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 وتتمسك بها كاملة "رائيلإس"مليونًا من المقاصة حولتها  660رفض استالم تالسلطة الفلسطينية  .1
س عدد  أبادار 28/4/2019 تدداول  نيدوات عبريدةس ء دام يدوم ا حدد :ترجمة القدس دوت كوم - رام هللا

حددوق نةددية أءددواق المقايددة الاددي تئمعهددا إسددرائنل لفددالن ال ددتطة البت ددطنيية واناطعدد  نبددل  ددهري  
 .وا سرى ات لعائالت الشهدام ءيها يوازي ءا تدفعه ال تطة البت طنيية ء  ء اعد جزمًا كبنراً 
الماليدة الادي تعاهنهدا ال دتطة   دب  عددم  ا زءةتقود  أنس وبشية ءيها عتى "إسرائنل" أن إلى وأ ارت

ل لكدد  ال ددتطة البت ددطنيية رفةدد  اسدداالءها كءتنددون  ددي 660المقايددةس حولدد  ه ددو  أءددواقاسدداالءها 
 كاءتة. البت طنيية الم ا قة ا ءواقجميع   إعاد تم كها  وأكدت

عقد بن  بيياءن  هايياهوس وءو يه ك تونس هانشا باللده  طارئاً  العبريةس فإن اجاماعاً  12وب    نيا  
المقايددة   ددب  اناطدداا  أءددواقاءايدداا ال ددتطة عدد  ت ددت   ا زءددة الماليددة لت ددتطة البت ددطنييةس فددي  ددل  

ووفقدددا لتقيدددا  الاتبزيوهيدددة  .( عتدددى ت دددتمها كاءتدددةالبت دددطنيية)ال دددتطة  وإيدددرارهاإسدددرائنل ءادددال، ءيهددداس 
اإلسرائنتيةس فإن هايياهو وك تون هانشدا إءكاهيدة إنيداا الدرئيف البت دطنيي ء مدود قاداس  قبدوق ء دات 

وأ دارت إلدى أهده  ءالين  الشواكل )ء  المقاية(س إال أهه رفض ذلك وطتد  كاءدل ا ءدواق المقاطعدة.
ق لت ددتطة البت ددطنييةس لميددع اههيارهدداس يئددري بتددك الكددواليف الا ددل عدد  حتددوق ت ددمن با ويددل ا ءددوا

وذلدددك بيددداًم عتدددى تويدددية ءددد  جهددداز الشدددا ال )االسددداداارات اإلسدددرائنتية( الددد ي دعدددا هاييددداهو إلعددداد  
 ال تطة البت طنيية. إلىا ءواق 

ء  جاهبهدا ذكدرت نيدا  "ريشد  كدان" الاتبزيوهيدة العبريدةس أن هيدال ءدداون  دديد  ءد  اههيدار ال دتطة 
ءتندددون  ددديكل  660 ءييدددة ولددددى الم ددداوى ال ياسدددي اإلسدددرائنتيس ءدددا دفعهدددا ليقدددل ه دددو لددددى ا جهدددز  ا

وأ دارت إلدى أن هاييداهو  لت تطة سرًاس إال أن ا بنر  رفة  اساالءها وطتب  كاءدل المبتد، المقاطدع.
وك تون درسا عد  بطط لم اولة إنياا ال تطة با تمهاس إال أن اءاياا ال دتطة عد  ذلدكس ندد يددفعها 

 ال ي يهدد  اههيارها. ا ءروات أبرى ء  أجل ءيع تدهور ا وضاا االنافادية لت تطة لدط
العبريةس  أن ك تون اجامع ءع وزير الشؤون المدهية ح ن  الشيخ لا ل ه ه القةيةس  13ونال  نيا  

 . وان ا بنر )ح ن  الشيخ( طال  بدفع ا ءواق المقاطعة كاءالً 
 28/4/2019 ،القدس، القدس

 
 "إسرائيل"تية: لن نقبل باستمرار الوضع القائم وسنعيد النظر في العالقة مع اش .2

اليظدر  إعداد ء مد ا ايةس ل  هقبل  اسامرار الوضع القائ س وسنا   البت طنيي ناق رئيف الوزرام :رام هللا
لددى  سد ا دايةو دد  ما يشمل العالنة ال ياسية والقاهوهية واالنافادية وا ءييدة. "إسرائنل"في العالنة ءع 

فدي رام هللاس الماعدوا اليرويئدي لعمتيدة ال دالم فدي الشدر  ا وسدط تدور  28/4/2019 اساقااله يوم ا حد
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عتدى ضدرور   سا دل أجيدد  ءدؤتمر المداه ن  الد ي سديعقد أوابدر الشدهر الئداري فدي بروك دلل فيي الهدس
ي واضدن لتاأكندد عتدى أهده ال بتق ت الك دولي لمواجهة يبقة القرن ا ءريكيةس والدروج  موندك سياسد

 ."القدس الشرقية"وعايماها  1967الدولة البت طنيية عتى حدود عام  وإناءةالدولان س  بديل ع  حل  
 28/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السلطة الفلسطينية تدعو إلى ضغط أوروبي لوقف الخصم من العوائد الضريبية .3

 "إسددرائنل"يدداطق  اسدد  الرئاسددة البت ددطنيية هبنددل أبددو ردييددةس إلددى ضدد ط أوروبددي عتددى رام هللا: دعددا ال
وناق هائ  رئيف الوزرام وزيدر اإلعدالمس فدي  لونك اناطاا ا ءواق ء  عائدات الةرائ  البت طنيية.

بيدددان يددد بي عقددد  لقائددده فدددي رام هللا الماعدددوا اليرويئدددي لعمتيدددة ال دددالم فدددي الشدددر  ا وسدددط تدددور 
 "إسدرائنل"إن ال تطة تعوق عتى المونك ا وروبي عاءةس واليرويئي بايةس لتة ط عتى  فيي الهدس

الشع  البت طنيي. وأكد أبو رديية عتدى أن الدرئيف ء مدود قاداس  لونك "اهاهاكاتها" الماوايتة   ق  
يعطي ا ولوية الكاءتة لعائالت الشهدام وا سرى". وأضان: "ل  ه من  دف  نرش واحد ءد  أءدواق 

وأكددد أبدو ردييدة عتددى "الموندك البت ددطنيي الاابد  والواضدن بددرفض كدل المشدداريع  لشدع  البت دطنيي".ا
الهادفددددة لافدددديية القةددددية البت ددددطنييةس والافدددددي لهددددا وإفشددددالها ويددددواًل لا قنددددق طموحددددات الشددددع  

 البت طنيي  ال رية واالساقالق وإناءة دولاه الم اقتة وعايماها القدس الشرقية  مقدساتها".
 28/4/2019 ،شرق األوسط، لندنال

 
 : مصر واألردن بديلتان عن التحويل للمستشفيات اإلسرائيليةالفلسطينيةوزيرة الصحة  .4

كافدددة  ءدددي كنتدددة أن الدددوزار  تعمدددل عتدددى حدددل   البت دددطنيية نالددد  وزيدددر  الفددد ة: عمددداد فدددري  -رام هللا 
ر  الزءييدة لت فدوق عتدى ت ويتدة اإل كاليات الماعتقة بيظام الا ويالت الطبيةس ء  بالق تقتيص الباد

وأكدددت كنتددة لددد"وفا" أن نددرار ونددك الا ددويالت  طبيددةس وإيئدداد تليددات أفةددل لتادييددف عتددى المددواطين .
إلددى الم اشددييات اإلسددرائنتية لدد  يددؤنثر فددي اسددامرار تقدددي  العددالج لتمرضددى ءدد  أبيددام  ددعبيا الدد ي  ال 

أن العمددل  إلددىنهددا ء اشددييات القدددسس ءشددنرً  ياددوفر لهدد  العددالج دابددل الم اشددييات البت ددطنيية  مددا ف
 ءاوايل إليئاد البدائل في ء اشييات ا ردن وءفر.

 28/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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... مستعدون للقاء عباس حااًل الستعادة إلسقاط صفقة القرن  الستراتيجية وطنيةهنية يدعو  .5
 الوحدة

ل ركة "حماس" إلى تابن  رؤية واساراتيئية وطيية إلسقاط يبقة القرنس  دعا رئيف المكا  ال ياسي
والاعهد  مناا   رن وطيي تاوافق عتيه القوى البت طنيية لمواجهة الفبقةس وال باظ عتى ال د 

وناق هيية في كتمة له بالق التقام الوطيي "ءا دون  ا دهى ء  البرهاء  البت طنيي المشارل.
" ال ي دع  إليه حركة حماس  هر ال ب   مديية غز  إن ه ه الرؤية سنا  لمواجهة يبقة القرن 

 عرضها في حوار ءعمق ء  أجل تابن  رؤية وطيية إلسقاط يبقة القرن.
 

 الوحدة الوطنية
و دد عتى ضرور  اساعاد  الوحد  الوطيية البت طنييةس ءةيبًا "ل  ه اطيع ءواجهة ه ا الوضع إال 

ا جميعا إهيا ء اعدون لتقامات عاجتة وسريعة ءع الكل الوطيي بدون  فك ءوحدس وهقوق إلبواهي
وأعرب ع  االساعداد لعقد لقام وطيي عاجل لتا ل في  اساايامس وباية ءع إبوتيا ءع حركة فان".

كييية اساعاد  الوحد  الوطييةس حاى وإن تطت   لقام ءاا را وعاجال وسريعا بن  قياد  حماس وقياد  
وأضان "ليف لدييا فناو عتى أي لقام وبأي  كلس  ءازن في غز  أو في ءفر.فان برئاسة أبو 

 طالما أهه سيعمل عتى اساعاد  الوحد  الوطييةس وتوفنر كل عواءل الفمود والقو  لشعبيا البت طنيي".
وأكد ضرور  ء ادر  ءربع أوستو  ن حفادها ءرس ءةيبًا: ال أنوق ذلك ء   اب المياكباتس بل ء  

ني  الموضوعي؛  ن كل الرهاهات عتى اإلدارات االءريكيةس وعتى توجه ءكوهات إسرائنتية  اب الاق
 لت الم ند سقط .

وأكد هيية االلازام  كل االتباقيات المونعةس وتشكنل حكوءة وحد  وطيية سياسية  اءايازس ءشنرًا إلى 
ة ه ه ال كوءة هي وأوضن أن ءهم أن المرحتة ت ااج إلى حكوءة ء ايد  لكل القوى الوطيية.

الا ةنر لمهمان  سريعان ؛ إجرام اهادا ات  اءتة هبدؤها  اهادا ات رئاسية وتشريعيةس نث  اهادا ات 
 ءئتف وطييس والمهمة الااهية هي العمل عتى توحند ءؤس ات ال تطة في الةبة وغز .

ل؛ لميانشة نثالنثة ءتباتس ودعا هيية إلى عقد اجاماا اإلطار القيادي المؤن  أو ا ءيام العاءن  لتبفائ
س 2011س واتبا  القاهر  2006أولها البرهاء  ال ياسيس نائاًل "ل  هبدأ ء  هقطة الفبر؛ عيدها ونثيقة 

وتا ع هييةس المتك الااهي هو العمل عتى إعاد  ترتن  ءيظمة الا رير البت طنييةس  ".2017واتبا  
س نائاًل: "ه   ال هطرح بديال ع  الميظمةس بل وإعاد  االعااار لها كي تة  الكل الوطيي البت طنيي

وأ ار إلى أن المتك الااللس  هريد أن تكون نوية وء يود س وأن تكون عيواها جاءعا لكل أبيام  عبيا".
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هو االتبا  عتى اساراتيئية هةالية  شقنها المنداهي والدبتوءاسي وبيام وحد  وطيية حقيقية عتى ه ا 
 ا ساس.

 

 مرحلة خطيرة
رئيف المكا  ال ياسي ل ركة حماس إلى فان ي بة جديد  لوضعيا الدابتيس فالمرحتة الاي  ودعا

همر بها بطنر  جداس ف نيما هفان أءام الدطر االساراتيئي؛ ءطتوب أن هيظر إلى الوضع 
 الدابتي.

وجدد هيية رفض حماس لفبقة القرن جمتة وتبفنالس وعدم الاعاطي ءعها  أي حاقس ءةيبًا أهيا 
د رفةيا لت ياد  الفهنوهية عتى أي جزم ء  القدسس وأي ء اولة العااار االسايطان واالحاالق هؤك

جزما ء  الكيان الفهنوهي المرفوضس وأي ء اوالت لاشان  الئ رافيا البت طنييةس والكياهية 
 ال ياسية.

بًا أن الدوق ودعا جميع إبواهيا العرب أال يكوهوا نيطر  لالحاالق اإلسرائنتي في الميطقةس ءةي
العربية واإلسالءية لي   أعدامهاس وأن عدوها هو االحاالق ال ي يريد أن يشط  الوجود الااريدي 

 لشعبيا.
وأ اد هيية  كل الموانك الاي ترفض يبقة القرنس باية ءونك ا  قام في ءفر ودوق الطو  

 كا ردن ولبيانس وايبًا ءونبه   المه  جدًا.
ت در كل إءكاهاتها وكل ءقدراتها ء  أجل دع  المونك الوطيي القوي وأكد أن حركة حماس سون 

الماماسك برفض يبقة القرنس ءشددًا عتى أهه ال دولة في غز س وال دولة بدون غز س وال تمدد ل ز  
و دد عتى أن كل ءا يقاق ع  أهيا هأب  ء  سنيام هي بزعبالت  إال في إطار الئ رافيا البت طنيية.

 الف ة. ال أساس لها ء 
 

 رسائل أربع
وأضان هيية "ه     اجة إلى الاوافق عتى رؤية اساراتيئية وطيية في ه ه المرحتةس والكانر ء  

 تليات الايبن  له ه الدطةس والكانر ء  ا عماق لمواجهة ءا تمر  ه القةية البت طنيية".
الواض ةس أوالها أن ه ه  وناق إن ه ا التقام الواسع ي مل الكانر ء  المعاهي ال اءيةس والرسائل

الرسائل تعبنر ع  اساشعار الكل الوطيي  كل ءكوهاته  دطور  المرحتةس والرسالة الااهية هي أهيا 
نادرون عتى أن هفل إلى وحدتيا الوطيية وترتن  بنايا البت طنيي إذا توافرت اإلراد  ويتن القرار 

 ال ياسي.
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بت طنيي ءفم  عتى حماية القةية البت طنييةس وتا ع هييةس الرسالة الاالاة هي أن الشع  ال
والافدي لفبقة القرن ءهما كاه  الاكاليف وبت   الاة ياتس وأءا الرسالة الرا عة فهي  ءايا 

 ولكل أحرار العال  أن رأس الرءن في ءواجهة االساكاار واالحاالق والظت  ل  ييايي.
 

 الساحة الفلسطينية
 2019هد سيطرت عتى ال احة بالق العام الماضي وبداية عام وعدد هيية بالق كتماه نثالنثة ءشا

 كمدبل لميانشة رؤية وطيية  مولية  مشاركة كل ءكوهات الشع  البت طنيي لمواجهة يبقة القرن.
أءريكي؛ وهو حرال لافيية القةية البت طنيية ء  -وأ ار إلى أن المشهد ا وق هو ال رال الفهنو

لدطور  هي أهه  وق ءر  الهدن هو الافيية ال ياسية لقةية بالق ءا ي مى  فبقة القرنس وا
وأضان أن الشيم الئديد والدطنر ه ه المر  هو أن ال د ا دهى لكل ءا يطرح  الشع  البت طنيي.

سا قا ت  ه ده وضربه  الفمي  ء  بالق بطوات عمتية ءاا ر  عتى ا رض  إعالن القدس 
الالج ن س وض  الم اعمراتس والعمل عتى البفل عايمة لتكيانس والعمل عتى تفيية نةية 

 ال ياسي بن  الةبة وغز س وأيةا ء  بالق إعطام الئوالن لتم ال.
وناق إن المشهد الااهي هو اهطال  نطار الاطبيعس وء اوالت ابارا  "إسرائنل" لتئ   العربيس ء  

 كاه  نوية.بوا ة رأس الهرم في  عض الدوقس وليف ء  بالق البوا ة الشعبية الاي 
وبن  هيية أن المشهد الاالل ال ي سيطر عتى ال احة هو ءشهد الفمود الاطولي وا سطوري 
لشعبيا البت طنييس ءشنرًا إلى أن  عبيا سئل ء طات فارنة  الازاء  ءع ال رال الئيوهي لافيية 

 سرى القةية البت طنييةس ءيها عتى سبنل المااق ء نرات العود  وك ر ال فارس واهافار ا
المشر ن بدع   عبي وسياسيس إضافة إلى يمود أهتيا في القدسس وإسقاط ءدطط إغال   اب 
الرحمةس وندر  المقاوءة و عبيا عتى المزاوجة بن  المقاوءة الشعبية والع كريةس وتشكنل غرفة 

 العمتيات المشاركة.
 27/4/2019موقع حركة حماس، 

 
 فيذ تفجير خالل انتخابات الكنيستحباط مخطط لحماس لتنإتكشف عن  "إسرائيل" .6

أعتي  إسرائنل أن جهاز ا ء  العام "الشا ال" والئيشس أحاطا عمتية : أ رن الهور - غز  سرام هللا
تبئنرس بطط  لها حركة حماسس بالق اهادا ات "الكيي  " اإلسرائنتي الاي أجري  في الااسع ء  

 ال" والئيشس تمكيا ء  إحااط "عمتية تبئنرية"س وح   تقارير إسرائنتيةس فإن "الشا الشهر الئاري.
  الازاء  ءع اهادا ات "الكيي  "س دبرتها حركة حماس ء  بالق تئيند أحد سكان القدس الم اتة.
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عاءا"س  23وذكرت هن ة البل اإلسرائنتيةس أهه جرى اعاقاق الشاب ي نى أبو ديةس الاال، ء  العمر "
 ي  الوانعة إلى الشر  ء  ءديية القدس.اليا ط في حركة حمايس ء  نرية الزق

وأوض   أهه جرى توجيه تهمة "الادطيط الرتكاب االعادام"س وزعم  أهه اعارن بالق الا قنق 
 أدوءي ءعهس  أهه وافق عتى ءطت  قياد  ال ركة في غز س لايبن  عمتية تبئنر في ء اعمر  ءعاليه 

 الم اوطين  وجيود االحاالق. ضد  
وم ستطات االحاالقس باقدي  الئ ة اتهام ضد المعاقل أبو ديةس بالق ا يام وء  المقرر أن تق

 المقبتة.
س وأهه كئزم ء  عالناته ءع ناد  حماس 2019ءارس  31وتقوق إسرائنل أهه جرى اعاقاق أبو دية يوم 

في نطاا غز س ُطت  ءيه  رام سيار  واسا ئار غرفة تدزي  ء  أجل إعداد سيار  ءبددةس وءراقاة 
 فةل هقطة هئوم في ء اعمر  "ءعالي أدوءي ".أ

وح   ءفدر أءيي إسرائنتي كبنر في جهاز "الشا ال" فإهه كئزم ء  االساعدادات لتعمتية 
 الابئنريةس طت  ء  أبو دية تفوير ويية ءرتديا  ريط الئياح الع كري ل ركة حماس.

ا غز س تعمل دائما عتى تئيند وهقل ع  المفدر في جهاز "الشا ال" نوله إن قياد  ل ماس في نطا
 عياير ء  الةبة ال ربية لايبن  هئمات "فااكة".

وأ ار إلى أن الهدن ء  ورام تتك الهئمات هو "زعزعة االساقرار ا ءيي في الميطقة"س ءشنرا إلى 
أن إسرائنل ت اط عاد  ه ه الم اوالتس وأهه ت  حاى اآلن القام القاض عتى العديد ء  الةالعن  

 فنها.
 28/4/2019، لندن، القدس العربي

 
 "صفقة القرن "لبحث مواجهة  وطنياً  حماس تنظم لقاءً  .7

هظم  حركة "حماس"  هر ال ب  لقام وطييا ءع ناد  البفائل والقوى الوطيية؛ لمواجهة المداطر 
 الم دنة  القةية البت طنييةس والافدي لفبقة القرن.

مديية غز  بدعو  ء  رئيف المكا  ال ياسي ل ركة وجام التقام ال ي اهعقد في فيد  الكوءودور  
حماس إسماعنل هييةس  عيوان "ءا دون في ءواجهة يبقة القرن"س وسط ءشاركة واسعة ء  ناد  

 البفائل والقوى الوطييةس وحةور وطيي كبنر.
 27/4/2019موقع حركة حماس، 
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 يحات هنية إال لغته الهادئةال جديد في تصر و  وبين حماس... األحمد: الثقة مهزوزة بينناعزام  .8
ناق عةو التئيان  الايبن ية لميظمة الا ريرس والمركزية ل ركة "فان" عزام ا حمدس إهه ال  :رام هللا

جديد في بطاب إسماعنل هيية ال ي ألقاه سوى الت ة الهادئةس ءؤكدا ضرور  االلازام المطتق  ميظمة 
حمد في تفري ات ي ييةس يوم ال ب : "اسامع  وأضان ا  الا رير وتيبن  االتباقيات المونعة.

لكالم إسماعنل هييةس واعابره كالءا إيئابيا ول ة هادئةس وليف ءال الت ة الاي سمعياها ء  ناد  
"حماس" بالق ا يام الماضيةس وفي ءوسكو وءا  عدها ء  "ردح"س وه ا ا ستوب ه   هرح   هس 

د أن الافري ات وحدها غنر كافيةس وهي ت ااج أوال وأك وسياقى  عندي  تماءا ع  أستوب الردح".
إلى ضاء س ءيوها إلى أن المئتف الوطيي كان واض ا نبل عام عيدءا أكد ضرور  إههام االهق امس 

 والبدم عتى البور بايبن  االتبانات المونعةس ءا ائال: "ءا الماهع ء  ذلك؟"
ساعة سمع  تفري ات ء  نبل ء ؤولن   24ل وتا ع ا حمد: " فراحة أنوقس الاقة ءهزوز  بنيياس نب

في حماس فنها )ردح( غنر ءعقوق عتى الرئيف ء مود قااس وحركة فانس والشدفية الدائمة 
 لألءورس ل لك هريد أن هزيل اهعدام الاقة بنييا".

وأوضن "ل يا   اجة ل وارات جديد س بل تيبن  ءا ت  الاوقيع عتيهس وهيال اتبانات بن  حركاي فان 
س وكل الاباهمات 4/5/2011س ء ايدا عتى كل ءا ساقهس اتبا  12/10/2017ماسس تبرها اتبا  وح

أن ءيظمة  -نبل االهق ام -س الاي أكدت2006واالسادراكات وحاى إعالن ونثيقة الوفا  الوطيي 
الا رير هي الممال الشرعي والوحند لتشع  البت طنييس وهي الاي تباوضس إضافة لقرار ال رب 

 أهه نرار وطيي وليف نرارا  -في نطر أنثيام العدوان عتى غز  2014عام  -ال ي أكدها عتيه وال ت 
 ففائتيا".

وأكد أن "حماس" ل  تتازم  كل ه ه االتباناتس ءشددا عتى أن حركة "فان" تريد الازاءا جادا وحقيقيا 
وم وفد "حماس" في وناق: "كي  تءل أن يق  ةماهة ءفرية  فباها المكتبة ء  نبل ا  قام العرب.

ءوسكو وك لك الئهاد االسالءي  الاوقيع عتى "إعالن ءوسكو" ال ي ناق إن ءيظمة الا رير 
و دد ا حمد  البت طنيية هي الممال الشرعي والوحند لتشع  البت طنييس والافدي لفبقة القرن".

تفرفات عتى أن القةية لي   نةية اهبعاالت تهيةس وال يئوز أن هافرن في عز المعركة 
باط ةس ءطالاا  البدم  دطوات عمتية عبر الشقيقة ءفرس ءيوها إلى أهه ليف سرا أن ءفر لديها 

 ت ركات.
وحوق الافدي لد"يبقة القرن"س ناق ا حمد ءداطاا هيية: "أنوق إلسماعنل هيية وهو يعت  جندا أهها 

 ءنركية ءي  أكار ء  عامس عتى الفعند البت طنيي ند هب ت ء  جاه  إسرائنل والواليات الما د  ا
وه   هدفع الام  وهقاومس وحئزت أءواليا ونطع  الم اعدات عيا ء  أءنركا والدوق الما البة ءعهاس 
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وت متيا الة وط  ن القةية الوطيية ال ت امل الاأجنلس وهيال نرارات ءئتف وطيي واض ة 
 نايا ءع الواليات الما د ".هب تس وءا زاق الاعض ءيها ل  ييب  حاى اآلنس لك  نطعيا كل عال

وحوق دعو  ءا ي مى )الهن ة الوطيية لم نرات العود ( الرئيف ء مود قااس لزيار  نطاا غز س ناق 
ا حمد: "الرئيف ليف   اجة لدعو س وء نرات العود  تشارل بها حركة "فان"  باعتيةس وعدد  هدائها 

و ءئتف نثوري في حركة فان )عاطك أبو فا  الم ةس وأحد الياطقن   اس  ه ه الم نرات هو عة
سيف(س لكيه  ضربوه  قةاان ال ديدس وكاد أن يا  اغاياله أنثيام ال رال الشاابي في غز  )بدها 

 هعيش(س وهو ليف طرفا في ه ا ال رال".
 28/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عاطفياً  اً الرجوب: المطلوب من حماس خطوات عملية وليس خطاب .9

ناق أءن  سر التئية المركزية ل ركة الا رير الوطيي "فان" التوام جبريل الرجوبس يوم : رام هللا
ا حدس أن المطتوب ء  حماس ليف بطا ا عاطييا بل بطوات عمتية تؤسف لئبهة وطييةس ترتكز 

لقدس   دود عتى ت فن  ءشروعيا الوطيي القائ  عتى أساس دولة فت طنيية ء اقتةس وعايماها ا
وأضان الرجوب: إن ءبهوم الشراكة يائ د ء  بالق عمتية ديمقراطية  س وعود  الالج ن .1967عام 

حقيقيةس كما جرى ءؤبرا ء  اهادا ات ءئالف الطتاة في جاءعات الةبة ال ربيةس الاي كان تبرها 
 في جاءعاي الدتنل وبنرزي .

اساراتيئية وطييةس وليف اسطواهة ه معها بن  وأكد الرجوب ان المطتوب تكريف ءبهوم الاعددية ك
البار  وا برىس ءشددا عتى أن أولى الدطوات الواج  عتى حماس القيام بها تامال في اههام 
االهق ام وإزالة كافة ءظاهر ال تطة ال م اوية في غز س وعود  ال كوءة الى القطاا لممارسة عمتها 

البت طنيي ء  رفن وحاى جين س لتعمل عتى ءواجهة والقيام  م ؤولياتها ك كوءة الكل الوطيي 
يبقة القرن الاي ت عى الى  ط  نةنايا الوطييةس وت ويتها ء  نةية سياسية الى نةية اه اهيةس 

 وه ا هو الطريق ال ي تءي   ه حركة فان وعتى رأسها الرئيف ء مود قااس.
 28/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : "إسرائيل" تدرك أنها في خطر ما دامت القضية الفلسطينية حيةجهاد""ال .10

ناق عةو المكا  ال ياسي في حركة الئهاد اإلسالءي هاف  عزامس إن "يبقة القرن" تهدد : غز 
الميطقة العربية  أكمتها ولي   القةية البت طنيية فقطس ءشنًرا إلى أن االحاالق  م اعد  أءريكا ل  

 اه الئاهد  إلههام القةية البت طنيية وء اوالت إبةاعها لفبقة القرن.ياونك ع  ء اول
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وأضان عزام في كتماه بالق التقام الوطيي  عيوان "ءا دون في ءواجهة يبقة القرن"س أن ءئابهة 
يبقة القرن ال يمك  أن يا   ئهد  ري ة أو ففنل واحدس ءشًددا عتى أهه يئ  توحند المونك 

 لمقدسات االسالءية ووفاًم لتشهدام والئرحى.الدابتي لت باظ عتى ا
ولب  عزامس إلى أن نطاا غز  ال يمك  أن يكون كياًها ءبفاًل ع  فت طن  الااريديةس ءاارًكا ءونك 
ال تطة البت طنيية الرافض لد"يبقة القرن" ورفةها المشاركة في ءؤتمر وارسو ال ي يهدن ل رن 

 إياها  اتداذ بطوات عمتية عتى أرض الوانع.البويتة ع  القةية البت طنيية ءطالًاا 
وأ ار إلى أهه يئ  عتى الدوق العربية اتداذ ءوانك وسياسيات جديد  لتافدي لد"يبقة القرن"س 
ء ايكًرا هرولة  عض الدوق لتاطبيع ءع االحاالق  كافة أ كالهس ء ادرًكا: " إسرائنل ال يمك  أن 

 و يف الئميع لددءة ءشاريعها الفهنوهية".تكون يديقًا  ي دولة عربية الاي ت اوق ت
 و ًدد عتى أن "إسرائنل" تدرل جنًدا أهها ساظل في بطر دائ  ءا داء  القةية البت طنيية حية.

 27/4/2019، فلسطين أون الين
 

 "صفقة القرن لـ"تشكل حجر األساس لتحشيد كل القوى الرافضة  الوحدة الوطنية"الشعبية":  .11
ا رير فت طن  أن ءواجهة يبقة القرن تاطت  ضرور  ت قنق الوحد  الوطيية أكدت الئبهة الشعبية ل

 الاي تشكل حئر ا ساس لا شند كل القوى الرافةة له ه الفبقة.
وطيي ءع ناد  البفائل والقوى الوطيية؛ التقام بالق الءري  أبو دنة دعو   في الئبهة القياديةونال  

س ال ي دع  له حركة طنييةس والافدي لفبقة القرن لمواجهة المداطر الم دنة  القةية البت 
يئ  الاباعل اإليئابي ءع كل الئهود الاي تعمل عتى إسقاط يبقة القرنس داقية إلى حماسس "

نثمي  القيادية في الئبهة و  ."ضرور  ت قنق الوحد  وإههام االهق ام ء  أجل الافدي لفبقة القرن 
 تقام وطيي الاشاوري المه .لا حركة حماس له دعو  الشعبية لا رير فت طن  

 27/4/2019موقع حركة حماس، 
 

 أزمة شديدة داخل االستخبارات اإلسرائيليةيتسبب ب خانيونس": إفشال "القسام" لعملية يديعوت" .12
كشب  ي يبة يديعوت أحرهوت العبرية ع  أن  عاة االساداارات الع كرية تواجه : القدس الم اتة

 كرية البا تة الاي حاول  نو  تا عة لتشعاة تيبن ها في بان يوهف أزءة  ديد س ءي  العمتية الع
جيوب نطاا غز س في تشري  الااهي/ هوفمبر الماضيس حنل كشباها ءئموعة ء  كاائ  الق امس 

 ونات  نائد القو  اإلسرائنتيةس نبل أن يامك   اني أفراد القو  ء  البرار.
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أركان جيش االحاالقس أفيف كوبافيس إلى الاوجه  وتامال أزءة  عاة االساداارات  اضطرار رئيف
عاءا(س ليعود إلى الددءة الدائمة في الئيشس كي ياولى ءئددا قياد  لوام  48إلى العمند )أ( )

العمتيات الدايةس وذلك ء  أجل إعاد  بيام ه ا التوام "ال ي تةرر جدا  عد فشل العمتية الداية 
 نر"س ح اما ذكرت الف يبة أءف.في غز س في تشري  الااهي/هوفمبر ا ب

ونال  الف يبة إهه في حاق اسائاب )أ( لطت  كوبافيس فإهه سيدتك العمند )ج(س ال ي ناد في 
 الماضي كوءاهدوز اليداة "سرية هن ة ا ركان العاءة".

ول  ت كر الف يبة سب  بروج )ج(س لكيها أ ارت إلى أن ا زءة في لوام العمتيات بدت  ديد  في 
ت رين نائد "سرية هن ة ا ركان العاءة"س العقند )ح(س "غنر المألون"س ء  الددءة الع كرية  أعقاب

 والدروج إلى الاقاعد الماكر.
وأضاف  الف يبة أن "الا رين المباجئ" لد)ح( جام  عد توليه ءيف  واحد في ه ه الرتاة الع كريةس 

يش االحاالق تميع نبوق طت  ت رين كه ا وهو نائد "سرية هن ة ا ركان العاءة"س عتما أن أهظمة ج
 عد أوق ءيف  في ه ه الرتاة. لك  الئيش ادعى أن "الةا ط اباار ت قنق طموحاته في المئاق 

سية الماضيةس وايتوا بدءاه   23ولبا  الف يبة إلى أن جميع ناد  ال ريةس في الد المدهي".
ء  تولى ءيف  تبر أو انثين س وبعةه   الع كرية  عد اهاهام والياه  في قياد  ال ريةس وبنيه 

اسامر في الددءة حاى حفوله  عتى رتاة لوامس ءال نائد الئبهة الئيوبية ال اليس هرت ي هتيبيس 
 ونائد  عاة العمتيات ال ابقس هنا ان ألون.

لك  ت رين )ح( وك لك إ عاد )ج( ع  قياد  تيظي  العمتيات الدايةس جام في أعقاب العمتية 
 البا تة في بان يوهفس ح   الف يبة.الع كرية 

 27/4/2019، فلسطين أون الين
 

 حماس تنعى د. عبد اللطيف عربيات .13
حركة "حماس" الدكاور عبد التطيف ستيمان عربيات "أبو ستيمان" ال ي وافاه الميية في بن   هع 

 ة عم ان.ء  بنوت هللاس أنثيام اهاظاره لدطاة الئمعة في ضاحية الر ندس في العايمة ا ردهي
وذكرت حركة حماس في بيان ي بي ءيان  الراحل عربياتس ال ي كان ناءةس وعتًما ء  أعالم 

ونال  حماس إن فت طن  تباقد الراحل عربياتس ولك  عزامها أهه ءةى  ال ياسةس والاربيةس والدعو .
 لقادءة. عد أن بت ، الرسالةس وأد ى ا ءاهةس وترل تنثاًرا تهادي بها ا جياق ال الية وا

 وندء  بالص العزام  هتهس وذويهس وعائتاهس وعشنرتهس وال ركة اإلسالءيةس والشع  ا ردهي.
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هاتك رئيف المكا  ال ياسي ل ركة "حماس" إسماعنل هيية أسر  الرئيف ا سبق لمئتف ء  جهاهس 
الق اتفاق وندم هيية ب اليواب ا ردهي الدكاور عبد التطيف عربياتس وندم له  الاعازي بوفاته.

 هاتبي الاعازي لتمران  العام لإلبوان الم تمن  في ا ردن عبد ال مند ال هناات.
م رئيف المكا  ال ياسي الاعازي لألسر  ا ردهية ءتًكا وحكوءة وءئتف اليوابس ولئماعة اإلبوان  وند 

 الم تمن س ولعموم الشع  ا ردهي بوفا  البقند.
 28/4/2019موقع حركة حماس، 

 
 "سييرت متكال": الجيش اإلسرائيلي يبحث عن ضابط لقيادة وحدة "وتيديع" .14

ذكرت ي يبة يديعوت أحروهوت العبريةس يوم ا حدس أن الئيش  :ترجمة باية  - رام هللا
اإلسرائنتي يا ل ع  ضا ط لديه الدبر  الع كرية الكافية لاولي قياد  وحد  سننرت ءاكاق  عد 

اهنوهف الاي نال فنها ضا ط في  هر هوفمبر/ تشري  نثاهي اساقالة نائدها عق  فشل عمتية ب
 الماضي.

وب    الف يبةس فإن رئيف أركان الئيش اإلسرائنتي أفيف كوبافي ي اوق إعاد  ضا ط احاياط 
برتاة عمند إلى الددءة اليظاءية ء  أجل قياد  الوحد س والاي تعد ء  أه  وحدات اليداة في الئيش. 

تولى سا قا عمتيات باية نادتها وحدات اليداةس وكان ند ت  اسادعائه أكار ءشنرً  إلى أن الةا ط 
وأضاف  أن الةا ط ل  يوافق عتى المهمة حاى الت ظةس  ء  ءر  إلعاد  تأهنل تتك الوحدات.

 وياونع أن يقبتها في ون  الحق.
 28/4/2019القدس، القدس، 

 
 رفض تأجيل جلسة استماع لنتنياهو في ملفات فساد .15

ضوق: رفض الم اشار القةائي لت كوءة اإلسرائنتيةس أفي اي ءيدلبتن س ء ام ا حدس طت  ا ها
فريق الدفاا ع  رئيف ال كوءةس بيياءن  هايياهوس تأجنل جت ة االساماا إليه في ءتبات الب اد 

ونال  وزار  القةامس في بيانس إن ءيدلبتن  طت  ء  فريق الدفااس في رسالة  يشااه  ةتوعه بها.
وسناقرر  عد  يولنو/ تموز المقبل. 10سميةس تي نق ءوعد الئت ة ءع ءكااهس   نل ال ياأبر ع  ر 

جت ة االساماا ورد ء اءي هايياهو عتى الالئ ةس إن كاه  الييا ة العاءة ساقدم الئ ة اتهام رسمية 
 ضد هايياهو أم ال.
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اد الا قنق ضد هايياهو وت تي  واسائا ة لطت  فريق الدفااس أجل ءيدلبتن س في ون  سابقس هشر ءو 
ءواد الا قنق لتمشااه به ؛ بشية ء  الاأنثنر عتى نرار الياببن  في االهادا ات البرلماهيةس الاي 

 أبريل/ هي ان الئاريس وفاز بها هايياهو. 9أجري  في 
 29/4/2019القدس العربي، لندن، 

 
 االحتالل يستعد لحرب "السايبر" القادمة .16

العبريةس يااح النوم ا حدس اليقاب ع  تدرياات تقوم بها وحد   13ب  القيا  الدكش القدس الم اتة:
ال ايبر  ئيش االحاالق اإلسرائنتيس اساعدادًا ل رب "ال ايبر" القادءةس عبر واالهاره  ووسائل 

وذكرت القيا  العبريةس أن وحد  ال ايبر  الئيشس تادرب اساعدادا إلحااط  الاوايل االجاماعي.
 هاكر وسايبر عتى أهدان ءدهية وع كرية إسرائنتية. هئمات

وب    القيا  العبريةس فإن ه ه الادرياات واالساعدادات تأتي في أعقاب الكشك ع  ابارا  الهاتك 
ووفقا لتقيا  العبريةس تشمل الادرياات عمتية اتداذ  الم موق لرئيف ا ركان ا سبق "بنيي غاهاف".

 وم ءةاد عتى أي هئمات سايبرس ضد أهدان ءديية أو أءيية إسرائنتية.القرارات ال ريعةس لترد بهئ
وأ ارت القيا  العبريةس إلى أن "ءيظوءة ال ايبر ال ت اعد فقط إلحااط الهئمات عتى ا هدان 

 ا ءيية والع كرية فقطس بل عتى أهدان ءديية في "إسرائنل" والدارجس ند تقوم بها عياير إيراهية".
 28/4/2019، فلسطين أون الين

 

 انشغال إسرائيلي بموقع غزة في صفقة القرن األمريكية .17
حزوهي الكاتاة اإلسرائنتية في ي يبة ءكور  نال  هوديا كريش: عدهان أبو عاءر - 21عربي

ريشونس إن "بطة الرئيف ا ءريكي ل ل الفراا البت طنيي اإلسرائنتي الم ما  يبقة القرنس ند 
وأضاف  في ءقاق ترجماه    ركة حماس ء  ال تطة في نطاا غز ". تشمل إيئاد ء ار ءا لإلطاحة

" أن "أحد ال نياريوهات الماونعة ء  الدطة أن يا  ء اعد  ال تطة البت طنيية  العود  21"عربي
ءئددا لقطاا غز  بدق حماس الاي ت يطر عتيهس وهو ءا تبن  ءؤبرا في ءقاق لتماعوا ا ءريكي 

ا ال ي اته  حماس  الا ب   معاها  البت طنينن  في غز س في حن  لتشر  ا وسط جي ون غرييبال
أن العرب دابل إسرائنل ي ظون  ظرون ءعيشية جند س وفت طنيني الةبة ال ربية حياته  أفةل 

وأوض   أن "جاريد كو ينر يهر تراء  وء اشاره أعت  أن يبقة القرن ند ال ت مل بن   ه بيا".
نييةس  ن ه ه ه دة ء  الماضي نثب  فشتهاس واالعاماد عتى بطط طياتها إعالها لتدولة البت ط

وبام   القوق  أن "الفبقة الم كور  تيطتق ء  العمل ء  أسبل إلى  نديمة ل  يؤدي لا قنق الاقدم".
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أعتىس وليف العكفس وت ايد عتى ت  ن  الوضع االنافادي لتبت طنينن س وحل المشاكل الكبنر  
 ل ال دود والقدس وأء  إسرائنل".العالقة بن  الئاهبن  ءا

 29/4/2019، "21موقع "عربي 

 

 تقديرات إسرائيلية: "صفقة القرن" ستراعي عدم إيداع نتنياهو السجن .18
ناق ءعت ق إسرائنتي  ارزس إن  إدار  الرئيف ا ءريكي دوهالد تراء س ساأب   االعااار : يالن اليعاءي

 اس  "يبقة القرن"س في تعا   فرص إيداا رئيف الوزرام أال ت ه  بطاه المرتقاة لت الم والمعروفة 
 اإلسرائنتي بيياءن  هايياهو في ال ئ س عتى بتيية نةايا الب اد الاي يواجهها.

وناق المعت ق عكيبا إلدارس في تقرير هشرته الي دة العبرية لمونع "الموهاور"س يوم ال ب س إن  "إدار  
ييي الماطرن الاي ساشارل في ال كوءة اإلسرائنتية الئديد س تراء  تعي تماءًا أن  نوى اليمن  الد

هي وحدها القادر  عتى ضمان عدم تقدي  هايياهو لتم اكمة وإيداعه ال ئ س ا ءر ال ي سندفع 
ولب  إلدار إلى أن   وا يط  إلى عدم تةمن  "يبقة القرن" أي بيد ياعارض ءع ءوانك ه ه القوى".

دييي الماطرن في حكوءة هايياهو الئديد س يمك  أن تدفع اإلدار  "ءراعا  ءوانك نوى اليمن  ال
ا ءريكية إلى عدم تةمن  بطة الا وية حاى بيدًا يمين البت طنينن  حكمًا ذاتيًا في الةبة ال ربية" 

 الم اتة.
وأ ار إلى أن  با الق سمورطناش الرجل الااهي في حزب "البن  النهودي"س المياظر أن ياول ى ءونعًا 

همًا في ال كوءة الئديد س ند أه ر هايياهو وح ره  أه ه "غنر ء اعد   ن ي مع ع  ءين البت طنينن  ء
 حكمًا ذاتيًا".

ويراه  هايياهو عتى إسهام ا حزاب والقوى اليمنيية الاي ساشارل في حكوءاه الئديد س في تمرير 
إلى أن  ء اشاري تراء س كما ولب  إلدار  ناهون يمي ه ال فاهةس ويةم  عدم تقديمه لتم اكمة.

هو ال اق ءع جميع الم ؤولن  ا ءريكنن  ال ي   اركوا في الماضي في الاوسط بن  إسرائنل 
 والبت طنينن س ي ريون عتى تتبية ءطال  إسرائنلس وال باظ عتى ءفال ها.

ةس و ارل وهقل إلدار ع  أهارون ءنتر ال ي عمل ء اشارًا إلدارات أءريكية؛ جمهورية وديمونراطي
في ء اعي الاويل لا وية لتفراا بن  إسرائنل والبت طنينن س نوله إن  الوسطام ا ءريكنن  عمتوا 
دائمًا كطان  دفاا ع  إسرائنل وبدءوا ءفال هاس وذلك عبر تي نق ء بق ءع ال كوءات 

 اإلسرائنتية.
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ت وية تةم  ءفالن ولب  إلى أن  ءنتر "هفن اإلدارات ا ءريكية  ال رص عتى تقدي  ءشاريع 
 الطرفن س إن كاه  جاد   في الاويل ل ل لتفراا".

 27/4/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 لليكود يسعى إلى ابتالع اليمينتقرير: ا .19
يعازم حزب التيكودس ال ي يازعمه رئيف ال كوءة اإلسرائنتيةس بيياءن  هايياهوس توسيع يبون ء  

الميا بن  الئدد ء  بن  هاببي أحزاب اليمن . وفي  بالق إدباق تالنس أو حاى عشرات تالنس
الون  ال ي يا دا فيه هايياهو ع  توحند حزبي "كوالهو"س برئاسة وزير المالية ءو يه كاحتونس 
و"ي رائنل بنانيو"س برئاسة أفي دور لنبرءانس فإن حزب التيكود ي عى أيةا إلى ج ب ءؤيدي حزبي 

ين  وأينتن   اكندس وبائبي ا ءل ء  حزب "زيهوت"س برئاسة "اليمن  الئديد"س برئاسة هباالي بن
 ءو يه فاي تن . وه ان ال زبان ل  يائاوزا ه اة ال    وبقيا بارج الكيي  .

في ه ا ال يا س هقت  ي يبة "ءعاريف"س في ههاية ا سبوا الماضيس ع  قيادي في التيكود نوله إن 
د وبقوا ء  دون بن  سياسي. والنوم أيا وا بال قياد  هاباا ءي وا أيواته  لتيمن  الئدي 138,598"

وال حزب. وه  ال يريدون االهةمام إلى ات اد أحزاب اليمن   قياد  )با ت نل( سموترياشس وأفكاره  
 أنرب إلى التيكود. ول لك فإهه ء  الطبيعي ضمه  إلى يبون التيكود".   

عد لبدم عمتية اها ا ات لت زبس ت امر نثالنثة وسيعت  التيكودس في البار  القرياة المقبتةس ع  ءو 
أ هرس ت اهدن  ا ساس هاببي "اليمن  الئديد. وتشنر الاونعات حالياس إلى أن  اكند سايا   
لتيكودس وأن ء   أن ذلك أن يشئع تبري  ء  ءؤيدي "اليمن  الئديد" عتى االها اب لتيكود. وناق 

لتيكود  عد اهاهام عمتية االها اب ءاا ر  واهاداب  القيادي في التيكود أن "اليية هي عقد ءؤتمر
 ءؤس ات جديد ".

إلى جاه  ذلكس ياونع ناد  التيكود أن الكانري  ء  هاببي حزب "زيهوت"س ال ي  يويبون  أهه  
"بائبو ا ءل ء  فشل فاي تن "  الدبوق إلى الكيي  س سنرغبون  االها اب لتيكود. وفي سيا  

وكاحتونس في إطار المباوضات االئاالفية لاشكنل ال كوءة المقبتةس فإن حمتة التقامات بن  هايياهو 
االها ا ات ساشمل تالن المؤيدي  ل زب "كوالهو". وكان كاحتون ند عب رس عشية االهادا اتس ع  
ءوافقاه عتى توحند التيكود و"كوالهو" في حاق فازت نائمة "كاحوق الفان"س برئاسة بنيي غاهافس  عدد 

أكار في الكيي   واحاماق تكتيف الرئيف اإلسرائنتيس رؤوفن  ريبتن س ل اهاف باشكنل  ءقاعد
 ال كوءة.
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لك  التيكود و"كاحوق الفان" حفال عتى عدد ءقاعد ءا او في االهادا اتس وكتك ريبتن  هايياهو 
الهو"س فإن ء  باشكنل ال كوءة. واالعاقاد ال ائد في التيكودس حالياس أهه في حاق ات اد التيكود و"كو 

 أن ذلك أن يبان الطريق أءام ات اد التيكود و"ي رائنل بنانيو"س وذلك "في الطريق إلهشام ليكود واحد 
 كبنر".  

وانارح هايياهو بالق لقائه ءع كاحتونس يوم الدميف الماضيس توحند حزبنهماس وفي المقابل ي فل 
لمياهية والياها. وذكرت ي يبة "هآرتف" كاحتون عتى حقناة الماليةس الاي توالها في ال كوءة ا

النومس ا حدس أن كاحتون ل  يرفض البكر س وإهما ا ارط تدفيص أءاك   عةام حزبه في 
 ءؤس ات التيكود. وال تزاق المباوضات به ا الدفوص ءاوايتة في ه ه ا نثيام.

 

 األحزاب الحريدية وقانون التجنيد
اهاهام عند البفن النهوديس وتدبل ءرحل ح   توزيعة تبدأ المباوضات االئاالفية اآلنس  عد 

ال قائ  الوزارية عتى أحزاب اليمن . ويعقد التيكودس النومس لقامات تباوضية ءع كاتة "يهدوت هاورا " 
وحزب  اس ال ريدين . وياونع أن يطال   اس  ال فوق عتى حقائ  الدابتية واسايعاب الهئر  

ق  والئتنل الوزارية. وتبند أهاام أن كاتة "يهدوت هاورا " ساطال  النهودية والددءات الدييية والي
   قائ  الف ة والبيام واإلسكان والعمل والرفاه ولئية المالية البرلماهية.

ك لك سيطال  ال زبان ال ريديان  منزاهيات لمؤس اتهما الديييةس إضافة ل   ناهون أساس: تعتي  
يي   ال ا قةس لك  هايياهو ليف ءعييا بدفعه ندءاس ح   الاورا س ال ي جرى طرحه في دور  الك

"هآرتف". وب    ءشروا القاهون ه اس فإن قيمة دراسة الاورا  تكون قيمة أعتى ء  قيمة الم اوا س 
وأهه ب لك سيكون  اإلءكان ءيع الم كمة العتيا ء  رفض أهظمة تئيند حريدين  لتئيش في 

ياسية اإلسرائنتية حوق تئيند ال ريدين س ال ي ترفةه ا حزاب الم اقبل. ويدور يراا في ال تاة ال 
ال ريديةس فيما أءهت  الم كمة العتيا ت وية ه ه الم ألة بالق الشهور المقبتة. وبن  ءطال  
ا حزاب ال ريدية في المباوضات االئاالفيةس الاعهد     ناهون يقةي بامكن  الكيي   ء  االلابان 

ءيعها ء  إل ام نواهن  سياها الكيي  س وباية ءيعها ء  إل ام ناهون عتى الم كمة العتياس و 
 الائيند.

ويظهر ناهون الائيند كعقاة رئي ية في المباوضات االئاالفيةس إلى جاه  توزيع ال قائ  الوزاريةس 
وعتى ءا يبدو أن حل ه ه الم ألة ليف نرياا. ويطال  حزب "ي رائنل بنانيو"  عدم تعديل ناهون 

ند. وب    "هآرتف"س فإن التيكود يا ل ع  عةو كيي   ء  "كاحوق الفان" ييشق ع  ه ه الائي
عةو كيي  س  61الكاتة ويية  إلى التيكودس   نل يفان  إءكان هايياهو تشكنل حكوءةس باأيند 
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ء  "ي رائنل بنانيو". وأضاف  الف يبة أن التيكود ريد أعةام كيي   ء امتن  ء  "كاحوق 
 أن احاماق حدوا بطو  كه ه ض نل.الفان"س إال 

 

 الخوف من مصير بينيت
رغ  إعالن سموترياش أن ات اد أحزاب اليمن  الماطرنس ال ي يمال الم اوطين   ا ساسس ل  
تاراجع ع  ءطتبها  ال فوق عتى حقنباي القةام والاربية والاعتي س إال أن تقاريرس ُهشرت النومس 

تعنن  سموترياش وزيرا لتقةام. وكان هايياهو أعت س ا سبوا  أفادت  أن هايياهو يرفض حاى اآلن
 الماضيس أهه سيعن  الوزير ياريف ليبن  وزيرا لتقةام.

في المقابلس ذكرت وسائل إعالم أن هايياهو نرر تعنن  رئيف كاتة أحزاب اليمن س رافي بنرتفس وزيرا 
سكان "الموسعة"س   نل تشمل دائر  لتاربية والاعتي س وسي اوق إنياا سموترياش باولي حقناة اإل

االسايطان أيةاس ءا يعيي أن تعننيا كه ا سنؤدي إلى توسيع الم اوطيات وتكايف البيام االسايطاهي 
في الةبة ال ربية والعمل ء  أجل  رعية البؤر االسايطاهية العشوائية. ويبدو أن وضع هايياهو في 

 باوضات ءع لنبرءان.   المباوضات االئاالفية جندس ربما  اساايام الم
ونال  ي يبة "ءاكور ريشون" في ءونعها اإللكاروهيس النومس إن توجه سموترياش في إدار  
المباوضات االئاالفية تكرر إساراتيئية كاتة "البن  النهودي"س برئاسة بنين  في حنيهس في أعقاب 

الاعتي س التان  توالهما بنين  س أي عدم الاراجع ع  حقنباي القةام والاربية و 2015اهادا ات العام 
و اكند. لك  الف يبة أ ارت إلى وجود توجه تبر في كاتة ات اد أحزاب اليمن  يدعو إلى ال  ر 
ء  ءمارسة ض وط  ديد  عتى هايياهوس كي ال ت فل الكاتةس في ههاية المطانس عتى حقائ  

 وزارية أنل أهميةس أو ربما بارج االئاالن.
ادر في ه ه الكاتة نولها إهه "ييا ي أن ها كر أن هايياهو ليف القاا عادياس وهقت  الف يبة ع  ءف

وليف لديه ءشاعر. وإذا كان ند حاوق تبكيك كاحوق الفانس فااإلءكان أن هادنل فقط ءا ال ي 
 س ورأييا جميعا كيف اهاهى بنين ".  2 إءكاهه أن يبعته بيا. وبالي اة ليايياهوس سموترياش هو بنين  

هنر أورباخس سكرتنر عام حزب "البن  النهودي"س ال ي يرأسه سموترياشس "إهيا ه نر سوية ءع وناق 
)حزب( االت اد القوءي )برئاسة رافي بنرتف( وهريد المةي ءع المطال  ا ساسية حوق حقنباي 
الاربية والاعتي  والقةامس لك  نثمة أهمية أن هعرن ءا هي بطوط تراجعياس وهي أال تبت  حقناة 

لاربية والاعتي  ءيا. وال ابام رافي بنرتف كوزير تربية وتعتي  هو أفةل  يم يمك  أن ي دا ا
 لشع  إسرائنل".

 28/4/2019، 48عرب 
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 219هيئة األسرى: استشهاد المعتقل عمر يونس يرفع عدد شهداء الحركة األسيرة إلى  .20
النوم ال ب س المعاقل عمر هع  هن ة  ؤون ا سرى والم رري س وهادي ا سنرس ء ام : رام هللا

عاءا( ء  بتد  سينريا نةام نتقنتيةس ال ي ارتقى في ء اشبى "بتي ون"  20عوهي عبد الكري  يوهف )
 اإلسرائنتيس ءاأنثرا  إيا ة بطنر  تعرض لها ا سبوا الماضي.

وكان يوهف ند أين  نبل حوالي أسبوا برياص جيش االحاالق  القرب ء  حاجز زعار  جيوب 
 س بزع  ء اولاه تيبن  عمتية طع س وهقل لم اشبى "بتي ون"س بوضع ي ي حرج.هابتف

ونال  الهن ة إن ء كمة سال  الع كرية كاه  ند ءددت توقيف المعاقل يوهف يوم الدميف الماضي 
 أيام ب ريعة اساكماق الا قنق. 7لمد  

 هندا  219 وطيية ا سنر  لدونال  الهن ة إهه  اساشهاد المعاقل يوهفس يرتبع عدد  هدام ال ركة ال
وحمت  الهن ة ستطات االحاالق الم ؤولية الكاءتة ع  ه ه الئرائ  العيفرية  .1967ارتقوا ءي  العام 

  ق  عبياس كاإلعداءات واإلهماق الطبي لألسرى المرضىس وغنرها ء  االهاهاكاتس داقية إلى فان 
 فرض القاهون الدولي عتى كيان االحاالق. ت قيقات  قةايا المدالبات القاهوهية   ق ا سرىس و 

ء  جهاهس ناق هادي ا سنر إن ستطات االحاالق أ ق  عتى اعاقاق الشهند يوهف وعقدت له 
 ء اكمة وءددت اعاقالهس ول  ت من لعائتاه بزيارتهس رغ  بطور  وضعه الف ي.

 27/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اقتحموا األقصى بـ"الفصح العبري" مستوطناً  2,230: وادي حلوةمركز معلومات  .21
ء اوطيا ساحات الم ئد ا نفى بالق أيام "البفن العبري"س ال ي اهاهى يوم الئمعة  2,230انا   

الماضيس حنل بدأت انا اءات ءئموعات الم اوطين  ل احات ال رم   راسة ءشدد  لشرطة 
وب    ءركز ءعتوءات وادي حتو س فإن يوم  ر الدميف.االحاالق يااح يوم ا حد واهاه  عف

 ء اوطيا. 724الدميف  هد أوسع االنا اءاتس حنل انا   الم ئد 
وذكر المركز في تقريرهس أهه كان ء  بن  المقا من  بالق " البفن العبري" وزير الزراعة أوري 

 كل".أرئنلس وعددا ء  ال اباءات وأعةام ءئتف إدار  ءا ي مى "ات اد الهي
كما تقدم االنا اءات نائد  رطة االحاالق وكاار الةااط اإلسرائنتنن  ال ي  انا موا ا نفى يوم 

 ا ربعام الماضيس تزاءيا ءع انا اءات الم اوطين .
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وأفاد المركز أن العشرات ء  الم اوطين  أدوا يتواته  "تتمودية" دابل ساحات الم ئد ا نفىس 
 وقاة الفدر .باية في ءيطقة  اب الرحمة 

في المقابلس فرض   رطة االحاالق تقنندات وإجرامات ءشدد  عتى دبوق البت طنينن  ل احات 
 6أيام إلى  4ءقدسنن  ع  ا نفى لبارات ءاباوتة بن   5ال رمس وأ عدت بالق النوءن  الماضن  

 أ هرس ء  بنيه  سند  وءدير الما ك في الم ئد ا نفى.
 28/4/2019، 48عرب 

 
 1967ألف حالة اعتقال في صفوف األطفال الفلسطينيين منذ  50: نةفروا .22

ناق رئيف وحد  الدراسات والاونثنق في هن ة  ؤون ا سرى والم رري  عبد الياير : بروك ل 
فرواهةس إن أكار ء  بم ن  ألك حالة اعاقاق سئت  في يبون ا طباق البت طنينن  القايري  

وأضان فرواهة  .2000حالة ءي  اهدالا اهاباضة ا نفى عام  16,655س ء  بنيها 1967ءي  العام 
في ورنة عمل  عيوان: "اعاقاق ا طباق.. حقائق وإحفائيات وتأنثنراتها عتى وانع وء اقبل الطبولة 
البت طنييةس ندءها بالق المؤتمر الداءف لتا الك ا وروبي ليفر  ا سرى في بروك لس أن 

  في إطار سياسة ءميهئة ت اهدن تشويه وتدءنر وانع وء اقبل االعاقاالت في يبون ا طباق تا
 700ه و  2010-2000ولب  إلى أن ءعدق االعاقاالت ال يوية بت، ء  عام  الطبولة البت طنيية.

حالة سيوياس فيما ارتبع  شكل الف   عد ذلك ليفل ءعدق االعاقاالت ال يوية بالق ا عوام 
 .حالة سيويا 1,250 إلى( 2011-2018)

 27/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المعتقلون الفلسطينيون في العراق... حكاية ال يريد أحد سردها .23
في  ل   رون يعاة وء  دون االلابات إلنه س ال يزاق العشرات ء  : د ء مد عتي-  داد 

  أكاَر ء  هفبه  القواُت ا ءريكية البت طنينن  يقاعون دابل ال ئون العراقيةس وال ي  كاه  اعاقت
س وستماه  بدورها إلى الئاه  العراني نبنل اه  ابها اليهائي ء  2003عق  احااللها البالد عام 

 س عتمًا أن  ء  بنيه  ء  كاهوا ءراهقن  عيد اعاقاله  ء  نبل ا ءريكنن .2011  داد عام 
يامه  يقاعون في  رون إه اهية سن ة دابل ويقوق ذوو المعاقتن  البت طنينن  في العرا  إن  أب

ال ئون في   داد واليايرية وال تيماهيةس وال تاوفر له  أدهى  روط العدالة في ءراجعة نةاياه  أو 
اسا يان ا حكام الفادر    قه س بفويًا أه ه ل  يا  َّ لمعظمه  توكنل ء اءن س ول  تاوف ر  روط 

لم ققون ا ءريكنون ند تعاءتوا ءعه   شكل غنر إه اهي في الم اكمة العادلة له س في ون  كان ا
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ءعاقل "أبو غري " الشهنرس واهُازع  ءيه  اعارافات ت   الاع ي . وياه  ا هالي المبوضية ال اءية 
لألء  الما د  لشؤون الالج ن  في   دادس  عدم الاعاون ءعه   دفوص ءتبات أبيائه  المعاقتن س 

لم اءن  في المبوضيةس إن ل  تك  نادر  عتى ءاا عة ءتك الالج ن  ءا ائتن  ع  عمل لئية ا
البت طنينن  المعاقتن س لك  المبوضية تيبي ه ه االتهاءات وتدافع ع  هب ها  القوق إن ء املة 

 ال كوءة العراقية ع  أ داص تم   ء اكماه  وفقًا لتقةام لي   ء  يالحناها.
في   دادس فإن  ناهون العبو العراني ا بنر ال ي أنر ه وب    ءفادر حقوقية وء ؤولن  عراننن  

البرلمانس ل  يشمل المواطين  البت طنينن  ال ي  ت  اعاقاله  عتى يد الئيش ا ءريكي أو القوات 
العراقيةس واهازع  ءيه  اعارافات ت   الاع ي س عتى الرغ  ء  أه ه  مل ءواطين  إيراهنن  كاهوا 

 لمددرات أو ال رنة.اعاقتوا باه  االتئار  ا
وناق ء ؤوق عراني في وزار  العدقس في حديل ءع "العربي الئديد"س إن  "ناهون العبو العام ال يشمل 
المعاقتن  البت طنينن  رغ  أن   رون اعاقاله س سوام عتى يد ا ءريكنن  أو عتى يد القوات العراقيةس 

ب هاس وييطبق عتيه القاهون". ولب  إلى ال تداتك ع   رون أي ءعاقل تبر ت   سئيه في البار  ه
عاءًاس  14أن  "هيال عشرات المعاقتن  البت طنينن  ال ي  ءةى عتى اعاقاق  عةه  أكار ء  

وكاه  تم   ء اكماه  والا قنق ءعه   ظرون سن ة وت   الاع ي س وكان ا ءريكنون غنر عادلن  
اءل ءع طتاات إعاد  الم اكماتس كون ذلك ء  في الاعاءل ءعه ". وأكد أن  "الوزار  ال يمكيها الاع

 ابافاص ءئتف القةام ا عتى".
 27/4/2019، لندن، العربي الجديد

 
 الصراصير تغزو أقسام األسرى في سجن النقب: هيئة شؤون األسرى  .24

رام هللا: أفادت هن ة  ؤون ا سرى والم رري س أءفس  أن أعدادًا كبنر  ء  الفراينر ت زو ءي  
وأ ارت إلى أن ا سرى ا اكوا لم اءي الهن ة  م أن ام ا سرى في سئ  "اليق " الف راوي.نثالنثة أيا

ء  ا عداد الةدمة والماالحقة لتفراينر الاي تدبل أن ام الديامس وسط عدم اهامام اإلدار  وال 
تية ءااالتها  الافدي لها والادتص ءيهاس حنل ال ي اطيع ا سرى اليوم أو القيام  أءوره  ال يا

وناق ا سرى: إهه  يوايتون االسايقاظ ءي  يوءن  لقاتها والادتص ءيهاس الفان  إلى أن    ببها.
ال شرات والقوارض وا فاعي ءشكتة حقيقية لألسرى في سئون االحاالقس باية في سئ  "اليق " 

 الف راوي والديام الدارجيةس ءا ي ب  حالة ء  اإلربال والادون لدى ا سرى.
 1,200هن ة إلى أهها لي   ال ادنثة ا ولى الاي يعاهي ءيها أسرى "اليق " والاال، عدده  ولبا  ال

س  في "كاهان " ال ئ س  120أسنرس فبي ون  سابق عار ا سرى عتى أفعى بطنر  وساءة طولها 
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وءرات عديد  اهاشرت الزواحك والعقارب والعياك  ال اءة والب ران والئراد والفراينر وغنرها ء  
 فات تئعل حيا  ا سرى في بطر.ت

 29/4/2019، األيام، رام هللا
 

 "القدس أوالً "آالف المتطوعات الفلسطينيات من الداخل يشاركن في مهرجان العمل العاشر  .25

الياير : لبى اآلالن ء  أبيام الدابل البت طنيي باية ء  الي ام هدام ال ركة اإلسالءية لددءة 
لشهر رءةان الماارل ء  بالق ءع كر "القدس أواًل" لت ية العا ر   القدس والم ئد ا نفى تئهنزاً 

عتى الاوالي وبالاعاون ءع دائر  ا ونان اإلسالءية. اءااز المع كر ه ا العام  اإلقااق الواسع ء  
 فت طنيني الدابل ء  الماتل واليق  والئتنل والمدن ال احتية وء  أهالي القدس.

قدسي الشريف حةورًا وحشدًا جماهنريًا غنر ء بو  حنل سنرت و هدت ءديية القدس وال رم ال
حافتة ء متة  الماطوعن  ء  الرجاق والي ام وا طباقس إضافة إلى  100فروا ال ركة اإلسالءية 

 ء ات المشاركن  ال ي  ويتوا  مركااته  الداية.
دير  ءشروا نوافل وردا عتى سؤاق "القدس ال ربي" أ ارت ءدلن  قي ى ء ؤولة ال شد لتمع كر وء

بتد   50ءاطوا ء   6,000ال ةور ه ا العام فا  كل الاونعات إذ زاد ع  الد  أن إلىا نفىس 
فت طنيية. و مت  أعماق المع كر عد  ءشروعات وور ات ء  أعماق يياهة وهظافة وترتن  في 

وباني المرافق قاة الفدر  والم ئد القبتي وا نفى القدي  والمفتى المرواهي وتدطيط ال احات 
الساقااق المفتن  في الشهر البةنلس  اإلضافة إلى  انة ء  البعاليات الارفنهية الاقافية الاربوية 
لألطباق ء  كافة ا جياق. كما  مل المع كر ترءي   عض المدارس والروضات والعديد ء  البنوت 

 ههار.الم اوطين  لنل  ياعرض لمةايقاتفي البتد  القديمة وحي ستوان ال ي 
ونال  إن ء  أه  ءشروعات المع كر ه ا العام العمل في ءقبرتي النوسيية وباب الرحمة التان  ت  

 تيظيبهما ويياهة ءدابتهما باية نبور الف ا ة الكرام.
كما أوضن الشيخ يبوت فري  د رئيف جمعية ا نفى وهائ  رئيف ال ركة اإلسالءية لد"القدس 

لوفام لمديية القدس والم ئد ا نفى الماارلس ويأتي ه ا المع كر العربي" أن ه ا يوم ء  أيام ا
تعبنرًا عتى أهيا ه   في الدابل البت طنيي وأهتيا في القدس يد واحد  أءام ء اوالت الاهويد والاهئنر 

 ".ا ءاهة هتيا المقدسنن . وتا ع "هك ا ه بظ القدس والم ئد ا نفى الماارل وهك ا هفون ه ه 
 28/4/2019، لندن، بيالقدس العر 
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 مصادرة مئات الدونمات لشق شارع استيطاني شمال الخليل .26
يادرت ستطات االحاالق اإلسرائنتي ء ات الدوهمات  متكية باية لتبت طنينن س وذلك   رض  ق 

وأيدر جيش االحاالق أءرا ع كريا ي مل   ارا اسايطاهي  ماق الدتنل  الةبة ال ربية الم اتة.
دوه س بهدن  ق " ارا الابافي  401د(  شأن اسامالل وحق الافرن فيما ء احاه /ه19/1الرن  )

وسبق أن أيدر جيش االحاالق إعالها ع  إيداا ءدطط لمشروا الايظي  الابفنتي  العروب".
 " في ءقطع الابافي العروب بن  أءر.60لتطريق الرئي ي رن  "

ءر الع كري يقةي  اسامالل الم ات ء  وناق عةو ءركز دراسات ا راضيس جماق العمتةس إن ا 
الدوهمات الزراقية والاي تقع ضم  ءياطق بتدتي بن  أءر وحت وقس ضم  ءياطق ا حواض 

وذكر  عض ا راضي الماةرر  ء  ه ه المشروا كمياطق "فريديفس بن  زعاةس  (.2,4,8,10,11)
رأس القاضيس وبربة  جبل أبو سود س جبل القرنس واد الشيخس واد العروبس بربة بن  برنس

وأوضن أن ه ا الشارا االلابافي الئديد سيكون له . الدرجيس ءونع دهر البوس وءونع وردان"
اهعكاسات سن ة وبطنر  عتى ال كان في الميطقةس وسيدار  أراضنه  وبعض ءيازله  وءزارعه س ءا 

 سي ادعي هدم  عض الميازق الاي ساعارض ءرور الشارا.
 28/4/2019، 48عرب 

 

 "معلومات سرية"تحذير من هجوم إسرائيلي بسبب تجاهل لبنان ": الشرق األوسط" .27

جام في المعتوءات الدبتوءاسية الوارد  إلى بنروت أن الرئيف البره ي هفن : بتنل فتي ان - بنروت
هظنره ا ءريكي دوهالد ترء   مراعا  "الدفويية التبياهية" في ءتك العقوبات عتى إيرانس ء  رًا ء  

اائ  عك ية تدفع  قوى سياسية لبياهية ءياوئة ل زب هللا إلى دعمه والونون إلى جاهاه". و دد عتى "ه
 "فراد  المئامع التبياهي وتيوعه وضرور  ءقاربة ءشاكته   كمة ودراية".

وأ ار المفدر الدبتوءاسي إلى "أهمية وضع اساراتيئية دفاقية وتيبن ها إلههام أي وجود ء تن 
وإحالق القوى الشرقية ء ته"س ءشنرًا إلى " عض التوم تئاه لبيان في تأبنر إهشام ه ه يةعك الدولة 

االساراتيئية الدفاقية". وتكا  ع  "ءعتوءات سرية أبت، بها لبيان ول  ياعاءل ءعها  ئدية إلى اآلنس 
 وند تا را بها إسرائنل لش  هئوم عتى لبيان ليف بوسعه أن يا مته في ه ا الون   ال ات".

ولب  إلى أن اتفاالت جرت بن  فره ا وأءريكا تياول  ه ه المعتوءات وءداطرهاس وهي الاي كان 
 ند ح  ر ءيها وزير الدارجية ا ءريكي ءايك بوءبنو أنثيام زيارته ا بنر  إلى لبيان.

 29/4/2019، لندن، الشرق األوسط
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 الكل" في مخيم عين الحلوة أبوبهية الحريري: لتسليم قاتل " .28
جريمة اغاياق  أعقابءاا عاها لاطورات الوضع في ءدي  عن  ال تو  في  إطارفي : ف  هعي رأ

الكل  قن  رئي ة كاتة "الم اقبل" اليائ  بهية ال ريري عتى توايل ءع قياد   أبوالبت طنيي ء مد 
قوى في المدي  ء  اجل هزا فانل الاوتر ودع  الئهود المشاركة لت اإلسالءيةحركة فان وءع القوى 
 القاتل.ت تي   إلىلتويوق  واإلسالءيةالبت طنيية الوطيية 

 إلى االهزال وأبدت "نثقاها   كمة القياد  البا اوية وحريها عتى ت تن  ءفت ة المدي  وأهته  عدم 
تفادم ء تن ال يددم الشع  وال القةية البت طنيية"س داقية "كل القوى ال ريفة عتى المدي   أي

وضع فيه  ن تعمل عتى ب ق انفى ءا يمكيها ء  جهود لا تي  ناتل الشهند وسالءاه واسااااب ال
 المزيد ء  المعاها ". وأهتهء مد ابو الكل  ما يئي  المدي  المزيد ء  اليزن 

 28/4/2019، المستقبل، بيروت
 

 "باومل" "رفات"لسورية مقابل  سجينينتطلق سراح  "إسرائيل" .29

ح أسنري  ل وريةس وذلك  عد أن اساعادت رفات الئيدي أطتق  إسرائنل يااح يوم ا حدس سرا
اإلسرائنتي زبريا  اوءلس حنل ت  هقتهما إلى  عاة الفتن  ا حمر عبر ءعبر القييطر  في الئوالن 

وأكد جيش االحاالق اإلسرائنتي في بياهه لوسائل اإلعالمس أهه ت  يااح النومس هقل  ال وري الم ال.
 ر عبر ءعبر القييطر  في هةاة الئوالن.الفتن  ا حم ا سنري  إلى

ونال  وسائل إعالم إسرائنتية إن ا سنري  المبرج عيهماس هما زيدان طويل وبميف أحمدس وأوض   
س ء  سكان نرية بةر في الئزم الم رر ء  الئوالنس 1962أن زيدان طويل ء  الموالند العام 

"س وكان ء  الماونع أن ُيبرج عيه في تموز/ "  ب  تهرياه المددرات 2008واعاقل في تموز/ يولنو 
 يولنو المقبل.

س ء  ءدي  النرءول لالج ن  البت طنينن  في دءشق وها ط 1984بنيما بميف أحمد ء  ءوالند العام 
س "لم اولاه الا تل إلى ءع كر لتئيش 2005في يبون حركة فانس واعاقل أحمد في هي ان/ أبريل 

 .2023لئيود"س وحوك   ال ئ  حاى العام اإلسرائنتي وتيبن  عمتية ضد ا
وستم  روسيا في ءطتع هي ان/أبريل الئاري وعشية اهادا ات الكيي   رفات الئيدي اإلسرائنتي 

عاءا عيدءا  21كان  اوءل يبت، ء  العمر  أبن س حنلزباري  اوءل وءاعتقاته الشدفية إلى تل 
 ه  جيدين  تبري  في ءعركة ال تطان يعقوب. ارل في ال زو اإلسرائنتي لتبيان وأعت  فقده إلى جا
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وفي المقابلس ناق الماعوا الروسي الداص إلى سوريةس ألك يدر الفرهانيفس إن اساعاد  إسرائنل 
لرفات  اوءل ل  تك  عمتية ء  جاه  واحدس وإهما ء  المبارض أن تقوم إسرائنل  المقابل  إطال  

 سراح أسرى سورين  ء  سئوهها.
يف ال كوءة اإلسرائنتيةس بيياءن  هايياهوس الا ار عتى "الفبقة"س ونفر عمتي ة اتداذ وأنثار نرار رئ

القرار عتيه وعتى الم اشار القةائي لت كوءة اإلسرائنتيةس أفي اي ءيدلبتن س وعتى وزير  القةامس 
هماس تينت   اكندس والرئيفس رؤوفن  ريبتن س ال ي ون ع عتى نرار ءين ا سنري  العبو لإلفراج عي

 جدال في وسائل اإلعالم اإلسرائنتية.
 28/4/2019، 48عرب 

 
 انتحار فلسطيني متهم بالتجسس لصالح اإلمارات في سجنه في تركيا .30

ناق فائد ءفطبى ال بنر البت طنيي في أهقر  في تفرين باص لد "القدس العربي" إن "الئاه   أهقره:
 الائ ف لفالن اإلءاراتس وجد ءيا را في ءكان  الاركي أبت يا النوم أن المونون ذكي ءاارل الماه 

وهبى  وبن  أن "ال بار  تاا ع ال ادنثة وتياظر تقرير الط  لشرعي". توقيبه في أحد ال ئون الاركية".
 أهاام ع  اها ار المونون الااهي.

وأونب  ال تطات الاركية في إسطيبوق ءواطين  لال اااه بائ  هما ل  اب اساداارات اإلءارات 
ي ت قق في احاماق عالناهما  قال الف افي ال عودي جماق با قئيس عتى ءا أفادت وكالة وه

ونال  الييا ة في الئ ة اتهام ضدهماس كشك ع  تباينتها  اكة  أهاام ا هاضوق الرسمية الئمعة.
"تي تر تي" الاركيةس إههما كاها عتى اتفاق ءاا ر ودائ  ءع القيادي المبفوق ء  حركة فانس 

عاءا( وزكي  40وأفاد تقرير "تي تر تي"  إن الماهمن  هما ساءر سمين  عاان ) دحالن. ء مد
عاءا(س وي مالن جوازي سبر فت طنين ن س ووجه  الييا ة إلنهما تهمة ال فوق  55يوسك ح   )

 عتى ءعتوءات سرية باية  الدولة   رض الائ ف ال ياسي والع كري.
 28/4/2019، لندن، القدس العربي

 
 خابرات اإلسرائيلية تضع العراق تحت الرادارالم .31

ناق ببنر أءيي إسرائنتيس إن "الاقديرات اإلسرائنتية ت ه   اتئاه توفر : عدهان أبو عاءر - 21عربي
نرار إيراهي  إناءة ء ار بري ء  أراضنهاس ويوال إلى العرا  وءرورا   ورية واهاهام في لبيان 

يران المياطق الاي يوجد فنها سكان  يعةس وتشهد فراغا و واطئ الا ر الماوسطس وند اسا ت  إ
 سياسيا ء  أجل وضع ءوطئ ندم لهاس وت ويتها ءياطق ت   سيطرتها الكاءتة".
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"س أن "أوق ء  ح ر ء  ت قنق 21وأضان يوسي ءنتمان في ءقاله  ف يبة ءعاريفس ترجماه "عربي
ع  هشوم ءا أسماه  2004ال ي ت دا في  ه ا الاطتع اإليراهي هو المتك ا ردهي عبد هللا الااهيس

"الهالق الشيعي"س ءع أن حئر الزاوية با قنق ه ه ا طماا اإليراهية هو العرا س فاتاا سكاهه  يعةس 
وأ ار إلى أن "المعتوءات اإلسرائنتية تريد هشاط  وفيه ءدن تاريدية ودييية كاليئك وكربالم".
س  ستيماهي نائد ال رس الاوري اإليراهيس وند حارب  المتيشيات الشيعية الاي أناءها الئيراق نا

القوات ا ءريكية في العرا س وفي ون  الحق باض  ءواجهات داءية ضد تيظي  الدولةس وه ه 
المئموعات الم ت ة المقدر أعدادها  عشرات اآلالن ء  الئيود والقاد س لديها رجاق دي  وسياسنون 

 ن دعما ال ء دودا ء  إيران".داعمون لها  قو  دابل العرا س وياتقو 
وأكد أن "ءا يانر المداون ا ءريكية هو زياد  تأنثنر تتك المتيشيات الشيعية في بالد الرافدي س وهو 
ال ب  ا ساسي ال ي دفع الرئيف ا ءريكي دوهالد تراء  إل قام نوات بالده دابل العرا  بيام عتى 

ء  سوريةس لك  القتق ا ءريكي هو أن يفل الاأنثنر طت  ال كوءة العراقيةس  عكف نراره  االه  اب 
 واليبوذ اإليراهيان في العرا  ءرحتة طت  البرلمان العراني ء  القوات ا ءريكية الدروج ء  البالد".

س زلزاقس ذو البقارس 110وكشك أن "الفواريخ اإليراهية المياشر  في العرا  ء  طرازات: فاتن 
كنتوءارس ولم  ه ي فقطس فإن الم افة ء  غرب العرا  إلى إسرائنل  700-200وءدياتها تاراوح بن  

ياروخ سكاد  اتئاه تل أبن  وغوش دان  39أطتق الئيش العراني  1991ك  فقطس وفي  400هي 
واسادرل نائال إن "إيران لي     اجة لميفات إطال  يواريخ ء  العرا  كي  وحيبا وديموها".

ك  ء  طراز  2000و 1300يخ  الي اية  عند  المدى تفل ت اهدن إسرائنلس  ن لديها يوار 
  هابس نادر  عتى ضرب أي هقطة في إسرائنل".

وبا   القوق  أن "الاقدير اإلسرائنتي الماوفر يا دا أن هشر إيران لفواريدها في العرا  له ءهمة 
ية دابل إيرانس ءزدوجة: ت ةنرها لترد البوري عتى أي ضربة أءريكية إسرائنتية لقواعدها الفاروب

والمهمة الااهية تقفنر ءدى إطال  يواريدها ء  ا راضي العراقيةس وتقتنل بطر إسقاطها ء  
 المةادات الئوية اإلسرائنتية".

 29/4/2019، "21موقع "عربي 
 

 تستهدف العملية التعليمية على مدار عقود "إسرائيل"الجامعة العربية:  .32
رئيف نطاا فت طن  وا راضي العربية الم اتة  الئاءعة العربية  أكد ا ءن  العام الم اعدس: القاهر 

ال بنر سعند أبو عتيس أهمية دع  العمتية الاعتيمية  بيام الشع  البت طنيي والعمل عتى فةن 
 وإداهة االهاهاكات اإلسرائنتية الماوايتة.
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ئتف الشؤون الاربوية  بيام لم 80وناق أبو عتي في كتماه أءام الئت ة االفاااحية الجاماا الدور  الد
فت طن  الاي ُعقدت النوم ا حدس  مقر ا ءاهة العاءة لتئاءعة العربية برئاسة فت طن س والاي ألقاها 

العربية الم اتة  الئاءعة حندر  وا راضي الييا ة عيه ءدير إدار  فت طن  في نطاا فت طن  
مر  ه نةية العرب المركزية القةية الئبوريس "إهيا هئامع النوم في  رن في غاية الدنة ت

 البت طنيية في  ل ءا ي ال وءا يا  ت رياه ع  بطة أءريكية أطتق عتنها "يبقة القرن".
وأوضن أن االحاالق ي اهدن الميهاج البت طنيي في القدس الشرقيةس ء  بالق ء اولة فرض 

بيةس كما يعمل عتى ال نتولة دون عتى المؤس ات الاعتيمية فنها لم و الهوية العر  اإلسرائنتيالميهاج 
إهشام أي ءدارس جديد  أو ترءي  المدارس القائمة ءما يمال يعوبات إضافية لعمتية الاعتي  وتهديد 

 السامرارها.بطنر 
 28/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 شركة مالبس تركية شهيرة تفتتح في رام هللا أول فروعها في فلسطين .33

ا هاضوق: افاا    ركة "كوتون" الاركية أءف ا وق في رام هللا أوق فروعها في فت طن   –ام هللا ر 
 وا ضد  في الشر  ا وسط.

وعتى هاءش االفاااحس أعرب القيفل الاركي ح يي غورجانس ع  سعادته بوجود عالءة تئارية 
في القدسس وفي كافة المدن  تركية جديد  في فت طن س وناق "هأءل أن هرى عالءات تئارية أبرى 

البت طنيية". ويقع البرا ال ي ت  تم  إناءاه  الشراكة ءع  ركة "اآلدم" في الُمَئمَّع الائاري "الكاسا 
 ءار ءربعس ءوزعة عتى طا قن . 1500ءوق"س الوانع في ضاحية الري ان. وتبت، ء احاه 

ياس وال ا عة عتى ء اوى العال . وناق وتعابر "كوتون" نثاهي عالءة تئارية في نطاا المال ف في ترك
أحمد يالنس ءدير عام  ركة "اآلدم"س أن بطة الشركة تقةي  افاااح بم ة فروا عتى ا نل لوكالة 
"كوتون" في فت طن  بالق ال يوات المقبتةس في القدسس والدتنلس وهابتفس وغز . وأضان أن  ركاه 

ءا في الدتنل جيوبي الةبة ال ربية أو وسط رام هللا. س إأ هرتدطط الفاااح البرا الااهي بالق أربعة 
ءيه  فت طنينونس  %90فرية عملس  70-60وتا ع القوق "إن كل فرا ء  فروا الشركة سنوفر 

أترالس حنل تاولى الشركة ا م أعماق الافمي  واإل ران عتى البيع وت ديد وا سعار".  %10و
وافاا   أولى فروعها بارج تركيا في ألماهيا عام في إسطيبوقس  1988وتأس    ركة "كوتون" عام 

1996. 
 28/4/2019القدس العربي، لندن، 
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 أمريكي يهاجم كنيسًا في كاليفورنيا .34
لوس أهئتيف: نال  اب في الااسعة عشر  ء  العمرس ناق إهه ءعاٍد لت اءية ولإلسالمس اءرأ س وجرح 

كييف  القرب ء  ءديية سان ديي وس جيوب  نثالنثة رجاقس أحده  حابامس عيدءا فان هنران ر ا ه في
 والية كاليبورهيا ا ءريكية.

ودان الرئيف ا ءريكي دوهالد ترء  الهئوم ال ي ونع في النوم ا بنر ء  عند البفن النهوديس 
 مديية  اواي الاي تة  بم ن  ألك ه مة. وهو يأتي  عد ساة أ هر تماءًا ء  الهئوم ال ي أودى 

 فًا في كييف بنا برغ.  يا  أحد عشر  د
وناق سايف فاوسس رئيف بتدية ءيطقة  اوايس لشاكة "إم إس إن بي سي" اإلباارية: "كان هيال 

 أربعة أ داص ءفابن   أعنر  هاريةس وُتوفي أحده "س كما هقت  "وكالة الف افة البره ية".
يس  أن سند  ء  جهاهس ير ح الم ؤوق في  رطة ءيطقة سان ديي و بنل غورس في ءؤتمر ي اف

تبت، ء  العمر سان  عاءًا ُتوفن   عد إياباهاس فيما عر ن  اني الئرحى بد"ناير  وحابام ورجل في 
 الرا عة والاالنثن  ء  العمر". وأضان أن الئرحى تئاوزوا ءرحتة الدطر.

عاءًاس ت   19وأعتي  الشرطة الم تية أن ءطتق اليار هو  اب ء  سان ديي و يبت، ء  العمر 
اله. وأوض   أهه ُيدعى جون تي إره  س ول  يك  ءعروفًا ء  ِنَبل الشرطة ء  نبل. فيما اعاق

 ذكرت وسائل اإلعالم الم تية أهه أعت  عتى اإلهاره  هناه نال يهود.
وناق غور: "لدييا ه خ ء  ءيشوراته عتى  اكات الاوايل االجاماعي ورسالاه المباوحةس وسيدرسها 

ءا يمك  أن تقدءه لتا قنق". ويؤكد اليص ال ي ذكرت وسائل اإلعالم أن لتاأكد ء  ي اهاس وهعرن 
إره   كااهس أن الرجل اساوحى هئوءه ء  بره  تاراه  ا سارالي ال ي يؤء  بابو  العر  

ءارس  15ا بيض ونال بم ن   دفًا في هئوم عتى ء ئدي   مديية كراي اشنرش في هنوزيتيداس 
اليار في اليص أيةًا إحرا  ء ئد في كاليبورهياس  عد أسبوا ء  )تذار( الماضي. وتبي ى ءطتق 

وأوضن نائد  رطة سان ديي و أن الشاب دبل إلى كييف " ا اد" نبل  هئمات كراي اشنرش.
ءيافك النومس بنيما كان ه و ءائة ءفلٍ  ءئامعن . وأضان أهه أطتق اليار ء  سالح تعطلس 

 الم ؤوق.وه ا ءا يب ر عدد الة ايا القتنلس وفق 
 29/4/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 الدولتين ماي تؤكد التزام المملكة المتحدة بحل   .35

تتقى رئيف الوزرام ء مد ا ايةس رسالة تهي ة ء  رئي ة الوزرام البريطاهية تنريزا ءايس : رام هللا
دت ءايس عتى وأك لمياساة توليه ءيفاه رئي ا لت كوءة الااءية عشر س ءاميية له اليئاح في ءهاءه.
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عمق وأهمية الروا ط بن  الشعبن  البريطاهي والبت طنييس وأن الاعاون في ءئاق الاعتي  يعابر 
ونال  ءاي في رسالاها:  ءفدر فدر ضم  العالنات الايائيةس ءاميية أن تا ع عالنات الاعاون.

امرار دع  بالدها "تاقى الممتكة الما د  ءتازءة   زم   ل الدولان  الم قق عبر المباوضاتس واس
س وغز   جزم ال 1967لئهود الا ةنر لدولة فت طنيية ذات سياد  ونابتة لت يا س عتى أساس حدود 

وعبرت ءايس ع  تطتعها الساقااق  يائزأ ءيهاس لتعيش في سالم وأء  جياا إلى جي  ءع إسرائنل".
 ر  بن  أفراد ال كوءان .الرئيف ء مود قااس في ليدنس وك لك السامرار الزيارات الايائية المام

 27/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

ل تر  .36  مب"ا"نيويورك تايمز" تعتذر عن كاريكاتير أظهر نتنياهو كـ"كلب يد 
ندء  ي يبة "هنويورل تايمز" ا ءريكيةس اعا ارا ع  كاريكاتنر يظهر رئيف : وكاالت –وا يط  

ق الرئيف ا ءريكي دوهالد تراء س ال ي وزرام االحاالق اإلسرائنتي س بيياءن  هايياهوس  فور  كت  يد 
 ارتدى اليظارات ال ودامس ونتي و  الماديين  النهود.

وتعرض  الف يبةس  عد هشر الكاريكاتنر الهاقادات واسعة واتهاءات لها بد"ءعادا  ال اءية"س ءما 
 اضطرها لالعا ار.

بيانس هشر عتى يب اتها عبر ءوانع الاوايل االجاماعيس أن  وذكرت ي يبة "هنويورل تايمز"س في
وويب  الف يبةس الفور   أهها "نبي ة"س وأن  الكاريكاتنر تةم  "اساعارات ءعادية لت اءية".

 ال ماح بيشرها كان "نرارًا باط ا".
 28/4/2019، فلسطين أون الين

 
 ائيليةخيارات السلطة الفلسطينية في ضوء نتائج االنتخابات اإلسر  .37

 أحمد عبد الهادي
عتى غنر رغاة ال تطة البت طنيية الاي تمي  يعود ت الك يمن  الوسط  قياد  نائمة الئيراالتس 
وكما هو ءاونع يعد اليمن  الدييي والعتماهي  ئرعة تطرن أكار ء  ال كوءة الميفرفة في 

ال تطة ل  تك  نياعة في  اهعكاس لتمزاج العام اإلسرائنتي وءوانبه ء  القةية البت طنييةس رغاة
تمايز تيار يمن  الوسط في المونك ء  ءشروا الا وية وإءكاهية اسا يان العمتية الاباوضية عتى 
أسف جديد س ولك  ال تطة وبعد أن هدء  ال كوءات اإلسرائنتية الماعاقاة كل أ كاق ال ياد  

اسة إلى فةام سياسيس وإلى  م دودياهاس وكل ا سف الاي ناء  عتنها عمتية الا ويةس   اجة ء
عياوي   م  ة وطيية ولو فارغة ء  المةمونس وإلى عمتية بديياءيكية ءعنية ولو ل  تؤدي إلى أي 
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هايئةس لابرر وجودها وت افظ عتى  يم ء   رعناها عتى ا نل أءام الشع  البت طنييس حاى لو 
أبيض يمن  الوسط في الم اقبل - كل هايياهو حكوءة وحد  وطيية بن  حزب التيكود و نائمة أزر  

هايئة اهبراط ت الك اليمن  ل ب  ءا فإن هايياهو أو ء  يدتبه سيبرض ءيطق اليمن  ورؤياه فيما 
 يدص القةية البت طنيية وطريقة الاعاءل ءع ال تطة البت طنيية.

ته اليمن  ساواجه ال تطة البت طنيية عد  ت ديات في المرحتة المقبتةس وهي ت ديات ءفنرية  ما ي م
اإلسرائنتي الماطرن ء  أجيدات ورؤى تاعتق      القةية البت طنيية ء  بالق  ط  الم ائل 
المفنرية )القدسس الالج ن س ال دودس الم اوطيات(س ء يود  في ذلك ء  إدار  أءنركية ءافهنية 

  أجيدات أحزاب لديها القتنل ءما تعرفه ع  القةية البت طنيية ولكيها ءي انة  الكاءل لفالن براء
اليمن  الفهنوهي في إسرائنلس الا دي ا وق يامال في ءدطط يبقة القرن لافيية القةية 
 البت طنييةس والااهي في سياسات ا ءر الوانع الاي ت نر بوتنر  ءا ارعة في الةبة ال ربية والقدس.

 

 مخطط صفقة القرن والتحدي الوجودي
   عض تفري ات البريق ا ءنركي ال ي أعد المدطط ء  الواضن ء  الا رياات الف افيةس وء

ع   عض ف وى يبقة القرنس أن المدطط ال يعدو كوهه إءالًم يهنوهيًا أءنركيًا لافيية القةية 
البت طنييةس وء  الواضن أيةًا أن هيال أطرافا عربية ءاواط ة في ذلكس وهو ءا يؤ ر عتى حئ  

الن ع  الفبقة الماونع في الفيف القري س وبالاأكند الا دي ال ي ساواجهه ال تطة في حاق اإلع
فإن ال تطة ساعت  ءونبها الماونع برفض الفبقة جمتًة وتبفناًلس وند يقوم الرئيف البت طنيي 
ء مود قااس باعض الا ركات ال ياسية ء  نبنل دعو  الئاءعة العربية لالهعقادس ورفع وتنر  

 الااهيس وال عي عتى الفعند ا وروبي السافدار نرار االتفاالت والاشاور ءع ءتك ا ردن عبدهللا
ع  المبوضية برفض الفبقةس أو التئوم إلى الئمعية العاءة لألء  الما د س وال يوجد لدى ال تطة 
أكار ء  ذلك إال إذا لئأت إلى نت  الطاولة عتى الئميع باطبنق نرارات المئتف المركزي الاي ت  

هفك العامس وعتى رأسها ونك الاي نق ا ءييس أو الاوجه ه و إنرارها نبل أكار ء  عام و 
المفال ة بروح ورؤية جديد  عتى ناعد  إهقاذ المشروا الوطيي والافدي لفبقة القرن وتاعاتهاس 
ولك   اليظر إلى ستوكيات ال تطة بالق ال يوات الماضية فم  الم ااعد أن تقدم عتى بطوات 

 تي ند يؤدي إلى ههاية ال تطة.ءاقدءة كه هس  ن الرد اإلسرائن
ولك  ا ءر ال ياونك عيد ءئرد رفض ال تطة لمشروا يبقة القرنس فاليمن  اإلسرائنتي اساعد له ه 
الدطو س برد ال يائاوز جوهر الفبقةس فم  الماونعس وهو ءا لمن  ه هايياهو في بة  الدعاية 

اليمن  المقبتة بدع  تراء  وإدارتهس  االهادابية وبعض أعةام حزب التيكود ال اك س إندام حكوءة
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عتى ض  الئزم ا كبر ء  الةبة ال ربية ت   ناهون "فرض القاهون المدهي اإلسرائنتي عتى 
ء  ء احة الةبة ال ربيةس  %61المواطين  اإلسرائنتنن  في الةبة ال ربية"س وتبت، ء احاه حوالي 
لةبةس والمياطق المفيبة ع كريةس وهي الم احة الاي تة   اكة الم اوطيات وء يطها في ا

 ء  ء احة الةبة ال ربية اإلجمالية. %28 اإلضافة إلى غور ا ردن ال ي يشكل حوالي 
 

 سياسة األمر الواقع في الضفة والقدس 
  ض اليظر ع  يبقة القرن وءةمون ءا يمك  أن تأتي  هس وسوام أت  اإلعالن عيها أم الس فإن 

لةبة ال ربية والقدس تكاد تئمع عتنها كل ا حزاب اإلسرائنتيةس رغ  هيال ءدططات أبرى تاعتق  ا
س وبما أن 2009أن ائاالن اليمن   قياد  هايياهو أ رن عتى ه ه ال ياسة ءي  ت تمه ال ك  عام 

ال كوءة المقبتة ساكون اءادادا لا الك اليمن  الماطرن ال ابقس فإن ال ياسة المقبتة  ئوهرها 
رافي الداية  الةبة والقدس ساأتي اساكمااًل وبياًم عتى ءا ساقها ولك  ربما االسايطاهي الديم 

بوتنر  أكبر وبشكل أكار فظا ة دون أي اعااار لرأي عام إنتيمي أو دوليس أو القاهون الدوليس أو 
 تداقيات ذلك عتى ال تطة البت طنيية وندرتها عتى االسامرار.

في الةبة ال ربية والقدس إلى ه و ءتنون ء اوط س ءع تدطط إسرائنل أن يرتبع عدد الم اوطين  
ألبا  220ألك ء اوط س و 448إلى  2018العت  أن عدد الم اوطين  في الةبة ويل ءع ههاية عام 

 ء اوطية وبؤر  اسايطاهية في الةبة والقدس. 250في القدس في حوالي 
يات والطر  االلابافيةس والمياطق وتقطيع أوياق الةبة ال ربية إلى ءعازق وكاهاوهات  بعل الم اوط

الع كريةس وت ويل المياطق البت طنيية إلى جزر ءايانثر  ءعزولة في دولة الم اوطين  الاي تاماع 
 باوايل ج رافي وبشاكة ضدمة ء  الطر  والئ ور وا هبا .

ماق في القدس  شقنهاس واساك %12وح   نةية القدسس با ويل البت طنينن  إلى أنتية ال تائاوز 
ألك فت طنيي في ءدي   عباط وعياتا والرام  120بيام جدار البفل العيفري ال ي سنارل بتبه 

 وسمنراءيف وضاحية البريدس سيفار إلى إزاحاه  ه و الةبة ال ربية.
تكريف وانع سياسي ودييي لتم ئد ا نفى جديدس باق ي  زءاهي وءكاهي   نل يةم  لتم اوطين  

ا نفى ءع حرية إناءة  عائره  الاوراتيةس وتدفيص أءاك  ء دد  باية  تواجدا دائما في الم ئد
  النهود ال ي من لتم تمن  بدبولها.

إضبام طا ع يهودي توراتي عتى ءئمل المديية المقدسةس  شوارعها وبياياتها وأءاكيها الدييية وحدائقها 
م ئد ا نفى والبتد  القديمةس العاءةس با ننر ا سمامس وتشنند ءئموعة ء  الكيف النهودية حوق ال
 وإناءة ال دائق العاءة عتى ال احات وا ءاك  الااريدية اإلسالءية.
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ه ا  اإلضافة إلى هدايا تراء  الماالحقة ليايياهو بيقل ال بار  ا ءنركية إلى القدس الم اتة في 
مبارض أن يكون اعاران رسمي أءنركي باعمي  ال ياد  اإلسرائنتية عتى كاءل القدس الاي ء  ال

 الئزم الشرني ءيها عايمة لتدولة البت طنيية.
 

 تفكيك السلطة الفلسطينية لم يعد خيارًا مستبعداً 
فائض الاطرن وروح العيفرية لدى ا حزاب اإلسرائنتية الاي تاكئ عتى ءئامع ي ود الدطاب 

د  ت تت  إلى أركان البا ي هداهس ء اتهمًا وء ايدًا إلى روح  عبوية ياعد  في الواليات الما 
اإلدار  ا ءنركية بيبف إهئنتي توراتيس أوجد أرضية لدى اليمن  اإلسرائنتي لت نر في ستول عدائي 
ءيبت  تئاه القةية البت طنيية  شكل باص واإلنتي  العربي  شكٍل عامس ل لك فإن ءدطط يبقة 

رض في الةبة ال ربية والقدس ءي  القرن وال ي ياياغ  ءع ء ار ال ياسة اإلسرائنتية العمتية عتى ا 
أكار ء  عقدس وب ض اليظر ع  اإلعالن ع  الفبقة أم ال س سوام أنبت  ال تطة بها أو رفةاهاس 
فإن اإلجرامات العمتية سابةى  عد سيوات نتنتة إلى حشر البت طنينن  في تئمعات ءيعزلة عتى 

 تطة البت طنيية  قة  تدريئي  ي ء  ء احة الةبة ال ربيةس وسناآكل ءعها دور ال %40أنل ء  
 كل أو رءز سياسي سياديس وابازالها في إدار  ذاتية  فالحيات بدءاتية أنرب إلى البتديات تدير 
الشأن ال ياتي االنافادي النوءي ءع ُ عد أءيي يقافر عتى الاي نق ل بظ أء  اإلسرائنتنن س وربما 

س  ي سبٍ  كانس ياولى إدارتها  دفية أءيية تق ي  الةبة إلى إنطاقيات  عد رحنل الرئيف قاا
أو عشائرية أو تيظيمية ياماع بيبوذ ءياطقي أو عائتي أو إسرائنتيس وحنيها تكون ال تطة ند اهاه  

 عمتيًا في الةبة ال ربية.
 28/4/2019، العربي الجديد، لندن

 
 لبنان عشية "صفقة القرن" .38

 بيار عقيقي
المقبتة. أءور كانر  سا دا في ه ا البتد. كل  يم يمك  ربطه  سارون الكانر في لبيان في البار 

س  مالي 4 إعالن وزير  الطانة والمياه هدى   ااهيس أهه سنا   حبر أوق ب ر في لبيانس في البتول رن  
بنروتس نبل ههاية العام ال الي. ه ه الدطو  ء  المبارض أن تيقل لبيان إلى هادي "الدوق اليبطية". 

وءع أن الدطو  تأبرت عشر سيوات تقرياًاس إال أهها تاقى بطو  إيئابية لتبالدس بفويًا  في المبدأس
إذا ءا انارن ربطها با  ن  جود  ال يا  في لبيانس عبر ضخ  ا ءواق في الئ   االنافادي 

 الماره لس لك  الدطو س   د  ذاتهاس تطرح أس تة عد  حوق إءكاهية توريد الميائات الم ادرجة. 
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يةس لبيان في وضٍع ال ُي  د عتيهس فهو ليف ء  ءئموعة ال اعة )ءفرس ال تطة البت طنييةس بدا
إيطالياس النوهانس اإلسرائنتنن س نبرصس ا ردن(س ال ي  أس وا تئم عًا  اس  "ءيادى غاز  ر  
 الماوسط"س في يياير/ كاهون الااهي الماضي. ءيادى ترل لبيان وسورية وتركيا بارجه. وإذا كان
واض ًا أن لاركيا أورانا نويةس ءافتة  عالناها ءع روسياس ت ديدًا في اليبطس عبر "ال نل الئيوبي"س 
وإذا كان ءعتوءًا أن ا وضاا المنداهية في سورية ال ت من لتبيان  الابكنر  مد  أهابن  هبطية عبر 

لوانعية" لتبالد ءرتاطة إءا البر  ال وري إلى تركيا لويتها  أهابن  "ال نل الئيوبي"س فإن الدطو  "ا
 االساكشان الا ري لمكاء  اليبط وال از واالكابام ب لكس أي ء  دون بيعه في اهاظار ل ظٍة ءاس أو 
بربطه  ا هبوب اإلسرائنتي ال ي اتبق  عتيه ا طران الد اعة في "ءيادى غاز  ر  الماوسط" 

ق لبيان إهااجه إلى دولة نثالاة لاوريده إلى الئيوب ا وروبيس ولك  عبر ويته ء  نبرص.  أي ي و 
)نبرص( الاي تربطه  ا هبوب اإلسرائنتي  فور  غنر ءاا ر . ءع العت  أن زيار  الوفدي س القبريي 

 والنوهاهيس في البار  الماضية إلى بنروتس تم ورت حوق ه ه البرضية. 
. وهو اتباٌ  ال ي من 1949نن  عام عتيهس عاد إلى الواجهة اتبا  الهدهة المون ع بن  لبيان واإلسرائنت

 ممارسة فعل المقاوءة الع كريةس إذ جام في ءادته ا ولى "ياعهد الئاهاان التبياهي واإلسرائنتي ء  
اآلن ففاعدًا  الاقن د بدنة  ا ءر الفادر ع  ءئتف ا ء   عدم التئوم إلى القو  الع كرية لا وية 

داذ أي عمل عدائي ضد  ع  الئاه  اآلبر أو نواتهس أو نةية فت طن س وباءاياا الئاهبن  ع  ات
إعداد ءال ه ا العمل أو الاهديد  ه". كما تيص عتى أن "ُي اَرم احاراءًا كاءاًل حق كل طرن في 

 أءيه وحرياه ء  الدون ء  هئوم تشيه عتيه نوات الئاه  اآلبر الم ت ة". 
التبياهي هبيه بريس يوم الاالنثام الماضيس حن   اهابام "البعل المقاوم"س كر سه رئيف المئتف الييابي

أعت  "اساعداد بالده لاابن  حدودها الا رية والميطقة االنافادية الدايةس ءع إسرائنلس عبر اآللية 
الاي اعامدت في ترسي  الدط ا زر   إ ران ا ء  الما د ". نث  الناه رئيف ال زب الاقدءي 

الدميف الماضي: "هابق ءع رئيف ءئتف اليواب هبيه بري عتى اال اراكي ولند جيبالطس  قولهس يوم 
ضرور  ترسي  ال دود الا رية  إ ران ا ء  الما د "س نبل إعالهه ع  أن "هيال اتبا  هدهة بن  

 لبيان وإسرائنلس ول   أدري إذا كيا ه اطيع االساباد  ءيه في ءوضوا ترسي  ال دود". 
ماق البالدس ءع اتبا  "روسيب " الروسية ءع وزار  الطانة في المقابلس أيان الروس بدوره  في  

عاءًا في طرابتفس  20والمياهس في يياير/ كاهون الااهي الماضيس عتى إدار  تدزي  الميائات اليبطية 
واحاماق توسيع االتبا  ليشمل كل المراكز الادزييية في الشاطئ التبياهي. ءاذا يعيي ه ا؟ يعيي أهه 

" )بطة اإلءالمات ا ءنركية لافيية القةية البت طنيية(س في يوهنو/ حزيران عشية "يبقة القرن 
المقبلس  ات لبيان في سااٍ  ءع الون . فإذا هئن في حبر الب ر ا وق لهس والمتز م لشركة توتاق 
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البره يةس فإهه سيدطو الدطو  ا ولى ه و سالم إنتيميس أو أنت ه البدم با نند هب ه ع  الفراعات 
لشر  ا وسطس غنر أهه حاى يا  اسا قا  حبر الب رس فإن البالد ساكون ءشرعة أءام ءداتك في ا

 الا ديات.
 27/4/2019، العربي الجديد، لندن

 
 إسرائيل في هدنة مع حماس وسط تصاعد التوترات مع عباس .39

 إيهود يعاري 
اي سيطرحها الرئيف بنيما ت اعد إسرائنل والبت طنينون لكشك اليقاب المرتق  ع  يبقة القرن ال

دوهالد تراء  في ون  ءا بالق ا سابيع المقبتةس اهاهئ  البفائل الماياحر  في رام هللا ونطاا غز  
اساراتيئيات ءايانةة إلدار  الاداقيات الياتئة ع  ذلك. فال تطة البت طنيية ءتازءة أساسًا برفض 

ن  هايياهو اسا يان ءباوضات ال الم الدطة ا ءنركية وتريد ء  رئيف الوزرام اإلسرائنتي بيياء
برعاية روسية. غنر أن إسرائنل تئاهت  ه ه االناراحات في الماضيس وء  غنر المرجن أن تقبل 

  اسابداق وساطة البن  ا بيض بوساطة الكرءتن .
في غةون ذلكس أيدر رئيف ال تطة البت طنييةس ء مود قااسس ت  يرات ءبهمة  أهه ند يا د  

اقاءية إذا ءا نررت حكوءة االئاالن اليمنيية الاي سُاشك ل نرياًا في إسرائنل ض   الكال إجرامات اه
االسايطاهية في الةبة ال ربية. وبالق المداوالت الدابتية الاي جرت في ا  هر القتنتة الماضيةس 

س وس   االعاران 1993ندء  حركة فان بزعاءة قااس توييات باعتنق اتباقيات أوستو لتعام 
بدولة إسرائنلس وونك الاعاون ا ءييس وحاى تبكيك ال تطة البت طنيية. كما رفض قااس أيةًا تتقي 
ا ءواق الئمركية الاي تئمعها إسرائنل طالما يا   بف  المدفوعات إلى عائالت الشهدام وال ئيام 

تمر  بها ال تطة وهو المونك ال ي أدى إلى تبان  ا زءة المالية الاي -لدى إسرائنل ء  الا ويالت 
 البت طنيية.

في غز س تابق حركة حماس ءع قااس في رفةه القاطع لميانشة الدطة ا ءنركيةس لك  ال ركة 
ل إلى ءئموعة تباهمات ءيبفتة ءع إسرائنل. وكاه  ند تم  ءيانشة ه ه  تقارب أكار ء  الاوي 

مدابرات العاءة المفريةس الاباهمات ءي  أكار ء  عامس بوساطة ء ؤولن  ع كرين   ارزي  ء  ال
ق الم اعدات القطرية ء مد العماديس إال  أهها ند  وءاعوا ا ء  الما د  هيكوالي ءالدييونس وءي  
تؤتي نثمارها في الون  الراه . وإذا حفل ذلكس فإهها ند ت اه  في اساقرار الوضع المةطرب في 

ماد رزءة سدية ء  البراء  غز س وفرض حالة هشة طويتة ا ءد ء  ونك إطال  اليارس واعا
االنافادية.  ابافارس في حن  يبدو أن ال تطة البت طنيية تمنل ه و ءواجهة ءباوحة ءع إسرائنلس 
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إال  أن حماس ند تدبض نرياًا وبشكل كبنر ء  حد  الاوترات ءع العدو الفهنوهيس عتى ا نل في 
 الون  ال الي.

 

 من المصالحة إلى االتهام
 س كان ناد  ال تطة البت طنيية وحركة حماس ييا دون  عةه  الاعض عتيًا في اآلوهة ا بنر 

وباهبعاق لا ريع المفال ة البت طنييةس تءتن  توحند الفبون نبل إطال  الدطة ا ءنركية. ويقوق 
البفنالن إن تأسيف حكوءة وحد  وت ديد ءوعد إلجرام اهادا ات ءاكر  لرئاسة ل تطة البت طنيية 

يعي البت طنيي ء   أههما أن يقيعا الدوق العربية برفض ءا يرون أهه سيكون اناراحًا والمئتف الاشر 
 أءنركيًا أحادي الئاه .

ءع ذلكس فإهه  يائيبون  عياد حاى اآلن تقدي  أي تيازالت ء   أهها أن ت اعد في إههام االهق ام 
ساةاف  ءفر العديد ء  بن  غز  والةبة ال ربية ال ي دام انثيي عشر عاءًا. وفي ه ا الفددس ا

جوالت الم ادنثات بن  كاار ءماتي فان وحماس بالق تتك البار س والاي أسبرت ع  إبرام اتبانات 
 حوق الماادئ العريةة لتمفال ةس لك  أيًا ءيها ل  يية  ليفل إلى ءرحتة الايبن .
ا ترفض هزا سالح ُترح   حماس  عود  ناد  ال تطة البت طنيية إلى غز  لكي ي كموا القطااس لكيه

ءنتيشياتها أو حاى ت تي  قياد  الشرطة. كما تفر  عتى اإل قام عتى تالن الم ؤولن  ال ي  عن ياه  
س في حن  يدرت تعتيمات لمو بي ال تطة البت طنيية 2007ءي  سيطرتها عتى القطاا في العام 

ااط  يا مل الع م الهائل  الاقام في ءيازله . وردًا عتى ذلكس رفض قااس أن يفان ءقاواًل ء  ال
ق حماس هب ها إلى حزب هللا تبرس ءع احابا ها  ئيش ء اقل يمتك  المامال  إدار  غز  بنيما ُت وِ 
ترساهة كبنر  ء  الفواريخ. وحاليًاس ويت  ء ادنثات المفال ة إلى طريق ء دودس وء  غنر 

 المرجن أن يردم طرفاها البئو  بنيهما في أي ون  نري .
نات أهه حاى في الون  ال ي تدي  فيه حماس وفان اتفاالت ال ركة ا برى ءع إسرائنلس ء  المبار 

إال أن كتانهما ت عيان إلى إناءة حوار ءع فريق هايياهو. وند حافظ  ال تطة البت طنيية عتى 
تعاون أءيي فعاق ءع الئيش ووكاالت االساداارات اإلسرائنتيةس فةاًل ع  تي نق ونثنق في الم ائل 

نافادية. وعتى الرغ  ء  عدم الاقام قااس بيايياهو ءي  سيواتس فإن نيوات الاوايل بن  اال
 الئاهبن  ءا تزاق ءباوحة وءزدحمة ء  بالق رئيف جهاز ا ء  العام اإلسرائنتي.

وفي غز س ُت اِرا حماس إلى ت ويل المواجهات الم امر  عتى ال دود إلى هوا ء  الهدهة ءع 
قااس ه ا الئهد  أهه ءؤاءر  ءدعوءة ء  الواليات الما د  تهدن إلى إهشام إسرائنل. وند ويك 

دويتة ءيبفتةس ءعابرًا أن ءال ه ه اليايئة ند تعرنل قيام دولة فت طنيية ءاكاءتة. كما أهه نطع ندرًا 
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ة. في المائة ء  ءنزاهية ال تطة البت طنيي 52كبنرًا ء  الامويل ل ز س ال ي كان يفل في ال ابق إلى 
وند ت ب   ذلك بيقص كبنر في العمتةس ءما أدى إلى تبان  ءشاكل غز  عتى يعند الاطالة والكهربام 
ي  ال ركة ء   واإلءدادات ال  ائيةس وأنثار احائاجات غنر ء بونة عم   الشوارا ضد حماس. وتمك 

 ون ءهدد .تبريق ه ه الاظاهرات في غةون أيامس لك  ال ادنثة أ هرت أن قاةاها ال ديدية ند تك
 

 الطريق إلى التفاهمات بين إسرائيل وحماس
ءي  أن أيان ي نى ال يوار أبرز قيادي في حماس نبل عاءن س اسايا  أن ال ركة غنر نادر  عتى 
ت م ل تفعند ع كري  اءل ءع إسرائنلس هاهيك ع  ت قنق ءطالبها   رية اإل  ار وإهشام ءطار 

عاءًا في ال ئون اإلسرائنتيةس وهو يا دا  22ند أءةى  في القطاا به ه الطريقة. وكان ال يوار
العبرية  طالنةس وياا ع اإلعالم اإلسرائنتي ع  كا س ول لك يدرل أن رد  هايياهو عتى أي ءواجهة 

. وء  هاحية أبرىس 2014كبنر  أبرى سيكون أكار تدءنرًا  كانر ء  عمتية الئرن الفاءد في العام 
ئوءية العابر  لت دود والمماد  إلى دابل إسرائنلس وهي تكافن لت باظ ب رت حماس ءعظ  أهبانها اله

 عتى ترساهاها الفاروبية  عد أن نطع  ءفر طر  الاهري  عبر  اه جزير  سنيام.
هظرًا إلى ه ه الظرون الع كرية ورفض ال تطة البت طنيية ت م ل ء ؤولية ا زءة االنافادية في 

اه اهطالنًا ء  تبةنل القياد  اإلسرائنتية الواضن لالحاوام عتى غز س نرر ال يوار بيام اساراتيئن
ح اب ال رب. أءا هايياهوس فكوهه ءدعوءًا ء  رئيف أركان الئيش اإلسرائنتيس فقد عب ر ءرارًا وتكرارًا 

 ع  اساعداده لتم اهمة في ال د  ء  وطأ  ا زءة اإله اهية في غز  فور عود  الهدوم.
ض وطًا بدرجات ءاباوتة لا قنق  روط أفةل ء  إسرائنل ءي  تذار )ءارس( وهك اس ءارس ال يوار 

س ء ر ضًا عتى ا اااكات أسبوقية عتى ال دود أيام اإلنثين  والئمعة ت   عيوان ء نر  2018
عتى انا ام الئدار  -ولك  هادرًا كوادرها-العود . وند  ئع  حماس اآلالن ء  الماظاهري  

ام  عض العياير  إلقام عبوات هاسبة عتى جيود إسرائنتنن س وإطالنه  ا ءيي اإلسرائنتيس ءع قي
الاالوهات ال ارنة الاي ت بب   اهدالا حرائق كبنر  دابل إسرائنلس فةاًل ع  إطالنه  يتيات 
الفواريخ بن  ال ن  واآلبر. وأءر هايياهو جيش الدفاا اإلسرائنتي  ميع أي ابارا  لمراكز ونرى 

 ه كان ءدروسًا لائي  حدوا أي تفعند  اءل.إسرائنتيةس لك  رد  
النومس يؤيد الطرفان ونك إطال  اليار. وند تعرض هايياهو الهاقادات ءازايد    ب  ت بظ هس في 
حن  تعرض ال يوار إلى اهاقادات لما ويك  أهه إرساله ءراهقن  وءاظاهري  غنر ء ت  ن  لنتقوا 

هما يرغاان في إسكات ءياقديهما ع  طريق إههام دائر  حابه  أو ياعرضوا لإليا ات. وبالااليس كال
 العيك.
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تهدن الاباهمات الئديد س الاي ءا تزاق   اجة إلى التم ات ا بنر س إلى تهدئة ال دود ءقابل حزءة 
ءتنون دوالر في  300ء اعدات ءاعدد  ال يوات إلى غز س والاي سبق لتماه ن  أن تعهدوا باوفنر 

 د ءا يتي:إطارها. وتشمل البوائ
   توسيع رنعة ءيطقة الفند في غز  لافل إلى بم ة عشر ءناًل   ريًا لتمر  ا ولى ءي

 نثالنثن  عاءًا.
  ال ماح ل والي نثتل ال تع ذات االساددام المزدوج الاي كاه  ء ظور  سا قًا  الدبوق إلى

 غز  عبر المعابر اإلسرائنتية.
 والميطار )كارهي( لئ ب الم اامري   إعاد  إعمار المياطق الفياقية في ءعبري إيريز

 )اإلسرائنتنن   شكل رئي ي( المهامن   الند العاءتة الربيفة في غز .
  توفنر و ائك لعشري  ألك ءواط  عاطل ع  العمل في غز  ء  بالق برهاء  لا ديل

 ءتنون دوالر ت   إ ران ا ء  الما د  والبيك الدولي. 45البيية الا اية قيماه 
 هربام إضافية إلى غز س وت ويل ء طة تولند الكهربام الم تية لتعمل  ال از ءد  بطوط ك

 الطبيعيس وإهشام ء طات كهربام تعمل  الطانة الشم ية.
 .بيام ء طة لايقية المياه بامويل ء  الممتكة العربية ال عودية 
 .توسيع ء اشبى الشبام الرئي ي في غز  بامويل كوياي 

 

 خالصة
ندءًا بيناها المعتية تقدي  أطر ال الم ه ا الفيفس فقد يا نر المشهد ال ياسي  إذا ءة  إدار  تراء 

البت طنيي إلى حد كبنر. سارفض حماس اناراح تراء س وت مي هب ها ورام تباهمات ونك إطال  
ز ءكاهاها عتى ا رجن في غز . كما ال بد  أن  اليار اإلسرائنتية والم اعدات االنافادية الدوليةس وتعز 

رفةها ال تطة البت طنيية أيةًاس وإهما ء  ءونع ضعك وعزلة وعالنات ءاوتر  ءع إسرائنل. وه ا ت
الايانض ند يمين حماس المئاق لا ريع ت ت تها في الةبة ال ربية. وء  جاهبهاس ء  المرجن أن 

ها الداص.  ت من إسرائنل لوا يط   اسايعاب الردود ال تبية البت طنيية نبل إيدار رد 
 24/4/2019 ،واشنطن لدراسة الشرق األدنى معهد

 29/4/2019، الغد، عم ان
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 حماس تشملها صفقة القرن؟ أمنية ضد   -هل حان الوقت لخطة سياسية  .40
 إسرائنل زيف

سية ءي  بدأت "المواسنر الطائر " تاطاير  اتئاه سديروت. وت ول  حماس إلى جيش ءيظ   18ءرت 
هدان اساراتيئية. في المئاق الهئوءي تعمل عتى تعظي  ءع ندرات ذات ء زىس تعمل في ضوم أ 

ندر  الفواريخ الاي ت من لها  أن تهدد  شل ال يا  في إسرائنلس بنيما في المئاق الدفاعي تاطتع 
  ن تردا إسرائنل ع  ءواجهة  اءتة بوفًا ء  الام  الدءوي.
اق إبالق  اليظام في ءيطقة ء  أعم -حماس نرياة ء  ت قنق أهدافها: حرية العمل الاي تاد ها 

تشنر إلى نثقة قيادتها  منزان  -الئدار وحاى إطال  الفواريخ بن  ال ن  واآلبر ه و وسط البالد 
الرع  ءع إسرائنل. ه ه هي هايئة سياسة الاأجنل اإلسرائنتية وءونبها ء  حماس كمئرد ءفدر 

 ال ياسة يئ  أن تا نر. إزعاج تكايكي. وسوام كاه  ه ه ي ي ة في حنيه أم الس فإن ه ه
الافمي  ذاته في رس  الدطوط ال مرام في ال احة ال وريةس الاي ال هائتد فنها تئاه اإليراهنن  
وفروعه  حاى ع  اليار  الفدفة ه و هةاة الئوالنس يئ  أن يئد تعبنره في الئيوب أيةًا. 

و ل ال ركة الئوية يئ د فإياع حماس الر يقة عتى زهاد الفواريخ وندرتها عتى تشويش ال يا  
 أن ه ا يعد تهديدًا ال يطا س ي  ق ندر  الردا ويت ق ضررًا اسايزافيًا ءاراكمًا.

المعةتة ءركاة؛ فاحاالق القطاا وطرد حماس ءمكيان. سيكون له ا نثم س ولك  الئيش اإلسرائنتي 
ض طرد جهات نوي ويمك  أن يقوم  المهمة. وءع ذلكس أنثب  الااريخ  أن احاالق أرض ءا ل ر 

ءعادية ل  ييشئ أهظمة ءعادلة. ء  جهة أبرىس فإن بيار االعاران  شرقية حماس كم اور  
 والدبوق إلى ءباوضات ءعها  ل غنر ءبهوم.

عتى القاد  ال ياسنن  أن يبكروا  مدى الئدوى والام  اليا  ن س ولك  ال يمكييا أن هاردد  عد النوم. 
زء  يعمل في طال يا. فةاًل ع  ذلكس فان سكان غز س ال ي فمئاق المياور  تب  في الةنق وال

في الم ة  طالة وفي اهعدام  60يفل عدده  إلى ه و ءتنوهي ه مةس يتوحون كقيبتة ءونوتة. ءع ه و 
ا ءلس يبقد ال زيون حاى الدون ء  حماس. وحن  يقارب يبره  ء  اليباد ساكون البوضى الاي 

 باضات  عبية   ئوم غنر ء بونة في يهودا وال اءر  أيةًا.ء   أهها أن تشعل اضطرا ات واها
لقد اهاهى زء  تأجنل اليهاية. ءطتوب بطة ء  ءرحتان  في زء  ء ددس يشارط ن مها الااهي 
بيئاح أو فشل المرحتة ا ولى. بداية ي اوج  اعاران وحوار ءع حماسس بهدن إ طام ال ة  

ل. وسيشارط ا ءر  الائريد الع كري لتقطاا وتمدييه. واليأس لدى ال كانس ء  بالق بتق روافع أء
ه ه لي   روءاه ية "ء ققي ال الم"س بل ءفت ة إسرائنتية يئ  عرضها  أهها "فرية أبنر ". 
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يةم  فشل ه ه المرحتة الشرقية لتمرحتة الااهيةس الاي سناطت  ا ءر ءيا فنها العمل ع كريًا 
 تى غز .وسياسيًا عتى طرد حماس وفرض الائريد ع

إن تشكنتة سياسية د أءيية برئاسة هايياهو المئرب )وكما يبدوس لنبرءان كوزير لتدفاا( إلى جاه  
رئيف ا ركان كوبافيس القائد الشئاا ال ي يعرن القطاا جندًاس يمكيها أن تقود بيئاح كبنر بطة 

إلقام الم ؤولية ع   اساراتيئية كه هس ييا ي إدراجها ضم  "يبقة القرن" ا ءريكيةس  ما في ذلك
 اإلعمار عتى ءفر في المرحتة ا ولىس وإذا كان الزءا أيةًا  عد احاالق القطاا.

 لوام احاياطس رئيف ن   العمتيات ونائد فرنة غز  سا قا
 28/4/2019إسرائيل اليوم 
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