
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 ثالثة شهداء برصاص االحتالل في قطاع غزة
 قصفالاستمرار جراء  اليرموكفي مخيم استشهاد الجئْين 

 في رام هللااليوم.. انطالق أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني 
 دم التزامهما بقراراتهعوتعلنان  "الوطنيرفضا  لـ" ا "شعبي ا  مؤتمر " تعقدانفي غزة  فصائلحماس و 

 تعلن مشاركتها في جلسات المجلس الوطني "الديمقراطية"

ـــــــن ســـــــلمانتســـــــريبات ال ـــــــ   :ب عل
 أوبصفقة القـرن  الفلسطينيين القبول
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 5 القرن إل  التوحد تحت راية الثوابت الوطنية لمقاومة صفقةحسن صالح يدعو م  2.
 6  عن الصدور أيام اآلحاد والعطل الرسمية "تحتجب نشرة "فلسطين اليوم  3.

 
  السلطة:

 6 الثة والعشرين للمجلس الوطني في رام هللااليوم.. انطالق أعمال الدورة الث  4.

 7 : عقد "الوطني" دون توافق سرقة للقرار الفلسطيني"التغيير واإلصالح"  5.

 8 المشاركون بـ"المؤتمر الشعبي" يرفضون عقد "الوطني" دون توافق  6.

 9 أمر حتمي ألن النصاب في داخل اللجنة التنفيذية أصبح في خطر "الوطني"ح: انعقاد محمد صبي  7.

 9 عريقات: "صفقة القرن" خارج إطار الواقعية والقبول الفلسطيني  8.

 9 يونس األسطل: مسيرات العودة تشكل إرادة شعبنا في انتزاع حق العودة  9.

 10 لقدسإل  ادين نية دول نقل سفاراتها ي مجلس الوزراء الفلسطيني  10.
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 13 : انعقاد المجلس الوطني دون توافق ضربة للوحدة الوطنيةحماس  15.
 13 تعلن مشاركتها في جلسات المجلس الوطني "الديمقراطية"  16.
 13 والمقاطعة أضعفت "الوطني" وشوهته اإلقصاءنبيل عمرو: حالة   17.
 14  : المستفيد األول من اجتماع "الوطني" هو االحتالل وصفقة القرنرأفت مرة  18.
 15 تحالف القوى الفلسطينية في لبنان: أي قرارات ستصدر عن "الوطني" فاقدة للشرعية  19.
 15 ة يهودية عل  أرض فلسطينالذي يدعم قيام دول "البوندستاج"حماس تستنكر قرار   20.
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  ي:الكيان اإلسرائيل

 16 بالنقب ويصفهم بـ"الجنوب المتوحش" 48نتنياهو يحرض ضد فلسطيني   23.

 17 ليبرمان: سندافع عن حرية عملنا العسكري بسورية  24.

 17 ة"زحالقة: "من المخجل المطالبة برفع العقوبات الفلسطينية عن غز   25.

 18  حنين زعبي: يراد من وراء عقد المجلس الوطني إسباغ الشرعية عل  مسار سياسي خطير  26.

 18 الجيش اإلسرائيلي يرفض كشف تعليمات إطالق النار بغزة  27.

 19 كة عل  األرض السورية تحسبا  من ثأر إيرانيوحدة مراقبة إسرائيلية ترصد كل حر   28.
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 20 غانتس للمعسكر الصهيوني يضاعف قوته ترؤساستطالع:   30.

 21 يديعوت: الجيش أقر سياسة "قصف غزة بعد كل مسيرة جمعة"  31.
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 23  يرفض عقد المجلس الوطني تحت حراب االحتالل "مؤتمر فلسطينيي أوروبا"  35.
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  حوارات ومقاالت

 33 عبد الستار قاسم... بايعناك.. من بايع عباس وكيف؟  53.

 34 خليل ضياء... اتهامات "حماس" في تفجير الموكب: استباق لخطاب عباس ضدها  54.

 36 فهمي هويدي... أيجوز التعاطف مع غزة؟  55.

 37 عاموس هرئيل... التظاهرات االستثنائية عل  حدود غزة ليست مجرد تدريب  56.
 

 40 :كاريكاتير
*** 

 
 فليصمتوا أوبصفقة القرن  بن سلمان: عل  الفلسطينيين القبولتسريبات ال .1

نقلت القناة العاشرة اإلسرائيلية تسريبات عن لقاء جمع مؤخرا ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية في نيويورك، وقالت إنه طالب الفلسطينيين بقبول  سلمان ببعض

خطة تندرج ضمن ما يطلق عليها "صفقة ما ُيعرض عليهم من تسويات، فيما تستعد واشنطن لتقديم 
 القرن".

مارس/آذار الماضي إن القيادة  27وذكرت القناة أن ابن سلمان قال خالل اللقاء الذي عقد في 
الفلسطينية فوتت العديد من الفرص خالل العقود األربعة الماضية، ورفضت كل المقترحات التي 

لفلسطينيون ما يعرض عليهم، وأن يعودوا لطاولة كما قال إن الوقت قد حان كي يقبل ا ُقدمت لها.
ال فليصمتوا وليتوقفوا عن التذمر. وكشفت التسريبات أن ابن سلمان وّجه خالل اللقاء  المفاوضات وا 

 انتقادات الذعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
في سلم أولويات ونقلت القناة اإلسرائيلية عن ولي العهد السعودي قوله إن القضية الفلسطينية ليست 
 الحكومة وال الرأي العام في السعودية، وأن هناك قضايا أكثر إلحاحا وأهمية كإيران.

من جهته، أورد موقع "إكسيوس" اإلخباري األميركي مضمون التسريبات استنادا إلى مصادر 
عهد إسرائيلية وأميركية اطلعت على ما دار في اللقاء الذي عقد في إطار زيارة مطولة لولي ال

ونقل عن مصدر اطلع على فحوى االجتماع أن تعليقات ابن سلمان  السعودي إلى الواليات المتحدة.
 بشأن القضية الفلسطينية أسعدت مسؤولي المنظمات اليهودية األميركية.

وتعليقا على التسريبات قال أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة النجاح عبد الستار قاسم للجزيرة 
الواضح أن هناك تسارعا في العالقات السعودية اإلسرائيلية واعتبر ذلك مقدمات واضحة إنه من 
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وأضاف أن  ليكون هناك اعتراف سعودي بإسرائيل وتبادل للعالقات الدبلوماسية بين الطرفين.
 السعودية تنفض يدها من المقدسات اإلسالمية ومن القضية الفلسطينية. 

 30/4/2018، الدوحة، الجزيرة
 
 القرن التوحد تحت راية الثوابت الوطنية لمقاومة صفقة إل حسن صالح يدعو م .2

اتفق مشاركون في منتدى الجزيرة الثاني عشرر بالدوحرة علرى أن "صرفقة القررن" : عماد مراد -الدوحة 
 التي ترّوج لها اإلدارة األميركية مع بعض الحلفاء اإلقليميين، تعد بمثابة معاهدة كامب ديفد جديدة.

دوا فرري اختتررام المنترردى األحررد علررى أن تلررك المعاهرردة أخرجررت مصررر مررن معادلررة الصررراع العربرري وشررد
الفلسطيني، فيمرا سرتخرج صرفقة القررن براقي الردول العربيرة مرن هرذا الصرراع، ممرا يرؤدي التسراع الهروة 

 في موازين القوى بين الجانبين.
لهررا، بررل ستصررفي القضررية الفلسررطينية كمررا أكرردوا أن صررفقة القرررن لررن تعرردل المسررار كمررا يررتم التررروي  

مرن أراضري الضرفة اليربيرة، وتهويرد  %60نهائيا نظرا ألن الصفقة تتضمن السيطرة اإلسررائيلية علرى 
القدس المحتلة بالكامل، وجعل قطاع غزة مركز الدولة الفلسطينية المنقوصة السريادة، مرع ضرم أراض 

 من شبه جزيرة سيناء المصرية.
مرررن أعمرررال المنتررردى تحرررت عنررروان "القضرررية الفلسرررطينية فررري سرررياق االعترررراف وفررري الجلسرررة الخامسرررة 

األميركررري بالقررردس عاصرررمة إلسررررائيل وترتيبرررات صرررفقة القررررن"، أكرررد رئررريس مركرررز الزيتونرررة للدراسرررات 
الدكتور محسن محمرد صرالح، انهيرار فكررة حرل الردولتين، وتحرول السرلطة الفلسرطينية إلرى كيران يخردم 

 ا يخدم القضية.دولة االحتالل أكثر مم
وقررال صررالح للجزيرررة نررت إن الحالررة العربيررة والفلسررطينية شررجعت االحررتالل اإلسرررائيلي وحلفرراء  علررى 
المضرري قرردما فرري تنفيررذ صررفقة القرررن، مشررددا علررى أن الشررعب الفلسررطيني هررو الرهرران الوحيررد إلفشررال 

 الصفقة.
لتوحررد تحررت رايررة الثوابررت الوطنيررة مركررز الزيتونررة للدراسررات كافررة القرروى الفلسررطينية إلررى ا مررديرودعررا 

ومظلة منظمة التحرير الفلسطينية، لمقاومة تلك الصفقة التي ال تتضمن أي إشارة إلرى قضرية القردس 
ومسرررتقبل الدولرررة الفلسرررطينية أو عرررودة الالجئرررين، مسرررتدركا أن منظمرررة التحريرررر تحولرررت إلرررى أداة مرررن 

 أدوات السلطة الفلسطينية.
ام  ماجستير إدارة النزاعات والعمرل اإلنسراني فري معهرد الدوحرة للدراسرات من جانبه، اعتبر رئيس برن

العليررا الرردكتور إبررراهيم فريحررات، أن صررفقة القرررن حققررت إلسرررائيل مررا ال يمكررن تحقيقرره بالمفاوضررات، 
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الفترررا إلرررى أنهرررا جررراءت فررري إطرررار الرررنه  األحرررادي الرررذي تنتهجررره إسررررائيل حاليرررا كبنررراء جررردار الفصرررل 
 م عودة الالجئين، وضم األراضي في الضفة اليربية المحتلة.واالستيطان، وعد

أمررا الكاتررب والمحلررل السياسرري الفلسررطيني سرراري عرابرري، فعررزا ظهررور صررفقة القرررن إلررى وجررود الرررئيس 
األميركرري دونالررد ترمررب الررذي يعمررل لتحقيررق أكبررر مكاسررب إسرررائيلية بيررض النظررر عررن نتائجهررا علررى 

 ربي واإلقليمي المرتبك جراء الصراعات.المنطقة، باإلضافة إلى الظرف الع
برردور ، طالررب مرردير عررام مركررز مسررارات فرري فلسررطين هرراني المصررري، حركررة حمرراس بتقررديم تنررازالت 
سياسررررية والتخلرررري عررررن الهيمنررررة لتحقيررررق مصررررالحة قائمررررة علررررى القواسررررم المشررررتركة والبرنررررام  الرررروطني 

 لمواجهة المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية.
لمصررري مسرريرات حررق العررودة الترري انطلقررت فرري عمرروم قطرراع غررزة منررذ يرروم األرض وحتررى ووصررف ا

اآلن، بأنهررا بارقررة أمررل علررى قرردرة الشررعب الفلسررطيني علررى المواجهررة بكافررة الطرررق بمررا فيهررا المسرريرات 
 السلمية.

ولفرت إلررى ضرررورة عردم االعتمرراد علررى الوسرريط األميركري فرري عمليررة السررالم، ألنره يعمررل فقررط لصررالح 
 الحتالل اإلسرائيلي والبحث عن أطراف أخرى يمكنها أن تكون محايدة.ا

 30/4/2018، الراية، الدوحة - الجزيرة نت، الدوحة
 

 أيام اآلحاد والعطل الرسمية الصدور عن  "تحتجب نشرة "فلسطين اليوم .3
ار/ مايو عن الصدور أيام اآلحاد والعطل الرسمية، ابتداًء من شهر أي "تحتجب نشرة "فلسطين اليوم

 ، على أن تستمر في الصدور سائر األيام. 2018
 30/4/2018هيئة التحرير، 

 
 اليوم.. انطالق أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني في رام هللا .4

تنطلق، مساء اليوم، في قاعة أحمد الشقيري بمقر  كتب يوسف الشايب وعبد الرؤوف أرناؤوط:
ة رام هللا، أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني، بعد الرئاسة )المقاطعة( في مدين

؛ وذلك إلقرار برنام  سياسي للمرحلة 1996اثنين وعشرين عامًا على االجتماع السابق في العام 
 المقبلة، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ني الفلسطيني، يليه قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، فكلمة تبدأ الجلسة االفتتاحية بالسالم الوط
لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، لتختتم هذ  الجلسة بكلمة شاملة للرئيس محمود 
عباس، وصفها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، بأنها تتناول جوانب عدة 
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مواجهة المخططات المعادية، ومحاولة تمزيق القضية الفلسطينية، في غاية األهمية، أبرزها "
 والموقف األميركي، والعديد من القضايا المهمة على هذا الصعيد".

وتتواصل، حسب أبو يوسف، فعاليات اجتماع المجلس، حتى يوم الجمعة المقبل، الرابع من أيار، 
في مقدمتها مواجهة قرار ترامب  بحيث يشتمل جدول أعماله طرح ونقاش مجموعة من القضايا،

بإعالنه القدس عاصمة لالحتالل، وكيفية إجهاض هذا القرار، فالقدس لن تكون إال عاصمة للدولة 
الفلسطينية المستقلة، خاصة أن أحد أهم المخاطر الماثلة أمام القضية الفلسطينية "موضوع موقف 

 كعاصمة لدولة فلسطين". الواليات المتحدة األميركية الهادف إلى المساس بالقدس
وأشار أبو يوسف، في حديث لر"األيام"، إلى أن جدول أعمال اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني 
يشتمل إضافة إلى قضية القدس ومواجهة قرار الرئيس األميركي ترامب إزاءها، قضايا مهمة كحق 

اليات الجماهيرية والشعبية الرافضة ، واستدامة الفع194العودة لالجئين الفلسطينيين والتمسك بالقرار 
زالة العقبات أمامها، وفي اليوم  لكل ما يمكن أن يشكل وقائع على األرض، والمصالحة الفلسطينية وا 
الختامي سيكون هناك اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخابات للمجلس 

عضاء اللجنة التنفيذية الجدد سيكون الخميس أو الجمعة المركزي الفلسطيني، الفتًا إلى أن انتخابات أ 
 المقبلين.

وأضاف لر"األيام": جدول األعمال حافل، وتشارك في االجتماعات كافة فصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية باستثناء الجبهة الشعبية التي أعلنت مقاطعتها لالجتماع.. نحترم موقف الجبهة الشعبية، 

 يكون بالنصاب القانوني، الذي هو ثلثا أعضاء المجلس الوطني.ونؤكد أن االفتتاح س
  30/4/2018األيام، رام هللا، 

 

 : عقد "الوطني" دون توافق سرقة للقرار الفلسطيني"التغيير واإلصالح" .5
على عقد  قالت كتلة التييير واإلصالح في المجلس التشريعي الفلسطيني، "إن إصرار السلطة :غزة

مقاطعة الكثير من القوى والفصائل، هو إصرار على التفرد والهيمنة وسرقة  المجلس الوطني رغم
وأضافت الكتلة في بيان لها، أن انعقاد هذا المجلس تحت حراب  القرار السياسي الفلسطيني".

االحتالل مخالفة لكل اتفاقات المصالحة ومخرجات اجتماع بيروت، ودليل على أن قيادة السلطة 
رد والهيمنة على مؤسسات الشعب واإلقصاء للقوى والفصائل الفاعلة ورفضها تصر على سياسة التف

 االلتزام باستحقاقات االتفاقات الوطنية".
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وأكدت التييير واإلصالح رفضها انعقاد "الوطني" بهذا الشكل والمضمون ومقاطعتها له، مطالبة 
لتفرد، وعن سرقة القرار بضرورة إحياء مؤسسات الشعب الفلسطيني وفق رؤية جامعة بعيداً عن ا

 السياسي الفلسطيني.
وطالبت بضرورة تجديد شرعيات المؤسسات الوطنية لتكون ممثلة للكل، لكي نتمكن من مواجهة 

 التحديات الكبرى التي تمر بها القضية الفلسطينية، وبخاصة ما تسمى "صفقة القرن".
 29/4/2018، فلسطين أون الين

 

 " يرفضون عقد "الوطني" دون توافقالمشاركون بـ"المؤتمر الشعبي .6
أكد أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن رئيس السلطة محمود : غزة

عباس "مصّر على عقد جلسة المجلس الوطني، يوم غد االثنين، رغم رفض واعتراض الكثير من 
خالل "المؤتمر الشعبي -ر وأوضح بح الشخصيات، وذلك تحت االحتالل، لتمرير صفقة القرن".

أن "التشريعي" بعث "برسائل عاجلة لألمين العام  -الوطني الفلسطيني الذي ُيعقد في غزة اليوم 
لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، والبرلمان العربي، لوضعهم في خطورة عقد جلسة 

ووصف بحر الجلسة  فقة القرن".المجلس الوطني، وتداعياتها على تعميق االنقسام، وتمرير ص
وأّكد على أن "مخرجات جلسة  بر"غير الوطنية وغير القانونية والمخالفة لحالة اإلجماع الوطني".

 المجلس الوطني لن تكون ملزمة للفصائل الفلسطينية وشرائحه المجتمعية".
عن كتلة "التييير  بدور ، حّمل محمود الزهار، القيادي بر"حماس"، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني

واإلصالح"، "كل من يحضر جلسة المجلس المسؤولية عن كل ما يترتب من هذ  الجلسة من تكريس 
 االنقسام".

وقال:" نؤكد أننا ال نلتزم بأي قرارات تصدر عن المجلس أو بعد ، ونحّمل المشاركين المسؤولية عن 
 ضياع حقوق الشعب واألرض ضمن أي قرارات تصدر عنه".

نبه، قال ماجد الصيفي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، من األردن في كلمة عبر من جا
الهاتف:" نطالب بعقد جلسة توحيدية شاملة بناء على مخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس في 

 ، دون إقصاء أو تحييد".2015بيروت عام 
ة على اإلنجازات الوطنية وتابع قائاًل:" وذلك كي تبقى المنظمة الممثل الوحيد لشعبنا للمحافظ

 الفلسطينية".
 29/4/2018، فلسطين أون الين
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 أمر حتمي ألن النصاب في داخل اللجنة التنفيذية أصبح في خطر "الوطني"محمد صبيح: انعقاد  .7
أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محمد صبيح، في حوار مع "العربي الجديد"، : قدم نائلة خليل

، معتبرًا 1969الحالية المثيرة للسجال، وهو الذي يشيل هذا المنصب منذ عام مطالعته حول الدورة 
أن انعقاد الدورة الحالية أمر حتمي ألن "النصاب في داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أصبح 

 في خطر"
 30/4/2018، العربي الجديد، لندن

 

 ينيعريقات: "صفقة القرن" خارج إطار الواقعية والقبول الفلسط .8
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن كل ما : وفا –أريحا 

يطرحه الرئيس األميركي دونالد ترامب وما يتحدث عنه عن صفقة القرن هو "خارج إطار الواقعية 
ارة األميركية، والقبول الفلسطيني، ومن المستحيل لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى الحديث مع االد

ما دامت القدس عاصمة إلسرائيل بالنسبة لها، وأنه ال معنى أن تكون فلسطين دون أن تكون القدس 
 بالمسجد األقصى وكنيسة القيامة عاصمة لها.

وشدد عريقات في حديث إلذاعة صوت فلسطين يوم األحد، ردا على التقارير اإلسرائيلية التي كشفت 
 14طرح خطتها للسالم "صفقة القرن" عقب افتتاح السفارة في القدس يوم  عن عزم اإلدارة األميركية
 مب عن القانون والمرجعيات الدولية "جعله خارج اللعبة".اأيار المقبل، وأن خروج تر 

مب عزل نفسه عن عملية السالم، وال يمكن أن تكون إدارته وسيطا أو شريكا في عملية اوتابع: "تر 
ا بشأن القدس"، داعيا الى عدم االلتفات للشائعات الميرضة، وأالعيب السالم، ما لم تيير موقفه

الفبركة والتزوير حول الموقف الفلسطيني، فموقف  الرئيس محمود  عباس واضح ومحدد فبدون 
التراجع عن القرار األميركي باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل لن تكون أميركا راعيا أو وسيطا في 

ت الضيوطات، والفبركات والتزوير الذى ال ينطلي على شعبنا، الذى يعبر عملية السالم مهما كان
عن فخر  واعتزاز  بالموقف التاريخي الذى اتخذ  الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية من قرارات الرئيس 

 مب.رات
 29/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دة شعبنا في انتزاع حق العودةيونس األسطل: مسيرات العودة تشكل إرا .9

أكد النائب في المجلس التشريعي يونس األسطل أن إصرار الشعب الفلسطيني في االستمرار : غزة
بقوة "بمسيرات العودة" يشكل إرادة الشعب الفلسطيني في انتزاع حقه في العودة إلى ديار  التي أخرج 
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ال األسطل في تصريح وصل "فلسطين أون وق الصادر عن األمم المتحدة. 194منها وفًقا للقرار 
واستنكر  الين" األحد إن اندفاع الشعب الفلسطيني لمخيمات العودة أربك االحتالل اإلسرائيلي.

استخدام االحتالل "للقوة المفرطة" بحق المدنيين في هذ  المسيرات، موضًحا أن استخدام القوة زاد من 
 سنًة. 70ة الذي مضى عليه إصرار الشعب الفلسطيني على تحقيق حق العود

 29/4/2018، فلسطين أون الين
 

 لقدسإل  ادين نية دول نقل سفاراتها ي مجلس الوزراء الفلسطيني .01
أدان مجلس الوزراء الفلسطيني خالل جلسته األسبوعية في مدينة رام هللا برئاسة : القدس المحتلة

ارات بالدها إلى القدس، داعيا الدول رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، بشدة نية بعض الدول نقل سف
العربية واإلسالمية، إلى اتخاذ موقف حازم تجا  هذ  الخطوة المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، 
وقرارات الشرعية الدولية. كما أدان المجلس العدوان اإلسرائيلي المستمر ضد أبناء شعبنا من المدنيين 

غزة، وطالب المجلس، المجتمع الدولي واألمم المتحدة باإلسراع في  العّزل ومسيراته السلمية في قطاع
 فتح تحقيق دولي دون إبطاء أو تأخير، ومحاسبة مسؤولي سلطات االحتالل على الجرائم الممنهجة.

  29/4/2018الشرق، الدوحة، 
 

 الخارجية الفلسطينية تدين قرار االحتالل بتهجير تجمع بدوي .00
ة الخارجية الفلسطينية قرار محكمة االحتالل العليا بتهجير سكان التجمع دانت وزار : بترا –السبيل 

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان  البدوي الفلسطيني في الخان األحمر شرق مدينة القدس المحتلة.
يوم األحد، ان القرار يمنح جيش االحتالل الضوء األخضر لتنفيذ جريمة التهجير القسري الواسعة 

طالبا" تعليمهم، ما  170وهدم المساكن والمدرسة الوحيدة التي يتلقى فيها اطفال التجمع "للتجمع، 
 يؤكد من جديد أن ما يسمى بمنظومة القضاء في اسرائيل هي جزء ال يتجزأ من منظومة االحتالل.

 29/4/2018السبيل، عّمان، 

 

 يجب التقدم تجاه وحدة الصف وتمتين الجبهة الداخلية الخضري: .01
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أنه برغم الواقع الفلسطيني : غزة

الصعب واتساع مساحات الخالف، إال أن المطلوب من حركتي فتح وحماس والفصائل التقدم تجا  
ودعا الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم األحد  وحدة الصف وتمتين الجبهة الداخلية.

" كل مخلص وغيور على الوطن والمشروع الوطني، تحديد المسار من جديد باتجا   29-4-2018
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الوحدة والمصالحة، ليس تجا  خطوات من شأنها مزيد من حالة التمزق الداخلي الذي ال بجلب سوى 
 مزيد من الويالت".

 29/4/2018، فلسطين أون الين
 

 حقيقة"أبو مرزوق: جلسة المجلس الوطني الفلسطيني "تزييف لل .03
قال عضو المكتب السياسي لحركة )حماس(، موسى أبو مرزوق، إن عقد : دنيا الوطن -رام هللا 

 جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام هللا "تزييف للحقيقة".
وأضاف أبو مرزوق، في تيريدة عبر حسابه بر )تويتر(، االثنين: "كيف تكون هناك منظمة ممثل 

ي، وليس فيها الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية وحماس، وعدد كبير شرعي وحيد للشعب الفلسطين
وتساءل: "هل هي منظمة تحرير كما كانت، وقد اعترفت  من أبناء وفصائل الشعب الفلسطيني".

 بإسرائيل ومزقت ميثاقها، الذي تحدث عن تحرير فلسطين والعودة؟".
 30/4/2018، غزة، دنيا الوطن

 
 وتعلنان عدم التزامهما بقراراته "الوطنيرفضا  لـ" ا "شعبي ا  مؤتمر " انتعقدفي غزة  فصائلو حماس  .11

أشرف الهور: استبقت حركة حماس ومعها عدد من الفصائل المعارضرة وشخصريات مسرتقلة،  -غزة 
عقد جلسة المجلس الروطني المقرررة يروم اإلثنرين، وعقردت أمرس مرؤتمرا لهرا فري مدينرة غرزة، بعرد تعثرر 

العاصمة اللبنانية، لعدم الحصول على التراخيص الالزمرة، وجرددت معارضرتها  انعقاد آخر مماثل في
لمخرجات الجلسة المقررة للمجلس الوطني، فيمرا أعلنرت الجبهرة الديمقراطيرة مشراركتها فري اجتماعرات 

 ، لتعطي بذلك قوة لموقف فتح، وتضعف موقف المعارضين.«الوطني»
س المكتب السياسري لحركرة حمراس، وأطلرق عليره اسرم وتخلل المؤتمر الذي حضر  إسماعيل هنية رئي

، العديرررد مرررن الكلمرررات لقيرررادات مرررن الفصرررائل مرررن غرررزة ومرررن «المرررؤتمر الشرررعبي الررروطني الفلسرررطيني»
الخرررارج، ألقيرررت عبرررر الهررراتف، بعرررد تعرررذر انعقررراد مرررؤتمر آخرررر فررري العاصرررمة اللبنانيرررة بيرررروت، لعررردم 

 الحصول على موافقة من السلطات هناك.
م الكلمررات علررى رفررض مخرجررات المجلررس الرروطني، المقرررر أن يبرردأ أعمالرره مسرراء اليرروم وركررزت معظرر

اإلثنين فري مدينرة رام هللا، حيرث أكرد النائرب األول لررئيس المجلرس التشرريعي الردكتور أحمرد بحرر، أن 
 «.غير قانونية»، مشيرا إلى أن قراراته «خارجا عن اإلجماع الوطني»عقد المجلس الوطني يعد 

دكتور محمرررود الزهرررار، رئررريس كتلرررة حمررراس البرلمانيرررة كرررذلك إن القررررارات التررري ستصررردر عرررن وقرررال الررر
للشعب الفلسطيني وحركة حماس، منتقدا المشاركين في الجلسة، حيث حملهم « غير ملزمة»المجلس 
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ال شررررعية لمجلرررس وطنررري دون تمثيرررل أغلبيرررة »، وقرررال «ضرررياع الحقررروق الفلسرررطينية»المسرررؤولية عرررن 
 «.ينيالشعب الفلسط

ولرررم تقتصرررر كلمرررات قرررادة حمررراس علرررى الزهرررار وبحرررر، فقرررد تحررردث الررردكتور صرررالح البردويرررل عضرررو 
تمهيرد »المكتب السياسي للحركة، معلنا رفض عقد جلسة المجلس الروطني، ومؤكردا أن عقرد المجلرس 

ا ، مطالبر«تمهيردا لصرفقة القررن»، مشيرا إلى انها تعرد أيضرا «لجرائم سترتكب بحق الشعب الفلسطيني
 «.مراجعة حساباتها واتفاقياتها»المنظمة بر 

فرري أمررس »مررن جهترره أكررد ممثررل حركررة الجهرراد اإلسررالمي خضررر حبيررب، أن الشررعب الفلسررطيني بررات 
« سياسرة التفررد«ورفرض مرا وصرفها برر«. الحاجة إلى قيادة فلسطينية تشرع إلى وحدة البيت الفلسطيني

كان لها أثرر كبيرر فري تردمير القضرية الفلسرطينية »سة في اتخاذ القرار الفلسطيني، وقال إن هذ  السيا
 وشدد على ضرورة إعادة الوحدة الفلسطينية.«. واعطاء فرصة لالحتالل ليعمق االنقسام

، للوقرروف «البيررت الفلسررطيني»وأكررد علررى ضرررورة عقررد جلسررة للمجلررس الرروطني، بعررد عمليررة ترتيررب لررر 
 صفا في وجه المخططات اإلسرائيلية.

جمرررع مرررن الوجهررراء والمخررراتير ورجرررال الررردين فررري المرررؤتمر، إلرررى جانرررب شخصررريات ولررروحظ مشررراركة 
 مستقلة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء في المجلس التشريعي.

وعبر الهاتف تحدث خالد عبد المجيد األمين العام لجبهة النضال الشعبي )المعارضرة(، الموجرود فري 
رارات ستصدر عن المجلس، وانتقد طريقة الدعوة وكذلك عقرد سوريا، أكد خاللها رفض تنظيمه ألي ق

 المجلس في مدينة رام هللا.
وفي نهاية المؤتمر، ترال فرايز أبرو شرمالة، العضرو فري المجلرس الروطني، الرذي رفرض المشراركة، بيانرا 

يتوجررب المحافظررة عليرره، « إرثررا وطنيررا»باسررم المشرراركين، أكررد خاللرره علررى أن منظمررة التحريررر تعتبررر 
 ن تستمر في عملها الذي أسست من أجله بالعمل على تحرير فلسطين.وأ

ودعا البيان لتأجيل عقد المؤتمر الوطني، على أن يعقد في مكان مناسب بعيدا عن االحتالل، مؤكدا 
فري مواجهرة قرررارات اإلدارة « تمثررل تفتيترا للوحردة الفلسرطينية»أن الردعوة لعقرد المجلرس بالشركل الحرالي 

عمررل وطنرري »إلررى الشررعب، والقيررام بررر« االنحيرراز»الررب البيرران الرررئيس محمررود عبرراس بررراألمريكيررة. وط
 «.يحسب له

هذا ولم يحظى المؤتمر بحضور ممثلين عن الجبهة الشعبية الفصيل الثاني في منظمة التحرير، رغم 
الن ، فيمررا قامررت الجبهرة الديمقراطيررة خررالل انعقرراد المررؤتمر برراإلع«الرروطني»إعالنهرا مقاطعررة جلسررات 

عرن قرارهرا النهرائي بالموافقرة علرى المشراركة فري الجلسرة، مرا شركل اضرعافا لموقرف المعارضرين الرذين 
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« تمثيلي»عولوا على المقاطعة، وتقوية لموقف حركة فتح، التي تريد الحفاظ على أكثر نسبة حضور 
 لفصائل المنظمة.

 30/4/2018، لندن، القدس العربي
 
 ن توافق ضربة للوحدة الوطنية: انعقاد المجلس الوطني دوحماس .11

أكد رئيس مكتب العالقات الوطنية بحركة "حماس"، حسرام بردران، أن جلسرة المجلرس الروطني المزمرع 
وقال بردران فري تصرريح  عقدها غدا االثنين؛ ضربة قوية للجبهة الداخلية الفلسطينية والوحدة الوطنية.

كل الفلسطيني؛ يضعف الموقف الفلسطيني صحفي األحد، إن انعقاد المجلس الوطني دون مشاركة ال
وشردد عضرو المكترب السياسري للحركرة علرى أن قيرادة السرلطة  في مواجهرة مرا يسرمى "بصرفقة القررن".

 الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تراجع حالة الوحدة الداخلية الفلسطينية.
 29/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 في جلسات المجلس الوطني تعلن مشاركتها "الديمقراطية" .11

أعلنررت قيررادة الجبهررة الديمقراطيررة لتحريررر فلسررطين، ظهررر يرروم األحررد، مشرراركتها فرري جلسررات  :رام هللا
وأعلن عضو المكتب السياسي للجبهة  المزمع عقدها يوم غد االثنين. 23المجلس الوطني، في دورته 

، أن تيسير خالرد هرو مرشرح الجبهرة فري الديمقراطية قيس عبد الكريم في مؤتمر صحفي، عقد برام هللا
وجرررراء فرررري البيررران الررررذي تررررال  عبررررد الكررررريم: الجبهرررة الديمقراطيررررة أكرررردت أهميررررة هررررذا  اللجنرررة التنفيذيررررة.

االستحقاق، داعية إلى بذل كل الجهود، من أجل ضرمان مشراركة جميرع القروى الفلسرطينية فري أعمرال 
ثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني، ومن أجل المجلس، توطيدا لمكانة منظمة التحرير بوصفها المم

"استحثاث" مسار استعادة الوحدة الوطنية، باعتبارها من المتطلبات األساسية لتطروير الفعرل النضرالي 
الفلسررطيني فرري مواجهررة االحررتالل، واالسررتيطان، وعلررى ضرررورة بررذل الجهررود مررن أجررل اسررتعادة الوحرردة 

اجهررة االنحيرراز األميركرري ألقصررى اليمررين اإلسرررائيلي، حيررال الوطنيررة، وتطرروير الفعررل النضررالي فرري مو 
 االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، وا عالن نقل السفارة األميركية الى القدس.

 29/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 والمقاطعة أضعفت "الوطني" وشوهته اإلقصاءنبيل عمرو: حالة  .11
انتقررد القيررادي الفتحرراوي نبيررل عمرررو عمليررة االقصرراء الترري طالررت بعررض : يررةمحمررود هن -الرسرالة نررت 

اعضرراء المجلررس الرروطني واللجنررة التنفيذيررة، مؤكررًدا أن هررذ  العمليررة مدانررة ومرفوضررة تحررت أي سرربب 
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وقال عمررو فري تصرريح خراص برر"الرسالة نرت" إّن "االقصراء كالمقاطعرة يشرو  ويضررب  وحجة كانت.
 ألسررربابارت عليهرررا المجرررالس الوطنيرررة التررري كانرررت تسرررتبعد االقصررراء تماًمرررا التقليرررد األساسررري التررري سررر

وأضاف: "ال أعررف لمراذا ترم اقصراء الربعض، لكرن أرى أنره خطرأ كبيرر وسأصردر  سياسية وتنظيمية".
بياًنرررا انتقرررد فيررره هرررذا االجرررراء الرررذي اتخرررذ  رئررريس المجلرررس الررروطني سرررليم الزعنرررون، ال سررريما وأن قررررار 

في اللجنة التنفيذية، وهذا لم يحدث منذ تأسست المنظمرة أن احرًدا ترم اسرتبعاد   االقصاء طال أعضاء
وأكّد أن مقاطعة حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية للمجلس، "أضعفت زخم  ألي سبب كان".

المجلس وحالة االنسجام السياسي المفتررض حدوثره فري السراحة الفلسرطينية فري هرذ  المرحلرة الصرعبة 
أن يكررون فيهررا رسررالة للعررالم بررأن شررعبنا متحررد فرري مواجهررة صررفقة القرررن وكافررة التحررديات،  الترري يجررب

 وهي رسالة لم تصل بالطريقة التي كنا نتوقعها".
وتوقع عمرو أن تنشب خالفرات حرول تشركيل اللجنرة التنفيذيرة، "فهنراك مرن يريرد أن يرتم تشركيلها عبرر 

لجنررة علررى أسرراس مررا كرران يسررمى بررالتوافق، وأنررا مررن االقتررراع السررري المباشررر، وآخرررين يريرردون ترتيررب 
 يدعمون فكرة االنتخابات عبر صندوق االقتراع؛ ألنها األساس وتنص عليها قوانين المنظمة".

: "يجررب أن تعررال  أزمررات غررزة بشرركل جررذري وسررريع، وال يجررب أن يقررع وعررن عقوبررات غررزة قررال عمرررو
ى األصررعدة كافررة االنسررانية والوطنيررة القطرراع تحررت طائلررة تعررذيب يررومي، وهررو فرري وضررع مخيررف علرر

 والسياسية، وأنا شخصيا سأطالب بوضع حل نهائي وجذري لكافة القضايا التي تعاني منها".
 29/4/2018الرسالة، فلسطين، 

 
 : المستفيد األول من اجتماع "الوطني" هو االحتالل وصفقة القرن رأفت مرة .11

ول مرن اجتمراع المجلرس الروطني الفلسرطيني فري أكدت حركة حماس، األحد، أن المستفيد األ: بيروت
وقال رأفت مرة رئيس الدائرة اإلعالمية فري حركرة  رام هللا "سيكون االحتالل اإلسرائيلي وصفقة القرن".

: إن "االحرررتالل اإلسررررائيلي سيسرررتيل غيررراب التوافرررق الفلسرررطيني لتنفيرررذ  حمررراس فررري الخرررارج، فررري بيرررانإل
جراءاته المزيد من القتل  والتهويد والسيطرة واالستيطان واالعتقال وتصفية الحقوق". سياساته وا 

وتابع أن "طبيعة اجتماع رام هللا الهزيلة ستمنح االحتالل الفرص الكافيرة لتنفيرذ أهرداف مشرروع صرفقة 
وذكرر أن المجلرس الروطني الفلسرطيني فري رام  القرن خاصة مرا يتعلرق بالقردس واألرض واالسرتيطان".

ل اإلسررائيلي، وبموافقرة أمنيرة إسررائيلية، وفري ظرروف سياسرية صرعبة تمرر بهرا هللا ينعقد تحت االحرتال
 القضية الفلسطينية، وأزمات متالحقة تعصف بالفلسطينيين في الداخل والخارج.

 29/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تحالف القوى الفلسطينية في لبنان: أي قرارات ستصدر عن "الوطني" فاقدة للشرعية .11
قالت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، إن أية قررارات ستصردر عرن المجلرس الروطني : وتبير 

 في حال انعقاد  غدا االثنين في رام هللا تعتبر فاقدة للشرعية.
وطالبت القيادة في بيان لها، بضرورة تأجيل جلسة المجلس الوطني المزمع عقد  غدا اإلثنرين فري رام 

الترري أكرردت وباإلجمرراع علررى ضرررورة تمثيررل  2017اقيررات القرراهرة، وبمقررررات بيررروت هللا، وااللتررزام باتف
الكررل الرروطني فرري هررذا المجلررس، داعيررًة إلررى عقررد المجلررس فرري مكررانإل يمّكررن الجميررع مررن الحضررور وأال 

وأكدت أن المحافظة على مؤسسات منظمة التحرير وخصوصًا المجلس  يكون تحت حراب االحتالل.
يجب الحررص عليره، وال يحرق ألحرد أن يسرعى إلرى اضرعافه أو ابقائره فري دائررة الوطني واجب وطني 

التهميش والتفرد بحيث يفقد محتوا  الروطني، ألن منظمرة التحريرر الفلسرطينية ملركع للشرعب الفلسرطيني 
كلرره فررال يحررق ألحرردإل كائنررًا مررن كرران أن يحتكرهررا أو يسررتأثر بهررا ضررمن توجهررات ضرريقة خاّصررة، فهررذا 

 ها الوطنية العامة، وكونها الراعية لجميع شرائح الشعب، والضامنة لحقوقه.يفقدها خاّصيت
 29/4/2018، فلسطين أون الين

 
 الذي يدعم قيام دولة يهودية عل  أرض فلسطين "البوندستاج"حماس تستنكر قرار  .22

عبرررررت حركررررة حمرررراس عررررن اسررررتنكارها الشررررديد لقرررررار مجلررررس النررررواب األلمرررراني "البوندسررررتاج" بترررراري  
الررررذي يطالررررب فيرررره الحكومررررة األلمانيررررة برررردعم قيررررام دولررررة "يهوديررررة علررررى أرض فلسررررطين  2018/4/24

وقالت الحركة في بيان صحفي يوم األحد أنه فري الوقرت الرذي كّنرا نتوقرع أن يتلقرى شرعبنا  التاريخية".
ُيشرر مرن  دعمًا قويًا من جمهورية ألمانيا االتحادية في الذكرى السبعين للنكبرة، فرإذا بقررار المجلرس لرم

قريررب أو بعيرررد للعررردوان المسرررتمر لالحررتالل اإلسررررائيلي علرررى شرررعبنا طرروال سررربعة عقرررود، ولرررم يسرررتنكر 
واستيربت وصف "إسرائيل" "بالدولة التي تتبنى القيم األوروبيرة اليربيرة"،  سياساته العنصرية والفاشية.

مررررنهم أطفررررال، مررررن  متسررررائلة هررررل هررررذ  القرررريم تنسررررجم مررررثاًل مررررع قتررررل العشرررررات وجرررررح اآلالف، كثيررررر
 الفلسطينيين السلميين الذين يتظاهرون للمطالبة بحقهم في حياة كريمة والعودة لديارهم؟

وأضافت في بيانها: هل الموافقة على يهوديرة الدولرة ينسرجم مرع القريم الديموقراطيرة التري قامرت عليهرا 
 جنس أو لون أو دين.ألمانيا بعد الحرب؟ والتي في أساسها ال تفرق بين المواطنين على أساس 

 29/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 : مؤتمر حماس حول محاولة اغتيال الحمد هللا يهدف للتشويش عل  عقد "الوطني"فتح .21
قرررال عضرررو المجلرررس الثررروري لحركرررة "فرررتح" أسرررامة القواسرررمي، إن "حمررراس" هررردفت مرررن وراء  :رام هللا

س الرروزراء رامرري الحمررد هللا، ومرردير المخررابرات مؤتمرهررا الصررحفي التضررليلي، حررول عمليررة اغتيررال رئرري
العامرررة اللرررواء ماجرررد فررررج، إلرررى التشرررويش علرررى عقرررد المجلرررس الررروطني، وضررررب العالقرررة مرررع مصرررر، 

 والهروب من استحقاقات الوحدة الوطنية، وتضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي
هي صرفر كبيرر، فرال أحرد يصردق  وأكد القواسمي، في بيان صحفي يوم األحد، أن نتائ  هذا المؤتمر

مسرررحية "حمرراس" رديئررة االخررراج، مؤكرردا أن المجلررس الرروطني سرريعقد فرري موعرردة غرردا االثنررين فرري رام 
 هللا، وأن عالقتنا مع مصر قوية ومتينة، وأن ردة فعل الشارع الفلسطيني واضحة تماما.
 29/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 طنية واإلسالمية برام هللا تدعو للتصعيد الميداني الجمعة القادمةالقوى الو  .11

دعت القوى الوطنيرة واإلسرالمية فري محافظرة رام هللا والبيررة، يروم األحرد، العتبرار الجمعرة القرادم يومرا 
للتصعيد الميداني والشعبي في كل مناطق االحتكاك والتماس مع االحتالل ومستوطنيه، داعية ألوسع 

كمررا دعرررت للمشرراركة فررري االعتصرررام  ى حرراجز بيرررت إيررل االحتاللررري بعرررد صررالة الجمعرررة.مشرراركة علررر
انتصرارا لألسررى فري سرجون االحرتالل،  11:00األسبوعي أمرام الصرليب األحمرر يروم الثالثراء السراعة 

 وللمطالب العادلة للمضربين عن الطعام، ودعما لألسرى اإلداريين في مقاطعتهم محاكم االحتالل.
"على األطراف الدولية والمجتمع الدولي توفير حماية فورية لشعبنا أمام استمرار وتصراعد  وأردفت أنه

رهرراب مسررتوطنيه، وتشرركيل لجرران تحقيررق دوليررة فاعلررة لفضررح جرررائم االحررتالل بحررق  جرررائم االحررتالل وا 
 المدنيين العزل، السيما في قطاع غزة".

 29/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 متوحش"الجنوب ال"بـ ويصفهم بالنقب 48سطيني فلنتنياهو يحرض ضد  .13
نتنيرررراهو خررررالل افتترررراح اجتمرررراع حكومترررره  صررررف رئرررريس الرررروزراء اإلسرررررائيلي بنيررررامينو : بررررالل ضرررراهر

بسربب إطرالق  األسبوعي، يوم األحد، المجتمع العربي األصالني في النقب، بأنه "الجنروب المتروحش"
 .النار في أحد االعراس

صرررادر عرررن مكتبررره بالليرررة العربيرررة، أن "الحكومرررة سرررتقرر اليررروم تشرررديد  وزعرررم نتنيررراهو، بحسرررب بيررران
العقوبات التي تفرض علرى مرن يسرتخدم األسرلحة الناريرة بشركل غيرر قرانوني. ننروي القيرام برذلك حاليرا 
بما يتعلق بإطالق النار في المناطق المأهولة وأريد أن أوسع نطاق العقوبات إلى إطرالق النرار أيضرا 
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فتوحرررة. إن هرررذا التشرررديد، إلرررى جانرررب تعزيرررز إجرررراءات تطبيرررق القرررانون، هرررو الوسررريلة فررري المنررراطق الم
 هناك وفي أي مكان آخر في البالد". – "الجنوب المتوحش"الحقيقية للتعامل مع ظاهرة 

 29/4/2018، 48عرب 

 
 عملنا العسكري بسورية حريةليبرمان: سندافع عن  .14

دور ليبرمران فري مرؤتمر صرحيفة "جيرروزاليم بوسرت" فري اإلسررائيلي أفيير دفاعقال وزير ال: رامي حيدر
الواليررات المتحرردة، محرراواًل تبريررر مجررازر وانتهاكررات قرروات االحررتالل علررى الحرردود مررع قطرراع غررزة، إن 
حركررة حمرراس ترسررل "النسرراء واألطفررال للمرروت وتسررتخدمهم كرردروع بشرررية، نحررن نقرروم بأقررل مررا يمكررن 

 ولة عن الجرائم".للحفاظ على سيادتنا، القيادات هي المسؤ 
وتابع ليبرمان التحريض على الحركة باالدعاء أن حماس هري ذراع إليرران فري المنطقرة ولهرا عالقرات 
مررع حررزب هللا والجهرراد اإلسررالمي، وأن الحركررة ال تريررد التفرراوض وال تعترررف إلسرررائيل، وقررال إنرره "ال 

 نا من خاللها؟".مجال للحديث معهم، عن ماذا نتحدث؟ عن الطريقة التي يريدون إبادت
وزعررم ليبرمرران أن "إيررران تحرراول اسررتعمال سررورية كقاعرردة أماميررة فرري وجرره إسرررائيل، سررنمنع ذلررك بررأي 
ثمررن، ال نيررة لرردينا لمواجهررة الررروس وال نريررد الترردخل فرري الشررأن الررداخلي السرروري، لكررن مررن يظررن أن 

كن واثقًررا أننررا سررنرد وسررنرد الصررواري  سررتنطلق مررن سررورية باتجررا  المرردن أو الطررائرات اإلسرررائيلية، فلرري
 بقوة".

يران، هذا الدولة تحاول زعزعة االستقرار فري  قالو  يران وا  ليبرمان إن إلسرائيل "ثالث مشاكل، إيران وا 
الشرررق األوسررط، وكررذلك ترردعم وكررالء لهررا حررول إسرررائيل، مثررل حمرراس والجهرراد اإلسررالمي وحررزب هللا، 

 من ميزانية حزب هللا تأتي من إيران". %85، جميعهم لن يصمدوا ألسبوع لوال الدعم اإليراني
 29/4/2018، 48عرب 

 
 المطالبة برفع العقوبات الفلسطينية عن غزة" المخجلزحالقة: "من  .15

قرررال رئررريس حرررزب التجمرررع الررروطني الرررديمقراطي والنائرررب فررري القائمرررة المشرررتركة، جمرررال : رامررري حيررردر
لبرة برفرع العقوبرات الفلسرطينية عرن قطراع زحالقة، يوم األحد، إنه بات "من المخجرل أن نضرطر للمطا

وجاءت تصرريحات زحالقرة فري مرؤتمر صرحافي عقرد فري قريرة الولجرة، جنروبي القردس المحتلرة،  غزة".
 للمطالبة بوقف العقوبات الفلسطينية على قطاع غزة.

وقال زحالقة، إنه "من المخجل أن نصرل إلرى وضرع نطالرب فيره برفرع العقوبرات الفلسرطينية عرن غرزة، 
كننررا وصررلنا إلررى هررذا الوضررع وعليرره نطالررب برفررع هررذ  العقوبررات فرروًرا وبشرركل كامررل ونطالررب القيررادة ول
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الفلسرررطينية بأخرررذ المسرررؤولية عرررن بنررراء ثالثرررة آالف بيرررت مررردمر وتررررميم عشررررات آالف البيررروت التررري 
تضررت من القصف اإلسرائيلي على غزة وكذلك تحسين أوضاع المستشفيات وحث مصر على فتح 

 فح بشكل دائم"معبر ر 
 29/4/2018، 48عرب 

 
 إسباغ الشرعية عل  مسار سياسي خطير المجلس الوطني زعبي: يراد من وراء عقدحنين  .16

أكررّدت النائررب العربرري فررري الكنيسررت اإلسرررائيلي والقياديررة فرري التجمررع "الررروطني : محمررود هنيررة –غررزة 
س الررروطني الفلسرررطيني دون الرررديمقراطي" فررري الرررداخل الفلسرررطيني حنرررين زعبررري، رفضرررها لعقرررد المجلررر

اسررتكمال شررروط عقررد ؛ "ألن عقررد  ضررربة لشرررعية المؤسسررة األهررم ضررمن مؤسسررات منظمررة التحريررر، 
وضررربة للنضررال الرروطني الفلسررطيني، حيررث يررراد مررن وراء عقررد  إسرربا  الشرررعية علررى مسررار سياسرري 

 خطير".
ظمررة التحريررر وال الشررعب "هررذا المجلررس ال يمثررل من وقالررت الزعبرري فرري حرروار خرراص بررر"الرسالة نررت":

الفلسطيني، بل هو عائق إلعادة تمثيل وتقوية المنظمة كالممثل الشرعي والوحيد للشرعب الفلسرطيني، 
 هو يمثل السلطة التي قامت بالقفز على أهداف المنظمة وشرعيتها".

لرى توافرق داخلري، ودعونرا إ الفلسرطيني دونوأضافت: "لقرد حرذرنا مرن ترداعيات عقرد المجلرس الروطني 
التراجع عن عقد ، رغم األهمية القصروى التري نراهرا فري عقرد مجلرس وفرق أسرس سرليمة تحررص علرى 

عادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني الجامع كبوصلة".  أن ترفع شعار الوحدة الوطنية وا 
وتابعت الزعبي: "هذا األمر يتطلب دعوة حركتي حماس والجهاد وجميع الحركات الوطنية الفلسطينية 

لتي تم إقصاؤها، وهذ  الدعوة ليست أمرا تقنيرا، برل تعبرر عرن جديرة مراجعرة أداء السرلطة الفلسرطينية ا
واستعدادها إلعادة النظر وللتراجع عن مسار كرارثي اسرتند علرى التنسريق األمنري وحترى السياسري مرع 

 "إسرائيل"، وعلى التنصل من مرجعية الشعب الفلسطيني".
 29/4/2018، الرسالة، فلسطين

 
 يرفض كشف تعليمات إطالق النار بغزة اإلسرائيليجيش ال .17

جيش اإلسرائيلي كشف تعليمات إطالق النرار علرى المتظراهرين العرزل فري غرزة، الرفض : رامي حيدر
بعد أن قدمت منظمات حقوق اإلنسران التماًسرا للمحكمرة العليرا، سريتم بحثره غرًدا، يطلبرون فيهرا كشرف 

 اص الحي على المتظاهرين.هذ  المعلومات وحظر إطالق الرص
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وقال الجيش إن تعليمات إطرالق النرار تنردرج تحرت خانرة المعلومرات السررية، خاصرة تلرك التري تكرون 
في مناطق "العرائق األمنري"، وأمره فري حرال كران كشرف هرذ  التعليمرات إجبارًيرا، فسريتم فقرط فري قاعرة 

 المحكمة وخلف األبواب الميلقة، دون صحافة أو غيرها.
يش فررري رد  أيًضررا أن المظرراهرات التررري تررنظم كررل يررروم جمعررة علررى الحررردود "هرري جررزء مرررن وقررال الجرر

 الصراع بين دولة إسرائيل وبين حركة حماس اإلرهابية، بكل ما تضمنه من أمور".
وردت الدولة على االلتماس الذي قدمه مركز عدالة ومركرز الميرزان لحقروق اإلنسران فري غرزة وجمعيرة 

اطن ومركررز حمايررة الفرررد ومنظمررة يرريش ديررن، بررأن هررذ  التعليمررات تمررت غيشررا  وجمعيررة حقرروق المررو 
المصادقة عليها مرن قبرل المردعي العسركري والمستشرار القضرائي للحكومرة، وأنهرا "تتوافرق مرع القرانون 

 اإلسرائيلي والقانون الدولي".
 29/4/2018، 48عرب 

 
 من ثأر إيراني وحدة مراقبة إسرائيلية ترصد كل حركة عل  األرض السورية تحسبا   .18

فرري « العاملررة»فرري محاولررة لتوصرريل رسررالة إلررى إيررران وسررائر الميليشرريات : نظيررر مجلرري - تررل أبيررب
المنطقة اليربية الجنوبية من سوريا، كشرف الجريش اإلسررائيلي أمرام اإلعرالم، أمرس األحرد، عرن وحردة 

للمسرلحين. وهرو يبرين أنره  المراقبة التابعة لشعبة االستخبارات العسركرية لديره، والتري ترصرد كرل حركرة
جررراهز لمجابهرررة أي محاولرررة مرررن الميليشررريات اإليرانيرررة لتنفيرررذ عمليرررة ثرررأر انتقامرررا لليرررارات التررري نفرررذها 

ونقررررل المراسررررلون عررررن المقرررردم نيررررر  الجرررريش اإلسرررررائيلي فرررري سرررروريا وتسررررببت بسررررقوط عناصررررر منهررررا.
ت ترى دبابات ومجنزرات تسير أن» ،مجيديش، الذي يقود عمل المراقبة في الجوالن منذ ثالث سنوات

قرررب الحرردود وعليررك أن تترريقن مررن منهررا مشرربو  ومررن غيررر ذلررك، مررن منهررا سرريحول فوهررة قاذفاترره نحررو 
إسرائيل ومن يوجهها إلى الطررف اآلخرر. وهرذا يجعرل عمليرة الرصرد اإلسررائيلية أصرعب مرن عمليرات 

هرو حمراس والجهراد وتعررف الرصد في الجبهات األخرى. فأنرت تعررف أن مرن يقابلرك فري قطراع غرزة 
أن من يقابلك في لبنان هو )حزب هللا(. ولكن هنا، الوضع مختلف. فأنت تجد قوى مختلفة على بعد 
بضررع مئررات األمتررار مررن الحرردود، قررد يهررددون المررزارعين اإلسرررائيليين )فرري المسررتوطنات اإلسرررائيلية( 

جررا  إسرررائيل وقتررل فتررى يومهررا كمررا والسررياح. فرري بدايررة الحرررب السررورية، تررم توجيرره بعررض النيررران بات
حاولرررت بعرررض الميليشررريات زرع عبررروات ناسرررفة علرررى الحررردود. ولكرررن اليررروم تطرررورت عمليرررات الرصرررد 
اإلسررائيلية بواسررطة وحردة خاصررة مرن المجنرردات المررزودات برأجهزة مراقبررة إلكترونيرة متطررورة، تجعلهررن 

 «.ي عمق األراضي السوريةقادرات على تشخيص أي تحرك ألي مسلح على بعد عدة كيلومترات ف
 30/4/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 القدسبلوقف عملية تحويل القنصلية لسفارة أمريكية لـ"العليا"  االتماستقدم منظمة "عير عميم"  .19
مواطنررا مررن  20االلتمرراس للمحكمررة العليرا باسررم  "عيررر عمريم"قردمت منظمررة  وديررع عررواودة: -الناصررة 

حيرث تقروم اليروم القنصرلية  1948ة الطالبية الفلسرطينية المحتلرة عرام في منطق» أرنونا » سكان حي 
األمريكيررة. وقرردم االلتمرراس ضررد عرردة جهررات علررى رأسررها وزيررر الماليررة وتشررمل لجنررة التخطرريط والبنرراء 
القطريرررررة، بلديرررررة االحرررررتالل فررررري القررررردس ووزارة الخارجيرررررة األمريكيرررررة والمستشرررررار القضرررررائي للحكومرررررة 

اللتماس من المحكمة إصدار حكم عاجل بوقف أعمال البناء والتطوير في مقر اإلسرائيلية. ويطالب ا
القنصلية األمريكية في الطالبية ريثما يتم البّت بالسؤال هل يصح منح إعفراء مرن ترراخيص البنراء فري 

 هذا المضمار؟
ر لررن فرري المحكمررة هرردا سررعران أن أعمررال البنرراء والتطرروي»مندوبررة الدولررة »وفرري ردهررا األولرري اعترفررت 

تنتهرري فرري الوقررت المحرردد لهررا كرري تررتمكن السررفارة األمريكيررة مررن مزاولررة عملهررا فرري مقرهررا الجديررد فرري 
 القدس في حال اضطرت المرور بالقنال البيروقراطي التقليدي الخاص باستصدار تراخيص بناء.

البنررراء دون فررري ردهرررا علرررى االلتمررراس قالرررت وزارة الماليرررة اإلسررررائيلية إن الررروزير مرررنح السرررفارة فرصرررة و 
، شرريطة أن »مشراريع قوميرة »تراخيص استنادا لنظم الوزارة التي تتيح ذلرك فري حراالت الحرديث عرن 
تعتمررد عنررد بنرراء منشررقت ومرافررق تقرروم الدولررة بررذاتها بعمليررة البنرراء. وذكرررت أن مثررل هررذ  اإلجررراءات 

وطنيرررة. وعلرررى خلفيرررة ذلرررك يرررزعم الملتمسرررون أن السرررفارة ليسرررت مشرررروعا قوميرررا ينررردرج ضرررمن خانرررة 
المشرراريع الترري يمكررن بناؤهررا دون تررراخيص بنرراء بخررالف القاعرردة. لكررن مندوبررة الدولررة ردت علررى ذلررك 

هرو حردث  1948للمررة األولرى منرذ  بالقول إن نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلرى القردس المحتلرة
استثنائي يمتاز بأهمية قومية سياسية تنطوي على تعبير عملي عن اعتراف الواليات المتحردة بالقردس 

 عاصمة إلسرائيل. 
 30/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 الصهيوني يضاعف قوته للمعسكرغانتس  ترؤساستطالع:  .31

ح رئرريس أركرران الجرريش اإلسرررائيلي السررابق، بينرري كشررف اسررتطالع جديررد للرررأي أن ترشرر: رامرري حيرردر
غانتس، على رأس قائمة "المعسكر الصهيوني" االنتخابية، سيعيد  للمنافسة على رئاسرة الحكومرة، إذ 

 .24مقعًدا في حال ترأسها آفي غاباي، إلى  11يرفع احتماالته من 
مررالت االنتخابيررة، زيررادة أو ويعتبررر هررذا االسررتطالع أولًيررا، إذ يمكررن، كمررا هررو معررروف فرري عررالم الح

تخفرريض هررذا الكررم مررن المقاعررد بحسررب السررلوك السياسرري للقائمررة نفسررها وللقرروائم المنافسررة، وفرري حررال 
التصرف بذكاء، يستطيع "المعسكر الصهيوني" منافسة الليكود، بزعامة بنيامين نتنيراهو، علرى رئاسرة 



 
 
 
 

 

 21 ص             4630 العدد:             4/30/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

، فري حرين لرن يعبرر حرزب أبوكاسريس مقعًدا 28الحكومة، إذ يحصل الليكود بحسب االستطالع على 
 الجديد نسبة الحسم.

وبحسررب موقررع "واال"، تواصررل غررانتس مررع غابرراي ومررع زعرريم حررزب "يرريش عتيررد"، يررائير لبيررد، ورفررض 
االثنرران منحرره موقًعررا قيادًيررا فرري القائمررة، فرري حررين عرررض عليرره نتنيرراهو االنضررمام لليكررود وأن يكررون 

 .دفاعالمرشح لمنصب وزير ال
، المعسرررركر 28أس غررررانتس المعسرررركر الصررررهيوني، فسررررتكون النتررررائ  كالتررررالي: الليكررررود وفرررري حررررال تررررر 
، 8، يهرررردوت هترررروراة 11، البيررررت اليهررررودي 12، القائمررررة المشررررتركة 15، يرررريش عتيررررد 24الصررررهيوني 

 .5، كوالنو 5، شاس 6، ميريتس 6يسرائيل بيتينو 
وني"، تكررون النتررائ  كالتررالي: وفرري االسررتطالع اآلخررر، الررذي ال يترررأس فيرره غررانتس "المعسرركر الصررهي

، 11، المعسرركر الصررهيوني 12، القائمررة المشررتركة 12، البيررت اليهررودي 19، يرريش عاتيررد 29الليكررود 
 .4، حزب أورلي ليفي أبوكاسيس5، شاس 6، يسرائيل بيتينو 7، كوالنو 7، ميريتس 8يهدوت هتوراة 

 29/4/2018، 48عرب 

 

 كل مسيرة جمعة" غزة بعد قصفيديعوت: الجيش أقر سياسة " .30
جريش اإلسررائيلي أقرر الأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح األحد، برأن : القدس المحتلة

 سياسة جديدة للتعامل مع مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
عررة"، وقالررت الصررحيفة، إن السياسررة الجديرردة الترري سررينتهجها الجرريش هرري "قصررف بعررد كررل مسرريرة جم

وذلررك ردًا علررى محرراوالت اختررراق السررياج الفاصررل علررى حرردود القطرراع واحررراق آالف األحررراش بفعررل 
 الطائرات الورقية الحارقة في الداخل المحتل.

وأضافت أن الجيش أعلن أنه من اآلن فصاعدًا، تييرت قواعد اللعبة وبدأت سياسة جديدة تعتمد على 
 الضرب في عمق القطاع.

 29/4/2018، فلسطينية لإلعالموكالة الرأي ال
 

 االحتالل في قطاع غزة برصاصثالثة شهداء  .22
أفررررادت مصررررادر إعالميررررة، مسرررراء يرررروم األحررررد، باستشررررهاد ثالثررررة مررررواطنين برصرررراص قرررروات االحررررتالل 

 اإلسرائيلي، في حادثين منفصلين، قرب السياج الفاصل في قطاع غزة.
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عية على شابين، استشهد أحدهما، في حين وذكرت المصادر أن قوات االحتالل أطلقت قذائف مدف
أصيب اآلخر وتم اعتقاله، فيما استشهد شابان بنيران قوات االحتالل، في حادث آخر، بحجة 

 تجاوزهما السياج الفاصل مع قطاع غزة.
 29/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قصفالاستمرار جراء  اليرموك مخيمفي استشهاد الجئْين  .22

استشهد كل من الالجئين الفلسطينيين محمد الهندي وعبد الرحمن حسين العايدي جراء الحملة 
العسكرية المستمرة على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بسورية، مما يرفع حصيلة الضحايا 

  ( الجئًا.30الذين تم توثيقهم خالل الحملة إلى )
وحيْد" دعا "حراك حيفا" وناشطون فلسطينيون في مدينة  إلى ذلك، وتحت شعار "يا يرموك ما انت  

حيفا شمال فلسطين للتضامن مع مخيم اليرموك والتظاهر تنديًدا بالمجازر الواقعة في حّق الشعب 
وقال الحراك في بيان صادر عنه، إن مخّيم اليرموك الّصامد يواجه قصًفا  الفلسطيني في الشتات.

 رة أبيه، بالطيران الحربي والمدافع الثقيلة، ضمن تعتيم إعالمي كبير.وتدميًرا وحصاًرا ومحًوا عن بك
وأشار إلى أنه ما زالت بعض الجثامين عالقة تحت ركام األبنية السكنّية، الستحالة الدخول والتفّقد، 

 ناهيكم عن عدم وجود طواقم إسعاف.
 29/4/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 جنوب بيت لحم ما  دون 72االحتالل يصادر  .21

دونما من أراضي  72، مصادرة ووضع اليد على األحدأعلنت سلطات االحتالل يوم ": بترا" –السبيل 
 المواطنين في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم جنوب الضفة اليربية المحتلة.

اإلدارة وتعود األراضي لعائلتي صالح وصبيح، حيث تزامن هذا اإلجراء مع قيام موظفين ما يسمى "
المدنية" بعملية مسح األراضي في منطقة أم ركبة، بزعم إقامة دوار ضخم وشق طريق تجا  برك 

 سليمان.
 29/4/2018، السبيل، عّمان
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 يرفض عقد المجلس الوطني تحت حراب االحتالل "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" .21
برا السرادس عشرر، وذلرك تزامنرا شهدت مدينة ميالنو اإليطالية انطالق فعاليات مؤتمر فلسرطينيي أورو 

مرررع قررررب إحيررراء الرررذكرى السررربعين للنكبرررة. حيرررث تنررراول المرررؤتمر قضرررايا منهرررا عقرررد المجلرررس الررروطني 
 وحصار غزة ومسيرات العودة وغيرها.

وألقى رئيس المؤتمر ماجد الزير، مدير مركز العودة الفلسطيني في لندن، كلمة، حرذر فيهرا مرن ميبرة 
االسرتفراد برالقرار الفلسرطيني »ظلة االحرتالل. مشرددا علرى ضررورة وقرف عقد المجلس الوطني تحت م

 «.وترسي  االنقسام
وتررزامن عقررد تلررك المررؤتمرات مررع رفررض الحكومررة اللبنانيررة عقررد مررؤتمر مماثررل فرري بيررروت، بمشرراركة 

 فصائلية فلسطينية بإدارة من لجنة تتبع لحركة حماس.
الفلسرررطينية تقررردمت بطلرررب رسرررمي إلرررى الحكومرررة وبحسرررب مصرررادر فلسرررطينية ولبنانيرررة، فرررإن السرررلطة 

اللبنانيررة لمنررع عقررد هررذا المررؤتمر. مشرريرة إلررى أن الحكومررة اللبنانيررة وافقررت فررورا علررى الطلررب، وأبليررت 
 المسؤولين عنه بمنع عقد  بعد أن كانت وافقت على ذلك سابقا.

. وقال م حمود العالول، نائب وتتخوف السلطة الفلسطينية من محاوالت تشكيل إطار بديل أو موازإل
لن ينجح أي أحد في تشكيل جسم بديل عن منظمة التحرير الممثل الشرعي »رئيس حركة فتح: 

 «.والوحيد للشعب الفلسطيني، أو خلق اصطفاف موازإل لها أو شطبها
 30/4/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 مركبات ويخطون عبارات عنصرية برام هللا يعطبونمستوطنون  .21

أقردم مسررتوطنون اليرروم األحرد، علررى إعطراب مركبررات وخطرروا عبرارات عنصرررية علررى ": رابترر" –السربيل 
 جدران المنازل في قرية ترمسعيا شمال مدينة رام هللا وسط الضفة اليربية.

وقررال مجلررس قررروي ترمسررعيا فرري بيرران اليرروم، إن مسررتوطنين هرراجموا ترمسررعيا، وأقرردموا علررى إعطرراب 
مررن القريررة، وكتبرروا عبررارات عنصرررية معاديررة علررى  ألشررخاص عجررالت لعشررر مركبررات تعررود ملكيتهررا

  جدران المنازل.
وكانت مجموعة مرن مسرتوطني "عرادي عراد" هراجموا الشرهر الماضري المرزارعين، ومنعروهم مرن حراثرة 

 أرضهم تحت تهديد السالح.
 29/4/2018، السبيل، عّمان
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 واب المقدسييننهائيا بإلغاء إقامة الن قرارايصدر  االحتاللوزير داخلية  .21
أصدر وزير الداخلية اإلسرائيلي أريية درعي، مساء األحد، قرارا نهائيا يقضي بإلياء إقامة : محمد وتد

النواب المقدسيين المبعدين أحمد عطون ومحمد أبرو طيرر ومحمرد طروطح ووزيرر القردس السرابق خالرد 
 أبو عرفة.

د الرذي مرن خاللره يرنظم وضرع المقدسريين وأتى قرار درعي بعرد أن ترم تعرديل قرانون الردخول إلرى الربال
ضررررافة بنررررد يتعلررررق بعرررردم الرررروالء إلسرررررائيل، بحيررررث أن القرررررار الجديررررد الصررررادر عررررن وزيررررر  القررررانوني، وا 

، الررذي قضررى يسررحب بطاقررات اإلقامررة مررن النررواب، 2006الصررادر بالعررام  األولالداخليررة، غيررر القرررار 
 لي بسبح اإلقامة منهم بشكل نهائي.وأعطيت لهم فرصة لهم لالعتراض وكان الرد اإلسرائي

وقررال النائررب أحمررد عطررون إن "القرررار الجديررد لررم يعرررض إلررى مررا يشررير إليرره القررانون مررن لررزوم إعطرراء 
إقامرة غيرر التري ألييرت. فقررار درعري صردر بعرد أن قرررت  أيالمواطن إقامرة بديلرة إذا لرم يكرن يملرك 

ة واإلبعاد الرذي صردر فري شرهر أيلرول/ سربتمبر المحكمة العليا قرارا يقضي ببطالن قرار سحب اإلقام
 الماضي، بعد مداوالت أكثر من أحد عشرة عاما".

وتررابع النائررب المبعررد: " ولكنهررا أي المحكمررة أمهلررت حكومررة االحررتالل سررتة أشررهر قبررل تطبيررق القرررار، 
اليروم  وفي هذ  الفترة سن الكنيست قوانين جديدة بيرض االلتفاف على قرار المحكمة، وهرذا مرا صردر

وكان القضية تبدأ من جديد بقرار جديد، فراالحتالل يسرقط الحالرة ثرم يبحرث عرن تشرريعات ومسروغات 
 إلجراءاته وان كانت مخالفة للقوانين".

 30/4/2018، 48عرب 
 

 االحتالل ينبش أحد قبور "باب الرحمة" المالصقة لألقص  .21
س بررأن طررواقم تابعررة لسررلطات االحررتالل أفرراد المنسررق اإلعالمرري برردائرة األوقرراف اإلسررالمية فررراس الرردب

نبشررت، يرروم األحررد، قبرررا يعررود لعائلررة العباسرري بمقبرررة برراب الرحمررة المالصررقة لجرردار المسررجد األقصررى 
وكانت طواقم تابعة لر"سلطة الطبيعة اإلسررائيلية" برفقرة قروة عسركرية وجرافرة صرييرة اقتحمرت  المبارك.

فري فتررات سرابقة باقتطراع جرزء مهرم مرن المقبررة إلقامرة مرا  اليوم المقبرة، لمواصلة أعمال كانرت بردأتها
 أسمته "حدائق وطنية".

 29/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 25 ص             4630 العدد:             4/30/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 الفلسطيني" غير الموجود المقعدلبنان: مرشحة عن " .21
ب أ ف ب: فري قاعررة تردريس فرري أحرد مخيمررات بيرروت، تشررح منررال قرطرام لعرردد مرن الطررال -بيرروت

أهررداف حملتهررا بعررد ترشررحها عررن المقعررد الفلسررطيني، غيررر الموجررود فرري البرلمرران، فرري خطرروة رمزيررة 
 هدفها حث القوى السياسية على لحظ حقوق الالجئين في برامجها.

عامًا( المولودة في مدينرة طررابلس )شرمال( ألب فلسرطيني وأم لبنانيرة لوكالرة فررانس  40وتقول منال )
مرار اليراس لالجئرين الفلسرطينيين فري بيرروت "راودتنري فكررة الترشرح انطالقرًا  برس خالل زيارتها مخيم

مررررن أننررررا فرررري مرحلررررة انتخابررررات ولكررررل المرشررررحين برررررام  سياسررررية تتحرررردث عررررن العدالررررة االجتماعيررررة 
 والديمقراطية".

 29/4/2018، األيام، رام هللا
 

 "الفلسطينيون في المخيمات: الواقع والتحديات الالجئون"صدور كتاب  .12
، كتابرا يتضرمن عردة أبحراث األحرددائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، يروم  أصدرت

في األوضاع التربوية والنفسرية والسياسرية واالقتصرادية واالجتماعيرة والقانونيرة"، طرحرت ونوقشرت فري 
يلررول مررن العررام مررؤتمر بعنرروان: )الالجئررون الفلسررطينيون فرري المخيمررات: الواقررع والتحررديات( فرري شررهر أ

 الماضي بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة.
 29/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فرنسي في ختام مهرجان رام هللا للرقص المعاصر فلسطينيعرض  .40

اختتمرررت مسررراء يررروم األحرررد، عرررروض مهرجررران رام هللا للررررقص المعاصرررر فررري نسرررخته الثالثرررة عشررررة،  
 ض فلسطيني فرنسي مشترك، على المسرح البلدي في مبنى بلدية رام هللا.بتقديم عر 

وانطلرررق مهرجررران رام هللا للررررقص المعاصرررر هرررذا العرررام تحرررت شرررعار "فلسرررطين وأوروبرررا: قررريم إنسرررانية 
مشتركة من خالل األنشطة الثقافية"، والذي يتحرول مرع الوقرت مرن شرعار إلرى ممارسرة، وقامرت سررية 

معيرة الروزانرا ومؤسسرة األوفيسرينا مرن فرنسرا مرن خرالل المشرروع بإنتراج عرروض رام هللا األولى مع ج
طررالق مشررروع  راقصررة فلكلوريررة ومعاصرررة، وتنظرريم دورات رقررص فرري قطرراع غررزة والمنرراطق البدويررة، وا 

 قاعدة معلومات الرقص الفلسطيني، وتنظيم أسبوع التراث في بيرزيت.
، وعنبترررا، ومخررريم بالطرررة، فخلقرررت "مسررراحات غيرررر وقررردمت العرررروض فررري القررردس، ورام هللا، وبيرزيرررت

 تقليدية"، لتقدم الفرق أعمالها في الساحات العامة، والمتاحف، والمنازل القديمة.
 29/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 هللا السلطة الفلسطينية بتفجير موكب الحمد اتهاممصر لم تعترض عل  مؤتمر  .41
أوضحت مصادر فلسطينية ومصرية لر"العربي الجديد" أن ما كشفت عنه ": ربي الجديدالع"القاهرة رر 

وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة التي تقودها حركة "حماس"، أمس السبت، بشأن تفاصيل 
محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد هللا أخيرًا، جاء بعدما تم إْطالع القاهرة على 

 اصليه مسبقًا.تف
وكشفت المصادر أن القاهرة لم تعترض من جانبها على عْقد المؤتمر الذي تم اإلعالن خالله عن 
التفاصيل التي سردتها "حماس"، وحملت اتهامًا واضحًا لجهاز المخابرات التابع للسلطة الوطنية في 

زة، وكذا مساعيها إلى رام هللا، بالوقوف وراء الخلية التي استهدفت موكب الحمدهللا بقطاع غ
استهداف الوفد األمني المصري الذي كان يوجد بالقطاع إلدارة حوارات إحياء المصالحة الداخلية 

 التي يقودها جهاز المخابرات المصري.
وكان "العربي الجديد" قد كشف في وقت سابق في أعقاب حادث استهداف موكب الحمدهللا، أن فريق 

ارك في عملية التحقيق إلى جانب عناصر األجهزة األمنية المعنية تحقيق مصريا رفيع المستوى ش
 في قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة في الوقت الحالي ستكون بصدد تجاهل نتائ  التحقيقات ومساومة 
الرئيس الفلسطيني بالعودة إلى مسار المصالحة الداخلية، وفقا التفاق القاهرة أو أن يكون البديل هو 

تصعيد نحو شخص عباس وقيادات أجهزته األمنية في رام هللا، بخاصة أن نتائ  التحقيقات التي ال
 أعلنتها حماس، تشير إلى تورط تلك الخلية المدعومة من السلطة في أعمال تخريب في سيناء.

 29/4/2018، لندن، العربي الجديد
 

 "إسرائيل"وترجيح ضلوع في سورية.. صواريخ تضرب مواقع عسكرية  .43
أعلنت وكالة األنباء السورية الرسمية تعرض مواقع عسكرية للنظام السوري في ريفي حماة : وكاالت

وحلب الليلة الماضية لقصف صاروخي، ورّجحت مصادر قريبة من قوات النظام أن الضربات نفذتها 
 طائرات إسرائيلية، فيما أفادت أنباء بأن بعض المواقع المستهدفة تضم قوات إيرانية.

أوردت الوكالة السورية في خبر عاجل أن مواقع عسكرية بريفي حماة وحلب تعرضت "لعدوان و 
 جديد"، من خالل قصف بصواري  معادية دون أن تحدد الجهة التي استهدفت هذ  المواقع.

ونقلت وكالة األنباء األلمانية عن مصادر إعالمية مقربة من قوات النظام السوري أن الصواري  
حماة(، وموقعا  غرب محافظةكيلومترا شمال  60ا للقوات اإليرانية في مركز نهر البارد )استهدفت مقر 
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، ورجحت 47آخر في منطقة تقسيس قرب مدينة سلحب بالمحافظة نفسها، فضال عن مقر اللواء 
 المصادر نفسها أن طائرات إسرائيلية نفذت القصف.

إنها رصدت عبر أجهزة الالسلكي  كما نقلت الوكالة نفسها عن مصادر في المعارضة قولها
صابة خمسين آخرين من  اتصاالت تابعة لقوات النظام، تفيد بمقتل أكثر من ثالثين عنصرا وا 

 .47جنودها والمقاتلين اإليرانيين في القصف على مركز نهر البارد واللواء 
تهر على في حماة يش 47رويترز إلى أن اللواء  المعارضة لوكالةوفي السياق أشار مصدر في 

 نطاق واسع بأنه مركز لتجنيد المقاتلين الشيعة المدعومين من إيران.
وأفادت رويترز نقال عن مصدر يتابع الوضع في سوريا بأن عدة هجمات بالصواري  أصابت على 
 ما يبدو العديد من مراكز قيادة فصائل مدعومة من إيران، وأن عشرات من الجرحى والقتلى سقطوا.

راسل الجزيرة معن الخضر عن مصادر محلية أن انفجارات عنيفة هّزت قاعدة من جهته، نقل م
عسكرية تابعة لقوات النظام بجبل البحوث بريف حماة الجنوبي، وأفاد بأن السكان في محافظتي 

 حلب وحماة سمعوا أصوات انفجارات قوية، مشيرا إلى أن ما حدث كان غارات جوية.
لمستهدفة كانت كبيرة بما يشير إلى أنها تضم كمية كبيرة من وقال إن االنفجارات في المواقع ا

األسلحة، مضيفا أن اليارات كانت مباغتة. ونقل المراسل عن مواقع موالية للنظام أن ثمانية قتلوا في 
 المواقع التي تم استهدافها بريف حماة، في حين لم تتوفر حصيلة للخسائر المحتملة في ريف حلب.

 -لم ُيحدد مصدرها-لة سبوتنيك الروسية عن مصدر أمني سوري أن ضربات من جهتها، نقلت وكا
 استهدفت مستودعي ذخيرة في ريفي حماة وحلب.

 30/4/2018، الدوحة، الجزيرة
 

 التوصل إل  اتفاق إجالء في مخيم اليرموك جنوب دمشق .44
في مخيم اليرموك بين أفادت وكالة األنباء السورية )سانا(، اليوم األحد، "بالتوصل إلى اتفاق : دمشق

المجموعات اإلرهابية والدولة السورية، ينص على خروج إرهابيي مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير 
 المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آالف على مرحلتين".

كفريا والفوعة  من أهالي 1,500وذكرت الوكالة أن "المرحلة األولى من االتفاق سيتم فيها تحرير 
المحاصرين"، مشيرة إلى أن "االتفاق يقضي أيضًا بتحرير مخطوفي بلدة اشتبرق على مرحلتين 

من النساء والشيوخ واألطفال، وأن تنفيذ  يبدأ فجر االثنين على أن تستكمل جميع بنود   85وعددهم 
 قبل بداية شهر رمضان".

 29/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 نشطاء مغاربة يطلقون حملة "الصفقة لن تمرر" .45

أطلق نشطاء مياربة حملة بعنوان "الصفقة لن تمرر"، في إشارة لما : الدار البيضاء-الجزيرة نت
 ينشر عن صفقة القرن ولمواجهة إجراءات نقل السفارة األميركية إلى القدس.

-الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء  وأطلقت الحملة ضمن فعاليات ملتقى "المعارف المقدسية"
واستمر ثالثة أيام، بحضور أسير مقدسي محرر وأساتذة باحثين في مجال  -كبرى المدن الميربية

 القضية الفلسطينية بالميرب.
الملتقى الذي ينظم في نسخته الثالثة، اتخذ هذا العام موضوع "القدس خط أحمر" شعارا له، وشهد 

مية وتفاعلية ودورة إعالمية لتسليط الضوء على مستجدات القدس وأساليب تنظيم ندوات وورشات عل
 نصرتها ومواجهة األخطار التي تتعرض لها.

األسير الفلسطيني المحرر ضمن صفقة وفاء األحرار المبعد عن القدس تيسير سليمان، دعا في 
في ذاكرة األمة؟"، إلى  ورشة تفاعلية مع المشاركين بعنوان "أي دور لإلعالم في إحياء قضية القدس

ضرورة ترسي  الوعي الجماعي بقضية القدس عن طريق المعرفة من أجل أن تصبح هاجسا لكل 
العرب والمسلمين، مبرزا واقع األسرى ومعاناتهم الشديدة في سجون االحتالل، خاصة المقدسيين 

 منهم، ودور المقاومة التي مكنتهم من تحقيق حريتهم.
التنفيذي لمؤسسة "القدس أمانتي" الدولية، التونسي وسام العريبي، الضوء  من جهته، سلط الرئيس

على ما يجري من مخططات لالستيالء على المسجد األقصى وتهويد المعالم الدينية والتاريخية 
مجموعة من  -في ورشة علمية بعنوان "القدس تحت القبضة الصهيونية"-لمدينة القدس، مبرزا 

رض له القدس وسكانها الفلسطينيون من معاناة على أيدي االحتالل المشاهد الحية لما تتع
 الصهيوني.

 29/4/2018، الدوحة، الجزيرة
 

 الخامس األسطولكسر الحصار لن يوقف  يْ المنسقية المغاربية: قصف سفينت   .46

مسؤول التنسيقية المياربية لكسر الحصار، أن استهداف  اإلبراهيميأكّد أحمد : محمود هنية -غزة 
في  اإلجرامية، يهدف للتيطية على صورته اإلسرائيليينتي كسر الحصار من طرف االحتالل سف

 المجتمع الدولي. أمام اإلعالميحصار غزة، ومحاولة لتجاوز فضحه 
في تصريح خاص بر "الرسالة" عن جهود إلعداد الحملة الدولية لكسر الحصار،  اإلبراهيميوكشف 

 .األوروبيةوبدأ يجول موانئ العواصم  أياملذي انطلق منذ عدة والتجهيز ألسطول الحرية الخامس ا
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وقال إن مهمة هذ  السفن هو مطاردة االحتالل لدى العالم، وفضح وجهه البشع في اشتراكه بجريمة 
 حصار غزة، أمام الصمت العربي والدولي.

ا أنها وذكر أن العام الجاري سيشهد تسيير عدد من السفن عبر البحر لكسر الحصار، موضح
ستنطلق من مدينة في أوروبا سيعلن عنها في حينه، كما أنها ستتوقف في عدد من الموانئ األوربية 

 وصواًل إلى أقرب دولة إلى فلسطين لالنطالق ليزة.
وأشار إلى أن التنسيقيات الدولية والشعبية الرامية لكسر الحصار، تعمل بشكل حيث في مجاالت 

نسامتعددة ومختلفة ثقافيا   من اجل كسر الحصار عن غزة. نياوا 
في سيناء، وفقا لما  األمنيوفيما يتعلق بالقوافل البرية، نبه إلى وجود عقبات تعترضها بفعل الوضع 

 تبرر  السلطات المصرية التي تعلن عن تأجيل استقبال تلك القوافل بسبب الوضع هناك.
 30/4/2018، غزة، الرسالة

 
 في تونس يثير الجدلترشيح يهودي ضمن قائمة إسالمية  .47

المنستير: يثير ترشيح أحد أبناء الطائفة اليهودية في تونس ضمن قائمة إسالمية في مدينة المنستير 
من قبل حزب ” استيالال“)شرق( الساحلية إلى االنتخابات البلدية الشهر المقبل جدال بين من يعتبر  

 النهضة أو مؤشرا على انفتاحه.
سابعا في الترتيب ضمن قائمة ال تملك حظوظا ” النهضة“تدي زي ويحل سيمون سالمة الذي ير 

 / مايو المقبل.أياركبيرة في االنتخابات التي ستجري في السادس من 
بمدينة  أفراحفي تجمع داخل قاعة  األخرينالمرشحين  إلىانضم سيمون  أسبوعينومنذ نحو 

 حملة االنتخابية.عن انطالق ال لإلعالنشرقية  أنيامالمنستير، يصفق فرحا على 
كل العائلة كانت ضد “عاما( لفرانس برس مبتسما بخجل ممسكا يديه بتوتر  54ويقول سالمة )

من  األخيراختياري. شقيقي نزع  وزوجتي غضبت. ولم تتحدث معي أليام لكنني تمكنت في 
 ”.إقناعهما

رمزية )في ترشح ال“ أن إلىمن جهته، يشير رئيس قائمة النهضة في المنستير، شكري بن جنات 
يهودي( قوية كونه سليل آخر العائالت اليهودية في المنطقة. فهو يتحدر من عائلة عريقة وجذور  

 ”.وبذلك يدرك مشاكل المدينة)…( في المنستير 
جدية على  واألكثرنشاطا  األكثرالحركة “ ألنهويؤكد سالمة انه اختار حزب النهضة عن اقتناع 

 له.، حسب قو ”الساحة السياسية
 29/4/2018، لندن، العربيالقدس 
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 : فتح السفارة في القدس بموعدهنتنياهوبومبيو يطمئن  .11
أكد وزير الخارجيرة األميركري مايرك بومبيرو أن برالد  سرتفتتح سرفارتها الجديردة فري : الجزيرة + وكاالت

صرمة إلسررائيل مايو المقبل، معتبرا أن اعتراف الواليات المتحدة بالقردس عا /من أيار 14القدس في الر
 هو اعتراف بالواقع.

وأضاف بومبيو عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء اإلسررائيلي بنيرامين نتنيراهو أن برالد  قلقرة بشردة إزاء 
 ما وصفه بطموح إيران للهيمنة على الشرق األوسط، وتصعيد تهديداتها تجا  إسرائيل.

ضررد إيررران باعتبارهررا عرردوا مشررتركا بررين وتهرردف زيررارة بومبيررو إلسرررائيل إلررى حشررد الرردعم بررين الحلفرراء 
 واشنطن وتل أبيب وصوال إلى فرض عقوبات جديدة على طهران.

ووصررف بومبيررو األسررلحة النوويررة فرري يررد إيررران بأنهررا "أعظررم خطررر علررى العررالم"، وأكررد أنرره إذا لررم يررتم 
ن مرررن "حرررق تعرررديل االتفررراق النرررووي اإليرانررري فرررإن الواليرررات المتحررردة ببسررراطة ستنسرررحب منررره، معتبررررا أ

 إسرائيل الدفاع عن نفسها".
وأثنرراء لقائهمررا أكررد وزيررر الخارجيررة األميركرري الجديررد علررى العالقررة القويررة الترري تربطرره برررئيس الرروزراء 

 اإلسرائيلي، إذ خاطبه بقوله "لكم مكان خاص في قلبي".
 29/4/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 دس: باراغواي ستنقل سفارتها إل  الق"هيوميسرائيل " .11

اإلسرررائيلية، األحررد، أن برراراغواي قررررت نقررل سررفارتها مررن تررل ” يسرررائيل هيرروم“القرردس: ذكرررت صررحيفة 
ونقلررررت الصررررحيفة عررررن رئرررريس برررراراغواي هوراسرررريو كررررارتس قولرررره نهايررررة األسرررربوع  أبيررررب إلررررى القرررردس. 

 قبل.الماضي، إنه اتخذ الخطوة على عجل كي ينفذها قبل انتهاء والية حكمه في يونيو/ حزيران الم
قررار  “وقال كيرتس خالل حفل أقيم في العاصرمة البارغوانيرة أسونسريون، فري ذكررى إقامرة إسررائيل إن 

 ”. نابع من التزامه السياسي ورغباته الشخصية أيضاً 
 6وبانضرمام براراغواي إلرى التشريك ورومانيرا وغواتيمراال وهنردوراس والواليرات المتحردة، أصربحت هنرراك 

 دها في إسرائيل إلى مدينة القدس.دول تعتزم نقل سفارة بال
 30/4/2018، القدس العربي، لندن

 
 تفاصيل مثيرة حول "صفقة القرن" تكشفها قناة إسرائيلية .12

اختررارت تررل أبيررب التررزام الصررمت حيررال مررا نشرررته القنرراة الثانيررة  :محمررد محسررن وتررد - القرردس المحتلررة
ة القررررن" بعرررد نقرررل سرررفارة واشرررنطن للقررردس اإلسررررائيلية حرررول إمكانيرررة إطرررالق اإلدارة األميركيرررة "صرررفق
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المحتلرررة، بينمرررا جرررددت السرررلطة الفلسرررطينية إصررررارها علرررى موقفهرررا الررررافض لخطرررة الررررئيس األميركررري 
 دونالد ترمب.

والتري -ورّجح محللون وباحثون إسرائيليون أن تزامن نشر تفاصيل حول تحريك خطة السرالم الجديردة 
ع جولة وزير الخارجية األميركي الجديد مايك بومبيو للشرق م -تتضمن تعويضات مالية للفلسطينيين

األوسرررررط، ينررررردرج ضرررررمن الضررررريوط التررررري تمرررررارس علرررررى السرررررلطة الفلسرررررطينية إلعادتهرررررا إلرررررى طاولرررررة 
 المفاوضات.

وخالفررا لمررا نشرررته وسررائل اإلعررالم اإلسرررائيلية فرري السررابق عررن مضررمون "صررفقة القرررن"، ركررزت القنرراة 
در سياسرري إسرررائيلي رفيررع المسررتوى، قولرره إن "خطررة السررالم الجديرردة، الثانيررة علررى مررا نقلررت عررن مصرر

 تتضمن تعويضات مالية للفلسطينيين في محاولة إلعادتهم إلى المفاوضات والمشهد السياسي".
التي أوردت خبر تحريك "صفقة القرن" بعد مراسريم -بيد أن المحللة السياسية بالقناة الثانية دانا فايس 

ربطت بين زيارة وزير الخارجية األميركي الجديد إلى ترل أبيرب واجتماعره  -للقدس نقل سفارة واشنطن
بررئيس الروزراء اإلسرررائيلي بنيرامين نتنيراهو، وبررين التجهيرز إلعرالن خطررة السرالم األميركيرة المحتملررة؛ 

نره الفتة إلرى أن الخطرة التري ترم إعردادها تشرمل دول اإلقلريم، وأن الجانرب الفلسرطيني أحرد أطرافهرا، لك
 ليس صاحب "القول الفصل" فيها.

وتناقلرررت وسرررائل اإلعرررالم اإلسررررائيلية مرررؤخرا أبررررز مضرررامين "صرررفقة القررررن" اعتمرررادا علرررى مرررا نسرررب 
للمبعروث األميركرري لعمليررة السررالم بالشرررق األوسررط جايسرون غرررينبالت، بحيررث يتضررح أن مقترررح حررل 

قامررة دولررة فلسررطينية وعاصررمتها القرردس الشرررقية علررى لرريس  1967يونيررو/حزيران  4حرردود  الرردولتين وا 
 أساسا لخطة السالم الجديدة، وهو المقترح الذي ترفضه الدول العربية والسلطة الفلسطينية.

وبحسررب اإلعالمرري اإلسرررائيلي يررواف شررطيرن المتخصررص بالشررؤون العربيررة والفلسررطينية، فررإن زيررارة 
ن كران يفتررض أن يركر سررائيل واألردن "حترى وا  ز فري جوهرهرا علرى خطرط الررئيس بومبيو للسعودية وا 

األميركرري بشررأن االتفرراق النررووي مررع إيررران والقضررايا اإلقليميررة وأبرزهررا الملررف السرروري"، فإنرره مررن غيررر 
المستبعد أن "يكون الصراع العربي اإلسرائيلي والتسوية مرع الفلسرطينيين بجرل اهتمرام مباحثرات الروزير 

 األميركي خاصة بتل أبيب".
وتفكيررك الرررفض العربرري والفلسررطيني لنقررل سررفارة واشررنطن إلررى المدينررة المحتلررة، وفرري محاولررة الحتررواء 

قال شطيرن للجزيرة نت إن إدارة ترمب تقترح "عاصمة مصطنعة" لدولة فلسطين في ضرواحي القردس 
، مررع بقرراء الوضررع علرى مررا هررو عليرره فرري القرردس 1967خرارج إطررار سررتة كيلررومترات مربعررة مرن حرردود 

شرراف دولري، فيمرا تضرمن إسررائيل حريرة العبرادة فري األمراكن المقدسرة لجميرع  القديمة وتمكين رقابرة وا 
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الرررديانات، "وهرررو الطرررررح الرررذي يرررتحفظ عليرررره نتنيررراهو الررررذي يخشرررى أن تمهرررد مبررررادرة ترمرررب لعاصررررمة 
 للفلسطينيين بالقدس"، بحسب شطيرن.

ب، ج(، بموجرب  وتضمن "صفقة القرن" انسحابا تردريجيا لجريش االحرتالل مرن المنراطق المصرنفة )أ،
، حيرررث لرررم يحررردد الموعرررد النهرررائي لالنسرررحاب 1995اتفاقيرررة أوسرررلو الثانيرررة الموقعرررة فررري سررربتمبر/أيلول 

والرررذي سررريكون مشرررروطا برررأداء السرررلطة الفلسرررطينية، عنررردها سرررتعلن عرررن دولرررة فلسرررطين بهرررذ  الحررردود 
طنرا قوميرا للشرعب المصطنعة بحسب المناطق المصنفة، على أن يعترف المجتمع الدولي بر"إسرائيل و 

 اليهودي، وبالدولة الفلسطينية المصطنعة وطنا قوميا للشعب الفلسطيني".
 29/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مبادرة برلمانية متوسطية لحل القضية الفلسطينية .11

القاهرة: أكد ديفيد ساسولي، نائب رئيس البرلمران األوروبري، أن لجران الجمعيرة البرلمانيرة لالتحراد مرن 
 اإلسرائيلي.-ل المتوسط، ستعمل خالل الفترة المقبلة، على مبادرة لحل الصراع الفلسطينيأج

وأعررب ساسررولي، فرري كلمررة ألقاهرا، أمررس، عقررب إعررالن تسررلم البرلمران األوروبرري رئاسررة الجمعيررة، مررن 
مجلررررس النررررواب المصررررري، عررررن أملرررره فرررري أن تحظررررى هررررذ  المبررررادرة برررردعم أعضرررراء برلمانررررات الرررردول 

تكرررون نقطرررة انطرررالق جديررردة لتحقيرررق السرررالم بالمنطقرررة، داعيرررا البرلمرررانيين األعضررراء فررري األعضررراء، ل
 الجمعية، إلى التقدم بمقترحاتهم، لوضع خريطة طريق، تحقق النتائ  المرجوة حيال هذا الصراع.

 30/4/2018، الشارقة، الخليج
 
 لسالم في الشرق األوسطجل امبادرة يابانية ألتقرير:  .12

فررري منطقرررة « ممرررر السرررالم واالزدهرررار»ضررريف األردن اجتماعرررات اللجنرررة الرباعيرررة لرررريست: أسرررماء عرررواد
تحمررل فرري طياتهررا بعرردًا اقتصرراديًا. « للسررالم فرري الشرررق األوسررط»البحررر الميررت. وهرري مبررادرة يابانيررة 

«. دولررة فلسررطينية قابلررة للحيرراة»فرري سرربيل دعررم  2006وكانررت طوكيررو قررد طرحررت مبادرتهررا هررذ  عررام 
، يابرراني، أردنرري( الررذي برردأ يرروم أمررس األحررد لمناقشررة مشرراريع «إسرررائيلي»ي )فلسررطيني، اللقرراء الربرراع

عدة، من شأنها الدفع بعجلة االقتصاد المتعثر في األراضي الفلسرطينية علرى وجره الخصروص بحيرث 
تسررتفيد منرره « البنررى التحتيررة، مررا يترريح إقامررة مشرراريع ذات طررابع صررناعي وزراعرري ومررائي»تسررتهدف 
ثالثررة المشرراركة فرري هررذا اللقرراء، وهررو السررادس مررن نوعرره. هررذ  المبررادرة علررى مرردار سررنواتها األطررراف ال

االثنتي عشرة، لم تكن بعيدة عرن الراعري التقليردي لعمليرة السرالم برل هري متسرقة مرع الرؤيرة األميركيرة 
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متفرقررة  وبموافقررة إسرررائيلية وبشررراكة حتررى مررع البنررك الرردولي، لكنهررا لررم تتطررور واكتفررت بمشرراريع تنمويررة
 بدعم من الحكومة اليابانية.
فرري البحررر الميررت، تصررورًا عررن مرردخل اقتصررادي « ممررر السررالم واالزدهررار»تطرررح اجتماعررات مبررادرة 

للسالم يحاكي مشاريع تمتد من مدينة العقبة جنوبًا إلى بيسان شمااًل على طول غور األردن، وترتبط 
مليررون دوالر، والررذي ال  25مرردعوم مررن اليابرران بررر الميررت( ال -أساسررًا بمشررروع قنرراة البحرررين )األحمررر 

يعرف مصير  لياية اللحظة بعدما أعلنت دولة العدو وقفه لعدم جدوا  االقتصادية، كما تناقلرت وسرائل 
إعالم عبرية. وكان األردن قد تقّدم بسرؤال رسرمي للجانرب اإلسررائيلي عرن مسرتقبل المشرروع ولرم يعلرن 

 ة األردنية لم تحصل عليها.عن إجابة بعد، وقد تكون الحكوم
مررن ناحيررة أخرررى، تنرراقش اللجنررة الرباعيررة للمبررادرة إقامررة مجمررع صررناعي زراعرري فرري مدينررة أريحررا فرري 
الضفة اليربية المحتلرة، ومطرار تجراري لشرحن المنتجرات الصرناعية والزراعيرة الفلسرطينية إلرى الخرارج 

جراءاتها، بحسب و   «. بترا»كالة األنباء عبر الجو، بعيدًا عن تعقيدات الحدود وا 
اليابرران الترري تبرردو فرري طررور الرردفع لعجلررة عمليررة السررالم فرري الشرررق األوسررط، ركررزت مسرراعداتها علررى 
المشرراريع االقتصررادية، وكانررت قررد أعلنررت مسرراعدات ماديررة للمملكررة بقيمررة أربعررة ماليررين دوالر لرردعم 

 خالل هذ  الزيارات. الالجئين السوريين، فيما لم ترشح أي تصريحات متعلقة باألونروا 
 30/4/2018األخبار، بيروت، 

 
 عباس وكيف؟ بايعبايعناك.. من  .53

 عبد الستار قاسم
تنتشر في محافظة نابلس الفتات ضخمة مكلفة تحمل صور محمود عباس رئيس السلطة غير 

ل إن الشرعي وتقول له إنا بايعنا . من الذي بايع، وكيف؟ أغلب الالفتات ال تذكر من، لكن الفتة تقو 
نني بايعته، وال أأهالي محافظة نابلس هم الذين بايعو . وأنا أحد أهالي محافظة نابلس، وال أذكر 

، ولم 2009يمكن أن أبايعه، وكثيرون غيري ال يمكن أن يبايعو . هذا شخص انتهت مدة واليته عام 
دئ الديمقراطية التي تعد له أي صفة قانونية منذ ذلك الحين. فلماذا هذا االستهتار بالقانون وبمبا

 يتبنا  مسؤولون نظريا دون تطبيقها؟
لم أر الناس يتدفقون إلى رام هللا لمبايعة عباس بالمصافحة، ولم يأت هو إلى نابلس ليقيم عرشا على 
الدوار ليبايعه الناس. ولم يحصل استفتاء مبايعة، ولم تحصل انتخابات ليقيم أحد الفتات مبايعة. 

ي قرر نشر هذ  الالفتات وكيف تمت المبايعة لنتعلم ونعلم األجيال القادمة هذا نريد أن نفهم من الذ
 األسلوب المتطور بالمبايعات السياسية.
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هذ  تصرفات تندرج تحت إطار أساليب النفاق العربية التي طالما شهدناها لدى دول عربية عدة ومن 
الناس ووضعه في مجموعة صييرة  ضمنها األردن ومصر وغيرهما. وهذا نفاق يحاول نزع القرار من

من الناس لهم مصالح ذاتية مع الحاكم. ال يحق ألحد أن يتحدث باسم الناس إال إذا خولو ، وال يوجد 
أحد اآلن في الضفة اليربية وقطاع غزة يملك تخويال جماهيريا ليمثل الناس وينطق باسمهم. وهذ  

ترتب عليه تخلف أخالقي واجتماعي ومنطقي أساليب تساهم بقوة بعملية التخلف السياسي والذي ي
وتربوي، وتخلف في التعبير عن الذات واإلصرار على الحرية. من قام بهذا العمل وأمر به ال يدرك 
مدى األخطار واألضرار المترتبة على مثل هذا السلوك. هذ  أشياء معيبة ومفسدة، وهي على نمط 

 سياسة بييضة حمقاء أو لعمل مشين.إخراج المدارس والموظفين إلى الشارع للهتاف ل
 أتركوا الناس وشأنهم، وال تستمروا في إلقاء فشلكم عليهم ومصادرة مشاعرهم ومواقفهم.

 30/4/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 اتهامات "حماس" في تفجير الموكب: استباق لخطاب عباس ضدها .54
 ضياء خليل

لتي أعلنت عنها وزارة الداخلية التي تديرها لم يكن ما توصلت إليه تحقيقات أجهزة األمن في غزة، وا
حركة "حماس" في القطاع، مستبعدة أو مستيربة، بعد سلسلة من التسريبات التي سبقت اإلعالن 
الرسمي، والتي ُأبليت للوسيط المصري في ملف المصالحة الوطنية المتعثرة. ومنذ بدأ التحقيق في 

توفيق أبو نعيم، وتفجير موكب رئيس الوزراء رامي  محاولة اغتيال مدير عام قوى األمن الداخلي،
الحمدهللا، والذي كان يرافقه مدير االستخبارات الفلسطينية ماجد فرج، أشارت أوساط مقربة من 
"حماس" إلى أّن "التحقيقات في أعمال تخريبية ُنفذت سابقًا في القطاع المحاصر كانت من تخطيط 

في السلطة الفلسطينية، وقد خرجت لإلعالم بعض التفاصيل  وتنفيذ متنفذين في جهاز االستخبارات
 والفيديوهات للمنفذين يعترفون بذلك".

واتهمت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، مساء السبت، مسؤولين في جهاز االستخبارات 
لوفاق العامة، التابع للسلطة الفلسطينية في رام هللا، بالمسؤولية عن تفجير موكب رئيس حكومة ا

مارس/ آذار الماضي، ومحاولة اغتيال المدير العام لقوى األمن  13الوطني رامي الحمد هللا في 
أكتوبر/تشرين األول من العام الماضي. ولعل األخطر الذي كشفت  27الداخلي توفيق أبو نعيم في 

ارات الفلسطينية عنه وزارة الداخلية واألمن الوطني، هو المتعلق بقيام المتنفذين في جهاز االستخب
بإدارة عمليات من خالل خاليا سلفية جهادية في سيناء المصرية، وهو ما أبليته "حماس" مسبقًا 

 لمصر، لكن القاهرة لم تكن مقتنعة بهذا األمر قبل ذلك.
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أكدت مصادر "العربي الجديد" أّن "خيوط تجنيد جماعات سلفية جهادية، أو منحرفين فكريًا من قبل 
ارات العامة بدأت تتكشف قبل نحو خمس سنوات، ومنها انطلق جهاديون إلى مصر جهاز االستخب

وسورية وبعضهم لم يصل لهدفه وكان ُيقتل قبل الوصول". وذكرت المصادر أّن "حماس أبليت 
مصر بجزء من المعلومات في وقت سابق، ما سمح لها بتخفيف الضيوط المصرية على غزة، 

قى ضد القطاع في وسائل اإلعالم المصرية المدعومة من الدولة، ووقف االتهامات التي كانت ُتل
 والتي كانت تربط العمليات في سيناء بالحركة".

واستقبلت مصر عقب إبالغها من "حماس" بمعطيات تحقيقاتها وفودًا متعددة من الحركة، لكنها لم 
الستخبارات الفلسطيني تتعاط  بشكل جدي مع االتهامات التي وّجهتها الحركة لمتنفذين في جهاز ا

بالمسؤولية عن الحوادث التفجيرية وبعض األحداث في سيناء، وفق ذات المصادر. لكن أجهزة 
األمن في الضفة اليربية وحركة "فتح" ومعهما حكومة الوفاق الوطني، اتهمت "حماس" بر"الهروب من 

حركة في وسائل إعالمها وفي المسؤولية حين ألقتها على االستخبارات، وشّنت هجومًا عنيفًا على ال
 تصريحات مسؤوليها الحكوميين والحزبيين".

وحاولت "حماس" عقب المؤتمر الذي عقدته داخلية غزة، تخفيف وقع االتهامات، من خالل طرح 
مبادرة واسعة تضّمنت تحقيقًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا في المعطيات التي قدمتها الوزارة، وتأكيدها 

عادة تفعيل المصالحة الفلسطينية.ضرورة العودة   عن العقوبات المفروضة على غزة وا 
واتفق مع هذا الرأي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة األمة بيزة حسام الدجني، الذي قال لر "العربي 
الجديد"، إنه "لو لم تقم حركة حماس بعقد مؤتمر صحافي أعقب المؤتمر الخاص بوزارة الداخلية 

 إلى حّد القطيعة الكاملة". لوصلت األمور
وأضاف الدجني أن "مؤتمر حماس حّدد شريحة محددة لالتهامات وترك الباب مفتوحًا للمصالحة  

من أجل احتواء األزمة والخروج بأقل األضرار، خصوصًا وأنه في حال صحة رواية الداخلية فاألمر 
أن "دالالت المؤتمر وتوقيته  تحول من مرحلة الخصومة السياسية إلى التهديد الوجودي". ورأى

جاءت بعد أيام قليلة من إنهاء وفد حركة حماس زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة، وقبل يومين 
 من انعقاد المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية".

محتمل  وأوضح أن "حركة حماس أرادت من وراء هذا اإلعالن عن نتائ  التحقيق استبقاء أي هجوم
يصال رسائل ألعضاء المجلس الوطني المشاركين  من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها، وا 
فيه أن أي حديث آخر عما جرى هو غير منطقي". وبحسب الدجني فإن "السلطات المصرية وأطرافًا 

لى عربية تدخلت خالل الفترة الماضية من أجل احتواء الموقف ومنع تدهور األمور، واإلبقاء ع
المصالحة قائمة وهو ما يتضح من المؤتمر األول الذي عقدته وزارة الداخلية بيزة قبل أسابيع 
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والمؤتمر األخير". وعن مستقبل المصالحة الفلسطينية، أكد على أن "واقعها بات صعبًا في ظل ما 
وأبو يجري حاليًا من عقد للمجلس الوطني والكشف عن ملف محاولتي استهداف موكبي الحمدهللا 

 نعيم".
 30/4/2018، لندن، العربي الجديد

 
 أيجوز التعاطف مع غزة؟ .55

 فهمي هويدي
هل يجوز لنا أن نتعاطف مع غزة حين تتعرض للقصف اإلسرائيلي؟ السؤال له ما يبرر . إذ بعدما 
صنفت حركة حماس ضمن المنظمات اإلرهابية كما ذكر وزير الخارجية السعودي، وألن الحركة 

مر في غزة، وبعدما صار التعاطف مع األشقاء جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة قائمة على األ
 عاما، فليس مستبعدا أن يتهم التضامن مع غزة ضد اليارة اإلسرائيلية دعما لإلرهاب. 15تصل إلى 

إذا اعتبرت مجرد طرح السؤال أمرا عبثيا، فأنت محق ال ريب ومالحظتك صائبة تماما. لكن التساؤل 
ما كان له أن يخطر على قلب عربي لم يتلوث ضمير  أصبح يكتسب مشروعية في زماننا،  الذي

حتى صار العبث السياسي من عناوينه البارزة. إن شئت فقل إنه السؤال المناسب للطقس السياسي 
المناسب. ذلك أنه حين تصبح المقاومة إرهابا في عرف بعض التيارات العربية، وحين يصبح 

ألشقاء جريمة تعرض صاحبها للسجن، فلماذا يستيرب تجريم التعاطف مع غزة، التعاطف مع ا
بعض العرب للتصرف اإلسرائيلي، واعتبار  من قبيل الدفاع المشروع عن « تفهم»ولماذا ال نستبعد 

 النفس كما يقول المسؤولون األمريكيون عادة؟!
على ذلك، ولم تعد تفاجئنا النتائ   لقد صدمنا حصار بعض العرب ليزة حينا من الدهر، لكننا اعتدنا

الكارثية التي ترتبت عليه، إذ أسهمت في تدمير حياة اليزيين وتعذيب المرضى وانهيار الخدمات في 
مع اإلسرائيليين، الذي كان وال يزال تجسسا « التنسيق األمني»القطاع. كما صدمنا حين علمنا بخبر 

لرافضين لالحتالل. وكان قيام قياديين في منظمة من جانب السلطة الفلسطينية على المقاومين ا
، تعبيرا عن «التحرير»بهذا الدور القذر الذي يستهدف تصفية العناصر الساعية إلى « التحرير»

شيوع العبث وانتصار . لكن ذلك الخلل الفادح استمر وتعايشنا معه، حتى أصبح التنسيق األمني أمرا 
انتشر في بعض أرجاء العالم العربي. وهو ما أعجب به عاديا ال يستنكر  أحد، بل صار وباء 

 الرئيس األمريكي دونالد ترامب حين زار إسرائيل، فباركه وتمنى له االستمرار واالزدهار!
ما ينبيي أن نالحظه ونعترف به أن الموقف من القضية الفلسطينية ظل دائما أحد المؤشرات 

باحتفاء عربي « المقاومة». ففي البدء حظيت الكاشفة عن التدهور الحاصل في العالم العربي
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لتقود الكفاح المسلح، وهو ما  1964مشهود. وألجل ذلك أنشئت منظمة تحرير فلسطين في عام 
مع المقاومة، ومن رحم هذ  « المقاطعة»اعترفت به القمة العربية والجامعة العربية حينذاك. تزامنت 

مثابة خطوة إلى الوراء، أجلت الكفاح المسلح لكنها ، التي كانت ب«الممانعة»األجواء ظهرت فكرة 
ظلت عنوانا لمخاصمة العدو. بعد ذلك حدثت أولى مؤشرات االنكسار، إذ تمثلت في اتفاقية الصلح 

. وهذا االختراق أفضى إلى تجميد المقاطعة 79مع إسرائيل التي عقدها الرئيس السادات في عام 
السالم السعودية من أبرز عالماتها، وحين تبنت قمة بيروت  وفتح باب التنازالت التي كانت مبادرة

إلى لية الخطاب السياسي العربي. ورغم أن « التطبيع»العربية المبادرة المذكورة، أضيف مصطلح 
التطبيع كان مشروطا في البداية باالنسحاب الكامل من األراضي العربية، إال أن مؤشر االنكسار 

إلى التطبيع الخجول والمقنع ثم التطبيع المجاني وغير المشروط. استمر في الهبوط حتى وصلنا 
 والحبل على الجرار كما يقال.

المالحظة المهمة أن ما جرى لم يكن تفريطا في القضية وتضييعا لها، ولكنه كان تعبيرا دقيقا عن 
ذ ال أعرف مقل المستنقع الذي صرنا في قلبه، فإن ما أعرفه جيدا أن ما صار  ضياعنا نحن. وا 

نما مصير األمة العربية بأسرها. وهذا العبث المخيم على  مهددا ليس قضية فلسطين وحدها، وا 
 الفضاء العربي له رسالته البليية التي ينبيي أن تقرأ جيدا قبل فوات األوان.

 30/4/2018، الشرق، الدوحة

 
 التظاهرات االستثنائية عل  حدود غزة ليست مجرد تدريب .56

 عاموس هرئيل
بوع آلخر تقوم حماس ببناء الدراما قبيل الشهر القادم في الوقت الحساس الواقع بين نقل من أس

السفارة األمريكية وبداية شهر رمضان حيث يصادف يوم النكبة. وحماس تخطط القتحام جماهيري 
 للجدار في محاولة إلبراز ضائقة السكان في قطاع غزة

أياد أبو حويلة، يقدم صورة مفصلة عن تظاهرة يوم في قطاع غزة، « نيويورك تايمز»تقرير مراسل 
على طول الجدار الفاصل مع إسرائيل. أبو حويلة الذي تابع التظاهرة من الجانب  األخيرالجمعة 

الفلسطيني قال إنه بعد بضع ساعات من االحتجاج المنضبط نسبيا، وعندما ظهر أن المواجهة 
سماعيل رضوان، وهو من قادة حماس في القطاع. تتضاءل، جاء إلى الجدار من شرق مدينة غزة ا

في خطاب له أمام المتظاهرين دعاهم رضوان أن ال يخافوا من الموت وأن يكونوا مستعدين لموت 
 الشهداء. بعد ذلك مباشرة انقض المئات منهم نحو الجدار.
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 سالكاألحسب أقوال المراسل الفلسطيني كان هذا مجرد احتجاج، عشرات المتظاهرين اخترقوا 
متر غرب الجدار الفاصل قرب حاجز كارني.  30الشائكة التي وضعها الجيش اإلسرائيلي، حوالي 

وألقوا زجاجات حارقة وحاولوا اقتحام  اإلطاراتالمتظاهرون وصلوا إلى الجدار الحدودي وأشعلوا 
ت، الجدار، في نقطة تبعد أقل من كيلومتر عن كيبوتس ناحل عوز. عدد منهم حملوا المسدسا

النار على الجنود.  بإطالقشهود عيان فلسطينيين، فإن اثنين منهم قاموا  أربعةوحسب شهادة 
نار القناصة والرصاص المطاطي. الحصاد الدموي كان ثالثة قتلى  بإطالقالجيش اإلسرائيلي رد 

 15 من المستشفى عن قتيل رابع مات متأثرا بجراحه وهو شاب إبن اإلبال فلسطينيين )بعد ذلك تم 
 سنة( ومئات من الجرحى.

 15أحداث أول أمس هي بصعوبة تعتبر بروفا عامة مقارنة بما يتوقع حدوثه كما يبدو في 
بالضبط في الفترة بين  إحياؤ أيار/مايو. حماس تبني بثبات الدراما قبيل ذكرى يوم النكبة، الذي سيتم 

ماس في القطاع يخططون القتحام نقل السفارة األمريكية إلى القدس وبداية شهر رمضان. قادة ح
 أراضيجماهيري سيسقط الجدار وسيبرز أزمة سكان غزة وسيرمز إلى حق عودة الالجئين إلى 

. يجب االعتراف أنه حتى اآلن فإن صيية حماس التي سيطرت على 1967إسرائيل في حدود 
 المظاهرات والتي نظمت بداية على أيدي نشطاء مستقلين تعمل بشكل جيد.

ورغم  مفاجئهو مقال استثنائي. فمعظم التيطية الدولية تتبنى بشكل غير « نيويورك تايمز»مقال 
ترامب إلسرائيل، تتبنى الرواية الفلسطينية: التظاهرات توصف بأنها احتجاج  إدارةالدعم الذي تمنحه 

 44ر مشروع، تنحرف أحيانًا نحو عنف محدود من جانب الفلسطينيين. القتل الجماعي للمتظاهرين 
آذار/مارس ر يعتبر ردًا زائدًا من قبل إسرائيل. وليس  30إلى آالف المصابين منذ  إضافةشخصًا 

، فالتظاهرات وحدها تبقي األخيرة األسابيعغريبا أنه لم يتم إطالق أي صاروخ من القطاع خالل 
 االنطباع المرغوب لحماس.

ش اإلسرائيلي بين هدفين متناقضين: على خلفية ازدياد عدد المصابين الفلسطينيين يناور الجي
أيار/مايو. في يوم  15تقليص عدد القتلى والدفاع عن الحدود وردع حماس عن اقتحام جماهيري في 

تم فرض كبح معين حول أوامر إطالق نار القناصة، حتى الحادثة التي وقعت خلف  األخيرالجمعة 
 ب معظم القتلى والجرحى.حاجز كارني، التي في أعقابها تم فتح نار القناصة وأصي

كما جاء في هقرتس في بداية نيسان/أبريل، فقد بدأ الجيش اإلسرائيلي بالعمل ضد حماس بوسائل 
. في ليلة يوم الجمعة تم قصف أيضا، على أمل أن تساعد هذ  الوسائل في الردع قرب الجدار أخرى

لقادة  إشارة إعطاءهدف كان زوارق تستخدمها قوات حماس العسكرية. ال وأربعةمستودعين للسالح 
 إذا قاموا بتصعيد المواجهة على الجدار. أخرى أماكنفي  أيضاحماس بأنه يوجد ما يفقدونه 
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خطورة ر الجبهة  أكثرفي الخلفية القيادة العامة منشيلة طوال الوقت باحتمالية التصعيد في جبهة 
في « 4تي »إلسرائيل في قاعدة  الشمالية. إذا تم تنفيذ عملية رد إيرانية على القصف المنسوب

 سوريا، فإنها ستضع التوتر في غزة على الهامش.
 

 اقتراح شتاينيتس
طرح الوزير شتاينيتس اقتراحا بديال هاما: جزء من الضائقة  األخيرةفي إحدى المشاورات األمنية 

تب لموظفي الحالية في غزة ينبع من قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تجميد دفع الروا
السلطة في القطاع. هذا العقاب أضر بالقوة الشرائية للسكان إلى درجة أن حجم التجارة المحولة من 
إسرائيل والضفة اليربية إلى غزة، تقلص. ألنه ال يوجد من هو قادر على شراء البضائع. شتاينيتس 

قلها للسلطة وأن تحوله الضرائب التي تن أمواليقترح بأن تقوم إسرائيل بخصم المبلغ المجمد من 
بشكل مستقل إلى الموظفين في القطاع بهدف تخفيف الضيط االقتصادي هناك. حسب رأيه هذا 

 األمنية لم يردوا حتى اآلن على هذا االقتراح. األجهزةقابل للتنفيذ. في  األمر
ات إطالق إسرائيلية ضد تعليم إنسانغدًا ستناقش المحكمة العليا استئناف منظمات اليسار وحقوق 

نار القناصة على حدود القطاع. رئيس قسم العمليات في هيئة القيادة العامة، الجنرال نيتسان الون، 
القضاة في المحكمة التي من شأنها أن تتم في غرف ميلقة بأن االحتجاج في  إقناعسيعمل على 

متوقعا أن تكون غزة ليس احتجاجًا عاديًا، وأنه إذا نجح المتظاهرون في اختراق الجدار فليس 
مظاهرة سلمية حول الكيبوتسات والبلدات، بل محاولة عنيفة القتحام المستوطنات. يصعب تصور أن 
تقوم المحكمة العليا في جو الحصار السياسي الذي يجري اآلن ضدها، بالتدخل مباشرة في 

على الحدود ستصل اآلن، المواجهات  األموراالعتبارات العملياتية للجيش اإلسرائيلي. مثلما تبدو 
 أيار/مايو، واآلن ال توجد طريقة لضبط المواجهة. 15إلى الذروة في 

 29/4/2018هآرتس 
 30/4/2018، لندن، العربيالقدس 
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