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 41 :صورة

*** 
 

على  دول عربيةمع تفاهم هناك و .. يجب أن يكون إقليميا  حل قضية فلسطين  :لـ"إيالف" ليبرمان .1
 عباس قائد بوزن الريشةو .. من األمور 75%

الدولية  صحيفة "إيالف"في حوار مع  وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان : قالمجدي الحلبي
القضية الفلسطينية، إن الحل يجب أن يكون إقليميًا ال ثنائيًا، ، فيما يتعلق بالصادرة بالعربية من لندن

وليس على مراحل بل بالتوازي والتزامن يكون الوصول لحل الدولتين والسالم مع الدول العربية وحل 
والفلسطينيين، قاصًدا نقل مناطق وضع عرب إسرائيل، مقترًحا تبادل األراضي والسكان بين إسرائيل 

عربية مثل منطقة المثلث في إسرائيل من السيادة اإلسرائيلية إلى السيادة الفلسطينية عبر نقل الحدود 
 غرًبا.

لـ "إيالف" قبيل توجهه إلى الواليات المتحدة لبحث قضايا أمنية مع نظيره األميركي جيمس  وأضاف
هناك خلل في الوضع الحالي، وفي طريقة : "يد جون بولتونماتيس ومع مستشار األمن القومي الجد

التفكير الحالية، وعلينا كسر هذه الدوامة، ال سيما في غياب أي امكانية للوصول إلى حل في إطار 
في غزة وفتح الند في ” حماستان“المفاوضات الثنائية. مشكلة الفلسطينيين أنهم ليسوا متحدين؛ هناك 

، أال 2010الغربية(، وكان يفترض أن تجري االنتخابات الرئاسية في يناير يهودا والسامرة )الضفة 
أنها لم تجر في موعدها، ما يطرح مسألة الشرعية السياسية: إن وقع أبو مازن باسم الفلسطينيين، 
فهل توقيعه شرعي أم غير شرعي؟ وماذا عن المجلس الوطني الفلسطيني، بعدما أجلت االنتخابات 

منقسمون، ويتعين عليهم أن يظهروا جدية أكبر، وأن يجروا انتخابات  الفلسطينيونوام؟ لمدة ثمانية أع
 ."تقود الختيار من يمثلهم بشكل جيد

أمر آخر: أبو مازن هو قائد بوزن الريشة، وال يشبه السادات وبيغن عندما وقعا وتابع ليبرمان: "
حتى عندنا في الكنيست، لم يكن هناك  معاهدة سالم، وكان يتحد خلفهما الشعب والقيادة العالمية.

التفاف حول معاهدة السالم يشبه ما لمسناه حينها. برأيي، الحل الثنائي غير وارد اليوم، والمطلوب 
 ."حل إقليمي

نحن ال نستهين بذلك، وال وفيما يتعلق بمسيرات العودة عند الحدود مع قطاع غزة، قال ليبرمان: "
حاول أن نكون جاهزين لكل السيناريوهات المحتملة، لكننا بالطبع ال نقلل من أهمية هذه االحداث. ن

” مهازل”و واألحداثنخشى المواجهة. خالل أيام الجمعة األربعة األخيرة تعاملنا مع التظاهرات 
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حماس أرسلتهم ليكونوا دروًعا بشرية. قادة حماس ". وتابع "حماس بشكل جيد وواجهنا اإلرهاب
األطفال والنساء ليكونوا دروًعا بشرية وليقتلوا عوًضا عنهم، ويقولون إننا  اختبأوا في غزة وأرسلوا

مجرمو حرب! هم المجرمون ودماء هؤالء الضحايا يجب أن تالحق ضمائرهم. لم ندعهم لقتالنا، وال 
 ."لمحاوالت اختراق الحدود

تثمرت نحو نحاصر غزة لمنعهم من االستمرار بتهريب األسلحة بغرض قتلنا. حماس اسوأضاف: "
مليون دوالر في شق األنفاق وتطوير األسلحة، ولم تطور وتستثمر في السكان الغزيين. يريدون  160

اإلرهاب وال يهمهم أبناء شعبهم. إن أراد الفلسطينيون في غزة االستثمار في االقتصاد والبناء فأهاًل 
االزدهار لغزة، لكن حماس ال تريد وسهاًل، وكل دوالر ينفقونه سننفق في مقابله دوالرين اثنين. نريد 

سوى اإلرهاب. يحاولون اإليحاء بأننا نظلمهم ونخرق القانون الدولي، لكنهم هم في الحقيقة من يخرق 
القانون. منذ سنوات لم تسمح حماس للصليب األحمر بزيارة مواطنينا المحتجزين هناك أو تلقي 

 ."ليمعلومات عن جثت جنودنا. إنهم يخرقون القانون الدو 
 ، قال ليبرمان: بعدم السماح بإدخال جثة العالم فادي البطش الذي اغتيل في ماليزياوفيما يتعلق 

طالبت بذلك حتى يسلموننا جثث الجنود والمواطنين اإلسرائيليين. البطش لم يكن عالًما يسعى ، نعم"
حماس أكثر دقة، لجلب الكهرباء إلى غزة، بل كان يعمل على تطوير طائرات مسيرة وجعل صواريخ 

". وأضاف وفي رده على سؤال: هل أنتم من اغتال البطش؟ وحماس قالت إنه ناشط في الحركة
 ."جيمس بوند... ربما قتله جيمس بوند كما في األفالم وتابع "اسأل ."نحن لم نغتلهأجاب ليبرمان "

ول عربية يرفض تسميتها، ليبرمان لـ"إيالف" إن هناك حواًرا مع د قالعن العالقات بالدول العربية، و 
في  25وبقي ، في المئة من األمور 75واألمور تسير في االتجاه الصحيح، وثمة تفاهم على نحو “

 معقدة بين الشعوب، ألن مشكلة  األمور. مع القيادة الحديث سهل، ولكن األصعبالمئة، وهي برأيي 
لم ومعرفة وتطلع إلى األفضل العالم العربي انه ال توجد فيه طبقة وسطى قوية تعني ثقافة وع

إلى وجود حوار بناء وتفاهم تام مع الدول العربية حول قضايا ولفت النظر  والسالم والعيش بهدوء".
هل هناك تعاون أمني مع تلك الدول كما قال قائد األركان وحول سؤاله:  المنطقة المفصلية.

 ف"؟اإلسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت في مقابلة سابقة مع "إيال
ال أريد التطرق إلى ذلك. يمكن القول إن هناك تنسيق. ادعوهم إلى الخروج للعلن قال ليبرمان: "

 ."وزيارة إسرائيل كما فعل أنور السادات، ومرحب بهم جميًعا
أجاب ليبرمان:  هل ترى أن ما يجري في المملكة العربية السعودية يسير بهذا االتجاه؟وحول سؤاله: 

قول لكل الدول العربية: تعالوا معنا مع بالد المبادرات )ستارت اب( مع التقنيات أو  نعم هناك بوادر،"
 تك ومع الموارد من عندكم والقوة االقتصادية، فمًعا يمكننا إحداث تغيير جذري في الشرق  -والهاي 
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تفكير في العالم العربي يلغي حتى ال لألفضلاالوسط وفي العالم. االقتصاد القوي والتطور والتقدم 
 ."في إيران ومحاولتها السيطرة

إن بالده ال تريد الحرب مع أحد، لكنها لن تسمح وفيما يتعلق بالملف اإليراني أشار ليبرمان إلى 
أنه إذا  وأكد بمنصات إيرانية في سورية مهما كان الثمن، مؤكًدا أن النظام اإليراني يعيش آخر أيامه.

ضرب طهران، وستدمر كل موقع عسكري إيراني يهدد ست“هاجمت إيران تل أبيب، فإن إسرائيل 
إنه إذا هاجمت إيران تل أبيب، فإن إسرائيل ستضرب  وأضاف إسرائيل في سورية، مهما كان الثمن".

 طهران.
ليبرمان أن النظام اإليراني الحالي يعيش أواخر أيامه، وأن انسحاب الواليات المتحدة من  رأىو 

في  أنفقار إيران اقتصادًيا، وهذا ما يخشاه النظام اإليراني الذي االتفاق النووي سيؤدي إلى انهي
مليار دوالر، وينفق ملياري دوالر سنوًيا على حزب هللا وحماس  13سورية حتى اآلن أكثر من 

 ليبرمان وأضاف  والجهاد اإلسالمي والمليشيات "اإلرهابية" األخرى، ما أضعف طهران وأفرغ خزائنها.
دة اإليرانية والحرس الثوري اإليراني على مقدرات وخيرات البالد، واستبعاد الشعب، أن "استيالء القيا

تسبب بانهيار االقتصاد بشكل خطير، وقاد إلى نشوب حركات احتجاجية تتعاظم وتتسع يوًما بعد 
  يوم.

ندة وزير الدفاع اإلسرائيلي في حديثه لـ"إيالف" أعضاء الكنيست العرب، ويتهمهم بدعم ومساوانتقد 
 اإلرهاب، واصفًا إياهم بـ "أعداء إسرائيل"، الفتًا إلى أن من واجب الديمقراطية أن تدافع عن نفسها.

 26/4/2018إيالف، لندن، 
 

 أمريكية "معّدلة" مبادرةعباس يرفض  .2
ــــ"الحياة" أن اإلدارة : "الحيـــاة" ،محمـــد يـــونس -نيويـــورك  ،رام هللا كشـــفت مصـــادر ديبلوماســـية غربيـــة ل

ة بعثـت إلـى الرئاسـة الفلسـطينية بمبـادرة سـالم "معدنلـة" تـند علـى عـودة الطـرفين الفلســطيني األمريكيـ
النهائي، وترك ملـف القـدس إلـى المرحلـة النهائيـة. إال أن  واإلسرائيلي إلى التفاوض على قضايا الحلن 

فض أي مســؤواًل فلســطينيًا أكــد أن الــرئيس محمــود عبــاس رفــض الصــيغة المعدلــة، مشــددًا علــى أنــه يــر 
وأكدت المصادر الديبلوماسية أن الجانب األمريكي أوصل األفكار الجديـدة إلـى  إرجاء لقضية القدس.

عبر دولتْين عربيتْين، موضحة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغته بأنه ليس لديها أي موقف  عباس
جــاء فــي الرســالة و  مســبق فــي شــأن حــدود القــدس، بــل تتــرك للطــرفين فرصــة االتفــاق فــي هــذا الشــأن.

ــل تأجيــل فــتح هــذا الملــف،  األمريكيــة أن اإلدارة ترــدرك صــعوبة االتفــاق علــى القــدس، لــذلك فإنهــا تفضن
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والشــروع فــورًا فــي التفــاوض علــى القضــايا األخــرى، وبعــد االتفــاق عليهــا يــتم التفــاوض علــى القــدس. 
 دمًا عن العرض السابق.ونصحت إحدى الدول العربية عباس بقبول العرض األمريكي، واعتبرته متق

لكن مسؤولين فلسطينيين أكدوا لـ"الحياة" رفض عباس التعديالت الجديدة في الخطة األمريكية )صفقة 
القــرن(. وقــال مســؤول فلســطيني: "الــرئيس يــرفض أي اســتثناء أو تأجيــل لملــف القــدس مــن أي عمليــة 

الفلســطينيين جســرًا للوصــول إلــى سياســية"، مضــيفًا: "نــدرك أن الخطــة األمريكيــة ترمــي إلــى اســتخدام 
 الدول العربية، وفي النهاية لن يرقَدم أي حلول جدية للقضية الفلسطينية".

 27/4/2018 ،الحياة، لندن
 

 المالكي: تحّرك عربي لمنع نقل سفارات أوروبية إلى القدس .3
أن وفــدًا أعلــن وزيــر الشــؤون الخارجيــة فــي الســلطة الفلســطينية ريــاض المــالكي : أحــالم حمــاد - غــزة

ســـالميًا ســـيجتمع اليـــوم )الجمعـــة( فـــي العاصـــمة البلجيكيـــة بروكســـل مـــع فيـــديريكا مـــوغيريني  عربيـــًا وام
الممثل األعلى لسياسة األمن والشؤون الخارجيـة فـي االتحـاد األوروبـي، لبحـث منـع أي دولـة أوروبيـة 

اللقـاء يسـتهدف "إثـارة  وأوضح أن من نقل سفارتها لدى االحتالل اإلسرائيلي من تل أبيب إلى القدس.
إلى القدس وطلب ضمانات من االتحاد األوروبي  لمنع أي دولة أوروبية من نقل سفارتها لدى إسرائي

 التخاذ موقف حاسم بذلك بما في ذلك إمكانية فرض إجراءات عقابية".
 27/4/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 سي لمنظمة التحريرمخالف للنظام األسا "الوطني"عقد ي حماس ودحالن: تكتل نواب .4

 ، أن النائــب عــناأللمانيــة، مــن رام هللا، ونقــاًل عــن الوكالــة 27/4/2018 ،الجزيــرة نــت، الدوحــةنشــرت 
هـاجم الـرئيس محمـود عبـاس، واتهمـه  ،النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ،أحمد بحر

 بالسعي لتقويض القضية الفلسطينية.
عقدها في غزة نـواب كتلـة حمـاس البرلمانيـة ونـواب محسـوبون علـى  خالل جلسة تشريعية ،وقال بحر

إن عبـاس هـو أخطـر رجـل علـى القضـية  ،تيار اإلصالح الديمقراطي، المحسـوب علـى محمـد دحـالن
 الفلسطينية، ويقود أسوأ مشروع لتصفيتها والتنازل عن الثوابت الوطنية.

أن اجتماعـات المجلـس الـوطني لمنظمــة  ،26/4/2018 يـوم الخمـيس ،واعتبـرت كتلـة حمـاس البرلمانيـة
وخلصـت مـداخالت نـواب حمـاس إلـى  التحرير الفلسطينية المقـررة األسـبوع المقبـل "بـال قيمـة قانونيـة".

أن انعقــاد المجلــس الــوطني فــي رام هللا االثنــين المقبــل "يشــكل خروجــًا عــن اإلجمــاع الــوطني وكــل مــا 
 سيخرج عنه غير شرعي وبال قيمة قانونية".
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رئيس الكتلة محمود الزهار إن "المجلس الوطني وجلسته القادمة ال شرعية لهما، ولن نلتـزم بـأي  وقال
 قرارات تصدر عن اجتماعات رام هللا".

وفــي الســياق، قــال عضــو المكتــب السياســي لحمــاس خليــل الحيــة إن "مخرجــات المجلــس الــوطني ال 
 ل الشعب الفلسطيني".تلزمنا، ونحذر كل األطراف من التعامل معها ألنها ال تمث

رئـــيس اللجنـــة ، أن غـــزة فتحـــي صـــبناح، نقـــاًل عـــن مراســـلها فـــي 27/4/2018 ،الحيـــاة، لنـــدنوأضـــافت 
للمجلـس الـوطني  محمد فرج الغول وصف الجلسة المترقبـة التشريعي الفلسطيني القانونية في المجلس

أن قراراتـه "غيـر معتـرف بهـا  بأنها "غير قانونيـة وفـق لـوائح منظمـة التحريـر"، مشـددًا علـى الفلسطيني
قانونيًا"، مطالبًا بعقده خارج فلسطين "ليتسنى لجميع الفصائل المشاركة مـن دون أي قيـود". ورأى فـي 

 "اإلصرار على عقده تجاوز لالتفاقات والتفاهمات الوطنية".
 

 أعمال المجلس الوطني لمقاطعة يدعو شمالةالنائب أبو  .5
علن تيار اإلصالح الـديمقراطي المـوالي لـدحالن مقاطعتـه جلسـة المجلـس أ : األلمانية، والوكالة الجزيرة

وخـالل مـؤتمر صـحفي فـي غـزة،  الوطني الفلسطيني المزمـع عقـدها فـي رام هللا نهايـة الشـهر الجـاري.
دعا النائب ماجد أبو شمالة إلى عدم المشاركة في أعمال المجلس الوطني التـي سـتترتب عنهـا كارثـة 

 وطنية، حسب وصفه.
 27/4/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ": انعقاد المجلس لحماية الشرعية والتصدي لقرار ترامبالفلسطيني"الوطني  .6

وصــف أمــين ســـر المجلــس الــوطني الفلســطيني محمــد صـــبيح،  منتصــر حمــدان، وكــاالت: - رام هللا
الظــروف ، بأنهــا مــن أهــم الــدورات التــي يعقــدها المجلــس، بســبب 30/4/2018أمــس، دورة المجلــس فــي 

 السياسية غير المسبوقة التي تمر فيها القضية الفلسطينية وتهديد الشرعية الوطنية.
وقال صبيح: "أهمية عقـد هـذه الـدورة تنبـع مـن أنهـا تـأتي فـي ظـروف سياسـية غيـر مسـبوقة، حيـث لـم 

ود ثم يكن مسبوقًا أن تقف الواليات المتحدة ورئيسها والتحدث عن القدس عاصمة لدولة إسرائيل ولليه
يصــر علــى نقــل الســفارة األمريكيــة للقــدس"، مشــيرًا إلــى أن هــذه التوجهــات تعكــس حالــة مــن الخطــورة 
السياسية على المشروع الوطني الفلسطيني من خـالل خدمـة ترامـب لمخططـات نتنيـاهو، ثـم التعـرض 

 ليضعها في هذا الموقف الصعب. األونروالقضية الالجئين ووكالة 
 27/4/2018 ،الخليج، الشارقة
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 قيادة منظمة التحرير وهؤالء سيدخلونها سيغادرونهؤالء تقرير:  .7
دعـت رئاسـة المجلـس الـوطني الفلسـطيني وأمانـة سـره أعضـاءه المنتشـرين : وكـاالتوال - محمد العلـي

في أرجاء العالم، إلى جانب نظرائهم المقيمين في الضفة الغربية والقدس؛ لحضور الدورة التـي سـتعقد 
وأمــين  7/4/2018وأفــادت تصــريحات رئــيس المجلــس ســليم الزعنــون فــي  .30/4/2018فــي فــي رام هللا 

مـن  16مـن فصـائل منظمـة التحريـر و 13 ، بأن الدعوات وجهـت لــ22/4/2018سره محمد صبيح في 
عضــوًا مــن حمــاس، وعــدد كبيــر  74االتحــادات الشــعبية، وأعضــاء المجلــس التشــريعي كافــة، بمــا فــيهم 

 اءات الفلسطينية.من المستقلين والكف
أجــــواء االنقســــام واالســـتقطاب الحــــادين بــــين الفصــــائل تجـــاه مالبســــات اســــتدعاء المجلــــس  مــــن رغمبـــالو 

مقاطعــة دورتــه الحاليــة، فقــد  19/4/2018فــي  ودوافعــه، وامعــالن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين رســمياً 
صــبيح فــي تعليقــه علــى مضــت رئاســة المجلــس قــدما فــي تحضــيراتها، فــاكتفى أمــين ســر المجلــس محمــد 

ـــبهم مـــن غـــزة، وطـــالبوا فيهـــا بتأجيـــل الـــدورة؛ بـــالقول إن "االجتمـــاع فـــي  109مـــذكرة رفعهـــا  أعضـــاء، أغل
 موعده، وليس هناك أي تأجيل، التحضيرات جارية كما هو مرتب لها لعقد جلسة المجلس في موعدها".

سيشــاركون فــي  ودوليــاً  عربيــاً  وزاد عضــو اللجنــة التنفيذيــة واصــل أبــو يوســف بــالقول إن ســبعين وفــداً 
 الجلســة االفتتاحيــة للــدورة، التــي حملــت اســم "القــدس وحمايــة الشــرعية الفلســطينية"، بيــنهم وفــدان رفيعــاً 

وقال أبو يوسف كذلك إن النصاب القانوني المتمثل في ثلثـي األعضـاء  المستوى من األردن ومصر.
( وممثلــي الجبهــة الشــعبية لتحريــر عضــواً  74متــوفر لعقــد الجلســة، رغــم مقاطعــة نــواب حركــة حمــاس )

 عضوا بينهم ثالثة نواب في المجلس التشريعي(. 30فلسطين )
 

 تغريدة أبو مرزوق
فـي عقـد الـدورة، وعـدم التفاتهـا إلـى مطالبـة الجبهــة  قـدماً  لمضـي قيـادة فـتح وفصـائل أقـل حجمـاً  ونظـراً 

األنظار إلى مـا سـينجم عـن الـدورة،  الشعبية بعقد "مجلس وطني توحيدي" خارج فلسطين، فقد اتجهت
 التي أعلنت كل من حركتي حماس والجهاد مبكرا مقاطعتها.

هنــا تغريـــدة القيــادي فــي حمــاس موســـى أبــو مــرزوق التــي يـــرد فيهــا علــى تلمــيح تهكمـــي  وكــان ملفتــاً 
يس للقيادي في فتح خالل مقابلـة مـع تلفزيـون فلسـطين عـن مقـاطعي الـدورة المرتقبـة، يصـفه فيهـا بــ"رئ

ووجهـــت مالحظـــة أبـــو مـــرزوق  المجلـــس القـــادم، والعضـــو الجديـــد للجنـــة التنفيذيـــة عـــن حركـــة فـــتح".
إلــى التغييــر المتوقــع فــي تركيبــة اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة، باعتبــاره أبــرز تطــور يمكــن  األنظــار مبكــراً 

 وشـهدت التـي عقـدت فـي رام هللا 2009لهذه الـدورة أن تشـهده. وهـو مـا سـبق أن حصـل فـي دورة عـام 
 تغييرات في بعض الوجوه ما زال بعضها حاضرا، في حين غيب الموت والمرض آخرين.
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عضــوا كــال مــن: محمـــود عبــاس وصــائب عريقــات وفـــاروق  18وتضــم اللجنــة التنفيذيــة المكونــة مـــن 
القدومي عن حركة فتح، وأحمد قريع وغسان الشكعة وزكريا األغا وياسر عبد ربه وأسعد عبد الرحمن 

في حين تتمثل الجبهة الشعبية  الخضري ومحمد زهدي النشاشيبي وحنان عشراوي كمستقلين. ورياض
ــد، وجبهــة النضــال  بعبــد الــرحيم ملــوح، وحــزب الشــعب بحنــا عميــرة، والجبهــة الديمقراطيــة بتيســير خال
الشــعبي بأحمــد مجــدالني، وجبهــة التحريــر الفلســطينية بعلــي إســحاق، وجبهــة التحريــر العربيــة بمحمــود 

وصـنفت اللجنـة زعيمـين منشـقين عـن جبهـة التحريـر الفلسـطينية وجبهـة  سماعيل وفـدا بصـالح رأفـت.إ
 التحرير العربية هما واصل أبو يوسف وجميل شحادة مراقبين، إلى جانب رئيس الحكومة.

 

 المستبعدون
ل فاروق وتفيد توقعات مصدر قيادي في أحد الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق بأنه سيتم استبدا

القــدومي الــذي رفــض االعتــراف باتفــاق أوســلو وواصــل إقامتــه بتــونس، وزكريــا األغــا وياســر عبــد ربــه 
أسـعد عبـد الـرحمن وعبـد الـرحيم  ومحمد زهدي النشاشيبي. ويتوقع مصدر قيادي في فصيل آخر ضمن 

شـير المصـدر إلـى أما األسـماء الجديـدة التـي سـتدخل اللجنـة التنفيذيـة، في ملوح إلى قائمة المستبعدين.
أن الجبهة الديمقراطية ستستبدل تيسير خالد بقيس عبد الكـريم )أبـو ليلـى(، فـي حـين سـيحتفظ محمـود 
إســماعيل وأحمــد مجــدالني بعضــويتهما إلــى جانــب اســتبدال علــي إســحاق بواصــل أبــو يوســف، وضــم 

وفاتـــه، وتوقـــع  ســـليم البريـــديني الـــذي خلـــف جميـــل شـــحادة فـــي قيـــادة الجبهـــة العربيـــة الفلســـطينية بعـــد
 المصدر ذاته إبقاء مقعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شاغرا.

إن عـــزام األحمـــد  فـــي المقابـــل، أثنـــى مصـــدر قيـــادي فلســـطيني آخـــر علـــى توقعـــات أبـــو مـــرزوق قـــائالً 
ومحمود العالول ومحمود عباس سيمثلون فتح في اللجنة التنفيذية المقبلة. وأكـد مصـدر فلسـطيني فـي 

ة التوقعات بشأن عباس واألحمد والعالول باعتبار أن األخير انتخب نائبا لرئيس فتح فـي رام هللا صح
وأشار إلى وجود صراع داخل فتح على من يمثلها في اللجنة التنفيذية؛ أطرافه  مؤتمر الحركة األخير.

يـراوي وماجـد قياديوها، وأغلبيتهم إما قادة أجهزة استخبارات أو أعضاء في اللجنة المركزية كتوفيق الط
 فرج وجبريل الرجوب ومحمد اشتيه وناصر القدوة وروحي فتوح.

 26/4/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 التحرير تخوض معركة للحفاظ على استقاللية القرار الوطني منظمةأبو ردينة:  .8
ئمـــة نبيـــل أبـــو ردينـــة إن المعركـــة الدا الســـلطة الفلســـطينية ئاســـةر قـــال النـــاطق الرســـمي باســـم  :رام هللا

لمنظمــة التحريـــر الفلســطينية هـــي الحفــاظ علـــى القــرار الـــوطني المســتقل، وعـــدم رهنــه ألجنـــدات غيـــر 
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محاولـــة الـــبعض رهـــن القـــرار الـــوطني الفلســـطيني المســـتقل  أنوأضـــاف فـــي بيـــان صـــحفي، " وطنيـــة.
 بأجندات خارجية ال تخدم المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، هي محـاوالت مرفوضـة، وسـيثبت فشـلها

وتـــابع  أمـــام تمســـك شـــعبنا، والتفافـــه حـــول "م.ت.ف"، الممثـــل الشـــرعي، والوحيـــد للشـــعب الفلســـطيني.
تصــريحه بــالقول، إن المــواطن الفلســطيني الحــر المكــافح إلنهــاء االحــتالل وتحقيــق حريتــه، واســتقالله، 

قامـــة دولتـــه الفلســـطينية المســـتقلة، وعاصـــمتها القـــدس بمقدســـاتها، سيكشـــف زيـــف هـــذه المحـــاو  الت، وام
 وسيسقطها كما أسقط المشاريع السابقة كافة، التي حاولت النيل من المشروع الوطني الفلسطيني.

 26/4/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المجتمع الدولي بالضغط على االحتالل لوقف القتل طالبيرياض منصور  .9
اض منصـور إن الفلسـطينيين يعيشـون تحـت أطـول قال المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة ريـ

جلسة مجلس األمن مفتوحة خالل  منصور، احتالل عسكري وأزمة الجئين في التاريخ الحديث. واتهم
لمناقشـة الوضــع فــي الشــرق األوســط، بمـا فــي ذلــك القضــية الفلســطينية، أمـس، فــي األمــم المتحــدة فــي 

مثــل هــذا التعمــد الســتهداف المــدنيين يعــد إرهابــا بكــل "وقــال  باســتهداف المــدنيين. "إســرائيل" ،نيويــورك
ـــة  معنـــى الكلمـــة. إنـــه انتهـــاك جســـيم للقـــانون اإلنســـاني الـــدولي وحقـــوق اإلنســـان وااللتـــزام تجـــاه حماي
المــدنيين. مــن غيــر المنطقــي أن تكــافع إســرائيل علــى ســلوكها غيــر القــانوني بــدعم ترشــيحها الفاضــح 

ـــدا بـــل وســـخرت مـــن مصـــداقيتها لعضـــوية مجلـــس األمـــن، وهـــو الجهـــة التـــي  ـــم تحترمهـــا إســـرائيل أب ل
وقوضـــتها. يـــا للجـــرأة التـــي تـــدفع إســـرائيل إلـــى طلـــب عضـــوية هـــذا المنتـــدى الـــذي تحتقـــره وال تحترمـــه 

 ."وترفض تنفيذ قراراته
 26/4/2018 ،المتحدة األمم أنباءمركز موقع 

 
 قناصاتبتستوضح بريطانيا حول تزويدها االحتالل  التحريرمنظمة  .11

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمـد مجـدالني الحكومـة البريطانيـة : ام هللار 
وقـال:  بـ"توضيح موقفهـا مـن تزويـد االحـتالل قناصـات تسـتخدم فـي قتـل المتظـاهرين فـي قطـاع غـزة".

"المملكــة  ننظــر بخطــورة بالغــة إلــى مــا نشــره موقــع "ميــدل إيســت آي" البريطــاني، الــذي أشــار إلــى أن
وأوضـح مجـدالني أن  مليون دوالر بما في ذلك بنادق قند". 445المتحدة تبيع إسرائيل أسلحة بقيمة 

"علـــــى بريطانيـــــا تغييـــــر سياســـــتها تجـــــاه دولـــــة فلســـــطين، وأن تتبنـــــى سياســـــة واضـــــحة تجـــــاه القضـــــية 
 الفلسطينية، خصوصًا أنها المسؤولة عن وعد بلفور".

 27/4/2018 ،الحياة، لندن
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 قطعالتي امتدت إلى الشهيد البطش ست   اآلثمةاأليادي  هنية: .11
قــال رئــيس المكتــب السياســي لحركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" إســماعيل هنيــة إن األيــادي اآلثمــة 

 التي امتدت إلى الشهيد العالم فادي البطش ستقطع أيا كانت وَمن كانت.
بطش مـن المســجد العمـري بمدينــة جباليــا وأكـد هنيــة خـالل مشــاركته فـي مراســم تشـييع الشــهيد فـادي الــ

شــمال قطــاع غــزة مســاء الخمــيس، إن استشــهاد العــالم الــبطش فــي ماليزيــا وارتقــاء الشــهداء فــي غــزة 
بمسيرات العودة وكسر الحصـار يشـكل إرهاًصـا للنصـر. وأضـاف هنيـة أن سـيل دمائنـا ال يضـيرنا وال 

الطريـق الصـحيح، ولـو سـلمنا لرايـة وفرطنـا بالثوابـت  يزيدنا إال إيماًنا وتسليًما ويقيًنا بأننا نمضي علـى
ومشـــينا فـــي طريـــق معـــوج مـــا فكـــر أحـــد بإيـــذائنا. وأردف أن الشـــهادة والســـجون واإلبعـــاد دليـــل صـــحة 

 المنهج والطريق والهدف والوسيلة، وستبقى دماؤنا وقوًدا لحياتنا، واالغتياالت طريًقا لشهادتنا.
وجمهوريــة مصــر العربيــة وكــل مــن ســاعد فــي العــودة المظفــرة  وتقــدم هنيــة بالشــكر مــن دولــة ماليزيــا

 غدور ليبرمان.يللشهيد فادي ليوارى الثرى في قطاع غزة رغًما عن أنف وزير حرب االحتالل أف
 27/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الحية لالحتالل ردا  على اغتيال البطش: فاتورة الحساب ثقلت والعقاب قادم .12

سياســـي لحركـــة "حمـــاس" خليـــل الحيـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي مســـؤولية اغتيـــال حمـــل عضـــو المكتـــب ال
 الشهيد العاِلم فادي البطش في العاصمة الماليزية كوااللمبور السبت الماضي.

وتوعـد الحيــة خــالل مشــاركته فــي مراســم اســتقبال جثمـان الشــهيد الــبطش فــي معبــر رفــح جنــوب قطــاع 
ال، قـائاًل: "أيهـا االحـتالل، فـاتورة الحسـاب بيننـا وبينـك ثقلـت، غزة، االحتالل بالرد على جريمة االغتيـ

وأضـــاف الحيـــة إذا كـــان العـــدو أراد قتـــل العلـــم والحقيقـــة بقتلـــه فـــادي؛  ويـــوم العقـــاب قـــادم ال محالـــة".
 فالشعب الفلسطيني قادر على إنجاب ألف عاِلم مثل فادي لينشروا العلم والسالم بين الناس.

ي سيمضي على درب العلماء والشهداء القادة حتى تحرير فلسطين، وأنه لن وأكد أن الشعب الفلسطين
يقعــدنا عــن هــذه الغايــة شــيء. وقــال الحيــة إن الشــهيد الــبطش حمــل دعــوة فلســطين فــي كــل الميــادين، 

 وسخر حياته وعلمه خدمة للعلم والتطور والسعي إلى خدمة البشرية بأبحاثه وعلمه.
 27/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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تستدعي من المقاومة أن تدرس سبل التصدي لالحتالل  اغتيال البطش جريمة": لقوى الوطنيةا" .13
 وأدواته
شــيعت جمــاهير غفيــرة بمدينــة جباليــا مســاء الخمــيس جثمــان الشــهيد العــالم د.م فــادي الــبطش، : غــزة

بـر رفـح بمشاركة شعبية وفصـائيلة واسـعة، بعـدما وصـل جثمانـه قطـاع غـزة بعـد عصـر اليـوم عبـر مع
وقـــال القيـــادي فـــي الجبهـــة الشـــعبية هـــاني الثوابتـــه خـــالل مراســـم االســـتقبال إن: "هـــذه الجريمـــة  البـــري.

تستدعي من قوى المقاومة الفلسطينية والعربية أن تدرس سبل التصدي لالحتالل وأدواته مـن الموسـاد 
واإلســالمية علــى ضــرورة وشــدد الثوابتــه فــي كلمــة ممثلــة عــن لجنــة المتابعــة للقــوى الوطنيــة  وأذنابــه".

محاســـبة هـــؤالء القتلـــة فـــي أي مكـــان، وأضـــاف: "علينـــا أن نالحقهـــم حتـــى يـــدركوا أن شـــعب فلســـطين 
ولفــت إلــى أن آلــة حــرب االحــتالل وأدواتهــا القــذرة عمــدت إلــى مالحقــة قــادة  وعقــولهم لــم تــذهب هــدًرا".

 وطني.الثورة وعقولها في محاولة بائسة لثنيهم عن أداء مسيرتهم ودورهم ال
 26/4/2018فلسطين أون الين، 

 
 اغتال الشهيد البطش التصاالته مع كوريا الشمالية الموساد ":نيويورك تايمز" .14

: بعد تلميحات بتورط إسرائيل باغتيال العالم فادي البطش فـي ماليزيـا، وردت وديع عواودة - الناصرة
ســــرائيلي خبيــــر بالشــــؤون علــــى لســــان وزيــــر مخابراتهــــا يســــرائيل كــــاتس قبــــل أيــــام، كشــــف صــــحافي إ

االســتخباراتية أن الموســاد يقــف خلــف العمليــة. وأوضــح الصــحافي دكتــور رونــين بيرغمــان فــي تقريــر 
أمـس أن قتلــه يــأتي جـزءا مــن معركـة واســعة يقودهـا رئــيس الموســاد « نيويـورك تــايمز»نشـرته صــحيفة 

 .يوسي كوهين ضد حركة حماس للحيلولة دون حيازتها قوة عسكرية في العالم
وحول عمل البطش في ماليزيا يزعم بيرغمان أنه كان يقوم باقتناء مواد من جهات مختلفـة، ويسـتخدم 
مرافــق جامعــة كوااللمبــور للقيــام بأبحــاث تهــدف الــى تطــوير وســائل قتاليــة. ويــزعم أن الــبطش انشــغل 

المسـينرة.  بصـرية تسـتخدم لتوجيـه الصـواريخ والطـائرات الصـغيرة –باألساس في تطوير أجهـزة إلكتـرو 
كما يـدعي بيرغمـان أن الـبطش كـان يسـتعين ببـاحثين محليـين فـي دراسـات مشـتركة، وأن هـؤالء كـانوا 

 يظنون أن األبحاث مدنية وبريئة ولم يعرفوا أنها في الطريق لخدمة حماس.
بيرغمــان الــذي صــدر عنــه فــي مطلــع الشــهر الحــالي كتــاب عــن عمليــات الموســاد قــال فــي تقريــره إن 

بعــدة صــفقات ســالح فــي مجــال الصــواريخ والطــائرات بــال طيــار مــع كوريــا الشــمالية مــن  الــبطش قــام
مصــادر »خــالل ماليزيــا. وفــي محاولــة لتشــويش هويــة مصــادره يعتمــد بيرغمــان لغــة التلمــيح بقولــه إن 

أكدت له أن البطش أرسل لماليزيا بمهمة خاصة من حماس « استخباراتية من الغرب والشرق األوسط
ث عن أنظمة قتالية لها وشراؤها. وفي تقريره يقول بيرغمان إن كوريا الشمالية تحافظ على هدفها البح
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عالقـــات مـــع حركـــة حمـــاس فـــي الســـنوات األخيـــرة بوســـاطة ماليزيـــا التـــي تحولـــت لدولـــة ودودة جـــدا لــــ 
رهابيــــة تعمــــل فــــي التهريــــب وتجــــارة المخــــدرات وغيرهــــا» كمــــا يقــــول الصــــحافي «. جهــــات إجراميــــة وام

ن اإلســـرائي لي إن ماليزيـــا دولـــة مفتوحـــة جـــدا وال تحـــرد علـــى تطبيـــق القـــانون والنظـــام كمـــا يجـــب، وام
 حكومتها الحالية مناصرة جدا لحماس وتوجهاتها إسالمية.

 27/4/2018، القدس العربي، لندن
 

 على جرائمها "إسرائيل"مندوبة واشنطن باألمم المتحدة تشجع  تصريحاتحماس:  .51
ركة المقاومة اإلسالمية "حماس" تصريحات مندوبة اشنطن لـدى األمـم اعتبرت ح: محمد ماجد - غزة

المتحدة، نيكي هايلي، بخصود أن الحركة تستخدم المدنيين "دروعا بشرية" في قطاع غزة "عدوانيـة 
 ومنافية للحقيقة" وتشجع إسرائيل على االستمرار بـ"جرائمها".
تضـب، وصـل األناضـول نسـخة منـه، أن وأضاف سـامي أبـو زهـري النـاطق باسـم الحركـة فـي بيـان مق

"التصــريحات تــوفر غطــاء وتشــجيع أمريكــي لالحــتالل )إســرائيل( لالســتمرار فــي جــرائم قتــل األطفــال 
 والمدنيين السلميين".

 26/4/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 عباس العقابية طالت الضفة باعتقال خيرة أبنائها إجراءاتحنيني:  .51
اس" عبد الحكيم حنيني إن إجراءات رئـيس السـلطة محمـود عبـاس العقابيـة قال القيادي في حركة "حم

لـم تقتصــر علـى غــزة فقـط، بــل شـملت الضــفة الغربيـة عبــر حملـة اعتقــاالت واسـعة طالــت المئـات مــن 
 خيرة أبنائها منذ خطابه في التاسع عشر من الشهر الماضي.

ي الضـفة منـذ ذلـك الخطـاب وصـلت وأضاف حنيني في تصريح لـه، أن قائمـة المعتقلـين السياسـيين فـ
معتقل، غالبيتهم من األسرى المحررين وطلبة الجامعات من محافظات الضفة  200إلى ما يزيد على 

كافة. وأكد حنيني أن تصاعد االعتقاالت السياسية في الضفة يتفق مع سياسـة اإلقصـاء والتفـرد التـي 
إلــى أنهــا تــأتي كجــزء مــن سياســة العقــاب  تمارســها قيــادة الســلطة بحــق المكونــات الفلســطينية، مشــيراً 

 الجماعي التي تفرضها على شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة.
 27/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 "إسرائيل"لدى األمم المتحدة: حماس ستدفع ثمن ما يحدث في غزة وليس  "إسرائيل"سفير  .51
قبل بدء جلسة ، أنه نيويوركمن  يامعبد الحميد صعن  ،27/4/2018القدس العربي، لندن، ذكرت 

، يوم ”الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية“مجلس األمن الدورية حول 
الخميس، توقف السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة، داني دانون، أمام الصحافة المعتمدة ليوضح 

ن خالل عرضه صورا فضائية لمناطق تواجد مدى خطورة الوجود اإليراني المتزايد في سوريا، وذلك م
 ”.إسرائيل تملك الحق في الدفاع عن مواطنيها“القوات والقواعد اإليرانية، مشيرا إلى أن 

وردا على سؤال حول جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المتظاهرين السلميين في غزة خالل 
ذا ما كانت تخشى إسرائيل يوما أن”العودة“مسيرات  ليس هناك “تدفع الثمن لهذه الجرائم، قال  ، وام

سلمية في هذه المظاهرات التي تقترب من السياج بالمتفجرات والقنابل.. هؤالء األطفال والنساء 
يستخدمون من قبل حماس. وهي من يجب أن تالم لمعاناة الفلسطينيين. وقد سمعنا قيادات حماس 

 ”.ر من مايو/أيارتتحدث عن تنظيم هذه المظاهرات لغاية الخامس عش
حماس تستخدم هؤالء األطفال ونشعر باألسف لمعاناتهم ولكن في نفس الوقت نشعر “وأضاف دانون 

وقال إن حماس هي التي ستدفع الثمن يوما وليس إسرائيل، زاعما ”. بالفخر لحماية إسرائيل لسيادتها
 ”.تستخدم األطفال كدروع بشرية وتعرضهم للخطر“أنها 

رة األمريكية يوم الرابع عشر من مايو/أيار القادم إلى القدس، قال دانون إن إسرائيل وحول نقل السفا
ترحب بهذه الخطوة وتدعو الدول إلى السير على نفس الطريق ونقل سفاراتها إلى القدس. وعما إذا 
كانت الخطوة انتهاكا للقانون الدولي، بغض النظر عن عدد السفارات التي تنقل إلى القدس، قال 

هذه محاججة متروكة للمحامين، لكن كل دولة من حقها أن تختار عاصمتها كما “لسفير اإلسرائيلي ا
تريد، فال األمم المتحدة وال أي دولة أخرى من حقها أن تتدخل في قرار دولة ذات سيادة في اختيار 

 ”.عاصمتها
عرض دانون، ن ، عن محمد طارق من نيويورك، أ26/4/2018، لألنباءوكالة االناضول وأضافت 

على أعضاء مجلس األمن، الخميس، صورة استخباراتية زعم أنه تم التقاطها في سوريا لما أسماه 
وفي إفادته أمام جلسة حول الحالة  بـ"مركز التعيين والتجنيد" للمسلحين الشيعة الذين تدربهم إيران.

ألف  80"أكثر من  في الشرق األوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، تحدث دانون عن أن
متطرف من جميع أنحاء الشرق األوسط، هم أعضاء في ميليشيات شيعية تسيطر عليها إيران في 

 سوريا"، دون أن يوضح مصدر تلك األرقام.
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 ا  نتنياهو يأمل من جمهورية التشيك نقل سفارتها إلى القدس قريب .51
نياهو، إنه يأمل أن يتم قريبًا تنفيذ قرار )األناضول(: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت -القدس

أهنع صديقي الحميم ” جمهورية التشيك بنقل سفارتها إلى القدس. وقال نتنياهو في تصريح مكتوب:
الرئيس التشيكي ميلوش زيمان على إعالنه الهام حول نقل السفارة التشيكية إلى القدس وآمل أنه 

  ”. استقباله هنا بكل الحفاوة الذي يستحقها سيتم تنفيذ هذا القرار سريعًا، وأتطلع إلى
 27/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 "بتسيلم" ألمين عاّم األمم المتحدة: عليكم حماية أرواح المتظاهرين الفلسطينّيين   .51

دعا مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي  :وفا -غزة -القدس عاصمة فلسطين
االمين العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيرس، إلى حماية أرواح المتظاهرين  المحتلة "بيتسيلم"،

 الفلسطينيين.
جاء ذلك قبيل جلسة علنية مفتوحة لمجلس األمن يعقدها اليوم الخميس، لمناقشة الوضع في 
فلسطين، ومختلف األوضاع والقضايا، وأهم التطورات الجارية في الشرق األوسط، وسط توقنعات 

 ر المظاهرات قبالة الشريط الحدودين في قطاع غزنة.باستمرا
، فصل فيها أسماء وأعمار المتظاهرين شووجه أمين عام "بيتسيلم" حجاي العاد برسالة إلى غوتير 

 قاصرين. 4الذين قتلتهم إسرائيل بالرنصاد الحين في األسابيع األخيرة، بينهم  35الفلسطينيين الـ
ن تبذل االمم المتحدة "كلن ما في وسعها وأن تتحمنل كامل مسؤولينتها وناشد "بتسيلم" األمم المتحدة أ

ألجل حماية أرواح الفلسطينيين وتطبيق األحكام الدولينة" ألجل الوقف الفورين لما تقوم به إسرائيل 
 ضدن متظاهرين عزنل في غزنة من إطالق نيران بما يخالف القانون.

 26/4/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 لحماية رقاب جنودها من السكاكين تطور طوقا   اإلسرائيلية رطة حرس الحدودش .02
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن قيام شرطة حرس الحدود بتطوير  :نائل عبد الهادي

طوق خاد لحماية منطقة الرقبة، من طعنات السكاكين. وقالت الصحيفة العبرية، إن هذا الطوق 
قبة، ويهدف الى حماية الجنود من عمليات الطعن. ووفقا للصحيفة العبرية، الجديد، يلتف حول الر 

أطلقت شرطة حرس الحدود، على هذا الطوق أسم "هداس" على اسم المجندة اإلسرائيلية هداس مالكا 
وأشارت الصحيفة  التي قتلت بالقدس طعنا بالسكاكين في منطقة الرقبة، منتصف العام الماضي.
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رطة حرس الحدود، تعمل على تطوير كفات "قفازات" خاصة للجنود، لحمايتهم من العبرية، الى أن ش
 السكاكين. طعناتالجروح خالل مواجهة 

 26/4/2018، عكا للشؤون اإلسرائيليةموقع 

 

 استكمال التحقيق بملفات فساد نتنياهوبتطالب الشرطة العامة اإلسرائيلية  النيابة .05
رائيلية، من الشرطة استكمال التحقيق في ملفات مفالت فساد طلبت النيابة العامة اإلس: محمد وتد

وحسب  رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية اليوم الخميس.
صحيفة "معاريف"، فإن أن النيابة العامة اإلسرائيلية أعادت إلى الشرطة ملفي تحقيق بشبهات فساد 

وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن مدير  أجل استكمال التحقيق فيهما.تتعلق نتنياهو، وذلك من 
لجنة الحراسة الحكومية يوسي تشاخنوفر، دعا إلى تعزيز الحراسة على المستشار القضائي للحكومة 

ودعا تشاخنوفر إلى نقل مسؤولية حراسة  أفيخاي مندلبليت، قبيل إصدار قراراته في هذه الملفات.
الشرطة إلى جهاز المخابرات الداخلي )الشاباك(، أو إلى وحدة حراسة الشخصيات، مندلبليت من 

 خوفا من رد فعل عنيف تجاهه، مع اقتراب حسم مصير تلك الملفات.
 26/4/2018، 48عرب 

 

 مقتل عشرة جنود إسرائيليين في سيول في صحراء النقب .00
مس بمقتل عشرة طالب وطالبات أ 48تسببت سيول غزيرة في منطقة النقب داخل أراضي  :الناصرة

عاما( كلية عسكرية داخلية، فيما أصيب عدد آخر من زمالئهم بإصابات متفاوتة. وشهدت  20-17)
منطقة صحراء الخليل الشرقية في النقب حالة طوارئ بعدما وصلت أنباء عن فيضانات تعتبر نادرة 

 في مثل هذا الوقت من العام. 
 27/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 "2017األسيرة جعابيص تحصل على لقب "امرأة فلسطين لعام  .23

"األيام": قالت وزارة شؤون المرأة، إن األسيرة إسراء جعابيد المعتقلة في سجون االحتالل  -رام هللا 
، وذلك خالل حفل نظمته، يوم 2017منذ أكثر من عامين، حصلت على لقب امرأة فلسطين لعام 

لجنة التحكيم وعدد من المهتمين  وأعضاءزيرة هيفاء األغا، الخميس، في غزة، بحضور الو 
 والمهتمات.
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وأكدت األغا في كلمتها أن المرأة الفلسطينية سطرت مالحم وبطوالت كثيرة في النضال الفلسطيني، 
وأصبحت أسطورة لكل شريف ومناضل حر في هذا العالم، "فهي كانت وال زالت رمزًا لصمود الشعب 

فاع عن أرضه والبقاء، فهي َمْن تلقت صواريخ االحتالل في قطاع غزة، وصمدت الفلسطيني في الد
في وجه االحتالل بالقدس وقاومت االحتالل في جنين، فالحديث عنها وعن عذاباتها وآالمها حديث 
طويل وذو شجون يتخلله طموح وآمال عريضة نبنيها ونتأملها بأن تكون عونا وردئا للمرأة لحمايتها 

 عليها وعلى كرامتها وحقها". والمحافظة
 26/4/2018، األيام، رام هللا

 
 مليون دوالر لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة بغزة 2.2"صندوق التبرعات اإلنساني" يصرف  .24

أعلن صندوق التبرعات اإلنساني في األرض الفلسطينية المحتلة، يوم الخميس، عن  :وفا -القدس
ل مع االحتياجات اإلنسانية العاجلة، التي نجمت عن االرتفاع الهائل مليون دوالر للتعام 2.2صرف 

من خالل هذه المنحة، وحسب بيان "أوتشا" فسوف و  في أعداد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة.
يقدنم صندوق التبرعات اإلنساني في األرض الفلسطينية المحتلة الدعم للجهات الفاعلة في مجالْي 

غزة، عبر تقديم التمويل الالزم لألدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية  الصحة والحماية في
ة لتقديم الرعاية الطبية على الخطوط األمامية وفي المستشفيات،  التي تستدعيها الحاجة الماسن
باإلضافة إلى السماح بنشر الفرق الطبية المتخصصة في حاالت الطوارئ والضرورية إلجراء 

 احية المعقدة، من جملة احتياجات أخرى ضرورية.العمليات الجر 
 26/4/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لجنة األسرى اإلداريين تؤكد جاهزيتها الستئناف الخطوات التصعيدية: األسرىهيئة شؤون  .25

قالــــت هيئــــة شــــؤون األســــرى والمحــــررين، إن لجنــــة األســــرى اإلداريــــين التــــي تقــــود الخطــــوات : رام هللا
ة لكســـر سياســـة االعتقــــال اإلداري، موحـــدة، وتملـــك الجاهزيــــة التامـــة الســـتئناف الخطــــوات التصـــعيدي

ونقلـت الهيئـة مـن  أسـير إداري. 500التصعيدية، ومواجهـة الجريمـة العقابيـة المسـتمرة بحـق مـا يقـارب 
خالل محاميها لـؤي عكـة، والـذي يتواصـل باسـتمرار مـع األسـرى فـي معتقـل "عـوفر"، أنهـم تمكنـوا مـن 

صـــدي لكـــل محـــاوالت إدارة الســـجن فـــي تفكيـــك وحـــدتهم، وأنهـــم عنـــدما يتحـــدثون معهـــا عـــن قضـــية الت
المعتقلين اإلداريين يتحدثون عن المجموع دون أي تفصيالت، أو انتماءات حزبية، األمر الذي أحبط 

 إدارة السجن ودفعها للكف عن خطواتها التفريقية".
 26/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 األقصىالمسجد يقتحمون  مستوطنمن مائة أكثر  .26
اقتحم أكثر من مائة مستوطن، بينهم عدد من طلبة المعاهد التلمودية، يوم الخمـيس،  المحتلة:القدس 

 المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
 د.ونفذت هذه المجموعات جوالت استفزازية في المسج

 26/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 جامعة خضوري ويمنع الطلبة والموظفين من دخولها يغلقالخليل: االحتالل  .27
 أغلقت قوات االحـتالل اإلسـرائيلي، اليـوم الخمـيس، مـداخل جامعـة فلسـطين التقنيـة خضـوري/: الخليل

 ليها.إين من الدخول فرع العروب شمال الخليل، ومنعت الطالب والموظف
وقالت مصادر أمنية لـ "وفا"، إن قوات االحتالل أصدرت أمرا من "الحاكم العسكري"، يقضـي بـإغالق 

الخليل، ومنع الطلبة والموظفين من الدخول لحرم الجامعـة  -مداخل الجامعة المحاذية لطريق القدس 
دخول للجامعــة، عبــر بلــدة بيــت امــر عبــر المــداخل الرئيســية، مضــيفا أن الطلبــة ســلكوا طــرق ترابيــة للــ

 المحاذية.
 26/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األحد يوم عملهم يشرعون بإضراب عن الطعام ونروااأل موظفو عقود أنهت  .28

أعلن مهندسون أنهت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( عقودهم مؤخًرا عن : غزة
إضراب مفتوح عن الطعام اعتباًرا من األحد المقبل، داخل مقر الوكالة الرئيس بمدينة  شروعهم في

 غزة مكان اعتصامهم.
وقال المنسق اإلعالمي للمعتصمين داخل مقر "أونروا" أمجد الريفي في تصريح لوكالة "صفا" 

مفتوًحا عن ، سيخوضون إضراًبا 12يوًما، وعددهم  62الخميس، إن المعتصمين داخل أونروا منذ 
 إبريل للمطالبة بحقوقهم. 29الطعام بدًءا من يوم األحد المقبل 

روا" منذ قرار و داخل مقر "أن 12، يعتصم منهم 92ويبلغ عدد المهندسين الذين أنهت الوكالة عقودهم 
 إنهاء عقودهم، ويرفضون الخروج إال بتراجع الوكالة عن القرار ونيل مطالبهم.
 26/4/2018، ية )صفا(وكالة الصحافة الفلسطين
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 سيول تطيح بجزء من جدار الفصل بالقدس .29
أطاحت سيول تشكلت نتيجة أمطار غزيرة مستمرة بجزء من جدار الفصل : الجزيرة + وكاالت

وسقطت قطع من الجدار اإلسمنتي على طريق  اإلسرائيلي قرب مخيم شعفاط في القدس المحتلة.
الثغرة المفتوحة في الجدار الذي يعزل قرى وبلدات أسفله، وأظهرت صور التقطها فلسطينيون 

 فلسطينية عن بعضها بعضا بالقدس المحتلة ومناطق أخرى بالضفة الغربية.
وقد غمرت السيول الشوارع والطرقات في مناطق باألراضي الفلسطينية وخلفت خسائر بشرية ومادية، 

 كما تسببت في شلل وقتي وجزئي لحركة السير.
 26/4/2018دوحة، .نت، الالجزيرة

 
 عائلة الشهيد أبو خضير تقاضي قتلته مجددا   .31

الذي خطفه -شرعت عائلة الفتى المقدسي محمد أبو خضير : هبة أصالن -المحتلة  القدس
بإجراءات قضائية لطلب تعويضات من قاتليه، بعد أن توصلت إلى  -2014مستوطنون وحرقوه عام 

 .قناعة بأن الحكم الصادر بحق القتلة مخفف
وقال حسين أبو خضير والد الشهيد إن خطوة العائلة هذه جاءت بعد وصول معلومات عن إمكانية 

 اإلفراج عن المتهمين الثالثة بعد عام.
وتطالب عائلة الشهيد أبو خضير القتلة الثالثة من المستوطنين بتعويضها بمبلغ خمسة ماليين 

لحقت بها بعد خسارتها البنها الذي أقدم شيكل )مليون ونصف المليون دوالر( عن األضرار التي 
 المستوطنون على خطفه ومن ثم قتله حرقا.

أن الحكم الذي صدر بحق القتلة "مخفف وال يرقى  -في حديثه للجزيرة نت-وأضاف والد الشهيد 
لجريمة العصر" مؤكدا أن الهدف من الدعوى المرفوعة إعادة سجنهم في حال أفرج عنهم ألنهم لن 

ألف شيكل، وهو مبلغ  150دفع التعويضات، خاصة وأنهم حتى اليوم لم يتمكنوا من دفع  يتمكنوا من
 التعويضات الصادر عن المحكمة.

 26/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 "إسرائيل"مشروع مد أنبوب غاز مع  تنفيذ يرفضونمقاولو األردن  .15

ي األردن، رغم إصرار الحكومة تواصلت ردود األفعال الشعبية الغاضبة ف: زيد الدبيسية –عمنان 
قريبًا، وفقًا التفاقية موقعة  اإلسرائيليعلى البدء بتنفيذ مشروع مد أنبوب لشراء الغاز من االحتالل 
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بين الجانبين. ودعت نقابة المقاولين األردنيين إلى عدم المشاركة في المشروع الذي وصفته بالمدان 
 وطنيًا وقوميًا. 

لين، أحمد اليعقوب، في بيان، على ضرورة مقاطعة المشروع، مضيفًا أن وشدند رئيس نقابة المقاو 
 "المقاولين الشرفاء ال يحتاجون إلى تأكيد أو تذكير". 

وحذنرت النقابة كل المقاولين األردنيين من المشاركة في أعمال هذا المشروع بأي طريقة كانت، 
ت مهنية وعمالية وفعاليات سياسية مؤكدة أنها ستمارس دورها الوطني مع كل الشركاء من نقابا

وشعبية، في الوقوف أمام هذا المشروع الجائر حتى النهاية، وستعمل على إجهاضه ودعم كل جهد 
 إليقافه". 

وما يزيد من حجم االحتجاجات األردنية على مشروع استيراد الغاز اإلسرائيلي، هو إحجام الحكومة، 
ن، الذي طالب أعضاؤه عدة مرات بمناقشتها تحت قبة حتى اآلن، عن عرض االتفاقية على البرلما

 البرلمان. 
وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب األردني، النائب جمال قموة، لـ"العربي الجديد"، إن تجاهل 
مطالب النواب بإحالة االتفاقية إلى مجلسهم لالطالع عليها والوقوف على تفاصيلها، سيؤدى إلى 

كومة التي تجاهلت موقف البرلمان الرافض للمشروع بأغلبية أعضائه، قبل أكثر تأزيم العالقة مع الح
 من عامين ونصف تقريبا. 

وأضاف أن األسباب التي توردها الحكومة بعدم عرض االتفاقية على النواب غير مقنعة، وأحدها 
 عدم وجود ترجمة للغة العربية لالتفاقية. 

 26/4/2018، العربي الجديد
 

 الفلسطينية لتسويق المنتجات البستانية األردنيةلتأسيس الشركة  اتفاقية التوقيع على .10
وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونظيره الفلسطيني الدكتور سفيان  :بترا –البحر الميت

سلطان في مركز الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت مساء اليوم على اتفاقية تأسيس الشركة 
 الشركة.والقانونية لتأسيس  اإلدارية باإلجراءاتالفلسطينية لتسويق المنتجات البستانية والبدء  األردنية

 20يكون نوع الشركة عربية مساهمة محدودة المسؤولية برأس مال قدره  أنواتفق الجانبان على 
 دوالر.ماليين  10بـ  األردنيةمليون دوالر تساهم الحكومة 

من الجانب الفلسطيني ويرأس  8و األردنيمن الجانب  8عضوا  17من الشركة  إدارةويتألف مجلس 
 سنوات. 4ووزير الزراعة الفلسطيني بالتناوب كل  األردنيوزير الزراعة  اإلدارةمجلس 
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وبموجب االتفاقية فان غايات الشركة االستثمار في القطاع الزراعي وفتح فروع لها عند الحاجة وبيع 
براموفلسطين  األردنج وتصدير منتجاتها داخل وخار  االتفاقيات والعقود المالية والتجارية والبنكية  وام

قامة واستيراد  الخضرواتوتسويق  والفواكهالمعارض الزراعية وتبريد وتدريج وتغليف الخضار  وام
نشاءوشراء وبيع عبوات الخضار  دارةوتطوير  وام تشغيل المطارات )مطار تجاري لتصدير  وام

 .الزراعية(المنتجات 
 26/4/2018، لغد، عّمانا

 
 من مخيم عين الحلوة م مطلوبا  سل  ت   اللبنانيالجيش  .11

تسلم الجيش اللبناني اليوم من القوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان : بترا –السبيل 
 في المخيم. أخيراالفلسطيني المطلوب محمد جمال حمد، المتهم بتورطه باالشتباكات التي حصلت 

الجيش اللبناني بعد االشتباكات مباشرة وتم وضعه في المستشفى  إلىالد المطلوب سلمه وكان و 
 الحلوة.مخيم عين  إلىانه تمكن من الفرار من المستشفى والدخول  إالتحت الحراسة للمعالجة، 

 26/4/2018، السبيل، عّمان
 

 مارس الماضي آذار/طائرة مسّيرة إسرائيلية في لبنان نهاية  بتحطماالحتالل يعترف  .13
أقرن الجيش اإلسرائيلي، اليوم الخميس، بتحطم طائرة مسيرة تابعة لسالح البحرية في : القدس المحتلة

 األجواء اللبنانية قبالة سواحل األراضي الفلسطينية المحتلة، قبل عدة أسابيع.
اإلفصاح عن وأفاد موقع "والال" اإلخباري العبري، بأن الجيش اإلسرائيلي تكتم على الحادث دون 

وأشار  مالبساته وأسبابه، مكتفيا بالقول إن خلال فنيا تسبنب في سقوط الطائرة، دون إيضاح ماهيته.
 إلى أن سالح البحرية اإلسرائيلي جمع الحطام وحوله للفحد لدى الجهات التكنولوجية المختصة.

آذار/  31مسيرة وقع بتاريخ ووفًقا للمعلومات التي نشرها الموقع العبري، فإن حادث تحطم الطائرة ال
 مارس الماضي.

الجدير بالذكر، أن قناة "المنار" التابعة لـ "حزب هللا" اللبناني، كانت قد أعلنت في التاريخ ذاته، أن 
 طائرة إسرائيلية تستخدم ألغراض التجسس تحطمت بين قرى "بيت ياحون" و"برعشيت" اللبنانية.

رة، قامت مروحية تابعة لسالح الحربية اإلسرائيلي بقصف وقالت "بعد سقوط وتحطم الطائرة المسي
 وتدمير الطائرة"، في محاولة إلحباط أي عملية تسرنب للمعلومات.

 26/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الماليزية تعثر على سيارة استخدمها قتلة "العالم البطش" تفاصيل جديدة.. الشرطة .11
ية: إنها عثرت على سيارة استخدمها قتلة العالم الفلسطيني فادي قالت الشرطة الماليز : كوااللمبور

 البطش في التنقل في البالد قبل وبعد عملية االغتيال.
(: إن المنفذين استقلوا سيارة من طراز 4-26وأضافت الشرطة في تصريح صحفي، اليوم الخميس )

في منطقة سيتاباك بعد تنفيذ  "بروتون ساغا" بعد أن تركوا دراجة نارية في بحيرة ليك سيتي بارك
وبينت الشرطة أنها عثرت على السيارة التي استأجرها المشتبه بهما، في حوالي الساعة  العملية.

الثانية من صباح اليوم الخميس في متنزه "أمبانج هيلير"، القريب من منطقة السفارات الدولية في 
 ا قبل ثالثة أشهر مالٌك محلين "ماليزي".وحسب إفادة الشرطة؛ فإن السيارة استأجره كوااللمبور.

( في CCTVوقالت الشرطة: إن السيارة ررصدت اليوم بناء على مراقبة دقيقة لتلفزيون الدائرة المغلقة )
منطقة "جاالن داناو نياغا"، وأدت نتيجة دراسته إلى أن المشتبه بهما استقال السيارة بعدما تركا 

(، IPDقلت الشرطة السيارة إلى مقر شرطة مقاطعة وانغسا ماجو )ون الدراجة النارية في "سيتاباك".
 إلجراء مزيد من الفحد لدى وحدة الشرطة الجنائية في كوااللمبور.

وأكد رئيس شرطة كوااللمبور داتوك سيري مازالن الزم أن التحقيقات ال تزال جارية، وقال: "ال 
وقال: "كل المعلومات المتعلقة بهذه  يل".يمكنني إعطاء المزيد من التفاصيل، لكننا نحقق بالتفص

 القضية سيقدمها المفتش العام للشرطة تان سري محمد فوزي هارون الحقا".
 26/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تركيا: حل الدولتين ال يزال السبيل الوحيد لسالم شامل بالمنطقة .11

مم المتحدة فريدون سنيرلي، اليوم الخميس، اعتبر مندوب تركيا الدائم لدى األ: نيويورك/ محمد طارق
أن حل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية ال يزال السبيل الوحيد لتحقيق سالم عادل وشامل ودائم 

 بالمنطقة.
جاء ذلك في إفادة قدمها السفير سنيرلي، خالل جلسة مجلس األمن الدورية حول الحالة بالشرق 

 ية، بمقر األمم المتحدة في نيويورك.األوسط بما فيها القضية الفلسطين
وحذر السفير التركي من أن التأخير والجمود الذي طال أمده في عملية السالم بين الفلسطينيين 

 واإلسرائيليين "يشعل التوتر، ومن شأنه أن يفسح المجال لدائرة جديدة من العنف".
األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها وفي السياق، قال سنيرلي: "تتزايد االنتهاكات اإلسرائيلية في 

القدس الشرقية، بمعدل ينذر بالخطر. وال يزال التصعيد الدراماتيكي باألنشطة االستيطانية عقبة 
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وشدد على أن "القدس هي مدينة مقدسة لجميع الديانات التوحيدية الثالث، ويقع  رئيسية أمام السالم".
 وضعها التاريخي".على عاتق البشرية بأسرها المحافظة على 

على ذات الصعيد، أكد المندوب التركي، أن التقاعس في مواجهة عدم امتثال إسرائيل المستمر 
للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن يشجعها على "المزيد من االستهتار" وما شهدناه منذ بداية 

 مسيرة "العودة" السلمية أحدث مثال على ذلك.
المتناسب للقوة من جانب القوات اإلسرائيلية والهجمات المتعمدة على وأدان بشدة االستخدام غير 

الفلسطينيين العزل الذين شاركوا بالمظاهرات السلمية احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم غير القابلة 
 للتصرف وتطلعاتهم الوطنية المشروعة.

لصارخ للقانون الدولي"، كما أكد على أنه "ال يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن التجاهل ا
داعيا إلى اتخاذ إجراءات لوقف استهداف المدنيين، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في 

 الحوادث.
وحث إسرائيل على "إظهار اإلرادة السياسية واالمتناع عن األعمال االستفزازية والضارة". كما طالب 

نشاء حكومة شاملة".الجانب الفلسطيني بـ"التوحد والعمل من أجل المصالح  ة الوطنية وام
من ناحية أخرى، حذنر سنيرلي من أن األوضاع في قطاع غزة على "شفا االنهيار" بعد عقد من 
الحصار اإلسرائيلي، مشيرا أن مأساة القطاع تفاقمت بسبب أسوأ أزمة مالية تشهدها وكالة "أونروا" 

الر إضافية لألونروا، كما قررت التعهد ماليين دو  10ولفت إلى أن تركيا أعلنت عن  في تاريخها.
 مليون يورو لمشروع بناء محطة تحلية المياه المركزية في غزة. 11بتقديم 

 26/4/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 مرعوبة "إسرائيل": اإليرانيالحرس الثوري  .11
-قعها في سوريا ردن الحرس الثوري اإليراني اليوم الخميس على تهديدات إسرائيلية بضرب إيران وموا

 بتأكيد قدرة بالده على توجيه ضربة عسكرية ألي موقع إسرائيلي تريده. -إذا هاجمت إسرائيل
فقد قال العميد حسين سالمي نائب القائد العام للحرس الثوري إن إيران في حالة حرب لكنها هي 

 أي قاعدة له. المتفوقة ألنها تمكنت من كشف المناطق الحيوية للعدو، وقادرة على استهداف 
وأضاف أنن إسرائيل تعيش ما وصفها بحالة رعب بسبب وجود قوات إسالمية على حدودها. كما قال 

، والسعودية تتعرض استراتيجيانائب قائد الحرس الثوري اإليراني إن إسرائيل خائفة وأميركا مرتبكة 
 لهزيمة ثقيلة في المنطقة.

 26/4/2018، الدوحة، الجزيرة
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 التساهل تجاه مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني تهديدا  ألمن الوطن ّدونيع مغاربةناشطون  .11
الرباط ـ محمود معروف: قال ناشطون مغاربة في مجال مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني أن 
التساهل إزاء مختلف مظاهر التطبيع وأصحابها، سبب رئيسي، ومشجع على التمادي في ذلك إلى 

التأطير اإليديولوجي الصهيوني، »ى القيام بخطوات واختراقات خطيرة من قبيل مستوى التجرؤ عل
 ، التي من شأنها تهديد أمن الوطن، ووحدته الترابية، وتماسكه المجتمعي.«…والتدريب على األسلحة

، لتكوين الحراس «ألفا اإلسرائيلي»وجاء موقف الناشطين بعد اجتماع على خلفية ملف المعهد 
ذي ينشط في نواحي مدينة مكناس، عقد يوم الثالثاء الماضي بالرباط شاركت فيه حركة الخاصين، ال

التوحيد واإلصالح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية المغربي )الحزب الرئيسي في الحكومة( 
وأعضاء من مكتبها التنفيذي من جهة، ومسؤولي مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، 

ربي لمناهضة التطبيع، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها مجموعة العمل، والمرصد المغ
والمرصد مع قيادات الهيئات المدنية، والفعاليات الجمعوية، والحركات اإلسالمية، واألحزاب 
السياسية، على اختالف اتجاهاتها، والهيئات النقابية والحقوقية مسجلة خطورة هذا الملف، وما يشكله 

تطور نوعي يتمثل في االنتقال من التطبيع الصهيوني الذي يعرفه عدد من المجاالت إلى تهديد من 
 أمن الوطن واستقراره.

المؤسسات الدستورية الوطنية التي « القدس العربي«ودعا المشاركون في االجتماع في بالغ ارسل لـ
ل لها القانون السهر على أمن الوطن، والمواطنين إلى التحرك  ، للوقوف على حقيقة ما «الفوري»خون

خبار الرأي العام الوطني بذلك، وكذا اإلسهام في توعية المواطنين بخطورة ما يحاك ضد  يجري وام
المغرب من مخططات، والسعي للحيلولة دون وقوع ما يرجوه خصومه، وأعداؤه من فوضى، وفتن 

 على غرار ما يجري في بلدان شقيقة.
 27/4/2018، لندن، القدس العربي

 
 وعلى السلطة الفلسطينية دفع الرواتب للموظفين ..مالدينوف: غزة تنهار .11

أكند نيكوالي مالدينوف، مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم : ابتسام عازم -نيويورك 
في الشرق األوسط، أن ما يحدث في الشرق األوسط يؤثر على العالم أجمع. وحذنر مالدينوف من 

لى حافة االنفجار، مطالبًا بأن "يعمل جميع األطراف في الشرق األوسط على تهدئة أن غزة ع
نهاء الحروب والصراعات، في سورية واليمن وفلسطين وجميع أنحاء الشرق األوسط".  األوضاع وام

وجاءت أقوال مالدينوف أمام مجلس األمن الدولي، خالل إحاطته الشهرية حول الوضع في 
 ة يشهدها المجلس لنقاش الوضع في فلسطين المحتلة.فلسطين، وجلسة مفتوح
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وقال مالدينوف إن "غزة تنهار، وهذا قد يؤثر على االستقرار النسبي الذي تشهده الضفة الغربية". 
فلسطينيًا في غزة )خالل مسيرات العودة(  35وعن الوضع في غزة، تحدث مالدينوف عن "مقتل 

ير"، ثم تحدث عن محاوالت عبور الشريط الحدودي، قائاًل على يد القوات اإلسرائيلية، وهو عدد كب
إن إسرائيل "تتهم حماس والجهاد اإلسالمي باستغالل التظاهرات". ثم أشار إلى تقارير تتحدث عن 
محاولة رمي زجاجات حارقة بالقرب من الشريط الحدودي، قائاًل إنه ينبغي على حركة "حماس" 

العمل على منع المتظاهرين من الوصول إلى الشريط وعلى المسؤولين عن تنظيم المسيرات 
 الحدودي.

وتطرق المبعوث األممي إلى الوضع اإلنساني في غزة، فقال إن السلطة الفلسطينية في شهر مارس/ 
آذار الماضي، قررت، ومن دون أي سابق إنذار، تخفيض رواتب الموظفين في غزة بنسبة وصلت 

ألف  20قررت السلطة الفلسطينية وقف دفع المعاشات لنحو  في المائة. وفي مارس/ آذار، 30إلى 
موظف في القطاع العام، معتبرًا أن تأثير هذه الخطوات على الوضع اإلنساني في غزة "يصعب 
وصفه في ظلن الظروف المأساوية التي يعيشها القطاع". وأشار إلى أن وضع المستشفيات والمدارس 

 االنهيار بشكل كامل".والخدمات األساسية كالمياه "مهدد ب
وأشار مالدينوف في هذا السياق إلى أنه تحدث في أكثر من مناسبة مع السلطة الفلسطينية، معتبرًا 
أن الضغط على العائالت الغزية "لن يساعد أحدًا"، وطالب بأن تعود السلطة إلى دفع الرواتب 

لى غزة.للموظفين في القطاع. وناشد دولة االحتالل اإلسرائيلي تسهيل الح  ركة والبضائع من وام
وفي الشأن المتعلق بقطاع غزة أيضًا، أكد أنه من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي كلن ما بوسعه 
لمنع حدوث حرب أخرى في غزة. وأشار إلى أن وضع الالجئين الفلسطينيين في غزة وخارج فلسطين 

باستمرار تقديم هذه المنظمة خدماتها  في حالة حرجة جدًا. وأكد أن التمويل لمنظمة "أونروا" يسمح
"حتى الصيف فقط". وفي ما يخد القدس الشرقية، قال إن إسرائيل "استمرت في هدم البيوت 

مبنى، بما فيها  30الفلسطينية في القدس والمناطق ج"، حيث هدم في الشهر الماضي "أكثر من 
 مدرسة".

ر، إن استمرار بناء المستوطنات وحصار غزة وفي هذا اإلطار، قال السفير الفرنسي، فرنسوا دوالت
 والخالف الفلسطيني الداخلي، تشكل جميعها خطرًا، وتهدد باستمرار تدهور األوضاع.

وركز دوالتر على غزة، الفتًا إلى استخدام إسرائيل القوة بشكل غير مقبول، ومطالبًا بتشكيل لجنة 
 مستقلة للتحقيق.

لقانون الدولي وحماية المدنيين. وأكد أنه ال يمكن فصل غزة كذلك تحث دوالتر عن ضرورة احترام ا
عن بقية األراضي الفلسطينية، وال يمكن التوصل إلى اتفاقية سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين من 
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ه انتقادات حادة إلى مجلس األمن وسكوته أمام ما يحدث وعدم الضغط من أجل  دون غزة. ووجن
 رارات مجلس األمن واألمم المتحدة ذات الصلة. التوصل إلى حل على أساس ق

 27/4/2018الجديد، لندن،  العربي
 

 هايلي تتهم حماس باستخدام أطفال "كدروع بشرية" .32
المتحدة نيكي هايلي الخميس حركة حماس باستخدام أطفال  األمماتهمت سفيرة الواليات المتحدة لدى 
فلسطينيين خالل قمع االحتالل مسيرات العودة عشرات ال استشهاد"كدروع بشرية" في تعقيبها على 

 على حدود قطاع غزة.
 أنطرف يهتم فعال باألطفال في غزة يجب  أيالدولي " األمنوقالت هايلي خالل اجتماع لمجلس 

 ". إسرائيلتوقف حماس فورا استخدام أطفال كدروع بشرية في نزاعها مع  أنيصر على 
 30هم صحافيان منذ بدء احتجاجات للمطالبة بحق العودة في فلسطينيا بين 41وقتلت قوات االحتالل 

سرائيلعلى الحدود بين قطاع غزة  آذار  .وام
 26/4/2018، األيام، رام هللا

 
 برسالة نقلها حاخام روسي "إسرائيل"بوتين يطمئن  .35

علن في الوقت الذي يواصل فيه وزير الدفاع اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تهديد إيران وي تل أبيب:
أنه في حال قصف تل أبيب سوف تقصف طائراته طهران، بعث الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، 
برسائل طمأنة يطلب فيها من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، االمتناع عن تصعيد 

 الموقف مع إيران ويؤكد أن سياسة روسيا في سوريا تتالءم مع مصالح إسرائيل في المنطقة.
اءت الرسالة هذه المرة عبر الحاخام بريل الزار، رئيس المؤسسات الدينية اليهودية في روسيا وج

الرئيس بوتين يفهم حق إسرائيل في »المقرب من بوتين الذي رافقه في زيارته إلى إسرائيل، فقال: 
عتقد أن وأضاف الزار أنه ي«. الدفاع عن نفسها، ويأخذ مصالحها في االعتبار في سياسته في سوريا

« فريامع»إسرائيل توجه ضرباتها في سوريا بتنسيق مع روسيا. وكان الزار يتحدث لصحيفة 
، التي من شأنها «300إس »اإلسرائيلية، فسئل عن سبب قرار روسيا منح النظام السوري صواريخ 
ع كنت حاضرا في االجتما»أن تقيد حركة الطيران العسكري اإلسرائيلي في سماء الشام، فأجاب: 

الذي تحدث فيه بوتين عن سوريا. وأنا أعرف أنه، أي بوتين، يرى في الدعم الروسي للنظام في 
سوريا مصلحة إسرائيلية أيضا. فعلى الرغم من تعقيدات الوضع بالنسبة إلسرائيل، فإن وجود األسد 

ل، حاكما في دمشق أفضل إلسرائيل من )داعش( وغيرها. وهذه الصواريخ ليست موجهة ضد إسرائي
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إسرائيل »وذهب الحاخام أبعد من ذلك ليقول إن «. بل ضد هجمات أميركية وغربية تهدد سوريا
ليست همن إيران أيضا. فللقيادة اإليرانية مصالح متعددة في الشرق األوسط أهم من ضرب إسرائيل. 

يحكم فالمنطقة تغلي كالمرجل. انظر إلى العالقات بين العربية السعودية وقطر. المهم هو من س
 «.الشرق األوسط

 27/4/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 "إسرائيل"البرلمان األلماني يقر مشروع يهودية دولة  .30
أقر البرلمان األلماني اليوم الخميس االعتراف بيهودية دولة إسرائيل بعد تبنيه مشروع قرار : وكاالت

كما يعتبر القرار أمن وسيادة  رأى أن إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يكمن في حل الدولتين،
 إسرائيل ركنا رئيسيا في السياسة الخارجية واألمنية أللمانيا.

وقد تقدمت بالمشروع ثالث كتل برلمانية، وهي االتحاد المسيحي والديمقراطي بزعامة المستشارة 
يس دولة أنجيال ميركل، والحزب االشتراكي والليبراليون، وذلك بمناسبة مرور سبعين عاما على تأس

 إسرائيل.
 وفي توصيف الفت، أقر القرار بيهودية إسرائيل، ووصفها بـ"الدولة الديمقراطية اليهودية".

وندن أيضا على أن تقوم الحكومة مع شركائها في المجتمع الدولي بعمل ما من شأنه التوصل لحل 
كيد على يهودية الدولة الدولتين، الذي يراه "حال ومخرجا" للصراع الدائر بالشرق األوسط، مع التأ

وديمقراطيتها واستقاللها وكذلك قيام دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة، بحسب ند مشروع 
 حصلت الجزيرة على نسخة منه.

وفي هذا السياق، بارك قرار البوندستاغ ما أسماه التحول اإليجابي في الموقف السعودي تجاه 
 حقيق االستقرار والتعايش السلمي في المنطقة.إسرائيل، معتبرا ذلك عامال مهما في ت

وفي خضم النقاش بشأن المشروع، كانت كتلتا الخضر واليسار في البرلمان قد تقدمتا بمشروع قرار 
 آخر ال يختلف في مضامينه تجاه سيادة وأمن إسرائيل عن سابقه.

بل دعا ألن تكون إسرائيل  وأكد ضرورة الحل وفق قاعدة حل الدولتين، ولكنه لم يقر بيهودية الدولة،
دولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية تكفل الحقوق الكاملة لبقية مواطنيها دون تمييز على أساس ديني 

 أو عرقي مع االلتزام بعدم رفض حق الفلسطينيين في تقرير مصرهم.
ترحات العديدة وأكد مشروع قرار الكتلتين ضرورة تحديد حالة الالجئين الفلسطينيين بالخارج وفق المق

 التي سبق أن طرحت في هذا الشأن، الذين عدنهم المشروع بمئات اآلالف.
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كما اعتبر مشروع القرار سياسة االستيطان التي تنتهجها إسرائيل عائقا أمام تحقيق السالم، وأشار 
إلى تعرض الفلسطينيين ممن يعيشون داخل إسرائيل للعنصرية بشكل مستمر، داعيا حكومة تل أبيب 

 إلى مراجعة سياساتها تجاه ذلك.
 26/4/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 لمحكمة الهاي "إسرائيل"يرفع شكاوى ضد ي المرصد األورومتوسط .31

قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إنن دفاع مسؤولين إسرائيليين في تصريحات  :جنيف
نيين بشكل متعمد على حدود غزة صحفية مختلفة عن جنود إسرائيليين تسببوا في مقتل أطفال فلسطي

أمر مشين ومقلق، معرًبا عن قلقه الشديد على حياة المتظاهرين العزل، بمن فيهم األطفال، الذين 
سرائيل.   يشاركون في التظاهرات على طول السياج الفاصل بين غزة وام

مارس  30ويشارك اآلالف من المواطنين الفلسطينيين المدنيين من مختلف مناطق قطاع غزة منذ 
في احتجاجات سلمية جماعية على حدود قطاع غزة الشرقية، بالقرب من السياج الفاصل،  2018

بناء على دعوة أطلقتها قوى محلية لالحتجاج والتظاهر السلمي، بهدف مطالبة إسرائيل بإنفاذ حق 
 .1967و 1948الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عامي 

ل المرصد األورومتوسطي في بيان صحفي اليوم، إنن تصريح الجنرال احتياط في الجيش وقا
اإلسرائيلي، "تسفيكا فوغل"، على "راديو كان" اإلسرائيلي، الذي يشجع فيه على إطالق النار على 
األطفال الفلسطينيين غير المسلحين، والذين ال يشكلون أي تهديد لحياة الجنود، أمر غير معقول 

 دم.وصا
وبينن األورومتوسطي، أنن تصريح "فوغل" لم يكن الوحيد الذي يشجع الجنود اإلسرائيليين على إطالق 
النار على المتظاهرين الفلسطينيين العزل، مشيًرا إلى أنن تصريحه قد سبقه عدد من التصريحات 

متظاهرين، أو دافعوا الجنود، إما باستخدام القوة المفرطة ضد ال والذين أمروالمسؤولين إسرائيليين، 
عن سلوكهم، بما فيهم رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، ووزير الدفاع "أفيغدور ليبرمان"، وكذلك 

 لإلعالم العربي، "أفيخاي أدرعي". اإلسرائيليالناطق باسم جيش الدفاع 
 25/4/2018، جنيف، المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

 
 فارتيهما إلى القدسالتشيك ورومانيا تؤجالن نقل س .33

تل أبيب: قررت حكومتا كل من التشيك ورومانيا، تأجيل قرار نقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس 
 الغربية، والتأني وفعل ذلك بالتدريج. وفي الوقت الحاضر، تنويان تعيين قنصل فخري في المدينة.
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لن بشكل احتفالي عن قرار نقل ومع أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد أع
 السفارتين، معتبرا إياه إنجازا ضخما لسياسته، فإنه أخفى خيبة أمله وأصدر بيانا يشكر فيه البلدين.

وقد تبين أن الرئيس الروماني، كالوس يوهانيس، يعارض نقل سفارة بالده إلى القدس، قبل أن يتم 
سطيني. فيما نفى بيان صادر عن الحكومة التوصل إلى تسوية سياسية للصراع اإلسرائيلي الفل

التشيكية اعتزامها نقل سفارتها إلى القدس، وأكد اكتفاءها بتسمية قنصل جديد في القدس الغربية. 
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، بالتزامن مع زيارة رئيسة وزراء رومانيا االشتراكية 

لموافقة »ربعاء، أن إسرائيل تعرب عن تقديرها الديمقراطية، فيكتوريا دانسيال، أول من أمس، األ
وقبل أيام أعلن رئيس «. الحكومة الرومانية على مشروع القرار القاضي ببدء نقل السفارة إلى القدس

الحزب االشتراكي الديمقراطي الروماني، ليفيو دراغينا، عزم الحكومة نقل ممثليتها الدبلوماسية إلى 
 القدس.

لخارجية التشيكية، موقفها الذي ال يخرج عن اإلجماع األوروبي، واحترامها التام بالمقابل أكدت وزارة ا
للسياسة المشتركة لالتحاد األوروبي، التي تعتبر القدس عاصمة مستقبلية مشتركة لدولة إسرائيل 
ودولة فلسطين المستقبلية. وقررت جمهورية التشيك، وفي خطوة جاءت دون سقف التوقعات 

 مية قنصل جديد لها، في مدينة القدس، بدال من نقل سفارتها.اإلسرائيلية، تس
 27/4/2018، لندن، الشرق األوسط

 

 سيزعزع استقرار المنطقةالمقبل مايو أيار/ روسيا: احتفال واشنطن بنقل سفارتها للقدس في  .31
إلي حذنرت روسيا، اليوم الخميس، من أن عزم واشنطن االحتفال بنقل سفارتها : نيويورك/محمد طارق

 مايو/ أيار المقبل، "سيزعزع استقرار المنطقة". 14القدس في 
وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى األمم المتحدة فالديمير سافرونكوف، إن "خطط الواليات 

مايو المقبل، من شأنه أن يؤدي  14المتحدة األمريكية بإقامة احتفال بنقل سفارتها إلي القدس في 
 ر في الشرق األوسط وسيتردد الصدى في كافة أنحاء العالم".إلى زعزعة االستقرا

ت.غ( حول الحالة في  16:50جاء ذلك في جلسة مجلس األمن الدولي المنعقدة حاليا )حتى الساعة 
 الشرق األوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

سوريا واليمن ما وحذنر السفير الروسي من أن "المنطقة برمتها تمر بمنعطف خطير، فالصراعات في 
زالت عالقة ونحن بحاجة إلى مزيد من الجهود الدولية لتسوية األوضاع في ليبيا وامعادة االستقرار إلى 

واستدرك: "ولكن يبقى في القلب من كل ذلك فلسطين، حيث ال يزال االحتالل اإلسرائيلي  لبنان".
 قائما".
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ي القطاع، ومنذ اندالع المظاهرات األخيرة وأردف: "وفي غزة نحن قلقون للغاية إزاء تصعيد العنف ف
ضد االحتالل سقط عشرات القتلى من الفلسطينيين وأصيب آالف آخرون )خالل مسيرات العودة 

وتابع المسؤول الروسي: "نحن مستمرون في الدفاع عن  من الشهر الماضي(". 30التي بدأت في 
 نقاذ الموقف".الحق السلمي للتظاهر، وندعو إلى ضرورة اتخاذ تدابير إل

 26/4/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 هولندا لن تنقل سفارتها إلى القدس: السفيرة الهولندية .31
أكدت السفيرة الهولندية في عمان بوربرة يوزياس على موقف بالدها باعتبار قرار الرئيس : عمان

دت يوزياس في تصريح لها، وشد القدس بـ"غير الحكيم". إلىدونالد ترامب بنقل سفارة بالده  األميركي
 هولندا لن تنقل سفارتها للقدس. على أن

 26/4/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 تصادم كوني يغّيـر مفاهيم عن الكون .31
 14رصد علماء فلك المراحل األولى لتصادم كوني هائل حيث راقبوا احتشاد : رويترز –واشنطن 

ة من مساحة الكون المرئي في كشف يقلب االفتراضات مجرة على مسافة تقدر بتسعين في المئ
 المتعلقة ببدايات الكون.

بليون سنة ضوئية من  12.4وقال الباحثون إن االندماج الهائل بين المجرات الذي ررصد على بعد 
بليون سنة من االنفجار العظيم الذي تتحدث عنه نظرية نشأة الكون. ووصف  1.4األرض حدث بعد 

ألمر بأنه تجمع لمجرات يمهد لتكون شكل من العناقيد المجرنية الهائلة التي تعد أكبر علماء الفلك ا
 شيء معروف اليوم في الكون.

مجرة على األقل  14ويمثل هذا الكشف أول مرة يرصد فيها العلماء ميالد عنقود مجرني، مع تزاحم 
لتي تعرف بمجرة درب في منطقة حجمها يعادل نحو أربعة أمثال حجم مجرتنا متوسطة الحجم ا

 التبانة.
وتفيد النظريات الحالية المتعلقة ببدايات الكون أن تكونن تجمع مجري بهذا الحجم، الذي أطلق عليه 

، لم يكن من المفترض أن يحدث في هذا الوقت، إذ ظن العلماء ذلك «56-2349أس بي تي »اسم 
لم الفيزياء الفلكية سكوت تشابمان من أمرًا ال يمكن حدوثه قبل باليين أخرى من السنين. وقال عا

 «.أذهلتنا النتائج»جامعة دلهاوزي في كندا 
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-2349أس بي تي »معروف أن تكون العناقيد المجرية يستغرق وقتًا أطول بكثير. لكن »وأضاف: 
يبين لنا أن األمر يحدث في شكل أسرع وأقوى مما توصلت إليه عمليات المحاكاة أو « 56

 «.النظريات
أن تضم العناقيد المجرية آالف المجرات التي تربطها الجاذبية مما قد يؤدي لتكون كتل أكبر ويمكن 

من شمسنا بكوادريليون مرة )مليون بليون مرة( وانطالق كميات هائلة من المادة المبهمة التي تعرف 
-2349ي تي بالمادة المظلمة ويخلف أيضًا ثقوبًا سوداء عمالقة وغازًا بالغ السخونة. وكتلة )أس ب

 ( أكبر بنحو عشرة تريليونات مرة من شمسنا.56
وعند مراقبة أشياء على مسافات بعيدة جدًا يقدر العلماء وقت ظهورها في الماضي بسبب المدة 
الزمنية التي يستغرقها الضوء للسفر. وبذلك يكون هذا التجمع المجري قد ظهر عندما كان الكون في 

 عشر عمره الحالي تقريبًا.
 27/4/2018ياة، لندن، الح

 
 المجلس الوطني الفلسطيني والشرعية المستباحة .31

 أسامة أبو ارشيد
منذ عقود طويلة، والميزة األساس لمسيرة النضال الوطني السياسي الفلسطيني يمكن تلخيصها بكلمة 

ورة واحدة: العبث. وال يشذن عن هذه القاعدة إصرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على عقد الد
من شهر إبريل/ نيسان الجاري في رام هللا، بل  30الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني في 

إنها تمثل قمة التكثيف للعبث بالمشروع الوطني الفلسطيني ومستقبله. يمضي الرئيس محمود عباس 
دورة عادية منذ  بعناد منقطع النظير، هو ديدنه، في ترتيبات عقد اجتماع المجلس الذي لم يجتمع في

، متنكبا لمعارضة العشرات من أعضائه، من بينهم شخصيات وطنية اعتبارية، فضال عن 1996
الفصيل الثاني من حيث الحجم في المنظمة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذين أثاروا مخاوف 

االنعقاد تحت  وطنية مشروعة، ومالحظات َقيِنَمة، على سياق دعوة المجلس إلى االنعقاد ومكان
حراب االحتالل. ولكن ذلك كله ال يهم في قاموس عباس التائه بعد سقوط أوهام ما كان يظنه 
مشروعا سياسيا، وبدء التحضير لمرحلة ما بعد خروجه من المشهد الفلسطيني. المهم بالنسبة للرجل 

فسه أنه ما زال باسطا أن يثبت لن 2009الذي انتهت مشروعيته في قيادة السلطة الفلسطينية منذ عام 
 هيمنته على مؤسساٍت نخرها السوس، ومشروع يكاد يلفظ أنفاسه األخيرة، إن لم يكن قد لفظها. 

ينعقد المجلس الوطني، والذي يعد بمثابة برلمان منظمة التحرير، من دون توافق وطني، في وقٍت 
"صفقة القرن" األميركية، تحدق فيه األخطار بالقضية الفلسطينية، في ظل الحديث المتصاعد عن 
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والتي ستصفي، إن كتب لها النجاح، ما تبقنى من فتات الحقوق الفلسطينية. ولو اقتصر األمر على 
اإلسرائيلية الشريرة، لقلنا إن ال جديد هنا، لكننا نعلم جميعا أن ثمة محورا  -المخططات األميركية 

ً تصفويا لف لسطين، حتى َيْخلرَد لها وجه إسرائيل في لعبة عربيا اليوم، تتزعمه السعودية، يريد حالن
المحاور اإلقليمية ضد إيران. يدرك عباس، والدائرة المحيطة به، ذلك، ولطالما سمعنا زفيرا صادرا 
عنهم، محذنرا من مكر األشقاء، وتسابق بعضهم على تقديم أوراق االعتماد إلدارة دونالد ترامب على 

 -ات يجري وأدها ذاتيا في سياق المناكفات الفلسطينية حساب فلسطين. لكن كل تلك التوجس
الفلسطينية التي تقترب من درجة الصبيانية، أو االستهتار، كما وصفها األمين العام السابق للجنة 

 التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه.
مع تصاعد التوتر في قطاع األدهى أن يترافق هذا العبث الرسمي الفلسطيني، أو هذه الصبيانية، 

غزة المحاصر منذ أكثر من عقد، ومع استمرار الجرائم الوحشية اإلسرائيلية ضد المدنيين 
الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية قرب حدود القطاع مع األراضي الفلسطينية 

ع األكثر شراسًة ولؤما في . ثالثة األثافي أن قيادة السلطة الفلسطينية هي الضل1948المحتلة عام 
حصار القطاع وسكانه المليونين، بذريعة خروجه، أي قطاع غزة، عن "الشرعية" الوطنية، على الرغم 
من أنه ال توجد "شرعية سياسية" فلسطينية منذ أكثر من عقد، وعلى الرغم من أن مفهوم الوطنية لم 

 يعد مرَعرَّفًا فلسطينيا. 
، تحول المجلس الوطني الفلسطيني 1968مة التحرير الفلسطينية عام منذ سيطرة حركة فتح على منظ

من المرجعية التشريعية العليا للمنظمة إلى أداة لترسيخ نفوذ "فتح". وظف الرئيس الفلسطيني الراحل، 
، ياسر عرفات، المجلس الوطني لتوفير غطاء "وطني" مزعوم 2004وزعيم الحركة حتى عام 

في القاهرة،  1973و 1972ا تطلب األمر ذلك. حدث ذلك في دورتي عامي لمغامراته السياسية، كلم
في  1996في الجزائر، وصوال إلى الدورة العادية األخيرة للمجلس عام  1991و 1988ثم في دورتي 

قطاع غزة، والتي تمَّ فيها شطب أو تعديل مواد مركزية في الميثاق الوطني الفلسطيني، خصوصا 
، واعتبار فلسطين وحدة إقليمية واحدة غير قابلة 1947رار التقسيم عام التي تند على بطالن ق

للتجزئة. المفارقة هنا أن المجلس لم يكن يوما "سيد نفسه" تحت قيادتي عرفات وعباس. إنه ال ينعقد 
من دون طلب من "الزعيم" الذي ال يسأل عما يفعل. وهو مثال عندما انعقد في دورة استثنائية عام 

رام هللا، فإنه إنما انعقد بدعوة من عباس إلعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ، في 2009
 بإدخال ستة أعضاء جدد إليها، بما يضمن إحكام سيطرة عباس عليها. 

عضوا ما بين مستقلين ومنتمين إلى  765يبلغ اليوم عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني 
فئوية. وعلى الرغم من أن الفقرة أ من المادة الخامسة من النظام تنظيماٍت حزبية أو مهنية أو 



 
 
 
 

 

 34 ص             4627 العدد:             4/27/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

األساسي لمنظمة التحرير تند على أنه "ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق االقتراع 
المباشر من قبل الشعب الفلسطيني، بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية"، فإن 

يوما. وتتذرنع قيادة المنظمة بالتعقيدات اللوجستية. أما الفقرة االنتخابات لعضوية المجلس لم تحدث 
ب فتقول إنه "إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس ألي سبب من األسباب يعين المجلس العضو أو 

المجلس الوطني الحق في "ضم  32األعضاء لملء المقاعد الشاغرة". في حين تعطي المادة الـ
سبما يرى ذلك مالئما، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة أعضاء جدد إليه من حين آلخر، ح

التحرير ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية في ضوء أحكام الميثاق الوطني". المشكلة، أن المجلس 
ال يتحكنم حتى في عضويته، وكثير من أعضائه إما أنهم قضوا نحبهم، أو أنهم مصابون 

وجه الدقة معايير تسمية األعضاء وشطبهم. إنه  بالشيخوخة، أو أمراض أخرى، وال يعرف أحد على
قرار "الزعيم" ال المجلس. ولعل في شطب ياسر عبد ربه من عضوية المجلس أخيرا، مع التحفظ 
على شخصية الرجل وتاريخه، ما يدلن على أن معيار العضوية من عدمه هو رضا الرئيس، وهو في 

ناط بسفراء منظمة التحرير في الدول المختلفة تزكية هذه الحالة: محمود عباس. المهزلة األكبر، أن ير 
أعضاء جدد لعضوية المجلس، كما جرى في األسابيع األخيرة، في تجسيد فاقع لمعنى أن: "َتِلَد اأَلَمةر 

 َربَّها"، بمعنى سيدها. 
انعقاد المجلس الوطني ضمن هذه الظروف والمعطيات يعد طعنة جديدة للمشروع الوطني الفلسطيني 

ذي َمَيَعْتهر وضيعة القيادة المتنفذة في حركة فتح. في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن عباس، ال
في خطابه أمام أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد، ويا للمفارقة، في رام هللا: "إننا 

قال في  سلطة من دون سلطة، وتحت احتالل من دون كلفة، ولن نقبل أن نبقى كذلك". وهو كان
، إنه هو نفسه يعيش "تحت بساطير )األحذية العسكرية( اإلسرائيليين". إذن، 2013أغسطس/ آب 

لماذا هذا اإلصرار العجيب منه على عقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام هللا )تحت بساطير 
ه، االحتالل(، خصوصا أنه يعلم، كما قالت شخصيات وطنية في المجلس، في رسالتهم إلى رئيس

سليم الزعنون، إن هذا سيمكنن إسرائيل من تحديد هوية من يحضر ومن ال يحضر؟ األمر اآلخر، 
ليس المجلس الوطني بصيغته الحالية وطنيًا حقا، فهو ال يضم فصائل مركزية على الساحة 
 الفلسطينية، وتحديدا حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، وكان تمَّ التوافق في يناير/ كانون الثاني

، في بيروت، في اجتماع للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، برئاسة الزعنون، على إعادة 2017
. ال أظن أن سؤاال 2005تشكيل المجلس، ليضم كل القوى الفلسطينية بناء على إعالن القاهرة لعام 

حتى  عن سبب التنكر لذلك كله مهم هنا، فكلنا يعرف اإلجابة: ليس المجلس الوطني سيد نفسه، وال
 منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية سيدتا نفسيهما. 
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باختصار، ينبغي أن يتوقف هذا العبث بمصير فلسطين وقضيتها وشعبها. ال تملك قيادة األمر 
الواقع الفلسطينية أي شرعية لتقود، وال هي مؤهلة لذلك، وآن األوان أن نعلنها جميعا، كفلسطينيين، 

لسياسية: كفى اختطافا للمشروع الوطني الفلسطيني وتدميرا له، وكفى ومن كل الخلفيات الفكرية وا
"َتْبزيرًا" لقيادات مزعومة، ليس لها من حظٍن على أرض الواقع إال ما أنعم به عليها الرئيس الفاقد 

 للشرعية من ألقاب وصفات.
 27/4/2018، العربي الجديد، لندن

 
 د ال صراع حدودالعودة إلى جوهر الصراع مع إسرائيل: صراع وجو  .31

 د. عبد الحميد صيام
الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع مسيرات العودة السلمية في غزة بارتكاب المجازر ضد النساء 
واألطفال والصحافيين بدون أي مبرر، تظهر بطريقة أوضح أن هذا الكيان ال يريد أن يتعامل مع 

 خويف والتشريد.الفلسطينيين إال بالقتل والمجازر واالقتالع والت
هذا الكيان المدعوم من كل قوى الشر في العالم ال يريد للفلسطيني أن يقاوم، وال أن يتظاهر، وال أن 
يعمم ثقافة المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات )بي دي أس( وال أن يعلم أطفاله أسماء مدنه 

لناصرة، وال أن يرفع علما أو يجلس في وقراه األصلية، التي اقتلعوا منها، وال أن يغنى لعكا وحيفا وا
مقعد دولي وأمامه يافطة فلسطين. باختصار يريد األرض كلها بدون الشعب بكامله. يريد لألرض أن 
تنشق وتبلع الفلسطينيين جميعا، وهو ما لن يحدث. هذا الكيان لن يعطي للفلسطينيين دولة وال 

ام فصل عنصري دموي يضع الناس أمام ثالثة نصف دولة، وأكثر ما يمكن أن يقدم للفلسطينيين نظ
 خيارات: الموت أو الرحيل األبدي أو العيش الذليل.

باعتماد برنامج النقاط العشر، وحولت  1974فمنذ وقعت القيادة الفلسطينية في الخطأ التاريخي عام 
االستعمار  طبيعة الصراع مع الحركة الصهيونية، وقاعدتها المتقدمة في إسرائيل المدعومة من قوى

واإلمبريالية، والقضية الفلسطينية في تراجع متواصل في األهداف وأساليب تحقيقها. فالسلطة الوطنية 
، تغيرت مع 1974التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في مؤتمره الثاني عشر في القاهرة عام 

ثية، التي فرطت في ثالثة األيام إلى دولة مستقلة، أو مملكة متحدة وانتهت باتفاقية أوسلو الكار 
محرمات أساسية: وحدة الشعب ووحدة األرض ووحدة الهدف، تحت غطاء من الشعارات الخادعة 

« القرار الوطني المستقل"و« يا وحدنا»، وشعار «، ونظرية موازين القوى«السياسة فن الممكن»مثل 
 مرحلة التسوية بأدواتها الجديدة. وكلها لتبرير الطالق مع مرحلة التحرير وفكرها وأدواتها والولوج في
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في مسلسل التراجع هذا عادت منظمة التحرير وانقضت على ميثاقها، وألغت أهدافها وقبلت بالقرارين 
. ولم تكتف بإدانة العنف واإلرهاب، بل وقعت وثيقة 1988مؤتمر الجزائر عام  في 338و 242

قابلة بذلك أن تصف الكفاح « إلرهابالتخلي عن العنف وا»االعتراف المتبادل التي تند على: 
الشرعي للشعب الفلسطيني بأنه إرهاب ذميم. وبتوقيع اتفاقية أوسلو، تكون منظمة التحرير، أو للدقة 
القيادة المتنفذة في منظمة التحرير، قد نقلت نفسها ونقلت معها الثورة الفلسطينية المعاصرة إلى ثورة 

األمس، تنسق معه العتقال المناضلين وقتلهم وكتم أفواه  مضادة انتهت بأن تصبح حارسة ألمن عدو
الناس، وتنازلت عن المحرمات الثالثة إلى أعداء الشعب الفلسطيني، وربطت االقتصاد الفلسطيني 

 بالمطلق بعجلة االقتصاد اإلسرائيلي، كما هو معروف.
توسيع شبكة االستيطان تحت غطاء المفاوضات والعملية السلمية تم االستيالء على األرض ونهبها و 

قامة الجدار العازل، وتهويد القدس، وزج آالف المناضلين في  لتشمل كل أنحاء الضفة الغربية، وام
( وامعالن الحرب على قطاع غزة أربع مرات ثم 16السجون، واقتحام المدن وقصفها بطائرات الـ) إف 

مور اآلن إلى وضع خطير يهدد سنة وبمشاركة السلطة الفلسطينية. وانتهت األ 11حصاره ألكثر من 
الوجود الفلسطيني وقضيته المركزية في ظل خمسة تطورات خطيرة/ تتشابك معا لتفرز وضعا كارثيا 
على وشك أن يبدد كل تضحيات الشعب الفلسطيني: االنقسام الفلسطيني، التطبيع العربي مع 

يكية متطرفة في دعم إسرائيل، أكثر الكيان، الحروب البينية في أكثر من دولة عربية، وجود إدارة أمر 
من العديد من القيادات اإلسرائيلية، وأخيرا اتجاه كل المجتمع اإلسرائيلي إلى التطرف وانتهاء أو 

 تهميش دعاة السالم.
 

 كيف الخروج من هذا المأزق الوجودي؟
عب ما أحوجنا جميعا اآلن إلى إجراء مراجعة شاملة بعد مرور أكثر من قرن على كفاح الش

قامة إسرائيل كدولة  الفلسطيني البطل ضد المشروع الصهيوني، وسبعة عقود على النكبة، وام
استعماريٍة استيطانية عنصرية فوق جزء كبير من أرض فلسطين، وبعد أكثر من نصف قرن على 

وحركة فتح عام  1964انطالق الحركة الوطنية المعاصرة، التي تمثلت في إنشاء منظمة التحرير عام 
، وما تبعها من فصائل مقاومة كلها ترفع شعار التحرير. لقد بات هذا الشعب في أمس الحاجة 1965

إلى إجراء هذه المراجعة النقدية لمسيرته النضالية عبر جميع مراحلها، حيث وصلت إلى طريق 
عادة بناء كياناته ومؤسساته السياسية،  مسدود، كما بات بأمس الحاجة إلى صوغ رؤى وطنية، وام

انتهاج خيارات كفاحية، جديدة ومغايرة، قائمة على الواقعية والعقالنية، والتمسك بقيم الحرية و 
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والمساواة والعدالة، التي توازن بين الواقع والطموح، واإلمكانيات والرغبات، والعاملين الداخلي 
 والخارجي، بدون أن يجحف أحدهما باآلخر.
ة األخيرة بشكل واسع، بين نخب الشعب الفلسطيني في وسأطرح بعض األفكار التي تبلورت في اآلون

الوطن والشتات، خاصة بعد ما قام به ترامب من إزاحة موضوعي القدس وحق العودة عن طاولة 
 المفاوضات واقترابه من طرح صفقة القرن:

من وجهة نظري أن نقطة االنطالق يجب أن تكون استعادة طابع الحركة الوطنية الفلسطينية  -
تحرر وطني، وتجديد حيويتها، بعد أن وصلت إلى حافة الهاوية والشيخوخة والتكلنس وتآكل  كحركة

الشرعية، ويشمل ذلك المنظمة والسلطة والفصائل واألحزاب السياسية واالتحادات الشعبية، إذ ال 
 يمكن أن ندخل مرحلة نضال جديدة بوسائل قديمة ثبت عجزها مرارا وتكرارا.

التَّحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في جميع أماكن  إعادة بناء منظمة -
وجوده، وذلك على أرسس وطنية تمثيلية شاملة، ال يستثنى منها أحد، ووفق معايير ديمقراطية 
وكفاحية، مستخدمة أسلوب االنتخابات حيثما أمكن، بعيدًا عن ترتيبات المحاصصة الَفصائلية، 

 «.الكوتا»حزبية ومنطق والتوافقات ال
بذل أقصى الجهد من أجل إنجاز المصالحة الوطنية على أرضية برنامج نضالي واضح يجمع  -

الكيان الفلسطيني الممزق بين الضفة الغربية وغزة والقدس، عبر االلتزام بمقتضيات المصالح الوطنية 
تبار ذلك ضرورة وطنية ملحة ال العليا، وتكريس العالقات الديمقراطية في إطار العمل الوطني، باع

 تحتمل التأجيل.
الفصل السياسي واإلداري الشامل بين المنظمة والسلطة في ما يتعلق بالقيادة والمؤسسات، فقد  -

أضر الدمج الحالي بكليهما، على نحو أضعف النظام السياسي القائم وحوله سلطة ضعيفة هشة 
 تخضع للضغوط اإلسرائيلية.

لطة على إدارة المجتمع، وتعزيز كياناته ومؤسساته االجتماعية واالقتصادية تقتصر وظيفة الس –
والثقافية، وتنمية موارده البشرية والمادية، بشكل يؤمن متطلبات صموده، ويرنمي قدرته على مقاومة 

 سياسات إسرائيل االستعمارية االستيطانية العنصرية.
العمل المشترك بين تجمعات شعبنا، في جميع اعتماد أساليب ناجعة لتعزيز التفاعل الخالق و  -

أماكن تواجده، في فلسطين التاريخية والضفة وغزة ومناطق اللجوء والشتات، لصوغ األطر السياسية 
المشتركة، األفضل للتعبير عن وحدته ووحدة قضية، ووحدة أهدافه وتناغم أشكال كفاحه، حسبما 

 تسمح به ظروف كل تجمع.
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النضال الشعبي المتواصل والمتطور والخالق ضد االحتالل، باعتبار النضال اعتماد جميع أشكال  -
الوطني الفلسطيني نضاال شامال ومتكامال يتحرك على محورين أساسين: مواجهة إسرائيل عبر 
التصدي الحازم لسياساتها االستعمارية االستيطانية والعنصرية؛ وبناء المجتمع الفلسطيني عبر 

ديد على أال إنهاض وعيه وتنمية م مات صموده فوق أرض وطنه، والحرد الشَّ وارده وتعزيز مقوِن
يكون النضال في أحد المسارين على حساب اآلخر. يجب أال يكون االحتالل مريحا ومربحا وقليل 
الكلفة وهذا يتطلب وقف عملية المفاوضات العبثية، والتخلد من عالقات التنسيق األمني مع 

 تصادية، على نحو مدروس وحازم.إسرائيل، والتبعية االق
عيدين العربي والدولي لتعزيز حركة التضامن مع نضال الشعب  – تكثيف الجهود على الصن

الفلسطيني وتوسيع دائرة )البي دي إس( وفضح طابع دولة إسرائيل العنصري االستعماري 
صريا بامتياز؛ وتعزيز اليهودية بوصفه مفهومًا عن –االستيطاني؛ وتفكيك مفهوم الدولة الديمقراطية 

العمل في أوساط المجتمع اليهودي في إسرائيل والخارج لتنمية االتجاهات الرافضة للصهيونية، 
 وإلسرائيل االستعمارية االستيطانية العنصرية.

 
 وسائل النضال الناجعة

اًل، أو على إن النضال الشعبي بأساليبه الكفاحية المتعددة على نمط االنتفاضة الفلسطينية األولى، مث
نحو ما يجري اعتماده راهنا في القدس وغزة، هو الوسيلة األنجع واألنسب واألكثر تأثيرًا، ألنه يقوم 
على توظيف القدرات الذاتية لشعبنا، ويستند إلى خبرات تجربته الكفاحية، السيما أن هذا الشكل أثبت 

بداعيته وجدواه، عبر تفويته على إسرائيل  إمكانية اقتناد أي فرصة الستدراج جدارته العالية، وام
شعبنا إلى خوض مواجهات تستخدم فيها قوتها العسكرية الغاشمة، الستنزافه، وتقويض قدراته، أو 
لتزييف الحقائق أمام الرأي العام العالمي، إلضعاف حصانته اإلنسانية والسياسية واالجتماعية، وعلى 

قرنتها األعراف أتثني وسائل النضال األخرى التي نحو ما جرى في تجارب سابقة. وهذا بالطبع ال يس
 والقوانين الدولية، مع األخذ بالحسبان خصوصيات األجزاء المكونة لشعبنا الواحد.

المطلوب إذن خيار وطني يطابق بين قضية فلسطين وجغرافية فلسطين وشعب فلسطين، أو يصل 
من األرض، فقط، على أهمية ذلك، إلى ذلك في نهاية المطاف، بحيث ال يختزل التحرير في جزء 

إذ يفترض أن يشمل هذا األمر، أيضًا، تحرير اإلنسان والصراع على الحقوق، أي الحقوق الفردية 
والوطنية، التي تتطلب تقويض المشروع الصهيوني، المبني على وجود دولة استعمارية استيطانية 

ة هذا المشروع، من خالل مشروع نهضوي عنصرية، مع التأكيد أن الحل النهائي لن يتأتى إال بهزيم
تحرري إنساني ديمقراطي، يكون اليهود اإلسرائيليون المعادون للصهيونية شركاء فيه، بدعم من القوى 
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العربية والدولية، المؤيدة للحرية والعدالة والسالم. وذاك اليوم ليس ببعيد، إذا ما حزم الشعب 
التسوية وسار في درب الكفاح الطويل الذي البد أن الفلسطيني بغالبيته أمره ونفض عنه أوهام 

 يوصل إلى الحرية.
 27/4/2018، العربي، لندنالقدس 

 
 المهندس في ماليزيا قتله مأجورون .12

 جدعون ليفي
قبل حوالي شهرين وقعت حادثة أثارت العالم: سيرجيه سكريبال، العميل الروسي المزدوج، تم تسميمه 

دولة،  16ة في سولسبري. بريطانيا سارعت إلى اتهام روسيا بذلك، وهو وابنته يوليا في حديقة عام
ومن ضمنها الواليات المتحدة، طردت من أراضيها عشرات الدبلوماسيين الروس كعقاب على محاولة 

 أكثراالغتيال. الغضب ثار على مجرد محاولة القتل ألن الغرب حساس جدًا لحياة االنسان، لكن 
 البريطانية. األراضيعلى تنفيذ ذلك في من ذلك، أن روسيا تجرأت 

على  أطلقترصاصة  12لم يمر سوى بضعة أسابيع، حدثت تصفية أخرى، هذه المرة نجحت. 
الدكتور فادي البطش، مهندس الكهرباء من مخيم جباليا في قطاع غزة، في شارع في كوااللمبور في 

، وأمس «بي.ام.دبليو»ي البداية قالوا سيارة ماليزيا. اللذان قاما بتصفيته كانا يركبان دراجة نارية. ف
البطش كان يحاضر في جامعة وعمل حسب ما نشر على تطوير وسائل «. كواسكي»قالوا سيارة 

 قتالية لصالح حماس.
العجيب: أي دولة لم يخطر ببالها أن تطرد من  األمركل العيون اتجهت نحو إسرائيل، انظروا 

إسرائيل. من ناحية العالم لم يحدث شيء،  إدانةد، حتى لم تتم ولو دبلوماسي إسرائيل واح أراضيها
 البطش لم يقتل، سيادة ماليزيا لم تخترق.

 وكيف يمكن مقارنة عميل روسي مع مهندس فلسطيني؟ وسيادة بريطانيا مع سيادة ماليزيا؟.
حتى : ما هو مسموح إلسرائيل ممنوع إضافيةالمزدوجة للعالم عملت مرة أخرى ساعات  األخالق

على روسيا. روسيا معروفة بتصفياتها القاسية بالسم. إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة، لذلك مسموح 
 لها حتى تسميم )خالد مشعل(.

واالبتسامات والتفاخر الخفي لم تترك أي  واإلشاراتإسرائيل حافظت على ضبابية شكلية، لكن الغمز 
مرة أخرى. كبير المتبجحين في الحكومة، يوآف مجال للشك: الممتازون من رجال الموساد ضربوا 

سرائيل تأثرت من العمل البطولي، «. سنطارد كل واحد، حتى لو كان في نهاية العالم»غالنت، قال  وام
كما تتأثر دائما من تصفيات العرب، بالذات عندما يتم تنفيذها في الليل، من تصفية أبو جهاد أمام 
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ياسين ويحيى عياش وتصفيات أخرى في الخارج ـ مهندس  زوجته وأوالده ومرورًا بالشيخ أحمد
الطائرات المسيرة الفلسطيني في تونس، عالم الذرة في طهران، شخصية كبيرة في حزب هللا في 
بيروت، سمير قنطار في دمشق ومحمود المبحوح في دبي ـ قصد بطولية، ال يشكنك فيها أحد. ال 

لسمعتها بسبب عمليات االغتيال  اإلساءةيا تمت من حيث شرعيتها وال من حيث حكمتها. بلغار 
 .أبطاالبواسطة المظالت المسممة. ولكن العبي كرة الطاولة بمضاربهم في فندق دبي كانوا 

هي أعمال قتل، ومنفذوها هم قتلة مأجورون. يمكن االدعاء أنها كانت مبررة، وأنها  األعمالكل هذه 
ون عقوبة الموت، لكنها كانت أعمال قتل، منفذوها حياة بشر، أو انهم عاقبوا من يستحق أنقذت

يسيرون بيننا، بعضهم ارتفع درجة، وبعض عمليات التصفية ربما كانت تنفيذا لتخيالت غبية لمن 
يحلمون بعمليات كهذه منذ طفولتهم. وعدد منها كان زائدًا، لكل واحد من القتلى جاء بديل، بشكل 

ن غبيًا: أن تقتل خليل الوزير )أبو جهاد( الذين قتلوه كانوا تطرفا من سلفه. وعدد آخر كا أكثرعام 
الذين يعتبرون قمة الشجاعة، في غرفة النوم في تونس، وقتل أحد الزعماء  األركانمن وحدة قيادة 

الفلسطينيين المهمين الذي كان يمكن أن يتحول إلى شريك، كان عماًل غبيًا. موشيه يعلون يتفاخر 
 ن.بهذه العملية حتى اآل

إسرائيل تتفاخر بها، هذه كانت عملية قتل: عقاب، ردع، عملية منع أو انتقام لكن مثلما هي الحال 
 في عائالت الجريمة.

البطش عمل كما يبدو على تطوير وسائل قتالية، من المشكوك أنه لهذا السبب كان يجب قتله. ال 
ور أي فكرة عن ماهية نشاطاته وفي أوساط الجمه اإلعالميوجد ألحد من الذين يصفقون في وسائل 

حقا، وما إذا كان يستحق أن يقتل. حول نقاش عام في هذا الموضوع ليس هناك بالطبع ما يمكن 
قوله: اعتمدوا بعيون مغمضة على الموساد. آالف المهندسين اإلسرائيليين يطورون سالحًا أكثر 

ستحقون الموت؟ هل من المشروع خطورة وقذارة بكثير من الطائرات بدون طيار لحماس، هل هؤالء ي
للفلسطينيين أن يقتلوهم؟ إن دولة ترسل وحدات تصفية وقتل إلى كل أرجاء العالم، هذا أمر ال 

 يستحق التفاخر به. في نهاية المطاف، هم قتلة مأجورون.
 26/4/2018هآرتس 

 27/4/2018، العربي، لندنالقدس 
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