي  المصر   منن 

الخارجي ة في البحر  أربعين عاما  ناح في التصد   للتتديد األمني  في سيناء، وم واجتة االختراقات
ط، حتن بعد ألتور اكتشافات الطاقة الاديدة، كما أك د.  المتوسِ 

د  الانرال علن أن  الشراكة المصري ة اإلسرائيلي ة في غزة تمتي حتن دون  باإلضافة إلن ذلك، شد 
لن التواجد العسكر   المصر   داخل القطاة، مم ا ي عد  لبنة جديدة في علقات الدولتين، للعمل ع

تحييد المفاهيم الاتادي ة لحمات، و و ما يعني أن  الدور المصر   المتزاِيد في القطاة، السيما من 
واسعة  إلسرائيل وشركائتا المعنيين بترتيب  استراتيايةخلل جتاز المخابرات العام ة، ي مث ل قيمة  

 أولوياتتم في المنطقة، طبقا  ألقواله.
، وأشار ليرمان، الن  يشغل م ساعِ  د رئيس قسم السياسات الدولي ة في مالس األمن القومي  اإلسرائيلي 

وتولن مس ولياٍت عسكري ٍة في جي  االحتلل اإلسرائيلي  علن مدار عشرين عاما ، أشار إلن أن ه كما 
أن   نا  شراكة إسرائيلي ة روسي ة في سوري ة، فنن   نا  شراكة إسرائيلي ة مصري ة في غزة، حي  تنقل 

ا رة رسائل مباشرٍة لقيادة حمات، و كنا تار  عملية دبلوماسي ة ثلثية من مصر وإسرائيل الق
 وحمات، والتي تتِدف إلن تحقيب تتدئٍة م ستمر ٍة قدر اإلمكان، علن حد  قوله.

سياسية، فليس -باإلضافة إلن ما ذ كر أعله، أوضح الانرال اإلسرائيلي  أن ه في ألل  العوامل الايو
خيار سو  االستاابة للرسائل المصري ة، حي  ال تخفي إسرائيل تفضيلتا للدور المصر    لحمات من

، وبعض الاوالت 2014، 2012، 2009-2008الن  أثبت دوره في الحرو  األخيرة في أعوام 
الصغيرة، وفي جميع المواجتات العسكرية ناحت مصر بكبح جماز حمات، خشية ذ ا  إسرائيل 

بري ٍة في غزة من شمن تد ور ا أْن ي د   إلن تتديد اتفاق السلم بين البلدين، كما لخياراٍت عسكري ٍة 
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ز في  أك د. ولفت الانرال ليرمان، الن  ترأت دائرة الشرق األوسط في اللانة اليتودي ة األمريكي ة، وي ركِ 
ختلف دور مصر ، لفت إلن أن ه رغم ااالستراتيايةدراساته وأبحاثه علن أمن البحر المتوسط وبيمته 

اه حمات بعتد  محمد مرسي  ، لكن يمكن القول إن  سياستتا 2014وعبد الفتاز السيسي  2012تا 
اليوم ناحت بتفعيل المزيد من أدوات الضغط علن حمات، ألن  إسرائيل معنية قبل كل شيء بتعميب 

 ما قال.التعاون مع مصر،  نه العلقات التي تصل اليوم لمستوياٍت مثيرٍة لإلعاا ، ك
 24/4/2019، لندن، رأي اليوم

 

 : "لن نتنازل عن شبر""إسرائيل"الحدود مع  وزير دفاع لبنان متفقداً  .41
أجر  وزير الدفاة اللبناني إليات بوصعب، األربعاء، جولة تفقدية إلن : يوس  حسين -بيروت 

ن "لبنان لن يتنازل عن حدود البلد الانوبية بمحاذاة المنطقة التي تحتلتا إسرائيل، م كدا خللتا أ
وشدد بوصعب في م تمر صحفي أجراه عقب الاولة، علن أ مية التمسك  أ  شبر من أرضه".

بحقوق لبنان بكافة السبل من خلل التنسيب مع قوات حفظ السلم األممية "يونيفيل" والماتمع 
ليونيفيل، وليس من وأوضح أن "العمليات في المنطقة تنفن بتنسيب عال جدا  بين الاي  وا الدولي.

 الستل علن اللبنانيين أن يروا عسكريا غير لبناني يدخل بين القر ".
آالف عنصر  10آالف عنصر في المنطقة، لكن الحاجة  ي لـ 5وذكر الوزير أن "لد  الاي  

، لكن لم أتمكن ألن الاي  B1وأردف: "طلبت زيارة نقطة  والتعويل علن الاي   و األسات".
 ع أسلكه الشائكة في الداخل اللبناني ولم يلتزم بالخط األزرق".اإلسرائيلي وض
عند منطقة "رأت الناقورة" االستراتياية، لتمثير ا علن مار  ترسيم الحدود البحرية  B1وتقع النقطة 

والمنطقة االقتصادية الخالصة، وألنتا تمتاز جغرافي ا  بالسماز لمن يسيطر عليتا باإلشراف علن 
.مساحة  ائلة م  ن البحر والبر 

وتعليقا  علن الازئية األخيرة، قال بوصعب: "ال نسمع الماتمع الدولي إال إذا سال خرق علن لبنان، 
 بينما العدو )يقصد إسرائيل( يقوم بخروقات يوميا بحرا  وبرا  وجوا ".

 24/4/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 تحت ستار رحالت سياحية تحاول تجنيد عمالء لها "إسرائيل"األمن اللبناني:  .42
بيروت: كش  األمن العام اللبناني يوم األربعاء أن إسرائيل تحاول النفاذ إلن األراضي اللبنانية عبر 

 تانيد عملء ضمن وفود سياحية، بحسب ما نشرته الوكالة الوطنية لإلعلم.
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كاتب السياحة والسفر، ودعت المديرية العامة لألمن العام اللبناني، في بيان، المواطنين وأصحا  م
إلن "التنبه لعدم الوقوة ضحية أشخام أو شركات يدعون تنريم رحلت سياحية مختلفة إلن لبنان، 
والترويج لتا، إما عن طريب الرسائل اإللكترونية، أو عبر مواقع التواصل االجتماعي، من دون أن 

 يكون لت الء مكاتب رسمية أو وكلء معتمدون".
تبين أن "إسرائيل تحاول النفاذ إلن لبنان عن طريب تانيد عملء لتا ضمن وفود ويمتي ذلك بعدما 

 تحت غطاء رحلت سياحية، من أجل استخدامتم لغايات أمنية"، وفقا للبيان.
 24/4/2019، لبنان، الشرق األوسط

 

 مليون دوالر لألونروا في لبنان 1.5 السعودية تتبرع بـ .43
الملكي في المملكة العربية السعودية عبد هللا بن عبد العزيز  أعلن المستشار في الديوان: بيروت

 1.5الربيعة، المشرف علن مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، تقديم المركز تبرعا بقيمة 
ونروا في لبنان، لتمويل صندوق العسر الشديد، الن  يقدم األمليون دوالر أمريكي، لصالح وكالة 

 ية للمرضن الفلسطينيين.خدمات صحية إضاف
 24/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تناسى قضي ة فلسطين ويسعى إلقامة عالقاٍت مع الكيان "الخليج الجديد": يُمستشِرٌق إسرائيل .44

تطر ق الم ستشِرق، د. أيد  كو ين، الم قر   جدا  من وزارة الخارجي ة  ز ير أندراوت: –الناصرة 
سرائيلي ة إلن العلقات بين كيان االحتلل وبين الدول الخلياي ة، وقال في  نا السياق إن  وزير اإل

الدولة اإلماراتي  للش ون الخارجية أنور قرقاش دعا في نتاية شتر آذار )مارت( الماضي إلن تسريع 
عد علن التوصل إلن حلٍ  وتيرة التطبيع بين الدول العربي ة وإسرائيل، معتبرا  أن  ذلك من شمنه أْن يسا

. ولفت إلن أن ه في تصريحات نشرتتا صحيفة )ذا ناشيونال( التي تصدر  للصراة العربي  اإلسرائيلي 
في أبو ألبي، والتي تم  وصفتا بالصريحة علن غير العادة، اعتبر قرقاش أن  قرار الكثير من الدول 

علن مد  عقوٍد، طبقا  ألقوال الوزير  العربي ة عدم التحاور مع إسرائيل عق د مساعي التوصل لحل ٍ 
 اإلماراتي، الن  ينحِدر، بحسب الم ستشرق اإلسرائيلي  من عائلٍة إيراني ٍة  اجرت إلن اإلمارات.

ن قراٌر عربيٌّ بعدم التواصل مع إسرائيل، لكن  ة، اتخ  وقال قرقاش في  نا السياق: منن سنواٍت عد 
ا  للغاية، وأضاف ألن ه قطعا  ينبغي التمييز بين أْن يكون لديك بنررٍة إلن الوراء كان  نا قرارا خاطم

 قضية سياسي ة وأْن تبقي خطوط االتصاالت مفتوحة، بحسب تعبيره.
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ل  ، فنن   نا  ضرورة لما أسماه بالتحو  في العلقة بين  االستراتيايوبالنسبة إلن الوزير اإلماراتي 
ٍم علن صعيد السلم، م ضيفا  في العالم العربي  وإسرائيل، معتبرا  أن  نا ال ل يتطل ب تحقيب تقد  تحو 

الوقت نفسه أن  الحوار مع إسرائيل علن التام  في الوقت الرا ن لكن ذلك سيتغي ر، وتوقع زيادة 
التواصل بين الدول العربي ة وإسرائيل من خلل اتفاقاٍت ثنائيٍة صغيرٍة وزياراٍت يقوم بتا ساسة ووفود 

اش، فنن  عدم قطع خطوات أكثر جرأة باتااه التطبيع مع إسرائيل سياعل تحقيب ووفب قرق رياضية.
 المطالب الفلسطيني ة في إقامة دولة مستقلة أكثر صعوبة.

عاما   15وقال في  نا اإلطار: إذا استمر  بنا الحال علن النتج الحالي، فمعتقد أن  الحوار خلل 
ٍة، في إشارٍة إلن احتمال اندماج إسرائيلي  فلسطيني  سيكون عن المساواة في الحقوق في دولٍة واحد

بدال  من قيام دولٍة فلسطيني ٍة إلن جانب إسرائيل. كما قال الوزير اإلماراتي إن  حل الدولتين لن يكون 
 ماديا  ألن  وجود دولة )فلسطينية( مضمحلة لن يكون عمليا ، وفب أقواله.

ات قرقاش وسط م شراٍت علن اتصاالٍت دبلوماسي ٍة وبحسب الم ستشِرق اإلسرائيلي  تمتي تصريح
وتطبيٍع رياضيٍ  بين بعض الدول العربية، بما فيتا اإلمارات، وبين إسرائيل، الفتا  في الوقت عينه 
ٍر غير  مسبوٍق في العلقة مع  إلن أن  رئيس الوزراء اإلسرائيلي  بنيامين نتنيا و تحد ث مرارا  عن تطو 

 ربي ة، علن حد  قول نتنيا و.العديد من الدول الع
د علن وجود  م ضافا  إلن ما ذ كر أعله، رأ  الم ستشِرق، د. كو ين، أن  تصريح الوزير قرقاش ي ك 
عملية "خروج من الصندوق" بالنسبة لدول الخليج من َوْ م م قاومة إسرائيل عسكريا ، وبالم قابل ت عبِ ر 

 بين دول الخليج والدولة العبري ة، علن حد  تعبيره.عن اإلياابيات الكامنة في تطوير العلقات 
د  كو ن علن أن   نا التصريح لما كان يخرج إلن المأل بدون تشايٍع أو إملٍء من قبل ولي   وشد 
، الشيخ محمد بن زايد، ذلك أن ه في الدول العربي ة ليس م تب عا  أْن ت طَلب تصريحاٍت  العتد اإلماراتي 

 أْن يكون الحاكم علن علٍم بنلك. م ي دٍة إلسرائيل دون 
 24/4/2019، ، لندنرأي اليوم

 
 هذا ما وجدته المخابرات التركية بعد تحليل أجهزة "جاسوسي اإلمارات": التركية "ديلي صباح" .45

قامت المخابرات التركية، بتحليل أجتزة حاسو  مشفرة للفلسطينيين اللنين تتتمتما بمنتما جاسوسان 
وبحسب صحيفة "ديلي صباز" التركية فننه "بعد تحليل  األراضي التركية.لصالح اإلمارات علن 

وأضافت  األجتزة من المختصين، بينت طبيعة النشاطات المشبو ة للعميلين أنتا كانت مقابل المال".
الصحيفة، أنه "تم العثور علن أدلة علن التحويلت المالية من خلل البنو  التي تتخن من اإلمارات 

لمتحدة مقرا لتا، في أجتزة الكمبيوتر المشفرة التي تم ضبطتا في حارة خفية لد  مقر العربية ا
 المتتمين، الن  وصفه المس ولون األترا  بمنه قاعدة عصابة التاسس، حسبما ذكرت المصادر".
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وقالت مصادر استخبارية، إنه "إذا كان  نا  رابط بين جريمة قتل الصحفي جمال خاشقاي 
 ات، فسيرتر ذلك بعد تحليل األدلة الرقمية التي جمعتا ضباط األمن األترا ".وجاسوسي اإلمار 

عاما(،  55عاما( وزكي يوس  حسن ) 40يشار إلن أن القضاء وجه الئحة االتتام لكل من شعبان )
 وأمر بسانتما بنمة التحقيب، و ما مواطنان فلسطينيان ويحملن جواز  سفر فلسطينيين..

ا للئحة االتتام التي أعد ا المدعي العام الامتور  في إسطنبول، بحسب وتشير التحقيقات وفق
"TRT "حصلت علن نسخة منتا، إلن أن كل المقبوو عليتما كانا علن صلة بمحمد دحلن  إلن

 الن  يقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 24/4/2019، تركيا اآلنموقع 

 

 ت تعرقل تدفق األموال لإلرهابيينمسؤول أمريكي: دول الخليج نفذت إجراءا .46
أكد مس ول أمريكي أن دول الخليج أقرت قوانين لمكافحة اإلر ا  : عبد التاد  حبتور - الرياو

 تار م تمويله، ونف نت تدابير فعالة عرقلت تدفب األموال بشكل كبير لإلر ابيين خلل الفترة الماضية.
صريحات خاصة لـ"الشرق األوسط" إن "دول الخليج وقال مس ول في وزارة الخارجية األمريكية في ت

تحرز تقدما  كبيرا  في مكافحة تمويل اإلر ا  بشكل جماعي، واتبعت ماموعة واسعة من اإلجراءات 
الستتداف تمويل اإلر ا ، ونفنت تدابير مالية مستتدفة، وأصدرت تصريحات للعموم، وحاكمت 

أنشمت الواليات المتحدة وست دول خلياية مركز  ،2017وأضاف: "في عام  اإلر ابيين ومموليتم".
استتداف تمويل اإلر ا  لتعزيز لتبادل المعلومات وإضفاء الطابع الم سسي علن بناء القدرات 

 الستتداف شبكات تمويل اإلر ا  التي تشكل تتديدات لألمن القومي للواليات المتحدة والخليج".
، قام 2018، ومايو )أيار( 2017)تشرين األول(  ولفت المس ول األمريكي إلن أنه "في أكتوبر

األعضاء السبعة المشاركون في مركز استتداف تمويل اإلر ا  ماتمعين بندراج عدد من القادة 
نع  اإلر ابيين والممولين والميسرين، بما في ذلك أولمك المرتبطون بـ"مالس شور  حز  هللا" ) يمة ص 

 "القاعدة في شبه جزيرة العر " و"داع ". القرار الرئيسية التابعة له(، وتنريم
 25/4/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 استطالع: غالبية األمريكيين ينظرون بسلبية للحكومة اإلسرائيلية .47

أألتر استطلة للرأ  أجراه مركز "بيو" األمريكي لألبحاث االستقصائية، نشر يوم األربعاء، أن 
نوا وجتة نرر سلبية  حول الحكومة اإلسرائيلية، فيما بي ن االستطلة تمييز معرم األمريكيين كو 
 األمريكيين بين نررتتم للشعو  والحكومات.
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أسملة ترد ألول مرة في استطلعات المركز حول  نا الشمن،  4وطرز االستطلة علن المشتركين 
أيتم حي  لم يتم طرحتا في استطلعات مماثلة أجرا ا المعتد في الماضي، والتي تتمحور حول ر 

 في الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية واإلسرائيليين والحكومة اإلسرائيلية.
وبحسب نتائج االستطلة الن  ينشر مع اقترا  موة إعلن إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن خطتتا 

لمقبل، لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلميا  باسم "صفقة القرن"، المقرر في حزيران/ يونيو ا
نوا رأيا  سلبيا  حول الحكومة اإلسرائيلية. %51فنن   من األمريكيين كو 
من مامل المستطلعة آراؤ م عن رأيتم السلبي حيال الحكومة الفلسطينية، علما  بان  %71وعب ر 

 االستطلة لم يمي ز بين حكومة السلطة في رام هللا وحكومة "حمات" في غزة.
االستطلة عن وجتات نرر أكثر إياابية حول الشعب الفلسطيني  ومع ذلك، أعر  المشاركون في

ينررون  %28منتم لديتم رأ  إياابي عن الشعب اإلسرائيلي مقابل  %64واإلسرائيليين، حي  قال 
من المستطلعين إن لديتم رأ  إياابي عن الشعب  %47في حين، قال  بسلبية إلن اإلسرائيليين.

نوا وجتة نرر سلبية عن الشعب الفلسطيني.قالوا إن %45الفلسطيني، مقابل   تم كو 
من المشاركين إن لديتم وجتة نرر إياابية حول الشعب الفلسطيني واإلسرائيليين، بينما  %39وقال 
 %46إن لديتم رأ  إياابي في ما يتعلب باإلسرائيليين ورأ  سلبي في الشعب الفلسطيني ) %25قال 

من المستطلعين إن ليد م موق   %8لامتور (، وقال منتم عرفوا أنفستم من أنصار الحز  ا
نوا وجتة نرر سلبية عن اإلسرائيليين، وقال  إن موقفتم  %20إياابي من الشعب الفلسطيني فيما كو 

من المستطلعين موقفا  سلبيا  من الحكومتين، الفلسطينية  %43وأألتر  سلبي من الاانبين.
ين إن موقفتم من الحكومة اإلسرائيلية إياابي في حين من المستطلع %25واإلسرائيلية، في حين قال 

نوا وجتة نرر سلبية حول الحكومة الفلسطينية ) نوا  %8منتم جمتوريون(، وقال  %51كو  إنتم كو 
وجتة نرر إياابية حول الحكومة الفلسطينية وسلبية من الحكومة اإلسرائيلية، واقتصر الموق  

 ن المستطلعين.م %11اإلياابي من كل الحكومتين علن 
آالف شخص، فنن مد  رضن  10وبحسب نتائج االستطلة الن  شمل عينة مكونة من 

الامتوريين عن اإلسرائيليين، "شعبا " وحكومة، أعلن من النتائج التي أألتر ا االستطلة في أوساط 
من الديموقراطيين، حي  عبر نحو ثلثي الديموقراطيين المشتركين في االستطلة عن استيائتم 

 الحكومة اإلسرائيلية.
 24/4/2019، 48عرب 

 
 حملة على المرشح الديموقراطي ساندرز لوصفه نتنياهو باليميني العنصري  "إيباك" تشن   .48
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إيبا " حملة -شنت منرمة "اللانة األمريكية اإلسرائيلية للعلقات العامة :سعيد عريقات -واشنطن 
فيرمونت الن  أطلب الشتر الماضي حملته االنتخابية الثلثاء علن السناتور بيرني ساندرز من والية 

الرئاسية المقبلة،  2020لمواجتة الرئيس دونالد ترامب عن الحز  الديموقراطي في انتخابات عام 
وذلك لوصفه في إطار "اجتماة بلد " علن شبكة سي.إن.إن الثلثاء بمن رئيس وزراء إسرائيل 

 بنيامين نتنيا و سياسي يميني وعنصر .
ردت "إيبا " اللوبي اإلسرائيلي القو  المعروف بممارسة الضغوط واالبتزاز علن كل السياسيين و 

ردت علن ساندرز و و سياسي أمريكي يتود  ي يد حقوق  إسرائيل،األمريكيين الن  ينتقدون 
بانتشار واسع  حريتاإلنسان للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وانتتاء االحتلل بتغريدة 

لن مواقع التواصل االجتماعي قائلة " يخدم التحال  األمريكي اإلسرائيلي مصالح أمريكا. نحن ع
نستفيد من الروابط الوثيقة بين الحكومات والشعو . مسبة الزعماء السياسيين في حكومة إسرائيل 

 المنتخبين ديموقراطيا يمتي بنتائج عكسية للحفاظ علن العلقات الوثيقة وتعزيز السلم".
( نرمتتا 22/4وكان مرشح الرئاسة السيناتور ساندرز قد أخبر قاعة مليمة بالطل  مساء االثنين )

وتعتد "بتسوية أرو  "،شبكة سي إن إن في والية نيو  امبشاير أن إسرائيل ترأستا "حكومة عنصرية
لسطينيين الملعب )وضع التوازن( " بين الدعم األمريكي الكبير إلسرائيل من جتة وشح الدعم للف

 النين يحاولون الخلم من االحتلل ونيل الحرية.
 24/4/2019، القدس، القدس

 
 الهيئة الوطنية العليا لمواجهة صفقة القرن  .49

 فايز أبو شمالة د.
لو كانت منرمة التحرير الفلسطينية طليقة اليدين، لو كانت حرة الحركة والفعل، وليست أسيرة خل  

المقاطعة، لكانت  ي األجدر بمواجتة صفقة القرن، وتمطير القو   قضبان اتفاقية أوسلو، وقعيدة
السياسية الفلسطينية والعربية خل  الفعل القادر علن عرقلة صفقة القرن، والتصد  للم امرة التي 

 تحا  ضد القضية العربية بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خام.
صفقة القرن متمخرة نسبيا ، وال سيما أن الم امرة قد تم لقد جاءت فكرة التيمة الوطنية العليا لمواجتة 

تنفين بعض مخرجاتتا علن أرو الواقع، كما عبر عن ذلك السفير األمريكي في إسرائيل ديفيد 
فريدمان، األ  الروحي لصفقة القرن، حين قال: "تتعامل أمريكا مع النزاة الفلسطيني اإلسرائيلي وفب 

وإذا كان القائم علن أرو الواقع ال يخدم القضية العربية، فالواجب  ما  و قائم علن أرو الواقع"،
يقضي بمن يتحر   نا الواقع اآلسن، وأن تتغير معطياته لصالح العر ، و نا ال يتحقب إال بنلقاء 
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الحار الن  يرسم دوائر الس ال في بركة األمن، ويثير غبار الفوضن المنرمة القادر علن إربا  
تكون الحركة ضد السكون، والفعل في مواجتة الصمت، واالنطلق بديل  النترار، المشتد التاد ، ل

لتحطم رياز التغيير سنوات الملح التي اطممن فيتا الغزاة علن أمنتم فوق أرو الضفة الغربية، 
 وراحوا يطبقون علن أرو الواقع أطماعتم.

لتقي علن ضفافتا كل من شار  في التيمة الوطنية العليا لمواجتة صفقة القرن، فكرة ال ياب أن ي
التيمة الوطنية العليا لمسيرات العودة فقط، وال من شار  في غرفة العمليات المشتركة فقط،  نه 
التيمة ياب أن تكون عربية المواصفات والمشاركات قبل أن تكون فلسطينية األ داف، ياب أن 

، ومصر حضارة، والعر  جميعتم، ومن يشار  فيتا األردن شعبا ، ولبنان مقاومة، وسورية تنريمات
خلفتم كل رافض للتيمنة األمريكية اإلسرائيلية علن مقدرات الشعو ، وياب أن تكون قيادة التيمة 
الوطنية العليا لمواجتة صفقة القرن بعيدة عن السطوة اإلسرائيلية، وال تخشن الحسابات األمريكية، 

مع الصتاينة، وياب أن تكون أقر  إلن الشارة منتا إلن  وال تطمع باألموال العربية الملوثة بالتطبيع
المستو  الرسمي، وأقر  إلن الفعل منتا إلن الكلم، وأقر  إلن الوحدة منتا إلن التمزيب، وأن تكون 
محط أنرار وأحلم الشبا  الباح  عن حرية وطن، فنذا دعت قيادة التيمة إلن ساعة اعتصام أو 

الكبر  يكون الصد  غضبا  في شوارة عمان ورام هللا وبيروت إضرا  جزئي في ساحات المدن 
 وغزة وغير ا من فضاءات المواجتة.

وكي تحقب التيمة الوطنية العليا لمواجتة صفقة القرن أ دافتا، فنن أولويات واجباتتا التواصل مع كل 
الموحد ضد القو  السياسية والوطنية في المنطقة العربية، والعمل علن نرمتا في خيط الموق  

االحتلل وضد تتويد المقدسات، وضد الممارسات الصتيونية العبثية في المنطقة العربية، و نا ما 
يلتقي عليه الشامي والمغربي، وتنضم إليه كل م سسات الماتمع المدني في الشرق والغر ، وكل 

لب مزاج عربي موحد، النقابات والم سسات والكفاءات والفعاليات الشعبية واإلعلمية القادرة علن خ
يتحر  علن األرو في وقت واحد، بخطوات وحدوية جريمة متدرجة، تبدأ بوقفه قصيرة يرفع فيتا 
علم فلسطين في الميادين، وال تق  في مراحل الحقة عند حدود االعتصام الاما ير  والغضب 

 الشعبي في الميادين.
 24/4/2019، فلسطين أون الين

 
 قرن ألعاب السحرة في صفقة ال .50

 د. عبد المنعم سعيد
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 نا المقال سوف يكون أقر  إلن ترجمة أو عرو لمقال آخر أثار ا تمام الكاتب فوجد واجبا في 
مشاركة القار  فيه مع بعض التدخل من آن إلن آخر، وإذا كان في المساحة بقية فربما يكون  نا  

ي مصر وبعد ا إسرائيل، وعنوانه: تعليب. المقال لدانيال كيرتزر، سفير الواليات المتحدة السابب ف
يوم الثلثاء  American Prospectالو م في خطة ترامب للشرق األوسط، والنشر جر  في صحيفة 

. ولمن ال يعلم فنن كاتب المقال ديانته يتودية، و و من المتعاطفين مع إسرائيل، الحاليأبريل  16
فترة العمل من أجل السلم في تسعينيات  ولكنه كان من جيل وزارة الخارجية األمريكية الن  عاش

، التي رأت أن حل الدولتين فضل عن أنه عادل فننه ممكن. اآلن فننه مثل آخرين الماضيالقرن 
 اليتود من جيله ما زالوا علن اعتقاد م مع طبيعة محافرة ال تاعلتم يقعون ضمن جماعة الشارة 

والمال أيضا؛ وال  السياسيدي  والكتابة والضغط النين يناضلون من أجل السلم بالح J- Streetأو 
يقعون كنلك ضمن الاماعة المحافرة التي تق  مع إسرائيل اإلمبراطورية التوسعية. من  نا جاء 
المقال فتو نقد الذة، وساخر أيضا للخطة األمريكية التي عرفت أحيانا بصفقة القرن، ولعلتا أول 

السحر أو الو م  ال عبي نا فنن كيرتزر يبدأ بشخصية  خطة وصفقة ال يعرف أحد عنتا شيما. ومن
النين لتم نوة من نرام العرو تبدأ بعرو أمر أو شيء واضح،  Illusionistsعلن المسرز أو 

ماد ، ومحدد ويمكن التمكد منه بالعين الماردة، مثل صندوق فارغ، أو حمامة طائرة، أو منديل 
الرتور والتي  ي في العادة تصرف النرر عما سوف  ملون، أو بيضة.  نه  ي الخطوة األولن  ي

يمتن و و "االختفاء" فما بات معلوما ومرئيا ويمكن لمسه بالحوات، أو ما  و الحقيقة تن ب وال 
تصير جزءا من الحقيقة الماثلة؛ وساعة االند اش الكامل من االختفاء فنن الساحر يعيد ا إلن 

المتارة، وتستدعن التصفيب علن المعازة التي لم يرن  الوجود مرة أخر ،  ي اللحرة التي ت كد
 أحد أنتا ممكنة، أن يضيع الشيء بعد ألتور ثم يعود بعد اختفاء.

يقول كيرتزر إن  نا تماما يشبه عملية السلم الفلسطينية اإلسرائيلية في زمن دونالد ترامب، وحلفائه من 
ن خطة من الاائز أنتا لن ترتر أبدا، في الوقت السحرة اإلسرائيليين، النين جعلوا الاميع يركزون عل

الن  تختفي فيه خطة حل الدولتين. فالعرو الن  شار  فيه ترامب وصتره "جاريد كوتشنر" 
شركة ترامب جيسون جرينبلت، وسفير أمريكا في إسرائيل ومحامن اإلفلت  ومحامي والدبلوماسي

عن "صفقة  2016عام  الرئاسيالن  استخدمه المرشح  السابب لترامب دافيد فريدمان بدأ بالتقاط التعبير
القرن" لكن يكون  و خطوة الو م األولي. موضوة محدد عن خطة للسلم كما فعلت كل اإلدارات 
األمريكية السابقة، ولكنتا  نه المرة سرية، وحتن ال يمل الامتور جرت تغنية  نه السرية بتسريبات  نا 

صفحة، وفيتا ما سوف يسعد جميع األطراف وربما ال يسعد م  40و نا  أن الخطة تفصيلية، ومن 
أيضا، وفي كل األحوال فننتا سوف تمتن سريعا، و ي سرعة ال يعرف أحد أول وال آخر، فتي قريبة 
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ولكن القر  ال يعنن فورا. وبينما يكون جميع النرارة آملين ومتوجسين ومنتررين، فنن الخطوة التالية 
 ب علن األرو، بينما الاميع منشغلون بمشياء أخر  في الخطة التي ال ترتر.تغير الحقائ لكيتمتن 

نحن نعرف جميعا اآلن ماذا فعل السحرة أو العبو الو م خلل فترة انترار ألتور الصفقة، حينما 
لمالس األمن الن  كان أسات عملية السلم منن عام  242والقرار  الدوليبدأت مخالفة القانون 

العربية "المحتلة" محتلة من اآلن  األراضيت الواليات المتحدة أنتا لن تعتبر عندما قرر  1967
فصاعدا. وانطلقا من ذلك أصبحت القدت عاصمة إلسرائيل وجر  نقل السفارة األمريكية إليتا، 
ومن بعد ا إغلق مكتب منرمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإنتاء المعونة األمريكية لوكالة 

تحدة لغوث اللجمين. وأخيرا بنعلن الموافقة علن ضم مرتفعات الاوالن إلن إسرائيل فننتا األمم الم
كانت اإلشارة إلن االستعداد لضم أجزاء من الضفة الغربية إلن إسرائيل.  نا سوف يحين موعد 
الخطوة الثالثة التي يقوم بتا السحرة في أن يرتر علن المسرز ما يدعو إلن اإلعاا  ويستدعن 

لتصفيب، و نا فنن كيرتزر يطرز سيناريو ين: األول أن يستمر الحدي  عن الصفقة، وبعد أن كان ا
موعد اإلعلن فور انتتاء االنتخابات اإلسرائيلية فنن الحدي   و بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية 

فقة وال وانتتاء شتر رمضان وربما بعد إجازة عيد الفطر المبار ؛ وبعد ا ربما ال تكون  نا  ص
)المستوطنات وغور  لألراضيعما سوف يعلنه نتنيا و من ضم  اإلسرائيليخطة وإنما اإلعلن 

أن تعلن الواليات المتحدة عن خطة ال تنتي  الثانياألردن( بتمييد من الواليات المتحدة. السيناريو 
"كيرتزر" لتنا  فقط حل الدولتين، وإنما تعطن لنتنيا و كل ما يريد. ولكن نتنيا و، وفقا لتصور

السيناريو، سوف يعلن غضبة، لما سوف تسببه له الخطة األمريكية من ألم وإحباط، ولنا سوف يقدم 
قائمة من التحفرات والمطالب بعد القبول بالخطة األمريكية علن أ  حال واالستعداد للتعامل معتا. 

ألرجح أنتم لن يحصلوا علن أكثر في  نا السيناريو أن الفلسطينيين البد أن يقولوا "ال" فا الطبيعي
من تستيل في عمليات المرور من نقاط التفتي  اإلسرائيلية.  نا فنن الخطة األمريكية اإلسرائيلية 
تكتمل بالحدي  عن الفلسطينيين النين ال يتركون فرصة إال ويرفضونتا، وكما قيل من قبل، وسوف 

 الاانب اآلخر الفلسطيني.يقال في  نه اللحرة، أنه ال يوجد شريك للسلم علن 
دانيل كيرتزر استخدم المشابتة مع سحرة المسارز وكي  يرترون أمرا ثم يختفي ثم يرتر مرة أخر  
في صورة مختلفة تماما؛ ولكن في مصر فنن المثال النائع  و عن النشالين النين يقومون بممر 

الن  جرت  الباكيتسامة وتعاطفا مع فيصرفون النرر عن عملية النشل الفعلية، بينما تكون الاائزة اب
سرقته.  كنا كان الحال مع ترامب من البداية إلن اآلن، والغريب أنه في كل المقابلت الصحفية 

 والبرامج اإلذاعية والتليفزيونية مازالت كثرة تتساءل عن صفقة القرن ؟!.
 24/4/2019، األهرام، القاهرة
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 الفلسطينيون بين القرارات والقدرات .51

 ل عمرونبي
في م تمَر  قمة الرتران وتونس وبعد ما م تمر وزراء الخارجية العر ، حصل الرئيس الفلسطيني 

 علن كل ما طلب.
بداية  من اسم الم تمر "القدت"، ونتاية  بالقرارات التي حين ت ليت بدا كمن الفلسطينيين  م النين 

النتايات، فقد تمت تلبية بعضه، وتمخر كتبو ا، أما الشب المالي الن  دائما  ما َيرد بالبدايات و 
البعض اآلخر، إال أنه في النتاية سيمتي كامل ، وإن استنك  البعض عن أداء التزاماته فنن  نالك 
تعويضا  يحصل عليه الفلسطينيون من الشقيقة السعودية، التي ال تكتفي بتقديم ما يترتب عليتا من 

 ثغرات والفاوات بوسائل مختلفة.التزامات محددة في القمم، بل تقوم بسد ال
غير أن الفلسطينيين النين ما إن يتتيم لتم أنتم خرجوا من ممزق حتن يدخلوا إلن ما  و أفدز منه، 
يعانون من معادلة قديمة ومتاددة  ي أن األصدقاء واألشقاء والحلفاء يقدمون لتم كل ما يطلبون من 

ات الكافية لفرو  نه القرارات علن األطراف الم ثرة في قرارات سياسية م يدة إال أنتم ال يملكون القدر 
أمر الحلول، و ما الطرفان اللنان ال ثال  لتما الواليات المتحدة وإسرائيل، و نان الطرفان ال يتساويان 
في حام الفاعلية والتمثير، ففي الشمن الفلسطيني تقر أمريكا بمن اليد العليا  ي لإلسرائيليين، أو بتعبير 

اإلسرائيليين  م المصفاة األخيرة للمبادرات والمواق  األمريكية، ففي أمريكا يعد ون الشمن  أدق أن
الفلسطيني شمنا  إسرائيليا  داخليا  وإن تعارو موقٌ  ما مع األمريكيين فل تملك الدولة العرمن إال أن 

كتما، ناحت عبر تنصح وترجو ال أن تفرو وتلزم، و نه المعادلة التي تحكم مواق  الطرفين وسلو 
كل مراحل محاوالت الحل في تحييد قدرات ومردودات سياسات أشقاء الفلسطينيين وأصدقائتم، ويترتب 
علن  نا توفير مساحة واسعة لفرو سياسة األمر الواقع اإلسرائيلي علن األرو، حتن بات مستحيل  

 قليل منتا.بلوغ حلول تفاوضية متوازنة، كان الفلسطينيون فيما مضن قد رضوا بال
ومنن بدأ الحدي  والعمل علن "صفقة القرن"، أ  علن مد  سنتين كبيستين من التسريبات دون 
اإلفصاز عن النص الدقيب لبنود ا، وقع العالم في حيرة من أمره حيال تقويمتا وتحديد موق  منتا، 

ل التعبمة ضد ا، كان ذلك مقصودا  كي ال يتوفر للمعارضين التقليديين مادة يستفاد منتا في ماا
 فكانت السنتان الماضيتان مغطاتين باملة واحدة ف رضت علن العالم كله؛ "لننترر النص الرسمي".

وفب آخر إعلن فنن  نا النص المنترر سيعَلن بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية واستقرارا ا وبعد 
ر الفلسطينيين وا لعر  بالتزيمة التي تعرضوا شتر رمضان أ  في يونيو )حزيران( لعل التوقيت ينك 
 لتا، وعليتم كما يقد ر األمريكيون التواضع في طلباتتم متما كانت محقة.
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المعادلة اآلن تقول إن عبات حصل علن كل ما طلب، حصل علن الموق  وشبكة األمان المالية، 
مح له أو إال أن ما يحتاج إليه بالفعل أن يتمكن العر  من إدخال تعديلت علن "صفقة القرن" تس

توِجد له المبرر للتعاطي اإلياابي معتا، وكنلك أن يتمكنوا من حمل إسرائيل علن التوازن في أمر 
 العلقة مع الفلسطينيين واالعتراف بحقوقتم.

االحتياج األول تار  المحاولة بشمنه منن بدء اإلعداد للصفقة، ومما تسر  حتن اآلن فنن 
يل العربية وحتن األوروبية تبدو غير واردة كما يرغب االستاابة األمريكية لمحاولة التعد

الفلسطينيون، والثاني يبدو ضربا  من ضرو  المستحيل، خصوصا  بعد أن ت و ج اليمين المتشدد علن 
 رأت إسرائيل وم سسات القرار فيتا لخمس سنوات قادمة وقد تتادد لخمسات أخر .

 25/4/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 بين إسرائيل وحزب هللاسيناريو الحرب  .52
 حسن أبوطالب

مح لتا باستيراد النفط  الثانيفي  من مايو ستنتتي اإلعفاءات األمريكية المقررة لثمانية بلدان س 
اإليراني خلل األشتر الستة الماضية قبل الوصول إلن الحرر الشامل، وبنلك تدخل الضغوط 

صفر عائد من الصادرات النفطية التي  األمريكية علن إيران مرحلة جديدة تستتدف الوصول إلن
في المائة من الدخل اإليراني. في اآلن ذاته ما زالت اآللية األوروبية لللتفاف  65تشكل أكثر من 

علن العقوبات األمريكية، والتي تسمح للشركات األوروبية باستمرار التعامل مع االقتصاد اإليراني 
ضية لطتران. ومع دخول العقوبات األمريكية حيز دون التعرو للعقوبات، غير فعالة وغير مر 

اإليراني منرمة إر ابية رغم كونه م سسة حكومية والن   الثور  التنفين تطبيقا  لقرار اعتبار الحرت 
، مع استثناءات محدودة بالنسبة للعراق، ترتفع وتيرة الضغوط إلن الاار  أعلن في الثامن من أبريل 

رئيس ترامب تضع  نه الضغوط في إطار فرو التغيير علن السلو  مستو  أعلن، ورغم أن إدارة ال
اإليراني سياسيا  وعسكريا  دون الوصول إلن حالة مواجتة عسكرية شاملة أو إسقاط النرام، فنن 

محدود في بدايته تبدو أكبر مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عدة  عسكر  احتمال حدوث عمل 
 ال يمكن تاا له.أشتر، ولكن توسعه إلن مد  أكبر 

بداية المواجتة العسكرية المحتملة ليست بالضرورة بين إيران والواليات المتحدة، بل األكثر ترجيحا  
وبين إسرائيل، وساحة المعركة المرج حة قد  اللبنانيأن تكون بين أحد حلفائتا األساسيين كحز  هللا 

ر عدة شوا د؛ أبرز ا تمكيدات نتنيا و رئيس السورية واللبنانية معا . ما يدعم  نا األم األراضيتضم 
بمن البحرية اإلسرائيلية قد تقوم باعتراو السفن التي تحمل النفط اإليراني الن   اإلسرائيليالوزراء 

يتم تتريبه سرا  في عرو البحر، ما يعنن أن إسرائيل تعطن لنفستا الحب في ملحقة سفن النفط 
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د آخر، و و ما يحمل طابع القرصنة البحرية الدولية المار مة سواء كانت إيرانية أو تحمل جنسية بل
 لمثل  نا العمل يقدم الغطاء والتبرير المطلو  إسرائيليا . األمريكيقانونا ، لكن التمييد 

في الصي   اللبنانيضد حز  هللا  أمريكيمستو  القلب من عملية عسكرية إسرائيلية موسعة بغطاء 
حسن نصر هللا، زعيم الحز ، والتي أشار فيتا إلن أن احتمال اغتيال المقبل والمنسو  إلن السيد 

إسرائيل عددا  من قيادات الحز  وقادة الص  األول، أصبح عاليا ، وأن علن الحز  أن يستعد لمثل 
  نا األمر. و و ما نفاه نصر هللا بعد يومين، ولكن المضمون يصعب تاا له.

يضا  في احتمال المواجتة العسكرية مع الحز  اللبناني، باعتباره التحليلت اإلسرائيلية السائدة تصب أ
أحد أكبر امتدادات النفوذ اإليراني عربيا  وإقليميا  كبديل لحر  كبر  مع إيران، ال تعد مفضلة في 
الوقت الرا ن ال سيما أن الرئيس ترامب، و و الحامن األكبر إلسرائيل سيكون مشغوال  في بداية العام 

ي انتخابات الرئاسة. ووفقا  للرؤ  اإلسرائيلية السائدة فنن الحز  اللبناني وصل إلن مرحلة المقبل ف
كبر  من االستعدادات العسكرية والخبرات القتالية وبما يمثل تتديدا  ألمن إسرائيل، وأن التعامل معه 

 لمستقبل.قريب يعد أفضل من تركه يتمدد عسكريا  وبما يشكل تتديدا  أكبر في ا زمنيفي مد  
األ داف اإلسرائيلية المعلنة وراء المواجتة العسكرية مع حز  هللا تشمل اغتيال قياداته السياسية 

 والعسكرية، ومن ثم إغراقه في فوضن شاملة ال تسمح له بالرتور ماددا .
تتضمن التحليلت اإلسرائيلية أيضا  بعض التحفرات من قبيل أن مواجتة حز  هللا عسكريا  سوف 

  إلن خسائر محتملة عسكريا  ومدنيا  بفعل امتلكه كما  كبيرا  من الصواريخ أرو أرو ذات ت د
المد  المختل ، والن  قد يصل إلن قلب إسرائيل والعديد من مراكز ا الصناعية والحضرية، فضل  
عن أن الحز  اآلن لم يعد مارد منرمة مسلحة ذات باة في حر  العصابات، بل اكتسب خبرة 

في الحر  النرامية وحر  المدن وحر  العصابات معا ، نتياة انخراطه في الحر  السورية  كبر  
الماضية، األمر الن  يننر بمواجتة ضروت علن األرو اللبنانية تحديدا ،  الثمانيطوال السنوات 

وأيضا  شمال إسرائيل. وفي كل من جانب المحفزات أو جانب التحفرات ثمة تمكيد علن أن إسرائيل 
قو ، ولديتا قائمة أ داف ال تقل عن أل  إلن ألفي  دف سيتم العمل علن  استخباراتيلديتا تغلغل 

 يخص الدولة اللبنانية. مدنيتدمير ا في أولن مراحل العملية العسكرية، وبعضتا 
ة ال تتتم التحليلت اإلسرائيلية بردود األفعال عربيا  أو إيرانيا  أو دوليا ، وطالما أنتا تحقب خط

علن إيران، فالتمييد  والسياسي االقتصاد أمريكية تطبب واشنطن بعض خطواتتا في تشديد الحصار 
مضمون مسبقا ، كما أن إفشال أية قرارات دولية تتدف إلن وق  العمليات العسكرية  األمريكي

لروسية المنترر. ناهيك أيضا  عن أن التفا مات اإلسرائيلية ا األمريكيمضمون أيضا  بفعل الفيتو 
السورية، بل  األراضيالخاصة بنتاحة ماال العمليات أمام الطائرات والصواريخ اإلسرائيلية فوق 
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السورية، تدعم تماما   األراضيالموجودة علن  300وتعطيل بطاريات المضادات الصاروخية إت 
غلغل اإليراني في نزعة الحر  اإلسرائيلية، استنادا  إلن افتراو أن الروت ليسوا راضين تماما  عن الت

 ، ويميلون إلن إنتائه عسكريا  وتحايمه سياسيا  واقتصاديا .السور  الشمن 
ولو  عسكر  طابع  ذ  إيرانيرد فعل  أ يغفل عن أمرين، أولتما استبعاد  اإلسرائيلي نا السيناريو 

الفعل إلن  السورية. األمر الن  يعنن توسيع مساحة المواجتة جغرافيا ، وقد تمتد ردود األراضيمن 
 الثور  وأخر  مرتبطة بالحرت  العراقي الشعبيتحركات عسكرية من قبل ماموعات مرتبطة بالحشد 

اإليراني ضد القواعد العسكرية األمريكية في شمال شرق سورية وفي جنوبتا خاصة قاعدة التن ، 
يمكن أن  ما والثانيوبما يفرو علن واشنطن التورط في مواجتات عسكرية موسعة ال سق  لتا. 

تقوم به إيران من جتة منع الملحة الدولية في مضيب  رمز، و و ما  دد به مسمولون إيرانيون 
تدربت علن  نا األمر علنا .  الثور  عسكريون ومدنيون فعل  أكثر من مرة، كما أن بحرية الحرت 

لن تق   وتاار  علن نحو غير مسبوق. وغالبا   اقتصاد  عالميوفي حال كتنا سينفار اضطرا  
، وقد تتحر  عسكريا  ضد نريرتتا األيد القطع البحرية األمريكية العاملة في الخليج مكتوفة 

 اإليرانية، وبما يخلط األوراق، ويدخل المنطقة كلتا والعالم أيضا  في أزمة كبر .
 23/4/2019، الوطن، القاهرة
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