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  قطاع غزةو  الغربية الضفةفي  إصابة 1,100: شهيد وأكثر من "جمعة حرق العلم" .1
عامًا( استشهد، 28الشاب إسالم رشدي حرز هللا )، أن 13/4/2018الين،  أون  فلسطينذكر موقع 

نيفة التي شهدها مساء يوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص االحتالل خالل مشاركته بالمواجهات الع
طول السياج الفاصل شرق غزة والتي اندلعت تحت عنوان "جمعة حرق العلم اإلسرائيلي"، وذلك في 

 الجمعة الثالثة على انطالق مسيرات العودة الكبرى.
وذكرت وزارة الصحة أن الشاب إسالم أصيب برصاص من النوع الحي في البطن، وبعد ساعات من 

فلسطيني أصيبوا بجراح مختلفة بينها إصابات  968ًا، مشيرة إلى أن محاولة إنعاشه ارتقى شهيد
 بالرصاص الحي وحاالت االختناق،

 من طواقم اإلسعاف والصحفيين أصيبوا برصاص االحتالل. 16ولفتت إلى أن 
واستهدفت قوات االحتالل خيام طواقم اإلسعاف بشكل مباشر بالقنابل الغازية طويلة المدى، ما أدى 

 واقم اإلسعاف بحاالت من االختناق الشديد.إلصابة ط
 الفاصل شرق مدينة غزة، إضافة إلحراق  من السياج وتخلل المواجهات تمكن الشبان من خلع أجزاء

شعال اإلطارات المطاطية، فيما ردت ييالعلم اإلسرائيلي وتط ر طائرات ورقية تحمل العلم الفلسطيني وا 
 الحي والقنابل الغازية والدخانية الملونة.قوات االحتالل بإطالق زخات من الرصاص 

ارتفع، يوم الجمعة، جراء  قد عدد الجرحى أن  ، 13/4/2018لإلعالم،  الفلسطيني المركزوأضاف 
 .156مواجهات مع جيش االحتالل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى 

إصابات  6أن طواقمها تعاملت ميدانيا مع وذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطينية، في بيان، 
مصابين نتيجة استنشاق الغاز المسيل  107إصابة بالرصاص المطاطي، و 43بالرصاص الحي، و
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ونابلس، وفي بلدة أبو ديس، ، وبينت أن اإلصابات وقعت أثناء مواجهات في مدينة رام هللا للدموع.
 شرقي القدس المحتلة.

 
 بعد إحراق مسجد في نابلس "المستوطنين اإلرهابيين" بحمايةعباس يتهم الجيش اإلسرائيلي  .2

محموود عبواس "جريموة المسوتوطنين اإلرهوابيين"  ةالفلسوطيني السولطة دان رئويس: كفاح زبوون  - رام هللا
 بووإحراق مسووجد فووي بلوودة عقربووا جنوووب نووابلس، متهمووًا الجوويش اإلسوورائيلي بتووأمين الحمايووة لهووم فووي شوون  

وقووال عبوواس، بعوود عمليووة إحووراق المسووجد التووي تمووت فووي سوواعات  منووين.هجمووات علووى المووواطنين اآ
الفجر األولى أمس، "إنها ليسوت المورة األولوى التوي يقووم بهوا المسوتوطنون بحورق مسواجد وكنوائس فوي 
األراضووووي الفلسووووطينية المحتلووووة، وهووووذا يئكوووود علووووى أن الجوووورائم الخطيوووورة التووووي يقوووووم بهووووا المسووووتوطنون 

عقالهم إنما تتم تحت بصر وحماية قووات جويش االحوتالل اإلسورائيلي". وأكود اإلرهابيون المنفلتون من 
أن الرئاسووة الفلسووطينية سووتتوجه إلووى كافووة المئسسووات الدوليووة ذات العالقووة "موون أجوول ضوومان معاقبووة 

 هئالء اإلرهابيين وتوفير حماية لألماكن الدينية وألبناء شعبنا".
 14/4/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 برعاية "إرهاب المستوطنين" نتنياهوحكومة لفلسطينية تتهم الحكومة ا .3

حملوووووت حكومووووة الوفووووواق الووووووطني الفلسووووطينية حكوموووووة االحوووووتالل اإلسووووورائيلي : كفوووواح زبوووووون  - رام هللا
، مسووجد قريووة عقربووا "المسووئولية الكاملووة عوون الجريمووة اإلرهابيووة التووي ارتكبهووا غووالة المسووتوطنين" ضوود  

الحكومة يوسف المحمود مطالبته المجتمع الدولي بو"العمل الفوري على  . وجدد المتحدث باسمهبإحراق
واتهم المحمود،  تنفيذ القوانين الدولية، وتوفير حماية دولية ألبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

الحكوموة اإلسورائيلية، برعايوة "إرهوواب المسوتوطنين"، وشودد علوى أن "التحووريي" الوذي تشويعه الحكومووة 
رائيلية وتسوومب بووه، هووو مووا يول وود إرهوواب المسووتوطنين وجوويش االحووتالل، وهووو مووا دفعهووم اليوووم إلووى اإلسوو

 ارتكاب الجريمة بحق مسجد قرية عقربا.
 14/4/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 الحكومة اإلسرائيلية ستفضي بالمنطقة إلى حرب دينية :إدعيس .4

بمحاولوة إحوراق مسوجد عقربوا  الفلسوطيني، يوةوزيور األوقواف والشوئون الدين ،ندد الشوي  يوسوف إدعويس
، مضووويفًا "وموووا االعتوووداءات اليوميوووة علوووى المسوووجد األقصوووى واإلبراهيموووي إال دليووول بوووالقرب مووون نوووابلس

ال كيوووف نفسووور مطالبوووة هوووئالء المسوووتوطنين بوووإفراس المسوووجد األقصوووى مووون المسووولمين الجمعوووة  عليهوووا، وا 
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وقوووال إدعووويس إن الحكوموووة  سوووجد اإلبراهيموووي".الماضوووية، إضوووافة إلوووى منوووع أذان يووووم الجمعوووة فوووي الم
اإلسورائيلية بممارسوواتها التصوعيدية وتبريرهووا ألعموال هووئالء ستفضوي بالمنطقووة إلوى حوورب دينيوة، داعيووًا 

 إلى كف ِّ المتطرفين عن أعمالهم الصبيانية والجبانة.
 14/4/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 كنائسالمساجد و اللوقف عدوانها على  "إسرائيل" لجمعلى  "اليونيسكو" حث  ت "اإلعالم الفلسطينية" .5

منظمووة اليونيسوكو وكافوة األطور المعنيوة، علووى  الفلسوطينية حثوت وزارة اإلعوالم: كفواح زبوون  - رام هللا
"لجم إسرائيل لوقف عدوانها المتصواعد علوى مسواجدنا وكنائسونا، ومالحقتهوا األذان بقووانين عنصورية، 

المتكورر للمسوجد األقصوى المبوارك، وعودوانها المحمووم علوى المسوجد ومنعها حرية العبوادة، واقتحامهوا 
 اإلبراهيمي في الخليل، وما تسميه الضرائب على الكنائس والمقدسات".

 14/4/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 منصور: يجب محاسبة المسؤولين اإلسرائيليين على جرائمهمرياض  .6
ين لدى األمم المتحدة رياي منصوور، رسوالة مكتوبوة سلم المندوب الدائم لدولة فلسط: وفا –نيويورك 

)بيوورو(، فووي اجتموواع عقوود أمووس الجمعووة فووي مقوور المنظمووة  أبريوول لوورئيس مجلووس األموون لشووهر نيسووان 
الدولية في مدينة نيويوورك األمريكيوة، ولألموين العوام لألموم المتحودة ورئويس الجمعيوة العاموة، لتوضويب 

 وطالوب عليهوا. اإلسورائيليةظواهرات والتجمعوات واالعتوداءات حقيقة ما يجري علوى األري وسولمية الت
، بالعمول لضومان المسواءلة عون االنتهاكوات المجتمع الودولي، وال سويما مجلوس األمون، مجودداً  منصور

التي ترتكبها السلطة القائمة بواالحتالل ووقفهوا، ومحاسوبة المسوئولين اإلسورائيليين علوى جورائمهم، كموا 
، "إسووورائيل"ي أن يلتووزم بواجبوووه القوووانوني فووي ضووومان حمايووة المووودنيين، ألن يجووب علوووى المجتمووع الووودول

ومنهجيووة ألنهووا  السوولطة القائمووة بوواالحتالل، لووم تتخوول عوون هووذا االلتووزام فحسووب، بوول إنهووا تنتهووك عمووداً 
 المدنيين في المناطق المحتلة في فلسطين، وال سيما في قطاع غزة. تواصل هجماتها العسكرية ضد  

 14/4/2018 ،دة، رام هللاالحياة الجدي
 

 سيدفع ثمنها حياة ودماء أبنائنا األبرياء لالحتاللعريقات: كل لحظة تمر دون حساب  .7
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقوات باإلسوراع فوي فوتب  :أريحا

م والمتواصول علوى أبنواء شوعبنا التحقيق الدولي بجرائم ومجازر قوات االحوتالل، ووقوف عودوانها المونظ
وشووودد، فوووي بيوووان لوووه، أن كووول لحظوووة تمووور دون حسووواب أو عقووواب لسووولطة االحوووتالل  المووودنيين العوووز ل.
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وقووال: "أال يكفووي دول العووالم ومجلووس األموون سووقو  شووهيد  سوويدفع ثمنهووا حيوواة ودموواء أبنائنووا األبريوواء.
 ."امرأة 15طفاًل و 54فلسطينيًا بينهم  968اليوم وجرح نحو 

 وشدد أن مجلس األمن الدولي والمجتمع الدولي يتحمالن مسئولية الحفاظ على حياة وأمن شعبنا.
 14/4/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 خالل المواجهات شرق غزة الفلسطينيبمبادرة رفع العلم ُتشيد حكومة الفلسطينية ال .8

مووع  لووم الفلسووطيني خووالل المواجهوواتبمبووادرة رفووع الع الفلسووطينية حكومووة الوفوواق الوووطني أشووادت :غووزة
وقوووال المتحووودث باسوووم الحكوموووة يوسوووف  عنووود أطوووراف شووورق قطووواع غوووزة. قووووات االحوووتالل اإلسووورائيلي

كبوارالمحموود فوي بيووان إن "الحكوموة تقوف بووإجالل  أموام دموواء شوهداء الشوعب الفلسووطيني وأموام رفووع  وا 
لكافة جماهير الشعب  وتعظيماً  راماً وأضاف المحمود "كما تقف الحكومة احت علمنا الوطني والقومي".

 عوون الوووطن". الفلسووطيني خاصووة فووي قطوواع غووزة التووي ترفووع العلووم المفوودى وتوودافع عنووه وتهووب دفاعوواً 
واعتبوور المتحوودث أن ذلووك "يدشوون خطووو  الكفوواح والنضووال العربووي الفلسووطيني النبيوول الووذي يمثوول أنقووى 

 حقوق والثوابت الوطنية".نماذج النضال والكفاح اإلنساني في الدفاع عن ال وأطهر
 13/4/2018 ،القدس، القدس

 
 فرض معادالت جديدة فيمسيرات العودة نجحت  :مصطفى البرغوثي .9

مصووطفى البرغوووثي، أمووين عووام المبووادرة الوطنيووة الفلسووطينية، فووي  .أكوود د: محمووود الرنتيسووي -رام هللا 
يودة فوي ميودان الصوراع موع تصريحات لو"الدستور" أن مسويرات العوودة، نجحوت فوي فوري معوادالت جد

االحووتالل، وابتوودعت أشووكااًل جديوودة للمقاومووة، كمووا عب وورت بوضوووح عوون إرادة الصوومود والتحوودي، التووي 
واعتبر البرغوثي، أن ما يجري فوي غوزة،  رسخها الفلسطينيون، برفي التنازل عن حقوقهم المشروعة.

مود قريوب إلوى منواطق الضوفة الغربيوة، شعبية شاملة، ستمتد فوي أ النتفاضةما هو إال "بروفة" ومقدمة 
 .االنفجارالتي باتت على خط 

 14/4/2018 ،الدستور، عم ان
 

 فتح تحقيق في جرائم االحتالل" بالجنائية الدولية" تطالبالسفيرة الفلسطينية لدى هولندا  .10
دعوووت السوووفيرة الفلسوووطينية لووودى هولنووودا روان سوووليمان : "الحيووواة"، أ ف ب، واس -غوووزة، خوووان يوووونس 

إلوى أن األحوداث األخيورة  النظور لمحكمة الجنائية الدولية إلى "فتب تحقيق في جرائم االحتالل"، الفتةا
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في غزة "يمكن أن تعطي صورة واضحة عن معاناة الشعب الفلسطيني وفشل مجلس األمن في اتخواذ 
 ة".قرار حيال جرائم القتل التي ارتكبتها قوات االحتالل أثناء التظاهرات السلمية في غز 

أوسوووجي، فووي مقوور  -وخوالل اجتماعهووا بوورئيس المحكموة الجنائيووة الدوليووة الجديود القاضووي شوويلى إيبوو 
المحكمة في الهاي الهولندية، حيث قدمت له رسالة تهنئة نيابة عون وزيور الخارجيوة ريواي الموالكي، 

 ة وليس االنتقام".أكدت سليمان أن "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية أتى لتحقيق العدال
وأكد أوسوجي تفهمه الكامل للقضية الفلسطينية، وقال إن المحكمة "ستتخذ القرارات الالزمة بناء علوى 
دراسووة مكتووب الموودعي العووام لمجموول حيثيووات القضووايا المطروحووة، ووفقووًا لاجووراءات القانونيووة المتبعووة، 

ن طال أمدها".  وا 
 14/4/2018 ،الحياة، لندن

 
 بتسليم سالحها خدمة لالحتالل بال ثمن حماسالبة عباس أبو مرزوق: مط .11

انتقووودت حركوووة حمووواس بشووودة، مطالبوووة رئووويس السووولطة الفلسوووطينية محموووود عبووواس لهوووا بتسوووليم : الدوحوووة
وقووال عضووو المكتووب السياسووي  سووالحها، واعتبوورت ذلووك خدمووة لالحووتالل وتحقيقووا لمطالبووه بوودون ثموون.

لووه يوووم السووبت، نشوورها علووى صووفحته علووى موقووع  لحركووة "حموواس" موسووى أبووو موورزوق فووي تصووريحات
التواصل االجتماعي "تويتر": "مبعوث ترامب: على حماس نزع سالحها وتسليم غزة للسلطة مون أجول 
االنضمام الى العوالم الحقيقوي، هوذا هوو مطلوب العودو الصوهيوني أيضوًا، ولكون لمواذا يطالبنوا بوه أيضوًا 

وتحقيوووق مطوووالبهم بوووال ثمووون، تماموووًا كالتنسووويق األمنوووي  محموووود عبووواس، واألكثووور غرابوووًة خدموووة األعوووداء
 المقدس خدمة مقابل مكاسب شخصيه وغير وطنية"، على حد تعبيره.

 14/4/2018قدس برس، 
 

 غزةب الحركةمسؤول أمني مصري يلتقي قادة و لبحث المصالحة مصر تدعو حماس  :"قدس برس" .12
ين مسووئول الملووف الفلسووطيني فووي جهوواز علمووت وكالووة قوودس بوورس أن اجتماًعووا سووي عقد السووبت بوو: لنوودن

وقووال مصوودر  المخووابرات العامووة المصوورية، اللووواء سووامب نبيوول، وقووادة حركووة حموواس، فووي قطوواع غووزة.
ر إيفوواد مسووئول  مطلووع لووو "قوودس بوورس"، إن رئوويس جهوواز المخووابرات المصوورية، اللووواء عبوواس كاموول، قوور 

وأوضوب المصودر الوذي  رق يوموا واحودا.الملف الفلسطيني في الجهاز، إلوى قطواع غوزة فوي زيوارة تسوتغ
طلووب عوودم الكشووف عوون اسوومه، أن اللووواء نبيوول سيصوول غووزة صووباح غوودا السووبت، علووى أن يغادرهووا فووي 
مسوواء اليوووم ذاتووه، بعوود لقائووه قووادة حركووة "حموواس" التووي سووبق وأن رفضووت دعوووة مصوورية و جهووت إليهووا 

 األجواء لنجاحها. لزيارة القاهرة وبحث ملف المصالحة الفلسطينية، مشترطة تهيئة
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وكان مصدر فلسطيني قد كشف في حديث لو "قدس برس"، اليوم الجمعة، عون قيوام جهواز المخوابرات 
العاموووة المصووورية بتوجيوووه دعووووة رسووومية لقيوووادة حركوووة "حمووواس"، عووون طريوووق االتصوووال بعضوووو مكتبهوووا 

 ل أيام.السياسي روحي مشتهى، من أجل زيارة القاهرة وبحث ملف المصالحة الفلسطينية، قب
بووت "حموواس" بالوودعوة المصوورية، إال أنهووا رأت أن تسووبق أي زيووارة مقبلووة لهووا إلووى القوواهرة  وفووي حووين رح 
"خطوات عمليوة يمكون أن تشوكل بارقوة أمول للشوعب الفلسوطيني فوي قطواع غوزة"و ال سوي ما وأن زياراتهوا 

 السابقة "لم تحقق أي نتائج إيجابية"، وفق تصريحات المصدر.
 13/4/2018، قدس برس

 
 حماس: وحدة اليوم بمسيرة العودة أفشلت محاوالت تركيع شعبنا .13

أن الوحدة الوطنية التي تتجسد اليوم في ميدان مسويرة العوودة الكبورى ورفوع  ،أكدت حركة حماس: غزة
العلم الفلسوطيني ومشواركة كول فئوات الشوعب ووقووفهم صوًفا واحوًدا فوي مواجهوة المحتول تأكيود علوى أن 

 توحدنا وكل محاوالت تركيع الشعب الفلسطيني بائت بالفشل. الثوابت الوطنية
وقوووال المتحووودث باسوووم الحركوووة فووووزي برهووووم، فوووي تصوووريب صوووحفي مقتضوووب، يووووم الجمعوووة إن "حووورق 
الجموواهير للعلووم اإلسوورائيلي رسووالة لكوول المطبعووين وللعووالم أجمووع أنووه لوون يسووتطيع كائًنووا موون كووان موونب 

 الشعب الفلسطيني هو صاحب األري والقرار".شرعية لالحتالل على أري فلسطين وأن 
 13/4/2018، الين أون فلسطين 

 
 سنمارس كل أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة من أجل العودة إلى أراضينا"الجهاد":  .14

ظهور فووي الجمعوة الثالثوة مون مسوويرات العوودة عنود أطوورف التجموع الالف الموواطنين منووذ سواعات غوزة: 
ورفوع متظواهرون  ة "حورق العلوم اإلسورائيلي ورفوع العلوم الفلسوطيني".شرق قطاع غزة تحت شوعار جمعو

 دور ليبرمان.جفيأاألعالم الفلسطينية وأحرقوا أعالم إسرائيل وصورا لوزير الدفاع اإلسرائيلي 
أكووودت حركوووة الجهووواد اإلسوووالمي علوووى حوووق الشوووعب الفلسوووطيني بممارسوووة كافوووة أشوووكال مووون جهتهوووا، 

قوال القيوادي فووي حركوة الجهوواد اإلسوالمي خالوود : غووزةل اإلسورائيلي.  المقاوموة فوي معركتووه موع االحووتال
البطش "سنمارس كل أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة من أجل العودة إلى أراضوينا المحتلوة ونحورق 

 العلم اإلسرائيلي لدعم ذلك".
 13/4/2018القدس، القدس، 
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 دة الفعل الجماهيري على األرضمسيرات العودة شكلت فرصة مثالية الستعا": الديمقراطية" .15
قووويس عبووود الكوووريم، نائوووب األموووين العوووام للجبهوووة الديمقراطيوووة لتحريووور  : رأىمحموووود الرنتيسوووي - رام هللا

الستعادة الفعل الجمواهيري علوى األري، موضوحًا  فلسطين، أن مسيرات العودة، شكلت فرصة مثالية
األجيوال الناشوئة، أحرقوت أوهاموه موع إطوارات  أن االحتالل يحاول يائسًا، إخماد مسويرات العوودة، لكون

  الكاوتشوك.
لو"الدستور": "اعتقد االحتالل واهمًا، أن بحصاره الخوانق علوى غوزة، وتقطيعوه أوصوال الضوفة،  وأوضب

ومحووواوالت تهويوووده للقووودس، يمكووون لوووه أن يثنوووي عزيموووة الفلسوووطينيين، لكنوووه خووواب وخسووور، عنووودما رأى 
ة الثالثة أشهر، في حضن والدتها على حدود قطواع غوزة، غيور البهوة الطفلة الرضيعة مريم قنديل، ابن

 بغازاته السامة، أو رصاصه القاتل".
 14/4/2018الدستور، عمان، 

 
 إحراق المساجد والكنائس يأتي بقرار من حكومة االحتالل: فتح .16

تحوريي قالت حركوة فوتب إن إحوراق مسوجد قريوة عقربوا جنووب نوابلس، يوأتي نتيجوة "الودعم المباشور وال
الواضووب" لحكومووة نتنيوواهو للتطوورف والمتطوورفين، معتبوورًة أن "إحووراق المسوواجد والكنووائس فووي األراضووي 

  الفلسطينية المحتلة يأتي بقرار من حكومة االحتالل".
وأكووود عضوووو المجلوووس الثووووري المتحووودث باسوووم "فوووتب" أسوووامة القواسووومي، فوووي بيوووان، "أن كووول شووويء فوووي 

دولوة االحوتالل )إسورائيل(. المسواجد والكنوائس والكلموة الحورة والبشور فلسطين المحتلة ي ذبب على أيودي 
والحجر والشجر، وأن إسرائيل تمارس العنصرية بكل معانيها ضد الشعب الفلسطيني". وطالبت حركة 

 فتب، العالم الحر، بو"موقف واضب ضد هذا اإلجرام والعنصرية اإلسرائيلية".
 14/4/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 معنا غيروا االتجاه وفكروا في كيفية التعايش.. في كسرنا لن تنجحوا أبداً مخاطبًا أهل غزة:  انليبرم .17

 يووووم أموووس العوووودة دور ليبرموووان وزيووور الجووويش اإلسووورائيلي مسووويراتجووواسوووتبق أفي أشووورف الهوووور: -غوووزة 
ى ، بتوجيووه رسووالة إلووى سووكان القطوواع، حملووت عبووارات اسووتجداء، قووال فيهووا خووالل تواجووده علووالجمعووة

غيووروا االتجوواه "، مضوويفا "رسووالتي لجيراننووا فووي غووزة، لوون تنجحوووا أبوودا فووي كسوورنا" مقربووة موون الحوودود:
  ."وفكروا في كيفية التعايش إلى جانب إسرائيل وهو أفضل بكثير لنا ولكم
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وجواءت الرسووالة الجديودة بهووذا الشووكل، بعود أن اعتوواد الرجوول خوالل األيووام الماضووية علوى توجيووه رسووائل 
اشورة للسوكان بالقتول، إذا موا اقتربووا مون الحودود، وهوو موا يشوير إلوى فشول سياسوة الورد القاسوي تهديد مب

 من قبل االحتالل على مسيرات العودة.
 14/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 إسقاطها هجومية وبها متفجرات اإليرانية التي دخلت األجواء وتم   الطائرة: الجيش اإلسرائيلي .18

نووواطق بلسوووان الجووويش اإلسووورائيلي إن الطوووائرة اإليرانيوووة المسووويرة التوووي دخلوووت قوووال بيوووان صوووادر عووون ال
شوبا  الماضوي كانوت محملوة بموواد متفجورة،  األجواء اإلسرائيلية وتم إسوقاطها فوي العاشور مون فبرايور 

وبحسووب البيوان الصووادر عوون الجوويش، فقود تووم التوصوول إلووى  وهودفها كووان القيووام بهجووم داخوول إسوورائيل.
ي أعقاب تحليل مسار الطيران، والبحث التشغيلي واالسوتخباري الوذي أ جوري علوى أجوزاء تلك النتيجة ف

وقال البيان إنه توم  رصود الطوائرة اإليرانيوة  الطائرة اإليرانية المسيرة التي أطلقت من األراضي السورية.
 تراضها.في حينها بواسطة أنظمة الدفاع اإلسرائيلية، وكانت تحت المراقبة المستمرة حتى جرى اع

 13/4/2018نت، الدوحة، الجزيرة 
 

يران إلى صدام بسوري "ائيلر إس": "أتالنتيك" .19  ةوا 
فوي الوقوت الوذي ي سودل فيوه السوتار  ةقالت مجلة أتالنتيك األميركية إن حقيقوة جديودة تتشوكل فوي سووري

يوران علوى األ راضوي على الحرب األهلية هناك، هذه الحقيقة هي الصدام شوبه الحتموي بوين إسورائيل وا 
وأضووافت أنووه يبوودو أن غووي أميركووا الطوورف عوون التوودخل  السووورية مووا لووم تتغيوور السياسووة األميركيووة.

اإليراني في سوريا وعون الهيمنوة الروسوية عليهوا، تشوجع إسورائيل علوى تصوعيد أعمالهوا العسوكرية ضود 
 إيران في سوريا حتى تصبب مواجهة واسعة بين البلدين.

إسوورائيل بووالوقوف وحوودها ضوود المقووامرة اإليرانيووة بتحويوول سوووريا إلووى ومووع موورور األيووام يووزداد إحسوواس 
قاعودة أماميووة لهووا، ويعووزز هوذا اإلحسوواس التموودد اإليرانووي المسووتمر بقيوام قوووات الحوورس الثوووري بإنشوواء 
قواعد عسكرية دائمة للمليشيات الشيعية التي تمولها طهران وبناء بعضها بالقرب من المواقع الروسية 

وأضافت أن إيران تنفق حاليا مووارد كبيورة للسويطرة علوى  ل عن مهاجمتها، بحسب المجلة.لمنع إسرائي
أكبر نسبة من االقتصواد السووري )الفوسوفات وشوركات تشوغيل الهواتوف النقالوة(، وتقودر إسورائيل إنفواق 

 طهران في سوريا وعلى حزب هللا بثالثين مليار دوالر منذ بدء الحرب في سورية.
إلوووى أن إسووورائيل لوووم تبل وووا موسوووكو مسوووبقا بهجومهوووا األخيووور علوووى مركوووز قيوووادة قووووات وأشوووارت المجلوووة 

الطائرات المسيرة اإليرانية االثنين الماضي بقاعدة تيفور بالقرب من حمص، رغوم وجوود قووات روسوية 
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وذكرت أن أجهزة األمن اإلسرائيلية كانت تخشى أن تعمل روسيا على إفشوال الغوارة، وتعتقود أن  فيها.
و تسوواعد إيووران علووى التوسووع فووي سوووريا، إذ إنهووا شوواركت فووي اجتموواع قمووة تركيووة إيرانيووة روسووية موسووك

بوووأنقرة حوووول مسوووتقبل سووووريا موووئخرا، توووزامن موووع القووورار السووووري األخيووور الوووذي نشووورت عنوووه الصوووحافة 
        اإلسرائيلية بتحريك سوريا دباباتها ومدفعيتها إلى المنطقة المنزوعة السالح بمرتفعات الجوالن. 

 13/4/2018نت، الدوحة، الجزيرة 
 

صابة ثالثة  .20  قبالة سيناءبانقالب دبابة مقتل جندي إسرائيلي وا 
قتول جنودي إسورائيلي وأصويب ثالثوة الخورون، الليلوة الفائتوة، خوالل "نشوا  عمالنوي" فوي : هاشم حمودان

موووا بوووين طفيفوووة وبحسوووب التقوووارير اإلسووورئيلية فوووإن إصوووابة الجنوووود الثالثوووة تراوحوووت  منطقوووة الجنووووب.
وعلوم أن الحوادث وقوع قوورب معبور حودودي موع سويناء فووي  ومتوسوطة، وأنهوا نجموت عون توودهور دبابوة.

"نيتسووانا"، وأن القوووة اإلسوورائيلية كانووت فووي "نشووا  عمالنووي" فووي المنطقووة قبالووة سوويناء، ولسووبب ال يووزال 
"سوووروكا" فووي بئوور وتووم نقوول الجنووود المصووابين إلووى مستشووفى  غيوور واضووب توودهورت الدبابووة وانقلبووت.

 كما جاء أن الجيش يجري تحقيقا في ظروف الحادث. السبع.
 14/4/2018، 48عرب 

 
 "بتسيلم": تحقيقات قتل المتظاهرين الفلسطينيين عمل دعائي .21

قللووت منظموة يسوارية إسوورائيلية متخصصوة فووي مراقبوة االنتهاكوات ضوود الفلسوطينيين، موون : سووزان حنوا
ن فتب تحقيق فوي قتول جنووده لمتظواهرين فلسوطينيين سولميين بقطواع شأن إعالن الجيش اإلسرائيلي ع

وقووال "مركووز المعلومووات اإلسوورائيلي لحقوووق اإلنسووان" )بتسوويلم( فووي بيووان لووه الجمعووة، إن إعووالن  غووزة.
جهاز التحقيق التابع للجيش اإلسرائيلي برئاسة العميد موطي باروخ، عن تشكيل لجنة لتقصي حقائق 

 "تم  ألغراي دعائي ة ال أكثرو من بينها محاولة منع تحقيق دولي مستقل". األحداث في قطاع غزة،
لها النيابووووة  وووب الخوووور فوووي منظوموووة طموووس الحقوووائق التوووي تشوووغ  وأضووواف "هوووذا الجهووواز لووويس سووووى مرك 
العسوووكرية اإلسووورائيلية كجوووزء مووون محووواوالت إنشووواء مظهووور زائوووف يووووهم بنجاعوووة جهووواز تطبيوووق القوووانون 

 اإلسرائيلي"، وفق تقديره.
 13/4/2018، عكا للشؤون اإلسرائيلية
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 جنود سابقون بجيش االحتالل: نشعر بالعار من قنص المتظاهرين .22
نشر جنود سابقون في الجيش اإلسرائيلي رسالة على صحيفة "الغارديان" البريطانية، أعربووا فيهوا عون 

السوابقين فوي فرقووة  وكتوب اإلسورائيليون: "نحون مجموعوة موون الجنوود أسوفهم لقتول المتظواهرين فوي غووزة.
القناصووة فووي الجوويش اإلسوورائيلي، ونشووعر بووالحزن والعووار تجوواه األواموور العسووكرية بقوونص المتظوواهرين 
طوووالق الوووذخيرة الحيوووة تجووواههم، كموووا نشوووعر بالعوووار لألوامووور العسوووكرية الخاليوووة مووون األحكوووام  العوووزل وا 

اهرين عوووز ل، ال يشوووكلون أي وأضوووافوا: "أمووور القناصوووة بوووإطالق النوووار وقتووول متظووو األخالقيوووة واألدبيوووة".
خطووور علوووى حيووواة النووواس، هوووو نتووواج الخووور لالحوووتالل والقووووانين العسوووكرية ضووود ماليوووين الفلسوووطينيين، 
ولنشا  القيوادة القاسوية فوي إسورائيل التوي أخرجوت المسوار األخالقوي عون حودوده .. إيوذاء األبريواء فوي 

 يجب أال نسمب باستمراره". غزة هو جزء مما هو مطلوب للحفاظ على نظام االحتالل، وهذا ما
 13/4/2018األيام، رام هللا، 

 
 يطعنون بمنع مشاركة فلسطينيين "للشهداءيوم الذكرى "منظمو "إسرائيل":  .23

تتوجه "منظمة مقاتلون من أجل السالم" و"هيئة العائالت الثكلوى" فوي إسورائيل إلوى المحكموة : الناصرة
دور ليبرموان بإلغواء أمور أصودره األسوبوع الماضوي، بمنوع جوالعليا غدًا بالتمواس، لتوأمر وزيور الودفاع أفي

فلسووطينيين موون الضووفة الغربيووة المحتلووة إلووى إسوورائيل للمشوواركة فووي "يوووم الووذكرى للشووهداء"  110دخووول 
اإلسوورائيليين والفلسووطينيين الووذي تنظمووه الهيئتووان سوونويًا بمشوواركة عووائالت ثكلووى فلسووطينية ويهوديوووة، 

 لة العبرية.عشية االحتفال بتأسيس الدو 
وأفادت المحاميوة غوابي السوكي التوي سوتتوجه باسوم المنظمتوين إلوى المحكموة العليوا، بوأن وزيور الودفاع 
"ال يملك صالحيات إلصدار أمر منع الدخول"، الفتوة إلوى أن األمور الوذي أصودره نوابع مون اعتبوارات 

لحة بوووين الشوووعبين "غيووور سوووليمة". وقالوووت فوووي حوووديث إذاعوووي، إن ليبرموووان يعرقووول كووول محاولوووة للمصوووا
 اإلسرائيلي والفلسطيني، ويمس بمشاعر عائالت ثكلى "العتبارات باطلة". 

 14/4/2018الحياة، لندن، 
 

 ليلة معركة الشجاعية إسرائيليينهذا ما فعله الخوف بجنود  .24
نشوورت قنوواة عبريووة، الليلووة الماضووية، اعترافووات لمجموعووة موون الجنووود : ترجمووة صووفا -القوودس المحتلووة 

ئيليين الناجين من معركة الشجاعية التي وقعت إبان االجتياح البري ألطوراف مدينوة غوزة خوالل اإلسرا
وأجورت القنواة الثانيوة مقابلوة موع جنودي يودعى "شوموئيل  .2014العدوان اإلسرائيلي األخير صيف عام 

إدخالووه مليكوووف" وهووو يعوواني حالًيووا موون صوودمة نفسووية بعوود أن تركووه رفاقووه وحيووًدا فووي الميوودان ورفضوووا 
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ويقووول الجنوودي الووذي شووهد أشوورس المعووارك  إلووى الموودرعات المصووفحة تحووت ذريعووة عوودم وجووود أموواكن.
التي وقعت ليلة العشرين من تموز مون نفوس العوام بأنوه يشوعر بأنوه قود انتهوى، وأنوه لوم يتوقوع يوًموا أن 

 يتصرف معه رفاقه في السالح بهذه الطريقة التي كادت أن تودي بحياته.
كتيبوة المدفعيوة "دركوون" غوادي درور عون تلوك الليلوة إن موا جورى بالشوجاعية يووازي معركوة وقال قائد 

بنووت  8وأضوواف: "عشوونا  أضووعاف. 8بنووت جبيوول الشووهيرة بجنوووبي لبنووان خووالل حوورب لبنووان الثانيووة ب 
جبوويالت فووي تلووك الليلووة بالشووجاعية، فقوود حوودث شوويء شوواذ للغايووة فووي هووذه المعركووة سووواًء فيمووا يتعلووق 

العملية وأيضًا نوعية قذائف المدفعية وكميتهوا، لقود كوان العودو مغطوى داخول األنفواق موع بنيوة بطبيعة 
  تحتية جاهزة أيضًا للدفاع، كانت تلك عملية واسعة النطاق وكان للدقة والقوة فيها كلمة الفصل".

 14/4/2018وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 

 مستمرة والجمعة القادمة جمعة الشهداء واألسرى  المسيرةلمسيرة العودة":  "الهيئة العليا .25
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني لالستعداد : غزة

إلحياء الجمعة القادمة بمزيد من الحشود تحت عنوان "جمعة الشهداء واألسرى"، مئكدة استمرارية 
ووفق بيان للهيئة أصدرته مساء يوم  عودة وكسر الحصار.هذا الحراك حتى تحقيق أهدافه في ال

الجمعة في ختام جمعة "حرق العلم"و فإن تسمية الجمعة القادمة يأتي في ذكرى يوم األسير واستشهاد 
براهيم  القادة العظام خليل الوزير وعبد العزيز الرنتيسي وأبو العباس ومحمود طوالبة وأبو جندل وا 

الهيئة أن جمعة حرق العلم أكدت أن التضحيات الكبيرة التي يقدمها وأوضحت  الراعي وغيرهم.
الشعب الفلسطيني من شهداء وجرحى عظيمة، هي ضريبة العزة والكرامة في سبيل تحقيق الهدف 

 المنشود من هذه المسيرة المباركة، وهو حق العودة إلى فلسطين.
بطولتهم، ويقدمون الشهداء والجرحى دون وأشادت الهيئة برجال اإلعالم الفلسطيني "الذين يثبتون  

تراجع، رغم االستهداف المتعمد الذي حدث لهم في هذه الجمعة والجمعة الماضية، ويثبتون أن 
 عيونهم أقوى من رصاص الغدر الذي يحاول عبثًا طمس الحقيقة".

 13/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عاف جرحى غزةاالحتالل يعيق إس: الفلسطينيلهالل األحمر ا .26
قال الناطق باسم المركز الطبي التابع للهالل األحمر الفلسطيني : يارا مصطفى إبراهيم، رامي حيدر

"، إن "هذه الجمعة الثالثة التي نقيم بها في النقطة 48شرق مدينة غزة، محمد أبو مصبب، لو"عرب 
 وسائق إسعاف".متطوع وضابط إسعاف  40الطبية المتقدمة، يتواجد فيها طاقم مكون من 
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 16" إنه "سجلنا نحو 48وعن استهداف الطواقم الطبية، قال أبو مصبب خالل حديثه مع "عرب 
، منها يوم الجمعةانتهاك بحق الطواقم الطبية والسيارات منذ بداية فعاليات مسيرة العودة الكبرى 

 إصابة زميل لنا في رفب، وهناك إصابة لمتطوع في مخيم البريج".
نيات في ظل الحصار، قال أبو مصبب: "نعاني من نقص في المستلزمات الطبية، وعن اإلمكا

وتجلى النقص بسبب الحصار بعد أن أنشأ الهالل األحمر الفلسطيني مبنى جديد يختص بأمراي 
الكلى والجراحات التخصصية في أمراي الدم واألوعية الدموية والقلب، وبسبب الحصار نعاني ال 

الزمة الستكمال المبنى وافتتاحه كي يساهم في خدمة المرضى والجرحى الذين ال يتم إدخال المواد ال
 يتم تحويلهم للعالج في الخارج بسبب منعهم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي".

وتابع: "من التحديات األخرى التي يسببها الحصار، منع إدخال قطع الغيار لسيارات اإلسعاف 
األدوية التي يصعب إدخالها للقطاع، أو أنها تحتاج لكثير من  وصيانتها، باإلضافة إلى بعي

 الوقت حتى يسمب االحتالل بإدخالها للقطاع".
 13/4/2018، 48 عرب

 
 صدم مركب صيد قبالة سواحل السودانية يتعمدغزة: زورق حربي إسرائيلي  .27

ي إسرائيلي لحقت أضرار بمركب صيد فلسطيني، مساء يوم الجمعة، بعد أن تعمد زورق حرب: غزة
 صدمه قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.

أضرارا جسيمة لحقت بالمركب المستهدف، فيما لم تقع أي إصابات  أنمصادر فلسطينية،  وأوضحت
 فعلية في صفوف الصيادين الذين كانوا على متنه لحظة صدمه.

 ن قبالة سواحل قطاع غزة.وتتعمد البحرية اإلسرائيلية يوميا استهداف مراكب الصيادي
 13/4/2018القدس، القدس، 

 
 سفن "العودة" ستشارك في كسر حصار غزة: تحالف أسطول الحرية .28

أعلن تحالف أسطول الحرية عن قرب االنتهاء من تجهيزات السفن التي ستشترك في الحملة الجديدة 
ستقبل عادل جل مأوتحمل شعار "من  أوروبالكسر الحصار والتي ستنطلق من دول شمال 

كما أعلن التحالف عن تسمية واحدة من السفن باسم "العودة" وذلك لتزامن انطالقها مع  للفلسطينيين".
 لحق العودة للفلسطينيين. ودعماً  ،الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية

عضو اللجنة الدولية المشرفة على تسيير سفن كسر الحصار، والعضو المئسس ي، وقال زاهر بيراو 
سيكون لها أهمية خاصة ورمزية  الحصار محاولة هذا العام لكسر ، إنتحالف أسطول الحرية في
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مهمة ألنها ستنطلق في ذروة الحراك الشعبي الفلسطيني ومسيرات العودة الكبرى التي تطالب بحق 
 .48العودة لكل الالجئين الفلسطينيين الذين هجرتهم عصابات االحتالل عام 

لميناء عربي  باإلضافةكسر الحصار ستتوقف في عدد من الموانئ األوروبية سفن  أنوأكد بيراوي 
شرق البحر المتوسط. وسيتم تنظيم فعاليات تضامنية في كل ميناء من تلك  إلىواحد قبل وصولها 

 للمطالبة بكسر الحصار وبحق العودة وبالحرية للشعب الفلسطيني. الموانئ
" ستحمل على متنها عشرات من الشخصيات العامة وأفاد بيراوي أن السفن "الصغيرة نسبياً 

 قطاع غزة أوائل يوليو تمور القادم. إلىدولة، ويتوقع وصولها  20كثر من أومتضامنين دوليين من 
 13/4/2018اإلخبارية،  معاً  وكالة

 
 فعاليات مسيرات العودة الكبرى يحرقون العلم اإلسرائيلي ضمن  الفلسطينيون لبنان: الالجئون  .29

، العلم اإلسرائيلي، يوم الجمعةعشرات الشبان الفلسطينيين من مخيمات اللجوء في لبنان، أحرق 
 ضمن فعاليات الجمعة الثالثة من مسيرات العودة الكبرى.

وذكرت وكالة األناضول، أن مجموعة من الشبان عقب صالة الجمعة، في مخيم مار إلياس 
الفلسطيني، تزامًنا مع تحركات مماثلة في قطاع غزة  ببيروت، أحرقوا العلم اإلسرائيلي، ورفعوا العلم

 ومناطق أخرى بفلسطين.
 13/4/2018لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 %55نسبة توريد اإلسمنت لمشاريع غزة لـ  انخفاض: غرفة غزة التجارية .30

ي قطاع ماهر الطباع، مدير العالقات العامة واإلعالم في الغرفة التجارية والصناعية ف .غزة: أكد د
غزة، انخفاي إجمالي السلع التي تمر إلى قطاع غزة، خالل األشهر األولى من العام الجاري، 

، وهو ما يشير إلى %55إضافة إلى انخفاي كمية اإلسمنت الموردة للقطاع بنسبة كبيرة بلغت 
 انخفاي حاد في عمليات التشغيل.

الربع األول من العام الجاري لم يشهد  وقال الطباع، وهو أيضا خبير اقتصادي، في تقرير جديد إن
ن جميع معابر قطاع غزة التجارية كانت مغلقة باستثناء معبر كرم  علىأي جديد  واقع المعابر، وا 

 أبو سالم، المعبر الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الليات محددة.
عمل المعبر من حيث  وأشار إلى أنه في الربع األول من العام الجاري لم يتغير أي شيء على اللية

ساعات العمل، ونوع وكمية البضائع الواردة، وأن إسرائيل مازالت تمنع دخول العديد من السلع 
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والبضائع والمواد الخام األولية الالزمة للقطاع الصناعي والمعدات واآليات والماكينات وعلى رأسها 
 .GRMزة مواد البناء، التي تدخل فقط وبكميات مقننة وفق اللية إعمار غ

وقال إنه نتيجة لاجراءات والتعقيدات اإلسرائيلية، ومن خالل رصد حركة الشاحنات الواردة عبر 
معبر كرم أبو سالم خالل الربع األول، لوحظ انخفاي في عدد الشاحنات الواردة حيث بلا إجمالي 

، 2017ن عام شاحنة واردة خالل الربع األول م 29,847شاحنة مقارنة مع  25,346عدد الشاحنات 
وأوضب أن نسبة االنخفاي في إجمالي عدد  من مختلف األصناف المسموح دخولها إلى غزة.

إلى أن متوسط عدد الشاحنات النظر خالل الفترة نفسها، الفتا  %15حو نالشاحنات الواردة بلغت 
 شاحنة خالل الفترة نفسها. 281ا الواردة يوميا إلى قطاع غزة بل

 14/4/2018 لندن، العربي، القدس
 

 عنصرية االحتالل يديناناألزهر واإلفتاء في مصر  .31
شوقي عالم، مفتي مصر، بشدة جريمة إحراق مسجد في بلدة عقربا جنوب نابلس،  .القاهرة: دان د

وقيامهم بكتابة شعارات عنصرية مناهضة لاسالم والعرب على جدرانه. وشدد عالم في بيان، على 
ني في مسيراته من أجل استعادة حقوقهم المسلوبة وعودتهم لديارهم دعمه ومساندته للشعب الفلسطي

والدفاع عن مدينتهم المقدسة وعاصمة دولتهم األبدية، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات اإلنسانية 
والحقوقية بدعم الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل استعادة أرضهم المحتلة، وأكد مفتي 

المرة األولى التي يقوم فيها المستوطنون بحرق مساجد وكنائس في األراضي مصر، أن هذه ليست 
الفلسطينية المحتلة، وهذا يئكد أن الجرائم الخطيرة التي يقوم بها المستوطنون مستمرة وليست األولى 

 أو األخيرة.
ين من وجدد األزهر الشريف، إدانته استمرار قوات االحتالل في القمع الوحشي للمتظاهرين السلمي

أبناء الشعب الفلسطيني، للجمعة الثالثة على التوالي، وسط صمت وتخاذل دولي. وقال األزهر 
الشريف، إن جرائم االحتالل، لم تقتصر فقط على البشر، بسقو  عدد من الشهداء ومئات من 
نما امتدت لتشمل المقدسات اإلسالمية، بعدما أقدم مستوطنون على إحراق أحد مساجد  الجرحى، وا 

 بلدة عقربا، جنوب نابلس، وكتابة عبارات عنصرية على جدرانه.
 14/4/2018، الشارقة، الخليج
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 لمسيرات العودة بغزة ان دعماً مسيرة في عم   .32
انطلقت مسيرة حاشدة عقب صالة اليوم الجمعة، من أمام المسجد : منير عبد الرحمن -ان عم  

على المشاركين في مسيرات  اإلسرائيليةاالعتداءات الحسيني في العاصمة األردني ة عم ان، تنديدًا ب
 األردنية.  اإلسالميةبدعوة من الحركة  إلى أراضيهم وبلداتهم المغتصبة العودة الكبرى.

ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية ونددوا بالصمت الرسمي العربي تجاه االعتداءات اإلسرائيلية 
طق الفلسطينية، داعين إلى أهمية توحيد الصفوف ضد الشعب الفلسطيني في غزة وباقي المنا

وطالب المشاركون  وتكاتف الشعوب لدحر األخطار المحدقة بالقدس وفلسطين واألمة جميعها.
لغاء معاهدة "وداي عربة" الموقعة عام  الحكومة األردنية بقطع العالقات مع إسرائيل اإلسرائيلي وا 

1994. 
 13/4/2018القدس،  القدس،

 
 لجامعة القدس باألردن دعماً حفل خيري  .33

احتضنت العاصمة األردنية عمان الليلة الماضية حفال خيريا لدعم جامعة : أسامة المغربي -عمان 
 القدس، حمل عنوان "القدس تناديكم"، وهو الرابع من نوعه، وتخلله جمع التبرعات لصالب الجامعة.

 250تبرع األردنيون بما يزيد على  -مانالذي نظمته الجامعة نفسها في فندق حياة ع-وخالل الحفل 
 ألف دوالر لدعم صندوق الطالب المحتاج في جامعة القدس.

وأقيم الحفل برعاية ملك األردن عبد هللا الثاني بن الحسين، وحضره مجموعة من النواب والشخصيات 
 الرسمية وممثلو جمعيات وعدد من رجال األعمال األردنيين.

التبرعات تقدم بها الدكتور أحمد صالح رئيس شركة "سدين للمقاوالت"، وكانت القيمة األكبر من 
 ألف دوالر، في مزاد على قطعة ألمنيوم من قبة الصخرة المشرفة. 14حيث تبرع بو

 13/4/2018ة.نت، الدوحة، الجزير 
 

  هللا نصر اغتيال على "إسرائيل" تحريض بتهمة معلوف ماريا اإلعالمية بحق توقيف مذكرة .34
لهيئة االتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين القاضيين أصدرت ا

ماريا المعلوف على خلفية  اإلعالميةلقاء قبي بحق إجوزف بو سليمان وبالل عدنان بدر، مذكرة 
على اغتيال أمين عام  إسرائيلشكوى تقدم بها المحامي أشرف الموسوي والخرين بتهمة تحريي 

 هللا. السيد حسن نصر"حزب هللا" 
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 إسرائيلكانت  إذا: "2017وكانت المعلوف كتبت في تغريدة على حسابها على التويتر في الذار 
 هللا الذي يشن حربا ضدها". صنع السالم حقا، فال مفر أمامها من القضاء على نصر إلىتطمب 

 13/4/2018المستقبل، بيروت، 
 

 ي دوما مسرحيةارتكبت حماقة وكيميائ "إسرائيل"نصر هللا:  .35
قال األمين العام لحزب هللا اللبناني حسن نصر هللا إن اإلسرائيليين ارتكبوا حماقة كبرى وأدخلوا 
أنفسهم بقتال مباشر مع إيران بعد قصفهم مطار تيفور قرب حمص وسط سورية، ووصف الحديث 

رب دمشق بأنه عن استعمال النظام السوري لألسلحة الكيميائية في الهجوم على مدينة دوما ق
 مسرحية.

وقال أيضا إن على اإلسرائيليين أن يدركوا أن قصفهم مطار تيفور العسكري قرب حمص وسط 
سورية يعتبر حادثة مفصلية في وضع المنطقة، وأشار إلى أنه لم يسبق إلسرائيل أن استهدفت طيلة 

 سبع سنوات قوات الحرس الثوري اإليراني بشكل مباشر.
 13/4/2018، .نت، الدوحةالجزيرة

 
 منيمنة: مسيرات العودة تأكيد إضافي على حق الشعب الفلسطيني بالعودة .36

أعرب رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة عن تأييده ودعمه "تحركات مسيرات 
العودة التي شهدتها األراضي المحتلة عموما وقطاع غزة خصوصا، والتي انطلقت منذ يوم األري 

الذار المنصرم، والمستمرة حتى منتصف الشهر الجاري ذكرى النكبة الفلسطينية في العام نهاية شهر 
الفلسطينية المحتلة في كافة المناطق، يأتي  األراضيوقال منيمنة: "إن التحرك الذي شهدته  ."1948

ا في بمثابة تأكيد إضافي على قرار وحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى الديار التي جرى تهجيره منه
. وهو رد ديموقراطي سلمي على جريمة 1948على ترابه الوطني عام  إسرائيلأعقاب قيام دولة 

تاريخية ما تزال مستمرة حتى تاريخه، على الرغم من صدور العديد من القرارات الدولية التي أكدت 
 1967في العام على حقه بالعودة وبناء دولته المستقلة على األراضي الفلسطينية التي جرى احتاللها 

 ". وعاصمتها القدس
يجب أن تكون مختلفة عن مسيرات العودة  2018"إن تجربة مسيرة العودة عام  :وأضاف منيمنة

السابقة مسارات ونتائج، ما يعني ضرورة تأمين كل الظروف المئاتية ذاتيا وموضوعيا لنجاحها 
 حرير واالستقالل".وتحقيقها إنجازات تصب في مسار النضال حتى تحقيق العودة والت

 13/4/2018المستقبل، بيروت، 
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 سكو"يعلى عدم اتخاذ قرارات ضد االحتالل في الـ "يون إسرائيلي - عربي اتفاق: "أحرونوت يديعوت" .37
ذكر موقع "واي نت" اإللكتروني، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن : القدس المحتلة

العربية والسلطة الفلسطينية، التفاق بتأجيل التصويت على  "تل أبيب" توصلت ألول مرة مع الدول
وأوضب الموقع  مقترحات عربية وفلسطينية متعلقة بفلسطين المحتلة واألراضي العربية المحتلة.

العبري، يوم الجمعة، أن التأجيل تم حتى تشرين أول  أكتوبر القادمو استجابة للمطالب اإلسرائيلية، 
 سكو".ييون -رائيل" في منظمة "األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وعلى مشروع قرار ضد "إس

وأفاد بأن االتفاق "شك ل حالة من االرتياح بين المسئولين اإلسرائيليين"، منب هًا إلى أن االتفاق "أقفل 
مته "إسرائيل" إلتمام  عامًا غير مسبوق، دون اتخاذ قرار ضد إسرائيل". وأشار إلى أن كل ما قد 

تسوية مع العرب، كان التعهد بالتزام الصمت اإلعالمي، طالما أن ذلك متعلق بها، مئكدًا أنه تم ال
 االتفاق أيضًا على "التعميم اإلعالمي على التسوية".

هكوهين التسوية التي توصل إليها مع نظرائه -سكو كرمل شمايووصف المندوب اإلسرائيلي لدى اليون
 تسوية" وشاكرًا واشنطن على "الدور الفع ال المساهم بالتوصل إليها".العرب، "بالعرس"، مرحبًا بو"ال

 13/4/2018لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

  على مبادرة السالموتشديد ألمة العربية لمركزية قضية فلسطين بالنسبة : تأكيد القمة العربية .38
ستشهد مشاركة العربية لقمة أفادت مصادر ديبلوماسية مطلعة "الحياة" بأن "ا: محمد الشاذلي -الدمام

واسعة من الملوك والرئساء واألمراء العرب"، مئكدة أهميتها "وسط أوضاع عربية بالغة التعقيد في 
عدد من الملفات الساخنة". وكشفت المصادر أن "إعالن الدمام" الذي سيصدر في انتهاء القمة، 

 ل رئاسة السعودية للقمة"."سيرسم خطة العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة وطوا
ويشدد اإلعالن على الموقف العربي الموحد من عملية السالم في المنطقة وارتكازه على قرارات 

 الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية.
وكان وزراء الخارجية العرب اعتمدوا في اجتماعهم في الرياي أول من أمس، مشاريع قرارات القمة 

رفع إلى القادة العرب يوم غد. وتئكد القرارات مركزية قضية فلسطين بالنسبة إلى األمة التي ست
 العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

وأعاد الوزراء التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على األراضي الفلسطينية المحتلة كافة عام 
 ، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها اإلقليمية وحدودها مع دول الجوار.1967

اإلسرائيلي  -كما أعاد الوزراء التأكيد على التمسك بالسالم كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي
متحدة بعناصرها كافة. ورفي الوزراء ودانوا قرار الواليات ال 2000وفق مبادرة السالم العربية عام 
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األميركية االعتراف بالقدس "عاصمة إلسرائيل" ونقل سفارتها إليها، باعتباره قرارًا "باطاًل ويشكل خرقًا 
خطيرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى 

لوزراء أن القدس الشرقية هي القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل". وأكد ا
 عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفي أي محاولة لالنتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.

ودعا وزراء الخارجية العرب الدول العربية كافة إلى االلتزام بمقررات الجامعة العربية، وتفعيل شبكة 
هريًا دعمًا لدولة فلسطين في مواجهة مليون دوالر أميركي ش 100أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلا 

الضغو  واألزمات المالية التي تتعري لها، بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية 
عقابية من بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق 

 الدولية واالتفاقيات بين الجانبين.
 14/4/2018ياة، لندن، الح

 
 مع فلسطين إطفاء أنوار المنازل في الكويت تضامناً  .39

أعلن في الكويت الجمعة عن مبادرة كويتية تضامنية مع كفاح الشعب الفلسطيني ضد : الكويت
 دقائق. خمسلمدة  يوماالحتالل اإلسرائيلي، بإطفاء أنوار المنازل عند التاسعة من مساء 

تب الصحفي أحمد الصراف، إذ أعلن عدد من الصحفيين والمواطنين وجاءت المبادرة من الكا
 الكويتيين انضمامهم إلى المبادرة التي تحمل عنوان "إعالن تضامني".

يذكر أن الكويت تشهد في عديد األوقات فعاليات تضامنية رسمية وشعبية مع فلسطين وقضيتها 
قامة  دولة فلسطينية مستقلة. العادلة، بما يدعم إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وا 

 13/4/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 

 رئيس الشؤون الدينية التركية: اإلسراء والمعراج يذكرنا باألقصى .40
أكد رئيس الشئون الدينية التركي البروفسور علي إرباش أن  المسجد األقصى المبارك في : أنقرة

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها  يلة اإلسراء والمعراج.مدينة القدس من أهم القيم التي تذكرنا بها ل
 أرباش الجمعة، على الموقع اإللكتروني للشئون الدينية، لمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج.

 وأشار في رسالته، أن ه "طالما كان األقصى محتاًل فليس هناك حرية لروح وقلوب المسلمين".
 حتالل الجاثم على المسجد األقصى.وأعرب أرباش عن تمنيه انتهاء الظلم واال

 13/4/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
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 سوق خيري لصالح القدس في الكويت .41
نظمت لجنة فلسطين الخيرية التابعة للهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية : سيف الدين باكير -الكويت 

يري"، وخصصت ريعه لصالب في الكويت، سوقا خيريا أطلقت عليه اسم "سوق باب العامود الخ
الذي أقيم في مقر الهيئة الخيرية في الفترة من -واشتمل السوق  مشاريع القدس والمسجد األقصى.

على المنتجات الفلسطينية من مطرزات ومشغوالت ومنسوجات وأوان نحاسية  -نيسان أبريل  10-12
 ومواد غذائية وكماليات منزلية، باإلضافة إلى الطبق الخيري.

اشتمل على مجسم للمسجد األقصى و ضع عند مدخل السوق وفي محيطه عبارة "القدس لنا نحن  كما
قادمون"، ومعري صور للقدس والمسجد األقصى وأبوابه ومآذنه وقبابه، إضافة إلى عري برنامج 

 ثقافي من خالل عدة محاضرات ومسابقة ثقافية بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج.
ين الخيرية نادية فريد إن اللجنة تهدف إلى دعم صمود أهل فلسطين من وقالت عضو لجنة فلسط

خالل مجموعة من البرامج وتسويق العديد من المشاريع الخيرية في مناطق وجودهم المختلفة في غزة 
 والضفة والقدس والمخيمات الفلسطينية وفي لبنان واألردن.

 13/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

   2018القدس عاصمة للسياحة العربية لعام : اختيار سياحةالمنظمة العربية لل .42
أعلنت المنظمة العربية للسياحة أمس، عن اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية لعام  ":وفا" -جدة

بندر بن فهد الفهيد، أن اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية  .وأوضب رئيس المنظمة د .2018
رح تقدمت به المنظمة العربية للسياحة، خالل اجتماعات المجلس جاء بناء على مقت 2018لعام 

الوزاري العربي للسياحة في دورته العشرين، التي عقدت في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية 
 (، وموافقة المجلس على المقترح.2017)كانون األول 

مة والمجلس الوزاري العربي وأكد، أن اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية يعكس اهتمام المنظ
للسياحة، بإبراز مكانة القدس التاريخية والدينية وترسي  مكانتها في الذاكرة العربية، وربط المواطن 
العربي بها، كما يجسد اهتمام القادة العرب وأمين عام جامعة الدول العربية بمدينة القدس التي 

هذه المناسبة السنوية التي تقام كل عام في  أنى ستبقى عربية إسالمية الهوية واالنتماء، مشيرا إل
عاصمة عربية، تشهد العديد من الفعاليات السياحية والتراثية التي تبرز أهمية المدينة سياحيا 

 وتاريخيا.
 14/4/2018هللا،  رام الجديدة، الحياة
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 مع نظرائهم الفلسطينيين صحفيو تونس يعتصمون تضامناً  .43
الجمعة، في وقفة تضامنية في تونس العاصمة، مع الصحفيين شارك عشرات الصحفيين، يوم 

 الفلسطينيين الذين يتعرضون للتنكيل بشتى األنواع من االحتالل اإلسرائيلي.
وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين في الوقفة، بالقصاص من قتلة الشهيد الصحفي ياسر مرتجى، 

لماضية، خالل تغطيته أحداث مسيرة العودة الذي استشهد برصاص االحتالل اإلسرائيلي، الجمعة ا
 على الحدود مع قطاع غزة.

يوم الجمعة، في إحياء يوم ، وفي السياق ذاته، شاركت شخصيات رسمية وشعبية تونسية وفلسطينية
األري، في مدينة تاجروين شمال غرب تونس، مئكدين حق الشعب الفلسطيني في مقاومة 

ورفع المشاركون في الفعالية العلمين  في مواجهة االحتالل.االحتالل، وأن فلسطين ليست وحدها 
الفلسطيني والتونسي، ورددوا الهتافات الداعمة والمئيدة والداعية لنصرة القضية الفلسطينية، مئكدين 
تضامنهم ودعمهم الال مشرو  مع الشعب الفلسطيني، والذي يخوي معركة نضال مع االحتالل 

 به. حيث لن يسمب ألحد باالستفراد
 13/4/2018هللا،  رام األيام،

 
 إلى القدسبالده نقل سفارة  علىبرلمان هندوراس يصادق  .44

مووون تووول أبيوووب إلوووى  "إسووورائيل"وافوووق الموووئتمر الووووطني لهنووودوراس علوووى مشوووروع نقووول سوووفارة الوووبالد لووودى 
على نقول  لما ورد في بيان المئتمر، فقد وافق ووفقاً  القدس، كما أحيل المشروع إلى السلطة التنفيذية.

القرار، لتصوبب هنودوراس بوذلك الدولوة الثالثوة التوي  صوتوا ضد   33، مقابل نائباً  59السفارة إلى القدس 
 تتخذ هذا القرار بعد الواليات المتحدة وغواتيماال.

 13/4/2018 ،األيام، رام هللا
 

 "إسرائيل"مهاجر من  500أوغندا توافق على استقبال  ":جيروزاليم بوست" .45
صوحيفة جيوروزاليم لتقريور إخبواري   ، أن)د ب أ(، نقاًل عن وكالة 13/4/2018 ،دس، القدسالقنشرت 

ريتري من  500بوست ذكر أن الحكومة األوغندية وافقت على استقبال   ."إسرائيل"مهاجر سوداني وا 
ــاة، لنــدنوجوواء فووي  وزيوور الدولووة األوغنوودي لاغاثووة ، أن رويتوورز، نقوواًل عوون وكالووة 14/4/2018 ،الحي

أن بوالده تودرس طلبوًا وجهتوه  لوه، االستعداد للكوارث والالجئين موسى إيكويرو أعلون أموس، فوي بيوانو 
مهواجر إريتوري وسووداني، موا يشوك ل أول إقورار مون الدولوة األفريقيوة بأنهوا  500لتستقبل  "إسرائيل"إليها 

 تجري محادثات في شأن اتفاق من هذا النوع.
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 دون إخفاقات إلى القدس غواتيماال لضمان نقل سفارة تحضيريةاجتماعات  .46
إلوووى القووودس  "إسووورائيل"مووون المتوقوووع أن تقووووم غواتيمووواال بنقووول سوووفارتها فوووي  "وديوووع عوووواودة: –الناصووورة 

بعود ثالثوة أيووام مون الموعود المقورر لنقول السووفارة األمريكيوة. وقود التقوى رئوويس  2018 5 16المحتلوة فوي 
، والموديرة العاموة لووزارة الخارجيوة "إسورائيل"يمواال لودى بلدية القدس، نير بركات، أموس، موع سوفيرة غوات

الغواتيمالية لضمان نقل السفارة بودون إخفاقوات. وقوال بركوات لصوحيفة "يسورائيل هيووم": "أحيوي رئويس 
غواتيمواال جيمووي مووراليس والحكومووة الغواتيماليوة علووى القورار الشووجاع بنقول السووفارة إلوى القوودس وأدعووو 

 أعقاب الواليات المتحدة وغواتيماال". الدول األخرى للمضي في
 14/4/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 غوتيريش يدعو لتحقيق مستقل وشفاف بشأن غزة .47

المتحوودة، أنطونيووو غوووتيريش،  لألموومدعووا األمووين العووام : تحريوور هاشووم حموودان - وكوواالتالو  48عوورب 
فاف" بشأن جورائم االحوتالل فوي إلى إجراء "تحقيق مستقل وش ،يوم الجمعة، أمام مجلس األمن الدولي

خوووالل اجتمووواع للمجلوووس لبحوووث الوضوووع فوووي الشووورق  ،وقوووال مواجهوووة مسووويرات العوووودة فوووي قطووواع غوووزة.
فوووي سوووورية "إن أعموووال العنوووف األخيووورة فوووي غوووزة أوقعوووت قتلوووى وجرحوووى مووون دون  األوسوووط وخصوصووواً 

، وعون كول دداً وأضاف "أدعو األطراف إلوى االمتنواع عون أي عمول يمكون أن يوقوع ضوحايا جو طائل".
وتووابع "أن هووذه المأسوواة تئكوود الطووابع الملووب إلعووادة إطووالق  إجووراء يمكوون أن يعووري الموودنيين للخطوور".

الووودولتين الوووذي سووويتيب للفلسوووطينيين واإلسووورائيليين العووويش فوووي دولتوووين  عمليوووة السوووالم مووون أجووول حووول  
 تعبيره. إلى جنب في سالم وأمن داخل حدود معترف بها"، على حد   ديمقراطيتين جنباً 

 14/4/2018 ،48عرب 
 

 "العفو الدولية" تدعو إلى ضغط دولي على االحتالل لإلفراج عن عهد التيمي .48
دعت منظمة العفوو الدوليوة إلوى ممارسوة ضوغط عوالمي علوى رئويس الووزراء اإلسورائيلي بنيوامين  :لندن

عاموًا،  16ة مون العمور نتنياهو، من أجول اإلفوراج، فوورًا، عون الناشوطة الفلسوطينية عهود التميموي البالغو
الجمعوووة  فوووي منشوووور لهوووا يووووم ،وأكووودت المنظموووة والتوووي صووودر ضووودها حكموووًا بالسوووجن ثمانيوووة أشوووهر.

على صفحتها على موقع تويتر، على ضرورة "ضمان عدم تعري األطفال الفلسطينيين  2018 4 13
ء ال بووديل، لالحتجوواز أو السووجن إال فووي الحوواالت الضوورورية بشووكل واضووب، وبشووكل متناسووب، وكووإجرا

 عنه وألقصر فترة زمنية مناسبة".
 14/4/2018 وكالة قدس برس،
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 ةفي سوري ةفرنسيال ةبريطانيال ةكيير ماأل واشنطن تعلن انتهاء الضربات .49

أعلن قائد األركان األمريكي الجنرال جو دانفورد في وقت مبكر من صباح اليوم : وكاالتوال ،الجزيرة
"برنامج األسلحة  ها الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد  السبت انتهاء الضربات التي نفذت

الكيميائية السوري" وسط تأييد من حلفاء واشنطن وتنديد من النظام السوري وحليفيه الروسي 
وأثناء وجوده إلى جانب وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس، قال دانفورد إنه ال يوجد في  واإليراني.

قبل  مسبقاً  أن روسيا لم تتلق تحذيراً  ، مضيفاً أخرى عملية عسكرية  الوقت الحالي خطط لشن  
في الوقت نفسه على أن واشنطن وحلفاءها حرصوا على عدم استهداف القوات  الضربات ومشدداً 

 .ةالروسية المنتشرة في سوري
موووب قووود أعلووون انطالقهوووا قبيووول فجووور اليووووم اوأوضوووب دانفوووورد أن الضوووربة التوووي كوووان الووورئيس دونالووود تر 

، اسووتهدفت ثووالث منشووآت مرتبطووة ببرنووامج األسوولحة الكيميائيووة التووابع لنظووام ةبالتوقيووت المحلووي لسوووري
بشووار األسوود، وهووي مركووز أبحوواث علميووة خووارج العاصوومة دمشووق ومنشووأة لتخووزين األسوولحة الكيميائيووة 

جوود "أدلوة خوارج مدينوة حموص، وذلوك بعودما تحودثت وزارة الودفاع األمريكيوة عون و  مهمواً  قياديواً  ومركزاً 
 حاسمة" على مسئولية نظام األسد عن هجوم باألسلحة الكيميائية على مدينة دوما في ريف دمشق.
 واعتبوور قائوود األركووان األمريكووي أن الضووربة التووي اسووتمرت نحووو السوواعة وشووملت غووارات جويووة وقصووفاً 

نتاج أسلحة كيم ةصاروخيا "ستئدي إلى تدهور طويل األمد لقدرة سوري  يائية".على البحث وا 
شواركت فوي  1وبدورها أعلنت شبكة سي إن إن اإلخباريوة األمريكيوة أن قاذفوات أمريكيوة مون طوراز بوي

الضربات على مواقوع النظوام السووري باإلضوافة إلوى سوفينة حربيوة واحودة علوى األقول بوالبحر األحمور، 
 ركة في الضربات.لطائرات حربية من طراز رافال تقلع للمشا في حين نشرت الرئاسة الفرنسية صوراً 

 ووصووف وزيوور الخارجيووة الفرنسووية جووان إيووف لودريووان، الضووربة بأنهووا مشووروعة واسووتهدفت وضووع حوود  
النتهوواك خطيوور للقووانون الوودولي ومنووع نظووام األسوود موون مواصوولة عملياتووه اإلجراميووة، كمووا ذهبووت وزيوورة 

قدرة النظام السوري على الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في االتجاه نفسه وقالت إن الضربة استهدفت 
نتاج السالح الكيميائي.  إعداد وا 

إخطوار روسويا قبول بودء الضوربات، وزاد  وكان الفتا أن الوزيرين الفرنسيين حرصا علوى التأكيود أنوه توم  
يران. ةضربات الفرنسي لم تستهدف حلفاء سورياللودريان بتأكيد أن   في إشارة إلى روسيا وا 

ع البريطانية عن مشاركة أربع طائرات من طراز "تورنادو" في استهداف من جانبها تحدثت وزارة الدفا
موون حموص حيوث يحووتفظ النظوام بمخوزون موون  قاعودة صوواري  سووابقة علوى بعود نحووو عشورين كيلوومتراً 

 األسلحة الكيميائية.
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وحظيوت الضوربات بتأييود حلوف "نوواتو" الوذي تقووده الواليوات المتحودة حيووث اعتبور األموين العوام للحلووف 
س سووتولتنبرس أنهووا "سووتقلص قوودرة النظووام علووى مهاجمووة الشووعب السوووري باألسوولحة الكيميائيووة"، كمووا يوون

 أيدتها تركيا ووصفتها بترجمة للضمير اإلنساني في مواجهة الهجمات الكيميائية في دوما. 
كموا أشوواد االئووتالف السوووري المعوواري بووالهجوم واعتبوور أن "المجتمووع الوودولي عاقووب نظووام األسوود علووى 

 جرائم حرب ارتكبها"، في حين حرصت إسرائيل على تأكيد أن واشنطن أبلغتها بموعد الهجوم.
على الجانب اآخر، اعترفت دمشوق باسوتهداف مركوز البحووث العلميوة فوي بورزة بدمشوق ومسوتودعات 
عسوكرية فوي حموص، لكون وكالووة األنبواء الرسومية "سوانا" قالوت إن "ضووربات العودوان الثالثوي لوم تحقووق 

 فها المرسومة بفضل تصدي الدفاعات الجوية".أهدا
ووصووفت روسوويا الضووربات بأنهووا "تعووري لدولووة ذات سوويادة" مشوويرة إلووى أن واشوونطن وحلفاءهووا أطلقوووا 
أكثور مون مئووة صواروخ، لكون الوودفاعات السوورية اعترضووت معظمهوا، ومشوددة علووى أن أي صواروخ لووم 

وفوي وقوت الحوق قالوت وزارة الودفاع  يم.يخترق مناطق الودفاعات الجويوة التوي تحموي طرطووس وحميمو
 استخدمت "منظومات دفاع جوي سوفيتية قديمة" في إسقا  الصواري  الغربية. ةالروسية إن سوري

بوودون أدلووة علووى اسووتعمالها  ةأمووا إيووران فقوود نووددت بووالهجوم وقالووت إن "أمريكووا وحلفاءهووا هوواجموا سوووري
ن على المجتمع الدولي إدانة   الهجوم والوقوف في وجه هذه االعتداءات".السالح الكيميائي وا 

 14/4/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 مقاربة اإلسالم ما بين ألمانيا اإلمبراطورية وألمانيا النازية .50
فووي السوونوات األخيوورة صوودرت فووي أوروبووا والواليووات المتحوودة كتووب عديوودة تنوواول : محموود م. األرنووائو 

إطار "الربيع العربي"، وبعضها اآخر موا يخوص  العالقوة بعضها بالتحليل بروز اإلسالم السياسي في 
بين الدول ذات التراث اإلمبراطوري وبوين الشورق واإلسوالم الو ... فوي هوذا السوياق، صودر باإلنكليزيوة 

 2015كتواب دافيود موتوادل "اإلسوالم فوي حورب ألمانيوا النازيوة"، ثوم صودر باأللمانيوة فوي  2014أواًل في 
انيا والشورق األوسوط منوذ زيوارة القيصور فويلهلم الثواني إلوى المشورق فوي العوام كتاب رولف شتاينغر "ألم

حتوى الوقووت الحاضور". وموون حسوون الحوظ أن الكتوواب الثواني وجوود موون يترجموه وينشووره ) ترجمووة  1898
( بينمووا الثوواني ت ورجم إلووى األلمانيووة فقووط، وهووذا 2018لوورنس الحنوواوي ومراجعووة رضوووان السويد، الكويووت 

لحال على التقاطع بين الكتابين. ونظرًا ألنني عرضت  لكتواب موتوادل فوي هوذه الصوفحة يدل بطبيعة ا
( أجوود موون المفيوود أن أتطوورق هنووا إلووى مووا فووي الكتوواب الثوواني موون جديوود حووول 2018 3 10قبوول أسووابيع )

 مقاربة اإلسالم مابين ألمانيا اإلمبراطورية وألمانيا النازية.
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رة القيصر فيلهلم الثاني القدس ودمشوق فوي تشورين الثواني )نووفمبر( في ألمانيا اإلمبراطورية كانت لزيا
داللووة كبوورى علووى مسووتقبل العالقووات مووع العووالم اإلسووالمي. فقوود كووان أول عاهوول أوروبووي يووزور  1898

القدس منذ الحروب الصليبية متوددًا إلوى المسولمين ولويس السوترجاع الماضوي، كموا أنوه خوالل زيارتوه 
هور الذي ب نيت عليوه اإلسوتراتيجية األلمانيوة تجواه الشورق واإلسوالم: "لويكن دمشق أطلق تصريحه المش

مليووون مسوولم الووذين يجل ووون خالفتووه علووى يقووين بووأن القيصوور األلموواني سوويكون صووديقًا  300السوولطان والووو
 لهم على مر  األزمان".

تيوودور هرتوزل  صحيب أن القيصر األلماني قابل خالل هذه الزيارة زعيم الحركة الصوهيونية الصواعدة
واستمع منوه باهتموام إلوى مشوروعه، ولوم يخوف تأييوده لهجورة اليهوود مون ألمانيوا إلوى فلسوطين واسوتثمار 
أموالهم هناك لكوي تزدهور المنطقوة، إال أنوه لوم يوذهب فوي تأييوده إلوى موا يتنواقي موع موقوف السولطان 

لوويس لتأسوويس كيووان لهووم فووي عبوود الحميوود الثوواني الووذي لووم يمووانع هجوورة اليهووود إلووى بووالد الشووام ولكوون 
فلسطين بالذات. وبعبارة أخرى كانت المصالب األلمانية في الدولة العثمانية الممتدة على ثالث قارات 
لهوا األولويووة، بخاصوة مووع تركيووز القيصور فووي تصوريحه فووي دمشووق علوى موضوووع الخالفوة وتعل ووق كوول 

 الثاني.مليون النذاك( بخليفتهم عبد الحميد  300المسلمين في العالم )
 –ومووع هووذا الموقووف الجديوود بوودأ التغلغوول األلموواني موون خووالل سووكك الحديوود )مشووروع سووكة حديوود بوورلين 

بغووداد( وتحووديث الجوويش العثمووواني بووالخبرة واألسوولحة األلمانيووة يثمووور فيمووا ازدادت التوووترات األوروبيوووة 
البريطواني وصووواًل  -سويالنمسووي والمحوور الفرن -علوى اقتسوام النفووذ فوي العوالم بوين المحووور األلمواني

 .1914إلى اندالع الحرب العالمية األولى في الب )أغسطس( 
كانوووت ألمانيوووا مسوووتعدة للحووورب العالميوووة األولوووى علوووى أكثووور مووون جبهوووة، وبخاصوووة علوووى جبهوووة تحشووويد 
المسوولمين تحووت رايووة الخالفووة لووو "الجهوواد" ضوود أعووداء اإلسووالم الووذين هووم أعووداء ألمانيووا )روسوويا وفرنسووا 

ا(. وموون هنووا يبوودأ شووتاينغر الفصوول الثوواني بتعليمووات القيصوور الثوواني إلووى قناصوول ألمانيووا فووي وبريطانيوو
، أي عشووووية انوووودالع الحوووورب، بووووو "إضوووورام المقاومووووة 1914الدولووووة العثمانيووووة والهنوووود فووووي تموز)يوليووووو( 

لووت بوورلين كثيوورًا بعوود انوودالع  الضووروس فووي العووالم اإلسووالمي كلووه ضوود البريطووانيين". وبالفعوول فقوود عو 
الحوورب علووى اسووتثارة المسوولمين فووي الصووفوف الخلفيووة لألعووداء )روسوويا وفرنسووا وبريطانيووا( موون خووالل 

مصوير المسولمين  1898الدعوة المنتظرة إلى الجهاد من الخليفة الوذي ربوط القيصور فويلهلم الثواني منوذ 
 به.

صفحة للقيوادة  138وفي هذا السياق وضع الخبير األلماني في الشرق ماكس فون أوبنهايم مذكرة من 
تحوووت عنووووان "موووذكرة لتثووووير المنووواطق اإلسوووالمية  1914األلمانيوووة فوووي نهايوووة تشووورين األول )اكتووووبر( 

الخاضووعة لسوويطرة أعوودائنا". وفووي هووذه المووذكرة وردت جملووة ذات مغووزى تقووول: "فووي الصووراع المفووروي 
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خودم هودفنا النهوائي مون علينا ضد بريطانيا فإن اإلسالم سيكون أحد أهوم أسولحتنا. هوذا السوالح الوذي ي
هذا الصراع، أال وهو الحفواظ علوى وجودنوا". وقود تورك أوبنهوايم توأثيرًا كبيورًا بوين مجايليوه مون المعنيوين 
بالشوورق وحتووى بعوود عقووود موون وفاتووه، حتووى أن الخبيوور األلموواني بشووئون الشوورق األوسووط الحووديث ف. 

لقووب "أبووو الجهوواد األلموواني" )ص  2013شووفانيتز أطلووق عليووه فووي كتابووه "اإلسووالم فووي أوروبووا" الصووادر 
29.) 

 12ولكوون علووى رغووم ذلووك لووم تتوورك دعوووة الخليفووة إلووى الجهوواد ضوود أعووداء اإلسووالم )أعووداء ألمانيووا( فووي 
األثوور الووذي كانووت تتوقعووه بوورلين. صووحيب أن العلموواء فووي بووالد الشووام  1914تشوورين الثوواني )نوووفمبر( 

لمشوواركة فووي "الجهوواد" لتحريوور مصوور موون االحووتالل وغيرهووا أيوودوا هووذه الوودعوة ودعوووا المسوولمين إلووى ا
البريطاني )حملة السويس(، ولكن األثر المتوقع لها بين المسلمين في المستعمرات البريطانيوة )الهنود( 

 والفرنسية )شمال أفريقيا( كان محدودًا.
واالقتصوادية وتحولها إلى دولة غارقة في مشاكلها السياسوية  1918مع هزيمة ألمانيا اإلمبراطورية في 

واالجتماعية ابتعدت ألمانيا في فترة ما بين الحربين عن الشرق، ولكون موع صوعود الحركوة النازيوة فوي 
فتوورة مووا بووين الحووربين وانوودالع الحوورب العالميووة الثانيووة اسووتعادت بوورلين فووي لحظووة مووا تلووك الخبوورة التووي 

 كانت أللمانيا بالشرق والجهاد خالل الحرب العالمية األولى.
للقنصول األلمواني فوي القودس  1937أن مفتي القدس تواصل مع ألمانيا النازيوة مبكورًا وأكود فوي  صحيب

وقابوووول الفوووووهرر فووووي  1941"الووووود الووووذي يكن ووووه أللمانيووووا الجديوووودة "، وأنووووه لجووووأ إلووووى ألمانيووووا فووووي خريووووف 
ليئكووووود لوووووه "أن العووووورب هوووووم األصووووودقاء الطبيعيوووووون أللمانيوووووا لوجوووووود األعوووووداء أنفسوووووهم،  1941 11 28

البريطانيين واليهود والشيوعيين" وأنهم جاهزون لالشتراك في الحرب، إال أن هتلر لم يأخوذ أي موقوف 
ألن ألمانيووا كانووت حينهووا منشووغلة بانتصوواراتها األولووى فووي الحوورب ضوود االتحوواد السوووفياتي. ولكوون فووي 

رحوه المفتوي أموين ، مع جمود التقدم األلماني في الجبهة الشرقية، بدأت بورلين تأخوذ بموا كوان يقت1943
 الحسيني من إطالق العمل المشترك ضد "العدو المشترك".

بتكووين كتيبوة تابعوة للقووات الخاصوة مون مسولمي البوسونة،  1943وهكذا أمر هتلر فوي شوبا  )فبرايور( 
و"كووان إصوودار هووذا األموور يشووك ل لحظووة عظيمووة بالنسووبة إلووى المفتووي" الووذي عموول بنشووا  كبيوور لتجنيوود 

ي هوذه الكتيبوة األلمانيوة. ولوم يوأت تشورين الثواني حتوى تلقوى المفتوي رسوالة مون قائود مسولمي البوسونة فو
الوحووودات الخاصوووة الجنووورال هووواينريش هملووور يقوووول فيهوووا "إن اإلدراك المشوووترك لهوووذا العووودو )اليهوديوووة 
ه يشك الن األساس لالتحاد الطبيعي بين ألمانيا النازيوة وبوين المسولم ين العالمية( والكفاح المشترك ضد 

 (.77المحبين للسالم في كل العالم" )ص
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ألوووف موووارك مووون وزارة الخارجيوووة  90فوووي ذلوووك الحوووين، كوووان المفتوووي يحظوووى براتوووب شوووهري يصووول إلوووى 
ألف مارك  50تلقى  1945باإلضافة إلى المصاريف الطارئة في تنقالته، حتى أنه في نيسان )أبريل( 

 1945النازيووة بعوود هزيمتهووا فووي أيار)مووايو(  إضووافية، ولكوون ذلووك لووم ي جوود إذ اضووطر للهوورب موون ألمانيووا
 إلى القاهرة ليبدأ من هناك مسيرة جديدة. 1946إلى سويسرا ومنها إلى فرنسا، التي غادرها في 

و "مووا قووام بووه موون أعمووال بقووي غيوور  1945-1941ووفووق المئلووف فووإن وجووود المفتووي فووي ألمانيووا خووالل 
أنووه مووزج لفكوور اإلخوووان المسوولمين بالعقيوودة معووروف فتوورة طويلووة"، و "موون الممكوون وصووف عملووه علووى 

النازيووة"، وهووو مووا انتهووى بووه إلووى أن يصووفه بأنووه "أكثوور الشخصوويات المثيوورة للجوودل فووي القوورن العشوورين" 
 (.78)ص 

 14/4/2018، الحياة، لندن
 

 ونزع الشرعية عن محاكم االحتالل اإلداريون األسرى  .51
 عيسى قراقع

أسير فلسطيني بمقاطعة محاكم االعتقال اإلداري  500ا يقارب شرع األسرى اإلداريون البالا عددهم م
وبكافة مستويات هذه المحاكم: التثبيت واالستئناف والمحكمة العليا في موقف  2018 2 15منذ تاري  

وخطوووووة قانونيووووة نوعيووووة اسووووتراتيجية بهوووودف نووووزع الشوووورعية عوووون هووووذه المحوووواكم الغيوووور عادلووووة والشووووكلية 
 أسوووراناجبهوووة حووورب خلفيوووة لدولوووة االحوووتالل بتعميوووق االحوووتالل ومعانووواة  إلوووىوالصوووورية والتوووي تحولوووت 

 وشعبنا الفلسطيني.
عشوووية انطوووالق  أكثووورموقوووف األسووورى اإلداريوووين الووووطني والوحووودوي داخووول السوووجون سووووف يتصووواعد 

فعاليوووات يووووم االسوووير الفلسوووطيني فوووي منتصوووف نيسوووان بمقاطعوووة عيوووادات وأطبووواء سوووجون االحوووتالل 
تدريجيووة عوون الطعووام، ممووا يشووير الووى تصووميم االسوورى واصوورارهم علووى اسووقا   إضووراباتوالشووروع فووي 

سياسوووة وقوووانون االعتقوووال اإلداري الوووذي تسوووتخدمه سووولطات االحوووتالل بشوووكل تعسوووفي ومهوووين وكعقووواب 
جماعي لشوعبنا الفلسوطيني ولوزج اكبور عودد مون ابنواء شوعبنا داخول السوجون وتحوت ذرائوع امنيوة واهيوة 

 وغير قانونية.
شووملت كوول  2000الووف أموور اعتقووال إداري منووذ عووام  30سوولطات االحووتالل مووا يزيوود عوون  لقوود أصوودرت

فئووات الشووعب الفلسووطيني دون تمييووز بمووا فووي ذلووك االطفووال القاصوورين، وأصووبب هووذا االعتقووال كابوسووا 
يسووولط بفعووول القووووة واالحوووتالل علوووى كووول انسوووان فلسوووطيني وتحوووول الوووى اجوووراء روتينوووي وظووواهرة يوميوووة 

مستمرة وجزءا من منظومة القمع االحتاللية لحقوق شوعبنا العادلوة وحقوه فوي الودفاع وسياسة ممنهجة و 
 عن نفسه وحق تقرير مصيره.
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تمووارس إسوورائيل كسوولطة محتلووة سياسووة االعتقووال اإلداري ضوومن منظومووة قمعيووة تعسووفية متكاملووة موون 
ونهووا تحووورم السياسووات الممنهجووة وواسووعة النطوواق وترقووى الووى جريمووة حوورب فووي الوضووع الفلسووطيني ك

المعتقلين االداريين من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة ونظامية حسب ميثاق روما واتفاقيات 
جنيف، وأصبب االعتقال االداري بديال عن االجراء الجنوائي وحولوت االسوتثناء فوي هوذا االعتقوال الوى 

 قاعدة عامة وجارفة طالت الجميع.
اما في سجون االحوتالل علوى عودة فتورات فوي االعتقوال ع 15لقد قضى عدد من االسرى ما يزيد عن 

اإلداري دون ان يعرفوووا اسووباب اعتقووالهم اسووتنادا الووى مووا يسوومى الملفووات السوورية ودون ان يعرفوووا متووى 
سيطلق سوراحهم مموا حوول االعتقوال االداري الوى جوزء مون سياسوة التعوذيب والضوغط النفسوي الرسومي 

 بحق االسير وبحق عائلته.
محوواكم االحووتالل هووي خطوووة الووى األمووام لنووزع السووتار عوون هووذه المحوواكم التووي تحولووت الووى ان مقاطعووة 

غطاء لسياسة االحتالل القمعيوة والوى اداة تضوع كول جورائم االحوتالل وانتهاكاتوه الجسويمة بحوق شوعبنا 
 تحت غطاء ما يسمى القانون.

اري توووم المصوووادقة علوووى ممووون نظووورت المحكموووة العليوووا اإلسووورائيلية فوووي قضوووية اعتقوووالهم اإلد %95إن 
اعتقالهم ورفي الغواء اوامور االعتقوال بحقهوم، مموا يجعول موا يسومى االجوراء القضوائي لويس أكثور مون 

 وهم ومظهر شكلي يحرم المعتقلين من أية فرصة لدفاع معقول امام المزاعم المطروحة ضدهم.
ة لنوووزع الشووورعية عووون نوووزع شووورعية محووواكم االحوووتالل توووأتي ردا علوووى المحووواوالت والمسووواعي اإلسووورائيلي

مشووروعية نضووال االسوورى ومكووانتهم القانونيووة وسوون قوووانين وتشووريعات تتعاموول مووع االسوورى كإرهووابيين 
 ومجرمين وعدم تطبيق معايير وقواعد القانون الدولي االنساني عليهم.

يجب دعم ومساندة مقاطعة محاكم االحتالل من قبل االسرى االداريين لفضب عنصرية هوذه المحواكم 
دم نزاهتها والتي تصدر احكاما رادعة بحق االسرى مصحوبة بغرامات مالية باهظة بحيوث تحولوت وع

 من محاكم الى صندوق جباية وجزء من عمليات القرصنة والطغيان اإلسرائيلي المتنامي في المنطقة.
مووون الجووودير النظووور الوووى خطووووة االسووورى اإلداريوووين باهميوووة بالغوووة كخطووووة نحوووو مقاطعوووة كووول الجهووواز 

لقضووائي اإلسوورائيلي والتموورد علووى منظومووة قوووانين ظالمووة وتعسووفية ينفووذها هووذا الجهوواز بحووق شووعبنا ا
يكرس من خاللها سياسة الفصول العنصوري واالرهواب السياسوي والجورائم المنظموة والعودوان المتواصول 

 على شعبنا وحقوقه الشرعية.
ل اإلداري ومون الضوروري اسوتثمار في سياسوة االعتقوا إسرائيلهناك اجماع دولي وحقوقي على إدانة 

ذلووووك وتفعيوووول كوووول ادوات القووووانون الوووودولي وأدوات المسووووائلة القانونيووووة حووووول هووووذه الجريمووووة المتواصوووولة 



 
 
 
 

 

 31 ص             4614 العدد:             4/14/2018 السبت التاريخ: 

                                    

والمطالبووة بوواالفراج عوون جميووع المعتقلووين اإلداريووين أو تقووديم لوووائب اتهووام ضوودهم مووع جميووع الضوومانات 
 حقوق االنسان.القضائية التي يتطلبها القانون والمعايير الدولية ل

 13/4/2018 ،القدس، القدس
 

 الوطني الفلسطيني المجلسللمرة الثالثة: عن  .52
 عريب الرنتاوي 
لم يعد يفصلنا سوى أسبوعين اثنين عن انعقاد المجلس الوطني الفلسوطيني فوي رام هللا، لكون الخوالف 

ي دورتوه المقبلوة... لويس ال يزال محتدمًا بين الفصائل الرئيسة حول زمانه ومكانه وقائمة المشاركين ف
حماس والجهاد وحدهما من ستقاطعان الدورة القادمة للمجلس، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي 
الفصيل الثاني )رسميًا( في المنظمة، انضمت إلى قائمة المقاطعين، والجبهة الديمقراطية تتجه لخيار 

حسوم بعود، والمشواورات بوين هوذه الفصوائل، لوم المقاطعة، مع أن الموقف النهائي لهذين الفصيلين لوم ي  
 تضع أوزارها.

حجة المقاطعين، أنهم يريودون مجلسوًا توحيوديًا، ال مجلسوًا لتكوريس االنقسوام القوائم، وهوي حجوة مقبولوة 
تماموًا، وال يمكون لفلسوطيني واحود أن يجوادل بخالفهوا... لكون المطلووب مون هوذين الفصويلين، أن يأتيووا 

التالية، كأن يحددا موعودًا جديودًا، غيور بعيود، تعطوى فيوه الفرصوة لحمواس  بتصور واضب عن الخطوة
لمراجعووووة موقفهووووا، فووووال معنووووى لارجوووواء المفتوووووح علووووى الزمووووان والمكووووان، فثمووووة حاجووووة إلعووووادة تجديوووود 
الشرعيات الفلسطينية في هذه المرحلة بالذات... مثل هذا التصوور، لون يوتمكن الفصويالن مون انتزاعوه 

 من حماس.
علوووى االنقسوووام موووا يزيووود عووون العقووود مووون الزموووان، وال تلووووح فوووي األفوووق القريوووب بووووادر اسوووتعادة  لقووود مووور  

المصووالحة، فهوول موون المنطقووي )والمصوولحة( أن تبقووى مئسسووات منظمووة التحريوور معطلووة، أو مرتهنووة 
، متوووى سووويرفع أو متوووى سيشوووهر فوووي وجوووه خطووووة مووون هوووذا  لوووو"الفيتو" الحمسووواوي، الوووذي ال يعووورف أحووود 

نووا يتعووين علوووى الفصووائل "المئسسووة" للمنظمووة التحريووور أن تتحموول مسووئولياتها، فقوود عانوووت النوووع... ه
المنظمة وأطرها من أبشع عمليات التهميش والتهشويم، علوى يود قيادتهوا وفصوائلها و"عمودهوا الفقوري"، 

 وقد الن أوان بعث روح جديدة في صفوفها.
ظموووة قبووول االنقسوووام، وقبووول أن تصوووبب لقووود أخفقوووت المحووواوالت فوووي إقنووواع حمووواس باالنضووومام إلوووى المن

لحماس حكومة في غزة... وفي ظني أن ليس في األفق موا يودعو لالعتقواد بوأن حمواس بووارد التخلوي 
عووون سووويطرتها المهيمنوووة علوووى القطووواع... وقووود تكشوووفت بوضووووح خوووالل األسوووابيع الفائتوووة، بعوووي بنوووود 

وأهمهوا البحوث عون مخورج مون مأزقهوا األجندة الخفية لحماس، المستترة خلوف "مسويرة العوودة الكبورى"، 
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ن تم ذلك بحوار مع مصر أو عبر دحالن، أو حتى مون خوالل واشونطن، كموا تبودى  في غزة، حتى وا 
ووب فيهووا بحوووار مووع واشوونطن، فووي الوقووت الووذي أوقفووت فيووه  فووي تصووريحات صووالح البردويوول التووي رح 

نتقوووادات، وتقوووود حملوووة سياسوووية "القيوووادة المتهافتوووة" اتصووواالتها موووع إدارة تراموووب، ووجهوووت لهوووا أشووود اال
 ودبلوماسية لتثبيت موقف عربي ودولي رافي لمبادرة ترامب وصفقة القرن.

لن تقبل فتب والسلطة والرئيس عباس، بفتب أبوواب المنظموة علوى مصوراعيها لحمواس، ال اآن وال فوي 
اس، ليسوت بووارد المستقبل، ما لم تنته حالة االنقسام، وتسلم حماس قطاع غزة لحكومة وفواق... وحمو

التخلي عن "سلطة األمر الواقع" في غزة، نظير أي ثمون، اللهوم إال إن شوعرت بوأن كلفوة اإلبقواء علوى 
هذه السلطة، أعلى بكثير من كلفة التخلي عنها ... وهذه نتيجة قد تصل حماس إليها، وقد ال تصل، 

 يتها؟فهل يجوز والحالة كهذه، احتجاز المنظمة ومنع تجديد مئسساتها وشرع
ال بوووأس مووون تأجيووول المجلوووس الووووطني، إن كانوووت هنووواك مبوووادرات جديوووة، مقرونوووة باسوووتعدادات حقيقيوووة 
إلنجاز استحقاق المصوالحة، فهول تمتلوك الجبهتوان الشوعبية والديمقراطيوة، موا يودعو لالعتقواد بوأن أمورًا 

"مسويرة العوودة  كهذا سيحصل... وال بأس مون تأجيول المجلوس أسوبوعين أو ثالثوة أسوابيع، لكويال تتوأثر
الكبرى" بتداعيات انعقاده، وحتى ال تصاب وحدة الميدان بخاصرتها الضعيفة... لكون ذلوك، يجوب أن 
يكون مقرونًا برئية واضحة، تستند إلى الحاجة لبعث المنظمة وتجديد شرعيتها، وبقرار وطني حاسم، 

 وطنية.ال يخضع هذه العملية للفيتو الحمساوي، تحت مسمى استنقاذ الوحدة ال
أموووا مكوووان انعقووواده، فاألصووول أال تكوووون هنووواك مشوووكلة، فوووإن قوووررت حمووواس والجهووواد المشووواركة، يمكووون 
التفكيوور بمكووان خووارج الضووفة، لضوومان انضوومام أكبوور عوودد موون قيووادات الفصوويلين الوازنووة، ويمكوون أن 

فوي غيواب هوذين تكون غزة بودل رام هللا، ويمكون اللجووء إلوى "التقنيوات الحديثوة" لتمريور انعقواده... أموا 
الفصيلين، فال حاجة الختالق مشكلة المكان، فقيادات مختلف الفصائل األخرى، موجوودة فوي الضوفة 
الغربيووووة، وموجووووودة علووووى مسووووتوى رفيووووع وكثيووووف، فمووووا الحاجووووة للوووودخول فووووي بووووازار موووون المسوووواومات 

 والمقايضات، مع العواصم الشقيقة الستضافة المجلس؟ 
 14/4/2018 ،الدستور، عم ان

 
سرائيليسنجر ك .53  والكاميرا الخفية وا 

 نبيل عمرو
أثنوووواء االنتفاضووووة الفلسووووطينية األولووووى، انتشوووورت فووووي وسووووائل اإلعووووالم لقطووووة تلفزيونيووووة تصووووور جنووووودًا 
إسووورائيليين مووودججين بالسوووالح، ينقضوووون علوووى طفووول فلسوووطيني ويسوووحقون عظاموووه بالحجوووارة وكعووووب 

 البنادق.
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لمي لمصولحة الفلسوطينيين، وضوربت الروايوة اإلسورائيلية مون أحدثت هذه اللقطة انقالبًا في المزاج العوا
أساسووها، وتكرسووت صووورة الجوويش اإلسوورائيلي أمووام العووالم كجوويش يقوووم بأعمووال وحشووية ضوود األطفووال 
العزل، حينها وجه أشهر وزير خارجية في العالم هو السيد هنوري كيسونجر نصويحة إلوى إسوحق رابوين 

 ولكن وراء الكاميرا.مفادها: افعل ما تشاء بالفلسطينيين 
وعلوووى مووودى الصوووراع الفلسوووطيني اإلسووورائيلي غيووور المتكوووافئ مووون كووول النوووواحي إال رجحوووان كفوووة العنووواد 
اآدمي على اإلمكانات الضوئية الهائلة، فإن الكاميرا لعبت دورًا حاسمًا في ضرب الرواية اإلسورائيلية 

قائع التي تثبوت ذلوك كثيورة وتوزدحم بهوا وتجنيد أوسع قطاعات الرأي العام العالمي ضدها، ومع أن الو 
مواقع التواصل االجتمواعي وشاشوات التلفزيوون الناجيوة مون القبضوة اإلسورائيلية، فوإنني أختوار واقعتوين 
ال تووزاالن تحووتالن اهتمامووًا كبيوورًا عنوود كوول موون ال يووزال لديووه بقيووة ضوومير أو موضوووعيةو واحوودة بطلهووا 

قوووورب، فووووي تصوووووير عمليووووة اإلجهوووواز علووووى الجووووريب شوووواب فلسووووطيني اسووووتخدم كوووواميرا الموبايوووول عوووون 
الفلسووطيني مشوولول الحركووة عبوود الفتوواح الشووريف فووي الخليوول، وحووين وجوودت اللقطووة سووبيلها إلووى النشوور 
تعر ت الرواية اإلسرائيلية القائمة على تبرير كل قتل لفلسوطيني بأنوه دفواع عون الونفس، ووقعوت اللقطوة 

 اعياته متواصلة حتى اآن.حتى في إسرائيل ذاتها كزلزال ما زالت تد
حتى إن الورأي العوام اإلسورائيلي ال يوزال منقسومًا علوى الفاعول واسومه ازاريوا، الوبعي يريود تبرئتوه مهموا 
نمووا دفاعووًا عمووا يسوومونه "طهووارة  فعوول، وبعووي الخوور يريوود اسووتمرار حبسووه، لوويس دفاعووًا عوون العدالووة وا 

 سالح جيش الدفاع".
تسربت إلى مواقوع التواصول االجتمواعي، لقطوة شوديدة الوضووح واقعة أخرى طازجة تمامًا حدثت حين 

يظهوور فيهوووا قناصوووة إسووورائيليون وهووم يتراهنوووون علوووى قتووول ولوود فلسوووطيني يقوووف وراء السوووياج الحووودودي، 
وبالصوووت والصووورة، رأى النوواس وسوومعوا الحوووار الضوواحك بووين القناصووين قبوول قتوول الولوود ثووم الحوووار 

 واضحة تمامًا تظهر أن الولد ال يحمل أي نوع من السالح.المبتهج بعد قتله، مع أن الصورة ال
الكاميرا الخفية والظاهرة أرغمت أفيغدور ليبرمان على تغيير الرواية واعتماد بوديل جديود عنهوا يسوتحق 
أن يقدم مبتدعها إلى المحاكم الجنائية في كل مكان، إذ قال وزير الجيش: "ال يوجد فوي غوزة أبريواء"، 

يد الجنود وحتى الطيارين ورماة المدافع والصواري  لقتل كل من يعيش على أري وهذا يعني إطالق 
 غزة. 

 وهنا أ علنت الرواية اإلسرائيلية على حقيقتها دون رتوش، كل من يعيش في غزة ليس بريئًا!
وما الفرق بين هذا القول والقول األخطر الذي قاله سلفه حين أفصب عن أن أهوم أمانيوه أن يورى غوزة 

  عليها وقد غرقوا في البحر.بمن 



 
 
 
 

 

 34 ص             4614 العدد:             4/14/2018 السبت التاريخ: 

                                    

أمووووام هووووذا المثبووووت بالصوووووت والصووووورة موووواذا تعنووووي فووووي الواقووووع نصوووويحة كيسوووونجر، وهوووول لوووودى القووووادة 
 اإلسرائيليين وقت كافا ليفعلوا ما يشاءون بالفلسطينيين وراء الكاميرا وليس أمامها. 

 14/4/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 دةواستراتيجية العو  السلميالنضال الشعبي  .54
 د. ناجى صادق شراب
خيار النضوال والمقاوموة هوو خيوار الشوعوب التوي وقعوت تحوت نيور االحوتالل واالسوتعمار، وهوو خيوار 
كفلتووه األمووم المتحوودة، أي الشوورعية الدوليووة، عنوودما أكوودت حووق الشووعوب فووي مقاومووة االسووتعمار بكوول 

جوأ اآن إلوى المقاوموة السولمية الوسائل المتاحة، وصوواًل إلوى المقاوموة المسولحة. الشوعب الفلسوطيني يل
كأحوود وسووائل المقاومووة ضوود المحتوول "اإلسوورائيلي"، الووذي يسووتخدم قوتووه الغاشوومة القاتلووة ضوود المسوويرات 

 السلمية.
هووذا الصووراع يعكووس الواقووع بووين قوووتين، األولووى قوووة الشووعب الووذي ال يقهوور، وهووو صوواحب حووق فووي أن 

، وقوووة دولووة احووتالل عسووكرية لوويس لهووا حووق فووي يعوويش مثوول بقيووة شووعوب العووالم المتحووررة الديمقراطيووة
احتالل شعب الخر وسلب أرضه. وبهذا المعنى العوام هوي رسوالة لكول شوعوب األري أن هنواك شوعبًا 
مسووولوبة حقوقوووه بفعووول القووووة العسوووكرية، وأنوووه مووون منطوووق ثوووورة الحقووووق ومناهضوووة التسووولط واالسوووتبداد 

أن تتحوورك وتضووغط علووى حكوماتهووا لتمووارس وانتهوواك الحقوووق، علووى شووعوب العووالم الحوور الووديمقراطي 
ضوووغطها علوووى "إسووورائيل" الدولوووة المحتلوووة لتنهوووي هوووذا االحوووتالل. وهوووذا هوووو الهووودف النهوووائي لمثووول هوووذه 
مسوويرات. والرسووالة الثانيووة، أن الشووعوب حيووة باقيووة ال يمكوون تصووفيتها وتصووفية حقوقهووا، والهوودف هنووا 

ب، شعب له جذور تاريخية وحضارية، ويشارك واضب أن هناك شعبًا فلسطينيًا له كل مقومات الشعو 
 في عملية بناء الحضارة اإلنسانية. 

جوهر الفعل الشعبي يتمثل في إبوراز البعود اإلنسواني، وحجوم المعانواة التوي يعانيهوا الشوعب الفلسوطيني 
بفعوول االحووتالل، والتركيووز هنووا علووى إبووراز سوولوكيات االحووتالل كقوووة متوحشووة وعنصوورية مفرطووة. وفووي 

ية هذه السياسة ستجعل االحتالل مكلفًا وثمنه عاليًا، يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني الذي يقبع فوي النها
ظلوووه لعقوووود طويلوووة، وأيضوووًا جعلوووه مكلفوووًا للشوووعب "اإلسووورائيلي". والنتيجوووة الحتميوووة النهائيوووة هوووو إنهووواء 

ب، في إطوار دولوة االحتالل، وممارسة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المدنية والسياسية كبقية الشعو 
مدنيووة ديمقراطيوووة ذات سووويادة، ملتزموووة بميثوواق األموووم المتحووودة فوووي حفووظ السووولم واألمووون الووودوليين. لكووون 
شورطه هووو قبووول المحتوول بواقوع األموور، أي بحووق الشووعب الفلسووطيني فوي أرضووه وتقريوور مصووير وعووودة 

قووق أي حووق ويبقووى المهجوورين إلووى ديووارهم التووي طووردوا منهووا. وهووذا حووق طبيعووي، إذ ال يجوووز أن يتح
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الجزء األكبر من الشعب الفلسطيني مهجرًا في المنافي والمخيمات، فيموا يوتم اسوتيراد اليهوود مون شوتى 
أصووقاع األري ليعيشوووا علووى أري ليسووت أرضووهم، تحووت ذريعووة ادعوواءات دينيووة وأسوواطير ال تسووتند 

 إلى حقيقة.
شعوب كالشعب الهندي بزعامة المهاتموا إن خيار المقاومة الشعبية السلمية خيار مارسته العديد من ال

غاندي وشعب جنوب إفريقيا بزعامة الملهم نيلسون مانديال، الذي نجب في كشف العنصرية البغيضوة 
التوي كانووت تموارس علووى األكثريوة السوووداء صواحبة الحووق فوي األري ضوود األقليوة البيضوواء المسوويطرة 

مون العبوديوة هوي التوي أجبورت العوالم الحور والمتحكمة في كل مصوادر الحيواة. هوذه الصوورة البغيضوة 
نهاء هذه العنصرية واسوتبدالها بنظوام  على التحرك وممارسة الضغط على األقلية البيضاء الحاكمة، وا 

 سياسي ديمقراطي.
صورار وديموموة  لذلك، فإن أحد أهوم مقوموات خيوار المقاوموة السولمية أنوه يحتواج إلوى صوبر وصومود وا 

لوى مشواركة ودعوم إقليموي ودولوي مون قبول حتى يئتي ثماره، ويحتاج إل ى مشاركة جماهيرية واسوعة، وا 
 الشعوب والمئسسات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان.

مسوويرة الشووعب الفلسوووطيني قوود تكووون األولوووى فووي حجمهووا، لكنهوووا تشووكل نووواة لحركوووة جماهيريووة واسوووعة 
التوي اعتواد عليهوا كموا حصول وممتدة، رغم أن العدو "اإلسرائيلي" سوف يلجوأ إلوى كول أسواليب العنوف 

 شهيدًا ومئات الجرحى. 22في مواجهة المسيرات السابقةو حيث ارتقى 
المشكلة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، أنوه فوي مواجهوة نظوام عودواني توسوعي عنصوري اسوتعماري 
أشووود قسوووووة موووون النظووووام العنصووووري فووووي جنوووووب إفريقيووووا، ألنووووه يعتبوووور نفسووووه صوووواحب األري والشووووعب 

يني ال عالقووة لووه فيهوواو لووذا فووإن الحووراك الشووعبي السوولمي ال يجووب أن يكووون وحووده هووو الشووكل الفلسووط
النضووالي الوحيوود، بوول يجووب أن يووتم وضووع بوودائل نضووالية وخطووط وبوورامج تسووتثمر كوول مووا لوودى الشووعب 
الفلسووطيني موون طاقووات وقوودرات، بمووا فيهووا إمكانيووة الكفوواح المسوولب، طالمووا هووو خيووار تكفلووه الشووورعية 

، لكن ذلك له شروطه أيضًا، منها توفير البيئة السياسية واالجتماعية الحاضنة، وهنا ال بد من الدولية
 إنهاء االنقسام الذي يكفل التوحد ورص الصف. 

فووي النهايووة، درس التوواري  الحتمووي يئكوود أن ال شوويء يقووف أمووام حركووة الشووعوب المناضوولة موون أجوول 
نهواء االحوتالل. فلوم يحصول فو ي التواري  أن االحوتالل اسوتمر، بول نهايتوه كانوت إلوى استرداد حقوقهوا وا 

 زوال.
 14/4/2018 ،الخليج، الشارقة
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يران  االستخبارات اإلسرائيلية العسكرية لم تنجح في اكتشاف المفاعالت في دول عربية وا 

 حاييم رامون 
س الليبوووي فوووي حينوووه معمووور القوووذافي أنوووه قووورر تصوووفية أعلووون الووورئي 2003ديسووومبر   األولفوووي كوووانون 

المشروع النووي في بالده. هذا اإلعالن نزل على االستخبارات اإلسرائيلية مثل الرعد في يوم صاف. 
لووم تكوون إلسوورائيل أي فكوورة أن ليبيووا عملووت بجديووة علووى تطوووير قوودرة نوويووة عسووكرية فووي عوودة أموواكن، 

ة االسووتخباراتية األمريكيوة والبريطانيوة لوم تشورك إسورائيل فووي ووصولت إلوى مراحول متقدموة جودًا. األجهوز 
المعلومووات التووي توجوود لووديها عوون المشووروع النووووي الليبووي، حتووى أنهووا أخفووت عنهووا خطواتهووا موون أجوول 

 تفكيك صناعة الذرة الليبية.
ويوة مون إذا كانت دولة معادية مثل ليبيا، التي يترأسها طاغية غير متوقع مثل القذافي، تطوور قودرة نو 

االسوووتخبارية لووودينا ذلوووك أو تشوووك ك فيوووه، فوووإن هوووذا فشووول اسوووتخباراتي خطيووور.  األجهوووزةدون أن تالحوووظ 
حسووووب رأيووووي، كووووان هووووذا هووووو الفشوووول االكبوووور منووووذ فشوووول حوووورب يوووووم الغفووووران، الووووذي أجبوووور االجهووووزة 

 االستخباراتية على القيام بإعادة تقييم داخلي جدي.
لفشل في موضوع السالح غيور التقليودي فوي الودول العربيوة. من بين حاالت ا األولالفشل الليبي كان 

الفشل الثاني كان في أجهزة االستخبارات العسكرية بخصووص حورب الخلويج الثانيوة. فوي ذروتهوا، فوي 
، مثوول أمووام لجنووة الخارجيووة واألموون فووي الكنيسووت رئوويس االسووتخبارات العسووكرية وقووال: "أنووا 2003 4 8

الح غيور تقليودي لودى العوراق". كموا قيول فوي االسوتخبارات العسوكرية أقدر بصورة معقولة جدًا وجود سو
صوواروخ. أيضووًا فووي نهايووة الحوورب وبعوود هزيمووة الجوويش العراقووي  100-50إنووه يوجوود لوودى العووراق بووين 

تمامووا أمووام جوويش الواليووات المتحوودة وحلفائهووا امتنعووت االسووتخبارات العسووكرية عوون التوصووية للمسووتوى 
هووب وتحريوور مووواطني إسوورائيل موون الكمامووات التووي كانووت توورافقهم. لقوود خوواف السياسووي بإلغوواء حالووة التأ

جهوواز االسووتخبارات موون أن تهوواجم إسوورائيل موون منطقووة شوومال غوورب العووراق التووي لووم تحتوول بعوود. هووذا 
القوورار جسوود االعتقوواد الراسوو  لجهوواز االسووتخبارات بوجووود سووالح غيوور تقليوودي وصووواري  أري و أري 

 لدى النظام العراقي.
 الفترة التي سبقت حرب الخليج الثانية، وفوي منصوبي كورئيس لجنوة الخارجيوة واألمون حتوى شوبا  في 

، وعضووو فووي اللجنووة بعوود ذلووك، عارضووت هووذه النتيجووة بشووكل علنووي. فقوود اسووتندت إلوووى 2003فبرايوور 
خبارات حقيقة أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها أفضل األجهزة االستخبارية في العالم، بما فيها االست

اإلسوورائيلية، إال أنووه لووم تووتم مالحظووة أو تشووخيص أي إشووارة علووى وجووود صووواري  أري و أري بعيوودة 
المدى ومنصات إلطالقها. كما لم تكن هناك أية عالمة أخرى على وجود سالح غير تقليودي هنواك. 
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 توجوود لديووه بنوواء علووى ذلووك اعتقوودت أنووه ال توجوود للعووراق قوودرة علووى مهاجمووة دولووة إسوورائيل: "إمووا أنووه ال
صوووواري  وأجهوووزة إطوووالق وسوووالح غيووور تقليووودي، أو إذا كانوووت هنووواك وسوووائل كهوووذه لديوووه فهوووي مفككوووة 

 ومدفونة، وعمليا غير مئهلة للعمل".
لقد قلت إن صدمة حرب يوم الغفران تركت أثرًا عميقًا في وعي وتفكيور االسوتخبارات اإلسورائيلية. فوي 

، واتبعووت إنووذاري بصووورة خطيوورة بسوبب الخوووف موون فشول  أعقواب هووذه الحوورب ملوت إلووى تفسووير الوقوائع
 100سياسة "حماية الذات". توصية االستخبارات للحكومة بأن تأمر بفتب الكمامات )بتكلفة أكثور مون 

مليووون شوويكل( كانووت نتيجووة حووذر مبووالا فيووه ومحاولووة لالمتنوواع عوون مخوواطرة معقوليووة تحققهووا ضووئيلة. 
جبل هو جبل" كان فوي التوصوية بتطعويم موواطني إسورائيل ضود التعبير عن رئية االستخبارات "ظل ال

الجموورة الخبيثووة. حتووى جنووود جيوووش التحووالف الووذين شوواركوا فووي الحوورب العراقيووة لووم يووتم تطعوويمهم ضوود 
 "الجمرة الخبيثة".

فوووي نهايووووة الحوووورب قوووورر رئوووويس لجنووووة الخارجيووووة واألموووون الووووذي حوووول مكوووواني، عضووووو الكنيسووووت يوفووووال 
لفحص جهاز االستخبارات بعد الحرب العراقية. اللجنة قدمت استنتاجاتها في شتاينيتس، تشكيل لجنة 

. في التقرير تطرقت اللجنة إلى حاالت الفشل فوي تقوديرات االسوتخبارات العسوكرية، 2004الذار مارس 
والتي تبين أنها بعيدة عن الواقع. على ضووء حواالت الفشول االسوتخباراتية فوي كول موا يتعلوق بالسوالح 

ليوودي، سووواء فووي ليبيووا أو العووراق، قووررت اللجنووة عقوود لقوواء كوول سووتة أشووهر مووع رئوويس الموسوواد غيوور التق
وجوود سوالح نوووي لودى الودول العربيوة بشوكل  إمكانيوةورئيس االستخبارات العسوكرية، توتم فيوه مناقشوة 

 عام، ولدى سوريا بشكل خاص.
رئيسووها شووتاينيتس احتمووال طوورح أعضواء اللجنووة وعلووى رأسوهم  2004فوي النقوواش الووذي جورى فووي نهايووة 

وجووود سووالح نووووي لوودى سوووريا. إجابووة رئوويس االسووتخبارات كانووت: "سوويدي الفيلسوووف، بصووفتي رئوويس 
اسوتخبارات عسوكرية ومهنيوًا، أقورر أنوه ال يوجود احتمووال لتقوديرك". رئويس اللجنوة أجابوه: "سويدي رئوويس 

أثيووور الشوووك. وأنوووا أشوووك ك  االسوووتخبارات العسوووكرية، بصوووفتي فيلسووووفًا فقووود تعلموووت متوووى يجوووب علوووي أن
بتقوووديرك االسوووتخباراتي". بهوووذا توووم التعبيووور عووون الفشووول الثالوووث لالسوووتخبارات العسوووكرية والموسووواد فوووي 

 موضوع وجود السالح النووي لدى الدول العربية.
اليوم من المعروف أن سوريا بدأت فوي بدايوة سونوات االلفوين فوي اقاموة مفاعول بلوتونيووم. لويس هنواك 

لوووم تكووون هنووواك أي فكووورة، ال لووودى االسوووتخبارات العسوووكرية أو  2006حتوووى منتصوووف  خوووالف حوووول أنوووه
الموسوواد، بووأن مفوواعال كهووذا تووتم اقامتووه موون قبوول السوووريين بمسوواعدة كوريووا الشوومالية فووي منطقووة ديوور 
الزور. وال يوجد خوالف حوول أن االمور يتعلوق بفشول كوان يمكون أن تكوون لوه توداعيات مصويرية علوى 

أشووارت االسووتخبارات العسووكرية إلووى احتمووال وجووود  2006سوون حظنووا، فووي منتصووف دولووة إسوورائيل. لح
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أحضوووور الموسوووواد "الوووودليل الووووذهبي" علووووى وجووووود هووووذا  2007مووووارس  مفاعوووول نووووووي سوووووري، فووووي الذار 
قووررت الحكومووة اإلسوورائيلية برئاسووة إيهووود أولموورت قصووف هووذا  2007سووبتمبر  المفاعوول. وفووي أيلووول 

 فيذ المهمة بنجاح.المفاعل، وقام سالح الجو بتن
فووي الحوواالت الووثالث التووي ذكرتهووا فشوولت االسووتخبارات اإلسوورائيلية، ولووم تحضوور فووي الوقووت الصووحيب 
معلومات صحيحة عن برنامج سالح غير تقليدي في الدول العربية. أنا ال أنوي المحاسبة على أمور 

يث عنووه يتعلووق كمووا هووو موون الماضووي، بوول أريوود التحووذير بالنسووبة للمسووتقبل. االموور الووذي يوودور الحوود
، وفوي نهايوة نقواش الطواقم الووزاري فوي حكوموة أولمورت 2008معروف بالمشروع النوووي اإليرانوي. فوي 

الذي عالج المشروع النووي اإليراني والذي كنوت عضووًا فيوه، توجهوت لورئيس الموسواد فوي حينوه مئيور 
يك شوووك وخووووف مووون أن دغوووان وسوووألته "مئيووور، انظووور إلوووى خارطوووة إيوووران، مليوووون كوووم مربوووع، هووول لووود

اإليوورانيين يخفووون جووزءًا موون المنشووآت النوويووة الخاصووة بهووم، ال سوويما منشووآت أجهووزة الطوورد المركووزي، 
 التي ليست لدينا أية فكرة عنها؟"، وكان جوابه "هذا االمر محتمل بالتأكيد".

يهوود بواراك ينويوان ال2012-2011كما هو معوروف، فوي االعووام  قيوام بعمليوة ، كوان بنيوامين نتنيواهو وا 
عسكرية ضد المنشآت النووية اإليرانية. خطة الهجوم ارتكزت إلى االفتراي أنه توجد لدينا معلوموات 
صحيحة عن كل المنشآت النووية اإليرانية. هذه كانت فرضية خاطئة تماما. حسب تجربوة الماضوي، 

ليسوت للغورب أيوة فكورة كان يجوب األخوذ فوي الحسوبان أنوه توجود لايورانيين منشوآت نوويوة، ليسوت لنوا و 
بمكان اخفائها. لوو أننوا قمنوا بتنفيوذ الهجووم ودمرنوا المواقوع المعروفوة، فويمكن االفتوراي بوأن اإليورانيين 
كانوا سينجحون في إعادة بناء قدرتهم النووية بسرعة كبيرة بواسطة نفس تلوك المواقوع، التوي لوم نعورف 

يرة. بناء على ذلك فوإن الطريقوة الوحيودة للعمول عنها، وكانوا سيطورون السالح النووي خالل فترة قص
ضووود التسووولب اإليرانوووي هوووي بالوسوووائل الدبلوماسوووية، مثووول التوووي أدت إلوووى التوقيوووع علوووى االتفووواق النوووووي 
الحووالي رغووم نواقصووه. هووذه هووي الطريقووة التووي يجووب علووى المجتمووع الوودولي اتباعهووا مسووتقبال مووع أخووذ 

 العبر من االتفاق الحالي.
  13/4/2018هآرتس 
 14/4/2018 ،القدس العربي، لندن
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