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  : مصر
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 38 :كاريكاتير

*** 
 

 بعد لقائها فتح في القاهرة للمقب"الشعبية" تؤكد رفضها المشاركة في اجتماع المجلس الوطني ا .1
سااعة، اجمما   12للمرة الثانية في أقل من ، من غزة، أنه 19/4/2018الشرق األوسط، لندن، قالت 

، فاي العاصامة المصارية «فام »م  آخر من قياادة حرةاة « الجبهة الشعبية لمحرير فلسطين»وفد من 
 .ينيالقاهرة، لبحث ةثير من الملفات الممعلقة بالشأن الفلسط
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نائاااأل انماااين العااااد أباااو أحماااد فاااءاد، وبمشاااارةة أع اااا  مااان المةماااأل « الجبهاااة الشاااعبية»ومااارأس وفاااد 
محمود العاالول، نائاأل قائاد « فم »السياسي للجبهة في قطاع غزة وفي الخارج. فيما مرأس وفد حرةة 

 الحرةة، وبمشارةة أع ا  من لجنمها المرةزية.
، فااي مصااري  وزعااه مةمبهااا انعامااي، ان الجولااة انولاا  ماان وقااال ةايااد ال ااول، القيااادي فااي الجبهااة

المخااااطر المحدقاااة بالق اااية الفلساااطينية، خاصاااة ماااا مسااام  صااافقة القااارن، وةيفياااة »الحاااوار، مناولااات 
ان اللقا  مطرق ال  مخاطر فصل قطاع غزة عن ال فة، وأشار ال  »وأ اف:  مجابهمها فلسطينيًا.

 .قطاع غزة، وأنها طالبت بوقفها فوراً فض الجبهة لإلجرا ات الممخذة بحق ر 
 وذةر، أن اللقا  اآلخر الذي عقد ظهر انربعا ، مناول ملف انعقاد المجلس الوطني؛ الفمًا ال  أن 

الجبهة طالبت بعقد مجلس وطناي موحيادي وفاق رءياة الجبهاة للحال السياساي، وةاذلر وفاق مخرجاات 
راد هللا محااات قب اااة باااقاااد مجلاااس انفااارادي الجبهاااة ال مااار  فاااي ع»وقاااال  .2017امفااااق بياااروت عااااد 

 «.يمةن أن يسم له االحمال لمسهيل ممريرها بل االحمال وسيلة لمواجهة المحديات في صفقة القرن،
. ولد مرش  أي معلومات أو مسريبات عما جر  الموصل اليه مان امفااق باين الجاانبين فاي اجمماعهماا

 .لد مصدر أي مصريحات حولهاالصمت مجاه االجمماعات، و « فم »والمزمت حرةة 
الجبهااة الشااعبية أةاادت عقااأل انمهااا  ، أن 18/4/2018، غــزة، المركــز الفلســطيني لإلعــالموأ اااف 

اجمماعامهااا ماا  وفااد حرةااة فاام  فااي العاصاامة المصاارية القاااهرة، علاا  موقفهااا الاارافض للمشااارةة فااي 
ادي فاااي الجبهاااة الشاااعبية ذو وقاااال القيااا اجمماعاااات دورة المجلاااس الاااوطني المقااارر عقااادها فاااي راد هللا.

الفقاار سااويرجو، مساا  انربعااا ، فاي مصااري  لااه نشاره عباار صافحمه علاا  فيسابور: ان الجبهااة مصاار 
عل  موقفها بعدد المشارةة، مءةدًا موقفها السياسي المنطلق من رءيمها الوطنية الموحيدياة ومخوفامهاا 

روعًا سياساايًا يمساااوق ماا  مااا هااو بااأن مةااون هااذه الاادورة  اامن المعطيااات المطروحااة المااي مساابق مشاا
 وأةد أن الجبهة لن مةون جز ا من أي مشاري  مسمهدف مصفية الق ية الفلسطينية،  مطروح أمريةيًا.

ولاان مةااون طرفااا فااي مةااريس حالااة االنقساااد الفلسااطيني، ولاان مقباال اال أن مةااون الاادورة القادمااة دورة 
 موحيدية، وبعيًدا عن سطوة االحمال.

 
 الوطنيالمجلس لتجميد انعقاد  لبنانيةعباس يرفض مبادرة : "الرسالة" .2

علمت صحيفة "الرسالة" من مصادر : محمود هنية، نقًا عن 18/4/2018 ،الرسالة، فلسطيننشرت 
محمود عباس رفض مقمرحًا مقدد به رئيس مجلس النواأل الفلسطينية لبنانية مطلعة، أن رئيس السلطة 

د انعقاد المجلس الوطني المزم  اجمماعه نهاية الشهر الجاري في راد لمجمي اللبناني نبيه بري مءخراً 
، موسط خاله لد  م  عباس قبل شهر مقريباً  مءخراً  أجراهوقال المصدر اّن بّري طلأل في امصال  هللا.
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وسط بشأن  حلّ  ال فرصة لجهود مصل  وا عطا الرجل بمجميد فرض أي عقوبات جديدة عل  غزة، 
يصر عل  عقده في الداخل فيما مرفض ذلر الفصائل الفلسطينية الةبر  المي  انعقاد الوطني الذي

 مطالأل بعقده في الخارج؛ ل مان مشارةة الجمي .
محمد جباوي، الذي أشاار فاي مصاري   حرةة أملوقد مول  االمصاالت مسءول الملف الفلسطيني في 

فام  وحمااس والوسايط المصاري،   ادّ سابق لا"الرسالة نت" انه جر  الموافق عل  مفعيل لجناة ثاثياة م
فرصااة للجهااود المصاارية للموسااط بشااأن مفعياال قطااار المصااالحة وماان بينهااا  اعطااا الموافااق علاا   وماادّ 

المصادر مقول ان هنار اسميا  لد  بّري بسابأل الخطاوات انخيارة الماي امخاذها  ملف انعقاد الوطني.
باالموقف عان فارض  عبااسلمعهاد  عباس بشأن مجميد صرف روامأل ماوظفي السالطة فاي غازة، خافااً 
وزاد ساخط باري أن  ل ازة. انخيارةأي عقوبات جديدة بعد حادثاة اسامهداف راماي الحماد هللا فاي زيارماه 

لااه بمجميااد انعقاااد الااوطني، أو عقااده فااي بيااروت حيااث مقاادد بااّري  عباااس رفااض للماارة الثانيااة مقمرحاااً 
باااّري اسااامعد قبااال عااادة أشاااهر باسم اااافة  ومفياااد المصاااادر أن للمصاااادر. مااارمين بهاااذا المقمااارح، طبقااااً 

، انحمادعازاد  باببا السفير الفلسطيني أشرف دبور بذلر، وانخيار قااد  وأخبر"الوطني" في بيروت، 
 صر عل  انعقاده في قاعة احمد الشقيري براد هللا.أو  ،ذلر انخيرحيث رفض 
ـــروتاألخبـــاروأ اااافت  در صاااحفية ذةااارت أن مصاااا، أن هااااني اباااراهيد، نقاااًا عااان 19/4/2018 ،، بي

عباس رفض أخيرًا طلبي وساطة عربيين يهدفان لمأجيل عقد "الوطني" نهاية الشاهر الجااري، أحادهما 
 ةويمي من انمير صباح انحمد الجابر الصباح والثاني لبناني مقدد به الرئيس نبيه بري.

 
 شيء في قطاع غزة أو فال شيء كلعلى حركة حماس أن تسلم : الحمد هللا .3

قاال رئايس الاوزرا  الفلساطيني، راماي الحماد هللا، ان علا  حرةاة حمااس أن مسالد : ةفاح زباون - هللاراد 
ةل شي  في قطاع غزة للحةوماة الفلساطينية أو فاا شاي ، مءةادًا حارت حةومماه علا  موحياد انرض 

هااذا وأ اااف الحمااد هللا فااي ةلمااة فااي المااءممر انمنااي الساانوي الثالااث، فااي أريحااا: "ماان أجاال  والشااعأل.
)الوحاادةت موجهنااا ماارة ملااو انخاار  الاا  قطاااع غاازة، ودعونااا بموجيهااات فخامااة الاارئيس محمااود عباااس، 

ورفاض الحماد  حرةة )حمااست فاي ةال مناسابة ومان علا  ةال منبار، للممةاين الشاامل والجااد للحةوماة".
 همات في القطاع".هللا أي مجزئة في مسليد قطاع غزة، مشمرطًا "المسليد الةامل والمسلد الةامل لةافة الم

وقااال الحمااد هللا، ان مساالد الحةومااة قطاااع غاازة: "ساايجّنأل شااعبنا المزيااد ماان ويااات االنقساااد المرياار، 
ةسااااأل ق ااايمنا  لناااممةن مااان ادارة شاااءون ومصاااال  المحافظاااات الجنوبياااة بةفاااا ة ونجااادة أهلناااا فيهاااا، وا 

 الوطنية المزيد من المنعة والصابة والقدرة عل  مجابهة المحديات".
 19/4/2018 ،الشرق األوسط، لندن
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 مواقعهم مع تغييرموظفي حماس" ـ"ل الماليةللمشكلة  حال   يجدس هبلغ مصر بأنيعباس  .4
أفااد مسااءول فلساطيني رفيا  بااأن الارئيس محماود عباااس  :فمحااي صاّباحو محماد ياونس  -غازة  ،راد هللا

للماااوظفين الاااذين عّينااامهد أبلااال الجاناااأل المصاااري باااأن السااالطة ساااممةفل ببيجااااد حااال للمشاااةلة المالياااة 
ملياون  120"حماس" لةنه لن يقبال ببقاائهد فاي ماواقعهد. وقاال: "أبل ناا مصار باأن السالطة مادف  حالياًا 

للمشااااةلة الماليااااة  مليااااون لمااااوفير حاااالّ  150دوالر فااااي قطاااااع غاااازة، وأنهااااا مساااامعدة لزيااااادة المبلاااال الاااا  
مرافاق الحةاد فاي غازة مان دون أي للموظفين الذين عّينمهد حماس، شارط أن ممسالد ةامال مءسساات و 

 شروط أو قيود من أي نوع".
 19/4/2018 ،الحياة، لندن

 
 عباس المرشح األوحد واألقوى لرئاسة المنظمةقبل انعقاد المجلس الوطني... و خالفات حادة  .5

مةمنااف مرميبااات عقااد جلسااة المجلااس الااوطني الفلسااطيني، المقااررة نهايااة : ناديااة سااعد الاادين - انعّماا
لحالي براد هللا، أجوا  مشاحونة باالمومر، ازا  غلباة قارار "المقاطعاة" عناد قاو  وفصاائل وطنياة الشهر ا

وازنة، ومعثر خطوات المصالحة، وغياأل انفق السياسي القريأل، وسط مساع اقليمية ودولية ال مخرج 
 عن اطار ما يسم  "صفقة القرن"، انمريةية، بعد المعديل.

لمحملة، منذ فمارة، اننشاطة والفعالياات المحمفياة "بمجدياد العهاد والشارعية أرا ي ال فة ال ربية ا ومعدّ 
للاارئيس عباااس"، طبقااًا للمهرجانااات الشااعبية الخطابيااة المااي مءةااد "حااق العااودة ومقرياار المصااير"، فيمااا 
انمظماات الحملااة الوطنيااة الةباار  لمساااندة "أبااو مااازن" محاات شااعار "فو اانار"، عباار حاارار جماااهيري 

 "افمرا ي" قوي عل  مواق  المواصل االجمماعي.ميداني وح ور 
بياااد أن الخافاااات الحاااادة قاااد اعمملااات مناااذ اعاااان موقيااات جلساااة المجلاااس، بسااابأل "انمهاااا  صااااحية 
شرعيمه، وعقده محت حراأل االحمال، ومقاط  أهدافه م  الموافقات الفصائلية الوطنية، المي ممت في 

جهاااد انسااامي للمقاطعااة، الاا  جانااأل محااالف القااو  القاااهرة وبيااروت"، ممااا دفاا  بحرةمااي حماااس وال
 الفلسطينية، وبعض الهيئات وأع ا  من "الوطني" السابقين والحاليين.

ومعةف القو  المعار ة، وفق حديث أمين سار محاالف القاو  الفلساطينية، خالاد عباد المجياد، لاا"ال د" 
بااالموازي ماا  جلسااة المجلااس، ماان دمشااق، الاا  "المرميااأل لعقااد اجمماااعين، فااي ةاال ماان بيااروت وغاازة، 

وذلر للمعبير عن رفض عقده بدون موافاق وطناي، ازا  عادد شارعية المجلاس الحالياة المنمهياة واليماه، 
واعمباار أن عقااده بصااي مه الحاليااة "يعمااق  "، بحساابه.1991المنظيميااة والقانونيااة والسياسااية، منااذ العاااد 

خروجاا صاارخا عان انجمااع الاوطني، وعان ماا  االنقساد وال يمثل ارادة الشعأل الفلسطيني، مثلما يعد
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ماد الموافااق عليااه فاي الحااوارات الفلسااطينية السااابقة"، بماا يجعاال "أي نمااائه وقارارات مصاادر عنااه ليساات 
 ملزمة لفصائل المقاومة".

 19/4/2018 ،الغد، عّمان
 

 ": قرار محكمة الصلح اإلسرائيلية خطوة عملية نحو تقسيم األقصىالفلسطينية"الخارجية  .6
، ان قاارار محةمااة الصاال  18/4/2018 ، انربعااا الفلسااطينية قالاات وزارة الخارجيااة والم مااربين :راد هللا

حي" في الحرد القدسي الشريف، خطوة عملية نحاو  اسرائيلانسرائيلية السماح لليهود بالهماف "شعأل 
الماااي أطلقمهاااا ودانااات الاااوزارة فاااي بياااان صاااحفي، بأشاااد العباااارات، الااادعوات  مقسااايد المساااجد انقصااا .

ت فااي باحااات المسااجد اساارائيلمنظمااات يمينيااة يهوديااة ممطرفااة لمااا أسااممه بااا)االحمفال بعيااد اساامقال 
 اساارائيلالسااماح لليهااود بالهماااف "شااعأل  انساارائيليةقاارار محةمااة الصاال    انقصاا ، ةمااا داناات أي اااً 

 حي" في الحرد القدسي الشريف.
 18/4/2018 ،ا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف

 
 ال تغيير على سياسة االتحاد األوروبي تجاه دعم التعليم :الفلسطينية وزارة التربية .7

أنه ال يوجد م يير علا  سياساة االمحااد انوروباي  الفلسطينية "وفا": أةدت وزارة المربية والمعليد العالي
ماس، ان مااا مناولمااه أمسااا  فااي بياان أصاادرمه  ،وأشاارت الااوزارة مجااه دعااد قطاااع المعلايد فااي فلسااطين.

بعااض وسااائل انعاااد انساارائيلية حااول قاارار االمحاااد انوروبااي بمناا  نقاال انمااوال لاادعد المعلاايد فااي 
وقالاااات الااااوزارة فااااي بيانهااااا، "انااااه وبعااااد المواصاااال ماااا  وزارة الخارجيااااة  فلسااااطين، عااااار عاااان الصااااحة.

حاااد انوروبااي؛ فااابن مااا جاار  هاااو والم مااربين ووفقااًا لماااا أةااده ساافير دولاااة فلسااطين لااد  بلجيةاااا واالم
، 2013محاولااة ماان انعاااد انساارائيلي وماان يقااف ورا ه؛ لمشااويه وم ااخيد مااا ياامد ساانويًا منااذ العاااد 

 حيث ُمجري لجنة ممخصصة في االمحاد انوروبي نقاشًا رومينيًا حول موازنة االمحاد".
 19/4/2018 ،األيام، رام هللا

 
 أسلوب عقيم وشاذ وال يتناسب مع القيم الوطنيةشعبية" : قطع السلطة مخصصات "العمر شحادة .8

فااي راد هللا، الساالطة الفلسااطينية بقطاا  « الجبهااة الشااعبية»امهااد عماار شااحادة، وهااو أحااد قيااادات غاازة: 
من الصندوق القومي لمنظمة المحرير. وقال فاي مصاريحات صاحافية لوساائل « الجبهة»مخصصات 

مموقفااة منااذ بدايااة العاااد الحااالي، واصاافًا ذلاار، بأنااه « يةالجبهااة الشااعب»اعاااد محليااة، ان مخصصااات 
 «.أسلوأل عقيد وشاذ، وال يمناسأل م  القيد والسلوةيات الوطنية»
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اذا ةاان مقصاودًا مناه )قطا  المخصصااتت ال ا ط علا  )الجبهاة الشاعبيةت لمنفياذ »وأ اف شحادة: 
 «.مةن أن يءثر عل  موقفناقرارات ممليها الرئاسة الفلسطينية، فهو أسلوأل مخٍز ومرفوض، وال ي

 19/4/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 لصفقة تبادل أسرى جديدة حماس تنفي تلقيها عرضا   .9
نفات حرةاة حمااس المازاعد حاول ملقيهاا عرً اا حاول صافقة مباادل أسار  جديادة : خاات صافا -غزة 

"صافا" نفاي حرةماه وأةد الممحدث باسد الحرةة فوزي برهود في مصري  لوةالاة  م  الةيان انسرائيلي.
مااااا ورد فااااي صااااحيفة الحياااااة اللندنيااااة، حااااول ملقيهااااا عر ااااا يخاااات صاااافقة مبااااادل أساااار  جدياااادة ماااا  

 وطالأل برهود الصحيفة بمحري المهنية والمصداقية في نشر أخبارها. االحمال.
وةانت صحيفة "الحياة" نسبت ال  مصادر خاصاة قولهاا ان "الحرةاة "ملقات عرً اا مان مصار لوقاف 

ي مقاباال رفاا  الحصااار ةلًيااا عاان القطاااع، والبااد  بمفاو ااات لمبااادل انساار ، عباار الوساايط المساايرة فاا
المصري، مءةدة أن الحرةة رف ت وطلبت أواًل "أن مطلق اسرائيل ةال انسار  المحاررين فاي صافقة 

 أسيرا". 60البالل عددهد نحو  2011)مبادل الجندي انسرائيلي غلعادت شاليط عاد 
 18/4/2018، غزة ،سطينية صفاوكالة الصحافة الفل

 
 ا  وحدوي متقدما   موقفا   وتعدهشيد ببيان البرغوثي حماس ت .11

أشاد ع و المةمأل السياسي ومساءول مةماأل العاقاات الوطنياة لحرةاة "حمااس" حسااد بادران برساالة 
مان القائد الفمحاوي انسير في السجون الصهيونية مروان البرغوثي، مءةدًا دعد الحرةة لماا ورد فيهاا 

وأو ااا  بااادران فاااي مصاااري  صاااحفي، انربعاااا  أن روح الرساااالة  نقااااٍط ممعلاااق بالشاااأن الاااوطني العااااد.
وم اامونها ينسااجمان ماا  الاادور المشااهود والماااريخي للبرغااوثي، ةقائااد وطنااي لااه اسااهامات ةبياارة فااي 

 مساعي مشةيل رءية وطنية شاملة عل  صعيد موحيد الصف الفلسطيني ومقاومة االحمال.
ران أن بنود الرسالة مشةل موقًفا ممقدًما لموحيد الصف الفلسطيني ومجاوز الةثيار مان العقباات وأةد بد

نهاااا  االنقسااااد. وأشاااار بااادران أن حمااااس المقطااات رساااالة البرغاااوثي  أمااااد اممااااد المصاااالحة الوطنياااة وا 
طناااي باهممااااد شاااديد واعمبرمهاااا مأةياااًدا مهًماااا علااا  امةاااان ماااذليل العقباااات فاااي سااابيل محقياااق موافاااق و 

 ".واالسمراميجياتفلسطيني شامل يخرج الق ية الفلسطينية من "عنق زجاجة االخماف بين البرامه 
وأو   بأن حرةة حماس ممطل  ال  امةان أن مقود البناود الماي قادممها رساالة البرغاوثي جهاًدا جدياًدا 

ي يممما  بهاا البرغاوثي للخروج من االنسداد في مسارات الموافاق الفلساطيني، نظارًا للمةاناة الوطنياة الما
وعبار  في صفوف الفلسطينيين عموًما ولرمزيماه العالياة ةقياادي فاي حرةاة فام  والمقاوماة الفلساطينية.
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باادران عاان أملااه بااأن مجااد رسااالة البرغااوثي صااداها فااي دوائاار القاارار لااد  حرةااة فاام ، وأن معيااد الاازخد 
 لجهود المصالحة وموحيد الصف.

 18/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 بغزة  لتأمين رواتب موظفي السلطة "األخبار": حماس تسعى جاهدة   .11
أجارت خاال انسابوعين انخيارين « حمااس»أن قياادة حرةاة « انخبار»علمت : هاني ابراهيد -غزة 

امصاالت م  عدة دول من أجل دف  روامأل موظفي السلطة الفلسطينية الموجودين في قطاع غزة في 
، وذلااار نظااارًا الااا  حجاااد الماااأثير االقمصاااادي لهاااذا «الوفااااق الاااوطني»ة حاااال اساااممر وقفهاااا مااان حةومااا

 انجرا  عل  مخملف مناحي الحياة في القطاع.
« حماس»وأبدت بعض ملر الدول موافقة مبدئية لمن  انهيار الو   المعيشي في غزة، خصوصًا أن 

نا  انميرةياة، م اررت المي معلد أنها ال مسمطي  جلأل رواماأل لموظفيهاا عبار هاذه الادول بسابأل الموا
هي انخر  بصورة غير مباشرة من قط  روامأل موظفي السلطة الذين ةانوا أساسًا في حرةة السوق، 
مااا يعناااي ماااأثيرًا مباشاارًا فاااي الجباياااة وال اارائأل الخاصاااة ب ااازة، وماان ثاااد رواماااأل مااوظفي حةوماااة غااازة 

بياناااات حاااول « اسحمااا»بعاااض الااادول المسااامعدة لااادف  رواماااأل ماااوظفي السااالطة طلبااات مااان  الساااابقة.
الموظفين والروامأل المطلوأل دفعها حم  انمها  انزمة القائمة حاليًا، فيما يجاري المباحاث حالياًا حاول 
آلية يمةن بها مجاوز العقبات المي قد م عها السلطة عل  هذا انمر، مثل من  محويل انماوال عبار 

هللا علماات بامصاااالت الحرةااة ماا   البنااور الفلسااطينية ةمااا فعلاات سااابقًا، خصوصااًا أن جهااات فااي راد
 هذه الدول وبدأت اجرا ات ديبلوماسية لمن  دف  الروامأل.

ان طلأل دف  روامأل موظفي السلطة في غزة من دون الموظفين المابعين « حماس»ومقول أوساط في 
لهااا ال ياقااي معار ااة دوليااة أو اساارائيلية بخاااف موظفيهااا الااذين ماامحفظ اساارائيل وعاادد ماان الاادول 

 وروبية عل  عدد منهد نظرًا ال  عاقمهد بالمقاومة الفلسطينية. ان
 19/4/2018، بيروت، األخبار

 
 تدافع عن وجودها "إسرائيل": وليبرماننتنياهو  .21

ةرر رئيس الحةومة انسرائيلية يود انربعا ، انسطوانة المي مةرر طوال الوقت، : هاشد حمدان
ليردد أن المهديدات  دفاعوجودها"، وان د اليه وزير ال والمي مفادها أن "اسرائيل أن مداف  عن

وفي حفل احيا  ذةر  قمل  حروأل المشروع الصهيوني منذ العاد  بالق ا  عل  اسرائيل ال مموقف.
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في أرض فلسطين الماريخية، في المقبرة العسةرية في القدس، قال نمنياهو ان من يقمل  1860
 عل  حد معبيره. اسرائيليين يقصد "قمل وجودنا ةدولة"،

وفي سياق اسمثنائي، ماب  نمنياهو "جميعنا، يهودا ودروزا ومسيحيين ومسلمين وبدوا وشرةس، سنقف 
 سوية في مواجهة انرهاأل الذي يهدد بالق ا  عل  الدولة"، عل  حد قوله.

 وأ اف أنه "في االممحان، علينا أن نداف  عن وجودنا بحزد".
، أفي دور ليبرمان، في حفل مماثل في مقبرة "ةريات شاءول" دفاعوفي سياق ذي صلة، قال وزير ال

في مل أبيأل "ال نبحث عن الم امرات، ولةن لن يةون هنار مساومة أو مردد بشأن أمن دولة 
 اسرائيل".

 وأ اف أنه "ينص  جيرانه" في الشمال والجنوأل بأن يأخذوا ذلر بالحسبان وبجدية.
ر دولة اسرائيل ال مموقف. ونحن بحاجة ال  الجيش قويا وبحسبه فبن "المهديدات ب رأل ومدمي

وحازما، وأن ندرر أننا نعيش في واق  هش وممفجر، وقد نحماج في ةل لحظة ال  ةل قوة ومهارة 
 الجيش وقيادامه"، عل  حد قوله.

 18/4/2018، 48عرب 

 
 "عياداأل"في  طا  لتنفيذهاعملية تفجير كان مخط ناأحبط :اإلسرائيليةوزارة الدفاع  .21

أعلنت اسرائيل أنها أحبطت محاولة منفيذ عملية مفجيرية ةبيرة في الذةر  السبعين لقيامها.  راد هللا:
أحبطنا هجوما ةبيرا ةان سينفذ في عيد »انسرائيلي أفي دور ليبرمان:  دفاعوقال وزير ال

 «.االسمقال... سناحق من خططوا السمهداف عطلمنا
ن  بط العبوة، أثنا  محاولة اخفائها داخل شاحنة مجارية محمل وممةن مفمشون اسرائيليون م
 مصريحا للعبور ال  اسرائيل.

وأصدرت سلطة المعابر انسرائيلية بيانا، أو حت فيه أن المفمشين انمنيين عثروا عل  عبوة ناسفة 
 عل  ممن شاحنة فلسطينية، في معبر ريحان المحاذي لمدينة جنين، شمال ال فة ال ربية.

انسرائيلية، فبن العبوة رةبت عل  سقف الشاحنة المي ةانت منقل ب ائ  ال   دفاعبحسأل وزارة الو 
ةيلوغرامات بداخلها قط  حديد  10عثر المفمشون عل  حقيبة مزن »وبحسأل البيان:  شمال الحدود.

 نفجار.ووصفت القناة الثانية العبرية العبوة بأنها شديدة اال«. مخبأة وملصقة بجهاز مش يل رقمي
وأةد البيان اعمقال سائق الشاحنة ويدع  ابراهيد أحمد علي زيد، في المعبر المخصت لعبور 

وقاد خبرا  الممفجرات انسرائيليون، الذين وصلوا م  قوات الشرطة ال  الموق ،  الب ائ  والشاحنات.
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غلقت سلطة المعابر بمعالجة العبوة الناسفة، ويموق  أن يةونوا قد فجروها الحقا محت الرقابة. وأ 
 انسرائيلية المعبر بشةل ةامل، أماد حرةة اسرائيليين حم  انمها  العمليات.

 19/4/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 ّن قوانين ضم المستوطناتتقرير "مدار": ترامب عزز نهج س   .21

، حول "سجل راد هللا: أبرز المقرير السنوي الثالث للمرةز الفلسطيني للدراسات انسرائيلية "مدار"
القوانين العنصرية والداعمة لاحمال واالسميطان"، مصاعدا بل ومسارعا من قبل اليمين انسرائيلي، 
في سن مشريعات مهدف ال  مةريس السيطرة انسرائيلية عل  أةبر قدر ممةن من أرا ي ال فة، 

 54قانونا، من  منها  185حم  بلل عددها خال انعواد الثاثة للوالية البرلمانية لا "الةنيست"، 
 قانونا أقرت، أو دخلت حيز المشري .

وأظهر المقرير الصادر بدعد من دائرة المفاو ات في منظمة المحرير، وةشف عن معطيامه خال 
ندوة نظمها "مدار" في مقره براد هللا، أمس، أنه منذ انمخاأل الرئيس انميرةي دونالد مرامأل، شرع 

، بمعزيز ما سماه المقرير "دف  قوانين ال د الزاحف لل فة يلاسرائاالئماف الحاةد في 
 ومسموطنامها".

 581ومن أبرز ما ورد في المقرير، أنه خال انعواد الثاثة للوالية البرلمانية، عاله "الةنيست" 
 قانونا بالقرا ة النهائية، 23قانونا عنصريا وداعما لاحمال واالسميطان، حيث مد اقرار ما مجموعه 

قانونا رسميا، عاوة عل  سمة قوانين مد ادراجها ةبنود  من أربعة من القوانين الا  32من  منها 
 2قانونا بالقرا ة الممهيدية، بينها  58"، في حين أن أربعة قوانين مد اقرارها بالقرا ة انول ، و32"

 مشروع قانون ال مزال مدرجة عل  جدول انعمال. 525قوانين مجمدة، و
أنه "في العاد البرلماني الثالث وحده، مد اقرار، سمة قوانين، بالقرا ة النهائية، ي اف اليها وأورد 

قانونان مد دمجهما بأحد القوانين ةبندين، فيما أقر قانونان بالقرا ة انول ، في حين أقر الةنيست 
انونا في الفمرة ذامها، ق 28سبعة قانونين بالقرا ة الممهيدية، أخطرها قانون "القومية"، وأدرج النواأل 

في معظمها قوانين عقابية  د الفلسطينيين في ال فة والقدس، وم يق العمل السياسي، ومرسخ 
 الممييز".

وبين اسمنادا لمواريخ ادراج القوانين، ودخول بع ها ال  مسار المشري ، أنه "منذ ظهور نمائه 
في دف  قوانين مندرج في اطار ال د االنمخابات الرئاسية انميرةية، شرع اليمين االسميطاني 

 المباشر، وال د الزاحف لمسموطنات ال فة، أو سريان ما يسم  "السيادة انسرائيلية" عل  ال فة".
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قانونا ل رض ال د المباشر وغير  32ت، عاله 32وأشار ال  أنه منذ بد  والية "الةنيست" الا )
 المباشر لل فة المحملة ةلها، أو المسموطنات.

  18/4/2018ام، رام هللا، األي

 

 أديب إسرائيلي: في حال لم يكن للفلسطينيين بيت فلن يكون هناك بيت لإلسرائيليين والعكس صحيح .15
في خطاأل أماد منمد  العائات الثةل  انسرائيلية والفلسطينية المي  ودي  عواودة: –الناصرة 

أبيأل قدد انديأل انسرائيلي دافيد اجممعت أمس نحيا  ذةر  من فقدوا من أعزائهد في منطقة مل 
غروسمان الئحة امهاد جريئة نسرائيل، وقال انها أقل من بيت بل بيت معطل لقيامها بموبقات 

 ةثيرة.
وبرأي انديأل غروسمان: اذا لد يةن للفلسطينيين بيت فلن يةون بيت لإلسرائيليين والعةس 

ومسمشفيات وشوارع وهي دولة  في اسرائيل مدارس ومصان « ويم ي في محذيرامه«. صحي 
مفهومة  منا بالنسبة لحفيدمي الص يرمين بعةس ما ةان لنا في الما ي لةن عندما محمل اسرائيل 

فبنها مةون أقل من بيت « آبرمهايد»عاما ومنمه نظاد فصل عنصري  51ومقم  شعبا آخر طيلة 
دة للساد من اللقا  بعائات من  عائات فلسطينية ثةل  ومءي دفاعبةثير. عندما يحاول وزير ال

اسرائيلية ثةل  فبنها مةون أقل من بيت. عندما يقمل قناصة اسرائيليون عشرات الممظاهرين 
فبنها أقل من بيت. عندما اسرائيل مهمل سةان المناطق الريفية  –الفلسطينيين، معظمهد مدنيون 

ل ال عفا : ناجون من المحرقة، وسةان جنوأل مل أبيأل ومسم  بانهيار مسمشفيامها ومبدي قسوة حيا
وفقرا  ومسنون فبنها أقل من بيت بل هي بيت معطل. عندما مميز اسرائيل  د مليون ونصف 
المليون فلسطيني من مواطنيها وممنازل في الواق  عن الطاقة الةبيرة الةامنة بهد لخدمة حياة مشمرةة 

  «.فهي أقل من بيت –في الباد 
 19/4/2018القدس العربي، لندن، 

 

 استطالع: الحرب والتهديدات األمنية الخارجية تقلق اإلسرائيليين .21
بّين اسمطاع اسرائيلي للرأي، أجراه معهد "بانلز بوليميةس" لصحيفة "معاريف"، ونشر : هاشد حمدان

يود انربعا ، أن اندالع الحرأل في المسمقبل القريأل، والمهديدات انمنية من الخارج مقلق 
 .انسرائيليين

 ةما بين االسمطاع أن الشرخ بين "الممدينين" و"العلمانيين"، هو أةثر ما يقلق انسرائيليين اجمماعيا.
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شخصا،  587"، وشمل عينة مءلفة من 70أجري االسمطاع بمناسبة ما يسم  "يود االسمقال الا
 عرأل. 103يهوديا، و  484بينهد 

بانيجاأل، مقابل  %52بل القريأل"، أجاأل وردا عل  سءال "هل مخش  اندالع الحرأل في المسمق
 با"ال أعرف". %10أجابوا بالنفي، بينما أجاأل  38%

من المسمطلعين "فخورون جدا" بةونهد "اسرائيليين"، مقابل  %56وبحسأل نمائه االسمطاع، فبن 
 با"ال أعرف". %3ليسوا فخورين، بينما أجاأل  %15"فخورون بدرجة ةافية"، و  26%

 %73ل معمقد أن اسرائيل حقيقة قائمة أد أن وجودها معرض لخطر حقيقي"، قال وعل  السءال "ه
 با"ال أعرف". %9ان هنار "خطرا حقيقيا"، وأجاأل  %18انها "حقيقة قائمة"، بينما قال 

بأن الشرخ هو  %35وردا عل  السءال "ما هو الشرخ انخطر عل  وجودنا ةشعأل ومجمم "، أجاأل 
بين "اليمين"  %23قالوا انه بين اليهود والعرأل، و %27نيين"، مقابل بين "الممدينين" و"العلما

 بين اليهود انشةناز والشرقيين. %5بين انغنيا  والفقرا ، و %10و"اليسار"، و
ندا   5.1ةعامة مقييد لعمل الوزرا  وأع ا  الةنيست، وعامة  4.3وأعط  المسمطلعون ما معدله 

، 7.2وعن الر ا من الحياة في اسرائيل ةان معدل العامات  .رئيس الحةومة، بنيامين نمنياهو
 بحسأل االسمطاع.

أنها المساعدة الممبادلة،  %45وعن "الصفة انسرائيلية" المحببة أةثر لجمهور المسمطلعين، أجاأل 
الحديث المباشر الصري ، و  %8الصداقة الحقيقية، و %8ال يافة، و %10الصداقة، و  %10و
 با"ال أعرف". %16بينما أجاأل االسمقامة،  3%

انها "المهديد انمني  %34وسئل المسمطلعون عن الق ايا العاجلة المي مواجهها اسرائيل، وأجاأل 
انها "انرهاأل  %32انها غا  المعيشة والفجوات االجمماعية، وقال  %32من الخارج"، وقال 
العاقات  %10شاةل السةن، وم %14الفساد في انجهزة العامة، وقال  %21الفلسطيني"، وقال 

 %8العاقات بين "اليمين" و"اليسار"، و %9مربية الشبيبة، و %9بين الممدينين والعلمانيين، و
المعامل م   %3"الممسللون"، و %6ةسر الجمود السياسي، و %8العاقات م  السةان العرأل، و

 %2لجريمة الممفاقمة، وا %2العزلة الدولية، و %3المصاعأل في جهاز الصحة، و %3المسنين، و
 المواصات.

يشار ال  أنه ةان ببمةان المسمطلعين أن يخماروا اجابمين ردا عل  السءال انخير، ولذلر ةان 
 .%100المجموع أةثر من 

أجابوا  %46من المسمطلعين ان اسرائيل "مةان جيد جدا للعيش فيه"، مقابل  %36ال  ذلر، قال 
 ان اسرائيل ليست مةانا جيدا للعيش فيه. %16قال  بأنها جيدة بدرجة ةافية، بينما



 
 
 
 

 

 14 ص             4619 العدد:             4/19/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

عاما يعمقدون أن اسرائيل مةان جيد  29الشباأل حم  جيل  %75ةما أظهر محليل النمائه أن 
 عاما. 60لمن هد فوق جيل  %95للعيش، مقابل 

قالوا  %43ممفائلون بمحسن انو اع االقمصادية نسرائيل، مقابل  %46وبحسأل االسمطاع، فبن 
 هد ممشائمون.ان

أجابوا  %72من انسرائيليين يفةرون بم ادرة الباد في ظروف معينة، مقابل  %21وجا  أي ا أن 
 با"ال".

 18/4/2018، 48عرب 

 
 "2048لـ "إسرائيل  اإلسرائيليةتوقعات وزارة المالية  .21

، 2048رائيل مشير مقديرات وزارة المالية انسرائيلية انحصائية بشأن ما أسممه "اس: هاشد حمدان
. وأن نسبة اليهود في %20.9ال  أن نسبة العرأل في اسرائيل سمبق  ةما هي عليه اليود، ومراوح 

 .2030في العاد  %55أرض فلسطين الماريخية، بدون قطاع غزة، سمةون 
ةما مشير المقديرات ال  ارمفاع يصل ال  ال عف في نسبة اليهود الحريديين الذين يحافظون عل  

ة عالية، مقابل مراجعها في وسط العرأل واليهود من غير الحريديين، ا افة ال  ارمفاع نسأل والد
نسمة، بينهد  8,956,445ال   2018ويصل عدد السةان في العاد الحالي  مموسط العمر عامة.

 .%20.9عربيا، يشمل القدس والجوالن السوري المحملين، ويشةلون ما نسبمه  1,874,160
، بينما يصل عدد الحريديين ال  6,003,568غير "الحريديين"، اليود، ال   ويصل عدد اليهود من

 من مجمل عدد السةان. %12.44شخت، يشةلون ما نسبمه  1,078,717
نسمة، بينهد  15,156,820، مشير الموقعات ال  أن عدد السةان سيةون 2048وفي العاد 

 .%20.78عربيا، يشةلون ما نسبمه  3,149,868
 3,549,274يهوديا، ا افة ال   8,457,678ل عدد اليهود من غير الحريديين ال  ويموق  أن يص

 من مجمل عدد السةان. %23.42يهوديا حريديا، يشةلون ما نسبمه 
في أرض فلسطين  %58سمةون نسبة اليهود  2020وبحسأل مقديرات وزارة المالية، ففي العاد 

داخل الخط انخ ر )بدون ال فة ال ربية  %78الماريخية، ولةن دون قطاع غزة. ومةون نسبمهد 
 وقطاع غزةت.
في أرض فلسطين الماريخية ولةن بدون  %55، فيموق  أن مةون نسبة اليهود 2030أما في العاد 

 داخل الخط انخ ر، بما في ذلر القدس والجوالن. %77قطاع غزة، ومةون نسبمهد 
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طفل ةل امرأة من اليهود  2.56، فهي 2018 أما بالنسبة لمعدل الوالدات للمرأة الواحدة في العاد
و"آخرين" )بدون مصنيف ديني أو مسيحيين ليسوا عربات، بدون العرأل والحريديين. ولد  العرأل فبن 

 .6.71، بينما يصل المعدل في وسط اليهود الحريديين ال  3.02المعدل يصل ال  
د و"آخرين" بدون العرأل ، يموق  أن ينخفض معدل الوالدات في وسط اليهو 2048وفي العاد 

، ومنخفض في وسط اليهود الحريديين 2.46، بينما ينخفض وسط العرأل ال  2.41والحريديين ال  
 .5.86ال  

يهوديا ال  الباد في العاد الحالي، بينما يموق  أن  24,180وموقعت وزارة المالية أن يمد اسمجاأل 
 .2048يهود عاد  17,410يمد اسمجاأل 
، فبن معدل عمر العرأل الذةور يصل ال  2018مموسط العمر، ففي العاد الحالي أما بالنسبة ل

عاد. وفي وسط اليهود و"آخرين"  81.2عاد، بينما يصل معدل عمر النسا  العربيات ال   78.4
 معدل عمر النسا . 54.6عاد، مقابل  81.7الذةور يصل المعدل ال  

عاد،  83.3ليصل ال   %7رأل الذةور بنسبة ، يموق  أن يرمف  معدل عمر الع2048وفي العاد 
 عاد. 86.5ليصل ال   %7.5بينما يموق  أن يرمف  معدل عمر النسا  العربيات با

عاد،  86.7ليصل ال   %6وفي وسط اليهود و"آخرين الذةور يموق  أن يرمف  معدل العمر بنسبة 
 عاد. 89.5ليصل ال   %5.7بينما يموق  أن يرمف  في وسط اليهود و"آخرين" النسا  بنسبة 

مليون نسمة،  6.3يافا ال   –سيصل عدد سةان مل أبيأل  2048ةما بينت المقديرات أنه في العاد 
مليون نسمة، يشةل العرأل  2.8منهد. وفي حيفا يرمف  عدد السةان ال   %5يشةل العرأل ما نسبمه 

ون نسمة، يشةل ملي 1.65منهد، وفي القدس يموق  أن يصل عدد السةان ال   %45ما نسبمه 
 . بحسأل مقديرات وزارة المالية انسرائيلية.%25العرأل ما نسبمه 

 18/4/2018، 48عرب 

 
 آالف جريح منذ بدء مسيرات العودة أربعةوأكثر من  شهيدا   33 :وزارة الصحة .21

صابة أةثر من  33أفادت احصائية نشرمها وزارة الصحة اليود انربعا ، باسمشهاد : غزة مواطًنا، وا 
سرائيل، نهاية أرب عة آالف آخرين منذ بد  مسيرات العودة قرأل السياج الفاصل بين قطاع غزة وا 

وذةرت احصائية وزارة الصحة في غزة، أن من بين الشهدا ، وغالبّيمهد برصات  الشهر الما ي.
 اسرائيلّي من النوع الحّي، ثاثة أطفال وصحفًيا.

 243صحفًيا و 66مسعًفا و 44طفًا و 642بينهد من  4279وبحسأل انحصائيات بلل عدد المصابين 
 سيدة، بينما نحو ثلث انصابات بالرصات الحي.
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 134وحول درجة الخطوة في مجمل انصابات المي وصلت للمسمشفيات، ذةرت انحصائية أن 
في  13اصابة ال مزال حالمها خطيرة، فيما معر ت أرب  اصابات لحاالت بمر في انطراف العلوية و

 راف السفلية.انط
 18/4/2018القدس،  القدس،

 

 مترا  من السياج الفاصل 50تقترب  "مخيمات العودة": "لمسيرة العودة الوطنيةالهيئة " .21
« مخيمات العودة»أمس، مقديد أماةن « الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وةسر الحصار»أعلنت : غزة

ممرًا بامجاه السياج الفاصل  50سافة المنصوبة قرأل الحدود الشرقية لقطاع غزة م  اسرائيل، م
أيار )مايوت المقبل،  15، علمًا أن المسيرة مسممرة حم  ذةر  نةبة فلسطين يود «ةخطوة أول »

 والذي سمبلل ذرومها فيه.
معبير عن المقدد المنظد، لمأةيد حقنا في العودة ومصّدينا لصفقة »ولفمت الهيئة ال  أن هذه الخطوة 

ن البديل، ولمسقط صفقة العار انميرةية وليسقط الحصار الصهيوني الظالد عن القرن ومءامرة الوط
 «.شعبنا الصابر

 19/4/2018الحياة، لندن، 
 

 إدارّي جديد بحّق أسرى اعتقالأمر  41: نادي األسير .12
أمر اعمقال اداري جديد بحّق أسر ،  41سلطات االحمال أصدرت اّن نادي انسير : قال راد هللا

وأو   محامي نادي انسير، محمود الحلبي، يود  بداية شهر نيسان/ ابريل الجاري.وذلر منذ 
أوامر صدرت بحّق أسر  اعمقلوا نول مرة، أو أعاد  9انربعا ، أن من بين انوامر الّصادرة 

 االحمال اعمقالهد بعد انفراج عنهد.
 18/4/2018القدس،  القدس،

 

 "إسرائيل"سالح حارق يستنفر  :الطائرات الورقية .12

"طائرة ورقية محمل في ذيلها شعلة نار مسقط في أرض العدو ومحرقها"، : أيمن الجرجاوي -غزة 
بهذه الةلمات يصف الشاأل "حازد" )أحد من أطلقوا عل  أنفسهد "أبنا  الزواري"ت ما يصنعونه في 

 بيض.احد  "خياد العودة" شرقي مخيد البريه لاجئين وسط القطاع، وهو يرمدي قناًعا أ
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ابمةار "الطائرة الحارقة" ةان وسيلة ُمعّبر عن ثورة الشبان في وجه االحمال، ةما يقول الشاأل حازد، 
واهمدوا لها بعد ماحظمهد طائرة ورقية في السما  مجماز الحدود، في وقت ال يسمطي  فيه الشبان 

 عل  انرض القا  "المولوموف" عل  جنود االحمال لبعد المسافة.
"نحن ال ُنعلن عن أسمائنا أو صورنا، لةن أفعالنا ممحدث عنا؛ : شاأل العشريني للجزيرة نتيقول ال

أحرقنا اليود وانياد الما ية مئات الدونمات الزراعية لاحمال شرقي المحافظة الوسط ، وأربةنا 
 ". الجنود وانطفائية

لقناصين انسرائيليين الممفرغين ادخال "الطائرات الورقية" في المقاومة الشعبية ةان بهدف اش ال ا
لقمل الممظاهرين الفلسطينيين عل  الحدود، لةن ذلر مطور ال  اربار سلطات االحمال عل  أةثر 

 من صعيد، ةما يقول بعض من يقفون خلف هذه الوسيلة المقاِومة الجديدة.
لهذه الظاهرة  ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت انسرائيلية، فبن الجيش انسرائيلي يبحث عن حلول

المي مسببت في احمراق عدة حقول، ودعا مزارعي مناطق "غاف غزة" لموخي أعل  درجات الحذر، 
 وانبا  عن أي طائرة ورقية في الجو.

 18/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 غزة في المواجهات مواقع ترصد الورقية الطائرات .11

 المواجهات لمواق  جوية صور المقاط في ا انربع يود ممظاهرون نج : الجمل محمد - يونس خان
 عبر حملها يمد محلياً  مصنعة بةاميرات المحديد لخط المحاذية المناطق في االحمال قوات م 

 .ورقية طائرات
 مصوير بقدرة مممم  لةنها الص ر، بال ة ةاميرات محمل المي الورقية الطائرات الممظاهرون وأطلق
 .جوية صوراً  والمقطوا المحديد، خط اخلود المواجهات، مواق  فوق عالية
 انحراش مناطق محديد في وللمساعدة المواجهات، لمطوير جا ت الةاميرات فةرة أن ممظاهرون وأةد

 .لحرقها اليها حارقة بقنابل محملة ورقية طائرات اطاق يمةن المي الزراعية، والمناطق
 مةبيد بهدف الشعبية، المقاومة ئلوسا مطور  من يأمي الطائرات هذه اطاق أن شبان وأو  
رهاق المعدات، في الخسائر من قدر أةبر االحمال ربار جيشه، وا   .العسةرية وحدامه وا 

 18/4/2018هللا،  رام األيام،
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 مدرسة بنابلس طلبةاالحتالل يهاجم  .11
جنوأل الساوية  -هاجمت قوات االحمال انسرائيلي، يود انربعا ، طلبة من مدرسة اللبن: نابلس

 نابلس، ما أد  ال  اصابة عدد منهد باالخمناق.
وأفاد مسءول ملف االسميطان شمال ال فة ال ربية غسان دغلس، بأن قوات االحمال هاجمت 
الطلبة ب از الفلفل أثنا  خروجهد من المدرسة، ما أد  نصابة عدد منهد، ونقل أحدهد لمسمشف  

 رفيديا لملقي العاج.

 18/4/2018، فلسطين أون الين
 

 األشجار في قرى نابلس ويعتدون على الطلبة والصحافيين في الخليل يقتلعونمستوطنون  .11
جددت قطعان المسموطنين أمس اعمدا امهد عل  الفلسطينيين وممملةامهد في منطقمي نابلس : راد هللا

 شمال ال فة ال ربية والخليل في جنوبها.
رات عنصرية عل  ممملةات المواطنين في قرية وأقدد المسموطنون عل  اقماع أشجار وخط شعا

« ايمسهار»عوريف جنوأل نابلس. وقال مازن شحادة رئيس المجلس القروي للقرية ان مسموطنين من 
اقملعوا عشرات انشجار من منطقة خلة بئر جنان الواقعة جنوأل القرية. وأو   أن االعمدا ات 

ال سيما وأن منازل المواطنين في هذه المنطقة « رايمسها»مسممرة عل  المنطقة القريبة من مسموطنة 
 ممر عن المسموطنة. 200ال مبعد سو  

 25وحسأل مسءول ملف االسميطان شمال ال فة غسان دغلس فبن المسموطنين قطعوا أةثر من 
عل  « الموت للعرأل»شجرة زيمون، ولوز، وعنأل في المنطقة الشرقية من البلدة، وخطوا شعارات 

 . لموجودةأحد البرةسات ا
، عل  طلبة مدارس في حارة السايمة في البلدة انربعا وفي الخليل اعمد  مسموطنون، أمس 

القديمة من الخليل. وأةد شهود عيان أن مسموطنين اعمدوا بال رأل عل  الطلبة أثنا  عودمهد من 
 مدارسهد ال  منازلهد، وشمموهد بألفاظ بذيئة.

مسا  أمس، بال رأل، عل  ثاثة صحافيين، واعمقلت شابين واعمدت قوات االحمال انسرائيلي، 
 آخرين، خال مواجهات في مخيد العروأل، شمال الخليل.

 19/4/2018، لندن، القدس العربي
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 في غزة يطالبون بصرف رواتبهم السلطةموظفو  .12
طالأل الموظفون العموميون في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الرئيس محمود عباس : غزة
المدخل لصرف روامبهد أسوًة بزمائهد في ال فة ال ربية، في وقت أعلنت وزارة المال في القطاع ب

أنها سمصرف روامأل موظفيها اليود. وعّبر الموظفون، خال وقفة احمجاجية أمس، أماد مقر مجلس 
ألف موظف  70 حواليالوزرا  غرأل مدينة غزة، عن غ بهد وسخطهد لقرار السلطة وقف روامأل 

 «.من دون أي سبأل أو مبرر»القطاع  في
وقف روامأل الموظفين، »وأةد رئيس نقابة الموظفين العموميين في القطاع عارف أبو جراد أن 

وفرض اجرا ات قاسية وما مبعها من مقاعد مبةر اجباري عل  شبابنا، ال يسمند ال  أي أسس أو 
حةومة الموافق الهادفة ال  المّس  سياسة»وشدد عل  رفض موظفي السلطة في غزة «. قواعد قانونية
صرف روامبهد من دون مأخير، ووقف االقمطاعات ةافة )عل  الروامأل »، داعيًا ال  «بقوت أبنائنا

رجاع ةل الحقوق اندارية والمالية المي ُحرموا منها منذ بداية  30منذ نحو عاد البال ة  في المئةت، وا 
 «.ة وغزة في الواجبات والحقوقاالنقساد، والمساواة بين الموظفين في ال ف

محّمل مسءوليامها مجاه أبنا  شعبنا في غزة، وال  ط ننها  »وطالأل أبو جراد منظمة المحرير با 
ال  ذلر، من المقرر أن مصرف وزارة المال في غزة اليود «. االنقساد وعودة اللحمة الوطنية لشعبنا

الذين ال يزالون عل  رأس عملهد، والبالل  السابقة، حةومةالفي المئة من روامأل موظفي  40نحو 
 ألفًا. 40 نحوعددهد 

 19/4/2018لندن،  الحياة،
 

 يقضي بتوفير محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية جديد مشروعطوباس:  .11

مشروع  طوباس وصندوق االسمثمار الفلسطيني عل  منفيذ ةمعةف محافظ :عاطف دغلس -طوباس 
موليد الةهربا  بالطاقة الشمسية بقدرة مبلل مسعة مي اواط، ا افة ، يق ي بموفير محطة لجديد

مي اواط وجنين بقدرة خمسة مي اواط، بموجأل قرض حصل عليه الصندوق  7.5لمدينمي أريحا بقدر 
 من البنر العربي بقيمة عشرين مليون دوالر.

فلسطينيا" لممويل  ان القرض ُيعّد "انةبر ،حصلت عليه الجزيرة نت، وقال الصندوق في بيان له
الطاقة الشمسية، ليةون خطوة أخر  في برنامه "نور فلسطين" الذي ينفذه الصندوق أي ا لموليد 

 مئمي مي اواط من الةهربا  بالطاقة الشمسية.
وال سيما الطاقة -ويقول خبير االقمصاد الفلسطيني بةر اشمية ان طرق باأل الطاقة البديلة 

 السمثمار، ةونها مصنف من القطاعات انةثر جدو  ماليا.خطوة محسأل لصندوق ا -الشمسية
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وأو   اشمية في حديثه للجزيرة نت أنه في ظل ارمفاع انسعار وانخفاض حصة الفلسطينيين من 
الةهربا  الموردة من اسرائيل وزيادة مةاليف موليد الةهربا  بالوقود المسمورد منها أي ا بأثمان عالية، 

 البديلة الخيار انف ل للفلسطينيين.يعد االسمثمار بالطاقة 
 18/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 فلسطينيات يطرزن أطول خريطة لفلسطين قرب حدود غزة .11

مطّرز المسنة ال زية نجيبة محمود بببرمها الص يرة جز ًا من أطول خريطة : يوسف أبو وطفة -غزة 
لسطينيات في قطاع غزة، شارةنها لفلسطين الماريخية، ال  جانأل مجموعة من ةبيرات السن الف

 .1948عملية المطريز قرأل الشريط الحدودي الذي يفصل القطاع عن انرا ي المحملة عاد 
"العربي الجديد" انها حرصت عل  المشارةة في حياةة أطول خارطة مطرزة ومقول المسنة محمود لا 

لمساحة فلسطين الماريخية، ةونها محلد باليود الذي معود فيه ال  بلدمها المي مهّجرت منها هي 
 وعائلمها قبل نحو سبعة عقود عل  يد االحمال انسرائيلي.

فدو  الشرفا، لا "العربي الجديد" ان الخريطة المي ومقول رئيسة الهيئة انهلية لاجئين الفلسطينيين، 
دها ةبار السن معمبر أطول خريطة جر  مطريزها، اذ يبلل اجمالي طولها ثاثة أممار وعر ها جسّ 
 ممر. 1.5

 18/4/2018، لندن الجديد، العربي

 

بعاد شبح الحرب "تسليم القطاع"مصر تحاول االتفاق مع حماس على ": الشرق األوسط" .11  وا 

، ان المسءولين المصريين يريدون االمفاق م  «الشرق انوسط»قالت مصادر لا: ةفاح زبون-د هللارا
الحفاظ عل  « حماس»وطلبت مصر من  عل  مسليد قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.« حماس»

وأةدت المصادر،  سلمية مسيرات العودة؛ حم  ال مءدي ال  مدهور يمةن أن يقود ال  حرأل جديدة.
معهدت بسلمية المسيرات، لةنها أبل ت المصريين أنها معمقد أن عباس ال يريد الوصول « سحما»أن 

وأةدت المصادر، أن  ال  مصالحة، بعد امهامه الحرةة بالوقوف خلف محاولة اغميال الحمد هللا.
في ق ايا محل خاف، مثل « حماس»مصر سمعمل جاهدة عل  الوصول ال  امفاق محدد م  

 والجباية المالية والموظفين، ثد سمحاول أن مجم  الحرةمين في القاهرة. الممةين انمني
 19/4/2018، لندن، الشرق األوسط
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 البرلمان العربي يدعو إلرسال لجنة تحقيق دولية لسجون االحتالل .11
طالأل رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي، انمد الممحدة ببرسال لجنة ": الخليه"-القاهرة
دولية ال  سجون االحمال، لاطاع عل  الممارسات العنصرية واالنمهاةات الجسيمة، المي محقيق 
 يوميًا بحق انسر  الفلسطينيين. « اسرائيل»منمهجها 

احمجاز آالف الفلسطينيين، بمن فيهد انطفال والنسا  والشيوخ « اسرائيل»وأةد السلمي أن مواصلة 
االعمقال المعسفية، المي طالت ةل فئات وشرائ  المجمم  والقادة السياسيون، واسممرار حمات 

الفلسطيني دون ممييز، بين طفل وشاأل وشيخ وفماة قاصر وأد وزوجة، ومريض ومعاق، وبرلماني 
ووزير سابق، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدبا  وةماأل ومثقفين، 

، مثل قانون انطعاد القسري لألسر ، ةل ذلر ُيعد «سرائيليان»ةنيست »بجانأل القوانين المعسفية لل
جرائد ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي اننساني، وامفاقية جنيف الثالثة بشأن 

 معاملة أسر  الحرأل، وقرارات انمد الممحدة. 
لدولية وهيئات حقوق اننسان وطالأل رئيس البرلمان العربي انمد الممحدة والمءسسات والمنظمات ا

الدولية بمحمل مسءوليامها، ومسمية الجرائد المي منمهجها القو  القائمة باالحمال بحق انسر  
 الفلسطينيين باسمها الحقيقي ةجريمة حرأل.

 19/4/2018، الشارقة، لخليجا
 

 المسجد األقصى؟في هل تسعى السعودية لدور أردني:  سياسي محلل .12
قمة القدست بمدينة الظهران شرقي العربية )للقمة  29الا خال افمماحه الدورة  :خات-الجزيرة نت

مليون دوالر لدعد انوقاف انسامية  150السعودية، أعلن الملر سلمان بن عبد العزيز المبرع بمبلل 
 في القدس.

بموجأل  وزارة انوقاف انردنية، -المي مدير المسجد انقص -وممب  دائرة انوقاف انسامية 
المي اعمرفت بها  1924وصاية المملةة الماريخية عل  المقدسات انسامية في المدينة منذ عاد 

 .2013جمي  انطراف الحقا، ثد بامفاق م  السلطة الفلسطينية وق  عاد 
المبرع السعودي يثير مساءالت حول الهدف من ورائه، خاصة م  محاوالت سعودية للبحث عن 

، بالمزامن م  حديث ممسارع عن "صفقة القرن" المزم  اعانها من اندارة موطئ قدد في القدس
 انميرةية.

أبرز انسئلة المعلقة حول المبرع السعودي هي: لماذا هذا المبرع؟ وما أوجه صرفه؟ وهل سمقبل به 
 انردن؟ وما الثمن المقابل لهذا المبرع؟
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ةانون الثاني  يات المقدسية خال يناير/المبرع السعودي يعيدنا ال  ما ةشفت عنه احد  الشخص
الما ي، عندما جرت مرميبات لدعوة وفد مقدسي ال  السعودية للقا  الملر سلمان، لةن ةشف 

 الزيارة أفشلها.
 -خال القمة-ويلفت المحلل السياسي انردني أحمد سعيد نوفل ال  أن الملر سلمان خاطأل 

نه يريد مقديد المبرع لدعد انوقاف انسامية في الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما ذةر أ
القدس، ووجه الةاد له بشةل مباشر، في حين أن انردن هو المسءول الفعلي عن انوقاف 
انسامية في القدس ويمول  مهاد الصرف عل  انماةن المقدسة فيها، بموجأل االمفاقيات الدولية 

 وبموجأل المسءولية الماريخية والدينية.
غياأل أي دور حقيقي للسلطة في أوقاف القدس، يءةد نوفل للجزيرة نت أنه ال يمةن صرف وفي 

هذه المبرعات م  الم ا ي عن الدور انردني، "انمر الذي يسمجوأل مو ي  الدور الذي مطلبه 
 السعودية من السلطة الفلسطينية في هذا انمر".

المقدسيين بشةل عاد، ممسائا عن واسم رأل نوفل مخصيت المبرع نوقاف القدس وليس لدعد 
م ز  المحرر السعودي مجاه الق ية الفلسطينية في هذا الوقت بالذات وليس في ظروف ةانت فيها 

 القدس بأشد الحاجة للدعد.
واعمبر أن دعوة الوفد المقدسي خال يناير/ةانون الثاني الما ي لزيارة السعودية بدعوة من انخيرة 

ر ال  موجه سعودي نحو الحصول عل  دور في ادارة انوقاف انسامية يشي -قبل أن يمد منعه-
 في القدس.

وبحسأل نوفل، يحماج انردن خال الفمرة القادمة ال  مو ي  آلية صرف هذا المبرع "ةي ال يمحول 
 هذا المسار ال  مسار خافي بين السعودية وانردن بدل أن يةون مسارا موافقيا".

انوقاف والمقدسات انسامية انردنية المي ممول  جمي  الشءون والمهاد من جهمها أةدت وزارة 
أنها لد محصل ال  اآلن عل  أي مصري  أو مفويض رسمي  -للجزيرة-الممعلقة بأوقاف القدس 

 بخصوت المبرع السعودي، وهو ما ينطبق أي ا عل  اللجنة الملةية لشءون القدس.
  انعان السعودي، وعبرت عن رف ها ني دور وفي القدس، شةةت أوساط فلسطينية بم ز 
 ينمقت من الوصاية انردنية عل  المقدسات.

 18/4/2018، الدوحة، الجزيرة نت
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 اليرموكمخيم يكثف القصف على  الجيش السوري .12
ةثف النظاد السوري قصف عدد من المناطق في مخيد اليرمور لاجئين ": الحياة" –بيروت 

ممهيدًا القمحامها، في وقت مدور « داعش»نسود، والمي يسيطر عليها منظيد الفلسطينيين، والحجر ا
 في الةواليس مفاو ات بين الجانبيين لخروج عناصر المنظيد.

بعشرات القذائف  الثاثا بأن النظاد اسمهدف ليلة « المرصد السوري لحقوق اننسان»وأفاد 
، مشيرًا «لبد  عملية عسةرية واسعة في جنوأل دمشق، ممهيداً « داعش»والصواريخ مناطق سيطرة 

صابة آخرين بجروح، فيما ةشف مدير  ال  أن القصف عل  مخيد اليرمور أسفر عن مقمل مدني وا 
مفاو ات غير مباشرة عبر وسطا  »عن « فرانس برس»رامي عبد الرحمن لوةالة « المرصد»

مفاديًا للعملية العسةرية « سوريةمن المنطقة، وانمقال مقامليه ال  البادية ال« داعش»محليين لخروج 
 الوشيةة.

ومحشد قوات النظاد منذ نحو أسبوعين معزيزامها العسةرية في محيط المخيد وأحيا  أخر  محاذية 
في جنوأل دمشق ممهيدًا لبد  عملية عسةرية ممي  للنظاد السيطرة عل  ةل العاصمة « داعش»فيها 

 جنوأل دمشق.« داعش»بالمئات أعداد مقاملي « المرصد». ويقدر 2012للمرة انول  منذ عاد 
 19/4/2018، لندن، الحياة

 
 "الكمنجاتي"ترفض منح فرقة تونسية تصاريح دخول للقدس للمشاركة في مهرجان  "إسرائيل" .11

مونس: رف ت اسرائيل من  فرقة مونسية المصاري  الازمة لدخول مدينة القدس للمشارةة في 
 لمقاد في فلسطين منذ نحو أسبوعين.الموسيقي، ا” الةمنجامي“مهرجان 

)خاصةت بثينة العاني ان الجمعية علمت ” مقامات“وقالت رئيسة جمعية أصدقا  الموسيق  
 بالرفض، قبل يود واحد فقط من السفر ال  فلسطين.

حفات  3وأشارت، خال مءممر صحافي بمونس، اليود انربعا ، ال  أنه ةان من المفمرض احيا  
 ها واحدة في القدس.بفلسطين، بين

ولد مو   بثينة العاني ما اذا ةانت اسرائيل قد رف ت دخول أع ا  الفرقة مدينة القدس، فقط، أد 
 بقية المدن الفلسطينية ةذلر.

وأشارت ال   ”.معسفيًا وعدوانياً “واعمبرت أن قرار اسرائيل بمن  الجمعية من المشارةة في المهرجان 
ونس، في وقت قريأل، نيصال صوت الشعأل الفلسطيني ومناصرة أن الفرقة سمنظد الحفل في م

 ق يمه.
 18/4/2018القدس العربي، لندن، 
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 القوة المفرطة في قمع مظاهرات غزة "إسرائيل"ضد استخدام  األمريكيةتزايد االحتجاجات  .11
 ةيةانمير ممظاهرًا من مجموعة "ان لد يةن اآلن" اليهودية  30اعمصد نحو : سعيد عريقات -واشنطن

 2018نيسان  16اليسارية، أماد مةمأل السنامور الديمقراطي عن والية ميرياند بن ةاردن االثنين 
"احمجاجا عل  اسمخداد اسرائيل للقوة المميمة  د آالف الممظاهرين الفلسطينيين عل  الحدود بين 

 اسرائيل وقطاع غزة في انسابي  انخيرة" ةما قالت المجموعة.
ةاردن، وهو أحد ةبار أع ا  مجلس الشيوخ الديمقراطيين في لجنة العاقات ودعا الممظاهرون 

ال  "المنديد برد اسرائيل، ومحديدا اسمخدامها للذخيرة الحية نبعاد الممظاهرين  بالمجلس،الخارجية 
 الفلسطينيين عن السياج الحدودي بين اسرائيل وغزة".
ن "ةد من انرواح يجأل أن م ي  حم  ممحدث وقاد الممظاهرون ببغاق مدخل مةمأل ةاردن، سائلي

-عن العنف في غزة؟"، وذلر قبيل أن يمحدث ةاردان أماد مءممر المنظمة اليهودية انميرةية "جي
 سمريت" السنوي في واشنطن.

ويعمبر ةاردن من أشد المدافعين عن سياسات االحمال انسرائيلي، ويءيد مأييدا أعم  ممارسات 
الفلسطينيين، خاصة وانه من أقرأل المقربين للوبي انسرائيلي "ايبار" الذي سلطات االحمال  د 

 يقدد للسنامور ةاردن دعمًا ماليًا ومنظيميا في حملمه االنمخابية الحالية.
ويعمبر صوت السنامور بيرني ساندرز، الصوت انبرز في مجلس الشيوخ، الذي يدين اسمخداد "القوة 

 لسطينيين العزل.المميمة "  د الممظاهرين الف
يشار ال  أن خمسة أع ا  ديموقراطيين في الةون رس نشروا بيانا مشمرةا دعوا فيه الجيش 
انسرائيلي ال  "ممارسة أقص  درجات  بط النفس في اسمخداد القوة المميمة واالممثال الةامل 

 للقانون الدولي" في المعامل م  مظاهرات غزة.
: مارر بوةان من والية ويسةونسن وبارميا جايابال من والية الخمسة، وهد انع ا  هءال ودعا 

واشنطن، وةيث اليسون من والية مينيسوما، وباربرا لي من والية ةاليفورنيا، وهنري جونسون من والية 
 جورجيا، الممظاهرين في غزة ال  "ممارسة حقهد في المجم  با عنف".

ير الذي ألقاه وزير الدفاع انسرائيلي أفي دور وةمأل انع ا  الخمسة "نرفض بشدة المنازع الخط
 نيسان عل  أنه /ال يوجد أبريا  في قطاع غزة /". 8ليبرمان في 

 غزة،من جهمها محدثت السينامور الديمقراطية اليزابيث وارن )من والية ماساشوسمست عن الو   في 
يات وانصابات في غزة وأنه في مقابلة م  موق  "انمرسبت" وقالت انها مشعر بقلق بالل ازا  الوف

 "يجأل عل  الجيش انسرائيلي أن يمارس  بط النفس واحمراد حق الفلسطينيين في المظاهر ".
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بدورها قالت السينامور الديمقراطية من والية ةاليفورنيا دايان فاينشماين معليقا عل  المظاهرات 
"هذا العنف مدمر بشةل اسمثنائي لةل الفلسطينية السلمية في غزة وردود الجيش انسرائيلي المفرطة 

 من الفلسطينيين ولدولة اسرائيل، يجأل أن ينمهي. العنف ليس الطريق ال  المصالحة ".
 18/4/2018، القدس، القدس

 
 إلى القدس ويتطلع لنقل السفارة "إسرائيل"ترامب يهنئ  .11

للنةبة  70ل في الذةر  الاهنأ الرئيس انميرةي، دونالد مرامأل، اليود انربعا ، اسرائي: رامي حيدر
الفلسطينية، المي محمفل فيها اسرائيل باسمقالها، وقال انه يمطل  ال  نقل السفارة انميرةية من مل 

 أبيأل ال  القدس.
وةمأل مرامأل في م ريدة عل  حسابه الرسمية في موق  "مويمر"، أنه "ال نملر صديقة أف ل في أي 

 ممحدة للقدس الشهر المقبل".مةان، أمطل  لنقل سفارة الواليات ال
وفي حين يةرر مرامأل نيمه نقل السفارة خال العاد الحالي، صرح وزير الخارجية، ريةس ميليرسون، 

، وهو الوقت الذي محماجه لمنفيذ 2019في وقت سابق، ان باده لن مممةن من نقل السفارة قبل عاد 
 ن المناسأل.الخطة انمنية ومشييد مبن  خات بها، بعد اخميار المةا

 18/4/2018، 48عرب 

 
 حيالها : توقف عن الكالم عن فقر ومأساة غزة.. وافعل شيئا  "بن سلمانـ"سيناتور أمريكي بارز ل .12

، بيرني 2016: انمقد السينامور انمريةي البارز ومرش  الرئاسة انمريةية لعاد "القدس العربي"
موقفه من مأساة قطاع غزة اننسانية،  ساندرز، ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بشدة، حيال

ووجه رسالة مباشرة له ولوالده الملر سلمان بالموقف عن االةمفا  بالةاد عن فقر غزة وفعل شي  
 حيال مأسامها.

” جي سمريت“وجا ت انمقادات ساندرز الاذعة خال ةلممه المي ألقاها في المءممر السنوي لمنظمة 
 ا ي، في مدينة واشنطن.لليهود انمريةيين، انحد الم

قرأت قصة عن ولي عهد السعودية، والذي ةما معرفون ةان يزور الواليات الممحدة “وقال ساندرز 
المي أجراها في الصحف والملفزيون. عل  ةل حال  50قبل أياد. وربما قد شاهدمد احد  مقابامه الا

الر ننه اعمقد أنه جميل. أنا وةما فهمت، فبن ولي العهد قد اشمر  مءخرا يخما بنصف مليار دو 
مليون دوالر جميل  300ممأةد أنه جميل، وأي ا ممأةد من أن القصر الذي اشمراه انمير بقيمة 
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أي ا، وهو القصر انغل  في العالد. ولةن ما أقوله لولي العهد وغيره من القادة انثريا  اآلخرين 
 ”.زة.. افعلوا شيئا حيالها!في المنطقة: موقفوا عن الةاد فقط حول فقر ومأساة غ

مليون دوالر لوةالة غوث ومش يل  50قرأت ذار اليود أن ملر السعودية معهد بمبلل “وماب  ساندرز 
الاجئين الفلسطينيين )أونروات. خمسون مليون دوالر ليس مبل ا ص يرا من المال ولةن دعونا ال 

 ”.اه نجله ولي العهدفي المئة من ثمن اليخت الذي اشمر  10ننس  أنه عبارة عن 
 18/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ةقصفت منظومة دفاع جوي إيرانية متطورة بسوري "إسرائيل": "وول ستريت" .11

واشنطن: قالت صحيفة وول سمريت جورنال انميرةية نقا عن مسءولين باالسمخبارات ان ال ارة 
ما ي، قد اسمهدفت منظومة دفاع جوي انسرائيلية عل  قاعدة ميفور الجوية في سوريا انسبوع ال

 ايرانية ممطورة، وليس مجرد هجود عل  طائرة من دون طيار.
وأفادت الصحيفة في مقريرها المنشور اليود )انربعا ت أن رئيس الوزرا  انسرائيلي بنيامين نمنياهو قد 

عل  أمل من  أعط  انوامر بشن الهجود بعدما محدث م  الرئيس انميرةي دونالد مرمأل، وذلر 
 ايران من اسمخداد بطارية م ادة للطائرات  د المقامات انسرائيلية المي منفذ غارات بسوريا.

بأن ايران بدأت في معزيز دفاعامها في أعقاأل المصعيد الذي حدث « وول سمريت جورنال»وأفادت 
الطائرة وانمقمت بشن جرا  ارسالها طائرة من دون طيار ال  انجوا  انسرائيلية، وأسقطت اسرائيل 

 «.16 -اف »غارات داخل سوريا، والمي أسقطت خالها مقاملة اسرائيلية من طراز 
 18/4/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 سأزور غزة«: القدس العربي»مساعدة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية لـ .11

الصحافة المعممدة بعد عودمها من ميانمار  نيويورر )انمد الممحدةت ا عبد الحميد صياد: في لقا  م 
شددت مساعدة انمين العاد للشءون اننسانية، أورسوال مولر، عل   رورة و   حماية الفئات 
انشد  عفا في ميانمار وخاصة في الواليات ذات انغلبية المسلمة في صميد اسمجابة المجمم  

 الدولي ومنظمات انغاثة الدولية وحةومة ميانمار.
وجا  لقا  مولر م  الصحافيين بالمقر الدائد لألمد الممحدة، نطاعهد عل  نمائه الزيارة المي قامت 
بها مءخرا ال  ميانمار، واسم رقت سمة أياد، والمقت خالها أونل سان سو مشي، مسمشارة الدولة 

 هنار، وعددا من المسءولين بمن فيهد وزير الدفاع لبحث جهود الساد والمصالحة.
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فيما اذا ةانت زيارة غزة عل  « القدس العربي»وقد وعدت بزيارة غزة في معرض ردها عل  سءال لا
جدول أعمالها وقالت بأنها سمزور غزة ننها منطقة ةارثة انسانية أخر . وقالت ان هنار عددا من 

أمنا  المسائل يجأل حلها أوال. وقالت انها عل  علد بما يجري في غزة فقد ةانت ع وا في مجلس 
 وةالة اغاثة ومش يل الاجئين الفلسطينيين )أونروات.

 19/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 ألف صفحة من الوثائق 700.. ةاالنتهاكات بسوريخبيرة دولية:  .11
 -أةدت رئيسة اآللية الدولية المحايدة والمسمقلة للمحقيق في الجرائد المرمةبة في سوريا ةامرين مارشي

معت أةثر من سبعمئة ألف صفحة من الوثائق الممعلقة بحوادث حصلت في سوريا أوال أن اآللية ج
 منذ بداية انزمة في الباد.

جلسة غير رسمية للجمعية العامة لألمد الممحدة أن اآللية الدولية مسمعد  أثنا وأ افت المسءولة 
 لمسري  جهود جم  وثائق ا افية في هذا الشأن خال انسابي  القادمة.

بما في ذلر االدعا ات الممعلقة باسمخداد -أوال ان انحداث انخيرة في سوريا  -ت مارشيوقال
ممثل مذةيرا صارخا ب رورة مةافحة حاالت انفات من العقاأل و مان  -انسلحة الةيميائية
 العدالة لل حايا.

  انطراف في وأ افت أنه منذ بداية انزمة وردت مقارير ممةررة عن "فظائ " ارمةبت من قبل جمي
سوريا، ومشمل االدعا ات معذيبا واس  النطاق، واالخمفا  القسري، والعنف الجنسي  د انناث 

والهجمات  د المدنيين وانهداف المدنية، بما في ذلر  -بما في ذلر االسمرقاق الجنسي-والذةور 
 المدارس والمسمشفيات.

 18/4/2018، الدوحة، الجزيرة
 

 رن ونزع الوصاية األردنية عن األقصىالسعودية بين صفقة الق .11
 مازن الجعبري

المنعقدة يود انحد  29صّرح الملر سلمان بن عبد العزيز خال ةلممه أماد مءممر القمة العربية الا
مليون دوالر  150الما ي في مدينة الظهران السعودية، بمسمية القمة با"قمة القدس" ومبرعه بقيمة 

 مليون دوالر لوةالة انونروا. 50، بان افة ال  لألوقاف انسامية في القدس
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وشدد الملر عل  مرةزية الق ية الفلسطينية عند العرأل، ةما صرح وزير الخارجية السعودي عادل 
 7.5الجبير عقأل انمها  القمة انخيرة بأن الدعد السعودي الشهري للحةومة الفلسطينية ُرف  من 

 مليون دوالر ال  صندوق "القدس" و"انقص ". 70لةة مقّدد مليون دوالر، وأن المم 20مايين ال  
الممصات مأثير  -ةما يبدو-المصريحات السعودية السياسية المالية مأمي  من حملة رد فعل 

مصريحات ولي العهد السعودي عن حق اليهود في فلسطين، وةذلر اسممرارا للنزاع السعودي انردني 
الهاشمية عل  المسجد انقص ، ولمبديد اننظار عن موافقة  الماريخي القديد في مو وع الوصاية

السعودية ومشارةمها في الخطة انميرةية "صفقة القرن" لمصفية الق ية الفلسطينية ومطبي  العاقات 
 م  اسرائيل.

 
 تصريحات علنية

سلمان  خال مقابلة م  مجلة "ذي أمانمير" الشهرية انميرةية، قال ولي العهد السعودي محمد بن
اّنه يعمرف بحق الشعأل اليهودي في "أر ه الخاصة" وب رورة وجود دولة قوية لليهود في فلسطين. 
ن ةان لد ُيفّصلها لةنه  سرائيل، وا  ولد يخف ولي العهد السعودي العاقات المي مربط بين السعودية وا 

 أي ا لد يخفها.
سياسي في المملةة السعودية في حق المصريحات المدّوية نول مرة علنا والصادرة عن أعل  هرد 

اليهود الماريخي والديني في فلسطين، هي المي دفعت الملر سلمان نصدار بيان صحفي 
الممصات ردود الفعل ال ا بة من خال مأةيده عل  حق الشعأل الفلسطيني في اقامة دولمه 

 وعاصممها القدس.
لخليه وخاصة انمارات والسعودية محل لد يعد مو وع العاقات واالمصاالت بين اسرائيل ودول ا

مةهنات في المدة انخيرة، بل بدأت مخرج ال  العلن من خال المسريبات الصحفية والمصريحات 
المخملفة وخاصة لرئيس الوزرا  انسرائيلي بنيامين نمنياهو، الذي أشار فيها ال  العاقات 

نية المعمدلة، وةذلر الدعوات انسرائيلية المي مربط اسرائيل م  الدول العربية الس االسمراميجية
 لشخصيات سياسية ب رورة مقوية العاقات م  السعودية في مواجهة ايران وانرهاأل انسامي.

وقد مصدرت مصريحات ولي العهد السعودي عن حق اليهود في فلسطين أغلأل عناوين الصحف 
ولي العهد السعودي عل  خط  صديقه العبرية المي وصفت مصريحامه بوعد بلفور الثاني. ويبدو أن 

محمد بن زايد يدرر أنه ال يمةن مواجهة الممدد انيراني في المنطقة اال من خال المحالف والمعاون 
م  اسرائيل عسةريا وأمنيا، واالسمفادة من المةنولوجيا انسرائيلية المي مجمعهد معها انسمراميجية 

المنطقة وعدد قدرة انمارات والسعودية وحدهما عل  مواجهة المشمرةة المعادية للوجود انيراني في 
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ايران وحلفائها في المنطقة خاصة في سوريا واليمن، حيث أنفقت دول الخليه مليارات الدوالرات دون 
 محقيق أي انجاز عسةري أو سياسي في مواجهة ايران وحلفائها.

 
 الوصاية الهامشية

ةات السعودية انخيرة فيما يمعلق بالوصاية الهاشمية انردنية بان افة ال  ما سبق ذةره، فبّن المحر 
عندما بوي  الشريف  1924عل  انقص  مأمي بخلفية صراع ماريخي وخصومة قديمة معود ال  عاد 

 حسين وصيًا عل  المقدسات انسامية في القدس بعد هزيممه وطرده من الجزيرة العربية.
ينة في نزع الوصاية الهاشمية عن المسجد انقص  لمحقيق وياحظ أن السعودية لديها نوايا دف

بموثيق العاقات م  اسرائيل، وقد ظهر ذلر جليًا من خال  اسمراميجيمهامةاسأل سياسية في 
 المحرةات المالية:

أوال: الموقف السعودي السياسي الصامت )دون فعلت عل  اغاق المسجد انقص  نياد عدة خال 
العاد الما ي، بان افة ال  المصريحات العلنية من مشايخ دين وا عاميين شهر يوليو/مموز من 

وسياسيين سعوديين بحق اليهود في فلسطين، وعن عدد قدسية المسجد انقص  وأن الموت في 
 سبيل انقص  ليس شهادة، وعن الدعوة للمطبي  الفوري م  اسرائيل.

العهد السعودي محمد بن سلمان م  بعض  ثانيا: الةشف عن االمصاالت المي أجراها ديوان ولي
الشخصيات الدينية انسامية والمسيحية وبعض الشخصيات السياسية الفلسطينية في القدس لمقابلة 

 ولي العهد السعودي، المي مد اجها ها من قبل السلطة الفلسطينية والحةومة انردنية.
دني في المحدث عن مأثير الوصاية ثالثا: اعمراض الوفد السعودي وبشدة عل  رغبة الوفد انر 

للمءممر البرلماني العربي الذي عقد في  24الهاشمية انردنية عل  القدس خال انعقاد الدورة الا
 الرباط نهاية العاد الما ي.

اًذا هنار مقمرحات ومشاري  ممد لنزع الوصاية الهاشمية من المسجد انقص . وةانت صحيفة 
قد ةشفت خال الشهر الما ي عن وساطة ومقمرحات مصرية لجعل  "يسرائيل هيود" انسرائيلية

 الحرد القدسي الشريف منطقة دولية، وذلر لمسهيل صفقة القرن انميرةية.
 

 ضعف أردني
هذه المشاري  والصفقات ما زالت محل رفض فلسطيني وأردني وخاصة الموقف الفلسطيني الرافض 

مية والمسيحية في القدس مخوفًا منها بشأن مصفية ق ية لنزع الوصاية الهاشمية عن انماةن انسا
 القدس بعد قرار مرمأل اعمبار القدس عاصمة لدولة االحمال.
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الموقف انردني والفلسطيني في حالة  عف ومشمت وهو ماب  خاصة وأن الحةومة اليمينية 
صاحيات انسرائيلية جعلت الوصاية عل  المسجد انقص  شةلية ومعمل حاليا عل  مقليت 

 انوقاف انسامية في القدس.
وبالمالي انردن رسميا ال يسمطي  مواجهة السياسة السعودية في المنطقة بسبأل أن السعودية من 
أةبر المسمثمرين في انردن. أما السلطة الفلسطينية فهي ال مملر صاحيات عل  المسجد انقص  

را ات المالية الةبيرة في ظل االنقساد والم ول ، لذلر انغ2013ومنازلت عنه للملر عبد هللا عاد 
نيران عل  أنها  اسمراميجياانسرائيلي والهيمنة انميرةية ةفيلة بقبول الدور السعودي الذي ينظر 

 خطر أةبر عل  العرأل من اسرائيل.
أخيرا المحرةات السياسية السعودية خاصة لولي العهد محمد بن سلمان مأمي في سياق محرةات 

شاملة محت  اسمراميجيةرات سياسية في المنطقة مقودها اندارة انميرةية برئاسة مرمأل  من وم ي
مسم  "صفقة القرن"، المي مهدف ال  احداث محوالت ةبيرة في المنطقة من خال مطبي  العاقات 

ثانيا بين اسرائيل ودول الخليه في ةافة المجاالت العسةرية واالقمصادية وانمنية والدبلوماسية، و 
محاصرة الممدد انيراني العسةري في المنطقة ومحاربة انرهاأل انسامي، وأخيرا القفز عن المسألة 
الفلسطينية من خال ادارة الصراع وعدد ايجاد حلول في المرحلة القادمة ومرميأل مو وع المقدسات 

 في القدس باعمبارها مق   من عاصمة اسرائيل انبدية.
 17/4/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 قاصرة« مسيرة العودة»بدون الضفة  .12

 عوني صادق
وصواًل ال  يود النةبة، ومرمف  معها أعداد الشهدا  والجرح  « مسيرة العودة الةبر »ممواصل جمعات 
عل  المواق  العسةرية « انسرائيلية»، م افة اليها غارات الطائرات «انسرائيليين»بفعل القناصة 

ها سلطات االحمال المسءولية عن منظيد المسيرة. ممواصل المسيرة، لحرةة )حماست المي محمل
، وفي الوقت نفسه مواصل سلطات االحمال سياسمها في غزة، وفي ال فة «دف  الثمن»ويمواصل 

ال ربية أي ًا، وعيونها عل  الجمعات الثاث الباقية، آخذة في االعمبار أن ال فة ال بد أن مشارر 
 ، وا عة الخطط لمواجهمها، ومنعها من محقيق أهدافها.«لجمعة الةبيرةا»عندما يقمرأل موعد 

المي محاول بها أن مخرأل، أو « الحرأل النفسية»من خال « انسرائيلية»ولد ي أل دور الصحافة 
م عف عل  انقل، فعاليات المسيرة الممواصلة. وفي مقال للةامأل مسفي برئيل نشرمه صحيفة 

« مسيرة العودة»في انسبوع الثالث ل»هذا الدور المخريبي ويقول: ت يمارس 11/4/2018 -)هآرمس
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ألف  20من السمة أسابي  المخططة، فبن الدراما آخذة في الماشي. ةل ما في انمر هو أن نحو 
شخت من بين مليوني شخت من السةان شارةوا في المسيرة. الهجود الةبير الذي حذر منه 

 «. عالجيش محول ال  عرض نهاية انسبو 
ال فة ال ربية ما زالت هادئة، وفي الدول العربية لد يمد انبا  عن خروج الجماهير »وي يف: 
هي أن « اسرائيل»الطريقة معمل واالنمصار مءةد. وطالما أن نظرية »وينمهي ال  القول: «. للمظاهر

ننه يمن  الو   الراهن الذي ساد قبل المظاهرات هي الهدف المأمول، فليسممر الحصار، ليس 
في « الو   الطبيعي»، وقدرمها عل  الحفاظ عل  «اسرائيل»انرهاأل، بل ننه يمثل عظمة دولة 

 ««.اسرائيلي»غزة، الثمن ليس مرمفعًا، صحي  أنه أةبر، لةن ليس هنار مدفي  ثمن 
بعض الحقيقة، وهو الممعلق « انسرائيلي»ومن دون مجاهل الحقيقة، فبن في ما قاله الصحفي 

لد مصل ال  « المسيرة» فة ال ربية، اذ ال مزال السلطة الفلسطينية مممسةة بموقفها، وما زالت بال
اللندنية عن ت »12/4/2018 -جماهير ال فة. وفي ما يخت موقف السلطة، نقلت صحيفة )الحياة

 11الرئيس محمود عباس قرر امخاذ خطوات ةان عليه امخاذها قبل »مسءولين فلسطينيين قولهد: ان 
وقال «. عامًا، عندما سيطرت حماس بالقوة المسلحة عل  غزة، نجبارها عل  المراج  عن االنقاأل

قبل أياد عدة، »عباس لد  افمماح اجمماع للجنة المرةزية لحرةة فم  في مقر الرئاسة في راد هللا: 
عن  أن زارنا وفد من جمهورية مصر العربية وقلنا لهد بةل و وح: اما أن نسملد ةل شي ، بم

مممةن حةوممنا من اسماد ةل الملفات الممعلقة ببدارة قطاع غزة من انلف ال  اليا ، الوزارات 
ذا  ال فلةل حادث حديث، وا  والدوائر وانمن والساح، وغيرها، وعند ذلر نمحمل المسءولية ةاملة، وا 

عل  عقد جلسة  من جهة أخر ، ال يزال عباس مصراً «. رف وا لن نةون مسءولين عما يجري هنار
م  اسممرار عدد موافقة )حماست، و )الجهاد انساميت، عل  الح ور، ومن « المجلس الوطني»

الجبهة الشعبية لمحرير »ولهذا محرةت «. منظمات منظمة المحرير»، ةما مسميه «موافق»دون وجود 
حرةة )حماست. « مطالأل»، وأرسلت وفدًا للقاهرة برئاسة انمين العاد أبو أحمد فءاد حامًا «فلسطين

، من خال «المجلس الوطني»الحصول عل  وعد بمأجيل عقد « الجبهة الشعبية»ويحاول وفد 
سيحاول ال  ط « الجبهة الشعبية»مباحثات سيعقدها في القاهرة م  وفد حرةة )فم ت. وذةر أن وفد 

 «.مسيرةلعقد المجلس الوطني في الخارج. هذا يعني أن سلطة راد هللا غير معنية بال
في  و  الموقف الفلسطيني المنقسد، وممسر السلطة الفلسطينية بمواقفها، خصوصًا من قطاع غزة، 

، ومظل هذه قاصرة «مسيرة العودة»وممنوعة عن اللحاق الفعلي أل« محجوزة»سمظل جماهير ال فة 
 قعات.وأ عف من محقيق ال ايات. ولةن يبق  انمل في أن هذه الجماهير مممةن أن مقلأل المو 
 19/4/2018الخليج، الشارقة، 
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 كيف يلجأ البنك الدولي لتحييد االقتصاد الفلسطيني .12
 طاهر اللبدي
قّدد البنر الدولي مقريرًا جديدًا للجنة االمصال المخصصة، وهي الهيئة السياسية المسءولة عن 

قرير أّن انشراف عل  مساعدات المنمية في انرا ي الفلسطينية المحملة. ويأمي في هذا الم
وأن ةل االحمماالت مق ي بمواصل الرةود االقمصادي في  2017الفلسطينيين ازدادوا فقرًا في العاد 

. ويبدو الو   في قطاع غزة أةثر اثارة للقلق حيث مدهورت الظروف االقمصادية في العقدين 2018
 االجمماعية انساسية. انخيرين، حيث يعاني سةانه من أزمة نقت المياه والةهربا  وانهيار الخدمات

عل   رورة معزيز مساعدات الجهات المانحة حم  مخفف من وطأة « البنر»في هذا السياق، يءةد 
هذه انزمة اننسانية. لةن المقرير يشير أي ًا ال  أن هذه المساعدات ال يمةن أن معّوض المزاد 

االقمصادي الفلسطيني. بعض جمي  انطراف بمعالجة العوائق المخملفة المي مثقل ةاهل النشاط 
أي أنها نابعة من اندارة « خارجية»المدابير المي يقمرحها في هذا الشأن ممعلق بعوائق موصف بالا

والمي مق  محت « الداخلية»انسرائيلية. أما المدابير انخر ، فهي مسع  للمخفيف من وطأة العوائق 
 مسءولية السلطة الفلسطينية.
د المابعين للبنر الدولي اعمادوا من خال مقاريرهد المنديد بالقيود المخملفة صحي  أن علما  االقمصا

المي مسببت في مشوه ومآةل الجهاز  - 1967حيث يعود بع ها ال  عاد  -المي مفر ها اسرائيل 
اننماجي الفلسطيني. ومعددت الدعوات الموجهة لإلدارة انسرائيلية ببذل المزيد من الجهود لمحرير 

ت النمو االقمصادي في انرا ي الفلسطينية المحملة، ال سيما، هذه المرة، من خال مسهيل امةانا
دخول المواد الازمة نعادة بنا  البنية المحمية في قطاع غزة، وزيادة عدد رخت البنا  الممنوحة 

قامة مشاري  في المنطقة  داريًا بالةامل للس« ج»وا  يطرة في ال فة ال ربية )الخا عة أمنيًا وا 
 انسرائيليةت، والممديد في الئحة الواردات المماحة في هذه المناطق ومسهيل منقل انفراد والب ائ .

أما بالنسبة للفلسطينيين، فيدعوهد البنر ال  العمل عل  مقوية مءسسامهد وعل  انها  الخاف 
مجزئة الف ا  السياسي بين ال فة ال ربية وقطاع غزة والذي يمن  منسيق السياسات ويزيد من 

االقمصادي. ةذلر يجأل خاصة عل  السلطة الفلسطينية اصاح المنظومة ال رائبية والحد من 
نفقات الموازنة حم  مخفض من اعممادها عل  المساعدات، انمر الذي يش ل الجهات المانحة. 

االقمصادي ما  ةذلر ينوي البنر الدولي الدف  بالطرفين الفلسطيني وانسرائيلي ال  مزيد من المةامل
يسمدعي معزيز العاقات المجارية بينهما ومسهيل منّقل العاملين واسمثمارات في صناعات مجمعهما 

 ومهيئة بن  محمية مشمرةة.
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لنموذج منموي ةّرسمه بنفسها « بريمون وودز»من خال هذه الموصيات، مرّوج المءسسة وليدة امفاقية 
، والذي يظهر من خاله أن اسرائيل 1993ية المحملة عاد عندما بدأت نشاطها في انرا ي الفلسطين

ممثل في الوقت نفسه طرفًا في النزاع الجاري وشريةًا مميزًا في منمية االقمصاد الفلسطيني. ال يمةن 
أن مفاجئ هذه االزدواجية اال المممب  باهمماد للشأن الفلسطيني. عل  رغد ذلر، يمثل هذا المجاوز 

خصائت خطاأل البنر الدولي في معظد البلدان المي يمدّخل بها ةما مظهر للواق  السياسي أحد 
العديد من انبحاث في هذا الشأن. ففي أغلأل انحيان، ملجأ المءسسة ال  اسمعمال معجد مقني 

 وملّطف ينمه منه م ييأل للظروف الخاصة المي أحاطت بطبيعة مدخلها.
عجد مجاهل الواق  االسمعماري أو حم  مجاهل في الظرف الفلسطيني، يمّةن اللجو  ال  هذا الم

المداعيات العملية النعداد السيادة الفلسطينية. بيد أن االسميطان ومصادرة انرا ي والموارد والسيطرة 
عل  الحدود وعقود من السياسات االقمصادية المي حددمها اندارة انسرائيلية غّيرت وشّةلت فعليًا 

ين الذين يعيشون محت االحمال. مصف الباحثة في علد االقمصاد سارة النشاط االقمصادي للفلسطيني
روي هذه العملية بالامنمية، وهو ما يجعل اقمصاد انرا ي المحملة رهين االقمصاد انسرائيلي ال  
اليود وفي حالة مبعية. حم  أن هذا الو   يفّسر حدة النقت وانهيار القطاعات اننماجية في قطاع 

 .2007صار انسرائيلي منذ عاد غزة بعد الح
من الصعأل في هذه الظروف عدد االةمراث بالبعد االسمراميجي والجدلي للمدخات في القطاع 
االقمصادي، وذلر الرمباطه المباشر بق ايا السيادة والسيطرة والمقاومة والممرد. لةن ال ريأل هو أن 

ها يظهر االقمصاد الفلسطيني في صورة عالد يفعل ذلر البنر الدولي من خال مقاريره ومحليامه. وفي
جرائي محّده عدد من القيود ويممم  بعدد من الموارد. وةذلر السلطة الفلسطينية المي مقدد  شةلي وا 
عل  أنها وحدة مسمقلة، لها عقانيمها الخاصة ومممم  بمرونة ةبيرة، وممطور ب ض النظر عن 

 ةان المجمم  الفلسطيني أو اسرائيل أو الجهات المانحة. العاقات المي مربطها ببيئمها الخارجية، ان
، سوا  ةان «المشيي »يظهر هنا موجه شبه مر ي يةمن في محويله جمي  العوامل ال  أغراض 

االحمال انسرائيلي أو المنمية االقمصادية أو بنا  الدولة أو حم  المساعدات الدولية، فان هذا 
م  هذه العوامل عل  أنها ةيانات ممجانسة، موحدة، ليس لها  المشييئ يجعل البنر الدولي يمصرف

ماريخ أو م اربات، ممفاعل م  بع ها البعض بطريقة مسمقلة. وهةذا يصب  الصراع مجرد مم ّير 
سياسي خارجي يءثر في االقمصاد، وجأل مجاوزه أو عل  انقل الحد من آثاره السلبية من خال 

، فيمد اسميعابه في صورة السوق المثالية، والمي محةمها ممارسات المساعدات الدولية. أما االقمصاد
 معّدلة ان لد نقل منسجمة، وال وجود فيها لعاقات القوة.
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في هذا السياق، يبدو حياد البنر الدولي السياسي أةثر منه موقفًا أيديولوجيًا من ميوله ال  المسوية. 
ها وعن المساعدات الدولية والمي مقمصر عل  يظهر ذلر في الصورة المي مقدمها المءسسة عن نفس

دورهما الفعال، ةأن سبأل وجودهما يخمزل في انجابة عل  حاجات االقمصاد الفلسطيني من دون 
مناقشة أي انحياز سياسي أو اقمصادي. وينعةس غياأل مفةير البنر الدولي حول نظامه الخات في 

ه عل  رغد الفشل الفادح لمدخامه في عدد قدرمه عل  مسا لة طريقة عمله ومراجعة سياسام
انرا ي الفلسطينية المحملة. وال وجود ةذلر ني نقاش حول مصورات المنمية المخملفة وشروطها، 
 وهو أمر ليس بالثانوي اذا أخذنا في االعمبار ماريخ هذه الممارسة في فلسطين خال القرن الما ي.

مسع  من هنا وهنار لدعد النشاط االقمصادي  حم  أياد االنمداأل، ةانت اندارة البريطانية
للفلسطينيين ومحسين ظروف عيشهد، عل  أمل اممصات ال  أل الشعبي وبذلر المخفيض من 
المةلفة المالية والسياسية لحالة الممرد المزمنة. وسمنمهه السلطات انسرائيلية في ما بعد الطريق نفسه 

. ويجأل في الوقت ذامه من  مطور اقمصاد 1967عاد  ثد 1948مجاه فلسطينيي انرا ي المحملة عاد 
فلسطيني مسمقل قد يشّةل قاعدة لنشاط سياسي معاد، ةما مهدف هذه السياسة ال  مشجي  بروز 

 نخبة فلسطينية ممعاونة بينما ُيّمهد مقاومو االحمال بعرقلة المنمية.
صمود والمحافظة عل  ح ورهد من جهمهد، قرر الفلسطينيون ةذلر اسمعمال الوسائل االقمصادية لل

فقد أخذ النشاط الفاحي والبنا  وانعمار عندهد أحيانًا بعدًا سياسيًا ةي ال يمرةوا مساحات فارغة قد 
مش لها المسموطنات. وهةذا يصب  للمنمية معن  آخر هو الحد من المبعية مجاه المحمل انسرائيلي 

عرفت هذه الحرةة ذرومها أواخر الثمانينات، أي والمعرض لمخملف ال  وطات وأشةال انةراه. وقد 
 م  اندالع االنمفا ة انول ، ومظهر منذ سنوات بوادر عودمها خصوصًا في قطاع غزة.

المسألة اذًا هي المفةير بالمنمية االقمصادية ليس فقط من منظور ارمباطها بمحسين مسمو  المعيشة 
بشةل عاد ةما المبعية الفلسطينية للمساعدة للسةان. ةما أن االحمال انسرائيلي، والصراع 

الخارجية، ةل هذه العوامل ال يمةن اعمبارها معطيات خارجية مءثر في االقمصاد، فجهود المنمية ال 
يمةن أن مةون اال اجابة عل  ق ايا حقًا سياسية. ةذلر، فبن ةل خطاأل حول هذا المو وع هو 

ان من دون علمه حم ، بالصراع حول أهدافه بال رورة اشةالي ننه مرمبط، في أغلأل انحي
 الشرعية.

في هذا السياق، يجأل أخذ الطبيعة انلزامية والمعيارية لخطاأل البنر الدولي وني خطاأل حول 
المنمية في فلسطين بجدية، واالنمباه ال  نزعمه ال  فرض الموافق. فأي نزعة موافقية م ّيأل ال  حد 

انسرائيلية من جهة وبين أولئر الذين يمحدثون  -الفلسطينية ةبير انعداد الموازن في العاقات
ويمصرفون باسد المنمية ومن هد مسمهدفون بهذا الخطاأل من جهة ثانية. وهةذا مشارر ممامًا 
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وحم  « أطراف الصراع»المساعدة الدولية في فلسطين في اعادة مشةيل و بط عاقات القو  بين 
أخر ، يشّةل مدمير النسيه االقمصادي الفلسطيني محديًا  في ةنف المجمم  الفلسطيني. من جهة

لوجود ةيان سياسي مسمقل، انمر الذي يعوق من دون شر أي أفق منموي اقمصادي حقيقي. لذلر، 
ومهما يقول البنر الدولي، فبن االقمصاد يبق  اممدادًا للسياسي أو بانحر  طريقة أخر  لخوض 

 الحرأل.
 19/4/2018، ، بيروتاألخبار

 
 «!مباشرة»مواجهة  .11

 علي نون
بين انسرائيليين « مباشرة»للمّرة انول  في الماريخ )!ت ملوح امةانية حقيقية لحصول مواجهة 

 وانيرانيين في سوريا.. وانطاقًا منها ربما وصواًل ال  لبنان.
ويدّل قرأل مْدُمر، دّل « فور -مي»حجد ال جيه الممبادل بعد قصف القاعدة انيرانية في مطار 

عل  أنَّ الطرَفين اسمنفدا مخزون المورية الذي سم  لهما طويًا أن يمقاما بالواسطة! وأن ُيبقيا 
ال ّدة »حسابامهما محت سقف اندلجة ومفردامها! وهذه ةما هو معروف، مراوحت بين حّدي 

« عية لإلرهاألالدولة انول  الرا »، من جهة طهران ازا  مل أبيأل، و«السرطانية المطلوأل اسمئصالها
 من جهة مل أبيأل ازا  طهران.

ن ةانت  ثد انهد من ذلر: أمةن للطرفين االسمفادة القصو  من لحظة مقاط  مصال  في سوريا، وا 
حسابات ةل منهما ممنافرة ازا  اآلخر. بحيث أن ايران برغد االسمنزاف البشري والمادي والقيمي الذي 

، مثبيت نفوذها في سوريا وليس العةس، واسمخداد ذلر معر ت له، أمةنها وفق قياسامها العجيبة
النفوذ في سياق اسمراميجيمها الذاهبة ال  احيا  رميد امبراطوريمها الموءدة! وموظيف هذا المعط  
النةبوي والةارثي في معارةها المفموحة م  انميرةيين وال رأل والعرأل والمسلمين بأةثريمهد.. 

خارج. أةان لجهة المعويض عن الفشل الداخلي، بةل مرامبه، مردوده في الداخل وال« مقريش»و
ةما النميجة «: المحافظين»و« انصاحيين»حسأل ما أظهرمه المظاهرات والردحيات الممبادلة بين 

من « الرسمي»و« المقونن»المي انمه  اليها الملف النووي.. أد لجهة المبرء من صب ة انرهاأل 
 حرأل عليه وليست رائدة في صناعمه!خال االّدعا  بأنها جز  من ال

اسرائيل من جهمها راةمت في سوريا مةمسبات ما ةانت محلد بجز  يسير منها ولو بعد ألف ليلة 
المّدع ! مفرّجت عل  مد  سنوات عل  مهّمر انسس المي ُبنيت عليها « حائط المبة »صاة عند 

لذي يحصي يوميًا وعل  مدار الساعة، أرقاد ا« العّداد»ثقافة النزاع المفموح معها.. واسمممعت بدور 
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ال حايا بين أعدائها! وةيف أّن المطحنة الدائرة بةل زخمها وقّومها وطقوسها وشعارامها وثقافامها، 
أمرين ةبيرين. انول هو أنها « قداسة»انما مطحن عربًا ومسلمين في الدرجة انول ! ومطحن معهد 

 عليها!« االنمصار»و« مقاوممها» المةممل الشروط. والثاني هو« العدو»
في سوريا، لجمت اسرائيل غريزمها العدائية لمصلحة عقلها االسمراميجي والمةميةي. فيما ايران فعلت 

مّدعي »العةس ممامًا.. والمفارقة في حّدها انقص ، هي أّنها مّدعي الذعر والخوف! فيما ايران 
 ومموّعد بالمزيد!«.. اننجاز»و« االنمصار

أنَّ دواد هذه الحالة ةان مشروطًا بدواد االسمنزاف وعدد انةَسار الميزان الميداني، ثد دواد عل  
صابة الجسر الروسي بين الطرَفين في موازاة بقا  الح ور انميرةي ولو رمزيًا عل  انرض.. 

لمجال أماد وملر، مثلما ير  أهل الفصاحة والحصافة، شروط آيلة ال  االندثار شيئًا فشيئًا، مفسحة ا
دام ة عل  أّنها ال مريده! وهي لد « أدّلة»ِصداٍد آٍت برغد أنَّ ايران قّدمت وال مزال، ما يةفي من 

ممامًا مثلما ةان حالها أياد الشاه.. وطالما أنَّ «! الثوري»مّرة واحدة في ماريخها « مباشرة»مفعل ذلر 
حم  اشعار آخر.. « اآلخرون»مسلمون ، مثلما هو وا   وملموس وُمعلن، هد العرأل وال«أعدا ها»

 وعل  مساحة مممد من اليمن ال  شواطئ المموسط!
 19/4/2018، ، بيروتاألخبار
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 عاموس هرئيل
الصواريخ في سورية في فجر يود الثاثا  الذي لعدة ساعات أثار موقعات بشأن هجود  اطاق

 يما بعد أنه ةان نميجة عصبية زائدة في نظاد الدفاع الجوي السوري. اسرائيلي آخر، مبين ف
، وفي انمظار االنمقاد انسدالمومر في الشمال بعد الهجود العقابي للواليات الممحدة  د نظاد 

 عل  القصف المنسوأل نسرائيل بقي مرمفعا جدا.  انيراني
صواريخ  بأطاقود  دهد، فردوا بحرةات جوية شاذة فسرت من قبل السوريين ةاسمعداد للهج

خاطئ، المي حسأل معرفمنا لد مصأل أي شي . ةما أن الجيش السوري يعمرف بذلر اآلن بعد 
 مأخير ما.

مرامأل من ناحيمها اسمةملت المهمة، وانميرةيون ال  ادارة. انمرهذا بعيد عن أن يةون نهاية 
رغد المقدير الممفائل للرئيس الفرنسي قوات في سورية،  ابقا يظهرون اآلن أي دالئل عل  نيمهد 

 . انسبوععمانوئيل ميةرون في بداية 
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يرانالساحة في سورية لروسيا  أخر واشنطن مخلي مرة  . وبالنسبة نيران، حسأل ما يعلنون مرارا وا 
في وسط  4ومةرارا، فقد بقي الحساأل مفموحا م  اسرائيل حول نفس القصف في القاعدة الجوية مي 

 الما ي. نسبوعاسورية في 
، حم  في ا افيةانسرائيلي الذي يعمل اآلن ساعات  انعادهذه هي خلفية النشاط الحثيث لجهاز 

 . وانمنيالذي هو بطبيعة الحال غارق بالطاب  العسةري  انسبوع
موماس فريدمان أحد ال باط رفيعي المسمو  « نيويورر مايمز»في  انعمدةأمس اقمبس أحد ةماأل 

الذي اممنعت  انمرالما ي ) انسبوعانسرائيلي الذي اعمرف بالمسءولية عن الهجود في  في الجيش
 اسرائيل عن القياد به حم  اآلنت.

وفي اسرائيل معلومات موسعة حول النظاد  اننمرنتفي صباح هذا اليود نشر في عدد من مواق  
ليه عدد من ال باط اي الجوي الذي يسمخدمه حرس الثورة انيراني في سورية، والذي ينمم

 .انخيروالمسمشارين الذين قملوا في الهجود 
المعلومات مظهر عمق الممرةز العسةري انيراني في سورية، ويمةن المخمين بأنه موجد هنا رسالمان 
مرسلهما اسرائيل لسورية: انول  هي أننا نصمد عل  مواصلة المواجهة معةد اذا قررمد معميق 

سورية، والثانية هي أن نظامةد العسةري مةشوف لاسمخبارات انسرائيلية،  مواجدةد العسةري في
 وبنا  عل  ذلر هو مةشوف جدا لهجمات أخر .

يران سم   العاد لحزأل هللا الشيخ نعيد  انمينمصري  لنائأل  أي افي مبادل االمهامات بين اسرائيل وا 
« الميادين»ابلة م  القناة اللبنانية الشيخ قاسد يموق  ردا  د اسرائيل. ولةن في مق أي اقاسد. 

المابعة للمنظمة، حرت عل  القول ان الرد سيةون ايرانيا، أي ليس بشةل مباشر بواسطة حزأل هللا. 
 «.محور المقاومة لن يسم  بمقييد نشاطامه في سورية»وأةد عل  أن 

ويبدو أنه سيةون مرسيد ساحة الرد عل  الحدود بين اسرائيل وسورية،  ال مشير هذه المصريحات 
 ذات الصلة.  انطرافصداد. فهذه هي الساحة المف لة بالنسبة لةل 
سرائيل مريد  6حزأل هللا يسمعد اآلن لانمخابات البرلمانية في  قوة نار المنظمة اللبنانية  ابقا أيار، وا 

هللا حزأل  ببدخالةانت ايران معنية  اذا أي اخارج الصداد من اجل مقليت حجمها. ومشةور فيه 
 اآلن في مواجهة شاملة يصعأل موق  نمائجها. 

امجاه واحد: يود الذةر  ويود  ال المشارةة  انطرافمن ةل  انخيرةمشير المصريحات والمطورات 
احممال أن مخمار ايران هذا  ازا ممومرة بصورة وا حة،  أمنيةاالسمقال السبعون سيجريان في أجوا  

 لها. الموقيت للقياد بعملية رد من قب
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طبيعة الرد عل  الرد من  أي امحقق هذا السيناريو فان نمائه العملية انيرانية هي المي سمملي  اذا
جانأل اسرائيل. وهنار فجوة عميقة بين صلية صواريخ عل  منطقة مفموحة وبين محاولة ممعمدة 

 لمشويش احمفاالت عيد االسمقال.
المحدقة بالمصادد المباشر م   انخطارةون يجأل االفمراض أن ممخذي القرارات في طهران يدر 

اسرائيل، في و   يةون فيه رجالهد مةشوفين جدا في سورية ووجودهد العسةري ال يةفي من اجل 
 لد يرغبوا في جر المشروع الذي اسمثمروا فيه الةثير من الموارد في لبنان.  اذا –حرأل  ادارة

موجد منذ ب   سنوات عل  بعد خطأين أو ثاثة حم  اآلن المشخيت الثابت الذي يقول ان اسرائيل 
 .انسبوعمن الحرأل في الشمال، يبدو صحيحا بشةل خات في هذا  أخطا 

 «هآرتس»
 19/4/2018، األيام، رام هللا
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