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 الفلسطينيون يجتازون الحدود... و  ونحو ألف جريحجمعة "الشباب ال"ارر": أربعة شهداء  .1

اليوم السبت،  استشهد سجر قد  سطسطينياا طفلا ، أنَّ 28/4/2018لفلسطيني لإلعالم، المركز اذكر 
متأثراا بإصابته برصاص االحتلل خلل المشاركة سي سعاليات مسيرة العودة شرق خانيونس جنوب 

عاما(، استشهد متأثرا بإصابته  15وقالت مصادر طبية إن الطفل عزام هلل عويضة ) قطاع غزة.
سي الرأس أمس الجمعة شرق خانيونس، ما يرسع عدد الشهداء سي جمعة الشباب الثائر إلى الخطيرة 

 شهداء. 4
مواطناا بجروح مختطفة جراء  955 من أكثر مواطنين سطسطينيين، وأصيب 3ويوم أمس، استشهد 

ئيطي" إصابتهم بالرصاص الحي واالختناق بالغاز المسيل لطدموع، خلل اعتداء قوات االحتلل "اإلسرا
عطى المشاركين سي "جمعة الشباب الثائر" ضمن مسيرة العودة الكبرى، عطى مقربة من سياج الفاصل 

 شمال وشرق قطاع غزة.
مس، إلى نقا  التجمع عطى باأل واآالف الفطسطينيين تواسد، أنَّ 28/4/2018الحياة، لندن، وأضاست 

سرائيل،  ليشاركوا كعادتهم األسبوعية سي "مسيرة امتداد الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وا 
. لكن الجمعة الخامسة لطمسيرة، والتي 1948العودة" إلى األراضي التي ُهّجر منها أسلسهم عام 

حمطت تسمية "جمعة الشباب الثائر"، لم تكن كسابقاتها، إذ إضاسة إلى تقريب الخيام المنصوبة إلى 
متر، حاول عدد من الشبان منذ  700ى بعد نحو متر من الحدود بعدما كانت عط 300مساسة نحو 

 الصباح الباكر قطع السياج، قبل أن يتمكن عدد آخر منهم من اجتيازه بعد الظهر.
ولم تفطح دعوات الجنود اإلسرائيطيين المتظاهرين عبر مكبرات الصوت إلى "التراجع لطخطف"، بل 

ا السياج الحدودي مساسة كيطومتر واحد أصّر "الشبان الثائرون" عطى تحقيق أهداف المسيرة، وعبرو 
 . وسط إطلق االحتلل وابلا من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل لطدموع عطيهم
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 عريقات ُيسارل دول العالم عن تخاذلها في ردع العدوان االحتاللي .2
ول العااالم ساااءل أمااين ساار الطجنااة التنفيذيااة لمنظمااة التحرياار الفطسااطينية صااائب عريقااات، د :رام هللا

وهيئاتها الدولية وعطى رأسها األمم المتحدة ومجطس األمن، عن تخاذلهاا ساي اتخااذ اإلجاراءات العمطياة 
رهاب دولة االحتلل المنظم الذي تمارسه بحق شعب مدني أعزل.  والمطموسة لردع عدوان وا 

اعتاادائها  بالتمااادي سااي "إسرائيلا"وأعاارب عريقااات، سااي بيااان صااحفي أمااس، عاان غضاابه ماان السااماح لاا
طهاا المسالولية عطاى أبنااء شاعبنا وعادم محاسابتها عطاى جرائمهاا وساتح التحقياق الادولي حتاى ا ن، وحمّ 

الكامطااااة عاااان األرواح الفطسااااطينية التااااي تسااااتهدسها عمطيااااات اإلعاااادام الميااااداني اإلساااارائيطية الممنهجااااة 
  ل والعودة.والمتواصطة بتهمة التظاهر السطمي ضد االحتلل ومن أجل الحرية واالستقل

واسااتهجن عريقااات إصاارار بعاا  األطااراف مثاال مندوبااة الواليااات المتحاادة لاادى األماام المتحاادة نيكااي 
هيطي وغيرها عطى مواصطة تضطيل وتزيياف الحقاائق وتارويو رواياة االحاتلل وادعاءاتاه الزائفاة لتبريار 

ألمان بالمداسعاة عان آخار أبناء شاعبنا وأطفالاه، واصافا تصاريحاتها بمجطاس ا جرائمه التي يرتكبها ضدّ 
  احتلل سي العصر الحديث، ودعاها إلى التحطي بقوة قول الحقيقة.

وطالب عريقات العالم بالعمل الفوري دون تأخير عطى وقف عربدة االحتلل وآلتاه الحربياة ضاد أبنااء 
 شعبنا المدني األعزل.

 28/4/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "السفيرة الكاذبة"بة يصف نيكي هايلي رياض منصور .3
األناضااول: وصااف السافير الفطسااطيني لاادى األماام المتحادة، ريااا  منصااور، مساااء وكالااة  – نيوياور 

وقاااال  الجمعاااة، المندوباااة األمريكياااة لااادى المنظماااة الدولياااة السااافيرة نيكاااي هاااايطي، باااا"السفيرة الكذاباااة".
إن البيااان الااذي ألقتااه الساافيرة منصاور، سااي تصااريحات لطصااحاسيين بمقار األماام المتحاادة سااي نيوياور ، 

لطمصاداقية، وخطاق موجاة  لطاذوق، وساقاداا  هايطي، الخميس، سي قاعة مجطاس األمان الادولي "جااء مناسيااا 
وقااال منصااور، إن "نيكااي هااايطي، لاام تشاار ولااو بكطمااة واحاادة لطمعاناااة  ازدراء هائطااة بااين الفطسااطينيين".

ذا كانات صاادقة ساي والقتل الذي يلقيه األطفال وأبناء الشعب الفطسط يني عطاى ياد قاوات االحاتلل، وا 
كطماتها بأن حماس تستخدم األطفال كدروع بشرية، عطيها أن تواسق عطاى تشاكيل لجناة تقصاي حقاائق 

  لكي نعرف من هو المجرم ومن هو الضحية".
رسائل إلى رئيس مجطس األمن الدولي،  3وكشف منصور عن قيامه سي وقت سابق الجمعة، بتوجيه 

تاسو مياازا كااوادرا، ورئاايس الجمعيااة العامااة لةماام المتحاادة، ميروساالف الجتسااا ، واألمااين العااام غوساا
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لطمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، وثق سيها أرقام الضحايا الفطسطينيين الجدد من األطفال والنسااء 
 والرجال، الذين استهدسهم الجيش اإلسرائيطي سي غزة.

 28/4/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 ل الحركات اإلسالمية في النساء واألطفال والشبابب  الهباش: ما يجري على حدود غزة مقامرة من ق   .4
نحان ذاهباون إلاى المجطاس الاوطني ألناه "قال مستشار الرئيس لطشلون الدينية محمود الهباش  :رام هللا

ن أالتشاريفات، خالل خطباة الجمعاة ساي مساجد  ،كادأو  مجطس حماية المشاروع الاوطني ولاه ماا بعاده".
كل من يتخطاف عان الطحااق بالمسايرة الوطنياة التوحيدياة التاي تساير عطيهاا منظماة التحريار مان خالل 

 دورة المجطس الوطني المقبطة، مجرد متخاذلين يغطبون المصطحة الحزبية عطى المصطحة الوطنية.
اإلسالمية ساي النسااء "ما يجري سي غزة مقامرة من قبل الحركاات  وحول مسيرات العودة قال الهباش:

وتااابع الحركااات اإلساالمية تريااد إعااادة إنتاااج نفسااها بالاادماء ماان  واألطفااال والشااباب عطااى حاادود غاازة".
"لمااذا تطقاون األطفاال إلاى التهطكاة ياا  وتسااءل: خلل إرسال المواطنين العزل عطى حدود غزة لطموت.

تقومون به، وال تطيعوا أمر المغامرين  أهل غزة، ال تستجيبوا لطمقامرين وحاسظوا عطى سطمية أي عمل
وأوضااح لاادينا كثياار ممااا  ."نفسااهمأالااذين يرياادون بالاادماء إعااادة إنتاااج  األجنااداتوالمقااامرين وأصااحاب 

 سنقوله وسنفعطه مع حماس واالحتلل وغيرهم، والمجطس الوطني هو الخطوة األولى لذل .
 27/4/2018 ،وكالة سما اإلخبارية

 
 عباس يستنجد حماية خارجية ضد فعاليات معارضة الجتماع "الوطني" ":الفلسطيني لإلعالم" .5

محطية أن رئيس السططة الفطسطينية محمود عبااس يعايش حالاة مان سطسطينية كشفت مصادر  :رام هللا
الخااوف، نتيجااة األخبااار التااي تصااطه عاان احتمااال القيااام بفعاليااات سياسااية معارضااة النعقاااد المجطااس 

ولفتااات المصاااادر إلاااى أن عبااااس أجااارى اتصااااالت  .30/4/2018ياااوم  ام هللاالاااوطني الفطساااطيني ساااي ر 
هاتفية مباشرة بعدد من المسلولين العرب، وططب منهم التدخل لمناع إقاماة سعالياات سياساية معارضاة 

 النعقاد المجطس الوطني.
ي عادة وأجرى رئيس جهاز المخابرات الفطسطينية ماجد سرج اتصاالت بعدد من المسالولين األمنياين سا

 منهم مساندة ما أسماه "شرعية محمود عباس سي هذا الوقت العصيب". دول طالباا 
 27/4/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني: تغيير في الوجوه وليس في السياسات .6
 22بعاد مارور تظهار التحضايرات الجارياة لعقاد المجطاس الاوطني الفطساطيني، : محمد يونس -رام هللا 

، أن هناا  ساعياا إلاى تغييار واساع ساي الوجاوه القيادياة لمنظماة 1996سنة عطى آخر دورة عقدها العاام 
التحرير، ماا ُيتوقاع أن يالدي إلاى تعزياز وتقوياة النظاام السياساي لطساططة الفطساطينية الاذي توقاف عان 

 .2007ثر االنقسام سي التجدد بعد توقف االنتخابات الدورية، وتجميد عمل المجطس التشريعي إ
وتبااّين الوثااائق الجاااري إعاادادها لطبحااث واإلقاارار سااي دورة المجطااس التااي تباادأ أعمالهااا اإلثنااين المقبااال 
وتنتهااي مساااء الخماايس، أن عاادداا ماان الشخصاايات الملسسااة لقااوى منظمااة التحرياار سااتغادر مواقعهااا، 

 وأن شخصيات أكثر شباباا تستعد لطحطول مكانها.
يات المغااادرة، كاال ماان: ساااروق القاادومي الااذي يعااّد ماان أباارز ملسسااي حركااة سااتح، وماان أباارز الشخصاا

وأحماااد قرياااع الاااذي توصااال إلاااى اتفااااق أوساااطو، وزهااادي النشاشااايبي المسااالول الماااالي األول لطمنظمااااة 
والسططة سي عهد الزعيم الراحل ياسر عرسات، وياسر عبد ربه أحد أبرز ملسساي الجبهتاين "الشاعبية" 

وأحد أقرب المقاربين مان عرساات ومان بعاده محماود عبااس، والسياساي المساتقل أحماد  و"الديموقراطية"
ريااا  الخضااري مساالول التربيااة والتعطاايم سااي المنظمااة، وعبااد الاارحيم مطااوح ممثاال  .عبااد الاارحمن، ود

"الجبهة الشعبية" سي المنظمة طيطة أكثر من ثلثاين سانة، وعطاي إساحق مان ملسساي "جبهاة التحريار 
 وحنا عميرة ممثل حزب "الشعب"، وصالح رأست ممثل حزب "سدا"... وغيرهم.الفطسطينية"، 

حنااان عشااراوي مساالولة دائاارة الثقاسااة واإلعاالم سااي "منظمااة التحرياار"،  .وقالاات مصااادر مقربااة ماان د
، أن األخياارة أبطغاات عباااس برغبتهااا سااي عاادم 1991والناطقااة باساام أول وسااد تفاوضااي سطسااطيني عااام 

 التنفيذية الجديدة. لكن المصادر قالت إن عباس يضغط عطيها لطبقاء. الترشح لعضوية الطجنة
التااي تقااود منظمااة التحرياار، "إننااا سنشااهد لطماارة األولااى منااذ ساانوات  ،وقااال مساالولون سااي حركااة سااتح

طويطااة، لجناااة تنفيذياااة كامطاااة األعضااااء"، مشااايرين إلاااى أن عااادد الحضاااور ساااي اجتماعاااات الطجناااة ساااي 
صااااابة عاااادد آخاااار بااااأمرا  حااااو نا ونااااة األخياااارة كااااان  النصااااف، جااااراء وساااااة عاااادد ماااان األعضاااااء وا 

 سنة. 70الشيخوخة. ويبطغ متوسط أعمار أعضاء الطجنة الحالية أقل قطيلا من 
وقااال عضااو الطجنااة المركزيااة لحركااة سااتح عباااس زكااي، إن "اجتماعااات الطجنااة التنفيذيااة كاناات مهااددة 

اعااات جااراء الساافر". وأضاااف: "وصااطنا إلااى بفقاادان النصاااب سااي حااال تغّيااب عضااو واحااد عاان االجتم
ال سااإن اجتماعااات  نقطااة كااان عطينااا سيهااا أن نعقااد المجطااس الااوطني، ونختااار لجنااة تنفيذيااة جدياادة، وا 

 الطجنة ستفقد قانونيتها جراء عدم اكتمال النصاب القانوني".
 اقف والسياسات.لكن تغيير الوجوه القديمة بوجوه أكثر شباباا ال يتراسق مع تغيير جوهري سي المو 
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وقالت مصادر سي لجان الصياغة، إن المسودات الجارية صياغتها لبرنامو المنظماة ووثائقهاا، تشاير 
إلااى أنهااا سااتحاسخ عطااى خطهااا السياسااي القااائم عطااى السااعي إلااى إقامااة دولااة سطسااطينية مسااتقطة عطااى 

 ، وعاصمتها القدس.67حدود عام 
الاوطني بكال أشاكاله المقارة ساي القاانون الادولي، ماع تركياز وتتجه المنظمة إلى إقرار حقها سي الكفااح 

 خاص عطى المقاومة الشعبية السطمية والمفاوضات، سي حال توسر الظروف الملئمة لطتفاو .
ويااارى المراقباااون أن المجطاااس الاااوطني الاااذي يشاااكل برلماااان الشاااعب الفطساااطيني ساااي الاااوطن والشاااتات، 

لفطسطينية، سي ظل غياب االنتخابات المتوقفاة مناذ العاام سيعزز من شرعية النظام السياسي لطسططة ا
 جراء االنقسام. لكن تعزيز السططة يتوقع أن يلدي إلى أضعاف دور المنظمة. 2006

وتبدو منظمة التحريار الجديادة أقال تنوعااا وتعادداا وأكثار مركزياة ساي ياد محماود عبااس، إذ غابات عان 
الفصااايل الثااااني ساااي المنظماااة، ومعهاااا عااادد مااان الفصاااائل الاادورة الجديااادة "الجبهاااة الشاااعبية" التاااي تعاااد 

والمجموعات السياسية، كما غابت حركة حماس التي يعاد أعضاالها ساي المجطاس التشاريعي، وعاددهم 
 ، أعضاء طبيعيين.74

 28/4/2018 ،الحياة، لندن
 

 حذر من التعاطي مع األفكار األمريكية الجديدة للسالمتيسير خالد ي .7
بهة الديمقراطية لتحرر سطسطين من التعااطي ماع األسكاار األمريكياة الرامياة لتمريار رام هللا: حذرت الج

صفقة سلم جديدة، معدلة عن "صفقة القرن" تستثني سي مرحطتها األولاى مطاف القادس، وذلا  اساتباقا 
 لطتحركات األمريكية المرتقباة ساي المنطقاة بهادف الادسع تجااه القباول باألسكاار الخاصاة بعمطياة السالم.
وقال تيسير خالد عضو المكتب السياسي لطجبهة، وعضو الطجنة التنفيذياة، ساي تعقيباه عطاى ماا يتاردد 
ماان تاادخل أوسااا  سياسااية غربيااة وعربيااة، إلقناااع الفطسااطينيين باألسكااار الجدياادة المعدلااة عاان "صاافقة 

لثاي األمريكاي القرن"، بصورتها األصطية، إن ما يجري عبارة عن "منااورات" جديادة يقودهاا الفرياق الث
غرينبلت وديفيد سريدمان السفير األمريكاي ساي تال  المكطف بهذا المطف، وهو جاريد كوشنير وجيسون 

ووصااف سااي تدويتااه عطااى صاافحته عطااى موقااع "سيساابو " هااذه المناااورات بتطاا  التااي تسااتخدمها  أبيااب.
دخاال الجاناب الفطساطيني مان  الحكومة اإلسرائيطية برئاسة بنيامين نتنياهو، وأن هدسها "كسب الوقت وا 

 جديد سي مفاوضات عبثية بنفس الرعاية األمريكية الطعينة".
 28/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 



 
 
 
 

 

 9 ص             4628 العدد:             4/28/2018 السبت التاريخ: 

                                    

 وأجبرته على إعادة حساباته االحتاللأربكت  المسيراتهنية  .8
قااال رئاايس المكتااب السياسااي لحركااة حماااس إسااماعيل هنيااة مساااء الجمعااة إن مساايرات العااودة أربكاات 

 يوني، وأجبرته عطى إعادة حساباته. العدو الصه
وأكد هنية خالل مشااركته ساي سعالياات مسايرات العاودة بمخايم العاودة شارق رساح أن شاعبنا لان يتراجاع 
ا أن من ينازعنا حقوقناا سنضاربه بياد مان  عن المضي قدما سي هذه المسيرات حتى نيل حقوقه، مشددا

ي غاازة والضاافة والااداخل والشااتات ساايقف يااوم وأضاااف هنيااة أن شااعبنا الفطسااطيني ساا حديااد ولاان نبااالي.
 وقفة رجل واحد ليقول إنا عائدون إلى بلدنا. 15/5

ووجه التحية لرسح قطعة الجنوب، برجالها وأطفالهاا ونساائها، كماا حياا الشاباب الثاائر التاي ُساميت هاذه 
 المحتل. الجمعة باسمه، ووحدة الكوشو ، ووحدة قص السط ، ووحدة األطباق الطائرة، التي ترعب
 27/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 العودة وسنحققه بكل اإلمكانات بحق   متمسكون السنوار:  .9

ساي قطااع غازة يحياى السانوار، الجمعاة، إن خاروج الجمااهير الفطساطينية ساي  سقال رئيس حركة حماا
ا عطى حق العودة وتمسكنا به، مردساا: سنسعى لتحقيقه بكل اإل  مكانات.مسيرة العودة تأتي تأكيدا

وأضاف السانوار خالل مشااركته ساي جمعاة الشاباب الثاائر ساي مخايم العاودة شارق مخايم الباريو وساط 
 قطاع غزة أننا ماضون حتى تحقيق أهداف شعبنا وكسر الحصار.

 27/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ُأغرقت بأعضاء فتح  التحرير حواتمة: منظمة .10
قراطياااة لتحريااار سطساااطين، نااايف حواتماااة، إن الطجناااة التنفيذياااة قاااال األماااين العاااام لطجبهااة الديم: دمشااق

لمنظماة التحريار تام إغراقهااا بأعضااء مان حركااة ساتح، لاذل  يجااب تشاكيطها عطاى أساااس ماا تام التواسااق 
عطيه سابقاا، سيما أشار إلى أن مشاركة جبهته بجطسة المجطس الاوطني المناوي عقادها ساي رام هللا، "لام 

ة عن اجتماع ُعقد مساء أمس، بين قيادتي الجبهة الديمقراطية وحركاة ساتح وكشف حواتم ُتحسم بعد".
سي رام هللا بالضفة الغربية المحتطة؛ لبحث مشاركة الديمقراطية بالمجطس الوطني، الستاا إلى أناه ووساق 

 مخرجات هذا االجتماع، سُيحدد المكتب السياسي لطجبهة موقفه من المشاركة وعدمه.
لطجناة التنفيذيااة لطمنظمااة بساابع أعضااء ماان حركااة سااتح، لاذا يجااب أن تشااكل الطجنااة وتاابع: "تاام إغااراق ا

عطاى أساااس مااا تاام التواسااق عطيااه سااابقاا، كمااا أنااه يجااب أن ُيشااكل المجطااس المركاازي لطمنظمااة سااي دورة 
 المجطس الوطني عطى قاعدة حقوق الفصائل والمستقطين واالتحادات والنقابية والجماهيرية".
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لهاااتفي باارئيس السااططة محمااود عباااس، قااال حواتمااة إن الحااديث معااه تناااول القضااايا وبشااأن اتصاااله ا
الرئيسااية والسياسااية الخلسيااة والتحالفيااة، وا عااادة بناااء ملسسااات المنظمااة، الستاااا إلااى أن المططااوب أن 
يكون المجطس الوطني المقبل، مجطساا منتخباا لطوطن والشتات عطى أساس التمثيل النسبي الكامل وسق 

وحااول عقوبااات السااططة لغاازة، قااال حواتمااة، إن الجبهااة الديمقراطيااة تواصاال  التفاقااات الموقعااة سااابقاا.ا
الضااغط ماان أجاال رسعهااا، مضاايفاا: "موقفنااا واضااح ماان تطاا  اإلجااراءات سااي كاال الطقاااءات الفصااائطية، 

 وأكدنا ضرورة وقف كل اإلجراءات سي قطاع غزة وبشكل سوري".
 27/4/2018، فلسطين أون الين

 
 "الوطني"جلسة في  هقرارها النهاري بشأن المشاركة أو عدم" تعلن اليوم السبت عن الديمقراطية" .11

قررت الجبهة الديمقراطياة اإلعالن الياوم السابت عان موقفهاا النهاائي مان المشااركة أو االعتاذار غزة: 
تصاريح عن حضور جطسات المجطس الوطني. وقاال القياادي ساي الجبهاة الديمقراطياة نهااد غاوش ساي 

صحاسي "إن الجبهة سوف تتخذ قرارها النهائي بشاأن المشااركة أو عادم المشااركة ساي جطساة المجطاس 
الااوطني الفطسااطيني يااوم الجمعااة )أمااس(، وسااوف تعطاان عاان قرارهااا لجماااهير شااعبنا ولوسااائل اإلعاالم 

 رام هللا". خلل مسيرة جماهيرية مركزية تنظمها لمناسبة يوم العمال العالمي ظهر اليوم السبت سي
وأشار إلى أن تنظيمه أجرى خلل األيام واألسابيع األخيرة سطسطة من االتصاالت والطقاءات المكثفاة، 
ماااع قياااادات الفصاااائل السياساااية الفطساااطينية، وأن هاااذه الطقااااءات امتااادت مااان غااازة ورام هللا إلاااى عماااان 

مدنيااااة والجماهيريااااة ودمشااااق وبيااااروت، وشاااامطت مشاااااركة الجبهااااة الفاعطااااة سااااي عاااادد ماااان الطقاااااءات ال
الموسااعة، واجتماعااات ألعضاااء المجطااس الااوطني، وأن تطاا  الطقاااءات تّوجاات الجهااود باالتصااال الااذي 

 جرى بين األمين العام لطجبهة نايف حواتمة والرئيس محمود عباس.
وأوضح أن ذل  سبقه اتصال بين حواتمة ورئيس حركة حماس اسماعيل هنية، كماا تاله اجتمااع ساي 

 بين قيادتي الجبهة الديمقراطية وحركة ستح.رام هللا 
 28/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 واضحبشكل بالقرار الفلسطيني عباس يتفرد : "الشعبية" .12

حّذر عضو المكتب السياسي لطجبهة الشعبية لتحرير سطسطين رباح مهناا مان أن : جمال غيث -غزة 
ماا اتفاق عطياه وطنيفاا ساي القااهرة وبياروت  مان الشاهر الجااري دون تنفياذ 30عقد المجطس الوطني سي 

سيضاااعف منظماااة التحريااار، ولااان يااالدي إلاااى أي خطاااوات إيجابياااة مفيااادة ساااي الوقااات الاااراهن وسااايعزز 
وقال رباح لصحيفة "سطسطين": "إن عقد مجطس وطني غير توحيدي بهذه الطريقة سيضعف  االنقسام.
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وباااّين أن توقيااات عقاااد المجطاااس  نياااة".قااادرة الشاااعب الفطساااطيني عطاااى محاصااارة ماااا يهااادد القضاااية الوط
ا عطاااى أن الجبهاااة  الاااوطني غيااار التوحيااادي يظهااار ساااوء التقااادير واإلدارة لااادى مااان دعاااا لعقاااده، مشاااددا

 الشعبية لن تشار  سي جطسات المجطس بأي شكل من األشكال.
وتابع مهنا: "نحان بحاجاة إلاى عمطياة جدياة لتجدياد الشارعيات، واتخااذ خطاوات جريئاة وطارق ساطيمة، 
أولهااا التواسااق الااوطني عطااى كاال اإلجااراءات التااي تصااب سااي مصااطحة القضااية والشااعب الفطسااطينيين"، 

ا أن "تفاارد" رئااايس السااططة محماااود عباااس باااالقرار الفطسااطيني واضاااح. واسااتدل عطاااى ذلاا  بتفااارد  ملكاادا
دارة شلون حركة "ستح" التي يرأسها.  عباس بالطجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والحكومة وا 

 27/4/2018، طين أون الينفلس
 

 الرشق: أي حراك دون اإلجماع الوطني سيجني مزيد  ضياع .13
عازت الرشاق أن إصارار رئايس الساططة محماود  ،أكاد عضاو المكتاب السياساي لحركاة حمااس: الدوحة

المجطاس الاوطني ال ُيفهام منااه عبااس عطاى تجااوز اإلجمااع الاوطني الفصاائطي والشاعبي الاراس  لعقاد 
قصاء غير مفهوم لجزء كبير من النسيو الوطني.إال تعّنت غي  ر مبّرر سي االنفراد بالقرار الوطني، وا 

السااططة الفطسااطينية (: "إّن أّي حاارا  تقااوده 4-27وقااال الرشااق سااي تصااريح صااحفي لااه، يااوم الجمعااة )
المجطاااس الااوطني أو غياااره، مااا هاااو إاّل قفاازة ساااي الهااواء وتغرياااد خاااارج اليااوم ساااواء عباار عقاااد اجتماااع 

اإلجماع الوطني، لن يجني أصحاُبها سوى المزيد من الضاياع والتياه وتمزياق الصاف الاوطني، تمامااا 
وأشار رئايس العلقاات العربياة واإلسالمية ساي حركاة حمااس  كحصادهم من مسيرة التفاو  العبثي".

 سطسطين وقضيتها مرت بمحطات كبرى خلل السنوات القطيطة الماضية.إلى أن 
ن الشااعب الفطسااطيني عّباار بوضااوح عاان اختياراتااه وتطّطعاتااه سااي مشااروعه النضااالي؛ وأوضااح الرشااق أ

بمااا يمثّاال إجماعاااا وطنياااا يضاام كاال أبناااء شااعبنا الفطسااطيني الااراس  لكاال المشاااريع والمخططااات التااي 
 تفّر  سي حقوقه وتتنازل عن ثوابته.

 27/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 هدافهاأستمر ولن تتوقف حتى تحقيق ست العودةمسيرة "الجهاد":  .14
أشرف الهور: أكد أحمد المدلل القيادي سي حركة الجهاد اإلسلمي، أن "مسيرة العودة الكبرى"  -غزة 

ستسااتمر ولاان تتوقااف حتااى تحقيااق اهااداسها، وأهمهااا إسااقا  كاسااة الماالامرات التااي تحااا  ضااد القضااية 
صراراا كبيراا عطى مواصطة مسيرة العودة لطتأكيد عطى حق الفطسطينية. وقال "شعبنا يثبت مراراا وتكراراا وا  

الشعب الفطسطيني ساي العاودة إلاى أرضاه ووطناه الاذي احتطتاه العصاابات اإلرهابياة اإلسارائيطية"، الستاا 
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إلى أنه "رغم عظم الملامرات وعطى رأسها "صفقة القرن" التي تهدف إلاى تصافية القضاية الفطساطينية، 
وطالاااب  لياااوم جااااءت لتضاااع كااال تفاصااايل القضاااية الفطساااطينية عطاااى الطاولاااة".إال ان مسااايرة العاااودة ا

الشااعب الفطسااطيني سااي الضاافة الغربيااة المحتطااة بااا "االنخاارا  سااي مساايرات العااودة"، ملكاادا أن الشااعب 
 الفطسطيني لن يمرر الملامرات التي تحا  ضد قضيته.

 28/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 غزة للحكومة أو أديروا أنتم الحياة فيهاأن إما تسلموا  :لحماس العالول .15
قااال نائااب رئاايس حركااة سااتح محمااود العااالول إن الخطاال الفنااي المتعطااق برواتااب المااوظفين سااي  :رام هللا

وأضااااف العاااالول لاااا "تطفزياااون سطساااطين" الرسااامي، ياااوم  قطااااع غااازة، سااايتم حطاااه خااالل األياااام المقبطاااة.
اا بشااأن هااذا الموضااوع، وبالفعاال هنااا  خطاال ساايتم حطااه الخماايس: الحكومااة قالاات: إن هنااا  خطاالا سنياا

خااالل األياااام المقبطاااة، مشااايراا إلاااى أن هناااا  جريماااة ُترتكاااب بحاااق أهطناااا بغااازة، ممااان يجباااي الضااارائب، 
ذا عانى أحد منهم  والكهرباء والجمار ، وغيرها. واضاف "لسنا هواة بأن يعاني أهطنا سي قطاع غزة، وا 

نسبة لناا، وأقاول لحمااس إماا تساطموا غازة وحياتهاا لطحكوماة، أو أدياروا سهذا شيء مقطق لدرجة كبيرة بال
وأكااد العااالول، أن أساااس إنهاااء االنقسااام، هااو تمكااين الحكومااة سااي قطاااع غاازة، وأن  أنااتم الحياااة سيهااا".

هاااذا األمااار اُتفاااق عطياااه ساااي مصااار، الستااااا إلاااى أن حركاااة حمااااس، أضااااعت أكثااار مااان سرصاااة إلنهااااء 
 اعت نداء الرئيس محمود عباس لطوحدة أثناء معركة القدس.االنقسام، كما أنها أض

 27/4/2018وكالة معا اإلخبارية، 
 

 زةبالعمل الفوري على صرف رواتب موظفيها في قطاع غفصارل فلسطينية تطالب السلطة  .16
تصاااااعدت األصااااوات التااااي تطالااااب السااااططة الفطسااااطينية بالعماااال الفااااوري عطااااى صاااارف رواتااااب  غاااازة:

ماان جانبهااا، قالاات الجبهااة الشااعبية لتحرياار سطسااطين إن هااذه الخطااوة تعمااق . ةموظفيهااا سااي قطاااع غااز 
حالااة القهاار والمعاناااة لاادى سااكان القطاااع. داعيااة قيااادة السااططة الفطسااطينية عاادم اتخاااذ أي إجااراءات 

 وسياسات من شأنها تأزيم الحالة االقتصادية بما ينعكس عطى مجمل أوجه الحياة سي غزة.
الديمقراطيااة لتحرياار سطسااطين، إن رواتااب المااوظفين العمااوميين سااي قطاااع غاازة باادورها، قالاات الجبهااة 

"حااق، والتبرياار بتأخيرهااا لمسااألة سنيااة غياار مقنااع وغياار واقعااي". داعيااة إلااى معالجااة رواتااب المااوظفين 
 بأسرع وقت ممكن، ووضع خطة استراتيجية إلنقاذ قطاع غزة وتوسير حياة كريمة لطسكان.

رت استمرار ماا وصافته بأناه "إجاراءات عبااس االنتقامياة" "عمال مجاردا مان أما حركة حماس سقد اعتب
كاال القاايم والمبااادق األخلقيااة والوطنيااة واإلنسااانية، وضااربا لمقومااات وعواماال صاامود أبناااء القطاااع، 
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وحاذرت الحركاة ساي بياان لهاا مان اساتمرار  وابتزازهم ساي لقماة عيشاهم مقابال أثماان سياساية رخيصاة".
لتي تستهدف "الوحدة المجتمعية وتكرس االنقسام وسصل الضفة عن غزة تمهيدا لتنفياذ هذه السياسة، ا

وعباارت عاان كاماال  الصاافقات، التااي تحااا  سااي الغاارف المغطقااة سيمااا يتعطااق بغاازة والقضااية الفطسااطينية".
 تضامنها ووقوسها إلى جانب مطالب الموظفين كاسة دون استثناء. 

مفصول من حركة ستح، عادم صارف منظماة التحريار لمخصصاات واعتبر سفيان أبو زايدة، القيادي ال
األساارى والشااهداء والجرحااى بمثابااة "خيانااة". وقااال: "إذا كااان عاادم دسااع رواتااب المااوظفين جريمااة، سااإن 

 حرمان األسرى والشهداء والجرحى من رواتبهم خطيئة تصل حد الخيانة".
 28/4/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 ع االحتالل على مزيد من جرارمهحماس: تصريحات هايلي تشج .17

عّدت حركة حماس تصريحات مندوبة واشانطن لادى األمام المتحادة "نيكاي هاايطي"، التاي زعمات : غزة
ااا بشاارية" سااي قطاااع غاازة، تصااريحات "عدوانيااة ومناسيااة لطحقيقااة،  أن الحركااة تسااتخدم الماادنيين "دروعا

 وتشجع "إسرائيل" عطى االستمرار بجرائمها".
اسااام حمااااس ساااامي أباااو زهاااري عطاااى حساااابه باااا"تويتر" أن "التصاااريحات تاااوسر غطااااء وكتاااب النااااطق ب

 وتشجيعا أمريكيا للحتلل "اإلسرائيطي" للستمرار سي جرائم قتل األطفال والمدنيين السطميين".
 27/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تقديرات إسراريلية: رد  حماس على اغتيال البطش سيكون خارج غزة .18

رساع جاايش االحاتلل اإلساارائيطي حالاة التأهااب ساي صافوف قواتااه العساكرية عطااى الحادود مااع : ناصارةلا
قطاع غزة؛ تحسباا لعمطيات لطمقاوماة ساي ظال الادعوات الفطساطينية للنتقاام الغتياال العاالم الفطساطيني 

 د. سادي البطش، السبت الماضي، سي العاصمة الماليزية كوااللمبور.
نياااة إسااارائيطية لموقاااع "واال" العباااري، إمكانياااة اساااتغلل المقاوماااة لمسااايرة العاااودة واساااتبعدت مصاااادر أم

وكسااار الحصاااار، لتنفياااذ عمطياااة انتقامياااة ردا عطاااى اغتياااال الااابطش، إال أنهاااا قالااات إنهاااا تأخاااذ دعاااوات 
وقالات إن تقاديرات الملسساة األمنياة اإلسارائيطية تشاير إلاى أن  االنتقام عطى محمل الجد، وتستعد لها.

نما خارجه.ال  ّرد الفطسطيني لن يكون عطى حدود قطاع غزة، وا 
 27/4/2018، فلسطين أون الين
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ام غرب دير البلح طاررات االحتالل تقصف موقعاً  .19  لكتارب القس 
شااّنت طااائرات االحااتلل، سااي وقاات متااأخر ماان مساااء أمااس الجمعااة، عاادة غااارات عطااى موقااع لكتائااب 

بعادما قصافت ساي وقات ساابق، قااربي حرياة وعاودة داخال  القسام، غارب ديار الابطح وساط قطااع غازة،
وقالاات مصااادر سطسااطينية محطيااة إن طااائرات حربيااة إساارائيطية  ميناااء مدينااة غاازة، دون وقااوع إصااابات.

صواريخ عطاى موقاع تاابع لكتائاب القساام غارب ديار الابطح، حياث ُسامجع دوي انفجاارات كبيارة  6أططقت 
 وع إصابات.وسط وجنوب القطاع، دون اإلبلغ عن وق

 28/4/2018، 48عرب 
 

 "بيت إيل" وسط الضفة ةعمر مستإطالق نار تجاه  .20
أططااق مقاااومون، النااار، سجاار اليااوم الجمعااة، تجاااه مسااتوطنة "بياات إياال" المقامااة عنااوة عطااى : الناصاارة

ووساق موقاع الساابعة العباري؛  أراضي المواطنين، شمال شارقي رام هللا، وساط الضافة الغربياة المحتطاة.
طسطينيين أططقوا الناار عطاى مساتوطنة "بيات إيال" دون وقاوع إصاابات بشارية، ساي حاين أصاابت سإن س

وهرعاات قااوات كبياارة ماان جاايش االحااتلل إلااى  مجموعااة ططقااات ناريااة أحااد مساااكن المسااتوطنين سيهااا.
 محيط المستوطنة، وشرعت سي أعمال بحث واسعة عن منفذي إطلق النار.

 27/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فلسطينيْين قرب القدس بتهمة "حيازة السالح" اعتقالاالحتالل يعلن  .21
اعتقطاااات قااااوات االحااااتلل "اإلساااارائيطي"، يااااوم الجمعااااة، مااااواطن ين سطسااااطينيي ن أثناااااء : القاااادس المحتطااااة

وقالاات  محاولتهمااا دخااول األراضااي المحتطااة عاان طريااق حاااجز "عااين يائياال" سااي محاايط مدينااة القاادس.
وزعام  حرونوت" العبرية، يوم الجمعة: إن المعتقط ين من مدينتي الخطيل وبيت جاال.صحيفة "يديعوت أ

 االحتلل العثور بحوزة المعتقطين عطى قنبطة أنبوبية وأداة حادة "سكين" ومبطغ من المال.
 27/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في الشرق األوسط ال يوجد سالم حقيقي... و ليبرمان: ال نريد حربًا في غزة ولبنان .22

وزياار ، أن واشانطن معااذ العماري ، نقالا عاان مراساطها ساي 28/4/2018 ،الشةرق األوسةط، لنةدننشارت 
ال ترغب سي القتاال ساي غازة  "إسرائيل"الدساع اإلسرائيطي أسيجدور ليبرمان قال سي واشنطن، أمس، إن 

هذا الانهو اإلسارائيطي الاذي تساعى  أو لبنان مجدداا، كما أنها لن تتور  سي الحرب السورية، معتبراا أن
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إليه حالياا، رغم تهديداته لطنظام اإليراني بعدم السماح لهم بالحصول عطى سلح نووي، أو بناء قاعدة 
 ."إسرائيل"تهدد أمن  ةعسكرية سي سوري

وأكاااد ليبرماااان، خااالل نااادوة سياساااية حاااول األوضااااع اإلقطيمياااة ساااي الشااارق األوساااط، احتضااانها معهاااد 
تساعى إلاى  "إسارائيل"بحاث السياساية ساي العاصامة األمريكياة واشانطن، صاباح أماس، أن واشنطن لة

شااامل مااع العااالم العربااي ماان أجاال تسااوية القضااية الفطسااطينية، بيااد أنااه شاادد عطااى أنااه "ال يوجااد  حاالّ 
سااالم، وال عمطياااة سااالم"، مبااارزاا أن النااازاع الحقيقاااي "لااايس باااين إسااارائيل وباااين الفطساااطينيين، بااال باااين 

ئيل وبااين العااالم العربااي، والفطسااطينيون ال يمطكااون وحاادهم القاادرة عطااى توقيااع اتفاااق، إذ ال توجااد إساارا
سااططة سطسااطينية سااي الوقاات الحااالي، باال سصااائل مختطفااة عطااى األر  سااي أماااكن مختطفااة، ولاايس ماان 
 الواضح أنه بموجاب ميثااق الساططة الفطساطينية يمطا  الارئيس عبااس ساططة توقياع اتفااق ماع إسارائيل.
السلم سي الشرق األوسط شايء غيار واقعاي حقااا، إناه وهام، وأكبار مشاكطة ساي الشارق األوساط ليسات 

 إسرائيل، بل مجتمعها العربي".
عطااى أن باالده ال تريااد خااو  حاارب جدياادة سااي غاازة أو لبنااان، وال التااور  سااي الحاارب  ليبرمااانوشاادد 

الوقاااات الحااااالي تطااااوير األماااان  ساااي "إساااارائيل"الساااورية، باااال تريااااد العاااايش بسااالم، موضااااحاا أن هاااادف 
أثبتاات رغبتهااا سااي تحقيااق ساالم حقيقااي، مااع  "إساارائيل"كمااا أوضااح ليبرمااان أن  واالقتصاااد والمجتمااع.

التضحية من أجل ذل ، "إال أن حماس سي غزة غير مستعدة لتحويل حتى دوالر واحد مان الصاواريخ 
 واألنفاق لمساعدة سكان غزة".

ليبرمااان إن إساارائيل "لاان تساامح لطهااران والنظااام اإليرانااي بااامتل  وسيمااا يخااص الشااأن اإليرانااي، قااال 
تهاادد األماان اإلساارائيطي، ونحاان  ةالساالح النااووي، أو بناااء قواعااد عسااكرية أو طااائرات حربيااة سااي سااوري

نأمل أن يكون لدى إيران الذكاء اللزم بما سيه الكفاية لعدم استفزازنا، وخطق صراع جديد. ليست لادينا 
وأضاااااف موضااااحاا: "أعتقااااد أن الغاااارب سقااااد إرادتااااه السياسااااية وتصااااميمه...  اء إيااااران".طموحااااات إليااااذ

واالتفاق مع اإليرانيين أمر ال أستطيع سهمه... وسي نهاية المطاف سإن لدى إسرائيل حطيفاا اساتراتيجياا 
ال، أو  ةواحداا سقط هو الواليات المتحدة، ولايس مان اختصاصانا إذا بقيات القاوات األمريكياة ساي ساوري

وأكااد ليبرمااان أن إيااران "تواجااه  إساارائيل". ضاادّ  ةولاان نساامح إليااران بتأساايس قاعاادة أماميااة سااي سااوري
مشااااكل اقتصاااادية ومالياااة حقيقياااة، لكااان طهاااران ال تااازال تنفاااق مطيااااري دوالر كااال عاااام لااادعم اإلرهااااب 

 والتطرف سي جميع أنحاء المنطقة".
أسيجاادور  ، أنواشانطن سااعيد عريقااتها سااي ، نقاالا عان مراساط27/4/2018 ،القةةدس، القةدسوأضااست 

نه ولفترة طويطة من الزمن كانت "المسألة الفطسطينية هي قطب الصراع العربي اإلسرائيطي إليبرمان قال 
 ولكن الربيع العربي وكل هذا العنف الدائر سي المنطقة يثبت عكس ذل ".



 
 
 
 

 

 16 ص             4628 العدد:             4/28/2018 السبت التاريخ: 

                                    

"إن السابب سيماا يجاري هاو أن  :عان ماا يجاري ساي غازة قاائلا  "إسارائيل" مسالوليةوتنصل ليبرماان مان 
والسبب الثاني هاو أن  ،حماس تأخذ الضرائب من أهل غزة وتنفقها عطى الصواريخ واألسطحة واألنفاق

إنهام ال يريادون أن يتعايشاون بسالم ماع إسارائيل  ،محمود عباس أوقف كل الدعم لغازة وقانن الكهربااء
وساي معار  رده عطاى سالال حاول ماهياة  ائيطية".بل يريدون العودة إلى حيفا وياسا وبقياة المادن اإلسار 

)اإلسرائيطية( طويطة األمد بشأن قطاع، قال ليبرماان "الحال هاو البنااء مقابال نازع السالح  االستراتيجية
وهاااذه مسااالولية شاااعب غااازة لطاااتخطص مااان المتطااارسين الاااذين يحكماااونهم )حمااااس( ونحااان سااانوسر لهااام 

 رسوا بها كما هي ا ن".الكهرباء والماء سي حال قبطوا بإسرائيل واعت
.. الساااططة الفطساااطينية ."الفطساااطينيون ليساااوا ساااي وضاااع يسااامح بتوقياااع اتفااااق سااالم ليبرماااان: وأضااااف
وال أعتقد أن محمود عباس  ،غير موجودة ألن هنا  الفصائل سي الضفة وحماس سي حماستان أصلا 

محماود عبااس باساتمرار يقاول .. تقادمنا بعارو  ساخية و .يحتفخ بالشارعية الكاسياة إلبارام اتفااق سالم
 .. إنه شبه مستحيل التوصل التفاق سلم مع الفطسطينيين ولذل  ال بد من إبرام اتفاق إقطيمي"..ال

وكرر ليبرمان المرة تطو األخرى أن "السلم مع الفطسطينيين هو وهم، وسقط السذج هام الاذين يعتقادون 
ء مقابل نازع السالح ودعناي أذكار أن عبااس البنا أن ذل  أمر ممكن ولكن يمكن أن يكون هنا  حلّ 

 ".األمن.. هو ال يهتم باالقتصاد واالزدهار واستتباب .زار واشنطن أضعاف ما زار الخطيل أو نابطس
يجب أن يكاون ماع  .. الحلّ .وقال ليبرمان "من غير المحتمل أن نتعايش نحن مع الفطسطينيين بسلم

.. بالنسابة لطساعودية ال أعارف ولكان هاذا هاو .ى القدسالعرب كما سعل أنور السادات عندما حضر إل
ذا مااااا بنينااااا علقااااات جياااادة مااااع السااااعودية واإل الحاااالّ  بااااداعنا ساااانغير األمثاااال لهاااام وا  مااااارات بااااأموالهم وا 

قااد التقااى سااي واشاانطن الخماايس، مااع وزياار الاادساع األمريكااي  ليبرمااانوكااان  األوضاااع سااي المنطقااة".
 أكبااروقااال ليبرمااان، إن " اون الثنااائي والمطااف اإليرانااي.جاايمس ماااتيس، حيااث بحااث معااه تعزيااز التعاا

ولبناان والعاراق والايمن،  ةتهديد يواجاه الشارق األوساط هاو محاولاة طهاران زعزعاة االساتقرار ساي ساوري
 امتل  السلح النووي"، حسب هيئة البث اإلسرائيطي. إلىوسعيها 

ولتاااون، والموساااد األمريكاااي لعمطياااة القاااومي األمريكاااي جاااون ب األمااانكماااا اجتماااع ليبرماااان ماااع مستشاااار 
 ."إسرائيلا"ن بولتون هو صديق حقيقي لإوقال ليبرمان  السلم جيسون جرينبلت.

 
 تتهم مفو ض حقوق اإلنسان بتوفير "دافع قوي لإلرهاب" "إسراريل" .23

، أن بيااان مفااو  األماام المتحاادة السااامي لحقااوق 27/4/2018 )األناضااول(: زعماات إساارائيل، الجمعااة
 ، زيد بن رعد الحسين، "يوسر داسعااا قويااا لهرهااب، ويشاجع عطاى اساتمرار اساتغلل المادنيين".اإلنسان

 الفطسطينيين. ، باستخدام القوات اإلسرائيطية "القوة المميتة" ضدّ له الجمعةوندد بن رعد، سي بيان 
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مفااّو  السااامي وقااال مناادوب إساارائيل الاادائم لاادى األماام المتحاادة، دانااي دانااون، سااي بيااان، إن "بيااان ال
بإدانة ديمقراطية )يقصد إسرائيل( تداسع بجدية عن سيادتها، بينما يتجاهال تماماا إرهاابيي حمااس وهام 
يسااتخدمون األطفااال دروعااّا بشاارية، يااوسر داسعااا قويااا لهرهاااب، ويشااجع عطااى االسااتمرار سااي اسااتغلل 

السااامي ال يركااز عطااى حقااوق واعتباار دانااون أن "هااذا البيااان يثباات ماارة أخاارى أن المفااّو   الماادنيين".
 اإلنسان، ولكنه سقط يقوم بانتقاد إسرائيل بشكل مفر "، عطى حد تعبيره.

 28/4/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 مواجهة عسكرية مع إيران تدفعه لخوضبن كاسبيت: حسابات نتنياهو الداخلية  .24
الحكومة اإلسارائيطية بنياامين  اعتبر المحططون اإلسرائيطيون، يوم الجمعة، أن رئيس: تحرير رامي حيدر

نتنياهو أمام مفترق طرق مهم، وأن حساباته الداخطية التي يستخدم ورقة إيران لتغذيتها أكبار وأهام مان 
أن تجعطه يطتفت إلى الخطر الاذي تشاكطه روسايا، وأناه يمكان أن يخاو  مواجهاة عساكرية ماع إياران، 

 حتى ولو كان الثمن هو المواجهة مع روسيا نفسها.
عتباار المحطاال سااي صااحيفة معاااريف باان كاساابيت أن نتنياااهو تغياار، وقااال إن "ماان يسااتمع لنتنياااهو وا 

ملخراا سيصاب بالذهول، القائد المتوازن والمسلول الذي يتهرب من المخاطرة واتخاذ القرارات الصعبة 
زيااز تغياار، بااات مصااراا عطااى استئصااال الخطاار اإليرانااي عاان الحاادود الشاامالية وعاادم السااماح لهااا بتع
 قدراتها العسكرية بسورية، مهما كان الثمن، حتى لو كان هذا آخر ما يفعطه سي حياته السياسية".

وعن أسباب تغير سطو  نتنياهو، يرى كاسابيت أن هناا  احتماالين، وأناه قاد يعاود ذلا  باألسااس إلاى 
طاه ساإن االحتماال وبحسب تحطي عطى التوجه لصناديق االقتراع. "إسرائيل"الحسابات الداخطية، إذ توش  

هو أن نتنياهو يادر  جياداا وضاعه القاانوني والقضاائي ساي مطفاات التحقياق، وهاو قطاق جاداا مان "األول 
كيفياة ذكاره سااي كتاب التااريخ، ماان وجهاة نظااره، األسضال هاو وضااع كال الرهاان عطااى الشاأن اإليرانااي، 

سضال مان تار  المنصاب حتى لو اضطر لتر  منصابه عطاى وقاع الادم والناار والادخان، بالتأكياد هاذا أ
وأشااار كاساابيت إلااى أن "االحتمااال الثاااني هااو األخااف، وهااو أن نتنياااهو لاام يقاارر  إلااى زنزانااة السااجن".

بعد ما إذا كان التوجه إلى انتخابات مبكرة سي صالحه، لكنه يتحضر بكل األحوال، واألمثال ساي هاذه 
سيهاا عطاى مناسسايه، ألن الناخاب  الحالة أن يشاغل الارأي العاام بالموضاوع األمناي، وهاذه سااحة يتفاوق 
 اإلسرائيطي ال يرى بديلا لنتنياهو يستطيع الدساع عن أمنه مثطه".

 27/4/2018 ،48عرب 
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 هرريل: تهديدات غير مباشرة بين موسكو وتل أبيب .25
قااال المحطاال العسااكري سااي صااحيفة هااائرتس عاااموس هرئياال أن "روساايا تاادير حرباااا إلضاااعاف  :لناادن

وطالب هرئيل سي مقالة له نشرتها  سرائيل".إل األساسيةتحدة، الدعامة االستراتيجية مكانة الواليات الم
، عطااى لجنااة الخارجيااة واألماان سااي الكنيساات اإلصااغاء لحااديث رئاايس األركااان ماالخراا  ،صااحيفة هاائرتس

".. دون ذكر اسام إسرائيلالديمقراطية سي  اإلجراءاتوالذي حّذر سيه من احتمال التدخل األجنبي سي "
 سيا ولكن سإن العنوان كان واضحاا، عطى حّد تعبيره.رو 

 ةناه ورغام تصااعد التاوتر ساي تصاريحات الطارسين، ساإن حربااا ماع إياران ساي ساوريأويرى الكاتب عطى 
 بعيدة عن أن تكون ا ن أمراا محتوماا.

صعوبة سي  سرائيل تجدا  ، و ةويلكد هرئيل سي ختام مقاله أن "روسيا دولة تقود القرارات المتعطقة بسوري
يران جزء من نفس المعسكر المليد لنظام األسد".االعتماد عطى موسكو كوسيط نزيه أل  ن روسيا وا 

كمااا يلكااد الكاتااب أن "إساارائيل" وروساايا تتبااادالن التهدياادات غياار المباشاارة سروساايا تنااوي تزويااد نظااام 
 ، و"إسرائيل تهدد بتدميرها".300األسد بأنظمة مضادة لططائرات من نوع اس 

 28/4/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 كررت محاوالتها جر  الفلسطينيين لصناديق االقتراع في انتخابات بلدية القدس "إسراريل" .26
سااي الفااوز بشاارعية الكينونااة الصااهيونية سااي سطسااطين وببقاااء حاازب العماال سااي الحكاام  الناصاارة: طمعاااا 

تااراع انتخابااات بطديااة االحااتلل بكاال جاهاادة السااتمالة المقدساايين ودسعهاام لصااناديق اق "إساارائيل"سااعت 
الوسااائل. ولاام تتااردد سااي محاولااة مساااومة الاارئيس الراحاال ياساار عرسااات عطااى ذلاا  قبياال توقيااع اتفاااق 

مان تقريار نشارته صاحيفة "هائرتس" الاذي تضامن بعا  هاذه  . وهذا ماا يساتدل أيضااا 1993أوسطو سي 
خاالل ستاارة المفاوضااات  1993 المحاااوالت، وكااان ماان ضاامنها لقاااء مااع ياساار عرسااات سااي تااونس عااام

حاول اتفاااق أوساطو، كااذل  لقااءات مااع الراحال سيصاال الحساايني ساي الفتاارة ذاتهاا ولقاااءات ماع عاادد ماان 
، بهاااادف إقناااااعهم بضاااارورة دعااااوة 2008القيااااادات الفطسااااطينية والمقدسااااية، وماااانهم مفتااااي القاااادس عااااام 

قناعهم بالتوجه لصناديق االقتراع، لكن جميع هذه ا  لمحاوالت باءت بالفشل.الفطسطينيين وا 
وسااي نطاااق التقرياار يشاارح البروسيسااور موشاايه عاااميراف، الااذي كااان عضااواا سااي بطديااة االحااتلل عااام 

والمسااالول عااان مطاااف القااادس الشااارقية سيهاااا، كياااف حااااول هاااو ورئااايس البطدياااة ساااي حيناااه، تيااادي  1993
رسااات سااراا سااي تااونس كولياا ، جاار الفطسااطينيين لصااناديق االقتااراع سااي العااام ذاتااه، ماان خاالل لقاااء ع

 وططب مساعدته إلقناع الفطسطينيين بالتصويت.
 28/4/2018 ،القدس العربي، لندن
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 واألمن تتبادالن التهموزارت ي و  ...رحلة الموت: اعتقال مسؤولين .27
أعطنات الشاارطة اإلسارائيطية، صاباح الجمعاة، أنهااا اعتقطات اثناين مان المساالولين : تحريار هاشام حمادان
األراضاي الفطساطينية المحتطاة ون" ساي تال أبياب، التاي نظمات الرحطاة إلاى جناوبي سي مدرسة "بني تسي

 طلب المدرسة التمهيدية لطخدمة العسكرية مصارعهم نتيجة الفيضانات. 10، ولقي سيها 1948سنة 
 27/4/2018 ،48عرب 

 
 كتاب إسراريلي: الصهيونية أفسدت عالقات الفلسطينيين باليهود .28

طي جديااد أن الفطسااطينيين عااامطوا اليهااود سااي سطسااطين قباال ظهااور الصااهيونية حيفااا: يلكااد كتاااب إساارائي
 معامطة ممتازة، وأن هذه هي التي أدت لتدهور العلقات.

مناااحم كلياان،  .الكتاااب وعنوانااه "مترابطااون" بالعبريااة صااادر عاان دار النشاار " كاااف ادوم" لمللفااه د
ن سااي سطسااطين نهايااة القاارن التاسااع عشاار يرساام ملمااح الحياااة المشااتركة لطعاارب واليهااود سااي عاادة مااد

كمااا يرمااز بعنااوان كتابااه، يقااول كلياان إن حياااة اليهااود والعاارب اليوميااة كاناات  ومططااع القاارن العشاارين.
مترابطة بالتجارة، والتعطيم، والمناسبات عطى أنواعها. ويدعي استنادا لروايات شفوية وماذكرات ووثاائق 

عان ضاعف الحكام العثمااني وتشاكل هوياة محطياة جامعاة ساي سطسطينية ويهودية وأجنبية أن ذلا  نجام 
ويلحخ المللف أن الفطسطينيين ميزوا باين "اليهاود العارب" وباين اليهاود  سطسطين سوق الدوائر الدينية.

 المهاجرين الجدد، ونعتوا األوائل با"أوالد البطد" ويتحدث عن علقات طيبة وقتذا .
 28/4/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 ن عن تشكيل وحدة "المناطيد الطاررة" بقطاع غزةاإلعال  .29

أعطن ُشبان سي قطاع غزة اليوم الجمعة عن إطلق وحدة "المناطيد الطائرة" : خاص صفا -غزة 
وأساد مراسل "صفا" بأن الشبان  ضمن التفاعل الشبابي مع مسيرة العودة سي جمعة "الشباب الثائر".

ب األراضي المحتطة سي مسعىا لحرق أحراش االحتلل أططقوا بالونات مذيطة بشعلت نارية صو 
ولفتوا إلى أن البالونات محمطة بغاز يعطيها قدرة عطى الطيران، ويتم إسقاطها  الواقعة شرقي القطاع.

وابتدع الشبان سي قطاع غزة خلل سعاليات مسيرة العودة  بفتائل تفصل البالونات عن الشعطة النارية.
ديدة لحماية أنفسهم من قمع قوات االحتلل اإلسرائيطي المستمر لها سي كل بدائل وأساليب مقاومة ج

 يوم أبرزها: "الطائرات الحارقة" و"الكاوتشو " و"المرايا" و"الكمامات البلستيكة".
 27/4/2018(، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا
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 بقصف لقوات النظام السوري على مخيم "اليرموك" مدنياً  17 استشهاد .30
مدنياا عطى األقل يوم الجمعة، بينهم سبعة أطفال جراء غارات  17 : استشهدأ ف ب -وت بير 

وقصف مدسعي لقوات النظام عطى مخيم "اليرمو " للجئين الفطسطينيين الذي يسيطر تنظيم )داعش( 
 ".اإلنسانمنه، وسق ما أساد "المرصد السوري لحقوق  األكبرعطى الجزء 

رصد، مع تكثيف قوات النظام وتيرة قصفها عطى األحياء تحت سيطرة وتأتي هذه الحصيطة وسق الم
 التنظيم سي جنوب دمشق منذ صباح اليوم، مرجحاا ارتفاع الحصيطة لوجود ضحايا تحت األنقا .

سي جنوب دمشق،  أياممنذ بدء قوات النظام عمطية عسكرية قبل تسعة  الشهداءوبذل ، ترتفع حصيطة 
 مدنياا عطى األقل وسق المرصد. 36 إلىمقاتطيه،  إلجلءبعد رس  التنظيم مفاوضات 

 27/4/2018، الحياة، لندن
 

صابات في " .31  " في الضفة 21الغضب الة  جمعةمواجهات وا 
" 21رام هللا : اندلعت مواجهات سي مناطق متفرقة سي الضفة الغربية، التي أحيت "جمعة الغضب الا 

 . رسضا لقرارات الرئيس األمريكي دونالد ترامب ضد مدينة القدس
واندلعت مواجهات بين شبان غاضبين وقوات االحتلل عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث قام 
الشبان بإشعال النار سي إطارات السيارات ورشق جنود االحتلل بالحجارة، سيما رد الجنود بإطلق 

 سيل لطدموع. وأسفرت المواجهات عطى مدخل مدينة البيرة، عن إصابة شابينالنار والغاز الم
وشهدت بطدة كفر قطيل الواقعة إلى الشرق من مدينة نابطس شمال الضفة مواجهات مماثطة، بعد خروج 
مسيرة شار  سيها سكان البطدة عقب صلة الظهر، ما أدى إلى إصابة شاب بططق معدني سي 

اجهات أخرى سي مدينة الخطيل جنوب الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة كذل  اندلعت مو  الكتف.
 أحد المتظاهرين بجراح طفيفة.

وقبل اندالع المواجهات قام جيش االحتلل بحملت تفتيش ودهم طالت العديد من مدن وبطدات 
 الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عدد من الشبان.

 28/4/2018، لندن، القدس العربي
 

 على هدم محله مقدسياً  وتجبرشرقي القدس  منزاًل في 15اإلسراريلية تسلم إنذارًا بهدم  القوات .32
أجبرت سططات االحتلل "اإلسرائيطي"، مواطناا مقدسياا عطى هدم منشأة يمطكها بنفسه، وذل  سي بطدة 

 سطوان جنوبي المسجد األقصى، بمدينة القدس المحتطة، بحجة "البناء دون ترخيص".
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كز معطومات وادي حطوة، أّن المواطن اياد رمضان وعائطته شرعوا بهدم "موقف لطسيارات" وأوضح مر 
 ألف شيكل 60مستخدمين أدوات الهدم اليدوية، تفادياا لدسع غرامات مالية لسطات االحتلل تصل لا 

 منزال سي القدس الشرقية. 15. وسي الوقت نفسه سطمت إخطارات لهدم دوالر( 16,600)نحو 
المركز أن حي وادي حطوة يفتقر لمواقف السيارات، موضحا أن بطدية االحتلل والشرطة وأوضح 

تحرر مخالفات عشوائية لمركبات السكان خلل ركنها أمام منازلهم، سي وقت تمنع سيه المواقف عطى 
األراضي الخاصة بالسكان. وأكدوا أن هذا العمل يندرج سي إطار حمطة تصعيد لتضييق الخناق عطى 

 مواطنين الفطسطينيين حتى يتركوا القدس.ال
 28/4/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 المحظور دوليًا يهشم عظام جرحى مسيرة العودة رصاص الفراشة .33

عطى الرغم من أن الرصاص "االنشطاري" أو ما يعرف برصاص "الفراشة"، محظور  محمد الجمل:
من الرصاص باتجاه المشاركين سي مسيرات  دولياا، سإن جيش االحتلل ال يكتفي بإطلق هذا النوع

نما يستخدمه بكثاسة خلل قمعه تط  المسيرات، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الجرحى الذين  العودة وا 
بترت أطراسهم علوة عطى وقوع مئات اإلصابات الخطيرة والتي إن نجا أصحابها سسيبقون طوال 

 ا.حياتهم يعانون جراء سداحة اإلصابات الناجمة عنه
غزة األوروبي والشفاء الدكتور جمال أبو هلل، إن  ي  قول استشاري جراحة العظام سي مشفي  ي

اإلصابات التي شاهدها كانت صعبة، والرصاص المستخدم تسبب سي تهت  شديد سي عظام 
المصابين وأجسادهم، خاصة مفاصل األرجل، وهذا تططب خضوع المصاب لسطسطة عمطيات جراحية 

وأوضح أبو هلل لا"األيام"، أن األطباء يبذلون جهودا  ائيو عظام وأوعية دموية.شار  سيها أخص
 كبيرة إلنقاذ المصابين من البتر، وتثبيت العظام بصورة ساعطة.

من جهته، أكد مدير المستشفى العسكري الجزائري ببطدة عبسان الطبيب الجراح وائل شقفة، لا"األيام"، 
حين يدخطون غرسة العمطيات اكتشاسهم بأن أجزاء من عظام قدم أن أكبر مشكطة واجهها األطباء 

المصاب مفقودة، إما نتيجة قوة اإلصابة أو بسبب تفتتها لدرجة أقرب لطذوبان، وهذا يجبرهم عطى 
 مضاعفة جهودهم سي محاولة لتقطيل أثر الرصاص، وا عادة تثبيت العظام بشكل أقرب لما كان عطيه.

 27/4/2018، األيام، رام هللا
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 ساحل غزةسالح الجو اإلسراريلي يقصف  .34
أساد مراسل الجزيرة أن طائرة إسرائيطية قصفت زورقي صيد سي ميناء غزة سسقط : الجزيرة + وكاالت

 أربعة سطسطينيين جرحى، بالتزامن مع أنشطة مسيرات العودة عطى الحدود الشرقية لقطاع غزة.
 27/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 خالل السنوات ال"الث الماضية مليون دوالر لتطوير جامعة القدس أكاديمياً  45أك"ر من  .35

مطيون دوالر  45قال رئيس جامعة القدس د. عماد أبو كش  إن الجامعة نجحت سي تجنيد أكثر من 
خلل  ،وأضاف خلل السنوات الثلث الماضية من مصادر مختطفة لتطوير البرامو األكاديمية.

أن مصدر تط  األموال المنح والمشاريع الخارجية، وتأتي  ،أمس 25لجامعة الا اجتماع هيئة مجالس ا
سي إطار تطوير البرامو األكاديمية كالمنحة اليابانية لتطوير المجمع الصحي، والمنحة الهندية التي 
قادت لتأسيس المركز الهندي لطتميز، ومجموعة من المنح التركية، إضاسة إلى منح قدمها مجموعة 

 ال األعمال واالقتصاد.من رج
 27/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 الفلسطيني  الوطنيالمجلس الفلسطينية في أوروبا يطالب بتأجيل عقد  اتحاد الجاليات .36

تأجيال عقاد المجطاس الاوطني  إلاىدعا اتحاد الجاليات والملسساات والفعالياات الفطساطينية ساي أوروباا، 
 الوطني. اإلجماعدي عطى أساس قرارات مجطس وطني توحي إلىالفطسطيني لطوصول 

وبااين االتحاااد سااي بيااان صاادر عنااه، أنااه" تااابع بقطااق شااديد قاارار رئاسااة المجطااس الااوطني الفطسااطيني، 
بانعقاااد جطسااة لطمجطااس يااوم الثلثااين ماان نيسااان، دون تواسااق سطسااطيني ودون مراعاااة الاانظم واألسااس 

عاان برلمااان الشااعب الفطسااطيني، الااذي ماان  ، والحااديث هناااالفطسااطينيةالنعقاااد جطسااة مهمااة لطملسسااة 
 يمارس شعبنا سيه حقه سي انتخاب نوابه." أنالمفتر  

 27/4/2018، وكالة معًا اإلخبارية
 

 يامأفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر ل"ال"ة  .37
قاررت الساططات المصارية، اليااوم الجمعاة، ساتح معبار رساح البااري أماام حركاة المسااسرين ساي كاال  :غازة

وقالت سفارة سطسطين ساي القااهرة، إن المعبار سايفتح مان  ن لثلثة أيام ابتداءا من يوم السبت.االتجاهي
 يوم غد وحتى االثنين لسفر وعودة المواطنين سي االتجاهين.

 27/4/2018القدس، القدس، 
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 الفلسطينيين العزل الجامعة العربية تدين استمرار االنتهاكات اإلسراريلية بحق   .38
أدان أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، استمرار  :معةصلح ج -القاهرة 

االنتهاكات والتعامل الوحشي من قبل قوات االحتلل اإلسرائيطي بحق الفطسطينيين العزل من أبناء 
وجدد ابو الغيط سي بيان اصدره مساء الجمعة تأكيده عطى "أن غياب أسق سياسي  قطاع غزة.

ة الفطسطينية خلل المرحطة الحالية يدسع باألمور إلى المزيد من التصعيد والعنف لطتعامل مع القضي
الذي يدسع ثمنه أبناء الشعب الفطسطيني بشكل يومي"، مطالباا المجتمع الدولي بالتحر  بشكل جدي 
وتحمل مسلولياته من أجل توسير الحماية الكامطة لطفطسطينيين سي األراضي المحتطة ووقف 

 المتصاعدة بحقهم. االنتهاكات
بدوره قال الوزير المفو  محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم األمين العام لجامعة الدول العربية، 
"أن أساليب الترهيب والممارسات التعسفية التي تنتهجها سططات االحتلل سي التعامل مع 

ن الدولي اإلنساني والقانون االحتجاجات السطمية لطفطسطينيين تمثل انتهاكاا صريحاا لكل من القانو 
طة  .الدولي لحقوق اإلنسان والقرارات الدولية ذات الصّج

 27/4/2018القدس، القدس، 
 

 تركيا: عرضنا على االتحاد األوروبي عقد منتدى حول القدس بإسطنبول .39
قاااال وزيااار الخارجياااة التركاااي مولااااود جااااويش أوغطاااو إنهااام عرضاااوا عطاااى االتحاااااد : صااافا –بروكسااال 
 عقد منتدى مع منظمة التعاون اإلسلمي سي إسطنبول حول القضية الفطسطينية والقدس.األوروبي 

جاء ذل  سي تصريح له الجمعة، عقب اجتماعه بصفته رئيس ملتمر قماة منظماة التعااون اإلسالمي 
ورئاايس الطجنااة التنفيذيااة مااع ممثطااة السياسااة الخارجيااة للتحاااد األوروبااي سيااديريكا مااوغيريني، واألمااين 

 عام لطمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، ووزير خارجية سطسطين ريا  المالكي سي بروكسل.ال
 ولفت إلى أن ممثطين من الجانبين سيبحثان المواضيع التي سيتم تناولها سي المنتدى، وتوقيته.

 وأشار إلى أن االجتماع كان مثمراا لطغاية. موضحا "لقد قمنا بصافتنا ممثطاين عان منظماة التعااون ماع
حادى تطا  القضاايا وضاع سطساطين  االتحاد األوروبي، بتقييم القضايا والمشااكل التاي نواجههاا الياوم، وا 
والقااادس، وماااا يمكااان سعطاااه ضاااد القااارار الاااذي اتخذتاااه الوالياااات المتحااادة االعتاااراف بالقااادس "عاصااامة 

المساااعدات إسارائيل" ونقال السافارة، وزيااادة المسااعدات اإلنساانية لفطساطين، ومااا يمكان سعطاه لتعاوي  
 وبين أن تركيا واالتحاد األوروبي يدعمان حل الدولتين. التي قطعتها واشنطن".

 27/4/2018، غزة، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 إسطنبول تضامنًا مع "مسيرة العودة" فييتظاهرون  مرات األتراك والعرب .40
ي مظااهرة تضاامنية ماع مسايرات شار  مئات العرب واألترا  بمدينة إسطنبول، الجمعة، سا :إسطنبول

 "العودة" التي تنططق أسبوعّياا، عطى الحدود الشرقية بين قطاع غزة واألراضي المحتطة.
وانططقت المسيرة التي تحمل اسم "جمعة الشباب الثائر" من مسجد محمد الفاتح، بتنظايم مان الجمعياة 

 التركية لطتضامن مع سطسطين )سيدار(.
مشااينش، رئاايس الجمعيااة: "جئنااا لنساااند أهطنااا بقطاااع غاازة سااي مساايراتهم  وخاالل مشاااركته، قااال محمااد

وأضاااف: "النكبااة مأساااة عاشااها وال ياازال  التااي يعباارون ماان خللهااا عاان حقهاام سااي أراضاايهم المحتطااة".
 أيار(". مايو/ 15يعيشها الفطسطينيون، ونقف اليوم إلحياء ذكراها )تصادف تاريخ 

 27/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اإلسراريلي "ألفا"الفرقة الوطنية المغربية توسع تحقيقاتها حول معهد  .41
الربا : وسعت الفرقة الوطنية المغربية تحقيقاتها حول معهد "ألفا" اإلسرائيطي، القائم سي منطقة خنيفرة 
 وسط المغرب لتدريب الحراس األمنيين والمثير لطجدل، وشرعت الفرقة، مناذ العاشارة مان صاباح أماس

 الجمعة سي االستماع مجدداا إلى ملسس المعهد، وشخصيات أخرى استدعيت ألول مرة.
ان صااحاسيا، يتحادر مان مدينااة مكنااس، ومسالوال سااي األكاديمياة المطكياة لطفنااون  24وقاال موقاع الياوم 

 الدساعية، ومسلوال سابقا سي المعهد العالي لتكوين األمن الخاص، استدعوا، أمس، لطتحقيق معهم.
تي االساتنطاقات الجديادة، بعاد أياام مان إعالن المعهاد اساتئناسه التادريبات األمنياة، وتادريب دولاي، وتأ

 سينظم، األسبوع المقبل، سي مدينة خنيفرة.
وقااال عبااد القااادر االبراهيمااي ماادير المعهااد انااه تاام التواصاال مااع خبياار أمنااي إساارائيطي، يااوم الثلثاااء 

رة تدريبية، بعد ستح الساططات المغربياة تحقيقااا قضاائياا ماع الماضي، قصد المشاركة سي تأطير أول دو 
ملسااس المعهااد كمااا تضاامن إعاالن المعهااد عاان التاادريبات بصاامتين، إحااداهما لطعطاام المغربااي، والثانيااة 

واسااق  Haskia wally -وقالاات المصااادر ان ضااابط االماان االساارائيطي هاسااكيا والااي لطعطام االساارائيطي.
دريب الخااص باالحراس الشخصايين، وبعاث بنساخة مان جاواز سافره إلاى عطى المشاركة ساي تاأطير التا

 مسلولي المعهد.
ساعة عن نفاي المديرياة  24ويأتي إعلن تنظيم التدريب، ودعوة خبير إسرائيطي لتأطيره، بعد أقل من 

العامااة لةماان الااوطني، بشااكل قاااطع، تصااريحات ملسااس المعهااد، التااي قااال سيهااا ان االجهاازة االمنيااة 
 اإلسرائيطيين.ة عطى معرسة بتعاونه االمني مع المغربي
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وستحاات النيابااة العامااة تحقيقااا، إثاار توصااطها ماان وزياار الدولااة، مصااطفى الرميااد، بمطااف أعااده المرصااد 
المغربااي لمناهضااة التطبيااع، ومجموعااة العماال الوطنيااة ماان أجاال سطسااطين، يتحاادث سيااه عاان إشااراف 

 سي المغرب، تهدد أمن البطد.ضبا  سي الجيش اإلسرائيطي عطى تدريبات عسكرية 
 28/4/2018، لندن، القدس العربي

 
 انتقادات إلعالمية تونسية استخفت باإلسالم وأشادت بالديانة اليهودية .42

رجال دين ونشطاء حمطة انتقادات ضد إعلمية تونسية بعد استخفاسها  شنّ  حسن سطمان: - تونس
العالم، حيث اتهمها البع  با"خيانة" الدين بانة بالدين اإلسلمي واعتبارها أن اليهودية هي أقوى دي

ودعاها آخرون لا"التوبة"، سيما انتقد البع  ا خر الهجوم الذي تعرضت له، معتبرين أنها حاولت 
وخلل مداخطتها سي أحد البرامو التطفزيونية، استغربت الحقوقية واإلعلمية مايا  توصيف الواقع.

بالغ" بمن يدخل دينهم، مشيرة إلى أن تزايد دخول األشخاص سي القصوري احتفاء المسطمين بشكل "م
دين معين ال يعبر عن قوة هذا الدين بل بالعكس "هذا ُيظهر ضعف المسطمين وحاجتهم دوما 
للعتراف بهم من قبل ا خر ألنهم يشعرون بالدونية تجاهه"، مشيرة إلى أن الديانة اليهودية هي 

 ستطيع اإلنسان دخولها ببساطة ألنها ال تقبل أي شخص".المهيمنة سي العالم، حيث "ال ي
تمّدنة" كثيرا مايا  ودون الداعية بشير بن حسن عطى صفحته سي موقع "سيسبو ": "الى الفرنكفونية "المج
القصوري، يقول تعالى "ومن يبتغ غير اإلسلم دينا سطن يقبل منه وهو سي ا خرة من الخاسرين"، 

 ة سي ضمير !".صدق هللا وكذبت، وانت حرّ 
 28/4/2018، لندن، القدس العربي

 
 القدس الفتتاح السفارة إلىترامب: قد أذهب  .43

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب سي إطار ملتمره الصحاسي المشتر  مع  :واشنطن سعيد عريقات
القدس نه قد يتوجه إلى إ ،يل ميركل عصر يوم الجمعة سي البيت األبي جالمستشارة األلمانية آن

وقال ترامب سي إطار رده عطى سلال ألحد الصحفيين عما  الستتاح السفارة األمريكية الجديدة هنا .
إذا كان ينوي الذهاب الستتاح السفارة األمريكية سي القدس الشهر المقبل: "دعني أخبر  أنهم جالوا 

المبطغ كبير جداا لي بعر  تبطغ تكطفته مطيار دوالر وكنت عل وش  التوقيع ولكني ترددت كون 
ساتصطت بسفيري هنا  ديفيد سريدمان وهو محام جيد ويحب إسرائيل ويحب أمريكا وسألته عن ذل  

ألف دوالر وأنقطها خلل أشهر قطيطة سقطت له عطى  150سقال لي إن بإمكاني أن أبني سفارة بمبطغ 
 .دوالر" ألف 400بركة هللا ولكن دعنا ننفق 
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قدس كانت وعدا قطعه العدياد مان الرلسااء، كطهام قطعاوا وعاودا انتخابياة ولام وتابع: إن "السفارة سي ال
 يجدوا يوما الشجاعة لتنفيذها. أنا سعطت ذل . وبالتالي، سإنني قد أتوجه إلى هنا ".

 27/4/2018القدس، القدس، 
 

 االستقالة بسب خالف حول نقل السفارة إلى القدسبرريسة الحكومة  يطالبالرريس الروماني  .44
ف ب(: ططب الرئيس الروماني كلوس يوهانيس، الجمعة، من رئيسة الوزراء سيوريكا دانشيل  )أ

 االستقالة عطى خطفية خلف سياسي بشأن نقل محتمل لطسفارة الرومانية من تل أبيب إلى القدس.
 وقال الرئيس سي تصريح صحاسي "إن السيدة دانشيل ليست عطى مستوى دورها كرئيسة وزراء رومانيا

واعتبر أن  وبالتالي باتت الحكومة مصدر ضعف لرومانيا. ولهذا سإني أططب عطنا استقالة دانشيل".
ر عن معارضته لمسعى الحكومة ملكدا أنه لم يتم إبلغه نقل السفارة مخالف لطقانون الدولي وعبَّ 

 مسبقا بهذا القرار.
عطيه الحزب الديمقراطي االشتراكي لكن رئيسة الوزراء المسلولة سقط أمام البرلمان، الذي يهيمن 

لططب الرئيس. وقالت، سي مقابطة تطفزيونية، أن ال سبب لديها  "رسضها القاطع"الحاكم أعطنت 
 للستقالة.

 28/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 ال غنى عنه "إسراريلتجاه "وزير الدفاع األمريكي: التزامنا  .45
دور ليبرماان جالدى اساتقباله نظياره اإلسارائيطي أسي-تيس أكد وزير الدساع األمريكي جيمس ما: وكاالت

سارائيل. -بمقر وزارة الدساع )البنتاغون( كماا أكاد "التازام  قوة العلقات والروابط بين الواليات المتحدة وا 
واشنطن تجاه إسارائيل" معتبارا أن ذلا  "أمار ال يمكان االساتغناء عناه، كماا قاال الارئيس الراحال رونالاد 

وأوضاح الاوزير األمريكاي أن  ، وبالفعال هاذا االلتازام مساتمر عطاى هاذا النحاو حاليااا".1982ريغان عام 
العلقات بين البطدين "قوية لطغاية، والتعاون بيننا سيفيد ساي تحقياق األمان واالساتقرار بالشارق األوساط 

 لمواجهة إيران".
مان إرساال إياران لةساطحة وسي رده عطى سلال حول ما إذا كانت بلده تتفق مع االعتقاد باأن الهادف 

 إلى سوريا هو ضرب إسرائيل، قال ماتيس "ال أرى حاليا أن هنا  هدساا غير ذل ".
 27/4/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 وقف استخدام القوة المفرطة في غزة "إسراريل"األمم المتحدة: على  .46
رعاد الحساين ياوم الجمعاة،  قال مفو  األمم المتحدة األعطى لحقوق اإلنسان األمير زيد بان: رويترز

أن تضااع حااداا السااتخدام قواتهااا األمنيااة لطقااوة المفرطااة عطااى الحاادود مااع قطاااع غاازة  "إساارائيل"إن عطااى 
وأن تحاسااب المسااالولين عااان ساااقو  العاادد الكبيااار مااان الشاااهداء والجرحااى الفطساااطينيين خااالل الشاااهر 

جاراء الاذخيرة الحياة  الصاادمات وأضاف زيد: "سقد األرواح أمر يستحق الشجب وعدد اإلصاب األخير.
يلكااد سقااط االنطباااع باسااتخدام القااوة المفرطااة مااع هاالالء المتظاااهرين.. لاايس ماارة أو اثنتااين باال مااراراا 

 وتكراراا".
وقالاات وزارة الخارجيااة اإلساارائيطية إنااه لاايس لااديها تعطيقاااا ا ن عطااى بيااان األمياار زيااد. وقالاات الحكومااة 

 نع اختراق السياج الحدودي.سيما سبق إنها تقوم بما يطزم لم
وقال األمير زيد إن القانون الدولي يسمح باستخدام القوة المميتة سي حاالت "الضرورة القصوى"، لكن 
يصعب سهم التهديد الذي تمثطه حجارة أو قنابل حارقة تطقى مان مسااسة بعيادة عطاى قاوات أمان تحظاى 

تل قد تشكل قتلا عمداا سي ظل احتلل وهو وقال المفو  األعطى إن حاالت الق بوسائل حماية قوية.
 انتها  خطر التفاق جنيف الرابع.

 28/4/2018الحياة، لندن، 
 

 باحث أمريكي يستنكر حذف "يوتيوب" فيديو لقتل جيش االحتالل أطفال غزة .47
( YouTubeاستنكر الباحث األمريكي اليهودي "نورمان سينكطشتاين" قارار شاركة "يوتياوب" ): وكاالتال

ونشاار "سينكطشااتاين"  مقطااع مصااور، بخصااوص قتاال جاايش االحااتلل اإلساارائيطي أطفااال بغاازة.حااذف 
مقطع الفيديو عطى "يوتيوب" بالتعاون مع الناشطة الفطسطينية سناء قاسم، بهدف تساطيط الضاوء عطاى 

وكتاب سينكطشاتاين، بصافته  جرائم قتل األطفاال الفطساطينيين عطاى ياد قاوات االحاتلل اإلسارائيطية بغازة.
بفاار  ( YouTube) كاتاب وناشاط سياسااي، عبار حساابه عطااى موقاع تااوتير: "لقاد اساتأنفت عطااى قارار

ذف الفياديو  الرقابة عطى المقطع المصور الذي يكشف الوضع المأساوي سي غزة". وأضاف: لمااذا ُحا
ب يرجى تقديم تفسير واضح، إنني متأكد من عدم وجود أي مخالفة". وتابع: "إذا كانت إسرائيل ال تح
 نشر صور الشهداء من األطفال، سعطيها أن تتقيد بططب األمم المتحدة عبر تويتر: أوقفوا قتطهم".  

 28/4/2018، الدستور، عم ان
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مضايقات بالجملة لحراس األقصى وفتوى لوزارة  ..الوصاية األردنية "إسراريل"عندما ترهق  .48
 األوقاف: جاوروه وناصروه

الططقة األخيرة سياسياا عطى األقل، وقد ال تكون. وزير االوقاف  قد تكون  بسام البدارين: –عمان 
األردني الدكتور عبد الناصر أبو البصل يطجأ الى ستوى شرعية ليطالب األردنيين بزيارة المسجد 

الوزير أبو البصل وسي اول ظهور له عطناا بعد دخوله الحكومة منذ شهرين  األقصى ومجاورته.
مستوى األزمة التي تعيشها الحكومة األردنية تحت عنوان مدينة القدس  تقريباا، يعكس وبدون قصد
ولم يسبق لوزارة األوقاف األردنية عمطياا ان لجأت لطشارع ولطمواطنين  والمسجد االقصى ووصايته.

بهدف زيادة التفاضل العددي تحت عنوان التضامن مع المسجد األقصى، واستناداا الى حكم شرعي 
لبصل إليه وصدر قبل سنوات عدة عن مجمع الفقه االسلمي التابع لمنظومة دول لجأ الوزير أبو ا

 التعاون االسلمي.
خلساا للجتهادات الفردية سي مثل هذا األمر، الدعوة لم تكن موجهة لطمسطمين بل لةردنيين حصرياا 

، وبهدف وعطى أساس اظهار التضامن مع المسجد األقصى وبيت المقدس عبر الزيارة والمجاورة
مفردة "المجاورة" لم ترد سابقاا سي  حماية المدينة المقدسة وتثبيت الحق العربي واإلسلمي سيها.

بيانات األوقاف األردنية التي تشرف قانونياا وعمطياا عطى إدارة أوقاف مدينة القدس والحرم المقدسي. 
القدس حتى ولو عبر الباب  وهي بالمعنى الطغوي والسياسي دعوة لطتجمع واالحتشاد وزيارة مدينة

تط  دعوة سياسية وليست دينية بالدرجة األولى،  الوحيد المتاح وهو الحصول عطى تأشيرة إسرائيطية.
وتظهر مسألتين تتمثل األولى سي ان وزارة األوقاف األردنية بدأت تناكف اليمين اإلسرائيطي، وقبل 

ال نقل السفارة االمريكية الى مدينة القدس، أقل من ثلثة أسابيع عطى الموعد المقرر لتدشين احتف
الرئيس االمريكي  2017تفاعلا مع الضربة السياسية الموجعة جداا التي وجهها لةردن سي نهاية عام 

 دونالد ترامب عبر وعده المشلوم.
لكن سي المسألة الثانية يعكس تبني أوقاف األردن هذا الخطاب الذي لم يكن بالعادة يصدر عن 

 ة، ضيق هوامش المناورة والتفاو  أمام اللعب األردني.الوزار 
األهم سياسياا هنا هو تط  الملشرات التي ال يذكرها الوزير أبو البصل عن صعوبة خيارات طاقمه 
سي إدارة المسجد األقصى حيث نقل أعضاء سي البرلمان عن الوزير نفسه القول إن ممارسة وزارة 

 عقيداا وصعوبة مما كان يحصل سي الماضي.األوقاف لواجباتها اليوم أكثر ت
داخل غرسة القرار األردنية قرأ الدرس التالي: قبل وعد ترامب المشلوم كان الحصول عطى تراخيص 
الحراس والموظفين وتمكين الطاقم األردني من إدارة واجباته ال يحتاج ألكثر من اتصال او رسالة 

 لسفارة األردن سي تل ابيب.
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ين اإلسرائيطي وقصداا واستخدم قرار ترامب كتفوي  شامل سي مطف القدس يضم حتى اليوم تشدد اليم
البروتوكول القانوني المعني بإدارة الوصاية األردنية يحتاج الحصول عطى ترخيص لدخول حارس 
يتبع وزارة االوقاف األردنية لجهد جبار، ولم يعد تدخل سفارة عمان يكفي، وأصبح اإلسرائيطي يميل 

يب األمور وتعقيدها والمماططة والتسويف، وسي بع  األحيان يحتاج األمر لتدخل الى تصع
 األمريكيين من أجل قضية سنية بسيطة سي إدارة الحرم المقدسي كانت عادةا تعبر بسلسة.

تط  هي المكاسأة الغبية جداا برأي مركز القرار األردني التي منحها الرئيس ترامب لطيمين اإلسرائيطي، 
من نقا  الخلف األردنية األساسية مع إدارة ترامب هي تط  الملحظة والتي تقول إن أسوأ  سواحدة

ما سي قرار ترامب ليس مضمونه وال نصوصه ولكنه ذل  الحيز الذي يمنح اليمين هدية كبرى بدون 
 حصول واشنطن عطى أي تنازل حقيقي من اسرائيل.
النتيجة عدم  ولغيرهم، وكانت  بنس عندما زارهم قال األردنيون ذل  لنائب الرئيس األمريكي مار 

االصغاء. سواحدة من أعقد مشكلت األردن سي السياسة االقطيمية والدولية أخيراا تكمن سي التفصيطة 
التي تقول إن عمان وسجأة سقدت سحرها المعهود سي التأثير بالملسسات األمريكية وبالنتيجة يناكفها 

 اليمين االسرائيطي.
ن ال حطول  حقيقية بعد قرار ترامب سي القراءة األردنية إال بسقو  بنيامين نتنياهو وحكومته، حتى وا 

كان السقو  لصالح متشدد يميني أكثر، ألن ما يضرب عطى العصب الحيوي لدى األردنيين هي 
قدرات ومتابعات نتنياهو بصفته يمينياا ذكياا ويمط  القدرة عطى التوصيف والتصنيف وحتى الترصيف 

 السياسي.
سي كل حال وعطى نحو او آخر وببساطة سياسية يطفت الوزير أبو البصل عبر دعوته النظر 
لهشكالية األكبر التي تواجه األردن، ال بل مطف الوصاية عطى القدس حيث أصبح تنفيذ الواجبات 

ه اليمين الوصاية أصعب بكثير مع اإلسرائيطيين واألمريكيين، وهو وضع تكتيكي تفاوضي جديد ساز ب
 االسرائيطي ولم تألفه الخبرة األردنية مسبقاا.

يتحدث أبو البصل ورساقه عن إجراءات عادية أصبحت صعبة ومعقدة وبعيدة المنال مثل إدارة 
دخال أي احتياجات بما  لوجستيات المسجد األقصى واإلنفاق عطى حراسه وتراخيصهم وتبديلتهم، وا 

ءات الروتينية يشاغب عطيها اليوم ويناكفها اليمين االسرائيطي سي ذل  دسع سواتير، سكل تط  اإلجرا
الذي نجح بضغو  دولية وأمريكية وبصعوبة قبل نحو ثلثة أشهر بإجبار األردن عطى إعادة ستح 

 سفارة االحتلل اإلسرائيطي سي عاصمته عمان.
ألن األمريكي اليوم  الموقف قد ال ينتهي عند تط  اإلشكاالت التي تثيرها ستوى الوزير أبو البصل

يحاول إقناع األردن بأن الرئيس دونالد ترامب واحتراماا لمشاعر المسطمين والدول العربية قرر ان ال 
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يطبي شخصياا دعوة نتنياهو سي اإلشراف عطى حفل استتاح السفارة األمريكية المنقولة الى القدس 
 منتصف الشهر المقبل.

 مع هذه الخطوة البائسة باعتبارها إنجازاا.يريد االمريكيون من عمان ان تتعامل 
لكن الحكومة األردنية تقول إنها مستيقظة سي السياق، سالوصاية الهاشمية األردنية عطى القدس 
ومقدساتها مسألة خارج الشكو  القانونية والسياسية وال أحد عمطياا يناقشها، واألردن ال يشعر اصلا 

الرئيس ترامب وبحركة غير مفهومة قدم القدس مجاناا  أنها سي خطر، لكن العقدة تكمن سي ان
 إلسرائيل وبدون بدل.. هنا تكمن المأساة األكبر.

 28/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 حماس... خطأ المقاطعة وخطيرة المؤتمرات الموازية .49
 نبيل عمرو

ني، سإن من رغم السجاالت الحادة التي يشتعل بها الشارع الفطسطيني بخصوص عقد المجطس الوط
يبدو لي خاسراا أكبر سي هذا المجال، هو حركة حماس التي أعطنت مقاطعتها لطمجطس، مهمشة بذل  
عدداا كبيراا من األعضاء الذين ينتمون إليها، بحيث لو شاركت لكانت الكتطة المعارضة األقوى داخل 

سياسية سي الوقت الذي المجطس، وبوسعها، والحالة هكذا، أن تستظل بشرعية تلمن لها بع  حماية 
 يتردى سيه حكمها لغزة.

ومن أجل مضاعفة الخسارة لم تتوقف حماس عند المقاطعة، بل ذهبت إلى دائرة خطر من شأن 
اإليغال سيها تقوي  أهم إنجاز وطني سطسطيني، هو االعتراف الشامل بالتمثيل الفطسطيني الذي 

 تجسده منظمة التحرير.
ع  قادة حماس بأنهم سيعمطون عطى عقد ملتمرات موازية لطمجطس دائرة الخطر هذه هي تصريح ب

 الوطني، وكطمة موازية هنا هي التعبير المخفف عن "المنازعة عطى الشرعية".
ذا كانت مقاطعة حماس لطمجطس لقيت بع  التفهم من أسراد وتشكيلت اتخذت موقفها ولكن  وا 

 حكاية الموازيات مهما كانت تسميتها.بدواسع مختطفة، سإنها لم ولن تجد متفهماا واحداا ل
سي الفترة السابقة التي همش سيها أهل المنظمة مكانتها ودورها، نشط كثيرون وبدعم من حماس لعقد 

 ملتمرات شعبية سي كثير من العواصم.
كان المشاركون سي هذه الملتمرات يعدون با الف، إذ كان التمويل سخياا سي هذا االتجاه، غير أن 

الذي يستحق البناء عطيه، أن الملتمرات الموازية هذه وجدت نفسها بأمس الحاجة لنفي التهم اللست 
عنها، وذل  بالمبالغة سي التعبير عن االلتزام بمنظمة التحرير ممثلا شرعياا وحيداا لطشعب الفطسطيني، 
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نهم ما عقدوا ملتمراتهم هذه إال من أجل إصلحها وتكريس مكانتها كإطار وطني ج امع لكل وا 
أطياف الشعب الفطسطيني ومكوناته، مع تركيز استثنائي عطى الفطسطينيين المقيمين خارج الوطن، 

 وهم قد يكونون أكثر عدداا من المقيمين سي داخطه.
ولقد تعاطفت مع مبدأ حتمية إصلح المنظمة قبل أن تموت، وأّيدت سكرة اإلصلح ليس عطى طريقة 

س المنظمة، وهي طريقة بائسة قوامها ال إصلح إال إذا مات عدد من القائمين ا ن رسمياا عطى رأ
أعضاء الطجنة التنفيذية بما يهدد النصاب، لذل  أتوجه بطوم شديد لحركة حماس ولكل من سيقاطع، 
ن كانت شرعية بل وضرورية، إال أن ساعطيتها  ألن تجربة اإلصلح بدعوات من خارج الوطن، وا 

ورس اإلصلح من داخل الملسسة الشرعية، أي من داخل ملسسات تكون أقل بكثير مما لو م
منظمة التحرير، سما الذي ممكن أن تخسره حماس لو شاركت، خصوصاا أنها لن تشار  من موقع 
هامشي، سرغم الصعوبات التي تعاني منها بفعل حكمها غير الرشيد لغزة، سإنها تمتط  أوراقاا لو 

ون جميعاا، إذا ما توخيت الدقة سأقول لكان الوضع الفطسطيني استخدمت سي محطها لربح الفطسطيني
بإجماله بما سي ذل  وضع حماس أسضل بكثير مما هو عطيه ا ن، ولو عرست حماس أن منظمة 
قطيمية ودولية وليست مجرد اجتهاد  التحرير كإطار وكشرعية وكمهمات، هي حاجة سطسطينية وا 

نفوذها من داخطها، سمن هو ذل  الذي يقبل أو حتى سطسطيني، لقاتطت من أجل دخولها وتطوير 
يتفهم مقاطعة حماس ويدعم هذه المقاطعة، سحتى أقرب حطفائها وداعميها من العرب والمسطمين، إن 
اتفقوا معها سي أمر المقاومة، سإنهم يختطفون معها جذرياا سي أمر المنظمة، لو وعت ذل  جيداا 

، وأنشأت تحالفات مع قوى وشخصيات من داخطه، وأّثرت ألرسطت أعضاءها الكثيرين إلى المجطس
 بصورة سعالة سي مساره ومخرجاته.

لقد شاركت حماس سي لقاءات سطسطينية أقل مستوى من المجطس الوطني، وحين تقاطع المستوى 
 األعطى تكون سي أقل تقدير قد أخطأت الحسابات والتكتيكات.

 28/4/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 ت حول مسيرة العودة!سيناريوها .50
 ناجى صادق شّراب .د

من السابق ألوانه الحديث عن تحول "مسيرة العودة" إلى خيار استراتيجي لطنضال الشعبي 
الفطسطيني. سما زال هذا الحرا  الشعبي يتواصل، وكي يتحول إلى خيار استراتيجي يحتاج لتواسر 

ية والمجتمعية الداعمة والحاضنة، وتوسيع عدة مقومات، أولها الرلية السياسية واإلمكانات المال
 نطاقاتها كي تشمل الضفة الغربية المحتطة.
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واإلشكالية الكبرى التي تواجه المسيرة كخيار استراتيجي هو االنقسام الذي يحول دون ذل . ولذل  
 يبقى سلال حول نهايات المسيرة 

خطوة أولى عطى طريق العودة لعدم التصور األول هو استبعاد أن تتحول المسيرة سي نهاياتها إلى 
توسر البيئة الداخطية واإلقطيمية والدولية. سهذه العودة تبقى سي الخيال السياسي والضمير الجمعي 
ويرتبط بديمومة الصراع ووجوديته، لكن المسيرة تقدم نموذجا عطى إصرار الشعب الفطسطيني عطى 

ا الهدف، ثم إنها تقدم لطعالم وجهاا جديداا لطصراع التمس  بحقه واستعداده لتقديم التضحيات لتحقيق هذ
وعطى أحقّيته من خلل توسير المزيد من الدعم والتأييد عالميا، خصوصا أن المسيرات الشعبية 

 السطمية تواجه بأعطى درجات العنف المقصود من جانب دويطة االحتلل.
بالعنف األعمى من أجل إيقاع المزيد لكن قد تسعى "إسرائيل" إلى استغلل هذه المسيرات لمواجهتها 

من الخسائر سي صفوف المتظاهرين السطميين، وجر سصائل المقاومة إلى مواجهة عسكرية كي تقطب 
الصورة لمصطحتها من خلل االدعاء بأنها كانت تداسع عن أمنها ما يعيد سيناريوهات الحرب السابقة 

 ايد عدد الشهداء، أو اغتيال شخصية قيادية.مع غزة، وهذا السيناريو احتماالته كبيرة جراء تز 
وبذل  تكون "إسرائيل" قد حولت الحرا  الشعبي السطمي الفطسطيني إلى ذريعة لطحرب والمواجهة، كي 

 تتفادى دسع ثمن سياسي أكبر من المتوقع.
سكما هو معطوم أن األنشطة السياسية السطمية ال تعمل لصالح "إسرائيل" وهي تعمل دائما عطى 

 باطها كما هو الحال مع حركة المقاطعة العالمية. إح
مثل، ليس صعباا عطى "إسرائيل" ضرب أهداف استراتيجية لحركة حماس كمواقع التدريب واألنفاق أو 

 اغتيال أحد القادة الكبار كمبرر إلطلق شرارة المواجهة العسكرية ووضع حد لمسيرة العودة..
الحرب التي ال يمكن التحكم سي نتائجها، بل قد تكون نتائجها  أما السيناريو ا خر، سقد يكون تجنب

عكسية، وتفر  عطى حماس دسع ثمن سياسي، وهو البحث عن مخرج سياسي لمسيرة العودة، وهنا 
يمكن أن نرى تحركات سياسية ألكثر من دولة تحاشياا لتدهور األوضاع التي يمكن أن توسر سرصة 

قد تدسع سي اتجاه الحرب، بهدف إضعاف دور حماس كقوة أمنية  لطجماعات السطفية المتشددة، التي
وسياسية. وهذا السيناريو قد يحول دون الذهاب لخيار انهيار غزة، وهو ال يعمل لصالح الحركة، وال 
لصالح مطيونين من السكان، يعيش أكثر من ستين سي المائة منهم تحت خط الفقر، ما يعني الذهاب 

. قد يكون مضمون هذا السيناريو الوصول إلى صيغة تفاهم تضمن ليس لخيار االنفجار الداخطي
سقط وقف هذه المسيرات، بل تشمل أيضاا صفقة تبادل لةسرى مع"إسرائيل"، وصوالا لحالة من الهدنة 

 شبه الدائمة، ورسع الحصار، وستح المعابر، والتفكير جدياا سي بناء ميناء بحري ثم إنشاء مطار.
 28/4/2018 الخليج، الشارقة،
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 فقط البنك العربي ليسالمستهدف  .51
 برهوم جرايسي

آالف  6طوت المحكمة العطيا األميركية سي األيام األخيرة، وعطى أمل بشكل نهائي، قضية ملحقة 
إسرائيطي، لطبن  العربي، بزعم أنه "ممول" لما تسميه إسرائيل "إرهابا"، من باب أن القضاء األميركي 

عاوى أجانب، سي قضايا لم تقع سي األراضي األميركية. وتلكد "الحماسة" ليس مخوال لطبحث سي د
اإلسرائيطية والصهيونية، التي شهدناها سي السنوات األخيرة، لملحقة البن  العربي، أن المستهدف 
نما االقتصاد العربي أينما حل؛ وهذا سي الوقت الذي ترتكب سيه  األساس ليس سقط البن  العربي، وا 

 سرائيطية جنايات مالية خطيرة، سي الواليات المتحدة وغيرها.البنو  اإل
ونذكر، أنه حينما اختطقت األذرع اإلسرائيطية والمجموعات الصهيونية، الذرائع لملحقة البن  العربي 
أمام القضاء األميركي، امتةت وسائل اإلعلم اإلسرائيطية بالتقارير، والعناوين التي تصدرت 

لمحكمة العطيا األميركية، سقد نشر سي عدد هامشي جدا سي وسائل اإلعلم، الصحف. أما قرار ا
 وحتى لم يظهر سي الصحف الورقية، ولربما باستثناء صحيفة اقتصادية واحدة.

آالف إسرائيطي يطتقون سي هذا المطف، سهذا يدل عطى وجود جسم كبير ومنظم، عمل  6وكون أن 
الصهيونية، هي العنصر األساس والموّجه سي هذه عطى تجميعهم، وواضح أن ملسسات الحركة 

القضية، التي تعكس العقطية العنصرية االستعلئية، عقطية المجرم الذي يسعى لتجريم الضحية. ولكن 
ليس هذا وحده، بل إن الهدف األساس هو توجيه ضربة اقتصادية لطبن  العربي، سي إطار السعي 

 العربي سي مستوياته كاسة. الصهيوني عطى مر السنين، لضرب االقتصاد
إذ ترى الصهيونية أن ازدهار االقتصاد العربي، وتطور الدول العربية، بمثابة تهديد لها. سعطى سبيل 
المثال، تسعى إسرائيل سي هذه األيام، إلحبا  مشاريع نووية لطخدمات المدنية، وخاصة إنتاج الطاقة، 

وسائل اإلعلم اإلسرائيطية. كما أن قضية الضرب سي عدد من الدول العربية، وهذا ينشر تباعا سي 
االقتصادي، هي عنصر أساس من العدوان اإلسرائيطي الصهيوني عطى الشعب الفطسطيني، سي 

 أنحاء تواجده كاسة. وبشكل خاص سي سطسطين التاريخية.
ونحن نشهد سطسطة سياسات، لضرب موارد السططة الفطسطينية، رغم أنها قائمة تحت االحتلل 
وقيوده، وتسعى حكومة االحتلل بشكل دائم، إلى سطب أموال الضرائب الفطسطينية، التي تجبيها 
السططات اإلسرائيطية سي المعابر الدولية، عطى البضائع الواردة إلى مناطق السططة الفطسطينية. 
ن ويعالو الكنيست حاليا، مشروع قانون بات سي مرحطة تشريع متقدمة، يقضي بسطب مئات مليي

 الدوالرات من هذه األموال سنويا.
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كما أن معركة الصهيونية ضد وكالة غوث اللجئين األونروا، بهدف حجب ميزانيات الدعم العالمية 
عنها، وتغيير تعريف اللجئ، تهدف أيضا إلى ضرب حتى الفتات الذي يصل إلى الشرائح األشد 

 وخارجه. سقرا من الشعب الفطسطيني، سي مخيمات الطجوء، سي الوطن
وسي الوقت الذي يلحق سيه الصهاينة البن  العربي، أمام القضاء األميركي، كانت البنو  اإلسرائيطية 
ترتكب جنايات تبيي  أموال، وتساعد أثرياء أميركان وأوروبيين يهودا، عطى التهرب الضريبي؛ إذ 

، وجرى تمديده حتى 2003م استندت البنو  اإلسرائيطية إلى قانون إسرائيطي أقره الكنيست سي العا
العام الحالي، يتيح لطيهود الهجرة إلى إسرائيل، مقابل إعفاء ضريبي لعشر سنوات، عطى كل نشاطهم 
الخارجي، إضاسة إلى أنظمة بنكية أخرى، جعطت أميركان وأوروبيين يهودا، يططبون الجنسية 

لضرائب سي أوطانهم، وأولها اإلسرائيطية، لكسب هذا اإلعفاء، وبشكل يجعطهم يتهربون من دسع ا
الواليات المتحدة. ومن بينهم من تنازل عن "الجنسية اإلسرائيطية" سور أن انتهت سترة اإلعفاء 

 الضريبي.
، جرى التوصل إلى 2016والحقت سططات الضريبة األميركية ثلثة بنو  إسرائيطية كبرى. سفي العام 

مطيون دوالر.  400حيث حجمه، لدسع غرامة بقيمة  اتفاق، مع بن  "ليئومي" اإلسرائيطي، الثاني من
وكان من المتوقع أن تكون الغرامة أضخم، لو دخطت القضية إلى المحاكم األميركية. سي حين أن 
البن  اإلسرائيطي األكبر "هبوعطيم"، ما يزال يفاو  السططات األميركية حول حجم الغرامة التي 

مطيون  375، تبين أن "هبوعطيم" أسرز حتى ا ن 2017العام  سيتكبدها. وسي تقريره المالي األخير عن
دوالر، كاحتيا  لدسع الغرامة، ومن المتوقع أن تكون الغرامة أكبر. كما أن بنكا صغيرا ثالثا متور  

 سي القضية ذاتها، ومن المتوقع أن يتكبد هو أيضا غرامة بعشرات مليين الدوالرات.
 28/4/2018الغد، عمان، 

 
 ! دعوة اليهود للعودة إلى مصر مقدمة عن .52

 محمد عبد الحكم دياب
وصطت تعقيدات السياسات العربية، وت ف اُقم الصراعات الدموية؛ وصطت لطريق مسدود، بتماهي 
الوهابية مع الصهيونية، وكلهما صانع ومحر  لطعنف والعدوان عطى "القارة العربية"، وهذه سياسات 

مركزي لعدة قرون، وزادت بتنامي دور الواليات المتحدة، صاغها الغرب، ولعب سيها الدور ال
واحتللها موقع القوة العظمى األولى بعد الحرب العالمية الثانية.. وسي سترة الحرب الباردة تصاعد 
الصراع األمريكي السوسييتي، وظهرت حركات التحرر واالستقلل الوطني عطى مستوى آسيا واسريقيا 

عبت مصر وقوى التحرر العربية دورا متميزا سي مدها ودعمها وتزكيتها.. وأمريكا اللتينية?،? ول
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.. وبدء دسع الفواتير السياسية الملجطة لنكسة 1973وسرعان ما تحول المد إلى جزر حاد بعد حرب 
 ؛ تباعا عطى مدى أكثر من أربعة عقود مضت، وما زال الدسع مستمرا.1967

د السياسات العربية سي مجاالت اإلدارة السياسية وصل التماهي الوهابي الصهيوني حد تهوي
واالقتصاد والمال.. والفكر والثقاسة والفنون وا داب.. ولعبت عوائد النفط أخطر األدوار سي الوصول 
إلى هذه المرحطة المتردية.. وأخذت عطى عاتقها توكيد الشراكة الرسمية العربية مع الحركة الصهيونية 

اخل والخارج عطى أنه عمل لرد االعتبار لطيهود، ومعه زاد االبتزاز من أجل العالمية، وروجت سي الد
الحصول عطى نصيب األسد سي مشروعات المياه والطاقة والغاز والكهرباء والنقل البري والبحري 
والجوي؛ عطى أن تتحمل دول النفط العربية تكطفة حروب أمريكا سي العراق وسوريا والمتوقع منها ضد 

من انعكاسات هذا التماهي عطى مصر سريان نغمة ولغة جديدة تدعو لعودة اليهود إلى إيران.. و 
 .مصر، واالدعاء بأنهم طردوا وعطيهم استرداد ممتطكاتهم سيها

ويعطم المخضرمون وتلكد التطورات التاريخية والمحفوظات الموثقة بأن مصر لم تجبر اليهود عطى 
جة تغير المزاج العام بسبب الحرب العربية الصهيونية، وما المغادرة، ورحطوا بمح  إرادتهم؛ نتي

، وضياع سطسطين، وتوالي شن الغارات عطى غزة، وكانت تحت اإلدارة 1948ترتب عطيها من نكبة 
المصرية، واستهداف من تعاطف مع العمل الفدائي، وأيد الحق الفطسطيني من العرب سطسطينيين 

م بالبيع أو التنازل قبل الرحيل الطوعي، ومن بقي منهم لم ومصريين، وتصرف اليهود سي ممتطكاته
 يمسسه ضرر.

وهذا يقتضي التعرف عطاى هذه الدعوة المثيرة لطجدل، وكشف العلقة التي ربطت اليهود بمصر، سي 
مراحل المد وحقب الجزر.. وسوف نجد أن المروجين لهذه الدعوة يعتمدون إما عطى معطومات 

ضة أو عطى كل ذل  مجتمعا.. واليهود رحطوا بإرادتهم؛ حين استشعروا ان ناقصة أو مشوشة أو مغر 
المناخ العام سي مصر ال يناسبهم، وال يساعد عطى البقاء، سأهل البلد تططعوا إلى التحرر واالستقلل 
والتنمية والوحدة الوطنية سي الداخل، واالستجابة لمططب التوحيد العربي؛ عطى المستوى القومي، 

تططعات مشروعة لمواطنيها ومنفرة ألعدائهم، وتضعف قبضة االستعمار وهيمنته عطى مصر وكطها 
 الفتية، وقد كفطت لطيهود الحماية ومكنتهم من اغتصاب سطسطين.

وتاريخ اليهود مع مصر متخم ومطيء بتناقضات ومحشو بأساطير تغطي وقائع وأسانيد ملكدة 
أن التاريخ المصري معروف عنه التدوين والتسجيل منذ  وموثقة ال حصر لها ُتغ رّجبهم عنها.. خاصة

سجر التاريخ.. وأضحى عطما يتم تدريسه سي جامعات العالم.. وال يتوقف كثيرا أمام مرويات شفاهية 
وأقوال مرسطة، ومشكطة األحبار والم لرخين اليهود أنهم يتعامطون مع التاريخ اليهودي معتمدين عطى 

ثغرات ومعالجة سجوات زمنية جعطت التاريخ اليهودي مهطهل، وسشطت أدلة ظنية وتخمينات؛ لسد 
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ّود"، وتعسفه سي  عمطيات ترقيعه؛ رغم اإلمكانيات الهائطة المتوسرة لهم؛ خاصة سي ذل  الزمن "الُمه 
ربط أحداثه بسطسطة أساطير؛ أضاسها األحبار ورجال الدين إلى التوراة والتطمود وبروتوكوالت حكماء 

 صهيون.
ثار المصرية، ومثطها كثير من ا ثار البابطية وا شورية.. موثقة ومدونة عطى مسلت وجدران وا 

ومعابد، ومقابر محصنة عملقة )أهرامات(، وعطى أحجار )حجر رشيد مثل(، وعطى أوراق البردي 
ل مصر ألكبر متحف لطتاريخ سي العالم.. وكل ذل  تميز بدقة وحرص سي الت وَّ دوين، والجطود؛ ذل  ح 

وهذا عكس المحفوظات اليهودية؛ بطبيعتها القبطية واعتمادها عطى المرويات الشفهية بين أجيال 
 السللة الواحدة؛ هكذا يدعون؛ إنها سللة يعقوب بن إسحاق.. إسرائيل.

وقبيطة بني إسرائيل تقاوم االندماج وتنفر منه وال زالت، ومثل أي قبيطة ال والء لديها ألر  أو لوطن، 
تنتسب لسللة وعرق حتى أنها جعطت من الدين وطنا وقومية. وتاريخها هو تاريخ أسرة يعقوب بن و 

إسحاق بن إبراهيم الخطيل؛ من زوجته السيدة سارة. وارتقى أحد أبنائه يوسف الصديق منصب "خازن 
بن أموال" عزيز مصر، وترتيب يوسف الحادي عشر بين أبناء يعقوب )إسرائيل( االثنى عشر، واال

األول لزوجته راحيل، ولحق به باقي اإلخوة بحثا عن قد طعام شح، وهروبا من مجاعة ضربت 
األر  المعروسة حاليا بالمشرق العربي، والوجود اليهودي بمصر قد يكون األقدم سي المنطقة 

ة نزلت والعالم؛ حتى لو قورن بالوجود اليهودي سي سطسطين، سالوصايا العشر؛ البداية الحقيقية لطيهودي
عطى "طور سيناء"، وشبه جزيرة سيناء جزء من مصر منذ عصر األسرات الفرعونية إلى عهد 
السيسي، الذي سي بيعها والتنازل عنها لطسعودية واإلمارات، واألدلة األثرية سي سيناء تلكد مصرية 

)الصهيونية(، الوصايا العشر. بما ال يعني تمصير أو تعريب الدين اليهودي وال اليهودية السياسية 
 التي ترس  االندماج والعيش المشتر .

بعد هزيمة الكنعانيين حل اليهود بفطسطين، سطم يختططوا ولم يندمجوا، وحين تركوا مصر تراوحت 
العلقة معها بين الجوار المهادن أو القتاٍل الدامي؛ سي األولى تزوج سطيمان؛ ثاني مطو  بني 

سي سفر المطو  األول، الفصل الثالث، وتم عقد تحالفات  إسرائيل، من إبنة سرعون، وهذا وارد
مصرية مع مطو  من نسل داوود؛ لكنها ُأدينت من أنبياء بني إسرائيل كما جاء سي التاناخ )كتاب 
اليهود المقدس(. وسي الثانية تفاقم العداء بعد انتصار المط  مرينبتاح ابن رمسيس الثاني، ونقش 

ُتها لم يعد لساكنيها من وجود". وبقيت هنا  تعاملت بين تجار من إنتصاره بالقول: "إسرائيل ه   م  ز 
مصر ويهود من سطسطين؛ بجانب يهود عمطوا كمرتزقة مع جيوش األسرة السادسة والعشرين 
الفرعونية، وأقيمت لهم مستوطنة سي جزيرة الفنتين ا سيطة ا سي جنوب مصر، وسمح لهم ببناء معبد 
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عصر المط  الفارسي داريوس، وُدمرت المستوطنة وانتهى وجود اليهود من سيها، وا غطق المعبد سي 
 بدايات القرن الرابع قبل الميلدي.

ومن نزح من اليهود الناجين من السبي البابطي إلى مصر سي عصر النبي إرميا، توزعوا عطى أنحاء 
تأثر نظام اليهود الديني البلد، ومنهم من استقر بمنف وتانيس، ومنهم من انتقل لطدلتا والصعيد.. و 
 بعقائد بابل وآلهتها المتعددة، سعبدوا اإلله البابطي المحطي مع إلههم الخاص.

ونقفز إلى علقة مصر الحديثة باليهود، وكانت قد اقتربت من العدم؛ أقل من مئة شخص عام 
بانيين ، وأغطبهم يهود يتحدثون العربية؛ معروسون بالر 1922ألف عام  80-75. وما بين 2004

 القرائين، وانضم إليهم سفارديم؛ نزحوا من إسبانيا.
وبازدهار التجارة مع استتاح قناة السويس وسد إليها يهود أشكناز؛ هربا من مذابح أوروبا سي النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر، حين وجدوا سي مصر ملذا آمنا، وأقاموا سي منطقة "درب البرابرة" 

وا علن قيام  1948ءت أوضاعهم بعد الحرب العالمية الثانية، ونتيجة حرب بالقاهرة؛ إلى أن سا
الدولة الصهيونية، وازدياد وتيرة التخريب الصهيوني، الذي وصل ذروته با"سضيحة السون" عام 

، وبعدها حدث تواطل صهيوني بريطاني سرنسي؛ تم بمقتضاه العدوان الثلثي عطى مصر عام 1954
1956. 

 28/4/2018لندن، القدس العربي، 
 

 والسوريين من لبنان ةتالزم المسارين: طرد الفلسطينيين من سوري .53
 رأي القدس
باستثناء األمم المتحدة التي أعربت عن قطقها عطى آالف المدنيين المحاصرين منذ سنوات سي مخيم 
ن اليرمو  للجئين الفطسطينيين قرب دمشق، وبيان أصدره كتاب وناشطون سطسطينيون وعرب، ع

تدمير روسيا والنظام السوري المبرمو لطمخيم، سإن ال صوت آخر انتبه لهذه الواقعة ولمعناها الكامن، 
 وهو تصفية أكبر مخّيمات سوريا وأشهرها وقتل وتشريد من بقي من أهطه سي أصقاع العالم.
ي تل الزعتر لطنظام السوري تاريخ طويل سي استهداف المخيمات الفطسطينية وتدميرها، بدءاا من مخيم

، بالتعاون مع "الكتائب" 1976وضبية، الطذين جرى اجتياحهما بعد دخول جيش النظام إلى لبنان عام 
الطبنانية، ومروراا بمخيمات صبرا وشاتيل وبرج البراجنة التي تعرضت لحصار وحشي وتدمير مبرمو 

، وتشريد 2007بنان عام ، وليس انتهاء بتدمير مخيم نهر البارد شمال ل1988-1985خلل األعوام 
 سكانه عن بكرة أبيهم.
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أحد أسباب تجاهل مصير مخيم اليرمو  الكارثي، والذي كان أكبر مخيمات الفطسطينيين بأكثر من 
ألف نسمة، أن المعركة تجري مع تنظيم "الدولة اإلسلمية" الذي يحتّل المخيم بتسهيل وتواطل  400

ر البارد الذي احتطته حركة "ستح اإلسلم"، وهو سيناريو من النظام نفسه، سي تكرار لحدث مخيم نه
رسال  يبدو النظام السوري متخصصا سي تأليفه وصناعته، ويعيد التذكير بتنظيمه لعمطيات حشد وا 

، ساأللعاب 2011"الجهاديين" إلى العراق، وبإطلقه لقادتهم من سجونه قبيل الثورة عطيه عام 
 ومنا  اهتمامه األول. االستخباراتية هي أّس عمل النظام

يضاف إلى ذل  طبعاا انشغال الفطسطينيين سي الداخل بصراعهم الوجودي مع إسرائيل، وصراعاتهم 
الداخطية بين رام هللا وغزة، وتواطل بع  القيادات العربية عطيهم، ومحاوالتهم المستميتة الدساع عن 

رات واالعتصامات، واالغتياالت األقصى والقدس، وحراكهم العظيم سي مسيرات العودة والمظاه
 والسجون، ومعاناتهم، وخصوصا سي غزة، من الضيق االقتصادي والحصار المتعدد الوجوه.

تتناظر هذه الجريمة الكبيرة ضد مخيم اليرمو  مع الحمطة المكثفة المستمرة من أركان الحكم الطبناني 
بالعودة الطوعية لطنازحين ودمجهم سي ضد اللجئين السوريين، سرداا عطى ملتمر بروكسل الذي نادى 

المجتمع وسوق العمل استشا  الرئيس الطبناني غضبا الذي وجد هذه الدعوة "تتعار  مع استقلل 
الوطن الطبناني" و"السيادة الطبنانية"، راسضا ربط عودة اللجئين بالحل السياسي سي سوريا أو ربط 

ير الخارجية جبران باسيل بمهاجمة "المجتمع الدولي" إعادة األعمار بالحل نفسه، سيما قام صهره، وز 
 مطالبا إياه بوقف تشجيع السوريين عطى البقاء وبعدم إعطاء الطبنانيين "دروسا سي اإلنسانية".

الرئيس الطبناني ال يجد تعارضا مع استقلل الوطن الطبناني وسيادته أن جماعة بعينها، مثل "حزب 
سلح الدولة نفسها، وتطوب قرارات هذه الدولة لصالح دولة خارجية، هللا"، تمتط  سلحا يتفوق عطى 

وتحر  قواتها الكبيرة خارج حدود لبنان حيثما تريد، ستصل كتائبها إلى أقاصي سوريا والعراق واليمن 
 من دون أن تهتّز شعرة سيادة واستقلل سي رأس الرئيس وصهره.

، وما أعقبه من احتلل سعطّي لطبنان، ومجازر 1975والحقيقة أن دخول جيش النظام السوري، عام 
كان الفطسطينيون هم هدسها األول، وما توّلد عن ذل  االحتلل من مصططحات ساخرة كا"تلزم 
المسارين"، هو األب الفعطي لما حصل الحقاا بعدها من مجازر سي سوريا نفسها، ضد السوريين 

سطينيين الذين يدّمر النظام ا ن آخر قلعهم، الذين هربوا بالمليين نجاة بأرواحهم، وضد الفط
وكذل  لما يحصل ا ن أيضاا من وحدة االتجاهات العنصرية والطائفية الطبنانية ضد النازحين 
السوريين، بعد أن قامت بدورها سي إخراج الكيان السياسي لطفطسطينيين من لبنان، ثم المشاركة سي 

 التضييق عطيهم.المجازر ضدهم واالستفراد بهم وحصارهم و 
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تلزم المسارين بهذا المعنى، هو اتفاق المستبد الطاغية مع أركان العنصرية والطائفية ضد 
 الفطسطينيين والسوريين، بعد مماحكات تاريخية طويطة عطى من له اليد الطولى سي إبادة هلالء.

 28/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 :ركاريكاتي .54

 

 
   28/4/2018، ن أون الينيفلسط

 
 


