
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 قناة إسرائيلية: السلطة ستعلن إفالسها خالل شهرين
 " تعتقل ثالثة مقدسيين بتهمة االنتماء لحماس والتخطيط الغتيال مسؤولين إسرائيليينإسرائيل"
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  السلطة:
 5 التي تجاوزت كل الشرعيات الدولية "صفقة العصرـ"لن نقبل بعباس:   2.
 6 ية: السلطة ستعلن إفالسها خالل شهرينإسرائيلقناة   3.
 6 هويد القدس: الحرب على غزة تهدف للتعمية عن تاشتية  4.
 7  األقصى ترفض االعتداء على مصلي "الخارجية الفلسطينية"  5.
 7 ": االحتالل يستغل اليورو فيجن لترسيخ االستيطانالفلسطينية "الخارجية  6.
 7 مشروع وطني ولن نسمح ألي كان بعرقلة العمل فيه أكرم الرجوب: تسوية األراضي  7.
 8 وزير الثقافة ينفي ما نقل على لسانه من تصريحات حول يافا وغزة  8.
 8 ": كتيب "قدوتنا رئيسنا" نتاج مبادرة طالبية وليس جزءا  من المنهاجالفلسطينية "التربية  9.

 9 الهيئة المستقلة تطالب حكومة اشتية بالتراجع عن التقاعد القسري   10.
 9 ي: عباس يأمل استالم غزة على طبق من ذهبإسرائيلتقدير   11.

 
  المقاومة:

 10  يينماس والتخطيط الغتيال مسؤولين إسرائيلاالنتماء لح " تعتقل ثالثة مقدسيين بتهمةإسرائيل"  12.

 11 هنية يهاتف أمير قطر ويبحث عدة قضايا  13.

 11 بتنفيذ التفاهمات "إسرائيل"حماس: تلقينا ضمانات بالتزام   14.

 11 ا زال الدافع لصاحب القرارم ناواقفلموهم االبتزاز  ..شهرا   18مصادرة منذ  "الشعبية": حقوقنا المالية  15.

 12 وجرائمها "إسرائيل"على اعتداءات  الجدار الخرساني لن يقف عائقا  أمام المقاومة للرد  "القسام":   16.

 13 الما أنه يحتل األرض الفلسطينية ويتنكر لحقوق شعبنااالحتالل لن يحصل على األمن طحماس:   17.

 13  شعبنا في الجرائم ضد   االحتاللتأكيد على مشاركة كل المؤسسات  "دوابشة"حماس: تبرئة قتلة   18.

 14 للنكبة 71 إلى أوسع مشاركة إلحياء الذكرى الـقوى رام هللا تدعو   19.
 

  :يسرائيلاإلالكيان 
 14 في الجوالن "مباتر  عمرةمست"نتنياهو يحدد مكان   20.
 15 نتنياهو يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة  21.
 15 ليبرمان يخشى من تشكيل الحكومة الجديدة بدونه  22.
 16 شمال غزة  تبني جدارا   "إسرائيل"بعد عملية كورنيت..   23.
 16 آيزنكوت يحذر واشنطن من انفجار الضفة بسبب "صفقة القرن"  24.
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 17 ا  قد تتعرض لهجوم من جماعات مدعومة إيراني "إسرائيل"شتاينتس:   25.

 17 عمراتالمستتتضمن فرض السيادة على كل  "صفقة القرن "تقرير إسرائيلي:   26.

 18  محكمة االحتالل تصادق على صفقة لتبرئة قاتل عائلة دوابشة   27.

 18 سجانين هاجموا أسرى فلسطينيين دون مبرر ثالثة"هآرتس": التحقيق مع   28.

 19 نتنياهو ماندلبليت في طريقه لتأجيل موعد جلسة االستماع ضد    29.

 19 في تل أبيب "يوروفيجن"طوق أمني بري وبحري وجوي لحراسة   30.

 20 قاومة"يديعوت": آالف اإلسرائيليين يعانون اضطرابات نفسية بفعل صواريخ الم  31.

 21 المقاومة! صواريختعترف بخسائرها من  أبيبتل  األولى..للمرة   32.

 22 قطعة سالح من مدرسة عسكرية في عكا 46سرقة   33.

 22 ع الخمسينياتقيادة جيش االحتالل أمرت بجرائم سطو وإعدام ضد  فلسطينيين وعرب مطل  34.

 23 تقرير رسمي: انتهاكات وظروف غير إنسانية في السجون اإلسرائيلية  35.

 24 في التصعيد المقبل والقلق يسود األوساط األمنية اإلسرائيلية موقع "واال": غزة ستطلق ألف صاروخ يوميا    36.
 

  :األرض، الشعب
 25 االحتالل يقتحم األقصى مرة أخرى ويخرج المعتكفين بالقوة  37.
 25 أبريل الماضَيين/ نيسانو مارس  /فلسطيني خالل شهَري آذار 900اعتقال أكثر من   38.
 26 بشر وتعج بالبراغيث والصراصير والفئرانتقرير إسرائيلي: بعض المعتقالت ال تصلح إلقامة ال  39.
 27 أسرة فلسطينية ويعتقل صحافيين وناشطا 15األغوار: االحتالل يطرد   40.
 27 صيادين قبالة بحر غزة 3بحرية االحتالل تعتقل   41.
 28 وفاة فلسطيني في تركيا شكوى لألمم المتحدة حول  42.

 
  : مصر
 28 صيادين قبالة شاطئ غزة 4نقابي فلسطيني: البحرية المصرية تحتجز   43.
 29 داعية مصري تحتفي بتصريحات  "إسرائيل"  44.

 
  : األردن

 30 بأي حال من األحوال "فاقية الغازات"الطراونة: لن نقبل بـ  45.
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   عربي، إسالمي:
 30 األمين العام لإلخوان: التحرك األمريكي إزاء الجماعة تغطية على "صفقة القرن"  46.
 30 ألف دوالر لمستشفيات غزة 289 ماليزيا تتبرع بـ  47.
 31 ةالعثور على أسلحة وذخيرة وأدوية إسرائيلية الصنع في سوري  48.
 31 في الجودو "إسرائيل"إيران تقبل اللعب مع : يديعوت أحرونوت  49.
 32 ألف ذبيحة لغزة 25السعودية تخصص   50.
 32 مع االحتالل عبر عمالء شركة صهيونية "اختراق وتطبيع"من  المغرب.. تحذيرات  51.

 
  دولي:

 33 "فوكس نيوز": "صفقة القرن" لن تساوم على أمن "إسرائيل"لـ غرينبالت  52.

 33 مسيرة ضخمة في لندن إحياء  لذكرى النكبة الفلسطينية  53.

 34 ُيالحقنا "إسرائيل"عضوة بالكونجرس: لوبي   54.

 34 أمام أزمة التجديد "األونروا"بعد أزمة التمويل...   55.

 35 والية أمريكية تقاضي شركة أدوية إسرائيلية 40: بلومبرغ  56.
 

  حوارات ومقاالت
 36 رأي اليوم هيئة تحرير. آِخر ُمعل قات الن فاق الِفلسطيني ة.. "ُقدوتنا رئيسنا"  57.
 38 د. مصطفى البرغوثي... جرصفقة القرن: تطهير عرقي واحتالل مدفوع األ  58.
قة.. صفاقة القرن   59.  39 عزمي بشارة... للد 
 42 هرئيل إسرائيل... انهيار استراتيجية بنيامين نتنياهو دليله الجدران  60.

 
 44 :كاريكاتير

*** 
 

 تفتح المعابر واألموال القطرية قد تصل االثنين "إسرائيل"البدء بتنفيذ تفاهمات غزة..  .1
تي تم التوصل إليها مع حركة حماس بوساطة مصرية رام هللا: بدأت إسرائيل بتنفيذ التفاهمات ال

وقطرية عقب جولة التصعيد األخيرة، حيث فتحت إسرائيل المعابر، ومن المقرر أن تصل األموال 
 القطرية خالل اليومين القادمين على أقصى تقدير.
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مليون  30وقالت صحيفة هآرتس العبرية، صباح يوم األحد، إن أموال المنحة القطرية التي تبلغ 
 دوالر ستصل إلى قطاع غزة يوم االثنين أو الثالثاء على أقصى حد.

، فتح معابر قطاع غزة مجددًا، بعد إغالق دام األحدوأعادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، صباح 
 أيام بسبب التصعيد العسكري واألعياد اليهودية. 8نحو 

ضافة إلى معبر بيت حانون أمام حركة وفتحت سلطات االحتالل معبر كرم أبو سالم بشكل كامل، إ
 المواطنين الذين يتحصلون على تصاريح للتنقل بين جانبي المعبر.

مليون دوالر أعلنت  180وقالت صحيفة هآرتس إن المبلغ الذي سيحول لقطاع غزة هو جزء من مبلغ 
حة ستحول عن تخصيصها قطر لمساعدة الفلسطينيين، بعد أن أعلن وزير الخارجية القطري أن الدو 

 مليون دوالر لمساعدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 480
 13/5/2019القدس العربي، لندن، 

 
 التي تجاوزت كل الشرعيات الدولية "صفقة العصرـ"لن نقبل بعباس:  .2

محمود عبااس أن اليياادة الفلساطينية ساتبقى  السلطة الفلسطينية أكد رئيس: نادية سعد الدين - انعم  
، وجاارخ خاللهااا 1988متمسااكة بدهاادافها الوطنيااة وبالثواباات التااي حااددها المجلااس الااوطني، فااي العااام 

إعالن استقالل دولاة فلساطين، والقباول بقارارات الشارعية الدولياة، والتاي تام مان خاللهاا تحدياد الثوابات 
تاي تجااوزت وقاال عبااس، أماس، لان نقبال بصافقة العصار ال الفلسطينية الوطنية التي لن نحياد عنهاا.
األمريكياااة قريباااًا، حياااث سيشفشااالها الشاااعب الفلساااطيني  اإلدارةكااال الشااارعيات الدولياااة، والتاااي ساااتطرحها 

 بصموده وتمسكه بثوابته على أرضه، وتشبثه بالقدس األغلى من كل أموال العالم.
وأضاااان إناااه لااام تعاااد هنااااذ صااافقة لتطااارح، إ  إن أغلاااب بنودهاااا باتااات مكشاااوفة للجمياااع، مااان خاااالل 

ليهاا، ومحاولاة إي، ونقال سافارة الوالياات المتحادة سارائيلعتران األمريكي بالقدس عاصمة للكياان اإلاال
، وإلغاااء قضااية الالجئااين، وغيرهااا ماان القاارارات المنحااازة لالحااتالل بشااكل األوناارواالقضاااء علااى وكالااة 

ريكياااة الحالياااة وعااادم أعماااى، لاااذلت اتخاااذت اليياااادة الفلساااطينية قااارارًا مناااذ البداياااة بمقاطعاااة اإلدارة األم
وزاد قااائاًل يتحاادثون ا ن  الحااديث معهااا لحااين تراجعهااا عاان قراراتهااا الجااائرة بحااي الشااعب الفلسااطيني.

عن السالم االقتصادي كمقدمة لتحويل قضية الشعب الفلسطيني إلى قضية إنسانية اقتصادية، مؤكدًا 
أن يتحقاي الساالم علاى أسااس قارارات  عن المسار السياسي، فاألجدر منفصالً  بدنه ال سالم اقتصادياً 

 الشرعية، ولن يتم القبول بالحديث عن أي سالم اقتصادي قبل الحديث عن السالم السياسي.
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أحمار  وفيما يتعلي بقضية خصم رواتب عائالت الشاهداء واألسارخ، قاال عبااس إن هاذه القضاية خا   
سندفع آخر ما نملات علاى عاائالت لن نسمح المساس بها أو التخلي عنها، فهم التاج على رؤوسنا، و 

 شهدائنا وجرحانا وأسرانا، وهي قضية مركزية للشعب الفلسطيني لن نتنازل فيها أبدًا.
 13/5/2019 ،الغد، عم ان

 
 ية: السلطة ستعلن إفالسها خالل شهرينإسرائيلقناة  .3
الل شااهرين، فااي ية، أمااس، ماان انهيااار الساالطة الفلسااطينية خااساارائيلاإل 12ا حااذرت القناااة الاا :وكاااالتال

ي باقتطاااع أمااوال المقاصااة الفلسااطينية، ساارائيلحااال اسااتمرت األزمااة الماليااة التااي تساابب بهااا القاارار اإل
ورفااال السااالطة اساااتالم هاااذه األماااوال منقوصاااة. وقالااات القنااااة إن صاألزماااة االقتصاااادية التاااي تعصااا  

وأضاافت القنااة أناه  دودص.بالسالطة الفلساطينية تتفااقم، وكال محاوالتهاا تجنياد أماوال وصالت لطرياي مسا
صفي حال استمر الوضع المالي للسلطة على ما هو علياه، مان المتوقاع أن تعلان السالطة إفالساها فاي 

يص. وبحسب القناة، ستكون سرائيليوليو المقبل، وهذا الواقع يثير المخاون في الجانبين الفلسطيني واإل
ن األماااوال لحساااابات السااالطة الفلساااطينية هنااااذ محااااوالت خاااالل األساااابيع القادماااة إلدخاااال القليااال مااا

 عدم رغبة أي طرن بما فيهم الرئيس محمود عباس بحل السلطة الفلسطينية. الفارغة، في ظل  
 12/5/2019 ،الخليج، الشارقة

  
 : الحرب على غزة تهدف للتعمية عن تهويد القدساشتية .4
عدات اإلنساانية لسااكان قطااع غاازة رحاب رئاايس الاوزراء الفلسااطيني محماد إشااتية بتقاديم المسااا :وكااالتال

م تحاات مطلاة السالطة الفلسااطينية، ووفاي اإلجمااع الاادولي. وقاال  شااتية، امان أي جهاة كاناات، بحياث تشقاد 
خاااالل اساااتيباله أماااس األحاااد فاااي رام هللا رئااايس بعثاااة الصاااليب األحمااار فاااي القااادس دانياااال دوفااايالر، إن 

ر الذي يمارسه االحتالل هاو مان أجال عادم تحويل األنطار تجاه قطاع غزة من خالل الحروب والحصا
جذب االنتباه لما يحدث من تهويد للقدس، وطمس الهوية العربية اإلسالمية المسيحية فيها، إضاافة إلاى 

شاااتية جهااااود الصاااليب األحماااار اوثماااان  مصاااادرة األراضاااي فااااي غاااور األردن، وتشااااريد الماااواطنين مناااه.
ية ساارائيلماان ترتيااب الزيااارات ليساارخ فااي السااجون اإل المبذولااة فااي األراضااي الفلسااطينية المحتلااة، سااواء

وطالب الصاليب األحمار بادداء دور  ومراقبة أحوالهم أو إعداد تقارير تسهم في تحسين ظرون اعتقالهم.
 ية واالنتهاكات المستمرة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.سرائيلفعال نحو فضح الممارسات اإل

 13/5/2019 ،الخليج، الشارقة
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 األقصى ترفض االعتداء على مصلي رجية الفلسطينية""الخا .5
تااال أبياااب: دانااات وزارة الخارجياااة الفلساااطينية إقااادام قاااوات االحاااتالل وشااارطته علاااى اقتحاااام  -رام هللا 

باحات المسجد األقصى وإجبار المصلين والمعتكفين على الخروج من المسجد بالقوة، ووصفت األمر 
المبااارذ شااهر الةبااادة ولحرمااة المسااجد األقصااى المبااارذص  بدنااه صانتهاااذ صااارة لحرمااة شااهر رمضااان

وقالاات إن  منااددة باااصالتحدي االسااتفزازي لمشاااعر المساالمين واالعتااداء علااى الاادين اإلسااالمي الحنياا ص.
صاالعتاداء علااى المصاالين المعتكفااين وإخالءهاام ماان المسااجد يشااكل انتهاكااًا لحقااوقهم فااي أداء واجباااتهم 

إن صمضاعفة الحضاور والوجاود فاي المساجد األقصاى واالعتكاان فياه يمثال وقالت الخارجية  الدينيةص.
التزامًا بالواجبات الدينية وتحديًا لقرارات االحتالل، وحماية ودفاعًا عن المسجد األقصى المبارذ أولاى 

وطالبااات الخارجياااة مااان دول العاااالم صإداناااة فورياااة لهاااذا االنتهااااذ  القبلتاااين وثالاااث الحااارمين الشاااريفينص.
ر انسجامًا مع مواقفها التقليدية في إصدار بيانات إدانة ألي خطوة أحادية تنتهت الوضع القاائم الخطي

 القانوني والتاريخي في المسجد األقصى المبارذ خصوصًا، واألماكن المقدسة عمومًاص.
 13/5/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 الستيطان": االحتالل يستغل اليورو فيجن لترسيخ االفلسطينية "الخارجية .6

رسالة إلى اتحااد اإل اعاات األوروبياة دعتاه فيهاا  الفلسطينية رام هللا: وجهت وزارة الخارجية والمغتربين
تصويرها في مدينة القدس  ص، التي تم  2019إلى سحب أي مواد ترويجية لمسابقة صيورو فيجن ليغنية 

وطالبات صالخارجياةص فاي رساالتها  لي.المحتلة، احترامًا لحقاوق الشاعب الفلساطيني، وقواعاد القاانون الادو 
)القااوة القائمااة باااالحتاللغ باسااتغالل هااذا الحاادث العااالمي لترسااي  االسااتيطان،  ساارائيلبعاادم السااماح إل

وإخفاء واقعهاا االساتيطان وممارساات التميياز العنصاري، وانتهاكاتهاا الممنهجاة وواساعة النطااق، نطارًا 
 ن القدرة على التدثير على الرأي العام العالمي.لما يتمتع به اتحاد اإل اعات األوروبية م

فاي  سارائيلوقالت: صإن إصرار اتحااد اإل اعاات األوروبياة علاى االساتمرار فاي باث الماواد الترويجياة إل
مسااابقة هاااذا العااام، رغااام الضاااغ  الرساامي والشاااعبي والاادولي، يضاااع االتحااااد تحاات مساااؤولية التواطاااؤ 

 وتاريخها الوطنيص.  المباشر بتزوير هوية المدينة المقدسة
 12/5/2019 ،األيام، رام هللا

 
 أكرم الرجوب: تسوية األراضي مشروع وطني ولن نسمح ألي كان بعرقلة العمل فيه .7

كاارم الرجااوب، أن مشااروع تسااوية األراضااي، الااذي تنفااذه هيئااة أأكااد محااافي جنااين اللااواء  :وفااا - جنااين
ناااي بامتيااااز، ويساااهم فاااي حفاااي الحقاااوق تساااوية األراضاااي والميااااه فاااي مختلااا  محافطاااات الاااوطن، وط
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، مكتااب 12/5/2019 وشاادد اللااواء الرجااوب لاادخ تفقااده يااوم األحااد وتثبياات ملكيااة األراضااي ألصااحابها.
والتوساع العنصاري، علاى أناه لان  تسوية األراضي في قرية تعنت غارب جناين، المحا ياة لجادار الضام  

عإيسمح ألي كان بعرقلة العمل في المشروع، و  بعاد تساجيل ملكياة األر   ي أن له حاي  ن كل من يد 
 يعتر  وفي القانون. أنفي جدول الحقوق، 

 12/5/2019 ،الحياة الجديدة، رام هللا
  

 وزير الثقافة ينفي ما نقل على لسانه من تصريحات حول يافا وغزة .8
عااااط  أباااو ساااي ، بعااال ماااا تناقلتاااه وساااائل إعاااالم مااان  .د الفلساااطيني رام هللا: نفاااى وزيااار الثقافاااة

ريحات نسبت إليه، نقاًل عن صحيفة ألمانية، مؤكدًا أن بعل ما ورد في الصحيفة األلمانية على تص
 إخراج بعل التصريحات من سياق الحوار. لسانه لم يكن دقيقًا، وأنه تم  

وضاارب أبااو سااي  علااى  لاات مااثاًل مااا ورد فااي المقابلااة ماان مغالطااات حااول يافااا مدينتااه التااي تسااكنه 
دًا، مشددًا على أن ما قاله حرفيًا: إن صعائلتي تسكن مدينة يافا منذ آالن السانين، وكتاباته و اكرته أب

وال تزال حتى اليوم.. وقبلنا أن تقوم دولة لنا على عشرين بالمائة من أر  ا باء واألجداد، ومع هذا 
كاد أناه لام يارد وأ إقامة الدولة الفلسطينية وفي اتفااق أوسالو، فماا ا يتوقاع مناا العاالم ص. إسرائيلرفضت 

 في الحوار ما يشير من قريب أو بعيد إلى التنازل عن يافا، ألن أحدًا ال يملت الحي في  لت.
كما أشار أبو سي  إلى أن بعل المواقع اإللكترونية تعاملات بشاكل ال مساؤول، مجتزئاة ماا قيال فاي 

دًا أن الحاديث عان الحوار حول غزة، حيث تم اقتطاع بعل الةبارات وإخراج أخرخ عن سياقها، مؤكا
غااازة جااااء تعبيااارًا عااان حباااه لهاااا، فاااي معااار  ساااؤال الصاااحيفة عااان سااابب عااادم مغادرتاااه القطااااع رغااام 
تعرضاااه لمحاولاااة االغتياااال، واعتقالاااه والتنكيااال باااه أكثااار مااان مااارة، كماااا فعااال مثقفاااون آخااارون غاااادروا 

يارخ فااي نفسااه  وناشااد أبااو ساي  وسااائل اإلعااالم الفلساطينية والعاملااة فااي فلساطين، وكاال ماان بلادانهم.
 إعالميًا مهنيًا، توخي الدقة في نقل أي تصريحات تخصه. 

 12/5/2019 ،األيام، رام هللا
 

 ": كتيب "قدوتنا رئيسنا" نتاج مبادرة طالبية وليس جزءا  من المنهاجالفلسطينية "التربية .9
إن كتيااب صقااادوتنا  :11/5/2019يااوم السااابت فااي بياااان الفلساااطينية رام هللا: قالاات وزارة التربياااة والتعلاايم 

رئيسناص جاء نتاج مبادرة طالبية مدرسية فاي إطاار مشاروع صمان أجال فلساطين ناتعلمص، ولام يكان هنااذ 
كجازء مان  ،بماا فيهاا هاذا الكتياب ،منذ إطاالق المباادرة أي توجاه لادخ الاوزارة العتمااد أيت مان نتائجهاا

 المنهاج، أو من المقررات المدرسية.
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نااة التنفيذيااة لمنطمااة التحرياار صااائب عريقااات، ماان الااذين اعتبااروا أن ماان جهتااه، طلااب أمااين ساار اللج
المجهااود الااذي بااذل ماان طالبااات الصاا  العاشاار والصاا  الحااادي عشاار فااي مدرسااة البياارة األساسااية 
للبنات، بإصدار كتيب )رئيسنا قادوتناغ، نفااق وتساحيو، وعباادة ليشاخاا، وطاالبوا بساحب الكتياب، 

 األحكام. يقوموا بقراءته قبل إطالق أن
 12/5/2019 ،األيام، رام هللا

 
 الهيئة المستقلة تطالب حكومة اشتية بالتراجع عن التقاعد القسري  .10

محمااد اشااتية  ،12/5/2019 األحااد ،خاطباات الهيئااة المسااتقلة لحقااوق اإلنسااان صديااوان المطااالمص :رام هللا
، مطالباة بتشاكيل لجناة بخصاوا الماوظفين المحاالين علاى التقاعاد قساراً  الفلساطينية،حكوماة الرئيس 

إلعادة النطر في جميع قرارات التقاعد القسري وتصحيح أوضاع من يثبت وجوب مخالفاات فاي قارار 
إلاى أنهاا  ،وفي ما نشرت على موقعها اإللكتروناي ،وأشارت الهيئة في مخاطبتها إحالته على التقاعد.

العلياا يفياد بإعاادة إحادخ  ، في الحصول على قرار قضائي من محكماة العادل30/4/2019نجحت في 
وعللت المحكمة إلغاء قرار اإلحالة، أن القارار المطعاون  الموظفات المحاالت للتقاعد قسرًا، لوظيفتها.

 فيه تجاوٌز الستخدام السلطة، وهو مخال  للقانون، واستوجب اإللغاء، وفي الهيئة.
 12/5/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مل استالم غزة على طبق من ذهبي: عباس يأإسرائيلتقدير  .11

ي أمناون لاورد إن صالتاوتر األمناي الاذي شاهدته غازة فاي ا وناة سرائيلاإلكاتب القال : عدنان أبو عامر
، وإنمااا باادأت 2018األخيارة لاام يكان وليااد اللحطاة، ولاايس مااع انادالع مساايرات العاودة فااي آ ار/ ماارس 

لاي  األماوال التاي يحولهاا لقطااع غازة بداياة مناذ أن قارر رئايس السالطة الفلساطينية محماود عبااس تق
 ، لمعاقبة حماس وإجبارها على تسليم قطاع غزة لهص.2017

أن صالنتيجااة المباشاارة لقاارار  ،ص21اليااومص، وترجمتهااا صعربااي إساارائيلوأضااان لااورد فااي مقالااه بصااحيفة ص
مااوال الكافيااة تقلااي  كميااة الوقااود الااذي ياادخل القطاااع لعاادم وجااود األ إساارائيلعباااس، تمثلاات بااإعالن 

ية ساارائيلوأشااار إلااى أن صالحكومااة اإل لتسااديد ثمنااه، ممااا أدخ لتاادهور الوضااع اإلنساااني فااي القطاااعص.
حمااس فاي غازة بتوصاية مان  بزعامة بنيامين نتنياهو قاررت آناذاذ التعااون ماع مباادرة أباو ماازن ضاد  

دور ليبرمان، جزير الحرب أفيية، وكان هناذ وزراء ال بدس بعددهم، بمن فيهم و سرائيلأجهزة األمن اإل
اعتقدوا أنها خطوة جيدة، فقرروا المضي في أعقابهاا، ودعمهاا، ماع أن هنااذ وزراء قليلاين، بمان فايهم 

 حماسص. مع مخط  عباس ضد   إسرائيلوزير الطاقة يوفال شتاينتتس، عارضوا تساوق 
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رة كبيارة، وقاد شاهد في القضاء أو إضاعان حمااس بصاو  إسرائيلوأوضح أن صعباس يدمل أن تساعده 
ية مسااتميتة لتطبيااي توصااية أجهاازة األماان إساارائيلالعااام األخياار منااذ اناادالع مساايرات العااودة محاااوالت 

القائلااة بضاارورة التعاااون مااع عباااس ماان أجاال محاربااة حماااس، وتجلااى  لاات بتعليقااات خبااراء الشااؤون 
 ئيا موظفين في جهاز األمنص.ي الذين تحولوا تلقاسرائيلاألمنية والعسكرية على شاشات التلفزيون اإل

وخااتم بااالقول باادن صالمسااؤولية التاريخيااة تعااود إلااى إسااحي رابااين الااذي لاام يخطاار علااى بالااه حااين وقااع 
، أن يكون لحركة حمااس بعاد كال هاذه السانوات قادرات صااروخية 1993االتفاق مع ياسر عرفات في 

وأوضااح أن  ص.2005غاازة فااي تشال أجاازاء واسااعة مان الدولااة، وكااذلت اريئياال شاارون حااين انسااحب مان 
ية، ولااااذلت ماااان المتوقااااع أن يباااادأ ساااارائيلصمشااااكلة غاااازة صااااةبة أكثاااار ممااااا تصااااورها وسااااائل اإلعااااالم اإل

، فااي التحضااير للجولااة القادمااة ماان خااالل ضااربة اسااتباقية مفاجئااة، األماار إساارائيلالجانبااان، حماااس و 
 تبكيرا مما كانت تخط  لهص.البحث عن فرصة مواتية لبدء المعركة، أكثر  إسرائيلالذي يتطلب من 

 13/5/2019، لألنباء األناضولوكالة 
 

 يين حماس والتخطيط الغتيال مسؤولين إسرائيل" تعتقل ثالثة مقدسيين بتهمة االنتماء لإسرائيل" .12
فلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة ينتمون  3ية، اليوم، إسرائيلاتهمت محكمة : القدس المحتلة

ية، وتنفيذ عملية إطالق نار كبيرة إسرائيلخطي  لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات لحركة حماس بالت
ية مختلفة فإنه تم في إسرائيلوبحسب وسائل إعالم  ي.سرائيلفي مدينة )تل أبيبغ وس  الكيان اإل

محكمة االحتالل المركزية في القدس أمس تقديم الئحة اتهام بحي الفلسطينيين آدم مسلماني ومحمد 
 للطي  وعيسى ناظم النتشة بالتخطي  لعملية إطالق نار كبيرة في )تل أبيبغ.عبد ا

أثناء اعتقالهم في سجن صنفحةص وبعد تحررهم  2017و كرت أنه تم تجنيد الثالثة داخل األسر عام 
التقوا بدحد قيادات حماس في تركيا وخططوا الغتيال رئيس بلدية االحتالل في القدس المحتلة نير 

 ضو الكنيست المتطرن يهودا جليت، وقائد شرطة االحتالل سابقًا روني الشي .بركات، وع
ووفي موقع صمفزاذ الي ص العبري فإن الثالثة اعترفوا بدنهم تسلموا أمواال من حركة حماس من أجل 

ولفت إلى أن نيابة االحتالل طلبت من المحكمة تمديد اعتقال  اإلعداد لهذه العمليات وتنفيذها.
 لثالثة حتى انتهاء اإلجراءات القضائية بحقهم.الشبان ا

 12/5/2019، فلسطين أون الين
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 هنية يهاتف أمير قطر ويبحث عدة قضايا .13
هات  رئيس المكتب السياسي لحركة صحماسص إسماعيل هنية صاحب السمو الشي  تميم بن حمد آل 

مليون دوالر  480المتمثلة بتقديم ثاني أمير دولة قطر وشكره على المنحة والمكرشمة األميرية القطرية 
م هنية ألمير قطر وشةبه الشقيي التهاني  للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد 

وعب ر هنية عن عطيم الشكر واالمتنان لسمو األمير ولدولة  بمناسبة حلول شهر رمضان المبارذ.
 طن الفلسطيني.قطر قيادًة وشةبًا بهذه المكرشمة التي تكر س وحدة الو 

ومن جانبه هن د الشي  تميم بن حمد آل ثاني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية 
وأكد تميم موق  قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية  والشعب الفلسطيني بشهر رمضان المبارذ.

اناة عن الشعب وحقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن قطر تبذل جهودا كبيرة لرفع المع
 الفلسطيني في غزة، ورفع الحصار عنه وتحقيي المصالحة.

 12/5/2019موقع حركة حماس، 
 

 بتنفيذ التفاهمات "إسرائيل"حماس: تلقينا ضمانات بالتزام  .14
، إن وسطاء يوم السبتوكاالت: قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطي  القانوع،  - غزة

وأضان القانوع، إن رئيس المكتب  بتنفيذ التفاهمات. إسرائيله التزام تفاهمات التهدئة، أكدوا لحركت
السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلقى اتصااًل الخميس، من مبعوث األمم المتحدة للسالم بالشرق 

 األوس  نيكوالي مالدينون، أكد فيه األخير على سير التفاهمات التي تمت.
الذي زار غزة، الخميس، أبلغ صحماسص بسير تفاهمات التهدئة وأشار إلى أن وفد المخابرات المصرية 

و كر أن المنحة المالية التي أعلنتها قطر مؤخرًا، خطوة بداية على طريي  بتنفيذها. إسرائيلوالتزام 
 وتوقع أن تشهد األيام القليلة القادمة تنفيذ بعل بنود التفاهمات دون  كرها.   تنفيذ التفاهمات.

 12/5/2019، األيام، رام هللا
 

 ا زال الدافع لصاحب القرارم ناواقفلموهم االبتزاز  ..شهرا   18"الشعبية": حقوقنا المالية مصادرة منذ  .15
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن حقوقها المالية من الصندوق القومي الفلسطيني، : غزة

ى إدانة هذه السياسة، القديمة وأكدت الجبهة في بيان لها يوم األحد، عل شهرًا. 18مصادرة منذ 
الجديدة، واعتبرتها تجاوزًا ومصادرة لصالحيات المجلس الوطني، الذي أقر هذه الحقوق لمختل  

 القوخ المنضوية في إطاره، وأنها تعكس تغواًل للقرار الفردي على قرار المؤسسة ومكوناتها.
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لى معالجة حقوق الجبهة المالية وشدد المكتب السياسي للجبهة أنه عمل خالل الفترة الماضية ع
بعيدًا عن اإلعالم، ومن خالل التواصل مع اللجنة التنفيذية للمنطمة، والصندوق القومي، واللجنة 

 المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني، إال أن كل  لت لم يشجِد نفعًا.
ع لصاحب القرار، رغم أنه يدرذ وأضافت الجبهة: صيبدو أن وهم االبتزاز للجبهة ومواقفها ال زال الداف

يقينًا ومن واقع تجربته أن الجبهة ومواقفها ال تخضع للمساومة واالبتزاز؛ فالمصلحة الوطنية وحقوق 
شعبنا ومواجهة االتفاقات والسياسات الضارة بها بالنسبة للجبهة ال يمكن أن تكون بدي حال من 

 األحوال خاضعة للمساومة واالبتزازص.
دعا المكتب السياسي قوخ شعبنا السياسية والمجتمةية إلى العمل معًا من أجل عقد  وفي سياق آخر

لقاءات وطنية ومؤتمرات شعبية في الوطن ومواقع اللجوء، تعلن من خاللها وحدة شعبنا الفلسطيني 
 ورفضه القاطع لصفقة القرن، وأن يجري خاللها توقيع ميثاق شرن يشلزم الجميع بالتوحد خل   لت.

 12/5/2019، غزة ،ة الرأي الفلسطينية لإلعالموكال
 

 وجرائمها "إسرائيل"على اعتداءات  الجدار الخرساني لن يقف عائقا  أمام المقاومة للرد  "القسام":  .16
في إقامة جدار خرساني في المنطقة المكشوفة على السياج األمني  إسرائيلشرعت : رائد موسى - غزة

ة الفلسطينية في تنفيذ عملية نوعية باستخدام صاروة صكورنيتص شمال قطاع غزة، بعد نجاح المقاوم
وبحسب وسائل  ية بشكل مباشر خالل جولة التصعيد األخيرة.إسرائيلموجه استهدن سيارة عسكرية 

مليون  27.8إعالم عبرية فإن الجدار مدمو بتقنيات  كية، وتبلغ كلفته حوالي مئة مليون شيكل )
الذي يسير في المنطقة -مسارات السكة الحديد، بهدن حماية القطار  دوالرغ وسيتم بناؤه على طول
 من أي استهدان لفصائل المقاومة في أي جولة تصعيد مقبلة. -المكشوفة من جهة قطاع غزة

إن  ،وقال أبو مصعب، وهو قيادي ميداني في كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس
غ الكبير لبناء جدار خرساني يمثل خسارة كبيرة لها، وانتصارا آخر تحققه صتكبد دولة العدو هذا المبل

تكتمت على خسائرها نتيجة عملية الكورنيت  إسرائيلوكش  للجزيرة نت النقاب عن أن  المقاومةص.
النوعية التي استهدفت سيارة جيب تابعة لالستخبارات العسكرية لالحتالل، ولذلت تخشى تكرار 

وأكد أبو مصعب أن ما يخشى العدو حدوثه كانت المقاومة الفلسطينية  ه العمليات.المقاومة لمثل هذ
 وأهدافها التي تحددها بوعي وبدراسة متدنية. استراتيجيتهاقادرة عليه في أوقات كثيرة سابقة، ولكنها 

دو وشدد على أن المقاومة في غزة قادرة في كل وقت، وتمتلت من اإلمكانيات ما يؤهلها لمفاجدة الع
بعمليات نوعية من حيث ال يحتسب، مؤكدا أن هذا الجدار الخرساني لن يق  عائقًا أمام المقاومة 

 وجرائمها. إسرائيلللرد على اعتداءات 
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واتفي الناطي باسم لجان المقاومة الشعبية محمد البريم )أبو مجاهدغ مع أبو مصعب على أن مثل 
غزة التي تعمل باستمرار على تطورات قدراتها هذه الجدران لن تؤثر على قدرات المقاومة في 
 وإمكانياتها، ولن تعدم الوسيلة في الوصول إلى أهدافها.

 12/5/2019نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 االحتالل لن يحصل على األمن طالما أنه يحتل األرض الفلسطينية ويتنكر لحقوق شعبناحماس:  .17
ل ال يتوق  عن إقامة التحصينات على قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن االحتال

حدود قطاع غزة، وهو كذلت يفعل في كل األراضي الفلسطينية المحتلة، لكن المقاومة ستكون كل 
مرة قادرة على تجاوز كل التحصينات، وهذا ما أثبتته جولة التصعيد األخيرة حيث استطاعت 

 المقاومة تجاوز منطومة اليبة الحديدية.
إلى نجاح المقاومة بغزة في إطالق عشرات الصواري  التي لم تنجح اليبة الحديدية ويشير قاسم بذلت 

في اعتراضها، وتمكنت من ضرب مدن لالحتالل مهمة كدسدود والمجدل وبئر السبع، وإصابة 
وأكد للجزيرة نت أن صاالحتالل لن يحصل على األمن  أهدان موقعة قتلى وجرحى وأضرارا مادية.

 ر  الفلسطينية ويتنكر لحقوق شعبنا ويحاصر قطاع غزةص.طالما أنه يحتل األ
 12/5/2019نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 شعبنا  في الجرائم ضد   االحتاللتأكيد على مشاركة كل المؤسسات  "دوابشة"حماس: تبرئة قتلة  .18

دكيد قال الناطي باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن تبرئة محكمة االحتالل قتلة عائلة دوابشة، ت: غزة
وأضان قاسم، في  جديد على مشاركة كل المؤسسات الصهيونية في الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.

تصريحت له يوم األحد: صقتل عائلة دوابشة، والغطاء الذي حصل عليه القتلة من المؤسسة األمنية 
الجنايات )الصهيونيةغ ثم القضائية، يؤكد أننا أمام جريمة حرب، يجب أن يشقدم أركانها لمحكمة 

وأشار إلى أن جرائم المستوطنين بحماية جيش االحتالل في الضفة الغربية، تتطلب دائمًا  الدوليةص.
 استمرار المقاومة وتفعليها، وأن تتوق  السلطة عن سياسة التعاون األمني مع االحتالل.

المتهم الوحيد  يةص، ظهر األحد، تهمة القتل عن المستوطنسرائيلوأسقطت محكمة اللد المركزية صاإل
 بقضية مقتل عائلة دوابشة حرقًا قبل نحو أربع سنوات جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

 12/5/219، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 للنكبة 71 إلى أوسع مشاركة إلحياء الذكرى الـقوى رام هللا تدعو  .19
 71 لبيرة إلى أوسع مشاركة إلحياء الذكرخ الادعت القوخ الوطنية واإلسالمية في رام هللا وا: رام هللا

 للنكبة التي تصادن يوم األربعاء المقبل، الموافي الخامس عشر من مايو/ أيار.
ودعت القوخ في بيان، صدر يوم األحد، إلى را الصفون والتوحد في مواجهة سياسات االحتالل، 

خلية بين أبناء الشعب الواحد، وخصوصا خالل رمضان، وشد الرحال للقدس، وتقوية المناعة الدا
 فالوحدة الوطنية هي طريي شعبنا للنصر والحرية.

كما دعت إلى أوسع حمالت المقاطعة للبضائع والمنتجات االحتاللية بكل أشكالها، واالمتناع عن 
 شراء المنتجات، وصنون األغذية، والمواد االستهالكية في كل وقت على مدار العام.

بي من العدوان االحتاللي األخير على قطاع غزة، والتي ساوت بين الضحية ودانت الموق  األورو 
 .أكثر تصميما على مواجهة صصفقة القرن  وشددت على ان شعبنا في هذه الذكرخ باتوالجالد، 

على ضرورة اتخا  موق  حاسم ببدء تطبيي قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنطمة  تشددو 
 التحرير

 12/5/219، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
 

 في الجوالن "مباتر  عمرةمست"نتنياهو يحدد مكان  .20
تل أبيب: أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس األحد، عن العثور على المكان 
المحدد إلقامة مستعمرة يهودية جديدة في أر  هضبة الجوالن السورية المحتلة، تحمل اسم الرئيس 

مب، وأن حجر األساس لهذه المستعمرة سيوضع قريبًا جدًا عندما تنتهي ار األمريكي دونالد ت
 اإلجراءات الهندسية.

مب، على قراره بخصوا اواعتبر نتنياهو هذه المستعمرة شيئًا من صرد الجميلص إلى الرئيس تر 
ل االعتران بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األمريكية إليها من تل أبيب. وقال، في مسته
جلسة حكومته، أمس، صنحن نحيي هذا األسبوع مرور عام على افتتاح السفارة األمريكية بدورشليم. 
وكما تعرفون، فإن مقر اإلقامة الرسمي الخاا بالسفير األمريكي ينتقل أيضًا إلى أورشليم هذه 

لتاريخي بهذا مب اااأليام، وبذلت يتم تطبيي قرار الكونغرس األمريكي. نثمن كثيرًا قرار الرئيس تر 
الشدن، كما نثمن كثيرًا قراره التاريخي باالعتران بالسيادة اإلسرائيلية على هضبة الجوالن. ولقد كنت 

مب هناذ، وأبشركم بدننا قد عثرنا على موقع في الجوالن اوعدت بدن نييم بلدة على اسم الرئيس تر 
القرار على الحكومة الجديدة  ستقام فيه هذه البلدة، وقد شرعنا في عملية البناء. سدطرح هذا

 للمصادقة عليه بعد تشكيلهاص.
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وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، إنه ينوي وضع حجر األساس لهذه المستعمرة في الجوالن، خالل 
عامًا. وقال رئيس المجلس اإلقليمي لمستعمرات  52الشهر المقبل، حيث سيبلغ عمر االحتالل فيها 

يتوقع أن تكون هذه المستعمرة ص ات طابع جماهيري مختل  تضم كل الجوالن، حاييم روكيح، إنه 
عائلة للسكنى  120أصنان الشعب اليهودي، علمانيين ومتدينين من كل الطوائ ، وسيتم استيعاب 

 فيها، خالل المرحلة األولىص.
لع وعلم أن المستعمرة الجديدة ستقام قرب مستعمرة صكيالع ألونص، المقامة على أنقا  قرية الق
السورية المهجرة، في شمال الجوالن المحتل، وبموجب مخط  سابي إلقامة مستعمرة صبروخيمص من 

 ، الذي لم يخرج إلى حيز التنفيذ.1992عام 
 13/5/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 نتنياهو يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة .21

أنه سيطلب من الرئيس اإلسرائيلي  تل أبيب: أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس،
رؤوفين ريفلين، مزيدًا من الوقت لتشكيل حكومة ائتالفية جديدة، معلاًل  لت باألعياد اليهودية وتفجر 

مقعدًا، في االنتخابات التشريةية التي  35 وفاز حزب صليكودص بزعامة نتنياهو با األوضاع مع غزة.
مقعدًا  120ؤساء األحزاب في البرلمان المؤل  من جرت في التاسع من الشهر الماضي. وأوصى ر 

بنتنياهو لتشكيل االئتالن الحكومي المقبل. وكل  الرئيس اإلسرائيلي في أبريل )نيسانغ الماضي 
يومًا، مع إمكانية التمديد  28نتنياهو رسميًا، بالمهمة التي يجب أن ينجزها وفقًا للقانون في غضون 

وصرح نتنياهو في افتتاح الجلسة األسبوعية للحكومة، أمس، بدنه  التلقائي ألسبوعين عند الطلب.
صكما في الحاالت السابقة لتشكيل الحكومة، أعتزم طلب التمديد من الرئيسص. وعزا إمكانية طلبه 
التمديد إلى موسم العطل المزدحم في عيد الفصح ويوم االستقالل، فضاًل عن تفجر األوضاع مع 

 التمديد ليس مقبواًل فحسب؛ بل هو مطلوب بسبب مشكالت الجدولةص.قطاع غزة. وقال إن صهذا 
  13/5/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 ليبرمان يخشى من تشكيل الحكومة الجديدة بدونه .22

دور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، ج كرت قناة ريشت كان العبرية، أن أفي :ترجمة خاصة -رام هللا 
وبحسب القناة، فإن هناذ  يدة من قبل بنيامين نتنياهو بدون مشاركته.يخشى من تشكيل الحكومة الجد

أبيل الذي يتزعمه بيني غانتس،  -خشية من أن يتجه نتنياهو إلقناع بعل أعضاء حزب أزرق 
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ووفقا للقناة، فإن ليبرمان يخشى أن يصبح  للمشاركة في الحكومة بدسمائهم الشخصية وليست الحزبية.
 نتنياهو لهذا الخيار، خاصًة في ظل الشروط التي يضعها األول للدخول فيها. خارج الحكومة وأن يلجد

 11/5/2019القدس، القدس، 
 

 شمال غزة تبني جدارا   "إسرائيل"بعد عملية كورنيت..  .23
شرعت إسرائيل في إقامة جدار خرساني في المنطقة المكشوفة على السياج : رائد موسى -غزة 

اح المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عملية نوعية باستخدام صاروة األمني شمال قطاع غزة، بعد نج
 صكورنيتص موجه استهدن سيارة عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر خالل جولة التصعيد األخيرة.
وبحسب وسائل إعالم عبرية فإن الجدار الخرساني مدمو بتقنيات  كية، وتبلغ كلفته حوالي مئة 

وسيتم بناؤه على طول مسارات السكة الحديد، بهدن حماية مليون دوالرغ  27.8مليون شيكل )
من أي استهدان لفصائل المقاومة  -الذي يسير في المنطقة المكشوفة من جهة قطاع غزة-القطار 

 في أي جولة تصعيد مقبلة.
 12/5/2019الجزيرة.نت، 

 
 آيزنكوت يحذر واشنطن من انفجار الضفة بسبب "صفقة القرن" .24

العبرية، مساء يوم األحد، أن رئيس أركان  13كشفت قناة  :القدسص دوت كومترجمة ص -رام هللا 
الجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوت الذي انتهت واليته مؤخرا، حذر البيت األبيل من تفجر األوضاع 

وبحسب القناة  في الضفة الغربية قبيل أو بعد نشر خطة ترامب للتسوية المسماة صصفقة القرنص.
سرائيلية، فإن تحذيرات آيزنكوت جاءت خالل جلسة مغلقة عقدت األسبوع الماضي في التلفزيونية اإل

البيت األبيل بمشاركة شخصيات إسرائيلية وأمريكية، حيث أوصى آيزنكوت اإلدارة األمريكية بدخذ 
  لت في عين االعتبار، و لت على ضوء نيتها نشر صصفقة القرنص خالل األسابيع المقبلة.

آيزنكوت حضر االجتماع الذي استمر ثالث ساعات، يوم الثالثاء الماضي بحضور  وأشارت إلى أن
اإلسرائيلية، الذين  -شخصيات من الخبراء والمختصين بالقضية الفلسطينية 10جيسون غرينبالت و

شارذ معطمهم في عملية السالم خالل حكم الرؤساء األمريكيين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش 
وقالت، إن تصريحات ايزنكوت في االجتماع وصفت بالمهمة للغاية، حيث حذر  ا.وباراذ أوبام

غرينبالت بشدن الوضع في الضفة الغربية الذي وصفه بدنه حساس ومتفجر، عازيا  لت إلى انخفا  
التمويل األمريكي لقوات األمن الفلسطينية وقرار السلطة بعدم استالم أموال الضرائب التي تجمعها 

وقال ايزنكوت، إن الضفة الغربية عشرضة لالشتعال قبل نشر خطة السالم أو خاللها  اقصًة.إسرائيل ن
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وبعدها، وأنه يجب أن يتم أخذ  لت في عين االعتبار، مشددا على ضرورة اتخا  خطوات إلعادة 
وأوصى  االستقرار على األر  لما فيه مصلحة كافة األطران، حتى ولو لم يتم نشر خطة السالم.

وت، غرينبالت بإعادة التمويل لقوات األمن الفلسطينية واتخا  خطوات لتحسين الوضع االقتصادي ايزنك
والعمل على تطوير البنية التحتية والتعليم، مشيرا إلى أنه دون  لت من الممكن أن تتفجر األوضاع، وقد 

 االمر. سنوات إلعادة الشيطان في حال خرجه من القمقم، كما وص  5يحتاج االمر بعد  لت 
ورد غرينبالت على ايزنكوت بالقول، إن حكومة ترامب تدرذ المخاطر، لكنها تعتزم نشر خطة 

 التسوية في األسابيع المقبلة، بعد شهر رمضان واألعياد.
 12/5/2019القدس، القدس، 

 
 ا  قد تتعرض لهجوم من جماعات مدعومة إيراني "إسرائيل"شتاينتس:  .25

زير الطاقة اإلسرائيلي والكابنيت يوفال شتاينتس، يوم األحد، إن قال و  :ترجمة خاصة -رام هللا 
إسرائيل قد تتعر  لهجوم من جماعات مسلحة وصفها با صاإلرهابيةص مدعومة من إيران في ظل 

وأشار شتاينتس في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إلى  التوتر بين طهران وواشنطن.
 ب أخذ كل األمور بالحسبان وعدم تجاهل أي شيء.أن التوتر يزداد حرارة، ويج

وأضان صال استبعد أي هجوم إيراني ينفذ من قبل حزب هللا والجهاد اإلسالمي.. العقوبات األمريكية 
 تخترق االقتصاد اإليراني، ومن المتوقع حدوث موجة أخرخ من المواجهةص.

 12/5/2019القدس، القدس، 
 

 تعمراتضمن فرض السيادة على كل المستت "صفقة القرن "تقرير إسرائيلي:  .26
أفاد تقرير إسرائيلي، يوم األحد، أن خطة السالم األمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، والتي يطلي 
عليها صصفقة القرنص، تتضمن إحالل السيادة اإلسرائيلية على جميع المستعمرات المقامة على أراضي 

 الضفة الغربية المحتلة.
، فإن خطة الرئيس األمريكي، دونالد األحد ته شركة صاألخبارص اإلسرائيلية، مساء يوموبحسب تقرير نشر 

ترامب، تتضمن االعتران األمريكي بدن المستعمرات ستبقى بيد إسرائيل، بينما تبقى البلدات العربية 
ات، وجاء أيضا أن واشنطن لن تعار  الخطوات اإلسرائيلية بشدن هذه المستعمر  بديدي الفلسطينيين.

بموجب االتفاق، وبضمن  لت إحالل القانون المدني اإلسرائيلي على المستعمرات، مثلما فعلت في 
وبحسب صاألخبارص فإن الحديث عن المستعمرات يشمل جميع المستعمرات  الجوالن السوري المحتل.



 
 
 
 

 

 18 ص             4938 العدد:             5/13/2019 اإلثنين التاريخ:  

                                    

تنياهو، عشية المقامة على أراضي الضفة، وهو ما يفسر تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين ن
 االنتخابات، بشدن فكرة إحالل السيادة اإلسرائيلية على مناطي في الضفة الغربية المحتلة.

 12/5/2019، 48عرب 
  

 محكمة االحتالل تصادق على صفقة لتبرئة قاتل عائلة دوابشة  .27
ين نيابة صادقت محكمة االحتالل المركزية في مدينة اللد، يوم األحد، على صفقة ادعاء ب :وفا -اللد

االحتالل العامة، وفتى قاصر يهودي مشتبه به بالمشاركة في العملية اإلرهابية، التي أسفرت عن 
 استشهاد ثالثة مواطنين من عائلة دوابشة حرقا، في قرية دوما جنوب شرق مدينة نابلس.

دن له وتقضي صفقة االدعاء بدن يعترن الفتى بالتآمر على ارتكاب جريمة، لكن تم شطب اتهامه ب
عالقة مباشرة بالتخطي  للعملية اإلرهابية وإحراق منزل عائلة دوابشة، و لت بادعاء أنه لم يصل إلى 

 منزل العائلة وأنه صتوجد صعوبة في إثبات النيةص.
واتفي محامو الفتى والنيابة على أن يقضي الفتى خمس سنوات في السجن، رغم وحشية الجريمة، 

عائلة دوابشة واستشهاد الوالد سعد وزوجته ريهام وطفلهما علي، وإصابة التي تم خاللها إحراق منزل 
 طفلهما ا خر أحمد بجروح خطيرة.

 12/5/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 سجانين هاجموا أسرى فلسطينيين دون مبرر ثالثة"هآرتس": التحقيق مع  .28
سجانين من  3تم استجواب  كر موقع صحيفة هآرتس العبرية، مساء السبت، أنه  :ترجمة خاصة

مصلحة السجون اإلسرائيلية بسبب مهاجمتهم أسرخ فلسطينيين من دون أي مبرر، كحدثت انتقامي ت 
بعد إصابة أحد السجانين على يد أسير فلسطيني في سجن كتسيعوت في الرابع والعشرين من آ ار 

هروات من دون أي مبرر وبحسب الموقع، فإن السجانين اعتدوا على األسرخ ضربًا بال الماضي.
عملي، خاصًة أن عملية الطعن كان وقع عليها عدة ساعات، وأن األسرخ الذين تعرضوا للضرب 

 كانوا مقيدين وتم إلقاؤهم على األر  خارج الزنازين.
 11/5/2019القدس، القدس، 
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 نتنياهو ماندلبليت في طريقه لتأجيل موعد جلسة االستماع ضد   .29
قارير إعالمية عبرية متطابقة، مساء السبت، أن أفيحاي ماندلبليت، المستشار  كرت ت :ترجمة خاصة

القانوني للحكومة اإلسرائيلية، سيتخذ قرارًا بتدجيل موعد جلسة االستماع ضد بنيامين نتنياهو في 
 ملفات الفساد من شهر تموز المقبل إلى شهر أيلول المقبل.

فإن ماندلبليت سيرفل طلب فريي الدفاع عن نتنياهو  العبرية، 13وبحسب موقع صحيفة هآرتس وقناة 
 بتدجيل إال بعد جمع مواد التحقيي، لكنه سيوافي بشكل عام على تدجيلها لشهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكانت المواد في القضايا المتهم فيها متاحة للمحامين لمدة شهر تقريبًا، لكن الفريي امتنع عن 
بعد، حيث درسوا فكرة وق  جمعها وعدم الدفاع عن نتنياهو بسبب عدم جمعها ألن رسومهم لم تشدفع 

وبحسب المصادر  اتها، فإن ماندلبليت يعتزم أن يوضح لفريي الدفاع أن مسدلة الدفاع  دفع الرسوم.
 ال تتعلي بتاري  الجلسة، وأنه مصمم على عقدها في أقرب وقت ممكن.

 11/5/2019القدس، القدس، 
 

 في تل أبيب "يوروفيجن"ي وجوي لحراسة طوق أمني بري وبحر  .30
تل أبيب: بدأ أسبوع مسابقة األغاني األوروبية السنوي صيوروفيجنص، في تل أبيب أمس، وس  حراسة 
عسكرية وشرطية مشددة، في البر والبحر والجو، بلغت حد نصب بطاريات من منطومة الصواري  

 وجه نحو المهرجان.المضادة للصواري  صاليبة الحديديةص، خوفًا من قص  ي
وقال أحد منطمي المهرجان؛ بين السخرية والجد: صلقد حولنا تل أبيب إلى ثكنة عسكرية، محاصرة 

 من الجو والبحر والبر. ولكن ال بدس، فالفرق األجنبية تشعر ا ن باألمانص.
ل أبيب، وافتتحت المسابقة أعمالها بحفل استيبال كبير للوفود في قاعة المسرح الوطني في قلب ت

أمس، وأغلقت الشرطة جميع الشوارع المؤدية إليه حتى اختتام االحتفال. ومنعت أي تجمعات خارج 
 المهرجان. ونصبت حواجز عدة على الشوارع الداخلية وحواجز على الشوارع المؤدية للمدينة.

مع هدير الطائرات  وتحركت سفن حربية عدة قبالة الشاطئ في البحر األبيل المتوس . وسش
العسكرية في محي  المهرجان بوضوح. وقال الجيش اإلسرائيلي إنه نصب بطاريات صواري  من 

 صاليبة الحديديةص التي تستهدن التصدي للصواري .
وستستمر هذه الحالة حتى انتهاء صيوروفيجنص السبت المقبل، علمًا بدن الحفلين األساسيين للمسابقة 

فرقة.  41أغنية سيقامان غدًا والسبت. وستشارذ فيها  اللذين ستجرخ فيهما التصفيات على أفضل
وأعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن أمله في أن تفوز إسرائيل مرة أخرخ بهذه المسابقة حتى 

 تستضي  المهرجان مجددًا العام المقبل.
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قفًا سياسيًا وكان فريي آيسلندا إلى المسابقة أثار غضب اإلسرائيليين، أول من أمس، عندما أبدخ مو 
ضد االحتالل اإلسرائيلي ألراضي الشعب الفلسطيني. وجاء  لت عندما طشلب من كل فريي غنائي 
أن يكتب بخ  اليد شيئًا يعبر عن هويته الوطنية. فكتب قائدا فرقة آيسلندا أنهما صضد الرأسمالية 

تل وتقمع الشعب العالمية التي تساندها إسرائيل وضد السياسة اإلسرائيلية التي تجعلها تح
الفلسطينيص. وعند استفسار الصحافيين، أجابا بدن صالفن وسيلة تعبير، والوقون ضد االحتالل أقل ما 

 يمكن فعله إزاءهص، وأكدا تدييدهما نشاطات عدة تقوم بها حملة مقاطعة إسرائيل.
  13/5/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 نفسية بفعل صواريخ المقاومة "يديعوت": آالف اإلسرائيليين يعانون اضطرابات .31

وم األحد، أن آالن اإلسرائيليين، يعانون ي كرت صحيفة صيديعوت أحرونوتص العبرية، : الناصرة
؛ بفعل صواري  المقاومة 2014اضطرابات نفسية، وخاصة عقب العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

ساعدة المصابين بصدمة وأوضحت الصحيفة العبرية في تقرير صادر عن مركز م الفلسطينية.
نفسية في )إسرائيلغ، أنه خالل أيام العدوان اإلسرائيلي على غزة، األسبوع الماضي، وصل إلى 

 المركز أل  شخ  على األقل من جراء إصابتهم بالهلع.
إسرائيلي يعانون أعرا   4,000أكثر من  2018ولفت التقرير إلى أن المركز استقبل خالل عام 

قياسًا بالعام الذي سبقه، وتبين  %25الصدمة النفسية، مسجاًل بذلت ارتفاعًا بنسبة اضطرابات ما بعد 
 أن ربع المصابين من سكان المستعمرات المحا ية لقطاع غزة.

، تم تسجيل ارتفاع تدريجي في عدد سكان صخ  2014وأضان أنه منذ العدوان الواسع على غزة عام 
أو ألوالدهم، مشيرًا إلى أنه في أعقاب موجات التوتر المواجهةص الذي طلبوا مساعدة ودعم لهم 

في عدد توجهات سكان المستعمرات  تقريباً  %40وجوالت القتال العام الماضي، طرأ ارتفاع بنسبة 
 .2018حالة في  1,300إلى  2017حالة في  780المحا ية لغزة قياسًا بالعام الذي سبقه، من 
سرائيلية المتكررة، التي تقابل بإطالق البالونات الحارقة وتواصل وبين المركز أن الجوالت العدوانية اإل

فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار صأدت إلى ارتفاع دراماتيكي في عدد اإلسرائيليين الذين يتوجهون 
من المتوجهين إليه هم جنود مسرحون في سن تتراوح  %45وأظهرت معطيات المركز أن  إلى المركزص.
 هم مستوطنون. %45منهم مصابين بصدمة حرب مزمنة، و %10عامًا، و 34 إلى 21ما بين 

من سكان  %12من المتوجهين للمركز هم من سكان جنوب فلسطين المحتلة، و %65كما تبين أن 
من  %5من سكان القدس المحتلة ومنطقتها، و %8من سكان وسطها، و %10شمالها، و

من المتوجهين إلى المركز  %27فت المعطيات أن وأضا المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة.
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في  %24للحصول على مساعدة، فعلوا  لت في أعقاب حرب أو عملية عسكرية شنتها )إسرائيلغ، و
 في أعقاب عمليات فلسطينية. %9في أعقاب تصعيد أمني، و %13أعقاب خدمتهم العسكرية، و

  جندي مسرح ومصاب بصدمة حرب أل 300وقال المركز إنه قدم مساعدة نفسية إلى أكثر من 
من المتوجهين  %25وأظهرت دراسة أجراها المركز مؤخرًا أنه تم تشخي   .1998ومدنيين، منذ عام 

 %9يعانون من أعرا  هلع و %15إليه بدنهم يعانون من اضطرابات ما بعد صدمة نفسية، و
إسرائيلغ، الذين شهدوا من مجمل السكان في ) %20وتوقعت الدراسة أن  يعانون من كآبة مزمنة.

 حربا أو عمليات سيعانون من أعرا  اضطرابات ما بعد الصدمة خالل حياتهم.
 13/5/2019، فلسطين أون الين

 
 المقاومة! صواريختعترف بخسائرها من  أبيبتل  األولى..للمرة  .32

من صواري   ، اعترفت إسرائيل بخسائرها المادية في المدن اإلسرائيليةاألولىللمرة : القدس المحتل
 مع القطاع. األخيرةقطاع غزة خالل جولة التصعيد 

ونشر صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب صاإلسرائيليةص معطيات الخسائر التي لحقت بمدن 
االحتالل خالل التصعيد األخير من صواري  المقاومة الفلسطينية، وقام بتقدير الخسائر مهندسين 

 التي لحقت بها.عملوا في المدن  وإحصائيين
واعترفت صإسرائيلص عبر تقرير لسلطة الضرائب اليوم األحد، بالخسائر واألضرار، التي طالت المدن 

 والمناطي اإلسرائيلية نتيجة استهدافها بصواري  الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
شهدت أسدود  وأفاد تقرير سلطة الضرائب بدن مدينتي أسدود وعسقالن، كانتا األكثر تضررًا، إ 

حالة ضرر  182حالة تل  للمركبات، أما عسقالن فسجلت  90مبنى بشكل مباشر، و 166تضرر 
 حالة ضرر في المركبات. 50مباشر في المباني و

وأضان التقرير أن المناطي األخرخ التي استهدفتها صواري  المقاومة سواء في صكريات غاتص 
حالة إصابة مباشرة بالمباني  130زةص، شهدت حدوث وصسديروتص والمستعمرات األخرخ في صغالن غ
 وعشرات األضرار التي أصابت المركبات.

طلبًا للتعويل عن  754ووفقا لصندوق التعويضات صاإلسرائيليص، فقد تم خالل األيام الماضية رفع 
 %95األضرار المباشرة التي أعقبت سقوط الصواري ، معطمها من أسدود وعسقالن، كما تم فح  

 األضرار األسبوع الماضي. من
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عائالت تضررت منازلها بسبب الصواري ، إلى الفنادق التي  10ولفت التقرير، إلى أنه تم إجالء 
 تمولها المؤسسة، وبعضهم عاد الحقًا إلى منزله، وآخرون انتقلوا إلى سكن بديل.

 12/5/2019، وكالة سما اإلخبارية
 

 عكاقطعة سالح من مدرسة عسكرية في  46سرقة  .33
من داخل مدرسة عسكرية  M16قطعة سالح من طراز  46سرق مجهولون، يوم األحد، : رام هللا

وبحسب موقع صحيفة صمعاري ص العبرية، فإنه بدأ  لضباط سالح البحرية اإلسرائيلية في مدينة عكا.
تحييقا بالحادثة في قضية السرقة، مشيرًا إلى أن تلت األسلحة كانت مجهزة لتدريبات خاصة 

 والحتفاالت يجرخ التجهيز لها.
 12/5/2019القدس، القدس، 

 
 قيادة جيش االحتالل أمرت بجرائم سطو وإعدام ضد  فلسطينيين وعرب مطلع الخمسينيات .34

الص اإلسرائيلي، يوم السبت، النقاب عن أن هيئة أركان الجيش اكش  موقع صو : صالح النعامي
نفيذ جرائم سطو وقتل وإعدام ضد مواطنين تعليمات واضحة بت 1954اإلسرائيلي أصدرت عام 

فلسطينيين ومصريين وأردنيين في إطار استراتيجية االنتقام من الفلسطينيين ومواطني الدول العربية 
 التي كانت في حال صراع مع إسرائيل.

وفي تقرير موسع أعده المعلي العسكري أمير أورن، استنادًا إلى ما كشفه األرشي  الوطني 
، أشار الموقع إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش في  لت الوقت موشيه ديان وقع على اإلسرائيلي

وحسب التقرير، فقد أمرت هيئة أركان  صعربيًاص ردًا على مقتل يهودي. 12تعليمات تقضي بقتل 
 الجيش بتنفيذ جرائم سطو وسلب في قرخ وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية.

ية في الجيش في تلت الفترة عمير عميت، الذي أصبح فيما بعد رئيسًا و كر أن قائد المنطقة الجنوب
لجهاز الموساد، أمر جنوده بسلب قطعان من األغنام من قرخ وبلدات في منطقة الخليل بحجة الرد 

 على سرقة خرون من إحدخ المستعمرات.
وأوضح التقرير أن ديان كان يعتمد على عميت، في تنفيذ جرائم االنتقام الجماعية ضد الفلسطينيين 
واألهالي في القرخ والبلدات األردنية والمصرية التي تقع على الحدود، مشيرًا إلى أن عميت، اعترن 

ي أمرت بشن ولفت إلى أن قيادة الجيش اإلسرائيل في كتابه صرأس برأسص بتنفيذ هذه العمليات.
هجمات الستهدان قرخ وبلدات داخل األردن ومصر بحجة أن مقاومين فلسطينيين تسللوا منها لتنفيذ 

 عمليات، حيث إن معطم الذين قتلوا في هذه الهجمات لم يكونوا على صلة بهذه الجرائم.
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ب دون ويتضح من التقرير أن ديان كرئيس هيئة أركان، كان يدمر بتنفيذ الهجمات وجرائم السل
 إطالع رئيس الوزراء في  لت الوقت موشيه شاريت عليها.

و كر أن عددًا من ضباط وجنود لواء المطليين قاموا من تلقاء أنفسهم بتجاوز الحدود مع األردن وقتل 
كما أشار إلى إن قائد  عدد من المواطنين األردنيين ردًا على مقتل شييقة زميلهم مئير هارتسيون.

ي جيش االحتالل أمر القناصة بإطالق النار بهدن قتل مواطن أردني ردًا على المنطقة الوسطى ف
 عملية إطالق نار على مستوطن يقطن في مستعمرة صياد حناص، على الرغم من أنه لم يتعر  أل خ.

، والذي أصبح فيما بعد الرئيس الثالث ألركان 22ويشير التقرير إلى أن مردخاي مكالن قائد كتيبة 
بتفجير شاحنة ممتلئة بالديناميت في شارع  1948رائيلي، أمر في األشهر األولى من عام الجيش اإلس

 صالعراقص في حيفا، مما أدخ إلى مقتل وجرح المئات من صالعربص.
 وأشار التحقيي إلى أن تعليمات صدرت للجنود اإلسرائيليين بتصفية جنود مصريين وقعوا في األسر.

 11/5/2019، العربي الجديد، لندن
 

 تقرير رسمي: انتهاكات وظروف غير إنسانية في السجون اإلسرائيلية .35
كش  تقرير أعدته وحدة خاصة في وزارة القضاء اإلسرائيلية عن وجود : أسامة الغساني -القدس 

انتهاكات عديدة تمارس في السجون اإلسرائيلية ضد السجناء الجنائيين واألسرخ السياسيين 
 صحيفة هآرتس العبرية، األحد. الفلسطينيين، حسبما أفادت

وبين التقرير الذي أعده مكتب المحامي العام في وزارة القضاء اإلسرائيلية عن وجود انتهاكات 
للقانون اإلسرائيلي  اته بحي السجناء واألسرخ )الجنائيين اإلسرائيليين واألسرخ الفلسطينيينغ 

تكبيل األسرخ وأيديهم فوق رؤوسهم كإجراء كاإلهانات اليومية والنوم على األر  بسبب االزدحام، و 
عقابي، والتفتيش العاري دون سبب، وعدم توفر ظرون تالئم الحياة اإلنسانية في السجون، واعتبار 

 األوضاع في السجون تمس بالحقوق األساسية وباحترام السجناء واألسرخ بشكل يومي.
وقال التقرير  إفادات بعل السجناء. وركز التقرير على التفتيش العاري الذي يجري دون سبب حسب

 إن سجن صايالونص وس  إسرائيل شهد خمسين حالة تفتيش بعد تعرية السجناء في يوم واحد.
وفي إشارة إلى األسرخ الفلسطينيين، كش  التقرير عن وجود اكتطاظ شديد في سجن صعوفرص في 

 جن صمجدوص شماال.مدينة بيتونيا المالصقة لمدينة رام هللا وس  الضفة الغربية وس
 وحسب التقرير ينام الكثير من األسرخ الفلسطينيين على األر .
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وأعده مكتب المحامي العام عبر زيارات مفاجئة للسجون البالغ  2018و 2017وشمل التقرير عامي 
ووفي إحصائيات رسمية صدرت عن  سجنا وتشرن عليها مصلحة السجون اإلسرائيلية. 19عددها 

 معتقل. 5,700رخص )تابعة لمنطمة التحريرغ، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين صهيئة شؤون األس
 12/5/2019، لألنباء األناضولوكالة 

 
 في التصعيد المقبل والقلق يسود األوساط األمنية اإلسرائيلية : غزة ستطلق ألف صاروخ يوميا  "الوا"موقع  .36

األمنية اإلسرائيلية، من تنامي قدرات الفصائل  قالت وسائل إعالم عبرية إن هناذ قلقا داخل األوساط
كما توقع الجيش  الفلسطينية في قطاع غزة، التي باتت توازي بقدراتها وقوتها صحزب هللا اللبنانيص.

 اإلسرائيلي أن تطلي الفصائل الفلسطينية خالل التصعيد القادم، أل  صاروة في اليوم.
التوتر في الجنوب يتزايد، و لت مع اقتراب موعد مسابقة  و كر موقع صواالص العبري، اليوم األحد، أن

 األغنية األوروبية صيوروفيجينص.
وتستعد قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي، للتعامل مع هذه التحديات والتهديدات الجديدة، 

ة ومتفجرة التي قد يتخللها إطالق صواري  بشكل مكث ، وإطالق صواري  الكورنيت، وبالونات حارق
 بنفس الوقت، خاصة مع اقتراب إحياء  كرخ يوم صالنكبةص.

ووفقا للموقع العبري، فقد قرر الجيش اإلسرائيلي، بناء جدار حول المنطقة المحيطة بغالن غزة، 
 لمنع استهدان السيارات اإلسرائيلية، بصواري  الكورنيت الموجة من القطاع.

النهيار الهدوء في الجنوب، خصوصا في ظل تهديدات وزعم الموقع، أن هناذ احتماالت كبيرة 
 حركة الجهاد اإلسالمي بتجديد التصعيد، في حال عدم التزام إسرائيل بتطبيي التفاهمات.

 700وأضان الموقع العبري، أن الفصائل في قطاع غزة، أطلقت خالل جولة التصعيد األخير، 
 مختلفة ومكثفة جدا.صاروة خالل يومين، وأن وتيرة إطالق الصواري  كانت 

وأضان أن غرفة العمليات المشتركة للفصائل، حققت إنجازات كبيرة خالل جولة التصعيد األخيرة، 
كان أبرزها التنسيي المشترذ للعمل العسكري، والكش  عن مخططات هجومية منطمة، أديرت 

 بواسطة منطومة رقابة وتحكم محصنة من هجمات الجيش اإلسرائيلي.
 12/5/2019ن، ندرأي اليوم، ل
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 االحتالل يقتحم األقصى مرة أخرى ويخرج المعتكفين بالقوة .37
كرر االحتالل اإلسرائيلي اقتحامه الليلة، للمسجد األقصى، وأخرج المصلين : ووكاالت 48عرب 

 المعتكفين في المكان بالقوة.
لتراويح في المسجد جاء  لت بعد أن أدخ آالن الفلسطينيين، من القدس وخارجها، صالتي العشاء وا

 األقصى، قبل أن تقتحم قوات االحتالل المكان من جهة باب المغاربة.
يذكر أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات االحتالل في منطقة باب العامود، عقب انتهاء 
صالتي العشاء والتراويح، أطلي خاللها جنود االحتالل قنابل الصوت، قبل أن يعتقلوا الطفلين 

 عاماغ. 16عاماغ ومحمد الغزاوي ) 16مقدسيين عصام أبو ناب )ال
وكانت قوات االحتالل قد اقتحمت المسجد األقصى، الليلة الفائتة، وعملت على إخراج المعتكفين في 

 المسجد بالقوة، بعد مواجهات اندلعت مع عناصر قوات االحتالل.
حتالل تعتزم منع االعتكان داخل ونقلت وكالة صوفاص عن مصادر صحافية قولها إن سلطات اال
 المسجد األقصى، وقصره على العشر األواخر من شهر رمضان.

مستوطنا، صباح األحد، المسجد األقصى المبارذ  38وبعد إخالئه في ساعات الليل الفائت، اقتحم 
من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل 

 يلي.اإلسرائ
 13/5/2019، 48عرب 

 
 أبريل الماضَيين/ نيسانو مارس  /فلسطيني خالل شهَري آذار 900اعتقال أكثر من  .38

قالت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون المعتقلين، إن جيش االحتالل اإلسرائيلي اعتقل خالل : رام هللا
 امرأة. 23طفال، و 133فلسطينيين، بينهم  905شهَري مارس/ آ ار، وأبريل/ نيسان الماضَيين، 

جاء  لت في تقرير مشترذ لكل من: هيئة شؤون األسرخ والمحررين )تابعة لمنطمة التحريرغ، ونادي 
األسير الفلسطيني )غير حكوميغ، ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان )غير حكوميةغ، 

في   وقاصرًا في سجونها.طفالً  250و كر التقرير، أن صإسرائيلص، تواصل اعتقال نحو  اليوم األحد.
جون بلغ 45حين وصل عدد النساء المعتقالت إلى   5، علمًا أن عدد المعتقلين اإلجمالي في الس 

 معتقل، بحسب التقرير. 700آالن و
اإلداري )دون تهمةغ، التي صدرت خالل مارس وأبريل، وصلت إلى  االعتقالوبي ن أن عدد أوامر 

و كر التقرير، أن صإسرائيلص، صعدت من اعتداءاتها ضد  إداري. معتقل 500أمرا، من إجمالي  112
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المعتقلين خالل مارس، عقب اقتحام قواتها لسجن النقب الصحراوي، الذي شهد مواجهة شديدة بين 
 المعتقلين والقوات التي استخدمت الرصاا والقنابل.

زت اإلصابات على ، ترك120ووصل عدد المصابين بين صفون المعتقلين في عملية القمع إلى 
الرأس واألطران، وجزء كبير منهم أشصيب عدة إصابات، وكانت غالبيتها كسور في الرأس واألطران 

معتقال إلى  20واألسنان والحو ، وإصابات بليغة في العيون، حيث جرخ نقل ما ال يقل عن 
 المستشفيات.

مارس وأبريل، مطالبين كما خا  ستة معتقلين فلسطينيين إضرابات فردية عن الطعام، خالل 
بإنهاء اعتقاالتهم اإلدارية واإلفراج عنهم، أنهى أربعة منهم إضرابهم بعد اتفاقات مع إدارة السجون 
على اإلفراج عنهم بعد فترات مختلفة، فيما يواصل المعتقالن حسن عويوي وعودة الحروب، 

 إضرابهما عن الطعام حتى اللحطة في ظل تدهور أوضاعهما الصحية.
 12/5/2019، الة الرأي الفلسطينية لإلعالموك

 
 تقرير إسرائيلي: بعض المعتقالت ال تصلح إلقامة البشر وتعج بالبراغيث والصراصير والفئران .39

وديع عواودة: يلقي تقرير إسرائيلي رسمي الضوء على األوضاع المزرية التي يكابدها  - الناصرة
ين ممن يةيشون في شروط اعتقال سيئة وغير األسرخ الفلسطينيون إلى جانب السجناء الجنائي

، 2018و 2017االعتقال خالل عامي   عن شروطويكش  تقرير للمدعي اإلسرائيلي العام  إنسانية.
سجنا ومركز اعتقال في إسرائيل تم تسجيل  42ويطهر أنه خالل الزيارات التي قامت بها طواقمه لا
الفصل والعزل االنفرادي، واالزدحام الذي ال  انتهاكات لحقوق اإلنسان تتمثل بعدة مطاهر منها

 يطاق، واالستخدام غير المتناسب للقيد واألوضاع الصحية السيئةص.
وحسب التقرير الرسمي فإن السجناء الذين يعانون من إعاقات عقلية غالبا ما يتم احتجازهم في 

 م النفسية.ظرون قاسية في غرن منعزلة وتحت رقابة قاسية من شدنها أن تفاقم أوضاعه
ويشير التقرير إلى أن األسرخ الفلسطينيين يكابدون اكتطاظا كبيرا و لت رغم قرار سابي صادر عن 
المحكمة العليا بتقليل االكتطاظ والسماح لكل سجين وأسير أمني بمساحة مةيشية ال تقل عن ثالثة 

األسرخ إلى النوم على  أمتار مربعة، إال أن السجون األمنية ما زالت تعاني من أوضاع يضطر فيها
 األر  لعدم توفير أسر ة لهم.

 12/5/2019، لندن، القدس العربي
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 أسرة فلسطينية ويعتقل صحافيين وناشطا 15األغوار: االحتالل يطرد  .40
أسرة فلسطينية، من مساكنهم في خربة حمصة  15طرد جيش االحتالل اإلسرائيلي، يوم األحد، أفراد 

مالية، شرقي الضفة المحتلة، بدعوخ استخدام المنطقة كموقع لتدريبات صالفوقاص، في األغوار الش
 أيام أسبوعيا، وفي ما أوردت وكالة صاألناضولص لينباء. 3أسابيع، بواقع  3عسكرية، ستتم على مدار 

ونقلت صاألناضولص، عن رئيس هيئة شؤون الجدار الفلسطينية، وليد عسان، قوله إن إخالء العائالت 
ية اإلزعاج المستمرة للسكان تمهيًدا إلجبارهم على اإلخالء بالكامل، وترذ المنطقة، جزء من عمل

مششيرا إلى محاوالت إسرائيل المستمرة لخلي بيئة التهجير القسري للسكان من أجل السيطرة على هذه 
مواطًنا ليس لهم بديل عن مساكنهم وباتوا في العراء بوضع  98المناطي. وأضان عسان: صنحو 

ثي وصعبص، مبينا أن الهيئة صحاولت من خالل محامين تابعين لها منع عملية اإلخالء، غير أن كار 
 سلطات االحتالل تستخدم أوامر عسكرية لتنفيذ  لتص. 

وفي سياق مت صل، احتجزت قوات االحتالل، األحد، سبعة صحفيين وناشطا حقوقيا، في األغوار 
 عمليات ترحيل المواطنين من قرية حمصة الفوقا. الشمالية، تواجدوا في تلت المنطقة لتغطية

ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية صوفاص عن شهود عيان، قولهم إن قوات االحتالل احتجزت الزمالء: 
حازم ناصر، وشادي جرارعة، ورنين صوافطة، وشذا حماد، وهشام أبو شقرة، وخالد بدير، ومحمود 

قبل أن تنقلهم إلى معسكر ام زوقا شرق تياسير، شمال  فوزي، ومعهم فارس فقها من مؤسسة الحي،
 شرق طوباس.

 12/5/2019، 48عرب 
 

 صيادين قبالة بحر غزة 3بحرية االحتالل تعتقل  .41
اعتقلت زوارق بحرية االحتالل اإلسرائيلي ظهر يوم السبت، ثالثة صيادين قبالة بحر  :وفا -غزة

سل صوفاص نقال عن أحد الصيادين، بدن بحرية وأفاد مرا منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.
أميال في بحر مدينة غزة، واعتقلت  6االحتالل أطلقت النار صوب مراكب الصيادين وهي على بعد 

ثالثة صيادين من عائلة واحدة وهم: عمران ومنصور وعاط  بكر، ونقلتهم إلى جهة مجهولة، 
 وصادرت مركبهم.

 12/5/2019، الحياة الجديدة، رام هللا
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 شكوى لألمم المتحدة حول وفاة فلسطيني في تركيا .42
تلقى مقررا األمم المتحدة المعنيان باإلعدام خارج إطار القانون والتعذيب في السجون،  رام هللا:

 شكوخ حقوقية حول وفاة الفلسطيني زكي مبارذ داخل سجن تركي، بعد أيام من اعتقاله.
وق اإلنسانص إنها طالبت في بالغها بالتحقيي في صشبهات وقالت صمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحق

تعر  زكي مبارذ للتعذيب والتصفية الجسدية من قبل السلطات التركيةص، مشيرة إلى حصولها على 
صشواهد وأدلة متعددةص من محامي مبارذ ومن أسرته، قدمتها في البالغ إلى المقرر الخاا المعني 

 مقرر الخاا المعني بمسدلة التعذيب.باإلعدام خارج نطاق القانون وال
أبريل )نيسانغ الماضي، مع زميله سامر سميح شةبان في  3وأشارت إلى أن زكي مبارذ اختفى في 

تركيا صوبعد  لت بثالثة أسابيع اضطرت الشرطة التركية إلى أن تعلن أنها ألقت اليبل على زكي 
سجن )سيليفريغ سيئ السمعة قرب مبارذ وسامر سميح، وأودعتهما في زنازين انفرادية في 

إسطنبول، ووجهت لهما االتهام بالتخابر لصالح دولة اإلمارات العربية المتحدة من دون تقديم أي 
 جلسةدليل على  لت، وهو ما أكد عليه محامي زكي مبارذ، الذي أكد أيضًا أنه سيخلى سبيله في 

تم حجب المتهمين تمامًا ولم يتم تمكين وأضافت أنه صمنذ هذا التاري   أبريلص. 30االعترا  يوم 
أسرتهما أو محاميهما أو حتى سفارة بلدهما من التواصل معهما، لتقوم السلطات التركية بعد أقل من 

 أسبوع واحد )وقبل جلسة االعترا  بيومينغ باإلعالن عن أن زكي مبارذ انتحر بشني نفسهص.
 12/5/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 صيادين قبالة شاطئ غزة 4البحرية المصرية تحتجز نقابي فلسطيني:  .43

صيادين فلسطينيين،  4احتجزت البحرية المصرية، األحد، : هداية الصعيدي ،هاني الشاعر -غزة 
 جنوبي قطاع غزة. شاطئفي عر  البحر، قبالة 

ة غير وقال زكريا بكر، منسي لجان الصيادين بمؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي بغزة )منطمة نقابي
صيادين فلسطينيين في عر  البحر قبالة  4حكوميةغ، إن صقوات من البحرية المصرية احتجزت 

وأضان بكر، ليناضول، أن صزوارق تتبع لقوات البحرية المصرية احتجزت  شواطئ جنوبي القطاعص.
 صيادين كانوا على متن قاربهمص. 4

و كر أن صالصيادين الذين احتجزتهم  وأشار أن البحرية المصرية صادرت المركب وشباذ الصيد.
عام،  30عاما، وأحمد البردويل  42عاما، وإبراهيم البردويل  22البحرية المصرية هم: محمد صيام 

 عاماص. 22وإبراهيم محمد البردويل 
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 وأوضح أن أسباب احتجاز السلطات المصرية للصيادين الفلسطينيين غير معروفة حتى ا ن.
 مصرية ردا فوريا حول ما  كره المسؤول الفلسطيني.ولم تصدر السلطات ال

 12/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 داعية مصري تحتفي بتصريحات  "إسرائيل" .44
واصلت صفحة صإسرائيلص بالعربية االحتفاء بتصريحات تخرج بين الحين وا خر من إعالميين 

 حريم سب صإسرائيلص.مصريين، كان آخرها االحتفاء بفتوخ للشي  خالد الجندي حول ت
وتحت عنوان صهل تعلم أن شتم إسرائيل محرم ص احتفت الصفحة التابعة للخارجية اإلسرائيلية 

 DMCبتصريحات الداعية واإلعالمي المصري، موضحة أنه قال  لت عبر قناة دي أم سي 
 المصرية في حوار مع اثنين من علماء األزهر.
ندي عن بني إسرائيل في القرآن الكريم، محذرا من سب وخالل برنامو صلعلهم يفقهونص تحدث الج
 كلمة إسرائيل ألنها اسم نبي هللا يعقوب.

حديث الجندي أثني عليه زميله في تقديم البرنامو الشي  رمضان عبد المعز، ليعود األول ويؤكد أنه 
نة في اإلسالم ال يجوز سب إسرائيل فالمسلمون ال يسبون أحدا بشكل عام، وأن كلمة إسرائيل لها مكا

واستدرذ بقوله ص لت بغل النطر عن دولة إسرائيل التي لنا معها  ألنها اسم نبي من أنبياء هللا.
 موق  عدائي طالما محتلين المسجد األقصىص.

احتفاء الصفحة اإلسرائيلية بحديث الجندي أثار ردود فعل العديد من رواد ونشطاء مواقع التواصل، 
مال سلطان صداعية مصري موال للسلطة، وفي قناة فضائية تملكها حيث قال الكاتب الصحفي ج

المخابرات المصرية، يحرم إهانة إسرائيل، وحكومة العدو عبر حسابها الرسمي تفخر بكالمه، ورئيس 
مصر األسبي محمد مرسي يحاكم بتهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، يحدث في مصر 

 ا نص.
صريحات الجندي تدتي تمهيدا لما ٌيعرن إعالميا بصفقة القرن، والتي واعتبر بعل المغردين أن ت

تستهدن تصفية القضية الفلسطينية ومنح القدس إلسرائيل ومنع عودة الالجئين، بحسب ما سربته 
 تقارير إعالمية.

واعتبر آخرون أن الجندي يتالعب بالكلمات ألن كل من يتحدث عن إسرائيل يقصد دولة االحتالل 
نبي يعقوب، مذ كرين الجندي بوص  شي  السلطان الذي قال إنه يفتخر به، و لت في وليس ال

 مداخلة مع المذيع القريب من األجهزة األمنية عمرو أديب نهاية مارس/آ ار الماضي.
 12/5/2019، الجزيرة نت، الدوحة



 
 
 
 

 

 30 ص             4938 العدد:             5/13/2019 اإلثنين التاريخ:  

                                    

 بأي حال من األحوال "اتفاقية الغاز"الطراونة: لن نقبل بـ .45
النواب عاط  الطراونة، إن المجلس قال كلمته فيما يتعلي باتفاقية الغاز قال رئيس مجلس : عمان

مع االحتالل اإلسرائيلي. وأضان الطراونة خالل مقابلة صحفية مع برنامو بال قيود على قناة بي 
بي سي، ستبث اليوم، أن مجلس النواب وبعد مناقشات مطولة في جلسة موسعة حول االتفاقية، قرر 

بتوجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية عن مدخ دستورية هذه االتفاقية. وأكد الطراونة إلزام الحكومة 
أن المجلس قال كلمته بهذا الموضوع وأنه مهما كان الرد من المحكمة الدستورية فهذه االتفاقية 

 مرفوضة شعبيا وبرلمانيا ولن نقبل بها بدي حال من األحوال.
 12/5/2019، الغد، عم ان

 
 ام لإلخوان: التحرك األمريكي إزاء الجماعة تغطية على "صفقة القرن"األمين الع .46

قال األمين العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمود حسين إن التحرذ : صهيب قاللوة -إسطنبول 
األمريكي تجاه الجماعة صجاء للتغطية على بدء االستْعدادات لتنفيذ ما يسمى باصصفقة القرنص، والتي 

 الجديدةص. تعتبر صالنكبة 
جاء  لت في كلمة له على هامش اإلفطار السنوي الرابع للجماعة في صأتومان هوتيلص، بمدينة 

 شخصية من مصر والعالم.  500إسطنبول، األحد، بحضور أكثر من 
وأضان حسين، في الكلمة االفتتاحية، أن صاإلدارة األمريكية لم تقدم أي مسوغات قانونية أو سياسية 

على قوائم اإلرهابص. ولفت إلى أن صالبرلمان والحكومة في بريطانيا قاما بتبرئة ساحة  لوضع اإلخوان
اإلخوان من العن  واإِلرهاب قبل أعوام، والبرلمان البريطاني أكد أن اإلسالميين السياسيين جداَر 
طرن حماية في وجه التطرن العني ص. وشدد على أن صكل من اختار طريي العن  أو الَتكفير أو الت

 الفكري خرج من الجماعة أو أخرجتهص. 
من جانبه، أوضح ماهر أبو جواد، رئيس حركة حماس في الخارج، أن صصفقة القرن صفقة مشبوهة 
ال يق  أمامها اليوم إال المقاومة وجماعة اإلخوان المسلمينص. وشدد: صنحن مستهدفون بحرب 

 صريحة وحرب باردة وحرب اقتصادية وحرب إعالميةص.
 12/5/2019 ،لألنباء األناضولة وكال

 
 ألف دوالر لمستشفيات غزة 289 ماليزيا تتبرع بـ .47

مليون  1.2 أعلن نائب وزير الخارجية الماليزي مرزوقي يحيى، األحد، أن بالده تبرعت با: كوااللمبور
أل  دوالرغ للمستشفيات المتضررة من القص  اإلسرائيلي األخير على  289 نحورينغيت ماليزي )
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وقال يحيى، في تصريح صحفي، إن قطاع غزة تعر  لهجمات جوية إسرائيلية في  اع غزة.قط
وأضان: صسنواصل  الفترة األخيرة والعديد من المستشفيات أصيبت بدضرار في هذا اإلطار.

 اتصاالتنا مع السفارة الفلسطينية في ماليزيا بهذا الشدن، وسنواصل تقديم المساعدات إ ا لزم األمرص.
وشدد على  يحيى أن ماليزيا ستقدم معدات إلى المدارس في غزة إلى جانب مساعداتها الطبية.وأكد 

أن بالده ستواصل مساعداتها المادية والمعنوية لفلسطين، قائال: صالحكومة الماليزية تدين الهجمات 
 اإلسرائيلية التي سبقت رمضانص.

 12/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 ةوذخيرة وأدوية إسرائيلية الصنع في سوري العثور على أسلحة .48
قالت وكالة األنباء السورية، إن الجهات المختصة في البالد وخالل استكمالها تمشي  المناطي التي 
طهرها الجيش من اإلرهاب عثرت بري  القنيطرة على أسلحة و خائر وأدوية بعضها إسرائيلي 

ال عن مصدر في الجهات المختصة بدنه وأثناء وأفادت الوكالة الرسمية، يوم السبت، نق الصنع.
مواصلة عمليات تمشي  المناطي التي حررها الجيش من اإلرهاب بري  القنيطرة لرفع مخلفات 
المسلحين من العبوات الناسفة واأللغام تم العثور على آليات وكميات كبيرة من األسلحة المتوسطة 

 والخفيفة وأدوية بعضها إسرائيلي الصنع.
ت صساناص إلى أن األسلحة شملت بنادق حربية آلية وقوا ن صآر بي جيص وحشوات مضادة وأشار 

للدروع ورشاشات متوسطة وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة وأجهزة اتصال ومناظير ليلية، إضافة 
 .إلى تجهيزات طبية وأدوية إسرائيلية وعدد من ا ليات منها سيارتان من نوع صتويوتاص إسرائيليتان

 11/5/2019روسيا اليوم، 
 

 في الجودو "إسرائيل"إيران تقبل اللعب مع : يديعوت أحرونوت .49
تعهدت إيران، السبت، أمام االتحاد الدولي للجودو بااللتزام بالقواعد األولمبية والتنافس : معتز محمد

 .مع كل دولة بما فيها إسرائيل، في خطوة وصفتها األخيرة بالتاريخية، وفي إعالم عبري 
اإليرانية تعهدت أمام االتحاد  األوليمبيةوقالت صحيفة صيديعوت أحرونوتص اإلسرائيلية إن اللجنة 

وتابعت الصحيفة  الدولي للجودو باتباع القواعد األوليمبية والتنافس مع الرياضيين من جميع البلدان.
ن، وهو أمر لم يحدث ق  صهذا يعني أن اللجنة اإليرانية تعهدت بالتنافس مع الرياضيين اإلسرائيليي

 في هذه اللةبةص.
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وأضافت أن اللجنة األولمبية اإليرانية قالت في رسالة بعثت بها السبت إلى رئيس االتحاد الدولي 
 للجودو المجرخ ماريوس فايزر إنهم ملتزمون بالوفاء بالقواعد األولمبية والمنافسة مع أية دولة.

ة في بيان عن ترحيبه بالخطوة اإليرانية، بحسب المصدر من جهته، أعرب رئيس االتحاد الدولي للةب
  اته.

فيما علي رئيس اتحاد الجودو اإلسرائيلي صموشيه بونتيص على القرار اإليراني بقوله صإننا نشهد يوما 
وأضان بحسب الصحيفة صعقدت مؤخرا العديد من االجتماعات مع رئيس االتحاد الدولي  تاريخياص.

 لت )دفع إيران إللغاء مقاطعة العبيها لنطرائهم اإلسرائيليينغ ما عملنا عليه  للجودو )فايزرغ، وكان
ومضى صبونتيص قائال: صبات اإليرانيون ملتزمين بالمشاركة في كل  منذ وقت طويل، وأتى ثماره ا نص.

 المباريات والحفاظ على الروح الرياضية دون اصطناع المزيد من اإلصابات أو تزيي  األوزانص.
بع صنحن سعداء جدا بتلت الخطوة، وممتنون لفايزر، لمساعدتنا في الوصول إلى هذا اليوم، مثلما وتا

وختم رئيس اتحاد الجودو اإلسرائيلي بقوله صندمل أن يدفع  ساعدنا في العديد من الحاالت األخرخص.
 هذا القرار قطاعات )إيرانيةغ أخرخ إلى اتخا  قرارات مماثلةص.

 11/5/2019 ،نباءلأل  األناضولوكالة 
 

 ألف ذبيحة لغزة 25السعودية تخصص  .50
أل   25أعلن مشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة من الهدي واألضاحي اكتمال شحن : الريا 

شاحنة، تزامنا مع دخول  13 بيحة من لحوم الهدي واألضاحي بمكة المكرمة إلى قطاع غزة عبر 
 و باتجاه القطاع.كيل 1000شهر رمضان، حيث ستقطع قرابة 

رئيس لجنة اإلفادة من الهدي واألضاحي، بندر  -وأوضح رئيس مجموعة البنت اإلسالمي للتنمية
حجار، أن لحوم الهدي واألضاحي سيتم توزيعها على نص  مليون محتاج في قطاع غزة 

كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغل   10الفلسطيني، وفي آلية توزيع محددة، حيث خصصت 
والشؤون الدينية بقطاع  األوقانخاا لكل عائلة، و لت بالتنسيي مع الجهة المستلمة وهي وزارة 

 غزة.
 12/5/2019، فلسطين أون الين

 
 مع االحتالل عبر عمالء شركة صهيونية "اختراق وتطبيع"المغرب.. تحذيرات من  .51

طبيع مع العدو الصهيونيص الرباط: حذرت كتلة برلمانية مغربية وجمةية غير حكومية من صاختراق وت
وقال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في بيان  )إسرائيلغ في مجال طب األسنان بالمملكة.
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 MISاألحد، إنه اكتش  عبر متابعته لتحركات عمالء صشركة صهيونيةص في المغرب، وهي ص

Implants اءل المرصد عن وتس ص.2020ص، أن الشركة مصممة على عقد مؤتمرها الدولي في صمراكش
 صالجهة التي رخصت لهذه الشركة بالعمل في المغربص.

ومن المنتطر أن توجه الكتلة البرلمانية لحزب صالعدالة والتنميةص، قائد االئتالن الحاكم، في مجلس 
النواب، أسئلة إلى الحكومة، في جلسة عامة غدا اإلثنين، بشدن اإلجراءات العاجلة التي ستتخذها 

 تراق والتطبيع مع إسرائيل عبر مجال الصحة.لمكافحة االخ
 12/5/2019، لندن، العربيالقدس 

 
 "فوكس نيوز": "صفقة القرن" لن تساوم على أمن "إسرائيل"لـ غرينبالت .52

قال كبير مفاوضي البيت األبيل، جيسون غرينبالت، إن هناذ شيئًا واحدًا واضحًا في : واشنطن
فلسطيني ة، المعروفة باسم صصفقة القرنص، هو أن صإدارة الرئيس الخط ة األمريكي ة لتسوية القضي ة ال

وأعلن خالل لقاء مع شبكة صفوكس نيوزص األمريكي ة،  دونالد ترامب لن تساوم على أمن إسرائيلص.
أمس، السبت، عن تدجيل إضافي في موعد اإلعالن عن الصفقة بديام، لتكون بعد عيد الاصشفوعوتص 

وأضان غرينبالت أن الصفقة ستطر ق كافة  ن حزيران/ يونيو المقبل.العبري، الموفي للعاشر م
صقضايا الحل  الدائمص وأنه صليس صحيحًا أن الخط ة اقتصادي ة. إنها خط ة سياسي ة واقتصادي ة، تتطر ق 

وأشار إلى أنه بعد أن يتم اإلعالن عن الصفقة صوأن يقرأ جميع األطران  لكافة قضايا الحل  الدائم.
وبعد أن يبدوا المالحطات عليها سنحتاج وقتًا للتوصل إلى اتفاق نهائي، على أن تكون  بنودها،

 مهم ة إجراء المفاوضات على األطرانص.
 12/5/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مسيرة ضخمة في لندن إحياء  لذكرى النكبة الفلسطينية .53

 للنكبة. 71ة ضخمة بمناسبة إحياء الذكرخ الاشهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، مسير : لندن
نطم المسيرة صالمنتدخ الفلسطيني في بريطانياص، وشارذ فيها ا الن بينهم الناشطة الفلسطينية عهد 

 التميمي، باإلضافة للعديد من منطمات المجتمع المدني.
إلى مقر الحكومة واحتشد المحتجون أمام مبنى هيئة اإل اعة البريطانية )بي بي سيغ، ثم ساروا 

 البريطانية، حاملين بديديهم الفتات داعمة للقضية الفلسطينية.
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وفي حديث ليناضول، قال المتطاهر أليسون بيرس إن فلسطين تشهد أعماال مرو عة، معربا عن 
وأضان: صبتصوري أن هذه جريمة وإبادة، ومدساة ال  دهشته الكبيرة مما يتعر  له الفلسطينيون.

 إنسانيةص.
جانبه، قال غلين أوليفر، وهو أحد المحتجين، إن الفلسطينيين يقتلون بدم بارد، داعيا المجتمع  من

وأضان: صيقتل الفلسطينيون على أيدي دولة اإلرهاب  الدولي إلى اتخا  موق  في هذا اإلطار.
 ووص  أوليفر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إسرائيل أمام مرأخ العالم بدم باردص.

وقال: صاألحمي وزير خارجية بالدنا جيريمي هانت يدين بعل الصواري  التي أطلقتها  باصاألحميص.
ساعة  24حماس، لكنه ال يقول شيئا تجاه الدمار الذي حل في غزة بسبب القنابل التي تسق  فوقها 

في إسرائيل  وأكد أوليفر ضرورة مقاطعة مسابقة األغنية األوروبية )يوروفيجنغ على مدار األسبوعص.
 المقرر تنطيمه بعد أيام في تل أبيب.

 11/5/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 ُيالحقنا "إسرائيل"عضوة بالكونجرس: لوبي  .54
كورتيز، أمس السبت، اللوبي الموالي -اتهمت عضوة الكونجرس الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو: معا
هي وزميالتها إلهان عمر من أصول صومالية ورشيدة  صإسرائيلص في الواليات المتحدة، صبمالحقتهاصال

طليب من أصول فلسطينية، النتقادهن السياسة الخارجية األمريكية. وتعتبر كورتيز وعمر وطليب، 
وكتبت كورتيز في بيان لنشطائها األمريكي. من أشد المؤيدات للفلسطينيين في الحزب الديمقراطي 

ا حول العالقة المميزة بين الواليات المتحدة وإسرائيل، تشبه أن صالشكوذ التي تبديها هي وزميالته
وأضافت أنه صال ينبغي ال لهذه اإلدارة  الشكوذ التي حامت حول التدخل األمريكي في العراقص.

األمريكية أو ألي إدارة أخرخ، إقامة عالقة مميزةص، مطالبة في الوقت  اته صبإجراء فح  جدي، 
 ثلية، وكل صنون العنصرية األخرخص.بخصوا الالسامية ورهاب الم

 12/5/2019، الخليج، الشارقة
 

 أمام أزمة التجديد "األونروا"بعد أزمة التمويل...  .55
ال يزال إنهاء وكالة األونروا من أبرز األهدان التي تسعى اإلدارة األمريكية  :هاني إبراهيم -غزة

األمريكية لتسوية القضية الفلسطينية ومعها اإلسرائيلية إلى تحييقها، وهو بند معلن ضمن الخطة 
)صفقة القرنغ، القائمة على فر  أمر واقع على الفلسطينيين. وتنتطر صاألونرواص في األشهر المقبلة 
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، في ضوء الجهد األمريكي واإلسرائيلي لمنع تمديد 1949أزمٌة قد تكون األخطر منذ تدسيسها عام 
 ات في الجمةية العامة ليمم المتحدة.عملها، خالل التصويت الذي يجرخ كل ثالث سنو 

فبالتوازي مع الجهد الذي يبذله السفراء اإلسرائيليون منذ عامين في شدن هذا التصويت، تنوي 
واشنطن، التي أوقفت الدعم عن الوكالة مطلع العام الجاري نهائيًا )بعدما كانت الداعم األكبر لها 

ى خطوة جديدة لنزع الغطاء السياسي عن الوكالة، أو مليون دوالر سنويًاغ، االنتقال إل 157بييمة 
بالحد األدنى دفعها إلى تغيير تصنيفها لالجئين الفلسطينيين ليصبح عددهم بضعة آالن وليس 
خمسة ماليين كما هو مسج ل حاليًا لديها. وبناًء عليه، ترخ صاألونرواص والمتابعون لقضيتها أن األشهر 

ن  عملية التصويت لتجديد واليتها ستكون في الشهر التاسع من العام المقبلة ستكون صةبة، علمًا بد
دولة  167، عندما وافقت 2016الجاري، وأن التصويت الماضي حصل في كانون األول/ ديسمبر 

 من صالجمةية العامةص على والية جديدة لاصاألونرواص تنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
 13/5/2019، ، بيروتاألخبار

 
 والية أمريكية تقاضي شركة أدوية إسرائيلية 40: بلومبرغ .56

الدولية إلنتاج األدوية  Tevaوالية أمريكية دعوخ قضائية ضد شركة  40رفعت أكثر من : بلومبرغ
 ومقرها في إسرائيل، متهمة إياها با صتآمر إجراميص حققت من خالله مليارات الدوالرات.

األمريكية اليوم السبت بعد تحقيي استمر خمس سنوات، الشركة  وتتهم الدعوخ التي رفعتها الواليات
 بالوقون وراء تآمر واسع بين منتجي األدوية الجنسية لرفع أسعار منتجاتهم.

وأكد المدعي العام في والية كونيتيكت، ويليام تونغ، الذي قدم الدعوخ، وجود أدلة دامغة على تورط 
واسع لرفع أسعار األدوية بشكل اصطناعي، ما جلب لهم  منتجي العقاقير الجنسية في تآمر إجرامي

مليارات الدوالرات، مشددا على أن هذا هو الجواب البسي  عن التساؤالت الكثيرة حول سبب غالء 
 الخدمات الطبية في الواليات المتحدة.

نوع من األدوية، ورفع سعر بعضها عشرة  100وتصر الدعوخ على أن هذا التآمر شمل أكثر من 
وتتهم الدعوخ أيضا عشرات المسؤولين التنفيذيين السابقين والحاليين في الشركات  ضعان.أ

، غير أن Pfizer Incوإحدخ المؤسسات التابعة لا Mylan NVالمختصة في هذا المجال، بما فيها 
، حيث يعتقد أن كبار المسؤولين في الشركة تآمروا مع أهم منافسيهم Tevaالتحقيي يركز غالبا على 

 بهدن التنسيي معهم بشدن األسعار.
 11/5/2019روسيا اليوم، 
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 آِخر ُمعل قات الن فاق الِفلسطيني ة..  "ُقدوتنا رئيسنا" .57

هل بهذه األعمال ُتواجه "صفقة القرن" والحرب التي َتطُرق أبواب الِمنطقة؟ ولماذا ُنطالب بُمعاقبة 
 ُكل من شارك في هذِه المهزلِة فورا ؟

 رأي اليوم هيئة التحرير
برخ، ليس احتفااًل باالنتصار الكبير الذي حق قته  ًة كش تةيش ِفلسطين المحتلة في الوقت الر اهن ضج 
فون المشستوطنين المشحتل ين، ودفعت بِمئات  المشقاومة الِفلسطيني ة وصواريخها في بث  الر عب في صش

مال والمالِجئ بحثًا عن األمان، و  إن ما بإعالن صوزارةص التربية والتعليم في ا الن منهم للهشروب إلى الش 
يرة الذاتي ة للرئيس محمود عب اس ومشقتطفات  لطة الِفلسطيني ة عن طبع وتوزيع كتاب يتضم ن الس  الس 
من أقواله وكتبه يحمل عنوان صرئيسنا قدوتناص في حفلت كبيرت كان من أبرز نشجومه مروان عورتاني، 

ر المشفاوضين وأمين سر منطمة التحرير وعضو اللجنة المركزي ة وزير التعليم، وصائب عريقات، كبي
لقابت أخرخغ، وأخيرًا السيد عزام األحمد، عضو اللجنة ألحركة صفتحص )نعتذر إ ا كن ا قد غفلنا عن 

 المركزي ة في حركة صفتحص.
ت من عشمره، كشن ا، والكثيرون غيرنا، نتوق ع أن يصدر الرئيس عب اس وقد اقترب من مشنتص  الث مانيا

كتابًا يتضم ن صمشراجعاتص صادقة وأمينة يعترن فيها بدخطائه، وأسباب فشل اجِتهاداته ونطري اته التي 
أوصلت الشعب الِفلسطيني إلى هذه النتيجة المدساوي ة، التي أقر ها بنفسه أكثر من مر ة، وأبرزها أن  

لطة، وأن ه ال يستطيع أن يتحر ذ دون مشواف لطة بال سش لطات االحتالل وأخذ إ نها مشسبقًا، الس  قة سش
ويكون هذا الكتاب  شخرًا ومدرسًة ليجيال الحالي ة والقادمة، ولكن ه لم يفعل، أو أرادوه أن ال يفعل، 
دهص على طريقة الط غاة، ويتحد ث عن  وخرج علينا نفٌر من بطانته بالكشتي ب المذكور الذي صيشمج 

ب الِفلسطيني على أعتاب صصفقة القرنص التي تشريد تصفية القضي ة صإنجازاتهص في وقتت يق  فيه الشع
الِفلسطيني ة، وقطعت عملي ة تطبيقها ِنص  الط ريي بضم القدس، وتكريس فصل الضف ة عن الِقطاع، 
هداء واألسرخ من عواِئد  صات الش  وإلغاء صفة االحتالل عن الضف ة والِقطاع، وخصم مشخص 

 قامة إسرائيل الكشبرخ التوراتي ة.الضرائب، والن ص  الباقي إ
مشاكل الرئيس عب اس كثيرة، وينوء عن حمِلها الِجبال، ولكن أبرزها في رأينا وجود مجموعة تشحي  به 
ره بالمديح واإلطراء،  من صالقادةص غارقة في الن فاق والكذب، وتشزي ن له االنهيار، وتزور الحقائي، وتشخد 

 ول المثل الِفلسطيني.وترشش على الموت سك ر، مثلما يق
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نعرن الرئيس عب اس جي دًا، وكاَن بسيطًا مشتواضعًا يبتعد عن األضواء، ويكره الن فاق والمشنافقين، ولكن 
ن ا ال نشعفيه من المسؤولي ة عن  حر، وإن كش يبدو أن  السلطة وجوقه الِبطانة السي ئة كان لها مفعول الس 

 كشل ما يرتكبه هؤالء.
ان صقدوتنا رئيسناص يعِكس الجهل والن فاق وانعدام المسؤولي ة، وتعم د اإلساءة للرئيس حتى اختيار العشنو 

عب اس قبل اإلساءة للشعب الِفلسطيني، ووضعه في قائمة الط غاة، وهو المشحاصر في مكتبه في 
ل االستيطاني، واإلهانات المشتواصلة لشةبه في المعابر، و  التغو الت المشقاطعة، ويشتابع من نافذته التغو 

رة لقو ات االحتالل العتقال المشقاومين أو قتلهم.  المشتكر 
سًا، ويعترن  كي  يكون الرئيس قدوًة ليجيال المشقبلة وهو الذي كان يعتبر الت نسيي األمني مشقد 
بالمآسي التي ألحقها ات فاق أوسلو الذي هندسه بالقضي ة الِفلسطيني ة، وانهيار كشل رهاناته ومشفاوضاته 

 بالِمئة من الت راب الِفلسطيني  20لى إقامة دولة ِفلسطيني ة مشستقل ة على أقل من ع
ده وإنجازاته وأقواله، وإن ما  دور كتبًا باسمه تشمج  ما هو مطلوب من الرئيس عباس ليس أن يشبارذ صش

لطة، تنفيذ وعوده وتهديداته بسحب االعتران بالدولة اإلسرائيلي ة، ووق  الت نسيي األمني وحل ا لس 
ورب ما يشفيد تذكير الدكتور عريقات الذي كان من أبرز المشحتفلين بإصدار هذا الكشتي ب بما قاله بعد 

جرائه عملي ة نقل رئة، من أن الرئيس الفعلي لهذه إعودته من الواليات المتحدة سليمًا مشعافى بعد 
ؤون االحتالل في السلطة هو بنيامين ِنتنياهو، ورئيس وزرائها الِفعلي هو الحاخام  ي شش مردخاي، مشنس 

 الضف ة الغربي ة، وكان هذا الت وصي  هو أصدق ما قاله في حياته السياسي ة.
رب ما يعتبر الكثيرون في حركة صفتحص الحركة الِفلسطيني ة الرائدة التي قادت المشروع الوطني  وقد مت 

هداء والجرحى واألسرخ في مسيرتها النضالي ة التي  تمتد ألكثر من أربعين عامًا، رب ما آالن الش 
يعتبرون الرئيس عب اس قدوتهم ومشلهمهم، ولكن نا في هذه الصحيفة صرأي اليومص ال نعتبره كذلت، ونختم 
هذه االفتتاحي ة بمشناشدة بعل المشنافقين الك  عن الر ياء والمشداهنة، وِخداع الرجل وتضليله، وتشويه 

 ن شيخوخته.ما تبق ى من أي امت أو أشهشرت م
ل الذين  ن ا مكان الرئيس عب اس، ولن نكون، ألصدرنا أمرًا بمشعاقبة وزير التربية والتعليم، وكش لو كش

 شاركوا سواء بإصدار هذا الكشتي ب أو االحِتفال به.
 12/5/2019، رأي اليوم، لندن
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 جر صفقة القرن: تطهير عرقي واحتالل مدفوع األ .58

 د. مصطفى البرغوثي
فا مدخ دقة، أو صحة، ما نشرته صحيفة إسرائيل اليوم من تفاصيل لما يسمى ص بصفقة ليس معرو 
 القرنص.

لردود األفعال  اختباروال يوجد شت، بدن تسريب بعل التفاصيل مما تحتويه يمثل بالونات 
 الفلسطينية والعربية، والدولية.

 حة لم يقدم عليها محتل.وقد برز في ما نشرته الصحيفة اإلسرائيلية تفصيالن خطيران، ووقا
األول يتعلي بسكان القدس الفلسطينيين من قبل والذي يوحي بدن الخطة تتضمن سحب هوياتهم 

 المقدسية، وبالتالي إلغاء حي وجودهم في مدينتهم المقدسة.
والثاني التدكيد بدن وضع القدس سيبقى على ما هو عليه، أي أنها ستبقى تحت السيطرة والسيادة 

 ية المطلقة.اإلسرائيل
وإ ا جمعنا التفصلين فإنهما يعنيان أن الخطة األميركية تفتح الطريي لتنفيذ تطهير عرقي ضد سكان 

 القدس الفلسطينيين.
أما الوقاحة التي لم يتجرأ عليها تاريخيا أي محتل من قبل، فهي التدكيد على أن الكيان الفلسطيني 

ها لصالح المستعمرين، سيكون منزوع السالح في قطاع غزة وما تبقى من الضفة بعد سلب معطم
بالكامل ومجرد من أي إمكانية للدفاع عن النفس، ولكن سيكون عليه دفع تكالي  حماية الحكومة 

 اإلسرائيلية وجيشها.
وما يعنيه  لت، أن الفلسطينيين سيبقوا خاضعين لالحتالل، ولنطام األبارتهايد اإلسرائيلي وسيكون 

 .الستبعادهموثمن ما يتكلفه جهاز األمن اإلسرائيلي  احتاللهمرائيل ثمن عليهم أن يدفعوا إلس
تكالي   االحتاللاألولى، فإن إسرائيل كانت تجبي من الفلسطينيين تحت  االنتفاضةمرحلة  باستثناء
، من خالل جمع الضرائب، والرسوم، والغرامات ومصادرة المياه، واألراضي والثروات احتاللهم
 الطبيةية.
مربحا كلما انعط  الجمهور اإلسرائيلي نحو العنصرية والتطرن الشوفيني،  االحتاللا كان وكلم

 إسرائيلية انتخاباتوكلما ظهر  لت بوضوح في كل 
للمشغلين، وتقتطع إسرائيل ليس فق  نسبة  إثارةشيكل شهريا  2500اليوم يدفع كل عامل في إسرائيل 

دفعها المواطن الفلسطيني، بل تقتطع دون حساب ما من أموال الضرائب التي تجمعها والتي ي 3%
 يحلو لها من عوائد الضرائب للفلسطينيين.
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ويدفع األسرخ واألسيرات ثمن وتكالي  سجنهم، من خالل الغرامات الباهطة، وتكالي  طعامهم 
وسجنهم في السجون، وهذا هو المكان الوحيد في العالم الذي يسجن فيه األسرخ على حسابهم 

 أهلهم.وحساب 
يتذمر كثير من إنتشار مشاعر اإلحباط واليدس في صفون بعل الفلسطينيين، وما يؤدي إليه  لت 

، وكثير من  لت يعود للشعور يعجز الييادات االحتاللمن سلبية ونفور المشاركة في النضال ضد 
ناسب مع جامعة للشعب الفلسطيني، تت استراتيجيةالفلسطينية عن توحيد نفسها، وعن تقديم رؤية 

 حجم التحديات التي يواجهها.
لكنص صفقة القرنص، ومشاريع الضم والتهويد، والقمع والحصار واإل الل الذي تمارسه إسرائيل ليس 

 أمرا مجردا بل هو واقع يمس أو سيمس حياة كل فلسطيني وفلسطينية.
طام األبارتهايد ما ، ولن يسق  ناالحتاللوال سبيل للصد إال المشاركة في النضال ضده، ولن يزول 

 دام مربحا، وما لم تصبح تكاليفه أكبر من مكاسبه.
 12/5/2019، القدس، القدس

 
قة.. صفاقة القرن  .59  للد 

 عزمي بشارة
ميت، افتراًء على التاري ، وزعمًا على القرن، باسم صفقة القرن، إال  محاولًة من أوساطت  ليست ما سش

يًا في اإلدارة األميركية لفر  المشكلة  اتها بوصفها متطر فة في اليمين الصهيوني المتغلغل حال
ً. ووفي العقل المستهِبل والصفيي في الوقت  اته، الذي تمخل عن هذه األفكار، فبما أن منطي  حال 
التطو ر في منطقتنا يقود إلى األسوأ، وهو قانون يعتقدون أنه واضٌح للجميع، من األفضل للضحايا، 

ت بالطلم القائم باعتباره أهون من الطلم القادم فحسب، بل أو من يعينون أوصياء عليه م، ليس التمس 
 منحه شرعي ة قانونية وتاريخية.

لن تلقى هذه الصفقة المزعومة، المؤلفة من مجموعة أفكار غير مترابطة، تتباهى بدنها تص  
مة، ألنها تشكل الوضع القائم كما هو، متنازلة عن تغييره، موافقة أي فلسطيني، ولكنها مع  لت مه

تحواًل في الموق  األميركي الداعم أصاًل إلسرائيل، ليصبح هو  اته موق  اليمين اإلسرائيلي 
المتطر ن. وسون تحتاج أي إدارة أميركية قادمة إلى وقتت إلصالحه مستقباًل. واألهم من  لت أنها 

: أهم ها اكتساب شرعي ة دولية منحت لليمين الصهيوني، متمثاًل بحكومة نتنياهو، إنجازاتت لم يتوقعها
أكبر لضم القدس، وتوسيع االستيطان، وربما الحصول على اعتران أميركي بضم بعل الكتل 

 االستيطانية إلى إسرائيل، وإزاحة موضوع الالجئين عن الطاولة رسمي ًا.
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لية في وال شت  في أن  اليمين األيديولوجي الصهيوني الذي يششكل نواة صلبة للحكومات اإلسرائي
العقود األخيرة، والمتنفذ حاليًا في عملي ة صنع القرار بشدن الشرق األوس  في اإلدارة األميركية، 
ينسب أهمية استراتيجية ومبدئية كبرخ لهذه اإلنجازات، وال سيما شطب ما سميت في اتفاقيات أوسلو 

ة المستوطنات، وتآكل الموق  صقضايا الحل الدائمص، أال وهي الالجئون والقدس والحدود بما فيها مسدل
الدولي بشدنها. أما السياسيون، مثل ترامب ونتنياهو وأضرابهما، الذين يجمعون بين المواق  اليمينية 
المتطر فة واالنتهازية السياسية مع رجحان ليخيرة، فيجدون في  لت فرصًة سانحًة لتحقيي إنجاز أمام 

ساحة الدولي ة، وإضعان الفلسطينيين في عملي ة جمهور ناخبيهم، وتعزيز موقع إسرائيل على ال
التفاو ، فييادة السلطة الفلسطينية التي أوقفت المفاوضات تفاؤاًل بموق  باراذ أوباما االبتدائي، 
عند تسل مه منصب الرئاسة لمناهضة االستيطان علنًا، والذي ثبت أنه بال أسنان، تجد نفسها أمام 

ع االستيطان علنًا، ويشغلي مكتب منطمة رئيس أميركي ال يكتفي بالتراجع  عن هذا الموق ، وإن ما يششج 
التحرير في واشنطن، ويشوق  المساعدات، ويعترن بالقدس عاصمًة إلسرائيل بنقل السفارة، ويشلغي 
االعتران األميركي بقضية الالجئين عبر وق  تمويل وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 

ه كل ها خطواٌت اتخذت قبل اإلعالن المنتطر عن صفقة القرن. ربما تقوم إدارة الفلسطينيين. وهذ
أميركية قادمة بمراجعة هذه الخطوات، هذا إ ا خل   الناخبون األميركيون العالم من ترامب. ولكن 
سيكون من الصعب على أي إدارة أميركية مراجعة كل هذه المواق  دفعة واحدة، وال سيما أن  

بدغلبي ةت في الكونغرس في إطار السياسة الداخلية، وكان البيت األبيل الحاجز أمام بعضها يحطى 
 تنفيذها فعال على المستوخ الدولي.

جرخ عمليًا تنفيذ صفقة القرن في ظرون ضع  المعسكر المعار  للسياسات األميركية اإلسرائيلية 
لداخلي ة مع مجتمعاتها وشعوبها، في المنطقة، بسبب ضع  األنطمة وأزماتها العميقة، وصراعاتها ا

وأداتية استخدامها قضية فلسطين، ما أدخ إلى انفالت الموق  العربي التابع للسياسات األميركية في 
المنطقة من عقاله تمامًا بعد الثورات العربي ة. وأصبحت هذه األنطمة أكثر ارتباطًا بدميركا، ألنها 

ال  مع اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن، إلى درجة تصارع على وجودها، ولقناعتها بضرورة التح
العلني ة، كما تفعل اإلدارات الحالية في دولة اإلمارات والمملكة العربي ة السعودية، وألنها تعتبر إيران 

 هي الخطر الرئيس، وإسرائيل حليفًا في الصراع معها.
إلسرائيلي الراديكالي في السياسة سه ل هذا التغيير في األوضاع العربية عملية إجراء هذا االنزالق ا

األميركية المنحازة إلسرائيل، والداعمة لها أصاًل، وإن ما أيضًا لتنفيذه من دون حسابت ألي مقاومة 
عربي ة تشذكر، بنقل السفارة إلى القدس ووق  التمويل عن وكالة الغوث واالمتناع عن أي موق ت نقدي 

ن إلى إسرائيل، إ ا تجاهلنا بعل البيانات الهزيلة لتوسيع المستوطنات، واالعتران بضم الجوال
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الصادرة عن اجتماعاتت عربي ة أكثر هزااًل. لم تقم األنطمة العربي ة، بما فيها السلطة الفلسطينية، بدي 
 خطوةت حيييي ةت تعتر  على هذه الخطوات.

الشرعية واالعتران  سبي أن قلت، في موضعت آخر، إن  أفكار صفقة القرن نشف َذت وتشنفذ عبر إضفاء
بما حققته إسرائيل بالقوة. وانتطار اإلعالن عن صفقة القرن عبٌث وتلهية للناس عما يجري فعال. 
ألن  األفكار المنتطرة قد حلت فعاًل في ربوعنا، ولم تترذ حجرًا على حجر فيما تسمى عملي ة السالم. 

طالع، ويحب إسرائيل ومعجب لقد سنحت الفرصة لشابت غني مشدل ل غير مشجر ب، وعديم اال
بنتنياهو، صاهر شخصًا أصبح رئيسًا بمفارقة، أن يعبث بمصائر دول المنطقة وشعوبها، ويهدي ما 
شاء من أراضيها إلسرائيل. وهي صفاقٌة لم يعرن مثلها القرن، ولن يعرن، وتستحي أن تسمى 

مو  األفكار وبموعد صفاقة القرن. وقد شغل هذا الشخ  وسائل اإلعالم والشعوب ونخبها بغ
 اإلعالن عنها، مع أن ه بوشر بتنفيذها فعاًل. ولم يبي منها ما يستحي االنتطار.

اسة، مثل النطام األردني،  ات أنطمة حس  ربما بقيت بعل األمور لم يشعلن عنها بعد، إال  أن  مجس 
ة، وهذا بحد  اته تدركها قبل غيرها وتشدرذ خطرها، من نوع إسقاطات شطب فكرة الدولة الفلسطيني  

خطر بالنسبة ليردن، فضال عن محاولةت ممكنةت للضغ  عليه أن يلعب دور الدولة التي تشكل 
اإلطار السيادي للسلطة الفلسطينية، أي إدارة الحكم الذاتي في مناطي مكتطة السكان في الضفة 

 .وضم األراضي األخرخ إلسرائيل، وكل القضايا األخرخ المتعلقة بتبادل األر 
من نافل القول إن  الشعب الفلسطيني والشعوب العربي ة ال ترضى بالوضع القائم، فضاًل عن القبول 
به بوصفه حالة شرعية قانوني ة، أي باعتباره ناجمًا عن اتفاقت مع إسرائيل. ولكن  المسدلة متعل قة 

لحلقة الناقصة هنا بمصائر الرفل في السابي وديناميكيات ما يشسمى الوضع القائم وما يشنتجه. وا
هي رد الفعل الفلسطيني القادر على فر  الموق  على أجندات األنطمة العربي ة، وبيي ة دول العالم 

 المندهشة من تحر كات صهر الرئيس األميركي وأفكاره الةبقرية.
األروقة السلوذ الفلسطيني منذ االنتفاضة الثانية را ت باألمر الواقع عملي ًا، وإْن عارضه نطري ًا في 

الدبلوماسي ة، فييادة السلطة الفلسطيني ة الحالي ة تعتبر تدسيس السلطة بحد   اته إنجازًا تاريخيًا عطيمًا 
بمؤسساتها ومئات المناصب ومئات آالن الوظائ  المدني ة واألمني ة. وال تريد أن تشجازن به عبر أي 

سات سلطةت قامت من دون دولة، نوع من المقاومة. وهذا هو مختصر الموق  الحالي، إنها سيا
وطو رت مصالح تبرر الحفاظ على الذات من دون أن تقوم الدولة، يشضان إلى  لت أنه نشبت في 

 ظل ها صراعاٌت على السلطة أد ت إلى شرةت عميي داخل الشعب الفلسطيني.
ص عائي رئيس يحول والحالش أن نا غير متفقين على هذا التقييم، فبعضنا يرخ أن  صهذا اإلنجاز التاريخي

دون تحقيي الشعب الفلسطيني تطل عاته. وقد انقسمت على أثره القضي ة الفلسطيني ة إلى قضايا 
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مختلفة، إ  أصبحت قضي ة الالجئين مجموعة ظرون منفصلة )أحياء فقر وهجرة وغيرهاغ تجري 
ة وانشغال معالجتها )وللدقة ال تجريغ خارج السياق الفلسطيني، ونشدت قضية الحصار في غز 

سلطتها بتدمين وسائل الةيش، وترقب العدوان اإلسرائيلي القادم، وقضايا السلطة في الضفة الغربية 
والتنسيي األمني الذي تقوم عليه عالقتها مع إسرائيل وتسق ، وقضية القدس. أما الكيان الفلسطيني 

ة التحرير، والذي كان الذي كان يجمع هذه القضايا وغيرها تحت عنوان قضية فلسطين، وهو منطم
من المفتر  أن يقود التصد ي لما تشسمى صفقة القرن، ويضع استراتيجية مواجهتها من دون 
اعتباراتت متعلقة بالحفاظ على السلطة، فمشغي ب ومشهم ش. لقد جرخ إخضاعه للسلطة الفلسطيني ة في 

 بمثابة اغتيال غير معلن. الضفة الغربية، وهذا اإلخضاع لمنطمة التحرير للسلطة وأولوياتها هو
كل الثرثرة والكالم حول صفقة القرن ال تعني شيئًا إ ا تجنبت الموضوع التالي: كي  يواجه الشعب 
الفلسطيني )والمقصود قياداته وقواه السياسيةغ صفاقة القرن هذه  فلن تواجهها األنطمة العربية 

ا الداخلية، كما لن تفعل أوروبا أو غيرها المطب عة مع إسرائيل، وال األنطمة المنشغلة في صراعاته
  لت من أجلنا.

 12/5/2019، العربي الجديد، لندن
 

 انهيار استراتيجية بنيامين نتنياهو دليله الجدران .60
 هرئيل إسرائيل

، صاروة مضاد للدبابات قتله في سيارته. تم وعد 34في شارع  األسبوعسافر موشيه فيدر هذا 
بنيامين نتنياهو إسرائيل  أحاطحائ  مانع في غرب الشارع بعد أن  امةبإقالسكان من اجل تهدئتهم 

بدسوار من كل الجهات، يدخلها ا ن إلى مرحلة االنغالق الثانية: جدران داخلية توازي الجدران 
، ثالثة، التي منها صربما يدتي أخرخ لطبقة جدران  إمكانيةلم تك  هذه، دائما توجد  إ االخارجية. 
 ، ترمز هذه الجدران إلى خالصة انهيار استراتيجية نتنياهو وليس فق  في غزة.أردتم إ االخالاص. 
الشعور القاسي بفقدان الطريي.  األخيرةمن نتائو الجولة  األملوالغضب وخيبة  اإلهانةيضان إلى 

في فهم لما ا تسمح إسرائيل لحماس )والجهادغ جولة بعد جولة،  األمل صعوبةيجد المواطن خائب 
الصواري  ومتى يجب وقفها. التفسير السائد جدا هو أن  بإطالقتقرر متى يجب البدء بدن 

استراتيجية إسرائيل، أي استراتيجية نتنياهو، هي صفرق تسدص بحيث تسيطر حماس على القطاع وليس 
في القطاع فستوجد هناذ دولة فلسطينية موحدة  أيضاسيطرت السلطة  إ االسلطة الفلسطينية. 

على قطاع غزة. في نطر نتنياهو الثمن الذي  2005يطر عليها مثلما سيطرت في العام وحماس ستس
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 إيران أمامالغزي يعادل المعاناة المعقولة لسكان بلدات الجنوب، وحتى فقدان الردع  اإلرهابيجبيه 
 وحزب هللا.
دا والسامرة. دولة حماس في يهو  إقامةفي هذه االستراتيجية: منع  األساسيالجزء  إنجازتم ظاهريا 

خالفا للوضع في الجنوب، ماليين المواطنين الذين يةيشون على طول السهل الساحلي غير 
مضطرين للركل نحو المالجئ، البالونات الحارقة ال تحرق حقولهم ومراكز حياتهم، والصواري  

س بسبب . ولكن لي34على شارع  األسبوعهذا  أطلقتمثلما  6المضادة للدبابات ال تطلي على شارع 
صواري  في طوباس  إنتاجاستراتيجية الفصل بين يهودا والسامرة وغزة إسرائيل تنجح في منع 

الشراكة والخليل، بل بسبب المصالح المشتركة بينها وبين السلطة الفلسطينية، يتم التعبير عن هذه 
ئل القتالية في الوسا إحباط إنتاج، بالقدرة التي توجد لدخ الجيش اإلسرائيلي على أخرخ  أمور ضمن

 مناطي السلطة.
المخيبة لآلمال، التي انضمت إلى عدد غير قليل من الجوالت المحبطة السابقة،  األخيرةبعد الجولة 

حان الوقت ألن يعترن نتنياهو ولو لنفسه، بدن حماس ال تعمل حسب السيناريو الذي رسمه لها، 
في يهودا والسامرة. هذه لم تقم ومشكوذ فيه أن الدولة الفلسطينية  إقامةوليست  خرا استراتيجيا يمنع 

إلى  لت، الثمن الذي يدفعه سكان الجنوب غير  إضافةمختلفة تماما.  ألسبابتقوم في أي يوم 
معقول، هو باهي إلى درجة االنفجار. خالفا ليهودا والسامرة، في الجنوب نام الجيش اإلسرائيلي 

أو تهريب صواري  متقدمة يمكنها أن  بإنتاج رهابيةاإلالحراسة وهو امر يسمح للتنطيمات  أثناء
تضرب وتضرب الجبهة الداخلية اإلسرائيلية وليس فق  منطقة الجنوب. بسبب ضعفه معطم السكان 

 من قبل حماس والجهاد )وحتى حزب هللاغ. –والدولة قابلة لالبتزاز  –في إسرائيل كانوا رهائن 
: مساعدة فعالة للسلطة للعودة والسيطرة على القطاع. سهاأسادرجة.  180لقد حان الوقت للتنييح با 

العالم، بما في  لت العالم العربي السني. سيكون هناذ توحيد بين غزة  الخطوة بدعمستحطى هذه 
 أيضاوالضفة الغربية، لكن إسرائيل التي منعت سيطرة حماس على يهودا والسامرة يمكنها فعل  لت 

 إنتاجعلى القطاع، أن تمنع  أخرخ ون حاجة إلى السيطرة مرة خالل الوحدة. هكذا تستطيع، بد
الصواري  وأن تمكن سكان الجنوب وسكان البالد جميعهم من الةيش حياة طبيةية، بدون جدران 

 .اإلنذارللشوارعغ وبدون قبة حديدية وبدون كوابيس صافرات  أيضاواقية )
 "هآرتس"

 11/5/2019، األيام، رام هللا
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