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 41 :كاريكاتير
*** 

 
 في حال انسحاب السلطة حماس تدرس تشكيل حكومة عموم فلسطين في غزة"الحياة":  .1

تززدرس صززيمات مةتلدززة إلدار  زةززا  غززز  فززي  "حمززاس"أن حركززة  "الحيززا "علمزز  : فتحززي صززب ا  -غززز  
منزززبي بينحزززا تشزززكيف حكومزززة محليزززةي أو حكومزززة  حزززاف ندزززل  اللزززلةة الدللزززةينية تحديزززدها با نلزززحا 

 وةنية لعموم األراضي الدللةينية تتةل من غز  مركزات لحا. 
فززي رام  ي هنحززم ينازشززون مززا التززو  المةتلدززة صززيمات إلدار   "الحيززا "لززز  "حمززاس"وزززاف ملززنولون فززي 

المةتلدزززة أو  التةزززا  فزززي حزززاف انلزززحا  اللزززلةةي منحزززا تشزززكيف حكومزززة محليزززة فزززي غزززز  تضزززم التزززو 
في غز ي واعتبزار الضزدة محتلزة ويزتم  "حكومة عموم فللةين"شةصيا  ملتتلةي ومنحا أيضات تشكيف 

العمززف علززر تحريرهززا. وأضززافوا أن لززديحم رزمززة أفكززار للززرد علززر ةةززو  عتززد الم لززس الززوةني فززي رام 
  ي لكنحم يدرلون ةةواتحم هله ما شركاء من التو  الليالية والملتتلين.

 23/4/2018لحياة، لندن، ا
 

 الحالية تسير عكس العالقات السائدة بين الدول األميركيةالخارجية: اإلدارة وزارة  .2
زال  وزار  الةار ية والممتربين "هن اإلدار  األميركية الحالية ومنل اليوم األوف لوصولحا  :وفا–رام   

هنما التةلف عن لابتاتحاي في كف ما هلر البي  األبيض تحاوف ليس فتة ا ةتالف عن لابتاتحاي 
 يتعلق بالتزامحاي واحترامحا للتانون الدولي".
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وأكد  الوزار  في بياني اليوم األحدي أن اإلدار  األميركية تلير عكس العالزا  اللائد  بين الدوفي 
 فحي   تترك فرصة ه  وتنكد أو تعبر فيحا عن ةرو حا عن المنظومة الدولية والنظام الدولي

 ومرتكزاتب.
وبين  أنحا تعمف بشكف مباشر علر هلتاة هلا الموزف علر الحالة الدللةينيةي منل مة ما لاتحا 
في تبنيحا للموزف اإللرائيليي المناهض للشرعية الدولية والتانون الدوليي وفي التحدافحا لدللةين 

 بكف تعبيراتحا وبكف ما يميزها.
ألةير   يعني في وازا األمر شيئاي و  يلمي مدحوم األرض وأكد  أن تترير الةار ية األميركية ا

المحتلة حل  التانون الدولي والشرعية الدوليةي لكنب يكشف لنا من  ديد حتيتة الموزف األميركيي 
 ةاصة لكف من يريد ت اهف للكي أو ت ن  رنية للكي لكي نحدد آليا  الرد المنال .
 22/4/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 يشاركون في اجتماع المجلس الوطني ودوليا   عربيا   وفدا   70: واصل أبو يوسف .3

زاف واصف أبو يولفي عضو الل نة التنديلية لمنظمة التحرير الدللةينيةي هن  عواصم ز وكا  :
لبعين وفدا عربيا ودوليا ليشاركون في ال للة ا فتتاحية   تما  الم لس الوةني الدللةيني 

 ظمة(ي في الثالثين من نيلان/ أبريف ال اري.)برلمان المن
 750والم لس الوةني هو أعلر للةة تشريعية تمثف الدللةينيين داةف وةارج فللةيني ويتكون من 

عضواي ومن صالحياتب وضا برامج منظمة التحرير اللياليةي وانتةا  ل نة تنديلية وم لس 
 مركزي للمنظمة.

ا  حضور ا  تما  تم تو يححا هلر مةتلف الدصائف وأضاف أبو يولفي أمس األحدي أن دعو 
 ."حماس"الدللةينيةي وكافة أعضاء الم لس التشريعي الدللةيني )البرلمان(ي بمن فيحم نوا  حركة 

دعوا  و ح  هلر أحزا  واتحادا  عربية ودولية لحضور  للة ا فتتا ي وليحضر ما "وتابا أن 
 ".وفدان رفيعا الملتو  من األردن ومصر وفدا عربيا ودولياي بينحم 70  يتف عن 

 23/4/2018، القدس العربي، لندن
 

 المجلس الوطني استحقاق وطني عقدمجدالني:  .4
زاف عضو الل نة التنديلية لمنظمة التحرير الدللةينية أحمد م د نيي هن عتد الم لس : رام  

 الوةني التحتاق وةني.
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يوم" عبر تلدزيون فللةين: هن ا نتظار لم يعد م دياي وأضاف م د ني في حديث لبرنامج "ملف ال
في ظف التحديا  والضموة الكبير  علر التياد  الدللةينيةي وبالتالي أصبح المةلو  من التياد  
حماية المشرو  الوةنيي والدعو  لعتد م لس وةني بدور  اعتيادية داةف الوةن إلعاد  ه راء 

 مج ليالي ي ي  علر تحديا  المرحلة الراهنة"..مرا عة ليالية شاملةي واشتتاق برنا
وحوف هعالن ال بحة الشعبية عدم المشاركة في الم لسي زاف م د ني: هن زرار ال بحة كان مدا ئاي 

وأضاف: المبررا   ولم يكن ينل م ما الموازف التاريةية لل بحة الشعبية المتملكة بمنظمة التحرير.
أن كف التو  الليالية الدللةينية المنللة والمشاركة في منظمة  لعدم المشاركة غير متنعةي وأعتتد

 التحرير معنية بالحداظ علر الشرعية الوةنية وتعزيزها ودعمحا.
 22/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 كبيرا  في التحضيرات لعقد المجلس الوطني شوطا ًصبيح: قطعنا  .5

محمد صبيحي زةعنا شوةات كبيرات في التحضيرا  لعتد الم لس زاف أمين لر الم لس الوةني 
 الوةنيي نحاية الشحر ال اري.

وأضاف: "ما زلنا نتلتر ةلبا  كثير ي فالشع  الدللةيني كلب حريص علر أن يكون عضوات 
بالم لس الوةني"ي منكدات أن الم لس الوةني يمثف بشكف كامف وشامف الشع  الدللةيني بكف 

 فصيال فللةينيا. 11ي وأركان هلا التمثيف أر اء العالم
صبيح:" ال بحة الشعبية ركن ألالي وفصيف شارك بتيام  المشاركةي زافوحوف هعالن الشعبية عدم 

منظمة التحريري وملنوليتحم المشاركة وعدم المتاةعة"ي محلرات من ةةور  المتاةعةي داعيات أن يتم 
 درالة الترار مر  أةر .

 22/4/2018، لمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وا
 

 د فتح بالمجلس الوطني سيكرس االنقسام: تفر  القرعاويالنائب  .6
أكد النائ  عن حركة "حماس" في الم لس التشريعي عن محافظة ةولكرم فتحي الترعاوي أن 

للةيني هصرار حركة فتح علر عتد ا تما  الم لس الوةني متوزا في ظف حالة التدرد في الترار الد
اللي غل  عليب اللون الواحد في الدتر  األةير ي موضحا أن للك ليكرس ا نتلام ويبتي األوضا  
في الضدة المربية وزةا  غز  علر ما هي عليبي ما يعني صراحة أن هلا الةرف معني بالتمرار 

 الحصار علر غز .
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 لس الوةني هو أمر مة ف وأضاف الترعاوي أن مشاركة بتية الدصائف لحركة فتح في انعتاد الم
ومنلف لما يمثلب من تةفٍّ واضح عن المصلحة الوةنيةي  فتا وبكف ألف أنب لم يلما صو  تلك 
الدصائف من زبف في ظف ظروف ليالية كان  أزف من انعتاد الم لس الوةني وللك ألنحا تةشر 

 علر ندلحا انتةا  ما يتدم لحا من روات  وحوافز.
 22/4/2018موقع حركة حماس، 

 
 لبطش واالحتالل سيدفع ثمن جرائمهاحاضرة باغتيال  الموساد بصماتحماس:  .7

زالزز  حركززة "حمززاس": هن نلزز  وزيززر الحززر  اإللززرائيلي أفيمززدور ليبرمززان عمليززة اغتيززاف العززالم : غززز 
 الدللةيني فادي البةش ل ميس بوند التةداف ب ريمة ا غتياف البشعة التي   تةدم ه  ا حتالف.

  الحركزززة علزززر للزززان النزززاةق بالزززمحا عبزززد اللةيزززف التزززانو  فزززي تصزززريح صزززحدي أن بصزززما  وأكزززد
 المولاد حاضر ي وليدفا ا حتالف ثمن  رائمب ضد شعبنا وعلمائب.

 22/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : اغتيال البطش يكشف اإلرهاب الحقيقي الواجب مالحقته والقضاء عليه"الجهاد" .8
حركززة ال حززاد اإللززالمي فززي فللززةيني يززوم األحززدي  ريمززة اغتيززاف الززدكتور المحنززدس الززتنكر  : غززز 

 فادي البةش في العاصمة الماليزية كوا لمبوري ف ر أمس اللب ي علر يد م حولين.
وزال  الحركة في بيان صحدي: " ريمة  ديد  يرتكبحا اٍ رها  الصحيوني بحزق الشزع  الدللزةينيي 

 تعيث فلادا وتنتحك لياد  الدوف وتحدد أمنحا والتترار أراضيحا". عبر ألر  مةابراتب التي
"هن هززله ال ريمززة النكززراء تكشززف عززن اٍ رهززا  الحتيتززي الززلي ي زز  مالحتتززب ومحاصززرتب  وأضززاف :

الحركة بيانحا:" محما دار  األيام ومحما ةاف الزمن فإن لزاعة الحلزا  آتيزة  وةتم والتضاء عليب. 
 ي لتدور الدوائري ودم الشحيد فادي وكف الشحداء لن يله  هدرا".بإلن  ي وعلر الباغ

 22/4/2018فلسطين أون الين، 
 

 جمال محيسن: حماس أسسها إسحاق رابين .9
زززاف عضززو الل نززة المركزيززة لحركززة فززتح  مززاف محيلززن اليززوم األحززد هن حركززة حمززاس أللززحا هلززحاق 

 رابين لتكون بديالت عن منظمة التحرير.
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تصريح صحدي "حماس تاريةيات منل أن كان   ماعة هلزالمية وهزي تتزود حراكزات  وأضاف محيلن في
ةززارج الوةنيززةي ودعمحززا الززرئيس اإللززرائيلي اللززابق "رابززين" وأو ززدها مززن أ ززف التشززكيك فززي منظمززة 

 التحرير الممثف الشرعي الوحيد وأن تكون بديلة عنحا".
الوةنيزززة ومحمزززا حاولززز  ةزززدا  الشزززار  وتزززابا "حمزززاس  ززززء مزززن اإلةزززوان الملزززلمين التزززي   تزززنمن ب

الزلين تزرمروا  يالدللةينيي وتتحدث بأنحا ةلع  ثوبحا مزن اإلةزوان فحزي   تززاف تلزبس ثوبحزا اإلةزوان
 علر المنةتة العربية و  زال  منامراتحم زائمة في بعض الدوف العربية".

لززيعتد فزززي تاريةزززب وزعززم "الشزززع  الدللززةيني لزززيبتر موحزززدات ةززارج نةزززاق حمززاس والم لزززس الزززوةني 
 المحدد ألن دوف العالم تعترف بمنظمة التحرير وبدولة فللةين".

 22/4/2018، غزة لألنباء،وكالة شهاب 
 

 "الشعبية" و"الديمقراطية": ال نخضع للضغوط واالبتزاز بمواقفنا السياسية .11
ني علزر أن أحزدتا شزدد  ال بحتزان الشزعبية والديمتراةيزة لتحريزر فللزةي: نبيزف لزنونو -رام   / غزز  

  يمكنب ممارلة أي ضموةا  أو ابتززاز بحتحمزا علزر ةلديزة موازدحمزا مزن انعتزاد الم لزس الزوةنيي 
وفيمززا أكززد  "الشززعبية" عززدم تلتيحززا مةصصززاتحا مززن الصززندوق التززومي لمنظمززة التحريززر منززل أشززحري 

 زال  "الديمتراةية" هنحا تحصف علر هله المةصصا  بشكف غير منتظم.
ا كان  هناك محزاو   لتحديزد "الشزعبية" أو ابتزازهزا فزي ملزف مةصصزاتحا الماليزةي فزي ضزوء وعما هل

موزدحا من "الزوةني"ي ززاف عضزو الل نزة المركزيزة لزز"الشعبية"ي حلزين منصزور: "موضزو  الراتز  عزد  
 حزة".مرا  مارلتب الللةة الدللةينية ت اه ال بحة الشعبية في وللك نتي ة للموازف التي تتةلها ال ب

: "من عنده ززرارا  يتةزلهاي ال بحزة الشزعبية ماضزية بموازدحزا ونح حزا "لكنب أضاف لصحيدة "فللةين
 و  ترا ا للةلف"ي مضيدا أن أحدا   ي رن علر أن يحدد "الشعبية" "ألنب ليلما ما   يع بب".
نزل أشزحر بيد أن منصور أكد عدم تلتي  بحتزب مةصصزاتحا مزن الصزندوق التزومي لمنظمزة التحريزر م

 عد ي زائال في ندس الوز : "هلا الموضو    يتلتنا كثيرا".
فززي اللزززياقي ززززاف عضزززو المكتززز  الليالزززي لل بحزززة الديمتراةيزززة ةزززالف أبزززو ظريدزززةي هن  بحتزززب تتلتزززر 

 مةصصاتحا من الصندوق التومي "بمض النظر عن أنحا بشكف غير منتظم".
ا  "هزي الزتحتازا  وةنيزة للشزحداء واأللزر  وأكد أبو ظريدة لصحيدة "فللزةين"ي أن هزله المةصصز

 وهي  زء من مالية الصندوق التومي الدللةيني التابا لمنظمة التحرير".
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وتابا: "  نلمح ألي أحد أن يملي علينا شروةا أو اشتراةا  في هةار الموازف التي نتةزلها بشزأن 
المشززاركة أو عززدم المشززاركة فززي  وبززي ن أن "الديمتراةيززة" لززم تحززدد بعززد موزدحززا مززن التضززايا الوةنيززة".

 .ا  تما  المرتت  للم لس الوةني
 22/4/2018فلسطين أون الين، 

 
 مؤتمرات فلسطينية لنزع شرعية اجتماع المجلس الوطني برام هللا": قوى المقاومة الفلسطينية" .11

الوةنيززة  زززاف أمززين لززر تحززالف زززو  المتاومززة الدللززةينية ةالززد عبززد الم يززد هن مززنتمرا لحمايززة الوحززد 
أبريف/نيلزززان ال زززاريي وللزززك للزززرد علزززر ةةزززو  عتزززد 29والحتزززوق الدللزززةينية لزززيعتد فزززي بيزززرو  فزززي 

 الم لس الوةني الدللةيني برام   نحاية الشحر.
وأضزززاف عبزززد الم يزززد علزززر صزززدحة "نضزززاف الشزززع " علزززر فيلزززبوك التابعزززة لزززبي أن مزززنتمرين آةزززرين 

بزززندس التزززاريك المزززلكوري تشزززارك فيحزززا كزززف الدصزززائف  لزززيعتدان فزززي غزززز  ومنزززاةق التوا زززد الدللزززةيني
واألعضاء المتاةعين  نعتاد الم لس الوةني في رام   في الثالثين من أبريف/نيلان ال اري لتأكيد 

وأوضح عبد الم يزد أن المزنتمر يزأتي للزرد علزر مزا وصزدب بةةزو  انتلزامية ززام بحزا  عدم مشروعيتب.
ف فزي تصزريح للصزحافة مزن دمشزق أن المزنتمر لزيرفا المةزاء الرئيس محمزود عبزاس وفريتزبي وأضزا

الليالي والتنظيمي والشزعبي والدصزائلي عزن م لزس رام  ي وينزازش تزداعيا  انعتزادهي كمزا لزينازش 
وكشزف عبزد الم يزد عزن أنزب تزم تشزكيف  ما لمي  "صدتة التزرن" وتزداعياتحا وملزيرا  العزود  الكبزر .

 ببيرو ي مشيرا هلر أن شةصيا  فللةينية كبير  لتشارك فيب.ل نة تحضيرية لإلعداد للمنتمر 
 23/4/2018الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ذهبنا ولو فعلوها ما "الوطني"البردويل: نواب حماس لم يتلقوا دعوات لحضور جلسات  .11

صزززال  البردويزززف عضزززو المكتززز  الليالزززي لحركزززة حمزززاسي وأحزززد نوابحزززا فزززي الم لزززس  د.غزززز : أكزززد 
ئالة الم لس الوةني الدللةينيي لم توز  دعوا  حضور  للة الم لس المترر  يوم التشريعيي أن ر 

أبريززف/ نيلززان الحززالي علززر نززوا  الحركززةي وأعلزززن فززي الوززز  لاتززب أمززين لززر الم لززس الزززوةنيي  30
هنززب لزززم تصززف هلززر نززوا  حركززة حمزززاس أي  "التززدس العربززي"وززززاف لززز  اكتمززاف عمليززة توزيززا الززدعوا .

لززو فعلوهززا "وأضززاف  لززة الم لززس الززوةنيي لحضززور ال للززة المتززرر  بعززد ألززبو .دعززوا  مززن زبززف رئا
 ."م لس توحيدي"ي م ددا موزف حركة حماس التائم علر عتد ")توزيا الدعوا ( ما لهبنا
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و اء ندي البردويفي بعد تصريحا  محمزد صزبيح أمزين لزر الم لزس الزوةنيي التزي أكزد فيحزا اكتمزاف 
لر كافة التنظيما  الدللةينية المنضوية تح  لواء منظمة التحرير. عملية توزيا دعوا  الحضور ع
 اتحاداي والعديد من الشةصيا  الملتتلة والكداءا . 16فصيالي و 13وزاف هن الدعوا  و ح  لز 

 23/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 رام هللاب جلسات المجلسبغادرة للمشاركة من المغزة ب "الوطني"أعضاء "الحياة": حماس لن تمنع  .11
ي مززن 1988ُيعززد الم لززس الززوةني لعتززد دور  عاديززة لززبي للمززر  األولززر منززل عززام : فتحززي صززب ا  -غززز  

عزاد  بنزاء النظزام الليالزي لللزلةةي مزن دون مشزاركة ززو  ألالزيةي مثزف  أ ف انتةزا  زيزاد   ديزد  واد
ي هحززززد  "للززززةينال بحززززة الشززززعبية لتحريززززر ف". وفيمززززا أعلنزززز  "ال حززززاد اإللززززالمي"و  "حمززززاس"حركتززززي 

 "فزتح"حركزة  "تدرد"الدصائف األلالية في منظمة التحريري متاةعة ا  تما  احت ا ات علر ما ألمتب 
بززالتراري وعتززد ا تمززا  الم لززس فززي األراضززي المحتلززةي مززا يحززوف دون مشززاركة عززدد مززن زززاد  فصززائف 

 زف نحائي.الشتا ي يواصف عدد من التو  الليالية في غز  درس الملألة زبف هصدار مو 
لن تمنا أعضاء الم لس الوةني مزن غزز  بممزادر  التةزا  للمشزاركة فزي  "حماس"أن  "الحيا "وعلم  

 للا  الم لس المزما عتدها نحاية الشحر ال زاري فزي رام  . وأكزد  مصزادر زياديزة أن عزددات مزن 
ظمززة التحريززر فززي عتززدوا أةيززرات لللززلة ا تماعززا  مندصززلة مززا عززدد مززن زززاد  فصززائف من "حمززاس"زززاد  

ي "الشززعبية"التةززا  وةار ززب فززي شززأن متاةعززة ال للززا . وأضززاف  أن زززاد  معظززم الدصززائفي بالززتثناء 
 ردوا بأنحم لم يتةلوا زرارات بالمشاركة من عدمحا.

 23/4/2018الحياة، لندن، 
 

 في رام هللا تابعة لحركة حماساالحتالل يعلن اعتقال خلية  .11
فللزززةينياي زاعمززززة أن  15الف مززززن منزززاةق تتزززا ضززززمن محافظزززة رام   اعتتلززز  ززززوا  ا حزززت: رام  

المعتتلزززين يعملزززون ضزززمن ةليزززة تابعزززة لحركزززة حمزززاسي وأنزززب تزززم اعتتزززالحم بعزززد اتصزززالحم بأحزززد نشزززةاء 
الحركة في زةا  غز ي باإلضافة هلر ملنولين كبار آةريني وتلتوا تعليما  لتنديل محام مةتلدزة نيابزة 

وكشزززد  مصزززادر هلزززرائيلية عزززن زيزززام ززززوا  ال زززيش باعتتزززاف فتزززا   ربيزززة.عزززن حمزززاس فزززي الضزززدة الم
فللززةينية بزززعم التةةززية لتنديززل عمليززة ضززد أهززداف الززرائيلية. وحلزز  مززا نتلزز  تتززارير هلززرائيلية عززن 

شززماف مدينززة  "بيزز  حنينززا"تلزك المصززادري فززإن زززوا  ا حززتالف تمكنزز  مززن اعتتززاف فللززةينية مززن بلززد  
 ي حيث  ر  تحويلحا للتحتيق."عملية زومية"يل التدسي كان  تةةة لتند

 23/4/2018القدس العربي، لندن، 
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 أثناء عمله بنفق للمقاومة "القسام"ارتقاء شهيد من  .11
أعلنزز  كتائزز  التلززام ال نززا  العلززكري لحركززة "حمززاس"ي التشززحاد أحززد متاوميحززا مززن ديززر الززبلح : غززز 

"أن الشززحيد  تائزز  التلززام فززي بيانحززا العلززكري:وزالزز  ك ولززة التةززا ي أثنززاء عملززب فززي ندززق للمتاومززة.
أثنزاء عملزب  عامات( مزن ديزر الزبلح ولزة زةزا  غزز  لتزي ربزب شزحيدات  30التلامي/ ثائر نايف الزريعي )

 في ندق للمتاومة".
 22/4/2018فلسطين أون الين، 

 
 نتنياهو لظريف: "ال نتأثر بالتصريحات اإليرانية المعتدلة" .66

يس الحكومة اإللرائيليةي بنيامين نتنياهوي يوم األحدي أن تصريحا  وزير اعتبر رئ: محمود م ادلة
الةار ية اإليرانيي محمد  واد ظريف لولائف هعالم أميركيةي "  تتلق ما النحج العدواني للحرس 

 الثوري اإليراني"ي وهدد بالتوف هن "ال يش اإللرائيلي ملتعد لكف ا حتما   والليناريوها ".
و في ةةا  ألتاه رئيس أركان ال يش اإللرائيلي غادي آيزنكو ي وهيئة األركان وزاف نتنياه

اإللرائيليةي هنب "لمع  اليوم كلما  وزير الةار ية اإليراني اللي يتحم هلرائيف بانتحاك التانون 
 الدوليي وهو وزير ةار ية دولة ترلف ةائرا  ملير  مللحة ضد هلرائيف وصواريك ضد اللعودية".

"ي والتي زاف ةاللحا هن بالده   تلعر من أ ف CBSنتنياهو هلر متابلة ظريف لشبكة "وأشار 
أنب التما هلر كلما  ظريف "المعتدلة. هناك ف و  كبير  بين كلماتب  والحر ي وأضاف نتنياه

ا ضد هلرائيف بحدف معلن هو  وتصريحاتب وبين أعماف الحرس الثوري اإليرانيي اللين يةورون  يشت
 ولة هلرائيف".تدمير د

وةتم نتنياهو حديثب زائال: "أنا   أتأثر بالكلما ي و  بالتصريحا  المعتدلة إليراني أنا أثق في هلا 
 المنتد  وزوا  ال يش اإللرائيليي التي أعد  لكف ا حتما   وكف الليناريوها ".
 22/4/2018، 48عرب 

 
 ل والنساء إلى السياج الحدودّي الستفزاز الجنوداألطفاترسل  :"آكلي لحوم البشر" بـ حماس يصفليبرمان  .61

أفيمدور ليبرماني في متابلٍة ما اإللاعة دفا  اإللرائيلي وزير ال زاف زهير أندراوس: - الناصر 
العبري ة صبا  األحد هن  ال يش اإللرائيلي  هو ال يش األكثر أةالزي ةت في العالمي ورفض ش   أْو 

محمد هبراهيم أيو ي وزاف هن  حركة حماسي التي لم اها بتنظيم  التنكار زنص الةدف الدللةيني  
آكلي لحوم البشري تتوم بإرلاف األةداف والنلاء هلر اللياج الحدودي   لتدزاز ال نودي فيما يةتبئ 

 زادتحا في بيوتحمي علر حد  تعبيره.
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لر مبعوث األمم الُمتحد   وشن  الوزير اإللرائيلي  ه ومتا  لعتا ولافرتا علر ا تحاد األوروبي  وع
للشرق األولةي ووصدحم بأن ب عصابة من الُمنافتين والُمداهنين وةبراء التزل في ةالبتا منحمي عدم 
توزيا الشحادا  األةالزي ة وصكوك البراء  والمدران علر هلرائيفي الدولة الديمتراةي ة الوحيد  في 

 المنةتةي علر حد  تعبيره.
 22/4/2018، رأي اليوم، لندن

 

 إلى غزة عبر معبر رفحالبطش طلبت من مصر عدم نقل جثة ليبرمان:  .61
اإللرائيليي أفيمدور  دفا وزير الي أن وديا عواود  عن، 23/4/2018القدس العربي، لندن، لكر  

اللي  ليبرمان زاف أمسي هن هلرائيف لن تلمح بإدةاف  ثمان األكاديمي الدللةينيي فادي البةش
سي في العاصمة الماليزية كوا لمبوري كي يدفن في زةا  غز  المحاصر. وأشار اغتيف ف ر أوف أم

 ."ةال  ال ان  المصري بعدم اللما  بللك عبر معبر رفح"هلر أنب 
ةلب  من مصر عدم نتف  ثة " هلرائيفوفي حديثب إللاعة ال يش اإللرائيليي أكد ليبرمان أن 

دحا هلر ال ان  المصري فيما يتعلق بإدةاف . وأضاف أنحا مرر  موز"المحندس عبر معبر رفح
نحن   نحضر  ثث هرهابيي حماس هلر زةا  غز ي "  ثمان البةش عبر التنوا  المنالبة. وزاف

هلا ما وافق عليب الملتشار التضائي للحكومة. لن نلمح بدفن  ثمان المحندس من ماليزيا في غز . 
 ."ي فلن يكون لدينا الكثير من الليةر  عليبوما للكي هلا حاولوا الدةوف عبر مصر ومعبر رفح

لن تلمح بإدةاف  ثمان  ي أن ليبرمان زاف هن هلرائيف23/4/2018الشرق األوسط، لندن، ونشر  
ةال  ال ان  المصري بعدم اللما  "البةش كي ُيدفن في زةا  غز  المحاصر. وأشار هلر أنب 

تحام هلرائيف باغتيالبي يت اهلون حتيتة أن اللين يلارعون هلر ا". وزاف هن "بللك عبر معبر رفح
 ."التنظيما  اإلرهابية ند ل  الكثير من تصديا  الحلا  داةلحا وحاول  اتحام هلرائيف

 
 حمراألخط الللخارج سيكون بمثابة اجتياز  "إسرائيل"كاتس يتوعد قادة حماس: نقل المعركة ضد  .61

تةبارا  يلرائيف كاتسي أمس األحدي زاد  توعد وزير المواصال  وا ل وديا عواود : -الناصر  
حركة حماس وتحديدا رئيس المكت  الليالي للحركة هلماعيف هنيةي من نتف المعركة هلر الةارج 

 والتحداف ضباة في ال يش اإللرائيلي ةارج البالدي عت  اغتياف فادي البةش في ماليزيا.
نتل  حماس المعركة "كاتس زولب هن عن  "يديعو  أحرونو "التابا لصحيدة  "واين "ونتف موزا 

ةارج الحدود  غتياف ضباة هلرائيليين أو آةرين فليعلم هنية حينحا بأن زواعد اللعبة زد تمير ي 
وأنصح الليد هنية أن يتحدث زليال ويحلر كثيرا فنتف المعركة ضد هلرائيفي للةارج ليكون بمثابة 
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هلا تم تنديل عمليا  ضدنا في "وأضاف  ." ا تياز ةة أحمر وحينحا لنعود لليالية ا غتيا 
الةارج فلوف يتم اغتياف زيادا  حماس وأنصححم بالتدكير ألف مره زبف تنديل تحديدها بنتف المعركة 

 ."للةارج
هلرائيف   تعت  و  تتةرق لمثف هله الحوادثي "أما بالنلبة للمحندس اللي اغتيفي فتاف كاتس: 

ن حوف أعماف الر ف اللي تم اغتيالب وتحديدا  زاد  حماس في غز ي ولكن وفتا لما تم نشره حتر اآل
من الواضح أن هلا ليس صديتا كبيراي و  يو د لد  المواةنين اإللرائيليين أي لب  للبكاء ولرف 

 زء من محور الشر اإليراني في المنةتةي والعديد من "حركة حماس  أن. زاعما "الدمو  عليب
 . "وليس فتة هلرائيفي لحا مصلحة في اإلضرار بتدراتحا العناصر في هله المنةتةي

حماس "وبما يةص الةائرا  الملير  التي تةصص بحا العالم الدللةينيي زاف وزير المةابرا : 
تحاوف تةوير زدرا  تح  األرضي وفوق األرضي حتر من ةالف الصواريكي لواء بوالةة 

من ناحية التةباراتية وعملية منا هله األشياء  الةائرا  من هلا النو  أو عن ةريق البحر. دورنا
 . "من التةور كونحا تشكف تحديدا لدولة هلرائيف

 23/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 البطشفادي باغتيال  "إسرائيل"غاالنت يلمح لضلوع  .22
ألمح وزير اإللكان يوآف غا ن ي هلر ضلو  هلرائيف ب ريمة اغتياف د. فادي البةشي : رامي حيدر

 رصاصا  عليب وهو في ةريتة لصال  الد ر. 10ف ر اللب ي في ماليزياي هل أةلق م حولون 
 و اء  أزواف غا ن  ةالف افتتا  مركز "زاكا" ال ديد بالتدسي يوم أمس األحد.

وزاف غا ن  هن "من يحاوف المس بنا لنةارده حتر آةر العالم ولن ده ونتدمب هما للمحكمة أو 
لة وحكومةي لن نتلاهف ما أي عمف هرهابيي كف مس بمواةن هلرائيلي يحوديي للمتبر . نحني كدو 

بعبو  نالدةي في غز  أو الضدة المربية أي حدود في العالمي ليل  هرهابتا أو لواء بلكين أو بح ري 
وتابا غا ن ي أنب "لنرد علر مثف هله األمور بتلو ي لن  فتةي بف تحد لو ودنا علر أرضنا".

ا". 70حود هدرتاي انتحر هلا األمر منل يله  دم الي  عامت
 23/4/2018، 48عرب 

 
 ال يجب أن تجلس في الكنيستو زعبي تمثل حركة حماس  :لبيد .26

زاف زعيم حز  "ييش عاتيد"ي يائير لبيدي يوم األحدي هنب علر التعداد لالنضمام لمبادر  : رامي حيدر
نو"ي التي تحدف هلر هزصاء النائبة عن الت ما ي أفيمدور ليبرماني وحزبب "يلرائيف بيتيلدفا وزير ا
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والتائمة المشتركةي حنين زعبيي عن الكنيل ي بلب  ةةابحا الداضح إللرائيف في األمم المتحد  
 ةاللب ملير  العود  الكبر  بمز  ودع  لمثلحا في الضدة المربية. واللي دعم زبف ألابياي 

نضم للمبادر  الحادفة إلزصاء زعبيي لكنب   يلتةيا وزاف لبيد في متابلة ما "ريشي  بي "ي هنب لي
ضمان انضمام أغلبية نوا  كتلتبي وزاف "أعتتد أن حنين زعبي   ي   أن ت لس في الكنيل ي لن 
يتبف أي برلمان في العالم أن تكون هحد  أعضاءه هرهابية واضحةي زعبي تمثف حركة حماس 

 باأللاس".
 22/4/2018، 48عرب 

 
 بعد رفض الممثلة بورتمان جائزة نوبل اإلسرائيلّية  "إسرائيل"تيرّية في عاصفة غضب هس .22

رفض  الممثلة اليحودية األمريكي ة ناتالي بورتماني الحصوف علر  ائزٍ   زهير أندراوس: - الناصر 
ة هلرائيلي ٍة تبلغ زيمتحا مليوني دو ر. باإلضافة هلر للكي أفاد  صحيدة )هررتس( العبري ة( أن  الممثل
ا حضور حدف توزيا ال وائز مما دفا المنظمين هلر هلماء الحدف بالكامف.  المشحور ي رفض  أيضت

وأثار زرار الممثلة من أصوٍف هلرائيلي ٍة عاصدةت في الرأي العام بالدولة العبري ةي حيُث ةال  النائ  
اإللرائيلي ة كعتاٍ  لحا  في الكنيل ي أورين حز اني وزير الداةلي ةي آرييب ردعيي بلح   نلية الممثلة
ا هي اها أن حا انضم   عمليتا هلر حركة المتاةعة )  (.BDSعلر موزدحا ضد  هلرائيفي متحمت

ي  ب رلالةت هلر الممثلة بورتمان زاف فيحاي بحل   أم ا وزير األمن الداةلي  لعاد أرداني فتك و  
 ديمتراةي ةي بحل  زولب.)هررتس( العبري ة:   تدعي زو  الشر تنتصر علر زو  النور وال

اي بف عتب   هي األةر  علر هلماء  ولم تترك وزير  الثتافة اإللرائيلي ةي ميري ريمفي الم اف مدتوحت
ُمشاركة بورتمان في حدف توزيا ال ائز  ورفضحا بشكٍف زاةٍا ال ائز  ندلحا وزال : ألد  كثيرتا 

(ي  فتةت هلر أن حا ممثلة يحودي ةي BDSاةعة )لحركة المت "ضحية"لاللتما  بأن  ناتالي بورتمان وزع  
وولد  في هلرائيفي ولكن حا انضم   هلر كف  َمْن ينظر هلر زصة الن ا  اللي حتتتب الدولة العبري ة 

 وكأن حا زصة انتصار الظالم علر الظالمي علر حد  وصدحا.
 22/4/2018، رأي اليوم، لندن

 
 وبموجب األوامر ة عمدا  جنرال إسرائيلي: الجنود يقنصون أطفال غز  .23

أزر   نراف في  يش ا حتالف "اإللرائيلي" أن ال نود المتمركزين علر حدود زةا  : التدس المحتلة
 غز ي يعملون علر زنص األةداف الدللةينيين المتظاهرين بمو   أوامر واضحة ومحدد .
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نحم التمييز بين أ لاد وفي متابلة هلاعيةي تحدث ال نراف ا حتياةي زفيكا فوغف أن ال نود يمك
 الشبان واألةدافي وأنحم يعملون علر زنص األةداف "عمدات".

وتعد تصريحا  ال نراف هدانة تر  منظما  أنب يمكن تتديمحا لمحكمة ال نايا  الدولية من أ ف 
 هدانة "هلرائيف".

 22/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القدسيشاي لرئاسة بلدية الحركة الحريدية ترشح  .24

بادر عدد من حاةاما  اليحود الشرزيين منةرتاي هلر العمف علر ترشيح زعيم حز  : رامي حيدر
 "شاس" اللابقي هيلي يشايي لترأس بلدية ا حتالف في التدس.

وزال  صحيدة "يلرائيف هيوم" هن المبادر  تأتي للوصوف هلر هدفين ألالييني ليةر  الحريديم علر 
ر عن حز  "شاس"ي اللي يتزعمب وزير الداةلية أرييب درعي حاليتاي وعدم مدينة التدس ودرء الةة

 ةلار  األصوا  لصالح حز  يشاي في حاف ةاض انتةابا  الكنيل  مر  أةر .
ومن مر ح أن  وانضمي بحل  الصحيدةي عدد من ر اف األعماف المتربين من شاس هلر المبادر 

 يشاي أمره وزرر ةوض ا نتةابا  البلدية.الحريدي هلا الترشح في حاف حلم   يدعم الحز 
و  زل  أدرس الموضو  من  ميا  حاتب"ي في حين  هلروزاف يشاي للصحيدة هنب "تم بالدعف التو ب 

 زاف ملنولون في شاس هنحم لمعوا عن هله المبادر  لكنحا لم تتدم لحم رلميتا حتر اآلن.
 23/4/2018، 48عرب 

 
 روني الشيخو  هو استبدال أردان هو من االنتخابات المبكرةف نتنيااأهد: "يديعوت أحرونوت" .25

نتل  صحيدة "يديعو  أحرونو " عن مصدر رفيا في الليكودي اليوم اإلثنيني زولب هن :  رامي حيدر
رئيس الحكومة اإللرائيليةي بنيامين نتنياهوي يلعر هلر التبداف المدتش العام للشرةة اإللرائيليةي 

وزاف المصدر هن نتنياهو صر  بحلا األمر ةالف  للا  مملتة  ح" لب.روني ألشيكي برةر "مري
ولمتربيبي معتبرتا أن أحد أهداف نتنياهو من اللها  لصناديق ا زترا  مبكرتا هي منا تمديد لنة رابعة 

وزاف المصدر هن هلا الحدف  أللشيكي وانتحاء و يتب بعد ثالثة لنوا ي ةالفتا للابتيب في المنص .
نص  عيني نتنياهوي حتر بعد فشلب في هعالن انتةابا  مبكر  نحاية الدور  الشتوية للكنيل     يزاف

وتابا المصدر أن "أحد أهداف نتنياهو من تتديم ا نتةابا  كللك هو التبداف وزير  الشحر الماضي.
 ريميف".لعاد هرداني بمنص  واحد من متربيب في الحكومةي ياريف ليدين أو ميري  األمن الداةليي 

 23/4/2018، 48عرب 
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 في األمم المتحدة بتجاوزات مالّية "إسرائيل"ُشبهات بتوّرط بعثة موقع واال:  .26
شر  مراز  الدولةي  وزيف شابيراي في ه راء فحص لما ُيمكن تلميتب بز"الللوك : بالف ممربي

ة التي يترأُلحاي وفتا ا زتصادي" لللدير اإللرائيلي لد  األمم المتحد ي داني دانون والبعثة الدائم
وأوضح الموزا أن ملنولين كبار من مكت  مراز  الدولة؛ تو  حوا بأندلحم  لموزا "وا " اإللرائيلي.

وةلبوا وثائق وتوضيحا  بشأن تمويف الحدث ا حتدالي  اللي ُأزامتب البعثة اإللرائيلية اللنة 
عية العامة التابعة لحيئة األمم المتحد ي الماضية في نيويوركي بمنالبة اللكر  اللبعين لتصوي  ال م

وكشف "وا " أنب "تم تمويف هلا الحدث  زئيا أو بالكامف من التبرعا  من  .181الترارعلر 
المنظما  اليحوديةي ولكن هله الةةوا  ت اوز  مديري الةدمة المدنيةي اللين يحظرون أةل الماف 

من الحكومة" مبينا أن الحدث كان من أو الحصوف علر الرعاية دون الحصوف علر هلن ةاص 
الُمدترض أن يكون تح  للةة وزار  الةار يةي التي   تملك أية معلوما  حوف التكاليف. ولكر أن 
عضو الكنيل  كارين الحراري هي التي ةلب  من المراز  الماليي فحص "الللوك ا زتصادي" للوفد 

 فيما يةص  هلا الحدث.
 23/4/2018، 48عرب 

 
 بحرية يشتري أربع قطع بحرية من ألمانياالسالح ف": "معاري .21

كشف لال  بحرية ا حتالفي ملاء األحدي عن شراء أربعة لدن حربية زتالية  ديد  : الداةف المحتف
ن 6وزال  صحيدة "معاريف" العبريةي "هن هله التةا الحربيةي هي من ةراز لاعر  من ألمانيا. ي واد

 شربيةي أعةر لحله التةا )اللدن( األربعة ألماء  ديد ".زائد لال  البحرية اللواء هيلي 
وبحل  الصحيدة العبريةي لمر زائد البحرية هله اللدن باأللماء التالية: "م ين بمعنر المدافاي 

 وعوز بمعنر التو ي وعتلمنو  بمعنر اإللتتالفي ونيتلحون بمعنر ا نتصار".
وم بتزويد هله اللدن بمنظومة دفاعا   وية أن لال  البحرية ليت هلروأشار  صحيدة معاريفي 

 " ومنظومة دفاعا  هلكترونية لحمايتحا من اةترازا  اللايبر.8من ةراز "التبة الحديدية" و "برق 
 .2019هلرائيف نحاية العام التادم  هلرولكر  الصحيدة العبريةي أن هله اللدن األربعة لتصف 

 22/4/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تستعد لهجوم إيراني مع وصول شبح الحرب إلى درجة الغليان "إسرائيل"الصنداي تايمز:  .21

نشر  صحيدة الصنداي تايمز تتريرا مولعا من مراللحا في التدس وتحليال التراتي يا كتبب اللير 
 لورانس فريدمان البروفلور المةتص بدرلا  الحر  في كينمز كوليج بلندن.
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هلرائيف تلتعد لح وم هيراني ما وصوف شبح الحر  "ريرهي اللي حمف عنوان ويتوف المرالف في تت
 ."هلر در ة المليان

ويتوف المرالف هن ا لتةبارا  اإللرائيلية متتنعة أن هيران تةةة لرد انتتامي علر الضربة 
لتتةله ويتوف التترير هن الشكف اللي  تاعد  تيدور زر  تدمر في لوريا.لي ألبوعيناإللرائيلية زبف 

الضربة المضاد  اإليرانية لم يتوضح بعدي بيد أن ا لتةبارا  اإللرائيلية تعتتد أنحا لن تكون شبيحة 
بحا   لابتةي عندما التةدم  هيران وكالء لحا لتنديل ضربا  ضد عدوهاي فحله المر  لتكون عبر 

ا حتما   يتمثف  أحدويضيف أن  التو  ال وية لتوا  الحرس الثوري لل محورية اإللالمية.
بالتةدام ةائرا  من دون ةيار محملة بالمتد را ي كما يليةر الحرس الثوري علر شبكة صواريك 

ويشير المرالف هلر أن  بعيد  المد   حز بحا نظام الرئيس بشار األلد ومتاتلي حز    في لبنان.
لتبة الحديد  الدفاعيةي ال يش اإللرائيلي ُوضا في حالة تأه  زصو ي ونشر  بةاريا  صواريك ا

 المتاتلة اإللرائيلية. 15وألمي  مناورا  كان  مترر  في اآللكا لةوازم ةيران ةائرا  أف 
 22/4/2018، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة بالضفة .21

ية وف ر ا ثنيني حملة اعتتا   والعة في بدأ  زوا  ا حتالف اإللرائيليي الليلة الماض: رام  
مواةنا فللةينيات بعد تعر ض منازلحم  24أنحاء متدرزة بالضدة المربية والتدس المحتلتيني ةال  

فللةينيات بتحمة  19في حين لكر بيان صادر عن  يش ا حتالفي أن زواتب اعتتل   للدهم والتدتيش.
وادعر  يش ا حتالف العثور علر  د أهداف هلرائيلية.ممارلة أنشةة تتعلق بالمتاومة الشعبية ض

 ديس" بالتدس المحتلةي ةالف حملة مداهمة التحدف  عددا من منازلحا. أللحة في بلد  "أبو
 23/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "الشاباك"عميل لالحتالل يكشف تفاصيل تجنيده لدى  .32

عو عمر عايش أبو رشيدي لتاءتا نادرتا ما الصحدي أ ر  أحد أشحر عمالء مةابرا  ا حتالف المد
ي كشف فيب تاريك ةيانتبي وكيدية عملب ما  حاز األمن العام لالحتالف ما "آلاف غيبور"اإللرائيلي 

 يلمر "الشاباك".
عاماي وهو من مواليد بلد  زراو  بني زيد زر  رام  ي ويتيم اليوم في األراضي  65ويتوف أبو رشيد 

ي هنب من ةالف عملب ز ا  شعبيا في األعراس واألفرا  الدللةينية أوائف 1948ام المحتلة ع
ي "الشاباك"الثمانينيا ي تعرف علر نشةاء فللةينييني ونتف ما كان يلمعب من معلوما  هلر  حاز 
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متداةرا بأنب منا وزو  عشرا  الح ما  المللحة ضد ا حتالفي زاعما أنب زام بللك لوزف الصرا  
 ي بين ال انبين.الدام

ي وكن  حينحا ممنيا في حدال  الزواج 1981بدأ ارتباةي ما المةابرا  اإللرائيلية عام "وأضافي 
 ."الدللةينيةي وكن  مشحورا  داي وفي بعض األحيان التضافني التلدزيون األردني

 ةالف عملي هلا تعرف  علر أناس كثري بينحم ر اف للةةي وآةرين زعماء منظما "وتابا: 
مللحةي وأزم  صدازا  معحمي ومن ةالف هله العالزا  الوثيتة معحم حصل  علر ألماء 
وتداصيفي وكن  أنتلحا أو  بأوف لضباة الشاباكي ما منا وزو  العديد من العمليا  الدامية ضد 

 ."أهداف هلرائيلية
نيين المشتبب زدم معلوما  لاهم  في اعتتاف عشرا  الدللةي"ويكشف الكات  غيبور أن أبو رشيد 

بتةةيةحم لح ما  معاديةي وت نيد عمالء آةريني وأحيانا كان يتم اعتتالب في الل ون اإللرائيلية 
للتمويب األمنيي حيث عمف علر اةتراق صدوف األلر ي وحصف علر معلوما  هضافيةي عبر 

ومالا ةةةوا التعرف علر مشاكلحم العائلية وظروفحم الشةصيةي وكيف يرتبةون بالةاليا المللحةي 
حباة  للعمفي وةالف هله المحادثا  يلكر األلر  ألماء رفازحمي وهكلا يتم التبض عليحمي واد

 ." حودهم
لدي "وردا علر لناف لمرالف الصحيدة حوف معرفتب بيحير عياش ومروان البرغوثي؟ زاف أبو رشيد: 

ياش )المحندس(ي عاش في معلوما  كثير    أكشدحاي وأمور أةر  أعةيك هياها لكنك لن تنشرهاي ع
زرية رافا  بمدينة للدي ي زري  مناي وكان  هناك ةاليا زوية لحماس بترية زراو  بني حلن زر  
للدي ي عمف عياش معحا وما غيرهاي أما البرغوثي فتد عرفتب شةصياي وعرف  آةرين أصبحوا 

  موازا داةلحاي لافر  اليوم زاد  في الللةة الدللةينيةي انضمم  لمنظمة التحريري وتنتل  بعد
للةارج ضمن صدوفحاي ورأي  كيف ي حزون الكوادر كي يصبحوا زاد  في الملتتبفي ومن ةالف 

 ."عملي هلا زم  بالكثير لحدظ أمن هلرائيف
في البداية لم يعلم أحد بعملي ما المةابرا  اإللرائيليةي وفي وز   حقي كشف أمريي "ويضيف: 

ن ظحري محميي وكان هلا ةةأي الكبيري في انتداضة الح ار  لكني لم أةفي ألني اعتتد  أ
عد  شبان ببلةا  وأدوا  حاد ي  ي ت ول  ببلد  بيتونيا زر  رام  ي حتر ه م علي  1989األولر 

واتحموني بالةيانةي والعمف ما ا حتالفي وي   زتليي وزةعوا ثالثة من أصابعيي وكلروا بعض 
 ."أ زاء من دماغي وأضالعي

عد هلا الح ومي حصف أبو رشيد علر بةازة هوية هلرائيلية زرزاءي وبا  يعرف في األولاة وب
اإللرائيلية علر أنب مةبر للدولةي ويعمف ما زوا  األمني ولاعد باعتتاف مةلوبين فللةينييني 
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وشارك بعمليا  ةاصةي و ند آةرين للعمف معبي فيما تعتبره زوا  األمن الدللةينية مةلوبا 
 يق.للتحت

 22/4/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 االحتالل: متظاهرو غزة بدؤوا يستخدمون بالونات حارقة .36
"ي أن المتظاهرين الدللةينيين بدأوا يلتةدمون وليلة  ديد ي في 12زعم  التنا  العبرية "

ان غز  أصبحوا وأشار  التنا ي هلر أن شب احت ا اتحم المتواصلة علر حدود غز  في ملير  العود .
يةلتون "بالونا  حارزة" وتدفعحا الريا  نحو الملتوةنا  المحاليةي من أ ف هحراق األحراش 

" العبري أن ةائر  ورزية حارزة أةلت  من منةتة ةانيونس في زةا  0404وادعر موزا " الزراعية.
 غز  تلبب  باند   حريق في أحد الكيبوتلا  المتابلة.

 22/4/2018، ية لإلعالموكالة الرأي الفلسطين
 

 ر أحياء  بـ"اليرموك" بشكل كاملالسوري دم   الجيش: قصف ل"مجموعة العم" .32
أشار عضو م موعة العمف من أ ف فللةينيي لوريا هبراهيم العلي : أحمد المصري -دمشق/ غز   

/ نيلان أبريف 19هلر أن التصف بالةائرا  الحربية علر مةيم اليرموك لم يتوزف للاعة واحد  منل 
 ال اريي مشددات علر أن المةيم يشحد حالة كارثية بامتياز.

ولد  العلي لزصحيدة "فللةين" هلر أن أحياء داةف المةيم دمر  بشكف كامفي فيما أن عائال  
بأكملحا محاصر  داةف بعض األحياءي من بينحم ال رحر والشحداءي واللين يصع  هحصانهم أو 

 هةالنهم بلب  تواصف التصف.
لكر أن أعداد الال ئين المحاصرين داةف المةيم تصف هلر ما يتار  ثالثة آ ف نلمةي يشكلون و 

 شرائح مةتلدة األعماري وأن  ميا هن ء الال ئين فعليا في مرمر الةيران والمدافا من حوف المةيم.
زبة المدنيين وأكد أن و ود المللحين داةف المةيم من عناصر تنظيم الدولة ليس مبررتا لتدميره ومعا

 ه من أبناء الال ئين الدللةينيين اللين رفضوا النزو  عنبي مشددا علر أن تدمير المةيم   يص  
في مصلحة ا حتالف اإللرائيلي الحادف هلر شة  حتحم في العود  وتصدية زضية الال ئين العتبة 

 الكبر  أمام أي تلوية يةمح هليحا لشرعنة احتاللب لدللةين.
 23/4/2018، ن الينفلسطين أو
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 بجروحه استشهاد شاب من رفح متأثرا   .33
عاما( من لكان  20علن  وزار  الصحةي الليلةي عن التشحاد الشا  عبد   محمد  بريف شمالي )أ 

 حي البرازيف في رفح  نو  زةا  غز ي متأثرا ب روحب.
ئيلي يوم ال معة وبين  الوزار ي أن الشا  شمالي كان أصي  برصاص زوا  ا حتالف اإللرا

 الماضيةي وزد أعلن عن التشحاده في ملتشدر غز  األوروبي.
 22/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القدستغريدة لالحتالل تغلق مؤسسة في  .34

 10هغالق منللة "هيليا بي  المتدس" العاملة في التدس منل  ":وفا "-بالف كلواني - المحتلة التدس
ي والتي تعمف علر تمةية فعاليا  شبابية متدليةي وتنشرها عبر موازا التواصف ا  تماعيي لنوا 

 اء بعد يوم واحد من تمريد  أةلتحا وزير  يش ا حتالف أفيمدور ليبرمان علر موزا التواصف 
ا  تماعي "تويتر"ي دعا فيحا هلر هغالق كف منللة تعمف لصالح المتدليين في مدينة التدس 

 لة.المحت
الماضي  حظ تمريد   األلبو مدير المنللة الصحدي أحمد الصددي زاف لزز"وفا"ي هنب منتصف 

يةال  فيحا ليبرمان شرةة ا حتالف بإغالق المنللة التي يديرها؛ بح ة أنحا "تدعم اإلرها "ي في 
 هشار  هلر العمف الوةني الدللةيني في مدينة التدس المحتلة.

  نود ا حتالف هلر متر المنللةي وزاموا بوضا زرار باللمتين العربية وفي اليوم التاليي حضر 
والعبرية يتضي بإغالزحا فوراي وبعد للك حضروا ووضعوا شريةا أحمر علر با  المنللة التي لم 

 يكن يتوا د فيحا أي من العاملين في حينبي في هشار  هلر منا فتح المنللة بالمةلق.
ب ليس األوفي بف لبتب هغالق المرفة الت ارية في مدينة التدسي منللت هغالقوير  الصددي أن 

وادغالق مركز نضاف التابا لل ان العمف الصحي بالبلد  التديمةي وادغالق العديد من المنللا  
اإللالميةي والتمرار هصدار أوامر بمواصلة هغالق بي  الشرقي اللي أغلتب ا حتالف في العام 

2001. 
لك المنللا ي يتوف الكات  الصحدي المتدلي رالم عبيدا ي "هن الحدف وعن الحدف من هغالق ت

 منب هو دفا أبناء شعبنا لةارج التدسي وتكميم أفواه المتدليين".
 22/4/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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 سموتريتش يواصل التحريض: كان يجب إطالق النار على عهد التميمي .35
تحريضية ضد الدللةينيين الصادر  عن لياليين هلرائيلييني في التمرار لل وزة ال: محمود م ادلة

زاف عضو الكنيل  بتلالئيف لموتريتش )البي  اليحودي(ي يوم األحدي هنب كان يدضف أن تتلتر 
الدتا  الدللةينية األلير ي عحد التميميي رصاصة في  لدها بد  من الحكم الصادر ضدها من 

 ر".المحكمة العلكرية اإللرائيليةي "عوف
وفي تعتي  لب علر شرية فيديو تم  مشاركتب عن ةريق الصحافي اإللرائيلي اليميني ينون ممافي 
أظحر متاومة عحد التميمي ووالدتحا لتما زوا  ا حتالف اإللرائيلي إلحد  المظاهرا  الللمية 
 الرافضة لالحتالف ول دار الدصف العنصري في زرية النبي صالح في الضدة المربيةي عل ق
لموتريتش بالتوف: "في رأييي كان عليحا أن تصا  برصاصةي علر األزف في ركبتحاي مما كان 

 ليضعحا في اإلزامة ال برية مد  الحيا ".
 22/4/2018، 48عرب 

 
 افتتاح مشروع بحثي إلنتاج الكهرباء من أمواج بحر غزة .36

بحثيًّا إلنتاج الةازة  افتتح ةري ون محندلون من ال امعة اإللالمية بمز  يوم األحد مشروعتا
الكحربائية من "أمواج البحر"؛ وللك في ةةو  نوعية للبحث في حلوٍف ممكنة تلاهم في تةديف حد   

 في التةا . أزمة الكحرباء
كيلو وا ؛ في حين من المترر أن يوف ر  حتات  15-12ويوف ر المشرو  البحثي ةازة كحربائية بتدر  

 وا  في حاف توف ر اإلمكانا  المادية.كيلو  25-20بالمرحلة المتبلة 
أربعة ةري ين وهم )محمود أبو  2016ويتوم علر المشرو  اللي ترعاه ال امعة اإللالمية منل عام 

 زيدي وغازي اصليح وهيثم مشتحري محمود مراد(.
وبحل  المحندلين فإن مشروعحم هو األوف من نوعب في الوةن والشرق األولة؛ هل يعتبر هلا 

 الم اف حديثتا علر ملتو  العالم كلبي وهو متوفر فتة لد  الدنمارك والبرازيف والصين وأمريكا.
 22/4/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 وطنيالمؤتمر الشعبي يعلن رفضه النعقاد المجلس ال .31

أعلن المنتمر الشعبي لدللةيني الةارج يوم األحد رفضب  نعتاد الم لس الوةني الدللةيني تح  
ودعا المنتمر في بيان لب وصف "الرأي" نلةة عنبي هلر عتد الم لس في بلد  حرا  ا حتالف.
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انتةا  عربي بمن تبتر من أعضائب علر زيد الحيا ي واتةال زرار بحف الم لس ندلبي والدعو  هلر 
 م لس وةني  ديد يشارك فيب كف فئا  الشع  الدللةيني في الداةف والةارج.

اتداق أوللو وادعاد  بناء منظمة التحرير  هلتاةوشدد علر أن يكون من أوف محام الم لس ال ديد 
الدللةينية وتدعيف دورها لةدمة أهداف الميثاق الوةني الدللةينيي وبمشاركة  ميا التو  

 ي الداةف والةارج دون التثناء.الدللةينية ف
وشدد المنتمر علر أنب بدون تمثيف ديمتراةي حر شامف للشع  الدللةينيي فإن المنتمر   يعترف 

 بأي زرار أو عمف تتوم بب أي  حة نيابة عن الشع  الدللةيني.
ونوه هلر أنب لم يةوف أي شةص أو  حة صالحية التداوض أو التوزيا علر أي تدرية بالحتوق 

 الوةنية الثابتة وأولحا حق العود .
 22/4/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 اتساع ظاهرة الطائرات الورقية ونيران غالف غزة ال تنطفئتقرير:  .31

با  من اللحولة مشاهد  الحرائق المتواصلة في كيبوتلا  ومزار  ا حتالف المحالية  محمد ال مف:
في التةدام المتظاهرين الةائرا  الورزية المحملة بكتف اللح ي لتةا  غز ي بعد التةور الكبير 

 والتمرار هرلالحا ةواف لاعا  النحار.
فبعد الةائرا  التي أةلت  المئا  منحا ةالف األلبوعين الماضييني التحدث المتظاهرون وليلة 

ل ائر   ديد ي وهي عبار  عن بالونا  منتدةة بماز الحيدرو ين الةديفي بحيث يتم تحميلحا
مشتعلةي أو كرا  من اللح ي ومن ثم هةالزحاي ليحملحا الحواء شرزاتي وتحة  حتات في مزار  

 ا حتالف.
ةالزحا شرق التةا ي  ومنل ال معة الماضيةي كثد  وحد  الةائرا  الورزية صناعة العديد منحاي واد

 اه الريا  المربية ةاصة في مةيما  البريج وةان يونس ورفحي ولة و نو  التةا ي ملتملين ات
 وزوتحاي ما يلر   وصوف الةائرا  والبالونا  لحدفحا.

ويتوف الشا  أحمد ناصر: هن الةائرا  الورزية الحارزة من أن ا وأهم ولائف المتاومة الشعبية في 
الدتر  الحاليةي لما تلببب في تكبيد ا حتالف ةلائر كبير ي لللك فحي لتلتمر ةالف األيام واأللابيا 

 متبلةي وربما تتصاعد يوم الةامس عشر من أيار المتبفي ويتم هةالق المئا  منحا.ال
أما الشا   ماف عبيدي فأكد أن انزعاج ا حتالف من هله الةائرا ي وع زه عن محاربتحا دليف علر 

 ن اعتحا وفعاليتحاي لللك ي   ا لتمرار في هةالزحاي وزد تم تةوير العمف بحا كمات ونوعات.
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عبيد هلر أن الةائرا  الورزية وعلر أهميتحاي ه  أنحا واحد  من العديد من ولائف المتاومة وأشار 
التي بر  المتظاهرون في التةدامحا ضد ا حتالفي وي   أ  تةمر وليلة علر أةر ي وهو ما 

 يحدثي فثمة وحدا ي كف منحا ملنولة عن نوعية وشكف من المتاومة الشعبية.
 23/4/2018، األيام، رام هللا

 
 بقدم واحدة "إيفرست"الجئ فلسطيني يعود لألردن عقب تسلقه قاعدة جبل  .31

األناضوف: وصف الال ئ الدللةينيي  را  الحوامد ي العاصمة األردنية عماني ملاء  - انعم  
األحدي بعد أن ن ح في تللق زاعد   بف هيدرل  بتدم واحد ي وفق ما أبلم  بب منظمة الرحلةي 

عاما( رحلة التللق المحدوفة بالمةاةري والبالمة نحو  22) " را "وبدأ  األناضوف. رحمة الحياريي
ةةو ي معلكر زاعد   بف هيدرل ي في الثاني من أبريف/نيلان ال اريي وتمكن من  500ألدا و 17

 يوما. 18بلوغ التاعد  يوم ال معة الماضيي أي في 
للابتة في منةتة ال وفة )حيث يعيش(  نو  وهدف  الرحلة هلر  ما مبلغ مليون دو ر لمدرلتب ا

ي وللك لتدادي احتماف هغالق المدرلةي بعد ةدض لألونرواالعاصمة األردنية عماني والتابعة 
 . التمويفي اللي تتلتاه الوكالة

 23/4/4/2018، القدس العربي، لندن
 

 جناح لفلسطين في مهرجان كان السينمائي للمرة األولى .42
لمحر ان كان اللينمائي الدولي  71تحا للمشاركة في الدور  الزاة الدللةينية التعدادأنح  وزار  الثتاف" 

 .2018أيار  19هلر  8اللي تنةلق فعالياتب في الدتر  ما بين 
وزاف وزير الثتافة الدكتور هيحا  بليلو هن مشاركة فللةين ممثلة بوزار  الثتافة في هلا المحر ان 

ي حيث تمثل  المشاركة الدللةينية لابتا من ةالف أعماف هي األولر علر الملتو  الرلمي
لينمائية لمبدعين ومبدعا  من فللةيني غير أن المشاركة هلا العام تشكف نتلة نوعية ل حة تعزيز 
مكانة فللةين علر ةارةة اللينما والثتافة العالمية من ةالف اللعي لتمكين  حود اللينما 

 ليما أن هلا المحر ان يشكف عنوانا ألهم العاملين في صناعة الدللةينية علر الملتو  الدوليي  
 اللينما في العالم.

 23/4/4/2018، القدس العربي، لندن
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 هللا الثاني: مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي عبد .46
كز درالا  التتبف الملك عبد  الثانيي في زصر الحلينية اليوم األحدي وفدا من مر ": المد" -عمان

 أميركي متةصص بعملية اللالم في الشرق األولة.
وأكد الملكي ةالف اللتاءي ضرور  تكثيف ال حود الدولية إلعاد  تحريك عملية اللالم بين الدللةينيين 
واإللرائيلييني للتوصف هلر لالم عادف ودائم وفق حف الدولتيني يدضي هلر هزامة الدولة الدللةينية 

وأعاد التأكيد علر أن ملألة التدس ي   تلويتحا ضمن هةار  ا التدس الشرزية.الملتتلة وعاصمتح
 الحف النحائي للصرا  الدللةيني اإللرائيلي.

وشدد علر أن األردن ملتمر في التيام بدوره التاريةي في حماية المتدلا  اإللالمية والمليحية في 
وتناوف اللتاء الدور اللي تتوم بب  ا .التدسي وللك من منةلق الوصاية الحاشمية علر هله المتدل

وكالة )األونروا(ي وأهمية دعمحا وتمكينحا من ا لتمرار في تتديم ةدماتحا التعليمية والصحية 
 واإلغاثية لال ئين.

 22/4/2018، عّمان، الغد
 

 : اعتماد بطاقات اإلقامة المؤقتة ألبناء غزةاألردني رئيس الوزراء .42
-10-28لوزراء هاني الملتي علر زرار م لس الوزراء الصادر بتاريك أكد رئيس ا: بترا –اللبيف 

 منزتة/ةاصة بأبناء زةا  غز . هزامةالمتعلق باعتماد بةازا   2004
اليوم علر  ميا الوزارا  والدوائر الرلمية والمنللا  والحيئا   أصدرهواكد الملتي في بالغ رلمي 

المدنية وال وازا   األحوافثيتة الصادر  عن دائر  العامة ومنللا  التةا  الةاص اعتماد هله الو 
 زةا  غز . أبناءواعتبارها من الوثائق الرئيلية إلثبا  الشةصية المعتمد  في مةتلف معامال  
 22/4/2018، عّمان، السبيل

 
الحدود مع فلسطين... شابان يمشيان بسيقان خشبية دعما  للقضية  إلىمن وسط بيروت  .43

 الفلسطينية
 110 ديد وممامر  ةةير ي يحاوف الشابان محمد  موف وزاهر عدوان المشي لما يزيد علر  في تحد ٍ 

كيلومترا  علر ليتان ةشبية من ولة العاصمة بيرو  وصو ت هلر بوابة فاةمة الحدودية ما 
فللةيني إليصاف رلالة دعم ومحبة لكف من #عحد_التميميي وتأييدات لمليرا  العود  في زةا  

 غز . 
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بان زررا ان يللكا الةة اللاحلي من بيرو  هلر ال نو  مرورات بالتر  لا  التضاريس الصعبةي الشا
والةرزا  الوعر ي ما زد يعيق حركتحم ووصولحم هلر هدفحم بلحولة. موعد ا نةالق كان يوم 

زاهر ومحمد أزو  من التحديا  والصعوبا  التي تتف أمامحماي كما يعكس  هصراراللب ي ويبتر 
 ثحما.حدي

بدأ  الدكر  زبف ألابياي ما ارتدا  عدد ضحايا مليرا  العود  في زةا  غز . محمد وزاهر أرادا 
هيصاف رلالة دعم للشع  الدللةيني علر ةريتتحماي با تياز كف هله الملافة بةريتة مبتكر  

تضية زد ل األنظارومميز . فبحل  تعبيرهما "هكلا أفكار بليةة ومميز  تصف بةريتة زوية وتلد  
 نلَيحا زلم كبير من الشع  العربي".

هزئوا من الدكر  واضعين العرازيف أمامنا "انتو ما فيكن توصلوا"ي  األشةاصوير  زاهر أن العديد من 
"شو حتلتديدوا من المشي"ي فيما لك رنا البعض بالعديد من حوادث الصدم علر الةرزا  اللبنانية. 

صرار علر   ميا هله التحليرا  شكل  لنا عامف العكسي مدركين أنب محما كان   هثبا دفا واد
دعم مالي من  أيالمحمة صعبة وملتحيلةي لكن يمكن للشةص تحتيق هدفبي نافيات أن يكون هناك 

 jockersزبف أي  معية أو فردي ومن زدم الدعم اللو لتي هم عدد زليف من ملاندي الدكر ي كدريق 

teamأيام )مد   4ني اللي ليرافتنا من بيرو  هلر ال نو  لمد  ي والمعالج الديزيائي نضاف زازا
 الرحلة(. 

أما محمد  موف فتاف هن المحةة األولر لتكون في منةتة صوري ولننةلق من أمام مبنر  ريد  
"النحار"ي ولتكون لنا التراحة في بلدية صيداي لنلتكمف مشوارنا هلر منةتة صور. وزد نضةري ما 

لتةييم علر شاةئ صوري وبعدها لنتابا ةريتنا مرورات بالتر  ال نوبية. وبحله الدريق الملاعدي هلر ا
الملافة زد نحةم الرزم التيالي في أزف وز  ممكني وبحله الةريتةي زد يلتد  البعض هلر ما حتتناه 

 من المشي كف هله الملافة".
 22/4/2018النهار، بيروت، 

 
 بقتل األكاديمي الفلسطيني فادي البطشالشرطة الماليزية تنشر صورتين لمشتبه بهما  .44

نشر  الشرةة الماليزيةي اليوم اإلثنيني صورتين مدترضتين للمشتبب بحماي في تنديل عملية اغتياف 
األكاديمي الدللةينيي والعضو في حركة المتاومة اإللالمية "حماس" فادي البةشي اللب  

 الماضيي في العاصمة كو لمبور.
زيةي علر صدحتحا في موزا "فيلبوك"ي صورتين مدترضتين للمشتبب بحماي تم وأورد  الشرةة المالي

 رلمحا بناء علر هفادا  شحود عياني كانوا في منةتة تنديل عملية ا غتياف وز  حدوثحا.
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ونتل  في منشور مرفق بالصورتيني عن التائد العام للشرةة محمد فوزي هاروني هن ب "تم وضا 
لمشتبب بتيامحما بإةالق الناري علر المحاضر الدللةيني الدكتور فادي صور فوتوغرافية للر لين ا

 البةش عند نتاة الةروج من البالد".
وأمس األحدي لكر  مصادر ماليزية لز"العربي ال ديد"ي أن  الللةا    تزاف تتحدظ علر  ثة البةش 

من ماليزيا ودوف  حيث بدأ أةباء شرعيون في ماليزيا تشريححاي في وز  حضر  فيب حشود كبير 
لالميةي للصال  علر  ثمانبي عت  صال  الظحر في مل د "ميدان أدمان" اللي اغتيف  عربية واد

 ب انبب.
 23/4/2018، لندن، العربي الجديد

 
 الجامعة العربية تدعو إلى دعم التعليم في فلسطين .45

ر الدعم لعملية التعليم دع   امعة الدوف العربية هلر تكثيف ال حود لتوفي: لولن أبو حلين-التاهر 
رفا المعانا  عن الةلبة الدللةينييني ودعم صمودهمي لصد كف محاو   "في فللةيني والعمف علر 

ا حتالف اإللرائيلي لت حيلحمي ولتنشئة أ ياف فللةينية زادر  علر الموا حة والتحديي إلنحاء 
زامة الدولة الدللةينية وعاصمتحا التدس مين العام الملاعد رئيس زةا  . وزاف األ"ا حتالف واد

فللةين واألراضي العربية المحتلة ب امعة الدوف العربيةي اللدير لعيد أبو عليي أمام ا تما  الدور  
لل نة البرامج التعليمية المو حة هلر الةلبة العر  في األرض المحتلةي اللي بدأ أمسي بمتر  97الز

صعبة وتحديا   ليمة بلب  ا حتالف اإللرائيلي فللةين توا ب ظروفات "ال امعة العربيةي هن 
. وأضاف أن التعليم في "وممارلاتب العدوانية الملتمر  علر الشع  واألرض والمتدلا  والحتوق

تحديا  كثير  تلتحدف ت حيف الم تما الدللةينيي وفي متدمتحا المناةق التي "فللةين يوا ب 
ي البلد  التديمة في مدينتي الةليف والتدسي ما تلمر مناةق )ج(ي ةصوصات مناةق األغواري أو ف

محاولة حكومة ا حتالف اإللرائيلي الليةر  علر زةا  التعليم في التدس المحتلة بكف الةرق 
 ."والولائف

هلرائيف تعمد من وز  آلةر هلر هغالق المدارس التي ترفض تعليم المناهج "ولد  هلر أن 
ي وتمنا تزويدها بالكت  الدللةينيةي في هةار مةةةاتحا لةمس اإللرائيلية للةال  الدللةينيين فيحا

الحوية العربيةي تعديات علر الحتوق الدللةينيةي وانتحاكات لالتدازيا  والمعاهدا  الدوليةي ةصوصات 
 ."معاهد   نيف الرابعةي وما فيحا من نصوص حياف الوضا التعليمي في األراضي المحتلة
 23/4/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 وأحياء جنوبي دمشق "اليرموك"قصف كثيف وعشرات الغارات على  .46
زصد  ةائرا  حربيةي أمسي بعشرا  المارا  أحياء مةيم اليرموك والح ر األلود وكا  : 

والتضامن  نو  العاصمة دمشق ولة اشتباكا  هي األعنف منل بدء الحملة زبف ثالثة أيامي فيما 
 مةيم اليرموكي وفق المرصد اللوري.زتل  عائلة من ثالثة أشةاص في 

وواصل  زوا  النظام حملة التصف العنيدة علر مةيم اليرموك الدللةيني لال ئين الوازا علر 
. ولكر  مصادر هعالمية "داعش"أةراف دمشق وعلر األحياء التريبة التي يليةر عليحا تنظيم 

 يش اللوري ومللحي المعارضة زر  اشتباكا  عنيدة  دات ت ري بين ال"متربة من زوا  النظام أن 
بلدية اليرموك في مةيم فللةيني ولة رمايا  مدفعية وصاروةية و وية مكثدة يندلها ال يش علر 

. وحل  المصادري "نتاة المللحين في محاور التدم والح ر األلود ودوار فللةين  نو  العاصمة
ية والصاروةية. وزاف مدير المرصد زصد  مدفعية ال يش ورا ما  الصواريك مئا  التلائف المدفع

ليرتدا هلر تلعة علر "رامي عبد الرحمن هن امرأ  وزو حا وةدلحما زتلوا في التصف علر اليرموك 
. وأشار عبد الرحمن هلر "األزف عدد الشحداء اللين زضوا منل التصعيد علر المنةتة يوم الةميس

 تواصف التصف ال وي والصاروةي وا شتباكا  في الحي.
 23/4/2018، الخليج، الشارقة

 
 ستغير الشرق األوسط" "إسرائيل"التايمز: "حرب مقبلة بين إيران و .41

تندرد صحيدة التايمز بين صحف اللب  البريةانية بنشر متاف تحليلي علر ملاحة صدحتين 
داةليتين فيحا بشأن الحر  في لوريا واألوضا  المتأزمة في الشرق األولة تح  عنوان "ةصوما  

 فا بالشرق األولة هلر حربب المتبلة".تد
رو ر بويزي أن الصرا  اللري بين هيران  الدبلوماليةوير  المتافي اللي كتبب محرر الشنون 

لرائيف با  اآلن مدتوحا وعلنياي و  أحد يعرف أين لينتحي ما يلميب صرا  "ال بابر " في الشرق  واد
 األولة.

التمر  لثالثين شحرا أكثر من الحر  العالمية الثانية ويتوف بويز هن الحر  الدائر  في لوريا 
ومازال  ملتعر  في صرا  غي ر ةبيعة الحر  الحديثة وليعيد تشكيف منةتة الشرق األولةي بحل  

 تعبيره.
من أنظمة األللحة الروليةي وزد أعيد التةدام  150ويضيف أن هله الحر  شحد  اةتبار نحو 

رين من التصف المكثف المعروف بالم "ل اد  التنابف" هلر التلميم التكتيكا  التتالية للترن العش
التةدامحا في حرو  اليوم. كما مة   ولائف التواصف  همكانيةبماز الكلور  ةتبار مد  
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: فبتنا نر  مللحين يأةلون صور "ليلدي" ما أعضاء بشرية مبتور ي األةالزيةا  تماعي الحدود 
ي اإلنترن تف رهائن غةي  رنولحم بأكياس وبات  تأةل ةريتحا هلر أو متاةا الديديو التي تصور ز

حيث يتلتر مراهتون غربيون محبةون تعليما  من مللحين لنتف حمام الدم اللوري هلر مدنحم 
 وبلداتحم.

ويشير بويز هلر أن األكاديميا  العلكرية ومراكز األبحاث تحلف ت ربة الملبحة ال ماعية تلك 
. ومن بين الدروس الكثير  الملتةلصة من الحر  اللورية يشدد علر ثالثة وتلتةلص العبر منحا

منحا: األوف هو أن معظم المشاركين في هله الحر  بدأوا من دون ةبر  وبشح في التمويف وبدون 
كداء ي األمر اللي أد  هلر زياد  الةلائر بين المدنيين والعلكرييني ولكن بمرور الزمن تعلم معظم 

 تلين درولا ةاةئة وفشلوا في التأزلم للا باتوا ورزة محترزة اليوم بنظره.هن ء المتا
وير  بويز أن ما نراه انةداضا في معدف الةلائر البشرية واإلصابا  نا م فتة عن أن  ماعا  

 المرازبة توزد  عن عد الضحايا بعد أن ت اوز الرزم المتدر للتتلر أكثر من نصف مليون.
أد  هلر نتائج  2015ره فيتمثف في أن ا لتةدام الرولي للتو  منل عام أما الدرس الثاني بنظ

متلارعة ولكن أكثر زلاو  مما تنت ب تكنيكا  التتاف الحربية المتيد  المعتمد  في الدوف الديمتراةيةي 
وهو ما يعني بنظره أن المبادر  لالنتصار بالحر  زد ُمرر  هلر الدولة التادر  علر ت اهف التمييز 

 ن المللحين والم تمعا  المحلية التي تحتضنحم.بي
أما الدرس الثالث األكثر أهمية بنظر الكات  هو أن حربا ةويلة األمد مثف تلك لتنتحي هلر زتاف 
بين األكثر كداء  وبين الماكينا  العلكرية التي عركتحا الحرو  وامتلك  الةبر  التتالية. وفي هله 

ر  التعراضا للتو  بين واشنةن ومولكوي هل أن الرئيس دونالد ترام  الحالة يشير بويز هلر أننا لن ن
 من لوريا وادعادتحم هلر بالدهم. 2000  يةدي نيتب بلح   نوده الز 

للا ير  الكات  أن الموا حة لتكون بين هيران التي تدعم بشكف مباشر بتاء األلد في الللةة وتتاتف 
لر   ائيف التي تعد التولا اإليراني تحديدا لو ودها.من أ ف تحتيق تدوق وهيمنة هزليميةي واد

 21/4/2018، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 

 أنظمة عسكرية إسرائيلية بحوزة الجيش األذري: تعاون ضد إيران؟ .41
كشف شرية مصو ر أُعد للترويج لل يش المحلي في ألربي ان التةدام المنللة : محمود م ادلة

مة أللحة متتدمة من تةوير شركا  صناعا  األللحة اإللرائيليةي يتم العلكرية األلرية ألنظ
الكشف عنحا ألوف مر ي هل لم يتم اإلعالن عنحا ملبتتا من ال حا  الرلمية للبلديني ولة تتارير 
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صحدية تشير هلر اتةال هلرائيف أللربي ان زاعد  للعمليا  ا لتةباراتية و ما المعلوما  ضد 
 هيران.

مصو ر من بةولة فنانة محليةي صمم لتم يد ال يش األلريي ةائرا  انتحارية بدون وظحر بشرية 
(ي وأنظمة صاروةية من صناعة "رفائيف IAIةيار من صناعة شركة صناعا  الةيران اإللرائيلية )

 شكبة تةوير الولائف التتالية" اإللرائيلية. –
أن هلرائيف تبيا أنظمة رادارية  وكان  ولائف هعالمية عالميةي زد أكد  في منالبا  لابتةي

أللربي ان باإلضافة هلر ةائرا  بدون ةياري وتتنيا  تكنولو ية متةور  تتعلق بالةائرا  الملي ر ي 
في متابف اتةالها من الحدود األلرية ال نوبية ما هيران منةتة ندول التةباراتية وزاعد  ل ما 

 المعلوما  ضد هيران.
 22/4/2018، 48عرب 

 
 لن نقتدي بواشنطن وننقل سفارتنا إلى القدس ميركل: .41

أكد  الملتشار  األلمانية انميال ميركف رفض همكانية أن تتتدي بالدها بواشنةن وتنتف : التدس
وزال  ميركفي ضمن متابلة ما زنا  تلدزيون هلرائيليةي اليوم  لدارتحا من تف أبي  هلر التدس.

ينا أن نعمف من أ ف حف الدولتيني وبناء علر للك يتم علالدرنليةي "األحدي وفتا لوكالة األنباء 
 توضيح وضا التدس".

 22/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فشلت بتجميل مشهد قناصتها "إسرائيل"مجلة أميركية:  .52
  ميف نشر  م لة " اكوبين" األمريكية تتريرا لحا بعنوان "لمالا تتتف هلرائيف"ي تلتعرض فيب ألبا

هلرائيف هلر انتحاج العنف ضد التحركا  الدللةينيةي ويبدو أن الكدا  الللميي بحل  الم لةي ضد 
 هلرائيف فعاف من الناحية اللياليةي لحلا تةاف هلرائيف منب وتتمعب.

تتوف الم لة هن ا حت ا ا  في غز ي التي ن م عنحا عشرا  التتلر الدللةينيين ومئا  ال رحري 
من لكان غز    ئون ةردوا إلنشاء  % 80م م موعة من الحتائق األلالية. أو ي هن كشد  للعال

 .1948دولة هلرائيف عام 
 وأن لكان غز    زالوا تح  "ا حتالف العلكري" اإللرائيلي وما زالوا يتعرضون للتتف. 
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التناصة اإللرائيليين تضيف الم لة أن آلة الدعاية اإللرائيلية لم تلتةا التيام بالكثير لت ميف مشحد 
عند هةالق النار علر المتظاهرين الللميين بمشاعر من الالمبا  ي ما يشير لل مياي بوضو ي أن 

 المتظاهرين   يشكلون أي تحديد علكري أو أمني إللرائيف.
ويبدو أن الكدا  الللمي ضد هلرائيف  اء بنتائج مثالية من الناحية الليالية ما ي عف هلرائيف 

ي هل أةلت  2000وتتمعبي وتلعر هلر تحويلب هلر موا حا  عنيدة علر غرار ما حدث عام  تةشاه
 هلرائيفي في األلابيا األولر من ا نتداضة الثانيةي حوالي مليون رصاصة ضد المتظاهرين.

 21/4/2018، األيام، رام هللا
 

 "أطباء بال حدود": إصابات غير معتادة بغزة بفعل رصاص االحتالل .56
زال  منظمة أةباء بال حدود في غز ي هنحا تلت   رحر يعانون من هصابا  ةةير  ": الرأي" –غز  

ولا  تأثير مدمر  علر ةالف نوعية اإلصابا  التي اعتادوا علر التعامف معحاي وهو ما تلب  
 بصعوبة عال حا.

رية ةالف ملير  مصابتا بأعير  نا 500وأضاف  المنظمة بعد تتديم فرزحا الةبية الرعاية ألكثر من 
 العود ي أن معظم تلك اإلصابا  لتترك هعازا  بدنية ةةير  ةويلة المد .

ولكر  رئيلة بعثة منظمة أةباء بال حدود في فللةيني ماري هليزابيث هن رس: "أن نصف 
يعانون من هصابا  بعيارا  نارية  –مريض  500اللين يزيد عددهم عن  –المصابين في عياداتنا 

رصاص األنل ة بعدما لحق العظامي وهو ما ليلتدعي هن ء المرضر هلر ه راء دمر فيحا ال
 عمليا   راحية معتد  للماية كما وليعاني معظمحم من هعازا  ةواف حياتحم".

وأضاف  أن "التعامف ما هله اإلصابا  أمر صع  للمايةي فباإلضافة هلر الرعاية الةبية العاديةي 
هلر  راحة هضافية وعالج ةبيعي ةويف  دات وكللك العمف علر  فإن المرضر غالبات ما يحتا ون

هعاد  تأهيف المصا ي ولتترك هله اإلصابا  زصورات وظيدية دائمة لد  الكثير من المرضري وزد 
يحتاج بعضحم هلر عمليا  بتر هلا لم يتم توفير العناية الكافية لحم في غز  ولم يتمكنوا من الحصوف 

 عالج ةارج التةا ".علر التصريح الالزم لل
 22/4/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "إسرائيل"طالبات جامعة بارنارد في نيويورك يصوتن لصالح برنامج مقاطعة  .52

المتاةعةي ولح  ا لتثمار "في انتصار واضح وفائق لحركة  نيويورك ز عبد الحميد صيام:
النلائية النةبوية  "كلية بارنارد"صو ت  ةالبا   "بي.دي.هس"المعروفة بحروفحا األولر  "والعتوبا 
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ي بأغلبية 2018من نيلان/ أبريف  18في مدينة نيويورك التابعة ل امعة كولمبيا العريتةي يوم الثالثاءي 
 كبير  لصالح مةالبة ال امعة لح  ا لتثمارا  من ثماني شركا  تعمف في هلرائيف.

ةال  من "و "أصوا  يحودية من أ ف اللالم"منظمة  وأشار ا لتدتاءي اللي صاغتب الةالبا  من
ي وهما منظمتان يحوديتان تعمف بنشاة في ال امعا  األمريكية من أ ف "أ ف العدالة في فللةين

هنحاء ا حتالف وحق العود  للدللةينيين. وزد شرح  الدتيا  في بيان ا لتدتاء الةرق التي تعمف 
ة المياه الوةنية اإللرائيلية ميكورو  والتي تلتثمر فيحا بحا شركا  مثف هوندايي وبوينجي وشرك

الكليةي في األراضي المحتلة معتبرا ا لتثمار في هله الشركا  والمنللا  انتحاكات للتانون الدولي 
 لكونحا تلتثمر في األراضي المحتلة.

وهي  %36لصالح المتاةعة ومعارضة  %64بنلبة  "بي دي هسز"  نتي ة التصوي  لصالح الو اء
 النلبة األكبر منل هةالق الحملة في ال امعا  األمريكية.

انترناشوناف )اليحودية المدافعة بشد  عن  "هيليف"وشكف ا نتصار اللي كان متوزعا صدمة لمنظمة 
هلرائيف( كون كلية بارنارد هي ال امعة لا  الكثافة األكبر من الةال  اليحود في كف  امعا  

ةالبة يحودية في  850ليا  اليحودية الصرفة( حيث هن هناك ما يتر  من الو يا  )عدا عن الك
ةالبةي أي  1,153ةالبةي وشارك نحو  2,500بارنارد من ه مالي عدد الةالبا  ال امعية البالغ نحو 

 زرابة النصف في عملية التصوي .
 23/4/2018، لندن، القدس العربي

 
 "تجسس" غوغل .53

ي تترير ةاص من المعلوما  التي تمتلكحا شركا  اإلنترن  تحلر صحيدة الميف أون صنداي ف
أن شركة عمالق البحث علر اإلنترن  غوغف تمتلك معلوما  عنا أكثر من شركة  هلرعناي مشير  

ةالف  اإلنترن يتوف محرر الميف أون صنداي هنب و د أن ل لب في و  التواصف ا  تماعي فيلبوك.
 . صدحة 569,555غف يعادف نحو شحرا الماضية المةزون في غو  12الز 

وتتوف الصحيدة هنحا اكتشد  أن شركة غوغف تت لس علر الماليين من ملتةدميحا محتدظة 
 بل ال  تدصيلية لعمليا  بحثحم علر اإلنترن  زد تمتد لعشر لنوا  ماضية.

نا  ويتوف التترير هن تحتيتا زام  بب الصحيدة يكشف كيف تتوم هله الشركة بحصد معلوما  وبيا
 شةصية علر ملتو  والا وتلتةدمحا لتحتيق أربا  ت ارية.

وتوضح أنحا تلتةدم ما يلميب الناشةون تتنيا  "المرازبة الشرير "ي وتةزن معلوما  حتر عن 
 األشةاص اللين يعتتدون أنحم يحمون ةصوصياتحم بالتةدام ألماء ملتعار .
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اإلنترن  ل ف كف رحلة زام بحا ةالف وتتوف الصحيدة هن محررها اكتشف أن عمالق البحث علر 
األربا لنوا  الماضيةي ووثق األوزا  التي يله  بحا هلر العمفي وهف يله  ماشيا أو راكضاي أو 
يلتةدم الدرا ة أو ولائف النتف العامةي فضال عن المةاعم والمتاهي التي يرتادهاي كما احتدظ 

 .بل ف عن زياراتب للملتشديا  أو المرتم التي حضرها
شحرا الماضية المةزون في غوغف يعادف  12ةالف الز  اإلنترن ويتوف المحرر هنب و د أن ل لب في 

ي والتي هلا ةبع  ووضع  فوق بعض ليصف ةولحا هلر 4صدحة من زياس ايب  569,555نحو 
 زدماي أي أةوف من برج بيزا في هيةاليا. 189

عرض  نتتادا  والعة الشحر الماضي في ويضيف التترير أن موزا التواصف ا  تماعي فيلبوك ت
مليون ملتةدم زد تكون بيانتحم التةدم  من زبف شركة  87أعتا  الكشف عن أن ما يصف هلر 

 كيمبردج أنا تيكا في حمال  تلويتية ألغراض ليالية من دون موافتتحم.
 وزا فيبلبوك.بيد أن التترير ير  أن غوغف يراز  بشكف منح ي ملتةدميب وبشكف متلق أكثر من م
 22/4/2018، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 

 لماذا ال نرد على إرهاب الموساد في الخارج؟ .54
 فايز أبو شمالة د.

من أمن الرد المرع  مارس اإلرها ي هلا ما تتولب ممارلا  المولاد الصحيونيي اللي تةةر 
محندس الدللةيني فادي البةشي اللي ةور بإرهابب كف الحدودي وامتد  ألرعب هلر ماليزياي لتمتاف ال

 الةائرا  الملير  لكتائ  التلامي كما لكر  التنا  العاشر  العبرية.
اإلرها  الصحيوني اللي حاوف تصدية ةالد مشعف في عمان زبف عشرا  اللنين لم ينف  زاءه 

لشحيد محمود المنال ي وبلا  الح مي ولم يرتد ي فكان أن امتد  يد المدر بعد للك فاغتال  ا
المبحو  في دبيي في أزلر عملية تعاون وتنليق بين المولاد وأعوانب في المنةتةي والحدف من 

 التصدية هو زضم ظحر اإلمداد اللي يعزز المتاومة الدللةينية.
وزبف فتر  زصير ي اغتال  يد المولاد المناضف عمر نايف في بلمارياي واغتال  يد المولاد بعد للك 

تونلي محمد الزواريي بوالةة عمالء محلييني وامتد  يد الشين بي  هلر األلير المحندس ال
 المحرر مازن فتحا ولة غز ي عن ةريق عمالء محليين لأل حز  األمنية اإللرائيلية.

لتد أملر المولاد الصحيوني ةبيرتا في التصدية والتتف وا غتياف وتوظيف العمالء المحليين لحله 
لا ما تنكده الحوادث المتتاليةي والتي تشير هلر أن  حاز المولاد الصحيوني المحما  التلر ي وه
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يعمف براحة تامةي وبثتةي و  يةاف العواز ي و  يةشر رد  الدعف العربيةي وعلر لبيف المثافي فتد 
 فتة كف من: 2018اغتاف المولاد اإللرائيلي في هلا العام 

ي 2018-2-28ياء نووية تم اغتيالب في فرنلا بتاريك م. هشام لليم مرادي ةال  لبناني تةصص فيز 
بلب  أةروحة  2018-2-25وحلن علي ةير الديني ةال  لبناني في كندا تم اغتيالب بتاريك 

الدكتورا  حوف ليةر  اليحود علر ا زتصاد العالميي وزد تم تحديب زبلحا هن التمر في بحثب حوف 
ي وتعمف 2018-3-25ةينية و د   ثة هامد  بتاريك اليحودي وم. هيمان حلام الرزهي نابمة فلل

ملتشار  في الكيمياءي وزد تم  تصديتحا علر يد المولادي ود. م. فادي محمد البةشي دكتور 
في أثناء تو حب لصال  الد ر في  21/4/2018محندس في الحندلة الكحربائية تم اغتيالب ف ر اللب  

 بي.ماليزيا وهو حاصف علر  ائز  أفضف باحث عر 
فلمالا   نتوم بالرد علر المولاد اإللرائيلي وبالةريتة ندلحاي ولمالا   يكون الرد فللةينيتا عربيتا 
هلالميتا ةالما كان الملتحدف كف متدوق وةبير؟ ولمالا   يكون الرد ةارج فللةيني ةالما كان 

رف أن همكانا  ا عتداء علر الدللةينيين والعر  ةارج أرض فللةين؟ نتوف الردي ونحن نع
المولاد كبير ي ونشاةب يمةي كف دوف العالمي وعمالنه يملنون شوار  الرليلةي وميزانية األ حز  

مليار دو ر أمريكيي ما يعادف نصف ميزانية الللةة  2.5األمنية اإللرائيلية اللنوية تبلغ 
 لعتا ؟الدللةينيةي فكيف بميزانية حركة حماس التي ينحكحا الحصار اإللرائيلي وا

هننا نةال  المنظما  الدللةينية والتيادا  الوةنية بالرد المتا ي ووفق اإلمكانا ي بما في للك 
التو ب بشكو  هلر األمم المتحد ي و امعة الدولة العربية والمنظما  اإلنلانيةي وللك بحدف توثيق 

ينيون حين الردي وليكن العدواني وتل يف الحادث في المحافف الدوليةي حتر   يالم العر  والدللة
الرد ةارج حدود فللةيني في ماليزيا ندلحاي وفي الحندي في الصيني في اللعودية في غواتيما ي في 
اإلمارا ي في األردن وزبرصي ودعوا الحدث يصف ندلبي ويشير هلر ال حة التي ندل  دون هعالني 

 وعلر الةريتة الصحيونية ندلحا.
لمصالح الصحاينةي فحم أهف ماف وازتصاد وانتدا ي وينتشرون علر  الرد ةارج فللةين ليكون أو ا

ملتو  األرضي ويلتثمروني ويربحوني ولحم شركا  بناءي وتكنولو ياي ومزار ي ومشاريا ندةي 
ومنللا  تمتد علر ةوف األرض وعرضحاي ومالحتتحم لترع  التترارهمي فاضربوهم حيث 

عرف عدوكم بصماتكمي ولن يلتةيا فعف شيء ضدكمي ثتدتموهمي و  تعلنواي أو عوا بصم ي ولي
 ةالما كان هو البادئ بالعمف اإلرهابي ةارج األراضي الدللةينية المحتلة.
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الش   وا لتنكار واإلدانة وكظم الميظ لن يرد  عدوتا لر  األحتاد في دمائبي ومش  العدوانية في 
ف شع  فللةيني اللي   ي د ه  شرايينبي وأزام لندلب دولة علر حلا  و ود وحيا  وملتتب

 المتاومة بكافة أشكالحا ةريتتا لتصدية هلا الكياني وا تثاثب من ال لور.
 21/4/2018، فلسطين أون الين

 
 حول توظيف منظمة التحرير .55

 صالح النعامي
ي   أن توضا النتاة علر الحروف بشكف  لي وواضح:   أمف ير ر في نادي العار الملمر 

عاد  بنائحا من  منظمة التحرير ببنائب وتركيبتب وتو حاتب الحالية. فإما أن يتم هدم هله المنللة واد
 ديدي أو العمف بكف زو  علر تدشين منللة تمثيلية  ديد  أةر  تعبر عن الشع  الدللةيني 

 وأمانيب الوةنية بحق.
ها فتة لملاعد  منظمة التحرير بتركيبتحا الحالية بات  وبا  علر الشع  الدللةيني ويتم ت يير 

 ا حتالف وحلدائب الدوليين واإلزليميين علر تصدية التضية الوةنية.
ةلوا علر لبيف المثافي توصيا  الم لس المركزي الدللةيني األةير  التي عتد  من أ ف الرد 
 علر زرار الرئيس األمريكي دونالد ترام  نتف اللدار  األمريكية من تف أبي  هلر التدسي والتي لو تم

 تةبيتحا ألحدث  نتلة فعلية في بيئة الصرا .
لكن محمود عباس اللي ةةف هله المنللة أبر أن يةبق أي من هله التوصيا  التي شمل  
الدعو  لوزف التعاون األمني وادعاد  النظر في وظيدة الللةة واعتراف منظمة التحرير بإلرائيف 

تحديدا هلر تحلين فرص تةبيق "صدتة وغيرها. وبد  من للك ات ب عباس لتنديل ةةوا  تدضي 
الترن"ي التي يدعي رفضحا من ةالف فرض عتوبا  غير ملبوزة علر زةا  غز ي بحيث شمل  

 هله العتوبا   ميا المزييني بمض النظر عن انتماءاتحم الدصائلية.
 اللي أفضر هلر انحيار األوضا  ا زتصادية في زةا  غز  بشكف غير عباسيالمدارزة أن للوك 

ملبوقي أغر  هدار  بوش وشركائحا اإلزليميين بمحاولة توظيف هله األزمة في  عف التةا  لاحة 
لتةبيق صدتة الترني حيث أننا ف أ  بتنا نلما عن مةار وميناء يتتر  تدشينحما في العريش لةدمة 

 الدولة الدللةينية "العتيد ".
ل  الةاوية علر ال ميا لظل  هدار  ترام  ولو  حراك مليرا  العود  الكبر  اللي ةلة األوراق وز

 وشركائحا اإلزليميين تراهن علر توظيف األوضا  ا زتصادية في تةبيق مةةةحا.
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من هناي يتو   اإللرا  هلر تدمير ثكنة العوا يز التي   تتوزف عن فتح نيرانحا علر الدللةينييني 
لر ألس مماير  هن بات  أمر اللاعةي شعبا وزضيةي فحله بات  زصة حيا  أو مو  وادعاد  بنائحا ع

 .شيءبعد أن يتم نز  الشرعية الوةنية عليحا اآلن وزبف كف 
هن ما يتوم بب نادي البنس هلا يو   علر كف الدصائف والوةنيين الدللةينيين اإلعالن بدون 

 مواربة بأن هله المنللة في تركيبتحا وتو حاتحا الحالية لم تعد تمثف الدللةينيين.
لحز ألالا  هلا البناء المتحاوي زبف أن يعتد عباس ملرحية  ا لتنداراي فإنب يتو   من هن

الم لس الوةني الحادفة هلر تحيئة البيئة الداةلية لمزيد من ا نحيارا  التي يديد منحا الصحاينة 
 وتلمح بالتمةية علر عباس وةةواتب التنازلية التادمة.

إللرا  في تنظيم منتمرا  وةنية أثناء انعتاد الم لس من هناي فإنب يتو   علر حركة حماس ا
ال اري. فحله الةةو  تنلس لتحوف تاريةي يلحم في  30الوةني اللي يصر عباس علر عتده في 

ت ديف البيئة الداةلية التي يعمف فيحا عباسي اللي يصر علر مواصلة نح ب الحادف هلر تدمير 
 ية يديد منحا أعداء الشع  والتضية.لتف التةلعا  الوةنية عبر ةوض معارك ثانو 

وتحلن حماس صنعا في حاف عمد  فورا وبالتعاون ما  ميا الدصائف وكف الوةنيين الدللةينيين 
 هلر اإلعداد فورا لتنظيم هله المنتمرا .

يتو   العمف في الداةف والشتا  علر تنظيم هله المنتمرا  ولو بشكف مبلة في البدايةي بحيث يتم 
لحا أيضا علر تشكيف ل ان تحضيرية لصياغة برنامج وةني شامف يتضمن الحد ا تداق ةال

 األزصر من التوالم المشتركة التي باإلمكان التوافق عليحا.
وعلر حماس أن تت ند بكف المرونة الالزمة وا لتعداد لتتديم أزصر التناز   الممكنة من أ ف 

فللةيني مةال  بأن يدرك بأنب   يمكن تحتيق هلا الحدف الوةنيي ما العلم أن كف تنظيم 
 للتنظيما  األةر  أن تتمحور حوف برنام حا فتة.

في الوز  لاتبي فإن هله الةةو  تمنح حراك مليرا  العود  لتدا لياليا وةنياي بحيث يكمف هلان 
 الملاران بعضحما البعض.

عتبارا  كثير ي ولكن نعم بعض الدصائف يمكنحا في البداية أن ترفض ا لتحاق بحله الةةو   
 ا نحيارا  التي يتلب  بحا عباس لتتنا ال ميا في النحاية با لتحاق بحله الةةو .

 23/4/2018السبيل، عّمان، 
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 اغتيال البطش: هل يقف "الموساد" خلف العملية؟ .56
 رونين بيرغمان

صدري أوف من عشر رصاصا ي ر الن زاما با غتيافي هدف واحدي والكثير  دا من األلئلة: من 
أمس صباحاتي محندس الكحرباء الدللةينيي فادي البةشي في مدةف المل د في كوا لمبوري عرف 

  يدات نحو من و ب اللال .
لنة(ي وهو من مواليد مةيم  باليا لال ئين في غز ي كان  35من المعتوف ا فتراض بان البةش )

 –ي كف المناةق التي أدار فيحا حياتب تح  مالحتة ملتمر  ألشحر ةويلةي دون أن يشعر بللك ف
 في بيتبي في ال امعة التي حاضر فيحاي وفي المةتبر اللي أ ر  فيب أبحاثب.

وبزعم مصادر التحتيق في ماليزياي فتد ندل ا غتياف بعد زليف من اللاعة اللادلة صباحاتي عندما 
عاصمة الماليزيةي حيث ُأةلت  النار علر البةش في مدةف المل د في حي  الن  ومبك في ال

وصال هلر اللاحة علر درا ة  "ر لين أبيضين". ورو  شحود عيان بان األةير لكن في اللنوا  
دزيتة هلر أن وصف البةش هلر  20ي انتظرا في المكان نحو "بي.ام.في"نارية ثتيلة من ةراز 

الرأس والصدري  رصاصا  من ملافة صدر في 10المل دي حيث يعمف هماماتي وعندها أةلتا عليب 
وفر ا. فر الممتا ن من المكان دون ترك آثار. ورغم التتارير بأنحما ُوث تا من ةالف كاميرا فإن الةوف 

 من أن يصف أحد ما هلر المشبوهين الللين كانا يعتمران ةولتيني زليف.
بان محتتي التي ليس إللرائيف عالزا  معحاي  اإللالميةوأعلن نائ  رئيس وزراء ماليزياي الدولة 

يمكن أن تكون "هم الضالعون في األمري وزاف:  "أ ان عمالء "الشرةة يدحصون همكانية ان يكون 
ان  همكانية. وةرح  مصادر التحتيق في ماليزيا في البداية "أ نبيةللتصدية صلة بأ حز  التةبارا  

هنيةي أوف  هلماعيففي غز ي  "حماس"هو من زام با غتيافي ولكن ادعر زعيم  "داعش"يكون تنظيم 
 من أمسي بان هلرائيف هي الملنولة.

 
 التمويل اإليراني

يلافر للتعلم والتعليم في  أنزبف  "حماس"وحل  معلوما  التةباريةي ت ند البةش لللرا  العلكرية لز
ي "حماس"هلر ماليزياي علر ما يبدو بتكليف من  أرلف. والتتدير هو أنب 2011كوا لمبور في العام 

في محام  "حماس". و حتات التةدمتب واإللكترونيةق عملب في م ا   الحندلة الكحربائية لتعمي
: الصواريك والةائرا  الملير . وللك ما التشديد ألاليينمشتريا  مةتلدة لعتاد متةور في م الين 

ةش . وفي اللنة ا ةير  بدأ الب"حماس"علر عناصر في الم ا   ا لكتروبصريةي التي تلتةدمحا 
 يعمف أيضا في البحث والتةور.
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في مةتبرا   امعة محليةي هو  زء من فكر   أةر  أماكننشاةب البحثيي اللي كان يتم ضمن 
تلتحدف توزيا مراكز البحث والتةوير الةاصة بحا علر اولا نةاقي ونتلحا ةارج  "حماس"لز أولا

 وألرعحا: ا بتعاد عن هلرائيف . أو ألبا زةا  غز  والضدة المربية. وتدعف المنظمة للك لعد  
لوي العلم في  "حماس"ا لتةبارية. ثانيا: ا بتعاد عن ةائرا  لال  ال و. ثالثا: وضا ر اف 

ثراءاكتلا  العلم  – األزفبالنلبة لمز  علر  – أكبرمناةق يمكنحم فيحا بلحولة  بالعلم  أندلحم واد
اللحف عليحم فيحا شراء مواد ةام وأ حز  يكون من  أماكنالمتةور والتعليم. رابعا: وضعحم في 

 لعملحم.
عمف البةش في م ا   البحث والتةوير للتدرا  ا لكتروبصرية ال ديد  لتحلين  ألاسكان 

ملتو  دزة الصواريكي وكلا تحلين ا حز  التو يب والتحكم من بعيد للةائرا  الملير . يبدو أن ايران 
ي "حماس"نحا هي المموف ا لاس اليوم لللرا  العلكرية لزليل  ضالعة مباشر  في هلا النشاةي ولك

 مليون دو ر. 40وتضك لب ميزانية بلم  في اللنة ا ةير  نحو 
وتعد عملية اغتياف البةش عمليا الةرف المكشوف والصاة  ل حد التةباري علر ملتو  العالمي 

را  من محن وةبرا  مةتلدة يشارك علر ما يبدو فيب عشرا  عديد ي وربما اكثري من ر اف التةبا
ي يبرري من ناحية عملياتيةي التةباريةي وزانونية "ةةر واضح وفوري"  تحصري ممن شةصوه كز

 اتةال مثف هله الةةو  الحاد . –بف اةالزية 
الا كان  هلرائيف هي التي تتف بالدعف ةلف التصديةي فان هصابة هدف بعيد ةلف البحر تعود 

ي حتر لو "حماس"ركزها: التصميم علر المس بوحدا  البحث والتةوير لزلدكر  زتالية اولا في م
 كان  بعيد ي في مرحلتحا ال نينيةي زبف أن تن ح في تةوير التدرا  العملياتية.

تمس بالملتتبف  أنمن شأنحا  األعداءالمعركة هي الم اللعبة. محمتنا نز  زدرا  التراتي ية من "
ولكن فتة حين يكون  أندلحم باألعداءند الحا ة ي   المس وبلالمة مواةني دولة هلرائيف. ع

ي "المولاد"في الماضي رئيس  األمر. هكلا وصف " زءا من الدكر  التي تتضمن ولائف عديد  األمر
 أعمافللللة "ي مائير داغاني عن األلبق "المولاد"يولي كوهيني بف انب ازتبس غير مر  زوف رئيس 

 ."الوازا ا لتراتي يلرية مركز  لتندي هلر تميير 
بالدعف هو اللي يتف ةلف ا غتيافي فال بد أن يكون كوهين ور الب عرضوا  "المولاد"في حالة أن 

علر رئيس الوزراء نتنياهو )اللي يلكر انب تكبد في عحد داني ياتوم ومائير داغان في رئالة 
التنديل و  يتف اهمية عن ةيبا  امف من التصديا  في الةارج( ةةة أزنعتبي من حيث  "المولاد"

 للك من حيث فرار الممتالين دون ترك أثر.
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 العالقة التركية
 األةيرتينمةتلدة نلب  في اللنتين  ألعمافيمكن أن نر  التصدية في ماليزيا التمرارا مباشرا 
ي صدي ف 2016. فدي كانون األوف "حماس"إللرائيف في كداححا المتعاظم لتحديد الةائرا  الملير  لز

الةائرا  "اللي عني بتةوير  "عز الدين التلام"تونس محندس الةيراني محمد الزواريي نشية 
من للك؛ في تةوير ولائف هبحار انتحاريةي كان يدترض أن تمس  وأةةر "الملير  ا نتحارية

 بةوافا  الماز اإللرائيلية في البحر المتولة.
ليكيي هل انب في تعتيداتحاي التةباريا أم وتتةل العملية في تونس صور  الت لس بمعناه الكال

عملياتياي تلكر بتصص ت لس  ون   كارا. حتر اليوم بالمنالبةي تتلاءف الللةا  في تونس ما 
 : من يتف ةلف ا غتياف للزواري في وضح النحار.وباأللاساللي حصف هناك بالضبة 

الكبير في لبناني محمد  "حماس"ف كان  هله م رد البداية: فدي كانون الثاني الماضيي و د ملنو 
ابو حمز  حمداني ندلب هو اآلةر علر بنر  ا لتحداف عندما اند ر  عبو  نالدة في ليارتب في 

في صيدا تم  من تح   "حماس"لكنب لم يتتف. محاولة ا غتياف ضد زعيم  أصي مدينة صيدا. وزد 
بنية تحتية  هزامة "حماس"ا لمحاو   ودون معرفتبي حيث لم يكن علر ما يبدو يتظ "حز   "انف 

 أنفي لبنان لتةوير وانتاج الولائف التتالية المتةور . هضافة هلر للكي اضةر لال  ال و هلر 
 من فوق البحر المتولة. "حماس" أةلتتحايعترض مرا  عديد  ةائرا  ملير  

  المتوتر  بين التدس هدف   يتف اهمية لدحم ما حصف في ماليزيا هو تركيا: علر ةلدية العالزا
في  "حماس"من نشاة  األتراك األةر وأنتر  في اللنوا  ا ةير ي فإن هلرائيف تحلر المر  تلو 

ولكن هن ء   يلارعون هلر العمفي علر أزف  –بما في للك زياداتحا في الةنبوف  –أراضيحم 
 تتدير.

 حة  وأمامعلر هلا البعدي من المحظور أن نتشوش: عملية  ريئة مثف تصدية البةش في لاحة 
اغل  الظن كان  تعرف انب يو د تح  التحديد بف في منةتة مليئة بالكاميرا  وا  حز  البيومتريةي 

عن لوحة اللع   هزالتبهدف من الواضح أن  –هي ةةير   دا ووا بة التنديل فتة ضد هدف زيم 
 لتلحق ضررا محما بالةصم.

في هله الحالة  –ليس أزف أهمية من م رد تعةيف الحدف  ياناأحكما أن ثمة زيمة رمزية للعملية: 
هي الرلالة التي تنةوي علر التصدية المنلوبة إللرائيف.  – "ارهابية"محندس يلاعد منظمة 

 الدولة كلكمي كائنا من كنتمي لت دكم هلرائيف وتتتلكم. أعداءوبمو بحا: يا 



 
 
 
 

 

 39 ص             4623 العدد:             4/23/2018اإلثنين  التاريخ: 

                                    

. ولحظا  "المولاد"حوف اللرا  الةويلة ز علر مد  اللنين ةلت  عمليا  من هلا النو  ألةور  
  بأس  هن ازالةلف العملياتية عظم  فتة اللمعة التي ةر   لب كح ومي وعديم الرحمة. وهلا 

 ناظريب بتدر   يتف عن هدف الوزاية. أمامببي و  ليما ل حاز التةبارا  يتف هدف الرد  
 "يديعوت"

 23/4/2018، األيام، رام هللا
 

 ة: اإلصابات بالنار الحية هي األخطرأطباء في غز  .51
 عميره هاس

 1700الةوازم الةبية الدللةينية والدولية تشير هلر ةةور  اإلصابا  بالنار الحية التي يعاني منحا 
 37فللةيني في زةا  غز ي اللين أصيبوا في الشحر األةير بنار ال يش اإللرائيليي هضافة هلر 

 30في  "ملير  العود " يش اإللرائيلي منل بداية مظاهرا  فللةينيات زتلوا علر أيدي زوا  ال
أصيبوا من  1950في المئة منحم بالنار الحيةي و 36ز  أصيبواآ ف فللةيني  5آلار/مارسي هناك 

 التنشاق الماز المليف للدمو  ةالف المظاهرا .
ن الةةور  منل عملية بحلا التدر م هصابا أةباء في ملتشدر الشداء في غز  زالوا هنحم لم يوا حوا 

زال  هن ةوازمحا تعالج مصابين أ ري  لحم عمليا   "بال حدود أةباء"ال رف الصامد. منظمة 
اإلصابا  لتترك "وتوا ححم هصابا  ةةير  بصور  غير اعتيادية وعال حا معتد  دات. وحلبحم فإن 

 ."معظم المصابين ما ع ز  لدي شديد علر المد  الةويف
 "بعد العملية"بال حدود بعالج التشدائي  أةباءنيلان/أبريف عال   ةوازم  من شحر األوفمنل 
مصا  بإةالق النار. وحل  المنظمة فإن اإلصابا  هي في اللازيني والمصابون هم  500حوالي 

ةوازمنا الةبية  حظ  أن ". واألةداففي ا لاس من الر افي ولكن يو د أيضات عدد من النلاء 
مات للعظام بدر ة كبير  وتمزيتات لألنل ة اللينةي وأن ال را  التي تلب  بحا اإلصابا  تشمف تحةي

ي هلا ما  اء في التترير اللي صدر في يوم "ةروج الةلتا  يمكن أن تصف هلر ح م زبضة اليد
في المنةتة زال  هن  "بال حدود أةباء"الةميس الماضي. ماري ز اليزابي  انمريسي رئيلة بعثة 

اللين التتبلناهم في عياداتنا يعانون من هصابا  بالرصاص اللي مزق  500الز نصف المعال ين 
ي   أن يتم ا راء عمليا  معتد   دا لحن ء "بعد تحةيم العظام. وحل  أزوالحا  األنل ة

 ."المصابيني ومعظمحم ليعانون من الع ز مد  الحيا 
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ي فإن المصابين يحتا ون هلر ا لإلصابحل  منظمة أةباء بال حدودي هلر  ان  العالج الملتمر 
فتر  ةويلة من هعاد  التأهيف. الكثير من المصابين يتوزعون أن يعانوا مد  حياتحم من الع ز 

 ال لديي هلا لم ين حوا في تلتي العالج في الوز  المنال  في زةا  غز  أو في الةارج.
لندن. ةبي   را  في  التي مترها في "ملاعد  ةبية للدللةينيين"وصف مشابب لمعتب رابةة 

 األةباءيتلب  ب را  لم يشاهدها "ملتشدر الشداء زاف للرابةة هن الرصاص اللي يلتةدمب ال يش 
. وحل  أزوالب فإن ال ر  اللي يلببب دةوف الرصاصة صمير  داتي لكن "2014المحليون منل العام 

اللينة. أةباء بال  لألنل ةتمززات عند هةرا حا هي تحدث  رحات مدمراتي وتحدث تحةمات كبيرات للعظام و 
 ."تدمير"الرصاص  هصابةحدود وأةباء فللةينيون يكررون التةدام ندس المدحوم لوصف 

نيلان/أبريف  اء أنب حتر اآلن ال راحون في  20في تاريك  "ملاعد  ةبية للدللةينيين"في تترير 
ر للكي في يوم الةميس في ملتشدر ألر . هضافة هل 4لازات و 13بترات لز  17 ه راءغز  اضةروا هلر 

نيلان/أبريف. حل   17بنار ال يش اإللرائيلي في  أصي في رام   تم بتر التدم اليلر  لةدف 
 والديب هو كان يلع  كر  التدم زر  ال دار عند مةيم البريج لال ئين.

تتلة زاد  من أ ف موا حة هبعاد اإلصابا  في الميدان فإن المنللا  الةبية الرلمية والمل
 ةملة عيادا حضورها زر  موازا المظاهرا  في زةا  غز . وزار  الصحة الدللةينية أزام  

المصابين زبف نتلحم هلر الملتشدر.  هلعافالتحدف   ةوارئميدانية في المنةتة التي لديحا معدا  
د  تو د في كف عياد  ميدانية يو د عشر  أةباء وعشر  ممرضيني هضافة للمتةوعين. في كف عيا

التابعة للحالف  الةوارئثالثة ألر  وعدد من الدرشا . هله العيادا  مدعومة بةمس نتاة لعالج 
أحضروا ةازم  راحين كي يعملوا هلر  ان  الةوازم  "أةباء بال حدود"الدللةيني. أعضاء  األحمر

 .األزصرالدللةينية في ملتشدر الشداء وملتشدر 
والمعدا  الةبية ينثر علر زدر   األدويةأن النتص في  ولكن منظمة الصحة العالمية تنكد

فإن  األثناءالمنللا  الةبية من أ ف الرد بن اعة علر ا حتيا ا  الدورية للمصابين. في هله 
نوعات  190نو  دواء ضروري و 75وزار  الصحة الدللةينية في التةا  تحتاج بصور  ملتع لة هلر 

 ر  واحد  )ضمادا  وما أشبب(.من المعدا  الةبية التي تلتةدم لم
شةصات  48منظمة الصحة العالمية تشير هلر ةةور  اإلصابا  أيضات في أولاة الةوازم الةبية: 
ال رحري  إلنتالمن ر اف هله الةوازم ُأصيبوا بنار ال يش اإللرائيلي ةالف المظاهرا  عندما هبوا 

 هعةانهابا  في يوم ال معة الماضي لم يتم بالنار الحية )توزيا اإلص أصيبواعلر األزف ثالثة منحم 
 ليار  هلعاف ُأصيب  بالنار الحية وزنابف الماز المليف للدمو . 16بعد(ي هضافة هلر للكي 
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الماضيي بالتثناء يوم ال معة الماضيي أصا  ال يش  األلبو آلار/مارس وحتر  30منل 
ُأصيبوا بالرصاص  500ة هلر حوالي فللةينيا في زةا  غز . هضاف 1539اإللرائيلي بالنار الحية 

المعدني الممةر بالمةاةي هلا حل  معةيا  وزار  الصحة الدللةينية. من توزيا اإلصابا  بالنار 
في المئة منحا كان  في التلم اللدلي  62.3فإن  اإلصابةالحية والرصاص المةاةي حل  منةتة 

في  4.8في المئة في الرأس والعنق و 8.2في المئة في التلم العلوي من اللاق و 16من اللاق و
في المئة من اإلصابا  كان  في  4.7في المئة في منةتة الصدر.  4المئة في البةن والحوض و
لحا في  األولي اإللعاف(. وفتات لوزار  الصحة الدللةينية ونتاة هصابا أكثر من عضو واحد )عد  
 305اإللرائيلي وبولائف تدريق المظاهرا ي فللةينيات بنار ال يش  729الميدان فتد ُأصي  أوف أمس 

ُأصيبوا بالماز المليف للدمو   86ُأصيبوا بالنار الحية و 156منحم وصلوا للعالج في الملتشديا : 
 بالرصاص المعدني الممةر بالمةاة. 5و
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