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 11 :كار ياتير

*** 
 
 سعودية على حماس لو   مسيرات العودة الكبرى   ةمصر ض و  مواقع إربار ة:   .0

لااح حركااة حمااا  ع تناقلاام مواقااإ كخبانيااة ةباا  ممانغااة م اار  اا و ا  : مواقااإ كلروروة ااة، الوكااا  
 لوقف مس را  العودة الربرى، وذلك بض ط من المملرة العرب ة السعودية.

فقد ةقلم صح فة ج روزال م بوغم اإلغرائ ل ة عان مسالوم م اري مص م ار والساعودية تواصالوا ماإ 
وةقلم ال ح فة عن مسلوم  حركة حما  إلةهاء المظاهرا  السنوية الخاصة بمس رة العودة الربرى.

ج ة الم رية قوله كص القاهرة عر م مقابل وقف المظاهرا   ماص فوح معبر نفح الحدودي، بالخان 
منغال كلاح ةا ة  م اريا   عن وغاائل كعالأ مص وفادا   وم افم ةقل   وإص ذلك جاء تحم كشراف الرياض.

لاااف مااان  لمقابلاااة نئااا   حركاااة حماااا  ومص نئااا   جهااااز المخاااابرا  الم ااارية العاماااة عباااا  كامااال ك 
 تعب ر ال ح فة. بإنغام الوفد ب  ة الحد من تفجر الو إ علح حد  السعودية 

كمااا ةقاال موقااإ جالخلاا " موةلساانج عاان مساالوم بالخانج ااة الم اارية لاام يمنااف عاان اغاامه، تحاا سر  ماان 
عن خن وه من سنوقل ال ضب الفلسط ني للحدود ماإ  تفجر األو اع في قطاع ة ة المحاصر، معبرا  

 ج.ودول ا   وعرب ا   وقف محرج محل ا  م ر ما قد جيضإ القاهرة في م
وعبر المسلوم ةفسه عن مص األو اع في ة ة تنهد تطونا  خط رة قد تخرج عن الس طرة كص لم سوم 

ماان المخااابرا  الم اارية برئاغااة عبااا  كاماال غ  اال كلااح ةاا ة هاا ا  مص وفاادا   الوعاماال معهااا، مو ااحا  
اومااة لمناقنااة ملااف مساا را  العااودة، األغاابوع، ح ااج غاا جومإ مااإ ق ااادا  حمااا  وباااقي ف ااائل المق

وبحسب المسلوم الم ري فإص م ر والسعودية من  وبحج حلوم لمنإ تدهون األو اع في القطاع.
مكثاار الاادوم الوااي تسااعح إليقاااف مساا را  العااودة جحوااح لااو كلااف ذلااك مص تقاادأ مبااادنة لحمااا  لفااوح 

 طاع ة ةج.المعبر بنمل كامل للوخف ف من و  ة الح ان المفروض علح غماص ق
 م اريا   جقد  اإلخبانيةج ةقلم مان جهوهاا عان م اادن وصافوها بالخاصاة مص حماا  نفضام عر اا  

وبحساب الم ادن ةفساه، فاإص حماا  ند  با ص جالمسا رة  بوقف مس را  العودة مقابل فوح معبر نفاح.
مان الاوحمم خانج غ طرتها، وه ا األمر   سد لها ف ه، ومص المس رة قائمة علح فعل شاعبي   يم مصل  
وم افم جقد  اإلخبانيةج مص القاهرة مةلقم معبر نفاح بعادما كاةام قارن  فوحاه، للضا ط علاح  ف هج.

 حما .
 8/4/2018 ،الجز رة نت، الدوحة
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 تدعو لكبح "فيتو" واشنطن في مجلس األمن "الخارجية الفلسطينية" .1

الفلسط ن ة المجومإ الدولي بإعادة والم ورب ن الخانج ة  وزانة  البم: )نوغ ا ال وأ( - القد  المحولة
الف وااو لاادى الو يااا  الموحاادة حااام اغااوخدامه  صاا اةة عماال مجلاا  األماان الاادولي بناامل سبطاال حاا   

، جب شااااد 8/4/2018 ، فااااي ب اااااص مصاااادنته الساااابمجالخانج ااااةجوداةاااام  لمبااااادم األماااام الموحاااادة. خلفااااا  
مجل  األمن مم  الجمعة للمرة الثاة اة العبانا ج كقداأ الو يا  الموحدة علح كفنام صدون ب اص عن 

ومو ااحم الااوزانة مص جاإلدانة األمريم ااة مفناالم منااروع  بخ ااوم مااا يجااري علااح حاادود قطاااع ةاا ة.
ب اص آخر مماثال ساوأ الجمعاة الما اي، باالرةم مان توا اإ الب ااص وة ار كل اماه بنايء، وماا ذكار ف اه 

 هو م عف ما يممن مص ي دن عن مجل  األمنج.
زانة: جالموقااف األمريمااي المنحاااز بناامل معمااح للحااولم يمثاال حمايااة مق ااودة وت ط ااة واعوباار  الااو 

مبنااااء شاااعبنا المناااانك ن فاااي  مباشااارة علاااح الم بحاااة الموواصااالة الواااي ترتربهاااا غااالطا  ا حاااولم  اااد  
مس را  العودة السلم ة علح حدود قطاع ع ة، كما مةه اموداد لمواقف ممريم ة معادية لنعبنا وحقوقه، 

غاااومرانا فاااي محاو تهاااا إلجهااااض مي جهاااد فلساااط ني وعرباااي مناااور  فاااي مجلااا  األمااان، وترجماااة وا
 لمواقفها الس اغ ة ومنانيعها الهادفة كلح ت ف ة القض ة الفلسط ن ةج.

ونم  الااوزانة مص تعط اال ممريمااا لاادون مجلاا  األماان ومنعااه ماان تحماال مساالول اته جيفاارض علااح الاادوم 
البحج عن ص  ة جدسدة لعمل المنظومة األمم ة، بح ج تبطال ها   األعضاء وعلح المجومإ الدولي 

للمبادم والمواث   واألهداف الوي مةنئم  ال   ة مفعوم الف وو وا عوراض األمريمي، كذا كاص مخالفا  
علح مغاغها المنظومة األمم ة، ومن دوص ذلك غا بقح مجلا  األمان نه ناة عااج ة فاي حال ا ةح ااز 

ولم، وغاا فقد مااا تبقااح ماان م ااداق وه، األماار الاا ي يناارعن جشااريعة ال ااابج األمريمااي األعمااح للحاا
ومكااد  الخانج ااة مةهااا جغوواصاال العماال بماال قااوة ماان مجاال تااوف ر الحمايااة  ومفاااه م البلطجااة والقااوةج.

الدول اةج للناعب الفلساط ني، وتوباإ جم اإ اإلجاراءا  القاةوة اة الدول اة لونام ل لجناة تحق ا  ممم اة فاي 
 لم، ومحاكمة مجرمي الحرب اإلغرائ ل  ن من غ اغ  ن وممن  ن وعسمري ن.جرائم ا حو

 8/4/2018 ،ال د، عم ان
 
 بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني يطالب ر اض منصور .1

علااي بااردى: ةاادد  الساالطة الو ن ااة الفلسااط ن ة بإحباااح الو يااا  الموحاادة، للماارة  - ناأ هللا، ة ويااون 
العربااي فااي مجلاا   -مساااعي قاماام بهااا الروياام، ة ابااة  عاان الجاةااب الفلسااط ني الثاة ااة فااي مغاابوع، 
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األمن، إلصدان ب اص صحفي بس ط يطالب بإةناء لجنة تحق   جمسوقلة وشفافةج في األحداث الدام اة 
 الوي وقعم علح حدود ة ة مإ كغرائ ل ويندد علح ح  المدة  ن الفلسط ن  ن في الوظاهر السلمي.

الفلساااط ني المراقاااب لااادى األمااام الموحااادة نيااااض من اااون، بواااوف ر الحماياااة الدول اااة و الاااب المنااادوب 
. وقااام: جحاولنااا األغاابوع الما ااي مص جالقااد  الناارق ةجللنااعب الفلسااط ني فااي ةاا ة والضاافة ال رب ااة و

يقوأ مجل  األمن بادون  ويوقاف الم بحاة الواي ترتربهاا القاوا  اإلغارائ ل ة، ولران لساوء الحا  نفضام 
اال الو يااا  الموحاادة مساالول ة تعط اال كصاادان الب اااص، منااددا  كغاارائ ل  ا غااوماع للمجومااإ الاادوليج. وحم 

باجالوعط ل األمريمي لمجل  األمان، لسغابوع الثااةيج. وم ااف مص جالب ااص المقوار  سادعم األما ن العااأ 
ةاياة السالب ة، لسمم الموحدة في  لباه بالق ااأ بوحق ا  محاساد وشافافج، معوبارا  الموقاف األمريماي جفاي 

خ وصا  ألهلنا في ة ةج. ومكد مص جخ اناتنا كلها علح الطاولة، بما ف ها ال هاب كلح كل مجه ة األمام 
غنبقح ةقارع بااب مجلا  األمان، وفاي ات اا   مساومرة … الموحدة لوحمل مسلول اتها في ه ا الن ص

مجهاا ة مخاارى ماان مموةااا   مااإ األماا ن العاااأ )مةطوة ااو ةااوت ريم( ل وحماال مساالول وه، وغاانطر  مبااواب
 األمم الموحدة، بما ف ها الجمع ة العامة ومجل  حقو  اإلةساصج.

 8/4/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 
 "مسيرة العودة" في غزةعل ةمر يياأل التحر ضية تصر حاتال عر قات ينتقد .4

يم  ن حاوم علي بردى: نفضم السلطة الفلسط ن ة بندة ت ريحا  مسلول ن ممار  - ناأ هللا، ة ويون 
وهاااجم مماا ن غاار اللجنااة الونف  يااة لمنظمااة الوحرياار، صااائب عريقااا ، غااف رة  جمساا رة العااودةج فااي ةاا ة.

الو يااااا  الموحاااادة لاااادى األماااام الموحاااادة ة مااااي هاااااسلي، وقااااام كةهااااا مثبواااام جاااادانتها باااااجعدائها للنااااعب 
دون قااااادة جاااا م  الفلسااااط نيج، بحسااااب نميااااه. كمااااا هاااااجم وزانة الخانج ااااة األمريم ااااة واتهمهااااا جبلعااااب

ا حااولم فااي كعطاااء الوعل مااا  حااوم مااا سنب ااي علااح مبناااء شااعبنا الق اااأ بااه مو عدمااه، وفااي تحدسااد 
المساااحة الفاصاالة ة اار الناارع ة الوااي تفر ااها قااوا  ا حااولم باااألمر الواقااإ داخاال قطاااع ةاا ةج، فااي 

او ااا  الدول ااة، كشااانة كلااح ب اااص مصاادن  ج سااوص ةاارينبل ، مبعااوث الاارئ   األمريمااي الخااام للمف
اال ف ااه الموظاااهرين الفلسااط ن  ن المساالول ة عاان الوبعااا  المورتبااة علااح مساا را  العااودة فااي قطاااع  وحم 

مواار، وم   500و الااب ةاارينبل  فااي ب اةااه الموظاااهرين باااجالبقاء خااانج المنطقااة العازلااة بمسااافة  ةاا ة.
 يقوربوا من الس اج الحدودي ب ي  ريقة مو مي مماصج.

 8/4/2018 ،ط، لندنالشرق األوس
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 للجمعية العامةاالحتالل يتطلب نقل جرائم  في مجلس األمنالمعطل  دور واشنطن :تيسير رالد .5
مكااااد عضااااو اللجناااة الونف  يااااة لمنظمااااة  :جالح ااااةج، م ف ب، وا  -ة وياااون ، واشاااانطن، ناأ هللا، ةاااا ة 

ألماان الاادولي ماان خاالم ]فااي مجلاا  ا الوحرياار الفلسااط ن ة ت ساا ر خالااد مص جالاادون المعطاال لواشاانطن
با  سوطلب من الق ادة الفلسط ن ة، بالونس   مإ جامعة الدوم العرب ة،  اغوخداأ ح  النقض )الف وو([

ةقل ملف ه   الجرائم كلح دونة اغوثنائ ة للجمع ة العامة لسمم الموحادة بهادف اغو ادان قاران تنام ل 
] اااد   اأ المفااارح للقاااوة والقوااال الموعمااادلجناااة تحق ااا  دول اااة تباشااار علاااح الفاااون الوحق ااا  فاااي ا غاااوخد

 ، تمه دا  لوقديم ةوائ" تحق قاتها كلح محممة الجنايا  الدول ةج.الفلسط ن  ن[
 8/4/2018 ،الحياة، لندن

 
 الواليات المتحدة تواصل إرسال "إشارات سلبية" :حسام زملط .6

 فاااي واشااانطن لفلساااط نينمى الساااف ر ا :جالح ااااةج، م ف ب، وا  -ة وياااون ، واشااانطن، ناأ هللا، ةااا ة 
ةااا ة يظهااار جالحاجاااة الملحاااةج كلاااح خطاااة غااالأ، لرااان قطااااع حسااااأ زملاااط، مص الو اااإ جالموفجااارج فاااي 

الو يا  الموحدة تواصل كنغام جكشانا  غلب ةج. ومكد زملط مص األعمام اإلغرائ ل ة جتسوح  مشد كداةة 
لقااةوص الادوليج لران جلام ةار  مي من جاةب اإلدانة األمريم اة، واتخااذ كجاراءا  مان مجال فارض احواراأ ا

كداةة، بل كل ما ةرا  هو منإ اإلدانة محاو تنا في مجل  األمن لونم ل لجنة تحق   دول اة. ولسغاف 
ه   ل سم كشانا  ج ادةج. وتاابإ: جكناا ة مال فاي مص تسااعد ها   اإلدانة فاي كباراأ اتفاا  غالأ، وعملناا 

 واشنطن بالقد  عاصمة إلغرائ لج. علح ذلك بحسن ة ة كلح مص ات خ  قران باعوراف
 8/4/2018 ،الحياة، لندن

 
 فتحي القرعاوي: مسيرات العودة أعادت الزرم للقضية الفلسطينيةالنائب  .7

قام النائب فاي المجلا  الوناريعي عان حركاة حماا  فاي مدسناة  اولررأ فوحاي القرعااوي كص مسا را  
غرائ لي والدوم الموخاذلة الوي توساب  إلقامة العودة الربرى، شملم صدمة وإنباك ا لقوا  ا حولم اإل

 علقا  معه.
ومكد القرعاوي مص مس را  العودة بق ادة النباب الفلساط ني الناجاع معااد  الا خم للقضا ة الفلساط ن ة 

وشدد علح  رونة ق اأ المجومإ الدولي بدون  تجا  القض ة الفلسط ن ة وتحدسدا  ودفعوها كلح ال دانة.
 ئ ن وح ان ة ة.في قض وي اللج
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القبضااة األمن ااة  ماان رةمبااالولفاام القرعاااوي مص مهااالي الضاافة ال رب ااة قلبااا وقالبااا مااإ كخااواةهم فااي ةاا ة 
ودعاااا السااالطة الفلساااط ن ة كلاااح  ااارونة العاااودة كلاااح حضااان الناااعب  هم.الواااي تمانغاااها السااالطة  اااد  

 ئ لي. الفلسط ني وعدأ الرهاص علح اإلدانة األمريم ة المنحازة للحولم اإلغرا
 7/4/2018 ،موقع حركة حماس

 
 عضو لحضور دورته 700يوجه الدعوة إلى  الفلسطيني" لوطني"ا .8

مااان معضااااء المجلااا   700قاااام نئااا   المجلااا  الاااو ني غااال م ال عناااوص، كةاااه تااام توج اااه دعاااوا  كلاااح 
دسج ومفااد ال عناوص فاي حا الجااني. / مبريالللمنانكة في دونته الم ماإ عقادها فاي ناأ هللا ةهاياة ة سااص

، كص المجلا  غا ناقم عادة قضاايا م ا رية بالنسابة 7/4/2018 إلذاعة جصو  فلساط نج، ساوأ السابم
للفلسااط ن  ن مهمهااا، اةوخاااب لجنااة تنف  يااة جدساادة، والم ااالحة، واللجئاا ن، واإلعاالص األمريمااي بناا ص 

 القد .
لحال ااة، سوراجااإ كلااح ومشااان ال عنااوص مص اةوخاااب لجنااة تنف  يااة جدساادة ياا تي ألص جالن اااب فااي اللجنااة ا

 الخلف بسبب مرض عدد من معضائها مو وفاتهم ونةبة آخرين في الوقاعدج.
وكنف ال عنوص، عن مص هنا  اقوارا   غاو عاب عادد مان الرفااءا  الفلساط ن ة فاي المجلا  الاو ني 

 من نؤغاء الجامعا  ونجام األعمام وا قو اد لوعويض المووف ن من معضائه.
 7/4/2018 ،األيام، رام هللا

 
 هنية: مسيرة العودة معركة في ميدان الوعي والتأكيد على الثوابت .9

كغاماع ل هن اة مص شاعبنا الفلساط ني قاادن علاح مص يخلاط  ،مكد نئ   المموب الس اغي لحركة حما 
وقاااام هن اااة خااالم جناااازة تنااا  إ الم اااون  األونا  فاااي وجاااه ا حاااولم فاااي مصاااعب ومحلاااك الظاااروف.

المسجد العمري ب  ة السبم، كص ال حوف كلح حدود قطاع ة ة صونة عا   ال حفي ياغر مرتجح في
لنعب مقداأ شجاع دكم بعنفواةها وغلم وها ةظرية األمن جاإلغرائ ل ةج وةظرياة العسامر المساونفر مان 

ومشاااان مص العااادو جاإلغااارائ ليج حااااوم كاااي  الاااوعي الفلساااط ني فاااي ا ةوفا اااة الثاة اااة  جناااود ا حاااولم.
ي جدسد، منوها مص مس رة العودة الربرى هي معركاة فاي م اداص الاوعي والحق قاة وم اداص وإيجاد فلسط ن

 الو ك د علح ثوابم شعبنا الفلسط ني وفي مقدموها ح  العودة المقد  لرل منض فلسط ن.
ومشاد هن ة بجرمة النه د مرتجح في ةقل الحق قة وفضح ا حاولم، قاائل : شاه دةا مان فرغااص الحق قاة 

ومو اح  فعوص ثمنا لنقل صونة مهل الح  شعب فلسط ن المارابط علاح ها   األنض المبانكاة.ال سن سد
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هن ة مص النه د مرتجح كنف وفضح العدو جاإلغرائ ليج الا ي يقوال دوص وازع، ودوص مص يفار  ويقوال 
 من مجل القول وةنر الرعب والخوف في موغاح شعبنا.

 7/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 
 تشجع جرائم االحتالل بمنع صدور بيان لمجلس األمن حول غزة حماس: واشنطن .01

داةاام حركااة حمااا ، سااوأ، عرقلااة الو يااا  الموحاادة األمريم ااة للماارة الثاة ااة، صاادون ب اااص عاان ة: ةاا  
مجلاااا  األماااان الاااادولي، ساااادعو لوناااام ل لجنااااة تحق اااا  مسااااوقلة حااااوم اغااااوهداف ا حااااولم للمااااادة  ن 

م النا   باغم الحركة حاازأ قاغام: كص جمناإ الو ياا  الموحادة وقا الفلسط ن  ن علح حدود قطاع ة ة.
ل دون قران من مجل  األمن الدولي سدسن جرائم ا حولم اإلغرائ لي  د الموظاهرين السلم  ن فاي 

وم ااف، قاغام، فاي ب ااص صاحفي مقوضاب،  قطاع ة ة؛ هو شراكة ممريم ة في العدواص علح شعبناج.
 مواصلة جرائمها بح  مبناء شعبنا في القطاع المحاصرج.جكما هو تنج إ إلغرائ ل علح 

 7/4/2018، فلسطين اون الين
 
 أبو زهري: حذرنا طو اًل من انفجار غزة وَلم تلتقط الرسالة .00

 قام الق ادي في حركة حما  غامي مبو زهري كص حركوه ح ن   ويل  من اةفجان قطاع ة ة.: ة ة
ورج ساوأ السابم، مةاه جحا نةا  اويل  مان ا ةفجاان ول ام ساوم وكوب مبو زهاري فاي ت ريادة علاح موقاإ جتاوي

 الوقاح الرغالةج، منددا  علح مص مطلب العودة   تراجإ عنه ومص كةهاء الح ان تح  ل حاصل.
وبدم  مس را  العودة صبا  الجمعة قبل الما  ة، كذ تجمهر عنرا  اآل ف مان الفلساط ن  ن، فاي 

ويعاةي قطاع ة ة حال اا  مان مزماا   طاع ة ة، للمطالبة بالعودة.عدة مواقإ قرب الس اج علح حدود ق
غااانة، ك اااافة  كلاااح  11مع نااا ة وإةسااااة ة حاااادة، جاااراء اغاااومران جكغااارائ لج بفااارض ح اااانها عل اااه مااان 

 عقوبا  اتخ ها نئ   السلطة الفلسط ن ة محمود عبا  قبل عاأ.
 7/4/2018، فلسطين اون الين

 
 نها  االنقسام وتجاوز أفخا  اتفاق أوسلو اللعينإل لسلطة مسيرة العودة تدعو ا": الجهاد" .01

قااام الق ااادي فااي حركااة جالجهاااد اإلغاالميج سوغااف الحساااسنة كص جمساا رة العااودة : فوحااي صااب ا  -ةاا ة 
تحمل نغائل عدة، مهمها مةها تدعو السلطة الفلسط ن ة كلح كةهااء ا ةقسااأ، وا لوفااف حاوم الثوابام، 

ز مفخاااا اتفااا  موغاالو اللعاا نج، وترماان الرغااالة الثاة ااة فااي مص الوطب ااإ مااإ والومسااك بااالحقو ، وتجاااو 
ا حولم جلن يموص ك  وبا   علاح المنطقاة وشاعوبهاج، مماا الرغاالة الثالثاة فهاي للمجوماإ الادولي الا ي 
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جمصبحم صدق وه علح المحكج. وشدد الحساسنة علح مص الرغالة الرابعة هي جللعدو )اإلغرائ لي( ب ص 
عب الفلساااط ني صااااحب حااا  مومساااك ب ن اااه، ولدياااه ا غاااوعداد للوضاااح ة ومواجهاااة ع ااااباته، النااا

 وغ  سقط كل الملامرا  وال فقا  المنبوهةج.
 8/4/2018الحياة، لندن، 

 
 الوفا  لدما  الشهدا  يتطلب من عباس تأجيل عقد المجلس الوطني": الشعبية" .01

جبهة الناعب ة لوحريار فلساط نج مسالوم فرعهاا مكد عضاو الممواب الس اغاي لااجال: فوحي صب ا  -ة ة 
فااي ةاا ة جم اال م هاار مص دماااء النااهداء جلاان تاا هب هاادنا ، باال غااو يدةا كصاارانا  علااح اغااومران النضااام 
مها ح  العودةج. ونمى م هر مص اغومران المس را  وت اعدها سوما   حوح تحق   كل حقوقنا، وفي مقد 

   تمرير جصفقة القرصج األم رك ة للسلأ. وحاض  علاح بعد سوأ، هو مبلغ ند  شعبي جامإ علح محاو 
ج ارونة اغااوثمان ملحمااة سااوأ األنض مان مجاال ترت ااب الب اام الفلساط ني، ومواصاالة هجااوأ الم ااالحة 

وشاادد  باعوبانهااا فرصااة لوع ياا  الوحاادة الو ن ااة ومفوااا  الحاال للقضااايا الو ن ااة والح ات ااة والمع ناا ةج.
كلح اةعقاد المجل  الاو ني ب ا  وها الحال اة وفاي ناأ هللا بماا يعما  علح مةه ج  يعقل مص توم الدعوة 

ا ةقساأ والفرقة في الساحة الفلسط ن ةج، معوبرا  مص جالوفااء لادماء الناهداء سوطلاب مان الارئ   محماود 
عبااا  ت ج اال عقااد الجلسااة وإعطاااء المجااام لم يااد ماان الحااوان الااو ني ماان مجاال عقااد مجلاا  و نااي 

 للقرانا  الو ن ةج.توح دي جدسد وفقا  
 8/4/2018الحياة، لندن، 

 
 االحتالل يهدد باستهداف مواقع ومصالح حماس حال استمرار "تسخين الحدود""هآرتس":  .04

هدد الج م اإلغرائ لي باغوهداف جمواقإ وم الحج لحركة حماا  فاي : ترجمة صفا -القد  المحولة 
وذكاااار  صااااح فة  منااااي شاااارقي القطاااااع.قطاااااع ةاااا ة حااااام اغااااومران الوظاااااهرا  باااااجتسخ نج الساااا اج األ

جهااتنت ج العبريااة مص جالجاا م   يمماان مص يقباال بوحوياال منطقااة الساا اج كلااح معركااة اغااون اف غاااخنة 
  وام الوقم غواء  فو  األنض عبر اغومران المس را ، وتحوها عبر اغومران حفر األةفا ج.

فااي الم ااداص وغااوحاوم الحفااا  وبحسااب ال ااح فة؛ جيعوقااد الجاا م مص حمااا  تقااوأ بوساا  ر الوظاااهرا  
علح ج وتها حوح منو ف النهر القادأ، في ح ن غ خرج عدد الضحايا المرتفإ المجومإ الدولي من 

   مبا ته وال هاب ةحو ممانغة   وح غ اغ ة علح كغرائ لج.
ومشاااان  ال اااح فة كلاااح مص الجااا م غااا حاوم الوقل ااال مااان عااادد الم ااااب ن بالوظااااهرا  المقبلاااة خنااا ة 

األمون ةحو مواجهة واغعة في القطاع، جوالوي   ترةب بهاا حماا  اآلصج بحساب وجهاة ةظار  تدهون
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ة ااار معنااااي  -بحساااب ال اااح فة –كماااا مص المساااووى الس اغاااي اإلغااارائ لي ا غاااوخبانا  اإلغااارائ ل ة.
بالو اااع د علاااح جبهاااة القطااااع غاااواء  بسااابب الاااثمن البااااه  المااارتبط بهمااا ا مواجهاااة، مو علاااح  اااوء 

 .ةسلب ة لاجكغرائ لج علح الجبهة النمال ة في غونيالوطونا  ال
 7/4/2018وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 غير قابل للتطبيق "الدولتين حل  " :أورن شحور .05

قام مونوص شحون في مقابلة مإ صح فة جمعانيفج، ةنر  في موقإ ال ح فة علح : هاشم حمداص
ل ات ة جخانج ال ندو ج وال ي سورك  حوم ما النبمة سوأ السبم، بمناغبة صدون كواب غ رته ا

يعوبر  مخطاء انتربها كل من منئ ل شانوص وإسهود بانا ، قام كص جحل الدولو ن يقوضي فح ا 
شحون، جنرام ا حو اح وتقلد  مجددا، ح ج مةه   سبدو قابل للوطب  ، وإةما جفررة من قب ل األحلأج.

 .مناصب عسمرية اغوخبانية خري" جالرل ة لسمن القوميج، تقلد عدة
وعما سدون قرب الس اج الحدودي مإ قطاع ة ة )مس را  العودة(، قام شحون كةه لم يفاج  بها، 
مض فا مص ذلك ةو جة جعدأ وجود حوان واتفا  مإ الفلسط ن  ن، فعندما   توجد عمل ة غلأ فإص ه ا 

عبر الحوان مإ حركة ويض ف مص الخروج من ه   الفو ح يموص ج .. فو حج..ما غ ح ل
حما ، حوح لو كاةم منظمة كنهاب ة، يجب المبادنة كلح  ريقة للت ام بها األمر ال ي قد يمنإ ما 

 يح ل اآلصج.
وندا علح غلام بن ص كزالة الح ان عن قطاع ة ة، قام كةه باإلمماص الووجه باتجا  آخر، بما في 

وإ  فسوف يح ل ت ع د. ويض ف مص  ذلك كقامة مناء إلتاحة شمل من مشمام الح اة هنا ،
الجولة القوال ة القادمة في الجنوب تراد تروص   بد منها، وإص جالقبة الحدسديةج   تضمن عدأ ك ل  

 صوانيخ باتجا  البلدا  المح طة بالقطاع والمدص األبعد.
ألخ رة علح في غونية، ومص دنو  الحرب ا وعن الحدود النمال ة، قام كص ح ب هللا من وم حال ا  

لبناص تلكد مةه   يممن جه يمة منظمة كنهاب ة عن  ري  الق ف الجوي وتفع ل الفر  الثق لة مقابل 
 قوا  موحركة تعرف المنطقة ج داج.

مما بن ص تدخل كسراص في المنطقة، قام شحون كص ةون اهو ح ن من الدون اإلسراةي من  مدة  ويلة، 
  يعوقد مص جالنناح العملةي  د كسراص هو ممر  وو عها كهدف مرك ي، ولرنه م اف مةه

 صائبج.
 7/4/2018، 48عرب 
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  استخدم القوة المميتة ب زة دون مبرر اإلسرائيلي : الجيش"بتسيلم" .06
قام مرك  المعلوما  اإلغرائ لي لحقو  اإلةساص في األنا ي المحولة جبوس لمج، كص  :القد  المحولة

القوة المفر ة المم وة، خلم مس را  العودة الربرى، مم  ا وم، ج م ا حولم اإلغرائ لي اغوخدأ 
، مص جنود الج م مم ومكد جبوس لمج في ب اص له،   د الموظاهرين علح حدود ة ة دوص مي مبرن.

م لقوا الرصام الحي علح الموظاهرين الع م ال سن   ينملوص مي خطر علح محد. وتابإ جه ا 
حوح لو صدن  موامر من ق ادة الج م بونف   ذلك داع ة لفوح حدث ة ر مخلقي وة ر قاةوةي 

 تحق   في تلك الجرائمج.
وم ل  المرك ، حملة يطالب من خللها جنود ا حولم اإلغرائ لي برفض ا ة  اع ألوامر قادتهم 
العسمري ن بإ ل  النان علح الموظاهرين الع  م، وذلك في معقاب المج نة الوي انتربها ا حولم 
بح  ا عو اأ الفلسط ني السلمي ومس رة سوأ األنض،  من فعال ا  مس را  العودة الربرى قرب 

 النريط الحدودي ب ن قطاع ة ة المحاصر وإغرائ ل، سوأ الجمعة الما ي.
 8/4/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"هجوم إلكتروني يستهدف  .07

همرزج من اخورا  مئا  المواقإ اإلغرائ ل ة. وقالم تمم ن قراصنة اةورةم ج :وكا   –ب م لحم 
ويقوأ  .األخ رةموقإ تممن القراصنة من اخوراقها خلم الساعة  100م ادن كغرائ ل ة كص مكثر من 

المخورقوص بو   ر الواجهة الرغم ة للمواقإ وو إ صونة مجموعة من النباص ترفإ علم فلسط ن، 
مة دولة فلسط ن، ف ما يسمإ في الخلف ة صو  اآلذاص. وم ل  وكوبوا بالل ة ا ةجل  ية القد  عاص

ج، واغوهدفوا مواقإ مخولفة من ب نها مواقإ نغم ة للبلديا  Th3Falconالهاكرز علح اةفسهم اغم ج
والمسونف ا  وشركا  كبرى وة رها. وقالم الم ادن اإلغرائ ل ة كص المواقإ الوي تم اخوراقها 

 مج، الوي بدونها لم ت دن مي تعل   بعد علح ه   الهجما .تسوض فها جم عها شركة جدونة
 8/4/2018الدستور، عمان، 

 

 مفاعل ديمونا على رط الزالزلربير فيز ائي:  .08
في النر  األوغط، ي عب الحدسج عن الطاقة النووية من دوص الدخوم كلح ةقاش الجاةب العسمري 

وون حسن النريف تقانير عرب ة تناولم النناح ف ها. وتناوم المخوص اللبناةي في ف  ياء ال نة، الدك
النووي اإلغرائ لي ومخطان  اإلشعاع ة علح دوم الجوان واألنا ي المحولة. ومشان  الوقانير ميضا  
كلح ت ث را  مفاعل ديموةة اإلغرائ لي، ووقوع حوادث ةووي ة في كغرائ ل، وك لك مخطان دفن ةفايا  
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د النريف مةه ل   علح ا لع كب ر  ها.مفاعل ديموةة في صحراء النقب وة ر  وفي ذلك الس ا ، سلك 
علح ما ي جرى في كغرائ ل بالنسبة كلح الطاقة النووي ة. جعلم ا ،   تقو ر مخطان مفاعل ديموةة علح 
الدوم العرب  ة، بل تنمل غماص كغرائ ل ميضا . ومعوقد مص الس اغ  ن اإلغرائ ل  ن وحلفاءهم من الدوم 

وص لولك األخطان وبالوالي يقوموص بما سل أ لحماية غماص كغرائ ل...   منيد مص م  خم ال رب ة واع
 األخطان. وينطب  الرلأ ةفسه علح منملة النفايا  النووي ة، الوي هي منملة عامة.

مسنما دفنم في األنض، هنا  كمماص مص توسرب تلك المواد كلح الطبقا  المائ ة فوحدث تلوثا  عم ما . 
ميضا  كمماص مص توفاعل المواد المنعة مإ معط ا   ب ع ة كال  زم، خ وصا  مص المنطقة هنا  

العرب  ة علح خط ال  زم، وقد سلدي تحر   األنض كلح كعادة ةنر تلك النفايا  علح مدى واغإ. 
معوقد مص صحراء النقب من المواقإ ة ر المحب ة ألمر كه ا لقربها من المواقإ السمن ة من جهة، 

و  يعني ذلك الرلأ مةنا قريبوص من كانثة ةووي ة قريبا ج،  وألةها قريبة من مواقإ زل ال ة من جهة ثاة ة.
 وف  كلماته ميضا .

 8/4/2018الحياة، لندن، 
 
 : مسيرة العودة وجع رأس جدي وتش ل نصف الجيش"هآرتس" .09

ةجحاام فااي كعااادة القضاا ة  قااام ال ااحفي اإلغاارائ لي سااوآف ل مااون كص مساا رة العااودة: القااد  المحولااة
الفلساط ن ة كلاح الاوعي وذلااك بعاد فوارة جفاااف  ويلاةج، ملكادا  مص ها   المساا را  مدخلام جكغارائ لج فااي 

 تحد مإ جكمماة ة كامنة للو ع د لدنجة جولة قوال ة واغعةج، علح حد تقدسر .
جحام فاي كعاادة واعوبر ل مون في مقام ةنار فاي صاح فة جكغارائ ل ال اوأج العبرياة مص حركاة جحماا  ة

القض ة الفلسط ن ة كلح الوعيج، منبها كلح مةاه نةام توجههاا كلاح المسا را  ك  مةاه جمان المحظاونج مص 
 ةفهم مص حما  ة ر مسوعدة لمعركة مخرى في القطاع.

وم اااف جهااي تسااوعد لهااا مناا  بضااإ غاانوا ، وبمثافااة كباارى فااي األغاااب إ األخ اارة و  تاا ام، وهاا ا هااو 
فم ل مون كلح مص ما كاص كحدث شبه عفوي بعد ت اريح الارئ   األمريماي دوةالاد ول خ انها األخ رج.

 ترمب عن ةقل السفانة األم رك ة كلح القد  مصبح عمل مل را ، علح حد قوله.
ومشاااان كلاااح مص عنااارا  آ ف الفلساااط ن  ن الااا سن وصااالوا كلاااح السااا اج األمناااي جلباااوا ت ط اااة كعلم اااة 

ا ومئااا  الجرحااح )فااي الجمعااة األولااح لمساا رة العااودة( ميقاا  الاارمي فلسااط ن  17واغااعة، ومص اغونااهاد 
العاأ العالمي بعد فوارة  ويلاة مان مراوحاة موقاف األغارة الدول اة والعرب اة مان القضا ة الفلساط ن ة با ن 

 اةعداأ ا هوماأ والس أ.
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اأ العااالمي وبحساب الراتااب اإلغاارائ لي فااإص جالمظاااهرا  المدة ااة والم طاااة كعلم ااا بناامل ج ااد وا هوماا
الموعاحم تنجح في كش ام ة ف الج م اإلغارائ لي بالقطااع وجار  كلاح غااحة اللعاب األقال ناحاة مان 

ومندف جل سم المواجهة العسمرية ال رفة الوي إلغرائ ل ف ها تفو  وا اح )و  غا ما لسال   ةاح وهج.
م اال ف هااا الاارمي العاااأ فااي الجااو، ا غااوخبانا  والساال  الاادق  (، باال مماااأ المااوا ن ن فالمعركااة الوااي ي

وتوقإ ل ماون اغاومران المظااهرا  وا حوجاجاا  فاي قطااع ةا ة حواح  صالح الموا ن و د الجنديج.
 ماسو المقبل، واصفا ذلك ب ةه جوجإ نم  جديج. 15ت ل ل نوتها في 

 7/4/2018، فلسطين أون الين
 
 القدس  يوحدة استيطانية جديدة شرق 1,600مخطط إسرائيلي يهدف إلى إقامة  .11

محهااار تقريااار صاااادن عااان الممواااب الاااو ني للااادفاع عااان األنض ومقاوماااة ا غاااو طاص الواااابإ : ناأ هللا
لمنظماااة الوحريااار الفلساااط ن ة، ممااا ، مص هناااا  مخططاااا  اغاااو طاة ة جدسااادة تاااوم فاااي مدسناااة القاااد  

اب وكناافم م ااادن فلسااط ن ة النقاا المحولاة وعرباادة للمسااوو ن ن فااي احوفااا   ع ااد الف اح ال هااودي.
وحااادة اغاااو طاة ة جدسااادة شااار  مدسناااة القاااد   1,600عااان مخطاااط كغااارائ لي جدساااد سهااادف كلاااح كقاماااة 

ومو ااح خل اال تفرجااي خب اار الخاارائط وا غااو طاص فااي ب اام الناار  مص وزانة البناااء واإلغااماص  المحولااة.
قاد  وحدة اغو طاة ة شمام شر  مدسناة ال 1,600الوابعة للحمومة اإلغرائ ل ة و عم مخططا  إلقامة 

 المحولة  من عدد من المنانيإ ا غو طاة ة الوي غ وم تنف  ها بعد األع اد ال هودية األغبوع المقبل.
ومو ح الوفرجي مص المخطط المسمح جغد الفجوا  ونبط القائم من المسوو نا ج لا   جدسادا ، وكااص 

ووغاا إ ا غااو طاص قااد معااد لقطااإ الوواصاال باا ن القااد  المحولااة والضاافة ال رب ااة وخلاا  ب ئااة حا اانة ل
 ونبط المسوو نا  مإ بعضها، للقضاء علح الورابط الج رافي في الضفة ال رب ة.

 8/4/2018االتحاد، أبو ظبي، 
 
 صنفًا دوائياً  235من األدو ة غير متوفرة إضافة لنقص  %46ب زة:  وزارة الصحة .10

الفلساط ني فاي قطااع  كنفم مس رة العودة الوي سنظمها كافة م  ااف الناعب: مغامة الرحلو  - ة ة
ماوا ن مان قطااع ةا ة  2000ة ة، مزمة وزانة ال حة بنقص كب ر في األدوية، بعاد كصاابة مكثار مان 

 خلم المواجها ، الوي دفعم الوزانة لإلعلص عن ةقص في األدوية في مخازةها.
ة ة اار بالمائااة ماان األدوياا 46وقااام ماادسر عاااأ ال اا دلة فااي وزانة ال ااحة الاادكوون من اار الباارش، كص 

فااااي المئااااة ماااان  27صاااانفا  دوائ ااااا ، ومااااا يقااااانب  235موااااوفرة فااااي مخااااازص الااااوزانة، باإل ااااافة لاااانقص 
 المسوهلرا  الطب ة والمضادا  الح وية، كما مص خدمة مر ح السر اص شبه موقفم.
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ومشان كلح مص مثبوا  العظم ة ر مووفرة في مسونف ا  القطاع بسبب الرم الهائل من اإلصابا  فاي 
 العودة، خاصة مص جم عها في منا   حساغة مثل العظاأ والمفاصل. مس را 

وم اف لاجالب اصج: هنا  عج  كب ر في ةرف العمل ا  والعناية الفائقة والوخدسر، وتع م الوزانة مغاوم 
 حروفها لعدأ تونيد األدوية المرك ية بسبب   ط ا حولم ومنعه تونيد األدوية لقطاع ة ة.
 8/4/2018البيان، دبي، 

 
 مصابًا معنعذ بعد  مسعيععرة العععودة الكبعرى  2,850شهيدًا فلسطينيًا و 31 .11

مكااد الموحاادث باغاام وزانة ال ااحة فااي قطاااع ةاا ة، د. مشاارف القاادنة، مص  :وكااا   - فلسااط ن المحولااة
خاالم ثماة ااة مياااأ ماان مساا رة العااودة الرباارى الساالم ة علااح  شااه دا   29ح اا لة النااهداء وصاالم كلااح 

ومو ااح القاادنة فااي  ناارق ة لقطاااع ةاا ة،   تناامل شااه دسن محوجاا ين لاادى قااوا  ا حااولم.الحاادود ال
كصاااااابة خلفوهاااااا اغاااااوهدافا  قاااااوا  ا حاااااولم المباشااااارة  2,850ت اااااريح صاااااحفي، ممااااا  السااااابم، مص  

للموظااااهرين السااالم  ن علاااح  اااوم الحااادود النااارق ة الفاصااالة لقطااااع ةااا ة. ومشاااان كلاااح مةاااه بااا ن هااا   
 كصابة بحالة الخطر. 79م ابا بالرصام الحي، والموفجر، منها  1,296اإلصابا  هنا  

 8/4/2018الدستور، عمان، 
 
 "هآرتس": الجيش اإلسرائيلي استهدف الصحفي مرتجى عن سبق إصرار .11

مكاد  صاح فة عبرياة مص جا م ا حاولم اإلغارائ لي اغاوهدف ال م ال : ترجمة صفا -القد  المحولة 
وقالااام صاااح فة جهاااتنت ج العبرياااة كص اغاااوهداف  غاااب  كصاااران.ال اااحفي الناااه د ياغااار مرتجاااح عااان 

مرتجح جرى نةم علم ج م ا حولم اإلغرائ لي الموواجد علح الحدود مإ ة ة ب ةه صحافي ويحمال 
موار عان السا اج  300ومشان  كلاح مةاه جارى اغاوهداف مرتجاح عان مساافة ت ياد عان  شانة ال حافة.

 4را  للجمعاة الثاة اة علاح الواوالي، ف ماا جارى اغاوهداف كلح النر  مان ةا ة عنادما كااص سواابإ المسا 
كمااا تقاادأ مركاا  كعاالأ فااي الناصاارة بطلااب  صااحف  ن آخاارين باانف  الطريقااة ومصاا بوا بجاارا  مخولفااة.

للجاا م اإلغاارائ لي بااالوحق   بااإ ل  النااان باتجااا  ال ااحاف  ن، معوباارا  اغااوهداف مرتجااح وة اار  مماان 
 ايا مسبقة لونف   جرائم بح  ال حاف  ن.ج سدلل علح ةو PRESSيحملوص كوابة ج

 7/4/2018وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
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 استهداف قوات االحتالل الصحفيين رام هللا ضد  بوقفة احتجاج تنظم  نقابة الصحفيين الفلسطينيين .14
ةظمااام ةقاباااة ال اااحف  ن الفلساااط ن  ن وقفاااة احوجااااج بمدسناااة ناأ هللا  اااد اغاااوهداف قاااوا  ا حاااولم 

ل حف  ن بنمل مباشر في األحداث األخ رة في قطاع ة ة، ووفاء للم اون ال احفي ياغار مرتجاح ا
 ال ي اغونهد برصام القناصة اإلغرائ ل  ن نةم انتدائه شعان ال حافة.

وقالاام النقابااة كةهااا غااوب م كافااة جهودهااا ماان مجاال ملحقااة قولااة ال ااحفي مرتجااح فااي كافااة المحافاال 
 المجومإ الدولي بوطب   قران مجل  األمن بن ص حماية ال حف  ن. والمحاكم الدول ة، و البم

ومكد  مص اغاوهداف قاوا  ا حاولم لل احف  ن خالم مداء واجابهم كصاران مان جا م ا حاولم علاح 
 ا غومران في انتراب الجرائم الموعمدة بحقهم.

 7/4/2018الجز رة نت، الدوحة، 
 
 غزة المدنيين في قطاع يمة بحق  الجس "إسرائيل"بانتهاكات " يندد الميزان" .15

ةادد مركا  الم ا اص لحقاو  اإلةسااص، باةوهاكاا  كغارائ ل الجسا مة بحا  المادة  ن فاي قطااع ةا ة خالم 
مساا را  العااودة، الوااي ترتقااي لمسااووى جاارائم حاارب، وم اااف: ةسااونرر اغااوخداأ قااوا  ا حااولم للقااوة 

 موجب قواعد القاةوص الدولي.المفر ة والمم وة بح  المدة  ن الفلسط ن  ن المحم  ن ب
وف ما سوعل  بالحقو  ا قو ادية وا جوماع ة والثقاف اة لمل اوةي كةسااص فاي قطااع ةا ة، قاام باغام مباو 
جااري ماان مركاا  الم اا اص لحقااو  اإلةساااص، كص األو اااع اإلةساااة ة فااي قطاااع ةاا ة تنااهد تاادهونا  ة اار 

غاوهداف المادة  ن الفلساط ن  ن المناانكا  فاي مسبو  جراء ا ةوهاكا  اإلغرائ ل ة، الوي مان مبرزهاا ا
ومكاد فاي حادسج خاام لااجالب اصج، علاح تراجاإ الحقاو  ال اح ة علاح ةحاو خط ار  المسا را  السالم ة.

ح ج ما زالم مواةاإ الوصاوم للرعاياة ال اح ة مساومرة، ومفضام كلاح وفااة العدساد مان المر اح، كماا 
 تفاقمم مزمة السمن.

 8/4/2018البيان، دبي، 
 
 قوات النظام السوري ت لق المدارل الجنوبية لمخيم اليرموك ":وعة العملمجم" .16

معلناام مجموعااة العماال ماان مجاال فلسااط ن ي غااونية مص قااوا  النظاااأ السااوني مةلقاام الساابم : ب اارو 
 غ دي مقداد الفاصل ب ن مخ م ال رمو  والعاصمة دمن . -حاج  بب ل 

مخاا م ال رمااو  ولبلاادا  جنااوب دمناا  جبباا ل، سلاادا، غاا دي مقااداد المنفاا  الوح ااد ل -ويعااد حاااج  بباا ل 
 ب م غحمج لخروج المدة  ن ودخولهم ودخوم البضائإ الوجانية والحاجا  الضرونية لسهالي.
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كلح ذلك جدد  قوا  النظاأ ق فها تجمعا  اللجئ ن الفلسط ن  ن فاي حاي  ريا  الساد ودنعاا البلاد 
م الماادة  ن، ح ااج اغااوهدفم المنطقااة بثلثااة صااوانيخ جنااوب غااونية، مااا محاادث دمااانا  وخرابااا  فااي مناااز 

 منض من ةوع ف ل. -منض 
 8/4/2018الحياة، لندن، 

 
 مسيحيين عن كنيسة القيامة االحتالل يمنع زواراً  .17

لاا وان األجاةااب مان دخااوم كن سااة منعام قااوا  ا حاولم سااوأ الساابم مئاا  المساا ح  ن الفلساط ن  ن وا
الق اماااة فاااي القاااد  المحولاااة، وعااا ز  وجودهاااا العسااامري فاااي محااا ط البلااادة القديماااة بالمدسناااة المقدغاااة 

 ولم تسمح قوا  ا حولم بدخوم المدسنة ك  لمن يحمل بطاقة خاصة بع د الف ح. وداخلها.
ا  للحوفاااام بع اااد الف اااح فاااي المقابااال غااامحم غااالطا  ا حاااولم لل هاااود بالوصاااوم كلاااح حاااائط البااار 

وبرن ا حولم كجراءاته بادعوى تا م ن كن ساة الق اماة بمناغابة كح ااء جغابم الناونج  ال هودي بل ق ود.
 لدى الطوائف المس ح ة وف  الوقويم النرقي. 

 7/4/2018نت، الدوحة،  الجز رة
 
 "القدس أيقونتنا"في العاصمة األردنية بعنوان معرض فني  .18

افووح مساء سوأ في العاصمة األندة ة عماص معرض الفن الونم لي جالقاد  : م ربيمغامة ال - عماص
 ميقوةوناج لرل من الفناة ن المقدغ  ن  الب الدويك وهائلة الوعري.

وتعماا  لوحااا  الفناااة ن بااالعرض المقاااأ فااي جةااال ري ك للااة اللوي اادةج، برعايااة ماان لجنااة القااد  فااي 
واااح الراباااإ عنااار مااان الناااهر الجااااني، جمال اااا  مدسناااة القاااد  مااالتمر جفلساااط ن و الخاااانجج ويساااومر ح

 وعراقوها وهويوها مإ لمسا  فن ة تعم  ال عوبا  الوي تعاة ها المدسنة.
 7/4/2018نت، الدوحة،  الجز رة

 
 الفلسطينيين مصر تدين استخدام االحتالل القوة المفرطة ضد   .19

والقااوة المفر ااة ماان جاةااب ا حااولم  معرباام م اار عاان كداةوهااا  غااومران اغااوخداأ العنااف: )د.ب.م(
المااادة  ن العااا م الااا سن خرجاااوا فاااي مظااااهرا  غااالم ة لسغااابوع الثااااةي علاااح الواااوالي  اإلغااارائ لي  اااد  

باألنا اااي الفلساااط ن ة المحولاااة. ومكاااد  وزانة الخانج اااة الم ااارية، فاااي ب ااااص صاااحفي ممااا  السااابم، 
مسااا را  غااالم ة تطالاااب بحقاااو   جنفاااض م ااار  غاااوخداأ القاااوة وإزهاااا  منوا  مااادة  ن يناااانكوص فاااي

جالعمل الجااااد مااان مجااال او البااام المجوماااإ الااادولي بااا مناااروعة وعادلاااة للناااعب الفلساااط ني الناااق  ج.
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اغوعادة حقو  النعب الفلسط ني المنروعة، وعلاح نمغاها حقاه فاي كةنااء دولواه المساوقلة وعاصاموها 
 ل ةج.القد  النرق ة، فضل  عن باقي الحقو  الوي مقرتها النرع ة الدو 

 8/4/2018 ،الخليج، الشارقة
 
 "العمل اإلسالمي" ينظم وقفة تضامنية مع مسيرات العودة في غزة .11

وقفاة تضاامن ة ماإ صامود مهال  األندةاي ةظام حا ب جبهاة العمال اإلغالمي: محماود خ اري  -الساب ل 
وب ناوا ة ة والضفة مماأ ممانغا  ا حولم اإلغرائ لي، بحضون شخ  ا  ح ب اة وة اب اة وإعلم اة، 

العاودة مقاد ، ومص المخولاوص بالحادسج ف اه هام المجاهادوص، ومةاه   ممااص لمان  خلم وقفوهم مص ح   
 سوحدثوا باغم النعب الفلسط ني المظلوأ. مصوصفوهم بالموخاذل ن 

األم ن العاأ لح ب الجبهة محمد ال يود قام في حدسج خاام لااجالسب لج كص الحا ب يضاإ األماة ممااأ 
مص النااعب الفلسااط ني سوعاارض لمحاولااة كةهاااء قضاا وه، للقواال لإلنهاااب  رب اارة، مو ااحا  مساالول اتها ال

الاادولي المماانه" الاا ي تقااوأ بااه ع ااابا  ا حااولم والوااي تسااوهدف مبناااء النااعب الفلسااط ني كاال سااوأ 
ومو اااح ال ياااود مص هناااا   وبرعاياااة ممريم اااة تااادعم هااا ا الر ااااص وترغاااخ وجاااود  فاااي األنض المحولاااة.

ة فااي فلسااط ن قااد تلغاا   ةوفا ااة فلسااط ن ة قادمااة بااإذص هللا، وةااو  مص الحاا ب باادم كنهاصااا  حق ق اا
سل ها مس رة كب ارة غاونطل  الجمعاة مان المساجد الحسا ني، وفاي  من ه   الوقفة، ثم   بالوخط ط اةطلقا  

مكثاار ماان موقااإ قاااموا بمساا را  مخولفااة للوعب اار عاان الوضااامن مااإ األهاال فااي فلسااط ن، ومص الحاا ب 
 وق  ر كزاء ما يقدمه مهل فلسط ن من تضح ا .ينعر بال

 8/4/2018 ،السبيل، عم ان
 
 والسعودية "إسرائيل"بانطالق عهد جديد بين  سابان : بن سلمان أبلغ الملياردير اإلسرائيلي"كالكيلست" .10

ها   األيااأ  اإلغارائ لي الساعوديتو اعد ملشارا  وصاون الوطب اإ : وكا  ، محمد جمام - واشنطن
 محمااد باان غاالماص الرب اار السااعودي ولااي العهااديقااوأ بهااا  الواايحاال ال يااانة  فاايوااة؛ خاصااة ب ااونة  ف

ففااي ملشاار علااح النااوح الاا ي قطعااه النظاااأ السااعودي فااي حرصااه علااح  األمريم ااةللو يااا  الموحاادة 
اجومااإ  الساعوديالوطب اإ ماإ كغارائ ل، كنافم صاح فة جكالر لسامج ا قو اادية العبرياة، مص  المسالوم 

لما ااي، مطااو  ، مااإ المل اااندسر اإلغاارائ لي حاااس م غاااباص الاا ي يعااد مكباار الموباارع ن للجاا م األغاابوع ا
 اإلغرائ لي؛ ح ج تم بحج فرم كغهامه في تدش ن منانيإ فن ة وثقاف ة في السعودية.
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مبلااااغ غاااااباص، فااااي  باااان غاااالماصوذكاااار  ال ااااح فة العبريااااة، فااااي تقرياااار ةناااار  موقعهااااا مماااا  األوم مص  
د فاااي مدسناااة ب فرلاااي ه لااا ، علاااح هاااامم زيانتاااه الحال اااة للو ياااا  الموحااادة، ب ةاااه ا جومااااع الااا ى عقااا

 جسووجب فوح عهد جدسد في العلقة ب ن كغرائ ل والسعوديةج.
هدف من اجوماعه بساباص، ال ي يحمل الجنس ة األمريم ة  السعوديومشان  ال ح فة كلح مص  النظاأ 

فن اة وثقاف اة، علاح اعوباان مص األخ ار قاد جماإ ثاروة ميضا ، مناقنة فرم كغهامه في تدشا ن مناانيإ 
كلاح جاةاب احوراان  مغاهما  فاي الرث ار   ائلة من خلم اغوثمان  في مجام كةواج األفلأ والمسلسال ،

 من الملغسا  اإلعلم ة في الو يا  الموحدة وإغرائ ل.
 8/4/2018الشرق، الدوحة، 

 
 الفلسطينيين حق  تظاهرة في أنقرة تنديدًا بجرائم االحتالل ب .11

شااهد  العاصاامة الورك ااة مةقاارة، سااوأ الساابم، تظاااهرة ملياادة للنااعب الفلسااط ني ومناهضااة للممانغااا  
وشااان  موا نااوص متاارا  فااي المظاااهرة الوااي جاار  بحديقااة جعباادي كبمجاايج، تحاام  اإلغاارائ ل ة بحقااه،.

واب عل هاا ونفإ الموظاهرو  كشراف جمن ة حرية ا عوقادج ب ةقرة بحسب مراغل األةا وم. ص  فوا  ك 
 عبانا  مثل جالمو  إلغرائ لج وجاخرجي من فلسط ن يا كغرائ ل المجرمةج.

وفي كلمة خلم المظااهرة، قاام المسالوم به ئاة اإلةاثاة اإلةسااة ة الورك اة، زيان العابادسن موزكااص، كص 
 ه.النعب الفلسط ني سنظم ه ا العاأ جمس را  العودة الربرىج للو ك د علح تمسمه ب ن 

ومشان موزكاص مص المس را  توم بطار  غالم ة وألهاداف مدة اة، ك  مص كغارائ ل تساوخدأ العناف وتطلا  
 الرصام الحي علح عنرا  آ ف الفلسط ن  ن المنانك ن في تلك المس را .

 7/4/218األيام، رام هللا، 
 
 " بثالث دول م اربيةارتتام حملة "حارتنا بالقدس حق   .11

مااان الفعال اااا  الهادفاااة إلثاااانة النقااااش كعلم اااا  حانتناااا بالقاااد  حااا ج مغااابوعا  اخوومااام حملاااة ج: الربااااح
وقاةوة ااا حااوم حااانة ومقاااف الم انبااة فااي القااد  المحولااة باا ن شاارائح المجومعااا  الم انب ااة فااي ثاالث 

الوااااي م لقوهااااا ه ئااااا  مدة ااااة بماااال ماااان الم اااارب والج ائاااار وتااااوة  الساااابم -وتضاااامنم الحملااااة  دوم.
برةامجاا ةن اا باألةناطة الم داة اة وعلاح مواقاإ الوواصال ا جومااعي،  -مم  الما ي واخوومم مساء

 وةدوا  ووقفا  ومهرجاةا  ودونا  معرف ة، ك افة كلح تدش ن هاشواغ )وغم( نغمي للحملة.
 7/4/2018، الدوحة، الجز رة نت
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 ةالفلسطيني مسيرة العودة اإلسرائيلي مع الحتاللتعامل اإدانات بفرنسا وبر طانيا ل .14

داةم فرةسا ك ل  النان العنوائي لج م ا حولم اإلغرائ لي ال ي مدى كلح اغونهاد حوالي ثلث ن 
العمام البريطاةي  زع م ح بفي احوجاجا  مس رة العودة الربرى ب  ة، في ح ن ةدد  فلسط ن ا  

الخانج ة  وقالم الموحدثة باغم المعانض ج رمي كونب ن بال مم ال ربي بن ص اةوهاكا  ا حولم.
الفرةس ة كة    فوص دسر موم في ب اص جتدسن فرةسا ك ل  النان العنوائي للج م اإلغرائ ليج، 

وتابعم مص نفإ الق ود المفرو ة علح ة ة  مض فة مةه ج  بد من كلقاء الضوء علح ه   الحوادثج.
 ة وتفادي ت ج " الووترا .غ و ح فقط كةهاء األزمة اإلةساة  جكغرائ لاجمإ الضماةا  األمن ة اللزمة ل

 8/4/2018، الجز رة نت، الدوحة
 

 تظاهرة بلندن احتجاجًا على اعتدا ات االحتالل بحق الفلسطينيين .15
 شهد  العاصمة البريطاة ة، لندص، السبم، مظاهرة للحوجاج علح ا عوداءا  اإلغرائ ل ة  د  

لم ة، علح الحدود ب ن قطاع ة ة النعب الفلسط ني، ودعما  لمس را  جالعودة وكسر الح انج الس
 .جكغرائ لجو

 8/4/2018، األيام، رام هللا
 
 ومعارضيها تعم ق انقسامًا في حزب العمال البر طاني   "إسرائيل"رالفات بين مؤ  دي  .16

البريطاةي ج رمي  جالعمامجكثفم الجماعا  ال هودية وال ه وة ة   و ها علح نئ   ح ب : لندص
، لوهنئوها بع د الف ح، ما مثان لاجكغرائ لجال هودية المناهضة ج جودا جة كونبن، بعد زيانته جماع

مم  محضر اجوماع للجنة  جذي ةاندياصجوةنر  صح فة  حف ظة المدافع ن عن الدولة العبرية.
ِملم لمحاغبة األعضاء الموهم ن باللغام ة في  ، سو ح مدى ا ةقساأ جالعمامجالح ب ة الوي ش 

، ةسبة كلح نئ   الوزناء الساب  توةي جالبل ري نجوال م ن  ن  جالرونب  نجب، ب ن داخل اللجنة والح  
 بل ر، ال سن يسو ل وص الوهمة إلبعاد مة ان كونبن وإ عافه.

 8/4/2018، الحياة، لندن
 
 كيف مارس اإلعالم ال ربي التضليل في مسيرة العودة ب زة؟تقر ر:  .17

مي غاني مقدغي الموخ ص في األدب يوف سون األمر ةنر  صح فة لو  مةجلو  تايم  مقا  للبر 
اإلةجل  ي بجامعة كال فونة ا قام ف ه كص الحقائ  الوا حة علح األنض عن مس رة العودة الربرى في 
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ويوحدث مقدغي عن  ة ة صح حة، ولرن وغائل اإلعلأ تنوهها باغوعمام ص اةا  ل وية مضللة.
بح  المحوج ن الفلسط ن  ن في الجمعة األولح  جكغرائ لج الو ط ة اإلعلم ة للم بحة الوي اقورفوها

من ه   المس رة الوي بدم  ب كرى سوأ األنض، ف قوم كةها قدمم ممثلة كواب ة ألغلوب ص اةة 
مل والمفردا ، بل وحوح لطر  الونويه في ت وير ال راع اإلغرائ لي الفلسط ني. ويضرب  الج 

أ في اغوعمام عبانا  مضللة مو حقائ  مجو مة لنقل الراتب ممثلة علح  ر  بعض وغائل اإلعل
 الوقائإ علح األنض في ة ة.

 

 صياغات مضللة
ويقوم مقدغي كص صح فة ذي ةاندياص البريطاة ة كوبم في محد عناوينها المبمرة مةه جيمو  ما   

صفحوها فلسط ن ا ب نما ترد كغرائ ل علح ا حوجاجج، ومةها كوبم في عنواص آخر علح  15يقل عن 
م ة كاص لها ص اةة مماثلة، يقو ل في مظاهرا  ة ةج، وإص صح فة ة ويون  تايم  األمر  15األولح ج

ويرى الراتب مص ه   ال  اةة مضللة  قو لج. 15ح ج كوبم جالمواجها  عند غ اج ة ة تسفر عن 
مد، وح ف الفاعل للحقائ  الوا حة، فالفلسط ن وص لم يسقطوا قولح، بل لقد م ل  النان عل هم عن ع

 مو ف له عن الفعل قد سلدي كلح حجب مو كخفاء من قاأ به وتحم مي حروف كاص قد تم.
يممن مص يقام ه ا مإ اغوخداأ كلما  مثل جال داما ج وجالمواجها ج في وصف ه ويرى الراتب مة

لها ما حدث، ف ح فة لو  مةجلو  تايم  بدم  كحدى الق ص به ا الس ا  في ال وأ الوالي بقو 
 قو ل فلسط ن اج. 16جسوأ من ا شوباكا  ب ن الجنود اإلغرائ ل  ن والموظاهرين يخلف 

 

 سحق ومقاومة
ويو ح الراتب مص كلمة جاشوبا ج تعني الورافل والمساواة ب ن ما يقوأ به الطرفاص اإلغرائ لي 

ن مدجج ن بالسل  ملف موظاهر وجنود كغرائ ل   30والفلسط ني، مو المساواة ب ن مس رة غلم ة من 
 سدسروص مواقإ مح نة، فضل عن قناصة للج م اإلغرائ لي يخوانوص مهدافهم من مسافة مريحة.

واألدهح مص ج م ا حولم والنعب الواقإ عل ه ا حولم   جسو ادماصج، لرن الج م هو ال ي 
 علح مقل تقدسر.يحاوم مص يسح ، ب نما الطرف اآلخر يحاوم مص يقاوأ، مو يحاوم مص يظل ثابوا 

وكاص هنا  الرث ر من اإلشانا  كلح جالحدودج ب ن كغرائ ل وة ة، مما ين ر كلح مص ما حدث وك ةه 
 علح الحدود ب ن دولو ن.

وين ر الراتب كلح مص الراتب الفلسط ني الراحل كدواند غع د غب  مص قام كص الحقائ    توحدث عن 
ويقوم مقدغي كص المفقود في معظم  ابها وإداموها.ةفسها، بل كةها توطلب نواية من مجل اغو ع
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الو ط ة اإلعلم ة السائدة لم يمن الوقائإ بحد ذاتها، ولرن الرواية الفلسط ن ة بن ص النفي القسري 
 وإزاء النضام من مجل العودة، الوي تجعل ه   الحقائ  مفهومة غ اغ ا وعا ف ا.

 7/4/2018، الجز رة نت، الدوحة
 
 فلسطيني"... وضوح الرؤ ة وسط الدران"الكاوتشوك ال .18

 خالد الحروب 
األغل  النائرة الوي تف ل قطااع ةا ة عان الجا م والقناصاة اإلغارائ ل  ن ترواب ق اة م دهناة ها   
األياااأ، عنواةهااا جلاام يماام  الربااان ولاام ساان   ال اا انج. فااي ة ااوأ الاادخاص الرث ااف المنبعااج ماان منتااام 

د الوااي صاانعها المحواال فااي فلسااط ن اةمحاام واخوفاام. الفو اااص ك ااانا  جالراوتنااو ج باادا وكاا ص الحاادو 
الاا سن كاااص ماان الم فواارض مص يموةااوا قااد ةسااوا، س حفااوص علااح األنض الوااي محبوهااا ةانغاا ن مكااواعهم 
ومقدامهم في الوراب الم وحالف معهم. ي لوص كلح األغل  البنعة، وب سدسهم ال لبة ينادوةها ألغافل. 

داد وجاادا ، يجاروص بعضااهم بعضااا ، وكاااص ماان الم فواارض مص يمااوص وناءهام كاااص هنااا  كبااان غاان، مجاا
هاال ء قااد ماااتوا ماان زماان  وياال بحسااب الروزةامااة اإلغاارائ ل ة. الربااان كاااةوا سرياادوص كلقاااء ةظاارة الحااب 
الساارمدية علااح منا اا هم وقااراهم الوااي تنفسااوها صاا انا  و ااردوا وهجااروا منهااا كبااانا ، وبق اام هنااا  علااح 

ل  النائرة. والنباص والنابا  الجدد كاةم ع وةهم تنوا   حوضاص ا نض الجاةب اآلخر من األغ
ةفسها الوي اةوقلام كلاح وجاداةهم م ةارة بق اص وحماياا آباائهم وممهااتهم ومجادادهم وجاداتهم، وصاان  
منسوجة في معما  وع هم. بع دا  من األغل  وعلح الجاةب اآلخر كاةم مغلحة الجا م الم ارون قاد 

لم ف ي معم  ةقطة في داخله.  با ه سراقبوص ك ف تحولام غاواعد الناباص كلاح محانياج مص بم وش 
 تنهل األنض وت يل األغل  وت خر  المدافإ.

فااي قلااب جبااام ذلااك الاادخاص األغااود الرث ااف كاااص ثمااة و ااو  مباا ض كااالثل". وكاااص ثمااة كعااادة لاارو  
فض والمقاوماة، وإعاادة تساط ر النا  الط بة، يقودهم السخط والثونة كلح اجورا  صون مبدعة فاي الار 

اا هل  فااي وجااه جباارو   الق ااة. فااي قلااب السااواد ذا  كوباام ةاا ة ومهلهااا ومنوفضااوها ف اال  مقاوم ااا  م 
اآللاااة العسااامرية لعااادو باااا م. لاااو كااااص ثماااة مسااااحة ك ااااف ة ألغاااا  ر الف ن ااا  واإلةريااا  والرومااااص 

ااطر  مغااطونة جدساادة و ازجااة تخلااد غااواعد ال اا ي ن وهااي تخلااإ األ غاال  النااائرة وتطاارد دبابااا  لس 
 الج م الم رون ك ةها ال باب.

باادع هاااو  ب ااد مص المفانقااة ترمااان فااي مص جاااوهر مغااطونة األغااال  والاادخاص   جدساااد ف هااا  جدسااادها الم 
قااديمها ة اار المماال، وإصاارانها الطااازج علااح مص غااردية فلسااط ن   زالاام ت ع ااد كةواااج نوحهااا الرافضااة 

عاشااها الربااان وتلقفهااا ال اا ان. قااادة كغاارائ ل غااواء األوائاال مو األواخاار باانف  الحاارانة والسااخوةة الوااي 
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قااالوا وناهنااوا علااح مص الج اال الفلسااط ني الاا ي شااهد النربااة وتجاارع مراناتهااا غااوف يمباار فااي المنااافي 
ومخ ما  اللجئا ن، غاوف يظال مو نجحاا  با ن حادي األمال الم ادون والعجا  الفظ اإ، ثام   سلباج مص 

ج ااال مو دهااام فساااوف يمبااار فاااي دواماااة الفقااار واللجاااوء والعاااوز، ثااام تجرفاااه الح ااااة  سنوهاااي ويماااو . مماااا
بجبروتها واحو اجاتها، وه   تسلمه بادونها كلاح النسا اص كاي سبلعاه ويمضا ه ويلفظاه كائناا     عام و  
ذاكرة له. وما ب ن مو  الرب ر وةس اص ال   ر تبهم فررة ال راع مإ السان  وت  ر عمل ة الساطو 

يخي علاااح انض شاااعب و ااارد  وتناااريد  تف ااا ل مااان تفاصااا ل العاااالم المااا دحم بقضاااايا جمكبااارج. الواااان 
وهماا ا، فااإص دو ب الح اااة الطاااحن ومساااناتها و اا و اتها وحسااابا  الااربح والخسااانة ف هااا، كمااا تااو  
الناااا  كلاااح تحق ااا  محلمهااام ال ااا  رة والرب ااارة لااان سبقاااي لهااام الرث ااار مااان الوقااام وا هومااااأ وال ااابر 

لة جالنضامج. كاص ها ا هاو الوحل ال لماا غاولوم كل اه األماون علاح قاعادة مص الوقام هاو الحل اف لمواص
الدائم لعمل ة السطو تلك، تحل ل مباشر ومادي يقود كلح تلك النو جة الواحدة والم مولة: جيمو  الربان 

عرباااا   وينساااح ال ااا انج. و  تنساااح تلاااك النو جاااة تف ااا ل مهماااا  علاااح الهاااامم يقاااوم كص مناصاااريهم،
ومسااالم ن وشااارق  ن وةااارب  ن، هناااا وهناااا  غاااوف يقاااولهم الضاااجر مااان جالقضااا ةج وتجااارفهم اهومامااااتهم 

 الضاةطة وبالوالي سرفعوص مسدسهم تدنيج ا  عنها وعن مصحابها.
  يخلااو هاا ا الوحل اال ماان منطاا ، ونفضااه كلااه دفعااة واحاادة يخاارج الماارء ماان مسااان الوفر اار العقلةااي. 

مفاردا  الوحل ال الونبئاي وا غونارافي فاي الس اغاة ومم جاة الناعوب تحدسادا   لرن في الوقم ذاتاه تظال
ممنااوفة لولقاااي صااادما  وصااافعا . تااا تي المفاجااات  مااان وقااوع ماااا لااام س ووقاااإ، وعااادأ وقاااوع ماااا ت وقاااإ. 
فلسط ن ا ، بدا وك ص الربان   يموتوص، ف ما ت كد مص ال  ان   سنساوص. مان ساوأ النرباة بال وحواح ماا 

اآلباء عن المو  وال  ان عان النسا اص. توالام مراحال الارفض ولام تووقاف بسابب فداحاة  قبلها امونإ
اخاااولم م ااا اص القاااوى ومناصااارة القاااوى ال رب اااة كغااارائ ل، وتوالااام معهاااا حقاااب العنااااد الواااي لااام قو ااام 
معادلاااة الريا ااا ا  اإلغااارائ ل ة تلاااك. فاااي فوااارا  خادعاااة باااد  تلاااك المعادلاااة وك ةهاااا الوقطااام مةفاغاااا  

. 1987تنااو ل، ومااا كص عاااد  تطاال برمغااها حوااح جاااء  ا ةوفا ااة األولااح فااي مواخاار عاااأ وصااان  
تهنمم المعادلة تلك وتنبلها ب ص الفلسط ن  ن ح نروا في زوايا مطاندة نة ف الخبر ومولوياا  الح ااة 
فاي مخ مااا  اللجااوء والباال  الوااي م لقااوا ف هااا، ومص كبااانهم يموتااوص وصاا انهم سنسااوص. جاااء  ال اافعة 

ن المماص األكثر تعر ا  للبل  والفقر، وميضا  للخورا  اإلغرائ لي وةنر العملء: ة ة. ومن هناا  م
اةونر  ا ةوفا ة النعب ة وتجسد  وتمثلم ا غم ال ي م ل  عل ها جاةوفا ةج ح ج اةوفض النعب 

م الطويال هاي وة م كلح مواجهة المحول المدج" بالسل . كاةم و  زالم عدالاة القضا ة وفداحاة الظلا
وقود الم نوفض ن، كما هو تانيخ البنار الا سن سلمناوص بالرراماة والثاونة علاح الظلام. تمادد  ا ةوفا اة 
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كلح الضفة ال رب ة واةوقل ج ء من نوحها حوح كلح فلسط ن الداخل وقلبم حساابا  كغارائ ل ومعااد  
 و إ فلسط ن علح مجندة العالم.

ةواج ذاتها وت مل مص جا ل  اةقضاح ومج اا   جدسادة ةنا   وكلهماا كلما حاولم تلك المعادلة مص ت ع د ك
م ةهاااك كماااا باااالمو  مو النسااا اص، تااا تي صااافعة جدسااادة لهااا   المعادلاااة. وهااا   األغااااب إ، مغااااب إ جمسااا رة 
العودةج السوة الوي تعلنهاا مخ ماا  ومادص وةاا  قطااع ةا ة حواح منو اف الناهر القاادأ ح اج ذكارى 

ل اافعة علااح اموااداد ك لااومورا  األغاال  النااائرة، مو جالساالكج كمااا ي اافه جالنربااةج، تروااب تفاصاا ل ا
ال  يوص. خجل جالسلكج سوأ الجمعة الما ي من بناعوه، من نؤوغه المدبباة وهاي تن ار  فاي مسادي 
النااباص ال ا ااب ن وغااواعدهم، تمنااح لااو تحااوم كلاااح مة اااص زيوااوص مل فااة تحضاان فلحاا ن ينااا بوةها 

في الساماء، فقاد كااص الادخاص األغاود الرث اف قاد تحاوم كلاح ة اوأ ب ضااء  بالحب ومةاةي الم جنا. مما
ساانعم  عل هااا  ااوء الناام  فو اا ر األمااون مكثاار و ااوحا . ممااا الاا سن سوحسااروص علااح الفلسااط ن  ن 
ويريدوص لهم مص يسوسلموا لقدن اله يمة حوح   يموتوا، مو مص يقبلوا باجمي شايءج ألص العاالم كلاه ة ار 

ألص جممنااااا ممريمااااااج منحاااااازة تمامااااا  إلغااااارائ ل، مو سو اااااايحوص ال ااااوأ عبااااار الهواتاااااف م نناااا ل بهااااام، مو 
وا جوماعا  والنداءا  بهدف جاغوعادة الهدوءج فإةهم   يفهموص غاوى معااد   الريا ا ا  الم ضاللة 
الوااي   تنطباا  علااح مم جااة النااعوب ونوحهااا واةوفا اااتها. هاال ء   سااروص فااي الاادخاص األغااود غااوى 

صااعب علاا هم كدنا  مااا هااو م ركااب فااي النااعوب، وياا لفوص مااا يقولااه القااوي والساا د ويوموعااوص غااواد ، 
بالر وا له. ك ف لهل ء مص يفهموا مص جبام الدخاص األغود المو ااعدة فاي قلاب الساماء وفاو  خاط 
 األغل  النائرة في قطاع ة ة تجعل الرؤية مكثر و وحا ؟ غلام البداية هو غلام النهاية لفظاا  لران

 ف ه الجواب معنح ومضموةا .
 8/4/2018 ،الحياة، لندن

  
 عنف أكبر سوف يجي  .19

 عبدهللا السناوي 
لام تراان المجاا نة، الوااي انترباام عنااد الحاااج  الحاادودي مااإ قطاااع ةاا ة فااي ذكاارى جسااوأ األنضج، حاادثا  

دع عااابرا  ساا هب بجراحااه كلااح الاا اكرة الموخمااة بمثاال هاا   المجااازن دوص حساااب ماان قاااةوص دولااي، مو ن 
 من  م ر كةساةي، مو تحر  من عالم عربي.

المجاا نة جاإلغاارائ ل ةج بووق وهااا ونغااالوها وتااداع اتها تلغاا  لعنااف مكباار غااوف يجاايء وتناامل موجاتااه 
 ا نتدادية اإلقل م كله. 
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ماسو/ميااان المقباال، الوااي قااد 15بالووق اام فإةهااا تسااوب  ةقاال الساافانة األمريم ااة كلااح القااد  المحولااة سااوأ 
 احوفا تها الرئ   األمريمي جدوةالد ترامبج.ينان  في 

ه   نغالة المج نة بالطريقة الوي جر  بها ومحجااأ الضاحايا الا سن غاقطوا ف هاا. نغاالة تروياإ بالقوال 
الجماعي حوح تنرسر نو  المقاومة ويسود ال ا   مان مي حا ، كماا لاو كاةام اغونسااخا  فاي حاروف 

 جدسدة لمج نة جدسر ياغ نج.
علاح قااوا  ا حاولم مص الوظااهرا ، الواي تجمعام عنااد الحااج  الحادودي تحام عنااواص  لام يمان خف اا  

 جمس رة العودةج، تسولهم جسوأ األنضج اغوعدادا  لمواجها    مفر منها.
( معلااان الفلساااط ن وص ك ااارابا  عاماااا ، ةظماااوا مسااا را  1976( ماااان /آذان )30فاااي ذلاااك ال اااوأ البع اااد )

جااادان، ودخلاااوا فااي مواجهاااا  مااإ قاااوا  ا حااولم حااا ن صاااودن  حاشاادة فاااي الماادص العرب اااة خلااف ال
 منا  هم. كةه ال راع علح األنض، مو ما تبقح منها.

القااد  خااانج كاال تفاااوض، كاا ص تهوياادها مساا لة مفااروغ منهااا. المسااجد األق ااح تحاام الخطاار الااداهم 
فااي العااالم ن وا قوحامااا  الموراارنة لباحاتااه تناا ن بمواجهااا  وصااداما  وحرائاا  تموااد كلااح كاال مماااص 

 العربي واإلغلمي.
كما مص األو ااع الم داة اة فاي الضافة ال رب اة تادفإ للعوقااد با ص  ام الروال ا غاو طاة ة كلاح الدولاة 

 العبرية مس لة وقم، ة ر مةها صراع علح األنض والمواجها  لن يموص لها غقف.
اأ الحد األق ح من القوة باغم لم ترن تهدسدا  وزير الحرب جاإلغرائ ليج مف جدون ل برماص عن اغوخد

حماية الس ادة جاإلغرائ ل ةج واألمن جاإلغرائ ليج،  لقا  في الهواء بقدن ما هاي غ اغاة معومادة غاوف 
 ت خ  مداها الدموي. 

كةنا   ةوعلم هم ا ةبدو بو و  من تجانبناا المريارة، و  مان الادنو  الواي دفعناا ثمنهاا دماا  ة يارا  فاي 
  ن ة.مسان القض ة الفلسط

 ( لم يمن هنا  تنبه في م ر للخطر الماثل علح الحدود. 1948قبل النربة )
جر  لقاءا  با ن مفرارين وغ اغا  ن كباان، ب انهم الادكوون جمحماد حسا ن ه مالج )باشاا(، ماإ ملغا  
الدولاة العبريااة جديف ااد بان جونيااوصج دوص مص يسااووقفهم المنااروع ال اه وةي ومخطااان  علااح الفلسااط ن  ن 

 ن والعرب جم عهم.والم ري 
عم د األدب العربي الدكوون ج ه حس نج ةفسه ذهب كلح الجامعة العبرية وملقح محا را  ف ها، ف ما 

 كاةم الع ابا  ال هودية تودف  علح فلسط ن.
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بعااااااد غاااااابع ن غاااااانة ماااااان النربااااااة وال ااااااراعا  الدام ااااااة ومحادسااااااج الساااااالأ المااااااراوغ باااااا ن الفلسااااااط ن  ن 
مساوعد مص يخادع ةفساه، ويخادع اآلخارين، بفرصاة غالأ مممناة. األغاوم وجاإلغرائ ل  نج هنا  من هاو 

 مص هنا  من هو مسوعد لوبني الرواية جاإلغرائ ل ةج.
يمماان نصااد عناارا  الاادنو  علااح مسااان ال ااراع سااوم كهاادانها اآلص علااح ةطااا  ة اار مساابو ، كاا ص 

 . القض ة الفلسط ن ة بل ذاكرة ك ص الق ة كلها لم تحدث والوانيخ كاص وهما  
 اااااع دن  مص ال ااااراع فااااي جااااوهر  باااا ن منااااروع ن: جالقااااومي العرباااايج وجاإلغاااارائ ليج اةرساااار األوم 
وتااوحم الثاااةي.  اااع معنااح مص فلسااط ن ةفسااها قضاا ة العاارب المرك يااة حوااح مصاابحم عبئااا  علااح 

 مةلب النظم العرب ة تطلب الوخلص من صداعها.
ات ة والعسمرية مإ جكغرائ لج ودمجها في اإلقل م مغوم ما يحدث تطب إ العلقا  ا قو ادية وا غوخبان 

مجاةا  دوص الو اأ بمنطو  مبادنة السلأ العرب ة، الوي تقضي بوطب إ كامل مقابل اةسحاب شاامل مان 
 (1967األنا ي العرب ة المحولة من  عاأ )

ألمريم اة حواح من  توق إ اتفاق وي جكامب ديف دج كاص الوطب إ الس احي والثقافي مان با ن ا شاورا ا  ا
 يموص دم" جكغرائ لج في المنطقة مقبو   ومعوادا  و ب ع ا ، لرنه فنل بقوة الرمي العاأ الم ري.

وكاااص الوطب ااإ الوجاااني مطلوبااا  ب اتااه كماادخل لبناااء شاار  موغااط جدسااد علااح مةقاااض النظاااأ اإلقل مااي 
 العربي.

الهااااادف األعلاااااح للمناااااروع  وكااااااص الوطب اااااإ العسااااامري وا غاااااوخباناتي، ماااااا هاااااو معلااااان وة ااااار معلااااان،
جاإلغااارائ ليج، كذ توقاااوض باااه مو ااااع صاااراع وتبناااح مو ااااع غااالأ دوص مص يماااوص هناااا  غااالأ يقااار 

 للفلسط ن  ن مية حقو  منروعة. 
جكغرائ لج بااالوفو  النااوعي العساامري علااح كاال ااألخطاار فااي مثاال هاا ا النااوع ماان الوطب ااإ مةااه يحااوف  لاا

 الدوم العرب ة مجومعة.
ن دون  ب عي وتانيخي تلعبه م ر، وقد لعبوه في مراحل عدسادة مان تانيخهاا، وبا ن عند ا خو ان ب 

دون    ب عي و  تاانيخي تلعباه جكغارائ لج كص دمجام فاي المنطقاة علاح النحاو الا ي يخطاط لاه، فاإص 
 ا خو ان   يجب مص يموص ف ه مدةح الوبا  وتردد.

 حاولم مان مجاازن بحا  الفلساط ن  ن، كانثاة كص تقبل جغلأ القوةج، والو ا ي عما ترتربه غالطا  ا
 تانيخ ة محققة تنام من احوراأ العرب ألةفسهم.

 كذا ما مهدن  قضايا  العادلة فل محد في العالم مسوعد مص يحورمك.
وإذا ما اتسعم مساحا  الرهاص علاح جكغارائ لج، بمال ماا تمثلاه مان تم  ا  عن اري  اد الفلساط ن  ن 

 ن بودهون ثقافي ومخلقي وش وع لرو  اله يمة في العالم العربي.وهمج ة قوة، فإص ذلك سن 
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ب ونة   يممن كةرانها فإص الفلسط ن  ن سدافعوص باألصالة عان قضا وهم ومن اهم، ويادافعوص بالن اباة 
عاان العااارب اآلخاارين، الااا سن لاام سوعلماااوا شاا ئا  مااان حقااائ  ال اااراع، و  هاام مساااوعدوص مص سنظااروا فاااي 

 ال بونج. ر غوف يجيءج كما قام ذا  مرة الناعر الرب ر جصل  عبدالوداع ا  فجنعب مكب
 8/4/2018الخليج، الشارقة 

 
 رمس رسائل فلسطينية في مسيرة العودة الكبرى  .41

 علي هويدي 
يسومر النعب الفلساط ني فاي مخ ماا  اللجاوء وفاي مخولاف ممااكن تواجاد  فاي كح ااء غابع ن ة النرباة 

ان)مااااسو( المقبااال. وماااا مسااا رة العاااودة الربااارى الواااي اةطلقااام باتجاااا  مي 15الفلساااط ن ة الواااي توافااا  فاااي 
غانة علاح جساوأ األنضج،  42آذان)مان ( الما ي، ذكرى مارون  30الحدود مإ فلسط ن المحولة في 

ك  مبرز الفعال ا  الوي غونمل البداياة للوصاوم كلاح منو اف شاهر مياان ت امناا  ماإ ماا معلنواه اإلدانة 
 فووا  غفانتها في القد  المحولة.األمريم ة عن موعد  

األةظان شاخ ة باتجا  قطاع ةا ة المحوال والمحاصار، ح اج ا لوفااف الاو ني الفلساط ني الس اغاي 
شااه دا (، وا عو اااأ الساالمي لسهااالي وة اابهم للخاا م الوااي  16والنااعبي حااوم المساا رة )وح ااج غااقط 

 بالعودة كلح منض اآلباء واألجداد. ، ومطالبوهم1948ترم  كلح جريمة اقولعهم من فلسط ن غنة 
مس رة العودة الربارى تحمال فاي   اتهاا العدساد مان الرغاائل ذا  الد لاة البال اة، غانووقف عناد خما  

وعلاح الارةم مان مارون غابعة  -منها: مولها ومهمها للر ااص ال اه وةي المحوال با ص الناعب الفلساط ني
ة قض وه كلجئا ن، وبا ص اللجا    سا ام سومساك ك  مةه   س ام يحاف  علح ح وي -عقود علح ةربوه

ولاا   كلااح مي مماااص آخاار، وب ةااه  48بحاا  عودتااه كلااح ديااان  الوااي  اارد منهااا كباااص النربااة فااي العاااأ 
مسااوعد ألص يضااحي بال ااالي والنفاا   فااي غااب ل اغااورجاع من ااه ومقدغاااته، وباا ص هاا ا ا حااولم كلااح 

 اص ال  ان بعد ماو  الرباان، وبا ص فلساط ن كاةام زوام ولو بعد ح ن، ومإ المس رة تسقط مقولة ةس
 من ا  بل شعب اغوحقها جشعبج بل منض.

الرغالة الثاة ة موجهة كلح المجومإ الادولي الا ي فنال بعاد مارون ها   العقاود الطويلاة فاي مص س ن اف 
األماار الناعب الفلسااط ني، و  سا ام يمااان  غ اغا ة المعاااس ر الم دوجااة والر ال بمم ااال ن عنادما سوعلاا  

بالحقو  الفلسط ن ة، ومنها تطب   ح  اللجا  الفلساط ني باالعودة كلاح فلساط ن، وفقاا  للقاران األمماي 
وال ي مكد ح  العودة والوعويض واغوعادة الممولرا ، ومص المجوماإ الادولي يجاب مص سبقاح  194الرقم 

واج كلااح حاا ن العااودة، ملو مااا  تجااا  قضاا ة اللجئاا ن ماان خاالم دعاام ومساااةدة اغااومرانية عماال جاألوةاار 
والعماال علااح مص ترااوص م  اة وهااا ثابوااة ماان األماام الموحاادة، ومص القاااةوص الاادولي يعطااي الحاا  للنااعب 
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الفلسط ني بالوعب ر عن نفضاه ومقاومواه للحاولم بمال الوغاائل المممناة. وإذا كااص الظارف يحاوم مص 
  مص ها ا   سل اي مبادا  الحا  فاي يموص ا عو اأ الحالي علح الحادود ماإ فلساط ن المحولاة غالم ا ، ك

المقاومااااة المساااالحة  ااااد ا حااااولم، ومص علااااح المجومااااإ الاااادولي الوحاااار  لوااااوف ر الحمايااااة للماااادة  ن 
 المنانك ن في مس رة العودة.

الرغااالة الثالثااة كلااح الااداخل الفلسااط ني هااي مص حاا  العااودة   يسااقط بوقااادأ الاا من، ومةااه حاا  فااردي 
ابلااة للو اارف، مي   يحاا  ألي كاااص الونااازم مو الوفاااوض علااح هاا ا وجماااعي وماان الحقااو  ة اار الق

الح ، ومص النعب الفلسط ني سرفض مي بدسل عن العودة كلح فلسط ن، غواء  بالوو  ن مأ باالوهج ر، 
ومص فلسط ن بالنسبة كل ه هاي مان البحار كلاح النهار، ومص مي اتفاا  غ اغاي فاي المساوقبل كص لام يعاط 

 حقوقه المنروعة فلن يساوي الحبر ال ي كوب ف ه. اللج  الفلسط ني كامل
ة ساااص )مبرياال( المقباال فااي الرياااض، هااي مص  15الرغااالة الرابعااة كلااح القمااة العرب ااة الوااي غااونعقد فااي 

توحماال الاادوم العرب ااة مساالول اتها تجااا  القضاا ة الفلسااط ن ة،   غاا ما قضاا ة اللجئاا ن وحاا  العااودة، 
غ اغا ة ودسبلوماغا ة وشاعب ة، وإمماةاا  إلةهااء ا حاولم لسنا اي واغوخداأ ماا لادسها مان مونا  قاوة 

الفلسااط ن ة، وتااوف ر كاال الاادعم لو ااع د ا ةوفا ااة النااعب ة فااي وجااه ا حااولم اإلغاارائ لي فااي الضاافة 
والقد  كواحدة من مهم مونا  القوة إلعادة خلط األونا  الس اغ ة وتدوير ال وايا، ونفإ كلفة ا حاولم 

ن إ مماأ تحق   مهدافه، وصو   كلح ا ةسحاب ة ار المناروح مان األنا اي الفلساط ن ة وتنم ل غد م
المحولة، وه ا غ نعم  كيجاباا  علاح جم اإ ملفاا  القضا ة الفلساط ن ة ومنهاا قضا ة القاد  واللجئا ن 

 وبق ة الملفا  الفلسط ن ة.
القض ة الفلسط ن ة باغاوهدافها  الرغالة الخامسة كلح كدانة الرئ   األمريمي ترامب الوي تحاوم ت ف ة

قضا ة اللجئا ن وحا  العاودة، ماان خالم اغاوهدافها لوكالاة جاألوةاارواج بقطاإ مسااهموها المال اة، وقبلهااا 
 اغوهداف القد  كاغورمام لورري  مخطط جصفقة القرصج، ب ص ه   ال فقة لن تمر.

ن في ا عو اأ علح الحادود يحاوم ا حولم اإلغرائ لي مص سبج الرعب والخوف في ةفو  المنانك 
ب ن ة ة وفلسط ن المحولة، واإلعلص عن خطاوا  اغاوباق ة... لران ها ا لان سثناي الناعب الفلساط ني 

غانوا  فاي ةا ة، بعاد مص  10عن المنانكة وهو ال ي   س ام سوحمل ةوائ" منبعة حروب فاي مقال مان 
ل مك وبة الج م ال ي   يقهر، تممنم المقاومة من ه يمة ج م ا حولم ال ه وةي ال ي كاص يحم

 فمطلب المس رة وا عو اأ عادم والوغ لة قاةوة ة.
 8/4/2018 ،الحياة، لندن
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 عقد المجلس الوطني الفلسطيني .40
 حمادة فراعنة

 –الحلقة الرابعة  -
ةجاااح الااا سن ةفااا وا محاولاااة اةو اااام نئااا   الحموماااة ناماااي الحماااد هللا ومااادسر المخاااابرا ، ةجحاااوا فااااي 

مناااروع  وإحبااااحلمعاااد المااادنو  بهااادف د  األغاااف ن لوعط ااال خطاااوا  الوحااادة الو ن اااة، برةاااامجهم ا
الم ااالحة الاا ي تحقاا  فااي القاااهرة تحاام الرعايااة الم اارية باا ن فااوح وحمااا  فااي شااهر تناارين موم 

، وبد   مان الوقادأ ةحاو خطاوة الناراكة الضارونية فاي ا اان منظماة الوحريار وملغسااتها، اةوقال 2017
وجهود الوغا ة الم رية، مان حالاة المراقباة، والحاج علاح العمال، وتنف ا  الخطاوا   ا ةوظان والولرل

الودنيج ة واغاورمام حلقاتهاا الوراكم اة، اةوقال مركا  ا هومااأ الفلساط ني ةحاو ا تهاماا  المباشارة مان 
قباال الاارئ   محمااود عبااا  لحركااة حمااا  علااح مةهااا هااي الوااي ةفاا   عمل ااة الوفج اار فااي قطاااع ةاا ة 

، وما يسووبإ ذلك مان تاداع ا ، وندود موبادلاة توسام 13/3/2018ئ   الحمومة ومرافق ه سوأ لموكب ن 
 با ةحطاح والوردي. 

خطوا  الوحدة الو ن ة، ةجحاوا فاي  اي صافحة الخطاوا  الواي  كتماأةجح ال سن   م لحة لهم في 
قعااام، و  المنااااهد  كعاااادةتمااام تحققااام نةااام محااادودسوها، وةساااافوا ا تفاقاااا  الثنائ اااة والجماع اااة الوااااي و 

الفلسااط ني المماا   لمربعااه األوم، مربااإ ا ةقاالب وا ةقساااأ والوااوتر والنااك ونفااض الطاارف للطاارف 
 اإلغارائ ليللعادو  -1اآلخر، ومقل ما ي قام غ وم تجم د الخطوا  وا تفاقا ، خدمة مجاة اة للطارف ن: 

ة الوااي كااد  ترااوص معلنااة فااي خدمااة لس اغاة الو يااا  الموحااد -2ولمناروعه الووغااعي ا غااوعماني، و
حادود الدولاة، كاي  -3حقاو  اللجئا ن، و -2قضا ة القاد ، و -1عهد ترامب والقائماة علاح شاطب: 

ماااب، دولاااة فلساااط ن ة فاااي قطااااع ةااا ة، س وباااإ لهاااا اتراااوص حااادود الدولاااة المنناااودة وفااا  مااالامرة القااارص لور 
 -2القااد ،  – 1 راف ااة هااي: موا نااو الضاافة الفلسااط ن ة دوص من ااهم المقوطااإ منهااا ثلثااة مواقااإ ج

 كامل منض ال ون الفلسط ني. -3وما حولها،  اإلغرائ ل ةالمسوعمرا  
ماااب تساااووجب تحق ااا  الوحاادة الفلساااط ن ة ندا  علاااح برةامجاااه ومااا يعاااد  وفريقاااه  اااد م اااالح اخطااة تر 

مناااانيإ العااادو، وهاااي  إلحبااااحوحقاااو  الناااعب الفلساااط ني، فالوحااادة الو ن اااة هاااي السااال  المجااارب 
، ولرن بد   من اغوحضاان الوحادة الو ن اة لمواصالة  ريا  المناروع اإلةجازا   القوي لوحق   السل

الااو ني الااديمقرا ي الفلسااط ني، سااوم اغوحضااان النااك ونفااض النااراكة والن اال ماان الاا ا  الفلسااط ن ة 
وتم يقهااااا، عباااار توج ااااه كاااال مفااااردا  الوخااااوين والاااارفض واألذى، علااااح مثاااار محاولااااة ا ةو ااااام سااااوأ 

 .19/3/2018، وخطاب مبو مازص سوأ 13/3/2018
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لقد ةجح الرئ   محمود عبا  ب كاء في نبط اتهاماته لحركة حما ، مإ نفضه للس اغاة األمريم اة، 
فباااا  المراقاااب المحاساااد منااا و   وواقعاااا بااا ن ةاااانين، ة ااار قاااادن علاااح اتخااااذ موقاااف ا ةح ااااز ال قااا ن، 

 اغاة األمريم اة غا موص مقروةاا  فاي الو س اد لموقفاه فا ةح از لموقاف الارئ   الفلساط ني فاي نفضاه للس
 د حركاة حماا ، والا سن سرفضاوص اتهاماا  الارئ   عباا  لحركاة حماا  غا قعوص فاي مطاب عادأ 
الو س اااد لس اغاااوه الو ن اااة ال اااائبة فاااي نفاااض الس اغاااة األمريم اااة، ح اااج   سوجاااد موقاااف وغاااط بااا ن 

مااادا  مااان قبااال الااارئ   الفلساااط ني فاااي دمااا" القضااا و ن وتاااداخلهما، ويبااادو مص ذلاااك كااااص مق اااودا  وموع
الماااوقف ن معاااا : نفاااض الس اغاااة األمريم اااة، ونفاااض غ اغاااة حماااا ، ومهاجموهماااا معاااا، ونبطهماااا ماااإ 
بعضااهما الاابعض فااي خطاااب واحااد، بهاادف تحق اا  ةاارض ثالااج لاام يماان ماادنجا  فااي الخطاااب، وهااو 

والجهاااد ودوص ا ةوظااان  توجهاتااه ونةبوااه فااي عقااد المجلاا  الااو ني الفلسااط ني، دوص منااانكة حمااا 
 مي اتفا . كلحللووصل معهما 

/ مذان، ولم سوطر  خلله  19ألص النيء المخفي ة ر المعلن، ال ي لم س كر  الرئ   في خطابه سوأ 
، فاالرئ   لاام ساا كر مي 2018بحنراة وذكاااء عان قااران  عقااد المجلا  الااو ني الفلساط ني مواخاار ة ساااص 

ي الفلساط ني، وهاو المطلاوب، بهادف تمريار قاران عقاد المجلا  كلمة عن  رونة عقد المجل  الاو ن
الاااو ني الفلساااط ني فاااي حااال نفاااض الس اغاااة األمريم اااة ونفاااض مواقاااف وغ اغاااا  ومناااانكة حركاااة 

عدأ اةوظان لوق  م الموقاف مو اةوظاان القاران بالمناانكة مو عادمها مان مي  كلححما ، ف وحوم القران 
  ني الفلسط ني. رف للمنانكة في اجوماعا  المجل  الو 

فالس اغة الوي عبر عنها الرئ   محمود عباا ، هاي نفاض الس اغاة األمريم اة، ونفاض حماا  فاي  
ةف  الوقم، وبالوالي تروص النو جاة المنطق اة ت س اد الارئ   فاي هدفاه ومبو اا  وهاو عقاد المجلا  بمان 

، فالاا سن خااانج حضاار، غااواء حضاار  النااعب ة مأ لاام تحضاار، غااواء وافقاام الديمقرا  ااة مأ لاام توافاا 
المناااانكة يجلساااوص ماااإ حماااا  فاااي موقاااإ ا ةقااالب وا ةو اااام والخ اةاااة، بااال ويجلساااوص فاااي الخناااد  
األمريمي في ةف  الوقام تلاك هاي النو جاة الواي منادهاا الارئ   بقولاه: ج  مجاام للموقاف الوغاط با ن 

 الطرف نج.
نفاض ا ةوقاام ةحاو الخطاوة  لقد اغوعمل الرئ   محمود عبا  ه   الس اغة لوحق   ةر  ن: مولهما

الوال ة بعد تحق   الم الحة، وهي خطوة النراكة، وقد تناوم الم الحة برو  الونم ك وكااص وا احا  
جل ااا  ح نمااا قااام ج قلنااا لراام ك ااف باادم  هاا   الم ااالحة وماان اخورعهاااج، تعب اارا  عاان عاادأ انت احااه لهااا، 

لحة ماارت ن قباال هاا   األخ اارة، كاااص ذلااك فااي وعل نااا مص ةواا كر مةااه غااب  ومص نفااض فراارة القاااهرة للم ااا
وعارض عل اه الارئ   الس ساي مباادنة الم االحة ولام  8/11/2014المرة األولح ح نماا زان القااهرة ساوأ 
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ماااإ  اإلماااناتيسوجاااوب معهااا، والمااارة الثاة ااة فااي اللقااااء الرباااعي العرباااي الم ااري األندةااي الساااعودي 
 ، وميضا  لم سوجاوبوا معها.28/8/2015في القاهرة سوأ خمسة من معضاء اللجنة المرك ية لحركة فوح 

ول لك سوضح الموقف الحازأ للرئ   محمود عبا  مةه سرفض النراكة والوحدة الو ن ة وتعود نؤيواه  
لثلثة مغباب: مولها مةه   سريد شريما  معه في ملغسا  القران وفاي صانإ القاران، وحماا  لان تراوص 

ياااة، فهاااو   سوحمااال اةوقاااادا  وملحظاااا  ممثلاااي الناااعب ة والديمقرا  اااة مجااارد نقااام فاااي اللجناااة الونف  
والمباااادنة فر اااف لاااه مص سوحمااال حماااا  والجهااااد؟ والسااابب الثااااةي مص بعاااض األ اااراف العرب اااة ل سااام 
موحمسااة، باال وموحفظااة ماان منااانكة حمااا  فااي الملغسااا  الفلسااط ن ة ألص منااانكوها تعنااي دعمااا  

ة الجهاااد تعنااي دعمااا  لاادون اسااراص وةفوذهااا، وهااو ي خاا  ذلااك بعاا ن المساالم ن، ومنااانك اإلخااواصلموقااف 
و   واإلغاارائ ل  نا عوبااان ويوحاشااا ، ممااا الساابب الثالااج فهااو يخااوض اشااوباكا  غ اغاا ا  مااإ األمااريم  ن 

سريااد مص يضاا ف لنفسااه مواعااب وجااود حمااا  والجهاااد معااه فااي ملغسااا  صاانإ القااران، حوااح   ت يااد 
واألمريم  ن وتوعقد مكثر، ول لك وجاد حجاة قوياة، ومبارنا   اإلغرائ ل  نغ ة مإ مواعبه واشوباكاته الس ا

معقاااو  ، وغاااببا  جوهرياااا  للوهااارب مااان خطاااوا  الوحااادة، ونفاااض ا ةوقاااام مااان خطاااوة الم اااالحة الواااي 
خطااوة النااراكة المطلوبااة،  وعل نااا مص ةواا كر مةااه اتخاا  قااران عقااد المجلاا  الااو ني قباال  كلااحتحققاام، 

ر ومحاولة ا ةو اام، وبادوص اةوظاان خطاوا  ماا بعاد الم االحة،   ولا لك لام سواردد بقاوة عمل ة الوفج 
ووجد الفرصة والدافإ ألص يقوم جحركة حما  وقفم وناء حادث الوفج ر وانتربوهج ووجه الورك   ةحو 

لاا   المساالم ن بقولااه ج اإلخااواصمرجع ااة حمااا  الس اغاا ة والفرريااة وخلف وهااا باعوبانهااا امواادادا  لحركااة 
 واإلغالميةريبا  عل هم، ول   خانجا  عن تقال ادهم وعااداتهم، فهام موم مان اخوارع فاي العاالم العرباي 

هااا ا الااانمط مااان العمااال، ا ةو اااا   والقوااال الواااي بااادموها فاااي الثلث ن اااا  مااان القااارص الما اااي، وفاااي 
سالم نج هام موم مان قوال الم اإلخاواصسومنا ه ا ولم ي  روا ه ا السالو  جما كرا  بواانيخ  كلحاألنبع ن ا  

المسالم ن نغاالة  اإلخاواصالخ ةدان ومحمد ماهر ومحماود فهماي النقراشاي باشااج، وهجوماه علاح حركاة 
 موعددة مق ودة وموجهة لس راف العرب ة والدول ة.

ولاا لك يمماان القااوم باغااوخلم مةااه حقاا  ةر اا ن: مولهمااا الااوخلص ماان  اا وح المطالبااة بوحق اا  
ماااا تساااه ل عقاااد المجلااا  الاااو ني دوص اةوظاااان خطاااوا  الحاااوان والم اااالحة الوحااادة الو ن اااة، وثاة ه

 ما سريد.   كلحوالومم ن، فهو اخو ر المسافة ووصل 
 8/4/2018 ،الدستور، عم ان
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