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 "الجهاد"وبمشاركة حماس و إال إذا تم عقده في بيروت أو القاهرة "الوطني": لن نشارك بـ"الشعبية" .1

عدد  المبداريا يدي علدى االثندين  يكييدد ا يدو  جددد  الجهةدا البدةهيا ليحريدر يلسد ين : يحيى عياش
المزمددع عهدددا نةايددا البددةر الحددالي  رادد  المهاحثددا  اليددي سدديجريةا ويددد مددن  اجيمدداا المجلدد  الددو ني

 الثالثاء يي الها رة.يو  قيادة الجهةا مع حريا ييح 
"  إن "موقف الجهةا 21وقال الهيادي يي الجهةا البةهيا ذو الفهار سويرجو يي حديث رخاص لد"عرهي

نهسددا  الفلسددد يني"  مضدديفا هن "الجهةدددا واضددح هةدددد  المبدداريا يدددي  ددذا االجيمددداا  ليفددادي يةزيدددز اال
سددديههى علدددى موقفةدددا هةدددد  المبددداريا يدددي اجيمددداا المجلددد  الدددو ني  إال إذا يددد  عهددددا يدددي هيدددرو  هو 

وبدددد سددويرجو علددى ضددرورة هن يههددى من مددا  الهددا رة وهمبدداريا حرييددي حمددا  والجةدداد ا سددالمي".
ي الوقددد  ذايدددل هن الجهةدددا البدددةهيا لدددن اليحريدددر ا  دددار الممثدددل الوحيدددد للبدددةب الفلسددد يني  م يددددا يددد

وهين هن اللهاء مع حريا ييح يي الها رة يكيي يي إ ار جةدود يرييدب  يبارك يي هي إ ارا  جديدة. 
 الهي  الدارخلي الفلس يني  مسيهةدا هن "ييون  ناك نيائج إيجاهيا من  ذا اللهاء".
 16/4/2018"، 21موقع "عربي 

 
 "يوم األسير"حدود قطاع غزة في  علىة جلسيعقد  التشريعيمجلس الغزة:  .2

جلسا رخاصا همناسها "يو  األسير  هم عهد المجل  اليبريةي الفلس يني : ييحي صّهاح -ازة 
بارك هرلمانيون عرب وهجانب يي و الفلس يني" يي مرخي  الةودة  على الحدود البرقيا له اا ازة  

من البةر الماضي   30لميواصلا منذ ا« مسيرة الةودة اليهرى»ضمن يةاليا  « اليبريةي»جلسا 
واسيمع النواب إلى يهرير لجنا األسرى يي «. ييديو يونفرن »عهر يهنيا الدائرة اليلفزيونيا المغلها 

المجل   الذي عرض هوضاا   الء يي السجون عن السنا األرخيرة. وندد النواب هثناء مدارخالية  
نيين والةرب يي السجون ا سرائيليا  مةيهرين هممارسا  سل ا  االحيالل يي حق األسرى الفلس ي

اليوجل إلى المحاي  »  وحّضوا السل ا الفلس ينيا على «جرائ  مييملا األريان» ذا االنيةايا  
 «.الدوليا وجلب قادة االحيالل لمحايمية  يمجرمي حرب
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هسير  من  6500 حواليوقال النائب األول لرئي  المجل  اليبريةي هحمد هحر إن االحيالل يةيهل 
مريض  يةانون الةذاها  يي  روف يفيهر إلى هدنى  1,800امرهة و 60 فاًل وهيثر من  350هينة  

 مي لها  احيرا  اليراما ا نسانيا ويرخالف يل المواثيق الرخاصا هحمايا حهوق ال فل والمرهة.
الفلس ينيين إلى إلى ذلك   الب المجل  الو ني الفلس يني هسرعا يحويل ملف األسرى والمةيهلين 

 المحيما الجنائيا الدوليا  لمحاسها سل ا  االحيالل على جرائمةا هحهة .
 17/4/2018الحياة، لندن، 

 
 " تبنت بالكامل كافة المقترحات الفلسطينيةالقدسعريقات: "قمة  .3

لةرهيا قال همين سر اللجنا الينفيذيا لمن ما اليحرير الفلس ينيا صائب عريها   إن الهما ا: را  هللا
الياسةا والةبرين "قما الهد "  يهن  هاليامل يايا المهيرحا  الفلس ينيا واعيمديةا يي قرارايةا  

يي بها   األمنوههرز ا اعيماد الر يا السياسيا اليي  رحةا الرئي  محمود عها  هما  مجل  
 الماضي.

هما الةرهيا  اليي وهوضح عريها  يي يصريحا   ذاعا "صو  يلس ين"  اليو  ا ثنين  هن ال
وهّين هن الهادة الةرب  عهد  هم  يي مدينا ال ةران يي السةوديا  يان  قما يلس ينيا هداميياز.

دونالد يرمب اعيهار الهد  عاصما  سرائيل  وهيدوا الحق الفلس يني  األميرييالرئي   إعالنهدانوا 
 الثاه  يي الهد  عاصما لدولا يلس ين.

 16/4/2018، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 
 

 المجلس الوطني يطالب بتحويل ملف األسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية .4
المحيما  إلى الب المجل  الو ني هسرعا يحويل ملف األسرى والمةيهلين الفلس ينيين  :عمان

 على جرائمةا هحهة .  ا سرائيليالجنائيا الدوليا  لمحاسها سل ا  االحيالل 
هيد المجل  الو ني  يي هيان صدر عنل  لمناسها يو  األسير الفلس يني  الذي يصادف ادا و 

( هسير  وهذل يل 6,500والمةيهلين األه ال الهالغ عد   ) األسرىالثالثاء  االسيمرار همياهةا قضيا 
على  الو نيا والةرهيا والدوليا من هجل نصرة قضيية   والةمل ا ميانا الجةود  ويسرخير يايا 

 نواب مةيهلين. 6سراحة   همن يية   إ الق
 16/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 افتتاح مكتب الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية في بيروت .5
يو  االثنين  مييهةا يي هيرو    ايييح  الةيئا الةاما لإلذاعا واليلفزيون الفلس ينيا : هيرو 
ور ومباريا عضو اللجنا المريزيا لحريا "ييح"  مفوض الساحا اللهنانيا عزا  األحمد  هحض

والمبرف الةا  على ا عال  الرسمي الوزير هحمد عساف  ووزير ا عال  اللهناني ملح  الريابي  
 وسفير دولا يلس ين لدى لهنان هبرف دهور.

نرحب هي  يي  ذا االحيفال الهسي  يي وقال األحمد  يي يلميل رخالل االييياح  "هاس  يلس ين 
 هيةيل وحجمل  اليهير همةانيل واليو  يصادف اسيبةاد هحد عمالها الثورة الفلس ينيا البةيد الرخالد 

وهضاف: "نهول ليةلون وهاراك  وقد هث  الهناة ا سرائيليا هةذا  إلى األهد رخليل الوزير  ههو جةاد".
فاصيل االاييال  ونهول ونحن نحيفل موحدين لهنانيين المناسها )ااييال اهو جةاد( ويبف  ي

ويلس ينيين وهرعايا لهنانيا يهيرة همةانيةا  إن الثورة ميواصلا ومسيمرة وحريا اليحرر الو ني لن 
 ي فئةا صفها الهرن وال اير ا  مع يل رموز ثورينا البةداء واألحياء".

الميواضع مصممون هن يهث  االسيديويي  ذا  وياهع األحمد: "نحن واثهون هالرعايا اللهنانيا ونحن
هبيل ميواصل  يهد حاول  إسرائيل إرخرا  الصو  والصورة الفلس ينيا عندما دمر  عدة مرا  

 مهر اليلفزيون  ونحن واثهون من هن  ذا الصرح سييون يي رعاييي ".
ينا  ويما ينا مليحمين وقال: "نحن مدينون لألهد إلى لهنان البهيق ولوال احيضانة  الن فك  بةلا ثور 

مع هةضنا سنههى يذلك  وسييحهق حل  بةهنا هالدولا المسيهلا وعاصميةا الهد  البريف باء من 
باء وههى من ههى  ونحن ره  الحرها يي مجاهةا األ ماا الصةيونيا ونحن يي مهدما الدياا عن 

و   نا لن لق الصورة والصو  همينا الةرهيا وقهر الم امع الصةيونيا يي هالدنا الةرهيا  ونحن الي
 من هيرو  هلد المهاوما".

 16/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نبيل عمرو لـ"القدس": الحصاد الفلسطيني في "قمة القدس" له ما بعده .6
 يهول اليايب والسياسي نهيل عمر الذي سهق وان بارك يي الةديد من الهم  الةرهيا يي: را  هللا

 هنةا"يان  الهم  ذا  يكثير يهير يي الحالا الفلس ينيا. صحيح  حديث رخاص لد" الهد " دو  يو :
 ا  ارهسةم  وهصورة هساسيا يي ييري   ذا الحق  ويثهي   هنةال  يسيرد الحق الفلس يني إال 

 السياسي الحامي لل والمناضل من هجلل".
هما اليي اييسه  ه ميا رخاصا  ويهول " ال هاالي الفلس ينيين    المسيفيدون من ال هنويرى عمرو 

ايثر من اسيفاد منةا  وذلك من رخالل ثالثيا يةالا  قوامةا اليوقي  واليسميا  الفلس ينيين إنلو قل  
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والمحصلا السياسيا  يمن حيث اليوقي .. جاء  الهما الياسةا والةبرون يي وق  ياد  ييالبى 
نبغاال  /الرهيع الةرهي/ ويحذيرا  يرامب لما يسميل وحدا ييل الهضيا الفلس ينيا يح  يكثير ا

صفها الهرن  وهفةل  ذين الةاملين الموضوعيين وقف الفلس ينيون على حايا اليك . يان  يةوي 
  وذ هوا هةيدا مع هولوياية الةرب النايذين يرخلوا عنة  وهدلوا  إنعلى ر وسة  يالم ارق مهوال  

هير يسهق حل الهضيا الفلس ينيا  وياد الفلس ينيون ورهما ألول مرة نحو ي هيع م وهمريياإسرائيل 
يي ياريرخة  يهةون يي هئر اليك  الذي ال قرار لل  يجاء  الهما األرخيرة ليهول للفلس ينيين والةال  

الهضايا اليي  هماهالذا   ما زال  يلس ين  ي الهضيا الثاهيا والمسيهرة.  واألمريييينولإلسرائيليين 
هالمنايسا  يةي مةما  ال زمنةا ي ل م قيا وال يصيب جذر االليزا  الةرهي هالهضيا وصف  

 واال  ". األقوىالفلس ينيا  ويي السياسا االها ما ييون اليوقي   و 
يجديد  هنالصحيح هيضا  هن إالالهما ل  يحرر الهد  ول  يين مني را منةا ذلك   هنصحيح 

جديد االعيراف هةا عاصما لدولا يلس ين  ويهدي  دع  مادي اعيماد ا عرهيا إسالميا مسيحيا  وي
المراه ين يي قلهةا وما حولةا  الذين حّملة  هللا  أل لةايةاال  إسنادالمرايهةا ومهدسايةا  حهق 
 الدين.يو   إلىوالياريخ مس وليا الذوذ عنةا 

 16/4/2018، القدس، القدس

 
 ومضللة كاذبة "الشعبية"ومزهر بشأن اجتماع فتح  تصريحاتاألحمد: عزام  .7

قال عضدو اللجندا المريزيدا لحريدا يديح عدزا  األحمدد إن يصدريحا  عضدو المييدب السياسدي : الها رة
 للجهةا البةهيا جميل مز ر حول لهاء حرييل مع الجهةا يي الها رة "ياذها ومضللا".

سياسديا يدي الجهةدا المصريا  هندل "ايصدل همسد ول الةالقدا  ال cbcوهضاف األحمد يي لهاء مع قناة 
البةهيا ما ر ال ا ر محيجًا علدى مدا صدرح هدل مز در"  م يددًا هن اللهداء مدع الجهةدا سدييمحور حدول 

و دددد األحمددد ال ددا ر رخددالل الميالمددا هةددد  عهددد لهدداء  مبددارييةا يددي جلسددا  المجلدد  الددو ني يهدد .
هريها محمود الةالول لدى الها رة مع الجهةا إذا يان ما قالل مز ر  و الم روح  إضايا لوقف يدرخلل 

وهوضح األحمد لل ا ر هكن يددرخلة  لددى الدرئي   الرئي   عادة صرف مرخصصا  الجهةا البةهيا.
 عها   عادة مرخصصا  الجهةا جاء "يةرهون هين يدي اللهاء" ملوحًا هوقف الوسا ا.

 16/4/2108، فلسطين اآلنوكالة 
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 لقاء القاهرةتصريحات األحمد حول أجندة  تستهجن"الشعبية"  .8
اسديةجن عضدو اللجندا المريزيدا يدي الجهةدا البدةهيا ليحريدر يلسد ين حسدين : يحيى اليةهدوهي -ازة 

منصور يصريحا  عضو اللجنا المريزيا لحريا ييح عزا  األحمد حول هجندة ومحاور اللهاء الثنائي 
اسددي للجهةددا ويددان األحمددد وصددف يصددريحا  عضددو المييددب السي الددذي يجمةةمددا يددي الهددا رة اليددو .

قضددايا و ددي المجلدد  الددو ني وعهوهددا  عهددا   3البددةهيا جميددل مز ددر هددكن اللهدداء مددع يدديح سددييناول 
 على ازة  والمصالحا الفلس ينيا  هكنةا "ياذها ومضللا".

وقددال منصددور يددي يصددريح لصددحيفا "يلسدد ين": "ال يجددوز لألحمددد هو ايددرا يددرض األجندددة اليددي يريددد 
وجةا ن رنا يي يل ما نراا هنل لصالح البدةب الفلسد يني  وعلدى رهسدةا اليحدث هةا  ونريد هن ن رح 

 قضايا ثالث و ي: المجل  الو ني  والةهوها  المفروضا على ازة  والمصالحا الفلس ينيا".
وهين هن الجهةا يريدد اليكييدد رخدالل اللهداء هندل ال يجدوز ألي  درف هن يفدرض عهوهدا  علدى ادزة وهن 

ل يددرض إجددراءا  عهاهيددا عليددل  الييددا إلددى هن الجهةددا لةددا وجةددا ن ددر يهيددّز ه ددالي اله دداا مددن رخددال
 هموضوا المصالحا سي رحةا على ييح هكنةا يريد مصالحا ووحدة حهيهيا.

وقددال منصددور: إن االجيمدداا مددع يدديح يددي الهددا رة "مددن المفيددرض هن يهددده اليددو   وقددد يميددد لجلسددا هو 
اف: "إن البدددةهيا لددد  يهلدددغ هي  دددرف هبددديل اثنيدددين هو ثدددالث جلسدددا  حسدددب ي دددورا  النهددداش"  وهضددد

 مسهق ما سييحدث هل  يال هحد يفرض علينا الهضايا اليي يريد اليحدث هةا".
و دد األحمد  ما ر ال ا ر رخالل الميالما هينةما  هةد  عهد لهاء الها رة مع الجهةا إذا يدان مدا قالدل 

يح محمددود الةددالول  لدددى رئددي  مز ددر  ددو الم ددروح  إضددايا لوقددف يدرخلددل هريهددا نائددب رئددي  حريددا يدد
 السل ا محمود عها    عادة صرف مرخصصا  الجهةا البةهيا.

ويةهيهدددًا علدددى ذلدددك  قدددال منصدددور: " دددذا يدددال  يدددارا و دددذا صدددغائر"  م يددددا هن البدددةهيا لددد  ييلدددق  هي 
مرخصصددا  مددن من مددا اليحريددر منددذ هبددةر  يمددا هنةددا لدد  ييحدددث مددع هي  ددرف حددول ذلددك هاعيهددارا 

وهضاف منصور: "مدن يريدد   يمين مساوميل على مواقفةا حول الهضايا الو نيا المرخيلفا.اسيحهاقا ال
 هن يزجنا هةذا الصغائر حول المرخصصا  الماليا  ييون لل هجندة مبو ا ومريوضا".

 17/4/2018فلسطين أون الين، 
 
 المصري بإلزام االحتالل باتفاق صفقة وفاء األحرار الوسيطحماس تطالب  .9

ا المهاوما ا سالميا "حما " الوسي  المصري هإلزا  االحيالل هإ الق سراح يل من  اله  حري
 هعاد اعيهالة  من هسرى صفها وياء األحرار هبيل مرخالف لهنود الصفها.
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وقال  الحريا يي هيان صحفي يي ذيرى يو  األسير الفلس يني إن حيوما االحيالل م الها 
اء األحرار وا  الق سراح يل األسرى الذين بملية  الصفها وي  هاالليزا  هايفاق اليهادل يي صفها وي

 اعيهالة ؛ يمهدما ألي مفاوضا  حول صفها يهادل ثانيا.
يما  اله  الحريا اللجنا الدوليا للصليب األحمر ههذل هقصى جةد ممين ويفةيل يل وسائل 

يق الدوليا وا نسانيا  الضغ  على حيوما االحيالل الحيرا  حهوق األسرى اليي يفليةا لة  المواث
 وعلى رهسةا ايفاقيا جنيف الراهةا وا عالن الةالمي لحهوق ا نسان.

ونابد  يل الحيوما  والم سسا  والةيئا  الةرهيا وا قليميا والدوليا لممارسا يل هبيال الضغ  
راامل على يويير يل برو  ومسيلزما  الحياة اليريما لألسرى ويق المةا يير على االحيالل وا 

 الدوليا وا نسانيا.
ليو  األسير دعوة لجما ير بةهنا الفلس يني اله ل وقواا  44ييما وجة  حريا حما  يي الذيرى الد

ويصائلل وم سسايل إلى ييثيف الجةود الراميا  حياء قضيا هسرانا األه ال وا عالء من بكنة  
خ ليل قواعد الهانون الدولي هاسيرخدا  يل وسيلا ممينا للدياا عنة   وريض االنيةاك الصار 

 وا نساني هحهة .
 17/4/2018، موقع حركة حماس

 
 القاهرة إلى حماس يصل منالزهار: وفد قيادي  .11

قددال عضددو المييددب السياسددي لحريددا حمددا   الدددييور محمددود الز ددار إن ويدددًا قياديددًا : الهددد  المحيلددا
يي يصريح صحفي  يو  االثنين  وهوضح  سيصل جمةوريا مصر الةرهيا لمهاهلا مس ولين مصريين.

هنددل مددن الميوقددع هن يصددل الويددد ادددًا للهددا رة موضددحا هنددل مددن المحيمددل هن ييددون  ندداك مبدداريا لويددد 
 قيادي من الحريا من ق اا ازة يي الزيارة  لهحث عدة ملفا ".

 ندا  وحول زيارة الويد األمني المصري له اا ازة  ورهي مصر يي مسيرة الةودة اليهرى  قدال: "نحدن
 وهضاف: "هي نصيحا يهد  لنا ندرسةا  وما يرخد   نكرخذ قرارنا من مصلحا البارا الفلس يني".
مصلحا ال نههلل"  مبددًا هن المصلحا الفلسد ينيا  دي يدي الالمصلحا الفلس ينيا نههلل  وما ال يرخد  

 يسه  هل سييةزز. وهيد هن رخيار المهاوما ل  ولن اسيمرار مسيرة الةودة اليهرى  حيى نحهق ه دايةا.
وييما يباا حول وجود عروض هوروهيا  دارة ق اا ازة من الناحيا ا نسانيا  هوضح هنةا "هالونا  

 يي الةواء  وهالونا  ارخيهار".
وحول ملدف المصدالحا الفلسد ينيا  نهدل الز دار إلدى هن يديح ال يريدد ايفاقدا  ويحداول هن يحمدل حمدا  

ود عهددا  ال يسددي يع هن ينفددذ مددا يدد  االيفدداق عليددل  ألن البددةب مسدد وليا الفبددل  قددائاًل: "يدديح ومحمدد
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وهضاف: "عها  ال يسي يع هن يفةل  ذا الموضوا  وهاليدالي  دو  الفلس يني ال يههل هكقل من ذلك".
 مضيةا للوق  والجةد  واسينزاف لل اقا   ويي يصوري هننا لن نحصل على بيء".

 16/4/2018فلسطين أون الين، 
 

 إلدارة غزة أوروبياً  ينفي تلقي حركته عرضاً  في حماس قيادي .11
 عضددو المجلدد  اليبددريةي  عددا ف عدددوان  هن حرييددل لدد  ييلددق  الهيددادي يددي حريددا حمددا   هيددد : اددزة

وقدال عددوان يدو   حول يحملةا الوضع يي ازة مهاهل  دندا محدددة. هوروهياهي عروض من هي دول 
هي عروض رسميا هو اير سميا حول عروض من  االثنين لد "قد  هر " إنل "ل  ييلهى قيادة الحريا

 هي دول هوروهيا حول يحملةا الوضع يي ازة مهاهل  دنا محددة".
واعيهر عدوان الهيان الرخيامي للهما الةرهيا اليي عهد  هم  يي السةوديا هكنل "دعوة مجانيا للي هيع 

ل  يلمدداذا ي رخددذ علددية  هنةدد  مددع االحدديالل  حيددث هن الهددادة الةددرب يمارسددوا الي هيددع دون هن يةلنددوا عندد
واعيهر هن مرخرجا  الهما الةرهيا حول الهرار األمرييي هرخصدوص  صدروا يي هيان الهما الةرهيا؟!".

الهددد  "ال مةنددى لةددا  ألن الهددرار هصددهح واقةددا علددى األرض"  م يدددا هن الم لددوب ا ن   ددو الةمددل 
عمليا حهيهيا  ه ال  ذا الهرار اعيهدد وياهع: "إذا ل  يين  ناك ضغو  ورخ وا    ه ال  ذا الهرار.

 سييون الهاد  هسوه مما  و عليل حاليا".
واعيهر عدوان هن يحريض رئي  السل ا على ازة من سلهيا  الهما  مبيرا إلدى هن الهمدا الةرهيدا لد  

 .يي رق للحصار المفروض على ق اا ازة ول  يكيي على ذير مسيرا  الةودة
 16/4/2018قدس برس، 

 
 على تفاصيل تبادل األسرى و"الكابينيت" عرقل الصفقة اتفقتاار": حماس ومصر "األخب .11

حمدددا  وجةددداز حريدددا هندددل يدددي الرخدددر جدددوال  اليهاحدددث هدددين « األرخهدددار»علمددد  : عهدددد الدددرحمن نصدددار
المصريا  ايُّفق على هعدداد ويفاصديل األسدرى الم لدوب ا يدرام عدنة   و  رحد  « المرخاهرا  الةاما»

وزاري ا سدددرائيلي المصدددغر )الياهينددد ( للحصدددول علدددى قدددرار هدددذلك ويحديدددد مسدددودة علدددى المجلددد  الددد
الساعا الصفر  لين األرخير عاد األرهةاء الماضي وريض يي جلسيل عددًا من األسماء  علدى رهسدةا 

 سنا  و و ما هعاد الهضيا إلى المرهع األول. 21األسير حسن سالما المةيهل منذ نحو 
الددذين هعددداد  إسددرائيل اعيهدددالة  ويدددرض « صدددفها بدددالي »هدددا همحددرري وياندد  النه دددا الرخالييددا الميةل

إيمددال األحيددا  الهديمددا علددية  قددد انيةدد  إلددى هن ي ضددّ   دد الء األسددرى إلددى قددوائ  اليهددادل الجديدددة ييمددا 
هسدديرًا( مددن الةدددد ا جمددالي الم الددب هددل. والحجددا  56يصددّر المهاومددا علددى هاّل ي حسدد  عدددد   )نحددو 
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نهلةا المصدريون ياند  هندل صددر  يدية  هحيدا  مجدددًا وال يميدن إ القةد  إال هصدفها ا سرائيليا اليي 
يهدددادل. وا ن يواصدددل الهدددا رة ايصدددااليةا هالجدددانهين  لمحاولدددا حسددد  الملدددف الدددذي يهدددارب عمدددرا هرهدددع 

إع دداء مةلومددا  عددن مصددير الجنددود ا سددرائيليين لددديةا « حمددا »سددنوا   وقددد عدداد  و لهدد  مددن 
 ن هسرى ه فال ونساء.مهاهل ا يرام ع

يحاول إنجاز ملدف اليهدادل هجاندب ملفدا  هرخدرى ضدمن رزمدا واحددة « المرخاهرا  الةاما»والالي  هن 
جولدا »  إلدى جاندب « دنا  ويلا األمد  ويةةدًا من حما  هوقف األنفاق وا عداد واليصنيع»يبمل 

حريددا علددى مييسددها  مددن يددي المهاهددل  يحصددل ال«. حددوار حمسدداويا مغلهددا مددع السددةوديا وا مددارا 
« ريع الحصار ويديح المةداهر وحريدا ينهدل قيدادا  الحريدا إلدى الرخدارم  وه مةد  إسدماعيل  نيدا»مثيل 

  و دو «ييح مجال الددع  المدالي هبديل م سسدايي»الذي م نع مرارًا من إجراء جولا يةذا  إضايا إلى 
 «.ىيحييد اليحالف مع إيران إلى حدا األدن»ما  اله  مصر مهاهلل هد

 17/4/2018األخبار، بيروت، 
 

 مسيرات العودة شكلت نبض الشارع الفلسطيني :الرقب .11
بدد الهيدادي يدي حريدا حمدا  حمداد الرقدب  علدى هن مسديرا  الةدودة : هحمد المصري -رخان يون  

بددديل  نهًضدددا حهيهًيدددا للبدددارا الفلسددد يني  ورخلصددديل مدددن حالدددا اليجاذهدددا  السياسددديا السددداهها إلدددى هن 
وقدال يدي يصدريح لدد"يلس ين" إن الحدراك المنفدذ  ب الهوصلا يجاا االحديالل ا سدرائيلي.وصل  ليصوي

رخالل مسيرا  الةودة يكرخذ هبياال ميذهذها اير هن إ ار ا الةا  م رٍض جدًدا  مرجًحدا هن ييدون مسديرة 
نيا وذيدر هن الهضديا الفلسد ي من مايو/ هيار الهاد   مسديرة محوريدا وياريرخيدا للبدةب الفلسد يني. 15

وهفةل مسيرا  الةودة عاد  هصورة يهيرة للساحا والم يمرا  الةالميا  وجرى هدء إعادة االعيهار لةا 
ورهى هن اسددديمرار الدددزرخ  البدددةهي  هةدددد هن يهدددديةا علدددى مددددار سدددنوا  مضددد  هفةدددل هحدددداث ميةدددددة.

هدمدا ليحهيدق المبارك يي مسيرا  الةودة واميدادا يي الضفا الغرهيا والرخارم من الممين هن يبديل م
قفددزة إيجاهيددا يهيددرة للبددةب الفلسدد يني هولةددا إلغدداء صددفها الهددرن ويثهيدد  حددق البددةب الفلسدد يني يددي 

 الحريا والةودة لديارا إلى جانب وضع االحيالل يي رخانا المية  الذي يدايع عن نفسل.
 17/4/2018فلسطين أون الين، 

 
 دة بالطردلألسر المستأجرة المهدتصرف مساعدات مالية  حماس :غزة .11

هسدددرة ميةففدددا مسددديكجرة مةدددددة  500دوالر هميريدددي علدددى  200صدددري  حريدددا حمدددا   الدددرهي: –ادددزة 
هال رد نييجا ال روف االقيصاديا والحصار المفروض على ق اا ازة ضمن مبداريع ويداًء لألوييداء 
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سدا ويداء وذير  الحريا هن مسداعدة  دذا األسدر يدكيي يلم .2018اليي ه لهيةا الحريا منذ هدايا عا  
لمددن صددهر وضددحى وحضددن المهاومددا وحدداي  علددى الثواهدد  ولدد  يفددر   الييددًا هن  ددذا الصددرف ضددمن 

 هالف هسرة يهيرة. 10مبروا المليون الدوالر الثالث الذي يسيفيد منل ما يهارب 
دوالر حيدث  3,000,000وهيد  الحريا هنةا نفذ  عدة مباريع هةنوان وياًء لألويياء هييلفا يزيدد عدن 

هلددف هسددرة يددي ق دداا اددزة مددن ضددمنةا هسددر يهيددرة ومسدديكجرين مةددددين  30,000هيوزيةةددا علددى  قامدد 
عامدل ن ايدا يةملدون يدي مسيبدفيا  ق داا ادزة لد  ييلهدوا  1,000هال رد ليراي  الديون و لها يهدراء  و

ونفذ  حما  مبروا يك الغارمين الذين يرايم  علية  الديون وزّم هة  يي السجون؛ حيث  روايهة .
 دوالر. 35,000هلغ مبروا يك الغارمين 

 16/4/2014وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
 

 حماس تعزي السفير الجزائري بلبنان بضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة .11
قد  ويد مدن حريدا حمدا   يدو  االثندين  اليةدازي والمواسداة للسدفير الجزائدري يدي لهندان هحمدد : هيرو 

ممثدل حريدا حمدا  يدي لهندان علدي هريدا    وضد  الويدد ل دائرة الةسديريا المنيوهدا.هوزيان  هضدحايا ا
ومس ول الةالقا  السياسديا للحريدا يدي لهندان زيداد حسدن  ومسد ول الةالقدا  ا عالميدا عهدد المجيدد 

وهعرب هريا عن يضامن الحريا والبةب الفلس يني مع الجزائر قيدادة وحيومدا وبدةًها هةدذا  الةوض.
ويمنى للجزائر دوا  األمن واالسيهرار واليهدد  واالزد دار  سدائاًل المدولى عدز وجدل هن  لل.المصاب الج

 ييههل البةداء  وهن يدرخلة  يسيح جنايل  وهن يلة  ذوية  الصهر والسلوان.
 16/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في الخليل لحيازته سكيناً  االحتالل يعتقل فلسطينياً  .16

 22در إعالميا إسرائيليا  إن قوا  االحيالل اعيهلد  يدو  االثندين بداها يلسد ينيا )قال  مصا: الناصرة
 " يي مدينا الرخليل جنوب الهد  المحيلا.هرهععاما( قرب مسيو نا "يريا  

وهوضدح  المصددادر الةهريددا  هن البداب يددان دارخددل سديارة  ولدددى يفييبددةا عثدر هدددارخلةا علددى سدديين  
 الجةا  المرخيصا لليحهيق مةل. مضيفا هنل ي  اقيياد الباب إلى

 16/4/2018قدس برس، 
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 الستشهاد أبو جهاد في متحف محمود درويش الثالثينإحياء الذكرى رام هللا:  .17
عامدا علدى اسيبدةاد الهائدد  30هحي  م سسدا رخليدل الدوزير  مسداء يدو  االثندين  ذيدرى مدرور  :را  هللا

 د درويش يي مدينا را  هللا.الفلس يني رخليل الوزير )ههو جةاد(  يي ميحف محمو 
ويحدث يي الفةاليا زوجا البةيد ههو جةاد  انيصار الوزير  والمدير الينفيذي لم سسدا رخليدل الدوزير  

 حنان الوزير  وهمين سر المجل  الثوري األسهق لحريا ييح همين مههول  والهاحث هحمد جميل 
 عز .

ة حريددا يددديح هدداليزامن مددع انرخددرا  )ههدددو واسيةرضدد  ه  جةدداد يددي مدددارخليةا ههدددرز المح ددا  يددي نبددك
 جةاد( يي الةمل الثوري  ودورا يي دع  وقيادة االنيفاضا األولى.

ويندداول مههددول الدددور المريددزي الددذي لةهددل ههددو جةدداد يددي دعدد  وقيددادة االنيفاضددا اهيددداًء مددن ا يمامددل 
المددرهة والةمددال  هالةمددل ال الهددي يددي الجامةددا  والمدددار   ويبددييل لجددان الةمددل االجيمدداعي ولجددان 

 ومسا مايل يي الدع  االقيصادي للمصانع والورش الفلس ينيا  وا يمامل هاألسرى.
الةمدل السياسدي والين يمدي والثدوري الهائمدا علدى يكسدي  همن جةيل  هبار عز  إلدى يلسدفا ههدو جةداد 

 ير يلس ينيا".المجموعا  ويبهيك ال اقا  وا ميانيا  هحيث "هن المجيمع الثوري يبّيل عالميًا ويف
 16/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االستراتيجية في غزة هي نزع السالحة.. و سوريفي  ناتحركات روسيارفض أن تقيد نليبرمان:  .11

صرح وزير الدياا ا سرائيلي اييغدور ليهرمان االثنين ان اسرائيل لن يههل ان  :)ه ف ب( -الهد  
ًا على هنب يةا يي سوريا هو المن ها هةد هسهوا على اارة داميا على سوريا يفرض روسيا قيود
 نسه  الى اسرائيل.

ا رخهاري ردا على س ال حول انيهادا  روسيا ” واال“وقال ليهرمان يي مهاهلا عهر الفيديو مع موقع 
 ”.حنا األمنياسنحاي  على حريا الةمل ياملا. لن نههل اي قيود ييما ييةلق همصال“للضرها األرخيرة 

ليننا ال نريد اسيفزاز الرو . لدينا رخ  ايصال مفيوح على مسيوى يهار “لينل اسيدرك قائاًل 
 يي سوريا.” الضها . الرو  يفةموننا والحهيها  ي اننا نجحنا لسنوا  يي يجنب االحيياك مةة 

 يا ويةديد إسرائيل.ويرر ليهرمان االثنين ايةا  إيران هالسةي الى يرسيخ هقدامةا عسيريا يي سور 
قوة عسيريا يي سوريا سواء  إيرانيل االحيماال  واردة ولن يسمح اسرائيل هان يرسخ “وقال ليهرمان 

يي الموانئ او يي الم ارا  او هنبر هسلحا مي ورة. يذلك لن نسمح هان ييحول سوريا الى قاعدة 
 ”.يرانيا لمواجةا اسرائيلايرانيا لمواجةا اسرائيل  ولن نسمح هان ييحول ازة الى قاعدة إ
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وهدونةا لن ييمينا من الههاء   يرانهايا الذراا الةسيريا “واضاف ان حزب هللا اللهناني وحريا حما  
 األسرىاالسيراييجيا يي ازة  ي نزا السالح ويرييب عودة “واضاف ليهرمان ان  ”.يوما واحدا
 ”.يحويلةا إلى سنغايورة هإميانة  هنا يفةمو  هنق اا ازة  وعلى سيان ازة  ويك يل ا سرائيليين
ان النا  يي ق اا ازة يدرك ان حما  ال يجلب لة  سوى االحها  والفهر  الن “وبدد على 

حما  يسيثمر هموالة  يي حفر االنفاق وصنع الصواريخ  وهدال من ان ييحدث عن ييفيا يدمير 
رائيل  و الما ان حما  يسي ر ا الةيش هجانب دولا اسيييحدث عن ييف هندولا اسرائيل عليةا 

 ”.بيء هيعلى اله اا لن يحدث 
 16/4/2018، رأي اليوم، لندن

 
 : عالقات مع حزب "الحرية" مقابل نقل السفارة للقدسالنمساويللمستشار  نتنياهو .19

عرض رئي  الحيوما ا سرائيليا هنيامين نينيا و  على المسيبار النمساوي  :  اب  حمدان
إزالا المها ةا عن حزب "الحريا"  الحزب الهومي اليميني المي رف  مهاهل نهل سيهاسييان يوري   

 السفارة النمساويا إلى الهد .
وهحسب ا ذاعا ا سرائيليا الةاما "يان" يإن عضو الينيس  يةودا اليك  من ييلا "اللييود"   و 

ا واألمن الياهةا الذي يبف عن ذلك  يو  ا ثنين  رخالل جلسا هادر إليةا يي لجنا الرخارجي
للينيس   سويا مع عضو الينيس  يسينيا سفييولفا  من ييلا "المةسير الصةيوني"  يناول  مها ةا 

 إسرائيل للحزب هذريةا يكييدا لد"الالساميا".
وقال اليك  الذي سهق وهن ههدى مةارضيل  يي عدة مناسها   لسياسا إسرائيل هبكن الحزب  إن 

 ما  المسيبار النمساوي  زالا المها ةا  و و نهل السفارة إلى الهد .نينيا و وضع بر ا واحدا ه
يي المهاهل  يإن مس ولي وزارة الرخارجيا  الذين حضروا الجلسا  ل  يردوا على ادعاء اليك  ولين 

 هحسب "يان" يإن نينيا و عرض ذلك هما  يوري .
 16/4/2018، 48عرب 

 

 على حياة رئيسها أيمن عودة خطراً  عدتهاقب تصريحات ع "القائمة المشتركة" تطالب بإقالة أردان .22
 قالا وزير األمن الدارخلي ا سرائيلي جلةاد هردان  48الناصرة: دع  الهائما المبيريا دارخل هراضي 

 عهب يصريحا  اعيهريةا رخ ًرا على حياة رئيسةا النائب هيمن عودة.
عودة رئي  الهائما المبيريا  و عدو  ويان الوزير قد قال  ذاعا جيش االحيالل إن النائب هيمن

رخ ير من الدارخل  وهن عودة ييةاون مع عدو إسرائيل الرخارجي. ويكيي يصريحا  هردان يي هعهاب 
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ريض النائب عودة للةدوان األمرييي على سوريا. يي هيانةا اعيهر  المبيريا هن الوزير هردان يهيح 
 والهيل. د  النائب هيمن عودة ويصريحايل يبّجع على الةنف

من هصوا   %85وجاء يي هيان المبيريا هن عودة  و رئي  الهائما المبيريا اليي حصل  على 
الموا نين الةرب األمر الذي يةني الةداء ضد مجمل يلس ينيي الدارخل. ويةيهر الهائما المبيريا هن 

لهضائي ههاء هردان يي موقةل رخ ر على الجمةور و ي يدر  إميانيا يهدي  بيوى للمسيبار ا
للحيوما ضد هردان. واسيذير  هن عداء هردان للنائب عودة  ها ضايا إلى جو را الةنصري  يحمل 
دوايع برخصيا ضدا هةد هن يضح عودة يذهل يي قضيا حرائق اليرمل وقيل المرهي يةهوب ههو 

 ا سرائيليا.الهيةان يي قريا ه  الحيران  قهل عا  ونيف  مما عّرض هردان للسرخريا يي هرامج اليرييل 
 17/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ان معلنًا نهاية األزمةالجديد يصل إلى عم   اإلسرائيليالسفير  .21

را  هللا: وصل السفير ا سرائيلي الجديد لدى الممليا األردنيا  همير يايسهرود  إلى الةاصما عمان 
ي يوليو )يموز( الةا  الماضي  هم   مةلنا هذلك نةايا األزما اليي هده  هين إسرائيل واألردن ي
وهده السفير الجديد مةا  منصهل   هسهب قيل هردنيين يي بها ياهةا للسفارة على يد حار  همن.

 الذي ههي باارا ليسةا هبةر.
وقرر  الرخارجيا ا سرائيليا يةيين يايسهرود سفيرًا جديدًا  سرائيل يي عّمان  هةدما ريض  السل ا  

ووصل السفير الجديد  هةد هن وايه  السل ا  األردنيا  ة الساهها عنا  بالين.األردنيا عودة السفير 
 على  لب اعيمادا  وهةد إيما  يل ا جراءا  الدهلوماسيا وا داريا الميهةا  ناك.

وقال مصدر يي وزارة الرخارجيا األردنيا  إن السفير الجديد سيهد  هوراقل ألمين عا  وزارة الرخارجيا 
لمههلين  وسيي  هةد ذلك يحديد موعد يي الديوان المليي لين ي  ا جراءا  رخالل اليومين ا

 الهرويويوليا من هجل اعيمادا رسميا سفيرا إسرائيليا لدى األردن.
 17/4/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 مؤسسة "إيليا" الفلسطينية لإلعالم الشبابي بالقدس بإغالق عسكرياً  أمراً ليبرمان يوقع  .22

هييغدور ليهرمان  يو  االثنين  همًرا عسيريًّا يهضي  ا سرائيلي الديااوقع وزير : االهد  المحيل
هإاالق م سسا "إيليا لإلعال  البهاهي" يي الهد  المحيلا  ويصنيفةا من ما "إر اهيا"  ويق موقع 

ا" وهبار الموقع الةهري المهرب من جيش االحيالل  إلى هن م سسا "إيلي " ا رخهاري الةهري.0404"
 يةمل مريزا اجيماعيا للبهاب يي الهد   زاعما هنةا مريه ا هد"الجهةا البةهيا" ليحرير يلس ين.
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وقال ليهرمان يي يغريدة لل اليو  عهر "يويير": "لهد هعلن  اليو  عن مةةد إيلياء يي الهد  من ما 
 إر اهيا  ويًها للمةلوما  اليي جمةةا جةاز األمن الةا  )الباهاك(".

هن الم سسا "يي ا ر هكنةا مريز اجيماعي للبهاب  لين من الناحيا الةمليا  الدياا زيروادعى و 
يجّند نب اء ا ر اب ويحّضر    نيام هبر ا ييديو يحريضيا ودع  األنب ا ا ر اهيا"  حسب 

 زعمل.
 16/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ر الميتبحالمحيطة بال عمراتيز المستلتعز  مليون دوالر 119.04تخصص  اإلسرائيليةالحكومة  .23

را  هن الهحر المي  يرخيفي يدريجيا  حيث ييراجع مسيوى المياا ييل همةدل مير :  اب  حمدان
سنويا  ما يةني هن الحديث عن يارثا هيئيا همسيوى عالمي  وذلك هسهب مواصلا سحب المياا من 

ل الهحر المي  هبيل يهير لدرجا هنل هده نةر األردن وهحيرة  هريا  وانرخفاض يميا المياا اليي يص
هالجفاف. ونييجا للجفاف يهد هده  يييرر  ا رة الرخسيف  حيث ينرخسف األرض هما عليةا يي 

 المنا ق المحي ا.
)نحو  مليون بييل 417  يرخصيص ميزانيا ههيما األحدويهين هن الحيوما ا سرائيليا قرر   يو  

   إال هنل يهين الحها  هحسب يصريحا  رئي  الحيوما ليحسين الوضع يي الهحر المي( 119.04
هنيامين نينيا و  هن الميزانيا  سيصرف لد"يةزيز المسيو نا  المحي ا هالحهر المي  لمواجةا  ا رة 

 الرخسيف  هداعي هن  ذا ال ا رة يصةب حياة المسيو نين يي المن ها  وي ثر على السياحا".
نما وهحسب يهرير نبريل صحيفا " آري "   يإن الميزانيا ليس  مرخصصا  نهاذ الهحر المي   وا 

لدع  المسيو نين يي المن ها لد"إنةاش المواقع السياحيا المةجورة  واالسيثمار يي مباريع سياحيا 
جديدة"  مع الةل  هنل ي   جر  ذا المباريع هسهب األرخسفا اليي يحصل هبيل دائ  يي المن ها 

 هحر المي .هسهب يراجع منسوب المياا يي ال
 16/4/2018، 48عرب 

 
 لوقف إطالق النار على مسيرة العودة التماساً  ترد  العليا المحكمة  .24

رد  المحيما الةليا ا سرائيليا  يو  ا ثنين  االليما  الذي قدميل جمةيا  حهوقيا : محمد ويد
نيران الحيا على إسرائيليا  و له  من رخاللةا اسيصدار همر احيرازي يمنع جيش االحيالل إ الق ال
 الموا نين الفلس ينيين المباريين يي يةاليا  "مسيرة الةودة" على حدود ق اا ازة.
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وهرر  المحيما ريضةا لالليما  هةد  مثول الميضررين من سياسا  الجيش ا سرائيلي يي ازة  
ي  االليما  همامةا  مبير ا مهابرة الموا نين الفلس ينيين يي اله اا ها جراءا  الهانونيا ليهد

 المذيور برخصًيا
ويان  عدة من ما  يهدم  هاليما  ي الب ييل هإلغاء هوامر إ الق النار اليي يسمح لجنود 
االحيالل هإ الق الرصاص الحي على المي ا رين الفلس ينيين قرب البري  الحدودي هين ق اا 

 ازة ويلس ين المحيلا.
 16/4/2018، 48عرب 

 
 المسجد األقصى"شعب إسرائيل حي" مسموح في بـالهتاف  :محكمة الصلح اإلسرائيلية .25

سمح  محيما الصلح ا سرائيليا يي الهد   يو  ا ثنين  لليةود  هالةياف هد"بةب :  اب  حمدان
  وذلك هداعي هن ذلك ليس  صالة  واليي ال يزال يةيهر ممنوعا المسجد األقصىإسرائيل حي" يي 

الهرار ردا على اليما  يهد  هل ناب  اليمين الةنصري  إييمار جاء  ذا  .المسجد األقصىلليةود يي 
هن افير  والذي احيجز لليحهيق مةل قهل نحو سنيين ونصف  وذلك هةد هن  يف "بةب إسرائيل 

وقرر  المحيما  هن "بةب إسرائيل  على  ياف "هللا هيهر".   وذلك رداً المسجد األقصىحي" يي 
 اف ال يبيل رخ را على الزوار يي الميان.حي" لي  صالة  وادع  هن  ذا الةي

 16/4/2018، 48عرب 

 
 أبراج مراقبة للمستوطنين لالستهزاء بجرحى مسيرة العودةالقناة الثانية:  .26

يي يغريدة لل عهر ” نير ديوري“ ةر  صور نبر ا مراسل الهناة الثانيا الةهريا : الدارخل المحيل
يلون ههراجا عسيريا ياهةا لجيش االحيالل منيبرة مجموعا  من المسيو نين ية” يويير“حساهل على 

على حدود ق اا ازة  لمياهةا عمليا  قنص المي ا رين الفلس ينيين  وييةالى ضحياية  و ياياية  
 لدى مبا دة يل باب يصاب هرصاص الجيش ا سرائيلي.

ة  وعلق برق ق اا از ” ناحل عوز“وقال مراسل الهناة الثانيا إن الصور اليه   يي مسيو نا 
 ”.الةرض األجمل يي الهلد  مسيو نو ناحل عوز على المدرجا “عليةا هالهول: 

 16/4/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 

 



 
 
 
 

 

 18 ص             4617 العدد:             4/17/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 قراطيةو والديم "إسرائيل"باحث إسرائيلي: حكومة نتنياهو تعمل ضد يهودية  .22
ا الحاليا هيغليهةا الةويا ي يد هاحث ومحاضر هارز يي إسرائيل هن حيومية وديع عواودة: –الناصرة 

اليةوديا على الديمهرا يا  يإنةا يةرضةا لرخ ر اسيراييجي ويههيةا اير ديموقرا يا واير يةوديا 
هرخالف ما يةلنل. ويوضح مردرخاي يرمنيسر  هاحث يي الهضاء ومدير المةةد ا سرائيلي 

ليس  حي  االهيا حسب   للديمهرا يا يي حديث للهناة الةابرة هن يل من يفة  هكن الديمهرا يا
ضةاف الديمهرا يا. وهرخالف ما  و سائد ي يد يرمنيسر ايةرف هن الحيوما يهود رخ وا  مرخيلفا 

هن حيوما إسرائيل اليي يبدد على اليةوديا ييصرف هبيل حاس  ويةال ضد  اهةةا اليةودي وذلك 
لةمل من هجل األقليا   على هرهةا مسيويا : وجود الدولا يدولا يةوديا  الياريخ اليةودي يي ا

عالقا إسرائيل هالبةب اليةودي  وميانا إسرائيل يي الةال  يدولا يةوديا. ويرى هن وجود دولا 
يةوديا يةيمد على هالهيا يةوديا صلها وهن الرخ وا  اليي ايرخذيةا الحيوما لليوسع يي ض  

مر هسا  األالهيا األراضي يي الضفا الغرهيا وب ب الرخ  األرخضر من الوعي وهبيل عملي  يد
 «.لو واصل  يسميا نفسةا يةوديا يإنةا لن ييون يذلك وحيى»اليةوديا  وهاليالي الدولا اليةوديا 

 17/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 إسرائيل" دولة"عالن إمنذ  ثمانية أضعافتضاعف عدد اليهود اإلحصاء اإلسرائيلي:  .21
رائيل هكن عدد سيان الدولا الةهريا )هما يي ذلك هياد  دائرة ا حصاء المريزيا يي إس: الناصرة

(  هلغ يي الذيرى السنويا السهةين  قاميةا )هةد اد 1967المسيو نون يي األراضي المحيلا عا  
هلف يلس يني يي الهد   300هلفًا  من ضمنة  هيثر من  842ماليين و 8هحسب اليهوي  الةهري( 

يي المئا من السيان    من  75المحيل. وهضاي  هن المحيلا والالف سيان قرى الجوالن السوري 
يي المئا من مجموعا  مرخيلفا   4.5 وحواليهلفًا(   850يي المئا من الةرب )مليون و 21اليةود  و

من »االهيية  من يةود دول االيحاد السوييايي الساهق  الذين ل  يي  االعيراف هيةوديية  ويق يةريف 
 حيين اير الةرب هو ممن يسجلوا هال ديانا.  والرخرون من المسي« و اليةودي

هلفًا  28هلف برخص قياسًا هالةا  الماضي  من هينة   163 هحواليويبيل الةدد الحالي للسيان زيادة 
 200ثالثا ماليين و حوالي 1948من المةاجرين الجدد. وهحسب الدائرة   اجر إلى إسرائيل منذ عا  

د سيان إسرائيل هةد ثالثين عامًا  يي الذيرى المئويا  قاما هلف يةودي. ويوقة  الدائرة هن يهلغ عد
 مليون برخص. 15.2الدولا  
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ويبيل عدد اليةود يي إسرائيل حاليًا ثمانيا هضةاف عدد   عند قيا  الدولا الةهريا  إذ هلغ النذاك 
اهل هلدة  يي مه 1214الالف. ويهلغ عدد الهلدا  اليةوديا )يبمل مسيو نا  الهد  والضفا(  806
 .1949عا   560

 17/4/2018الحياة، لندن، 
 

 وأبناء عائالتهم في غزةعاقب أصحاب شركات النقل ت "إسرائيل" .29
لجك االحيالل ا سرائيلي إلى يرض عهوها  على بريا  نهل ازيا يهو  هنهل الغزيين :  اب  حمدان

 إلى من ها السيام الحدودي  وذلك يي إ ار يةاليا  مسيرا  الةودة.
  يوالف مردرخاي  يي 67وييب منسق عمليا  االحيالل يي األراضي الفلس ينيا المحيلا عا  

صفحيل على ييسهوك  هاللغا الةرهيا  هن "إسرائيل ينوي يرض عهوها  على بريا  النهل اليي ينهل 
 ناب ي حما  للهيا  هكعمال بغب مهاهل إسرائيل  وسيلغى هي عالقا هة  مع إسرائيل".

ي هنل سيي  يرض عهوها  على هصحاب البريا   يما هن ههناء عائالية  لن وهضاف مردرخا
 يحصلوا على "حهوق هيثر" و"سيلغى هي عالقا لة  هإسرائيل".

 16/4/2018، 48عرب 

 
 من الضفة بينهم سيدة مواطناً  36االحتالل يعتقل  .32

موا نًا من  36عيهل  قال نادي األسير  يو  االثنين  إن قوا  االحيالل ا سرائيلي  ا : را  هللا
 الضفا  هينة  سيدة وصحفي.

 موا نين من عدة هلدا  يي محاي ا را  هللا والهيرة   8وهّين نادي األسير هن قوا  االحيالل اعيهل  
 6موا نين من محاي ا الهد   يما اعيهل  قوا  االحيالل  7وهبار إلى هن قوا  االحيالل اعيهل  

 ي جنين  اعيهل  قوا  االحيالل هرهةا موا نين من هلدة قها يا.وي موا نين من محاي ا قلهيليا 
ومن محاي ا هي  لح   اعيهل  قوا  االحيالل . يما اعيهل  هرهةا موا نين من محاي ا ناهل 

 . يما اعيهل  ثالثا موا نين من محاي ا الرخليل  هرهةا موا نين
 16/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لمحكمة العليا اإلسرائيلية تسمح لجرحى غزة بالعالج في الضفةا .31

سمح  المحيما الةليا ا سرائيليا  يو  االثنين  للجرحى  :يرجما رخاصا -"الهد "  -را  هللا
 الفلس ينيين من ق اا ازة هالةالم يي مسيبفيا  الضفا الغرهيا.
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لمحيما الةليا هاليما  ي الب رخاللل ويهدم  م سسا  حهوقيا يلس ينيا وهرخرى يساريا إسرائيليا ل
 السماح لجرحى مواجةا  ازة هاليوجل للةالم يي الضفا الغرهيا دون قيود من الجيش ا سرائيلي.

 ويمنع االحيالل الجرحى من اليوجل للضفا ليلهي الةالم را  رخ ورة حاالية  الصحيا.

 16/4/2018القدس، القدس، 
 

 اإلبراهيمي المسجدعلى جدران  يسرائيلاإلعلم المستوطنون يرفعون  .32
 المسجدعلى جدران  إسرائيلم   هعال  هريع مسيو نون  :  الهد  المحيلا - إهرا ي يامل 

 ا هرا يمي  وس  مدينا الرخليل هالضفا الغرهيا  هحمايا قوا  االحيالل ا سرائيلي.
رقيا والغرهيا وعلى الب المسجدعلى جدران  إسرائيلوذير بةود عيان هن المسيو نين ريةوا هعال  

 «.عيد االسيهالل«س ح الحر   هحجا االحيفال هد
وذير ناب ون ضد االسيي ان يي الرخليل ان ذلك يكيي ضمن محاوال  المسيو نين واالحيالل 

ا هرا يمي وصهغل هصهغا يةوديا  و الهوا هحرار الةال  وم سسا  المجيمع  المسجدالسي رة على 
هيف يد االحيالل عن الحر  ا هرا يمي هاعيهارا مسجدا إسالميا رخالصا ال  الدولي الحهوقيا وا نسانيا

 حق لليةود ييل.
 17/4/2018الرأي، عم ان، 

 
 "تدفيع الثمن" تتواصل جنوب نابلسعصابة جرائم  .33

هقد  مسيو نون  يجر اليو  الثالثاء  على إع اب عبرا  المريها  ورخ  بةارا  : محمد ويد
وقال مس ول ملف االسيي ان بمال . قريا اللهن البرقيا جنوب ناهل عنصريا لدى  جومة  على 

الضفا  اسان دال   إن المسيو نين  اجموا قريا اللهن البرقيا واعيدوا على مميليا  الموا نين  
وهضاف إن المسيو نين رخ وا بةارا   األمر الذي هدى إلى إلحاق الضرر هكيثر من ثالثين مريها.

 ران المنازل.عنصريا مةاديا على جد
 17/4/2018، 48عرب 

 
 ونروا: الوضع اإلنساني داخل مخيم اليرموك صعب للاايةاأل  .34

ونروا سامي مبةبع  إن األوضاا األمنيا يي محي  ودارخل مرخي  األقال النا ق الرسمي هاس  
وهوضح مبةبع يي هيان صحفي يلهاا "يلس ين هون الين"  هن هونروا يياهع هوضاا  اليرموك مهلها.

سالما وهمن المدنيين يي مرخي  اليرموك والمنا ق المحي ا هل  ودع  يايا األ راف إلى ممارسا و 
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هقصى درجا  ضه  النف  من هجل ضمان المحاي ا على المدنيين  وهن ييرخذ ا جراءا  اليفيلا 
 همنع حدوث هضرار ال ضرورة لةا للهنيا اليحييا المدنيا.

لمرخي  صةب للغايا  و و الرخذ هاليد ور هبيل سريع  مع وهبار إلى هن الوضع ا نساني دارخل ا
قرب نفاذ الم ونا الغذائيا والدوائيا  إضايا إلى هن المياا الجاريا مةدوما والييار اليةرهائي ضةيف 

 للغايا  ورخيارا  الرعايا الصحيا محدودة ول  يهق  نالك هي  هيب موجود يي المن ها.
هلف الجئ من يلس ين يي اليرموك والمنا ق المحي ا  12و وهحسب يهديرا  هونروا  يإن  نالك نح

الجئ من يلس ين موجودين يي مرخي  اليرموك وهاهيال  6,200و نالك   هل يي يلدا وهاهيال وهي  سة 
 وهي  سة  واليي يصنفةا األم  الميحدة على هنةا منا ق يصةب الوصول إليةا.

 16/4/2018، فلسطين أون الين
 

 لما االعتقال بالع  أسرى قاومو تقرير:  .35
سنوا   ويلا قضا ا هسرى يلس ينيون يي سجون االحيالل. إال هنة  ريضوا : يامن سلمان -ازة 

 . االسيسال   وناضلوا حيى هصهحوا من حملا البةادا 
رخلف النوايذ الحديديا يي سجون االحيالل ا سرائيلي  قصص األسرى الفلس ينيين المليئا هالصمود 

هير منة  واصل مسيريل اليةليميا على الرا  من يل ا جراءا  اليةسفّيا واير وا هداا. عدد ي
ا نسانيا يي حهة . هيرم عن هةضة  هةد صفها وياء األحرار يي هييوهر/ يبرين األول يي عا  

 . إال هن الرخرين ما زالوا يي السجون يواصلون رحلية  اليةليميا.2011
. هيهن اللغا الةهريا 2011ضمن صفها وياء األحرار يي عا  األسير المحّرر هحمد الفلي  وقد رخرم 

واليحق يي الجامةا الةهريا حيث ياهع الدراسا  الةليا يي الةالقا  الدوليا  يما حصل على 
 ماجسيير يي ا دارة الةاما من جامةا الةال  األميرييا يي الضفا الغرهيا.

دراسا ه  1995يي عا  هده  ص فى المرداوي هّما األسير المحّرر والمهةد عن ق اا ازة  محمود م
ياريخ البرق األوس  والةالقا  دوليا. ويي الةا  نفسل  اسي اا إيهان اللغا الةهريا  ويان األّول 
على ديةيل. وينّوا إلى هن االهيا األسرى الذين ياهةوا دراسية  يانوا من األوائل  ويان   ذا هدايا 

 صدما إدارة السجون ا سرائيليا. 
عامًا يي السجن  هةد ثكرا لصديهل الذي  15عامًا(  يهد قضى  48هما األسير المحّرر رهي  حمدونا )
. ورخالل وجودا يي السجن  حصل على بةادة هيالوريو  1990اسيبةد يي مرخي  جهاليا يي عا  

 يي عل  االجيماا والةلو  ا نسانيا من الجامةا المفيوحا يي إسرائيل. 
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الحه  هثالثا هبةر  قره حمدونا يي إحدى الصحف الةهريا هن جامةا الهد  ههو قهل انيةاء ييرة 
دي  سيفييح يرعًا للدراسا  الةليا يي ق اا ازة. حينةا  قّرر مياهةا الدراسا  الةليا. وهةد اليحّرر  

. وهراد الحصول على بةادة 2008يرخصص يي الدراسا  ا سرائيليا ويرخّرم هدرجا اميياز يي عا  
يوراا  ويمين من ذلك يي الها رة  يي مةةد الهحوث والدراسا  الةرهيا  وحصل على مريها الدي

البرف على دراسيل اليي حمل  عنوان "الجوانب ا هداعيا يي ياريخ الحريا الو نيا الفلس ينيا 
 .2016األسيرة" يي عا  

 17/4/2018، العربي الجديد، لندن
 

 التعذ ب األطف "إسرائيل"أسرى صاار...  .36
  يرصا 17/4/2018الثالثاء  يو  األسير الفلس يني  الذي ي صادف اليو : محمد عهيدا  -را  هللا 

لليذيير همةاناة األسرى الفلس ينيين وقضّيية  المحها. وال ييرّدد االحيالل ا سرائيلي يي اعيهال 
 . 350ر ه فال ويةذيهة  ويةديد   وحرمانة  من حهوقة   وقد هلغ عدد المةيهلين الهصّ 

 فاًل يلس ينيًا دون سن الثامنا عبرة   350يةيهل سل ا  االحيالل ا سرائيلي يي سجونةا  نحو 
يةيبون  روف اعيهال صةها يفيهر إلى هدنى مةايير حهوقة  يك فال اليي ييفلةا البرائع والهوانين 

 الدوليا. 
ون مع األسرى ا رخرين األيهر ي دا   جنود االحيالل منازل األ فال هةد منيصف الليل  يما يفةل

سنًا. ييهلون هيدية  ويةصهون هعينة  وينهلونة  يي مريها  نهل األسرى المةرويا هد "الهوس ا"  واليي 
ييةامل عناصر ا هوحبيا مع المةيهلين. وهةد يفييش منازلة   يهيادون يي المريها  الةسيريا إلى 

هثناء االعيهال  ييما يرخضع الرخرون ليحهيق مرايز اليحهيق  وييةرض هةضة  للضرب واالعيداء 
 قا  يرخالف ييل المحههون الهوانين الدوليا.

وهحسب الحريا الةالميا  يإن االحيالل ا سرائيلي ومحههيل يةيمدون هساليب مرخالفا اليفاقيا حهوق 
ال  ال فل الدوليا  رخالل يةاملة  مع األ فال الفلس ينيين المةيهلين  منةا الضرب هثناء االعيه

واليةديد هثناء اليحهيق  ونزا االعيرايا  هوسائل وهساليب ممنوعا دوليًا. وهحسب الدائرة ا عالميا  
يإن سل ا  االحيالل يلجك إلى الةزل االنفرادي هثناء اليحهيق  وقد يصل الفيرة إلى عبرين يومًا  

يح ي  األ فال وانيزاا هةدف اليكثير على نفسيا األ فال  يي إ ار سياسا من ما وممنةجا  ديةا 
 اعيرايا  هالضغ  وا يراا.
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ورخالل اليحهيق  يحر  سل ا  االحيالل ا سرائيلي األ فال الفلس ينيين الهصر من االهيا حهوقة  
الميةارف عليةا دوليًا  ههرز ا حق االليزا  هالصم   واسيبارة محا  رخاص  والحق هوجود هحد هيراد 

 ل.الةائلا رخالل جلسا اليحهيق مة
 17/4/2018، العربي الجديد، لندن

 
 : جرائم االحتالل بحق  األسرى ُمستمر ة48لفلسطيني  ي لجنة المتابعة العليا .32

دعْ  لجنا الحرّيا  واألسرى  المنهثها عن لجنا المياهةا الةليا للجما ير الةرهيا يي : هاسل مغرهي
  يو  وياء لألسرى  ومح ا 17/4/2018 الدارخل الفلس ينّي  يي هيان  إلى هن ييون يو  األسير

وذير الهيان  هّن يو  األسير  ذا  لليكييد على ثواه  بةهنا ومناسها السيحضار قضيا األسرى.
الةا   ي  لُّ يي " ل اسيمرار جرائ  االحيالل هحق بةهنا والحريا األسيرة  ويي  ل جملا من 

يا الفلس ينيا وعلى رهسةا األحداث الميسارعا اليي ييينفةا مرخا ر يةصف ههضيينا الو ن
المرخ  ا  األميرييا ا سرائيليا ليمرير ما ي سمى صفها الهرن  اليي يسيةدف حهوقنا وثواهينا وعلى 

وهّيد هن يو  األسير   و "يو  ليوحيد الجةود وللوحدة  لليكييد على  رهسةا الهد  وحق الةودة".
الحيالل ويوا   المجيمع الدولي وييالب هةض الثواه   وليةزيز قي  الوحدة واليالح   لفضح جرائ  ا
  األن ما الةرهيا المي امرة على البةب الفلس يني".

وهّين هن سل ا  االحيالل يرييب جرائ  هحق األسرى  هحيث يسلهة  الحهوق ا نسانيا اليي يفليةا 
زل االنفرادي  لة  جميع المواثيق وااليفاقا  الدوليا  إذ ييةّرض  األسرى "للضرب واليةذيب  والة

واسيرخدا  الهوة المفر ا  ويرض الغراما  الماليا علية   ومنع زيارا  األ ل  والحرمان من الةالم  
 وا  مال ال هي  واليفييش الةاري  والةزل الهصري واير ا من الممارسا  اير ا نسانّيا".

 16/4/2018، 48عرب 
 

 ة المقدسةحول واقع المدين دولياً  مؤتمراً تعقد جامعة القدس  .31
عهد  جامةا الهد  الفلس ينيا م يمرا دوليا حول واقع المدينا المهدسا ومسيههلةا يي  ل سياسا  

 االحيالل الميبةها للنيل من  وييةا ويغيير الميزان الديمغرايي ييةا.
برخصيا  دهلوماسيا وسياسيا  -الذي عهد هم  يح  عنوان "الهد  والمسيههل"-وحضر الم يمر 

دينيا  وم سسا  ه ليا مهدسيا ودوليا  هينما ينوع  مباريا  الهاحثين هين الجوانب ومجيمةيا و 
 الياريرخيا االقيصاديا والسياسيا والهانونيا واالجيماعيا.

 16/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
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 " و"حماس" للتصالح ونبذ الخالفاتفتح"فلسطين النيابية" تدعو " .39
ياهيا رسالا إلى حرييي ييح والمهاوما ا سالميا "حما "  وجة  لجنا يلس ين الن: هيرا –السهيل 

 هاس  ه فال يلس ين لليصالح وية ي  المبيرك ويجاوز المرخيلف.
جاء ذلك رخالل لهاء اللجنا اليو  االثنين هرئاسا النائب المحامي يحيى السةود  رئي  جامةا الهد  

 ري.الجامةا منيب المص همناءالدييور عماد اهو يبك وعضو مجل  
 16/4/2018، عم ان، السبيل

 
 اً أعدكم أني سأقف معكم دائملإلعالم الفلسطيني:  الرياشي ملحموزير اإلعالم اللبناني  .42

ايييح  الةيئا الةاما لإلذاعا واليلفزيون الفلس ينيا  اليو  االثنين  مييهةا يي هيرو   هحضور 
لهنانيا عزا  األحمد  والمبرف الةا  ومباريا عضو اللجنا المريزيا لحريا "ييح"  مفوض الساحا ال

على ا عال  الرسمي الوزير هحمد عساف  ووزير ا عال  اللهناني ملح  الريابي  وسفير دولا 
 يلس ين لدى لهنان هبرف دهور.

قال الوزير عساف: "نليهي اليو  يي  ذا المناسها و ي اييياح  ذا المييب الذي حرصنا على هن و 
نيا  الم لوها والالزما  ليهو  هدورا وواجهل يجاا بةهنا وقضيينا وهبهائنا يي ييون مجةزا هكحدث اليه

 لهنان".
وياهع هن " ذا المييب  و جسر إضايي لييون راه ا هين لهنان ويلس ين  وعهارة عن إضايا جديدة 

لهنانيا ليهويا الةالقا  هين البةهين  و ذا لي  مييب لةيئا ا ذاعا واليلفزيون يه  هل يةيهر مييها 
جديدا يضاف إلى ما  و موجود يي هي وق  يباءون  و ذا لي  هالجديد وهالغريب على  ذا 

 الةالقا الفلس ينيا اللهنانيا".
وقال إن "ا عال  الفلس يني لل رخصوصيا ومسيةدف ومةميل مضاعفا  يي نهل صورة وصو  

لى اريياب  البةب الفلس يني إلى الةال   و ذا ما ال يريدا إسرائيل و ي يسةى لحجب الصورة  وا 
سيا  الصو   جرائمةا هصم  دون هي إزعام لةا  ويسةى السيةداف ا عال  الفلس يني وا 

 الفلس يني".
هدورا  قال الوزير الريابي: "إنني ميكثر جدا يي  ذا اللح ا  إذ هقف يي حضرة بةب يبهل جدا 

لين يثيرين ينسون رخاصا الةرب  البةب اللهناني مع الفرق هنل بةب احيرف الحزن وملح السفر 
قهل سوا   مةنى يهدان ملح األرض  يهدونل يال بيء يملح  هني  ونحن ملح األرض ال يجب هن نفهد 

ال يلن يةود  ناك رخمير يي  ذا البرق". يماننا هالمسيههل  وا   قضيينا وا 
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نصاف  ذا الهضيا  من يرخبى حي  ال ياريخ ال وهضاف: "الياريخ الهاد  سييون لصالح الحق وا 
يةيش مةل وال يةرف ه ميا هن الياريخ حاضر دائما هيننا  وهن هللا يرخيار الوق  المناسب لصنع 
االنيصارا   لين  ذا االنيصارا  ال يصنةةا إال األه ال من همثال ه فال الحجارة وهمثال بةب 

 لهنان".
ياي  نحو الحريا  هعدي  هني سكقف مةي  دائما يي هي مبيلا قد  وياهع الوزير الريابي: "نحن وا 

يواجةي   وهما  هي محفل وهي دعوى قد ييةرض لةا ا عال  سكيون مع الحريا ولو ضد الهانون  
ألن  ذا البةب عابق للحريا  وألن الحريا وحد ا يةيش هةا ا نسان ومن دونةا ال قيما ألي بيء 

 الرخر  باء من باء وههى من ههى".
 16/4/2018، ينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

 
 : قصفنا قوات إيرانية بسورية"نيويورك تايمزـ"ل ضابط إسرائيلي .41

اعيرف ضاه  يهير يي الجيش ا سرائيلي  هن السالح الحرهي لهالدا قصف الهاعدة : محمد ويد
الةسيريا الد"ييفور" هسوريا  حيث اسيةدف الهصف عناصر من الحر  الثوري ا يراني  ويةيهر  ذا 

صريح هول اعيراف رسمي  سرائيل هالمس وليا عن قصف الهاعدة الةسيريا اليي نسهيةا إليةا الي
 روسيا.

وهدى الهصف ا سرائيلي للهاعدة لمهيل سهةا من الحر  الثوري ا يراني  حيث يوعد  إيران 
 إسرائيل هاالنيها  لجنود ا الهيلى جراء الهصف.

ليا  عهر عنل ضاه  يهير يي الجيش رخالل مهاهلا مع  ذا االعيراف للم سسا الةسيريا ا سرائي
الصحايي يوما  يريدمان من صحيفا "نيويورك يايمز"  حيث اعيرف الضاه  الذي ريض اليبف 

 عن  وييل  هكن إسرائيل يان  مس ولا عن قصف قاعدة الد"ييفور" يي حمص.
الل مصدر رييع يي الجيش ا سرائيلي " ذا  ي المرة األولى اليي نةاج  ييةا ه دايًا إيرانيا"   ذا ما ق

يي مهاهلا نبرين اليو  ا ثنين  يي صحيفا "نيويورك يايمز"  وهيد هن إسرائيل يان  مس ولا عن 
 مةاجما وقصف الهاعدة الةسيريا.

 16/4/2018، 48عرب 
 

 الجامعة العربية: قمة الظهران حققت أهدافها .42
مساعد لجامةا الدول الةرهيا السفير حسا  زيي هن هيد األمين الةا  ال: محمد الباذلي -الها رة 

حهه  ه دايةا يي وضع »اليي اسيضاييةا الممليا الةرهيا السةوديا األحد   29الهما الةرهيا الد
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الموقف الةرهي هما  الةال  يي البيل الم لوب  سواء ما ييةلق هالهضيا الفلس ينيا اليي ال يزال 
 «.رى ه مةا اليدرخال  يي البكن الةرهيقضيا الةرب المريزيا  هو قضايا هرخ

وقال زيي  يي يصريحا  إلى الصحاييين يي  ريق الةودة إلى الها رة  إن مجرد يسميا رئي  
  وما رخرج  هل من قرارا  «قما الهد »الهما رخاد  الحرمين البريفين الملك سلمان هن عهدالةزيز هد 

يجاهيا إزاء  ذا الهضيا  رخصوصًا يي ضوء ما يرخص الهضيا الفلس ينيا  يةيهر موقفًا يي اايا ا 
الهما هعاد  »وهبار إلى هن «. يان يرددا الهةض من يراجع اال يما  الةرهي هالهضيا الفلس ينيا

  قائاًل إن  ذا «االعيهار إلى الهضيا الفلس ينيا اليي وضةةا الهادة محورًا رئيسًا لنهاباية  وقراراية 
 «.ريسيحق اليهدي»همر يي حد ذايل 

 17/4/2018الحياة، لندن، 
 

 دراسة إسرائيلية: التعاون الروسي اإليراني سيتعاظم بعد الضربة الثالثية .43
يوقة  دراسٌا صادرة عن "مريز ههحاث األمن الهومي" ا سرائيلي  هن يفضي : صالح النةامي

  هبار األسد  إلى الضرها اليي وجةيةا يل من الواليا  الميحدة ويرنسا وهري انيا لمرايق ياهةا لن ا
إحداث يحوٍل يي السياسا  الروسيا  هبيل يهلص  امش المناورة المياح هما  يل ههيب ليحهيق 

 .االسيراييجيارخار ا مصالحةا 
وهحسب الدراسا  اليي صدر  اليو  ا ثنين  يإن موسيو يمين هن يرّد على الضرها الغرهيا الثالثيا 

يههى من األرض السوريا  من رخالل يهدي  دع  عسيري  هيميين ن ا  األسد من السي رة على ما
 ولوجسيي وا اء جوي يثيف.

يي  االسيراييجيوهبار  الدراسا  اليي هعّد ا يل من الجنرال هودي دييل  الذي يولى قس  اليرخ ي  
بةها اليرخ ي  يي  يئا هريان الجيش ا سرائيلي  والهاحثا يرمي  يلنسي  إلى هن هحد اليحوال  

ين هن ينج  عن اليوجةا  الروسيا المحيملا هةد الضرها  واليي سي ثر على رخار ا اليي يم
المصالح ا سرائيليا  ييمثل يي مساعدة ن ا  األسد على إعادة احيالل من ها الجنوب والجوالن  
محذرة من هن الرو  يمين هن ي سةموا يي يهليص  امش المناورة هما  الجيش ا سرائيلي  والمّ  

على مواصلا الةمل يي الةمق السوري  من رخالل يزويد جيش األسد همن وما المضادا  ههدريل 
 "  يما هبار  وزارة الدياا الروسيا.300الجويا من  راز "إ  

ول  يسيهةد الدراسا هن يحاول روسيا هةد الضرها إاراء يرييا همزيد من اليهارب مةةا واالهيةاد عن 
  رة على بمال برق سوريا.الغرب  من رخالل مساعديةا على السي

 17/4/2018العربي الجديد، لندن، 
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 الحكومة الفلسطينية أعلنت صرف دفعة جديدة من المنحة الكويتية .44
هدء  هم يي حيوما الوياق الو ني الفلس ينيا  وا سيانالةاما  األبغالهعلن  وزارة  يونا: –ازة 

اليحييا واله اا الزراعي والم سسا   صرف ديةا ماليا جديدة من المنحا اليويييا له اا الهنيا
 الرخيريا.

قيما الديةا الماليا  إنالفلس يني الدييور مفيد الحسانيا يي يصريح صحايي  األبغالوقال وزير 
هلف دوالر ييما يهلغ قيما الديةا المرخصصا لله اا  583المرخصصا له اا الهنيا اليحييا يهلغ 

 مسيفيدا. 119  جماليال ي  يرخصيصةا  ذا األمو  هن إلىهلفا مبيرا  645الزراعي 
 هلف دوالر من المنحا اليويييا للم سسا  الرخيريا. 260وهضاف انل سيي  يذلك صرف مهلغ 

 15/4/2018، السياسة، الكويت
 

 جهاز رقمي على طلبة فلسطينيين 2,500توز  ع بدعم تركي.. وزارة التربية  .45
 2,500ا ثنين  هيوزيع يرييا لد  يو  ةلي  الفلس ينيا احيف  وزارة اليرهيا والي: لهاها ذوقان - ناهل 

 جةاز رقمي )ياهل (  على  لها يلس ينيين يي مدينا ناهل  بمالي الضفا الغرهيا.
جاء ذلك هثناء حفل إ الق هول هوريسيرا و نيا مدرسيا يلس ينيا  ي  ين يمل يي مسرح األمير 

 ميا(.يريي  يي جامةا النجاح الو نيا هناهل  )اير حيو 
وقال وزير اليرهيا واليةلي   صهري صيد   رخالل يلما لل "إن يرييا جةل   ذا الحفل هيثر رونًها 

براًقا". وهضاف "لي  اريًها على يرييا يي ِسفر المهاوما  هن يهول لالحيالل إن الفلس يني ال يهف  وا 
 نا عنواًنا لألمل".وياهع "بيًرا لي  ألني  ارخيريمو  وحدا  وهننا نهارعة  هةلمنا وعلومنا".

جةاز  2500من ناحييل  قال السفير اليريي يي يلس ين  اورجان يورك هوالو  إن يرييا وزع  
وهضاف يي يلما لل رخالل الحفل "هعيهد هن  رقمي  يي إ ار دع  وي وير اليةلي  يي يلس ين.

 حن مسيةدون لذلك".الةالقا  هين الجامةا  اليرييا والفلس ينيا سييهد  نحو األيضل هالمسيههل ون
 16/4/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 له أساساالتحاد األوروبي لـ"القدس": الحديث عن بديل لدور السلطة في غزة ال  .46

عثمان  باديمييب االيحاد األوروهي هالهد   يينفى مس ول ا عال  : محمد اهو رخضير-الهد 
حما " لمواجةا رخ وا  الرئي  محمود األرخهار الميداولا عن وجود عرض هوروهي لحريا " هم 

 عها  ههو مازن يي ق اا ازة.
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وال يوجد هي ايصاال   دقيها اير  األرخهار" ذا  إنيصريحا  رخاصا هد"الهد "   ييوقال عثمان 
 ا نسانيا األزماالسهيل الوحيد لحل  إنااليحاد يرى  إنوحريا "حما "  م يدًا  األوروهيهين االيحاد 
الحصار ا سرائيلي وريع يايا الهيود  إنةاءاليي يةاني منةا ق اا ازة ييمثل يي الصةها  واألوضاا

مةيها  هو  هيوالةراقيل ا سرائيليا ويميين الحيوما الفلس ينيا من ممارسا عملةا هبيل يامل دون 
 عراقيل".
 لل على هسا حديث عن هديل لدور السل ا الفلس ينيا اير مههول وال  هين ه"عثمان:  وهوضح
ن االيحاد ا  الق  يييدع  يميين الحيوما الفلس ينيا للهيا  همةامةا هبيل يامل  األوروهي  وا 

مسيمر هدع  جةود المصالحا الفلس ينيا  ومهينا هنل ال هديل  األوروهيهن االيحاد  إلىمبيرًا  ازة".
 عن السل ا الفلس ينيا ألرخذ دور ا هاليامل ويحمل مسئوليايةا يى ازة.

 17/4/2018، قدسال، القدس
 

 بوضع حد الستخدام القوة ضد المتظاهرين بازة" إسرائيل""العفو الدولية" تطالب  .42
قال  من ما الةفو الدوليا إنل يجب على السل ا  "ا سرائيليا" وضع حد يوري : الهد  المحيلا

 السيرخدا  الهوة المفر ا والممييا يي قمع االحيجاجا  الفلس ينيا يي ازة.
الةفو الدوليا يي هيان صحفي اليو  دعويةا  جراء يحهيها  مسيهلا ويةالا يي  وجدد  من ما

اليهارير اليي يفيد هاسيرخدا  الجنود "ا سرائيليين"  هبيل اير قانوني  األسلحا الناريا والهوة المفر ا 
يلس ينيا  هينة  ثالثا ه فال والمصور  26األرخرى ضد المحيجين الةزل؛ وذلك يي هعهاب مهيل 

صاها حوالي   الرخرين رخالل االحيجاجا  يي اليومين الماضيين. 3078الصحفي  ياسر مريجى  وا 
 16/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 د االحتالل الملياراتبي.دي.أس.. حملة مقاطعة تكب    .41

مليار دوالر سنويا  11.5ييبف يهرير لحيوما االحيالل احيمال ييهد إسرائيل نحو : نصر إدري 
 حريا المها ةا الةالميا "هي.دي.ه ". جراء

هرخذ هةين االعيهار ما وصفةا هكيثر السيناريو ا  سوءا  و ي  2013اليهرير المحرر جزئيا عا  
مها ةا االيحاد األوروهي للمنيجا  ا سرائيليا ووقف االسيثمارا   اير هنل قلل من احيمال حدوث 

 ون حيال ذلك.يلك المها ةا  إال هن الهادة ا سرائيليين قله
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اسيوح  "هي.دي.ه " بيلةا من الحريا المنا ضا للفصل الةنصري يي جنوب هيريهيا  وهلةم  
هناسا من جميع هنحاء الةال  لمها ةا البريا  والم سسا  األياديميا والثهاييا اليي لةا اريها  

 مهابر هو اير مهابر هإسرائيل.
مباريةل االسيي انيا  هو اليي يسيغل الموارد  ويبمل ذلك البريا  المريه ا هاالحيالل ورخدما 

 ال هيةيا من األراضي الفلس ينيا  هو يلك اليي يسيرخد  الفلس ينيين عمالا ررخيصا.
بريا  يريه  هبيل مهابر هو اير مهابر  206وقد حدد مييب حهوق ا نسان الياهع لألم  الميحدة 

وهةضةا من هلمانيا و ولندا  ويبمل ق اعا   هالمسيو نا   مة مةا من إسرائيل والواليا  الميحدة 
 الهنوك والسياحا  يضال عن الهناء واليينولوجيا.

هن مها ةا المسيةلك "لن ي ثر هبيل يهير على إسرائيل" ألن  -ومهرا وابن ن-يرى مةةد هرويينغز 
رخرى من الصادرا  ا سرائيليا سلع وسي ا  هي منيجا  يسيرخد  يي إنيام السلع يي هماين ه 40%

من الصادرا  ا سرائيليا سلع "ميمايزة"  هي هنةا سلع ال  %50مثل هبهاا الموصال . يما هن نحو 
 يمين اسيهدالةا مثل رقائق الحاسوب.

إلى عا   2014لين هيانا  الهنك الدولي ييبف انرخفاضا حادا يي صادرا  السلع الوسي ا من عا  
 الر.  و و ما يمثل رخسارة هنحو سيا مليارا  دو 2016

مليارا  يي  6مليار دوالر هةد هن  ه  إلى  12ويي الفيرة نفسةا  اريفع االسيثمار األجنهي إلى نحو 
 يلس ينيا. 1462  الذي اسيبةد ييل 2014هعهاب الةجو  على ازة عا  

وهاله  بريا  عدة مياجر ا يي إسرائيل ألسهاب ميةددة ييةلق هالمها ةا. يبريا الرخدما  والمرايق 
ا" رخسر  عهودا مرهحا يي جميع هنحاء الةال  هسهب مبارييةا يي مبروا الهد  لله ار "ييولي

 اليةرهائي  إذ يره  رخ  اله ار الهد  هإحدى المسيو نا .
ه " للرخدما  األمنيا و"هورانج" لاليصاال  لضغو  من 4ويةرض  بريا  هرخرى هينةا بريا "جي

 الحريا ويوقف  هيضا عن الةمل يي إسرائيل.
ك  األم  الميحدة "قائما سوداء" للبريا  الميوا ئا يي نمو وصيانا المسيو نا   لين الهائما وهنب

حدى الرخر البريا  المسيةديا  ي هديدا   ويجري حثةا على إنةاء رعاييةا اليحاد  ل  ي نبر هةد. وا 
 يرة الهد  ا سرائيلي الذي سّجل يرقا إسرائيليا على هرض يلس ينيا محيلا.

 16/4/2018لدوحة، ، االجزيرة
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 األسرىجمعية "التعاون بين الشعوب اورهوس" تنظم مسيرة تضامنية مع الدانمرك:  .49
ن م  جمةيا اليةاون هين البةوب اور و  هاليةاون مع جمةيا الصداقا الفلس ينيا  :مةا -هور و 

يميمي وجميع اور و   يو  السه  مسيرة يي مدينا اور و  يح  عنوان "الحريا لةةد ال الدنمارييا
 .الدنمارييينالجاليا الفلس ينيا والجاليا  الةرهيا والميضامنين  ههناءاألسرى الفلس ينيين"  همباريا 

ويان اليجمع يي ساحا هلديا اور و   حيث هلهي  اليلما  اليي ريز  على الحريا واالسيهالل 
الهاصرين  يما  واألسرىمي عن جميع األسرى رخاصا األسيرة عةد اليمي وا يرامللبةب الفلس يني  

االنيةايا  اليوميا اليي يهو  هةا جنود االحيالل يي مرخالفا واضحا للهانون والبرائع  إلىنو   
 الدوليا  يما  اله  همحاسها االحيالل على جرائمل ومها ةا هضائع االحيالل.
يما انى ينان الراب  ويرخلل اليلما   يايا  الحريا لفلس ين والحرّيا لةةد اليميمي ويحيا يلس ين 

 الفلس يني مروان رخالد هانيا من وحي المناسها.
االحيالل  وان له  المسيرة من ساحا  هإنةاءالفلس ينيا والياي ا  الم الها  األعال يذلك رية  

 هلديا هور و  ليجوب بوارا مريز المدينا.
 16/4/2018، وكالة معًا اإلخبارية

 
 ينية!الفلسط القضيةغزة متهمة باحتكار  .52

 رضوان األرخر 
ي ثار جدليا من حيٍن إلى الرخر حول ق اا ازة لي  حول مةانايل إنما حول احييارا يلس ين والهضيا 

 الفلس ينيا  هو همةنى هدق ويكن يلس ين وجّل الهضيا انحصر  يي  ذا الههةا دون اير ا.
ون وال يرون يي يلس ين وي ية  ه ل ازة  ورخصوصًا إعالمييةا ونب ائةا وصحايييةا  هكنة  ال يةري

 سوى ازة  ويذلك ي ية  سياسيو ا هااليةا  ذايل.
نل لي   ذلك هن ازة ييصدر عناوين األرخهار وييوقف عند ا جّل المياهةا  ا عالميا واليحليليا  وا 
من الةدل هن يحيير ازة الصدارة دون هاقي المنا ق هو على حساهةا  نهول  ذا هن رة منا هيا هو 

 نغمض هعيننا عن الواقع. من هيا  حين
يلي  من الةدل هساسًا هن يحيير ازة المةاناة  ومن ال ل  هن يههى وحد ا يي صدارة اليصدي 

 12لالحيالل ومبروعل االسيي اني اليوسةي  من ال ل  رخذالنةا و ي يي الحصار المسيمر منذ 
 عامًا.

يةيبةا هو اله ولا  و ذا األمر  ازة يحيل مساحا يي البابا  والصحف هقل هيثير من المكساة اليي
 مريه  هحج  األحداث والي ورا  اليي يجري على األرض.
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ازة يا للغراها ميةما هاحييار األل   والمهاوما ميةما هكنةا يصرخ هو ينادي حين ييوجع  وهنةا يدوي 
 حين يدايع عن نفسةا  ميةما هكنةا يثيرًا ما ييون وحد ا يي صدارة  ذا يلل.

حد ا الو ن  لين الو ن اليو  يي ازة  يي قلهةا  ويي صمي  جوارحةا وجراحايةا  إنل ازة ليس  و 
نبيد ه فالةا  وا يزاز األرض يح  هقدا  مهاوميةا   و رائحا الهارود  وصةيل الصواريخ يي ميدان 
المةريا وميادين اليدريب وا عداد  و و الحنون حين يحيضن هجمل هقمار ا يي عيما  األنفاق  

و الحزن الذي يةيصر قلوهنا  حين نفهد هحهينا  و و  ياف ههنائةا يي مرخيما  الةودة على و 
 الحدود.

على الحدود يهف البةب الفلس يني  ذا األيا  يي عدة منا ق على  ول الرخ  الفاصل هين ق اا 
ن  ازة ومسيو نا  االحيالل هحبود يهيرة يهدر هةبرا  ا الف ي الب هالةودة إلى يامل يلس ي

 «.مسيرة الةودة اليهرى»واسيرداد جميع الحهوق ضمن يةاليا  
وقد يان من المفيرض هن ال ييون ازة وحد ا يي  ذا الحراك  إال هنةا الوحيدة اليي يحري   و ناك 
اليثير من األسهاب الموضوعيا لةد  يحرك هاقي المنا ق يي يلس ين  هو رخارجةا للهيا  هفةاليا  

 ة ازة هسهاهًا هيثر منةا لو عجز  هو يةاجز  وهراد  يهرير عجز ا. موازيا  إال هن هحوز 
نةيف للهد  حين يرخرم منةا األه ال  ونةيف لجنين وناهل  والرخليل ورا  هللا وهاقي مدن ومرخيما  
ن ينا نةيش الفرقا  ونةيش  الو ن الحزين  ونهف هجانهةا حين الوجع  ونحن ال نةرف اليفرقا  وا 

هفةل سيام االحيالل من حولنا  وسيار الو   يي عهولنا  إننا بةب واحد نواجل اليهاعد واليجايي 
 المصير ذايل  ليننا ال نهو  هكدوارنا هاليساوي.

ازة ليس  يي نز ا وال سهاق بةرة  ازة يندا حين ييكل   ويةدر حين يدايع عن نفسةا وعن  ذا 
نما يثرة الحديث عنةا ليثرة الالمةا  ويثرة  دي ر ا يي وجل ال ويان  يا دروا دومًا ال يومًا الو ن  وا 

 حيى يسمةي  الةال  ويراي  دومًا.;
 16/4/2018، العرب، الدوحة

 
 األسرى اإلداريون ونزع الشرعية عن محاكم االحتالل .51

 عيسى قراقع
يلس يني همها ةا محاي  االعيهال ا داري  هسير 500برا األسرى ا داريون الهالغ عدد   ما يهارب 

وهيايا مسيويا   ذا المحاي : اليثهي  واالسيئناف والمحيما الةليا يي موقف  15/2/2018ياريخ منذ 
ورخ وة قانونيا نوعيا اسيراييجيا هةدف نزا البرعيا عن  ذا المحاي  الغير عادلا والبيليا 
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 هسراناوالصوريا واليي يحول  إلى جهةا حرب رخلفيا لدولا االحيالل هيةميق االحيالل ومةاناة 
 وبةهنا الفلس يني.

عبيا ان الق  هيثرموقف األسرى ا داريين الو ني والوحدوي دارخل السجون سوف ييصاعد 
الفلس يني يي منيصف نيسان همها ةا عيادا  وه هاء سجون االحيالل  األسيريةاليا  يو  
صرار  يدريجيا عن ال ةا   مما يبير إلى يصمي  األسرى  إضراها والبروا يي   ها إسعلى  وا 

سياسا وقانون االعيهال ا داري الذي يسيرخدمل سل ا  االحيالل هبيل يةسفي ومةين ويةهاب 
وا يا  همنيابةهنا دارخل السجون ويح  ذرائع  ههناءعدد من  هيهرجماعي لبةهنا الفلس يني ولزم 

 واير قانونيا.
بمل  يل  2000منذ عا   إداريامر اعيهال  هلف 30لهد هصدر  سل ا  االحيالل ما يزيد عن 

وهصهح  ذا االعيهال ياهوسا  الهاصرين  األ فاليئا  البةب الفلس يني دون يمييز هما يي ذلك 
روييني و ا رة يوميا  إجراءيلس يني ويحول إلى  إنسانيسل  هفةل الهوة واالحيالل على يل 

وحهل يي الدياا  من من وما الهمع االحيالليا لحهوق بةهنا الةادلا وسياسا ممنةجا ومسيمرة وجزءاً 
 عن نفسل وحق يهرير مصيرا.

يمار  إسرائيل يسل ا محيلا سياسا االعيهال ا داري ضمن من وما قمةيا يةسفيا ميياملا من 
السياسا  الممنةجا وواسةا الن اق ويرقى إلى جريما حرب يي الوضع الفلس يني يونةا يحر  

عادلا ون اميا حسب ميثاق روما وايفاقيا  المةيهلين ا داريين من حهة  يي الحصول على محايما 
الجنائي وحول  االسيثناء يي  ذا االعيهال إلى  ا جراءجنيف  وهصهح االعيهال ا داري هديال عن 

 قاعدة عاما وجاريا  ال  الجميع.
عاما يي سجون االحيالل على عدة ييرا  يي االعيهال  15لهد قضى عدد من األسرى ما يزيد عن 

اعيهالة  اسينادا إلى ما يسمى الملفا  السريا ودون ان يةريوا ميى  هسهابيةريوا  هنا داري دون 
سي لق سراحة  مما حول االعيهال ا داري إلى جزء من سياسا اليةذيب والضغ  النفسي الرسمي 

 وهحق عائليل. األسيرهحق 
  اليي يحول  إلى مها ةا محاي  االحيالل  ي رخ وة إلى األما  لنزا السيار عن  ذا المحاي إن

لى  يضع يل جرائ  االحيالل وانيةايايل الجسيما هحق بةهنا  هداةا اء لسياسا االحيالل الهمةيا وا 
 يح  ا اء ما يسمى الهانون.

ممن ن ر  المحيما الةليا ا سرائيليا يي قضيا اعيهالة  ا داري ي  المصادقا على  %95إن 
الهضائي لي  هيثر من  ا جراء   مما يجةل ما يسمى االعيهال هحهة هوامرلغاء إاعيهالة  وريض 

 المزاع  الم روحا ضد  . هما و   وم ةر بيلي يحر  المةيهلين من هيا يرصا لدياا مةهول 
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نزا برعيا محاي  االحيالل يكيي ردا على المحاوال  والمساعي ا سرائيليا لنزا البرعيا عن 
ن قوانين ويبريةا  ييةامل مع األسرى يإر اهيين مبروعيا نضال األسرى وميانية  الهانونيا وس

 علية . ا نسانيومجرمين وعد  ي هيق مةايير وقواعد الهانون الدولي 
يجب دع  ومساندة مها ةا محاي  االحيالل من قهل األسرى ا داريين لفضح عنصريا  ذا المحاي  

  ماليا ها  ا هحيث يحول  رادعا هحق األسرى مصحوها هغراما هحياماوعد  نزا يةا واليي يصدر 
 من محاي  إلى صندوق جهايا وجزء من عمليا  الهرصنا وال غيان ا سرائيلي المينامي يي المن ها.

هالغا يرخ وة نحو مها ةا يل الجةاز  هك ميامن الجدير الن ر إلى رخ وة األسرى ا داريين 
نفذ ا  ذا الجةاز هحق بةهنا الهضائي ا سرائيلي واليمرد على من وما قوانين  الما ويةسفيا ي

السياسي والجرائ  المن ما والةدوان الميواصل  وا ر ابيير  من رخاللةا سياسا الفصل الةنصري 
 على بةهنا وحهوقل البرعيا.

دولي وحهوقي على إدانا إسرائيل يي سياسا االعيهال ا داري ومن الضروري اسيثمار  إجماا ناك 
لدولي وهدوا  المسائلا الهانونيا حول  ذا الجريما الميواصلا الهانون ا هدوا ذلك ويفةيل يل 

يهدي  لوائح ايةا  ضد   مع جميع الضمانا   هو ا داريينعن جميع المةيهلين  ها يراموالم الها 
 .ا نسانالهضائيا اليي يي لهةا الهانون والمةايير الدوليا لحهوق 

 16/4/2018، وكالة معًا اإلخبارية
 

 لكل فلسطين ىالكبر العودة  .52
 إليا  سحاب
ييال   األحداث السياسيا الميدايةا والميسارعا يي هحار السياسا الةميها يي من هينا الةرهيا  اليي 

 يصر المجيمع الدولي على هن ي لق عليةا اس  من ها البرق األوس .
وحيى يومنا  2011 يةذا الرقةا الجغراييا اليي يدور عليةا هحداث األزما السوريا المنديةا منذ الةا 

 ذا هوييرة ل  يةرف الةدوء يومًا  قد صةد ييةا الم بر السياسي إلى ذرويين ميالحهيين يي مدى 
 هيا  مةدودا :

حس  الموقع االسيراييجي المة  الذي يان يةدد همن عاصما الدولا السوريا دمبق من او يةا  -1
ا  هدى إلى يسلي  عبرا  الالف المسلحين البرقيا  لصالح الدولا السوريا هي ور درامايييي ميسار 

الذين يانوا يحي ون الةاصما منذ سنوا  هموقع ال يةدد يه  السالما األمنيا لسيان الةاصما 
 السوريا  هل الدور االسيراييجي لةذا الةاصما.
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يور انيةاء  ذا الحس  االسيراييجي اندلة  حول سوريا هزما ذا  ههةاد دوليا  على اثر ايةا   -2
بةال هزما ا لواليا  الميحدة للن ا  السوري هاسيرخدا  األسلحا الييميائيا يي مةريا الحس   ذا  وا 

دوليا هيوجيل ضرها عسيريا ارهيا إلى الدولا السوريا  قاديةا الواليا  الميحدة  همباريا هري انيا 
 ويرنسا  واهيةاد دول عن  ذا األزما مثل هلمانيا ويندا.

هيل دولل وقواا حه  هنفاسل و و يياهع مجريا  ويداعيا  الضرها الصارورخيا  ومع هن الةال  هكسرا 
اليي اسيةدي  منا ق سوريا هذريةا اسيرخدا  هسلحا ييماويا يي من ها الغو ا  يإن  ذا األزما  
على سرخونيةا  ل  يسي ع هن يحجب يي الةمق ه ميا الحدث ا رخر الذي يجري على هرض يلس ين 

مار   هإعالن بةب يلس ين يحويل يو  األرض لةذا السنا  ثين من بةر الذار /المحيلا منذ الثال
إلى هرض يلس ين الياريرخيا  من يل مواقع وجود « مسيرة الةودة اليهرى»إلى مناسها   الق 

مايو من  ذا  ويجمع بيا   ذا البةب الفلس يني  الذي يهلغ عمر قضييل يي منيصف بةر هيار/
 ن.السنا  السنا السهةي

قد يهدو المهارنا هين  ذين الحدثين يي اير محلةا  ن رًا لةالميا األزما المحي ا هاله ر الةرهي 
المن لها هبيلةا األنب  من « مسيرة الةودة اليهرى»السوري  وللمحدوديا اليي يهدو عليةا هحداث 
ى هن دولا االحيالل االسيراييجيا ينيهل إل« ا سرائيليا»ق اا ازة  لين من يراقب ا يما  األوسا  

يحمل  مو  األزميين  هدليل النبا  االحياللي الةنيف الذي هثاريل مسيرة الةودة اليهرى  رخاصا من 
  ومنذ اندالا هحداث المسيرة يي نةايا «ا سرائيليا»حدود ق اا ازة  حيث يصر قوا  االحيالل 

مدنيين المنرخر ين يي مسيرة الةودة البةر المنصر  همالحها المسيرا  السلميا  الف الفلس ينيين ال
اليهرى هصدور عاريا ومن اير إبةار هي ق ةا سالح  ههوايةا المدججا اليي هوقة  حيى يياها 

  ذا الس ور  ما يزيد على الةبرين بةيدًا يلس ينيًا.
إن اليدقيق همسيرة الةودة اليهرى ييحول  ارئ على مسيرة البةب الفلس يني  ال يلهث هن يييبف 

ار يحول هالغ الجديا والةمق يي ي ور النضال الذي يةلن عن رخوضل بةب يلس ين يي الذيرى مس
نباء دويلا    ههوة السالح وعلى إهةاد و رد «إسرائيل»السهةين ل ردا من هرض يلس ين الياريرخيا  وا 

 ما همين من سيانةا األصليين منةا.
بةب يلس ين قد هعلن يةهل الياريرخي من إن النه ا األساسيا والجذريا يي  ذا اليحول  ي ةر هن 

اليسيع على هرصفا المن ما  الدوليا  لمجل  األمن  والجمةيا الةاما  وسائر من ما  األم  
الميحدة الهانونيا والثهاييا  واليي را  هنةا هرخذ  مجموعا من الهرارا  على مدى السنوا  السهةين  

لبةب يلس ين يي هرض و نل )وه مةا قرار اليهسي   ال الما يي ميزان الحهوق الفلس ينيا األساسيا
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الذي منح ييل من ال يملك هرض يلس ين إلى من ال يسيحق(  يحيى  ذا الهرارا  ال الما هحق 
 بةب يلس ين  ل  ينفذ منةا  وال  ذا السنوا  السهةين قرار واحد.

ريرخيا على عايق هميل يذلك  يهدو هن بةب يلس ين قد يةب ياريرخيًا من إلهاء هعهاء قضييل اليا
الةرهيا  وسائر هحرار الةال   الذين ل  يحههوا  وال  ذا السنوا  سوى المزيد من اليراجع وراء 

 اليراجع يي الحهوق األساسيا لبةب يلس ين.
على هرض  1948ومع يهد  الهرن الجديد يي سنوا  عمرا  يهدو هن الجريما اليي ارييه  يي الةا  

ا الجريما المربحا لل م  النةائي  واليصفيا النةائيا  لصالح دويلا يلس ين  ليس   ي وحد 
   ي األرخرى سائرة يي  ريق اليصفيا  1967  هل حيى الجريما اليي ارييه  يي الةا  «إسرائيل»

هصفها الهرن اليي هعلن عنةا رئي  الواليا  الميحدة الجديد  ومن عالمايةا األساسيا االعيراف 
  وا عداد ليصفيا هوضاا من ما األمانا الدوليا )اونروا(  هصفيةا «ائيلإسر »هالهد  عاصما ل

با دًا هرخيرًا على وجود مئا  ا الف من الالجئين الفلس ينيين  المبردين منذ سهةين سنا  مسًا 
 للجريما األصليا.

يراجع مسيرة الةودة اليهرى   ي الجواب الذي ا يد  إليل جما ير بةب يلس ين يرد على يل  ذا ال
لى األهد.  الذي يياد ي م  الجريما األصليا  والجرائ  الفرعيا   مسًا نةائيًا  وا 

ويهدو هن بةب يلس ين قد قرر هن يكرخذ هيديل مس وليا ينفيذ رخ ا الةودة اليهرى ليامل هرض 
يلس ين  دون هن يني ر هي سند هو مساعدة.  ذا  و اليحول اليهير واألساسي الذي يي  يي الذيرى 

سهةين لجريما اايصاب يلس ين ويبريد بةهةا الةرهي منذ سهةين عامًا  يي الرخام  عبر من ال
   هةيدًا حيى عن مسيرة السل ا الفلس ينيا نفسةا.1948مايو هيار/

 17/4/2018، الخليج، الشارقة
 
 إلسرائيل حتى لو كشفنا األنفاق "مشكلة عسيرة"وغزة  "حماس"تبقى  .53

 يوسي ملمان
سرائيلي  هول من هم   نفها جديدا حفر يي من ها مرخي  جهاليا لالجئين يي بمال يبف الجيش ا 

 إلى إسرائيل.  األمياراله اا  حيث يسلل هضع عبرا  
ليل  ي يفار عزة وناحل عوز  ولينةا على مسايا هةيدة هما ييفي عن الحدود  إ األقربالهلدا  

 هي مرحلا. سيانةا ليسوا عرضا للرخ ر يي هوحيث إن  ذا الهلدا  



 
 
 
 

 

 36 ص             4617 العدد:             4/17/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

  والنوعي على نحو األعمق  األ ولوحسب النا ق هلسان الجيش ا سرائيلي يان  ذا  و النفق 
يان مةدا الن يسيرخد  يمسار ليفرعا  هرخرى يي من ها اله اا ورهما هيضًا إلى  ألنلرخاص؛ 

 االريها  هكنفاق هرخرى إلى إسرائيل.
إلى عدة  إضايا  األرخيرةل يي نصف السنا إسرائي هراضي ذا  و النفق الرخام  الذي ينيبف يي 

ما  –اله اا هسالح الجو  الذي يسيغل الفرص للرد  هراضيإلى إسرائيل ودمر  يي  هد  هنفاق
ذاك  هوالسلفي  ذا  هو" ا سالميعندما ي لق "الجةاد  –يمين هن نصفل هكنل "ريع ألجل الوضع" 

 الصواريخ. 
الحرب  هعهابها  مسيرخدما هةد ا. وهةضةا حفر يي هةض األنفاق حفر قهل "الجرف الصامد"  و 

 .2014يي صيف 
الةمل  وقوا  الجيش. يي الجيش ا سرائيلي  هساليبويي  يبف األنفاق هجملا من الوسائل  

 وهمان"الباهاك"  –ييحدثون عن وسائل يينولوجيا  اسيرخهاريا  وعملياييا. ويحاول االسيرخهارا  
 وينجح يي الحصول على مةلوما  عن حفر األنفاق. –ريا( )المرخاهرا  واالسيرخهارا  الةسي

واسيرخد   –وقد ي  ي وير اليينولوجيا همةونا رخهراء يي م سسا  رسميا. هةضةا مةروف ومةلو  
يي   ههائلوهةضةا حديث  يهذل إسرائيل جةدا  –الهار النف  والغاز  هو األرضياليبف الةزا  

 يهدون هكنة  يةريون عما يدور الحديث.السر  را  هن  ناك رخهراء يي الةال  ية
اسيرخدا  قوا  الةندسا ووحدا  رخاصا يكرخذ عينا  من اليرها  هساساوييضمن الوسائل الةملياييا 

 وييدرب على الدرخول إلى األنفاق هما يي ذلك الةثور على يلويايةا ويروعةا.
قيادة المن ها يبف الجيش ا سرائيلي  هول من هم   عن وجود مرخيهر يينولوجي رخاص يي 

الجيش ا سرائيلي منبكة يدريها  ليك يل جنود الجيش على  هقا الجنوهيا   ذا ااييل. إلى جانهل  
 الةثور على األنفاق.

ي الييرنسي  –لماني هال  ضرخما من إنيام ال –مةما للةثور على األنفاق  هرخرىيوجد وسيلا    وا 
ال  يحفر إلى ال. يدور الحديث عن ألرضيااسيورد  من الرخارم مع  واقمةا ويحفر الةائق يح  

 ويساعد  ي األرخرى يي الةثور على األنفاق. األميارعمق عبرا  عديدة من 
نحو  ا ن  اادي اليزنيو   هكنل انيبف حيى األريان" هيد رئي  األسهوايي مهاهلا مع "مةاريف 

 نصف األنفاق "إلى  ذا الحد هو ذاك" على حد يةهيرا.
اليي انيبف  ييةا األنفاق  ل  يحصل  ذا على  األحواليلي على هنل يي يل يبدد الجيش ا سرائ

 نحو مفاجئ. 
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وهاللغا الةسيريا يسمى  ذا "نحن نمسك هاألنفاق". همةنى  نةرف عن وجود ا وعن مسار ا  
 راحا  نهرر يدمير ا ونيبف المةلوما  عنةا للجمةور. األيثروعند ا  يي اليوقي  
  وقريها  هالوييرة اليي يمليةا هرخرى هنفاقيش ا سرائيلي يةرف عن وجود هضةا يمين اليهدير هكن الج

 الجيش  سييبفةا.
"حما "   هنفاقسييون  و الةا  الذي يززل ييل يةديد  2018بدد اليزنيو  عدة مرا  على هن الةا  

 ل  يين يلةا  سييبف ويدمر. إنحيث إن مة مةا  
ينجح  –إلى جانب الجةد المصري ضد األنفاق  –إسرائيل يي "حما " هيضًا  يةموا منذ سنا هكن 

 يي ية يل  ذا السالح  الذي  وروا واسيرخدموا  هنجاعا ياييا  أل داف اقيصاديا وعسيريا.
اار  ذا  هياليلاليدريجيا لينةديد األنفاق  ال يمين  سرائيل هن يرياح على  ا زالاوال يزال  را  

يان "حما " وازة  –الييييييا  الةسيريا  واالسيراييجيا  -هزماية   النجاح المثير لالن هاا. را  يل
 يههيان مبيلا عسيرة يصر إسرائيل على عد  الةمل على حلةا.

 "معاريف"
 17/4/2018، األيام، رام هللا
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