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*** 
 

.. وكتائب القسام تدعو فلسطينيين أربعةإطالق نار واستشهاد بإصابة جنديين إسرائيليين غزة:  .1
 للرد

آخرون، في قطاع غزة، مساء اليوم  51فلسطينيين، وُأصيب  4استشهد : هداية الصعيدي -غزة 
لحركة حماس، واعتداء قواته على المتظاهرين  الجمعة، جراء قصف الجيش اإلسرائيلي موقعا

 المشاركين في فعاليات مسيرة "العودة"، شرقي القطاع. 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع غزة، عن استشهاد فلسطينيْين اثنين، وإصابة اثنين 

لمسلح لحركة آخرْين، بجراح خطيرة، جراء قصف طائرة إسرائيلية، موقعا لكتائب القسام، الجناح ا
 "حماس"، وسط القطاع. 

كما أعلنت عن استشهاد شابْين آخرْين، برصاص الجيش خالل مشاركتهما في "مسيرات العودة"، 
 ليرتفع عدد الشهداء إلى أربعة.

 33وذكرت الوزارة أن الشهيدين اللذين سقطا في القصف لموقع "القسام" هما: عبد هللا أبو مّلوح، 
عاما،  31عاما؛ أما اللذين سقطا بالرصاص، فهما: رمزي روحي عبدو،  29 عاما، وعالء البوبلي،
 عاًما.  19ورائد خليل أبو طير، 

، اثنان منهم، ُجرحا خالل القصف على موقع "القسام"، أما البقية 51أما الجرحى فبلغ عددهم 
 " فجرحوا خالل مشاركتهم في المسيرات. 49وعددهم "

سم الجيش اإلسرائيلي، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، إن وقال أفيخاي أدرعي الناطق با
الغارة على موقع كتائب القسام، جاءت ردا على إصابة جنديْين إسرائيليين، في حادث إطالق نار، 

 نفذه فلسطينيون، قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة. 
 ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن حادث إطالق النار. 

هتها، نعت حركة "حماس" في بيان أصدرته "الشهداء األبرار الذين ارتقوا جراء االستهداف من ج
والعدوان اإلسرائيلي". وأضافت:" ُتحّمل الحركة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات 

يين، هذا التصعيد، وهذه االعتداءات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني والمتظاهرين السلم
 والمقاومين الفلسطينيين".

بدورها حّملت حركة "الجهاد اإلسالمي"، في بيان لها "االحتالل المجرم كامل المسؤولية عن هذا 
العدوان والتصعيد الخطير". وقالت في بيان لها وصل "األناضول" نسخة منه:" إن شعبنا يستند إلى 

 هذا الحق طالما، لم يتوقف العدوان وينتهي".حقه المشروع في الدفاع عن نفسه، والمقاومة ملتزمة ب
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من جانبها، دعت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، الفصائل العسكرية الفلسطينية 
بقطاع غزة، إلى االستعداد للرد على "الجرائم" اإلسرائيلية. وقالت "القسام" في بيان مقتضب، نشرته 

رنت تعقيبا على مقتل اثنين من عناصرها في القصف الذي على شبكة اإلنت اإللكترونيعلى موقعها 
استهدف أحد مواقعها وسط القطاع:" قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو جميع 
الحاالت العسكرية إلى رفع الجهوزية، واالستعداد للرد على جرائم العدو". ولم تقدم "القسام" مزيدا من 

 ها من البيان. التفاصيل، حول مقصد
أما سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي، فقالت في بيان مقتضب أصدرته، "إن 

 مقاتليها مستعدون لكافة السيناريوهات"، دون مزيد من التوضيح. 
وكان الجيش اإلسرائيلي، قد أعلن صباح أمس الخميس، أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صاروخْين 

، باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية للقطاع، بعد نحو ساعتين على شن طائراته، من قطاع غزة
غارات على أهداف لحركة حماس، دون أن تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطالق 

 الصاروخْين. 
 3/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
الءات وليس االتفاق عبر عريقات: إطالق صفة الصفقة بدال من المعاهدة يدل على اإلم .2

 المفاوضات
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن إطالق صفة : رام هللا

 الصفقة بدال من المعاهدة يدل بوضوح على نية اإلمالءات وليس االتفاق عبر المفاوضات.
ع المستوى من عدة واليات، مكون من وأضاف عريقات خالل لقائه، يوم الجمعة، وفدا أمريكيا رفي

شخصية من القطاعات األكاديمية والسياسية واالقتصادية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني،  50
أن الصفقة قد تعني موافقة طرف على بيع ممتلكاته نتيجة افالس، أي أنها تحمل في طياتها طرف 

ت وألعاب الترفيه التلفزيونية. في حين رابح وآخر خاسر، وهو اصطالح يستخدم في عالم العقارا
، ينتج عنها معادلة ربح لجميع األطراف، ويطلق على أكثرتعنى معاهدة السالم اتفاق بين طرفين أو 

 استسالم األطراف التي تهزم في الحروب )صك(.
وأكد أن البحث عن حلول خارج إطار القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وبما يضمن إنهاء 

حتالل االسرائيلي وتجسيد استقالل دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتييش بممن وسالم اال
، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى 1967الى جانب دولة اسرائيل على حدود الرابع من حزيران 



 
 
 
 

 

 6 ص             4931 العدد:             5/4/2019 سبتال التاريخ:  

                                    

مطاردة رأسها قضيتي الالجئين واألسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة، ليس سوى 
 للسراب والييش في األوهام.

وشدد عريقات على أن القضية الرئيسة مع سلطة االحتالل، ال تتمثل بقرصنة واحتجاز أموال الشعب 
الفلسطيني، على الرغم من أهميتها، إذ أن تضييع األفق السياسي، واستمرار تدمير مبدأ الدولتين، 

واالستيطان من طاولة المفاوضات، هي القضية ومحاوالت إسقاط ملفات القدس والالجئين والحدود 
 الرئيسة.

  3/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

  الواليات المتحدة تمارس منهج االبتزاز :ردوغانأاشتية يلتقي  .3
الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان،  أمسالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، إسطنبول: 

شاركة اشتية في افتتاح مسجد تشامليجا بالشطر اآلسيوي من مدينة إسطنبول والذي على هامش م
 يعد المسجد األكبر في تركيا، وشارك في افتتاحه العديد من زعماء العالم اإلسالمي.

وسلم اشتية الرئيس اردوغان، رسالة من الرئيس محمود عباس، ووضعه بصورة التحديات التي تمر 
نية، وتطلعات القيادة للخروج من األزمة التي تواجهها، من خالل سلسلة من فيها القضية الفلسطي

 اإلجراءات التي ستقرر وتنفذ بعد انعقاد المجلس المركزي الشهر الجاري.
وبحث رئيس الوزراء مع الرئيس اردوغان آخر التطورات السياسية ومستجدات األوضاع، مؤكدا 

قرن، معتبرا أن أي مبادرة ال تحقق الحد األدنى من حقوق رفض القيادة الفلسطينية ما يسمى صفقة ال
 الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.

وقال اشتية: "إن الواليات المتحدة تمارس منهج االبتزاز"، متوقعا أن تعلن قريبا عن خطة اقتصادية 
 ، وهذا ينسجم مع منحى التطرف الذي1967لن تتحدث عن دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 

 يتجه نحوه المجتمع اإلسرائيلي الذي أعاد بنيامين نتنياهو لسدة الحكم".
وأضاف رئيس الوزراء: "أن إسرائيل بإجراءاتها على األرض تهدم مكونات الدولة الفلسطينية، من 

 خالل تهويد القدس والتوسع االستيطاني وحصار قطاع غزة والحديث عن ضم الضفة الغربية".
ن على الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الحكومة جّراء قرصنة االحتالل وأطلع اشتية، اردوغا

ألموالنا، مؤكدا رفض القيادة، االدعاء اإلسرائيلي بمن االعتناء بعائالت شهدائنا وأسرانا تمويل 
وجدد اشتية التمكيد على استعداد حكومته لزيارة غزة فورا إلنهاء االنقسام وفق اتفاقية  لإلرهاب.
 ، كون هذه إحدى مهمات الحكومة المحددة في خطاب التكليف الرئاسي.2017 المصالحة

 4/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ( الخاص إمكانيات توحيد جهود التنميةUNDPاشتية يبحث مع ممثل الـ) .4

األمم المتحدة بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع ممثل برنامج  -"القدس" دوت كوم -رام هللا
(روبرتو فالنت، تنسيق الجهود بين البرنامج UNDPاإلنمائي الخاص بمساعدة الشعب الفلسطيني )

 والحكومة، لتنسجم مشاريع البرنامج مع أولويات الحكومة وتسير وفق برنامجها اإلنمائي.
، بحضور جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع بينهما، يوم الخميس، بمكتب رئيس الوزراء في رام هللا

نائب الممثل الخاص لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي جيف بريويت، واألمين العام لمجلس الوزراء د. 
 أمجد غاتم.

( في فلسطين، لتضمينها في UNDPوطلب اشتية من فالنت تزويده بكل البيانات الخاصة بمشاريع)
لسطين، ضمن إطار أولويات قاعدة بيانات تؤسسها الحكومة، لرصد وتوحيد جهود التنمية في ف

 الحكومة، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود إلحداث تنمية حقيقية تشكل رافعة للسياسة والمشروع الوطني.
وأطلع رئيس الوزراء الضيف على اإلطار العام لبرنامج حكومته، مشددا على انه يقوم على تعزيز 

لتنمية بالعناقيد واالستثمار بالتعليم الصمود المقاوم، من خالل تنمية اقتصادية مبنية على أساس ا
 واإلنسان.

 2/5/2019القدس، القدس، 

 

 تترقب انهيار السلطة الفلسطينية رغم المخاوف األمنية "إسرائيل" .5
قال كاتب إسرائيلي إن "انهيار السلطة الفلسطينية بات واقييا وحقيقيا؛ : عدنان أبو عامر -21عربي

لماضية عن انهيارها سقطت، وبات رئيس الحكومة اإلسرائيلية ألن الكوابح التي حالت في الفترة ا
بنيامين نتنياهو رهينة بميدي المتطرفين؛ رغبة منه بالبقاء في صدارة المشهد السياسي اإلسرائيلي، في 

التي  االستراتيجيةحين أن محمود عباس يييش نهاية دراماتيكية لعصره السياسي، ورغم المخاطرة 
 ني اإلسرائيلي، ما زال هناك بصيص أمل".تحيط بالوضع الفلسطي

"، أن 21وأضاف بن كاسبيت، المحلل السياسي في مقاله على موقع "يسرائيل بالس"، وترجمته "عربي
"صدور التحذيرات من انهيار السلطة الفلسطينية بدأت منذ تمسيسها قبل قرابة خمسة وعشرين عاما، 

ر، وتبين في النهاية أنها تخويفية ليس أكثر، وكانت التحذيرات تتصاعد وتتراجع بين حين وآخ
وأشار إلى أنه "في كل مرة كانت إسرائيل تجمد أمواال للسلطة الفلسطينية، أو تمارس  وليست جدية".

مضايقات اقتصادية عليها، كان يعلن قادة السلطة بال استثناء أنهم بصدد تسليم المفاتيح إلسرائيل، 
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يتوقف هذا السيناريو في اللحظة األخيرة، ولم يكن أحد في وتفكيك السلطة، وفي كل مرة كان 
 إسرائيل يتمثر بصورة فعلية من تهديد العجوز القابع في المقاطعة، لكن هذه المرة يبدو األمر حقيقيا".
وأوضح أن "طرفا الليبة الخطيرة السائدة اليوم هما نتنياهو المكبل بمطالب اليمين لتشكيل حكومته 

اليائس المريض الذي يقضي أواخر عهده السياسي، فيما زعماء المنطقة والعالم الخامسة، وعباس 
 باتوا محبطين من هذه المسملة، رغم جهودهم الحثيثة لمنع سقوط السلطة الفلسطينية".

اإلسرائيلية التي رأت في بقاء  االستراتيجيةوأشار إلى أن "نتنياهو عمل في السابق لخدمة المصلحة 
ية، واستمرارها، حاجة أمنية إسرائيلية واضحة، اليوم باتت مصلحة نتنياهو تتركز في السلطة الفلسطين

بقائه على رأس الحكم في إسرائيل، ألن شركاءه في االئتالف الحكومي يسرعون في سيناريو انهيار 
 السلطة الفلسطينية، وحلول الفوضى، ويعتبرونه الواقع االفتراضي النموذجي".

رس سابقا دور المسؤول الواعي الذي يوقف تحويل األموال للسلطة الفلسطينية وأكد أن "نتنياهو ما
من جهة، ومن جهة أخرى يحولها باليد الثانية، وينجح في الرقص على هذا األحبال الدقيقة، لكن 
الوضع اليوم يبدو مختلفا بالكلية، فاألمر ال يتعلق بتجميد أموال السلطة الفلسطينية، وإنما باقتطاع 

رف واحد ألموالها، وهي التي تمنحها لعائالت منفذي العمليات المسلحة بناء على قانون أقره من ط
 ".2018الكنيست في يوليو 

وأضاف أن "الخطورة اليوم أن إسرائيل التي تقوم بتقليص أموال السلطة الفلسطينية بسبب ذلك 
وقد تشتاق إلى الوضع الذي سبق القانون، قد تجد نفسها في المرحلة القادمة بين أنقاضها وركامها، 

 انهيارها، وسوف تسعى إلعادة الجني إلى القمقم".
وختم بالقول إن "المنظومة األمنية اإلسرائيلية تنظر بكثير من القلق إلى هذه التطورات، ورؤساء 

زة األجهزة األمنية اإلسرائيلية يعرفون عن قرب حجم التنسيق والتعاون األمني الذي يديرونه مع األجه
 تحقيق االستقرار األمني في إسرائيل والضفة الغربية".بسطينية، التي ساهمت بصورة كبيرة األمنية الفل

 4/5/2019، "21موقع "عربي 

 

 %40صرف رواتب موظفي السلطة في غزة بنسبة  .6
وصلت كشوفات رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر  :"القدس" دوت كوم -غزة

وقالت مصادر بنكية لـ" القدس"، إن الكشوفات التي وصلت  .%40س، إلى البنوك بنسبة اليوم الخمي
وستصرف الرواتب خالل وقت قصير عبر  فقط. %40إليها تظهر أن الرواتب وصلت إليها بنسبة 

 من الرواتب للموظفين. %60وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت أنها ستصرف  الصراف االلي.
 2/5/2019القدس، القدس، 
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 حماس: المقاومة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني .7

، حماس أن المقاومة الباسلة لن تسمح باستمرار نزيف الدم اإلسالميةأكدت حركة المقاومة  :غزة
الفلسطيني واستمرار حصار قطاع غزة؛ وستسخر كل ما تملك من إرادة ووسائل وإمكانات لحماية 

لدفاع عنهم، والتصدي للعدوان؛ مشددة على أن هذا واجب وطني وديني دماء ومصالح أبناء شعبنا وا
 وأخالقي طالما استمر االحتالل والحصار والعدوان

في بيان تلقت "وكالة فلسطين اليوم" نسخة منه مساء اليوم الثالثاء الشهداء األبرار  ونعت الحركة
وحيت  لشفاء العاجل للجرحى والمصابين.الذين ارتقوا جراء االستهداف والعدوان اإلسرائيلي، وتتمنى ا

ثبات أبناء شعبنا الفلسطيني، وأهلنا في قطاع غزة، وصمودهم وإصرارهم على التصدي لكل  الحركة
مخططات االحتالل وانتهاكاته وجرائمه، واالستمرار في المشاركة الفاعلة في مسيرات العودة وكسر 

 الحصار رغم كل الصعاب والتحديات.
، وهذه هذا التصعيدركة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات كما حملت الح

 االعتداءات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني والمتظاهرين السلميين، والمقاومين الفلسطينيين.
 3/5/2019، غزة، فلسطين اليوم

 
 ملفات على أجندة زيارة السنوار للقاهرة أربعالحية لـ"فلسطين":  .8

حّدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس د. خليل الحية،  نبيل سنونو: غزة/
أربعة ملفات سيبحثها رئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار في القاهرة خالل زيارته التي بدأها 

 الخميس الماضي، ذاكًرا منها إلزام االحتالل بالتفاهمات التي رعتها جمهورية مصر العربية.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات مسيرة العودة شرق غزة أمس تحت عنوان "الجوالن عربية سورية"، 
قال الحية لصحيفة "فلسطين": السنوار غادر إلى القاهرة بدعوة من األشقاء في مصر للقاء وزير 

 المخابرات اللواء عباس كامل.
يات إلزام االحتالل بتفاهمات تثبيت وأضاف أن على أجندة هذه الزيارة موضوعات متعددة، منها آل

وقف إطالق النار وكسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك في ظل ظهور محاولة تباطؤ وتلكؤ من 
االحتالل باإلضافة إلى عدم التزامه بوقف إطالق الرصاص على المتظاهرين المشاركين في مسيرات 

 العودة رغم حالة االنضباط لديهم.
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اني هو بحث سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته وحماية وبّين الحية أن الملف الث
القضية الفلسطينية من محاوالت استهدافها وتصفيتها سواء كانت برؤية الرئيس األمريكي دونالد 

 ترمب أو غيرها من القضايا في ظل "حالة السيولة" التي تشهدها المنطقة.
الثنائية وتطويرها بين حماس وجمهورية مصر العربية وأوضح الحية أن الملف الثالث هو العالقات 

 "بما يخدم شعبنا الفلسطيني وقضيتنا العادلة واألشقاء في مصر".
وذكر عضو المكتب السياسي لحماس، أن الملف الرابع هو موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية على 

ت والمشاريع التي تستهدف أساس تطبيق ما تم االتفاق عليه والشراكة الوطنية لمواجهة التحديا
 الوجود والحق الفلسطيني.

 4/5/2019، فلسطين أون الين
 

 الزهار: المقاومة لن تقبل بمعادلة تهدئة مقابل تهدئة مع استمرار الحصار .9

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" د. محمود الزهار "أن المقاومة : غزة
بتهدئة مقابل تهدئة في ظل استمرار الحصار اإلسرائيلي و"تملص"  الفلسطيني لن تقبل مطلقاً 

الحصار"، مشددًا على أن تصريحات األمين العام لحركة الجهاد  تفاهمات كسراالحتالل من 
 بين الفصائل الفلسطينية. إجماعاإلسالمي زياد النخالة نقطة التقاء ومحط 

اليوم اإلخبارية" أن المقاومة الفلسطينية لن  وأوضح الزهار في تصريحاٍت خاصة لـ"وكالة فلسطين
عامًا، مشددًا  12بشكٍل مطلٍق باستمرار الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ تقبل 

على أن مسيرة العودة لم تنطلق من أجل الوصول إلى معادلة الهدوء مقابل الهدوء، وإنما انطلقت من 
 مناحي الحياة في غزة.أجل كسر الحصار اإلسرائيلي الذي عطل 

وقال: إن الشعب الفلسطيني انتفض في مسيرات العودة المستمرة والمتعاظمة من أجل كسر الحصار 
، 48اإلسرائيلي، والتمكيد على حقه في استعادة أرضه التي سلبها االحتالل اإلسرائيلي في العام 

شعبنا ومقاومته أن يساوموا على مشيرًا إلى أن "إسرائيل" ترتكب جرائم بحق قطاع غزة، وال يمكن ل
 حياة الفلسطينيين أو أْن يقبلوا بتهدئة مقابل تهدئة في ظل استمرار الوضع الحالي.

وأضاف: أي مجنون ذلك الذي يمكنه القبول بمعادلة تهدئة مقابل تهدئة بينما األطفال والشباب 
ح إنها لن تقبل باستمرار والشيوخ يموتون تحت وطمة الحصار، المقاومة قالت كلمتها بشكٍل واض

 عامًا. 12الوضع الراهن مطلقًا، وعلى االحتالل أن يتحمل مسؤولية تداعيات الحصار المستمر منذ 
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وتابع: المقاومة بجميع أشكالها سواء العسكرية أو الشعبية تطرق كل الخيارات واألبواب لكسر 
لن يقبلوا باستمرار األوضاع الحصار، سواء بالضغط على االحتالل أو التواصل مع الوسطاء، و 

 على ما هي عليه اآلن.
وفي ورسالٍة شديدة اللهجة أرسلها لالحتالل، قال الزهار: نحن نقول للعدو اإلسرائيلي اعتبروا من 
المراحل الماضية التي جربتم فيها المقاومة الشعب الفلسطيني شعب حر وأبي وسيظل متمسك بثوابته 

 العقيدة، والمقدسات( وهي ثوابت ال تتغير وال تتبدل.الفلسطينية )اإلنسان، األرض، 
االحتالل يراهن على متغيرات تجري في العالم مثل الوعودات التي يطلقها  أنفي السياق، أشار إلى 

رئيس الواليات المتحدة دونالد ترامب الداعم بشكل ال محدود لالحتالل اإلسرائيلي، إضافة إلى حالة 
الشعب  أنان اإلسرائيلي هي معادالت متغيرة، لكن الثابت في األمر الهرولة العربية نحو الكي

 الفلسطيني ال يمكن أن يتخلى عن ثوابته.
 3/5/2019، غزة، فلسطين اليوم

 
 تزعم اكتشاف طريقة جديدة لحماس لنقل األموال للضفة "إسرائيل" .10

م" إن "األجهزة قال نداف شرغاي الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليو : عدنان أبو عامر -21عربي
األمنية اإلسرائيلية تخوض حربا سرية خلف قنوات تهريب األموال التي تشغلها حماس بين حين 

 وآخر، وآخرها إيصال ماليين الشواكل سنويا عبر وساطات تجارية فلسطينية".
" أن "تجارا فلسطينيين يقومون بشراء بضائع من الخارج، 21وأضاف في تحقيق مطول ترجمته "عربي

دفع ثمنها قيادة حماس المقيمة في الدول اإلقليمية المحيطة، في حين أن التجار الفلسطينيين في وت
الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يشترون هذه البضائع المصدرة من الخارج يدفعون أموالها لحماس 

 في الداخل".
عدد من التجار ورجال األعمال إسرائيل التي تتعامل مع الكارثة اإلنسانية بغزة تسمح لإن "وزعم قائال 

للوصول للضفة الغربية إلبرام صفقات تجارية، وعمليات استيراد وتصدير، وجزء أساسي من هذه 
 الشاحنات تكون مخصصة لحماس، التي تستفيد من عوائدها المالية".

وأشار أن "الحرب على مصادر تمويل حماس ال تتوقف، ففي الماضي كانت الحركة ترسل األموال 
لضفة الغربية بعشرات ماليين الدوالرات عبر نشطاء "الدعوة" من خالل جمييات الزكاة والمؤسسات ا

مؤسسة منها خارج القانون، واعتبارها غير شرعية" حسب القوانين  22اإلغاثية، وتم إخراج 
 اإلسرائيلية.
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صندوقا إسالميا وأضاف أنه "في سنوات الحقة، تم إنشاء اتحاد المؤسسات الخيرية بمشاركة خمسين 
من دول الخليج العربي وأوروبا والواليات المتحدة وتركيا، التي نقلت بدورها مئات ماليين الدوالرات 
لمؤسسات حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خالل الشركات التجارية والوسطاء الماليين 

اد قيمة المبالغ المالية المصادرة األرقام تكشف أنه "بين عام وآخر تزد إن لغةوختم بالقول  والبنوك".
مليون شيكل، وفي  1.8صادرت  2016من قبل إسرائيل، التي ترسلها حماس للضفة الغربية: في 

تم  2019مليون شيكل في كل عام، وحتى نهاية مارس  2.2تم مصادرة  2018و 2017عامي 
 شواكل". 3.6ألف شيكل، الدوالر يساوي  450مصادرة 

 3/5/2019، "21موقع "عربي 
 

 فتح: دون القدس عاصمة دولة فلسطين ال نجاح ألية صفقة أو مبادرة .11
أكدت حركة "فتح" على موقفها الثابت والذي لن يتغير بفعل الضغوطات، بمنه دون أن تكون : رام هللا

 القدس عاصمة لدولة فلسطين وفقا للشرعية الدولية فال نجاح ألية صفقة أو مبادرة.
ري والمتحدث باسم الحركة أسامه القواسمي في تصريح صحفي اليوم وقال عضو المجلس الثو 

السبت، "إن الحديث عن صفقة العار كما نراها على األرض ونستمع ألخبارها عبر المسؤولين 
األميركيين هي تماما وصفة لنظام "االبارتهايد" وتجميل االحتالل وإضفاء الشرعية عليه، وهي 

وشدد القواسمي على أن الحقوق الوطنية  األمر الذي نرفضه تماما".بالتالي وصفة وأفكار تدميرية، 
 والحسابات الشخصية. والتجزئةوالحرية والعدالة ليست مكانا للمساومة 

 3/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رضوان: االعتداء على الجوالن اعتداٌء على فلسطين .12
مية "حماس"، رفضها إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترمب سيادة أكدت حركة المقاومة اإلسال: غزة

 "إسرائيل" على الجوالن المحتل، مؤكدة وقوفها لجانب سوريا في مواجهة العدوان على الجوالن.
وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان، خالل كلمته في جمعة "الجوالن عربية سورية" شرقي 

 تزال سورية عربية، وإن االعتداء عليها اعتداء على فلسطين.قطاع غزة: إن الجوالن كانت وما 
وترحم على أرواح شهدائنا األبرار، ودعا بالشفاء العاجل لجرحانا والحرية ألسرانا البواسل مقدًما 
التحية لعشرات اآلالف من أبناء شعبنا الذين خرجوا في جمعة الجوالن عربية سورية ليؤكدوا وحدة 

 المية.األمة العربية واإلس
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ودعا إلى وقف الصراعات والحروب الطائفية والخالفات على الساحات العربية وضرورة تحقيق 
 .واإلسالميةالوحدة العربية 

وعبر رضوان عن رفض حركته التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي بجميع أشكاله، ونؤكد أن العدو 
لسطينية إلى وقف التنسيق األمني وسحب األوحد ألمتنا هو االحتالل اإلسرائيلي، كما دعا السلطة الف

ودعا إلى  االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي والتبرؤ من أوسلو وعدم الرهان على الحلول السلمية.
تشكيل أكبر جبهة فلسطينية عربية إسالمية ورفع مستوى التنسيق لمحور المقاومة لمواجهة صفقة 

 القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
 3/5/2019، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 

 
 تقدير إسرائيلي: تباطؤ تنفيذ التفاهمات بغزة يدفع لتصعيد تدريجي .13

قال خبير عسكري إسرائيلي إن "إلقاء نظرة على ما وصلت إليه : عدنان أبو عامر -21عربي
ق الدب التفاهمات بين حماس وإسرائيل بواسطة مصر وقطر واألمم المتحدة، يشير إلى أننا أمام عنا

الذي تجد فيه األطراف نفسها، فمن جهة نحن أمام تسوية دبلوماسية وتسهيالت للتخفيف من 
الضائقة اإلنسانية في غزة مقابل تحقيق الهدوء، ومن جهة أخرى فإن جوالت التصعيد تندلع؛ ألن 

حد  حماس ال تبدي ارتياحها من نتائج التفاهمات، أو أن مجموعة صغيرة معنية بتشويشها"، على
 زعمه.

"، أن "األحداث 21وأضاف رون بن يشاي، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي
، ألن االتفاق على 2018األخيرة في غزة نموذج معبر جدا عن إدارة األزمة الحاصلة منذ أكتوبر 

 المرحلة الثانية من هذه التفاهمات تم تحقيقها بصورة أو بمخرى بين الجانبين".
ح أن "حماس تتهم إسرائيل بتنفيذ جزء بسيط مما تم االتفاق عليه، ومن الواضح أن األمور ال وأوض

تبدو دائما تحت السيطرة، وتمخذ اإلجراءات البيروقراطية دورها بإعاقة تنفيذ بعض الخطوات، ما 
 يجعل الطرفين يسيئان الظن في بعضهما البعض".

بدئية على كل مطالب حماس شرط أن يتحقق الهدوء في وأكد أنه "فيما أبدت إسرائيل موافقتها الم
غزة، فقد شهد المستويان السياسي واألمني في إسرائيل نقاشات مكثفة، وعلى أعلى المستويات، وتم 

واستقرار مييشي في غزة دون أن يؤدي ذلك  أمنىالتالية: يجب تحقيق هدوء  لالستراتيجيةالتوصل 
 د إسرائيل".لتعاظم قوة حماس العسكرية التي تهد

وأضاف أن "إسرائيل في النهاية أعلنت عن موافقتها على إقامة مشاريع اقتصادية كبيرة في القطاع 
 ".2014مقابل إيجاد حل لموضوع األسرى اإلسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ حرب غزة األخيرة 
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انية من التفاهمات وأشار إلى أن "حماس وإسرائيل تجدان نفسيهما في ذروة تنفيذ المرحلة الث
اإلنسانية، لكن البطء في التنفيذ يرفع من مستوى إحباط حماس؛ ألن سكان القطاع الذين يزداد 
وضعهم خطورة وسوءا، وكذلك كوادر حماس الذين يتقاضون رواتب مقلصة، تشير جميعها إلى حالة 

أو أنها تنفذ بصورة من عدم الرضا من حجم التسهيالت اإلنسانية التي حصلوا على وعود بشمنها، 
 بطيئة".

وأكد أنه "كلما كان تنفيذ التفاهمات بطيئا ارتفع منسوب اإلحباط في غزة، والنتيجة زيادة معدالت 
الباللين الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة واإلرباك الليلي والرد اإلسرائيلي، وهو ما رأيناه في األيام 

 األخيرة".
قد تدفع باتجاه تفجير هذه التفاهمات، ومنع تنفيذها، من بينها خروج وأوضح أن "هناك جملة أسباب 

مسيرات العودة عن السيطرة، أو أن تذهب السلطة الفلسطينية إلجراء المزيد من التقليصات المالية 
التي تصل القطاع، وغيرها من األسباب، ما جعل الجيش في حالة استعداد إلمكانية نشوب مواجهة 

 سعة، وقد حصل على تعليمات لرفع مستوى الجاهزية الالزمة".عسكرية كبيرة ووا
وختم بالقول إن "المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل يريدان التهدئة، لكنهما يدركان أنهما أمام 
سيناريو واقعي مفاده عدم تحققها وتطبيقها، وبالتالي اضطرار الجيش للخروج في معركة واسعة، وقد 

 لقادمة".تكون في األشهر ا
 4/5/2019، "21موقع "عربي 

 

 تحالف أحزاب اليمين اإلسرائيلي يطالب بضم الضفة الغربية .14
عقد طاقم المفاوضات التابع لحزب الليكود، يوم الجمعة، جلسة : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

ودي تفاوضية رسمية مع تحالف أحزاب اليمين الديني المتطرف الذي يضم كاًل من البيت اليه
واالتحاد القومي وعوتصماه يهوديت. وجاء اللقاء، اليوم الجمعة، بعد أن كان رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو قد اقترح، أمس، على زعيم حركة شاس منصب وزير المالية، في سياق المفاوضات الجارية 

 لتشكيل حكومة نتنياهو الخامسة.
الف الثالثي لألحزاب الدينية الصهيونية، أن حزبه وأعلن زعيم حزب البيت اليهودي، رئيس كتلة التح

يطالب رسميا بمن تقوم حكومة االحتالل بضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة 
 اإلسرائيلية عليها كاملة، وفق تصريحات له، صباح اليوم، لإلذاعة اإلسرائيلية العامة.

الماضي، أن طاقم المفاوضات في الليكود وطاقم وسبق أن ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية األسبوع 
تحالف األحزاب الدينية المذكورة، بدأ عملية صياغة للخطوط العريضة للحكومة القادمة في كل ما 
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يتعلق بمطلب فرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية، وتحديد ما إذا كان ينبغي فرضها فقط 
قة ج، أو اإلبقاء على نص ضبابي بما يسهل للحكومة على المستوطنات اإلسرائيلية وضم المنط

 المناورة في حال طرح مبادرة الرئيس األميركي دونالد ترامب، مطلع شهر يونيو/حزيران القادم.
وقدم تحالف أحزاب اليمين الديني مطالبه لليكود أيضا في سياق تعزيز االستيطان اليهودي في 

 في البلدة القديمة، وتعهد بإغالق مصلى باب الرحمة.القدس و"الحفاظ على األماكن اليهودية" 
أما على صعيد المناصب الحكومية والوزارات، فطالب التحالف بحقيبتي القضاء والتعليم، بالرغم من 

 إعالن نتنياهو أنه يعتزم منح منصب القضاء لوزير السياحة من الليكود يريف لفين.
رسمية بين الليكود وحزب كوالنو بقيادة وزير المالية في المقابل، لم يعلن بعد عن أي جلسة تفاوض 

 موشيه كحلون، كما لم يتم عقد لقاء تفاوض رسمي مع حزب يسرائيل بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان.
وتطرح أحزاب الحريديم وبالتنسيق مع تحالف األحزاب الدينية الصهيونية، مطالب تمس بالوضع 

م التوراة في الحياة العامة، مثل وقف حركة القطارات أيام السبت، القائم وتزيد من نفوذ الدين وتعلي
ومنع فتح المؤسسات العامة أيام السبت، ومواصلة تمكين "طلبة معاهد التوراة" من مواصلة دراستهم 
وعدم إلزامهم بالخدمة العسكرية، ووقف تشريع قانون التجنيد للحريديم الذي يعتبر ليبرمان أن إتمام 

 يقه شرطان أساسيان النضمامه لالئتالف الحكومي القادم.تشريعه وتطب
 3/5/2019ن، العربي الجديد، لند

 

 مليون  1.620مليون والعرب  6.738إحصائية إسرائيلية: اليهود  .15
نشرت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية أمس، الخميس، معطيات حول عدد السكان في إسرائيل، 

يصادف يوم الخميس المقبل. وحسب المعطيات الجديدة، فإن عدد  بمناسبة "يوم االستقالل"، الذي
السكان بلغ تسعة ماليين وتسعة آالف نسمة، لكن هذا المعطى يشمل الفلسطينيين في مدينة القدس 

 .2017الفا، حسب إحصائية من نهاية العام  350المحتلة، البالغ عددهم حوالي 
من السكان، بينهما  %74.8ويشكلون نسبة  6,738,500وأضافت المعطيات أن عدد اليهود في البالد 

 .%21.8نسمة، يشمل المقدسيين، ويشكلون  1,970,200عدد العرب 
 650ألفا، بينهم  850، بلغ عدد السكان 1948وأشارت الدائرة إلى أنه لدى تمسيس إسرائيل، في العام 

 ان النكبة.  ألف فلسطيني إب 800ألف عربي، بعد تهجير أكثر من  150ألف يهودي و
ألف مواطن في إسرائيل، اليوم، من دون تعريف ديني، وغالبيتهم من المهاجرين من  300وهناك 

 دول االتحاد السوفييتي السابق.
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ألف عامل أجنبي، يتواجد نصفهم في البالد  200وقالت الدائرة إنه يوجد في إسرائيل حاليا قرابة 
 لى البالد بتمشيرة سائح ولم يغادروها.بصورة قانونية، ونصفهم اآلخر سواح دخلوا إ

 وتابعت الدائرة أنه يتواجد عشرات آالف طالبي اللجوء األفارقة، وغالبيتهم سودانيون وإريتريون.
 مليون يهودي بالواليات المتحدة 6.7من هو اليهودي؟ 

لكن  يهودي،مليون   6.7 تفيد اإلحصائيات بمن عدد اليهود في الواليات المتحدة يبلغ، اآلن، حوالي
المؤسسة الدينية اليهودية في إسرائيل ال تعترف بيهودية غالبيتهم. كذلك تتوقع هذه اإلحصائيات 

، وبين أسباب ذلك الزواج المختلط مع غير اليهود، الذي 2050بحلول العام  %2تراجع عددهم بـ
 من حاالت زواج األميركيين اليهود.   %60يشكل حاليا 

ينتمون إلى التيار  %10من اليهود، و %35لتيار اليهودي اإلصالحي ويشكل األميركيون من ا
فقط  %10ال يعبرون عن انتمائهم إلى أي تيار يهودي. ويشكل اليهود األرثوذكس  %30المحافظ، و

من األميركيين اليهود، علما أن الغالبية الساحقة من اليهود في إسرائيل ينتمون إلى اليهودية 
 ك في يهودية التيارات األخرى.األرثوذكسية، التي تشك

وتختلف أفكار ومعتقدات اليهود غير األرثوذكس في الواليات المتحدة كثيرا عن معتقدات اليهود في 
من األميركيين اليهود  %80، فإن 2017إسرائيل. ووفقا لبحث أجراه معهد "بيو" األميركي، في العام 

الصالة المختلطة، بين  %73الحي. كذلك يؤيد يؤيدون الزواج المدني والتهّود وفقا للتيار اإلص
 الرجال والنساء، في باحة عند حائط البراق، وهذه أمور يرفضها األرثوذكس بالمطلق.   

بسبب هذه االختالفات، ُيطرح السؤال حول تعريف اليهودي. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، 
عد من جامعة بن غوريون، في بئر السبع، الجمعة، عن البروفيسور إيالن تروان، وهو باحث متقا

قوله إن "كل شيء منوط بتعريف من هو اليهودي. وعلى سبيل المثال، كيف يتم تعريف األوالد 
المشتركين، إذا كانت المرأة قد تهّودت، وبحسب أي تيار؟ وهناك فروق هائلة من ناحية عدد اليهود 

لذين سيعدون ماليين اليهود اآلخرين، مقابل خبراء إذا نظرنا إلى طريقة التهود، ولذلك هناك خبراء ا
آخرين الذين يؤيدون الموقف األرثوذكسي. ويوجد بالتمكيد زيجات مختلطة أكثر، لكن من يسعى إلى 

 عدد دقيق سيضطر إلى تكوين موقف لكي يحصي عدد اليهود بموجبه".
يل والواليات المتحدة. فقد وأشارت الصحيفة إلى اختالف المواقف السياسية بين اليهود في إسرائ

من اليهود في إسرائيل عبروا عن تمييدهم لسياسة الرئيس األميركي،  %80أظهرت استطالعات أن 
بنقل السفارة األميركية إليها. في المقابل،  %85دونالد ترامب، باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل و

عارضوا نقل السفارة  %47ة ترامب، ومن األميركيين اليهود عبروا عن معارضتهم لسياس %57فإن 
 إلى القدس.
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( يهود %49وأضافت الصحيفة أن أحد التفسيرات الختالف المواقف هذا نابع من أن قرابة نصف )
الواليات المتحدة يصفون أنفسهم بمنهم ينتمون إلى الجانب الليبرالي في الخريطة السياسية األميركية، 

 هم بمنهم محافظون.يصفون أنفس %19ينتمون للوسط و %29و
 3/5/2019، 48عرب 

 

 هانغبي: صفقة القرن ستنزل الفلسطينيين عن الشجرة العالية التي تسلقوها .16
قال الوزير الليكودي تساحي هانغبي انه ال يعرف تفاصيل خطة السالم االمريكية ولكن فيها تفكير 

رن( ال تتحدث عن حل موقع كان العبري: إنها )صفقة الق ردو أوأضاف وفق ما  حديث وابداعي.
الدولتين وتقسيم القدس. واعتبر أن الواليات المتحدة تعتبر الخطة ُسلما يمّكن الفلسطينيين من النزول 
عن الشجرة العالية التي تسلقوها. وقال: هانغبي ان الحكومة اإلسرائيلية التي ستقام لن تتخلى عن 

 ء قابل للتفاوض مع الفلسطينيين.ان كل شي أكداألمور األساسية في المفاوضات، ومع ذلك 
 3/5/2019، األيام، رام هللا

 
 متظاهرا فلسطينيا شرقي قطاع غزة 50إصابة  .17

متظاهرا فلسطينيا، بجراح مختلفة، جراء اعتداء الجيش  50أصيب : هداية الصعيدي -غزة 
وقالت وزارة اإلسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة. 

متظاهرا فلسطينيا، أصيبوا  50الصحة الفلسطينية، في بيان لها وصل وكالة "األناضول" نسخة إن 
وصحفية. ولم توضح الوزارة في بيانها طبيعة  مسعفين 3وأطفال، وسيدتين،  10بجراح، بينهم 

السياج مناطق قريبة من  5اإلصابات. وتجمهر آالف الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في 
 الحدودي مع إسرائيل، شرقي قطاع غزة، للمشاركة في مسيرات العودة األسبوعية.

 3/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 اعتداءات جديدة لعصابات "تدفيع الثمن" شمالي الضفة المحتلة .18
خّط مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، شعارات عنصرية على منازل فلسطينية، وأعطبوا إطارات 

 ت، شمالي الضفة الغربية المحتلة. مركبا
وقال مسؤول ملف االستيطان، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة حوارة 
بمحافظة نابلس، وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران عدد من المنازل. وأشار دغلس 

 عتدوا على ممتلكات أخرى. إلى أن المستوطنين أعطبوا إطارات ثالث مركبات على األقل، وا 
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وارتفعت اعتداءات المستوطنين على األشخاص والكيانات الفلسطينية في الضفة الغربية، خالل العام 
 ، بحسب اإلعالم اإلسرائيلي.2017مقارنة بعام  %60الماضي بنسبة  2018

اعتداء  127اعتداء في الضفة، مقارنة بـ 79شهد وقوع  2017وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن 
، دون ذكر مصدر %60، في ارتفاع نسبته 2018كانون األول/ ديسمبر  20وحتى  2018منذ بداية 

 اإلحصائية.
وذكرت الصحيفة أن الهجمات تركزت في ثالث مناطق أساسية، هي: قرى جنوب مدينة نابلس 

ة الخليل جنوبي رام هللا وسط الضفة، وفي منطق شمالي الضفة، والقرى الفلسطينية المحيطة بمدينة
 الضفة.

وتشمل عمليات "تدفيع الثمن" إلقاء حجارة على السيارات الفلسطينية، ومهاجمة قرى فلسطينية، 
وإلحاق أضرار بممالك الفلسطينيين وحقولهم، مثل قطع أشجار الزيتون، وحتى إحراق المساجد 

شعارات عنصرية ضد العرب والكنائس، وتكسير شواهد القبور. وفي معظم األحيان يقترن ذلك بكتابة 
 والمسلمين إلى جانب عبارة "تدفيع الثمن".

 3/5/2019، 48عرب 
 

 شهداء واالحتالل يستولي على مئات الدونمات خالل نيسان الماضي ستة"مركز الحوراني":  .19
أفاد مركز عبدهللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة : رام هللا

شهداء بينهم طفالن وسيدة ارتقوا برصاص االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية  6تحرير، بمن ال
وفيما يلي أهم ما جاء في التقرير الشهري حول أبرز  وقطاع غزة خالل شهر نيسان الماضي.

 بحق شعبنا الفلسطيني: اإلسرائيليةاالنتهاكات 
في  اإلسرائيليالماضي برصاص قوات االحتالل  ( شهداء بينهم طفالن وسيدة خالل الشهر6ارتقى )

اعتقلت . في قطاع غزة 3شهداء في الضفة الغربية و 3الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، 
( مواطنا في كل من الضفة 420خالل شهر نيسان الماضي نحو ) اإلسرائيليسلطات االحتالل 

 .الغربية والقدس وقطاع غزة
در عن هيئة شؤون األسرى والمحررين، بمن المحاكم اإلسرائيلية من جانب آخر، أوضح تقرير صا

بحق عدد من األسرى  شيكلألف  44فرضت أحكاما بالسجن الفعلي وغرامات مالية باهظة تجاوزت 
 األطفال القابعين في معتقل "عوفر"، خالل شهر نيسان المنصرم. 

الد ترمب لفرض وقائع جديدة على دون األميركيحكم الرئيس  اإلسرائيلياستغلت سلطات االحتالل 
الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وذلك من خالل تسمين المستوطنات وبناء  األرض
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أوامر عسكرية تقضي  المنصرم ثالثةمستوطنات جديدة، وأصدرت سلطات االحتالل خالل الشهر 
 .الضفة الغربية( دونما من أراضي المواطنين الزراعية في 1,191باالستيالء على )

( وحدة سكنية استيطانية جديدة 770للمستوطنات" على بناء ) األعلىوصادق ما يسمى "المجلس 
التابع لسلطات االحتالل صادق  األعلىفيما ذكرت "أسبوعية يروشاليم العبرية" أن "مجلس التنظيم 

من خالل بناء أبراج  ( وحدة سكنية750على مشروع بناء في مستوطنة "معاليه ادوميم" يتضمن بناء )
 ( طابقا.31) إلىسكنية تصل 

( 26( بيتا ومنشمة، شملت )78خالل نيسان الماضي ) واستولتهدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
( منشمة، من بينها هدم ستة بيوت بشكل ذاتي داخل أحياء ومناطق مدينة القدس المحتلة، 52بيتا، و)

 القديمة بمدينةغرامات مالية باهظه في بلدة سلوان والبلدة  قام أصحابها بهدمها ذاتيا تجنبا لدفع
 القدس المحتلة.

( اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين 78نفذت عصابات المستوطنين خالل شهر نيسان الماضي )
 .وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد مواطنين

ي، وأسفرت تلك تواصلت االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة خالل شهر نيسان الماض
 ( مواطنا بجروح مختلفة،431( مواطنين بينهم طفلين، وإصابة )3االعتداءات عن استشهاد )

 3/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عشرات اإلعالميين الفلسطينيين فقدوا حياتهم وحريتهم في سورية": مجموعة العمل" .20
عشرات من اإلعالميين الفلسطينيين على خلفية المشاركة في رصدت مجموعة العمل مقتل واعتقال ال

 نقل الحقيقة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية.
( من ذوي االختصاصات 18وحول ضحايا اإلعالميين الفلسطينيين في سورية وثقت أسماء )

إعالمي "  –إغاثي  – المختلفة من أكاديميين أو متطوعين جمعوا بين أكثر من عمل أحيانًا " تنموي 
 قضوا في مناطق متعددة في سورية أثناء تغطيتهم اإلعالمية لألحداث.

 3/5/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 إصابات واعتقاالت خالل قمع قوات االحتالل مسيرات مناهضة لالستيطان .21
، جراء قمع قوات أصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل: وكاالت

االحتالل المشاركين في مسيرة كفر قدوم السلمية األسبوعية )قرب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية 
 عامًا.  15المحتلة(، المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 
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قرية نعلين )قرب رام هللا(  وأصيب عدد من الفلسطينيين باالختناق، جراء قمع قوات االحتالل لمسيرة
 األسبوعية السلمية المناوئة لالستيطان والجدار العنصري. 

وذكرت مصادر محلية، أن جنود االحتالل أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه 
 المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم باالختناق واندالع بعض الحرائق في األراضي الزراعية.

متضامنًا وصحفيين خالل اعتصام تضامني مع السكان  20تقلت قوات االحتالل، أكثر من واع
والمزارعين الفلسطينيين في منطقة أم العرايس وبير العد جنوبي مدينة الخليل، وأعلن االحتالل أن 

 المنطقة منطقة عسكرية مغلقة يحظر الوجود فيها.
 4/5/2019، الخليج، الشارقة

 
 يطالبون بوقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحّقهم صيادو أسماك بغزة .22

شارك العشرات من صيادي األسماك في قطاع غزة، اليوم الخميس، في وقفة : غزة / نور أبو عيشة
احتجاجية، لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها المرتكبة بحّقهم في عرض 

ّظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بميناء مدينة ورفع المشاركون في الوقفة، التي ن البحر.
دير البلح )وسط القطاع(، الفتات ُكتب على بعضها "ال لسياسة االحتالل بحق الصيادين ومراكبهم"، 

 و"أنا صياد أبحث عن لقمة عيش لي وألبنائي".
ـ"األناضول":" تمتي وقال طالل أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، في حديثه ل

وأوضح أن الصيادين  الوقفة في إطار دعم الصيادين في مواجهة إجراءات االحتالل وانتهاكاته".
يؤكدون على رفضهم لـ"سياسة االحتالل في مالحقة مراكب الصيد ومصادرتها، وإصابة الصيادين؛ 

 كما حدث يوم أمس".
عادة يتنصل الجانب اإلسرائيلي من االلتزام بدوره، قال نزار عياش، نقيب الصيادين في غزة:" كال

وأضاف  بتفاهمات التهدئة، ويتراجع عن توسيع مساحة الصيد ويزيد من انتهاكاته بحق الصيادين".
عياش، في حديثه لوكالة "األناضول":" كل هذا التضييق والتدهور في تطبيق التفاهمات ضد 

 مصلحة الصيادين الذين فرحوا بزيادة مساحة الصيد".
آالف صياد يعملون في قطاع الصيد بغزة مستخدمين نحو ألف قارب،  4وبحسب النقابة، فإن نحو 

ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن القوات اإلسرائيلية تطلق بشكل  ألف نسمة. 50ويعيلون أكثر من 
شبه يومي نيران أسلحتها تجاه قوارب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددًا منهم، بذريعة "تجاوزهم 

 المنطقة المسموح لهم بالصيد".
 2/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 "يفا الفلسطينيةإ"أين … اليهودية وتساؤالت "آنا فرانك"طبعة جديدة من  .23

ما زالت إسرائيل واإلسرائيليون يستثمرون المحرقة اليهودية ليس فقط «: القدس العربي» –الناصرة 
من أجل تذكير العالم بممساة إنسانية مروعة اقترفها النازيون بل الستغالها سياسيا ومواصلة الحفاظ 

ية داعية لنزع الرواية التاريخية على صورة الضحية وهذا ما تتحفظ عليه حتى بعض األوساط اليهود
التي ترجمت أيضا « آنا فرانك»والماضي والتطلع نحو المستقبل. قبل سنوات طويلة تم وضع رواية 

آنا »لفيلم سينمائي ترك مفاعيل مهمة على الوعي العالمي من الناحية المذكورة وباألمس كشف عن 
تباعا على حلقات في االنستغرام وحققت في متلفزة تنشر « قصص إيفا»جديدة تتمثل بسلسلة « فرانك

دولة في العالم. وتحاكي إيفا في الشريط التلفزيوني صبية  60مليون مشاهدة في  150غضون أيام 
 يهودية تدعى ايفا هايمن حرمها النازيون في المحرقة من تحقيق حلمها بمن تصبح صحافية مشهورة.

أن القضية الفلسطينية ونتيجة التقادم وأسباب « مراقبون »في المقابل وفي سياق متصل يرى مدير 
أخرى القضية الفلسطينية باتت في طي النسيان لدى الكثير من األجيال الجديدة وفقدت الكثير من 
تملقها في العالم ويدعون الستخدام منتديات التواصل االجتماعي بشكل مبدع وخالق إلنتاج مضامين 

على فلسطين قبل نكبتها. ويتساءل هؤالء هل يبادر وزير  بصرية تروج للقضية الفلسطينية وتعرف
 1948اإلعالم الفلسطيني وجهات فلسطينية إلنتاج وحدة من ماليين قصص النكبة وفلسطين قبل 

 «.إلى مادة تلفزيونية بلغة وأدوات العصر؟
أن  48المختصة باإلعالم الجديد نديم ناشف من حيفا في أراضي « حملة»ويوضح مدير جميية 

الفيلم اإلسرائيلي موفق جدا ألنه نقل بطريقة تفاعلية وبلغة الشباب بفيديوهات قصيرة وصور 
وبواسطة االنستغرام بالذات مضامين ثقيلة، منوها بجودة التصوير السينمائي المهني والترويج للفيلم 

نا من المؤسف أن« »القدس العربي»بإعالنات مدفوعة أجر كثيرة. وتابع ناشف في تصريح لـ 
كفلسطينيين في الوطن والشتات كجمييات ومنظمات وأفراد وسلطة فلسطينية لم ننتج بعد مثل هذه 

وردا على سؤال قال إن هذه مسؤولية كل الفلسطينيين ومؤسساتهم وجميياتهم عالوة «. المواد المبدعة
مؤكدا على  على السلطة الفلسطينية، منوها أن توثيق الرواية الفلسطينية أصال لم يستكمل بعد.

الحاجة لالبتكار واإلبداع بلغة تفهمها األجيال المقبلة التي ال يمكن التعامل معها باألدوات التالية 
وعلينا التفكير كيف نوصلها. ولفت إلى أن هناك تحديا في دمج التاريخ مع المستقبل مع األدوات 

بداعية وبالمواد الخام الكثيرة جدا والمنصات اإلعالمية الراهنة وقال إن العائق ال يكمن بالطاقات اإل
هناك أوساط رسمية وغير رسمية تساهم في تمويل مثل هذه »كما في الجانب اآلخر. وأضاف 

المبادرات اإلسرائيلية وعلينا أن نبادر بمهام التشبيك والتفكير واإلبداع في هذا المجال برؤية عصرية 
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ة لسيدة أو شيخ يرويان قصصا موجعة من ومستقبلية تتجاوز وسيلة نصوص مكتوبة لرواية شفوي
ل ما أحوجنا لفيديوهات قصيرة بروح «وخلص للقو«. فلسطين ومن النكبة لجانب شجرة زيتون أو تين

 «.وعلى شكل أفالم قصيرة لتثقيف األجيال العربية والفلسطينية أيضا» التغريبة الفلسطينية » 
 3/5/2019، القدس العربي، لندن

 
 والعودة لتفاهمات التهدئة "إسرائيل"ة تبدأ مهمة إنهاء التوتر بين الفصائل والمخابرات المصري .24

في مسعى إلنهاء حالة التوتر القائمة في قطاع غزة، منذ مطلع األسبوع  أشرف الهور: -غزة
الماضي، والتي تخللها عمليات قصف متبادل، بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات االحتالل، 

، في نقاشات معمقة ”ملف التهدئة“ي جهاز المخابرات المصرية، المشرفين على شرع المسؤولون ف
مع الوفود القيادية من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، التي وصلت من غزة والخارج إلى 

 العاصمة القاهرة.
وعلى طاولة النقاش بين قيادة جهاز المخابرات المصرية وفي مقدمتهم اللواء عباس كامل، الذي 

الدعوة لقادة حماس والجهاد، وبين قادة الحركتين، سيكون حاضرا بقوة إلى جانب ملفات  وجه
العالقات الثنائية، وكذلك إدخال تسهيالت إلى قطاع غزة لمساعدة السكان المحاصرين من جهة 
معبر رفح، ملف التهدئة مع إسرائيل، التي بدأت بالترنح، منذ مطلع األسبوع الماضي، بعد قيام 

يل بحسب التسهيالت المقدمة للسكان، ومنها تقليص مساحة الصيد، وما تال ذلك من قصف إسرائ
 ”.بالونات حارقة“لمواقع المقاومة، وتعرض مناطق حدودية إسرائيلية لحرائق بفعل 

وحسب مصادر مطلعة، فإن المخابرات المصرية أرسلت مساء األربعاء الماضي وعلى عجل دعوة 
بعد أن أخذت األمور منحى تصاعديا لحالة التوتر، والتي هددت بعودة  إلى قادة حماس والجهاد،

األمور لما كانت عليه حتى نهايات الشهر قبل الماضي، حيث كادت وقتها األمور أن تصل لحد 
بعد قصف عنيف متبادل، دمرت خالله إسرائيل العديد من مباني ومؤسسات غزة، بعد ” حرب رابعة“

 سقوط صواريخ على تل أبيب.
وتريد مصر في المرحلة الحالية، حسب رسائلها التي تلقتها حماس والجهاد مع دعوة زيارة القاهرة، 
العودة إلى التهدئة من جديد، بالتزام كل طرف بما عليه، وفق البنود التي وردت في التفاهمات، بما 

محاصرين ودون في ذلك شروع إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات، تخص تحسين حياة السكان ال
أي تمخير، خاصة وأن الفصائل اشتكت مرارا من التلكؤ اإلسرائيلي، والذي أنهى تفاهمات عدة سابقة 

 برعاية مصرية وأممية وقطرية.
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إلى ذلك تشير المعلومات المتوفرة، إلى أن اللقاءات سيتخللها نقاش موسع حول المخطط األمريكي 
، والمتوقع أن يطرح بشكل رسمي في ”صفقة القرن “ الخاص بالقضية الفلسطينية المعروف باسم

يونيو القادم، في ظل مخاوف الفلسطينيين من خطورته على مستقبل القضية، كونه يستثني ملفي 
 الالجئين والقدس، وال يشمل إقامة دولة مستقلة.

 3/5/2019، القدس العربي، لندن
 

 يمه لسياح إسرائيليين.. واألخير يعتذرأبناء الكرك األردنية ساخطون على رئيس البلدية بعد تكر  .25

: أحرق مواطنون في مدينة الكرك األردنية )جنوب( العلم اإلسرائيلي، عقب صالة "القدس العربي"
كافة “على رفض  للتمكيدالجمعة، في وقفة ُنظمت بمشاركة نائب وناشطين سياسيين وحزبيين، 

 ”.هيونيأشكال التطبيع والتعامل الشعبي والرسمي مع العدو الص
وجاءت هذه الوقفة احتجاجا على تكريم رئيس بلدية الكرك إبراهيم الكركي، لسائحين إسرائيليين وتقديم 

 درع البلدية لهم، وهو ما اعتبره المشاركون في الوقفة سلوكا ال يعبر عن أبناء الكرك.
ت ويتفنن في إيذاء عدو األمة األزلي الذي يستبيح المقدسا“وقال المشاركون إنهم يعتبرون إسرائيل 
 ”.الشعب الفلسطيني لتهجيره وتهويد أرضه

وإثر ردود الفعل الغاضبة في الكرك، قام رئيس البلدية بتقديم اعتذاره ألبناء المدينة من خالل مقطع 
، مؤكدا أنه ال يرضى بالبيع أو ”أغلى من روحه“، وإنها ”القدس أمه“فيديو قال فيه الكركي إن 

 ي متحدثا من قلعة الكرك، مذكرا بشهداء األردن الذين قضوا في القلعة.وظهر الكرك التطبيع.
، ”رئيس البلدية لم يعد يمثلهم في موقفهم ضد التطبيع“وكان أبناء الكرك أصدروا بيانا قالوا فيه إن 

 وطالبوا أعضاء المجلس البلدي باالستقالة.
 3/5/2019، القدس العربي، لندن

 
 التي ُتهّدد استقراره كثيًرا  "صفقة القرن "يخشى جًدا من  سيناتوران أمريكيان: األردن .26

ذكرت صحيفة )هآرتس( العبرّية، في تقريٍر لُمراسلها في واشنطن، أمير  الناصرة زهير أندراوس:
تيفون، أّن عضوين في الكونغرس األمريكّي، اللذين ُيعتبران من المؤثرين جًدا على السياسة في 

اٍم بزيارة المملكة األردنّية الهاشمّية، وفور عودتهما إلى العاصمة األمريكّية واشنطن، قاما قبل عّدة أيّ 
حّذرا في لقاٍء ُمغلٍق مع عدٍد من الصحافيين من أّن عّمان تخشى خشيًة كبيرًة جًدا من خّطة السالم 

نتهاء شهر ، والتي من الُمقرر أْن ُتنَشر كاملًة بعد ا”صفقة القرن ”األمريكّية، التي باتت معروفًة بـ
 رمضان الُمبارك وتشكيل الحكومة اإلسرائيلّية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو.
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وتابع ُمراِسل الصحيفة في واشنطن قائاًل إّن االثنين ميت رومني وكريس ميرفي، أّكدا على أّن 
عّمان من اإلدارة األمريكّية ال تعرف مدى الخشية والتوّجس، اللذان يسودان دوائر ُصنع القرار في 

، وشّدّدا في الوقت عينه أّن خّطة السالم األمريكّية من شمنها أْن ُتهّدد استقرار األردن، ”صفقة القرن “
 على حّد تعبيرهما.

باإلضافة إلى ما ُذكر أعاله، تطّرق االثنان إلى تمثير خّطة السالم األمريكّية على المملكة األردنّية 
هناك قضايا، مثل خّطة السالم )صفقة القرن(، التي من شمنها  الهاشمّية، وقاال في هذا السياق إنّ 

أْن تؤّدي إلى زعزعة األردن، وأضافا أّنهما لمسا من خالل محادثاهما مع ُصّناع القرار في العاصمة 
 األردنّية قلًقا عميًقا جًدا من خّطة السالم األمريكّية.

ّية، إّن النظام الحاكم في األردن يخشى من ُعالوًة على ذلك، قال السيناتور ميرفي للصحيفة العبر 
انطالق موجًة كبيرًة من المظاهرات، إذا أعلن الفلسطينيون عن رفضهم للخّطة األمريكّية فوًرا، وأّن 

 األردن سيِجد نفسه مضطًرا لالنضمام إلى الرفض الفلسطينّي، على حّد تعبيره.
رفي قائاًل إّن ُصّناع القرار في األردن وفي معِرض رّده على سؤال الصحيفة العبرّية، أضاف مي

يسودهم القلق الشديد من رّد الفعل في الشارع األردنّي لخّطة سالٍم التي ال ُتشّكل حتى أساًسا للنقاش 
أْو الُمفاوضات، وساق قائاًل إّنه في السنة الماضية شهدت المملكة الهاشمّية مظاهراٍت كبيرٍة، وال 

التي ترغب في عودة هذه المظاهرات، الفًتا في الوقت عينه إلى أّن توجد أّي حكومٍة في األردن 
 األردن يُمّر اليوم في لحظاٍت مصيرّيٍة، على حّد وصفه.

وشّدّد ميرفي على أّنه خالل الجولة التي قام بها مع زميله رومني في المنطقة لم يسمعا من ُصّناع 
مة دولتين لشعبين، األولى لإلسرائيليين والثانّية القرار عن أّي خطة سالٍم، سوى الحّل القائم على إقا

 .1967للفلسطينيين في حدود ما قبل الرابع من حزيران )يونيو( من العام 
 3/5/2019، ، لندنرأي اليوم

 
 مرزوق الغانم: نعمل على طرد "إسرائيل" من االتحاد البرلماني الدولي .27

ق الغانم: إن مكافحة اإلرهاب يجب أن قال رئيس مجلس األمة الكويتي مرزو : وكاالت –الكويت 
تبدأ بحل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى بذل جهود لطرد كيان االحتالل من االتحاد البرلماني 

 الدولي.
جاءت تصريحات الغانم خالل لقائه، أمس الخميس، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع 

 يتية.اإلخبارية المصرية بمقر البرلمان بالعاصمة الكو 
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وأكد رئيس مجلس األمة الكويتي، أن هناك محاوالت جادة يقوم فيها بدور رئيٍس لطرد "إسرائيل" من 
 االتحاد البرلمان الدولي، وقريبا سيمتي اليوم الذي يتم فيه تنفيذ ذلك إقرارًا لقيم العدالة.

إسرائيل. نتفهم وحول التطبيع مع االحتالل، قال: "إن هناك بعض الدول لها عالقات سياسية مع 
 ظروفها بالطبع، لكن ال يوجد أي تطبيع برلماني أو شعبي عربي مع تل أبيب".

وأوضح أن أفضل مثال على ذلك مصر، التي توجد معاهدة سالم مشتركة بينهما، لكن على 
المستوي الشعبي ال وجود ألي تطبيع، مشددا عل موقف البرلمان العربي الرافض للتطبيع مع 

 االحتالل.
من ضحايا العمليات اإلرهابية للجماعات التي تتمسح باإلسالم هم من  %96ال الغانم: إن وق

وأضاف: إن هذه الجماعات تستخدم القضية الفلسطينية والتعاطف العربي واإلسالمي  المسلمين.
معها والغضب من عدم حلها للتمثير في الشباب واستقطاب أعضاء منهم، ولهذا فمكافحة اإلرهاب 

ولفت إلى أن التشتت العربي هو الذي سمح ألمريكا  تبدأ من حل القضية الفلسطينية. يجب أن
 بإصدار قرار نقل السفارة األمريكية للقدس، وأيضا قرار اعتبار الجوالن المحتلة أرضا إسرائيلية.

 3/5/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أردوغان: صفقة القرن مشروع مزعزع للشرق األوسط .28
ئيس التركي رجب طيب أردوغان على ما يسمى بـ"صفقة القرن"، التي تعتزم واشنطن إعالنها علق الر 

 بعد شهر رمضان.
وقال أردوغان الجمعة، إن الصفقة تشكّل "مشروعا لزعزعة الشرق األوسط، وهو مصطلح جديد 

ن، خالل حفل جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغا للتقسيم والتجزئة واالبتالع، وتركيا لن تسمح بذلك".
 توزيع الجوائز، ضمن فعالية "أسبوع االبتكار التركي"، المقام في مركز إسطنبول للمؤتمرات.

وقال الرئيس التركي، إن الحالمين بحدوث "ربيع تركي" واهمون، وأن تركيا "أكبر من أن يقدر أحد 
ربيع تركي، في  وأضاف الرئيس التركي، أن "البعض ال يزالون يحنون إلى حدوث على ابتالعها".

 حين تحّول كل مكان جلبوا له الربيع إلى شتاء حالك".
 3/5/2019، "21موقع "عربي 

 
 تعلن زيارة وفد يهودي إلى السعودية "إسرائيل"… للمرة األولى .29

 تل ابيب ـ وكاالت: أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية عن زيارة وفد يهودي للمملكة العربية السعودية.
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إسرائيل “، والمعروفة باسم ”تويتر“الخارجية اإلسرائيلية على صفحتها الرسمية على  ونشرت وزارة
، تغريدة جديدة، جاء فيها أنه للمرة األولى سيزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية بناء ”بالعربية

م رابطة على لسان أمين عا” إسرائيل بالعربية“ونقلت صفحة  على دعوة من رابطة العالم اإلسالمي.
العالم اإلسالمي، الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم الييسى، الذي قال إن الزيارة ستقام في 

 .2020يناير/كانون الثاني 
وتعتبر رابطة العالم اإلسالمي منظمة إسالمية عالمية جامعة، مقرها مكة المكرمة بالمملكة العربية 

وتعاليمه. وتستخدم في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل السعودية، وتقوم بالدعوة لإلسالم وشرح مبادئه 
 التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

هيئة األمم المتحدة، بصفة عضو مراقب بالمجلس االقتصادي “وتمثل الرابطة في كل من: 
واالجتماعي بين المنظمات الدولية غير الحكومية، ذات الوضع االستشاري، وفي منظمة التعاون 

سالمي بصفة مراقب، وفي منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( بصفة عضو، اإل
 وفي منظمة الطفل العالمية )اليونيسيف( بصفة عضو.

 3/5/2019، ، لندنرأي اليوم
 

 السعودية تقدم حصصا غذائية لالجئين الفلسطينيين في لبنان .30

حصة غذائية  9250، اليوم الجمعة، اإلنسانيةعمال قدم مركز الملك سلمان لإلغاثة واأل: بيروت
وجرى توزيع المساعدات في  لالجئين الفلسطينيين في لبنان، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 إحدى مراكز األونروا في بيروت.
وقال السفير البخاري "في بدء برنامج التوزيع المخصص إلخوتنا الفلسطينيين في الجمهورية اللبنانية 

سلة غذائية رمضانية من خالل برامج مركز الملك سلمان لإلغاثة  9250تم تخصيص حوالي 
البسيطة مساعدة لشهر رمضان ونحن مقبلون  اإلعانات، متمنين أن تكون هذه اإلنسانيةواألعمال 

 على هذا الشهر الفضيل".
 3/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عو دولة االحتالل لوقف تدمير منازل القدساألمم المتحدة تد .31

دعا المنسق اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، إلى وقف ما تقوم به : القدس
 سلطات االحتالل اإلسرائيلي من تدمير لممتلكات الفلسطينيين في القدس الشرقية على الفور.
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ألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وقال ماكغولدريك، في بيان صحفي صادر عن مكتب ا
)أوتشا(، اليوم الجمعة، إن "عمليات الهدم في القدس الشرقية شهدت ارتفاًعا بوتيرة مذهلة خالل 
الشهر المنصرم، ما أّدى إلى تهجير العشرات من الفلسطينيين وفقدان آخرين لُسبل عيشهم بين 

 عشّية وُضحاها. إن هذا أمر ال بّد أن يتوّقف".
مبًنى يملكه فلسطينيون في القدس  111، ُدمِّر 2019نيسان/أبريل  30وجاء في البيان، إنه حتى يوم 

، سواء هدمتها السلطات اإلسرائيلية بصورة مباشرة أو هدمها أصحابها 2019الشرقية خالل عام 
إلى رخص بميديهم لتفادي الغرامات الباهظة، وذلك عقب صدور أوامر الهدم بشمنها بسبب افتقارها 

مبًنى( خالل شهر  111من بين  63في المائة من هذه المباني ) 57البناء. وقد ُهدم ما نسبته 
عملية في العام  214نيسان/أبريل. وبذلك، يرتفع العدد الكلي لعمليات الهدم في الضفة الغربية إلى 

مبًنى في أحياء  31نيسان/أبريل وحده، هدمت السلطات اإلسرائيلية  29وتابع: "وفي يوم  ".2019
متعّددة من القدس الشرقية. وهذا هو أعلى عدد من المباني التي ُتهدم في يوم واحد في القدس 
الشرقية منذ أن باشر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية رصد عمليات الهدم بصورة 

ر عدد أكبر من الفلسطينيين في2009منهجية في العام  القدس الشرقية على  . وفي اإلجمال، ُهجِّ
روا في العام  2019مدى األشهر األربعة األولى من عام   193بكامله،  2018من أولئك الذين ُهجِّ

 ".176بالمقارنة مع 
وأضاف البيان أنه "مّما يثير القلق بوجه خاص، أن القوات األمنية اإلسرائيلية هدمت أربعة مباٍن في 

الجئا فلسطينيا،  11نيسان/أبريل، ما أدى إلى إخالء  30منطقة وادي ياصول بحّي سلوان في يوم 
من بينهم سبعة أطفال، قسًرا، كما فقدت ُأسرة الجئة أخرى ممتلكاتها الخاصة. وُأصيَب خمسة 
أشخاص بجروح حرجة على يد القوات اإلسرائيلية، التي لجمت إلى الضرب وإطالق قنابل الصوت 

السكان استعادة مقتنياتهم قبل تنفيذ عمليات الهدم. وُأصيَب  واألعيرة المغّلفة باإلسفنج عندما حاول
رجل، تعّرض منزله للتدمير، بييار مغّلف باإلسفنج في ظهره، واعُتقل بعد إصابته. وقد تعّرض هذا 
الرجل للضرب المبرح على يد القوات األمنية اإلسرائيلية في أثناء اعتقاله ونقله إلى مركز االحتجاز 

 17د سبق عمليات الهدم المذكورة هدم مبنيين آخرين في وادي ياصول في يوم اإلسرائيلي. وق
 نيسان/أبريل".

وأشار إلى أن "كل المباني في وادي ياصول تقريبا تواجه خطرا متزايدا بهدمها عقب استنفاد جميع 
طر شخًصا خ 550الجهود التي ُبِذلت لحماية المنازل الكائنة في هذه المنطقة. ويواجه أكثر من 
 التهجير نتيجًة لذلك، وُربع هؤالء تقريبا هم من الالجئين الفلسطينيين المسجلين".

 3/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 وقف تهديد وتخويف "الحقوقيين" "إسرائيل"مسؤول أممي: على  .32

ص مجال العمل أمام أعربت األمم المتحدة الجمعة عن قلقها إزاء "تقلّ : نيويورك / محمد طارق 
 ىوحّثت السلطات اإلسرائيلية عل المدافعين عن حقوق اإلنسان، في األرض الفلسطينية المحتلة".

 ضرورة السماح للمدافعين عن حقوق اإلنسان بالقيام بعملهم دون "تهديد أو تخويف".
غريك"، في لسان المتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة "استيفان دو  علىجاء ذلك 

 مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم لألمم المتحدة بنيويورك. 
أسئلة الصحفيين بشمن موقف األمين العام من قرار إسرائيل، ترحيل  علىالمتحدث الرسمي، كان يرد 

 عمر شاكر، مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في إسرائيل وفلسطين. 
طيع أن أقول لكم إننا نشعر بالقلق إزاء تقلص مجال العمل أمام وقال دوغاريك للصحفيين:" أست

المدافعين عن حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة". وأردف قائال:" يجب على إسرائيل أن 
 تسمح لهم بالقيام بعملهم دون تهديد أو تخويف".

 4/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 جانب في مدينة الخليلجيش االحتالل يعتقل متضامنين أ .33

ناشطا فلسطينيا ومتضامنا  15األناضول: اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي، الجمعة، نحو  -الخليل
 أجنبيا، شاركوا في فعالية إلعادة تمهيل طريق، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

لتجمعات الفلسطينية وداهمت قوة عسكرية إسرائيلية فعالية إلعادة تمهيل طريق ترابية تخدم عددا من ا
 الصغيرة، جنوبي مدينة الخليل.

متضامنا أجنبيا إلى جانب عدد من السكان المحليين، بحسب المصدر 150وشارك في الفعالية نحو 
مشاركا  15، واعتقل نحو ”عسكرية مغلقة“ولفت إلى أن الجيش اإلسرائيلي أعلن أن المنطقة  ذاته.

 .بينهم متضامنون أجانب وصحافي فلسطيني
حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية ” ج“وتقع الطريق في المنطقة المصنفة 

 .1995وإسرائيل عام 
” ب”و” أ“مناطق  3، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 1995ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقع عام 

متضامنة أجنبية، ” أشلي بورد“وقالت  في المئة من مساحة الضفة. 61، وتمثل األخيرة نسبة ”ج”و
الجيش اإلسرائيلي “وَأضافت:  إنها شاركت في فعالية إلعادة تمهيل طريق ترابي يسلكه الفلسطينيون.
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توفير مقومات الحياة األساسية “وقالت:  ”.داهم الفعالية واعتدى على المشاركين واعتقل عددا منهم
 ”.ي منعنا من إعادة تمهيل الطريقللسكان حق، ومنها طرق المواصالت، الجيش اإلسرائيل

 3/5/2019القدس العربي، لندن، 
 

 : حل الدولتين هو األساس لضمان األمن واالستقرار في المنطقةاإليرلنديالرئيس  .34
مايكل هيجنز أن حل الدولتين هو األساس لضمان األمن واالستقرار في  اإليرلنديأكد الرئيس : دبلن

يت فلسطين في العاصمة اإليرلندية دبلن، في بادرة استثنائية تلبية جاء ذلك خالل زيارته ب المنطقة.
 لدعوة سفير دولة فلسطين أحمد عبد الرازق على العشاء مساء أمس.

 3/5/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وزير الشؤون اإلسالمية السعودي: جماعة اإلخوان المسلمين أعظم شر على األمة .35

صرح وزير الشؤون اإلسالمية في السعودية الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الرياض: 
بمن من أخطر وأعظم األشرار شر "جماعة اإلخوان المسلمين" التي تغلغل فكرها في كثير من بالد 

 المسلمين.
وقال آل الشيخ إن "جماعة اإلخوان أخذت تنخر في جسد األمة، وعم شرها المسلمين وغير 

لمسلمين"، مطالبا "بفضح أساليبهم، وتعرية مخططاتهم، وكشف عوارهم، لحفظ أبنائنا وبناتنا وجميع ا
 أفراد المجتمع من شر هذه الفئة الضالة"، على حد وصفه.

وشدد في حديثه خالل مؤتمر صحفي بالمنطقة الشرقية، على "المسؤولية العظيمة والواجب الشرعي 
ة للدعوة في توعية المجتمع وتبصير أفراده بممور دينهم، وتحذيرهم من للعاملين في المكاتب التعاوني

 هذه الجماعات الضالة على مختلف مسمياتها وتوجهاتها المنحرفة"، على حد تعبيره.
 3/5/2019روسيا اليوم، 

 
 السالح المسكوت عنه إسرائيليًا في الضفة الغربية .36

 د. عدنان أبو عامر
شخصيات فلسطينية بالضفة الغربية، طالت نوابا في المجلس تكررت حوادث إطالق النار على 

التشريعي وأطباء ومسئولي مؤسسات، بجانب انتشار السالح في حل الخالفات الشخصية، وزيادة 
الشجارات العائلية، وظهور أفراد األجهزة األمنية متورطين بهذه الفوضى والفلتان األمني، وسط 

 حقة السالح.غياب تام للجيش اإلسرائيلي عن مال
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يمكن إعادة أسباب التوّترات األمنّية األخيرة في الضفة الغربية لجملة من العوامل، أهمها سوء 
األوضاع االقتصادية فيها، وما تعانيه مخّيماتها من الفقر والبطالة، وفي حال لم تسارع السلطة 

 اوية.الفلسطينية لضبط هذه التحّركات الميدانّية، فإّن الضفة تنزلق إلى اله
وهناك من يتهم شخصيات فلسطينية نافذة بالضفة بالتسّبب بمشاكلها األمنّية، وتسميم العالقات 
الداخلية، بسبب خالفاتها العميقة، ورغبتها بفرض نفوذها على مدنها ومحافظاتها، مع زيادة الحديث 

 عن اليوم التالي لغياب الرئيس عباس عن المشهد.
فتحاوية بعثت برسائل ليّباس، تطالبه فيها بالتدّخل إلنقاذ الضفة من وعلم كاتب السطور أن قيادات 

الفوضى األمنية، ألّن أهلها متخّوفون، والقلق يسيطر على الشارع، فإطالق النار يومّي، وإغالق 
الشوارع، وإحراق اإلطارات في كّل موقع، وتصفية الحسابات بين مسؤولي السلطة ينّفذ على 

 هار، ما يعني أن هناك جهات متنّفذة في السلطة معنّية باستمرار الفوضى.المكشوف، وفي وضح الن
يتحدث سكان الضفة عالنية عن وجود تصفية حسابات بين القادة الفلسطينّيين من داخل السلطة 
وحركة فتح، ورغبتهم بفرض حقائق على األرض كي يزيد نفوذهم على حساب آخرين، مع انتشار 

تزايد لحاالت إطالق النار، وعدم قدرة على توجيه أحكام صارمة من قبل واضح للسالح في المدن، و 
 السلطة ضّد األفراد والمجموعات التي تفتعل هذا الفلتان األمنّي والفوضى.

تييش الضّفة على صفيح ساخن من الفوضى األمنّية اّلتي تزداد يوًما بعد يوم، وليس هناك بوادر 
ها، وسط تقديرات بازديادها، إذا غادر عّباس المشهد السياسّي مشّجعة للقضاء عليها، والّتخفيف من

دون ترتيبات أمنّية وسياسّية مّتفق عليها مع قادة فتح، ما يفسح المجال لتحذيرات من نشوء مناطق 
 نفوذ أمنّية داخل الضّفة الغربّية.

صغرت، فإنها  وفيما تالحق المخابرات اإلسرائيلية وجيش االحتالل كل قطعة سالح وذخيرة، مهما
تزّود األجهزة األمنية الفلسطينية بالسالح، ألّنها متمّكدة أّنه لن يوّجه إليها، ولذلك يتجّول المسّلحون 
في الشوارع بمسلحتهم، وأمام الكاميرات، وال تعتقلهم إسرائيل، وفي الّلحظة اّلتي يدخل فيها الجيش 

 لمدن الضفة يختبئون منه.
نية تحقق نجاحات متالحقة لمصادرة سالح المقاومة الذي يستهدف والالفت أن السلطة الفلسطي

االحتالل، فيما تبدي عجزا مثيرا للتساؤل أمام انتشار سالح الفوضى األمنية الذي يبث الخوف 
 والقلق بين الفلسطينيين.

 3/5/219، فلسطين أون الين
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 !"غزة الكبرى "مشروع الدولة الفلسطينية الحائر بين الضفة و .37
 عبد الحكم ديابمحمد 

« المشير»قناعتي تقول بوجود عالقة بين تعديالت الدستور المصري، والتمديد الرئاسي، واستئثار 
صفقة »بالسلطات التشرييية والتنفيذية والقضائية والرقابية واألمنية والسيادية كافة؛ كلها لها عالقة بـ

« المخابرات العامة»بنجليه في من إحكام قبضته؛ واستعان على ذلك « المشير»، وتمكن «القرن 
، مع رجاله وحوارييه المنتشرين في دهاليز الحكم وأجهزة األمن، وكل ذلك من «الرقابة اإلدارية»وفي 

ال يتجاوز دور إدارة قانونية في المجالس « مجلس نواب»بممان. ومعه « صفقة القرن »أجل أن تمر 
في إقرار « الرغبة الرئاسية»زاد عليه ما فرضته المحلية.. وانتفى دوره التشريعي المتعارف عليه، و 

؛ ليس له من اسمه نصيب، وبدا مسخا وتقليدا للنظام «مجلس شيوخ»وجود غرفة تشرييية ثانية؛ 
منفردا؛ دون حاجة النتخابات « المشير»األمريكي، والغالبية العظمى من أعضائه ُيَعينهم 

 ولمهرجانات مكلفة.
كي؛ وهي أدنى من الحكم الفردي واالستبدادي، فتلك النماذج ، أو مال«حكم شخصي»وهذه صيغة 

بسوءاتها متقدمة سنوات ضوئية عما هو موجود في مصر.. ومن المتوقع زيادة االحتقان 
واالضطراب ألقصى حد، مع تفاقم أعباء الجباية واالستدانة، ووجود النية المبيتة لتعويم الجنيه 

، وكان األجدى التوقف عن السفه، وعدم «وق النقد الدوليصند»المصري مجددا، تنفيذا لتعليمات 
تبديد األموال الطائلة التي ُجِمعت في السنوات الخمس األخيرة، واستثمارها في مشروعات إنتاجية 

لكترونية ومائية، ورفض شروط قصر المشروعات على إكبرى؛ صناعية وزراعية وبتروكيماوية و 
رر من القيد الصهيوأمريكي، الذي يمنع المشروعات الكبرى أعمال صغيرة ومتناهية الصغر، والتح

واالستراتيجية؛ غزيرة اإلنتاج كثيفة العمالة؛ خاصة المشروعات الُمَحقِّقة للكفاية والمعتمدة على 
الوطني؛ صناعة وزراعة واستصالح أراض، وعدم الرضوخ لقيود المؤسسات االحتكارية على  اإلنتاج

وليات والمواد الغذائية.. وأضحت مصر أكبر مشتري للمواد الغذائية، وأكبر زراعة القمح والقطن والبق
مستورد للقمح على مستوى العالم، فحكوماتها الفاشلة وغير الرشيدة تفضل التعامل مع المستوردين 

واعتمدت  اإلنتاجوالمرابين والمضاربين والسماسرة على حساب قوت الشعب، وتخلت عن 
 قتصاديات القروض.االقتصاديات الرييية وا

حتى سنة « التمديد الرئاسي»ومن المتوقع أن يصب النجاح األمني في إدارة االستفتاء ومعركة 
؛ يصب في بيئة حاضنة للفقر والفوضى واإلرهاب، وتمثل بيئة مثالية لتدخالت ترامب لفرض 2030

أو « صفقة القرن »عن ؛ لذا تم اإلعالن مجددا «دولة فلسطينية مستقلة»، ومنع قيام «صفقة القرن »
؛ االسم الرسمي «خطة السالم األمريكية« »واشنطن بوست»، ونشرت صحيفة «صفعة القرن »
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بدعوى تحسين حياة الفلسطينيين وأوضاعهم، دون « االقتصاديالتطبيع »؛ بفرض «الصفقة»لـ
الوجود  اإلشارة إلى مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، واالكتفاء بالنص على ضمانات استمرار

الصهيوني، وأمن المستوطنين ومستوطناتهم، وتجاهل تام لحقوق أصحاب األرض ولحل الدولتين، 
والتخلي عن نتائج المفاوضات المستمرة ألكثر من ربع قرن، وبعد عامين من جهود صهر ترامب 

و عقب عيد الفطر، وبعد تشكيل حكومة نتنياه« الصفقة»ومستشاره جاريد كوشنر تم اإلعالم عن 
 .الجديدة خالل أسابيع

عن كيان « دانيال بايبس»؛ تفاصيل أوردها المؤرخ األمريكي «واشنطن تايمز»ونشرت صحيفة 
، وُيقدَّر «ج»، وأجزاء من منطقة «ب»و« أ»فلسطيني آخر في الضفة الغربية؛ يتكون من منطقتي 

؛ «وليست فيها قريبة من القدس»من مساحة الضفة، وعاصمة مقترحة له قيل إنها  %90بنحو 
بداخل حدود بلدية القدس، وقد تقام في منطقة تمتد من شعفاط إلى الييسوية وأبوديس وجبل المكبر، 
وتشرف عليها هيئة دولية؛ تشارك فيها السلطة الفلسطينية والحكومة الصهيونية، وتتضمن المناطق 

 المقدسة والبلدة القديمة.
سياسية في الخارجية األمريكية؛ أشار إلى إن الخطة تقوم ، وكان قد عِمل باإلدارة ال«بايبس»وأشار 
، يعترف فيها العرب بالدولة الصهيونية، التي تعترف بدورها بالفلسطينيين، «مبادلة كبرى »على 

تصورات سابقة للرئيس  بجانب، 2016وأوضح إن ذلك تم اعتمادا على عناصر قدمها السيسي في 
 .2002في « درة السالم العربيةمبا»، و2009السابق باراك أوباما في 

منتدى الشرق »مثير للجدل، فهو كمؤسس ومدير لمركز أبحاث « دانيال بايبس»وللعلم فإن 
، ويصفها باحثون ومثقفون وأكاديميون «نقدية»، إدعى إن دراساته عن العرب والمسلمين «األوسط

في « المبادلة الكبرى »إن « سبايب»بالمتحاملة على منتقدي الحركة الصهيونية واالستيطان. ويقول 
ضامنة لنقل اليهود من الضفة الغربية، وفتح ممر « صفقة القرن »صالح الفلسطينيين، بينما يرى 

« السلطة»بري يربط الضفة بقطاع غزة، المقرر ضمه إلى الكيان الفلسطيني المقترح؛ عندما تعود 
مليار دوالر، أو  40تصل إلى إلى غزة. مع وعود بتقديم واشنطن مساعدات اقتصادية ضخمة قد 

، على أن يتواصل الفلسطينيون مؤقتا عبر «الضفة»دوالر لكل فلسطيني مقيم في  25,000حوالي 
 ببناء منافذ ومنشآت خاصة بهم.« الصناديق األجنبية»منافذ بحرية وجوية؛ إلى تقوم 

سكرية على الحدود على قيود ضد الفلسطينيين؛ استمرار السيطرة الع« الصفقة»وكالعادة احتوت 
والمجاالت الجوية والبحرية والمياه اإلقليمية، وتمتد إلى وادي األردن، زيادة على اعتراف باطل من 
جانب ترامب؛ يسمح بضم المستوطنات والتجمعات اليهودية األكبر إلى الدولة الصهيونية، ومساحتها 

« مشروع غزة الكبرى »عن في المائة من مساحة الضفة الغربية، ومعنى ذلك صرف النظر  10
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في صحيفة « روبرت فيسك»كما قال « في قبضة نتنياهو»وتغير األولويات بوقوع أمريكا 
البريطانية نهاية شهر آذار/مارس الماضي؟.. ويبدو إن األولويات تغيرت حقا، وحلت « اإلندبندنت»

 ؟.«غزة الكبرى »الضفة الغربية محل 
دم الحاجة لدولة فلسطينية.. ال تستقيم في قضية مصيرية عن ع« صفقة القرن »أما أكاذيب مهندسي 

كهذه، فليس األمر بالبساطة التي يتصورها الخيال الصهيوني المريض، ومن المرجح فشل 
إذا أصر الفلسطينيون على رفضها صفا واحدا. ورغم الظروف الصيبة، فليس هناك غير « الصفقة»

ومية وإسالمية مستنيرة ووازنة، وقوى وتيارات بين التمسك بالرفض.. وهناك قوى وتيارات وطنية وق
دول وجماعات في عالم ُمستَفز من العنصرية الصهيوغربية ودمويتها.. ومن تطابق سياسات تل 

 أبيب وواشنطن.. وذيول عربية إسالمية مندفعة نحو الصهينة.
المرء واقعا يفور، وشارع وإذا ما تم االبتعاد عن الحالة الرسمية الغالبة حاليا على العرب فسوف يرى 

قطع شوطا ال بمس به في استرداد الوعي، والتعلم من تجاربه الناجحة والفاشلة على حد سواء، 
وأضحى أمر التغيير ممكنا، باالحتجاجات والخروج المليوني واالعتصامات السلمية، بجانب التركيز 

به بعيدا عن االنحيازات الفئوية على اكتشاف الخيوط الواصلة بين قوى وعناصر الحراك واالرتقاء 
والطائفية واالنعزالية، ولم الشتات، والعمل ضمن دوائر ومجاالت حيوية، وخلق بيئة متحررة من 

 «.الرفض اإليجابي»الخوف.. وقادرة 
هذه بدايات كافية لحرث الجموع الباحثة عن لحظة وحافز خروج ضمن حراك وطني وثوري مقاوم، 

 اعيا مؤازرا، وتضامنا شعبيا وإنسانيا كبيرا!.ولن يعدم جهدا وعمال جم
 3/5/2019، القدس العربي، لندن

 
 يدفع غزة نحو المواجهة "الجهاد اإلسالمي" .38

 يوآف ليمور
ناحل »صافرة اإلنذار، التي أيقظت في الساعة الخامسة والنصف من صباح أول من أمس، سكان 

ا ال يعني أن أحدًا ما في الغالف كان يحتاج والمحيط كانت تذكيرًا بمن غزة ال تزال هنا. هذ« عوز
هذا حقًا: فقبل بضع ساعات فقط من ذلك ُأطلقت مرة أخرى بالونات متفجرة وحارقة إلى األراضي 

 في القطاع في ساعات متمخرة من الليل.« حماس«اإلسرائيلية، ما أدى إلى غارة على أهداف تابعة لـ
مناطق واسعة )وشمالية( أكثر. حصل هذا بعد أن أطلق  قبل بضعة أيام من ذلك ُأطلقت الصافرة في

صاروخا من شمال القطاع إلى منطقة أسدود. ولشدة الحظ سقط الصاروخ في « الجهاد اإلسالمي»
، ولكن بخالف الماضي لم يتجرأ أحد، هذه المرة، إصابات أوارض مفتوحة، دون أن يلحق ضررا 
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نار نفذه التنظيم عن قصد. وأدان الناطق العسكري على االدعاء بمن هذا كان بالخطم. فاطالق ال
، دعاء أبو العطا، وهو يمكن تفسيره كبطاقة «الجهاد»رسميا من أمر به: قائد الجبهة الشمالية في 

عن  إبعادهستعمل على  فإنهاواصل العربدة  إذاصفراء أصدرتها إسرائيل له ربما تهديدًا له بانه 
 اللعب.

، تحقق عشية يوم «حماس«جود اتفاق تهدئة صريح بين إسرائيل ورغم و « اإلرهاب»ينفذ هذا 
، بتقليص األسبوعاألرض األخير بوساطة مصرية. إسرائيل، في رد محسوب نسبيا، اكتفت، هذا 

، األوانيأميال بحرية، ولكنها امتنعت عن تحطيم  6إلى  15المنطقة المسموح فيها للصيد من 
 –ة طويلة المدى استمرت كل الوقت بينما كان الطرفان والدليل: المحادثات للوصول إلى تسوي

 يؤكدان أنهما ملتزمان بها. هذا الذي يلتزم بالتهدئة وذاك الذي ال يلتزم. –« حماس«إسرائيل و
، حين عرفوا في األرضعصبية على نحو خاص. بالضبط مثلما كان عشية يوم  األيامغير أن هذه 

خلفية عدم رغبتها بالتصعيد عشية االنتخابات وعيد الفصح، فان غزة بمن إسرائيل قابلة لالبتزاز على 
 –تضع إسرائيل في وضيية أقل راحة حيال القطاع. فسلسلة األحداث  األخرى القادمة هي  األسابيع

الذكرى واالستقالل  أيامالقادم مع  األسبوع، مع يوم الكارثة، ستستمر في أمسالتي بدأت، أول من 
المنظمات  أخرى تعطي مرة  –، وعندها مع جملة أحداث االيروفزيون أيارويوم النكبة في منتصف 

 في غزة فرصة للضغط على إسرائيل التي ستفعل كل شيء كي تمتنع عن االنزالق إلى مواجهة.
متمسكة « حماس«في غزة يشخصون هذا بال شك، ولكن سياسة المنظمات ليست موحدة. فـ

يح أنها تسمح بقدر معين من األعمال، ولكن بحماسة بالتهدئة؛ كل المؤشرات تدل على ذلك. صح
يتدهور إلى التصعيد، يعرض  أنأقل بكثير من الماضي. من ناحيتها، كل حدث كهذا، من شمنه 

للحفاظ على حكمها في  أساسيللخطر الهدف االساس؛ تحسين الوضع االقتصادي الذي هو شرط 
 القطاع.

زاما بالتهدئة. فهذا ليس فقط ميله الطبيعي للعزلة ورغبته أقل الت« الجهاد اإلسالمي»بالمقابل، فان 
في حفظ نار الصراع ضد إسرائيل: فالتنظيم اجتاز في األشهر األخيرة تطرفا واضحا يقلق إسرائيل 

)أصله من غزة(، يجد « المتطرف«جدا. فتغيير قيادته، ونقل السيطرة إلى زياد نخالة، الشاب و
 لزناد.تعبيره بإصبع رشيق أكثر على ا

، سورية، ايران-يتنقل نخالة بين دمشق وبيروت. وهو على اتصال مستمر مع كل أذرع المحور 
 أكبر إيرانويييش تحت رعايتهم وعلى حسابهم. وبصفته هذه فان التزامه تجاه  –« حزب هللا»

هذا  أن؛ أحيانا يجد صعوبة في صد ضغط طهران للعمل. ليس مؤكدا «حماس»من التزام  بمضعاف
إلى انه بينما تعمل  أخرى واضحة  إشارةكانت  أسدود. ولكن النار إلى األسبوعن الحال، هذا كا
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يشوش على الخطط هو  أنفان الذي من شمنه  –بالكالم  أوبالصواريخ  –« حماس»إسرائيل مع 
 بالذات.« الجهاد»

تى لو كان ح«. حماس»في المرحلة الحالية تواصل إسرائيل الخط العادي: تلقى المسؤولية على 
؛ كي توضح بمنها بصفتها رب البيت في «حماس«لـ أهدافيهاجم، فان إسرائيل ترد على « الجهاد»

القطاع فإنها تتوقع منها ان تحرص على التزامها بالتهدئة. غير أنه ليس مؤكدا كم من الوقت 
ا ليس فقط وهذ«. الجهاد»تبدي صعوبة متزايدة في مواجهة « حماس«ستكون هذه السياسة ناجعة؛ فـ

عن جزء من التمويل المقّدم  أيضاالمسؤولة  –العسكرية والسياسية وعالقاته مع ايران « الجهاد»لقوة 
لمعرفة انه يمسك في يديه مفاتيح التصعيد، ومن هنا تنبع الرغبة في  أيضابل  –« حماس«لـ

 وراءه إلى مطارح غير مرغوب فيها.« حماس»مصالحته كي ال تنجر 
ه أن تكون إسرائيل بحاجة إلى مواصلة هذه الليبة على مدى الزمن. فهي تعطي قوة من المشكوك في

« مخرباً »كبيرة جدًا لجهات مسؤوليتها محدودة. فممر واحد هو التعامل مع يحيى السنوار، مهما كان 
ناظريه، وشيء آخر هو الرقص  أمامولكنه يضع اقتصاد ورفاهية مليونين من سكان غزة كل صباح 

 في القطاع، والذي اهتماماته أضيق بكثير.« الجهاد»أكرم عجوري، قائد  امأنغعلى 
 البحث عن حلول مدنية

استغالل إحدى جوالت «. الجهاد»لتغيير السياسة تجاه  أفكارفي إسرائيل  األخيرةطرحت في السنة 
أنه حان التصعيد وتركيز الضربة عليه. هذا لم يحصل، في كل مرة العتبارات مختلفة، ولكن يحتمل 

لم يعد منذ زمن تلك البعوضة، بل مصدر ذو وزن يرفض القبول « الجهاد اإلسالمي«الوقت. فـ
 إجراء، األقلمثااًل يستوجب، على  أسدودالنار، هذا األسبوع، نحو  إطالقبقوانين اللعب. وكان 

ه سيخرج في غزة، ولكن األساسإعادة تقييم للسياسة تجاهه. هذا لن يؤدي إلى تغيير في الشروط 
 من مجال الحصانة المريح الذي تتمتع به اليوم.« الجهاد»

تمتنع إسرائيل حاليًا عن ذلك. وكما أسلفنا، فان شهر أيار ليس جيدًا للحرب، وبعده يمتي رمضان 
 –وهمية او حقيقية  –وعندها ستمتي صفقة القرن لترامب. كل هذا ينطوي على أسباب ال تنتهي 

يحصل: لقد أثبتت إسرائيل في السنة الماضية استعدادا للتنفس  أنوك فيه للتصعيد، الذي من المشك
تتصرف هكذا في المستقبل  أنالعميق والسير بعيدا لغرض االمتناع عن القتال، ومن المعقول 

 ، بما في ذلك منح بادرات طيبة وتسهيالت أخرى للقطاع. أيضا
لن يغير الوضع. فقد انسحب ليبرمان من  كما أن دخوال محتمال الفيغدور ليبرمان لوزارة الدفاع

فنتنياهو «. حماس»ردت مطالبته بمعركة واسعة تجاه  أنالحكومة في تشرين الثاني الماضي بعد 
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في الشمال، « حزب هللا» أنفاقضد  األعمالفي حينه آيزنكوت فضال التركيز على  األركانورئيس 
 زالق نحو معركة في غزة.ولكن هذا المبرر لم ينجح في اخفاء عدم الحماس لالن

الجديد، أفيف كوخافي، جوهريًا عن سلفه في االستراتيجية التي يرغب في  األركانال يختلف رئيس 
االنزالق إلى تصعيد، ولكنه يؤيد  إلمكانيةتصميمها تجاه القطاع. صحيح انه أكد عنصر الجاهزية 

 ن وضع السكان في غزة.الحلول المدنية، االقتصادية، واالنسانية التي تؤدي إلى تحسي
كونها شريكا في هذه السياسة. وللطرفين ال يزال هناك طريق غير « حماس»في هذه االثناء، تواصل 

ستمتي  أيضا. وفي حينه أفعالقصير للتقدم في الحوار، قبل أن يكونا مطالبين بالوصول إلى 
نيين اإلسرائيليين المحتجزين المعضالت، وعلى رأسها جثتا المقاتلين من الجيش اإلسرائيلي ومن المد

طرحت، مؤخرًا، ولم تنضج بعد. هذا يتطلب وقتا، مثل  إبداعية أفكار، توجد أيضافي غزة. هنا 
ستنشم ثقة بين الطرفين. غير أن للزمن قوانين خاصة به: فهو  إثنائهالمحادثات بشكل عام، في 

من التهدئة  –روا االتجاه في القطاع يعرقلوا كل الجهود، ويغي أنالذين من شمنهم  أولئك أيضايخدم 
 إلى القتال.

 «إسرائيل اليوم»
 4/5/2019 ،األيام، رام هللا

 
 وجيوب األنظمة العربية… بين رفض الشارع "صفقة القرن " .39

 جاكي خوجي
كتبت في األسبوع الماضي عن مفارقة العالقات بين واشنطن ورام هللا عشية نشر مشروع السالم 

رامب يعرضون على الفلسطينيين مخططًا لحل تاريخي للنزاع، وفي الوقت نفسه األمريكي. فمبعوثو ت
يشهرون بهم تحت كل شجرة باسقة. وتبين هذا األسبوع أن السلطة ليست وحدها، فصديقة أبو مازن 

 المخلصة، المملكة السعودية، تتلقى هي أيضًا اللذعات أحيانًا من ترامب.
د، وصف الرئيس األمريكي مكالمة هاتفية أجراها مؤخرًا إلى ففي خطاب ألقاه في فيسكونسين، األح
السعودية دولة غنية جدًا. نحن نحميها. ندعمها. ليس لديهم »الملك سلمان بن عبد العزيز. فقال: 

 «.مليار دوالر 450شيء غير المال. صحيح؟ هم يشترون منا الكثير. يشترون بـ 
مليار  450س قطع العالقات معهم. ولكنهم وضعوا أنتم تعرفون. أراد النا»وواصل ترامب فقال: 

دوالر! وأنا ال أريد أن أفقدهم. الجنراالت قالوا إننا ندعم السعودية. اتصلت بالملك. أنا أحب الملك. 
قلت، يا ملك! نحن نفقد عجيزتنا كي نحميك، وأنت تملك الكثير من المال. وهذا صحيح. قال لماذا 

قلت ألنهم كانوا أغبياء. وبالتالي فإننا نعمل على صفقة مع  تتصل؟ لم يتصل أحد قبلك هكذا.
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دوالر من ساكن في مكان عادي في  113.57السعودية. أقول لكم هذا أسهل بكثير من تحصيل 
 «.نيويورك. وهذا حتى مضمون أكثر

هناك العديد من السبل لبحث هذا المقطع من خطابه. مشكوك في أن يكون حصل في أي مرة أن 
ليبة الدبلوماسية الكبيرة لغة الشارع بهذا الشكل. ومشكوك في أن يكون الملك رحب بمكالمة القت ال

ترامب، كما يعرضها هو أو أنه سعى بالعكس.. أن يشكو من طلبه. وفي خطاب هو في أساسه 
اتصاالت مع صديقة خلف البحار، ينجح ترامب في أن يهزأ من مستمجري الشقق في نيويورك. في 

ير أراد الرئيس أن يري كيف انتزع من السعوديين مليارات الدوالرات. ولكنه عرضهم السطر األخ
 كمناس قابلين لالبتزاز وطائعين لكلمته.

السعودية حجر أساس في اتفاق السالم المستقبلي الذي سيضعه األمريكيون أمامنا. بسبب مكانتها 
ن تقوم على أساس إعادة بناء االقتصاد اإلقليمية والدينية، ولكن باألساس بسبب مالها. فصفقة القر 

الفلسطيني )في القطاع أيضًا( بمليارات الدوالرات. على هذا المال أن يمتي من أحد ما. وجيوب 
الشيوخ في الرياض هي آلة سحب طبييية لهذا الغرض. طبييية، طالما ال يذكرونهم بمنهم كذلك 

 ويطالبونهم بحزم أن يكونوا بقرة حلوب.
وديون منذ زمن بعيد أن ترامب يتوقع منهم أن يكونوا الممول األساس لخطة السالم لقد فهم السع

موضع الخالف، وهم ال يسارعون إلى المساهمة. هم لن يعترفوا بذلك ولن يلمحوا، ولكن لفترة طويلة 
 أمل حكام الرياض أال تعرض الخطة. فلماذا يحتاجون وجع الرأس هذا.

خوانهم إمس في أن تبقى القدس الشرقية بسيادة يهودية. جيرانهم و كيف سيشرحون للجماهير بمن ال ب
في اتحاد اإلمارات يفكرون بذات الطريقة. هم أيضًا ردوا بعصبية على الطلب األمريكي بفتح 

 محفظتهم.
في القاهرة ال يحبون مبعوثي ترامب على نحو خاص، لذات األسباب وبسبب أسلوبهم. أما األردنيون 

اآلن بمن السالم بدون القدس الشرقية لن يكون، ولكن إعالنهم يخفي تخوفًا آخر؛ فهم فقد أعلنوا منذ 
قلقون بمن لترامب خططًا لتوطين مزيد من الالجئين الفلسطينيين في أراضيهم، أو أن يقضم من 
أراضي المملكة ليعطيها للدولة الفلسطينية. ومثل اآلخرين، فإنهم يخافون من أن يهز احتجاج الشارع 

 لنظام.ا
هل في يوم األمر ستهجر هذه األنظمة المبادئ، وتبيع فلسطين فقط ألن البيت األبيض يفقد عجيزته 
من أجلهم؟ في الخيال كان بعضهم معنيين بمن يتخلص من هذا العبء الذي يسمى القضية 

ه. الفلسطينية، ولكن الشارع لن يسمح لهم، والشارع العربي في عصرنا هو مسدس موجه لرأس حكام
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ليس بينهم واحد اليوم من الكويت وحتى المغرب ال يتعاطى مع أبناء شيبه بقفازات من حرير. 
 وبالتالي، فقبل أن يولد يعاني مشروع الشروع لتمييد محدود من شركائه الطبيعيين.

بمكانة قانونية. هكذا نشرت هذا األسبوع  2018ألف عامل فلسطيني عملوا في إسرائيل في العام  97
في  17، التي تعمل على حماية كل العمال المطلوبين. هذا رقم قياسي. ارتفاع «خط للعامل»ة جميي

ألف  35في المئة مقابل المعطى في بداية العقد. نحو  300المئة مقارنة بالسنة التي سبقتها وارتفاع 
عامل فلسطيني آخرين يتسللون كل يوم إلى إسرائيل ويعملون فيها بال تصريح. من هاتين 

ألف شخص. شروط عملهم قاسية  130المجموعتين تتكون قوة العمل الفلسطينية التي تعد أكثر من 
 وأحيانًا يكونوا مستغلين، ولكن هذا موضوع لمقال خاص بحد ذاته.

هؤالء العمال هم الالعبون المخفيون من خلف أزمة المال النقدي الحادة بين رام هللا والقدس. عن كل 
بتصريح يفرز أرباب عمله ضريبة للسلطات في إسرائيل. ولم كانت الضريبة  واحد من بين العمال

من العامل الفلسطيني تدخل إلى المالية الفلسطينية، حسب الملحق االقتصادي التفاقات أوسلو، تلتزم 
إسرائيل بجمع أموال الضريبة هذه من أرباب العمل وتنقلها إلى صندوق السلطة. وفي السنوات 

مليون شيكل. وهو يشكل نحو نصف ميزانية  700لمبلغ المتراكم كل شهر إلى األخيرة يصل ا
 السلطة.

للسلطة الفلسطينية. وإسرائيل تمسك  1عدة معان لألمر: عمل العمال هو فرع التصدير رقم 
باالقتصاد الفلسطيني من رقبته وتسيطر عمليًا على ميزانية السلطة. ولما كان هؤالء العمال يرتزقون 

س يومي، فإن كل يوم من اإلغالق على الضفة، أو االنخفاض في تشغيل العمال بسبب على أسا
 الركود أو التوتر األمني يقتطع دخاًل من االقتصاد الفلسطيني.

كيف يرتبط كل هذا باألزمة الحالية؟ قررت إسرائيل أن تقتطع من هذه المبالغ أموال السجناء. كل 
مليون شيكل تدفعها السلطة لعائالت السجناء  35وسط شهر، منذ شباط تبقي في أيديها بالمت

 والشهداء. وتؤخذ هذه الماليين من ضرائب العمال.
تقف إسرائيل اآلن أمام جبهتين مقلقتين. في غزة هددوا هذا األسبوع بالعودة إلى إشعال الحقول 

 بالمقابل فيعانون من الزراعية خلف الحدود، إذا لم تسرع إسرائيل االتصاالت للتهدئة. أما في رام هللا
 . هذا الصيف يلوح كموسم مثير لالهتمام على نحو خاص.االقتصادأزمة مالية حادة تهدد بانهيار 

 3/5/2019معاريف 
 3/5/2019، القدس العربي، لندن
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