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 القدس المحتلةفي  فلسطيني 500نحو  وتشريدمنزاًل  60 هدم علىصادق ويمنشأة  25االحتالل يهدم  .1

سلطات االحتالل اإلسرائيلي، س، أن القد، من 29/4/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمذكرت 
حملة هدم وتجريف واسعة في بلدات تابعة لمدينة القدس المحتلة بحجة في هدمت يوم اإلثنين، 
ز معلومات وادي حلوة آليات البلدية نفذت عمليات هدم واسعة في ووثق مرك البناء دون ترخيص.

منشأة "سكنية وزراعية وحيوانية، موضحًا أن  25بلدات سلوان وصور باهر وجبل المكبر، طالت 
جرافات االحتالل هدمت منشأة سكنية مبينة من "الصفيح" تعود للمواطن أحمد خلف جعابيص، 

 مكبر.أفراد، في قرية جبل ال 5يعيش فيه 
"، اإلسرائيلية"ما ُتسمى المحكمة العليا ، عن وكاالت، أن 30/4/2019، الخليج، الشارقةوأضافت 
منزاًل  60على هدم واسع في حي وادي ياصول، جنوب المسجد األقصى المبارك سيطاول  صادقت

 فلسطيني. 500فلسطينيًا ويشرد نحو 
لفلسطيني الذي تدعي جمعية "عطيرت كوهانيم" ورفضت المحكمة "اإلسرائيلية" استئناف أهالي الحي ا

وقالت  االستيطانية المتطرفة، أن منازلهم أقيمت على أراضي وقف يهودي، قبل قيام "دولة إسرائيل".
 500مصادر فلسطينية: إن "الهدم المزمع قريبًا بعد مصادقة المحكمة العليا، سيؤدي إلى تهجير نحو 

 القوانين الدولية التي تدين ممارسات االحتالل".فلسطيني، فضاًل عن تعارض الهدم مع 
مدير البحث إلى أن  رام هللا، من 29/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأشارت 

الميداني في مؤسسة بتسيلم الحقوقية كريم جبران، كشف عن ارتفاع نسبة هدم االحتالل لمنازل 
، مشيرا إلى أنه تم هدم خمسة عشر منزال وثالث منشآت %56المواطنين داخل القدس المحتلة إلى 

 بالقوة.تجارية منذ بداية العام الجاري، جزء كبير منها ُهِدم ذاتيا 
وقال جبران إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم االثنين، إن سلطات االحتالل أعلنت عن 

ة للسكن، كما ألغت بلدية االحتالل مساحات واسعة جدا في القدس بعد احتاللها أراٍض غير صالح
كل المخططات الهيكلية للمدينة وصادقت على البناء القائم فقط دون أن تسمح ببناء جديد ولم تعِط 
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مستوطنة داخل القدس المحتلة منذ  13وأضاف جبران أنه تم بناء أكثر من  تراخيص بناء جديدة.
 فلسطيني واحد.حتى يومنا هذا بمقابل عدم السماح ببناء حي  67عام 

 
 شخصيات فلسطينية تطلق مبادرة جديدة إلنهاء االنقسام وإسقاط "صفقة القرن" .2

شخصرررريات وطنيررررة ودينيررررة  ، أنرام هللا، مررررن 29/4/2019 ،وكالــــة الــــرأي الفلســــطينية لإلعــــالمنشرررررت 
مواجهررة ، مبررادرة جديرردة إلنهرراء االنقسررام واسررتعادة الوحرردة الفلسررطينية و 29/4/2019 أطلقررت، يرروم االثنررين

وطالبرررت الشخصررريات خرررالل مرررؤتمر صرررحفي عقرررد بمنرررزل رئررري  الهيئرررة الشرررعبية  مخططرررات االحرررتالل.
نويل مسلم بلدة بير زيرت شرمال رام هللا، براجراء انتخابرات للمجلر  االعالمية لعدالة وسالم القدس األب م
 الفلسطينية.إلنهاء االنقسام والدفاع عن الشعب واألرض  الوطني في الداخل والخارج، تمهيداً 

إن "القرردس ليسررت فرري خطررر، ول ررن أصرربحت فرري جرروف األفعررى  :خررالل المررؤتمر ،وقررال األب مسررلم
وأضاف: "واجهنا أوسلو بالتنسيق األمني  اإلسرائيلية، ونحن بدأنا بال فاح المسلح وانتهينا في أوسلو".

وانتهينرررا تحرررت أقررردام  الررردولتين وانتهينرررا بال امرررل، وواجهنرررا إسررررائيل بالسرررالم والمفاوضرررات وطلرررب حرررل  
الجررريش والمسرررتوطنين الرررذين داسررروا مقدسررراتنا، وابترررددوا يقتطعررروا مرررن القررردس أرضرررا ووصرررلوا ل قصرررى 

وتررابع أن "القرردس تررأمر بوقررف  المبررارك واقتطعرروا أسررفله بالحفريررات واخررذوا البرررال والحبررل ع الجرررار".
وتصرويب المؤسسرات الفلسرطينية االنهيار، ويجب إنقاذ القدس وتصويب الف رر نحرو التحريرر والوحردة 

للعمررل علررى بنرراء الدولررة، ال نريررد أن نخترررع منيمررة تحريررر جديرردة، ول ررن نرردعو للعررودة إلررى جررذورها 
وترميمهررا، ويبرردأ ذلررخ بانتخرراب مجلرر  وطنرري، ويجررب أن تجررري االنتخابررات فرري الررداخل والخررارج قبررل 

ليسررت فرري القفررص وال فرري السررجن، ألن وقررال: "نريررد منيمررة تحريررر  االنتخابررات الرئاسررية والتشررريعية".
 المنيمة في السجن ال تورثنا سوى العبودية، وجميع الفصائل عليها المشاركة في االنتخاب".

بدوره، ذكر النائب الثاني لرئي  المجل  التشريعي حسرن خريشرة، أن المجلر  الروطني هرو اسرتحقال 
خريشررة رئرري  السررلطة باصرردار  وطالررب وطنرري كبيررر يمكننررا مررن تنفيررذ مخرجررات المجلرر  المركررزي.

 مرسوم رئاسي يحدد فيه إجراء انتخابات للمجل  الوطني، داعيا إلى تجريم التطبيع مع االحتالل.
وأعلررن خريشررة عررن عقررد مررؤتمر شررعبي بررين الضرررفة وغررزة والقرردس بعررد شررهر رمضرران، لتنفيررذ مبرررادرة 

 م. انتخاب مجل  وطني يؤكد على شمولية تمثيل المنيمة وإنهاء االنقسا
رئرري  ، أن محمررد المنيرراوي  ة، ونقرراًل عرنغرز و رام هللا ، مررن 29/4/2019 ،فلســطين أون اليـنوأضرافت 

الهيئررة اإلسررالمية العليررا، وخطيررب المسررجد األقصررى الشرريا عكرمررة صرربري قررال: إن التحررديات ال بيرررة 
التركيرز علرى التي تواجه الشعب الفلسطيني، وما يحاك له بر"صفقة القرن" يستوجب نسيان الخالفات و 

 القواسم المشتركة في العمل الوطني التي ال يختلف أحد في الشارع الفلسطيني عليها.
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وأضررراف صررربري أن البوصرررلة انحرفرررت جرررراء االنقسرررام، و"علينرررا تثبيرررت البوصرررلة إلرررى القررردس ووحررردة 
 ير مقبول".الصف؛ ألننا إذا أردنا أن نحبط التهويد البد أن يكون لنا موقف موحد، فاالنقسام القائم غ

وطالررب حركترري حمرراس وفررتح بررالعودة إلررى مصررلحة فلسررطين، وتنفيررذ القرررارات والتفاهمررات الترري اتفررق 
 عليها في السابق إلنهاء االنقسام. 

 
 عباس يتمسك برفض تسّلم أموال الضرائب "منقوصة"... ويهاجم "صفقة القرن" .3

ا من أموال المقاصة واضرح ولرن نقبرل محمود عباس، إن موقفن يةفلسطينال السلطةقال رئي   :رام هللا
 استالمها من إسرائيل منقوصة، خاصة أموال الشهداء والجرحى واألسرى، وغيرها.

، 29/4/2019 في رام هللا، يروم االثنرين الفلسطيني خالل تردسه جلسة مجل  الوزراء عباس،وأضاف 
علرى أن  نقبل بذلخ، مشدداً  تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من أموالنا ول ن لن "إسرائيل"أن 

تسرل أو تخصرم  "إسرائيل"وأشار إلى أن  ستعيد أموالنا في النهاية بطريقتنا ولي  بطريقتها. "إسرائيل"
أن هنرراك اتفاقيررات تررنص علررى أن كررل مررن رغم بررالأمرروال الشررهداء والجرحررى واألسرررى مررن المقاصررة، 

وغيرهرا، وقرال: "لتنراقش الطرواقم كرل بنرد قرش يحسم يجب االتفال عليه من خرالل طرواقم فنيرة وماليرة 
، وبسرررببه لرررم نرررتمكن مرررن صررررف الوضرررع مرررا زال قائمررراً  عبررراسوأضررراف  وبعررردها توافرررق أو ال توافرررق".

، اعتدنا على ذلخ ومررنا من قبرل الرواتب بشكل كامل، وقال: "نتمنى على مواطنينا أن يصبروا قليالً 
ألمرر بعرد تشركيل حمراس أول حكومرة عرام ت ررر ا ، ثم  1992-1991بيروف صعبة كما حدث عامي 

 ، والناس تحملت ذلخ".2006
وحول لقاء رئي  الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيا، ووزير الماليرة اإلسررائيلي موشريه 

أن  عبررراسوأكرررد  اللقررراء جررراء لنقررراش موضررروع خصرررم أمررروال المقاصرررة. أنإلرررى  عبررراسكحلرررون، أشرررار 
ائل شرررعنة الخصررومات، خاصررة رواتررب ومخصصررات الشررهداء، ل ررن هررذا تحرراول بكررل الوسرر "إسرررائيل"

 %50"دفعنرا الشرهرين الماضريين  قرائاًل:وأضراف  الموضوع لم ولن نقبل بره مهمرا كلفنرا هرذا مرن ثمرن.
لحلول شهر رمضان المبارك، وبعدها سنرى  %60من رواتب الموظفين، وهذا الشهر حاولنا أن ندفع 

 كيف ستسير األمور".
 ، وحماس."إسرائيل"ررنا أن نتوجه للعالم لنشرح الوضع الذي بيننا وبين أمريكا، ووقال: ق

: "بيننررا وبيررنهم اتفرررال رسررمي مكترروب، هرري قامررت برراغالل مكتررب منيمرررة عبرراسوحررول أمريكررا، قررال 
التحرير في واشنطن، ونقلت سفارتها، واعترفت بالقدس كعاصمة لالحتالل، وهرذا تحردثنا بره قبرل عرام 

 وا به، نحن شعب عندنا حرية وكرامة".أن ال يقوم
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عنها، ول ن هي أتت ولي  هناك ما ننتيره، وعدد  : "نسمع كثيراً عباسوبالنسبة لر"صفقة القرن"، قال 
ونسررتطيع أن نصرربر، ل ررن علررى مرراذا ومررا هررو الهرردف  عامرراً  70مررن الرردول قالررت لنررا أصرربروا، صرربرنا 

"صررفقة القرررن"،  بيررة أننررا لررن نصرربر، نحررن ضررد  الررذي نصرربر مررن أجلررهف". وأضرراف: قلنررا للجامعررة العر 
وتابع: قلنا ألمريكا األبواب مفتوحة للحوار مع  والذي سيأتي لي  مهما، ول ن الذي مضى هو األهم.

، فمنررذ إرهابيررةرس عررن اعتبررار منيمررة التحريررر جذا تراجررع ال ررونإاألمريكيررة، ول ررن  واإلدارةرس جال ررون
غررم أن بيننررا اتفاقيررات وزيررارات رسررمية وزيررارات دولررة وتعرراون، إلررى اليرروم يعتبرهررا كررذلخ، ر  1987عررام 

 !إرهابيينانه يعتبرنا  إالمب إلى مدينة بيت لحم، اوآخر زيارة كانت للرئي  األمريكي دونالد تر 
منرذ اتفررال أوسرلو لليرروم تراجعرت عرن كررل االتفاقيرات. نريررد أن نعريش معهررم  "إسرررائيل"إن  عبراسوقرال 

بأي ثمن، فلدينا حقول تعبر عنها الشرعية الدولية، التي لم تعد هذه األيام  بسالم كجيران، ول ن لي 
عررن أسررفه ألن الشرررعية الدوليررة لررم تعررد موضررع اهتمررام  عبرراسوأعرررب  محررل اهتمررام اإلدارة األمريكيررة.

إلرى انره  عبراس. وحرول الموقرف األوروبري، أشرار اإلنسرانلدى الجمعية العامة ل مم المتحردة وحقرول 
 ، ل ررن تصررريحات فيررديريكا مرروغيريني خررالل القمررة العربيررة فرري تررون  حررول حررل  %100ا لرري  منصررف

 الدولتين. الدولتين جيدة ومرحب بها، ويجب على أوروبا أن تعمل أكثر من أجل حل  
، قلنررا لهررم 2006: عنرردما نجحررت فرري االنتخابررات التشررريعية عررام عبرراسأمررا بخصرروا حمرراس، قررال 

ل ررن هررم مررن انقلبرروا علررى  ،اطيررة ونزاهررة أفضررل مررن أي دولررة فرري العررالملرردينا ديموقر  ،تسررلموا الحكومررة
لرررئي   نصرربوا كمينرراً  (حمرراس)دولررتهم وعلررى شررعبهم، وبعرردها جرراءت مصررر باتفررال للمصررالحة، ل ررنهم 

 أصرريناالروزراء السرابق رامري الحمرد هللا، ورئري  جهراز المخرابرات العامرة اللرواء ماجرد فررج، رغرم ذلرخ 
نهاء االنقسام تحت عنوان واحرد وهرو "دولرة واحردة، وقرانون واحرد، وسرالح شررعي وقلنا اعملوا خطة إل

ت ون دولة داخل دولة هذا مرفوض، يجب أن يتم تنفيذ اتفال المصالحة  أنوأضاف "لن نقبل  واحد".
 ، وغير ذلخ نحن في حٍل منه".2017-10-12الذي عقد بالقاهرة في 

مررن الناحيررة الماليررة طلبنررا مررن األشررقاء العرررب شرربكة أنرره بعررد كررل هررذه اليررروف الصررعبة  عبرراسوبررين 
 أنحراءكافرة  إلرىوفرود  إرسرالوقلنا لهرم اعتبروهرا ديانرا، كمرا قررنرا  مليون دوالر شهرياً  100أمان بقيمة 

العرررالم، وبررردأنا بالجامعرررة العربيرررة، وسنرسرررل وفرررودا أخررررى إلرررى روسررريا، والصرررين، والهنرررد، وباكسرررتان، 
أن  عبرررراسكررررد أو  ، لتجرررراوز هررررذه األزمررررة.األوروبررري، واالتحرررراد وأفريقيررررايررررة، والمكسررريخ، وأمريكررررا الالتين

المجلرر  المركررزي ويعررد البرلمرران ولرره صررالحيات المجلرر  الرروطني عنررد انعقرراده، سرريجتمع بعررد انتهرراء 
التري سرنتخذها ويراهرا مناسربة، نحراول أن ال ت رون خطواتنرا  اإلجرراءاتهذه الزيارات، وهو الذي يقررر 

 . أيضاً  ن المغامرة بمصير الشعب ليست سهلة، والسكوت عما يجري لي  سهالً دون حسابات، أل
 29/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 اشتية: سنعمل على االنفكاك التدريجي عن االحتالل وتعزيز اقتصادنا الوطني .4
ف رراك الترردريجي عررن االحررتالل محمررد اشررتية، "سررنعمل علررى االن الفلسررطيني قررال رئرري  الرروزراء :رام هللا

اإلسرائيلي، ونريد تعزيز اقتصادنا الوطني، والنهوض بقطاعي الصرناعة والزراعرة، لخلرق فررا عمرل 
فرري رام هللا،  29/4/2019 وأضرراف اشررتية، لرردى اسررتقباله يرروم االثنررين مررن أجررل خفرر  نسرربة البطالررة".

الوضرع السياسري الصرعب والحررب الماليرة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودير، "رغرم 
الموجهرررة التررري نواجههرررا، لرررن نستسرررلم ولرررن نقبرررل بشررريء ال يلبررري الحرررد األدنرررى مرررن حقوقنرررا األساسرررية 

وشردد علرى أنره لرن يرتم القبرول  والمشروعة، ونحن سنستمر في التزامنا تجاه أهالي الشهداء واألسررى".
ضرررورة ترردقيق كافررة األمررور الماليررة مررع  إلررى مشرريراً باسررتمرار القرصررنة اإلسرررائيلية ألمرروال المقاصررة، 

 إسرائيل إلجبارها على التوقف عن سرقة األموال الفلسطينية.
 29/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عشراوي: التحركات األمريكية تتطلب خطة دولية استباقية لحماية أسس ومرجعيات السالم .5

لجنررررة التنفيذيررررة لمنيمررررة التحريررررر الفلسررررطينية حنرررران عشررررراوي، إن الخطرررروات قالررررت عضررررو ال :رام هللا
لمواجهررة سياسرراتها المتفررردة والمنافيررة  عالميرراً  األمريكيررة األحاديررة تجرراه قضرريتنا العادلررة تتطلررب تحركرراً 

للقانون الدولي ولقرارات الشررعية الدوليرة، ولمجابهرة مخططاتهرا وتحركاتهرا الداعمرة لليمرين اإلسررائيلي 
وأشرررادت عشرررراوي لررردى اسرررتقبالها، يررروم  المتطررررف وترويجهرررا لمرررا يسرررمى برررر"خطة السرررالم األمريكيرررة".

، وزيررررة الشرررؤون الخارجيرررة السرررويدية أنيكرررا سرررودر، وسرررفيرة قسرررم الشررررل األوسرررط 29/4/2019 االثنرررين
نائررب وشررمال إفريقيررا فرري وزارة الخارجيررة آنررا هررامرجرين والقنصررل السررويدي العررام جيسرريكا أوالوسررون، و 

الفلسرررطيني فررري  اعترافهرررا بالدولرررة الفلسرررطينية، وتصرررويتها لصرررالح الحرررق  بالقنصرررل تومررراس برونررردين، 
 المؤسسات والهيئات الدولية، كما ثمنت التزام السويد الراسا والدائم بدعم وكالة األونروا.
 29/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أي خطة سالم منفصلة عن القانون الدولي لن تنجح مندوب فلسطين لمجلس األمن: .6

 اإلثنرينيروم قال مراقب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة، ريراض منصرور، : محمد طارل  -نيويورك 
: "مررع كثرررة الت هنررات حررول خطررة السرررالم األمريكيررة المعلقررة، نعيررد التأكيررد أن أي مبرررادرة 29/4/2019

األمرم المتحردة ذات الصرلة وال تعتررف بحقرول اإلنسران ال يمكرن منفصلة عرن القرانون الردولي وقررارات 
فرري إفادتررره خررالل جلسررة مجلرر  األمرررن  منصررورقررال . و أن ت ررون قابلررة للحيرراة وال عادلررة ولرررن تررنجح"

الدولي المنعقدة بالمقر الدائم للمنيمة الدولية بنيويورك، حول الحالة فري الشررل األوسرط بمرا فري ذلرخ 
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ير القانون الردولي االسرتيالء علرى أراضري الغيرر برالقوة، لرذا فران اعترراف أي القضية الفلسطينية: "يح
 دولة )بسيادة إسرائيل على أراضي محتلة( لن يكون له أي تأثير قانوني". 

 29/4/2019، لألنباء األناضولوكالة 
 

 "إسرائيل"الرجوب يطالب الدول العربية واإلسالمية بوقف كافة أشكال التطبيع الرياضي مع  .7
طالب رئي  المجلر  األعلرى للشرباب والرياضرة اللرواء جبريرل الرجروب، الردول العربيرة واإلسرالمية  :الدوحة

 مررا دامررت ال تلتررزم بالميثررال األولمبرري وال تعترررف بحررق   "إسرررائيل"بوقررف أي نرروع مررن التطبيررع الرياضرري مررع 
بية التررررري تتخرررررذ مرررررن الفلسرررررطينيين الرياضررررريين بالحركرررررة، ومقاطعرررررة جميرررررع المؤسسرررررات الرياضرررررية والشررررربا

 ات.عمر ات غير الشرعية مقرا لها، أو تلخ التي تقوم بالعمل أو الترويج لنشاطاتها داخل المستعمر المست
 "، يرررروم األحررررد2019جرررراء ذلررررخ خررررالل حفررررل إطررررالل فعاليررررات "الدوحررررة عاصررررمة الشررررباب اإلسررررالمي 

منترردى التعرراون اإلسرررالمي  ، الترري تنيمهررا وزارة الثقافررة والرياضررة القطريرررة، بالتعرراون مررع28/4/2019
للشرباب، وباشررراف مركرز قطررر للفعاليررات الثقافيرة والتراثيررة، وتقرام تحررت شررعار "األمرة بشرربابها". وشررهد 

 الحفل، تسليم مفتاح الدوحة عاصمة الشباب اإلسالمي إلى الشباب.
  28/04/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ن الجبهة الشعبيةبيروت: شعث يلتقي وفدًا م .8

 يرررروم االثنررررين ،التقررررى مستشررررار الرررررئي  للشررررؤون الخارجيررررة والعالقررررات الدوليررررة نبيررررل شررررعث :بيررررروت
، فرري مقررر سررفارة دولررة فلسررطين فرري بيررروت، وفرردًا مررن الجبهررة الشررعبية لتحريررر فلسررطين، 29/4/2019
العرال، بحضرور عضو المكتب السياسي للجبهة ماهر الطاهر، ومسرؤولها فري لبنران مرروان عبرد  ضم  

سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منيمة التحرير الفلسطينية 
وأكررد المجتمعررون ضرررورة توحيررد الجهررود الفلسررطينية ورفرر  كررل مررا ينررتقص مررن  فتحرري أبررو العررردات.

ة والعرررررودة حقرررررول شرررررعبنا وثوابتررررره الوطنيرررررة، وتمسرررررخ قيادتنرررررا وشرررررعبنا بمشرررررروعنا الررررروطني فررررري الحريررررر
كمررا نرراقش المجتمعررون الجهررود المبذولررة لتوحيررد الجاليررات الفلسررطينية فرري الخررارج وتعزيررز  واالسررتقالل.

 الوحدة الوطنية في الداخل. 
 29/4/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 السفارة الفلسطينية تتابع مالبسات وفاة مواطن وتوقيف آخر في السجون التركية .9
وفرررا: قالرررت سرررفارة فلسرررطين لررردى تركيرررا، إنهرررا تترررابع مرررع السرررلطات الرسرررمية، مالبسرررات وفررراة  -رام هللا 

هرا أنهرا تلقرت، ل وأكردت السرفارة فري بيران مواطن فلسطيني واستمرار توقيف آخر في السجون التركيرة.
ارك علرررى مرررن الجهرررات الرسرررمية التركيرررة، يفيرررد باقررردام المرررواطن زكررري مبررر ، بالغررراً 28/4/2019 األحرررد

لمركررز الطررب  إسررطنبولمررن القنصررلية العامررة فرري  موظفرراً  أوفرردتاالنتحررار فرري السررجن، وعلررى الفررور 
وأشرارت السرفارة إلرى أن السرلطات التركيرة قامرت  التأكرد مرن وفاتره. العدلي حيث يتواجد الجثمران، وترم  

 بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، وأنها بانتيار الحصول على نتائج التشريح. 
 30/4/2019 ،األيام، رام هللا

 
 .. واعتقال آخرإطالق نار على حافلة مستوطنين قرب جنين وإصابة أحد المنفذين .10

قالت وسائل إعالم عبرية، إن فلسطينييان أطلقا النار يوم اإلثنين، على قوة إسرائيلية قرب : جنين
 مدينة جنين؛ قبل أن ينسحب منفذ واحد وُيصاب اآلخر بجراح.

" العبري، أن عملية إطالل النار وقعت قرب مستعمرة "ميفو دوتان" المقامة 0404قع "وأوضح مو 
 على أراٍض فلسطينية جنوب غربي مدينة جنين، واستهدف حافلة للمستوطنين.

وأضاف الموقع العبري المقرب من جيش االحتالل: "قام شابان باطالل النار تجاه باا مستوطنين 
 ان، دون وقوع إصابات".بالقرب من مستعمرة ميفو دوت

وأشار إلى أن جيش االحتالل أطلق النار على المنفذين، ما أدى إلصابة أحدهما في منطقة اليهر 
 "بصورة خطيرة"؛ ونقل للعالج في مشفى "هلل يافا".

" العبرية، النير إلى أن أحد المسلحين انسحب من مكان إطالل النار ومعه 13ولفتت القناة "
 سالحه.
دث، أغلقت قوات االحتالل محيط بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد الحا وعقب

 عملية عسكرية استهدفت برج دوتان العسكري.
وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن عشرات اآلليات العسكرية انتشرت في المنطقة الواقعة بين مدخل 

عسكرية مغلقة وانتشر بها عشرات الجنود  بلدتي يعبد وكفيرت وصوال لحاجز دوتان وأعلنتها منطقة
 الذين يقومون بعمليات تمشيط واسعة في شارع السهل والحي الجنوبي والشرقي لبلدة يعبد.

وأضافت أن جنود االحتالل انتشروا أيضا حتى خربة محكول ونصبوا حواجز على طريق برطعة 
 وقرب مستعمري دوتان وحرميش ومنعوا حركة السير بشكل كامل.
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 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء االثنين، أسيرًا محررًا الحقته طوال نهار يومالسيال،  في
؛ بتهمة إطالل النار على حاجز دوتان العسكري جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية االثنين

وادرة بعد وقالت مصادر محلية لمراسلنا: إن قوات االحتالل اعتقلت المحرر وليد توفيق غ المحتلة.
ساعات على عملية عسكرية واسعة للبحث عنه شملت مداهمات في عشرات المنازل في مناطق 

وأضافت أن جنود االحتالل كانوا هددوا في وقت سابق اليوم بهدم منزل والد  مختلفة جنوب جنين.
 الشاب غوادرة حال لم يسلم نفسه لقوات االحتالل.

 29/4/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لعباس: المقاومة خط أحمر وال نقبل أن تصفها بـ"المليشيات" "الشعبية" .11
م رئي  السلطة محمود عباس على المقاومة ة: غز  رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تهج 

الفلسطينية ونعتها بر"المليشيات" في خطابه خالل اجتماع لحكومته في رام هللا، مؤكدة أن سالح 
 يمكن القبول بتجاوزه. المقاومة خط أحمر ال

وكان عباس قد أعلن أنه اشترط على حماس ما أسماه بر"عدم السماح بوجود مليشيات" في الضفة 
 وغزة، مقابل الحديث معها.

وأكدت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سهير خضر أن  الشعب الفلسطيني له 
الها، و"المقاومة ستبقى خارج أي تفاوض حول المصالحة الحق المشروع كاماًل في مقاومته بكل أشك

وشدد ت على أنه ال يجوز  التي ال تتم إال بالرجوع إلى التفاهمات السابقة، ولي  التعرض للمقاومة".
وصف المقاومة بر"المليشيات" كما يقصدها عباس، كما أن دعوته لحماس بالعودة إلى تفاهمات 

 اومة والحركة ووصفه لها بر"المليشيات".، ال تتسق مع اتهاماته للمق2017
وقالت خضر: إن المقاومة هي التي تدافع عن أبناء شعبها، وتحفظ كرامته، مشيرة إلى أن مواجهة 
صفقة القرن، تتطلب من أبو مازن سحب االعتراف بر"إسرائيل" ووقف التنسيق األمني، ودعوة اإلطار 

 جية وطنية.القيادي لمنيمة التحرير للتفاهم على استراتي
 29/4/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الوحدة الوطنية والمقاومة كفيلٌة بإسقاط مشروع "صفقة القرن"": الجهاد" .12

شدد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، خالد البطش على ضرورة الوحدة الوطنية والمقاومة ال فيلٌة 
لوطنية، منوهًا بأن الصفقة هي مشروع باسقاط مشروع "صفقة القرن"، الذي يحاك ضد قضيتنا ا

 عام قادم، وتأمين األمن له. 100دولي، يهدف لتأمين وجود ال يان اإلسرائيلي لمدة  - أمريكي
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لقائدها الراحل  ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أم  هنيمت حفل تأبين خالل مشاركته فيوقال 
إن هذه المؤامرة ال بيرة التي تحاك  ط القطاع،علي درويش "القطاوي"، أمام منزله بمخيم المغازي وس

ضد شعبنا تأتي بمساعدة أطراف دولية خوفًا على مصالحها مع االحتالل، داعيا إلى سرعة تحقيق 
الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة االنقسام، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، باعتبار ذلخ كله 

أشاد البطش، بمناقب الراحل في حمل هموم الناس، و  القرن".جدارًا منيعًا لصد المؤامرة و"صفقة 
 وسعيه ليل نهار من أجل إنهاء االنقسام، وإعادة اللحمة بين أبناء شعبنا.

 29/4/2019، فلسطين أون الين
 

 حملة حصار تتصدرها اإلمارات والسعودية م..أزمة حماس المالية تتفاق"العربي الجديد":  .13
حركة "حماس" بضائقة مالية هي األكبر منذ تأسيسها قبل أكثر من  تمر: يوسف أبو وطفة -غزة 

ثالثة عقود، إال أن الجديد هذه الفترة يكمن في اإلجراءات المشددة التي اتخذتها أطراف، بينها دول 
عربية، من أجل تجفيف منابع تمويلها. وخالل اآلونة األخيرة، أعلنت "حماس" عن آليات جديدة لتلقي 

برزها ما كشف عنه ذراعها العسكري "كتائب القسام" الذي اتخذ من العملة الرقمية الدعم، كان أ
"البت وين" طريقًا لتلقي الدعم، إلى جانب اعتماد الحركة على إدراج ضا األموال ضمن التفاهمات من 
أجل دعم األسر الفقيرة والمحافية على ديمومة األموال. ويتزامن األمر مع معلومات مؤكدة عن 

قاالت جرت أخيرًا في السعودية بحق فلسطينيين بتهمة جمع أموال ونقلها إلى الحركة في قطاع اعت
غزة، إلى جانب إعالن السلطات األلمانية أخيرًا عن إغالل مؤسسات فلسطينية، على خلفية مزاعم 

شددة جمعها أموااًل لحركة "حماس". وأكدت مصادر في "حماس"، لر"العربي الجديد"، وجود إجراءات م
من دول خليجية، وتحديدًا من اإلمارات والسعودية، على جمع األموال لصالح القضية الفلسطينية، 
سواء من خالل األشخاا أو حتى الجمعيات الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني وتمويل مشاريع تنموية 

 وخيرية. 
لم حركته بوجود اعتقاالت وأكد عضو المكتب السياسي لر"حماس" محمود الزهار، لر"العربي الجديد"، ع

أخيرًا على خلفية جمع أموال للقضية الفلسطينية أو الحركة، وهو األمر الذي وصفه بأنه من أجل 
الهرولة وراء التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي. وقال الزهار إن هناك سياسة متبعة منذ سنوات طويلة 

اومة، في الوقت الذي يتزامن فيه هذا األمر تستهدف التمويل المتعلق بالقضية الفلسطينية وقوى المق
حاليًا مع هرولة واضحة وسير خلف التطبيع واالنفتاح على االحتالل. وعن تأثير هذه المحاوالت على 
حركته وانعكاسها سياسيًا، شدد الزهار على أنه ال توجد أي انعكاسات على سلوك الحركة سياسيًا، إذ 

ته والمواقف المعلنة نفسها منذ تأسيسها. وتابع "في تصوري نحن إنها ال تزال تحافظ على المنهج ذا
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أفضل حاليًا، خصوصًا أن الشارع الفلسطيني، باستثناء بع  الُمطبعين فقط، يسيرون على النهج 
والف ر ذاته الذي نحن فيه، إضافة إلى اإلمكانيات واألدوات التي جرى تطويرها خالل السنوات 

 الماضية".
ال اتب والمحلل السياسي تيسير محيسن، لر"العربي الجديد"، إن "كل ما يجري اآلن  وفي السيال، قال

في المنطقة يندرج ضمن سياسات ميدانية في اإلقليم العربي نابع من خطة استراتيجية تتشارك بها 
أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية". واعتبر أن "هذه الخطة تهدف إلى تصفية معسكر المقاومة بجميع 

اصره، وعلى رأسه حركة حماس، عبر مالحقة أي شخص أو مؤسسة على عالقة بجمع األموال عن
ونقلها للمقاومة الفلسطينية في غزة". وأوضح أن "هناك إجراءات تجري حاليًا في المنطقة تستهدف 
أشخاصًا، باإلضافة إلى إجراءات في أوروبا، كان آخرها في ألمانيا، من خالل مالحقة لمؤسسات 

 طابعًا إسالميًا، يعتقد أن لها عالقة بجمع أموال للفلسطينيين وللقطاع". تحمل
وُيستدل مما يجري حاليًا أن هذه الردية التي تستهدف تجفيف منابع تمويل "حماس" والمقاومة 
الفلسطينية تهدف إلى إضعافها وانتزاع مواقف سياسية لها عالقة بما يجري في المنطقة حاليًا على 

لمال عصب العمل، وفقًا لمحيسن. وبشأن إمكانية ت رار نموذج منيمة التحرير اعتبار أن ا
الفلسطينية مع "حماس" وقوى المقاومة في غزة، استبعد محيسن إمكانية ذلخ نتيجة لالختالف 
الجغرافي، على اعتبار أن فصائل المقاومة الفلسطينية موجودة في القطاع ولي  في دول عربية، 

ة في ثمانينيات القرن الماضي. ونب ه إلى أن حركة "حماس" تمتلخ من القوة كما حدث مع المنيم
نها من إزعاج األطراف الفاعلة في المنطقة من خالل عملية التطوير المستمرة  العسكرية ما يمك 
لقدراتها خالل السنوات الماضية، إلى جانب وجودها على األراضي الفلسطينية، مع ما تقوم به من 

 صلة لنقل المال لغزة.محاوالت متوا
 29/4/2019العربي الجديد، لندن، 

 

 إلى مغادرة مربع االنقسام والعبور إلى ضفة الوحدةتدعو  "الشعبية" .14
نيمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أم ، حفل تأبين لقائدها الراحل علي درويش  غزة:

 لية وجماهيرية واسعة."القطاوي"، أمام منزله بمخيم المغازي وسط القطاع، بمشاركة فصائ
وأشاد مسؤول الجبهة الشعبية وسط القطاع، هاني خليل، بمناقب الراحل، قائال: "نؤبن اليوم فدائي 
من الطراز الرفيع، ومعلم فذ في مدارس وأكاديميات السجون، ومنارة من منارات الثورة الفلسطينية، 

لعطاء والتضحية والحكمة، وتغليب وفارسا مقداما في كل ساحات وأرجاء الوطن الحبيب، ُعرف با
ودعا إلى مغادرة مربع االنقسام والعبور إلى  مصلحة الوطن والشعب على المصالح الفئوية والذاتية".
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ضفة الوحدة، عبر الدعوة الجتماع طارئ وعاجل لإلطار القيادي المؤقت للمنيمة، لوضع 
 هدف القضية الفلسطينية.استراتيجية مواجهة شاملة وموحدة لمواجهة المخاطر التي تست

 29/4/2019، فلسطين أون الين
 

 صواريخ تجريبية باتجاه البحر ستةمصادر عبرية: حماس أطلقت  .15
صواريا تجريبية الليلة باتجاه  6قالت مصادر عبرية الليلة إن مقاتلين من حركة حماس أطلقوا : غزة

 البحر انطالقًا من شمالي قطاع غزة.
ي أن أحد الصواريا سقط على مقربة من ساحل أسدود في الوقت الذي وذكر موقع " مفزاك" العبر 

 شمالي القطاع. انفجاراتقال فيه مستوطنون في الغالف إنهم سمعوا أصوات 
 29/4/2019، فلسطين أون الين

 
 أميال 6تقلص مساحة صيد األسماك بغزة إلى  "إسرائيل" .16

 6حة الصيد في شواطئ قطاع غزة، إلى ، الثالثاء، تقليص مسا"إسرائيل"قررت  :األناضول – غزة
وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي في بيان مقتضب، إن هذا القرار،  أميال بحرية.

 اتخذ ردا على "إطالل حركة الجهاد اإلسالمي، صاروخ، مساء أم  اإلثنين، باتجاه إسرائيل". 
مي في منطقة العطاطرة )شمال القطاع( وأضاف أدرعي:" مساء أم  أطلق عناصر الجهاد االسال

قذيفة صاروخية نحو إسرائيل بشكل متعمد؛ ردًا على ذلخ قررت إسرائيل تقليص مساحة الصيد 
أميال بحرية". واتهم الناطق اإلسرائيلي، قياديا في حركة الجهاد، يدعى "بهاء أبو  6البحري إلى 

بتوجيهات من األمين العام للحركة زياد  العطا"، بالمسؤولية عن إطالل الصاروخ "بشكل متعمد،
 النخالة". ولم تصدر حركة الجهاد، تعقيبا فوريا على ما ذكره الجيش اإلسرائيلي. 
 30/4/2019 ،لألنباءوكالة االناضول 

 

 خالل أسابيع قليلة "صفقة القرن": طرح "إسرائيل" .17
حدة، داني دانون، اإلثنين، أن أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى األمم المت: محمد طارل  -نيويورك 

 اإلدارة األمريكية ستطرح خطتها للسالم )ما يسمى بصفقة القرن(، خالل أسابيع قليلة.
جاء ذلخ في تصريحات إعالمية أدلى بها دانون، قبيل دقائق من بدء الجلسة الدورية لمجل  األمن 

نية، بمقر األمم المتحدة الدولي حول الحالة في الشرل األوسط، بما في ذلخ القضية الفلسطي
 بنيويورك. 
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وأضاف دانون أن  "خطة الرئي  )دونالد( ترامب سيتم طرحها خالل أسابيع قليلة، ونحن في انتيارها 
وتابع أن "الخطة سيتم ال شف عنها، وننحن ننتير إعالنها، بعك  الفلسطينيين  وسنتفاوض بشأنها".

 ليها".الذين اتخذوا موقفا إزاءها قبل أن يتعرفوا ع
 29/4/2019، لألنباءوكالة االناضول 

 

 تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة: أحزاب االئتالف تطالب بميزانيات طائلة .18
كشف مصدر رفيع في حزب الليكود الحاكم أن األحزاب المرشحة لالنضمام إلى ائتالف حكومة 

 ى الحقائب الوزارية.بنيامين نتنياهو المقبلة تطالب بميزانيات طائلة وغير مسبوقة، إضافة إل
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" اإلل تروني اليوم، اإلثنين، عن المصدر قوله إن "الشركاء في 

ل، وبحجم غير مسبول. وهذه مبالغ ومطالب ال يمكن كاالئتالف قدموا مطالب مالية بمليارات الشوا
 قبل".   قياسها أبدا. ل ن الحديث يدور عن مبالغ طائلة لم نشهد مثيال لها من

ولفت التقرير إلى أن نتنياهو يواجه مأزقا اآلن، بسبب عدم استطاعته تقدير حجم هذه المبالغ 
ومصادر تمويلها من دون معرفة هوية وزير المالية القادم. وقال المصدر إنه "لي  باإلمكان التقدم 

 ل حولها من خالله".مع المطالب المالية طالما ال نعرف من هو وزير المالية، الذي ينبغي االتفا
ورغم إعالن رئي  حزب "كوالنو"، موشيه كاحلون، أنه يطالب باالستمرار في منصبه كوزير للمالية، 
إال أنه لم يطرح طلبه هذا رسميا أمام نتنياهو أو أمام طاقم المفاوضات االئتالفية عن حزب الليكود. 

ية عن حزبه ويطالب بالتحدث مع وأضاف التقرير أن كاحلون يرف  تعيين طاقم مفاوضات ائتالف
 نتنياهو مباشرة، ولذلخ فان المحادثات لم تبدأ حتى اآلن.

، 2021 – 2020وطالب نتنياهو األحزاب التي ستنضم إلى الحكومة بتأييد إقرار موازنة للعامين 
اءة بحيث يتم طرح موازنة كهذه على ال نيست حتى نهاية تموز/يوليو المقبل، والمصادقة عليها بالقر 

 األولى قبل خروج ال نيست إلى عطلة الصيف.
وأفادت صحيفة "كل ليست" االقتصادية، بأن نتنياهو، الذي يتولى منصب وزير األمن أيضا، أبلغ 

 شركائه في االئتالف بأن سيسعى إلى زيادة ميزانية األمن.
التي يتوقع أن وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يسعى من وراء المصادقة بشكل سريع على الموازنة، 

 تشمل ضربات اقتصادية وتقليص عرضي عميق من أجل منع األحزاب من ابتزاز الموازنة.
وقال رئي  طاقم المفاوضات عن الليكود، الوزير ياريف ليفينن إن "المفاوضات مع األحزاب الشريكة 

األمر إلى األخرى ستستغرل وقتا. وهذه ست ون محادثات مع عدة أطراف بشكل متواز. ويحتاج هذا 
 نف  طويل، ولن ينتهي بين ليلة وضحاها".
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وأضاف ليفين أن "الهدف هو محاولة استيضاح األمور مسبقا من أجل التوصل إلى نتائج تضمن 
تشكيل حكومة مستقرة. وقد التزمنا أمام الناخب بالقيام بكل ما بوسعنا من أجل تشكيل حكومة يمين 

 ".تستند إلى الشركاء في االئتالف الحالي
 29/4/2019، 48عرب 

 
 الضفة تعمراتعلى مس "إسرائيل"الليكود واليمين.. بند بسيادة  .19

)األناضول(: قالت هيئة البث اإلسرائيلية )رسمية(، مساء اإلثنين، إن اتفال حزب الليكود  - تل أبيب
مع "اتحاد أحزاب اليمين" لضمه لالئتالف الحكومي، سيشمل بندًا ينص على فرض "السيادة" 

وذكرت الهيئة، أن طاقمي المفاوضات من الطرفين شرعا  سرائيلية على مستعمرات الضفة الغربية.اإل
 بالعمل على صياغة البند في نص االتفال االئتالفي؛ ل ن هناك نقاشا بينهما حول قضية.

ويدور النقاش حول ما إذا كان البند سيضم تفاصيل العملية بشكل كامل، أم أنه سيكون بنص عام 
 ر مفصل، ما يتيح لليكود مجااًل للمناورة السياسية مستقباًل.وغي

ألف مستوطن يقيمون في مستعمرات في الضفة  450وتشير معطيات إسرائيلية إلى أن أكثر من 
 ألفًا في مستعمرات بالقدس الشرقية. 220الغربية، وال يشمل ذلخ 

بقة وزعيم حزب "كلنا"، موشيه في سيال متصل، قالت الهيئة إن وزير المالية في الحكومة السا
كحلون، قال، مساء اإلثنين، لمقربين إن حزبه سيتولى المفاوضات االئتالفية مع "الليكود" بشكل 

وأكد كحلون أيضًا، أنه لن يكون هناك اتحاد بين الحزبين، نافيًا تقارير  مستقل عن األحزاب األخرى.
 تحدثت عن ذلخ سابقًا.

 30/4/2019القدس العربي، لندن، 
 

 دراسة إسرائيلية: خياراتنا أمام األزمة المالية للسلطة سيئة .20
قال جنرال إسرائيلي إن "األزمة االقتصادية التي تعيشها السلطة : عدنان أبو عامر - 21عربي

الفلسطينية تشكل إنذارا استراتيجيا أمام إسرائيل، خشية أن تشكل هذه األزمة مقدمة لحصول تغير 
الساحة الفلسطينية، على اعتبار أن استمرار هذه األزمة فترة زمنية أطول، استراتيجي محتمل في 

 وإمكانية تصاعدها، كفيلة بأن تؤدي لتطورات ساخنة تحمل تهديدات كبيرة على إسرائيل".
" أن "سيناريوهات استمرار األزمة المالية 21وأضاف ميخال ميلشتاين بدراسة بحثية ترجمتها "عربي

اط الفلسطينيين بالعمليات ضد إسرائيل، وتنفيذ المزيد من الهجمات المسلحة، للسلطة تتمثل بانخر 
وتراجع السيطرة األمنية للسلطة الفلسطينية، وتدني قيامها بواجباتها المدنية تجاه مواطنيها، وحدوث 
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فراغ تدريجي قد تضطر إسرائيل لملئه، ورفع حماس لرأسها عقب ما حل بالسلطة من إشكاليات، 
 السلبي بالتنسيق األمني". واإلضرار

وأشارت الدراسة التي نشرها معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إلى أن "إسرائيل  
ملزمة باالعتراف أنها أمام خيارين وبديلين ال ثالث لهما: سيء وأكثر سوءا، وعليها اتخاذ جملة 

غزة، ألن التفاهمات الهشة التي تم  خطوات براغماتية مع السلطة كالتي تبديها إزاء حماس في
التوصل إليها في غزة هدفت لمنع التصعيد، وتحقيق استقرار استراتيجي، وهو ذات الدافع اإلسرائيلي 

 في الضفة الغربية".
وأوضح ميليشتاين مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز االستخبارات العسكرية "أمان"، ومستشار 

شؤون المناطق بوزارة الحرب، أنه "كلما كانت الخطوات أسرع، الشؤون الفلسطينية بمكتب منسق 
تراجع احتمال التوتر األمني، وإال سن ون أمام مواجهة غير مسيطر عليها، فاألزمة المالية للسلطة 
تتعارض مع السياسة اإلسرائيلية بالضفة الغربية خالل العقد األخير، وقامت على أساس تحسين 

يين، بجانب التنسيق األمني الوثيق مع السلطة، وهو ما شكل الطريقة الوضع االقتصادي للفلسطين
 األمثل لتحقيق السالم االقتصادي".

وأشار ميليتشاين رئي  قسم الدراسات الفلسطينية بمركز ديان للشرل األوسط وشمال أفريقيا إلى أن 
سية، ل ن إسرائيل "السالم االقتصادي يسعى إليجاد حالة من االستقرار األمني دون مفاوضات سيا

تحذر من مغبة حدوث تغير استراتيجي سلبي متوقع في الساحة الفلسطينية، وتحديدا في الضفة 
الغربية، وأخطر هذه التغيرات المحتملة سيناريو الفزع المتمثل باندالع انتفاضة ثالثة، وما يصاحبها 

 من عمليات مسلحة، وتف خ السلطة الفلسطينية".
جمود السياسي، وعدم وجود أفق إلقامة دولة فلسطينية، واألخطر وجود رغبة وأكد أن "استمرار ال

فلسطينية باستئناف ال فاح المسلح، يصطف بجانب أزمة السلطة المالية، مع أن السنوات األخيرة 
شهدت تطورات ساخنة ل نها لم تسفر عن تغير استراتيجي خطير، فالفلسطينيون: سلطة ومواطنين 

ن ضبط النف ، ولم يتجهوا نحو التصعيد حتى في ظل وجود عوامل مشجعة حافيوا على حالة م
 الندالعه".

، وجريمة إحرال 2014-2008وأضاف أن "اندالع الحروب اإلسرائيلية الثالثة على غزة بين عامي 
 2018، ونقل السفارة األمريكية إلى القدس في 2015، وانتفاضة السكاكين في 2015عائلة دوابشة في 

والعديد من األيام والمناسبات الوطنية، كلها لم تدفع فلسطينيي  2019األسرى األخير في وإضراب 
الضفة للتصعيد مع إسرائيل، ل ن األزمة المالية للسلطة قد تجعل من تلخ السيناريوهات أمرا قائما 

 وقابال للتحقق".
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أزمة، مثل تخفي  وحذر أن "السلطة قد تذهب لبع  اإلجراءات للتخفيف من حدة ما تعانيه من 
المزيد من النفقات الموجهة لقطاع غزة، المخفضة أصال، مما ينذر بعودة التصعيد مجددا للقطاع، 
رغم أن السلطة تدير أزمتها الحالية بتحكم عن بعد، بهدف وقف العقوبات التي تفرضها إسرائيل 

 والواليات المتحدة".
ر عنف، أو توتر، ل ن استمرار اإلحباط في وأكد أنه "صحيح أنه ال توجد اليوم في الضفة بواد

الشارع الفلسطيني كفيل بانفجار الوضع دون إشارات مسبقة، من خالل زيادة معدالت احت اك 
الفلسطينيين مع الجيش والمستوطنين، رفع مستوى العمليات والهجمات المسلحة، الفردية أو المنيمة، 

ن الوضع بالضفة مختلف عن غزة من جهة ظهور أعمال احتجاجية ضد السلطة الفلسطينية، أل
 القدرة على تحمل استمرار األزمة المالية".

 29/4/2019، "21موقع "عربي 

 
 الكنيست اإلسرائيلي السابق األكثر سّنًا للقوانين .21

أظهر تقرير إسرائيلي نشر يوم االثنين، أن ال نيست الذي انتهت واليته  :ترجمة خاصة  -القدس 
وبحسب التقرير الذي نشرته القناة  جل  نيابي يقر قوانين في تاريا إسرائيل.مؤخرًا، كان أكثر م

 109العبرية السابعة، فان ال نيست األخير سن  قوانين أكثر من أي كنيست سابق. حيث تم إقرار 
قانونًا بشأن حاالت  78قانونًا بشأن حالة الرفاهية، و 86قوانين خاصة بالنيام القانوني، وأقر 

 الضرائب.
عضوا الذين انضموا حديثًا لل نيست الجديد بعد  49وذكر موقع صحيفة معاريف العبرية، أن الر 

االنتخابات األخيرة، سيتلقون دورة تدريبية على كيفية التعامل مع الجلسات واستخدام أزرار 
 التصويت، واألدوات القانونية المتبعة، وأماكن جلوسهم وغيرها.

 ل نيست الجديد يوم غد الثالثاء، اليمين الدستوري في جلسة علنية.ومن المقرر أن يؤدي أعضاء ا
 29/7/2019القدس، القدس، 

 
 لن تكون صّرافًا آليًا للسلطة و"اإلرهابيين" "إسرائيل"حليف نتنياهو الجديد:  .22

دعا بتسلئيل سموتريتش الحليف الجديد لبنيامين نتنياهو في الحكومة  :ترجمة خاصة -رام هللا 
شكيلها قريبًا، اليوم االثنين، إلى عدم الخضوع ألي تحذيرات وكذلخ للتهديدات حول انهيار المرتقب ت

وقال المتطر ف اليميني سموتريتش في تصريح  السلطة الفلسطينية وضرورة دفع أموال الضرائب لها.
". معتبرًا أن  نقلته القناة العبرية السابعة: "لن ت ون دولة إسرائيل جهاز صراف آلي للسلطة واإلرهابيين
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انهيار السلطة الفلسطينية ال يهدد إسرائيل، وأن رئيسها محمود عباس سيفعل كل ما هو ضروري 
 حتى ال ينهار نيامه.

 29/7/2019القدس، القدس، 

 
 هآرتس: الجيش اإلسرائيلي سمح لمستوطنين بدخول عمونا ومنع فلسطينيين .23

ة -رام هللا  ية يوم االثنين، أن الجيش اإلسرائيلي سمح ذكرت صحيفة هآرت  العبر  :ترجمة خاص 
لمستوطنين خالل عيد الفصح اليهودي بالدخول إلى بؤرة عامونا المخالة منذ ما يزيد على عامين، 

ولفتت الصحيفة، إلى أن  في وقت ال يسمح ألصحاب تلخ األراضي من الفلسطينيين بدخولها.
قبل العيد إلجراء مسابقة في المكان الذي يمنع الجيش سمح أيضًا للمستوطنين بدخول البؤرة المخالة 

 الجيش أحدًا من الوصول إليه، من خالل إصداره قرارًا باعتبار المنطقة عسكرية مغلقة.
وقال ناطق باسم الجيش للصحيفة، إنه يجري فحص ما جرى ومعالجة القضية مع الجهات المعنية. 

 نطقة على الفلسطينيين فقط.رافضًا التعليق على سؤال حول تطبيق قرار إغالل الم
وتشير الصحيفة إلى أن القرار يطب ق بصرامة ضد الفلسطينيين الذين يمنعون من دخول أراضيهم 

 وإعادة زراعتها على الرغم من تأكيد القضاء اإلسرائيلي لمل يتهم لتلخ األراضي.
، وال تزال توجد بوابة وبحسب الصحيفة، فان المستوطنين الذين يدخلون تلخ المنطقة ال يتم اعتقالهم

 على طريق يوصل البؤرة بمستعمرة عوفرا.
ولم تصدر المحكمة العليا اإلسرائيلية بعد، قرارها بشأن االلتماس الذي قدمه فلسطينيون إللغاء قرار 

 إغالل المنطقة.
 29/7/2019القدس، القدس، 

 
 ابات الكنيستفي مشاركة العرب في انتخ 1949عشرة أسباب خلف تراجع غير مسبوق منذ  .24

نائبا  120من  49الناصرة: يلتئم البرلمان اإلسرائيلي )ال نيست( اليوم ثالثاء في أولى جلساته ويشمل 
من المنتخبين الجدد، وكافتهم سيشاركون في طقوس "يمين الوالء". وفي هذا السيال كشف أن 

بالقراءات الثالث  مشروع قانون، صودل 6000( ناقش 2019-2015البرلمان المنتهي صالحية في )
 فقط منها، ما دفع سكرتير ال نيست الجديد للتريث في تقديمهم مشاريع قانون جديدة. 200على 

وبالتزامن استأنف حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو أم  االتصاالت الرسمية مع بقية األحزاب 
مل" المركز العربي للدراسات بغية تشكيل حكومته الخامسة. وفي هذا السيال أصدر مركز "مدى ال ر 

االجتماعية التطبيقية، ورقة تحليلية تهدف إلى قراءة نتائج االنتخابات لل نيست اإلسرائيلية في 
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المجتمع الفلسطيني في الداخل. تتمحور الورقة حول ثالث نقاط أساسية أولها زيادة نسبة المقاطعين 
لتي تعاملت مع االمتناع كنوع من الممتنعين عن التصويت، ال سيما في صفوف المجموعة ا

مقاعد وهو أقل مما كان  10االحتجاج السياسي، ثانيها تراجع تمثيل القوائم العربية في ال نيست إلى 
مقعدا(، وحتى أقل مما كان عليه قبل تشكيل القائمة المشتركة  13عليه من خالل القائمة المشتركة )

 تين ل حزاب الصهيونية في المجتمع الفلسطيني.مقعدا( وثالثها ازدياد نسبة وعدد المصو  11)
تنطلق الورقة من مقولة ان نتائج االنتخابات شكلت مؤشرا مهما، ول نه لي  الوحيد، في تجربة 
الفلسطينيين في إسرائيل في السنوات األخيرة، حول أهمية بلورة مشروع سياسي جماعي تقوم عليه 

نة المتابعة العليا. وحسب المعطيات التي نشرتها لجنة الهيئات السياسية والوطنية وعلى رأسها لج
االنتخابات لل نيست الحادي والعشرين، نجد ِنَسب تصويت منخفضة على نحٍو خاا  في عدد من 

 قرى النقب.
 

 عوامل التراجع كثيرة
ة ويحدد "مركز ال رمل" نقاط االحتجاج التي أد ت إلى تراجع نسبة التصويت في التالي: تف يخ القائم

لت القائمة  -المشتركة كما سنبي ن الحقًا، تراجع عدد األصوات الممنوحة ل حزاب العربي ة التي شك 
ألف صوت. ويدل  هذا على أن  قيمة القائمة المشتركة هي أكبر من قيمة  100المشتركة بقرابة 

باتها من َقبلها ومن بعدها. وأسَهَم تف يخ المشتركة، وما سبقه من مناورات وسجاالت  مجموع مرك 
، في تراجع نسبة التصويت، ونرج ح أن ه كان 2018َو  2017حول مسألة التناوب في العامين 

َدنة العمل احتجاجًا على تف يكه َصنة وَفرا ا، وكنوع من العقاب على ذلخ. كما يشير لدور َشخا
، اللتين تشك الن  ، وول دتا  –البرلماني  حسب رأي "مدى ال رمل" خطرًا على العمل الحزبي  الجماعي 

صراعات شخصي ة على المنصب وعلى المكانة أد ت إلى زعزعة ثقة الجمهور بالنو اب العرب. وألقت 
َصن خا ة والسعي إلى النجومي ة بياللها على بع  النو اب العرب وعملهم، وهو ما أضعَف عمَل الشَّ

.  القائمة المشتركة الجماعيَّ
وهناك دور للتسادالت حول جدوى العمل البرلماني  حيث حملت التشريعات والسياسات الصادرة عن 

فلسطيني ين في إسرائيل فقد أقرَّ الحكومة السابقة وال نيست العشرين خطابًا وصبغة عدائيَّيان ضد  ال
للفلسطيني ين، كان أخطرها قانون القومي ة. ويقول "مدى  اإلقصائيةال نيست العشرون عشرات القوانين 

ال رمل "إن هذين العاملين )التشريعات اإلقصائي ة، وعدم القدرة على التصد ي لها( شك ال نواة إحباط 
من العمل البرلماني  وجدواه، ُترِجم )هذا اإلحباط( في  في صفوف المجتمع الفلسطيني  في إسرائيل

سة البرلماني ة اإلسرائيلي ة )ال نيست(. ويتفق  االمتناع عن التصويت كداللة على انعدام ثقة في المؤس 
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 ، "مدى ال رمل" مع ردية شائعة اليوم تؤكد الحاجة إلى ِحوار أوسع بشأن أهداف العمل البرلماني 
، ومدى ما تفي به األدوات البرلماني ة لتحقيق وبشأن توق عات الجم هور العربي  من العمل البرلماني 

هذه التوق عات، وماهي ة قيودها. وهناك سبب آخر يتمثل بر ضعف األحزاب التنييمي  حيث داهمت 
 ، ة لها كما ينبغي. وفي ظل  تراجع العمل الحزبي  االنتخابات األحزاب العربي ة وهي غير مستعد 

النتخابات األحزاب تنييمي ًا، وال سي ما أن  محاوالت المحافية على القائمة المشتركة حت ى فاجأت ا
 اللحيات األخيرة، والمناكفات من بعدها، قد استنزفت األحزاَب وكوادرها.

منوها أن هذا الضعف ُترِجم خالل االنتخابات إلى غياب ل جواء االنتخابي ة والحراك المكث ف. كذلخ 
فقد رك زت القوائم على  -غياب الخطاب البرلماني  من َأِجنادة األحزاب ودعاياتها االنتخابي ة يشير لدور

قضايا عام ة، وعلى إسقاط اليمين، ولم توصل َأِجناداتها البرلماني ة للسنوات القادمة إلى جمهور 
القائمة  الناخبين، ولم تنجح في رأب الصدع بين الناخب والمنتَخب بعد الفشل في الحفاظ على

في  -المشتركة. وحسب قراءة "مدى ال رمل " فقد تعزز خطاب المقاَطعة واالمتناع عن التصويت
ظل  ما قيل أعاله، أخذ التي ار الذي نادى بالمقاطعة أو االمتناع َنَفسًا لتعزيز مقوالته حول أهم ي ة 

، فقد وجد خطاُبه أر  ضي ًة شعبي ة تقتنع بها، االمتناع عن التصويت، وعدم جدوى العمل البرلماني 
ة بعد تف يخ القائمة المشتركة وزعزعة ثقة الجمهور فيها، وعدم قدرتها على صد  تصاعد  وخاص 

وعلى رأسها قانون القومي ة. والحديث هنا يدور عن المقاطعة  –التشريعات العدائي ة ضد  الفلسطيني ين 
معيمهم من  %15 – %10لية تناهز الر غير األيديولوجية، فالمقاطعون بدوافع مبدئية يشكلون أق

أتباع الحركة اإلسالمية المحيورة بقيادة الشيا رائد صالح وحركة "أبناء البلد" المعتبرة كامتداد 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الداخل. كما يشير المركز إلى غياب األمل في التغيير، أو 

كان هو الذي سيكون ولن تتغي ر الخريطة السياسي ة في الَميال إلى االعتقاد أن ه في أحسن اليروف ما 
إسرائيل، ألن  اليمين سيبقى في الحكم ولن تؤث ر األحزاب العربي ة ومندوبوها في سعي ال نيست 
والحكومة المنبثقة عنها لتشريع قوانين تمييزي ة ضد  المواطنين الفلسطيني ين، وانعدام التأثير غي ب 

 للتصويت. األمل وَوَأَد الدافعي ة
وبرأي "مدى ال رمل" تزداد الحاجة الى بلورة مشروع سياسي جماعي، في أعقاب التحوالت التي 

ديني يقودها  -تضرب بالمجتمع الفلسطيني في الداخل جراء سياسات استعمارية ذات طابع قومي
لي من  شأن ف رة اليمين المتطرف في إسرائيل التي تمتزج مع سياسات نيوليبرالية اقتصادية، ُتعا

الفرداني ة والحلول الفردي ة على حساب المشروع والحلول الجمعي ة؛ وكذلخ من جر اء الوضع الراهن 
 للقضي ة الفلسطيني ة، والتحو الت اإلقليمي ة المتسارعة.
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 مجموعة مؤشرات
ويشير مركز مدى ال رمل إلى أن نتائج االنتخابات في المجتمع الفلسطيني حملت مجموعة من 

رات السياسية، تتطلب وقفة ولحيات تأمل فيها، لي  لذات االنتخابات ونتائجها، وإنما لُوجهة المؤش
المجتمع الفلسطيني، وعلى الوقفة ان ت ون على عدة نقاط. وأولى هذه النقاط الحاجة الى مشروع 

ن سياسي جماعي، فقد حاولت وثائق التصور المستقبلي )وثائق رديوية صدرت عن مثقفين فلسطينيي
( وضع تصور رديوي للفلسطينيين في إسرائيل، يشكل بداية بناء مشروع 2006في الداخل عام 

سياسي يترجم التصورات الى عمل سياسي جماعي. ويلفت "مدى ال رمل" انه منذ هذه المحاوالت 
الرديوية، يبدو ان الخطاب السياسي الفلسطيني في الداخل يمر بمآزل، ال يقل في حدته عن مآزل 

 طاب السياسي الفلسطيني عموما.الخ
ويؤكد أن هذا يحتاج من الهيئات التمثيلية واألحزاب القيام بخطوة لبلورة مشروع سياسي، كان يمكن 
للقائمة المشتركة ان ت ون نواته او ان تساهم في بلورته، لو انها احترمت ثقة الناس والتعويل عليها. 

وجود حاجة ملحة الى إعادة  21تخابات لل نيست الر كذلخ يرى "مركز ال رمل" على ضوء نتائج االن
بناء األحزاب السياسية سواء البرلمانية او غير البرلمانية لتأخذ دورا أكبر في إعادة الناس الى المجال 
العام عموما، والمشاركة السياسية خصوصا، وال نقصد المشاركة السياسية في بعدها الضيق المتمثل 

ال نيست، وإنما مجمل المشاركة السياسية بكل مركباتها النضالية  في التصويت في انتخابات
والثقافية. ويتنبه "مركز" مدى ال رمل " لغياب االحزاب عن االنتخابات المحلية أيضا، قبل بضعة 
شهور، تاركة السياسة المحلية لقوائم محلية تعتمد على قواعد تقليدية وجهوية، فضال عن غياب 

ها في المجال العام الفلسطيني. كما يؤكد على الحاجة إلى إعادة بلورة معنى األحزاب او تقليص دور 
واه، وفي المقابل إعادة بلورة العمل السياسي  الُموازي والمكم ل )ورب ما  العمل البرلماني  وأهدافه وَجدا

، على أن تقع مسؤولي ة إعادة البلورة هذه على األحزاب والتي ارا ت السياسي ة البديل( للعمل البرلماني 
 كاف ة.

 29/4/2019القدس العربي، لندن، 
 

 ُيجري تدريباٍت بألمانيا مع الجيش األمريكّي  الجيش اإلسرائيلي .25
كشفت وسائل اإلعالم العبري ة، نقاًل عن مصادر أمني ٍة وعسكري ٍة قالت إن ها  زهير أندراوس: – الناصرة

للقوات البري ة التابعة ل تائب االستطالع في  رفيعة الُمستوى في تل أبيب، كشفت النقاب عن مشاركة
، في المناورات العسكري ة المشتركة لقوات حلف  وحدات الميليين في جيش االحتالل اإلسرائيلي 

 شمال األطلسي  "الناتو"، في غابات بافاريا األلماني ة، على حد  تعبيرها.
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جندي   300مصادر عينها، إلى مشاركة وفي هذا السيال، لفتت صحيفة "هآرت " العبري ة، نقاًل عن ال
من هذه القو ات في المناورات التي ستمنح، على حد  تعبيرها، القوات البري ة اإلسرائيلي ة من الميليين، 
فرصًة لتدريباٍت في ظروٍف طبيعي ٍة وأحواٍل جوي ٍة، مشابهة لليروف السائدة في لبنان، وبالتالي فهي 

واجهة عسكرية ضد  "حزب هللا"، "العدو  الذي ال يريد أحد ذكر اسمه تهدف لتدريبات لُمحاكاة حالة م
علنًا"، بحسب تعبير ُمحل ل الشؤون العسكري ة في صحيفة "هآرت " عاموس هارئيل، وهو الُمقر ب جدًا 

 من دوائر ُصنع القرار في المؤسسة األمني ة بال يان.
 29/4/2019رأي اليوم، 

 
 يونيو القادم حزيران/اقتحام لألقصى مطلع  دعوات يهودية للمشاركة في أكبر .26

دعت ما تسمى "منيمات جبل الهيكل" المستوطنين لالستعداد للمشاركة في أكبر : القدس المحتلة
 يونيو القادم فيما يسمونه "يوم توحيد القدس". 1اقتحام للمسجد األقصى المبارك بر 

ى على األقل، وطالبت المستوطنين آالف مقتحم ل قص 10وقالت هذه المنيمات، إنه سيتم حشد 
بعشرات اآلالف  -نطالب بزيادة السيطرة على القدس  -بتجهيز الفتات بعناوين "معا لبناء الهيكل 

 المبكى والهيكل مقدساتنا". -باآلالف قادمون في يوم القدس  -ها نحن نقتحم األقصى 
 29/4/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 حم "عسقالن وتحطم مقتنيات األسرى وحدات القمع تقت .27

أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، يوم اإلثنين، بأن قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل 
المسماة "اليماز"، اقتحمت عدة غرف في سجن عسقالن، وحطمت مقتنيات األسرى وأخرجتهم إلى 

 .ون أسبابالتفتيش استمر عدة ساعات د أنوأضافت الهيئة:  الساحة.
 29/4/2019، األيام، رام هللا

 
 مواطنًا من الضفة بينهم مدير نادي األسير في القدس 21االحتالل يعتقل  .28

فة  21اعتقلت قو ات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم االثنين، : رام هللا مواطنًا من محافيات الض 
 الغربية، بينهم مدير نادي األسير الفلسطيني في القدس ناصر قوس.

 29/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 نادي األسير: ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري  .29

نادي األسير بأن ستة أسرى في معتقالت االحتالل يواصلون إضرابهم المفتوح عن  : أفادرام هللا
الستة  األسرى أقدم  أن إلىادي في بيان له، اليوم االثنين، الن وأشار الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري.

عامًا( من محافية نابل ، الذي يواصل إضرابه عن الطعام  61المضربين هو األسير حسام الرزة )
( يومًا؛ ووفقًا لعائلته فان إدارة معتقالت االحتالل نقلت األسير الرزة إلى أحد المستشفيات 42منذ 

تالل جر اء تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي، علمًا أنه إدارة معتقالت المدنية التابعة لالح
 االحتالل نقلته قبل عدة أيام إلى عزل معتقل "نيتسان الرملة".

وأشار نادي األسير إلى أن إدارة معتقالت االحتالل تنتهج سياسات انتقامية بحق األسرى المضربين، 
ن زيارة العائلة، وكذلخ عرقلة زيارات المحامين لهم، عدا أبرزها عمليات النقل المت ررة، وحرمانهم م

جانون بحقهم.  عن اإلجراءات التن يلية التي ينفذها الس 
 29/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عائلة فلسطيني احتجزته تركيا بتهمة "تجّسس" تطلب تحقيقًا دوليًا بعد إعالن "انتحاره" في السجن .30

رفضت عائلة الفلسطيني زكي مبارك الذي قالت تركيا إنه انتحر في سيليفري : مساعد الزياني -دبي
غرب إسطنبول، الرواية التركية مطالبًة بلجنة دولية للتحقيق في أسباب الوفاة التي اعتبروها 

وله السفير غامضة. وقال شقيق المتوفى زكريا مبارك، إنهم كعائلة ال يثقون بالرواية التركية وال بما يق
 الفلسطيني، كاشفًا أن شقيقه زكي كان هدفه العمل في إسطنبول وزيادة دخله.

وأكد زكريا في اتصال هاتفي مع "الشرل األوسط" أنهم خاطبوا جميع المنيمات والجهات الدولية 
 55لتشكيل وحدة تحقيق مستقلة للبحث في أسباب الوفاة، موضحًا أن شقيقه الذي يبلغ من العمر 

ًا قرر التوجه إلى تركيا بعد تقاعده عن عمله، للبحث عن "لقمة العيش" كونه أبًا لعدد من عام
األطفال، وقال: "كان زكي موهومًا بما تسمى الدولة اإلسالمية في تركيا، ول ن جميع تلخ األوهام 

 تالشت بعد ما تم تلفيق تلخ التهم غير الصحيحة له".
ان على تواصل مع شقيقه عند إلقاء القب  عليه، كما تواصل مع وبالعودة إلى زكريا الذي أكد أنه ك

السفير الفلسطيني وأبلغه باختفاء أخيه مع زميله، أوضح أن أخاه كان يسعى لبيع الحمص والفول 
من خالل تأسي  مؤسسة أو شركة في تركيا، مضيفًا أنه لم ت ن له عالقة ال من قريب وال بعيد 

ن. وأشار إلى أن كل ما تحدث به اإلعالم التركي واإلعالم الداعم له بالقيادي الفلسطيني محمد دحال
 ال يمت  إلى الحقيقة بأي صلة.
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من جهتها، شجبت المنيمة العربية لحقول اإلنسان في بريطانيا وأوروبا قيام األمن التركي بتعذيب 
عربية لحقول الموقوف الفلسطيني حتى الموت، وذلخ وفق بيان صادر أم ، حيث طلبت المنيمة ال

اإلنسان في بريطانيا وأوروبا من المقرر الخاا بالتعذيب إرسال لجنة لفحص جثة المعتقل وعدم 
السماح للسلطات التركية باخفاء جريمتها ودفن الجثة من دون إجراء تشريح محايد من قبل األمم 

 المتحدة.
ء القب  على ضابطين كانت وسائل تركية قد قالت وقت إلقاء القب  على زكريا إنه تم إلقا

إماراتيين يتجسسان على تركيا، ثم قالت إنهما جاسوسان يعمالن لصالح اإلمارات، ثم قالت إنهما 
 شخصان يعمالن لصالح القيادي الفلسطيني محمد دحالن.

 30/4/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 اقتالع الزيتون في بيت لحم وتهديد بتجريف طريق باألغوار .31

ات االحتالل بهدم طريق يعمل المواطنون على فتحه في خربة يرزا باألغوار هددت قو : وكاالت
الشمالية. وقال معتز بشارات مسؤول الدفاع عن األراضي في محافية طوباس: إن ما ُيسمى 

يومًا لهدم الطريق الذي يصل بين خربة يرزا  24ب"اإلدارة المدنية اإلسرائيلية" أمهلت المواطنين 
كم، واستطاع المواطنون 3لسطينية في األغوار. وأضاف بشارات: إن طول الطريق ومنطقة العقبة الف

متر منه حتى اآلن لتسهيل وصولهم، إال أن قوات االحتالل أخطرتهم رسميًا بهدم الطريق  700فتح 
بشكل كامل؛ بحجة أن المنطقة أثرية. وأكد أن المنطقة حسب المسح األردني مملوكة لمواطنين 

 ن قوات االحتالل تعمل بشتى الطرل لتهجيرهم من منطقة األغوار.فلسطينيين، وأ
وجرفت قوات االحتالل، أرضًا في بلدة بيت جاال غربي بيت لحم، واقتلعت عشرات أشجار زيتون. 
وأفاد صاحب األرض وليد زرينة بأن قوات االحتالل داهمت أرضهم البالغة مساحتها أربعة دونمات، 

 برفقة طواقم من بلدية االحتالل، واقتلعت عشرات األشجار. وهي مزروعة بأشجار زيتون،
 وأعلن جيش االحتالل أنه أصاب فلسطينيًا بالرصاا في ظهره قرب قرية عرابة في جنين.

 30/4/2019، الخليج، الشارقة
 

 فلسطيني يحصد المركز األول ببطولة النرويج للمبدعين .32

ا( من الفوز ببطولة النرويج للمبدعين، وذلخ عام 18تمكن الشاب الفلسطيني قي  نقيطي ): أوسلو
بحصوله على المركز األول على مستوى الممل ة، بعد اختيار مشروعه المتعلق بر"البيئة والطاقة 

وقال نقيطي:  المتجددة"، خالل البطولة السنوية للمبدعين ورواد المشاريع واالختراعات في النرويج.
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نة العلمية النرويجية المكونة من مكتب رئاسة الوزراء وسلطة إن فوزه جاء بعد اختياره من قبل اللج
 ، وأضاف بانه يهدي فوزه لشعبنا الفلسطيني مصدر إلهامه وتفوقه.أوسلوالبيئة وبلدية 

 وف رة المشروع تقوم على براءة اختراع للطاقة النييفة المتجددة.
 29/4/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 مشعل: األردن يتعرض للتجويع للقبول بصفقة القرن خالد  .33
قال رئي  المكتب السياسي السابق، لحركة حماس، خالد مشعل: "إن األردن يتعرض لعقوبات : لندن

وتجويع، ونوع من الحصار، لتطويع موقفه السياسي، وقبول صفقة القرن"، كاشفا النقاب عن تواصل 
 ات الرسمية في عم ان.بينه وعدد من قيادات الحركة، وبين الجه

وأوضح مشعل، خالل ندوة ضمن الملتقى، "اآلفروآسيوي" المنعقدة في تركيا، أن األردن، "يواجه 
وأضاف: "الممل ة مستهدفة  خطرا حقيقيا، وهو أحد األطراف المستهدفة ضمن الصفقة المذكورة".

وأشاد مشعل بموقف  ك".بأرضها، وبفرض التوطين عليها، ونزع دورها، في المسجد األقصى المبار 
العاهل األردني عبد هللا الثاني، والشعب األردني، من قضية القدس المحتلة، داعيا الدول العربية 

 واإلسالمية المؤثرة، إلى الوقوف بجانب عم ان، لر"ييل صامدا ضد صفقة القرن".
 29/4/019، "21موقع "عربي 

 
 "إسرائيل" األردن يراجع اتفاقية الغاز مع": الشرق األوسط" .34

كشفت مصادر سياسية أردنية رفيعة لر"الشرل األوسط" أن العاهل : محمد خير الرواشدة - عم ان
ه رسميًا بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الجانب اإلسرائيلي من خالل  األردني الملخ عبد هللا الثاني وج 

باالتفاقية أو تجميدها. وُيتوقع  تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من االستمرار بالعمل
أن عم ان ستستخدم النتائج في إطار الضغط السياسي على تل أبيب، ولمواجهة الضغط النيابي 

 الراف  لها.
 30/4/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 الجبير يقترح إنهاء السلطة الفلسطينية: محضر اجتماع الوزاري العربي في عّمان" تنشر األخبار" .35

مداخالت االجتماع وفق ما وردت في بع  ما جاء في تنشر "األخبار" في ما يلي : انيخليل كوثر 
 المحضر األردني المسر ب:
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نعم نتحرك في األمم المتحدة ونحتج ونستن ر ول ن ما  :وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
ولة عن التعليم البدائلف هل حل السلطة الوطنية الفلسطينية هو خيار مطروحف وترك إسرائيل مسؤ 

والصحة والخدمات... إلا. هل حل الدولة الواحدة مطروحف بحيث نقول "استلمي المسؤولية يا 
إسرائيل". قطع العالقات مع أمريكا غير وارد، االحتجاج لي  له أثر، قد نعزل أمريكا ول ن في 

أن نعمل على النهاية لن يعدل ترامب عن قراره. يمكن أن نعمل على موضوع غواتيماال. يمكن 
أكبر. ماذا يوجد لدينا غير االحتجاجف نحن بحاجة  وأمريكا هناكموضوع أفريقيا ول ن نفوذ إسرائيل 

"To Think out of the box" التف ير من خارج الصندول( والتف ير في شيء( "Dramatic "
رايحف نستطيع  )دراماتيكي( مثل حل السلطة الفلسطينية وعمل صدمة بحيث يأتي الناس ويقولوا وين

 تغطية عجز األونروا ول ن التحرك بسرعة في مصلحة أمريكا: هي العرب دفعوا ووفرت على نفسي.
أتفق مع األمين العام إذا تبنينا موقفًا  :لوزير الخارجية الفلسطيني )رد على الجبير( 2داخلة رقم م

ر بأننا ال نستطيع قطع يجب التمسخ به، ف يف إذا ما تبنينا قراراتف أتفهم موقف عادل الجبي
العالقات مع أمريكا ول ن أين مصداقيتنا وأخالقناف فأما نبلع القرارات أو نلتزم موقفنا، هل القرارات 
فقط تصدر ول ن نعلم أننا غير قادرين على تطبيقها. غواتيماال ال تزن شيئًا ول نها أصبحت عنوانًا 

الدول بنقل سفارتها إلى القدس بغ  النير عن للتحدي، وهي ما زالت تتحدى وتريد إقناع مزيد من 
حجمها. هناك تحد كبير، يجب أن نعرف إذا كنا على مستوى التحدي، إذا كنا ال نستطيع التعامل 
مع توغو وغواتيماال، ف يف أرفع سقفي إلى الواليات المتحدةف أمريكا ما زالت تصعد ويجب أن تسمع 

هرات واحتجاجات ستقول أمريكا لماذا أهتمف ال ندعو للدفع صوتنا واحتجاجاتنا، إذا لم يكن هناك ميا
بالسرعة ل ونروا، ول ن هذا موضوع يتعلق بالالجئين الذي هو من مواضيع الحل النهائي، وبالتالي 
يجب أن يكون هنالخ جدية. هناك تصعيد من الفصائل والشعب الفلسطيني إزاء أوسلو والسلطة 

نتخذ مثل هذه الخطوات )إشارة إلى تسادل الجبير عن خيار حل  الفلسطينية، ول ن في الوقت الذي
السلطة الوطنية الفلسطينية( بدون دعم عربي ماذا سيحدثف من الضروري وجود دعم وإسناد ودفء 

 عربي للقيادة الفلسطينية.
 30/4/2019، بيروت، األخبار

 
 الفلسطينية مفتي ليبيا: من حج أو اعتمر فال يكررهما وليْدفع أمواله للمقاومة .36

، االجتماعيأثارت فتوى لمفتي ليبيا الصادل الغرياني، جداًل واسعًا عبر مواقع التواصل : غزة
لمطالبته المسلمين ممن أدوا مناسخ العمرة أو الحج، أن ال يكرروها، خشية انتفاع الحكومة السعودية 

فال ينبغي أن يكررهما ويدفع وقال الغرياني في فيديو ظهر فيه: "من حج أو اعتمر مرة  من أموالهم.
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المال لحكام السعودية، بل عليه أن يدفع المال لفصائل المقاومة في فلسطين، بداًل من دفعها لحكام 
"كما قلت لي  هناك  الغرياني: وأضاف السعودية، التي يستخدمونها لقتل المسلمين"، حسب تعبيره.

ن حج أو اعتمر مرة بحجه أو عمرته بعد ذلخ بقعة في األرض إال ويسعون فيها فسادًا بأموالهم، فم
وأكمل: "هذه الفتوى أتحمل مسؤوليتها أمام هللا، أقولها للشعب الليبي  إثمهما أكبر من نفعهما".

 ولجميع بالد المسلمين".
 26/4/2019، وكالة سما اإلخبارية

 
 دمشق تطلب إطالق معتقلين من الجوالن .37

في الجوالن السوري المحتل، االثنين، أن مصادر في  تل أبيب: كشفت مصادر في بلدة مجدل شم 
النيام السوري أبلغتهم بأن صفقة التبادل مع إسرائيل لم ت تمل بعد، وأنه ست ون لها تتمة، وأنه 
المفترض أن تتم إعادة رفات جنود إسرائيليين مقابل إطالل سراح أسرى سوريين من السجون 

ت هذه المصادر إن النيام السوري كان قد أبلغ عائلتي وقال اإلسرائيلية بينهم أبناء الجوالن.
األسيرين، صدقي المقت وأمل أبو صالح، قبل أسبوع، بأنهما سيتحرران قريبًا، لقاء تسليمه إسرائيل، 
عبر موسكو، رفات الجندي زخاريا باومل. ول ن العائلتين فوجئتا بأن من أطلق سراحهما هما 

د من مخيم اليرموك وزيدان الطويل من قرية الخضر(. شخصان آخران )الفلسطيني خمي  أحم
فاحتجتا لدى السلطات السورية وكذلخ الروسية، فأخبروهما من دمشق بأن الصفقة لم ت تمل بعد. 
وأن هناك رفات جنود إسرائيليين آخرين في سوريا وأن جهودًا جارية على قدم وسال إلكمالها، بحيث 

 إلسرائيلية.ال يبقى أي أسير سوري في السجون ا
 30/4/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 حماس واشنطن: ال يمكن مساعدة غزة باستمرار .38

قالت واشنطن، اإلثنين، إن الوضع في قطاع غزة "ال يمكن معالجته وال يمكن مساعدة : واشنطن
 سكان القطاع طالما استمرت حركة "حماس" في الصورة". 

تر، المنسق السياسي بالبعثة األمريكية لدى األمم المتحدة، وجاء في إفادة للسفير األمريكي رودني هن
خالل جلسة مجل  األمن الدولي بشأن الحالة في الشرل األوسط، بما في ذلخ القضية الفلسطينية، 
أن "الطريق إلى االستقرار في الشرل األوسط سوف ُيمه د من خالل التعاون اإلقليمي على العديد من 

 أن أمن المياه والطاقة ضروري للسالم في المنطقة". المستويات، ومن المؤكد 
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وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أوضح أنه "ال يمكن معالجة مستقبل غزة، وال يمكن مساعدة 
سكان القطاع بأي طريقة مجدية طالما استمرت حركة "حماس" في الصورة، أو تتخذ الخيارات 

 ف السالم". الالزمة لتحقيق االستقرار، وفي نهاية المطا
 29/4/2019، العربي الجديد، لندن

 
 الدولتين يتبدد مسؤولة أممية لمجلس األمن: مبدأ حلّ  .39

حذرت مسؤولة أممية، اإلثنين، مجل  األمن الدولي من مخاطر تبدد مبدأ : محمد طارل  -نيويورك 
مم المتحدة للشؤون جاء ذلخ في إفادة نائبة األمين العام ل  حل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية.

 السياسية "روزماري ديكارلو" خالل جلسة مجل  األمن الدولي المنعقدة حاليا بشأن الشرل األوسط.
وقالت "ديكارلو" إن "استمرار غياب الحل السياسي يقوض جهودنا، ويجعل آفال تحقيق السالم 

األراضي". كما حذرت  العادل والدائم بعيدة.. إن حل الدولتين يتبدد بسبب سياسات الضم وتآكل
-وأضافت أنه "يتعين إعادة الطرفين  نائبة األمين العام من "مغبة اتخاذ إجراءات أحادية الجانب".

إلى طاولة المفاوضات وإال سيستمر الوضع على نف  المنوال.. ال يمكن  -الفلسطيني واإلسرائيلي
 األزمة في قطاع غزة شأن سياسي". االستمرار في إدارة هذا الصراع إلى األبد". واعتبرت أن "صميم

وشددت على ضرورة "إحراز تقدم في ملف رفع الحصار وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية 
 التي يتعين عليها االنخراط مع الجهود المصرية في هذا الصدد".

 2100 وأشارت أنه خالل الفترة الماضية "تقدمت السلطات اإلسرائيلية بخطط بناء ما ال يقل عن
وحدة إضافية ونحن نؤكد  950وحدة سكنية في مستعمرات المنطقة "ج"، وأصدرت مناقصات لحوالي 

أنه لي  للمستعمرات أي أثر قانوني وهي تشكل انتهاكا للقانون الدولي". واستطردت المسؤولة 
نحاء الضفة األممية "كما استمرت عمليات الهدم والمصادرة للمباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أ

 الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
 29/4/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 السويد: فخورون بقرار االعتراف بدولة فلسطين .40

أعربت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم، عن فخرها : أطيال ألطون طاش -ستوكهولم 
" SVTالستروم، في حوار أجرته مع قناة "وقالت و  بقرار بالدها االعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

وأكدت  .2014السويدية الرسمية، اإلثنين، إن بالدها غير نادمة على هذا القرار الذي اتخذته في 
وأردفت: "بعد قرارنا هذا، اعترفت العديد  المسؤولة السويدية، على استمرار بالدها في دعم فلسطين.
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وأوضحت والستروم،  ييهر أنه قراٌر في الوقت الصائب".من الدول بفلسطين كدولة مستقلة، وهو ما 
 أن بالدها أظهرت دائما ردة فعل قوية تجاه السياسات اإلسرائيلية.

وفي سيال منفصل، أفادت والستروم بأن الحوار مستمر بين بالدها وإسرائيل، من أجل حل المشاكل 
 العالقة بينهما.

 29/4/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 يا تفتتح مكتب تجارة ودفاع في القدسأسترال .41
 افتتحت أستراليا في الشهر الماضي وبهدوء مكتب تجارة ودفاع في القدس.: رفائيل أهرين

وتم اإلعالن عن الخطوة على المواقع الحكومية، من دون أن يشارك أي مسؤول أسترالي أو إسرائيلي 
 نه ال يتمتع بوضع دبلوماسي.في مراسم افتتاح المكتب الجديد، الذي تصر كانبرا على أ

وتم افتتاح "مكتب التجارة والدفاع" في برج المكاتب "ميغدال هعير" الواقع في غربي القدس في شهر 
 مارس وبدون ضجة، في وفاء لتعهد قطعه رئي  الوزراء األسترالي قبل أربعة أشهر.

يل إن "المكتب يركز في نشاطه في تل أبيب لتايمز أوف إسرائ األستراليةوقالت متحدثة باسم السفارة 
على التجارة، وأنشأته وتديره لجنة التجارة واالستثمار األسترالية"، وشددت المتحدثة على أن المكتب 

 "لن يتمتع بوضع دبلوماسي ولي  امتدادا للسفارة األسترالية في تل أبيب".
التجارة والدفاع[ بشكل  وقالت المتحدثة "حاليا نعمل على تجنيد موظفين محليين للعمل في ]مكتب

دائما. لقد كانت الحكومة األسترالية على اتصال وثيق مع الحكومة اإلسرائيلية وشركاء آخرين في 
 إنشاء ]المكتب[ لضمان تشغيله بال امل في أسرع وقت ممكن".

 29/4/2019، تايمز أوف إسرائيل
 

 األطفال المعتقلين يطلق حملة دولية للتضامن مع األسرى وتحرير "التحالف األوروبي" .42
بروكسيل: تحت شعار "اعتقال األطفال جريمة إنسانية" عقد التحالف األوروبي لمناصرة أسرى 

من شهر نيسان/ أبريل الحالي، وسط ظروف  28و 27فلسطين مؤتمره الخام  في بروكسل يومي 
حدا من العنف بالغة التعقيد تعيشها الحركة األسيرة، خاصة مسألة استهداف األطفال التي وصلت 

 ال يمكن السكوت عنه.
دولة أوروبية، باإلضافة إلى مشاركة ممثلين  20وشهد المؤتمر حضورا أوروبيا واسعا شمل أكثر من 

عن  الجاليات الفلسطينية في والواليات المتحدة، وبحضور نخبة مهمة من البرلمانيين والمحامين 
فلسطيني، وبمشاركة سفارة دول فلسطين في والحقوقيين واألحزاب وحركات التضامن مع الشعب ال
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بروكسل ودائرة شؤون المغتربين في منيمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني، وهيئة شؤون األسرى والمحررين، ونادي األسير، والهيئة العليا لشؤون األسرى 

جامعة القدس، ومركز الدفاع عن الحريات والمحررين، ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة في 
والحقول المدنية، والمؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى "تضامن" وحشد واسع من قادة ونشطاء 
الجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر األوروبي والشتات، وممثلين عن ذوي األسرى والهيئات 

 لوطن.والمؤسسات الفلسطينية التي ُتعنى بشؤون األسرى في ا
ووفاء للمحامية األممية الراحلة فليتسيا النغر الرئيسة الفخرية للتحالف قام المؤتمر بتأبينها واإلشادة 

المؤتمر  بدورها ومآثرها بالدفاع عن األسرى، وقدم لذويها درعًا ت ريما لها وتخليدا لذكرها، كما كرم
 بي.عددا من الشخصيات الداعمة والمساندة ل سرى ولتحالف األورو 

 29/4/2019، العربي، لندنالقدس 
 

 هل من حقنا محاسبة القيادة الفلسطينية؟! .43
 فايز أبو شمالة د.

من حسن حيي أنني أحفظ بع  أسماء اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير الفلسطينية، ول ن معيم 
أرقام ال شعبنا الفلسطيني ال يحفظ منهم إال اسمًا واحدًا، هو شخص محمود عباس، ودون ذلخ فهم 

يهتم بهم الناس، وال يسأل عن دورهم ووجودهم، وذلخ يرجع لغياب اللجنة التنفيذية وأعضائها عن 
 الحضور الفاعل، وعن التأثير في السياسة الفلسطينية.

، أي قبل عام 30/4/2018ولتأكيد صحة كالمي، وحتى ال أتهم باالفتراء على القيادة، سأرجع إلى 
د المجل  الوطني االنفصالي جلسته في رام هللا، واختار قيادة جديدة، تحت من هذا التاريا، حين عق

مسمى اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير الفلسطينية، فماذا حققت هذه القيادةف وماذا قدمت من 
 إنجازات تفتخر به، وتقدم نفسها إلى الشارع الفلسطينيف

سام، وأن توحد غزة مع الضفة الغربية، وأن ترفع لقد وعدتنا القيادة الجديدة قبل عام أن تنهي االنق
 من شأن القضية الفلسطينية بين األمم، فماذا تحقق بعد عامف

لقد وعدتنا القيادة الجديدة أن تنهي العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وأن تعيد الرواتب إلى 
اتب، وعدها خلاًل فنيًا، الموظفين كاملة، بل استن ر رئي  اللجنة التنفيذية محمود عباس قطع الرو 

وأصدر أوامره أمام وسائل اإلعالم بصرف الرواتب غدًا، ومضى عام كامل، فهل تم إلغاء العقوبات 
 المفروضة على غزةف أم تم تشديدها ومضاعفتها وزيادة نسبة الخصمف
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للجيش لقد وعدتنا القيادة الجديدة بالتصدي للمشروع االستيطاني، ومواجهة االعتداءات المت ررة 
اإلسرائيلي على المدن الفلسطينية، فهل شاهدتم موقفًا للقيادة الفلسطينية ضد هدم البيوت في الضفة، 

 وضد القتل، وضد االعتقاالت المتواصلةف وضد االستيطانف
لقد وعدتنا القيادة الجديدة قبل عام أنها ستعلق االعتراف بر)إسرائيل( إلى حين اعترافها بدولة فلسطين 

وإلغاء قرار ضم شرل القدس ووقف االستيطان، فهل تحقق ذلخف  67د الرابع من حزيران على حدو 
 عامًاف 25أم واصلت القيادة النهج نفسه القائم منذ 

لقد وعدتنا القيادة بوجوب تنفيذ قرار المجل  المركزي في دورتيه األخيرتين بوقف التعاون األمني 
، ومقاطعة منتجات االحتالل، فماذا تحقق من هذا بعد بجميع أشكاله، والتحرر من بروتوكول باري 

 عام يا قيادة تاريخية، أم تاه التاريا، وذابت الجغرافياف
لقد وعدتنا القيادة قبل عام بالتمسخ بحقنا في مقاومة االحتالل بكل الوسائل وفقا للقانون الدولي، لقد 

 فمضى عام، فأين هي المقاومةف ومتى ستقاومونف وماذا تنتيرون 
لقد وعدتنا القيادة برف  التشريعات العنصرية لسلطة االحتالل اإلسرائيلي والهادفة إلى استمرار 

 التطهير العرقي في القدس؛ فهل أوقف رفضكم اللفيي تشريعات االحتالل العنصريةف
ن القيادة مسؤولية وأمانة، والقيادة وقفة محاسبة أمام الشعب بعد مئة يوم، أو بعد عام، لنسأل: أي

وصل مشروعكمف وهل تعثر أم ما زال يصعد ساللم المجدف وما األفق الزمني لهذا المشروع، القائم 
على الشجب واالستن ار واالعتراض فقطف وهل من حقنا كشعب أن نسأل القيادة عن مصير دمائنا 

مين، وعذابنا وسنوات سجننا وصبرناف وهل من حقنا أن نحاسب القيادة على ما فرطت فيه من زمن ث
 أم أن الشعب الفلسطيني فائ  أحمال، ال حق له بالسؤالف

 29/4/2019، فلسطين أون الين
 

 فلسطينيو لبنان و"صفقة القرن": شعب هللا المحتار .44
 أحمد الحاج علي
النبرة القوية الرافضة لصفقة القرن، والتي ُيطلقها المسؤولون الفلسطينيون في لبنان، ليست حاضرة 

جتمعاتهم. فالمأساة اإلنسانية التي تعيشها هذه المجتمعات أشغلتها، إلى حد  بعيد، بالقوة ذاتها في م
عما يمكن أن ُيسقط القضية السياسية التي ناضلوا من أجلها، وأجدادهم، منذ أكثر من مائة عام. 
هذا، على األقل، ما يوحي به ال ثير من اإلشارات، والوقائع، وكذلخ التحو الت التي أعادت ترتيب 

 خياراتهم وتبد التهم خالل السنوات الماضية.
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 الواقع والشعارات الكبرى 
ثالثة أحداث إنسانية وقعت خالل األشهر القليلة الماضية في أوساط الالجئين الفلسطينيين، يمكن 
أن ُتجيب لماذا لم تعد الوقائع السياسية ال برى بالجاذبية نفسها بالنسبة إليهم. فخالل شهر شباط 

كان الشاب إبراهيم مصطفى على ُبعد أيام فقط إلقامة حفل زفافه. أوقفته األجهزة األمنية الماضي، 
اللبنانية، بتهمة بناء منزل فول بيت أهله في مخيم برج الشمالي، مخالفًا بذلخ األمر الذي أصدرته 

. ُأوقف 1997كانون الثاني  1السلطات المحلية، بمنع إدخال مواد اإلعمار إلى المخيم ابتداًء من 
 إبراهيم ألكثر من شهر، قبل أن يتم إطالل سراحه بكفالة مالية.

في الشهر نفسه، راحت إدارات عدد من المدارس الرسمية تفصل الطالب الفلسطينيين، بذريعة وجود 
بفصل الطالب الفلسطينيين. إجراءات الفصل كانت  1049قرار من وزير التربية والتعليم يحمل رقم 

م، حين من الصعب على الطالب االلتحال بمدارس أخرى. بعد أيام من الفصل، في منتصف العا
عاد وزير التربية والتعليم، ليتدخ ل ويعيد الطالب المفصولين إلى مدارسهم، من دون إيضاح كاٍف 

 حول مصير التحاقهم بمدارسهم في العام الدراسي المقبل.
ان خمسة طالب فلسطينيين بين عشرة طالب الحادثة الثالثة، جرت في شهر نيسان الحالي، حين ك

في لبنان تأهلوا إلى المرحلة النهائية في مسابقة اللغة العربية التي تنيمها إمارة دبي، وذلخ من بين 
ألف مشارك من مدارس لبنان. ل ن ت ريمهم في قصر األونيسكو كان خارج القاعة،  11أكثر من 

دث ضجة لدى األهالي، وتوجهوا إلى وزارة التربية وبمبلغ مئة دوالر ل ل فائز. األمر الذي أح
اللبنانية، ف ان رد موظفة تحتل منصبًا مهمًا "اشكروا ربكم أن تمكنتم من الوصول إلى هذه المرحلة 
فأنتم غير لبنانيين". القضية دفعت مؤسسات حقوقية ومدير عام األونروا في لبنان كالوديو كوردوني 

 ضية.للتحرك، ل ن من دون نتائج مر 
هذه الحوادث نماذج من القهر االجتماعي واإلنساني الذي يعانيه الفلسطينيون في لبنان، والذي 

 يضعف مناعتهم في مقاومة المشاريع السياسية ال برى، التي يرون أنها تعاك  مصالحهم.
 

 المقاومة السياسية والفقر
مخيمات التي "تغص  بالصور"، الفقر وحده ال يصنع مقاومة، مهما حاول شعراء التغني بجدران ال

كما تقول إحدى األغنيات الشهيرة، ومهما ردد السياسيون مقولتهم أن "الزواريب شاهد على الن بة"، 
 فهم غادروها منذ زمن وسكنوا خارجها.

الوسطى هي من قادت النضال، بشكل أساسي، وأسست  ةيقول التاريا الفلسطيني الحديث إن الطبق
المعاصرة، بدءًا من حركة فتح، حين أسسها مهندسون وأساتذة في ال ويت األحزاب الفلسطينية 
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والسعودية وقطر وغيرها. وكذلخ حركة حماس، التي كان تأسيسها ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى 
في ال ويت وغزة والضفة. ويسري ذلخ على "الجبهة الشعبية"، التي كان متخرجون من الجامعة 

ز قادتها. ولوحظ أن المشاركة األعرض واألشد في ال فاح المسلح بعد سنة األمريكية في بيروت أبر 
، في الضفة وغزة، كانت ألفراد من عائالت الضفة وغزة المقيمة، من الطبقة الوسطى، وليست 67

 الالجئة.
 66.4 حواليإن الطبقة الوسطى الفلسطينية في لبنان أصبحت من الماضي تقريبًا، وتبلغ نسبة الفقر 

مئة في أوساط الالجئين الفلسطينيين في لبنان، أي أنهم "عاجزون عن تلبية الحد األدنى من في ال
حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الضرورية"، كما تقول وكالة األونروا. هذا ُيضعف مقاومتهم 
ة الرف  لديهم، رغم محاولة إنعاشها بخطابات تزيدها ضعفًا. ف يف لمن ينتير  السياسية، وحاس 
ساعات على مداخل عين الحلوة ليدخل مخيمه، أو سجنه، أن يبدي مقاومة لر"مشاريع تصفية القضية 
الفلسطينية" كما يتمنى السياسيون الفلسطينيونف وكيف لمن تحيط جدران العزل مخيمه في المية 
 ومية أن ُيقاوم بجديةف وكيف َمن لديه عدد من األبناء بين طبيب ومهندس وصيدلي عاطلون عن

 العمل، أن ُييهر مقاومة لتلخ المشاريع التي ُتناق  أدنى طموحات الفلسطينيينف
 

 أي فلسطين؟
كل هذا التضييق يأتي في وقت يشهد تحو اًل في طريقة التف ير لدى الفلسطينيين، كان بشكل رئيسي 

إلنسان بأثر من الربيع العربي، سواء أيدناه أم عارضناه. هذا الربيع جعل قضية حقول وكرامة ا
مة عليها. في الستينيات استعار الفلسطينيون  مساوية باألولويات، لقداسة األرض، إن لم ت ن متقد 

نسج على منواله أحد أهم  1988الشعار الناصري "ال صوت يعلو فول صوت المعركة"، وعام 
ينيون في قادتهم، أبو جهاد الوزير، شعاره "ال صوت يعلو فول صوت االنتفاضة". شعار ردده الفلسط

لبنان كثيرًا. ومع انطالل الربيع العربي، قبل ثماني سنوات، صار السؤال عن أي فلسطين نريد، 
 أكثر تردادًا من السؤال عن كيفية تحريرها.

األسئلة التي ُيواَجه بها المسؤولون الفلسطينيون في المخيمات هي غالبًا حول المشروع االجتماعي 
ياسية هامش الحديث. كان الفلسطينيون يقي مون األحزاب اللبنانية وفق واإلنساني، وتحتل األسئلة الس

شعاراتها من القضية الفلسطينية، وطول ال وفية، اليوم يتحدث الفلسطيني عن قانون منع التملخ، 
الذي لم يعارضه في جلسة طرحه سوى نائب واحد. رغم إدانة الفلسطينيين في لبنان لممارسات 

 35صبحوا أكثر صراحة في الحديث عن أن األطباء الفلسطينيين يشكلون االحتالل، إال أنهم أ



 
 
 
 

 

 35 ص             4928 العدد:             4/30/2019الثالثاء  التاريخ:  

                                    

بالمائة من نسبة الصيادلة، بينما ُيمنع األطباء  65 وحواليبالمائة من مجمل األطباء في )إسرائيل(، 
 الفلسطينيون والصيادلة من ممارسة مهنتهم في لبنان.

 

 من أوسلو إلى اليوم
ة فعل الفلسطين يين تجاه "صفقة القرن"، خاصة وأنها لم ُتعَلن بشكلها النهائي، ل ن يصعب التنبؤ برد 

على األقل، فان جزءًا منهم سُيحدد موقفه وفق ما تحققه له على مستوى الخروج من واقعه اإلنساني. 
ويحدد قسم مهم موقفه وفق اإلجماع الفصائلي الفلسطيني، فاذا بقيت حركة فتح مصرة على رف  

راض عليها سيكون أوسع في الشارع الفلسطيني في لبنان. ويمكن أن يحدث الصفقة، فان االعت
ته  انقسام، كما زمن توقيع أوسلو، في حال موافقة فتح على الصفقة، ل ن من دون أن يصل إلى حد 
في ذلخ الزمن، ل سباب التي ُذكرت في متن المقالة، وتبد ل اهتمامات الفلسطينيين. وقسم واسع آخر 

في رأيه، متأرجحًا بين صراع في نفسه وعقله بين الحق والمصلحة، والتاريا  سيبقى محتاراً 
 والمستقبل، حتى يكاد يصح عليه قول ناجي العلي "شعب هللا المحتار".

 30/4/2019موقع المدن، 
 

 فلسطين الجديدة في سيناء .45
  أحمد جميل عزم د.

معها صورة خريطة، استنادًا لما  شاع على مواقع تواصل اجتماعي، ومواقع صحفية إخبارية، أنباء
قيل أن ه خطاب ألقاه مؤخرا دونالد ترامب، جاء فيه أن ه سيتم ضم أراض من صحراء سيناء المصرية، 
إلى قطاع غزة، ودفع مئات مليارات الدوالرات لت ون دولة فلسطين هناك. وإذا كان قد ثبت أن  هذه 

ائل التواصل االجتماعي، فان ه يجدر دراسة األنباء مجرد تضليل، أو وهم، وجزء من فقاعات وس
 الف رة، وما طرح بشأنها في اإلعالم اإلسرائيلي.

من الطريف الالفت أن  مواقع صحفية عربية زعمت أن  تقارير إعالمية عبرية نشرت الخريطة 
إن واألخبار، وعند تصفح المواقع اإلعالمية اإلل ترونية اإلسرائيلية، يتضح أن تلخ المواقع قالت 

تقارير إعالمية عربية، نشرت النبأ والتفاصيل )أي هناك عملية متبادلة(. والالفت أن  الصحف 
اإلسرائيلية )اعتمادا على إعالم عربي( تنشر تقارير حول الموضوع منذ سنوات. وعلى سبيل المثال، 

ن خطط ، تقريرًا عن صحيفة مصرية، أ2017كانون األول )ديسمبر(  3نقلت جيروزالم بوست، في 
كم مربع من رفح المصرية والعريش إلى حدود قطاع  720ترامب لعملية السالم قد تتضمن إضافة 

 غزة لتأسي  دولة فلسطينية.
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يسهل تفنيد اإلشاعة األخيرة، عن تصريحات ترامب، ألن  األخبار اإلل ترونية، نسبت األمر إلى 
اإلسرائيلي )إيباك((  - عامة األمريكية)لجنة الشؤون المؤتمر خطاب ألقاه الرئي  األمريكي أمام 

السنوي، فترامب لم يحضر المؤتمر ولم يلق خطابًا، وقد نفى مندوب ترامب للتفاوض الدولي جيسون 
غرينبالت األمر تمامًا. والواقع أن مثل هذه اإلشاعات ست ون ضمن عملية تراكمية تجعل تصديق 

)وبع  الورقية( التي يشرف عليها هواة،  ونيةاإلل تر الناس لوسائل التواصل االجتماعي والصحف 
ل ترونية تتبع أنيمة ودوال وأحزابا سياسية متناحرة، أقل، ويجعلها تعود لوسائل إأو أعضاء مليشيات 

 إعالمية ذات مصداقية.
ربما يكون صاحب المصلحة في رسم خريطة ملونة، تبدو متقنة، وترويجها، جهات تريد إشغال 

د ج  النب ، أو لها هدف سياسي جانبي آخر، أو ضمن دعاية إسرائيلية، ل ن الرأي العام، أو تري
إذا ما وضعت سيناء في طريقة تف ير الفريق الصهيوني األمريكي المسؤول عن عملية السالم يمكن 

 توقع أو تصور سيناريوهات تتضمن سيناء وربما دوال أخرى.
عد، جيرشون هاكوهين، الذي كان له مهام المتقا اإلسرائيلينشر الضابط  2018في منتصف العام 

قيادية على جبهات سيناء والجوالن، مقاال في صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية، معلقا على كاتب 
، أيضًا في يديعوت أيضًا، داعيا  إلى حل الدولة 2016، كتب نهاية العام أنتونيآخر، اسمه بنجامين 

ناء. من غير المستبعد أن المواقع العربية التي نشرت الجديدة بذات الف رة، أي الذهاب إلى سي
 األخبار استخدمت مقاالت الرأي هذه أو شيئا شبيها بها.

في مقال هاكوهين، تفاصيل عن الفرا االقتصادية المحتملة في سيناء، بتحويلها، خصوصًا 
ع الضغط المنطقة الساحلية إلى منطقة سياحية مزدهرة يعمل بها الفلسطينيون، وبحيث يتراج

 المعيشي في قطاع غزة، ويتراجع التوتر.
في مقابالت ومقاالت عدة، صر ح غرينبالت، ومستشار الرئي  األمريكي جاريد كوشنير، قناعتهم أن 
إيجاد فرا عمل وتحسين األجور للفلسطينيين يقلل التوتر، ويجعل مسألة التوصل أو عدم التوصل 

لحاحًا. بهذا المعنى من غير المستبعد أن ت ون الخطط إ التفاقية سالم فلسطينية إسرائيلية، أقل
وتحسين مستوى الحياة الفلسطينية. وهنا  اإلسرائيلياألمريكية التي قد تطرح، تتضمن التطبيع العربي 

يمكن فهم لماذا يكون رف  القيادة الفلسطينية استالم أموال المقاصة )الضرائب المستحقة 
ائيليون عن البضائع الواردة لهم على الحدود(، ضربة استباقية لف رة للفلسطينيين التي يجبيها اإلسر 

 األمريكي. -الحل االقتصادي اإلسرائيلي
مثل هذه الخطة، من تحويل سيناء وغيرها لمتنف  لقطاع غزة والفلسطينيين، محتملة في عقل 

ن الوضع األمريكيين واإلسرائيليين. ول نها بال معنى على األرض ألسباب، أولها، أن تحس
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االقتصادي للفلسطينيين ال يؤدي البتعادهم عن المقاومة، )فالثورة الفلسطينية الحديثة ولدت من قبل 
مغتربين في دول الخليج العربية، واالنتفاضة األولى قادها أفراد الطبقة الوسطى(، وثانيًا، مصر 

ركوا مشاريع جديدة والمصريون يحتاجون فرا العمل كما يحتاجها الفلسطينيون وأكثر، فلن يت
لغيرهم. والواقع أن التنمية في سيناء قد تقلل من القلق الذي تسببه هذه المنطقة داخل مصر، ومن 
كونها مكانا يلجأ الستخدامه إرهابيون، ول ن مسألة إسهامها في حل القضية الفلسطينية يبدو ضربًا 

 من الخيال.
 30/4/2019، الغد، عّمان

 
 تعد لمحو القضية الفلسطينيةاليمين "اإلسرائيلي" يس .46

 حافظ البرغوثي
ل اليمين "اإلسرائيلي" الذي حصد  مقعدًا في االنتخابات األخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو، على  65يعو 

دعم إدارة الرئي  األمريكي دونالد ترامب، في تنفيذ سياسة الضم "اإلسرائيلية"، وتشكل اليروف 
، الفرصة الذهبية لتجسيد هذه السياسة وإزاحة الستار عن مشاريع السائدة دوليًا وعربيًا وفلسطينياً 

 استيطانية مليونية تشمل الجوالن. 
وكان نتنياهو تبن ى مثل هذا التوجه إبان حملته االنتخابية؛ حيث أعلن عن مشروع لضم الجزء األكبر 

 عيد في الضفة.من الضفة الغربية، وقد لوحظ أن نتنياهو ما زال يسعى للتهدئة في غزة والتص
نتنياهو بائتالفه اليميني الذي سيشكل الحكومة، ال يختلف عن االئتالف السابق من حيث المكونات 
والحجم، وال توجد خالفات بين أحزاب اليمين حول القضية الفلسطينية، فال ل يؤيد الضم وإلغاء ف رة 

ي مطالب "إسرائيل" من حيث عدم إقامة دولة فلسطينية، ويراهنون على أن "التسوية األمريكية" ستلب  
تطرقها إلى إقامة دولة فلسطينية من جهة، وعدم معارضة ضم أجزاء من المنطقة "سي" التي تشكل 
ستين في المئة من الضفة. وقال محللون إن "التسوية األمريكية" صيغت بطريقة ل ي يرفضها 

ع  التحفيات كما كان يحدث سابقًا الفلسطينيون، حيث سيقول "اإلسرائيليون" إنهم يقبلون بها مع ب
 مع أية أف ار كان يطرحها األمريكيون على مدار العقود الماضية.

فقد كان المبعوث األمريكي السابق إلى الشرل األوسط ديني  روس وهو يهودي ومن بعده مارتين 
ها ثم تعلن أنها انديخ وهو يهودي أيضًا، يطرحان أف ارًا أمريكية تقوم "إسرائيل" بادخال تعديالت علي

تؤيدها بتحفظ، بينما يرفضها الفلسطينيون ألنها تعبر عن أغلب المواقف "اإلسرائيلية" وهذا هو 
المتوقع مع الصفقة األمريكية التي ستعلن بعد شهر رمضان والتي لم يبق شيء منها سريًا ألنها 

ادي ضمن حكم ذاتي شطبت معالم القضية الفلسطينية وحولتها إلى مجرد مشروع للسالم االقتص
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محدود تحت السيادة االحتاللية وعلى جزء يسير من الضفة. فالتف ير ال ولونيالي االحتاللي كان 
دائمًا يرمي إلى الضم الزاحف ثم َخلاق كيان فلسطيني في المدن المكتية دون سيادة، ألن االحتالل 

ن االحتالل حاليًا حسم أمره نحو دولة أمام خيارين: إما دولة يهودية أو دولة ثنائية القومية. ويبدو أ
ثنائية القومية مع ما يتطلبه ذلخ من تدمير للسلطة الفلسطينية القائمة واستبدالها بسلطة عميلة، 
وإعادة احتالل الضفة وإدارتها بشكل مباشر رغم ما ينتج عن ذلخ من ردود فعل عنيفة. وكان 

ن والمبعوث جيسون غرينبالت نشطا في اآلونة مني رو الصفقة مثل السفير األمريكي ديفيد فريدما
األخيرة الستقطاب شخصيات فلسطينية ت ون بدياًل للسلطة الفلسطينية وبطريقة بائسة على غرار ما 
فعله "اإلسرائيليون" في بداية الثمانينات عندما أنشأوا ما سمي "اإلدارة المدنية" برئاسة مناحيم ميلسون 

ابط القرى" العميلة من مخاتير وجهلة وعمالء تم اغتيال أغلبهم الحقًا الذي قام بتشكيل ما يسمى "رو 
وفشل مشروعه. أما فريدمان وغرينبالت فهما يتصالن بشخصيات من رجال أعمال يحملون الجنسية 
األمريكية لخلق قيادات بديلة ومع بع  العمالء، وهي طريقة بدائية ثبت فشلها قبل عقود ولن تنجح 

 سنادها بمشاريع اقتصادية وباعادة احتالل الضفة. اآلن حتى لو تم إ
فالخالف بين أحزاب اليمين لي  مطروحًا حول القضية الفلسطينية؛ بل حول قضايا محلية 

 "إسرائيلية"، مثل التجنيد والهوية اليهودية وسبل فرضها وإبرازها على األرض.
الح بقائه، ومن الممكن أن تتم كما أن مستقبل نتنياهو الشخصي مرتبط بتجنيد أحزاب اليمين لص

عملية مقايضة الضم بسن  "القانون الفرنسي"، الذي يمنع تقديم رئي  حكومة للمحاكمة وهو على 
 رأس عمله.

واعتبر محللون أن االنقسام الفلسطيني سيسمح لنتنياهو بالمناورة، واستخدام سياسة العصا مع طرف 
تفراد بكل جهة على حدة لفرض األجندة اليمينية للضم، والجزرة مع طرف آخر إلدارة االنقسام، واالس

وتحويل الضفة إلى منطقة معازل رسمية تدار على نمط غزة. وفي موازاة خطة الضم أعد  
 ألفًا في الضفة الغربية، حيث أعدت وزارة اإلسكان 340"اإلسرائيليون" مخططات الستيطان قرابة 

ستيطانية بحجة حل الضائقة السكنية في تل أبيب، وأعدت ألف وحدة ا 67"اإلسرائيلية" مخططًا لبناء 
الوزارة المخطط بالتعاون والتنسيق مع قيادات مجل  المستوطنات، من خالل الترويج ألزمة السكن 
في تل أبيب ومنطقة الوسط وارتفاع أسعار العقارات والشقق السكنية وكذلخ االكتياظ وال ثافة 

لول عبر المخطط االستيطاني إلى جانب اعتزام االحتالل وضع السكانية، ومن ثم تم استعراض الح
 مخططات لتسكين ربع مليون مستوطن في هضبة الجوالن المحتلة. 
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يشار إلى أن دعوات قيادات المستوطنين لت ثيف البناء االستيطاني بالضفة الغربية تحت ذريعة حل 
سكان هذا الطرح من خالل مخطط شامل أزمة السكن ليست جديدة، إال  أن الجديد هو تبن ي وزير اإل

 يعتبر األول من نوعه منذ احتالل الضفة. 
ويتركز المشروع االستيطاني الضخم على تالل الضفة شرقي قلقيلية وصواًل إلى مستوطنة "ارييل" 

 كبرى مستوطنات الضفة. 
ينية قادرة على الفترة المقبلة ستشهد تحوالت دراماتيكية على األرض، فاذا لم ت ن هناك قوة فلسط

 الصمود والمقاومة؛ فان الصفقة ستمحو القضية الفلسطينية بال امل.
 30/4/2019، الخليج، الشارقة
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