
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 أبو مرزوق: ما لم يأخذه االحتالل بالحرب لن يأخذه عّباس بالتجويع
يفانكا في افتتاح السفارةيشخصية أمر  800أكثر من   بالقدس األمريكية كية بينها كوشنر وا 
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 لتنفيذ هجمات خارجيا   خبير إسرائيلي: حماس قد تنشئ جهازا  
 غدرت بي "إسرائيل"عميل شارك في اغتيال يحيى عياش: 
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 46 :كاريكاتير

*** 
 

 يطالبون بتأجيله الوطنيالمجلس أعضاء من عضو  مئةأكثر من  .1
، تأجيس  22/4/2018 عضو من أعضاء المجلس  السوطني السليسطيني ا حسد مئةطالب أكثر من  :غزة

خسال   ،وأكسد هسء ء بسرا  .. 30/4/2018مزمس  عقسدها فسي عقد المجل  في دورتس  الثالثسة والرشسرين ال
أنسسسس  درءاخ لرخطسسسسار المحدنسسسسة بقضسسسسيتنا السليسسسسطينية،  ،ريسسسسالة وج وهسسسسا لسسسسرئي  المجلسسسس  يسسسسلي  الزعنسسسسون

 وحرصاخ على ل  الشم  السليطيني بريداخ عن التمزق وا نقيا ، يجب تأجي  عقد المجل .
هسسو را  . وهسسحا يحسسو  دون وصسسو  الكثيسسر مسسن   بيسسبب ، أن مكسسان انرقسساد الجليسسةالريسسالة وأوضسسح  

وحكسر  الريسالة  ا حتال  اإليرائيلي  رضنا، مما يءدي بالضرورة إلى حضسور أعضساء دون رخسرين.
أن هحا يقدح بشك  كبير بتمثي  المجل  الوطني لجمي  السليطينيين أينما وجسدوا علمساخ بسأن حلسٌ حسق  

أشسسار  إلسسى أن موضسوع السسدعوة إلسى الجليسسة يتنسان  مسس  مخرجسسا  و  ل س  أنسسرا نسانون ولسسوائل المجلس .
والتي من أه  بنودها ضرورة التوافق الوطني وحضسور  2017اللجنة التحضيرية الحي عقد في بيرو  

الكسس  السليسسطيني، ليكسسون مربسسراخ عسسن جميسس  شسسرائل شسسربنا ونسسواا وفصسسائل ، وهسسحا غيسسر ممكسسن مسسن خسسال  
 .الدعوة زماناخ ومكاناخ وموضوعاخ 

وأهاب  الشخصيا  باتخاح نرار وحدوي جريء لتأجي  عقد هحا الجلية للمجلس  السوطني حتسى تتسوفر 
 ا جواء والظروف المنايبة لحلٌ، حرصاخ على وحدة الشرب ونواا ونييج  المقاو .

 23/4/2018 ،فلسطين أون الين
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 "الوطني"من عضوية  انسحابات فرديةويتوقع  نصح حماس بعدم الدخول بأطر موازيةينبيل عمرو  .2
مقاطرة  أنأكد عضو المجل  الوطني وعضو المجل  المركزي السليطيني نبي  عمرو : خاص يما

الجب ة الشربية وعد  مشاركت ا في جليا  المجل  الوطني القساد  السحي يسيرقد ن ايسة الشس ر الجساري 
 يني داخ  المجل .وييقل  من التمثي  السليط ،في را  . يوف يضرف المجل  الوطني القاد 

المجلس  السوطني يكتيسب أهميتس  مثس  منظمسة  أنفي حديث خاص لمكتسب سيسماس فسي را  .  وأضاف
التحريسسر مسسن اإلجمسساع، ولكسسن هسسحا   يسسءثر علسسى شسسرعية منظمسسة التحريسسر، و  يسسءثر علسسى صسسورت ا فسسي 

مقاطرسة أن يييسروا ونسا  عمسرو نأمس  مسن السحين أعلنسوا ال نظر الرال  كممثس  وحيسد للشسرب السليسطيني.
مونس  ، وأن يكونوا داخ  المجل    خارج المجل  السوطني  ن الحسديث مسن خسارج اإلطسار أضسرف 

 من الحديث داخ  اإلطار وهحا نضية يجب أن تءخح برين ا عتبار.
وبين عمرو سأن الجب ة الشربية أكد  أن ا لن تدخ  في أي إطسار مسوازي لمنظمسة التحريسر، كمسا أن سا 

مكانيسسسة طسسسرح أطسسسر موازيسسسة يسسستكون م لتزمسسسة بمنظمسسسة التحريسسسر حتسسسى مسسس  مقاطرسسسة المجلسسس  السسسوطني، وا 
للمجل  هو أمر خطير للياية ولن تسنجل، وأنصسل ا خسوة فسي حمسا  السحين يسربوا خبسر ب سحا المرنسى 
أن   يسسدخلوا ب سسحا ا مسسر  ن حمسسا  ل سسا شسسروط كسسي تلتحسسق بمنظمسسة التحريسسر، وهنسساٌ إمكانيسسة لبحسسث 

وتلبيت سسا فسسي المجلسس  القسساد ، فلمسساحا إغسسالق الطريسسق برمسس  مجلسس  مسسوازي يضسسر بالشسسرب هسسحا الشسسروط 
 والقضية السليطينية وبتمثي  الشرب السليطيني، لحلٌ أعتقد أن حما  غير جادة ب حا ا مرس.

عقسسدا فسسي الثالثسسين  وشسدد عمسسرو علسسى سأنسس    يوجسسد هنسساٌ أي تأجيسس   نرقسساد المجلسس  السسوطني المقسسرر
لحسسسالي، ويسسسوف يرقسسسد المجلسسس  فسسسي موعسسسدا، ولكسسسن بسسسنس  الونسسس  أتونسسس  أن يكسسسون هنسسساٌ مسسسن الشسسس ر ا

انيسسحابا  فرديسسة لسسبر  ا فسسراد مسسن أعضسساء المجلسس  السسوطني،  يسسباب من سسا التضسسامن مسس  الجب سسة 
الشسسربية وشخصسسيا  أخسسرم ل سسا مالحظات سسا، ولكسسن هسسحا لسسن يسسءثر علسسى عقسسد المجلسس  و  علسسى نسسرارا  

 انرقاداس.المجل  التي يتصدر عقب 
 23/4/2018 ،وكالة سما اإلخبارية

 
 صالح رأفت: أي محاوالت لتشكيل أطر موازية لمنظمة التحرير مصيرها الفشل .3

أكسسسسسد عضسسسسسو اللجنسسسسسة التنسيحيسسسسسة لمنظمسسسسسة التحريسسسسسر السليسسسسسطينية، نائسسسسسب ا مسسسسسين الرسسسسسا  لالتحسسسسساد  :را  .
بمنظمسة التحريسر الممثس  الشسرعي صسالل رأفس ، مونسف الحسزب بالتميسٌ  ،الديمقراطي السليسطيني سفسداس

والوحيد لشربنا، ورف  أي محاو   لتشكي  أطر موازية للمنظمة من نب  حما ، أو أي شخصيا  
، إن هحا المحاو   من نب  23/4/2018 ونا  رأف  إلحاعة سصو  فليطينس، ا ثنين أو نوم أخرم.

إنقساح وطنسيس مسوازع لرقسد المجلس  حما  مصيرها السشس  كيسابقات ا، وأن طسرح عقسد مسا ييسمى سمسءتمر 
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السسوطني، وهسسو أمسسر مرفسسو  مسسن كافسسة السصسسائ  المنضسسوية فسسي إطسسار منظمسسة التحريسسر، بمسسا فسسي حلسسٌ 
 الجب ة الشربية.

 23/4/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أهمية عقد مجلس وطني توحيدي يؤكدان واتمةحالزعنون و  .4
أكد لقاء جم  رئي  المجل  الوطني يسلي  الزعنسون وا مسين الرسا  للجب سة : نادية يرد الدين - انعم  

الديمقراطيسسة لتحريسسر فليسسطين نسسايف حواتمسسة، أهميسسة عقسسد سمجلسس  وطنسسي توحيسسدي علسسى أيسسا  نسسرارا  
الوطنيس. ونا  حواتمة، خال  اللقاء، إن سترطي  نرارا  المجل  المركزي لمنظمسة التحريسر،  اإلجماع
، على يد اليلطة السليطينية، تح  ضسيط اإلدارة 2018يناير  /وكانون الثاني 2015مار   /في رحار

ا مريكية وت ديدا  ا حتال ، يتٌر الطريق مستوحاخ أما  الرئي  ترامب لتنسيح سصسقة القسرنس، الجاريسة 
 منسح بدايسسة رئايست  حتسسى اأنس. وأكسد أهميسسة ستسأمين حسسوار وطنسي شسسام  وفسق نسسرارا  اللجنسة التحضسسيرية
برئايسسة الزعنسسون إلن سساء ا نقيسسا ، وعقسسد مجلسس  وطنسسي توحيسسدي، والتونسسف عسسن الييايسسا  ا نسراديسسة، 
صسسسسالح مءييسسسسا  منظمسسسسة التحريسسسسر، وتحقيسسسسق الوحسسسسدة والشسسسسراكة  عسسسسداد البرنسسسسامي الييايسسسسي الموحسسسسد وا  وا 

 الوطنية بين جمي  القوم والسصائ س.
صسسلة الزعنسسون لسسدورا وأعمالسس  رئييسساخ للمجلسس  ونسسد اتسسسق الجانبسسان، وفسسق بيسسان سالديمقراطيسسةس، علسسى سموا

عادة بناء هيئة الرئاية وفق المشاركة ا ئتالفية الوطنية، عمسالخ بالئحسة المنظمسة الداخليسة،  الوطني، وا 
حياء بناء لجان المجل  الوطنيس.  وا 

 24/4/2018 ،الغد، عّمان
 

 طنيحملة "مجلس مش وطني": عباس يرفض دعوة سهى عرفات لحضور المجلس الو  .5
كشسسسسس  حملسسسسة سمجلسسسس  مسسسسي وطنسسسسيس السليسسسسطينية، النقسسسساب عسسسسن أن رئسسسسي  اليسسسسلطة  :را  . ،بيسسسسرو 

السسسرئي  الراحسسس  يايسسسر عرفسسسا  لحضسسسور  أرملسسسةالسليسسطينية محمسسسود عبسسسا  رفسسس  دعسسسوة يسسس ى عرفسسا  
 الحسسسالي. أبريسسس  /شسسس ر نييسسسان أواخسسسراجتمسسساع المجلسسس  السسسوطني السليسسسطيني السسسحي يسسسينرقد فسسسي را  . 

شخصسسيا  فليسسطينية طلبسس  مسسن رئسسي  المجلسس  السسوطني يسسلي  الزعنسسون دعسسوة  إنصسسادر: سونالسس  الم
 عبا  رف  حلٌ بشدةس. أن إ ي ى عرفا  

 23/4/2018وكالة قدس برس، 
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 القبض على شبكة تسريب أراٍض لالحتالل .6
، القسسسب  علسسسى شسسسبكة لتيسسسريب ا راضسسسي لصسسسالل القسسسى ج سسساز المخسسسابرا  الرامسسسة فسسسي را  .، مسسسءخراخ 

ونسسا    حسستال ، فسسي إطسسار متابرت سسا الدائمسسة لملسسف ا راضسسي، وفسسي عمليسسة ايسستخبارية دنيقسسة ومرقسسدة.ا
ج سساز المخسسابرا  فسسي بيسسان، أمسس  أن التحقيسسق مسس  المونسسوفين أدم إلسسى مرلومسسا  م مسسة وأدلسسة ووثسسائق 
تشسسير إلسسى عمليسسا  تيسسريب أرا ع لصسسالل ا حسستال  فسسي عسسدة محافظسسا ، وكانسس  الشسسبكة بصسسدد تنسيسسح 

وأضسساف أنسس  نسسا  بالشسسراكة مسس  ج سسا   صسسسقا  لتيسسريب ا لصسسالل ا حسستال ، نبسس  إلقسساء القسسب  علسسي  .
 ا ختصاص حاليا بونف جمي  اإلجراءا  التي تترلق با راضي الميت دفة من هحا الجريمة.

وأهسسسساب ج سسسساز المخسسسسابرا  بسسسسالمواطنين تسسسسوخي الحسسسسحر تجسسسساا أيسسسسة عقسسسسود بيسسسس ، أو وكسسسسا   تسسسست   را ع 
وفسسي حسسا  ا شسستباا فسسي أي إجسسراء، أن يسست  التواصسس  مرسس ، لمنسس  أيسسة عمليسسا  بيسس  ميسستقبلية تخصسس  ، 

  را ع فليطينية لصالل ا حتال . 
 24/4/2018 ،األيام، رام هللا

 
 الحمد هللا يدعو حماس إلى دعم عباس .7

مسا ، برسد  جسدد رئسي  السوزراء السليسطيني رامسي الحمسد .، مطالبتس  لحركسة ح: كساح زبسون - را  .
ونسا  الحمسد . بأنس   تضيي  المزيد مسن الونس  والسسرص وتيسلي  نطساع غسزة لحكومتس  مسن دون تسأخير.

ودعسا  يجب تيلي  حكومت  كام  صالحيات ا وميءوليات ا في نطاع غزة، من دون نقصان أو تسأخير.
 وف صسساخ حركة حما  على وج  الخصوص، وفصائ  الرم  الوطني واإليسالمي ا خسرم، إلسى سالونس

خلسسسف القيسسادة الشسسسرعية وعلسسسى رأيسسس ا السسرئي  محمسسسود عبسسسا ، فسسي وجسسس  كافسسسة المسسسءامرا   موحسسسداخ  واحسسداخ 
كمسسسا دعسسسا حمسسسا  للمشسسساركة فسسسسي  والتحسسسديا  التسسسي تواجسسس  القضسسسية السليسسسطينية ومحسسسساو   تصسسسسيت اس.

 يطيني.المجل  الوطني السليطيني، باعتبار منظمة التحرير الممث  الشرعي والوحيد للشرب السل
 24/4/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 الرجوب: إجراءات ألمن السلطة خشية انتقال مسيرة العودة للضفةالنائب نايف  .8

ت س  النائسب فسي المجلس  التشسريري عسن حركسة حمسا  فسي الخليس  نسايف الرجسوب، : اتحرير محمسد وتسد
ا   ييايسية فسي محاولسة ايستبانية ، أج زة ا من التابرة لليلطة السليطينية، بتنسيسح اعتقس23/4 اإلثنين

وعسزا تصساعد ا عتقسا   الييايسية فسي الضسسة  من ا لمنس  انتقسا  ميسيرا  الرسودة إلسى الضسسة اليربيسة.
 إلسسى خشسسية اليسسلطة وا حسستال  مسسن انتقسسا  مسسا يجسسري علسسى حسسدود غسسزة وميسسيرا  الرسسودة للضسسسة، مشسسدداخ 

 يرت ا ازداد  في اأونة ا خيرة بشك   ف .على أن ا عتقا   ل  تتونف منح ندو  اليلطة لكن وت
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وأضاف الرجوب أن اليبب الثاني لتصاعد ا عتقا   يتمث  بما أيسماها سميسرحيةس المسءتمر السوطني 
الحي ييرقد بالضسة تح  حراب وهيمنة ا حتال ، والمتون  أن تكون نتائج  ونرارات  لي  ببريدة عن 

   واضل ترييخ لالنقيا س.تأثير ا حتال  ومصالح  مما يرني بشك
ولسسس  إلسسى أن ا عتقسسا   الييايسسية والتسسي وصسسس ا بسسسسالظاهرة المرضسسيةس المتمثلسسة بالتنيسسيق ا منسسي   
 تزو  إ  بزوا  أيباب ا في إشارة إلى اليلطة وج ودها الميتمرة في خدمة ا حتال  ومصالح  فقط.

ا فسسسق لونسسسف حمسسسال  المالحقسسسة إ  إحا  وايسسستبرد النائسسسب بالتشسسسريري أن تكسسسون هنسسساٌ حلسسسو  تلسسسوح فسسسي
 أعاد  اليلطة حيابات ا الوطنية م  أن ا   تملٌ القوة بأن تريد حيابات ا لتن ي ما اعتبرها سم زلةس.

 23/4/2018 ،48عرب 
 

 للجنة أممية معنية بالقضاء على التمييز العنصري "إسرائيل"شكوى فلسطينية على  .9
، نيابسسسةخ عسسسن دولسسسة 23/4/2018 ا ثنسسسين ، فسسسي بيسسسان ل سسساالسليسسسطينية تقسسسدم  وزارة الخارجيسسسة والميتسسسربين

، اليلطة القائمسة بسا حتال ، إلسى لجنسة ا مس  المتحسدة المرنيسة باتسانيسة سإيرائي س فليطين، بشكوم ضد  
القضسسسساء علسسسسى كافسسسسة أشسسسسكا  التمييسسسسز الرنصسسسسري، تماشسسسسياخ مسسسس  واجب سسسسا بحمايسسسسة مواطني سسسسا مسسسسن التمييسسسسز 

   ا خرم التي تنت ٌ التزاما  الدو  ا عضاء في ا تسانية.والمماريا  والييايا
 23/4/2018 ،األيام، رام هللا

 
 السفير الفلسطيني في مصر: بانتظار موافقة القاهرة إلدخال جثمان البطش .11

نا  اليسير السليطيني في مصر دياب اللوح: إن اليسارة السليطينية فسي : طال  النبي  -غزة  ،القاهرة
فقسسة اليسسلطا  المصسسرية للموافقسسة علسسى دخسسو  جثمسسان الشسس يد الم نسسد  فسسادي السسبطي إلسسى انتظسسار موا

ن أوأوضل اللسوح فسي حسديث خساص لسسسالمركز السليسطيني ل عسال س:  نطاع غزة عبر مربر رفل البري.
اليسارة على تواص  دائ  م  اليلطا  المصرية واليسارة السليطينية في ماليزيا.وأكد متابرة الموضوع 

ونب  إلى أن  من الصرب الحديث عن إطار زمنسي    ميتمر، نائالخ: سنتواص  م  عائلت  ووالداس.بشك
 إلدخا  جثمان الش يد البطي يواء ياعة أو يوماخ، وفق نول .

 وند  اللوح الترازي للشرب السليطيني وعائلة البطي بايتش اد ابن   الم ند .
 23/4/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 من نفذ االغتيال سيدفع الثمنالبطش و  جريمة اغتيالة: سنقوم بما يلزم للكشف عن هني .11
نا  إيماعي  هنية رئي  المكتب الييايي لحركة حما : إن حركت  يوف تقو  : طال  النبي  -غزة 

بك  ما يلز  مسن أجس  كشسف مالبيسا  جريمسة اغتيسا  الرسال  الم نسد  فسادي السبطي، مشسددخا علسى أن 
وأكد هنية في تصريل لسسالمركز السليطيني ل عال س، خال  وجودا في  غتيا  ييدف  الثمن.من نسح ا 

بي  عزاء الش يد، أن من اغتا  الرال  البطي يوف يدف  الثمن، نائالخ: سيوف يكون بيننا وبين  )من 
 نسح ا غتيا ( فاتورة حياب مستوح ب حا الموضوع، ويوف يدف  الثمن نطراخس.

  اإليسسسرائيلي وج سسساز المويسسساد الميسسسءولية عسسسن اغتيسسسا  الرسسسال  السليسسسطيني السسسبطي فسسسي وحمسسس  ا حسسستال
 ماليزيا، مشدداخ على أن حركت    يمكن أن تسرط بدماء أبنائ ا وشباب ا وعلمائ ا.

وأضسسساف: سالشسسس يد الرسسسال  السسسبطي، والمسسسرابط فسسسي ثيسسسور الرلسسس  والسسسدعوة واإليمسسسان كسسسان مسسسن خيسسسر يسسسسراء 
وتسساب : سكسسان يسسسيراخ لسليسسطين فسسي أيسسلوب  وعملسس  وعلمسس   ا الشسسرب المسسرابطس.وخيسسر يسسسراء هسسح فليسسطين

بداعات  واختراعات  وفيما ندم  لماليزيا وللشرب السليطيني وا مةس.  ودعوت  وأيتاحيت  وا 
 23/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أبو مرزوق: ما لم يأخذه االحتالل بالحرب لن يأخذه عّباس بالتجويع .12

أكسد عضسو المكتسب الييايسي لحركسة سحمسا س، السدكتور مويسى : المركز السليسطيني ل عسال  -خاص 
أبسسسسو مسسسسرزوق، علسسسسى أن تحقيسسسسق المصسسسسالحة وعقسسسسد مجلسسسس  وطنسسسسي توحيسسسسدي يجمسسسس  كسسسس  ألسسسسوان الطيسسسسف 

ونسسا  أبسسو مسسرزوق فسسي حسسديث لسسسسسالمركز السليسسطيني ل عسسال س، إن وفسسد حركسسة  السليسسطيني أمسسر ممكسسن.
ة لقسساءا  مسس  نيسسادة ج سساز المخسسابرا  الرامسسة المصسسرية وعلسسى رأيسس   السسوزير حمسسا  أجسسرم مسسءخرا عسسد

وأضساف: سلقسد أوضسحنا أيسباب رفضسنا لرقسد المجلس   عبسا  كامس  مسدير المخسابرا  الرامسة المصسرية.
الوطني السليطيني ب حا الشاكلة، وأكد اإلخوة المصريون عزم   علسى ا يستمرار فسي ج سوده  برعايسة 

 ية ودع  شربنا السليطيني في غزةس.المصالحة السليطين
ورداخ على يءا ، عن رد الحركة على طلب الرئي  محمسود عبسا  علسى تيسلي  نطساع غسزة مسن ا لسف 
إلسسى اليسساء، نسسا  أبسسو مسسرزوق: سأحسسد أهسس  مرونسسا  تنسيسسح المصسسالحة السليسسطينية هسسو غيسساب اإلرادة لسسدم 

مة في نرارا  الحركسة بحيسث تليسي أي حركة فتل، وبالتحديد شخص الرئي  عبا ، ووجود مركزية تا
سنحن نخشى أن تكون أولويسة الصسراع لسدم فستل واليسلطة  وأضاف: رأي رخر مخالف لرأي أبو مازنس.

 .السليطينية متبلورة في إن اء حك  حما  ونوت ا في غزة، وتيرى لتحييدها عن جوهر الصراع
ا ا حستال  بسالحرب لسن يأخسحا عب سا  وتاب : سا مسر لسدينا فسي حركسة سحمسا س محيسو  بسأن مسا لس  يأخسح

 .بالتجوي ، و  شيء ايم  تمكين حكومة، ب  تشكي  حكومة توافق أو وحدة وطنية
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لن تقسد  أي تنساز  جديسد إ  أن يرفس  عبسا  الرقوبسا  كاملسة المسروضسة علسى  وأكد أن حركة سحما س
 .2011وأن يلتز  بما اتسقنا علي  في مايو  2017شربنا في غزة منح نييان 

وفي رد على يءا ، كيف تنظرون إلى إصرار أبو مازن على عقد المجل  الوطني فسي ن ايسة الشس ر 
الجسساري فسسي مدينسسسة را  . برسسد رفسسس  حمسسا  والجب سسسة الشسسربية وحركسسسة الج سساد اإليسسسالمي ، نسسا  أبسسسو 
مسسسرزوق: سأظ سسسر  حركسسسة فسسستل بأن سسسا   ترغسسسب فسسسي الشسسسراكة مسسس  أحسسسد،   مسسس  حركسسسة حمسسسا  والج سسساد 

يسسسسسالمي، و  الحركسسسسسا  السليسسسسسطينية المنضسسسسسوية تحسسسسس  منظمسسسسسة التحريسسسسسر السليسسسسسطينية و  حتسسسسسى مسسسسس  اإل
 المرارضين من تنظيم اس.

وأضسساف سفسستل تريسسد حصسسر القضسسية السليسسطينية ب سسا، ولسسس  أبسسو مسسرزوق إلسسى أن سايسستسراد عب سسا  وعقسسدا 
 نرارات  با حتال  للمجل  الوطني في را  . ب حا الشك  ييحد من الحضور ونوعيت  ويتتأثر

 23/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االنتقامية عمل مجرد من األخالق والوطنية عباس إجراءاتحماس:  .13
ايسستمرار إجسسراءا  عبسسا  ا نتقاميسسة ضسسد أهلنسسا فسسي غسسزة ونطسس  رواتسسب مسسوظسي  ،عسسد   حركسسة حمسسا 

لوطنيسة واإلنيسانية، وضسربخا لمقومسا  اليلطة مءخرا، عمالخ مجسردخا مسن كس  القسي  والمبسادال ا خالنيسة وا
 وعوام  صمود أبناء القطاع، وابتزازه  في لقمة عيش   مقاب  أثمان ييايية رخيصة.

وحسسحر  الحركسسة فسسي تصسسريل صسسحسي يسسو  اإلثنسسين مسسن ايسستمرار هسسحا الييايسسة التسسي تيسست دف الوحسسدة 
الصسسسقا  التسسي تحسساٌ فسسي  المجتمريسسة لشسسربنا وتكسسر  ا نقيسسا ، وفصسس  الضسسسة عسسن غسسزة تم يسسدخا لتنسيسسح

وعبر  حما  عن كامس  تضسامن ا وونوف سا إلسى  اليرف الميلقة فيما يترلق بيزة والقضية السليطينية.
ودعس  الكس  السليسطيني وجامرسة السدو  الرربيسة ومنظمسة  جانب مطالسب المسوظسين كافسة دون ايستثناء.

ف عنسسد ميسسءوليات   والتسسدخ  السسسوري الترسساون اإليسسالمي وا مسس  المتحسسدة وا تحسساد ا وروبسسي إلسسى الونسسو 
والراجسس  لونسسف هسسحا المجسسزرة وهسسحا ا يسست تار بحيسساة مليسسوني فليسسطيني فسسي غسسزة يريشسسون أيسسوأ ظسسروف 

 الحياة، والرم  على إن اء الحصار الظال  بحق  .
 23/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 لتنفيذ هجمات خارجيا   : حماس قد تنشئ جهازا  إسرائيليخبير  .41

واصل  الصحافة اإليرائيلية تيليط الضوء عملية اغتيا  الرال  السليطيني : عدنان أبو عامر -غزة
الم ند  فادي البطي في ماليزيا وتزايد المءشرا  بشأن ونوف ج از المخابرا  اإليرائيلي الخارجي 

 سالمويادس وراءها ورد السر  المتون  من جانب حركة حما .
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لربرية يانيف كوفوفيتي إن الشبكة التي تملك ا حما  حو  الرال  ونا  الكاتب في صحيسة هآرت  ا
 تشير إلى تصاعد الج ود اإليرائيلية إلحباط ج ودها الريكرية.

س أن الحركة ستبدأ تجنيد الرناصر في تركيا وتتلقى الدع  21وزع  كوفوفيتي في تقرير ترجمت  سعربي
 مياعدة م نديين فليطينيين في إندونييياس.من نطر ث  ترم  على إنتاج ويائ  نتالية وتطورها ب

 أضاف: سب حا الطريقة نيتطي  ف   خارطة ا غتيا   الرالمية ضد كوادر الحركةس.
وأشار إلى أن الحركة تبحث عن حلو  خارجية إلنتاج ويائ  نتالية من الطائرا  بدون طيار 

 ة الحصار على غزة.والقحائف الصاروخية المختلسة بيبب الصروبا  التي تمر ب ا نتيج
ندونيييا وتون  ولبنان ودو  أخرم عبر تجنيد  ونا  إن تطوير الويائ  القتالية يتنق  بين ستركيا وا 

وشدد على أن ايت داف الش يد البطي يأتي  عناصر وجم  أموا  وبناء اتصا   وندرا  هجوميةس.
 في يياق سالم  بقدرا  حما س.

نتالية جديدة ضد إيرائي  في حا  تجدد الحرب بين اس مشيرا  ورأم أن حما  ند تلجأ سإليجاد جب ة
إلى أن الجب ة الشمالية تشي  الجيي اإليرائيلي بشك  كبير وما يدل  على حلٌ محاولة اغتيا  أحد 

 كواد الحركة في لبنان نب  أش ر.
ى اغتيا  من جانب  رأم الخبير ا مني بصحيسة سمراريفس يويي مليمان أن ت ديدا  حما  بالرد عل

البطي ستستقر إلى القدرا  الرملياتية على ا ر س باعتبار أن الحركة ل  ييبق ل ا ايت داف 
 إيرائيليين خارج فليطين.

س أن  في الون  الحي   يجب ا يت انة بت ديدا  21وأضاف ميلمان في مقا  تحليلي ترجمت  سعربي
وان ، لكن يجب الرل  جيدا أن الجناح حما  بتنسيح عمليا  ضد أهداف إيرائيلية، شخصيا  أو م

الخارجي للحركة يرم  على تطوير عالنات ا م  الدو  الرربية واإليالمية، التي تظ ر تضامنا مر ا 
مث  نطر، لبنان، تون ، تركيا، ماليزيا، باكيتان، أندونيييا، وتتمحور هحا الرالنا  حو  تجنيد 

 الرناصر وجم  ا موا .
وظيف هحا الرالنا  لزيادة ندرات ا الريكرية، تح  عنوان ا يترانة وأكد أن حما  حاول  ت

بمصادر خارجية لج از التطوير وا بحاث في الحركة، في ظ  ندرة أج زة ا يتخبارا  ويالح 
الجو اإليرائيلي على ايت داف أي مشروع جديد لتطوير ندرات ا التيلحية داخ  غزة،  ييما زيادة 

ية، من ناحية الميدا  وا براد بجانب تطوير القدرا  الريكرية البحرية، ما ندرا  القحائف الصاروخ
 يجرل ا تكلف دوائرها خارج الحدود للقيا  ب حا الم مة.

 ولس  ميلمان إلى وجود ما أيماا بسسكابلس رخر يضاف على حما  لتنسيح عمليا  انتقا  ضد إيرائي  
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ا  كما توفر للسصائ  السليطينية يابقا من النظا  وهو سغياب الدولة الداعمة ل ا بمث  هحا ال جم
 يضاس.أالرراني اليابق وفي يوريا وليبيا وعلى غرار الدع  اإليراني لحزب . 

لكن الخبير ا مني اإليرائيلي ححر في الون  حات  من تجاه  تلٌ الت ديدا  مشيرا إلى أن الحركة 
لم اجمة أهداف إيرائيلية حو  الرال  وربما تنجل  ربما تسكر على المدم البريد في إنشاء ج از جديد

 بحلٌ.
 24/4/2018، "21موقع "عربي 

 
 : انعقاد "الوطني" دون توافق دفعة لصفقة القرنحسام بدران .15

حيسا  بسدران إن انرقساد  ،نسا  عضسو المكتسب الييايسي لحركسة حمسا : يحيى اليرقسوبي -غزة ، الدوحة
وافسسق فسسي ن ايسسة شسس ر أبريسس / نييسسان الجسساري بسسرا  .، بمثابسسة المجلسس  السسوطني بالطريقسسة الحاليسسة دون ت

وأضساف بسدران وهسو ميسءو  ملسف الرالنسا   دفرة لصسقة القرن ويمنح سا القسوة للتطبيسق علسى ا ر .
الوطنيسسة فسسي حمسسا ، لصسسحيسة سفليسسطينس: سإن انرقسساد المجلسس  السسوطني بالطريقسسة التسسي يريسسدها رئسسي  

يءدي إلضسراف الحالسة والمونسف السليسطيني فسي مواج سة صسسقة اليلطة محمود عبسا  دون توافسق، يس
 القرن وفي مواج ة محاو   تصسية القضية السليطينية برعاية إيرائيلية أمريكيةس.

وأشسسار إلسسى أن السسحين يرارضسسون المجلسس  السسوطني أعسسداد كبيسسرة مسسن الشخصسسيا  السليسسطينية الميسستقلة 
 خارج ول   دور تاريخي وحاضر مرروف.والسصائلية وأعضاء المجل  الوطني بالداخ  وال

وحسسو  المسسءتمر السسحي يسسدور الحسسديث عسسن عقسسدا بسسالتزامن مسس  عقسسد جليسسة المجلسس  السسوطني فسسي را  .، 
أوضل أن هحا الحراٌ يشاٌر في  الرديسد مسن مكونسا  الشسرب السليسطيني، وييسرى لرقسد لقساء فسي غسزة 

 لقاء المجل  الوطني المختلف علي .أبري / نييان الجاري بالتوازي م   29أو في بيرو  في 
وبين بدران أن هحا المءتمر، لي  بديال عن المجل  الوطني ولي  محاولة إليجاد هياك  جديدة عسن 

 المنظمة، وأضاف: سمنظمة التحرير هي البي  السليطيني الحي يض  الجمي س.
. دون توافق يتنان   وحكر أن هدف المءتمر هو التأكيد على أن عقد الجلية للمجل  الوطني برا 

 .م  ا تسانيا  اليابقة م  السصائ ، وبالتالي فإن ك  المخرجا  الناتجة عن  يتكون غير شرعية
 24/4/2018فلسطين أون الين،  

 
 الوطني المجلس تحريض ممنهجة بسبب مقاطعة لحملة: نتعرض "الشعبية" .16

رسر   لحملسة ستحسري  ممن جسةس منسح إعالن سا نال  سالجب ة الشربية لتحرير فليسطينس: إن سا تت: را  .
رة ن اية الش ر الجاري. وأكد عضو اللجنة المركزيسة الرامسة  نرار مقاطرة جلية المجل  الوطني المقر 
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للجب ة، حيين منصور، أن نرار سالشربيةس بخصوص مقاطرة المجلس  السوطني المقسرر عقسدا فسي را  
وكشسسسسف منصسسسسور فسسسسي بيسسسسان صسسسسحسي، أن هنسسسساٌ  طنيس.. سعب سسسسر عسسسسن اإلرادة الشسسسسربية واإلجمسسسساع السسسسو 

تحريضا ممن جا على سالشربيةس منسح إعسالن نرارهسا، مءكسدا أن الجب سة سمتشسبثة بالوحسدة الوطنيسة طريقساخ 
ومن جاخ ثابتاخ للرودة والتحرير، وهسو المونسف السحي يتقساط  مس  نسب  وتطلرسا  الجمساهير وينيسج  مس  

شسسدد القيسسادي فسسي سالجب سسة الشسسربيةس علسسى أن نسسرار مقاطرسسة و  مونسسف اإلجمسساع السسوطنيس، وفسسق تربيسسرا.
اجتماعسسسسا  المجلسسسس  السسسسوطني فسسسسي را  . سهسسسسو أيضسسسساخ التسسسسزا  بمقسسسسررا  الحسسسسوار السسسسوطني فسسسسي القسسسساهرة 
ومخرجا  اللجنة التحضيرية في بيرو ، الحي ون  علي  الجمي  بما في  ا طراف التسي تحسر  اأن 

جب ة الشربية كان  و  زالس  صسما  ا مسان للوحسدة الوطنيسة وأضاف منصور سال على مونف الجب ةس.
 )...(، ونرارات ا   تخض   ي حيابا  فئوية أو منسريةس.

 23/4/2018، قدس برس
 

 العالقة مع حماسو ومسيرات العودة  "الوطني"انعقاد لـ"الشعبية" ناقشت  اجتماعاتقدس برس": " .41
الييايي لس سالجب ة الشربية لتحرير فليسطينس، عقسد خدمة علم  وكالة سند  بر س أن المكتب  :لندن

خسسال  ا يسسابي  القليلسسة الماضسسية اجتماعسسا  متتاليسسة لبحسسث الرديسسد مسسن الملسسسا   نانشسس  أبرزهسسا ميسسألة 
 انرقاد المجل  الوطني السليطيني وسمييرا  الرودةس، فضال عن الرالنة م  حركة سحما س.

لسسس سنسسد  بسسر س، فسسإن المكتسسب الييايسسي للجب سسة حيسس   وحيسسب مسسا أفسساد بسس  مصسسدر مقسسرب مسسن سالشسسربيةس
نسسرارا برسسد  المشسساركة فسسي اجتماعسسا  المجلسس  السسوطني السليسسطيني، المقسسرر انرقادهسسا فسسي را  . ن ايسسة 
شسس ر نييسسان/ أبريسس  برسسد مسسداو   طويلسسة، ايتررضسس  في سسا الريسسالة التسسي وج  سسا القيسسادي فسسي الجب سسة 

ا  أبسسو أحمسسد فسسءاد، للمطالبسسة بمشسساركة الجب سسة فسسي اجتماعسسا  جميسس  المجسسد وي إلسسى نائسسب أمين سسا الرسس
وايستند المجسد وي فسي مطالبتس  إلسى مسا نسا  إن سا سموانسف رئسي  اليسلطة السليسطينية  المجل  الوطني.

يسقاط س، فسي  محمود عبا  الرافضة لصسقة القرنس، على اعتبار أن أي مونف رخر سيرنسي إضسراف  وا 
ج سسة الخطسسر السسداه  والمباشسسر، المتمثسس  بالمشسسروع التصسسسوي للقضسسية حسسين أن سأولويسسة الجب سسة هسسي موا

ونسا  المصسدر السحي طلسب عسد  الكشسف عسن ايسم  سإن ا غلبيسة الوايسرة  السليطينيةس، وفق المصسدر.
فسي المكتسسب الييايسي للجب سسة رفضس  مسسا جساء فسسي ريسالة المجسسد وي، ورأ  أن برنسامي رئسسي  اليسسلطة 

 راطي، وأن  يجب عد  تيليم  ك  أوراق القوة في الياحة السليطينيةس.السليطينية   وطني، و  ديمق
أمسا بالنيسسبة لتقيسسي  ميسيرا  الرسسودة، فقسسد رأ  سالشسربيةس أن الميسسيرا  تمثسس  أعظس  سهبسسة جماهيريسسةس منسسح 

، ومن الضروري نقل ا إلى الضسة اليربية، مطالبة بس ستقلي  الخيائر البشرية ومن  1987انتساضة عا  
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و   مسسن عناصسسر مديويسسة لريسسكرة الحسسراٌ الشسسربي، والمحافظسسة علسسى طابرسس ، وا نتبسساا إلسسى أي محسسا
 محاولة فتل وحما  إعطاء الحراٌ برداخ حزبياخ وفصائلياخس، بحيب المصدر.

وحسسسو  الرالنسسسة مسسس  حركسسسة سحمسسسا س، نسسسرر المكتسسسب الييايسسسي إجسسسراء درايسسسة أفسسساق الرالنسسسة بإيجابيات سسسا 
نسسس  فيسسس  ويسسسلبيات ا، مسسس  ضسسسرورة سالحسسس حر مسسسن أن تيسسستدرج الحركسسسة الجب سسسة إلسسسى مربر سسساس، فسسسي ونسسس  ثم 

سالشسسربيةس مسسا أيسسمت  سالنجسساح السسحي حققتسس  الجب سسة فسسي جسسر حمسسا  إلسسى المربسس  السسوطني، والسسحي ظ سسر 
 واضحاخ في انخراط حما  في الحراٌ الشربيس، على حد تربير المصدر.

 23/4/2018، قدس برس
 

  بال نتائج تريد حوارا   حماساألحمد: عزام  .18
ـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية، وفـــا، نالسسس   عضسسسو اللجنسسسة ، أن را  .، مسسسن 23/4/2018وكال

المركزية لحركة فتل، مسو  الرالنا  الوطنية عزا  ا حمد، أكد أن دورة المجل  الوطني يترقد في 
 موعدها المحدد في الثالثين من نييان/ إبري  الجاري.

لبرنسامي سملسف اليسو س عبسر تلسزيسون فليسطين: سإن ا يستردادا  لرقسد المجلس   ونا  ا حمد فسي حسديث
وأكسسسد أن جميسسس  . السسسوطني تجسسسري علسسسى نسسسد  ويسسساق، إح تسسس  توزيسسس  السسسدعوا  وجسسسدو  ا عمسسسا  المقتسسسرح

السصسسائ  المنطويسسة تحسس  لسسواء منظمسسة التحريسسر السليسسطينية مجمرسسة علسسى عقسسد السسدورة الجديسسدة للمجلسس  
 لجب ة الشربية التي تحسظ  على عقد المجل  داخ  الوطن.الوطني، بايتثناء ا

وتاب : سنأم  من الرفاق في الجب سة الشسربية المشساركة فسي دورة المجلس س،  فتساخ إلسى تأكيسدها علسى أن 
كسس  نسسرارا  المجلسس  السسوطني التسسي يتصسسدر، وتلتقسسي مسس  موانس سسا، يسستكون مرحبسسة ب سسا، وأن سسا متميسسكة 

بيان سسا السسحي أكسسد  فيسس  ابسسال  حركسسة فسستل عسسد  المشسساركة، وأن سسا متميسسكة  بمنظمسسة التحريسسر، مشسسيراخ إلسسى
 بالمنظمة، ويوف تتصدم  ي محاولة لتجاوز منظمة التحرير أو إنامة أجيا  موازية أو بديلة.

ــدن، وأضسساف   ــاة، لن عسسزا  ا حمسسد ات سس  ، أن فتحسسي صسسب اح، مسسن غسسزة عسسن مرايسسل ا 24/4/2018الحي
، مءكسسداخ عقسسد جليسسا  المجلسس  السسوطني فسسي الثالثسسين مسسن سواراخ بسسال نتسسائيحسسسبأن سسا تريسسد  سحمسسا سحركسسة 

الجب سسة الشسسربية لتحريسسر سو سالج سساد اإليسسالميسو سحمسسا سالشسس ر الجسساري، علسسى رغسس  مرارضسسة حركتسسي 
وعسسدد مسسن فصسسائ  منظمسسة التحريسسر. وأبسسدم ايسسترداد الحركسسة لرقسسد مجلسس  وطنسسي جديسسد وفسسق  سفليسسطين

شسسسرط أن تن سسسي ا خيسسسرة  سحمسسسا سو سالج سسساد اإليسسسالميسٌ فيسسس  كسسس  مسسسن تشسسسار  2005إعسسسالن )القسسساهرة( 
 ا نقيا .
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 "الشعبية": لن نكون في أي تشكيلة موازية للمنظمة وسندافع عن إطارها التمثيلي .19
أعلن  الجب ة الشربية رفض ا بشك  ناط  الحراٌ الحي تقو  ب  بر  الشخصيا  والسصائ   :القد 

 تحرير السليطينية، منوهة إلى أن ا يتداف  عن إطار المنظمة التمثيلي.لتشكي  إطار مواز لمنظمة ال
زاهسسسر الششسستري، إلحاعسسسة سصسسو  فليسسسطينس الريسسسمية،  ونسسا  عضسسسو المكتسسب الييايسسسي للجب سسة الشسسسربية

تمثيلي لشربنا السليطيني ولن تخرج  كإطارا ثنين، إن الجب ة متميكة بشك  كام  بمنظمة التحرير 
وأضسسساف الششسسستري، أن الجب سسسة الشسسسربية لسسسن تكسسسون فسسسي اي تشسسسكيلة  ءييسسسات ا.من سسسا او مسسسن أي مسسسن م

موازية للمنظمة او المجل  الوطني، ويتداف  عن إطارها التمثيلي لشربنا  ن ا مرمدة بسدماء عشسرا  
 ر ف الش داء والجرحى.

 23/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تورية ويقود المشهد نحو االنهيار الكامل: عباس يمارس الدكتاالقدومي .21
أكد  ممث  حركة حما  في ط ران خالد القدومي، أن إصسرار حركسة فستل : محمود هنية –الريالة ن  

على عقد اجتماع المجل  الوطني متون  في ظ  حالة التسرد فسي القسرار السليسطيني السحي غلسب عليس  
ييكر  ا نقيا  ويبقي ا وضاع في الضسسة اليربيسة  اللون الواحد في السترة ا خيرة، موضحا أن حلٌ

 ونطاع غزة على ما هي علي ، مما يرني صراحة أن هحا الطرف مرني بايتمرار الحصار على غزة.
وأضاف القدومي في حديث  لسسالريالة ن س أن مشاركة بر  السصائ  لحركة فتل فسي انرقساد المجلس  

تخليا واضحا عن المصلحة الوطنية،  فتا وبك  أيف الوطني هو أمر مخج  ومءيف لما يمثل  من 
أنسس  لسس  ييسسم  صسسو  تلسسٌ السصسسائ  مسسن نبسس  فسسي ظسس  ظسسروف ييايسسية كانسس  أنسس  مسسن انرقسساد المجلسس  

ونا  إن  عبسا  يصسر  الوطني وحلٌ  ن ا تخشى على نسي ا انقطاع ما يقد  ل ا من رواتب وحوافز.
 ، وهو وفريق  من يتحمالن الميءولية الكاملة عن على ادخا  السليطينيين في أتون نسق ييايي مظل

 تداعيا  انرقاد الوطني بدون توافق، وايتمرارا في دكتاتورية المونف الييايي والتسرد بالقرار.
 23/4/2018، الرسالة نت

 
 جدا   السلطة في قطاع غزة ستحل قريبا اتخذتهااإلجراءات التي : العالول .14

المحليسسة، أن  سيسواس  حركسة فسستل فسي تصسسريحا  أوردت سا وكالسسة غسزة: كشسسف محمسود الرسسالو  نائسب رئسسي
جسسداخ، وربمسسا خسسال  أيسسا  مسسن  اإلجسسراءا  التسسي اتخسسحت ا اليسسلطة السليسسطينية فسسي نطسساع غسسزة يسستح  نريبسسا

ندٌر هحا ا ل  الحي يريش  نطاع غزة على صريد ك  الميتويا  المريشسية التسي ل سا ساأن. وأضاف 
 .ستح  نريباخ جداعالنة باإلجراءا ، والتي ي
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، سعسسدوانا علسسى الشسسرب السليسسسطينيسواعتبسسر تنسيسسح المخطسسط ا مريكسسي لنقسس  اليسسسارة إلسسى مدينسسة القسسد  
 .سأصبح  شريكة في الردوان على السليطينيين وليي  فقط منحازةسمشددا على أن اإلدارة ا مريكية 

ربي والمقاومسسة الشسسربية التسسي جسسزء مسسن النضسسا  الشسسسوتطسسرق الرسسالو  إلسسى ميسسيرا  الرسسودة مءكسسدا أن سسا 
 .ستدعو إلي ا حركة فتل وتقودها في ك  الميادين في نطاع غزة والضسة اليربية

كان هناٌ ستطرق للتحركا  المصرية الجديدة ال ادفة إلنقاح المصالحة الداخلية السليطينية، ونا  كما 
 ، وا مسر يترلسق بملسف ايسترادة لقاء م  ج از المخابرا  المصرية وهناٌ متابرة للتواص  بيننا وبيسن 

 .سالوحدة الوطنية
 24/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 عن الطائرات المسيرة نشر بحثا  و  لتطوير دقة صواريخ حماس : البطش ترأس مشروعا  مصادر إعالمية .22

ننسساة سريشسس  كسسانس الربريسسة، أن  تسس  أبيسسب، مسسن 23/4/2018موقــع صــحيفة القــدس، القــدس، نشسسر 
ثنين، أن فادي البطي الحي اغتي  في ماليزيا فجر يو  اليب  الماضي، ترأ  مشروعا ادع  يو  ا 

وبحيسسب القنسساة، فسسإن السسبطي تلقسسى ترليمسسا  لتسسرء   لتطسسوير دنسسة الصسسواريخ الخاصسسة بحركسسة حمسسا .
المشروع من نب  نيادة حركسة حمسا  المتواجسدة فسي تركيسا، مدعيسةخ أنس  لس  عالنسة مس  صسالل الرساروري 

   نائبا لرئي  المكتب الييايي للحركة.نب  انتخاب
كسسان نسسد  ،سوو  يسستري  جورنسسا س حكسسر  أن السسبطي، أن 23/4/218نــت، الدوحــة،  الجزيــرةوجسساء فسسي 

 نشر بحثا عن الطائرا  بدون طيار، وأن  كان خبيسر صسواريخ. بينمسا نسسي والسدا وحووا هسحا المرلومسة.
علسى مونس  مر سد  2014بحسث نششسر عسا   وتضيف سوو  يتري  جورنا س أن البطي شاٌر في تسأليف

السيزياء على اإلنترن ، يركز على تحديا  تسوفير مصسدر طانسة ميستقر للطسائرا  بسدون طيسار لجرل سا 
 أكثر موثونية.

 
 "فدا" يحسم مشاركته في جلسة المجلس الوطني .23

ل سا يسو  ا ثنسين،  نرر  اللجنة المركزية لالتحاد الديمقراطي السليطيني سفداس في ختا  اجتماع: را  .
المشاركة في اجتمساع المجلس  السوطني السليسطيني المقسرر التئامس  فسي را  . فسي الثالثسين مسن الشس ر 

وأكد  اللجنة المركزية لس سفداس في بيان صدر فسي ختسا  ا جتمساع، أن عقسد المجلس  السوطني  الجاري.
اجتمسسساع السسسوطني الشسسسراكة  السليسسسطيني ايسسستحقاق تسسسأخر منسسسح يسسسنوا ، مشسسسددة علسسسى ضسسسرورة أن يكسسسر 

-الوطنيسة الحقيقيسة وصسياغة رءيسا ايستراتيجية ييايسسية جديسدة نسادرة علسى مواج س  المخطسط الصسس يوني
ا مريكي ال ادف الى تصسية القضية الوطنية، وأن يكسر  كسحلٌ شسرعية منظمسة التحريسر السليسطينية، 
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صرد كافسة، يسيما علسى الصسريد ويرم  على تجديد وتطوير ودمقرطة مءييات ا وتسري  دورها على ال
 الييايي وفي الدفاع عن حقوق شربنا عموما وفي مناطق اللجوء والشتا  خصوصا.
 23/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 غزةإثر إصابته بقذيفة شمال ا  استشهد القسام تنعى مجاهد .24

كسة سحمسا س أحسد مجاهسدي ا مسن بيس   هيسا نر  كتائب الش يد عز الدين القيا  الجناح الريكري لحر 
شسسسما  نطسسساع غسسسزة، والسسسحي ايتشسسس د إثسسسر إصسسسابت  بقحيسسسسة أطلقت سسسا ج سسسة مشسسسبوهة خارجسسسة عسسسن الصسسسف 

عامسساخ(  55ونالسس  القيسا  فسسي بيسسان عيسكري إن الشسس يد القيسامي محمسسد نمسسر حيسن المقادمسسة ) السوطني.
حيسسسةع أطلقت سسا ج سسة  مشسسبوهة  خارجسسة  مسسن ميسسجد سأحمسسد يايسسينس فسسي بيسس   هيسسا، ايتشسس د إثسسر إصسسابت  بق

 عن الصف الوطني.
 23/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات النكبةفي رام هللا القوى الوطنية واإلسالمية  .12

رَّة دع  القوم الوطنية واإليالمية، جمساهير شسربنا للمشساركة الوايسرة فسي فراليسا  النكبسة المقس: را  .
 في ك  ا راضي المحتلة وفي مخيما  اللجوء والشتا ، والرديد من عواص  الرال .

أيار/مسايو المقبس ، تأكيسدا علسى  15و 14و 13وأكد  القوم، في بيان ل ا، أن حروة هحا السراليا  أيسا  
ميركي نق  التميٌ الحاز  بحق عودة الالجئين إلى دياره  التي شردوا من ا، وونوفا في وج  القرار ا 

 اليسارة إلى مدينة القد  المحتلة.
وشسسسدد  علسسسى ضسسسرورة تسسسوفير الحمايسسسة الدوليسسسة لشسسسربنا أمسسسا  جسسسرائ  ا حسسستال  المتواصسسسلة، وا نسسسسال  
الرسسسدواني للميسسستوطنين، وا عتسسسداء علسسسى أبنسسساء شسسسربنا علسسسى الطسسسرق والقسسسرم وبحمايسسسة جسسسيي ا حسسستال ، 

.وتشجير   على ا نتحاما  اليومية للميجد ا   نصى المباٌر
 23/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لن تسمح لألنظمة التي تسعى لتدميرنا بالحصول على أسلحة نووية "إسرائيل: "نتنياهو .12

جدد رئي  الحكومة اإليرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحريض  على ا تساق النووي اإليراني، : محمد وتد
ئ ، م  انتراب ن اية م لة الرئي  ا ميركي دونالد ترامب وطالب مجددا لتردي  ا تساق أو إليا

 لتصحيل ا تساق الحي ونرت  القوم الكبرم م  إيران نب  ثالث ينوا .
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ونا  نتنياهو أما  حضور دبلومايي في القد  إن سإيرائي  لن تيمل لرنظمة التي تيرى لتدميرنا 
   اإليرائيلية.بالحصو  على أيلحة نوويةس، حيبما أفاد  ويائ  اإلعال

وأشار نتنياهو في كلمت  إلى سعقيدة بيينس، التي تدعو إيرائي  إلى تصسية القدرا  النووية ك  الدو  
المرادية ل ا، وأطلق على الوثيقة اي  رئي  الوزراء الحي خلق يابقة في تاريخ إيرائي  عندما أمر 

، خال  فترة حك  1981رراق عا  بشن ضربا  جوية على المساع  النووي، الحي جرم إنشاءا في ال
 الرئي  الرراني الراح ، صدا  حيين.

وأضاف نتنياهو: سهحا ا تسانية تمكن إيران خال  ينوا  مردودة من تخصيب اليورانيو  بشك  غير 
محدود واليورانيو  هو المكون ا يايي في إنتاج القناب  النووية و  يوجد أي ايتخدا  رخر ل . ل حا 

 صالح ا تسانية من أياي ا أو رفض ا من أياي اس.اليبب يجب إ
ونا  إن  سيرطي إيران طريقا واضحا لتريانة نووية، إن  ييمل في خال  ينوا  نليلة بتخصيب غير 

 محدود لليورانيو  الرنصر الرئييي الالز  إلنتاج نناب  نوويةس.
تزا  بحماية أمن إيرائي  م ما كان واختت  نتنياهو بالقو : سأءمن بأن بييين ند مث  بالنيبة لنا ا ل

 الثمنس.
 23/4/2018، 48عرب 

 
 على "إسرائيل" حياة األسد ستكون مهددة إذا شنت إيران حربا  من سورية شتاينتس: .11

ححر وزير مقرب من رئي  الحكومة اإليرائيلية بنيامين نتنياهو، أم  : الشرق ا ويط -ت  أبيب 
بشار ا يد يتكون م ددة إحا يمل إليران بشن حرب على ا ثنين، من أن حياة الرئي  اليوري 

 إيرائي  انطالناخ من يوريا.
: سواني سونا  وزير الطانة اإليرائيلي يوفا  شتاينت  من حزب الليكود، في شريط فيديو على مون  

إحا يمل ا يد إليران أو أي ج ة أخرم بإعالن الحرب على إيرائي  انطالناخ من ا راضي س
 .س، فإن  يتحم  الميءولية الكاملة وك  المخاطر المترتبة على حلٌاليورية

من غير الوارد بالنيبة إلينا أن ييمل ا يد بطريقة أو بأخرم بإعالن حرب سوححر شتاينت  نائالخ: 
من بالدا وأن يبقى هو أو نظام  موجوداخ، إح لن يبقى جالياخ في نصرا ب دوء، ويتكون حيات  نسي ا 

 .سم ددة
أعتقد أن ما يحدث في يوريا ند يكون حايماخ لميتقبلنا وأمننا، ورم  أ  تتدهور سف الوزير: وأضا

إننا مصممون على من  الوجود اإليراني الريكري على س، مضيساخ: سا مور لتتطور إلى حرب شاملة
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ق  حدودنا الشمالية، ورم  أن يكون حلٌ واضحاخ ل يرانيين ولبشار ا يد، وأ  يأخح على عات
 .سالمخاطر التي ييند  علي ا في الميتقب 

 24/4/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 سوريا  إثر سقوط قذيفة في الجوالن قصف مدفعا  ي الجيش اإلسرائيلي .12
ن  نصف نطرة مدفرية يورية وحلٌ ردا على يقوط نحيسة هاون أجيي اإليرائيلي ال : أعلنرا  .

 عاما. 50منح أكثر من   إيرائيفي هضبة الجو ن التي تحتل ا 
على صسحت  على مون  ستويترس للتواص  ا جتماعي يو  ا ثنين نائال، إن   اإليرائيليوغرد الجيي 

سنصف مدفرا واحدا في المنطقة التي أطلق  من ا النيران في شما  الشق اليوري من هضبة 
 الجو نس.

دار الحدودي سيبدو أن ا كان  نيرانا وأضاف جيي ا حتال  أن القحيسة التي يقط  بالقرب من الج
 خاطئةس.

 23/4/2018القدس، القدس، 
 

 يستجوب جنودا  استخدموا "قوة مفرطة" ضد المتظاهرين في غزة اإلسرائيليجيش ال .12
حكر مون  صحيسة هآرت  الربرية، ظ ر ا ثنين، أن الجيي اإليرائيلي  :ترجمة خاصة  - را  .

ط   في ايتخدا  نوة نارية مسرطة ضد المتظاهرين على حدود نطاع بدأ بايتجواب جنود يشتب  بتور 
 غزة.

وبحيب المون ، فإن هيئة ا ركان الرامة للجيي برئاية الرميد موتي باروخ، بدأ  في ايتجواب 
الجنود الحين يشتب  في أن   ل  يلتزموا بشك  كام  بترليما  فتل النار في أحداث مث  حادثة نت  

عاما، وياير مرتجى الحي أصيب بطلق ناري في الصدر رغ  ارتداءا يترة  15الطس  محمد أيوب 
 وانية كتب علي ا سصحافةس.

ونا  المون ، إن فريق التحقيق بدأ بسحص الحا   التي يوجد في  اشتباا بايتخدا  الجنود نوة نارية 
لٌ فقط، ب  ييسحص مسرطة وعد  التزا  بترليما  إطالق النار. مشيرا إلى أن السريق لن يكتِف بح

ج وزية الجنود للقيا  بنشاطا  تشييلية، ويتحقق من أن الجنود أشحضروا إلى الحدود برد أن تلقوا 
 ترليما  واضحة حو  م مت   وتج يزه  ل ا بشك  صحيل.

 23/4/2018القدس، القدس، 
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 االحتالل يقيم بؤرة استيطانية سكنية لجنوده في القدس المحتلة .03
دونما في  56شرع  يلطا  ا حتال  أم  ا ثنين، في تجريف : رهو  جرايييب -القد  المحتلة

أراضي حي صور باهر في القد  المحتلة، وانتالع أشجار زيتون مرمرة، برد أن صادر ا راضي 
 من مالكي ا، لير  إنامة حي ايتيطاني خاص بجنود وضباط ا حتال . 

لباكر، مرززة بقوا  عيكرية من جيي ا حتال ، فقد داهم  جرافا  ا حتال  منح ياعا  الصباح ا
 وحاصر  المنطقة الميت دفة، وشرع  في تجريف ا راضي وانتالع أشجار الزيتون.

 24/4/2018الغد، عّمان، 
 

 مركبات وتخط شعارات عنصرية شمال غرب القدس إطارات"تدفيع الثمن" تعطب  .04
ثنين، إطارا  عشرا  المركبا ، اإل أعطب  عصابا  ستدفي  الثمنس، فجر يو  المحتلة:القد  

وخط  شرارا  مرادية للررب في نرية بي  إكيا المحاصرة بجدار السص  الرنصري شما  غرب 
ونال  مصادر محلية في القد ، إن ستدفي  الثمنس خط  شرارا  على عدد من  القد  المحتلة.

ت ، كما أعطب  إطارا  مناز  المواطنين تدعوه  للرحي  عن أرض  ، وت دده  وتتوعده  بالق
 عشرا  المركبا .

ونا  عضو المجل  القروي محمد عبد الرزيز عو  .، إن ميتوطنين ايت دفوا أطراف القرية 
ييارة، وناموا بكتابة شرارا  ستدفي  الثمنس، والمو  للررب،  20الجنوبية، وناموا بإعطاب أكثر من 

 وغيرها من الشرارا  الرنصرية المرادية للررب.
 23/4/2018القدس،  القدس،

 
 " تؤكد استمرار الفعاليات الشعبية..ودعوات لمالحقة مجرمي الحربالعودةاللجنة العليا لـ"مسيرة  .01

دع  ال يئة الوطنية الرليا لس سمخي  ومييرة الرودة وكير الحصارس السليطينيين  أشرف ال ور: -غزة 
قبلة، التي أطلق علي ا اي  سجمرة الشباب إلى التواجد بك  نوة وفرالية في فراليا  الجمرة الم

 الثائرس.
يقاع إصابا  خطيرة في  وندد  بما تقترف  نوا  ا حتال  من إطالق النار سب دف القت  وا 
المتظاهرين المدنيينس، ودع  المجتم  الدولي وا م  المتحدة ومجل  حقوق اإلنيان لس سمحايبة 

حتال  ونيادت   الييايية وتقديم   إلى المحكمة ا حتال ، ومالحقة مجرمي الحرب من جنود ا 
 الجنائية الدوليةس.
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وأشاد  بالتساع  الكبير في الخارج م  فراليا  سمييرة الرودةس، كما أثن  على سأحراء الرال  وأنصار 
 الحق والرد  والحريةس، الحين نال  إن   سونسوا م  أبناء شربنا وتنظيم   للسراليا  التضامنيةس.

 24/4/2018لندن،  العربي، القدس
 

 يتهم السعودية بضخ أموال "قذرة" في القدسالشيخ كمال الخطيب  .00
 48كشف الشيخ كما  الخطيب نائب رئي  الحركة اإليالمية المحظورة في ا راضي المحتلة عا  

عن تلقي شخصيا  مقديية ماليين الدو را  من اليرودية ب دف سشراء حم  تروج للموانف 
 حيب تربيرا. اليروديةس،

تنتمي للتيار اليلسي  -رف  تيميت ا-وأكد الخطيب في تصريل خاص بالجزيرة ن  أن شخصيا  
حصل  على ا موا  ب دف سالبدء بالترويي لقناعا  اليروديين حو  صسقة القرن وك  ما يترلق 

 بالقد  الشريفس، وححر من خطورة هحا ا مر.
الييايا ، ويمكن أن ييتخد  في تشكي  أرضية ورأي  وأضاف سهحا الما  غير نظيف، ول  وزن في

 عا  يقب  بأفكار غريبة، خاصة أن ا موا  تحهب لشخصيا  مقديية مرمونةس.
وايتيرب القيادي السليطيني من إعالن الملٌ اليرودي يلمان بن عبد الرزيز في القمة الرربية نب  

 وناف اإليالمية في القد . وتياء : مليون دو ر أميركي لدع  دائرة ا 150أيا  تخصيص مبلغ 
لماحا   يرطى هحا الما  للمملكة ا ردنية ال اشمية بصست ا الوصية على المقديا  اإليالمية 
نما  فراد وفي هحا الون   والمييحية في القد  المحتلة  ولماحا   تيل  هحا ا موا  لمءييا  وا 

 الصرب بالتحديد 
و  يريد الحاكرة إلى الدور اإلماراتي في القد  خال  الينوا  واعتبر الخطيب أن ما يحص  الي

الماضية سوالحي نتي عن  صسقا  نق  ملكية عقارا  فليطينية لمءييا  ص يونية تتخح من 
 اإلمارا  مقرا ل ا ويملك ا ي ود أميركيون يريشون في اإلمارا س.

صى، عبر عن اطمئنان  سبأن  لن وعن خطورة هحا ا موا  على القد  والوض  القائ  بالميجد ا ن
يكون ل حا ا موا  تأثير على المقدييين وأن   لن يبيروا القد  والميجد ا نصى في بورصة 

 الييايا  المشبوهةس.
 22/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
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 غدرت بي "إسرائيل"يحيى عياش:  اغتيالعميل شارك في  .01
اي، نائد كتائب القيا  الجناح الريكري لحركة اعترف عمي  فليطيني شاٌر في اغتيا  يحيى عي

 .1996حما ، بيدر إيرائي  ب ، وسيحب جمي  ا متيازا س من ، برد انت اء عملية ا غتيا  في 
جاء حلٌ في مقابلة تلسزيونية بثت ا القناة اإليرائيلية الثانية، في ون  متأخر من مياء أو  من أم ، 

ر ايم  الحقيقي صراحة. ويبق أن حكم  علي  محكمة م  الرمي  كما  حم اد، دون أن تحك
  فليطينية باإلعدا  سغيابياس. 

وأشار الرمي  إلى أن    يزا  يريي في حالة سرعبس بيبب الت ديدا  المتكررة. وأضاف أن إيرائي  
يحب  من  ك  ا متيازا  برد افتضاح أمرا. وتاب  القو  إن إيرائي  ل  تكرم ، وتييء مراملت  

ض  حتى منل زوجت  الجنيية. وبي ن أن سالشاباٌس ل  يثق ب  ول  يطلر  على زرع عبوة نايسة ورف
 غتيا  الم ند  في ال اتف المحمو  الحي أعطاا  بن أخت ، زمي  عياي، خال  الدراية في 

 جامرة بيرزي  السليطينية.

 24/4/2018لندن،  العربي، القدس
 

 فلسطينيا   الجئا   11قتل ي دمشق: الجيش السوري .02
وكا  : تواص  نوا  النظا  اليوري لليو  الخام  على التوالي نصف أحياء القد  والتضامن 
ومخي  اليرمٌو لالجئين السليطينيين جنوبي الراصمة اليورية دمشق وبلدة الحجر ا يود المجاورة، 

يقط عشرا  القتلى من الالجئين السليطينيين، كما  11مدنياخ موثقين، بين    13ما أيسر عن مقت  
من القوا  الحكومية والميلحين الموالين ل ا في المراٌر التي تش دها أحياء  وا يرموالجرحى 

 جنوب دمشق، فيما تسش  نوا  السرنة الرابرة في تحقيق تقد  على تلٌ الجب ا .
ي ونال  مصادر في المرارضة اليورية إن سالقوا  الحكومية كثس  من نصس ا الجوي والصاروخ

وجب ة النصرة موان  تقدم   سداعيسبرد ايترادة ميلحي تنظي   ا ر والمدفري لتحقيق تقد  على 
 50إلي ا القوا  الحكومية على محور حي الزين وياحة الريجي في مخي  اليرمٌو وتكبد  أكثر من 

 عنصراخ في حي القد س. 13جريحاخ وأير  130نتيالخ وأكثر من 
اليرمٌو لسسالقد  الرربيس إحصائية وثق  خالل ا ايت داف المقاتال   ونقل  ج ا  أهلية من مخي 

المحيطة  وا حياءالحربية الرويية واليورية، تجمرا  المدنيين والمباني اليكنية في مخي  اليرمٌو 
غارة  160بأكثر من  سداعيسب  في أحياء التضامن والقد ، والحجر ا يود، الخاضرة لييطرة تنظي  

برميالخ متسجراخ، إضافة إلى  35م  ا ثنين، كما ألقى الطيران المروحي أكثر من أيو  جوية، خال  
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اند ع  إلىر  من نوع في ، ومئا  القحائف الصاروخية، مما أدم أصاروخ ار   42يقوط 
. ا يودالحرائق في المباني اليكنية في حي الحجر   ومخي  اليرمٌو

 24/4/2018لندن،  العربي، القدس
 

 لهدم منزل أسير ل يقتحم جنين تمهيدا  االحتال  .02
انتحم  مدينة جنين شما  الضسة  اإليرائيلينا  مراي  الجزيرة إن نوا  كبيرة من جيي ا حتال  

 عاما( في حي البياتين ويط المدينة. 28اليربية، وتحاصر منز  ا يير أحمد جما  القنب  )
  هد  منز  ا يير القنب ، المت   با نتماء ونقل  ويائ  إعال  فليطينية أن نوا  ا حتال  ترتز 

يناير/كانون الثاني الماضي  9لخلية فليطينية نسح  عملية نت  الحاخا  اإليرائيلي نرب نابل  في 
ونا  ش ود عيان إن اشتباكا  اندلر  بين نوا  ا حتال   م  شريك  الش يد أحمد نصر جرار.
 وشبان الحي ويط إطالق نار كثيف.

 24/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 أبصارهم إلى مصر: أين أقاربنا الذين عبروا الحدود؟ فلسطينيون .01
نظ  حوو شبان فليطينيين فشقد التواص  مر   أثناء يسره  إلى مصر من مربر رفل، ونسة احتجاجية 

لس   أما  مكتب الصليب ا حمر الدولي في غزة، احتجاجا على ايتمرار اختساء أبنائ   دون تحريٌ م
ووج  أهالي المسقودين نداء إلى مندوبي السصائ  السليطينية الموجودين في القاهرة حاليا،  أو حل .

 لكي يتدخلوا لدم اليلطا  المصرية حتى تكشف عن مصير أبنائ  .
الحديث عن نضية المسقودين من يكان نطاع غزة من الميافرين عبر مصر   يحظى بمياحة 

نليلة يواء في الج ا  الريمية أو الحقونية، إح   توجد إحصائيا  دنيقة  علنية وايرة، فالمرلوما 
 بأعداده  أو نضاياه .

وترليقا على الموضوع، نا  وكي  وزارة الخارجية السليطينية غازي حمد إن نضية اختساء بر  
الميافرين من نطاع غزة برد عبوره  إلى الجانب المصري من مربر رفل بات  تءرق اليزيين، 

 خاصة حوي المسقودين الحين تتضاعف مرانات   في ظ  غياب أي مرلوما  عن مصير أبنائ  .
 23/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
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 : صمت منظمة التحرير عما يجري في اليرموك "تواطؤ""مجموعة العمل" .02
 جئاخ فليطينياخ، أو  من أم ، جراء ايتمرار  11نضى : أحمد المصري - إيطنبو دمشق/  
لقصف على مخي  اليرمٌو والمنطقة الجنوبية للراصمة اليورية دمشق، ويط ايتنكار لصم  ا

 منظمة التحرير السليطينية على ما يحدث للمخي .
أن مخي  اليرمٌو لالجئين  وأوضح  مجموعة الرم  من أج  فليطينيي يوريا، في بيان أم ،

ي لقصف متواص  بالطائرا  الرويية السليطينيين جنوب دمشق، يترر  لليو  الخام  على التوال
 80واليورية والصواريخ والمدفرية، حيث شن  الطيران الحربي الرويي واليوري أو  أم  أكثر من 
 100غارة جوية ايت دف  أحياء مخي  اليرمٌو والحجر ا يود والتضامن جنوب دمشق، وأكثر من 

 طلرة جوية في يماء المنطقة.
خي  اليرمٌو الصم  الدولي والسليطيني أما  ما يجري من يسٌ لدماء فيما انتقد ناشطون وأهالي م

الالجئين السليطينيين في المخي ، والتدمير الممن ي الحي ييتخدم  النظا  اليوري والرويي ضد 
 ا حياء اليكنية.

بدورا ايتنكر عضو مجموعة الرم  من أج  فليطينيي يوريا، ماهر شاويي، التزا  منظمة التحرير 
.السل  يطينية الصم  تجاا ما يترر  ل  مخي  اليرمٌو

ونا  شاويي لصحيسة سفليطينس، إن صم  المنظمة شيء مريب ومريب وميت جن ومدان، مضيسا: 
سهناٌ أصاب  ات ا  إلى تورط وتواطء لتدمير المخي  ومحوا من الخارطة لشطب حق الرودة جوهر 

 ة القرنس.القضية السليطينية، انيجاما وتم يدا لما تيمى صسق
وأكد شاويي أن مخي  اليرمٌو فرليا يكتب سفص  دمارا ا خيرس والقضاء على ك  بناا التحتية،  فتا 
إلى أن المخي  يريي حالة صسرية من الخدما ، فيما خرج  رخر نقطة طبية هي مشسى فليطين 

 عن الخدمة منح يومين.
زالة وأضاف: سالصورة تتج  إلى أن الرم  جارع لمحو ك  المخزو  ن والموروث الوطني في المخي ، وا 

 رمزيت  بك  د  ت ا الوطنية كأكبر مخي  فليطيني وعاصمة للشتا س.
 24/4/2018الين،  أون فلسطين

 
 من محافظات الّضفة مواطنا   31االحتالل يعتقل  .02

مواطنا من  31، وحتى فجر يو  ا ثنين، ا حداعتقل  نو ا  ا حتال  اإليرائيلي، منح مياء 
  محافظا  الضسة اليربية.

 23/4/2018هللا،  رام الجديدة، الحياة
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 باتخاذ إجراءات تصعيدية يهددون أسرى قطاع غزة .13
يليلة من الخطوا  والسراليا   باتخاحهدد أيرم نطاع غزة في يجون ا حتال  اإليرائيلي : غزة

 لسصون حقون  ، إثر عد  صرف رواتب   من اليلطة السليطينية.
و  ا ثنين ما وصس  بس سلقد هالنا ون  يمياء  عن ا يرمس صادر 1في بيان سرن   ما ير ونا  

رلنا نحن ا يرم بتدفير   الثمن للخالفا  الييايية التي ترصف بشربنا الحبيب،  مضاجرنا أن جش
من خال  نط   أهلنافل  يدر في خلدنا يوما و  حتى في أيوأ كوابيينا أن تم  أرزاق أطسالنا ونو  

 اتبناس.رو 
ودعا البيان إلى الرجوع عن سالقرار الظال  وتيليب صو  الرق  والميءولية والترالي طرف عن 

 نضية الم  بحقوق ا يرم ومكتيبات  س.
وأضاف البيان: سلن يشيامل شربنا ولن تيسر ا جيا  هحا الخطيئة وييحرص ا حرار على أن 

 تحايب المتجرئين على خيانة نضية ا يرمس.
 23/4/2018الين،  أون نفلسطي

 
 2018قرار اعتقال إداري في  338االحتالل أصدر : مركز أسرى فلسطين .14

أكد الناطق اإلعالمي لمركز أيرم فليطين للدرايا  الباحث ريا  ا شقر أن محاك  : را  .
 ا حتال  الصورية   زال  تواص  إصدار أوامر ا عتقا  اإلداري بحق ا يرم السليطينيين رغ 

 ( نراراخ منح بداية الرا  الجاري.338مقاطرت   للمحاك  اإلدارية منح ش رين ونصف، حيث أصدر  )
واعتبر ا شقر في بيان ل  ا ثنين، ايتمرار ا حتال  في إصدار ا وامر اإلدارية بحق ا يرم رغ  

 يت ا.مقاطرت   للمحاك  وعد  المثو  أمام ا يءكد حقيقة صوريت ا وعد  نانونيت ا وشرع
وأوضل أن حلٌ يشدل  بشك    يدع مجا خ للشٌ بأن ا محاك  شكلية تتلقى أوامر وترليما  من 
مخابرا  ا حتال  الحي يصنف ا يرم على أن   خطيرين ويرد ل   ملسا  يرية يحاكمون 

 بموجب ا.
 23/4/2018الين،  أون فلسطين

 
 اتها للخطرآمال البطش: استمرار أزمة األونروا المالية يعرض خدم .11

ونروا د.رما  البطي، أن ايتمرار ا أكد  نائب رئي  اتحاد الموظسين في : نور الدين صالل -غزة 
ا زمة التي تراني من ا الوكالة منح ش ور عدة، ت دد مشجم  الخدما  المشقدمة لالجئين السليطينيين 

وا   يزا  خطيراخ، وك  ونر ا ونال  البطي لصحيسة سفليطينس: سالوض  في  في أماكن تواجده .
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الخدما  التي تقدم ا مررضة للخطر، في حا  ايتمرار الرجز الماليس، مشيرةخ إلى أن إدارة الوكالة 
 تيرى جاهدة لاليتمرار بتقدي  خدمات ا دون نقص.

ونروا تحاو  إيجاد حلو  بديلة لتروي  النقص المالي الحي تراني من ، عبر ا وأوضح  أن إدارة 
 تي أطلق ا المسو  الرا  برنوان سالكرامة   تقدر بثمنس.الحملة ال

وبي ن  أن الميزانية الحالية للوكالة تكسي لش ر رب/ أغيط  المشقب ، سوفي حا  عد  توفر أموا  ليد 
 الرجز، فإن الخدما  يتكون م ددة بالخطرس، وفق نول ا.

 23/4/2018الين،  أون فلسطين
 

 تالل حملة تشكيك على "اإلحصاء الفلسطيني"عال عوض: لهذه األسباب يشن االح .10
شكك  رئيية الج از المركزي ل حصاء السليطيني عال عو  بصحة البيانا  : القد  المحتلة

وا رنا  التي تصدر عن المءييا  الص يونية فيما يترلق بالشرب السليطيني، مءكدة عشية حلو  
ين يسوق عدد ساإليرائيليينس ما بين الن ر والبحر  الحكرم اليبرين للنكبة السليطينية أن عدد السليطيني

 أي فليطين التاريخية.
ونال  عو  في حديث لسسالمركز السليطيني ل عال س، إن إثارة موضوع شمو  البيانا  
واإلحصاءا  اليكانية ليكان شرني القد  المحتلة ضمن ا رنا  السليطينية هدف  ييايي بح ، 

ولية ب حا الشأن، مءكدة على حق السليطينيين بشمو  بيانا  يكان وهو يتنان  م  القرارا  الد
 القد  ضمن بيانات  .

سفي اأونة ا خيرة خرج  علينا الصحف الربرية والموان  اإليرائيلية باختالف  ونال  عو :
انتماءات ا الحزبية بمقا   مثيرة للدهشة تترلق بردد اليكان السليطينيين بشك  عا  في فليطين 

اريخية ومرد   النمو الينوية، ومقارنت ا بأعداد الي ود والميتوطنين بشك  خاص، ولقد كان الت
واضحا أن الموانف الص يونية المختلسة من وان  الديميرافي السليطيني الحقيقي ترتبط بقوة بطبيرة 

 التوج ا  الحزبية الداخليةس.
يني  ن ا عتراف بمصدانيت ا يرني السليط اإلحصاءوتابر  سالرأي الص يوني يشكٌ في بيانا  

يقوط فكرة الض  التي ينادي ب ا فيلجأ للتشكيٌ المنسر  إلزالة مريق حقيقي ديميرافي ييقط 
مشروع  في الض .. وهو أمر لوحظ بقوة من طبيرة الرموز الييايية التي ونس  بقوة في وج  

ل  ييتطيروا إ  اإلشادة بالجودة البيانا  السليطينية. بالمقاب ، حوو ا ختصاص في سإيرائي س 
الرالمية لنتائي اإلحصاء السليطيني نظرا لما تتمت  ب  من صدنية وعلمية في المن ي وأدوا  القيا  

 والتقيي س.
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وأضاف  عو : ستارة يححر البر  في سإيرائي س من الخطر الديميرافي السليطيني القاد  في 
ا شرني القد ، ونطاع غزة، والداخ  السليطيني(، وتارة فليطين التاريخية )الضسة اليربية بما في 

يشككون في تلٌ ا رنا  وبأن ا   تمث  الوان  والحقيقة وحلٌ من خال  عر  أرنا  تبدو غير وانرية 
يوم في عقو  كتاب ا ومحرري ا، إح في اليالب ما تتضمن هحا المقا   مرطيا  يكانية ميلوطة 

من حيث أعداد اليكان الحاليين  1967لسليطينية المحتلة عا  حو  السليطينيين في ا راضي ا
 وتقديرات   الميتقبلية وحتى خصائص   الديميرافية كاإلنجاب والوفيا  وحتى ال جرة الدوليةس.

 23/4/2018لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 "إسرائيل"جنى التميمي "أصغر مراسلة في العالم" تقِلق  .11
لقوا علي ا لقب سأصير مرايلة صحافية في الرال س، وسوريثةس ع د أط: محمد يون  -را  . 

ا  التي كان  تصو رها لالحتال  في نريت ا، وتشرلق علي ا وهالتميمي. وانتشر  حو  الرال  السيدي
بلية إنكليزية يليمة، كما ليت ا الرربية الجميلة. ونظراخ لمثابرت ا ودنة تقاريرها، منحت ا نقابة 

 ليطينيين بطانة عضوية شرفية.الصحافيين الس
عاماخ( التي ونس  ويط ثلة من الجنود اإليرائيليين، أثناء المواج ا   12إن ا الطسلة جنى التميمي )

التي ش دت ا نرية البني صالل نرب مدينة را  . ويط الضسة اليربية الجمرة الماضي، وصرخ  
نصرس، نب  أن تتحو  إلى اللية اإلنكليزية في  : سفليطين يتتحرر، شئت  أ  بيت ، طا  الزمن أو 

 . التي تتقن ا تماماخ 
برد ظ ور السيديو ا خير الجمرة الماضي، الحي وث ق هحا اللحظا  من المواج ة بين الطسلة 
الصييرة والجنود المدججين باليالح، يارع  ويائ  اإلعال  اإليرائيلية إلى نشر تقارير عن سوريثةس 

اللية اإلنكليزية،  إتقان اووصست ا بأن ا سأخطرس من ع د، مشيرة إلى  م ا،ع د التميمي، ابنة ع
ا  حو  الرال  تروي في ا نصصاخ من المواج ا  التي تدور بين أهالي القرية وهونشرها السيدي

 والجنود.
 24/4/2018الحياة، لندن، 

 

 فلسطينية للتسويق الزراعي -تأسيس شركة أردنية .12
أعلن  الحكومة ا ردنية اليو  ا ثنين موافقت ا على تأيي  شركة أردنية  :منير عبد الرحمن -عمان 

 فليطينية للتيويق الزراعي في البلدين.
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محمد المومني في مءتمر صحسي اليو ، إن مجل  الوزراء وافق  ا ردنيةونا  الناطق باي  الحكومة 
لزراعية والبيتانية بين البلدين، على محكرة تساه  لتأيي  شركة أردنية فليطينية لتيويق المنتجا  ا

 وان التوني  علي ا ييكون خال  يومين.
 23/4/2018، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"لليبيري من أصل لبناني بتهمة التجسس لمصلحة  الجزائر: اإلعدام .12

 أيد  محكمة ايتئناف جزائرية، اليو  اإلثنين، حكماخ باإلعدا  بحق  ليبيري: الجزائر سس عثمان لحياني
من أص  لبناني، بت مة ترء  شبكة تجي  كان  ترم  لمصلحة إيرائي  في منطقة غرداية، 

 جنوبي الجزائر.
ينوا   10وأصدر  محكمة في غرداية أحكاماخ باإلعدا  بحق فوز عل  الدين، كما حكم  باليجن 

ار اخ، كما على يتة مت مين رخرين، من جنييا  مالية وغاني ة وغينية، إضافة إلى مت     يزا  ف
 ر ف دو ر أميركي. 10نض  بدفر   غرامة مالية تراد  

وأدين المت مون في فبراير/شباط الماضي بت   الميا  بأمن الدولة والتخابر م  دولة أجنبية، وهي 
إيرائي ، بحيب ما انت   إلي  التحقيقا . كما أدينوا بتوزي  منشورا  هدف ا زعزعة ايتقرار البالد. 

ون هحا الشبكة مكلسة بإريا  تقارير عن طبيرة الصراع الررني والطائسي في منطقة ويرجل أن تك
غرداية التي ش د  نزاعا داميا بين اليكان الررب الحين يتبرون المحهب المالكي، وا مازيغ الحين 

 .اإلباضييتبرون المحهب 
 24/4/2018، العربي الجديد، لندن

 
 الفلسطينية السلطةية مليون دوالر لميزان 40السعودية تسدد  .11

القاهرة: أعلن الوفد اليرودي الدائ  لدم جامرة الدو  الرربية أن بالدا يدد  كام  حصت ا في 
 ميزانية اليلطة السليطينية لش ري فبراير )شباط( ومار  )رحار( ل حا الرا .

كي، إلى حياب مليون دو ر أمير  40وأكد الوفد أن الصندوق اليرودي للتنمية نا  بتحوي  ما يراد  
وزارة المالية السليطينية، وهي نيمة مياهما  اليرودية الش رية لدع  ميزانية اليلطة الوطنية 

 مليون دو ر ش رياخ. 20، بوان  2018السليطينية لش ري فبراير ومار  
دوماخ وأفاد بيان صادر عن اليسارة اليرودية في القاهرة، أن وفد المملكة الدائ  أكد أن بالدا يتيتمر 

 في دع  القضية السليطينية على مختلف ا صردة الييايية وا نتصادية واإلنيانية.
 24/4/2018، لندن، الشرق األوسط
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 ونروا األ مليون دوالر لدعم أوقاف القدس و  70اإلمارات تقدم  .12
، أعلن  دولة اإلمارا  الرربية المتحدة تقدي  حزمتين من المياعدا  لدع  الشرب السليطيني: وا 

مليون دو ر( يتخصص لبرنامي دع  ا وناف اإليالمية في  20مليون دره  ) 74ا ولى بقيمة 
 مليون دو ر أمريكي( لصالل وكالة ا ونروا. 50مليون دره  ) 184القد ، والثانية بقيمة 

( بلي  2017-2012تجدر اإلشارة إلى أن المياعدا  اإلماراتية خال  فترة الخم  ينوا  الماضية )
مليون دو ر وبنيبة  647.7مليار دو ر، تركز  بصسة أيايية في دع  البرامي الرامة بقيمة  1.68

 297.6، ومياعدا  بقيمة %21مليون دو ر بنيبة  348.5، ومياعدا  لقطاع الترلي  بقيمة 38%
 ر مليون دو  128.4، ومياعدا  يلرية بقيمة %18مليون دو ر لقطاع الخدما  ا جتماعية بنيبة 

، ليص  بحلٌ إجمالي %7مليون دو ر بنيبة  126، ومياعدا  بقطاع الصحة بقيمة %8بنيبة 
 من إجمالي المياعدا  خال  نس  السترة. %92نيبة تلٌ القطاعا  

 24/4/2018الخليج، الشارقة، 
 

 إلى مجلس األمن "إسرائيل"بحث في آلية إجهاض ترشيح ياجتماع عربي  .12
جنة الرربية المرنية بالتصدي للترشل اإليرائيلي لشي  مقرد غير دائ  في عقد  الل: وا  –القاهرة 

اجتماعاخ أم ، على ميتوم المندوبين الدائمين في مقر جامرة  2020 - 2019مجل  ا من لرامي 
الدو  الرربية بالقاهرة، برئاية المندوب الرراني حبيب الصدر، وحضور ا مين الرا  المياعد لشءون 

 راضي الرربية المحتلة في الجامرة اليسير يريد أبو علي.فليطين وا 
ونا  أبو علي في اختتا  أعما  اللجنة، أن  ت  ا طالع على الج ود الرربية المبحولة للتصدي 
للترشل اإليرائيلي، واإلجراءا  المتخحة في هحا الشأن. وأكد رف  جملة من التوصيا  وا نتراحا  

وحشد المزيد من الج ود الرربية الرامية إلى إفشا  الترشل  للدو  ا عضاء من أج  تكثيف
وأكد اليسير السليطيني لدم مصر ومندوب ا الدائ  لدم الجامرة الرربية دياب اللوح، أن  اإليرائيلي.

اللجنة نانش  ضرورة توحيد الج ود الديبلومايية الرربية لمواج ة هحا التمدد اإليرائيلي، من خال  
الثنائية والمترددة بين الدو  الرربية والتجمرا  اإلنليمية والدولية. وأشار إلى أن ترزيز الرالنا  

وزير الخارجية والميتربين ريا  المالكي بح  ج وداخ ديبلومايية حثيثة في هحا الشأن،  فتاخ إلى أن 
ق فليطين يتحيط اللجنة في ا جتماع المقب ، ب حا الحراٌ حتى يتكام  م  حراٌ ك  من الررا

)رئاية اللجنة( والمملكة الرربية اليرودية )رئاية القمة( والدو  ا خرم، لتتكام  الج ود وتنجل في 
 الحيلولة دون فوز إيرائي  بمقرد غير دائ  في مجل  ا من.

 24/4/2018الحياة، لندن، 
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 شاطياإلسرائيلي في المغرب: طلب مني المحقق ترك األمور تهدأ ثم استأنف ن "ألفا"مؤسس معهد  .23
اإليرائيلي، في الميرب  سألساسالرباط س محمود مرروف: نا  عبد القادر اإلبراهيمي، مءي  مر د 

والحي مث  أما  الشرطة للتحقيق بشأن تراون  ا مني م  رجا  أمن إيرائيليين إن عناصر السرنة 
( أم  أو يد )ايتدعوني للتحقيق من جدسأم  ا حد، بأن الملف أشغلق  أو الوطنية، أخبرت  مياء 

 .سا حد، أخبروني بأن الملف أشغلق، ونالوا لي يير تخد 
دع سان  ييباشر التدريبا  الريكرية في المر د نريبا وان من حقق مر  أبلي  بأن  اإلبراهيميوكشف 

 .سا مور ت دأ ث  ايتأنف نشاطٌ
، في اإلنيانقوق وأعلن مصطسى الرميد، وزير الدولة الميربي )نائب رئي  الحكومة( المكلف بح

ون  يابق أن  أحا  على النيابة الرامة ملسا توص  ب  من رئي  الحكومة، من المرصد الميربي 
لمناهضة التطبي ، ومجموعة الرم  الوطنية من أج  فليطين، يتحدث عن إشراف ضباط في 

 على تدريبا  عيكرية بالميرب، ت دد أمن البلد. اإليرائيليالجيي 
فبراير/شباط(، والحي أحال  على عبد  13توص  وزير الدولة بالملف، )يو   وبرد عشرة أيا  عن

الطيف الحموشي، المدير الرا  لرمن الوطني، ايتمر  السرنة الوطنية  و  مرة لمءي  المر د 
 المثير للجد  والمتخصص في تدريب الحرا  الخاصين والحماية المقربة.

مر د وايتمر التحقيق مر ا، في مقر المديرية وايتدع  الشرطة يو  اليب ، زوجة مءي  ال
اإلنليمية لرمن الوطني بالخنيسرة )ويط البالد(، حتى ون  متأخر من اللي  وحلٌ برد التحقيق مر  

 في مقر السرنة الوطنية بمكنا  طوا  يو  أو  أم  ا حد.
 24/4/2018، لندن، القدس العربي

 
يفانكا في افتتاح السفارة كية بينها كوشنر و يشخصية أمر  800أكثر من  .24  بالقدس األمريكيةا 

ت  أبيب: كشس  مصادر ييايية في ت  أبيب، أم ، أن وفدا كبيرا جدا من الو يا  المتحدة 
مايو )أيار( المقب ، للمشاركة في ا حتسا  الريمي بنق  يسارت ا من ت   14ييص  إلى إيرائي  في 

شخصية،  800إن عدد أعضاء الوفد ييربو على  أبيب إلى القد  اليربية. ونال  هحا المصادر
 بين   ابنة الرئي  ا ميركي دونالد ترمب  إيسانكا، وزوج ا جاريد كوشنر، كبير ميتشاري ترمب.

وند أكد  المصادر أن إدارة وزارة الخارجية اإليرائيلية عقد ، أم ، اجتماعا خاصا جرم في  
ظ ار اهتما  ب الغ ب ، خصوصا لرئي  الوفد، وزير الخزانة في وض  خطة عم   يتقبا  الوفد وا 

عضوا من  25الحكومة ا ميركية، يتيف منوشين، والزوجين كوشنر. وييض  الوفد أيضا أكثر من 
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مجليي النواب والشيوخ في الكونير  ا ميركي، وعددا من حكا  الو يا ، ورءياء الدوائر في 
 لية.البي  ا بي ، ووزارا  الخارجية والدفاع والما

 سأرنوناسووفقخا لمصادر باليسارة ا ميركية في ت  أبيب، فيتقا  اليسارة في مبنى القنصلية في حي 
جنوب القد  اليربية، في المرحلة ا ولى. ويوف يرم  اليسير ا ميركي لدم إيرائي ، ديسيد 

اب  في حي فريدمان، وفريق دبلومايي مصي ر، من داخ  المبنى، إلى حين بناء مقر اليسارة الث
 رخر غرب المدينة.

 24/4/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 يزعم أن القدس نموذج مثير للتعايش تحت االحتالل "إسرائيل"سفير الواليات المتحدة في  .21
زع  يسير الو يا  المتحدة في إيرائي ، ديسيد فريدمان، مياء اليو  اإلثنين، أن سيوجد : هاش  حمدان

 راييس تح  يلطة ا حتال  اإليرائيلي.في القد  نموحج مثير للت
جاء حديث فريدمان هحا في فرالية نظم ا سمركز تراث بييينس في الحكرم اليبرين لما ييمى 
سايتقال  إيرائي س، شاٌر في  رئي  الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعدد من اليسراء ا جانب في 

 إيرائي .
هناٌ مواطنين أميركيين مدينيون بحيوات   للمرلوما  ونا  فريدمان إن    ييتطي  التوي ، إ  أن س

 ا يتخبارية التي ندمت ا إيرائي س، على حد نول .
س، يو  أم ، أن الرئي  ا ميركي، دونالد ترامب، يأ  نتنياهو عما Axiosوعلى صلة، نشر مون  س

 إحا كان مرنيا حقا باليال ، وحلٌ في مكالمة هاتسية جر  بين ما الرا  الماضي.
وبحيب التقرير، فإن ترامب طرح هحا الموضوع في أعقاب تقارير في ويائ  اإلعال  تحدث  عن 
تخطيط نتنياهو لمشاري  بناء ايتيطاني على أراضي الضسة اليربية المحتلة. واعتقد ترامب أن 

 سنتنياهو ييضب السليطينيين بدون حاجة لحلٌس.
 23/4/2018، 48عرب 

 
 " لسورية300-سأ"صواريخ عدم توريد  "ائيلإسر "سفارة موسكو تنفي طلب  .20

نس  اليسارة الرويية في ت  أبيب، وجود أي مرلوما  لدي ا حو  تقد  إيرائي  بطلب : محمد وتد
 س المضادة للجو إلى يورية وعد  تزويدها لقوا  النظا .300-إلى روييا برد  توريد منظوما  سإ 

بية عن دبلومايي رويي، أم  اإلثنين، نول  إن ويأتي هحا النسي برد ما نقل  ويائ  إعال  أجن
 س.300إيرائي  توج   إلى روييا بطلب عد  تزويد نوا  النظا  اليوري بالمنظومة سإ  
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ونا  المكتب اإلعالمي لليسارة س  عل  لنا بحلٌس، ردا على طلب وكالة سإنترفاك  الترليق على 
 ية إلى مويكو ب حا الطلب.تقارير إعالمية أجنبية عن توج  الحكومة اإليرائيل

 24/4/2018، 48عرب 
 

 مليون دوالر لدعم الزراعة الفلسطينية 17.5بـ  أوروبيةمنحة  .21
مليون دو ر أمريكي لصالل  17.5ند  ا تحاد ا وروبي اليو  ا ثنين منحة مالية بقيمة : بي  لح 

 مشروع للتنمية الزراعية في ا راضي السليطينية.
 23/4/2018، القدس، القدس

 
 جمهورية التشيك تتراجع عن نقل سفارتها للقدس: "إسرائيل اليوم" .22

أفاد  مصادر صحسية إيرائيلية بأن جم ورية التشيٌ تراجر  عن إعالن نيت ا نق  يسارت ا لدم 
ونا  صحيسة سإيرائي  اليو س إن جم ورية  إيرائي  إلى مدينة القد ، خالفا للرغبة اإليرائيلية.

المقربة من إيرائي  في ا تحاد ا وروبي، اضطر  إلى التخلي عن نق  يسارت ا  التشيٌ، الصديقة
 من ت  أبيب إلى القد ، لكن ا تدر  نق  بر  أنيام ا.

هحا التراج  إلى ضيوط  -المقربة من مكتب رئي  الحكومة بنيامين نتنياهو-وأرجر  الصحيسة 
اد ا وروبي فيدريكا موغيريني، وبر  الدو  شديدة ماريت ا مءخرا وزيرة الخارجية وا من في ا تح

الرئييية في ا تحاد ا وروبي، بما في حلٌ ألمانيا وفرنيا، في إطار محاو   من  ان يار يياية 
ا تحاد ا وروبي، التي   ترترف بالقد  عاصمة إليرائي ، ما دا  ل  يت  التوص  إلى ح  متسق 

 يطينيين.علي  لمكانة المدينة بين إيرائي  والسل
م  حلٌ، نال  الصحيسة إن جم ورية التشيٌ تدر  نق  بر  أنيام ا إلى القد ، مث  المركز 
الثقافي، وتريين ننص  جديد، يرم  من القد ، موضحة أن  ييت  إعالن حلٌ خال  حس  يينظم  

 الرئي  التشيكي ميلوي زيمان في القصر الرئايي بمنايبة ايتقال  إيرائي .
 ح نب  انتخاب  في يناير/كانون الثاني الماضي بأن  يينق  اليسارة إلى القد .وكان زيمان صر 

 22/4/2018، الدوحة، الجزيرة
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 قدمها مركز فلسطيني لشؤون األسرى "إسرائيل"تقبل شكوى ضد  "الجنائية الدولية" .22
خصص في : نبل  محكمة الجنايا  الدولية نضية رفر ا مركز فليطيني متسالقد  الرربيسعواص  س 

شءون ا يرم السليطينيين، ضد الجيي اإليرائيلي، بينما تقدم  وزارة الخارجية السليطينية بشكوم 
 .سالقضاء على كافة أشكا  التمييز الرنصريسضد إيرائي  في لجنة ا م  المتحدة، المرنية باتسانية 

ة القد  في بلدة أبو ونا  ف د أبو الحاج مدير مركز أبو ج اد لشءون الحركة ا ييرة، في جامر
دي  شرق القد ، أم ، إن المحكمة الجنائية الدولية نبل  نضية كان ند تقد  ب ا ن اية في كانون 

على إثر انتحا  نوة إيرائيلية لمركزا وتدميرا. وبي ن في حوار م  وكالة  2017ا و / دييمبر 
 .سة مقتنيا  المركزند  ملسا متكامال حو  جريمة انتحا  وتدمير ويرنسا ناضو ، أن  

تلٌ الجريمة تحم  طابرا خاصا، حيث ت  ايت داف جزء من التراث الرالمي واإلنياني سوأضاف: 
. سفي مركز أبو ج اد، ويحوي على مج ود ثقافي فكري وفني تراثي ل نيان السليطيني المراصر

 .سالدولية والمحليةمحمية وفق القوانين سوأوضل أن ك  المتاحف والمراكز المويوعية في الرال  
المركز وصادر جزءا من  2017دييمبر/ كانون ا و   12وكان الجيي اإليرائيلي ند داه  بتاريخ 

 محتويات ، حيب أبو الحاج.
 24/4/2018، لندن، القدس العربي

 
 الذّرة ليست األقوى في القنابل بل... الفراغ .21

قاخ نب  أن يصرح أخيراخ بأن  كي  جونغ ه  فك ر الرئي  ا ميركي دونالد ترامب عمي: أحمد شرالن
أون، رئي  كوريا الشمالية، ند  تناز   كبيرة لقاء نمة بين الرئييين، فيما ل  تقد   أميركا شيئاخ  لماحا 
  تبدو اليابان يوم ميتاءة، ب  كوريا الجنوبي ة نسي ا بات  أشد اعتناءخ برالنات ا م  روييا والصين 

لنظا  كي ( على حياب عالنات ا الوطيدة تاريخياخ م  أميركا  في اليياية،  )وا خيرة راعية مرروفة
ربما تي   اإلجابة عن تلٌ ا يئلة وما يشب  ا، لكن ربما كان هناٌ برد رخر أشد خساءخ في الصورة 

 الكبيرة لحلٌ الصراع. ا يتراتيجية
الحي  ا يتراتيجيفي الردع جاء  القمة برد ايتررا  عضال  متكرر من كوريا شمالية، لقدرات ا 

الصواريخ البالييتية الرابرة للقارا ، والقناب  الحري ة والنووي ة. ومنح الحرب الرالمية الثانية، با    تمثل
، باعتبارا يالح الدمار الشام  ا نوم وا شد تدميراخ. وضمن ا يتراتيجياليالح النووي يقساخ للردع 

ي بما أعلنت  كوريا الشمالية. ه  ا مر كحلٌ فرلي اخ  ه  النووي هو تلٌ الرءية، جاء الت لي  الترامب
 ا شد تدميراخ 
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ربما يمكن تلم   اإلجابة عن حلٌ اليءا  عبر ا لتسا  إلى أحد الجيران البارزين لكوريا الشمالية: 
ة وندرات ا روييا. وايتطراداخ، يجدر التسكير في المدم الحي بليت  مويكو في تطوير ا يلحة التقليدي  

 في التدمير، نب  الركون إلى مقولة أن اليالح الحري هو ا شد تدميراخ.
إعادة التسكير في السارق  إلىفي اأونة ا خيرة، ش د  صناعة القناب  التقليدي ة تطورا  بارزة، تدف  

ابق جورج ، في ع د الرئي  الجم وري الي21فرلياخ بين ا وبين القناب  النووي ة. وفي مطل  القرن 
، فقص  ب ا Dizzy Cuterسديزي كاترسدبليو بوي، ايتخدم  أميركا للمرَّة ا ولى نناب  من نوع 

 في أفيانيتان. ستورا بوراسفي جبا   سالقاعدةسمران  
ضخمة تقدر على  صواريخوبرد حلٌ بزمن نلي ، ايترم  الجيي ا ميركي للمرَّة ا ولى أيضاخ، 

، التي ايتخدمت ا GBU-28 س28-جي بي يوسناخ، خصوصاخ صواريخ اختراق المالجئ ا شد تحصي
. وتيتمد تلٌ الصواريخ جزءاخ من نوت ا من صالبة رءوي ا 2003أميركا في غزوها الرراق في 

 .Depleted Uraniumالمصنوعة من اليورانيو  الميتنسد 
 

 ما لم يعد سرا  قاتال  
المدمرة التي  Vacuum Bombقناب  السراغي ة في يياق اليزو ا ميركي للرراق أيضاخ، ظ ر  ال

 ايتشخِدَم  في مراٌر الجيي ا ميركي م  مدرعا  الحر  الجم وري في مطار بيداد.
وا رجل أن تلٌ القناب  تحني رءوي ا تواضراخ أما  ننبلة فراغي ة رويي ة ل  تكشف مويكو عن ا إ  

غي ة ا نوم عالمي اخ. وأوضل الكرملين أن ا تيتطي  في اأونة ا خيرة، ب  وصست ا بأن ا القنبلة السرا 
نشر موجة صد  تدميري ة تحاكي نوة انسجار ننبلة نووي ة، ما يرني أن ا تحيب السارق بين ا يلحة 

 Father of سأبو القناب  كل  اسالتقليدي ة وأيلحة الدمار الشام . وأطلق الرو  على ننبلت   تلٌ تيمية 

All Bombs حكوري ة الطاب  إلى تسون ا على ننبلة أميركية ترتبر نظيرة ل ا، ييم ي ا ، في إشارة
 !سأ  القناب  كل  اسا ميركيون 

بما يتناغ  م   سالجيي ا حمرسوترتبر القنبلة السراغي ة الرويي ة ا حدث في ميلي  تجديد أيلحة 
  مون  مويكو في يقف التحركا  الييايية للزعي  الرويي فالديمير بوتين، ال ادفة إلعادة صو 

 نظا  الردع الدولي.
وعلى رغ  أن نوت ا ومردودها تصنسان بأن ا مياوية لريلحة النووي ة، أصر  الرو  على القو  إن ا 
  تتنان  م  المراهدا  الدولية، وفق ما جاء في بيانا  عن نيادة أركان القوا  الميلحة الرويي ة. 

 ا ترامب طويالخ، في نمت  المنتظرة م  الزعي  الكوري الجنوبي ولر  تلٌ النقطة جديرة بأن يسكر في
 الوطيد الصلة بمويكو أيضاخ.



 
 
 
 

 

 35 ص             4624 العدد:             4/24/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

وفي زمن نريب، نق  اإلعال  الرويي عن خبراء بالده  أن تجارب   المتنوعة برهن  على أن نوة 
  سأن  حلٌ يالح تتول د من ال واء بالدرجة ا ولى. ووصس  ا ركان الرويي ة حلٌ اليالح الجديد ب

 .سمثي  ل 
وعرض  إحدم ننوا  البث التلسزيوني التابرة للدولة الرويي ة، لقطا  من تجارب علي ا. وبث    

أثناء رمي ا القنبلة على مون   س160توبوليف سمن نوع  ايتراتيجيةشريطاخ ظ ر  في  ناحنة نناب  
لصور المرروضة برد حلٌ مختار على ا ر . وتال حلٌ انسجار كبير جداخ في المون . وأظ ر  ا

 دماراخ عنيساخ. وايتطاع  القنبلة أن تيوي با ر  مجموعة كبيرة من ا بنية المتينة.
 ا نسجار يلي ... ا وكيجين

بالرجوع إلى مصادر رويي ة متنوعة، يتبي ن أن تلٌ القنبلة تنسجر على مرحلتين. يأتي ا نسجار ا و  
لمواد المتسجرة كييمة كبيرة. وفي مرحلة تالية، تنسجر تلٌ اليمامة صييراخ وينثر الشحنة الرئييية من ا

نات ا تلقائياخ. ويءدي حلٌ إلى انسجار الييمة وتسوق شد ت  نوة المتسجرا  التقليدي ة. إح تشتر   بمكو 
نا  اليمامة بيرعة فائقة، فتيت لٌ كمية كبيرة من ا وكيجين الحي يشك  خشم  ال واء.  مكو 

توليد فرا  جزئي في اليالف الجوي الحي يضيط بثقل  ال ائ  على المياحة التي  لىإويءدي ا مر 
نا  لحظة  إلىانتشر  اليمامة فون ا. ويضاف  الضيط ال ائ  لليالف الجوي، نوة انسجار تلٌ المكو 

من  اشترال ا، إضافة إلى الحرارة ال ائلة التي تتولد عن ا شترا  اليري . وهكحا، ترطي القنبلة مزيجاخ 
الصد  ا نسجاري والتسريغ الجوي والحرارة الرالية، ما يرني أن ك  كائن حي في ميدان القنبلة يتبخ ر 
حتماخ، كما جاء في التقرير التلسزيوني المشار إلي  رنساخ. وأضاف التقرير عين  أن القنبلة الرويي ة 

 Massive Ordnance Air) سلكتلةننبلة التسجير ال وائي السائقة اسالجديدة تلٌ هي أنوم بكثير من 

Blast bombs) (MOAB) سأ  القناب  كل  اسالتي يم اها ا ميركيون. 
وفي اليياق عين ، أوضل الجيي الرويي أن نيادت  تشدد على كون حلٌ اليالح   يتٌر أي أثر 

 ملو ث في البيئة، بالمقارنة باليالح النووي!
ا  التقليدي ة بكون ا تيتخد  ا وكيجين الموجود في وتتميز أيلحة الضيط والحرارة عن المتسجر 

اليالف ال وائي، بد خ من حشسوا داخ  المادة المتسجرة. ويطلق على تلٌ القناب  أيماء مترددة على 
، سحخائر الونود ال وائيس، و سالونود ال وائي المتسجرس، و سأيلحة الضيط الحراري السائقة القوةسغرار 

 وغيرها. سالقناب  السراغي ةس، وسارةأيلحة الضيط والحر سو
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 تحّول الهواء سالحا  
تنتي أيلحة السرا  طانة انسجار أكبر من مثيالت ا التقليدي ة. ويزيد في ترقيد عمل ا أن  من غير 
ن  مسرول ا الكام  بصورة ميبقة، نظراخ  رتباط حلٌ المسرو  بمكان التسجير وعوام   الممكن تو 

 الطق .
ا و ، وتضر ا في عملية احتراق ثانع فائقة  ا نسجارالقناب  اليازا  التي تتولد من وتيترم  تلٌ 

اليرعة. و ن التساع  في الشحنة ا ولى م  أوكيجين ال واء ينتي أوكييدا  صلبة ومتناثرة، تكون 
فرالية موجة ا نسجار الرظمى مترافقة م  توليد حرارة احتراق ضخمة، ما يجر  ا نسجار الثاني أكثر 

في ا مكنة المستقرة إلى ا وكيجين على غرار ا نساق والمياور والتحصينا  المششادة تح  ا ر  
 وغيرها.

وتءمن الجدران الصلبة ويطوح الباطون الميلل حماية من المتسجرا  التقليدي ة. وعلى عك  حلٌ، 
صد  عبر الرحاح المتسجر بين فإن ا تضاعف من مساعي  القنبلة السراغي ة الجديدة. إح تيير موجة ال

مة.  الجدران وال ياك  الصلبة لتطاو  ك  المختبئين في ثنايا المباني المدش 
وكلما كان  الجدران والدش  أنوم، كلما كان مسرو  الضيط المنرك  علي ا أكبر. وكحلٌ تياه  

ن  في يرعت ا الجدران في دمي غبار الونود م  ا وكيجين المحيط ب ، ضمن عملية كيميائية يسا
يرعة موجة الضيط والحرارة. وبحا، يياه  حصار الجدران الصلبة في يرعة نشوء حا  السرا  التي 

 يخلس ا تساع  احتراق الونود في ا ماكن المقسلة.
 

 ميكانيكية القنبلة
يتألف متسجر الضيط الحراري من مخزون من بودرة الونود الصلبة الممزوجة بنيبة نليلة من المواد 

لمءكِيدة. وربما يكون الونود الصلب نوعاخ من البودرة المردني ة المتسجرة أو مواد عضوي ة نابلة ا
 للتساع .

وفي نلب حلٌ المخزون، توض  شحنة شديدة التسجير. ويءدي انسجار الشحنة ا ولى إلى فتل خزان 
 ال واء فورياخ.الونود ونثر موادا كييمة في السضاء المتاح. وتتحد تلٌ المواد م  أوكيجين 

ويرعان ما تتكون مياحة حارة تتيب ب في احتراق يري  وكام  للونود، ما يءد ي إلى الموجة 
 التدميري ة الثانية.

وتتوز ع جزيئا  الونود في القنبلة في شك  يتيل احتراق الجزيئا  الصيرم أو خ، فتءم ن في احتران ا 
حجماخ. وفي ا مكنة الميلقة،   يرود مطلوباخ ا نتقا  المباشر حرارة كافية  حتراق الجزيئا  ا كبر 

إلى مرحلة ا نسجار الشام   جتراح التدمير، ب  يجري ا مر با عتماد على ا نتشار السوري للتسريغ 
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نة  بين الجدران الصلبة، ما يتيل الستٌ بك  الكائنا  الحية في الممرا  واليرف وا نساق المحص 
 وغيرها.

 24/4/2018ن، الحياة، لند
 

 اإلجراءات العقابية وصفقة ترامب والمصالحة .22
 هاني المصري
ا برد نرار الجب ة الشربية بمقاطرة دورت  المزم   فكر  أن أكتب عن المجل  الوطني، وخصوصخ
عقدها ن اية الش ر، جر اء عد  ا لتزا  بمتطلبا  عقد مجل  وطني توحيدي، و ن  ييرقد تح  

 يشمكِ ن الكثير من ا عضاء من المشاركة، ا مر الحي يم  بالمكانة التمثيلية حراب ا حتال ، بما  
 للمنظمة.

وفكر  أن أكتب للمرة الثالثة عن مييرة الرودة  ن ا بارنة ا م  ويط الظال  الحي يحيط بنا. 
ولكنني نحي  هحا وحاٌ، ونرر  أن أكتب عن تسان  الوض  اإلنياني في نطاع غزة في ظ  

ر الحصار الخانق الحي حو   القطاع إلى أكبر يجن في التاريخ،   ييما برد ونف رواتب ايتمرا
الموظسين، الحي جر  أهلنا يريشون في وض  أشب  بالجحي ، ويط تكاثر ا حاديث والمرلوما  عن 
ة الشروع في عقوبا  جديدة يتسر  بالتدريي برد انت اء الم لة التي منحت ا اليلطة السليطينية لحرك

حما  لقبو  عر  الرئي  محمود عبا  ل ا، وهي سأن تشي  الحك  كامالخ في غزة أو تترك  كامالخ 
 لليلطةس.

ا أنا اليو  في زيارة إلى غزة، وبرد أن نرأ  ما  فر  هحا الموضوع نسي  علي  بشك  كلي، وخصوصخ
ن الطرا  لٌ و خوتٌ نال  والد الش يد الطس  محمد أيوب وهو يودع  سريف  نني ل  أتمكن من تأمي

 طوا  الش ر الماضيس.
 

 وقف الرواتب ... خلل سياسي
 

إن نرار ونف الرواتب عن الموظسين لي  خلالخ فنيخا، فالخل  السني   يمتد إلى ثالثة وعشرين يومخا 
حتى كتابة هحا اليطور، ويصرب تصور انتصارا على موظسي القطاع دون غيره ، في حين تلتز  

لقبور من دون أن يصدر تصريل من ا لتسيير وتبرير ما الحي يحدث. فالحكومة   الحكومة صم  ا
تملٌ الجرأة للدفاع عن نرار ونف الرواتب  ن  نرار غير إنياني و  أخالني و  نانوني، و  يوجد ما 
يبررا،  ن مرانبة سحما س   يمكن أن تمر على عحابا  أهلنا في القطاع، و  على أجياد 
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ن الملتزمين بقرارا  الحكومة عندما َتركوا أماكن عمل   ولزموا بيوت   منح ونوع سا نقالبس الموظسي
 وحتى اأن.

الخل  السني، وادعاء عد  المررفة من نيادا  فصائلية مختلسة، لييا أكثر من ورنة   تيتطي  أن 
 تيتر الرورا  التي كشس ا هحا القرار وغيرا الكثير.

ة أن أحل  ما الحي يقف وراء فر  إجراءا  عقابية جماعية ضد شربنا في يأحاو  في هحا الرجال
 القطاع، والت ديد بسر  المزيد من ا.

 
 سياسة الرئيس وصفقة ترامب

هناٌ من يقو  إن اليبب وراء فر  اإلجراءا  تمرير صسقة ترامب، وهحا القو  أبرد ما يكون عن 
ي اتخح مونسخا شجاعخا ضد صسقة ترامب، لدرجة أن  الحقيقة. فالميءو  عن اإلجراءا  هو الرئي  الح

نرر ونف ا تصا   الييايية م  اإلدارة ا ميركية، وَجنََّد الررب والرال  كل  تقريبخا ضدها، وهحا 
مونف   يمكن إنكار أهميت ، ويجب البناء علي ، رغ  أن هحا القرار ل  يترافق م  وض  خطة 

ث  إعطاء ا ولوية إلن اء ا نقيا  وايترادة الوحدة الوطنية على ملموية وتوفير متطلبا  نجاح ا، م
أي  وطنية وترددية تشاركية وديمقراطية توافقية، وايترا  عن ا الرئي  بشت  دونالد ترامب ويسيرا 

 في إيرائي ، وشت  سحما س ونادت ا.
ركي من نب  إدارة إن الحي يمكن أن يسير هحا اليياية أن الرئي  عبا  أدٌر برد تقدي  طلب أمي

ترامب، تكرر بإلحاح في ك  اللقاءا  السليطينية ا ميركية، عن ضرورة عودة اليلطة الشرعية إلى 
نطاع غزة، أن حلٌ ت  بضوء أخضر إيرائيلي، في تييير دراماتيكي للمونف اإليرائيلي الحي كان 

ي بدأ تطبيق  عشية التوني  يلقى نبو خ أميركيخا ويقو  على فص  الضسة اليربية عن نطاع غزة الح
 على اتساق أويلو، وتواص  بردا وصو خ إلى طرح وتنسيح خطة فٌ ا رتباط عن القطاع.

 
 ما الذي اقتضى مثل هذا التغيير؟

فكر  طويالخ ومليخا في ا مر، وتوصل  إلى أن ما دف  اليلطة إلى القلق، ب  الحعر والتصرف 
ترامب بصورة أكبر، برد ما تيرب عن ا  طراف عربية بصورة غير عقالنية، اتضاح مرال  خطة 

ودولية، وكما ظ ر من خال  التصريحا  والقرارا  ا ميركية بخصوص القد  وا يتيطان 
والالجئين وا ونروا ومكتب المنظمة في واشنطن وتقليص والت ديد بونف المياعدا  ا ميركية 

ر غزة مركز الدويلة السليطينية الرتيدة، التي من لليلطة، التي تصب كل ا بشك  عا  في اتجاا اعتبا
 المخطط أن ترتبط ب ا المراز  المأهولة باليكان ومقطرة ا وصا  بالضسة.
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ولتشجي  السليطينيين بدأ الت وي  با زدهار ا نتصادي الحي ييش دا القطاع برد اكتشاف الياز 
عادة والنسط، والتلويل بالمشاري  الضخمة من محطا  الك رباء و  تحلية المياا إلى المطار والميناء وا 

 اإلعمار.
 

 المصالحة وصفقة ترامب
في هحا اليياق، تخوف  اليلطة من المصالحة واعتبرت ا ناطرة لمرور صسقة ترامب، لحا أصر  
على ضرورة تمكين الحكومة من ا لف إلى الياء فيما بدا شرطخا ترجيزيخا يد  إما على عد  النية 

 حة، أو وض  ممر إجباري ل ا.إلنجاح المصال
وحتى يستل هحا الممر   بد من خضوع سحما س لشروط اليلطة كاملة عبر تخلي ا عن يلطة ا مر 
حا ل  تخض   الوان ، والموافقة على برنامي الرئي  )يلطة واحدة ونرار واحد ويالح واحد(، وا 

ال ، أو م  ثورة شربية يتترر   حتما  الدخو  في مجاب ة عيكرية غير متكافئة م  ا حت
ضدها، لحلٌ ترتقد اليلطة أن الرحاب الحي ييتحمل  القطاع من اإلجراءا  الرقابية ضريبة   بد 

 من ا إلن اء يلطة ا مر الوان  التي ترتبر أحد مصادر هحا الرحاب.
ما   تأخحا اليلطة بالحيبان أن خضوع سحما س أو نشوب ثورة الشرب ضدها أو المجاب ة 

كرية ليي  ا حتما   الوحيدة، ب  هناٌ احتما   أخرم مث  ان يار القطاع وانسجارا، وانتشار الري
السوضى والسلتان ا مني، وتردد اليلطا  ومصادر القرار في ون  ليي  في  اليلطة نوية بما في  

  الكساية، ولن تيتطي  الييطرة على القطاع، ويتكون في أحين ا حوا  مجرد يلطة من يلطا
 مترددة متناحرة.

 
 خيارات "حماس"

إن يياية اليلطة ترزز الشقاق والشرحمة، ومن احتما  اندفاع سحما س نحو تقدي  المطلوب من ا أو 
جزء م   من  إلى إيرائي  وأميركا والمجتم  الدولي )كما تد  التصريحا  عن ا يترداد للمساوضا  

تنسيح خطة لتصسية القضية(، الحي يخشى من م  إيرائي  وم  إدارة ترامب في ون  شرع  في  ب
عوانب ان يار القطاع، ولر  مييرا  الرودة دلي  على وجود احتما   أخرم ل  تكن تخطر على 

 البا .
وهناٌ احتما  نيا  تحالف بين سحما س وتيار محمد دحالن ومن يوافق من القوم القائمة في القطاع 

ا  نوية، من ضمن ا أن اليلطة دفر  إلي ، ول  تدع على المضي في خيار منسص  يتكون ل  مبرر 
 مكانخا لخيارا  أخرم، وسل  تتٌر للصلل مطرحس.
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منح ونوع سا نقيا /ا نقالبس تراهن اليلطة على ان يار يلطة ا مر الوان  في القطاع، وهي ل  
ا تتجاوز المآزق الشديدة التي واج ت ا، من خال  صمودها في وج  الحصار  تيقط، وكان  دائمخ

والردوان المتكرر، ومن خال  صسقة تباد  ا يرم،   ييما في ظ  مشاورا  لصسقة جديدة، وها 
هي مييرة الرودة تثب  بشك  جلي عن وجود مخارج إحا ل  تن  المأزق فإن ا تخسف من ، وا ه  أن ا 

 تلقي المزيد من الميءولية عما يجري على اليلطة.
 

 عصفقة ترامب ... تهديد للجمي
هناٌ خيار رخر ييتند إلى أن صسقة ترامب ت دد الجمي ، وهي موج ة ضد القضية والشرب، و  
تميز بين فليطيني ورخر،   بين سحما س وسفتلس، أو مرتد  ومتطرف، ولر  في تباد  ا ت اما  
بين طرفي ا نقيا  بأن ك  واحد من ما يياعد أو يتياوق م  صسقة ترامب دلي  دامغ على أن ا 

 صسقة تيت دف الك  السليطيني بال تمييز.
على الرئي  وسفتلس واليلطة التسكير باحتما  وارد جدخا، وهو أ  تخض  سحما س و  يثور الشرب 

 ضدها. فما الرم  في هحا الحالة 
 

 الحل موجود
ن  ييبحث عند نقطة ما عن  هناٌ متسائلون يقولون إن الرئي  لن يمضي في خطت  إلى الن اية، وا 

لتوص  إلى مياومة أفض  تكون سحما س ميتردة ل ا. نأم  أن يكون هحا التساء  في محل ، م  أن ا
 الح  واضل وضوح الشم  وطرحناا مرارخا وتكرارخا ويحتاج إلى إرادة  عتمادا فورخا، ويقو  على:

ي تخلي سحما س عن اليلطة في غزة، وعن يري ا لمراكمة إنجازا  على ييطرت ا ا نسرادية ف•
القطاع، ولتقاي  اليلطة ووظائس ا ومكايب ا. اليلطة التي يجب أن تكون فوق السصائ  ومن أج  

 الشرب كل .
تخلي سفتلس عن ال يمنة على اليلطة والمنظمة على أيا  الشراكة وبرنامي القواي  المشتركة، بما •

وتييير وظائس ا  يتيل تييير اليلطة لتصبل يلطة للجمي  وأداة من أدوا  المنظمة الموحدة،
عادة بناء مءييات ا وأج زت ا على أي  وطنية وم نية بريدخا عن الحزبية، وبما  والتزامات ا، وا 

 ييتجيب للمصالل وا ولويا  وا حتياجا  السليطينية.
يلطة واحدة ونرار واحد ويالح واحد. نر ، شرط أن تكون يلطة تمث  الجمي  بريدخا عن التسرد 

والسصائلية، وعن تحك  مراكز القوم الييايية وا منية وا نتصادية، ومرجريت ا  وال يمنة واإلنصاء
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ييايية  وايتراتيجيةمنظمة التحرير الموحدة التي تض  مختلف ألوان الطيف الييايي وا جتماعي، 
 ونضالية نادرة على تحقيق ا هداف والحقوق السليطينية.

 24/4/2018، القدس، القدس
 

 اإليراني في سوريا - "لياإلسرائي"الصراع  .22
 حافظ البرغوثي
ا حاديث الكثيرة والميجلة تلسزيونياخ للرئي  ا مريكي دونالد ترامب عن ثروا  الررب وحج  
ا حتياطي النسطي في الرراق، ووجوب أن تقتنص بالدا جزءاخ من ا، يشير إلى حئبية ايترمارية في 

ومخططا  دارجة منح عقود  يتنساد النسط الرربي  التراطي الدولي، تجرلنا نتأكد أن هناٌ ييايا 
إما كآبار، كما حدث في الرراق ويوريا وليبيا، أو كأرصدة على شك  يالح وحروب وفتن ويل  
ايت الكية. فالرئي  ا مريكي جاهر ب حا اليياية، وكأن  يمار  ا بتزاز والت ديد مراخ، ول حا   

لتي يترر   ل ا الرال  الرربي منح أكثر من نرن، لمن  نمو ا أو نخطئ إن تحد ثنا عن نظرية المءامرة ا
 تيخير ثروات  في التنمية والن و  وا يتقرار. 

القطب الدولي اليابق، أي ا تحاد اليوفييتي ان ار،  ن  كان يصرف على دو  منظومت  وحلسائ ، 
،  ن  كما ساإليرائيليسي ا يترماري بينما الو يا  المتحدة تأخح من حلسائ ا بايتثناء الكيان ا حتالل
تقد   خدما  للو يا  المتحدة  سإيرائي سنا  شارون في مرر  حديث  عن المياعدا  ا مريكية، إن 

عام  عد  ايتقرار  سإيرائي سأكبر من المياعدا  التي تحص  علي ا بأضراف، ف و هنا يقصد أن 
الموارد الرربية نحو التيل ل والترل ق بالحليف  في المنطقة الرربية، وهي بالتالي تي   في تجيير

دم ر  دو خ عربية، يواء بما  عربي أو بدع   سالربي  الرربيسا مريكي. ولرلنا  حظنا أن كارثة 
غربي خسي أو علني، ويريدون اأن ترريب ا زما  والستن بانتراح نشر نوا  عربية في يوريا، وهو 

  انيحاب   من الرراق عندما طلبوا من الرئي  ا يبق حيني مباٌر ما انترح  ا مريكيون يابقاخ نب
أن يوافق على نشر نوا  مصرية في الرراق،  ن موافقت  كان  ضرورية إلنناع دو  أخرم بنشر 

 نوات ا.
)بربراخ( لتخويف الدو  الرربية. فمرة اخترعوا  ساإليرائيليونسفسي ك  مرحلة يختلق ا مريكيون و

 سالقاعدةسالرائدين من أفيانيتان الحين عاثوا فياداخ ونتالخ في مصر والجزائر، ث   سنالررب ا فياس
يمكن أن ينت ي خال  دنائق،  سإيرائي سو بد أن ندٌر أن الصراع بين إيران و وأخوات ا. سداعيسو

اليابق شمرون بيريز،  ن الصراع بين ما هو على مناطق  ساإليرائيليسمثلما كان يقو  الرئي  
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النسوح في المنطقة الرربية، باعتبار أن الرال  الرربي يماث  تركيا في ن اية الحقبة الرثمانية أي 
 .سالرج  المري س

هو من نبي  الرج  بالييب،  ن  سإيرائي سوالحديث عن انتراب يو  المواج ة الريكرية بين إيران و
ة أمريكية مباشرة، كما أن التدخ  تتسادم الصراع الريكري الشام  إ  إحا ضمن  مشارك سإيرائي س

ا مريكي يبقى محسوفاخ بالمخاطر،  ن الحليف الرويي ند يتدخ  أيضاخ، والقوتان الرظميان لييتا في 
. كحلٌ فإن إيران ند تكون عاجزة عن الرد على سإيرائي سوارد حرب عالمية ثالثة إكراماخ إليران و

من ار. ول حا تحاو  واشنطن م  مويكو  ، وهي في وض  داخلي مضطرب وانتصاديسإيرئي س
براد القوا  اإليرانية عن الحدود اليورية م  ا حتال ، وكحلٌ ا متناع  خس  التوتر في يوريا وا 
عن التصريد في جنوب يوريا،  ن روييا حريصة على بقاء جب ة درعا هادئة. فال دف من جانب 

بدو أن واشنطن غير مرنية بنشوب نزاع مويكو وواشنطن هو تطويق الصراع حتى   يتسان ، وي
ميلل بين ط ران وت  أبيب، كما أن روييا م تمة أكثر بت دئة الجب ة اليورية، وهي غير مرنية 
بحماية القوا  اإليرانية وميليشيات ا في يوريا. لكن ا نتراح ا مريكي بإريا  نوا  عربية إلى 

يحصد  ساإليرائيليساخ  يوريا، بينما ا حتال  يوريا، يرني ضمناخ أن يكون ا شتباٌ م  إيران د
 الينائ .

اإليراني هو حو  تقاي  الكركة في المنطقة ولي  بيبب عداء  ساإليرائيليسوكما أيلسنا فإن الصراع 
تاريخي، وبالتالي يمكن للطرفين أن يتسقا في أية لحظة على تقاي  النسوح في غياب أي مشروع 

 تضامن.
 24/4/2018، الخليج، الشارقة

 
 قراءة خاطفة لجدول أعمال المجلس الوطني .23

 فايز أبو شمالة د.
، ث   بريدخا عن جلية ا فتتاح، وبالتدنيق في جليا  الرم ، التي تبدأ بالتحقق من النصاب أو خ
المصادنة على جدو  ا عما  ثانيخا، ليراج  المجل  في النقطة الثالثة المرحلة اليابقة، والتي بدأ  

 ، بكافة جوانب ا حتى اأن.1993منح عا  
وهنا   بد من التياء  عن ا يباب التي دفر  رئاية المجل  لتيجي  هحا البند  ه  هو إنرار 

 بسش  المرحلة الييايية التي تزعم ا الييد محمود عبا ، وأوشك  على ن ايت ا 
ا، لحرص  نيادة المنظمة على لملمة الصف السليطيني، وا  يترانة بكافة لو كان حلٌ صحيحخ

، يرزز من  مكونا  الرم  الييايي السليطيني للخروج من المأزق، والتآلف على مونف مشتٌر
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مكانة القضية السليطينية في المحاف  الدولية، ولكن عقد جلية ب حا الشك  تءكد أن هحا البند وض  
 ،  ن رئاية المجل  لحر الرماد في الريون، وليجد التبرير الكافي لمواصلة المشوار التساوضي نسي

ل  تحدد كيسية المراجرة، وه  هي مجرد ايتررا  زمني لرحداث، أ  الونوف الجدي إزاء مرحلة 
ييايية تميز  بالسش ، ووضر  القضية السليطينية على هامي ا حداث الدولية، وأضرس  

 الحضور السليطيني.
لقرار ا مريكي بشان مدينة القد  البند الراب  من جليا  الرم  يتحدث عن دراية يب  التصدي ل

المحتلة، وهنا نتياء  عن رلية الدراية هحا، وه  هي مقترحا   أ  برامي عم   أ  هي أفكار يت  
تداول ا، أ  ييكتسي المجل  بالشجب وا يتنكار واإلدانة، وينت ي النقاي برف  القرار ا مريكي، 

دية يتمث  في الوحدة الوطنية، وونف التنييق دون أي فر  جدي على ا ر ، وأو  هحا ا فرا  الج
 ا مني، والشروع بالمقاومة بكافة أشكال ا.

البند الخام ، منانشة تقرير حو  وض  تصورا  لتحديد الرالنا  م  يلطة ا حتال ، تنسيحخا 
 لقرارا  المجل  المركزي ا خيرة.

تي طالب  في دروتين متتاليتين بونف وهنا يتوجب اليءا : لماحا ل  تنسح نرارا  المجل  المركزي ال
، وند طالب  بوضوح وجالء، ونف التنييق 2018، والثانية 2015التنييق ا مني، ا ولى ينة 

ا مني، وتقدي  تقرير عن حلٌ للمجل  المركزي  وما هو دور المجل  الوطني في هحا الحالة  ه  
ا جديدخا  فالحي تلكأ في تنسيح نرارا  ييءكد على نرارا  المجل  المركزي  أ  ييضيف علي ا بندخ 

المجل  المركزي، ييضي  الون  في منانشة   طائ  من ا داخ  أرونة المجل  الوطني، الحي لن 
 يأتي بجديد عما حددا المجل  المركزي.

البند الياد  ييدر  ما تترر  ل  وكالة اليوث، وأثر حلٌ على الالجئين السليطينيين، وند در  
لكتاب والمحللون اليياييون، ونقاشوا في كثير من المقا  ، و  حاجة  ن يدر  هحا ا مر ا

المجل  أثر القرار على الالجئين، المطلوب من المجل  أن يتخح مونسخا، وأن يقرر، وأن يكون نرارا 
ا للقيادة التنسيحية، فكيف يتحقق حلٌ، والمجل  ييتأحن المحتلين اإليرائيليين لربور ا عضا ء ملزمخ

 عن الحواجز اإليرائيلية.
البند الياب ، دراية ما يترر  ل  ا يرم والمرتقلون في يجون ا حتال ، وهنا نءكد أن ا يرم   
يحتاجون إلى درايا ، ا يرم يطلبون الحرية، فماحا فرل  القيادة من أج  حريت    وماحا ييقد  

ه ، ويسٌ نيوده   أ  ييكتسي بقراءة ل   المجل  الوطني الرائد من اليياب  ه  يمكن أن يحرر 
ا ل   !  الساتحة على أرواح من ارتقوا من   ش داء، والونوف احترامخ
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البند الثامن: منانشة عامة حو  يب  تحقيق المصالحة الوطنية، وهحا البند لرف  الرتب، فالحي يرقد 
ا وطنيخا في را  .، دون ك  مكونا  الرم  الييايي السليطيني،    يبحث عن مصالحة، و  مجليخ
 داعي لمنانشة موضوع   فائدة ترجى من ، يوم ا ت ا  والتش ير والتبرير.

دارة المقاومة الشربية.  البند التاي : دراية وض  إطار عملي لتطوير وا 
 حظوا كلمة دراية، ث  إطار عملي، ث  لتطوير، ث  مقاومة شربية، كل ا جم  تقو : ضاع  

  جديد، و  ندية، و  فر  يق ر الردو، أو يتحداا، أو ييير من مرادلة اليكون فليطين،   جدية، و 
 التي تسرض ا القيادة على مج  الرم  السليطيني المءثر والموج  للمحتلين.

 البند الراشر يترلق بالتقرير المالي، وييقد  رمزي خوري أرنامخا،   عل  للحضور ب ا.
اب أعضاء اللجنة التنسيحية، وهحا هو لب الجلية، وهحا هو هو ا ه ، ويترلق بانتخ 11البند 

المطلوب، وما على الحضور إ  التصسيق لمن ييختاره  الييد عبا ، وا نصراف عبر الحواجز 
 اإليرائيلية إلى مدن   ونراه  بيال ، لييتمروا إلى البيان الختامي عبر ويائ  اإلعال .
 23/4/2018، فلسطين أون الين

 
 "حماس" باالنتقام من إسرائيل في الخارج بين الرغبة والقدرةتهديدات  .24

 غادي حيتمن
: في البداية يصدرون بياناخ عن ميءو  كبير صسي في الخارج، وفور سحما سثمة طق  ثاب  لدم 

الحقيقة ف ي  أماحلٌ تلقى الميءولية على إيرائي . هكحا كان في الماضي وهكحا هحا المرة أيضاخ. 
لى اإلطالق من صسى، اليب  الماضي، الم ند  السليطيني، فادي البطي في ان  لي  م ما ع

 تءمن بان إيرائي  فرل  حلٌ. سحما س أنماليزيا. من الم   فقط 
هنية بان إليرائي  حيابا مستوحا م  الشرب السليطيني يبق ان ني  في  إيماعي كما أن بيان 

نتيال حيث  40على الجدار ثمنا بأكثر من  جبى ا حتجاج السليطيني ا خيرالماضي. وفي الش ر 
 مستوح منح زمن بريد. سحما سإن الحياب من ناحية 

با نتقا  من خال  عمليا  في الخارج، ولكن بحا  القدر  سحما س  ينبيي ا يتخساف بت ديدا  
فأن . القدرة  أمالي  هناٌ من يبب يدعو إلى الدخو  في حالة فزع. فالرغبة في ا نتقا  موجودة، 

ج ودها للم  بإيرائي  في الياحة الداخلية، انطالنا من الس    سحما سفي الينوا  ا خيرة تركز 
بان فليطين ينبيي تحريرها من خال  الكساح في فليطين حات ا. وم  حلٌ، فان تحرير وض  

بة ا يتراتيجي في هحا الون  يشير إلى ضائقة متواصلة منح بض  ينوا . ف ي تجد صرو  سحما س
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الجدار )والتي برعايت ا تحاو   أما نطاع غزة، والصرخة المدنية المنطلقة ك  يو  جمرة  إعمارفي 
 الم  بقوا  الجيي اإليرائيلي( هي دلي  على الوض  الصرب في القطاع. ساإلرهابسمحاف  

 ا يجر  من الصرب علي إيرانكجزء من المحور بقيادة  سحما س، فإن تصنيف اإلنليميةفي الياحة 
تحين وضر ا الييايي وا نتصادي. ب حا الس   فان  أنجدا تلقي الدع  من دو  ينية بوير ا 

وبموجب  وعد  مصر وفد الحركة بالتخسيف من  ا يبوعفي ن اية  سحما سالبيان الحي نشرت  
 أكثر بكثير في هحا الون . سحما سضائقة يكان القطاع، م   لس

إيرائيلية في  أهدافيب خطوات ا جيدا نب  أن تختار الرم  ضد وعلي ، من المرقو  ان الحركة يتح
تتطل  اليو  إلى الرال  بأم  أن يطرح الموضوع السليطيني، وعلى رأي  غزة،  سحما سالخارج. عيون 

برد أن دحر جانبا في عصر الربي  الرربي. ك  هحا يءدي إلى الس    ا عما على جدو   أخرممرة 
تصسيا   أعقابوالتحكر بان  هكحا بالضبط تحدثوا في  سحما سقول  نادة لما ي اإلنصا بان  يجب 

في منطقة الميرب. وتصريحات   يمكن ا  أوفي الخليي  –في الماضي  سحما سلميءولين كبار من 
مختلسة في الرال . وبالتالي    أماكنفي  أفراددوما أن تكون ضوءا أخضر للرمليا  التي يقو  ب ا 

ولكن   ينبيي أيضاخ السزع. لقد كان بوي  إيرائي  أن تتيلب على هحا الت ديد  ينبيي ا يتخساف،
 في الماضي وييمكن ا حلٌ في الميتقب  أيضاخ.

 "معاريف"
 24/4/2018، األيام، رام هللا
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