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 مفاوضات عبر وسيط لعقد صفقة تبادللمستعدون و  هنية: لدى المقاومة ما يحقق حرية األسرى .1
قززال رسززيس ابماتززا ابسياسززي بسراززا سمززاس  سززماعيل ثنيززا مسززاء ابعدعززاء  ن سراتزز  مسززتعد  : غزز  

ٍا متلف ٍ  ب  مساء ابعدعزاء وأضاف ثنيا في الم بتسقيق صفقا تبادل بألسرى عبر طرف عابث وسيط.
أن بزدى ابمقاومززا مزا يماززن أن تسقززق األمنيزا ابع يمززا ابتززي ينت رثزا رززعبنا واززل أسزرار ابعززاب   مرززير ا 

وأاززد أنزز  سززييتي ابيززو  ابززهي يززدف  فيزز    بززأ أن سمززاس تعاثززد أثززابي األسززرى بتسقيززق ابسريززا ألبنززاس  .
ألسزرى مسزسوبيتنا يميع زا  سنمضزي فزي ازل طريزق االستدل ابعمن بزاففرا  عزن يميز  أسزرانا وسريزا ا

وخاطا األسرى قاسد "قضزيتا  فزي يزل  بتسرير األسرى  "فد ال نقبل أن يستمر ثها ابقيد وابمعانا ".
اثتمامنا وتسرير األسرى داسما علأ طاوبا ابقياد  وفي  طار ابتداول ابعلني وغير ابعلني  ونفار بال 

 وأن نعيدا  اراما أع اء". ابطرق وابوساسل باسر ثها ابقيد
وسزززول ابوسزززد  ابوطنيزززا ابفلسززززطينيا  قزززال  ننزززا مسزززتعدون ألن نززززهثا بعيزززد ا بتسقيزززق ابوسزززد  ابوطنيززززا 
وميلززس وطنززي توسيززدي "يرززد وال يمزز ق يسززدد وال يبززدد يوسززد وال يفززرق علززأ أسززاس تفاثمززا  بيززرو  

د ا وخاصززززا بلفصززززاسل وطابززززا بعقززززد ميلززززس وطنززززي يززززام  ال يسززززتعني أسزززز ييمزززز  اباززززل ابفلسززززطيني".
 ابفلسطينيا ابوا نا.

وخزززت  ثنيزززا المتززز  فزززي يزززو  األسزززير ابفلسزززطيني "سزززن ل أوفيزززاء ب زززه  ابزززدماء وعلزززأ طزززريق   نمضزززي 
 وبألسرى وابيرسأ وابر داء وابديسين ستأ ننع  بابسريا وابعود  وابتسرير".

 17/4/2018، فلسطين أون الين
 

 اإلرهابية للمستوطنين وتطالب بالحماية الدوليةاالعتداءات  استمرارتدين  السلطة رئاسة .2

عبر  ابرساسا ابفلسطينيا عن  دانت ا ابرديد  بدعتداء افرثابي بلمستوطنين فير ابيو  علأ : را  هللا
قريتي ابلبن ابررقيا وابساويا ينوا نابلس  وابهي تسبا في  بساق أضرار بعررا  ابمرابا   وخط 

ا  ابساوما افسراسيليا مسؤوبيا استمرار اعتداءا  ابمستوطنين وسمل  ابرساس رعارا  عنصريا.
 افرثابيا  وابميموعا  ابتي ُتعرف باس  تدفي  ابعمن.

وأاد  ابرساسا في بيان ا  أن ثه  األعمال افيراميا تؤاد مصداقيا مطلا ابقياد  ابفلسطينيا 
أن تبقأ  سراسيل تتصرف ادوبا  افسراع بتوفير ابسمايا ابدوبيا بلرعا ابفلسطيني  سيث ال يمان

فوق ابقانون  مردد  علأ أن ثه  األعمال افرثابيا ييا أن ُترف  فورا   بأ مساما ابينايا  
 ابدوبيا.  

 17/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تنهي اجتماعها دون التطرق لرواتب موظفيها التوافقحكومة  .3
أن   ساوما ابتوافق ايتماع ا األسبوعي ابيو  ابعدعاء دون ابتطرق  بأ  ":ابرأي"-ابضفا ابمستلا

يوما  أو األوضاع االقتصاديا ابمتدثور  في قطاع  11موعد صرف رواتا مو في ا ابمتيخر  منه 
 في ا.غ    أو  صدار أي قرار بتخفيف األ ما افنسانيا 

رسيس ابسلطا مسمود عباس بخصوص  ساوما ابسمد هلل ما ورد في خطاا أيد وفي ابوق  هات   
ابمصابسا ابوطنيا  وأن ابمساعي بتسقيق ا ب  وبن تتوقف  وأن ابقياد  ابفلسطينيا تياوب  م  ابي ود 

 ابعربيا وابمصريا اافا في ثها ابملف  وفق قوب ا.
ما ونوث   بأ أن ابقياد  أتاس  ابفرصا تلو األخرى فن اء االنقسا   بافضافا  بأ تسّمل ابساو 

بمسؤوبيات ا  وتقدي  نصف موا نت ا برعبنا في غ    وهبك دون أن يت  تماين ا من تسل  يمي  
م ام ا ااملا  وبرال فعلي  وابقيا  بمسؤوبيات ا في قطاع غ   اما في ابضفا ابغربيا  واالبت ا  

 بابسلطا ابواسد   وابقانون ابواسد  وابسدح ابررعي ابواسد.
 17/4/2018، ة لإلعالموكالة الرأي الفلسطيني

 
 "الخارجية" تطالب بمواجهة وردع محاوالت االحتالل الختراق الموقف الدولي من القدس .4

  بأطابب  و ار  ابخارييا وابمغتربين بمواي ا يديا بردع ابمساوال  افسراسيليا ابراميا : را  هللا
 اختراق ابموقف ابدوبي من ابقدس ابمستلا.

دوبا في األم  ابمتسد   40صسفي  ابيو  ابعدعاء  أن ترتيا  يار  سفراء وأوضس  ابو ار  في بيان 
 بأ  سراسيل  وتن ي  يوبا ب   في ابقدس ابمستلا ييتي في سياق تسرك  سراسيلي الستمابا ثه  ابدول 
 بصابح ابتصوي  بعضويا  سراسيل في ميلس األمن ن ايا س يران ابقاد  عن طريق االقتراع ابسري.

اب يار  تيتي في  طار ابمساوال  االستدبيا ابماروفا فقناع ابعديد من ابدول بنقل  وأضاف  أن
 ابقدس ابمستلا.  بأسفارات ا 

وأاد  أن ثؤالء ابسفراء ودوب   يعلمون ييدا  بين ابقدس ابررقيا وبلدت ا ابقديما ثي أرض فلسطينيا 
نيا وفقا بلقانون ابدوبي وقرارا  مستلا  ويدراون أن ابمستوطنا  غير ررعيا وباطلا وغير قانو 

ابررعيا ابدوبيا  و يارت   ب ا تعتبر انت ااا  البت اما  دوب   بابررعيا ابدوبيا وقرارات ا  وخرويا  علأ 
 قوانين ابمن وما ابدوبيا ابتي يعملون ب ا.

 ا م  و ارا  ونوث   بأ أن ا تن ر بخطور  ب ه  اب يار   وتفاصيل ا  وتيعيرات ا  فإن ا بدأ  اتصاالت
خارييا ابدول ابتي يرارك سفراؤثا في ثه  اب يار   بدستفسار عن مواقف ا من مراراا سفراس ا  
ووضع ا في صور  االرتدادا  ابسلبيا بمعل ثه  ابمراراا االستف ا يا وغير ابقانونيا  علما  أن ابسيد 
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علأ ضرور  ابتسرك  ابرسيس مسمود عباس را  باعير من افبساسيا  وفي أاعر من مناسبا
ابسصول علأ عضويا ميلس األمن  وأعاد ابتيايد علأ هبك   سراسيلابيماعي وابتصدي بمساوال  

مر  أخرى أما  قما ابقدس األخير  ابتي عقد  في اب  ران  وثو ما يتطلا صسو  ضروريا 
اختراق   بأيا ومواي ا يديا من يانا ابدول ابعربيا ابرقيقا بردع ابمساوال  افسراسيليا ابرام

 ابموقف ابدوبي من ابقدس ابمستلا.
 17/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون الجرائم اإللكترونية .5

صادق ميلس ابو راء خدل يلست  ابتي عقدثا ابيو  ابعدعاء برساسا  ":ابسيا  ابيديد " –را  هللا 
هللا علأ مرروع قانون ابيراس  افباترونيا  وابهي سدد وايبا  م ودي ابخدما بمساعد   رامي ابسمد

ي ا  االختصاص في ابارف عن ثه  ابيراس   ون   دور ابنيابا ابعاما وابمساا  في ابارف عن 
 ثه  ابيراس  وابمعاقبا علي ا  واهبك دور أي    ابدوبا ومؤسسات ا في تطبيق ثها ابقانون وابتعاون
م  ابي ا  ابن ير  في ابدول األخرى بلمساثما ابفعابا في ماافسا ابيراس  افباترونيا وما يني  
عن ا  م  تيايد سرص ابساوما علأ صون ابسريا  ضمن ابلواسح واألن ما ابقانونيا ورفض ا 

 ابمطلق ألي مساس بسريا ابرأي وابتعبير ابتي افل ا ابقانون األساسي ابفلسطيني.
 17/4/2018، جديدة، رام هللاالحياة ال

 
 ثالثة أعضاء مستقلين يعلنون اعتذارهم عن عدم حضور اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني .6

عدعا أعضاء من ابمستقلين في ابميلس ابوطني ابفلسطيني اعتهارث  عن  أاد :"ي ابيو أر "بندن ز 
نيسان )ابريل( ابسابي  ووي وا  30عد  ابمراراا في دور  ابميلس ابمقرر انعقادثا في را  هللا يو  

ابسيد سلي  اب عنون  رسيس ابميلس  تضمن  تسف ات   علأ انعقاد ابميلس   بأرسابا مفتوسا 
 عد  تلبيا دعوت  بابسضور.  بأواألسباا ابتي دفعت   

ابقاس   رسيس ابلينا ابقانونيا ابسابق في  أنيسوقال ابموقعون علأ ثه  ابرسابا وث : ابداتور 
ستا  االااديمي وابرخصيا ابوطنيا ابمعروفا  ورسيس مؤتمر  أبولس ابوطني  وابداتور سلمان ابمي

عقد ثه  ابدور  بلميلس بابصور  ابتي   بأابدعو    نابرتا   وعبد ابباري عطوان  ابااتا وابمؤبف  
  تم  دون مراورا ألن اتم  علي ا تتعارض م  بعض بنود ابن ا  األساسي بمن ما ابتسرير  

واهبك عقدثا تس  سراا االستدل  وعد  مراراا سراا  وفصاسل مقاوما ب ا عقل ا في ابرارع 



 
 
 
 

 

 7 ص             4618 العدد:             4/18/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

  وفصاسل "ابيب ا ابرعبيا بتسرير فلسطين"  ومقاطعا "ابي اد افسدمي"و "سماس"ابفلسطيني  معل 
 أخرى بديتماع.

يراءوطابا ابموقعون علأ ابرسابا بتيييل دور  انعقاد ابميلس   با  وابمراورا  ابد ما ابترتي وا 
أي دوبا أخرى تقبل بعقد  في أراضي ا  وابتياد من قانونيا  أوبعقد  في عاصما عربيا معل ابي اسر  

بابمسا من ابرعا ابفلسطيني   70عضويا ابمراراين  وعد  تياثل فلسطينيي ابرتا  ابهين يمعلون 
أ أسس علميا بعيدا عن وانتخاا ميلس وطني يديد  وا عاد  ترايل مؤسسا  ابمن ما عل

 ابمسسوبيا.
 :علأ ابرابط ابتابي نص ابرسابا وبدطدع علأ
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 17/4/2018، ي اليومأر 

 
 تبادل أسرىلوبدء مفاوضات  مقابل رفع حصار غزة وقف مسيرة العودة ترفض حماس"الحياة":  .7

مسززير  "رفضزز  عرضززا  نقلتزز  مصززر بوقززف  "سمززاس"أن سراززا  "ابسيززا "علمزز  : فتسززي صززّباح -غزز   
وضا  بتبادل أسرى  في مقابل رف  ابسصار افسراسيلي اليا  عن قطاع غ    وبدء مفا "ابعود  ابابرى

 "ابسيزا "أسزيرا  مسزررا  أعزاد  اعتقزاب  . امزا علمز   60وارترط  ابسراا أوال  أن تطلزق ابدوبزا ابعبريزا 
 سززماعيل ثنيززا ورسززيس ابسراززا فززي قطززاع غزز   يسيززأ ابسززنوار  "سمززاس"أن رسززيس ابماتززا ابسياسززي بززز 

وطلبزا ابسزماح ب نيزا بابقيزا  بيوبزا  دعو  ب يار  ابقاثر  تسسبا  بضغوط في رين وقف ابمسزير   "رفضا"
 خارييا.

دعو  وي  ا  بي ما مسؤول ملزف  "رفضا"أن ثنيا وابسنوار  "ابسيا "وارف  مصادر رفيعا ابمستوى بز 
فلسززطين فززي االسززتخبارا  ابعامززا ابمصززريا ابلززواء سززامح نبيززل خدبزز   يززار  عايلززا قززا  ب ززا  بززأ غزز   

ابداتور خليل ابسيزا فسزوى ابرسزابا ابتزي  "سماس"ي بز ابسب  ابماضي. وارف عضو ابماتا ابسياس
سمل ا ابوفد األمني ابمصري  وثي بسث  ماان استسناف ابمصابسا  وأن تبقأ مسيرا  ابعود  سلميا 

 ستأ تؤتي عمارثا.
وقاب  ابمصادر ابفلسطينيا  ن ابلقزاء مز  ابوفزد األمنزي ابمصزري  ابزهي ضز  ابعميزد فزي االسزتخبارا  

  عا يزا هبزك  بزأ أسزباا عزد   أثم زا أن ابمسزؤوبين "متزوترا   بزأ سزد مزا"ادي فزر   ازان ابعاما عبداب 
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رفضوا في ابسزابق  ومزا  ابزوا يرفضزون  ابسزماح ب نيزا بمغزادر  ابقزاثر  فزي يوبزا خارييزا  "ابمصريين 
فضزد  عززن عززد  قزدرت   علززأ  نيززا  ابمصززابسا  أو دفز  ابززرسيس مسمززود عبزاس وابضززغط عليزز  بتنفيززه 

 ."2017  و2011اتفاقا  ابمصابسا  خصوصا  اتفاقي  بنود
  بعزد ضزغط  بطلزٍا مصزري بإيفزاد عزدد مزن قياديي زا  بزأ "اسزتياب "وأوضس  ابمصزادر أن ابسرازا 

ابقاثر   وأبلغ  ابمصريين بين وفدثا سيض  ناسا رسيس ابماتا ابسياسي صابح ابعاروري  وأعضاء 
 وق  وناسا رسيس ابسراا في غ   خليزل ابسيزا  ابزهين ابماتا ابسياسي سسا  بدران  وموسأ أبو مر 

 وصلوا  بأ ابقاثر  مساء أمس.
عبزززاس دمزززر ابمصزززابسا "وأرزززار   بزززأ أن ثنيزززا وابسزززنوار اانزززا غاضزززبين يزززدا  أعنزززاء ابلقزززاء ن زززرا  ألن 

برفض  تطبيق بنودثا  وابتفرد في اتخاه ابقرارا  ابخاصا بابرين ابوطني  وابميلس ابوطني  وفزرض 
مصززر  تمامززا  علززأ تطبيززق اتفاقززا  "  امززا أبلغززا ابوفززد ابمصزري بززين ابسراززا "ا  يديززد  علززأ غزز  عقوبز

 .ابمصابسا ار ما واسد 
. وأازد  "تزرفض  وتخرزأ أن تتعزرض  بزأ ضزغوط بوقزف مسزير  ابعزود  ابابزرى"وأضاف  أن ابسرازا 

عيد األوضزاع علزأ تصز"أن ابسراا تخطط  م  ابفصاسل وابقوى اافا ابتي ترزرف علزأ ابمسزير    بزأ 
 ."األرض ستأ منتصف ابر ر ابمقبل  و ياد  ابمراراا ابرعبيا في ا  وابسفا  علأ طابع ا ابسلمي

تلق  عرضا  من مصر بوقف ابمسير  في مقابل رف  ابسصار اليا  عزن "وارف  ابمصادر أن ابسراا 
ابسرازززا رفضزززز   . وأازززد  أن"ابقطزززاع  واببزززدء بمفاوضزززا  بتبزززادل األسزززرى  عبززززر ابوسزززيط ابمصزززري

أن تطلززق  سززراسيل اززل األسززرى ابمسززررين فززي صززفقا )تبززادل ابينززدي افسززراسيلي غلعززاد( "وطلبزز  أوال  
 ."أسيرا   60اببابغ عددث  نسو  2011رابي  عا  

 18/4/2018الحياة، لندن، 
 

 : قيادة السلطة ومواقفها وسياساتها تؤكد عقلية التفردحماس .8
سماس" سسا  بدران  ن وفدا من سراا سماس تويز   بزأ ابقزاثر  قال عضو ابماتا ابسياسي بسراا "

 بعقد بقاءا  م  ابيانا ابمصري سول مختلف تطورا  ابقضيا ابفلسطينيا.
وأوضززح بززدران فززي سلسززلا تغريززدا  علززأ تززويتر أن أثزز  عقبززا أمززا  ابمصززابسا ثززي عززد  ويززود قززرار 

عقليززا ابتفززرد بعيززدا عززن ابعمززل ابززوطني سياسززي بززدى قيززاد  ابسززلطا وأن مواقف ززا وسياسززات ا تؤاززد علززأ 
وأاززد بززدران أن ابمصززابسا ابفلسززطينيا تعنززي تطبيقززا عمليززا باززل االتفاقيززا  ابسززابقا خاصززا  ابمرززترك.

   ميددا سرص سماس ابعاب  علأ تسقيق ابوسد  ابوطنيا.2011اتفاق ابقاثر  عا  
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تيعل ا تنسي  مز  تطلعزا  رزعبنا  وأضاف بدران أن ابسلطا ابفلسطينيا مطاببا ابيو  بمرايعا سقيقيا
وتتناسززا مزز  تضززسيات  ابمتواصززلا  مؤاززدا أن رززعبنا ثززو صززاسا ابسززياد  ابسصززريا  وبززيس مززن سززق 
أسززد أن ياززون وصززيا عليزز   ومززن سقزز  ثززو فقززط أن يختززار قيادتزز  ابسياسززيا وأن يسززدد برنززام  مقاومززا 

 االستدل وآبيا  تسقيق آماب  وطموسات  في ابتسرير وابعود .
 17/4/218قع حركة حماس، غزة، مو 

 
 نشر فيديو ُيظهر تالعب قادة االحتالل بعائالت جنوده األسرىي "القسام" .9

ات مزز  اتاسززا ابقسززا  يززو  ابعدعززاء ساومززا  االسززتدل افسززراسيلي بين ززا تعتمززد "مبززدأ ابتدعززا"  : غزز  
مقتل ابيندي األسزير بعاسد  ينودثا األسرى  وال ت ال ستأ اآلن  مستسضر   بفيديو خاص سيعيا  

 نسرون فااسمان وتقاعس ابعاسلا عن دورثا.
وُي  ززر ابفيززديو ابززهي نرززر  ابموقزز  ابرسززمي بلقسززا   ابتيربززا ابخاصززا ابتززي خاضززت ا عاسلززا فااسززمان 

 متساسلا  سول "ماها اان يدور في اباوابيس". 1994ابهي أسرت  ميموعا من اتاسا ابقسا  عا  
عوني أن ثها بيس في مصلستي )ابتدخل وابضغط علزأ ساومزا االسزتدل( وتقول وابد  فااسمان: "أقن

وال مصززلسا نسرززون  وأنزز  بززيس فززي مصززلسا أي أسززد وأال أفعززل هبززك  وأن ثنززاك رززيء يززدور خلززف 
ويضيف ابفيديو: "بعد أسبوعين من اببسث ت  ابوصزول  بزأ اببيز  ابمتوايزد  اباوابيس  وأنا صدقت  ".

 يا بير نباال في مدينا ابقدس ابمستلا".في  فااسمان واآلسرين في قر 
ويزززورد ابفيزززديو سزززديث ضزززابط فزززي ابوسزززد  ابم ايمزززا سيزززث يقزززول: "سين زززا قزززال )بززز  يوضزززح مزززن ثزززو 

 ابرخص( بي  ن واي تا  أي خطي خدل اب يو  عليا   ن اء ابمسيبا".
بزيمر مزن قيزاد  ويعلق ابقسا  "اان ابخيار ابمفضل بزدى قيزاد  االسزتدل قتزل ابينزدي فاامسزان  وُقتزل 

 االستدل في ابلس ا األوبأ بل يو ".
 17/4/2018، فلسطين أون الين

 
 موسى دودين: قضية األسرى في طليعة اهتمامات قيادة حماس .11

أازززد عضزززو ابماتزززا ابسياسزززي بسرازززا سمزززاس ومسزززؤول ملزززف األسزززرى في زززا موسزززأ دوديزززن  أن ملزززف 
وقزال دوديزن فزي  مزا  قيزاد  سرازا سمزاس.األسرى ابفلسطينيين في سيون االستدل فزي طليعزا اثتما

تصريح صسفي بمناسزبا يزو  األسزير ابفلسزطيني  ن ملزف األسزرى بز  يغزا بس زا عزن طاوبزا ابقزرار  
ن سرازا سمززاس ملت مززا وطنيززا  وأخدقيززا بإنيززا  ابسريززا ابااملززا ب زز . ورززدد أن االسززتدل افسززراسيلي  وا 
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ن مززا تمتلازز  ابمقاومززا مززن  راد  صززلبا بتسقيززق سيخضز  عززايد  أو آيززد  بسززق األسززرى فززي ابسريزا  وأ
 ثها اب دف قادر علأ اسر غطرسا االستدل عني يت  بسق األسرى.

 17/4/218موقع حركة حماس، غزة، 
 

 اإلسنادية لألسرى الفعالياتالفصائل تدعو لتكثيف  .11
رززززعا أمانزززا فزززي أعنزززاق أبنزززاء اب"أازززد  سرازززا ابي زززاد افسزززدمي أن سريزززا ازززل أسزززير وأسزززير  غززز  : 

بززا  عنوانززا  بلوطنيززا ابفلسززطينيا ومناسززبا  "  مرززير   بززأ أن يززو  األسززير"ابفلسززطيني وريززال ابمقاومززا
بتسريد ابطاقا  وتيديد ابع   علأ تسرير األسرى اببواسزل ابزهين يمعلزون سابزا افزاح ونضزال متقدمزا 

 ."في مواي ا االستدل ابمير 
  وطاببز  بإبقزاء "رافعزا وطنيزا وقضزيا سريزا"عتبزر أما ابيب ا ابرزعبيا فقزد أازد  أن قضزيا األسزرى ت

قضزيا سريزا األسزرى علزأ رأس أوبويزا  ابعمزل ابززوطني رسزميا ازان أ  رزعبيا . وأعلنز  عزن تضززامن ا 
مزز  األسززرى افداريززين فززي  ضززراب   وفززي معززرات   ابمتواصززلا مززن أيززل  بغززاء سياسززا االعتقززال ثززه . 

سناد قضيا األسرى في ابميدان "برنام  عمل نضابي مستمر"ودع   بأ صياغا   .من أيل دع  وا 
  تازززون فيززز  ابقزززوى "يزززو  مييزززد"أبريزززل/ نيسزززان  بزززأ  17ودعززز  ابيب زززا ابديمقراطيزززا  بزززأ تسويزززل يزززو  

ابسياسزيا ويمزاثير ابرزعا علززأ مسزتوى ابوايزا ابزوطني واألخدقززي ابمطلزوا نسزو األسزرى  ودعزز  
ند بوابا  ابسيون سيث أمان  وعنزد سزواي   بأ تن ي  أوس  االعتصاما  ابتضامنيا م  األسرى ع

 االستدل.
 18/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ن في رقابناي  فتح: حرية األسرى د   .11

قابزز  سراززا فززتح   ن سريززا األسززرى ديززن فززي رقابنززا  وأن تضززسيات   وعطززاس   منقطزز   :وفززا – را  هللا
 من أيل  أيمل سنوا  أعمارث .ابن ير وسي ل دافعا بنا ستأ نواصل ابمسير  ونسقق ما قدموا 

وأوضس  في بيان صادر عن مفوضيا افعد  وابعقافا وابتعبسا ابفاريا  يو  ابعدعاء  أن ابسراا مزا 
 اب  علأ ع دثا بسق األسرى  وال تناث بابع ود  مؤاد  أن سريت   قاا قوسين أو أدنأ  وأن فير 

 ابسريا ستسط  رمس .
 17/4/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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 لقاء في القاهرة بين فتح وحماس"القدس": ال ترتيبات حتى اآلن لعقد  .11
يصززل ابيززو  ابززأ ابقززاثر  وفززد قيززادي مززن سراززا سمززاس برساسززا ناسززا رسززيس ماتب ززا ابسياسززي   :ابقززاثر 

 صابح ابعاروري وعضويا ال من موسأ أبو مر وق  وسسا  بدران  وخليل ابسيا.
  برساسززا ناسززا رسززيس سراززا فززتح مسمززود أمززسوصززل ابززأ ابقززاثر  واززان وفززد قيززادي مززن سراززا فززتح 

وقابز  مصزادر خاصزا بزز"ابقدس" مزن سرازا  ابعابول  ومسؤول ملف ابمصابسا عز ا  االسمزد واخزرين.
فابمصزابسا قاسمزا علزأ   2011بمخريا  اتفزاق ابقزاثر   االبت ا سماس ان:" علأ من يريد ابمصابسا 
وسززول ويززود ترتيبززا  بلقززاء مزز  وفززد  يا وبززيس اف اسززا وافسززدل.ابرززرااا وبنززاء ابمؤسسززا  ابفلسززطين

 "ستأ اآلن ال يويد ترتيبا  بهبك". "فتح"  أوضس  ابمصادر بين :
وبرززين ابترتيبززا  ابياريززا بعقززد يلسززا ابميلززس ابززوطني  فززي را  هللا  أواخززر ابرزز ر ابيززاري  ومززا ثززو 

:" في ثها ابيانا نسن نرى ومعنا اعير موقف   في "سماس" سال افصرار علأ هبك  قاب  ابمصادر
  وفزي سزال افصزرار علزأ 2017من ابرعا ابفلسطيني وابفصاسل  ويوا االبت ا  بمخريزا  بيزرو  

 عقد ابميلس ابوطني  ف ها يمعل ضرا بماانا ابمن ما واي اض ال ابي ود بوسد  وطنيا سقيقيا".
 17/4/2018القدس، القدس، 

 
 نقل مخيمات العودة لمناطق أقرب من السياج تقرر  ةالهيئة العليا لمسيرة العود .14

ارززف خابززد ابززبطس  رسززيس اب يسززا ابعليززا بمسززير  ابعززود  واسززر ابسصززار  عززن : طززدل ابنبيزز  -غزز   
تقزززدي  " سزززراسيل" مقترسزززا  سياسزززيا بلرزززعا ابفلسزززطيني  وقزززال:  ن االسزززتدل "يرمزززي يوميزززا  مقترسزززا  

 يني"  دون ابسديث عن تفاصيل أخرى.سياسيا  وبضاعا  وا غراءا  بلرعا ابفلسط
وفي سديع  بمراسل "ابمرا  ابفلسطيني بإلعد "  أاد اببطس اسزتمرار فعابيزا  مسزير  ابعزود  ابابزرى  

 مريرا   بأ اببدء في نقل أماان خيا  ابعود  بتقترا أاعر من سدود األراضي ابفلسطينيا ابمستلا.
ا ابرزعا ابفلسزطيني رسزابا بلميتمز  ابزدوبي واالسزتدل وأرار  بأ أن ثه  ابخطو  رم يا  يوي  خدب ز

 افسراسيلي بين ابمسير  تتقد  برال متدر  نسو األراضي ابفلسطينيا ابمستلا.
( متر في بعض ابمواق   100 - 50وأاد أن عمليا نقل ابخيا  من ماان ا ابسابي  بأ األما  بمسافا )

  ابعزود  ستزأ تسقيزق أثزداف ا  بسزق ابعزود  ورفز  يرير  بأ ع   ابرعا ابفلسطيني فزي اسزتمرار مسزير 
 ابسصار عن قطاع غ  .

 18/4/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 ا  بستنقل سفاراتها إلى القدس قري خرىأنتنياهو: دول  .15
قال رسيس ابو راء افسراسيلي بنيامين نتنياثو   ن دوال  أخرى ستنقل سفارات ا : افاح  بون - را  هللا
 س   ضافا  بأ ابسفار  األميرايا ابتي ستفتح خدل أسابي  قليلا. بأ ابقد

أن ابعدقا  م  "وأضاف نتنياثو  في الما ب  خدل تاري  و ار  ابخارييا افسراسيليا بدبلوماسيين  
ابواليا  ابمتسد  قد أعمر   نيا ا  دبلوماسيا  غير مسبوق  ييتي علأ رال اعتراف رسمي بيوررلي  

ا فسراسيل. بسيث سنيتم  في ثها ابماان بابها  بعد عد  أسابي  بنستضيف اب وار )ابقدس( عاصم
بمناسبا افتتاح ابسفار  األميرايا في ابقدس. ناثيك عن  عدن دول أخرى نقل سفارات ا  بأ 

 ."عاصمتنا
اب   بقد نلنا ابسياد  ابسياسيا بتيييد ابميتم  ابدوبي  اما س ينا باعتراف مع   دول ابع"وتاب : 

 ."وتصدينا بنياح بتلك ابي ا  ابتي ابتمس  ع بنا. وثا نسن ابيو  نيعل  سراسيل قو  عابميا صاعد 
  ابتي تصادف اهبك هارى "هارى االستقدل"وياء  تصريسا  نتنياثو ضمن ابتسضير الستفاال  

 بابنسبا بلفلسطينيين. "ابنابا"
 18/4/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 بإعادة جنودنا المفقودينآيزنكوت: ملزمون  .16

أبقأ قاسد أراان ابييس افسراسيلي  غادي آي ناو   خطاب ا في هارى "قتلأ معارك : رامي سيدر
بأ ابينود ابمستي ين بدى سراا   سراسيل"  تطرق في   بأ ابعمليا  ابتي ينفهثا ابييس افسراسيلي وا 

 سماس  منوث ا بضرور  ابعمل علأ  عادت  .
ل خطاب   ن "أعداءنا يساوبون تع ي  قوات   عبر ابسدود بلمس بسياتنا وت ديد وقال آي ناو  خد

ا قوي ا يسمي  أمننا وسيادتنا  ومقابل   يقف ينودنا في يب ا  ابقتال وابتانوبوييا  ويعبتون أن يير 
 سدود بددنا  ييس يملك قدرا  غير مسبوقا ويعمل ياثد ا بتعبي  األمن أاعر فياعر".

  تطرق آي ناو   بأ ابينود ابمستي ين بدى سراا سماس  وقال  ن بدد  مل ما وخدل خطاب 
"بابعمل من أيل  عاد  مفقودي ابييس افسراسيلي  ابهين خريوا من بيت   بتنفيه م ما ابدفاع عن 
 سراسيل وب  يعودوا"  دون ابتطرق  بأ ايفيا  عادت   أو ويود مفوضا  أو مساوال  بلتوصل التفاق 

 راا  ابتي اتي  وفد من ا  بأ ابقاثر   يو  ابعدعاء.م  ابس
 17/4/2018، 48عرب 
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 إيران ا وليس : عدد الفلسطينيين هو التهديد الوجودي لناألسبق "الموساد"رئيس  .11
رسيس ابموساد األسبق  أفراي  ثليفي  أن ابت ديد ابويودي بابنسبا فسراسيل بيس ابت ديد قال ابناصر : 

نما ثو ابت ديد ابديمغرافي ابهي يتسقق سينما ييتي يو  ياون في  عدد ابي ود في ابنووي افيراني   وا 
اببدد بين ابن ر واببسر أقل من عدد ابعرا. وقال عريا استفاال   سراسيل بابهارى ابسبعين بقيام ا 

د   ن  أدبأ بيقوال مماعلا في بقاء مغلق يمع  م  قا "من ما ساخاما "في فعابيا ن م  من قبل 
 سراسيل  قراطيا ابت ويد ابمويود  فيو بير "األي    االستخباراتيا افسراسيليا قبل سنوا . وأضاف أن 

 . "تسبا مرالا خطير  يدا
واستهار ثليفي  معطيا   سصاسيا ارف عن ا قبل أسبوعين ياء في ا أن عدد ابفلسطينيين بين 

سراسيليا دقيقا" اببسر وابن ر أابر من عدد ابي ود  وهبك استنادا بسيد   ."فلسطينيا وا 
ابفارق بين ابغاببيا وبين اوننا بسنا ابغاببيا من رين  أن يابر مستقبد. صسيح أن معدل "وتاب  أن 

ابوالدا  بدى ابمسلمين قد انخفض مقارنا بسنوا  سابقا  وبان عدد ابوفيا  يتراي   ومعدل ابعمر 
تيا  ابديمغرافي يسير نسو  ياد  ابير  مطرد  بلفلسطيني يرتف  بسرعا ابير  يدا  بسيث أن اال

. وقال "بلمسلمين بين ابن ر واببسر  وابنسبا بين ابي ود وبين غير ابي ود ستاون بيس  في صابسنا
أيضا  ن هبك يرال ت ديدا ويوديا علأ دوبا  سراسيل  مرددا علأ أن ابسؤال ابرقمي ابديموغرافي 

ضي ثليفي في تسهيرات  بابقول  ن  سراسيل ستصمد . ويم"مصيري من ال ابنواسي بمستقبلنا
عساريا  وبان  ها تناقص ابعدد فإن ابتفوق ابعساري بن ياون اافيا بسد هات   وبن ياون ها أثميا 

 ."برين ويودنا ابقومي علأ أرضنا  وثه  ميساتنا ابابرى
 18/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 يران بناء قوة في سوريةالحرب ال مفر منها إذا واصلت إعميدرور:  .11

قال ينرال االستياط ورسيس ابميلس بألمن ابقومي افسراسيلي األسبق  يعاوف عميدرور   :ابناصر 
سراسيل ال مفر من ا  ها أسس افيرانيون في سوريا قو  عساريا تاون نسخا   ن ابمواي ا بين  يران وا 

 .عن تلك ابتي بنوثا في ببنان  وهبك في  رار   بأ س ا هللا
ابمواي ا ال مفر من ا  ها واصل افيرانيون ي ودث  في بناء "  قال  ن "واين "في مقابلا م  موق  

نسخا  وربما أقوى  من تلك ابتي بنوثا في ببنان. وأضاف أن  سراسيل بن تسمح فيران بفعل هبك  
ها أصر  فإن ابسرا ال مفر من ا. وتاب  عميدرور  بلدخول في من ابممان أن تضطر  سراسيل "وا 

مواي ا صعبا يدا ومعقد  يدا ومرابا  وياون في ا خساسر ابير  يدا بلطرفين  من أيل من   يران 
س ا هللا بيس سقا تن يما ببنانيا  ف و "من بناء قو  عساريا معل تلك ابقو  في ببنان. وأضاف أن 
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اروخ  وييا علينا وقف أبف ص 120ابيد ابطوبأ فيران. نسن سمسنا ببناس   وبان يويد ثناك ابيو  
 ."افيرانيين في سوريا  وعد  ابسماح ببناء قو  مماعلا

 18/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 نيابة االحتالل تتخلى عن اعترافات منفذي إحراق عائلة دوابشة .11
يو  ابعدعاء  أن ابنيابا ابعاما افسراسيليا قرر  ابتخلي عن اعترافا   ثيو  هار  صسيفا يسراسيل 

 في قريا دوما  قرا مدينا نابلس. دوابرا نفهي يريما  سراق عاسلا م
صسيفا   بأ مصادر في ابنيابا ابعاما قوب ا   ن ابمساما افسراسيليا ابتي تن ر في ابونسب  

ابقضيا  قد تعتبر االعترافا  ثه  غير قانونيا بسبا ابسصول علي ا بطرق غير عاديا  في  رار  
 بتعهيا أو ابضغط ابنفسي علأ ابمت مين في ابقضيا. بأ ممارسا ابمسققين ا

بان ابصسيفا تقول   ن  يبدو أن بدى ابنيابا ابعاما أدبا أخرى اافيا ضد ابمت مين في ابقضيا  
 .تمان ا من ابتخلي عن اعترافات   وابمضي في ابقضيا ضدث 

 17/4/2018األيام، رام هللا، 
 

 ةعلى الحدود مع سوري اعزز قواتهوت.. "رد قوي"توعد بـتتوقع ضربات إيرانية وشيكة وت "إسرائيل" .22
 ولبنان

تل ابيا: ارف مصدر أمني عن عمليا ورياا تسضر ب ا  يران بل يو  علأ  سراسيل بواسطا 
افسراسيليا  عن ابمصدر ابهي ب  تهار  "يديعو  أسرونو "ونقل  صسيفا  طاسرا  دون طيار.

علأ أي عمليا انتقا   يرانيا ضدثا تنفه من األراضي   سراسيل سترد بقو "اسم   تسهير  من أن 
  مريرا   بأ أن  من ابممان أن توي   يران ضربا  داخل  سراسيل عن طريق طاسرا  دون "ابسوريا
 طيار.

قاس  سليماني قاسد قوا  ابقدس ابتاب  بلسرس ابعوري يقود سملا االنتقا  افيرانيا "وقال ابمصدر: 
اا بواسطا طاسرا  دون طيار بدستطدع واب يو   وصواريخ تطلق علأ ابتي يمان أن تاون وري

 ." سراسيل
ابأ هبك عّ   ابييس افسراسيلي من توايد قوات  علأ ابسدود افسراسيليا م  سوريا وببنان  خريا 
وقوع ثيما   ردا علأ قصف قاعد  في سوريا األسبوع ابماضي  أسفر  عن مقتل عساريين 

  يرانيين.
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فهاعا افسراسيليا   ن ابييس عّ   قوات  علأ ابيب ا ابرمابيا  خريا تعرض  سراسيل ب يو  وقاب  ا
 ابسوري. "ابتيفور" يراني  ردا علأ قصف مطار 

 17/4/2018، رأي اليوم، لندن

 
 تبدأ الحفر بحقل بحري للغاز غرب حيفا "إسرائيل" .21

" في 3مليا  ابسفر بسقل ابغا  "بفياعان أفاد  صسيفا "يسراسيل ثيو " ابعبريا  يو  ابعدعاء   ن ع
وهار  ابصسيفا  أن ا سصل  علأ معلوما سصريا  اببسر ابمتوسط  انطلق  األسبوع ابماضي.

تفيد بين ابررااء افسراسيليين في عمليا  ابتنقيا عن ابغا  في ابسقل ابمهاور  استييروا سفينا 
ويتوق  أن تستمر أعمال  ن دوالر سنويا.مليو  38  مقابل Enscoسفر من رراا ابطاقا ابعمدقا 

 .2020ابسفر ستأ 
 وتتمي  ابسفينا سسا ابصسيفا ابعبريا  بقدرت ا علأ ابسفر في أعماق ابير  تس  ابماء.

ايلومترا غرا مدينا سيفا ابساسليا  وعلأ  120وتق  ابنقطا ابتي بدأ  عمليا  ابسفر في ا علأ بعد 
متر عن سطح اببسر  800آالف و 4عمق ابسفر  بأ  مترا  ويتوق  أن يصل 670عمق أبف و

 ابمتوسط.
ومن ابمخطط أن تواصل ابسفينا عمل ا في ابسفر بسقول غا  أخرى  بعد االنت اء من عمليا ابسفر 

 " في ميا  ابمتوسط أيضا.7"  خاصا سقل "بفياعان 3في سقل "بفياعان 
مليار متر ماعا  535قدر مخ ون  بنسو   وي2019"  نتاي  بسلول 3ويتوق  أن يبارر سقل "بفياعان 

 من ابغا  ابطبيعي.
 17/4/2018األيام، رام هللا، 

 
 ةللوجود العسكري اإليراني في سوري ا  نشر خرائط وصور ي يسرائيلالجيش اإل .22

نرر ابييس افسراسيلي خراسط وصورا  يويا بمواق  عساريا  يرانيا داخل : افاح  بون - را  هللا
ال  ن ا ترمل مناطق انترار ابقوا  افيرانيا  ومراا  من وما ابطاسرا  ابمسّير   األراضي ابسوريا  ق

في رسابا ت ديد  سراسيليا يديد   تت امن م  استعدادا  برد  يراني متوق   علأ قصف  سراسيل مطار 
  يرانيين. 7رخصا  بين    14في سوريا األسبوع ابماضي  ابهي تسبا بمقتل  "4تي "

فسراسيلي  يران بابتموض  عساريا  في األراضي ابسوريا  وبهل ال ي د ممان بتع ي  وات   ابييس ا
ط ران تنقل  بأ سوريا وساسل قتابيا عديد  تس  "وقال مسؤول عساري  سراسيلي:  ن  ثها ابتموض .

ين   سدح ابيو ابتاب  بلسرس ابعوري افيراني   2015منه عا  "  مضيفا : "غطاء مساعدا   نسانيا
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سد  روتينيا بنقل وساسل قتابيا وينود  م  ابتراي  علأ نقل مرّغلي ابطاسرا  ابمسير   بواسطا ر 
 ."طاسرا  رسن عساريا ت  تموي  ا اين ا مدنيا

ط ران ترا  علأ ابتموض  ابيوي بابها   اي تتمان من ابعمل "وأضاف ابمصدر افسراسيلي:  ن 
في  رار   بأ طاسر  مسّير  أسقطت ا  سراسيل فوق   "مبارر  ضد  سراسيل  معلما سدث قبل ر رين

وفي ابصور وابخراسط ابتي نررثا ابييس  مواق   ابيوالن  وقاب  السقا   ن ا اان  مليسا بابمتفيرا .
 "سلا ابدوبي"و "4تي "يقول  ن ا ُت  ر ابتمرا  افيراني  بين ا معسارا   واهبك مطارا  معل 

بييس أيضا    ن  تويد في ثه  ابمواق  فرق من ابيناح ابيوي ويقول ا ."دمرق"و "دير اب ور"و
روسيا ابصن   مخصصا بيلا صواريخ  "IL – 76"بلسرس ابعوري  وطاسرا  عساريا من طرا  

  أو صواريخ وطاسرا  من دون طيار بدستخدا  ابمبارر من قبل ابقوا  "س ا هللا"وهخاسر أخرى بز
 دقا  من ابمطارا  ابمهاور .ابيويا بلسرس ابعوري  ابتي تعمل انط

واختار ابييس افسراسيلي نرر ثها ابتقرير في وق  يتيثا في  الستمال رن قوا  ابسرس ابعوري 
 في سوريا األسبوع ابماضي. "4تي "افيراني ثيوما  انتقاميا  ردا  علأ قصف مطار 

 18/4/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 رات "أالسكا" بسبب التوتر على الحدود مع سوريةاإلسرائيلي يلغي مشاركته بمناو  جيشال .23

ييس افسراسيلي مراراا عدد من طاسرات  ابقتابيا من ابأبغأ : ابقدس ابمستلا زز نضال مسمد وتد
" في ابمناورا  األميرايا "ابعل  األسمر أالساا"  وهبك بسبا ابتوتر علأ ابسدود م  15طرا  " ف 

وبا االستدل  بما في ا  غدق ابميال ابيوي في سدودثا سوريا  وسابا ابتيّثا ابمعلنا في د
 ابرمابيا  تسسبا  من رد  يراني علأ ابقصف افسراسيلي ابسب  ابماضي مطار "ابتيفور" في سوريا.

وأوضح موق  صسيفا "ثآرتس" افسراسيليا أن ابسديث ثو عن مناورا  ها  طاب  خاص اان 
أ يانا ابييس األميراي  ويسااي ساال  قتابيا في يفترض أن يرارك في ا طيران االستدل  ب

 أسوال يويا تسااي تساقط ابعلو  وابيليد و روفا  يويا قاسيا.
واان  مصادر  سراسيليا قد أعلن  منه أيا  أن ييس االستدل رف  في األيا  األخير  سابا ابتيثا 

 يراني.في صفوف سدح ابيو علأ ابسدود ابرمابيا  تسسبا  الستماال  ردٍّ  
 17/4/2018، العربي الجديد، لندن
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 إصابات بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي خانيونس خمس .24
مواطنين فير ابيو  األربعاء  يراء  طدق مدفعيا االستدل افسراسيلي عد   خمساأصيا : خانيونس

 قهاسف ررقي بلد  خ اعا ررق مساف ا خانيونس ينوا قطاع غ  .
مواطنين بيراح مختلفا  خمساصسا في غ   أررف ابقدر  عن  صابا وأعلن ابناطق باس  و ار  اب

فيما قال مراسل "صفا"  ن مدفعيا االستدل أطلق  نسو  لأ خانيونس.ع افسراسيلييراء ابقصف 
 قهاسف صوا أراضي ابمواطنين في مسيط مدرسا ر داء خ اعا  ما أدى  بأ وقوع  صابا . خمس

دل قصف  نقطا رصد بلمقوما ررق منطقا يسر ابديك  دون وقال مراسل "صفا"  ن مدفعيا االست
 أن يبلغ عن وقوع  صابا .

 18/4/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 127قرية العراقيب للمرة الـ االحتالل يهدم .25
صباح ابعدعاء قريا ابعراقيا مسلوبا االعتراف بابنقا ابفلسطيني  افسراسيليبيا  االستدل آثدم  
وقال ابنارط بابقريا سلي  ابعراقيا بواابا "صفا"   ن يرافا  اب د  االستدبيا  .127ل بلمر  ابزابمست

مدعوما بعررا  سيارا  ابررطا ووسد  "يوآف" ابخاصا  اقتسم  ابقريا صباح ابيو  وأخري  
سوا وأرار  بأ أن عناصر ررطا االستدل مار  األثابي من ا عنو   وأت  علأ ال ابمنا ل وثدمت ا.

 أعماال  استف ا يا ضد أثابي ابقريا ابهين ساوبوا ابتصدي ألبيا  االستدل ومنع ا من ثد  ابمنا ل.
 17/4/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 "مجرمي الحرب"لوقف اعتقال األطفال ومحاكمة " يوم األسير"مسيرات شعبية في  .26

بتن ي  مسيرا  رعبيا  "يو  األسير ابفلسطيني"أسيا ابفلسطينيون أمس  : مسمد يونس -را  هللا 
طدق  وت اثرا  في مساف ا  ابضفا ابغربيا ابمستلا وغ    مطاببين بوقف اعتقال األطفال  وا 
سراح ابابار وابمرضأ  ابهين يموتون في سيون االستدل. وقمع  ابقوا  افسراسيليا بقنابل ابغا  

بمدينا اببير   ما أدى  بأ تفرقا ابمراراين ابهين رفعوا ابمسيل بلدموع  مسير  عند ابمدخل ابرمابي 
األعد  ابفلسطينيا والفتا  تندد باالستدل وسياست  ابتعسفيا بسق األسرى  واستمرار سياسا 
االعتقال افداري. وفي مسير  بي  بس   أقد  عدد من أم ا  األسرى علأ تسطي  ميس  يمعل 

  ن انا.
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بمواطنين في مسيرا  تضامنيا م  ابمعتقلين  غدا  فعابيا اصطف  وفي مدينا غ    رارك آالف ا
خدب ا عررا  ابنساء وابفتيا  ماّبد  األيدي بسدسل سديد  أما  مقر ابلينا ابدوبيا بلصليا 

 األسمر غرا ابمدينا  وسط صيسا  تنديد بيراس  االستدل ضد األسرى واألسيرا .
ستأ ابيو   أاعر من نصف مليون فلسطيني.  67ل عا  واعتقل  ابسلطا  افسراسيليا منه استد

أسيرا  يراء ابتعهيا وابمرض ونقص ابعد  وابتقد  في ابسن  120ور د  ابسيون وفا  أاعر من 
أسير  من بين    6500  يقب  في سيون االستدل "ثيسا رؤون األسرى وابمسررين"ووفقا  بز  وغيرثا.

معتقل  داري  وستا  500أما   وعماني قاصرا   و 21ين ن امرأ  من ب 62طفد  وقاصرا   و 350
 أعضاء في ابميلس ابترريعي.

في سايا  بأ  700أسير مريض من بين    1800وقال رسيس اب يسا عيسأ قراق   ن من بين األسرى 
أسيرا  أمضوا أاعر من عررين عاما  في األسر في رال  48تدخل عديي عايل. وبف   بأ أن 

أسيرا  أمضوا  12مضأ علأ اعتقاب   أاعر من رب  قرن. ومن بين ثؤالء  25ين   متواصل  من ب
 عاما . 35أاعر من عدعين عاما  في األسر  وأقدم   األسيران اري  وماثر يونس ابمعتقدن منه 

طفد  وقاصرا  اعتُقلوا في ابضفا ابغربيا وابقدس منه مطل  ابعا  ابياري   353وأرار  اب يسا  بأ أن 
قرار باالعتقال ابمن بي بسق أطفال غاببيت    102أن سلطا  االستدل أصدر  في ابعا  األخير  و 

في ابمسا عن نسبت   في ابعا  ابسابق. وأضاف  أن ابسلطا   15من ابقدس  وهبك ب ياد  بلغ  
 طفد  من ثؤالء  بأ االعتقال ابفعلي بعد انت اء فتر  االعتقال ابمن بي. 25سّوب  
اق  خدل مرارات  في مسير  اببير   علأ ضرور  استامال افيراءا  ابقانونيا في مساما وردد قر 

 نسن ننت ر ابتسقيق في ثه  ". وقال: "ميرمي ابسرا افسراسيليين"ابينايا  ابدوبيا ضد من أسماث  
ار ال تتوقف عن  صد"ابتي  "ابيراس   والنا أمل باتخاه افيراءا  ابصسيسا ضد سلطا  االستدل

قوانين عنصريا بسق األسرى   ضافا  بأ  يراءات ا ابتعسفيا ابدأخدقيا وابد نسانيا في سق   
 ."يميعا  

قدور  فارس  ن سلطا  االستدل تمارس انت ااا  صارخا  توصف بين ا  "نادي األسير"وقال رسيس 
يا من منا ب   في   بسق األسرى األطفال منه بس ا اعتقاب     ه ييري سوق   بطريقا وسر"يراس 

طدق ابرصاص ابسي في رال مبارر ومتعمد خدل االعتقال  ونقل    ساعا  متيخر  من ابليل  وا 
بقاؤث  من دون طعا  أو رراا   ضافا  بأ استخدا  ابضرا   بأ مراا  ابتسقيق وابتوقيف  وا 

االعترافا  من   تس   ابمبرح  وتويي  ابرتاس  واألبفا  اببهيسا  بي    وت ديدث  وترثيب    وانت اع
صدار األساا  غيابيا   وفرض أساا  وغراما  مابيا عابيا.  ابضغط وابت ديد  وا 

 18/4/2018الحياة، لندن، 
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 برصاص االحتالل شرق القطاع طالبا   84التعليم: إصابة  .21
طاببا مدرسيا أصيبوا برصاص قوا  االستدل  84قاب  و ار  ابتربيا وابتعلي  ابعابي:  ن : غ  
افسراسيلي"  ابتي تستخد  األسلسا ابمسرما وابرصاص ابسي في مواي ا مسيرا  ابعود  ابسلميا "

 ررق قطاع غ  .
أسابي  من مسيرا  ابعود  فإن   3وأوضس  ابو ار  في بيان  ابعدعاء  أن  بعد مرور أاعر من 

 ا.طفيف 20متوسطا  و 57 صابا  خطير   و 7طاببا مدرسيا  من    84ُسيل   صابا 
وأضاف  أن  من خدل ابفسص بنوعيا افصابا  اتضح أن االستدل استخد  أنواعا  من ابهخير  
ابسيا ابمتفير  وقنابل ابغا  ابساما  وترا   افصابا  في ابرقبا واألطراف ابعلويا وابصدر واببطن 

 وابسوض  بأ يانا تعرض ابعديد من األطفال ابطلبا باسور في األطراف.
  علأ أن ثها ابسي  من افصابا  يعب  أن قوا  االستدل ابمنترر  علأ سدود غ   وردد  ابو ار 

 تست دف برال متعمد األطفال في انت اك صارخ بلقانون ابدوبي وسقوق افنسان.
 17/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مواجهات عنيفة بقلقيلية وعقوبات جماعية في نابلس .21

دوريا  االستدل في بلد  ع ون ررق مدينا قلقيليا   فير ابيو  األربعاء  ثاي  ربان: ابضفا ابغربيا
رمال ابضفا ابغربيا باب يايا  ابسارقا ودار  مواي ا  واسعا في اببلد  فيما داثم  قوا  

 االستدل منا ل ابمواطنين.
ر د  اببلد  وقاب  مصادر مسليا بمراسلنا   ن ابربان أبقوا اب يايا  ابسارقا علأ ابدوريا   فيما 

 مواي ا  واسعا ترا   في وسط اببلد  وعلأ ابمدخل ابرمابي.
وأرار   بأ اقتسا  االستدل من ل ابراا عمر أبو ثنيا في  طار بسع ا عن ؛ سيث ب  تيد  في 

وأفاد ر ود عيان أن سب  دوريا   ابمن ل  فخرب  مستويات   وداثم  عددا من ابمنا ل ابمياور .
 قتسم  مخي  ووادي ابفارعا  واعتقل  ابراا أبو ابنايي.دوريا  بدستدل ا

من يانا آخر تواصل سلطا  االستدل فرض عقوبا  علأ مواطني بلدتي بي  دين وبي   
بأ اببلدتين علأ ساي  بي  فوريك.  فوريك  وردد  من  يراءا  ابدخول وابخرو  من وا 

 18/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ي الداخل يعيشون تحت خط الفقرفلسطيني   من  %50دراسة:  .21
ارف ابمسح االيتماعي واالقتصادي ابخامس بلفلسطينيين ابهي أيرت  : ناثد درباس -ابناصر  

في ابماسا من فلسطينيي ابداخل يعيرون تس  خط  50يمعيا ابيليل وأعلن  نتاسي  ابيو   أن 
 ابفقر  وأن ثناك أ ما سان ومن ابمتوق  تعا م ا.

ابيمعيا ابعربيا ابُقطريا بلبسوث وابخدما  -  صباح يو  ابعدعاء  مؤتمر يمعيا ابيليلوافتتح
ابصسيا  بعنوان "ميتمعنا تس  ابمي ر" ابهي يقّد  نتاس  ابمسح االيتماعي واالقتصادي ابخامس 
بلفلسطينيين في اببدد بفندق غوبدن اراون في ابناصر   بمراراا أعضاء انيس  ويمعيا  ابميتم  

 ابمدني  وباسعين من ابمياال  ابعلميا وأااديميين ورؤساء سلطا  مسليا ويم ور عا .
أسر  فلسطينيا من أقصأ ابرمال  بأ ابينوا من دون مدينا ابقدس  1890ورمل  عينا ابمسح 

 ابمستلا وابيوالن ابسوري ابمستل  وثو ابمسح ابمعتمد وابرسمي بفلسطينيي ابداخل.
معيا ابيليل بار عواود : "ما يقلقني في ثها اببسث أننا مقبلون علأ انفيار وفي ابسياق قال مدير ي

ابير في قضايا ابسان  ثناك أ ما خانقا ابير   فياعر من خمسين في ابماسا في ابميتم  ابعربي 
 بسايا  بأ وسد  سانيا خدل أقل من عرر سنوا ".

 17/4/2018، العربي الجديد، لندن
 

 الوطني" دون توافقالمجلس اليات المتحدة ترفض عقد "في الو شخصيات ومؤسسات  .32
سهر  مؤسسا  ورخصيا  تمعل ابيابيا ابفلسطينيا في ابواليا  ابمتسد   من عقد : وارنطن

ابميلس ابوطني ابفلسطيني دون توافق وطني ورعبي  معتبر  أن ا خطو  تارس سابا ابررهما 
بلون ابسياسي ابواسد علأ مؤسسا  من ما واالنقسا  ابفلسطيني وتاّرس ن   اب يمنا وسطو  ا

 ابتسرير ابفلسطينيا.
وقال بيان مرترك صدر عن ثه  ابي ا    ن  "في ابوق  ابهي تتعرض في  سقوق وقضيا رعبنا 
ابفلسطيني  بأ خطر ابتصفيا وابت ميس وابتبديد )..( يهثا اببعض ابفلسطيني في االتيا  اآلخر 

ريا بلميلس ابوطني ابفلسطيني في را  هللا ابمستلا دون توافق عقد دور  دياو   بأابنقيض  ويدعو 
 وطني و رعبي".

واعتبر أن افقدا  علأ عقد ابميلس "خطو  اارعيا من رين ا تاريس سابا ابررهما واالنقسا  
 وتاريس ن   اب يمنا وسطو  ابلون ابسياسي ابواسد علأ مؤسسا  من ما ابتسرير ابفلسطينيا.

ه  ابخطو  ابسياسيا ابغير مسسوبا ا ه  تقط  ابطريق علأ أي توافق وطني وأاد أن  من رين ث
 وستض  ابم يد من ابعقبا  أما   ماانيا استعاد  ابوسد  ابوطنيا.
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وأاد  ابرخصيا  وابمؤسسا  ابموقعا علأ اببيان  عد  اعتراف ا مسبقا  بين قرارا  أو توصيا  
 تخر  عن ابميلس.

 17/4/2018، صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية )
 

 التركيةوزارة الصحة  في تركيا على حساب العالج يتلقونأشقاء فلسطينيين بأنصاف أجساد  ثالثة .31
ابعاصما أنقر   فير يو  ابعدعاء  أسر  فلسطينيا من  بأ   وصل: نا لي يو باري أوغلو - أنقر 

مبادر  من و ار  ابصسا ابترايا قطاع غ    يعاني عدعا من أطفاب ا من  عاقا منه ابوالد   بناء علأ 
 ابتي تاّفل  بعدي  .

عاسلا ابرريف  ابتي وبد عدث من استقبل وأفاد مراسل األناضول  أّن مطار "أسانبوغا" في أنقر   
أر ر(  بدون أطراف   ابسفليا وبعض  9سنوا (  وأنس ) 7سنوا (  ومسمود ) 9أطفاب ا؛ سيود )

 ييني وراعي. أصاب  أيدي    يراء  صابت   بخلل
وعل  و ير ابصسا ابتراي  أسمد دميريان  بقصا األرقاء  من خدل ما نررت  عن   واابا 

 األناضول.
ومن عّ   أصدر دميريان تعليمات  بمو في و ارت   من أيل ابوصول  بأ األسر   وابقيا  بيمي  ما 

 عمليا ابعد .يل    بابتعاون م  ابسفار  ابترايا ثناك  بتلبيا استيايات    وبدء 
 17/4/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 

 األزهر يتعهد بمواصلة الدفاع عن القدس ويثم ن موقف القمة العربية .32
أاد ابداتور عباس رومان  وايل األ ثر  أن دع  األ ثر بقضيا ابقدس متواصل  ": ابخلي "-ابقاثر 

سيس األمرياي دونابد تراما  وقا  األ ثر وبهبك اان رد األ ثر قويا  بعد افعدن ابياسر من قبل ابر 
 بخطوا  وي ود ابير   برفض ثها ابقرار ابباطل.

وردد رومان  في ابندو  ابتي ن م ا األ ثر  أمس  بابتعاون م  و ار  ابعقافا ابمصريا  علأ أن 
األ ثر سيعمل ياثدا علأ  سياء ثه  ابقضيا في قلوا رباا األما  ألن رأي األ ثر عاب   وال 
تنا ل عن   فابقدس عاصما أبديا بدوبا فلسطين ابعربيا  وثي قضيا بيس  مسد بلنقاس  وال يملك 
ابفلسطينيون أنفس   ابسوار سول ثه  ابمسيبا  موي ا ابعناء وابرار بلقاد  ابعرا علأ موقف   

 األمرياي. ابساس  في ابقما األخير  بيامعا ابدول ابعربيا  وتمسا   برأي   ورفض   ابقاط  بلقرار
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 " سراسيل"وأاد ابداتور روقي عد  مفتي مصر  أن تسرير ابقدس من االستدل يويا علينا مواي ا 
في ابمسافل ابدوبيا  ومساصرت ا قانونيا وسياسيا  وأن نبهل اباعير من ابعمل ابعربي وافسدمي 

 أفعال.ابمرترك من أيل األقصأ ابمبارك  مرددا علأ ضرور  أن تتسول األقوال  بأ 
وندد ابمفتي  باالعتداءا  ابصارخا علأ ابمسيد األقصأ  وابتي تساول سلا أسقيا ابعرا 

 وابمسلمين في ابقدس.
 18/4/2018، الخليج

 
 المغربفي : عسكريون إسرائيليون يقدمون تدريبات بفنون القتال وطنية مغربية هيئات .33

ن أيل فلسطين" و"ابمرصد ابمغربي ارف  ال من "ميموعا ابعمل ابوطنيا م: وااال  -مسمد وتد 
بمناثضا ابتطبي " في ندو  صسفيا مرتراا  يو  ابعدعاء  ابنقاا عما قاب   ن  رصد بمع د بمدينا 
ماناس يسمل اس  "مع د أبفا بتدريا ابسراس ابخاصين" يدرا علأ فنون ابقتال وسمل ابسدح في 

 م  ضباط  سراسيليين.صاال  عموميا ويرو  بألطروسا  افسراسيليا بابتعاون 
وقاب  اب يستان  ن اب اثر  انتقل  من ابتطبي  ابميرد  بأ ابتينيد وابعمابا ابخطير  ابمرتبطا بتاوين 
ميموعا  تخض  بتدريبا  عساريا ورب  عساريا في أاعر من منطقا بابمغرا مصسوبا بتيطير 

 أيديوبويي وفاري مرتبط باألطروسا افسراسيليا.
ا ابعمل ابوطنيا من أيل فلسطين عبد ابقادر ابعلمي  ن "مويا ابتطبي  ب  تعد وقال منسق ميموع

تنسصر علأ  يارا  ورف  عل  ابص اينا وسضور فرق رياضيا بل تطور األمر  بأ ت ديد سدما 
 اببدد ابتي بات  م دد  بيعمال خطير "  علأ سد تعبير .
ا م  و ير ابدوبا ابمالف بسقوق افنسان وأرار ابعلمي  بأ أن ممعلين عن اب يستين عقدوا بقاء

مصطفأ ابرميد في فبراير/رباط ابماضي  قدموا في  مهار  خاصا في ابموضوع  سيث وعد ابو ير 
 بابتعاطي م  ابملف باامل ابيديا وابمسؤوبيا.

وأضاف أن  بعد أاعر من ر رين ب  تتوصل ابميموعا وابمرصد بيي يواا رسمي ما دفع ما  بأ 
  ابرأي ابعا  وفتح قنوا  تواصل م  بربمانيين بعرض ابملف علأ ابي ا  ابمسؤوبا. ابتواصل م

وأعلن ع   اب يستين تويي  راايا  بأ ابنيابا ابعاما بفتح تسقيق في ابمعطيا  وابوقاس  ابتي توصلوا 
  بي ا.

 18/4/2018، 48عرب 
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 رموك إلخراج "داعش" و"النصرة"يقتحمون مخيم الي الفصائل الفلسطينية منه ؤ وحلفاالجيش السوري  .34
في مخي  ابيرموك  "داعس"أطلق  قوا  ابن ا  ابسوري أمس معرات ا ضد تن ي  ": ابسيا " –بيرو  

ومنطقا ابسير األسود  ينوا ابعاصما دمرق  بقصف مدفعي  وسط استمرار ابتع ي ا  من ابن ا  
 ا  بمعراا روارع.وسلفاس  السيما ابفصاسل ابفلسطينيا القتسا  ابمنطقا  وتوقع

ابييس ابسوري بدأ قصف ييا " ن  "رويتر "وقال قاسد في تسابف عساري  قليمي موال بدمرق بز 
  مريرا   بأ أن ابعمليا ستست دف "بلمترددين ينوا دمرق استعدادا  النت اع ابسيطر  علأ ابمنطقا

 في ابمخي  ومنطقا ابسير األسود ابمياور  ب . "ابنصر "ويب ا  "داعس"
   بأ أن قصفا  ماعفا  نفهت  قوا  ابن ا  منتصف بيل افعنين "ابمرصد ابسوري بسقوق افنسان"وأرار 

است داف ابمنطقتين "في ابمخي  وابسير األسود  مريرا   بأ  "داعس"  است دف مناطق ابعدعاء –
إطدق رد ب "داعس"  وبف   بأ أن "أرض –قهيفا وصاروخ يريح أن  من نوع أرض  40بياعر من 

أماان في دمرق ابقديما ومنطقا اب اثر  ابقديما ابقربيا من ابمخي   ما أسفر عن مقتل "قهاسف علأ 
  أن عدعا ينود من قوا  ابن ا  "داعس"ابتابعا بز  "أعماق". وهار  واابا "صبي وسقوط يرسأ

 بين   ضابط  قتلوا قنصا  في مخي  ابيرموك وسي ابتضامن ينوا دمرق.
 18/4/2018ن، ، لندالحياة

 
 بين تونس وليبيا يلومترك 70حماس بتشييد نفق بطول حركة اتهم  تونسي نقابي أمني .35

سسن سلمان: أعار تصريح برسيس  سدى ابنقابا  األمنيا ابتونسيا مويا من االنتقاد وابت ا   –تونس 
بيبيا وتونس ايلومتر يربط بين  70ابفلسطينيا بترييد نفق بطول  "سماس"وخاصا بعد ات ام  سراا 

ب دف تدريا عدد من ابمتطرفين في تونس  سيث اعتبر عدد من ابخبراء وابمسللين أن ابتصريح 
غير متوا ن ويسعأ بتروي  صور  سراا ابمقاوما ابفلسطينيا  فيما اعتبر   سدى ابنقابا  األمنيا 

 ه  ابمعلوما .في اببدد  في سين راا  و ار  ابداخليا بصسا ث "ابفتنا"أن  مساوبا الفتعال 
واان األمين ابعا  بنقابا األمن ابيم وري مسمد علي ابر قي أاد  خدل يلسا استماع في اببربمان 

ايلومتر بين بيبيا وتونس  مريرا  بأ أن ثها ابنفق مان من دخول  70ابتونسي  ااتراف نفق طوب  
يث قاموا بتدريا عناصر  بأ تونس  س "دون في ا"عنصرا من سراا ابمقاوما ابفلسطينيا سماس  33

عناصر من "ابتابعا بواليا بن ر  رمال اببدد   ضافا  بأ دخول  "رأس ابيبل"متطرفا في منطقا 
 ."2011ياسوس  بأ تونس عا   400ابموساد و
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ثو مساوبا تروي  صور  سراا  "ابمسّيس"فيما اعتبر عدد من ابنرطاء أن ابغايا من ثها ابخبر 
أطول نفق في ابعاب  "ي  سدى ابمررسا  بدنتخابا  اببلديا بت ا  سماس  واتب  سلمأ ابم غن

 .")ابمانس( يربط بين فرنسا وبريطانيا ويبلغ طوب  خمسين ايلومترا واستغرق سفر  سبعا عرر عاما!
ما ت  ابسديث علي  ابيو  أما  بينا "وأصدر  ابنقابا ابعا  بلسرس ابوطني بيانا  أاد  في  أن 

واا ابرعا من طرف مرت قا باعوا أمن   ووطن   فرضاء أسيادث  ودخلوا ابتسفير في ميلس ن
ابيلباا ابسياسي من باا صناع ابفتن وما ت  أعد  ابلينا من أن ابسرس ابوطني ااترف خندقا 

ال  ت  سفر  بييادي سماس  وأن مدير قاعا عمليا  و ار  ابداخليا ثو  رثابي  ثو في  70ألاعر من 
مؤسسا ابسرس ابوطني وو ار  ابداخليا  بضرا ابخصو  بيي وسيلا اان  وأصبس  ابسقيقا اختراق ب

 ."ابمااتيا ابسريا منسوخا أما  ابمأل. تم  صياغا ابفتنا وسوف ياتوي ب ا من أسس ا
فيما فضل و ير ابداخليا بطفي براث  عد  ابتعليق علأ تصريسا  ابر قي  مؤادا أن و ار  ابداخليا 

نسن مسؤوبين أما  ابوطن وابرعا ابتونسي وأما  ابعدابا علأ "ابعابتا  وأضاف تقد  فقط ابمعطيا  
 ."أقوابنا بهبك ابتصريسا  ابيانيا وابتخمينا  وابتصورا  ال يماننا ابسديث عن ا  ال بوعاسق عابتا

بلتعليق علأ ثه  ابتصريسا    ال أن ا ب  تلَق  "سماس"ابتواصل م  سراا  "ابقدس ابعربي"وساوب  
 اوبا من ابسراا.تي

 18/4/2018، القدس العربي
 

 الوطنية المكتبة لتطبيع "شباب قطر ضد التطبيع": ال .36
دعا نارطون قطريون ضد ابتطبي  م  دوبا االستدل اٍفسراسيلي "ماتبا : ابدوسا زز أنور ابخطيا

ابميتم  قطر ابوطنيا"  بأ وقف استضافا ابصسافي ابص يوني  روير اوثين  واسترا  مبادئ وقي  
 ابقطري ابهي اان وال ي ال داعما  ومؤيدا  بلقضيا ابفلسطينيا.

وأوضس  ميموعا "رباا قطر ضد ابتطبي " علأ موقع ا افباتروني أن ا "تواصل  م  ابماتبا 
وطلب  من ا عد  استضافا اوثين ابهي يعرف نفس  بفخر بين  )ص يوني(  واان ابرد أن سياق 

 افي مع ول عن رأي  باالستدل وموقف  ابسياسي".استضافت  من خدل عمل  اصس
واعتبر  ابميموعا أن ثها ابرد "ال يمان ابقبول ب  ألن  يق  علأ )ماتبا قطر ابوطنيا( وايا 
أخدقي بتع ي  ابقي  ابميتمعيا وعد  تياو   راد  ابرعا ابقطري ابهي سبق أن أاد علأ ابمقاطعا 

 ومناثضا ابتطبي ". 
ماان ع ل ابسياسا عن سياق ما ياتب  روير اوثين ابهي يساول تميي  ويود وأاد  أن  بيس باف

أن  دار  ابماتبا "ب  تاترث بتات ا بما ت  هار    بأابايان ابص يوني من خدل عمل  اصسافي  الفتا 
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من قبل ميموعا رباا قطر ضد ابتطبي   بإيياد بديل فوري باوثين ابص يوني  ستأ بعد 
 بموقف ابدوبا وابميتم  من ابص اينا".ابتوضيسا  ابمارر  

وتستضيف "ماتبا قطر ابوطنيا" ابصسافي ابمهاور  ابيو  ابعدعاء  في ندو  عنوان ا "ابسقيقا ت منا 
 يميع ا عصر األخبار ابم يفا".

 17/4/2018، العربي الجديد، لندن
 

 تقلخبراء دوليون يدينون مقتل فلسطينيين في غزة ويدعون إلى إجراء تحقيق مس .31
أدان خبراء األم  ابمتسد  بسقوق افنسان االستخدا  ابمستمر بألسلسا ابناريا  بما في هبك ابرصاص 
ابسي  من قبل ابقوا  افسراسيليا ضد مت اثرين ومراقبين فلسطينيين  غاببيت   ع ل  بألسبوع 

سراسيل.  ابعابث علأ ابتوابي قرا ابساي  بين غ   ابمستلا وا 
ان صسفي "علأ ابرغ  من ابت ا   سراسيل بابتسقيق في ابسوادث ابتي وقع  خدل وقال ابخبراء في بي

األسابي  ابقليلا ابماضيا  فإن قوا  األمن ما  اب  تستخد  ابرصاص ابسي وابمطاطي ضد 
صابا ابعررا  من مت اثرين غاببيت   ع ل  من ابنساء وابريال  ابمت اثرين  مما أدى  بأ مقتل وا 

 سواء."واألطفال علأ سد 
بيراح بيد قوا  األمن افسراسيليا أعناء  1600فلسطينيا علأ األقل قتلوا  وأصيا  28وهار اببيان أن 

سلسلا من ابم اثرا  بدأ  في ابعدعين من مارس/آهار ومن ابمتوق  أن تستمر ستأ ابخامس عرر 
 من مايو/آيار ابموافق بلهارى ابسبعين بما يعرف بابنابا.

ن بين ابقتلأ  عدعا أطفال وصسفي اان يرتدي رار  واضسا تعرف  بين  أسد أفراد وهار اببيان أن م
 ابصسافا. اما أصيا ستا صسفيين بيراح.

وردد ابخبراء علأ ابت ا   سراسيل  باعتبارثا ابقو  ابقاسما باالستدل  باسترا  ابقانون افنساني ابدوبي 
يه ابقانون ييا أال تليي  بأ استخدا  ابقو   ال وقانون سقوق افنسان. وأادوا أن قوا  األمن وتنف

عندما تواي  ت ديدا ورياا علأ ابسيا  أو مخاطر سدوث  صابا  خطر . وأرار ابخبراء ابدوبيون في 
 بيان    بأ عد  ويود أدبا تيعل استخدا  ابقو  ابمميتا أعناء ابم اثرا   قانونيا.

عيا   ثي سقوق أساسيا وفق قانون سقوق افنسان وقابوا  ن سريا  ابتيم  وابتعبير وتاوين ابيم
ابدوبي. ونقل ابخبراء عن ابمدعيا ابعاما بلمساما ابيناسيا ابدوبيا ابقول  ن االستخدا  ابفتاك بلقو  

 ضد ابمت اثرين قد يمعل يراس  وفق ن ا  روما األساسي ابمنرئ بلمساما.
سد   فنراء بينا مستقلا بلتسقيق في وارر ابخبراء دعوت   بلميتم  ابدوبي  عبر األم  ابمت

ابسوادث ابتي وقع  خدل األسابي  ابعدعا ابماضيا. وقال ابخبراء " عدن  سراسيل بدء  يراء تسقيق  
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أمر مرسا ب   وباننا قلقون من أن يفتقر ابتسقيق  بأ االستقدبيا وابسياد وابفعابيا اما يقتضي 
 ابقانون ابدوبي."

عاما  وابهي أدى  بأ  11ن اء ابفوري بإلغدق ابرامل ابمفروض علأ غ   منه ودعا ابخبراء  بأ اف
معانا  ال يمان وصف ا. وأضاف ابخبراء "ال يمان أن نواصل تياثل ثها ابعقاا ابيماعي بساان 

 غ    واألعر ابناي  عن افغدق وابهي ال يمان  ناار  علأ سقوق افنسان."
وفق ابقانون ابدوبي  مرددين علأ ضرور  ويود مساءبا دوبيا  وقابوا  ن ابعقاا ابيماعي  مس ور

 بمعل تلك األعمال.
ابخبراء ابهين أصدروا اببيان ابصسفي ث : ابمقرر  ابخاصا ابمعنيا بافعدا  خار  نطاق ابقضاء  
ابمقرر  ابخاصا ابمعنيا بابسق في ابسان ابمدس   ابمقرر ابخاص بوض  ابمدافعين عن سقوق 

بمقرر ابخاص ابمعني باألعر ابسلبي بلتدابير األساديا ابتعسفيا علأ ابتمت  بسقوق افنسان  ا
  ابمقرر 1967افنسان  ابمقرر ابخاص بسقوق افنسان في األرض ابفلسطينيا ابمستلا منه عا  

 ابخاص بلسق في سريا ابتيم  وتاوين ابيمعيا .
 17/4/2018، نيويورك، المتحدة األمم أنباءمركز 

 

 تمنع رئيس بلدية فرنسية من دخول الضفة الغربية "ئيلإسرا" .31
منع   سراسيل  بتويي ا  من و ير ابداخليا  أريي  درعي  وو ير األمن ابداخلي : رامي سيدر
  غلعاد  ردان  رسيس بلديا مدينا يونفيي  ابواقعا بابقرا من ابعاصما االستراتييياوابرؤون 

بضفا ابغربيا ابمستلا عن طريق ابسدود األردنيا  بسبا ابفرنسيا  يو  أمس افعنين  من دخول ا
(  واستي  ابخارييا ابفرنسيا  ابيو  ابعدعاء  علأ ثه  BDSدعم  بسراا ابمقاطعا ابعابميا )

 ابخطو .
وقال رسيس اببلديا  باتريك الالتدك   ن ثها ابمن  ثو " ثانا متعمد  وتعسف مطلق"  وييتي ضمن 

ا ومن ما ضد من يداف  عن ابسقيقا ابتاريخيا بألراضي ابفلسطينيا وسق سياسا  سراسيليا "ممن ي
 ابرعا ابفلسطيني في أرض  ااملا ماملا".

وقاب  ابخارييا ابفرنسيا  ابيو  ابعدعاء   ن فرنسا طابب   سراسيل بابسماح بمنتخبي ابيم ور 
 يار  الالتدك اان  ابفرنسيين بابدخول  بأ األراضي ابفلسطينيا في  طار عمل    وقاب   ن 

 بإلرراف علأ بعض ابمراري  ابدوبيا ابمرتراا واالطدع علأ نتاسي ا".
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وقال ابو ير درعي "بن نسمح بمن يعمل ضد  سراسيل من ابدخول  بي ا بلعمل ضدثا وابتسريض 
علي ا"  في سين قال  ردان  ن "ال من يعمل علأ مقاطعا  سراسيل بن يدخل  بأ ثنا  خاصا من 

 منصب ا رسمي ا".يرغل 
 17/4/2018، 48عرب 

 
 الشهر الماضي خالل كليا  في قطاع غزة مدمرا   مسكنا   154"األونروا": إعادة إعمار  .31

مسانا مدمرا اليا   154قاب  "األونروا"  ابيو  ابعدعاء   ن ا أن   ابر ر ابماضي  عاد   عمار : غ  
ن   بدء في  عاد  افعمار.عاسلا تلق  ابدفعا األوبأ بل 180في قطاع غ    وا 

مليون دوالر امساعدا  بإليواء.  4.5وأرار   في تقرير ابوض  ابطارئ   بأ أن ا صرف  سوابي 
 دوالر. 264,945دوالرا. وألعمال افصدسا :  4,236,399وتضمن ابمبلغ فعاد  افعمار: 

تين  سيث ابغياا ابواضح وبين ابتقرير أن قطاع غ   ال  ال يعاني من أ متي ابوقود وابميا  ابم من
ألي تسسينا  ايتماعيا واقتصاديا بدقتصاد ابمتععر  واهبك عد   سرا  تقد  في عمليا ابمصابسا  

 فضد  عن تيعير ابسصار.
تنفيه مراري  اببنأ ابتستيا وافنراءا   وسابيا  ثناك ما  مستمر  فياما أورد ابتقرير أن "األونروا" 

مرروع آخر  22مليون دوالر قيد ابتنفيه  وثناك أيضا   44,87بقيما  مرروع بنأ تستيا 13ميموع  
 مليون دوالر تنت ر اببدء في ابتنفيه. 31,17بقيما 

 17/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 طلبات للتحقيق مع ريفلين ببولندا لمخالفته "قانون المحرقة" .42
يا" اببوبندي  ابيو  ابعدعاء  راوى بلنيابا ابعاما طلا في ا قد  تن ي  "ابسراا ابقوم: رامي سيدر

ابتسقيق م  ابرسيس افسراسيلي  رؤوفين ريفلين  بسبا مخابفت  ابقانون اببوبندي ابيديد  قانون 
 ابمسرقا  ابهي يير  ال من يربط بوبندا أو ابرعا اببوبندي بيراس  ابنا يا.

ندما قال بلرسيس اببوبندي  ن بوبندا سمس  بلنا يين بإباد  وقال ابتن ي   ن ريفلين خابف ابقانون ع
ابي ود  في سين هار  وساسل افعد  افسراسيليا  ن أقوال ريفلين نقل  في وساسل افعد  اببوبنديا 

 وافسراسيليا وب  تدر  ضمان ابخطابا  ابرسميا ابتي أبقاثا ريفلين في هارى ابمسرقا ببوبندا.
ببوبندي  في ر ر رباط/ فبراير ابماضي  قانونا يرمي  بأ ابدفاع عن صور  وأقر ميلس ابريوخ ا

اببدد بتيريم  استخدا  عبار  "معسارا  ابمو  اببوبنديا" في ابسديث عن ابمعسارا  ابنا يا  وثو 
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ناار  ترري  تعارض   سراسيل  ابتي ادع  أن وارسو تساول من خدب  " عاد  اتابا ابتاريخ وا 
 ابمسرقا".

 17/4/2018، 48 عرب
 

 األسرىيدعو الجاليات الفلسطينية لتنظيم فعاليات تضامنية مع  األوروبي"التحالف " .41
ابفلسطيني   األسيرسرى فلسطين بمناسبا يو  أبمناصر   األوروبيسيا ابتسابف  :معا -برواسل

  .افسراسيليابمناضد  وابمناضلين من فلسطينيين وعرا  ابقابعين في  نا ين االستدل 
خاصا وبال ابرعا ابفلسطيني  األسرىوعاسدت    متمنين بال  األسرى أم ا اما سيا ابتسابف 

ابقاسد مروان اببرغوعي واسمد سعادا   األسير عاما ابسريا عما قريا  موي ا ابتسيا بقاد  ابسراا 
 في سيون االستدل.  واألسرى األسيرا وسامر ابعيساوي واري  يونس وعبرث  بال 

مسير  ابعود  بفعابيا   أطلقابرعا ابفلسطيني في قطاع غ    ابهي   بأ  ابتسابف ابتسيا اما وي
ابيرسأ وابمصابين بتصسيح بوصلا ابنضال  وآالفرعبيا عارما وقد  تضسيا  يسا  من ابر داء 

وطابا ابيابيا  ابفلسطينيا وأنصار رعا فلسطين بتن ي  ابفعابيا  في مختلف  ابفلسطيني. 
يستسقون منا  االستدلابمدن األوروبيا وابعابميا  مبينا" األسيرا  واألسرى في سيون ابعواص  و 

 ابمستل". مواي اابم يد ف   من يقدمون سنين سيات   فداء برعب   ابمناضل وفي 
 17/4/2018، وكالة معا  اإلخبارية

 
 ائيليالالتينية يتعه دون برفض أي تمويل أو نشاط إسر  اأميركمن فنان  500": صفا" .42

فنان من ابقار  األميرايا ابدتينيا من خدل رسابٍا موقعٍا  500تعّ د أاعر من ": صفا" –وارنطن 
من    برفض أي تمويل من " سراسيل"  وعد  ابقيا  بيّي نراطا  أو عروض تتعلق باالستدل 

ا علأ استمرار االنت ااا  افسراسيليا في  بموقعون علأ وأاد ا قطاع غ  ."افسراسيلي" استياي 
 ابرسابا علأ دعم   بمسر  ابعود  ابابرى بغ  .

 17/4/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 سنة 35الرياض تصحو اليوم على أول دار سينما منذ  .43
سنا  تدرن ابرياض ابيو  دار سينما ثي األوبأ في  35بعد غياا دا  : عمر اببدوي –ابرياض 

هللا ابمابي. واختار  رراا ابترفي  بلتطوير  قلا مرا  ابملك عبد اببدد  ضمن ميم  سينماسي في
   بتدرين ابعروض ابسينماسيا."ابنمر األسود"واالستعمار ابسعوديا  فيلما  ثوبيووديا  ثو 
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وتتي  ثيسا ابترفي  ابسعوديا  بأ ابتعاقد م  ابرسيس ابسابق فسدى ابرى رراا  افنتا  وابتو ي  
بديين  10ساسا صندوق خاص بصناعا ابسينما في ابمملاا برأس مال يقدر بزابسينماسي وابفني بر 
دي أ  "ابفنيا األميرايا   ن ابمفاوضا  م  ابرسيس ابسابق بميموعا  "فاريتي"دوالر. وقاب  ميلا 

 ابمنت  اريس فنتون  اقترب  من ن ايت ا  وتترا  سابيا  علأ ابمسمأ ابو يفي ب . "يي
بتدرين دار ابسينما  "نترتينمن الي  أ  سي آي االا"بلتطوير واالستعمار و وتستفي رراا ابترفي  

بسفلا خاصا تسضرثا رخصيا  مسليا وعابميا بار     ضافا  بأ ي ا   عدميا.  ال أن االفتتاح 
ابرسمي بليم ور سياون في أيار )مايو( ابمقبل  م  طرح خدما رراء ابتهاار  واختيار أوقا  

 .ابعرض  باترونيا  
 15دار عرض سينماسيا في  40 " ي  أ  سي"وتوقع  و ار  ابعقافا وافعد  ابسعوديا أن تفتح رراا 

مدينا سعوديا خدل ابسنوا  ابخمس ابمقبلا  وسط سراك سينماسي مسمو  تر د  اببدد   ه أطلق  
ابقطاعا     بياون أسدث ابي ا  ابفاعلا ضمن"ابميلس ابسعودي بألفد "اب يسا ابعاما بلعقافا 

 ابعقافيا ابرسيسا ابخمسا ابتي ستتيسس بُتعنأ بتطوير ابقطاع ابعقافي في ابمملاا.
وي دف ابميلس ابسعودي بألفد   بأ تطوير قطاع سيوي وبيسا م دثر  بصناعا األفد  وابمستوى 

وي في ابمملاا  بما يعّ   من قدرت ا علأ ابمنافسا في ثها ابميال  ويساث  في تيسيس قطاع سي
 ونايح تياريا  بصناعا األفد  وابمستوى ابهي يساي قصصا  بليم ور داخل اببدد وخاري ا.

ومن ابمقرر أن يعمل ابميلس ابسعودي بألفد  خدل األر ر ابمقبلا من ابعا  ابسابي علأ  طدق 
افا.   وفق بيان أصدرت  ثيسا ابعق"أسس متينا ومستداما بتنميا ابقطاع"مبادرا  ت دف  بأ وض  

يراءات  داخل ابمملاا  وخدما  ابدع   وصندوق  وتتضمن ثه  ابمبادرا  تس يل آبيا  ابتصوير وا 
وطني بصناع األفد   وبرام  تدريا وورس عمل بتنميا ابمواثا وابم ارا  علأ مدار ابعا   وداخل 

 ابمملاا وخاري ا.
بمبادرا   ففي يامعا عف  واستياا ابميتم  ابسعودي ابم ت  ب ه  ابصناعا ب ها ابنوع من ا

ابفنون "األثليا بلبنا  بيد   ير د قس  افنتا  ابمرسي وابرقمي سرااا  ابيرا  بعد تسويل   بأ قس  
 . وأبد  طاببا  اعر سرص ن علأ االنخراط في ."ابسينماسيا

 18/4/2018الحياة، 
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 .. عود على بدءالسوريةحماس واألحداث  .44
 ساري عرابي

يا  يمان ابقول  ن سماس ثي أاعر طرف غير سوري دف  عمنا باث ا في ا. في ابعور  ابسور 
فبافضافا بمراراا بعض رباب ا في سوريا في األسداث  فإّن ا خسر  بعدد من ابسنوا  ابدع  
ابهي اان  تقّدم   يران  وثها فضد عن خسارا  أخرى في عدقات ا وابساسا  ابتي تويد في ا أو 

 تعمل علي ا.
اس قد تياو   ابسياد افييابي  بأ    ار تعبيرا  أاعر تضامنا م  ابعور  ابسوريا  ع  اان  سم

غادر  قيادت ا سوريا باباامل؛ خدفا بما اان  قد قررت  أول األمر بين تبقي ب ا ثناك قدرا من 
ابتمعيل ابرسمي. ع  وبعد خروي ا من دمرق انسا   ألماان يغرافيا اان  دوب ا في صدار  

 مين بلعور  ابسوريا وابداعين فسقاط ابن ا  ابسوري.ابداع
ن ب   رّال هبك قطيعا تاّما م  ابن ا  ابسوري  وخرويا فعلّيا من عدقا  ابتسابف م   يران  وا 
نما  ّل  في ابدريا ابدنيا  تنقط  عدقا  ثه  األخير  وبعض أوعق سلفاس ا )اس ا هللا( بسماس  وا 

ان علي  ابسال قبل ابعور  ابسوريا  وهبك بابنسبا بقادت ا  أّما قواعد من ابتواصل  بابقياس  بأ ما ا
قّو  ضاغطا علأ قيادت ا التخاه موقف مناوئ صريح بلن ا  ابسوري  -في سين   -ابسراا  فرّال  

 وسلفاس !
صسيح أن ابمياال  ابتي تتصل ب ا سماس بابغا ابسعا وابتعقيد  بما يويا علأ ابسراا مراعا  

يّما في  روف من ثها ابنوع  فعدقات ا  ويهورثا  واألطراف ابتي تبادب ا االثتما   اعتبارا 
وابتعاطف  ال تقتصر علأ ابفاعلين داخل ابمسور افيراني  وثي  أي سماس  ي ء من ابتيار ابعا  
في األّما  وي ء من أاعر قوا  سيما وفاعليا  وصسيح أّن ا أسّس  بسر  أخدقي بابغ  م  ت ايد 

سداث ابقم  ابدموي بلم اثرا  في سوريا   ال أّن ا بافضافا بهبك اندفع  وفق تقدير تياد فيما بعد أ
 أّن  أخطي في رثانات  ابسياسيا.

صان  ابقرار في سماس في سين ؛ أن ابعورا  ابعربيا بن تتوقف عند انتصار  -ربما  -ب  يدس  
نما ستدخل في مرسلا سيوبا وتسّول  أسد أبر  ويوث ا السقا ابعور  ابمضاد   سري  وساس   وا 

ابمعاديا بسماس نفس ا  ع  ب  ييخه بعين االعتبار ابتعريف ابسقيقي ببعض ابدول ابفاعلا ابتي اعتقد 
أن ا ستاون  ّما صديقا نافعا أو مستفيدا ممتّنا يعّوض ابسراا عن خسارات ا  وبان ا اآلن  تيد 

داء ابصريح  ال ب ا فسسا  بل بقضيت ا  ممن توقع  أن  ابخهالن ممن  نت  ابصديق ابناف   وابع
 سياون مستفيدا ممتّنا.
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علأ أّي سال  ب  يان بمقدور سماس  أن ت ّل مع وبا في افقلي   أو تعاني ابفاقا اب اسلا  وتواي  
 ابمؤامر  ابابير   ن علي ا أو علأ قضيت ا  وثي ابسراا ابابير  فلسطينّيا  ابتي تسمل عاء مديين
ابفلسطينيين  وعلي ا ابتعويل  بابن ر  بأ ما ثو متاح وقاس   بيّن تمعل نقيضا بلمراري  ابتصفويا  
وثو ما تطّلا أن تعيد ابسراا سسابات ا  وتبسث عن تسابفا   أو عدقا  في ابسّد األدنأ  تستند 

ال باان اببديل مطاببت ا باالنتسار  أو ابتفريط بقضيت ا  وثي بهبك ال   بي ا في قيام ا بم ّمت ا  وا 
 تملك اعيرا من ترف االختيار واببسث  م  األسف  ف ها ثو ابمويود في  قليمنا ابيو .

بطبيعا ابسال  اقترف  سماس اباعير من األخطاء  بيس ثها مقا  افتيان علي ا  بل  ّن ثه  ابمقابا 
ن من  اويا قد ال يوافقني علي  ا اباعيرون  ومن هبك  أن في يانا من ا تتناول سماس بابنقد  وا 

خيارا  ابسراا بعد ابعور  ابسوريا  ثي ابتي ينبني علي ا ابيو  بيانا  وتصريسا  ب ا مرالا 
بخصوص ابسدث ابسوري  وهبك ألّن ا سينما غادر  ابسياد افييابي  بأ انسيا  واضح بلعور  

ترياع عدقت ا بابمسور ابسوريا  تضطر ابيو  ببيانا  قد تفتقر بلتوا ن ابمطلوا من أيل اس
 افيراني.

عما مدس ا في ثها ابسياق  وثي ورغ  أّن سماس ابطرف ابوسيد غير ابسوري ابهي دف  عمنا ابيرا 
النسيا    بأ يانا ابعور   فإّن ا ابطرف ابوسيد ابهي يعاني ثيوما رديدا من فاعلين في ابعور  

افيراني  ثها اب يو  يتوسل بغا متطرفا ال  ابسوريا الما أبد  سماس تقاربا يديدا تيا  ابمسور
تنسسا علأ دول تدعب  بعور  ابسوريين وخهبت    ومارس  سياسا  أو أطلق  تصريسا  
تتعارض تماما م  ابعور  ابسوريا   ال ما اان من بعض ابفاعلين ممن ب   انسيا ا  أو عدقا  

 ديا  وعما ابعاس!(.ببعض ابدول )فعما من ي اي  قطر وترايا وال ي اي  ابسعو 
في ابعمو   وابسراا أقّل سيما ومسؤوبيا وأعرا مما ثي ابيو   اان  تنطلق في مواقف ا افقليميا من 
يملا اعتبارا   أثم ا أّن ا سراا مقاوما ومن ع  تتبنأ مواقف مبدسيا من ابتدخل االستعماري في 

نما بددنا ابعربيا  وعد  ابتدخل في ابرؤون ابداخليا بلبدد ا بعربيا  ال من منطلق ابوطنيا ابضيقا  وا 
من منطلق خصوصيا ابقضيا ابتي تستا  تفصيد مستقد  وابسياد ابعملي تيا  ابصراعا  ابعربيا 

 ابداخليا.
ثه  ابمنطلقا  ينبغي في ابمدى ابمن ور استرياع ا واالستناد  بي ا  فابسراا ب  تتسول  بأ فاعل 

رين  وال تتمت  بتسابفا  ميمونا عابتا  وتمّر بضاسقا ال أفق بسّل ا   قليمي يستقّل بقّوت  عن اآلخ
وقضيت ا تواي  تسّديا أضخ  من ال ما سبق  وأخطر  في  رف عربي فاسس ابسوء  وبابغ االثتراء 

 وعلأ نسو غير مسبوق.
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ر  بيّن الما أخير .. األسداث افقليميا تتس  بابسساسيا  وتستا  قدرا ابيرا من ابتوا ن. ثنا نها
ابعدوان األمرياي علأ بددنا ب  يتوقف  بما في هبك قصف  علأ ابمدن ابسوريا وابعراقيا  فابقصف 

 نيسان/ أبريل ب  يان األول! 14األميراي فير ابسب  
 17/4/2018، "21موقع "عربي 

 
 توق عات الفلسطيني ين منخفضة إزاء الدور الروسي  في قضاياهم .45

 عدنان أبو عامر 
نيسان/ بريل ابفلسطينّيين وافسراسيلّيين  بأ ضبط ابنفس  رافضا  9  ابخاريّيا ابروسّيا في دع  و ار 

 30"االستخدا  ابعرواسّي افسراسيلّي بلقّو  ضّد ابفلسطينّيين" خدل ابمسيرا  ابتي بدأوا بتن يم ا منه 
باالمتناع عن ابقيا   افسراسيلّيا في قطاع غّ    وطاببت   -آهار/مارس قرا ابسدود ابفلسطينّيا 

 بخطوا  تؤّدي  بأ تفاق  ابتوّتر.
وعد  نياح أّي ي ود دوبّيا  2014افسراسيلّيا في عا   -بعد توّقف مفاوضا  ابسد  ابفلسطينّيا 

مارس "أن  هاعا "اان" افسراسيلّيا هار  أن "رسيس \آهار 30الستسناف ا  اتب  فلسطين ابيو  في 
مين نتنياثو رفض اقتراسا  روسّيا  بعقد قّما سياسّيا م  رسيس ابسلطا ابو راء افسراسيلّي بنيا

 ابفلسطينّيا مسمود عّباس"  في سين أن عباس وافق علأ ابمقترح ابروسي.
وأعلن و ير ابخاريّيا ابروسّي سيرغي الفروف في رباط/فبراير أّن موساو تسعأ  بأ ابمساعد  علأ 

فسراسيلّيين  ألّن ابسوار ابمبارر بين   ثو ابطريق ابوسيد نسو تيديد ابمفاوضا  بين ابفلسطينّيين وا
 ابتسويا  ميّددا  اقتراس  ترتيا بقاء بين   من دون رروط مسبقا  وأّن موساو في انت ار رّدث .

ووصل وفد قيادّي من "سماس" برساسا مسؤول عدقات ا ابدوبّيا عضو ماتب ا ابسياسّي موسأ أبو 
آهار/مارس  تلبيا بدعو  من و ار  ابخاريّيا ابروسّيا بمناقرا تطّورا   30مر وق  بأ موساو في 

ابقضّيا ابفلسطينّيا ومستقبل ابمصابسا ومواي ا ابسياسا األميراّيا في ابررق األوسط وبسث دور 
 روسيا في ابمنطقا وزت نسا ابرسيس ابروسّي فدديمير بوتين بإعاد  انتخاب  في آهار/مارس.

لو  ابسياسّيا في يامعا ابّنياح ابوطنّيا بنابلس رمال ابضّفا ابغربّيا ورسيس ابمرا  وقال أستاه ابع
ابمعاصر بلدراسا  وتسليل ابسياسا  راسد نعيرا  بز"ابمونيتور": " ّن ابفلسطينّيين يعتقدون أّن روسيا 

ابمنطقا  أّوب ا ت اس  ابواليا  ابمّتسد  في ابملف ابفلسطينّي باستعانت ا بيدوا  سياسّيا قوّيا في 
تسابف موساو م  قوى  قليمّيا معارضا بوارنطن خصوصا   يران وترايا  وعاني ا  نيا ات ا ابسياسّيا 
وابعسارّيا في سوريا  األمر ابهي رّيع ا علأ دخول ملّفا  سياسّيا يديد . وفيما يترّي  

خير  ترى ثها ابدور ماّمد  بلدور ابفلسطينّيون بدور روسّي في ابعملّيا ابسياسّيا م   سراسيل  باّن األ
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األميراّي  وبيس منافسا  ب . أّما علأ صعيد ابعدقا  ابفلسطينّيا ابداخلّيا  فإّن روسيا تمارس 
ضغوط ا علأ فتح وسماس بلتقريا بين ما  بان ا ال تملك عصا سسرّيا فبرا  مصابست ما ابمنرود  

." 
ر بوض  ن ير  ابروسّي في ابتفاصيل ابخاّصا رباط/فبراي 11وقد وصل عّباس  بأ روسيا في 

اانون األّول/ديسمبر بنقل  6بتطوّرا  ابقضّيا ابفلسطينّيا  ال سّيما بعد ابقرار األميراّي ابصادر في 
 ابسفار  األميراّيا  بأ ابقدس.

علأ يرى ابفلسطينّيون في روسيا دوبا ابير  وقّو  ع مأ ب ا و ن ا في ابقرار ابدوبّي  وعضو مقّرر 
صعيد ميلس األمن ابدوبّي  وأّن تدّخل ا في ابساسا ابفلسطينّيا يمان   سداث نوع من ابتوا ن أما  
االنسيا  األميراّي فسراسيل  باّن   يعتقدون أّن ثناك قرارا  استراتييّيا   سراسيلّيا  برفض تدّخل أّي 

 سراسيلّي.طرف آخر غير األميراّيين  ألّن   يتبّنون ابموقف ابتفاوضّي اف
وقال رسيس ميلس ابعدقا  ابدوبّيا في قطاع غّ   وو ير ابصّسا ابسابق بساوما "سماس" باس  نعي  
بز"ابمونيتور": "روسيا بدي ا موقف خاص في ابتعامل م  سماس  وثي تعتبرثا سراا سياسّيا وتسّرر 

ي عدقت ا م  سماس وطنّي  وال تعتمد موساو مسمّيا  افرثاا بوصف ابسراا. وبهبك  قد ترى ف
ماسبا  سياسّيا  وورقا قوّيا في ابساستين افقليمّيا وابدوبّيا  ويستم  ابروس بيدّيا واثتما  بما تقوب  
سماس ب    باّن ابسراا سقف ا بابّنسبا  بأ دور روسّي مستمل   اء مصابسا سماس وفتح ثو متدّن 

 رّيا".ومنخفض  ألّن ابدور ابمصرّي ما  ال مسيطرا  بصور  سص
رّبما تيمل "سماس" من روسيا أن تمارس ضغوط ا علأ عّباس بلعود   بأ مسار ابمصابسا بطريقا 
يدّيا وعملّيا وررااا وطنّيا  وثو ما قد يعني أّن "سماس" تعّول علأ ابدور ابمتنامي بروسيا في 

 سطينّيا.ابررق األوسط  وتيمل أن تلعا موساو دورا  ييابّيا في رس  خارطا ابمستقبل ابفل
 2017واان ابسفير ابروسّي في  يران بوان ياغاريان قد وصف "سماس" في آا/أغسطس من عا  

سدى ابقوى ابسياسّيا األساسّيا ابتي تمّعل  بيّن ا بيس  منّ ما  رثابّيا  بل سراا تسّرر وطنّي  وا 
ميخاسيل    ابتقأ ناسا و ير ابخاريّيا ابروسيّ 2016ابفلسطينّيين. وفي آا/أغسطس من عا  

بوغدانوف ابرسيس ابسابق بلماتا ابسياسّي بز"سماس" خابد مرعل في قطر  وتباسعا في رين تطّورا  
بسيرغي  2015عملّيا ابسد  في ابررق األوسط. اما سبق بخابد مرعل أن ايتم  في ابدوسا عا  

 الفروف.
  وترى في  اعترافا  من قبل اّل هبك يعني أّن "سماس" ال تخفي أّن تقارب ا م  روسيا يخد  أيندت ا

  سدى ابقوى ابدوبّيا  وتتمّنأ أن يتري  دعما  سياسّيا  ملموسا  بمواي ا ابسياسا األميراّيا وافسراسيلّيا.
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وقال رسيس ابلينا ابسياسّيا في ابميلس ابترريعّي ابفلسطينّي وعضو ابميلس ابعورّي بز"فتح" عبد هللا 
فلسطينّيين يرّسبون بابدور ابروسّي في تيديد ابمفاوضا  م   سراسيل  عبد هللا بز"ابمونيتور": " ّن اب

باّن ثها ابترسيا يصطد  بابمعارضا افسراسيلّيا ألّي اسر الستاار ابرعايا األميراّيا ب ه  
ابمفاوضا . في سين أّن ابي ود ابروسّيا في ملف ابمصابسا ابفلسطينّيا قد ال تنيح ألّن ثناك 

 بمصر  وال أ ّن أّن مصر قد تتنا ل ألسد عن  مساا ا ب ها ابملف".رعايا سصرّيا فقط 
مسسول فلسطيني قرا من عباس  أخفأ ثويت   أبلغ "ابمونيتور" أن "عباس يصر علأ أن ياون 
بروسيا دورا مرا يا في عمليا ابسد  ابفلسطينيا افسراسيليا  خاصا بعد االعتراف األمرياي في 

اسيل  وابتسضير بنقل ابسفار  األمريايا  بي ا  وتصعيد افيراءا  ديسمبر بابقدس عاصما فسر 
ابعساريا افسراسيليا في األراضي ابفلسطينيا  وثه  األسداث تري  ابفلسطينيين بلسديث م  ابيانا 
ابروسي بياون وسيطا ن ي ا في عمليا ابسد  بديد عن ابواليا  ابمتسد   ألن ابفلسطينيين يعتقدون 

ضر  بمصداقيت ا في دور ابوساطا بين ابفلسطينيين وافسراسيليين  نتييا انسيا ثا بتل أن وارنطن أ
 أبيا".

وأخيرا   يبدو أّن روسيا بعد فرض نفوهثا علأ ابساسا ابسورّيا تساول تمديد ثها ابنفوه وابتيعير  بأ 
ابدور ابروسّي في  ابملف ابفلسطينّي  باّن ثناك توافقا  فلسطينّيا   اما يبدو  علأ مسدودّيا ثها

ابساسا ابفلسطينّيا  سواء بسبا افصرار افسراسيلّي علأ أن تبقأ مسيبا ابمفاوضا  م  
ابفلسطينّيين برعايا أميراّيا فقط  أو عد  ويود قابلّيا بمصر بدخول أسد سواثا علأ خّط ابمصابسا 

 بين "فتح" و"سماس".
طدق ابتصريسا   اّل هبك ييعل ابدور ابروسّي مقتصرا  علأ استقبال ابوفود ابسياسّيا وا 
 ابديبلوماسّيا  من دون تريمت ا علأ األرض سلواا  ميدانّيا .

 17/4/2018المونيتور، 
 

 "اإلسرائيلي" -متغيرات الصراع العربي  .46
 عوني فرسخ

مقدرا  أن مفاعيل  "أنا أراثن علأ ينرال اسم  اب من": 1967نقل عن موري  دايان قوب  غدا  سرا 
 "افسراسيلي"ما ستؤدي الستسد  عربي رامل. وفي تقوي  نتاس  ابسرا اتا ابخبير ابعساري اب  ي

بعد سرا األيا  ابستا تغير ابموقف االستراتييي بصابح  سراسيل تغيرا  يهريا . "سايي  ثر و  قاسد : 
 . "فألول مر  في ابتاريخ أصبس   سراسيل تتمت  بعمق دفاعي
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سقق  نصرا  عساريا  مهثد   وبان  ب  يؤد ألي انتصار سياسي  ه  "يل سراس"وبيس من رك في أن 
رافضا تنسي عبد ابناصر  ومصر  علأ  1967/6/9بانتفاضا يماثير مصر وأمت ا ابعربيا بيلا 

مواصلا ابافاح بقيادت   فخاض ابييس ابمصري سرا االستن اف تس   رراف  ابمبارر  وقد استقوى 
  ابعساري. واالقتصادي وابسياسي ابسوفييتي. وفي تقوي  نتاس  تلك ابسرا بافراد  ابرعبيا  وبابدع

بقد فرل ابييس ": 1967في سرا  "افسراسيليا"ابمييد  يقول ماتي بليد  عضو ثيسا األراان 
من ابناسيا ابعساريا في سرا االستن اف. وثه  أول سرا ن    في ا في ساسا ابقتال  "افسراسيلي"

 . "منه قيا  ابدوبا
خاض ابفداسيون وقوا  من ابييس ابعربي األردني بقياد  ابلواء مر ور سديعا  1968/3/21وفي 

قوام ا خمسا عرر أبف يندي  تض  بواءين مدرعين وبواء  " سراسيليا"مفرلين غ و   "اباراما"ملسما 
أسراا م ليين وبواء مرا  تدعم ا مدفعيا ميدان ووسدا  ثندسيا عساريا  وتغطيا يويا بيربعا 

نفاعا وعدد من ابسواما  اافيا بنقل اتيبتي مرا . ما اضطر ابعدو بطلا وقف  طدق ابنار 
 وانسساا قوات  تاراا  خلف  عددا من ابدبابا  واآلبيا  ابمسروقا. 

أن قرارا  ابرسيس ابسادا  ابسياسيا أي ض  انتصارا  ييري  1973وابعاب  من وقاس  سرا 
يا  األوبأ بلسرا  وقاد   بأ ث يما عساريا  تارس  في اتفاقيتي مصر وسوريا ابمب ر  في األ

  وتوقي  اتفاقيا 1977/11/19 يار  ابقدس ابمستلا مساء  "مبادر "فصل ابقوا . فضد  عما سمي 
  في تناقض م  "افسراسيلي" -ابتي أخري  مصر من ابصراع ابعربي  1979/3/26ااما ديفيد في 

 وابقطاع ابغابا من نخب ا ابفاريا.  ابموقف ابوطني بيماثير مصر
برنام  ابنقاط " 1974وبإقرار ابميلس ابوطني ابفلسطيني  بما يقارا افيماع  في يونيو/ س يران 

خيارا   " سراسيل"  ابهي أسس العتماد ابقياد  ابمستار  بقرار ابمن ما وسراا فتح سوار "ابعرر
وررع اعتماد   1993/9/13ن ب  بتوقي  اتفاق أوسلو في استراتيييا   وثو ابسوار ابهي انت أ بابملت مي

وما رتبت  من ابت ا  بابتنسيق األمني م  أي    االستدل ضد رباا ابمقاوما في  "ابمفاوضا "
 ابضفا ابغربيا ابمستلا. 

واان رارون  بابتنسيق م  ابفريق االنع ابي ابلبناني  وبضوء أخضر أمرياي  قد غ ا ببنان في 
ينود مدرعا.  ناقلا 1520و دبابا 1240وأبف يندي  78-75قوا  تراوس  ما بين ب 1982/6/6

ب دف  خرا  قوا  ابمقاوما ابفلسطينيا من ببنان. وبرغ  ابخلل ابفادح في افماانا  وابقدرا  
   ال أن االيتياح بقي مقاوما باسلا طوال ر رين ونصف  "افسراسيليا"ابعساريا بمصلسا ابقوا  

 1982/8/20وط علأ ياسر عرفا  ستأ  خرا  قوا  ابعور  ابفلسطينيا من ببنان فيوتاعف  ابضغ
بيعقب  برو  ابمقاوما ابلبنانيا ابتي تدرا اعير من عناصرثا بدى ابفصاسل ابفلسطينيا  واستفادوا من 
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تيارب ا  فضد  عن أن انبعاق ا من ساضنت ا ابرعبيا  بسيث ياء  أاعر افاء  بإدار  ابصراع م  
علأ  "افسراسيليا"وأيبر  ابقوا   1983مايو/ أيار  17عدو. ونيس  بابدع  ابسوري بإسقاط اتفاق اب

 من يا بهبك سيا  مناسي  بيغن ابسياسيا.  1985/4/21االنسساا من مع   ابينوا ابلبناني في 
سب  تواصل   "افسراسيلي"وبرغ  تصاعد ابقم   "انتفاضا أطفال ابسيار "تفير   1987/12/9وفي 

سنوا  سافلا بابتضسيا  واببطوال   ورال  تطورا  ايفيا  في واق  ومقاوما يماثير األرض 
ابمستلا  مسدعا ن وضا  ايتماعيا  وفاريا   بل ونقلا نوعيا في ابصراع ابتاريخي بصيرور  فلسطين 

تان ابمستلا مسرس  األساسي. وفي  من االنتفاضا ترال  سراتا سماس وابي اد افسدمي ملت م
 بابتسرير وابعود  في تناقض م  اعتبار سوار ابص اينا وابتطل  بتسويا أمريايا خيارا  استراتيييا .

ييس ببنان "و " سراسيل"أيبر  ابمقاوما ابلبنانيا  2000/5/25وتواب  ابمتغيرا  وابمستيدا   ففي 
 "انتفاضا األقصأ"علأ االنسساا من مع   ابينوا ابلبناني دون قيد أو ررط. وتفير   "ابينوبي

. وسين ا ر د ابرارع ابسياسي ابفلسطيني انقساما  بين فريق أوسلو ابملت   بخيار 2000/9/28في 
 ابتسويا  وبين ابقوى ابملت ما بابممانعا وابمقاوما خيارا  استراتيييا . 

ال يق ر. ابهي  "افسراسيلي"نيح ببنان في  سقاط أسطور  ابييس  2006وفي ابعدوان علأ ببنان سنا 
استعاد  قو   " سراسيل"تستط   ب  2014و 2012و 2008وبرغ  توابي ابعدوان علأ قطاع غ   سنوا  

 ردع ا. 
اعف   1967ابمتوابيا خدل ابسنوا  ابستين ابتابيا بسرا  "افسراسيليا"وم  أن ابساوما  

يدار ابفصل االستيطان  خاصا في ابضفا ابغربيا  ورق  في ا ابطرق االبتفافيا  وأقام  
ابعنصري   ال أن ا بما ت ل مساوما بتوا ن ابرعا في رماب ا وينوب ا  بل وغد  عبسا  تاريخيا  علأ 
رعات ا األمرياان واألوروبيين. ما يعني أن ينرال اب من ب  يسر بصابح ابتيم  االستيطاني 

 ."افسراسيلي"
 18/4/2018، الخليج، الشارقة

 
 سوريةإسرائيلية في  -حرب إيرانية  .41

 توماس ل. فريدمان 
يران تتي ان  بأ مواي ا ساسما في سوريا. فط ران تسعأ  بأ تسويل سوريا  بأ  يبدو أن  سراسيل وا 
يران  يب ا أماميا ضد  سراسيل. ففي األسابي  األخير   وفي سابقا ال ن ير بزززز ا  بدأ   سراسيل وا 

في سوريا. وبيس يسيرا    يرانمن طريق وادء بتبادل ابضربا  بعيدا  من األضواء  مبززززارر  وبيس 
علأ أميراا وروسيا عد  االن الق  بأ ثه  ابمواي ا. وابضززربا األميرايا واببريطانيا وابفرنسيا 
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األخير  ثي ضززربا يتيما أو بمر  واسد   وفي ابمتناول استواء آعارثا. فد يصا في مصلسا ززموساو 
 زد  تفززضي  بأ مستوى يديد من ابزززتدخل ابززغربي ابعدعي.ودمرق استدرا  غار  غربيا يززديز

يران في  وعلأ خدف ابضربا ابغربيا  بيس يسيرا  استواء ابمواي ا ابمبارر  ابتي تعس بين  سراسيل وا 
سوريا. وابيوبا األوبأ من ابسرا ثه  وقع  في ابعارر من رباط )فبراير( ابمنصر  سين أسقط  

فور دخوب ا األيواء افسراسيليا  طاسر  درون أطلقت ا قوا  فيلق ابقدس  يا سراسيلمروسيا أباتري 
ابدرون  أنافيرانيا من مطار ابتيفور ررق سمص في وسط سوريا. وأرار  تقارير أوبيا  بأ 

افيرانيا اان  في م ما استطدعيا. وبان ناطقا  باس  ابييس افسراسيلي  ابينرال رونين مانيليس  
ابدرون وفسص ابمخابرا  افسراسيليا أي اء من ابطاسر  ابمسير  من بعد  يريران  بأ قال  ن مسار 

ها اان  ثه  ابمعلوما  صسيسا  بدا أن فيلق "بتنفيه أعمال تخريبيا"أن ا اان  تسمل متفيرا   . وا 
 رن ضربا  عساريا علأ  سراسيل انطدقا  من قاعد  يويا في سوريا.  بأابقدس افيراني يسعأ 

ي   رن  مقاتد   سراسيليا غار  قبيل ابفير علأ مطار تيفور افعنين ابماضي. وسقط في وعل
ابهي اان علأ رأس وسد  من ابسرس ابعوري افيراني  من   ابعقيد م دي دثقان  7ابضربا ثه  

   يقول مصدر عساري"  منرآ  وبررا   يرانياثه  ابمر  األوبأ ابتي نست دف في ا أثدافا  "ابدرون. و
 سراسيلي. وأعلن افيرانيون عن خساسرث  في واابا فارس ابرب  رسميا. وبعد ابتخفيف من قدر 

 ابخساسر في ابضربا  افسراسيليا  توعدوثا باالنتقا .
ومه هاك  أعلن مسؤوبون ابار في و ار  ابدفاع افسراسيليا أن  سراسيل سترد علأ أي ضربا  يرانيا 

  بأأ ابتستيا ابعساريا افيرانيا في سوريا سيث تسعأ ط ران برن سملا يويا ابير  علأ اببن
بقصف أثداف في ابداخل  "يي بي أس" نراء قاعد  يويا أماميا ومصن  صواريخ موي ا بزن ا  

. ويقول مسؤوبو "س ا هللا"مترا   ونرر ابصواريخ ثه  في سوريا وببنان بواسطا  50افسراسيلي بعمق 
مرااما  أما ث  بن تارر خطي ارتابت  في ببنان: ابوقوف موقف ابمتفر  ابدفاع في  سراسيل  ن بدد

 ابقدرا  ابصاروخيا. "س ا هللا"
وت ع  ط ران أن ا تنرئ قواعد في سوريا بسمايت ا في سوريا من ابدوبا ابعبريا. وبان  سراسيل 

ت  علأ افا تستسيغ أثون ابررور أو ابريطان ابهي تعرف  في سوريا  أي ن ا  األسد  وتريح اف
ابفوضأ. ويبدو أن ما تصبو  بي  ط ران في سوريا   عر ابمساثما في قم  االنتفاضا ابسوريا علأ 
األسد  وعيق ابصلا بغرور قاس  سليماني  قاسد فيلق ابقدس  وسعي   بأ  ساا  ابقبضا علأ رطر 

 ي  سسن روساني.بار  من ابعاب  ابسّني ابعربي وترييح افت  في رد ابسبال م  ابرسيس افيران
 15/4/2018نيويورك تايمز، 

 18/4/2018، الحياة، لندن
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