
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

حالة بعض وظائف  "الوطني""وقف تمويل غزة" أمام  ":الحياة"  لمنظمةاعلى مركزي  "التشريعي"وا 
 منذ انطالق مسيرة العودة في غزة قبل شهر إصابة 6,793شهيدًا و 44وزارة الصحة: 

  هانتنياهو: طهران تطور برنامجها النووي سرا.. وال نسعى إلى حرب مع
 آيزنكوت: الجيش اإلسرائيلي أحبط محاوالت أسر جنود على حدود غزة

 قطر توقع رزمة مشاريع جديدة في غزة بقيمة خمسة ماليين دوالر

انعقاد "الوطني" بهذا الشكل هنية: 
قف نلن تنا و وحدبيمس بشكل صارخ 

 فعند حدود تسجيل الموق
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  :بار الزيتونةأخ
 7  عن الصدور أيام اآلحاد والعطل الرسمية "تحتجب نشرة "فلسطين اليوم  2.

 
  السلطة:

 7 " يكشف عن تهديدات عباس لغزة ومحاصرة مسيرات العودةالفلسطيني لإلعالم"  3.

حالة بعض وظائف  "الوطني""وقف تمويل غزة" أمام  ":ةالحيا"  4.  8 لمنظمةاعلى مركزي  "التشريعي"وا 

 9   الواليات المتحدة  بافتتاح "الوطني": قد ُنقِدم على خطوات صعبة في عالقاتنا مع جيراننا أو  عباس  5.

 10 تحديد موعد إلجراء انتخابات شاملة "الوطني"ن تكون إحدى مخرجات الزعنون يقترح أ  6.

 11 جاء الوقت الذي تتوقف فيه السلطة عن تمويل حكم حماس في غزة :مجدالني  7.

 11 "الوطني" وثائق تثبت وجود مخالفات خطيرة في تعيينات: حملة "مجلس مش وطني"  8.

 12 لمنظمة التحرير "المبادرة". و.أعضاء جدد. 103المجلس الوطني يقر انضمام   9.

 12 15إلى  "لمنظمةاتنفيذية و" ...350إلى  "الوطني"خفض عدد أعضاء توجه ل :الحياة""  10.

 13 ليحل محل ممثل "الشعبية" "الوطني"اختيار ممثل عن "الديموقراطية" في هيئة رئاسة  :الزعنون  11.

 13 الفلسطينية نائب عن حماس يتهم عباس بالتآمر على القضية  12.

 14 نقل السلطة إلى دولة المجلس الوطني الفلسطيني يواصل جلساته ويبحث مجدداً   13.

 14 انتخاب لجنة تنفيذية جديدة" و إسرائيلـ"وتعليق االعتراف ب "أوسلو"المجلس الوطني يبحث مراجعة   14.

 14 انسداد أفق المصالحة دفع بالقيادة الفلسطينية إلى عقد المجلس الوطني :اشتية  15.

 15 لتصفية الحسابات الداخلية غير مقبول اإلنتربولنائب ديمتري دلياني: استخدام ال  16.

 15 عريقات: ليست لدينا أوهام ولن نكون طرفًا في أي خطة أمريكية  17.

 15 العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطينيع تشر ِ  "إسرائيل"عشراوي:   18.

 16 ن قانون القومية اإلسرائيلييدت "الخارجية الفلسطينية"  19.

 16 كهرباء الضفة الغربية "إسرائيلمن "تسلم تالسلطة الفلسطينية   20.

 17 لقاء وزاري أردني فلسطيني إسرائيلي في البحر الميت  21.
 

  المقاومة:
 18 مهادنة االحتالل عبر الشراكة األمنية والتنسيق لخنق غزةسياسة عباس باتت واضحة.. حماس:   22.
 18 حماس: جلسة "الوطني" جزء من انفصال ُمرتقب  23.
 19 االنقسام ورفض أي شراكة حقيقية إبقاءلم يحمل سوى العمل على "الجهاد": خطاب عباس   24.
 19 النخالة: ليس مجلسا وطنيا الذي يعقد تحت االحتالل ويحاصر غزة  25.
 20  لصراعاعباس لحل "الديمقراطية" تعلن رفضها رؤية   26.
 20 التيار اإلصالحي بحركة فتح: تداعيات خطيرة ستترتب على عقد "الوطني" دون توافق فلسطيني  27.
 21 القدسبحركة حماس خططت لتنفيذ عمليات مسلحة لخلية عسكرية تتبع االحتالل يزعم اعتقال   28.
 21 ولن تخوض حربًا بالوكالة "إسرائيل"جديدة مع  حماس ال تسعى إلى مواجهة"الشرق األوسط":   29.
 22 حماس تبعث برسالة استنكار لرئيس البرلمان األوروبي  30.
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 22 ب الحمد هللاللتحقيق بتفجير موكتطالب بتشكيل لجنة مشتركة  بغزة القوى الوطنية  31.

 23 بنوبة قلبية على الثغور وفاة قسامي  32.

لقاء  بزعم .. وآخرين بالضفةبزعم محاولة دهسيعتقل فلسطينيًا بالقدس االحتالل   33.  23 عبواتحيازة وا 

 24 بحماس في جنين يعتقل قيادياً االحتالل   34.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 24  هاال نسعى إلى حرب معو  نتنياهو: طهران تطور برنامجها النووي سرا..  35.
يران"  36. يران وا   25 ليبرمان: "إسرائيل" تواجه ثالث مشاكل وهي "إيران وا 
 25 آيزنكوت: الجيش اإلسرائيلي أحبط محاوالت أسر جنود على حدود غزة  37.
وج ألخبار كاذبة على الفيسبوك و   38.  26 48ر ض على فلسطيني يحنتنياهو ير 
 26 من المواطنين %20تحريض على "المعارضة": يجب على نتنياهو فحص ما جرى بالنقب بدال من ال  39.
 27 الطيبي: عباس رئيس سلطة مستضعفة ومستهدفة ولكنه رئيس لشعب قوي وصاحب حق  40.
 27 الكنيست يصادق على مشروع قانون القومية اليهودية  41.
 28 يمنح نتنياهو وليبرمان سلطة "إعالن الحرب"الكنيست يقر قانونًا   42.
 28  " بالواليات المتحدة3وزارة الدفاع اإلسرائيلية تؤجل اختبار نظام الدفاع الصاروخي "أرو   43.
 29 لمربي أبو القيعانالنيابة اإلسرائيلية تقرر رسميًا عدم محاكمة رجال الشرطة الذين قتلوا ا  44.
 29 نائب وزير الخارجية: هناك أربعة خطوط حمراء تدفع "إسرائيل" إلى ضرب أهداف إيرانية بسورية  45.
 29 يدلين: الواليات المتحدة أو "إسرائيل" وراء قصف القواعد العسكرية في سورية  46.
 30 ضابط إسرائيلي: مسموح إطالق النار على صدور المشاركين بمسيرات العودة  47.
 30 بين "إسرائيل" والسعودية من العالقات"يديعوت": بن سلمان يبلغ سابان بأن ه يتوجب فتح عهد جديد   48.
 31 ئيل" تستعد لعمل عسكري محتمل ضد إيرانمسؤولون أمريكيون: "إسرا  49.
 31 "إسرائيل" تغلق أجواءها مع سورية وتتأهب  50.
 32 المزارعون اإلسرائيليون حول قطاع غزة يشكون من الحرائق الفلسطينية ويطالبون بتعويضات  51.

 
  :األرض، الشعب

 32 منذ انطالق مسيرة العودة في غزة قبل شهر إصابة 6,793شهيدًا و 44وزارة الصحة:   52.

 33 التفكجي: مشروع القطار المعلق يهدف لتهويد بلدة سلوان  53.

 33 للحركة األسيرة شهيدينوارتقاء الشهر الماضي حالة اعتقال خالل  450مركز أسرى فلسطين:   54.

 33  بينهم أسرى محررون   مواطنا من الضفة 20قوات االحتالل تعتقل   55.

 33  سلطات االحتالل تمنع شيرين العيساوي من مزاولة مهنة المحاماة  56.

 34 في مستنقعات البطالة والفقر خبير اقتصادي: قطاع غزة يغرق  57.

 34   االحتالل يمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر ويحتجزه لساعات  58.

 35   الضفة الغربية وقطاع غزةالجهاز المركزي لإلحصاء: ارتفاع البطالة في   59.

 35 دم بناية سكنية بالقدسقوات االحتالل ته  60.
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 36 "جمعة العمال"تبدأ االستعدادات لـ "مسيرة العودة"الهيئة التنسيقة لـ  61.

 36 الجالية الفلسطينية في نيوجرسي تحتفل برفع العلم الفلسطيني على مبنى بلدية مدينة كليفتون  62.

 37 .. أطفال فلسطينيون يواصلون تعليمهم"ِزن وتا"على أنقاض مدرسة   63.

 37 : غزة تواجه خطر نفاد كلي لألدوية"الخليج"مسؤول طبي لـ   64.
 

  : مصر
 38   الواليات المتحدة  السيسي يبحث الملف الفلسطيني مع وفد من يهود  65.
 38 صحيفة إسرائيلية: السيسي طلب مساعدة تل أبيب في مسألة سد  النهضة  66.
 38 بعملية عسكرية في رفح "إسرائيل"الجيش المصري ُيعِلم ": العربي الجديد"  67.

 
  : األردن

قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقيةهللا الثاني: ال بديل عن حل الد عبد  68.  39 ولتين وا 
 

  لبنان: 
 40 نصر هللا: ال نعرف إلى أين تريد "إسرائيل" أخذ المنطقة  69.

 
  عربي، إسالمي:

 40 قطر توقع رزمة مشاريع جديدة في غزة بقيمة خمسة ماليين دوالر  70.

 40 بدء محاكمة متهمين بالتجسس لصالح الموساد في السعودية  71.

 41 دعم جميع الخيارات الفلسطينيةن العربية: الجامعة  72.

 41 تكشف دور "الفصائل" باتفاق اليرموك "القيادة العامة -الجبهة الشعبية "  73.

 42 إيران ترد على اتهامات "السالح النووي": نتنياهو كذاب مفضوح يمارس الدجل  74.

 42 في سورية "العدوان اإلسرائيلي"نائب إيراني: طهران سترد على   75.

 43 النووي اإليراني"صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل حصول "الموساد" على "وثائق   76.
 

  دولي:
 44 ترامب سيطرح خطة سالم بعد افتتاح السفارة في القدس  77.
 44 بومبيو: "صفقة القرن" ستكون باالتفاق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  78.
 45 المجلس الوطنيأمام أمريكي لخطاب عباس  انتقاد  79.
 46 ماليين دوالر لألونروا عشرةاليابان تقدم   80.
 46 رئيس الوزراء الياباني: لن ننقل سفارتنا إلى القدس  81.

 
  حوارات ومقاالت

 46 شمالة فايز أبو د.... مجلسكم في رام هللا ال ُيمث ل شعبنا  82.
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 48 ساري عرابي... المجلس الوطني الفلسطيني.. ترتيب على أساس االنقسام!  83.

 50 منير شفيق... مع مسيرة العودة الكبرى  84.

 53 صالح القالب...  !! "مجلس رام هللا"نعم لـ   85.

 54 تسفي برئيل... لماذا إيران في سورية.. واآلن؟  86.
 

 56 :كاريكاتير
*** 

 
 فقف عند حدود تسجيل الموقنلن تنا و وحدبيمس بشكل صارخ انعقاد "الوطني" بهذا الشكل هنية:  .1

ورئاسيية ومجسيس  دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلجراء انتخابات تشريعية
وعبر هنية خالل كسمية  وطني فورية لتجديد الشرعيات والبرامج انطالقا من التمسك بالثوابت الوطنية.

ليييظه  اييير اإلثنيييينه حيييول انعقييياد المجسيييس اليييوطني دون توافيييقه عييين رفييي  حركييية حمييياس لسمجسيييس 
ه وأن انعقييادب بايي ب مبينيياأ أن القييرارات التييي تصييدر عنييظ ع تمثييل الشييعب الفسسييطيني هالييوطني المنعقييد

 الطريقة ع تحل أزمة الشرعية التي تعاني مناا قيادتاا.
وبّين أن الحركة تواصست مع العديد من الدول  ات الصسة وصوعأ إلى تفاهمات بيروت؛ لكن لألسي  

وأكد هنية أن أي مجسس ع يحمل بشيكل عمسيي مفايوم الوحيدوه هيو  لم تتمكن من تحقيق ه ا الاد .
ر عين الكيل اليوطني؛ بيل يميس بشيكل صيارش وحيدو شيعبنا ويميرب المن مية وشيرعيتاا مجسيس ع يعبي

 وجدارو تمثيساا لكل أبناء شعبنا الفسسطيني.
 

 مخطط مرسوم
وأرد  هنييية أن الطريقيية التييي يييدير باييا أبييو مييازن الومييع الفسسييطيني هييي مسييار وامييح منيي  سيينوات 

وتيابع: نحين نعتقيد أن  قاميية مين قطياع .يزو.طويسةه ع سيما في موموع المصالحة واإلجيراءات اعنت
هي ب الخطييوات تييمتي ميمن مخطييط مرسييومه وليسييت رّدات فعيل عسييى أحييداي هنيا وهنيياكه فاييو ير.ييب 

 بالحصول عسى شرعية ممروبة لقيادو منبثقة عن المجسس الوطني والتفرد بالقرار الوطني.
 .ى مشاريع هزلية رفماا شعبناوأكد أن المغزى الحقيقي لعقد المؤتمر يشير بوعي وبغير وعي إل

وأومييح هنييية أن من ميية التحرييير أمييا أن تكييون م سيية لسكييل الييوطني وتكييون بيتيياأ لسفسسييطينيين وعنييوان 
 ه أو أن تتحول إلى أداو يستخدماا طر  لتمرير أجندتظ.-ونحن متمسكون باا-تمثيسام 

ى طرييق المفاوميات الفاشيل وأما  أن المن مة عسى ه ا النحو المختل ع تمثل إع فريقاأ يصير عسي
 ويستمر في التنسيق األمني ويرف  كل أشكال المقاومة بما فياا المقاومة الشعبية.
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 مجلس وطني دون نصاب
وأكد هنية أن عقد المجسس الوطني دون نصاب وطني معتبر وتحيت حيراب اعحيتالله يعكيس .يياب 

قيقييةه مبينيياأ أن حركيية حميياس ومعاييا جدييية السييسطة لالتفيياق عسييى برنييامج كفيياحي لمواجايية المرحسيية الد
 الكثير من أبناء شعبنا لن تقبل اعستمرار في البقاء في قسب ه ب الحسقة المفر.ة.

هم مكون رئيسي لسمجسس الوطنيه  -عمواأ  132وعددهم –وبّين هنية أن أعماء المجسس التشريعي 
 .ي عقد باالن يشارك أكثر من ثسثيام في المجسس الوطني بسبب رفمام الطريقة الت

 الخيارات والمخرجات
ميييح هنيييية أن هييي ا المجسيييس سييييخرء عنيييظ ثالثييية أشيييياء: بييييان سياسييييه ومجسيييس مركيييزيه ولجنييية و وأ

وتيابع: لقيد كيان الخييار المفمييل ليدينا يتمثيل فيي تمجيييل  تنفي ييةه ع تميم حمياس والجاياد اإلسييالمي.
عتفييياق عسيييى رزمييية شيييامسة عقيييد المجسيييس اليييوطني واجعطييياء المجيييال لعقيييد حيييوار وطنيييي شيييامل بايييد  ا

تتمييمن البرنييامج السياسييي وتفعيييل المجسييس التشييريعي وتشييكيل حكوميية وحييدو وطنييية تحميير إلجييراء 
وفي  ل عدم السجوء لا ا الخيار المفمله أكد هنية أن حركة حماس لين تقي  عنيد  انتخابات عامة.

كيية ستمييطر عتخييا  حييدود تسييجيل الموقيي ه بييل سيييكون لايي ا األميير مييا بعييدبه مشييدداأ عسييى أن الحر 
مواقييي  واميييحة لسحفيييا  عسيييى مصيييالح شيييعبنا وتمثيسيييظ الحقيقييييه وسيييو  تعييييد الحركييية موقفايييا بشيييمن 

 المن مة طالما أن قياداتاا تغسق األبواب بوجظ األ.سبية.
 صفقة القرن

وأكييد هنييية أنييظ يومييا بعييد يييوم تتمييح معييالم الصييفقة والمييؤامرو التييي تحيييط بقميييتنا وفييي المركييز مناييا 
وأومييح أن حييديي وزييير الحييرب اإلسييرائيسي ليبرمييان كشيي  بومييو  معييالم الخطيية  والالجئييين. القييدس

التييي يجييري تنفييي ها فقييد حييدد ليبرمييان مالمييح الصييفقة مييمن عييدو مبييادنه وهييي أن اعتفيياق يجييب أن 
الوصول لحل الدولتين -يكون إقسيميا ع ثنائياه والمشروع سيكون بالتوازي والتزامن وليس عسى مراحل 

ومييين مبيييادن ليبرميييان أيمييياأ  سييييادو أمنيييية إسيييرائيسية فيييي .يييور األردنه  .-السيييالم ميييع اليييدول العربييييةو 
 وموق  قاطع لرف  حل قمية الالجئينه والقدس خارء طاولة المفاومات .

وأكيد أن القيدسه  وبّين هنية أن ه ب التصريحات التي تتزامن مع ترتيبيات نقيل السيفارو اإلسيرائيسية إليى
اآلن تتمثل في إسقاط صفقة ترمب وعدم السما  لتمريرهاه وفك الشراكة األمنية  عستراتيجيةااألولوية 

 مع اعحتالله والك  عن انت ار حسول ترمب ووعود نتنياهو.
 

 مسيرة العودة
 أن مسيرو العودو وكسر الحصار هي أحد أهم أشكال النمال الشعبيه وأناا مامية إلى ونبظ هنية 
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وتييابع: لقييد وصييفوا العمييل العسييكري بمناييا مغييامرو ومقييامرو  دد وع تقبييل المسيياومة.بعييزم ع تعيير  التيير 
 واآلن العمل الشعبي والسسمي مغامرو ومقامروه فمي شكل يريدونظ لدحر المحتسين واستعادو الحقوق؟!
وجييدد هنييية التمكيييد عسييى أن قييرار حركيية حميياس الييوطني الثابييت هييو اعسييتمرار بمسيييرو العييودو وكسيير 

 ر وتطويرها وتوسيع رقعتاا نحو المفة والشتات عسى طريق انتفامة العودو.الحصا
 

 مؤتمر الداخلية
األجاييزو األمنييية التييي عمسييت ليييالأ ونايياراأ حتييى وصييست إلييى تفكيييك قمييية محاوليية  هنيييةبييدوربه شييكر 

سييى ا.تيييال السييواء توفيييق أبييو نعيييمه وتفجييير موكييب رئيييس الييوزراء رامييي الحمييد ه وومييعت النقيياط ع
 الحرو  من خالل ه ا العمل الجبار ال ي استمر طيسة الفترو المامية.

وبين هنية أن المؤتمر ال ي عقدتظ وزارو الداخسية وعقبت عسيظ الحركة لم يكن هدفظ المناكفة السياسية 
 مطسقاه بل كان هدفظ كش  السثام عن قمية خطيرو جداأه كانت وما زالت تعد لقطاع .زو.

ع يكيييون باييي ب  الزعبيييرات  اإلعالميييية وحميييالت  -ردود السيييسطة والحكومييية–ن اليييرد ولفيييت هنيييية إليييى أ
اليييتاجم اإلعالميييي وتسيييفيظ هييي ا الجايييد األمنيييي الميييخمه فيييي  يييل وجيييود كيييالم واميييح ومحيييدد تجييياب 

 أشخاص وأسماء ومواقع كش  عناا مؤتمر وزارو الداخسية.
 1/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 أيام اآلحاد والعطل الرسمية الصدور عن  "تحتجب نشرة "فلسطين اليوم .2

عن الصدور أيام اآلحاد والعطل الرسميةه ابتداءأ من شار أيار/ مايو   تحتجب نشرو  فسسطين اليوم
 ه عسى أن تستمر في الصدور سائر األيام. 2018

 30/4/2018هيئة التحرير، 
 

 ات العودة" يكشف عن تهديدات عباس لغزة ومحاصرة مسير لإلعالم الفلسطيني" .3
حصل  المركز الفسسطيني لإلعالم  عسيى محمير اجتمياع السجنية المركزيية لحركية فيتحه : رام   ه.زو

ه والي ي تكشيفت خالليظ تادييدات رئييس السيسطة محميود 10/4/2018قد في رام   يوم الثالثاء ال ي ع  
 عباس لغزو ومحاصرو مسيرات العودو.

طياع .ييزوه وتعايد بمنيع الرواتييبه كميا يعتير  أنييظ نسيق مييع وشيّن عبياس فييي اعجتمياع هجومياأ عسييى ق
 اإلسرائيسيين من أجل محاصرو مسيرات العودو.
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وي ايير محميير اعجتميياع قييول عبيياس:  بكييرا الرواتييب هييون لسمييفةه وفييش رواتييب لغييزوه ويسييي مييش 
ميل عاجبو يخبط راسو بمسيون حيطه أنا يسي بقرر وليس مسمو  ألحد التعيديل عسيى أي قيراره وأنيا أع

ويميي   إحنيا عنيا الورقية األخييروه ورقية الرواتيبه وبيدي أمنيع الرواتيب عين .يزو مين  ما أراب مناسيباأ .
بكيييرا لبعيييد رمميييانه ورا  أخسيييي النييياس بيييدل ميييا تيييرو  عسيييى الحيييدود عشيييان العيييودو بيييدي تنيييزل عسيييى 

سرائيل مسيتعدو ألي  الميادين والشوارع مد حماسه وبايك اإلسرائيسيين را  يحولوا أموال المقاصةه واج
رامي وبسغت عزام الشوا بكل  .وقال عباس:  أنا بسغت د شيء عشان يخرب يسي بجري عسى الحدود .

 شيء بدي اعمسواه وطسبت من عزام الشوا إبالغ البنوك بإ.الق أبواباا في .زو .
ويكش  اعجتماع عن رد حسين الشيخ المنسق مع اعحتالل عسى كيالم عبياسه قيال:  أنيا اتفقيت ميع 
منسيييق الشيييؤون المدنيييية والجنيييرال مردخيييايه وأبسغتيييظ بتوصيييياتك سييييادو اليييرئيسه وسييييتم تحوييييل أميييوال 

 المقاصة خالل ساعات .
القيادي في حركة فتح من قطاع .زوه حيي قال لعباس:  هوي ار اعجتماع موقفاأ مخزياأ ألحمد حسس

ل إليك رسيالة الفتحياويين فيي  نحن معك أش أبو مازنه وكل فتح بتفومكه في أي قيرار هتاخيدبه وبنقي
 .زو معك في أي قرار .

 1/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

حالة بعض وظائف  "الوطني""وقف تمويل غزة" أمام  ":الحياة" .4  لمنظمةاعلى مركزي  "التشريعي"وا 
أول عسمييت  الحييياو  أن المجسييس الييوطني الفسسييطيني المنعقييد فييي رام   منيي  : محمييد يييونس -رام   

ه ووق  تمويل قطاع .يزو تحيت حكيم  إسرائيلي من أمسه ي عد عتخا  قرارات تتعسق بتجميد اععترا  ب
حالة بع  و ائ  المجسس التشريعي عسى المجسس المركزي لمن مة التحرير.  حركة حماسه واج

ظ وكييان الييرئيس محمييود عبيياس حييّدد معييالم قييرارات المجسييس الييوطنيه المتوقييع صييدورها فييي ختييام دورتيي
مساء .ٍده في خطاب مطّول مساء أول من أمسه أشار فيظ إلى عزمظ اتخا  قيرارات  مامية وخطييرو  

وأمريكييياه ووقييي  تموييييل الخيييدمات فيييي قطييياع .يييزو الواقيييع تحيييت حكيييم   إسيييرائيل فييي شيييمن العالقييية ميييع 
 حماسه وجعل برلمان من مة التحرير مرجعية لسسسطة الفسسطينية في  ل .ياب المجسس التشريعي.
وأكيييد مسيييؤولون فسسييييطينيون ليييي الحياو  إن خطييياب عبيييياس سيشيييكل جيييوهر قييييرارات المجسيييس الييييوطني. 

وتعسييييق العميييل   إسرائيلي أنيييظ سييييطسب مييين المجسيييس تجمييييد اععتيييرا  بييي عبييياسوكشييي  مقربيييون مييين 
 باعتفاقات الموقعة معاا لحين اعترافاا بدولة فسسطين.
المجسس الوطني بتعديل الميادو الثالثية مين الن يام وكش  مسؤولون لي الحياو  عزم عباس عسى مطالبة 
المجسييس المركييزي لمن ميية  إلييىأثنيياء .يابييظه  فييي األساسييي لسمجسييس الييوطنيه وتفييوي  صييالحياتظه
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التحريييره مييا يتيييح تفييوي  صييالحيات المجسييس الييوطني إلييى المجسييس المركييزي ليحييل محييل المجسييس 
ميين الو ييائ  المامييةه مثييل تعيييين رئيييس  التشييريعي اليي ي توقيي  عيين العمييل منيي  اعنقسييامه فييي عييدد

 لسسسطة في حال شغور منصب الرئيس و.يرها.
 2/5/2018 ،الحياة، لندن

 
 الواليات المتحدة "الوطني": قد ُنقِدم على خطوات صعبة في عالقاتنا مع جيراننا أو  بافتتاح عباس .5

لسمجسيس اليوطني  23اليدورو الييمحمود عباسه في كسمتظ بافتتيا   يةفسسطينال السسطةقال رئيس  :رام  
ه فيي قاعيية أحميد الشيقيري بمقيير الرئاسية بيرام  ه  إننييا قيد نقيدم عسييى 30/4/2018 الفسسيطينيه اعثنيين

أنيظ ع سيالم  خطوات صعبة في المستقبل القريب سواء في عالقاتنا مع جيراننا أو مع أمريكا ه مؤكيداأ 
عسى  عباسوتمنى  ع دولة في .زو وع دولة دوناا. دون القدس العاصمة األبدية لدولة فسسطينه وأنظ

 .2018في شباط/ فبراير المجسس الوطني تبني الخطاب ال ي تالب أمام مجسس األمن الدولي 
فييي عمسييية  عسييى أننييا  ليين نقبييل بصييفقة القييرن وليين نقبييل أن تكييون أمريكييا وحييدها وسيييطاأ  عبيياسوشييدد 

نايييياء السييييالم كوناييييا أخرجييييت قميييييتي القييييدس أن  صييييفقة القييييرن  هييييي  صييييفعة  إل السييييالمه مميييييفاأ 
 التحريير والالجئينه واعستيطان من المفاومات. وهاجم عباس اإلدارو األمريكيةه ألناا عّدت من مية

 83مييع  اتفاقيياأ  83كييانه ولنييا  فييي كييل مكييان بالعييالم أييياأ  اإلرهيياب:  سياسييتنا أن نحييارب إرهابيييةه متابعيياأ 
كانه يعني القاعدوه داعشه النصيرو.. نحين ع  أينما اإلرهابمحاربة دولة بما فياا الوعيات المتحدوه ل

 نؤمن باإلرهابه نحن نؤمن بالسالم .
أن كل ما يشاع عن مواق  سعودية سسبية حيول القميية الفسسيطينية .يير صيحيحه وقمية  عباسوأكد 

أومياعنا  العرب والمسيسمين إليى زييارو فسسيطين لستعير  عسيى عباسودعا  ال اران كانت قمة القدس.
 ومآسيناه و لمشاركتنا مثل ه ب الفرحة الكبيرو الع يمة التي اسماا المجسس الوطني الفسسطيني .

وأتحيدى أن نكيون قيد تنازلنيا عين  1988عسى أننا  مستزمون بثوابت المجسس الوطني عام  عباسوشدد 
والقييدس الشييرقية التييي الييدولتين عسييى أسيياس الشييرعية الدولييية  تمسييكنا بحييلّ  أحييد هيي ب الثوابييت ه مؤكييداأ 

 قيائالأ:وأرد   ات .يير شيرعي.عمر عاصمة دولة فسسطينه وأن كل حجر في المسيت 1967احتست عام 
 ننا ع نريد أن نتدخل في شؤون أحد وع نريد أن يتدخل أحد في شؤوننا .إ 

إ ا إنييظ لييو لييم يعقييد هيي ا المجسييس لكييان الحسييم الييوطني الفسسييطيني فييي خطيير  ألن المن ميية  عبيياسوقييال 
أصيييبت بييمي أ ىه وكييان ممكيين أن تصيياب بييمي أ ىه فييإن الحسييم الفسسييطيني سيصيياب بيياأل ى الشييديده 

وتيابع:  كنيا نتمنيى  ومن هنا كنا حريصين كيل الحيرص عسيى أن تعقيد هي ب الجسسية بمسيرع وقيت ممكين .
ونرجيييو أن كيييل ميييين يحيييرص عسيييى مسييييتقبل فسسيييطين وعسييييى مسيييتقبل الشيييعب الفسسييييطيني وعسيييى الحسييييم 
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إليى أن  عبياسوأشار  يني أن يكون هناه لكنام اختاروا أن يكونوا في الخارء مع األس  الشديد .الفسسط
هنييياك مييين ع ير.يييب بعقيييد المجسيييس اليييوطني وأن ينتايييي الحسيييم الفسسيييطينيه وبالتيييالي أن تنتايييي من مييية 

 اليوطن.التحريره وه ب أهمية ه ب الجسسةه ولكن فشست كل المحاوعت لعقد مجسس مواز في .زو وخارء 
 وقال:  نقول لآلخرين فشستم في منع عقد دورو الوطني لكن ما زالت األبواب مفتوحة أمامكم لسعودو .

محاوليية ا.تيييال رئيييس الييوزراء رامييي الحمييد    ميين ر.مبييالإنييظ  عبيياسوحييول المصييالحة الوطنيييةه قييال 
أنظ من أجل تحقيق  ة ه مؤكداأ ورئيس جااز المخابرات العامة السواء ماجد فرء  تمسكنا بالمصالحة الوطني

 المصالحة الشامسة عسى حماس أن تسسم كل شيء لحكومة الوفاق أو تتحمل مسؤولية كل شيء.
نايم أالحميد   و أن المقاومية الشيعبية السيسمية الطرييق الوحييد المتيا  لنعبير عين مواقفنياه  عبياسوأكد 
ه ليييس لييةه وبصييراحة جنبييوا األوعد قسيييالأ ه وكساييم تحييدثوا عناييا وهييي فعا[حميياس إلييى إشيياروفييي ] اقتنعييوا

إننييا ع نمنييع  عبيياس. وقييال  معاقيياأ  ميين المييروري أن يصييسوا الحييدوده ويصييابوا أو يقتسييواه ع أريييد جيييالّ 
إلييى أن  الجييرائم اإلسييرائيسيةه مشيييراأ  ميين التوجييظ إلييى المحكميية الجنائييية الدولييية لرفييع شييكاوى مييدّ  أحييداأ 
 .طفالأ  2,027األخيرو  اأ عام 17 قتست خالل الي  إسرائيل 

تصييفية عّمييا أسييماب  اأ شييفاك هعسييى رفيي  الدوليية  ات الحييدود المؤقتيية ألناييا تعنييي إنايياء قميييتنا مشييدداأ 
نايم موافقيون عسيى إمحميد مرسيي قيال ليظ الرئيس المصري المعزول  إن ه حيي قاللسقمية الفسسطينية

 افقة عسى  لك.ناا مو أحماس عباس واتام  هالفسسطينيين قطعة من سيناء إعطاء
الييدوليه مخاطبيياأ أعميياء المجسييس بييالقول:  اإلنتربييولعبيير  حرامييياأ  80-70-60بمالحقيية  عبيياسوهييدّد 

  تعرفون بعمام .
 30/4/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تحديد موعد إلجراء انتخابات شاملة "الوطني"إحدى مخرجات  تكونالزعنون يقترح أن  .6

اقتيير  رئيييس المجسييس الييوطني الفسسييطيني سييسيم الزعنييونه أن تكييون إحييدى مخرجييات المجسييس  :رام  
وأشييار  .ورئيسيياأ  الييوطني اإلعييالن عيين تحديييد موعييد إلجييراء اعنتخابييات الشييامسة لدوليية فسسييطين برلمانيياأ 

ي الزعنييونه فييي كسمتييظ خييالل افتتييا  الييدورو الثالثيية والعشييرين لسمجسييس الييوطني فييي قاعيية أحمييد الشييقير 
كاميييل  ه إليييى أن المجسيييس اليييوطني بيييات عميييواأ 30/4/2018 بمقييير الرئاسييية فيييي رام  ه مسييياء اعثنيييين

العميييوية فيييي مع يييم اعتحيييادات والجمعييييات والمنتيييديات البرلمانيييية فيييي العيييالمه مييين ميييمناا اعتحييياد 
مانيييةه البرلميياني الييدوليه كمييا تشييارك وفييود المجسييس الييوطني فييي كافيية المييؤتمرات واعجتماعييات البرل

سيالمية و سييوية  وتترأس العديد من المواقيع ورئاسية السجيان فيي إحيدى عشيرو جمعيية برلمانيية عربيية واج
فريقية ومتوسطية وأوروبية.  واج
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وقال إن البديل عن الرعاية األمريكية المنفردو لعمسية السالم والتيي ليم تعيد نزيايةه هيو اليدعوو لميؤتمر 
قراراتاا  ات الصسةه وبما يممن إنااء اعحتالله وقيام الدولة دوليه بإشرا  األمم المتحدو ومرجعية 

قمييييية  ه وحييييلّ 1967عسييييى حييييدود   القييييدس الشييييرقية الفسسييييطينية المسييييتقسة كامسيييية السيييييادو وعاصييييمتاا 
 .الحازم لي صفقة القرن  ظرفم كما أكد الزعنون .194الالجئين بموجب القرار 

الفصل األسوأ في تاريخ قميتناه وهو اعنقسام األسود ه  وأكد الزعنون أنظ  لن يادأ لنا بال حتى نناي
خوتنا في حركة حماس إلى تغسيب المصسحة العسيا لسشعب الفسسطينيه وتمكين حكومة الوفاق إ  داعياأ 

الوطني من القيام بدورها الفعسي في قطاع .زوه واعندماء في وحدو وطنية في إطيار من مية التحريير 
مؤسساتاا عسى أسياس الشيراكة الوطنييةه لمواجاية التحيديات وتحقييق أهيدا  الفسسطينيةه والدخول في 

 شعبنا المشروعةه ون كرهم بمقولة شايدنا الرمز أبو عمار: إن ما جمعظ دم الشاداء لن يفرقظ أحد .
 30/4/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ويل حكم حماس في غزةجاء الوقت الذي تتوقف فيه السلطة عن تم :مجدالني .7

قال عمو السجنة التنفي ية لمن مة التحريير اليدكتور أحميد مجيدعني ليي الحياو  : محمد يونس -رام   
إن  من مة التحرير ستتخ  قراراأ بوق  تمويل اعنقالب  في .زوه مومحاأ:  سنتخ  القرارات التي كيان 

وأما :  إن كانت هناك جاة تحكم .زو وتجيد  عاماأ عندما وقع اعنقالب . 11نتخ ها قبل  أنعسينا 
ميين يمييّول حكمايياه فإناييا ليين تتخسييى عيين هيي ا الحكييمه ليي لك جيياء الوقييت اليي ي تتوقيي  فيييظ السييسطة عيين 

وقيال مجيدعني إنيظ فيي  يل اسيتمرار  تمويل حكم حماسه ألن ه ب الطريقة الوحييدو إلناياء اعنقسيام .
نتخابيياته فييإن المجسييس المركييزي لمن ميية التحرييير اعنقسييامه وتعطيييل المجسييس التشييريعيه وتوقيي  اع

سيييكون مرجعييية السييسطة التنفي ييية. ويشييكل هيي ا القييرار حييالأ لمعمييسة خالفيية عبيياس فييي حييال مغادرتييظ 
 المشاد ألي سبب كان.

 2/5/2018 ،الحياة، لندن
 

 وثائق تثبت وجود مخالفات خطيرة في تعيينات "الوطني": حملة "مجلس مش وطني" .8
مسة  مجسس مش وطني  عسى وثائق تثبت وجود مخالفات جسيمة وما قالتيظ  فميائح  حصست ح :.زو

حييول تعيينييات أعميياء فييي مجسييس رام   اعنفصيياليه وتثبييت المزاجييية واعنتقائييية فييي عمسييية ترشيييح 
وأ ارت إحيدى الوثيائق طسيب مقيدم رئييس السيسطة الفسسيطينية محميود عبياس مين  األعماء لسمجسس.
وطسيب التعييين مقيّدم فيي  طني سسيم الزعنون تعيين ثالثة أعماء لسمجسيس اليوطني.رئيس المجسس الو 
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يييل  البيييدء مييين نقييييب الصيييحفيين ناصييير أبيييو بكييير لمحميييود عبييياسه بميييا ي عيييد تجييياوزاأ صيييريحاأ مييين المرس 
 والمرَسل إليظ. أما األعماء المطسوب اعتمادهم فام: خسود عسا ه محمد عطا  ه بسام درويش.

أن ممييمون الوثيقيية يشييير إلييى حجييم التييدخل الوامييح ميين عبيياس فييي تعيييين أعميياء وأكييّدت الحمسيية 
المجسييس الييوطنيه وتغييوّعأ ميين الجانييب التنفييي ي عسييى الجانييب الرقييابي والتشييريعيه ومخالفيية صييريحة 
لبنييود الن ييام األساسييي لمن ميية التحرييير الفسسييطينيةه ولسمييادو السييابعة التييي تيينص عسييى أن  المجسييس 

 طة العسيا لمن مة التحريره وهو ال ي يمع سياسة المن مة ومخططاتاا وبرامجاا .الوطني هو السس
كما وحصست الحمسة عسى وثيقة أخرى ت ار كيفية اختيار أعماء المجسس الوطني الفسسطينيه عسى 

رئيييييس  هوالوثيقيييية مرسيييسة ميييين حسييييام زولييييط أسيييس مصييييسحية وشخصيييييةه تسييييتند إليييى الييييوعء والتبعييييية.
وتتمثل الوعيات المتحدو بستة عشر عمواأه  من مة التحرير لدى الوعيات المتحدو.المفومية العامة ل

لكييييين الوثيقييييية تميييييع أسيييييماء جدييييييدوه وميييييعاا زمسيييييط والحاشييييييةه دون أي انتخابييييياته ودون مراجعييييية 
وعرميييت الحمسييية وثيقييية أخيييرى ت اييير اشيييتراك عيييدد مييين ممثسيييي  الفسسيييطينيين فيييي الوعييييات المتحيييدو.

بشييكل عشييوائي دون أي معيياييره مييا يثييير الشييكوك حييول صييحة التمثيييل وحقيقيية  النقابييات واعتحييادات
والنقابات هي: نقابة التميري ه نقابية الطيب  وعدد الحمور ال ين شاركوا أعمال المجسس اعنفصالي.

 البيطريه نقابة العالء الطبيعيه جمعية الفنادقه نقابة مدققي الحساباته ونقابات أخرى.
 2/5/2018 ،الرسالة، فلسطين

 
 لمنظمة التحرير "المبادرة". و.أعضاء جدد. 103يقر انضمام  الوطنيالمجلس  .9

جييدد فييي عمييوية المجسييسه  أعميياء 103وافييق المجسييس الييوطنيه مسيياء أمييس عسييى انمييمام  :رام  
وتييم اعتميياد عييدد ميين رجييال األعمييال الفسسييطينيين وعييدد ميين  أعميياء مميين توفيياهم  . 108ميين  بييدعأ 

 يات في العالم.رؤساء الجال
كمييا وافييق المجسييس عسييى انمييمام المبييادرو الوطنييية وممثسياييا فييي المجسييس الييوطني لمن ميية التحرييير. 

 أعماء مقابل رف  عمو واحد. 604ووافق عسى انممام المبادرو 
 2/5/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

  
 15إلى  "منظمةلاتنفيذية و" ...350إلى  "الوطني"عدد أعضاء  خفضلتوجه  :الحياة"" .11

ليي الحياو  عين توجيظ لخفي  عيدد  فسسيطينيون كشي  مسيؤولون: محميد ييونسه  الحيياو  -رام  ه .زو 
عمواأه وخف  عدد أعماء السجنة التنفي ية لمن مة التحرير من  350إلى  700أعماء المجسس من 
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مجيدعني أن الايد  عميواأ. وقيال عميو السجنية التنفي يية لسمن مية اليدكتور أحميد  15عمواأ إليى  18
 من تقسيص األعماء هو تسايل عقد المؤسسات.

 1/5/2018 ،الحياة، لندن
 

 ليحل محل ممثل "الشعبية" "الوطني"اختيار ممثل عن "الديموقراطية" في هيئة رئاسة  :الزعنون .11
تم أكد رئيس المجسس الوطني الفسسطيني سيسيم الزعنيون أنيظ سيي: محمد يونسه  الحياو  -رام  ه .زو 

اختيار ممثل عين  الجباية الديموقراطيية  فيي هيئية رئاسية المجسيس اليوطني ليحيل محيل ممثيل  الجباية 
الشييعبية  تيسييير قبعيية اليي ي تييوفي قبييل سيينوات. ويييرى مراقبييون فييي  لييك مكافييمو لييي الديموقراطية  عسييى 

عسى المقاطعية.  حمور اجتماعات المجسسه وعقاباأ لي الشعبية  التي ت عد الفصيل الثاني في المن مةه
 وقال مسؤولون في  الديموقراطية  أناا اختارت أحد قادتااه رمزي ربا ه لتولي ه ا المنصب.

 1/5/2018 ،الحياة، لندن
  
 الفلسطينية يتهم عباس بالتآمر على القضية حماسنائب عن  .11

 فاأ عني النائب الفسسطيني في المجسس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسىه هجوماأ  شنّ  :.زو
في الوقت  عسى رئيس السسطة محمود عباس باعتبارب أحد المتآمرين عسى القمية الفسسطينيةه مطالباأ 

قدس برس وكالة واتام موسىه في تصريحات ل  اتظ بتشكيل جباة وطنية موحدو لسوقو  في وجاظ.
ر ه رئيس السسطة  بالعمل عسى تكريس سسطتظ وهيمنتظ عسى من مة التحري1/5/2018 الثالثاء

وتابع النائب الفسسطيني هجومظ عسى رئيس السسطة بالقول بمنظ  جزء من  الفسسطينية واختطافاا .
حالة التآمر عسى القميةه ورأس الفساد في المؤسسة الفسسطينية وأنظ يسعى لسمحاف ة عسى مصالحظ 

 ومصالح أبناءب ه عسى حد قولظ.
وطني  مكرر ليس فيظ أي شيء جديد ه ورأى أن خطاب الرئيس عباس في افتتا  جسسة المجسس ال

 من استحقاقات الواقع إلى الحديي في التاريخ . إلى أنظ  يارب دائماأ  مشيراأ 
وأرد :  كل ما تحدي بظ عباس حول من مة التحرير الفسسطينية ع يتفق مع الواقعه ويمع  ه ب 

حديي عباس عن .زو وأكد أن  من أي يستنا  ه ب المؤسسة . المؤسسة ويشر ماا ويدمرها بدعأ 
 والمصالحة والتفجيرات  أكا يب مختسقة ع أساس لاا من الصحة .

 1/5/2018وكالة قدس برس، 
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 المجلس الوطني الفلسطيني يواصل جلساته ويبحث مجددًا نقل السلطة إلى دولة .13
السييسطة  رام  : قييال أحمييد مجييدعني عمييو السجنيية التنفي ييية لمن ميية التحرييير الفسسييطينيةه إن انتقييال

الفسسطينية إلى دولة وتجسيد مكانتاا القانونيةه هي القمية الجوهريية التيي سييبحثاا المجسيس اليوطني 
في جسساتظ المنعقدو في رام  ه إمافة إلى ما يتصل بو يفة ودور من مة التحرير والسجنة التنفي يةه 

المجسس سيبحي كي لكه تحدييد وَأما  مجدعني أن  بما يشمل إعادو صيا.ة الدور الحالي لسمن مة.
والوعييييات المتحيييدوه وفيييي الجيييوهر مييين هييي ب القمييياياه طبيعييية وو يفييية   إسيييرائيل العالقييية ميييع كيييل مييين 

 السسطة الوطنية.
 2/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 انتخاب لجنة تنفيذية جديدة" و إسرائيلـ"وتعليق االعتراف ب "أوسلو"المجلس الوطني يبحث مراجعة  .14

واصييل أبييو  .ه دالفسسييطينية أكييد عمييو السجنيية التنفي ييية لمن ميية التحرييير: دييية سييعد الييديننا - انعّميي
يوسييييي ه ليييييي الغد ه أهميييييية ميييييا سييييييبحثظ المجسيييييس اليييييوطني الفسسيييييطينيه الييييي ي يسيييييتكمل أعماليييييظ حتيييييى 

ه حييييي  سييييجري مراجعييية  ألوسيييسو ه وتعسييييق اععتيييرا  بالكييييان اإلسيييرائيسيه كميييا ينييياقش 4/5/2018
ه والمتعسقييية فيييي جيييزء حييييوي منايييا 2017ميييارس  /المركيييزي ه التيييي صيييدرت فيييي   ار قيييرارات المجسيييس

وقييال أبييو يوسيي  إن  دورو المجسييسه  بمراجعيية  أوسييسو  ووقيي  التنسيييق األمنييي مييع سييسطات اعحييتالل.
سيتمخ  عناا انتخاب لجنة تنفي يية جدييدوه و ليك فيي إطيار تجدييد شيرعية أطير ومؤسسيات من مية 

 وق الشعب الفسسطينيه والقرار الوطني المستقل .التحريره والتمسك بحق
 2/5/2018 ،الغد، عم ان

 
 انسداد أفق المصالحة دفع بالقيادة الفلسطينية إلى عقد المجلس الوطني :اشتية .15

ن إشييتية امحمييد  .قييال عمييو السجنيية المركزييية لحركيية فييتح د: محمييد يييونسه  الحييياو  -رام  ه .ييزو 
جسيييس اليييوطنيه يقيييود إليييى فقيييدان النصييياب القيييانوني فيييي قييييادو من مييية مزييييداأ مييين التيييمخر فيييي عقيييد الم

صييابة عييدد  خيير بييممرا  الشيييخوخة. وأمييا  شييتية أن ا التحريييره نتيجيية وفيياو عييدد ميين األعميياء واج
حمييياس تمكيييين الحكومييية مييين أداء عمساييياه دفيييع بالقييييادو حركييية انسيييداد أفيييق المصيييالحة نتيجييية رفييي  
مشيراأ إلى أن التمخير سيؤدي إلى مزيد مين إميعا  المؤسسية الفسسطينية إلى عقد المجسس الوطنيه 

 السياسية من دون وجود أي بادرو عنتااء اعنقسام.
 1/5/2018 ،الحياة، لندن
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 لتصفية الحسابات الداخلية غير مقبول اإلنتربولنائب ديمتري دلياني: استخدام ال .16
السسطة الفسسطينية بمالحقية ناشيطين رف  النائب عن حركة فتح ديمتري دلياني تاديد : محمود هنية

الدوليه مميفاأ أنظ  من .يير المقبيول وطنيياأ أن يسيتخدم المنجيز  اإلنتربولومعارمين سياسيين عبر 
وقيييال  لتصيييفية الحسيييابات السياسيييية الداخسيييية . اإلنتربيييولالسياسيييي الفسسيييطينيه وأن يجيييري اسيييتعمال 

ي عن مالحقة الناشطين في الوقت ال ي ييتم فييظ دلياني في تصريح خاص بي الرسالة نت :  إّن الحدي
التغامي عن جرائم اعحتالله يعبر عن جال السسطة با ب المؤسسة الدوليةه ودورهيا وطبيعية المايام 
المناطة بااه كما أنظ يعبر عن تقصير ع يؤخ  بعيين اععتبيار القميايا التيي تيؤلم الشيعب الفسسيطيني 

  ين .وليس القمايا التي تزعج بع  المتنف
الييدوليه  اإلنتربييولشخصيياأ وصييفام بييي الحرامية  عبيير  70بمالحقيية  محمييود عبيياس وهييدّد رئيييس السييسطة

 مخاطباأ أعماء المجسس بالقول:  تعرفون بعمام .
 1/5/2018 ،الرسالة، فلسطين

 
 عريقات: ليست لدينا أوهام ولن نكون طرفًا في أي خطة أمريكية .17

صيائب عريقياته  .السجنة التنفي ية لمن مة التحرير الفسسيطينية د قال أمين سر: كفا  زبون - رام  
إن الفسسطينيين لن يكونوا طرفاأ في أي خطة مفاومات أمريكيةه مجيدداأ القيول:  إن فسسيطين ع تبياع 

وأما  عريقيات رداأ عسيى دعيوو وزيير الخارجيية األمريكيي الجدييده ماييك بومبييوه  وع تشترى بالمال .
أجييل عييودتام لسمفاومييات:  حقييوق شييعبنا ع تقييع فييي إطييار المسيياومات والصييفقات لسفسسييطينيين ميين 

 المالية المشبوهةه وع الصفقات السياسية التي ع تستند إلى قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية .
وتسيياءل عريقييات حييول الييدعوو األمريكييية:  كييي  يييتم  لييك بعييد أن أكييد بومبيييو أن بييالدب سييتقوم بنقييل 

تاا إلييى القييدس ألن الواقعييية تتطسييب  لييك؟ وكييي  يمكيين تحقيييق السييالمه وفييي الوقييت نفسييظ يييتم سييفار 
 إسقاط مس  القدس ومس  الالجئين من طاولة المفاومات؟ إن ه ا الحديي معيب ومرفو  كسياأ .

وتابع عريقات فيي بييانه أن  الجانيب الفسسيطيني لين يكيون طرفياأ فيي أي خطية سيالم يطرحايا اليرئيس 
 مب . ايكيه دونالد تر األمر 

 1/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطينيتشر ِ  "إسرائيل"عشراوي:  .18
أكييدت عمييو السجنيية التنفي ييية لمن ميية التحرييير حنييان عشييراوي أن حكوميية نتنييياهو وائتالفاييا  :رام  

جسيييد الجيييوهر الحقيقيييي لطبيعييية الن يييام اإلسيييرائيسي اليمينيييي المتطييير  وبيييدعم مييين اإلدارو األمريكيييية ت
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العنصيري اليي ي يواصييل سياسيياتظ القائميية عسييى التمييييز العنصييري واإلقصيياء ورفيي  اآلخيير ميين خييالل 
المصييادقة عسييى القييوانين العنصييرية والممييي قييدما بمخططييات تاويديييةه فييي مخالفيية صييارخة لسقييوانين 

ى مصادقة الكنيست اإلسرائيسي بيالقراءو األوليى عسيى ميا عس تعقيباأ ه وقالت عشراوي الدولية واإلنسانية.
لسعنصرية والتمييز ال ي تمارسظ  يسمى مشروع قانون القومية العنصري:  إن ه ا القانون يمثل تشريعاأ 

إسيييييرائيل لسقميييييياء عسييييييى الوجيييييود الفسسييييييطيني وشييييييطب سيييييكان األر  األصييييييسيين ومواصييييييسة ناجاييييييا 
األر  والمييوروي التيياريخي والييديني والحميياري وتعزيييز  اعسييتيطاني اعسييتعماري القييائم عسييى سييرقة

 مخطط نتانياهو لتحويل إسرائيل إلى دولة قائمة عسى العنصرية بموجب القانون .
 2/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ن قانون القومية اإلسرائيلييدت "الخارجية الفلسطينية" .19

 هبيالقراءو األوليى همصادقة الكنيسيت اإلسيرائيسي الفسسطينية والمغتربين دانت وزارو الخارجية: كاعتالو 
 عسيى ميا ي سيمى  مشيروع قيانون القوميية العنصيري ه الي ي يفيرق بشيكل عنصيري بغيي  وتميييزي ميدّ 

وأشييييارت الخارجيييييةه إلييييى خطييييورو هيييي ا القييييانون؛ ألبعييييادب اعسييييتعمارية  أصييييحاب األر  األصييييسيين.
أنيييظ يكيييّرس ن يييام فصيييل عنصيييري بغيييي ه وياميييش كيييل ميييا هيييو عربيييي  التوسيييعيةه التيييي تؤكيييد عسنييياأ 

ورأت أن خطورو ه ا القانون  وفسسطينيه كما أنظ يتناق  مع القوانين الدولية ومبادن حقوق اإلنسان.
تيينعكس عسييى جميييع مجيياعت حييياو الفسسييطينيينه خاصيية أنييظ ع يعتيير  بحييدود لدوليية اعحييتالل؛ بييل 

وأكدت أن إقرار مشروع ه ا القانون  سة الجشع والتوسع اعستيطاني .تركاا مفتوحة؛ انسجاماأ مع سيا
وقالت  يسقط القناع عن اعدعاءات  اإلسرائيسية  الاادفة إلى تسويق دولة اعحتالل كدولة ديمقراطية .

الخارجييييةه إن إعيييادو تعريييي  دولييية اعحيييتالل لنفسييياا كدولييية قوميييية لسشيييعب اليايييودي أو كيييوطن قيييومي 
 من مفاهيم الحرب الدينية في المنطقةه ويمفي الطابع الديني عسى الصراع. لسياود يكّرس 

 2/5/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 كهرباء الضفة الغربية "إسرائيلمن "تسلم تالسلطة الفلسطينية  .11
رئييس مجسيس إدارو  ه أنرام  ه مين 1/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومـات الفلسـطينية )وفـا(نشرت 

ه 1/5/2018  يافر مسحيم وقيع بيالحرو  األوليىه الثالثياء. م الفسسيطينية لوطنيية لسكاربياءشركة النقل ا
لشييراء الطاقيية الكاربائييية مييع شييركة الكاربيياء اإلسييرائيسية تاييد  لومييع األسييس المن ميية لتزويييد  اتفاقيياأ 

يةه شيييركة النقيييل الوطنيييية بالتييييار الكاربيييائيه و ليييك بتوجييييظ وتكسيييي  مييين القييييادو والحكومييية الفسسيييطين
 وبحمور رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ.



 
 
 
 

 

 17 ص             4631 العدد:             5/2/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

وبتوقيع اعتفاقية سيتمكن الجانب الفسسطيني من شراء الطاقة الكاربائية بالجمسة ونقل صالحيات نقل 
وسيتوفر هي ب اعتفاقيية اإلمكانييات  الكارباء من الشركة اإلسرائيسية إلى شيركة النقيل الوطنيية لسكاربياء.

متكامل بعناصرب الثالثية الرئيسييةه مين تولييد ونقيل وتوزييع لسكاربياءه والي ي بيدورب لبناء ن ام كاربائي 
سيساهم فيي تنيوع مصيادر الطاقية الكاربائيية وخاصية المصيادر الفسسيطينيةه مين خيالل بنياء محطيات 
إنتيياء الطاقيية بالوسييائل التقسيدييية والمتجييددوه وتقسيييل اععتميياد عسييى الجانييب اإلسييرائيسيه باإلمييافة إلييى 

كميا سييتتمكن  مكانيية توسيعة الييربط ميع الييدول المجياورو ميين خيالل شيبكات النقييل الوطنيية الفسسييطينية.إ
سيييسطة الطاقييية وشيييركة النقيييل مييين تشيييغيل محطيييات التحوييييل الرئيسييييةه والتيييزود مييين خاللايييا بالطاقييية 

 الكاربائيةه والتي استكمل بناء أربعة مناا وهي )الجسمةه نابسسه رام  ه وترقوميا(.
د الشيخ أهمية إنجياز هي ب اعتفاقييةه التيي ستسيام فيي بنياء القطاعيات اعقتصيادية المختسفيةه وبنياء وأك

 قطاع الطاقة في فسسطين.
وقعييت   إسيرائيل إن  وان قياليمسيؤول ه أنرويتيرز ه نقيالأ عين وكالية1/5/2018 ،الحيـاة، لنـدنوأميافت 
الفسسييطينيةه تسييسم بموجبييظ السييسطة توزيييع مسيييون دوعر مييع السييسطة  775عاميياأ بقيميية  15اتفاقيياأ مدتييظ 

 الكارباء لسفسسطينيين في المفة الغربية وتبني أربع محطات كارباء لا ا الغر .
مسيييييون شيييييكل لشييييركة  915وبموجييييب اعتفيييياق الجديييييده ستسييييدد السييييسطة الفسسييييطينية دينيييياأ بقيميييية نحييييو 

 ى الفسسطينيين في المفة الغربية.الكارباء اإلسرائيسية الحكوميةه عسى أن تتولى توزيع الكارباء عس
 وقيييال بييييان صيييدر باسيييم رئييييس هيئييية الشيييؤون المدنيييية فيييي السيييسطة الفسسيييطينية حسيييين الشييييخ انيييظ  تيييمّ 

إلى توقيع اتفاق بين الجانبين الفسسطيني واإلسرائيسيه يتم بموجبيظ  ]الثالثاء[ التوصل صبا  ه ا اليوم
 سرائيسية الكامسة والتي استمرت عقود طويسة .تحرير قطاع الطاقة الكاربائية من السيطرو اإل

وقييال وزيييير الطاقييية اإلسيييرائيسي يوفيييال شيييتاينتز إن اعتفيياق سييييماد الطرييييق أميييام الفسسيييطينيين لتطيييوير 
شبكة حديثة. و كر المدير العام لوزارو المال اإلسرائيسية شاي باباد أن اعتفاق  يخسق واقعياأ جدييداأ فيي 

ويقسييص القيييود عسييى إمييدادات الكاربيياءه ويعييزز اعسييتقرار اعقتصييادي...  هلسفسسييطينيينقطيياع الطاقيية 
 ويفتح حقبة جديدو في العالقات اعقتصادية بين الجانبين .

 
 لقاء وزاري أردني فلسطيني إسرائيلي في البحر الميت .11

األردن والسيسطة عقد السيسة الماميية بيين  يوم  العبريةه إن لقاءأ وزارياأ السرائيل إقالت صحيفة   :رام  
 وأومييييحت الصييييحيفةه اعثنييييين الفسسييييطينية واعحييييتالل اإلسييييرائيسيه لبحييييي مسفييييات تجارييييية مشييييتركة.

ه أن الحييديي يييدور حييول لقيياء جمييع وزييير اعقتصيياد والصييناعة اإلسييرائيسي إيسييي كييوهين 30/4/2018
الميالكيه بحميور بوزير التعاون اإلقسيمي األردني عماد فاخوريه ووزير الخارجية الفسسيطيني رييا  
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وأفادت بمن السقاء ال ي عقيد فيي البحير المييته بحيي مشيروع إقامية حديقية  ن يرب الياباني تارو كونو.
الموقيعه إليى  وأشيار زراعية صناعية مشيتركة فيي مدينية أريحياه ميمن مخطيط مشيروع  ممير السيالم .

 .2016أن ه ا السقاء األول بين وزير إسرائيسي وأردني من  عام 
 30/4/2018 ،الفلسطيني لإلعالمالمركز 

 
 مهادنة االحتالل عبر الشراكة األمنية والتنسيق لخنق غزةسياسة عباس باتت واضحة.. : حماس .11

حمياس أن خطياب رئييس السيسطة محميود عبياس خيالل افتتاحيية  ةأكدت حركي: يحيى اليعقوبي -.زو 
ويعطيييي فرصييية أكبييير  ه يزييييد مييين تمزييييق الصييي  اليييوطني23جسسييية المجسيييس اليييوطني فيييي دورتيييظ اليييي 

حركة د. سيامي أبيو الوقال القيادي في . لالحتالل والرئيس األمريكي دونالد ترامب لتمرير مخططاتام
زهييري:  إن خطيياب عبيياس أكييد عسييى رفمييظ لسمصييالحة ميين خييالل اسييتخدام معادليية  إمييا التمكييين أو 

 ح وحماس .تحميل حماس مسؤولية القطاع ه وه ا يعتبر تنكرا عتفاق المصالحة بين فت
واعتبر أبو زهري في حديثظ لصحيفة  فسسطين  أن لجوء عباس لتاديد .زو وممارسة عقوبات إمافية 

وتيابع:  إن عبيياس سيفشييل فيميا فشييل فيييظ اعحيتالل لمحاوليية تركيييع  بحقايا أمييرا خطييرا و.ييير أخالقيييه
بير الشيراكة .زوه كما أن سياسية عباس أصبحت وامحة من خالل خطابيظ وهيي ماادنية اعحيتالل ع

األمنيية معيظه والتنسييق المتبيادل لخنيق .يزو ومعياداو حركية حمياس ورفي  أي جايود عسيتعادو الوحييدو 
وحول طر  عبياس لخطية لستسيويةه اعتبير أبيو زهيري أن عيودو عبياس لسحيديي عين مشيروع  الوطنية .

يمثيل الشييعب التسيوية والمفاوميات هييو اسيتمرار لحاليية اليدوران فييي حسقية مفر.ييةه مؤكيدا أن عبيياس ع 
 الفسسطيني في ه ا الموق ه ألن الشعب الفسسطيني مجمع عسى رف  المفاومات مع اعحتالل.

وأكد أن سياسة اعبتزاز المالي التي يمارساا عباس مد .زو والقيوى الفسسيطينية الشيريفة لين تفسيح فيي 
 تمرير ه ب السياسات اعنازامية.

 1/5/2018فلسطين أون الين، 
 

 وطني" جزء من انفصال ُمرتقبحماس: جلسة "ال .13
اعتبييرت حركيية حميياس اعثنييينه إن عقييد المجسييس الييوطني الفسسييطيني اليييوم يشييكل خطييرأا عسييى : .ييزو

واعتبيير المتحييدي باسييم حميياس عبييد السطييي  القييانوع فييي بيييان لييظ المشيياركين  مسييتقبل شييعبنا ووحدتييظ.
ت يييل تناميييل ميييع الكيييل بيييالمجسس  جيييزء مييين مشيييروع اعنفصيييال المرتقيييب ه مشيييددأا عسيييى أن حمييياس 

 الوطني إلفشال  لك.
 30/4/2018، فلسطين أون الين
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 بقاء االنقسام ورفض أي شراكة حقيقيةإلم يحمل سوى العمل على "الجهاد": خطاب عباس  .14
أكدت حركة الجااد اإلسالمي أن خطاب رئيس السسطة محمود عبياس خيالل : يحيى اليعقوبي -.زو 

ه ليم يحميل سيوى العميل عسيى ابقياء اعنقسيام ورفي  23دورتيظ اليي افتتاحية جسسة المجسس الوطني فيي 
حركية داود شيااب:  إن من مية التحريير باتيت أحيد األدوات القيال المتحيدي باسيم و  أي شراكة حقيقية.

التيييي ييييتم اسيييتدعاؤها لتكيييريس اعنقسيييامه فيييالفريق المتنفييي  حيييول المن مييية أصيييبح أداو و يفيييية لتمريييير 
 الوطني والقوميه وتتناق  مع مسيرو الكفا  والنمال الفسسطيني . سياسات تتناق  مع الميثاق

المن ميية شييرعيتاا التمثيسييية عبيير اعسييتفراد  أفقييدوأمييا  شييااب لصييحيفة  فسسييطين :  إن هيي ا الفريييق 
بالمن مة ومؤسساتاا واعنقيالب عسيى كيل اعتفاقيات الوطنيية السيابقة بشيمن ترتييب مؤسسيات المن مية 

وبين أن  لك أفقيد المن مية شيرعيتاا الكفاحيية عبير اسيتمرار  لسشعب الفسسطيني .وجعساا اطارا جامعا 
التنسيق األمني ال ي ترعاب قيادو المن مية لدرجية أن أعمياء فيي تنفي يية المن مية يشياركون كمييو  
دائمييين فييي مييؤتمر اعميين القييومي اإلسييرائيسيه وأن أعميياء مجسييس المن ميية يييدخسون رام   بتصيياريح 

 اعدارو المدنية لالحتالل.من منسق 
 1/5/2018فلسطين أون الين، 

 
 النخالة: ليس مجلسا وطنيا الذي يعقد تحت االحتالل ويحاصر غزة .15

ندد نائب األمين العام لحركة الجااد اإلسالمي في فسسطين زياد النخالةه بعقد اجتماع  المجسس : .زو
لمسييتوطنات الصييايونيةه مؤكييداأ أن هيي ا الييوطني  تحييت حييراب اعحييتالل اإلسييرائيسي ووسييط .ابيية ميين ا

اعجتميييياع ع يمثييييل إرادو الفسسييييطينيين اليييي ين يصييييطفون فييييي ميييييادين المواجايييية مييييع جنييييود اعحييييتالل 
 ومستوطنيظ. ويدافعون عن حقوق وثوابت الشعب الفسسطيني.

ت وانتقد النخالة في تصريح لظه استمرار العقوبات المفرومة عسى المحاصرين في قطاع .زو فيي وقي
تتصاعد فيظ الرو  الوطنية لدى الشباب والرجال والنساء في وجظ اعحتالل من خالل مسيرات العودو 

 التي ينخرط فياا الكل الوطني وتتجسى فياا اإلرادو والوحدو الوطنية في أباى صورها.
 .وشدد عسى أن اعجتماع ال ي يقر العقوبات عسى قطاع .زو هو شريك في حصارها ومالحقة أبنائاا
واسييتنكر النخاليية بشييدو اسييتمرار التنسيييق األمنيييه متسييائالأ عيين جييدوى القييرارات واعجتماعييات فييي  ييل 

 بقاء الحالة األمنية التي تطارد المقاومة وتعتقل المنامسين؟؟
 30/4/2018فلسطين أون الين، 
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 لصراعا"الديمقراطية" تعلن رفضها رؤية عباس لحل  .16
ييييية لتحرييييير فسسييييطينه رؤييييية رئيييييس السييييسطة محمييييود عبيييياسه لحييييل رفمييييت الجبايييية الديمقراط: رام  

اإلسرائيسي ه التي أعاد طرحاا مجددا خالل أعمال المجسس اليوطني المنعقيد فيي  - الصراع الفسسطيني
وقاليييت الجباييية فيييي بييييان لاييياه ييييوم الثالثييياء: إن  رؤيييية اليييرئيس التيييي أعييياد التمكييييد عسيايييا فيييي  رام  .

ارات المجسيس المركيزي الفسسيطيني لمن مية التحرييره وانتاياك لاياه وعييودو خطابيظ هيي انقيالب عسيى قير 
ودعييت الجباية المجسيَس إليى  رفي  هيي ب الرؤييةه والتمكييد بالمقابيل عسييى  إليى اتفياق أوسيسو والتزاماتيظ .

قيييرارات المجسيييس المركيييزي بميييا يعييييد لسقميييية الوطنيييية وجاايييا الحقيقيييي باعتبارهيييا حركييية تحيييرر وطنيييي 
وطالبييت الجبايية بفييك اعرتبيياط ميين اتفاقييية أوسييسو مييع  إسييرائيل ه  ي تحييت اعحييتالل .لسشييعب الفسسييطين

وبروتوكييول بيياريس اعقتصيياديه ووقيي   التنسيييق األمنييي ه والتحييرر ميين التبعييية عقتصيياد  إسييرائيل ه 
عادو اععتبار لااه  وسحب اععترا  باألخيرو. كما طالبت بإعادو ترتيب مؤسسات من مة التحريره واج

ادو رسم صالحيات السيسطة باعتبارهيا سيسطة إلدارو المنياطق الفسسيطينية وتيوفير مسيتسزماتااه بينميا واجع
 يبقى التمثيل السياسي بيد من مة التحريره ومؤسساتاا.

 1/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نيالتيار اإلصالحي بحركة فتح: تداعيات خطيرة ستترتب على عقد "الوطني" دون توافق فلسطي .17
أكيد القييادي فيي التييار اإلصيالحي بحركية  فيتح  النائيب أشير  جمعية : عبد الرحمن الطايراوي -.زو 

أن جسسية المجسييس الييوطني المنعقييدو فييي مدينيية رام  ه وسييط المييفة الغربييية المحتسييةه سيييترتب عسياييا 
 تداعيات خطيرو يكون الشعب الفسسطيني الخاسر األكبر فياا.

طين :  سيتعزز الجسسية حالية اعنقسيام اليداخسي وسيتزيد مين الايوو بيين أبنياء وقال جمعية لصيحيفة  فسسي
 100الشييعب الفسسيييطينيه ليي لك كيييان ميين األفميييل تمجيييل الجسسييية بنيياء عسيييى مطالبييات ميييا يزيييد عييين 

عمييو ميين أعميياء المجسييس الييوطني ميين مختسيي  األطيييا  اليي ين رفمييوا المشيياركة إلييى جانييب قييوى 
المجسيييس اعحيييتالل اإلسيييرائيسي بالدرجييية األوليييى وقيييد تصيييب فيييي بيييارزو . وأميييا :  سيييتخدم مخرجيييات 

مصيسحة صييفقة الييرئيس األمريكييي دونالييد ترامييبه وفيي  ات الوقييت أيمييا ليين تمثييل مخرجييات المجسييس 
 الكل الفسسطيني ألناا جاءت وفق قرار متفرد أصر عسيظ رئيس السسطة محمود عباس .

 1/5/2018فلسطين أون الين، 
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 القدسبحركة حماس خططت لتنفيذ عمليات مسلحة لخلية عسكرية تتبع  قالاعتاالحتالل يزعم  .18
خسيييية  قياميييظ باعتقيييال أفيييراد   الشييياباك زعيييم جاييياز األمييين العيييام اإلسيييرائيسي  ودييييع عيييواودو: -رام   
 تتبع حركة حماس خططت لتنفي  عمسيات مسسحة في مدينة القدس المحتسة.  عسكرية

قييال الخسيييةه بعييدما سييمحت الرقابيية اإلسييرائيسية صييبا  أمييسه بنشيير وجيياء الكشيي  اإلسييرائيسي عيين اعت
تفاصييييل عمسيييية اععتقيييال لسخسيييية المتامييية بيييالتخطيط لتنفيييي  عمسييييات بتوجيايييات مييين عناصييير حركييية 

 حماس تقيم في قطاع .زو.
وقدمت إلى المحكمة المركزية فيي القيدس صيبا  أميس ليوائح اتايام بحيق ثالثية مين سيكان بسيدو صيور 

التخابر مع عميل أجنبي واعنتماء إلى  القدس الشرقيةه متامين من قبل األمن اإلسرائيسي بي باهر في 
 . من مة إرهابية والتواطؤ عسى ارتكاب عمسية إرهابية

ووفق ما  كيرت اإل اعية اإلسيرائيسيةه فيإن الثالثية وهيم نسييم حميادو وعيز اليدين عطيون وعبييدو عمييروه 
 ئيل بإيعاز من حركة حماس في قطاع .زو.خططوا عرتكاب اعتداءات في إسرا

وجاء في لوائح اعتاام أن كال من عطون وعميرو سافرا العام الفائيت إليى تركيياه حييي التقييا ناشيطين 
سرائيل عام  من حماس كانا قد أبعدا في إطار صفقة تبادل األسرى األخيرو التي أبرمت بين حماس واج

ت. وحسب ما  كيرت اإل اعية اإلسيرائيسية فإنيظ تيم اعتقيال أفيراد ه وأناما تسقيا مناما  ع  الدوعرا2011
الخسييية المسييسحة خييالل األسييابيع األخيييروه حيييي طسبييت النيابيية اإلسييرائيسية ميين المحكميية تمديييد فتييرات 

 اعتقال الشبان الثالثة إلى حين استنفاد اإلجراءات القمائية.
ر لتنفيي  عمسييات إطيالق نياره وتنفيي  عمسيية وحسب اعتاامات الموجاية لاي ب الخسييةه فإنايا تسقيت أوامي

ه لتنفييي  عمسييية  أورانيييت ميد األميين اإلسييرائيسي ومحيياوعت شييراء سييال  ومراقبيية منيياطق فييي مسييتوطنة 
 مد الجنود الموجودين في محطة الحافالت.

 2/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 لن تخوض حربًا بالوكالةو  "إسرائيل"جديدة مع  ال تسعى إلى مواجهة حماس"الشرق األوسط":  .19
قالت مصيادر فيي حركية حمياسه إن الحركية ع تسيعى إليى مواجاية جدييدو ميع : كفا  زبون - رام  

قييرار  :  الشييرق األوسييط وأمييافت المصييادر لييي إسييرائيله وليين تنجيير إلييى مثييل هيي ب المواجايية بالوكاليية.
 . لفسسطينيين وحدهمالحرب تتخ ب الحركة بالتشاور مع فصائل المقاومةه وتحددب  رو  ا

فييي مواجايية قييد تنييدلع بييين إيييران   حميياس وكييان المصييدر يييرد عسييى سييؤال حييول إمكانييية أن تشييارك 
سرائيل. نجا  المسيرات السيسمية عسيى حيدود قطياع  واج وأكد المصدر أن الحركة تركز اآلن عسى دعم واج
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وبحسييب  الفسسييطينية..ييزوه وتسييتعد لمسيييرو منتصيي  مييايو )أيييار( المقبييل اليي ي يصيياد   كييرى النكبيية 
 المصدره يجري التركيز اآلن عسى توسيع ه ب المسيرات السسمية إلى المفة الغربية والداخل.

 1/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 حماس تبعث برسالة استنكار لرئيس البرلمان األوروبي .31
اجاني بشمن بييان بعثت حركة حماس الثالثاء برسالة استنكار إلى رئيس البرلمان األوروبي أنطونيو ت

وقاليت الحركية فيي رسيالتاا إنايا تسقيت  البرلمان األوروبي األخير بخصوص األوماع في قطاع .يزو.
( بخصيييييوص (RSP)2018/2663بصيييييدمة واسيييييتنكار شيييييديدين بييييييان البرلميييييان األوروبيييييي األخيييييير )

وأشيييارت أنيييظ بيييالر.م ميين ترحييييب حركييية حمييياس  .٨١٠٢/٤/٠٢األوميياع فيييي .يييزو والصيييادر بتيياريخ 
العبارات اإليجابية في البيان إع أناا صدمت من حجيم التحّييز فيي البييان لصيالح الروايية اإلسيرائيسية ب

وأميافت الرسيالة: كّنيا نتمنيى فيي حركية حمياس أن  عسى حساب حقوق الشيعب الفسسيطيني األساسيية.
ريكية الحالية يكون الموق  األوروبي أكثر إنصافا لشعبنا وحقوقظه وعسيما في  ل موق  اإلدارو األم

وسجست الحركية فيي رسيالتاا مالح يات عيدو عسيى  المتطر  والمتطابق مع موق  اليمين اإلسرائيسي.
 بيان البرلمان األوروبي.

 1/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 الحمد هللا تطالب بتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق بتفجير موكب بغزة القوى الوطنية .31
إلسيييالمية يييوم اعثنييينه بتشييكيل لجنييية تحقيييق وطنييية مانييية مشيييتركةه طالبييت القييوى الوطنييية وا: .ييزو

 لستحقيق في تفجير موكب رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد  ه   ار المامي.
حركييية حمييياسه وحركييية الجاييياد اإلسيييالميه والجباييية الشيييعبيةه  والفصيييائل الموقعييية عسيييى البييييان هييييه 

ه وحيزب الشيعب  القييادو العامية فداه والجباة الشعبية والجباة الديمقراطيةه ومن مة الصاعقةه وحزب 
نتييابع منيي  البداييية تييداعيات  وقالييت القييوى فييي بياناييا المشييتركه  . الفسسييطينيه وحركيية المبييادرو الوطنييية

محاوليية اع.تييياله ومييؤتمر وزارو الداخسييية أول أمييس حييول التحقيييق فييي الحادثيية ومييا تالهييا ميين ردود 
وحول السجنية التيي يطيالبون بتشيكيسااه  . عسيظ يجب تشكيل لجنة مشتركةأفعال وتصريحات مختسفةه و 

أومح البيان أنظ يجب أن ييتم التوافيق عسيايا وطنييا وتشيارك فيايا مصير لسوقيو  عسيى كافية مجرييات 
عييالن نتائجاييا أمييام الييرأي العييام  عييالن الموقيي  منايياه واج التحقيقييات والتمكييد ميين تفاصيييساا وسييالمتاا واج

 اقبين في كل مكان.الفسسطيني والمر 
 30/4/2018، فلسطين أون الين
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 قلبية على الثغور بنوبة وفاة قسامي .31
نعت كتائب القسام الجنا  العسكري لحركة حماسه أحد مجاهدياا المسنين ال ي توفي إثر نوبة : .زو

  وأّكيد الكتائييب فييي بيالٍغ عسييكري وصييل  المركيز الفسسييطيني لإلعييالم قسبيية أثنيياء رباطيظ عسييى الثغييور.
عاماأ( مين معسيكر جبالييا  65( أّن المجاهد القسامي بركات محمد حميد )4-30نسخة عنظه اعثنين )

 شمال قطاع .زوه توفي إثر نوبٍة قسبيٍة ألمت بظ أثناء رباطظ عسى الثغور.
 30/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
لقاء  بزعم ضفة.. وآخرين بالبزعم محاولة دهسفلسطينيًا بالقدس  يعتقلاالحتالل  .33  عبواتحيازة وا 

شرطة اعحتالل اإلسرائيسي ه أن القدس المحتسةمن ، 2/5/2018فلسطين أون الين،  قال موقع
أعسنت صبا  األربعاء عن اعتقالاا لسائق مركبة في مدينة القدس المحتسةه بزعم محاولتظ دهس 

ي   العبرية أن مركبة وادعت صحيفة  معار  مجموعة من عناصرها قرب مقرها العام بالمدينة.
انحرفت عن مسارها قرب المقر العام لشرطة اعحتالل وحاول سائقاا دهس مجموعة من عناصر 

وبحسب الصحيفةه فإنظ جرى فيما بعد  الشرطة دون إصابتامه فيما انسحبت المركبة من المكان.
 العثور عسى المركبة واعتقال سائقاا ومرافقظ لستحقيق لسوقو  عسى الخسفيات.

مصادر إعالمية عبريةه أفادت بمن جيش ه أن نابسسمن ، 1/5/2018، قدس برسوجاء في 
اعحتالل اإلسرائيسيه اعتقل الثالثاءه ثالثة فسسطينيين شرقي مدينة نابسس )شمال القدس المحتسة(ه 

  العبريه أن حراس 0404و كر موقع   بدعوى إلقائام  عبوات ناسفة  تجاب حراس أمن إسرائيسيين.
من إحدى المستوطنات اإلسرائيسية قرب بسدو  سالم  شرقي نابسسه تعرموا إللقاء حقيبة تحتوي عسى أ

وأما  الموقع المقرب من جيش اعحتالله أن قوات إسرائيسية  ثالي  عبوات أنبوبية  محسية الصنع.
لقاء وصست لسمكانه وشرعت بمعمال تمشيط فيظه قبل أن تعتقل ثالثة فسسطينيين يشتبظ بام بإ

 الحقيبة التي احتوت عسى العبوات القابسة لالنفجار.
قوات اعحتالل اعتقست بعد  ار ه أن جنينمن ، 1/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالمو كر 

وقالت مصادر  الثالثاءه شابين من مخيم جنين شمال المفة الغربية قرب معسكر سالم .رب جنين.
  أبو زميروه عسى  تقست الشابين إسالم عسي خريوش وعبدمحسية لمراسسنا: إن قوات اعحتالل اع

وأشارت إلى أن الجنود منعوا  مدخل محكمة سالم في معسكر سالمه واعتدت عسياما بالمرب المبر .
 المواطنين من دخول المحكمة بعد  لك بادعاء العثور عسى عبوات محسية الصنع معاما  أكواع .
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 في جنين بحماس قيادياً  يعتقل االحتالل .34
اعتقسيت قيوات اعحيتالل اإلسيرائيسي األربعياء القييادي فيي حركية حمياس المقعيد عيدنان حمارشية ن: جني
 عامأا( بعد اقتحام منزلظ في بسدو يعبد بمدينة جنين شمال المفة الغربية المحتسة.52)

بيد جنيوب وأفادت مصيادر عائسيية بيمن قيوو لالحيتالل اإلسيرائيسي داهميت منيزل القييادي حمارشية فيي يع
 10وأشارت إلى أن حمارشة أممى أكثر من  .رب جنين وجرى اعتقالظ واقتيادب إلى منطقة مجاولة.

وحمسييت  سيينوات فييي سييجون اعحييتالله وي عتقييل فياييا إلييى جانبييظ نجسيييظ عميير وأنييس منيي  مييدد متفاوتيية.
 عائسة حمارشة اعحتالل اإلسرائيسي المسؤولية الكامسة عن حياو وسالمة والدب.

 2/5/2018، ين أون الينفلسط
 

 هاال نسعى إلى حرب معو  ..النووي سرا برنامجهانتنياهو: طهران تطور  .53
رئيس الوزراء اإلسرائيسيه بنيامين نتنياهوه قال إن لدى بالدب  أن، 1/5/2018، سي ان ان كرت 

ل عسى أدلة عسى أن المسؤولين اإليرانيين كانوا  يك بون  عندما قالوا إن إيران ع تسعى لسحصو 
أسسحة نوويةه وأن الجماورية اإلسالمية تحتف   بمرشي  نووي  في مجمع سري. وجاءت تصريحات 

مايو/ أيار وهو الموعد ال ي هدد الرئيس األمريكي دونالد ترامب  12نتنياهو بالتزامن مع اقتراب 
 فاق.باعنسحاب من اعتفاق النووي اإليراني بحسولظ ما لم يتم إعادو التفاو  حول اعت

اتام نتنياهوه اإلثنينه المسؤولين اإليرانيين بمنام  يك بون بوقاحة  حين يزعمون أن طاران ع تطمح و 
إلنتييياء أسيييسحة نووييييةه وأشيييار إليييى أن اعتفييياق النيييووي بينيييي عسيييى  أكا ييييب إيرانيييية ه وكشييي  أن ليييدى 

 إسرائيل مسفات تثبت تطوير إيران لبرنامجاا النووي بشكل سري.
و فييي كسميية ألقاهيياه اإلثنييينه وعيير  فياييا بعيي  الصييور ومقيياطع الفيييديو التييي  كيير أناييا وقييال نتنييياه

 تكش  تطوير إيران لبرنامجاا النووي بشكل سري.
وأشييار رئيييس الييوزراء اإلسييرائيسي إلييى أن اعتفيياق النييووي اإليرانييي ب نييي عسييى  أكا يييب إيرانييية ه واصييفا 

 ار الرئيس األمريكي بشمن انسحاب واشنطن منظ. اعتفاق بي السيء ه ومشيرا إلى أنظ يترقب قر 
نتنييياهو قييال إن إسييرائيل ع تسييعى إلييى حييرب ه أن أ   به عيين 1/5/2018الحيــاة، لنــدن، ونشييرت 

مع إيرانه و لك بعد يوم من كشفظ ميا وصيفظ بمنيظ دلييل إليى نشياطات نوويية سيرية فيي إييرانه ميا يعيد 
 انتااكاأ لالتفاق النووي مع القوى العالمية.

ورداأ عسى سيؤال عميا إ ا كانيت إسيرائيل مسيتعدو إليى حيرب ميع إييران قيال نتنيياهو فيي مقابسية ميع قنياو 
 «.ع يسعى أحد وراء مثل ه ا التطور. إيران هي التي تغير القواعد في المنطقة«: »سي.ان.ان»



 
 
 
 

 

 25 ص             4631 العدد:             5/2/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

ل مييا وصييفظ وقييال نتنييياهو فييي وزارو الييدفاع اإلسييرائيسية أمييسه وهييو يقيي  أمييام أكييوام ميين المسفييات تمثيي
نفييى قييادو إيييران مييرارا »بييالقبو المسيييء بالوثييائق النووييية اإليرانييية التييي تييم الحصييول عسياييا قبييل أسييابيع: 

 «.السيسة أنا هنا ألقول لكم شيئا واحدا: إيران تك ب»ه مميفا «السعي عمتالك أسسحة نووية
ألي  مسي   100وية أبيدا. يثبيت أوعه ك بت إيران في شمن أناا لم تمتسك برنامجا لألسسحة النو »وتابع 

سري أناا فعست  لك. ثانياه حتى بعد اعتفاقه واصست إيران الحفيا  عسيى خبراتايا المتعسقية باألسيسحة 
 «.النووية وعززتاا عستخداماا في المستقبل

 
يران" تواجه "إسرائيل: "ليبرمان .53 يران وا   ثالث مشاكل وهي "إيران وا 

ائيسيه أفيغيدور ليبرميانه ييوم الثالثياءه بيالرد عسيى إييرانه بيداعي اإلسير  دفاعهدد وزير ال: هاشم حمدان
 أن إيران تحاول المس بإسرائيل.

وقيييال ليبرميييانه خيييالل حفيييل اسيييتبدال ميييا يسيييمى منسيييق عمسييييات الحكومييية اإلسيييرائيسية فيييي األراميييي 
يران .67الفسسطينية المحتسة عام  يران واج  ه إن إسرائيل تواجظ ثالي مشاكل وهي  إيران واج

بحسييبظ فييإن  إيييران هييي  اتاييا التييي تالحييق حرييية التعبييير واألقسييياته وهييي إيييران  اتاييا التييي حاولييت و 
تطوير سال  نوويه ودخست اعتفاق النووي لسحصول عسى امتيازات اقتصاديةه وهي إيران  اتاا التيي 

 تحاول إخفاء أسسحتاا والتي تجاهساا الجميع .
 هو مشاد سريالي. فالدول نفساا تواصل دفن رؤوساا بالرمال  وقال أيما  ما نراب في الساحة الدولية

وتيييابع أن  إسيييرائيل ع تسيييتطيع تجاهيييل تادييييدات إييييرانه التيييي يتعايييد قادتايييا بمحيييو إسيييرائيل ه ممييييفا 
  سنفعل كل ما يجب فعسظ .

 1/5/2018، 48عرب 
 

 محاوالت أسر جنود على حدود غزة : الجيش اإلسرائيلي أحبطآيزنكوت .53
قيييال رئييييس أركيييان الجييييش اإلسيييرائيسيه .يييادي  يزنكيييوته مسييياء الثالثييياءه إن الجييييش : نهاشيييم حميييدا

اإلسرائيسي أحبط في الفترو األخيرو محاوعت أسر جنود إسرائيسيين عسى حدود قطاع .يزوه و ليك تحيت 
 .طاء فعاليات مسيرات العودو المتواصسة من  أسابيع.
حكومة اعحتالل في األرامي الفسسطينية المحتسة وقال  يزنكوته خالل حفل استبدال منسق عمسيات 

إن الجيش واجظ في األسابيع األخيرو تعقيدات الواقعه حيي تطسب من قوات الجييش مواجاية  67عام 
ميييا أسيييماب  أعميييال الشيييغب الجماعيييية التيييي نفييي ت عمسييييات إرهابيييية تحيييت .طائاييياه والميييس بيييالجنوده 

 ل إلى البسدات اإلسرائيسية .ومحاوعت خط  ومااجمة مواقعه ومحاولة التسس
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 وأما   يزنكوت إن  الجيش اآلن في فترو معقدو مع تحديات كبيرو من الشمال والجنوب .
 1/5/2018، 48عرب 

 
وج ألخبار كاذبة على الفيسبوك  .53  48فلسطينيي على  ويحر ضنتنياهو ير 

معتميدا عسيى شيائعات  الناصرو: مرو أخرى يتورط رئييس حكومية إسيرائيل بنييامين نتنيياهو بكي ب سيافر
ممن تحريمظ عسيى فسسيطينيي اليداخله طمعيا بتسيجيل نقياط شيعبوية فيي الشيارع اإلسيرائيسي المشيبع 

)موقع القناو السابعة( أن جمايور فرييق أبنياء سيخنين يميني بالكراهية. وه ب المرو نشر موقع إسرائيسي 
ت حيدادا عسيى أروا   كيرى قتسيى في كرو القدم ردد هتافات التحقير خالل وقيو  الالعبيين دقيقية صيم

فيميييانات النقيييب قبييييل انطيييالق المبييياراو بيييين سيييخنين وبيييين فرييييق رعنانيييا اإلسيييرائيسي. وسيييارع نتنيييياهو 
 . خزي وعار»لمااجمة جماور مؤيدي فريق سخنينه واعتبر أن سسوكام ينم عن 

الفيييك »ميية بييي وتييابع نتنييياهو فييي منشييورب المعتمييد عسييى ممييامين مفبركيية واليي ي وصييفتظ أوسيياط معار 
أتوقييع ميين قييادو الجماييور الياييود و.ييير الياييود عسييى حييد سييواء اسييتنكار هيي ا السييسوك المشييين : » نيييوز
الييي ي اعتميييد عسييييظ نتنيييياهو مغسيييوطه بيييل أن » التقريييير الصيييحافي »وبعيييد سييياعات تكشييي  أن  . بشييدو 

يؤكيدب تقريير  صافرات التحقير المزعومة من قبل أنصار فرييق سيخنين ليم تكين تطسيق أصيال. وهي ا ميا
 الحكام وتدلل عسيظ كاميرات التسفزو التي أ ارت أن صافرات التحقير لم تسمع خالل المباراو. 

 1/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 من المواطنين %20النقب بدال من التحريض على بفحص ما جرى على نتنياهو  يجب"المعارضة":  .53
 فييي .بيياي تصييريحات رئيييس حكوميية إسييرائيل  هيياجم رئيييس المعسييكر الصييايوني المعييار  الناصييرو:

فريييق أبنيياء سييخنينه وقييال إن األولييى بييرئيس حكوميية عقييد اجتميياع شييامل اليييوم عسييى بنيييامين نتنييياهو 
ليفحص ما جرى في النقب ويمنع سقوط المزيد من المحايا بدع من اعنشغال بالتحري  باألكا يب 

 ».من المواطنين في الدولة  %20عسى 
صيناعة »شييسي يحيميوفيتش ميا وصيفتاا بيي »المعسيكر الصيايوني »مو الكنيسيت مين كما هاجمت ع

وقالت إن ما جرى هو أخطر ». الصندوق اإلسرائيسي الجديد » التي استخدماا نتنياهو مد « الك ب
النائيب أيمين عيودو عسيى   المشيتركة من تحري  ألنظ اختالق فرية مد جمايور كاميل. وحميل رئييس 

مييين صييينع نتنيييياهو الييي ي نسيييي و يفتيييظ ويتصييير  كيييآخر بالطجييية   فييييك نييييوز  :نتنيييياهو فقيييال معقبيييا
هيو منشيغل بيالتحري  فقيط. مين هنيا فيإن جيرائم الكراهيية ع تبعيد … المسعب. الحقائق ع تام نتنياهو
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متيى ». كما حمل النائب أحمد الطيبي عسى نتنياهو وكتب عسى صفحتظ في الفيسيبوك  سوى خطوات
 «.تشبع من التحري ؟

 1/5/2018قدس العربي، لندن، ال
 

 الطيبي: عباس رئيس سلطة مستضعفة ومستهدفة ولكنه رئيس لشعب قوي وصاحب حق .04
الناصرو: شارك النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبيي فيي افتتيا  المجسيس اليوطني الفسسيطيني فيي 

 .رام   ليسة اإلثنينه وقدم كسمة أمس أمام المشاركين
ألول مييرو لقيييادي ميين الييداخل: الطيبييي يسقييي خطابييا فييي »الطيبييي بيانييا بعنييوان وأصييدر النائييب أحمييد 

أن فسسييطينيي الييداخل ليسييوا بحاجيية »وجيياء فييي بيييان الطيبييي «. مييؤتمر المجسييس الييوطني الفسسييطيني
جئيتكم ألقيول لنصي  البرتقالية التيوأم: »وتابع فيي بيانيظ «. لوصاية وع ألوصياء فطرق نمالنا تختس 

ألفا فصاروا  140د وأهساا. هؤعء ال ين صمدوا وبقوا ونامسوا وكافحوا من  النكبة كانوا لكم محبة البال
عشييييرو أمييييعا  والحبييييل عسييييى الجييييرار. واسييييتعر  الطيبييييي نمييييال فسسييييطينيي الييييداخل أمييييام أخطيييير 

 حكومات اسرائيل وأكثرها عنصرية بقيادو نتنياهو.
قيييد تكيييون رئييييس سيييسطة »مريكييييه وقيييال وأشييياد الطيبيييي بمواقييي  اليييرئيس عبييياس وقوليييظ ع لسيييرئيس األ

مستمعفة ومستادفة ولكنك رئيس لشعب قوي وصاحب حق منظ تستمد الرف  والعناد الوطني عسيى 
وحيول اعنقسيام الفسسيطيني قيال الطيبيي «. الثوابت الوطنية ومد نقيل السيفارو وتكيريس احيتالل القيدس

ة اليييداخل لكيييل الفصيييائل: الوحيييدو ع بيييد أن أسيييمع رسيييال«: »المشيييتركة»وهيييو رئييييس لجنييية القيييدس فيييي 
نعييم لسوحييدو ألن فسسييطين … الغائبيية تمييعفكم وتمييع  قمييية الييوطن وتقييوي اعحييتالل. ع لالنقسييام

 «.أكبر من فصائساا
 2/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 اليهوديةمشروع قانون القومية يصادق على الكنيست  .04

ليييى عسيييى مشيييروع قيييانون القوميييية الييي ي يعتبييير اعثنيييين بيييالقراءو األو  ييييومصيييادق الكنيسيييت )البرلميييان( 
إسييرائيل دوليية لسياييود ويحييدد القييدس عاصييمة لايياه كمييا يحييدد رمييوز الدوليية ويقمييي باسييتخدام التيياريخ 

وينتقص مشروع القرار من مكانة العربية ويحولاا من لغة رسمية إلى  العبري في المعامالت الرسمية.
ت الياوديية مكانية خاصية تمنيع العيرب مين السيكن لغة  ات مكانية خاصية. كميا يميفي عسيى التجمعيا

وييينص مشييروع القييانون كيي لك عسييى أن  دوليية إسييرائيل هييي البيييت القييومي لسشييعب الياييودي وأن  فياييا.
 حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر عسى الشعب الياودي .
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ن عيين شييمل عمييوا وعارمييظ خمسييونه بينمييا امتنييع مقييدمو القييانو  64وصييوت لصييالح إقييرار القييانون 
 وثيقة اعستقالل كمساس لسقانون ع سيما أناا أرست دعائم المساواو بين كل أفراد المجتمع اإلسرائيسي.  

 1/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إعالن الحرب"الكنيست يقر قانونًا يمنح نتنياهو وليبرمان سلطة  .02
قانونييا يسييمح لييرئيس الييوزراء ووزييير  اعثنييين يييومأقييّر الكنيسييت اعسييرائيسي : أ   ب -القييدس المحتسيية 

الييدفاع ان يتخيي ا سييويا قييرار شييّن عمسييية عسييكرية أو حتييى خييو  الحييربه ميين دون ان يحتاجييا الييى 
 موافقة بقية الوزراء.

ه ينّص عسى ان قرار شين عمسيية عسيكرية او خيو  41صوتا مقابل  62والقانونه ال ي أقّر بغالبية 
 المصّغرو وليس الحكومة جمعاء. الحرب يقع عسى عاتق الحكومة اعمنية

يمكيين لييرئيس الييوزراء ووزييير الييدفاع ان « حيياعت قصييوى»ويتمييمن القييانون فقييرو تيينّص عسييى أنييظ فييي 
يختييزع الحكوميية األمنييية المصييغرو بشخصييياماه فييي مييا يخييص قييرار شيين عمسييية عسييكرية او خييو  

ميين دون الحاجيية الييى موافقيية اي شييخص  الحييربه وبالتييالي يمكنامييا ان يتخيي ا معييا مثييل هيي ا القييراره
 ثالي.

 1/5/2018الحياة، لندن، 
 

 بالواليات المتحدة  "3أرو "اختبار نظام الدفاع الصاروخي  ؤجلت يةسرائيلوزارة الدفاع اإل .05
ه تمجيييل تجربيية مزمعيية لن ييام الثالثيياءأعسنييت وزارو الييدفاع اإلسييرائيسية يييوم : رويتييرز –القييدس المحتسيية 

ه الييي ي طورتييظ إسييرائيل ععتييرا  الصيييواريخ والتييي كييان مييين «3أرو »الباليسييتي الييدفاع الصيياروخي 
وكييان ميين المقييرر بييي التجربيية عسييى  المقييرر أن تجييرى فييي الوعيييات المتحييدوه لتحسييين فاعسييية الن ييام.

« بويني »الي ي صينعتظ شيركة « 3أرو »وكان مسؤولون إسرائيسيون وأميركيون قالوا إن  الاواء مباشرو.
 .2018سيخمع لتجربة في أعسكا خالل صي  أجزاء منظ 

 ولم يحدد البيان اإلسرائيسي اليوم موعداأ جديداأ لستجربة.
 1/5/2018الحياة، لندن، 
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 النيابة اإلسرائيلية تقرر رسميًا عدم محاكمة رجال الشرطة الذين قتلوا المربي أبو القيعان .00
أميييس الثالثيياءه إ.ييالق مسيي  التحقيييق فيييي  تييل أبيييب: قييرر النائييب العيييام فييي إسييرائيله شيياي نيتسييانه

أحييداي قرييية أم الحيييرانه فييي منطقيية النقييبه الماييددو بالاييدم الكسييي والتاجيييره واعمتنيياع عيين محاكميية 
رهابي.  رجال الشرطة ال ين قتسوا المربي يعقوب أبو القيعانه بعدما هدموا بيتظ واتاموب بمنظ مخرب واج

بعييد اعطييالع عسييى »جريميية فييي تقريييرب حييول القميييةه فقييال إنييظ وأعطييى رئيييس النيابيية العامييةه تبريييرا لس
مس  التحقيق ونتائجظه في وحدو التحقيق مع رجال الشيرطة فيي وزارو القمياء )مياحش(ه تقيرر أنيظ ع 
شييباات جنائييية خسيي  مقتييل أبييو القيعييانه وأن مييا جييرى كييان نابعيياه عسييى مييا يبييدوه ميين شييعور رجييال 

 «. الشرطة بالخطر عسى أرواحام
 2/5/2018شرق األوسط، لندن، ال

 
 ةسوريبإلى ضرب أهداف إيرانية  "إسرائيل"أربعة خطوط حمراء تدفع : هناك نائب وزير الخارجية .03

نقيييل موقيييع بسيييومبيرغ عييين مايكيييل أوريييين نائيييب وزيييير الخارجيييية لسدبسوماسيييية العامييية قوليييظ إن وكييياعت: 
إليرانيية فيي سيورياه حتيى ليو أدى  ليك إسرائيل ستفعل ما في وسعاا لسقماء عسيى القيدرات العسيكرية ا

 إلى استادا  أحياء مكت ة بالسكان.
وومع مايكل أورين نائب وزيير الخارجيية لسدبسوماسيية العامية أربعية خطيوط حميراء تيدفع إسيرائيل إليى 

 مرب أهدا  إيرانية في سوريا المجاوروه عسى حد وصفظ.
حت األر  لترقية صيواريخ أقيل تطيورا إليى وتشمل ه ب الخطوط الحمراء محاولة إيران بناء مصانع ت

أسسحة موجاة بدقةه أو تزويد إيران حزب   السبناني بصواريخ موجاة بدقةه أو بنياء قاعيدو جويية أو 
 ميناء بحري في سوريا.

وأميييا  أوريييين أن إسيييرائيل سيييتااجم سيييوريا أو إييييران إ ا تعرميييت لسقصييي ه مشييييرا إليييى أن إسيييرائيل 
 سوريا. مربت مرارا أهدافا داخل

 1/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ةقصف القواعد العسكرية في سوري" وراء إسرائيلأو " يدلين: الواليات المتحدة .03
صر  الرئيس األسبق لشيعبة اعسيتخبارات العسيكرية فيي الجييش اإلسيرائيسية : ن ير مجسي - تل أبيب

ية فيي سيوريا عنيد منتصي  السيسية ه السواء المتقاعد عاموس يدلينه بيمن قصي  القواعيد العسيكر «أمان»
مييا إسييرائيله إ  ع ه اعثنييين( -)األحييد  تييم عسييى يييد جيييش ميين مه وهنيياك احتميياعن فقييطه إمييا أميركييا واج

تسييتطيع فصييائل المعارميية القيييام بيي لك. وأمييا  يييدلين فييي مقابسيية مييع إ اعيية الجيييش اإلسييرائيسي أن 
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معارمييية الواقعيييون تحييت هجميييات الن يييام حجييم التفجيييير وقوتيييظ ع يمكيين أن يتسيييبب فياميييا مقيياتسو ال»
السوريه ال ين ينسيحبون مين منياطق الاجيوم حاليياأه وع بيد مين أن يكيون القصي  قيد جياء مين طير  
جيييش مييين م. فإميييا أن تكيييون الوعيييات المتحيييدو قيييد نف تيييظه مكمسييية القصيي  الييي ي بدأتيييظ قبيييل أسيييبوعين 

ما أن يكون احت مال  خر وحيده ع أسيتطيع تمكييدبه وهيو أن )المربة الثالثية مع فرنسا وبريطانيا(ه واج
والمعييرو  أن التحييال  الييدولي بقيييادو أميركييا نفييى أن يكييون قييد قصيي  أي «. إسييرائيل هييي التييي نف تييظ

مواقع عسكرية أو مواقع لتخزين األسسحة في حسب أو حماوه قائال إنظ ليم يشين أي .يارات فيي الزميان 
 والمكان الس ين أشار إلياما جيش الن ام.

قد يكون القصي  بمثابية ميربة لقافسية »ندما سئل عن المنطق وراء تنفي  مثل ه ا الاجومه أجاب: وع
تنقل السال  ليي)حزب  ( أو لسبنيية التحتيية اإليرانيية فيي سيورياه بايد  توجييظ ميربة اسيتباقية. فسييس 

(ه 4 –اعيدو )تيي سراأ أن إيران تريد اعنتقام من إسرائيل ألنام يرون أننا مسيؤولون عين القصي  فيي ق
 «.وقبل أن يردوا عسى  لك القص ه جاء قص   خر

 1/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 ضابط إسرائيلي: مسموح إطالق النار على صدور المشاركين بمسيرات العودة .03
وكاعت: قالت صحيفة هآرتس إنظ من  بداية الت اهرات عسى الحدود مع قطاع .يزوه قتيل  -تل أبيب 

 فسسطينياأ. 44سي الجيش اإلسرائي
وزعم مابط كبير في القيادو الجنوبيةه أن مع م من قتسوا بنيران الجييشه ليم ييتم إطيالق النيار عسييام 
عميداأه ووفقأييا ألقوالييظ فييإن أواميير إطيالق النييار عسييى حييدود القطيياعه تسيمح لسقناصيية بييإطالق النييار فقييط 

 عسى أقدام من يقتربون من السياء الحدودي.
مسمو  بظ فقيط  -أي إصابة الصدر باد  تحييد التاديد  -نار في )مركز الكتسة (وقال إن إطالق ال

 في حالة متطرفةه يتم فياا تحديد أسسحة ونية استخداماا بشكل يادد حياو اإلسرائيسيين.
 1/5/2018، األيام، رام هللا

 
 "ائيلإسر "بين  من العالقاتبأن ه يتوجب فتح عهد جديد "يديعوت": بن سلمان يبلغ سابان  .03

 والسعودية
اجتميياٍع مطييوٍله اسييتمّر حييوالي أربييع ه عيين كشييفت صييحيفة عبرّييية النقيياب زهييير أنييدراوس: - الناصييرو

ساعاته جمع ولي العاد السعودي محمد بن سسمان الشار الماميه مع المسياردير اإلسرائيسّي حاييم 
ئيسّيه فييي تدشييين مشيياريع وتابعييت إّن السقيياء جيياء باييد  بحييي فييرص إسيياام المسييياردير اإلسييرا سييابان.
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فنّيٍة وثقافّيٍة في السعوديةه مؤّكدو أّن بن سسمان أبس  سابانه بمّنيظ يتوجيب فيتح عايٍد جدييٍد فيي العالقية 
 بين إسرائيل والسعودية.

وبحسييب )يييديعوت أحرونييوت( فييإّن حسييم ولييّي العاييد يتمثييل فييي إنتيياء صيييغٍة جديييدٍو لشخصييية لييورنس 
ا كان عسيظ الرجيله يسيعى بين سيسمان إليى وميع صيورٍو حديثيٍة لإلسيالم العربه ال ي باإلمافة إلى م

الم عتدله باإلمافة إلى تنمية السياحةه كما  كر مصدره فّمل عدم  كر اسمظه عسم بتفاصيل السقياء 
اإلسيييرائيسّي فيييي قصيييٍر فخيييٍم جيييدأا يمسكيييظ ابييين سيييسمان فيييي حيييّي -بيييين وليييي العايييد والم سيييتثمر األمريكييييّ 

 ليووده كما قال المصدر.هيسس في هو -بيفرلي
 1/5/2018، رأي اليوم، لندن

 
 تستعد لعمل عسكري محتمل ضد إيران "إسرائيل"مسؤولون أمريكيون:  .03

قييال ثالثيية مسييؤولين أمييريكيينه اليييوم الثالثيياءه إن إسييرائيل تسييتعد لتنفييي  عمييل عسييكري محتمييل مييد 
 األمريكية.إيرانه بحسب ما نقستظ عنام شبكة  إن بي سي نيوز  التسفزيونية 

قال ثالثة مسيؤولين أميريكيينه ييوم الثالثياءه إن إسيرائيل تسيتعد لتنفيي  عميل عسيكري : مصطفى كامل
 محتمل مد إيرانه بحسب ما نقستظ عنام شبكة  إن بي سي نيوز  التسفزيونية األمريكية.

ات وأميييا  المسيييؤولون )ليييم تكشييي  الشيييبكة عييين هويييياتام( أن إسيييرائيل تطسيييب دعيييم ومسييياعدو الوعيييي
 المتحدو األمريكية في ه ا العمل المحتمله دون تفاصيل.

وتابعوا أن  قص  إسرائيل عسى مدينة حماو .ربي سورياه أول أمس األحده ميا أسيفر عين مقتيل نحيو 
 عسكريا إيرانياه يعد أحد المؤشرات عسى تحركاا نحو القيام بعمل عسكري محتمل . 24

يران . واعتبروا أن  لك ربما يؤشر إلى  إمكانية  اندعع حرب مفتوحة بين إسرائيل واج
 1/5/2018، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 

 
 وتتأهب ةتغلق أجواءها مع سوري "إسرائيل" .34

أ.سقت السيسطات اإلسيرائيسية أجواءهيا عسيى حيدودها ميع سيوريا وفيي سيماء مرتفعيات الجيوعن وكاعت: 
في تصعيد ميداني وسياسي ميد اعتفياق  المحتله وسط تمهب جيش اعحتالل لاجوم إيراني محتمله

يران. وقيال ميدير مكتيب الجزييرو فيي رام   ولييد العميري إن هي ا اإل.يالق  النووي بين الدول الكبرى واج
 سيبقى حتى نااية الشار المقبل. -ال ي يشمل أيما المناطق شرقي النار )الحدود مع األردن(-

سرائيسية أن جيش اعحتالل اإلسرائيسي  متمهب وفي وقت سابقه  كرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإل
بشييييكل كبييييير لاجييييوم إيرانييييي محتمييييل ؛ ردأا عسييييى قصيييي  الطيييييران الحربييييي اإلسييييرائيسي مطييييار التيفييييور 
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العسييييكري السييييوري فييييي رييييي  حمييييصه اليييي ي قتييييل فيييييظ سييييبعة عسييييكريين إيييييرانيين فييييي التاسييييع ميييين 
 أبريل/نيسان الجاري.

 1/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يطالبون بتعويضاتو  ارعون اإلسرائيليون حول قطاع غزة يشكون من الحرائق الفلسطينيةالمز  .34
تييل أبيييب: فييي الوقييت اليي ي يواصييل فيييظ الجيييش اإلسييرائيسي إطييالق الرصيياص الحييي ويقتييل عشييرات 
الفسسطينيين المشاركين في مسيرات العودوه خرء المزارعون الياود القياطنون فيي بسيدات تحييط بقطياع 

سيية ي اييرون فياييا عجييز الجيييش عيين معالجيية مشيياكسامه ويشييكون ميين الحرائييق التييي يسييبباا .ييزوه بحم
 الشبان الفسسطينيون في مزارعام والخسائر التي يكبدوناا لام من جراء  لك.

وفي صسب شكاوى المزارعين اإلسرائيسيينه إرسال طائرات ورقية محترقة مني  ثالثية أسيابيعه مين جاية 
بممرار زراعيية ميخمةه إ  تمكنيت مين تيدمير مئيات اليدونمات مين الحقيول .زو إلى إسرائيله تتسبب 

والغابييات. وحسييب تقرييير ميين بسييدات الجنييوبه تييم حتييى اآلنه حييرق عشييرات الييدونمات ميين األراميييه 
ه كمييا «كيسييوفيم»و« بئيييري»ولحقييت أمييرار بغابييات قديميية ميين أشييجار الكينييا والصيينوبر فييي .ابييات 

«: ناحييال عييوز»ول المييزارعين. ويقييول المييزارع أفنييير يونيياه ميين بسييدو تنييدلع الكثييير ميين الحرائييق فييي حقيي
وصسنا إلى ومع يحرقون فيظ األرامي وع نعر  كي  نتعامل مع  لك. نحن نعيش عسيى الزراعيةه »

شييكل )اليدوعر  700وعندما يحترق مثل ه ا الحقله فا ا يسبب مررا كبيرا. وتكس  زراعة كل دونيم 
ويشييير التقرييير إلييى أن المييزارعين فييي  «.دونميياأ  80ا الحقييل تييم إحييراق شيييكل( وفييي هيي  3:58يسيياوي 

.ال  .زو بدأوا بحصد حقول القمح بعد أن فاموا بمنام إ ا لم يسارعوا إلى  لكه فسن يتبقى لديام ما 
دونيم مين الغابيات  200يحصدونظه بعيد أن تيم إحيراق مئيات اليدونمات. وتيمه أيمياه إحيراق أكثير مين 

 .ي المفتوحة. ووصل قسم من الطائرات الورقية إلى بسدات .ال  .زوناهيك عن األرام
 1/5/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 منذ انطالق مسيرة العودة في غزة قبل شهر إصابة 6,793شهيدًا و 44: الصحةوزارة  .51

ععتداءات  إجمالية إحصائيةوزارو الصحة في قطاع .زو مساء يوم الثالثاء عن  أعسنت :.زو
  ار  30عسى المشاركين في مسيرو العودو التي ممى شار عسى انطالقاا )انطسقت يوم  اعحتالل
 المامي(.
صابة و شايداه  44اإلحصائية وت ار   . بجرا  مختسفة واختناق بالغاز 6,793اج

 1/5/2018القدس، القدس، 
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 التفكجي: مشروع القطار المعلق يهدف لتهويد بلدة سلوان .53
ستيطان خسيل التفكجي أن التمايد لمشروع القطار المعسق في سسوانه أكد خبير اع: القدس المحتسة

هو جزء من السعي الدائم من سسطات اعحتالل لتغيير المشاد المحاف  عسيظ من  ع  السنينه 
 وومع بصمات ياودية في ه ب المنطقةه بزعم أناا جزء من التاريخ والتراي الياودي.

ويدي اعستيطاني ممن سسسسة مشاريع يجري تنفي ها في سباق وقال لمراسسنا إن ه ا المشروع التا
مع الزمن في القدس وخاصة في محيط البسدو القديمةه ويرتبط ارتباطاأ كامالأ بالقمية الدينية والايكل 

 المزعومه وما في المنطقة من مسميات مثل الحو  المقدس ومدينة داود والحدائق التوراتية.
متراه ويربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داوده مرورا بحي  30الجسر وحسب المخطط يبس  ارتفاع 

 وادي الربابة في سسوان.
 30/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للحركة األسيرة وارتقاء شهيدينالشهر الماضي حالة اعتقال خالل  450مركز أسرى فلسطين:  .54

الل واصست خالل الشار المامي شن أكد مركز أسرى فسسطين لسدراسات بمن سسطات اعحت: .زو
حمالت اععتقال التعسفية مد أبناء شعبنا بشرائحظ كافة؛ حيي رصد المركز في تقريرب الشاري 

امرأو وفتاوه بينما ارتقى  11طفالأه و 90حالة اعتقاله من بينام  450حول اععتقاعت خالل نيسان 
 شايدان جديدان لسحركة األسيرو.

 1/5/2018، عالمالمركز الفلسطيني لإل
 

 بينهم أسرى محررون مواطنا من الضفة 20قوات االحتالل تعتقل  .55
مواطنا من المفة  20وفجر يوم اعثنينه  مساء األحداعتقست قوات اعحتالل اإلسرائيسي : رام  

 الغربيةه بينام أسيران محرران.
 1/5/2018، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 العيساوي من مزاولة مهنة المحاماةسلطات االحتالل تمنع شيرين  .56

مسه قرارأا يقمي أوكاعت: تسّسمت األسيرو الفسسطينية المحرروه شيرين طارق عيساويه  -القدس
 شارأا. 42بمنعاا من مزاولة مانة المحاماو في مدينة القدس المحتسة لمدو 

رائيسية قّررت بتوصية و كرت عيساوي في تصريحات صحافيةه يوم الثالثاءه أن نقابة المحامين اإلس
 من جااز المخابرات  الشاباك ه منعاا من مزاولة مانتاا لمدو ثالثة أعوام ونص .
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وأومحت المحامية الفسسطينيةه أن النقابة اإلسرائيسية ت رعت باعتقالاا السابق في سجون اعحتالل 
 ام.لمدو أربع سنواته متامة إياها باعتصال بي  جاات معادية  وتقديم خدمات ل

وأشارت إلى أناا من  اإلفراء عناا من سجون اعحتالل نااية العام الماميه وهي تخو  معارك 
 قمائية مد نقابة المحامين التي قررت في النااية إخراجاا من دائرو العمل.

وقالت عيساويه إن سسطات اعحتالل ت ريد منعاا من فمح انتااكاتاا مد األسرى الفسسطينيين 
 سجوناا.المحتجزين في 

 1/5/2018، األيام، رام هللا
 

 خبير اقتصادي: قطاع غزة يغرق في مستنقعات البطالة والفقر .57
قال الخبير اعقتصاديه ماهر تيسير الطباعه إن قطاع .زو يغرق في مستنقعات البطالة : .زو

 والفقره وأن البطالة قنبسة موقوتة تادد اعستقرار في فسسطين.
في يوم اعثنينه أن الومع في قطاع .زو أصبح أسوء بكثير مما كان وأومح الطباع في بيان صح

في العام  %38.8من ه )%37ه وارتفعت نسب الفقر في قطاع .زو بحوالي 2011عسيظ في العام 
(. إع أن الومع معاكس في المفة الغربيةه وانخفمت 2017في العام  %53ليصل إلى  2011

الست سنوات الماميةه وانخف  الفقر في المفة الغربية مؤشرات الفقر في المفة الغربية خالل 
 (.2017لسعام  %13.9مقابل  2011لسعام  %17.8)من  %22بحوالي 

وطالب الطباع بالبدء بومع برامج إ.اثة عاجسة لسعماله وومع الخطط الالزمة إلعادو تمهيل 
ة فقدوا الماارات المكتسبة العمالةه خاصة أن جميع العامسين في كافة القطاعات اعقتصادية المختسف

والخبرات نتيجة التوق  عن العمل وهم بحاجة إلى إعادو تمهيل مكثفة لسعودو لسعمل من جديده 
والعمل عسى فتح أسواق العمل العربية لسعمال الفسسطينيين ممن موابط ومحددات بحيي يتم 

 استيعاب العمال ممن عقود لفترو محددو.
 30/4/2018، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال

 
 االحتالل يمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر ويحتجزه لساعات .58

سسمت سسطات اعحتالل اإلسرائيسي خطيب المسجد األقصى المباركه ورئيس الايئة المحتسة: القدس 
 اإلسالمية العسيا في القدس الشيخ عكرمة صبريه أمر منع سفر لمدو شار.

عتقست صبري من منزلظ بحي الصوانة القريب من سور القدس التاريخيه وكانت قوات اعحتالل ا 
 وحولتظ لستحقيق لنحو ساعتين ثم أفرجت عنظ.
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قالت وزارو اإلعالم في تصريح صادر عناا با ا الخصوصه إن تسسيم اعحتالل خطيب المسجد و 
ه أمر منع سفر األقصى المباركه ورئيس الايئة اإلسالمية العسيا في القدس الشيخ عكرمة صبري

 لمدو شاره واحتجازب ساعتين والتحقيق معظ يمثل إرهاب دولة.
وأكدت أن اعحتالل يطسق العنان لسمتطرفين والمستوطنين عنتااك حرمة المسجد األقصىه فيما 
يواصل التحري  مد رفع األ ان بقوانين عنصريةه ويمارس كل أشكال اإلرهاب والعربدو بحق 

 ة الشعائر الدينية بحريةه ويالحق ع ام الشاداء والموتى في مقابر القدس.الم صسينه ويمنع تمدي
 1/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الضفة الغربية وقطاع غزةارتفاع البطالة في  :الجهاز المركزي لإلحصاء .59

في  27.7سسطين ليبس  أفاد الجااز المركزي الفسسطيني لإلحصاء أمسه بارتفاع معدل البطالة في ف
أل  شخص عاطل من العمل. ولفت إلى استمرار التفاوت  364 حواليبمعّدل  2017المئة عام 

في  43.9الكبير في نسبة البطالة بين قطاع .زو والمفة الغربيةه حيي بسغت النسبة في القطاع 
ة. وأشار الجااز في ألفاأ( في المف 146في المئة ) 17.9أل  عاطل من العمل(ه مقابل  218المئة )

ه إلى أن اعرتفاع في معدعت البطالة طاول النساء أكثر  يوم العمال العالمي بيان أصدرب لمناسبة 
في المئة عام  22.5من الرجاله مع زيادو ه ب الفجوو في األعوام األخيروه إ  بس  المعدل لس كور 

 تظ.في المئة لسعام  ا 47.8ه فيما بس  معدل بطالة اإلناي 2017
 2/5/2018الحياة، لندن، 

 
 قوات االحتالل تهدم بناية سكنية بالقدس .61

بناية سكنية  اإلثنين هدمت  ليات اعحتالل اإلسرائيسي صبا  يوم: هبة أصالن - المحتسة القدس
وشردت ساكنياا في بسدو العيسوية شمال شرق القدس بحجة عدم حصول صاحباا عسى ترخيص 

 ستاد  من ثالثة طوابق ويعود لسمواطن المقدسي جمال عسيان.لبنائاا. ويتكون المبنى الم
وأفاد صاحب المنزل باقتحام قوات كبيرو من عناصر الجيش وشرطة اعحتالل المنزل صباحاه 
وطردهم منظ وشروعام في إفرا.ظ من بع  محتوياتظه قبل أن تبدأ اآلليات بالادم ال ي استغرق 

 حوالي ثالي ساعات.
 1/5/2018ة، .نت، الدوحالجزيرة
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 "جمعة العمال"تبدأ االستعدادات لـ "مسيرة العودة"الهيئة التنسيقة لـ .61
بالتحمير رسميا لسجمعة السادسة لفعالياتااه   مسيرو العودو الكبرى .زو: شرعت السجنة التنسيقية لي

توقع أن ه عقتراباا من إحياء يوم العمال العالميه والتي ي جمعة عمال فسسطين التي أطسقت عسياا 
تشاد عمسيات اجتياز جديدو لسحدود الفاصسةه في الوقت ال ي تواصست فيظ الفعاليات الشعبية في 

وبدأت الايئة بنشر صور خاصة با ب الجمعة عسى صفحتاا عسى مواقع  مناطق التخييم الخمس.
 يوم الجمعة المقبل.   الحشد الشعبي التواصل اعجتماعيه تدعو جميعاا إلى مرورو 

السجنة في إطار حشد أكبر تمييد عالمي لسفعاليةه من المتمامنين مع القمية الفسسطينيةه  ودعت
 ودعم حقوق الشعب الفسسطيني.  مسيرات العودو لستحرك لحماية المت اهرين السسميين في 

ودعت هؤعء لمساندو الفعاليات من خالل تسجيل فيديو قصير عبر الاوات  النقالةه يحمل كسمات 
في كل الميادين وتحريك   اعحتشاد سمسيروه تطسب من كل التجمعات الفسسطينية وأحرار العالم تمييد ل

 من الشار الجاري. 15و 14مسيرات كبيرو خاصة يومي 
ودعت السجنة المتمامنين إلى نشر ه ب التسجيالت عسى منصات مواقع التواصل اعجتماعيه عسى 

 . # التمامن وسم خاص أطسق عسيظ اسم 
 2/5/2018، س العربي، لندنالقد

 
 الجالية الفلسطينية في نيوجرسي تحتفل برفع العلم الفلسطيني على مبنى بلدية مدينة كليفتون .61

)نيوجرسي(: احتفل المئات من أبناء الجالية الفسسطينية والعربية في مدينة كسيفتونه األحد  –كسيفتون 
بير رسمي عن احترام سسطات المدينة ألحد صباحاه برفع عسم فسسطين فوق مبنى بسدية المدينة كتع

 مكوناتاا الرئيسية.
وقد شارك في اعحتفال المطرب األردني المشاور عمر عبد الالته وماجد بامية نائب السفير 
الفسسطيني لدى األمم المتحدو نيابة عن السفير ريا  منصوره وعمدو المدينةه جيمس أنزالديه 

أبريل من كل عامه لتصبح مدينة  م فسسطين في شار نيسان/ال ي كان قد أعسن عن قبول رفع عس
كسيفتون المدينة الثالثة في وعية نيوجرسي التي ترفع العسم الفسسطيني بعد باترسون ونوري بير.ن. 

الياودية المؤيدين لسحق الفسسطينيه   ناتوري كارتا كما شارك في اعحتفال أعماء من جماعة 
 المدينة والشخصيات الفسسطينية والعربية األمريكية.باإلمافة إلى عدد من مسؤولي 

 2/5/2018، القدس العربي، لندن
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 .. أطفال فلسطينيون يواصلون تعليمهم"ِزن وتا"على أنقاض مدرسة  .63
األنامول: عسى أنقا  مدرستام التي هدمتاا  ليات عسكرية إسرائيسيةه  - قيس أبو سمرو -الخسيل

وبي مدينة الخسيل في المفة الغربية المحتسة تعسيمامه مصّرين عسى جن  ز ّنوتا يواصل طسبة مدرسة 
 إعادو بنائاا من جديد.

طالباأه من مرحسة ريا  األطفال وحتى الص  السادس اعبتدائيه تعسيمام في خيام  40ويتسقى 
 نصبت عسى أنقا  مدرستامه تحت إشرا  عدد من المعسمين والمعسمات.

تسك الخيامه يبدو إلى النا ر بيوت مشّيدو ومدارس مجازو بمحدي  وفي مفارقة .ير عادلة ومقابل
 اإلسرائيسية المقامة عسى أرامي الفسسطينيين.  شمعة اإلمكانيات في مستوطنة 

الطفسة زينة عزامه وهي طالبة بالص  الرابعه قالت لمراسل األنامول أثناء زيارتظ لسمدرسةه إن 
 في العراء. الجيش اإٍلسرائيسي هدم مدرستاا وتركام

 . سنبقى هنا نتعسمه وسو  نعيد بناء مدرستنا وتمي : 
ومن عسى مقعدب في الخيمةه عّبر الطفل أحمد كامله وهو طالب في الص  الخامسه عن أمسظ في 

 إكمال تعسيمظ الجامعيه وأن يعمل مدرساأ في مدرستظ.
 2/5/2018، القدس العربي، لندن

 
 خطر نفاد كلي لألدوية : غزة تواجه"الخليج"مسؤول طبي لـ  .64

اعثنينه من مواجاة المستشفيات في قطاع  يومح ر مسؤول طبي فسسطينيه : أحالم حماد - .زو
.زو خطر نفاد كامل لألدوية والمستاسكات الطبيةه بفعل ما تعانيظ من مغط في التعامل مع 

 المستمرو من  خمسة أسابيع.  مسيرات العودو الكبرى مواجاات 
ه إن مخزون  الخسيج يمستشفيات في وزارو الصحة في .زو عبد السطي  الحاء لوقال مدير ال

المستشفيات من األدوية والمستاسكات الطبية معر  لسنفاد الكسي خالل أيام قسيسة جدا. وأومح أن 
المغط الاائل في التعامل مع حاعت اإلصابات يوشك أن يناي كسيا المخزون الحكومي من  

 . ت الطبية مثل المحاليل والمطارات والممادات الحيوية والوريديةاألدوية والمستاسكا
وأشار إلى توجيظ وزارو الصحة في .زو خالل الساعات األخيرو نداءات عاجسة إلى المن مات الدولية 

 المختصة لتعوي  النقص الحاصل في المستشفيات الحكومية في قطاع .زو.
 1/5/2018، الخليج، الشارقة
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 الواليات المتحدة الملف الفلسطيني مع وفد من يهود السيسي يبحث  .33

ه المتحدي الرسمي باسم رئاسة الجماوريةه إن الرئيس راميقال السفير بسام : محمد الجالى-القاهرو
لألمن القومي األمريكيه اْلَيْوَم بقصر المنتزب  الياوديأكد لوفد المعاد  السيسيعبد الفتا  

سقمية الفسسطينية ال ي يممن حقوق الشعب الفسسطيني وفق الشرعية باإلسكندريةه أن الحل العادل ل
العام  الرأيوسيخسق رقعة كبيرو إيجابية من  اإلرهابيةالدولية سيساعد بفاعسية في مكافحة التن يمات 
الشرق األوسط بغ  الن ر عن تغير الحكومات  فيلشعوب المنطقة تممن استدامة السالم 

تصريح  فيجاء  لك  نااية المطا . فيدو الشعوب هي الفيصل الحاكم واألن مة السياسية ألن إرا
 لي اليوم السابع . راميلسسفير بسام 

ه بحمور السواء عباس األمريكيلألمن القومي  الياودياستقبل اليوم وفداأ من المعاد  السيسيوكان  
 كامل القائم بمعمال رئيس المخابرات العامة.

 1/5/2018، القاهرة، اليوم السابع
 

 صحيفة إسرائيلية: السيسي طلب مساعدة تل أبيب في مسألة سد  النهضة .33
توجات بطسب »اإلسرائيسية أن مصر « مكور ريشون»كشفت صحيفة «: القدس العربي»لندن ي 

لسحصول عسى مساعدو إسرائيل لسحفا  عسى مخ مياب نار النيله من خالل إقناع أصدقائاا في 
«. ي موموع سد النامة ألنظ قد يستقطع بعما من مياب نار النيلإثيوبيا بإقامة نقاش إمافي ف

وزار رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد عسيه أمس الثالثاءه سد النامةه في إقسيم بني شنقول .مزه 
 برفقة نائبظ دقي ممكنه وعدد كبير من المسؤولين في حكومتظ.

والوفد المرافق لظه وصال سد النامةه في  و كرت وكالة األنباء اإلثيوبيةه أمسه أن رئيس الوزراءه
 زيارو عمله وطافا عسى السد واستمعا إلى توميحات من مدير المشروع سمنجاو بقيسيه حول السد.

 ويصل أبي أحمد عسي إلى الخرطوم اليوم األربعاء في زيارو لسبالد تستمر يومين.
 2/5/2018، لندن، القدس العربي

 
 بعملية عسكرية في رفح "إسرائيل"ري ُيعِلم الجيش المص": العربي الجديد" .33

حشد الجيش المصريه اليوم الثالثاءه عشرات اآلليات في محيط منطقة  : العربي الجديد سيناء يي 
جنوب رفح بمحاف ة شمال سيناءه شرقي البالده تزامناأ مع تح يرات إسرائيسية لسكان المستوطنات 

 كرية في المنطقة المجاورو لسحدود مع إسرائيل .الجنوبية  لنية الجيش المصري بدء حمسة عس
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وقالت مصادر قبسيةه لي العربي الجديد ه إن  قوات الجيش بدأت بمحاصرو مناطق جنوب رفح من  
ساعات الفجر األولىه بعد وصول تعزيزات من معسكر الساحة برفحه ومناطق تمركز الجيش عسى 

 ساحل البحر .
اآلليات التابعة لسجيش وصست إلى منطقة المثسي بين قطاع  وأمافت المصادر  اتاا أّن  عشرات

سرائيله جنوبي مدينة رفحه تحميراأ عقتحام قرى جنوب رفحه والتي تعد أحد معاقل  .زوه ومصره واج
 تن يم وعية سيناء الموالي لتن يم )داعش( اإلرهابي .

جرى إبالغ سكان مستوطنات في السياق  اتظه أفادت صحيفة  يديعوت أحرونوت  اإلسرائيسيةه بمنظ 
.ال  .زوه خاصة سكان المجسس اإلقسيمي  أشكول ه عن حدوي قص  عني  في الساعات القسيسة 
المقبسة نتيجة نشاط لسجيش المصري في منطقة المثسي الحدوديه وما سيصاحباا من أصوات 

ركزت في المثسي ( العبريةه أن  دبابات مصرية عدو تم14ك لكه  كرت القناو ) انفجارات متكررو.
 الحدودي بين إسرائيله ومصره و.زوه وتم إبالغ مجسس )أشكول( بنشاط واسع النطاق في المنطقة .
ومع بداية العمسية العسكرية في سيناءه كشفت مصادر خاصة لي العربي الجديد ه عن وجود تنسيق 

 كبير بين الجيش المصريه وسسطة اعحتالل اإلسرائيسي.
 1/5/2018، نالعربي الجديد، لند

 
قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية عبد .33  هللا الثاني: ال بديل عن حل الدولتين وا 

  الثانيه أهمية تكثي  الجاود إقسيميا ودولياه إليجاد  فاق سياسية  أكد المسك عبد :بترا –عمان 
اومات جادو وفاعسة بين لستقدم نحو حل الصراع الفسسطيني اإلسرائيسيه عبر إعادو إطالق مف

الجانبينه استنادا إلى حل الدولتينه وبما يفمي إلى إقامة الدولة الفسسطينية المستقسة عسى التراب 
 الوطني الفسسطيني وعاصمتاا القدس الشرقية.

كما أكده خالل لقائظ في قصر الحسينية أمسه وزير الخارجية األميركي مايك بومبيوه ال ي يزور 
ولة لظ في المنطقةه أن  حل الدولتين هو الحل الوحيد إلنااء الصراع الفسسطيني الممسكة ممن ج

اإلسرائيسيه ويشكل خطوو مامة وأساسية باتجاب تحقيق األمن واعستقرار في الشرق األوسط ه عفتا 
إلى أهمية الدور األميركي في كسر حالة الجمود في مسار العمسية السسميةه وتحقيق السالم العادل 

 لشامل في المنطقة.وا
 1/5/2018، الغد، عم ان
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 نصر هللا: ال نعرف إلى أين تريد "إسرائيل" أخذ المنطقة .33
قال األمين العام لحزب   السبناني حسن نصر   مساء اليوم الثالثاء إن  الحرب تكاد : بيروت

 تنتاي مع الوكالء في سوريا لكن ع نعر  ما إ ا قد تقع مع األصالء .
نصر   في كسمة لظ مساء الثالثاء  نحن أمام مرحسة جديدوه اليوم ع نعر  إسرائيل كي   وأما 

لى أين تريد أن تمخ  سوريا ولبنان والمنطقة .  تتصر  في سوريا واج
سرائيل والسعودية لن يسكتوا عن فشل مشروعام في سوريا ه مشددا عسى أننا  ما زلنا  وتابع  أمريكا واج

 في قسب المعركة .
 1/5/2018، لسطين أون الينف

 
 قطر توقع رزمة مشاريع جديدة في غزة بقيمة خمسة ماليين دوالر .34

مسيون  5بقيمة  جديدوهوقعت السجنة القطرية إلعادو إعمار .زوه رزمة عقود مشاريع  : الرأي  –.زو 
 دوعره و لك ممن جاود دولة قطر في إ.اثة الشعب الفسسطيني واجعادو اإلعمار.

ير القطري محمد العمادي رئيس لجنة إعادو اإلعمار بغزو خالل حفل توقيع ن متظ السجنة وأعسن السف
القطرية بمقرها بفندق المشتل .رب مدينة .زوه عن توقيع عقود مشاريع جديدو في قطاع .زو بتكسفة 

 مسيون دوعر . 5إجمالية تقدر بمكثر من 
عه ممن منحة سمو األمير الوالد الشيخ ونف ت قطر عشرات المشاريع الحيوية والمامة في القطا
مسيون دوعر أمريكيه باإلمافة إلى  407حمد بن خسيفة  ل ثاني إلعادو إعمار .زوه والبال  قيمتاا 

 منح أخرى.
 1/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 بدء محاكمة متهمين بالتجسس لصالح الموساد في السعودية .34

ودية اعثنين محاكمة معتمرين من فسسطينيي الداخل بتام بيناا بدأت السع: )أ   ب(-الريا 
والتخطيط لسقيام باجوم خالل موسم الحجه بحسب عئحة  اإلسرائيسيالتجسس لصالح جااز الموساد 

 محسية. إعالماعتاام ووسائل 
وجاء في الالئحة التي حصست عسياا وكالة فرانس برس من مصدر حمر أولى جسسات المحاكمةه 

 الممسكة ممن حمسة ألداء العمرو. إلىالمتامين ويحمالن جواز سفر دولة عربيةه وقد قدما ان 



 
 
 
 

 

 41 ص             4631 العدد:             5/2/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

وقدومظ  اإلسرائيسيواتاّمت النيابة العامة السعودية الشخص األول بالتعاون  مع جااز الموساد 
لسممسكة بتكسي  من الموساد لجمع معسومات لصالحظ ه وبالتخطيط  لسقيام بعمل إرهابي في موسم 

 الحج .
ووجات اتاامين مماثسين لسشخص الثانيه لكناا اتامت األول أيما بالتواصل مع أحد أفراد تن يم 

فصاحظالمتطر ه  اإلسالميةالدولة  عن  تعاطفظ  مع التن يم. كما اتامت الشخص  اتظ باعدعاء  واج
 بانظ  المادي المنت ر ه وبتعاطي  الحبوب المح ورو .

المحكمة الجزائية المتخصصة في الريا  بدأت اعثنين  إنريا   وقالت صحيفتا  عكا   و ال
محاكمتاما عسى خسفية ه ب التام. ولم يتمح من عئحة اعتاام ومن مقالي الصحيفتين تاريخ توقي  

 المتامين.
 30/4/2018، األيام، رام هللا

 
 دعم جميع الخيارات الفلسطينيةن العربية: الجامعة .32

سسات المجسس الوطني في مقر الرئاسة في رام  ه لسيوم الثانيه وبدأت تواصست أمسه ج رام  :
 الجسسة الصباحية بكسمات لعدد من ممثسي الوفود العربية والدولية.

وقال األمين العام المساعد لجامعة الدول العربيةه حسام زكيه إن الجامعة تدعم جميع الخيارات 
 القمية.الفسسطينيةه في ه ا المنعط  ال ي تمر بظ 

وأكد زكي الناج ال ي طرحظ الرئيس في مجسس األمن الدوليه ووقو  الجامعة خس  الفسسطينيينه 
 خصوصاأ في ما أعسنتظ أميركا بشمن القدس واعتبارها عاصمة دولة اعحتالل ونقل السفارو إلياا.
ومن مة وتحدي ممثسون عن برلمانات عربية والبرلمان التركيه وعن الحزب الشيوعي الصينيه 

 اآليرلنديةه والحزب الشيوعي الفرنسيه والحكومتين الروسية واليونانيةه و خرين.« شين فين»
 2/5/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 تكشف دور "الفصائل" باتفاق اليرموك "القيادة العامة-الجبهة الشعبية " .35

عامة ه بدر جبريله عن كش  عمو السجنة المركزية في الجباة الشعبية لتحرير فسسطين  القيادو ال
 دور الفصائل الفسسطينية في مخيم اليرموك في اعتفاق األخير بين الن ام وجباة النصرو.

وقال جبريل في حديي لوكالة تسنيم اإليرانية إن الفصائل الفسسطينية المقاتسة إلى جانب الن ام 
وأما  أن الفصائل  السوريه ستتسسم المواقع التي أخستاا جباة النصرو في مخيم اليرموك.

الفسسطينية إلى جانب قوات الن امه ستصبح في خطوط الجباة المتقدمة المالصقة لمواقع تن يم 
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وتابع:  التن يم ال ي ع يمسك إع خيارين؛ إما الموت تحت  الدولةه ال ي ع يشمسظ اتفاق اإلجالء.
الحافالت كما فعست عناصر مربات الجيش السوري والفصائل الفسسطينيةه أو اعستسالم والصعود ب

وأكد أن الفصائل تقاتل التن يم حاليا في منطقة الحجر األسود المالصقة لمخيم  جباة النصرو .
 اليرموك.

 1/5/2018، "21موقع "عربي 

 
 إيران ترد على اتهامات "السالح النووي": نتنياهو كذاب مفضوح يمارس الدجل .30

برت وزارو الخارجية اإليرانيةه الثالثاءه أن اعتاامات اعت :(CNNدبيه اإلمارات العربية المتحدو )
التي وجااا رئيس الوزراء اإلسرائيسي بنيامين إلى طاران بالسعي عمتالك أسسحة نوويةه  مسرحية 

 هزلية عبثية  قائمة عسى  الك ب .
خيرو لرئيس وقال المتحدي باسم الخارجية اإليرانية بارام قاسمي إن  المسرحية الازلية الدعائية األ

وزراء الكيان الصايوني هي واحدو من أحدي المسسسالت المكررو لسعرو  العقيمة والمخزية حول 
مزاعم البرنامج النووي اإليراني السري ه مميفا أناا  تشبي عبثي لمفسس ك اب ومفمو  لم وع يمتسك 

 سسعة لسعر  سوى بي األكا يب وممارسة الدجل .
دو الكيان الصايوني يرون بقاء كيانام .ير المشروع والمبني عسى الزي  وتابع قاسمي بالقول إن  قا

والك به في تصور تاديدات من  خرين و لك عبر استخدام الدجل البالي لسعصر الجاهسي وعدم 
 اطالع الرأي العام العالميه حيي أن عبثية وعقم  لك مكشوفان أكثر من  ي قبل .

ني جواد  ري  إن الرئيس األمريكي دونالد ترامب  يعيد طر  من جانبظه قال وزير الخارجية اإليرا
ادعاءات قديمة تصدت لاا بالفعل الوكالة الدولية لسطاقة ال رية و لك من أجل رف  اعتفاق. يا لظ 
من شيء مريح. توقيت منسق لسكش  المخابراتي المزعوم من جانب الشخص ال ي أطسق ادعاءات 

 مايو/ أيار. لكن مسارعة ترامب لالحتفال كشفت األمر . 12من كا بة )نتنياهو( قبل أيام فقط 
 1/5/2018، سي ان ان

 
 في سورية "العدوان اإلسرائيلي"نائب إيراني: طهران سترد على  .33

العدوان »( أن ترد بالدب عسى الثالثاءتعاد عمو بارز في البرلمان اإليراني اليوم ): رويترز –دمشق 
 يرب بعد مربة صاروخية استادفت قواعد عسكرية سورية في مطسع عسيااه موجااأ تح« اإلسرائيسي
 األسبوع.



 
 
 
 

 

 43 ص             4631 العدد:             5/2/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

وأدلى رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان عالء الدين بروجردي با ب 
التصريحات في دمشقه بعد أن عر  رئيس الوزراء اإلسرائيسي بنيامين نتانياهو ما قال إناا أدلة 

 ابقة لتطوير األسسحة النوويةه قبل أن يقول عحقاأ إنظ ع يسعى إلى حرب معاا.إلى أنشطة إيرانية س
سنرد »وقال بروجردي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع الرئيس السوري بشار األسد ه ا األسبوع: 

 «.عسى أي عدوان عسى إيران في المكان والزمان المناسبين
وخية التي وقعت يوم األحد والتي جاءت في ولم تعسن أي دولة مسؤوليتاا عن المربات الصار 

 أعقاب هجمات عدو يشتبظ بمن إسرائيل نف تاا داخل سورية في السنوات القسيسة المامية.
شخصاأ قتسوا في مربات  26وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان ومقرب بريطانيا إن ما ع يقل عن 

ن .البيتام إيرانيون أو أعماء في فصيل   عراقي تدعمظ إيران.يوم األحد واج
ولم يتام بروجردي إسرائيل مباشرو بتنفي  هجوم األحده لكنظ قال إن مثل ه ب المربات في سورية 

 هي رد عسى انتصارات حكومة دمشق عسى المتشددين والمسسحين.
ه ا يتم »ه مشيراأ إلى أن «وجود مستشارينا العسكريين في سورية ليس لظ عالقة بإسرائيل»وأما : 

 «.سيق مع دمشق وهو جزء من .رفة عمسيات عسكرية شمست روسيابالتن
 1/5/2018الحياة، لندن، 

 
 صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل حصول "الموساد" على "وثائق النووي اإليراني" .33

نشر الموقع اإللكتروني لصحيفة  يديعوت أحرنوت  اإلسرائيسيةه مساء : القدس/ سعيد عموري
اصيل لعمسية حصول إسرائيل عسى وثائق خاصة بالبرنامج النووي اإليرانيه الثالثاءه ما قال إناا تف

 أعسن عناا رئيس الوزراء اإلسرائيسيه بنيامين نتنياهوه أمس.
و كرت الصحيفة اإلسرائيسية أن قرار الكش  عن معسومات جديدو بشمن عمسية الحصول عسى 

ه أفيغدور ليبرمانه ورئيس جااز الوثائق تم اتخا ب خالل اجتماع مم نتنياهو ووزير الدفاع
 المخابرات اإلسرائيسي الخارجي )الموساد(ه إيسي كوهين.
ه بعد أن تمكد 2018يناير/ كانون ثاٍن  31وقالت إنظ تم الحصول عسى الوثائق اإليرانية في 

ه أي بعد شار 2016 الموساد ه لسمرو األولىه من أمر األرشي  النووي اإليرانيه في فبراير/ شباط 
 من دخول اعتفاق النووي )ال ي تعارمظ إسرائيل بشدو( حيز التنفي .

وأمافت الصحيفة أن قوو من  الموساد  تمكنته بفمل معسومات مخابراتية دقيقة جداأه من تحديد 
موقع مخزن توجد بظ الوثائقه في منطقة صناعية نائية جنوبي العاصمة طارانه وكان يحوي عربة 

ت:  بعد اقتحام الموقعه تم نقل الخزنة إلى موقع  خره وهي تمم وثائق وتابع باا خزنة حديدية.
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وزادت بمن اإليرانيين اكتشفوا عمسية اعختراقه وطاردوا  عاما . 15توثق النشاط النووي اإليراني طيسة 
وأردفت أن  عمالء  الموساد ه لكن تم بنجا  نقل الوثائق والعمالءه عبر عمسية إنقا  من داخل إيران.

 الء  الموساد  تمكنوا من إخراء مواد بزنة مئات الكيسو.رامات من إيران إلى إسرائيل.عم
وقالت الصحيفة اإلسرائيسية إن الاد  من نشر تفاصيل العمسية هو إيصال المعسومات إلى الوعيات 

تصريحات المتحدو وأوروبا والوكالة الدولية لسطاقة ال ريةه ليي إثبات أن اعتفاق )النووي( يقوم عسى 
 كا بة لإليرانيين .

و كرت أن إسرائيل ع تدعي أن إيران خرقت اعتفاق النوويه حيي ع يوجد أي دليل عسى  لكه 
 ولكن  يوجد لدياا )إسرائيل( أدلة ع تحصى تشير إلى أن اعتفاق مبني عسى أسس كا بة .

واعتبر أن ما تقوم بظ  ونفى وزير الدفاع اإليرانيه أمير حاتميه صحة ما عرمظ نتنياهوه أمسه
 إسرائيل والغرب هو  مؤامرو خارجية  عسى إيران.

 2/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 ترامب سيطرح خطة سالم بعد افتتاح السفارة في القدس .33
الرئيس  إنوكاعت: قالت القناو الثانية من التسفزيون اإلسرائيسي نقالأ عن مصادر قولاا  -تل أبيب

في القدس المقررو في  األميركيةد ترامب سيطر  خطة سالم بعد افتتا  السفارو األميركي دونال
 منتص  شار أيار المقبله وتتممن تعويمات مالية لسفسسطينيين.

الرئيس ترامب متردد في قرارب حول حمور افتتا   أنوأمافت القناو نقالأ عن مصادر أميركية 
 السفارو األميركية في القدس.

  ناا متفاجئة من ه ا القول خاصة وان ترامب قد يمتي شخصياأ لحمور اعفتتا .وادعت المصادر أ
وأعسن ترامبه الجمعةه أنظ قد يحمر افتتا  السفارو األميركية التي قرر نقساا من تل أبيب إلى 

 القدس. 
 29/4/2018، األيام، رام هللا

 
 ئيليينبومبيو: "صفقة القرن" ستكون باالتفاق بين الفلسطينيين واإلسرا .33

وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو قال ه من عّمانه عن بتراه أن 1/5/2018، الغد، عم ان كرت 
ن الرئيس األميركي أكد حين أعسن اعترا  الوعيات المتحدو بالقدس عاصمة إلسرائيل بمن بالدب  ع إ

ن تعري  الحدود اتفق الطرفان عسى  لكه  إ اتتخ  موقفا حول الحدوده وستدعم حل الدولتين  واج
 والسيادو في القدس متروك لستفاو  بين الطرفين . 
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وأكد بومبيو أن الوعيات المتحدو تستمر بدعم الومع الراهن في الحرم القدسي الشري  واحترام الدور 
 الخاص لألردن بصفة جاللة المسك الوصي عسى األماكن المقدسة في المدينة.

جل تحقيق السالم وتحقيق النتيجة األفمل لسفسسطينيين وقال إن بالدب ستسمر بالعمل من أ
واإلسرائيسيين. وقال بومبيو في رد عسى سؤال حول ما يسمى  صفقة القرن  إن الوعيات المتحدو تدرك 
أنظ في النااية ه ب الصفقة يجب أن يتم التوافق عسياا بين اإلسرائيسيين والفسسطينيين  لكن من المؤكد 

 و ستكون منخرطة في جاود التوصل لا ب الصفقة .أن الوعيات المتحد
وقال إن الوعيات المتحدو تعمل مع األردن عن قرب في جاود تحقيق السالم من أجل أن يكون 
الحل ال ي سيتم التوصل إليظ بالنااية مقبوع لسبسدين ولسجميع في المنطقة ويمخ  بعين اععتبار 

 المصالح األردنية.
انتقاد استخدام إسرائيل لسقوو القاتسةه خالل  هبومبيو رف ه أن 30/4/2018، األيام، رام هللاونقست 

صابة اآلع  بجرو  قائال  قمعاا مسيرات العودو في قطاع .زو والتي أدت إلى استشااد العشرات واج
 ه ونحن ندعم  لك .أنفسام نرى أن اإلسرائيسيين لديام الحق بالدفاع عن 

رجية لظ من  توليظ منصب وزير الخارجية في الوعيات المتحدوه كما حي بومبيوه في أول رحسة خا
 استئنا  التواصل السياسي. الفسسطينيين واإلسرائيسيين عسى

 وجاءت تصريحات بومبيو في مؤتمر صحفي في عمان مع وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي.
 

 أمام المجلس الوطنيأمريكي لخطاب عباس  انتقاد .33
سرائيسيةه اليوم األربعاءه الرئيس محمود عباس بسبب خطابظ هاجمت ش :رام   خصيات أميركية واج

وقال جيسون .رينبالت المبعوي األميركي الخاص لعمسية السالم إنظ  األخير أمام المجسس الوطني.
كان يجب إدانة المالح ات التي أبداها الرئيس الفسسطيني خالل خطابظ في افتتا  جسسات المجسس 

رد عبر تويتر  يجب أن يديناا الجميع دون قيد أو شرط . واصفأا إياها بي المؤسفة الوطني. و.
وأما   من المستحيل بناء السالم عسى ه ا النحو من  والمحزنة جدأا ومثبطة لسامم بشكل رهيب .

فيما هاجم السفير األميركي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان الرئيس عباس بسبب الحديي  الخطابات .
ولوكوست وما تعر  لظ الياود في أوروبا بسبب دورهم اعجتماعي والفوائد المالية التي كان عن الا

واعتبر أن لغة خطاب الرئيس عباس با ا الشكل تشير  يتحصل عسيظ الياود وليس بسبب ديانتام.
وقال  كل من يعتقد أن إسرائيل هي السبب في أننا ع  إلى أنظ وصل إلى مستوى متدٍن من الخطاب.
 نمسك السالم حاليأاه فعسيظ أن يفكر مروأ أخرى .

 2/5/2018، القدس، القدس
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   ماليين دوالر لألونروا عشرةاليابان تقدم  .34
مسيون دوعر لوكالة  األونروا ه  10أعسنت الحكومة اليابانية عن تقديم تبرع بقيمة : القدس المحتسة

 فسسطين في سوريا. و لك من أجل المساعدو في تقديم المعونة الحيوية لالجئي
وأومحت األونروا في بيان لااه أمسه أن ه ب المنحة اإلمافية من اليابانه ستمكننا من تزويد 
عجئي فسسطين من سوريا بالخدمات الصحية والمعونة النقدية الطارئةه و لك من جمسة خدمات 

 أخرىه من خالل عمسيات األونروا في لبنان واألردن وسوريا.
لعام لألونروا بيير كرينبول عن ترحيبظ با ا الدعم ال ي يمتي في وقتظه وأما : وأعرب المفو  ا

تبرعت اليابان وحدها بمبس  إجمالي  2017 لطالما كانت اليابان مانحا  ا قيمة لألونرواه وفي عام 
مسيون دوعر من أجل برامج وخدمات الوكالة  23مسيون دوعر بما في  لك حوالي  43.3وصل إلى 

مسيون دوعر لدعم برامج الوكالة الطارئة في سوريا وفي األرامي الفسسطينية  8.7ة إلى جانب الرئيس
 مسيون دوعر من أجل مشروعات حيوية . 11.5المحتسةه عالوو عسى مبس  

 2/5/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 رئيس الوزراء الياباني: لن ننقل سفارتنا إلى القدس .34
محمود عباسه مساء اليوم الثالثاءه بمقر الرئاسة في مدينة  يةفسسطينال السسطة استقبل رئيس: رام  

ه ورئيس وزراء اليابانه عباسواستعر   رام  ه رئيس الوزراء الياباني شينزو  بي والوفد المرافق لظ.
 ثسة من حرس الشر  ال ين اصطفوا لتحية مي  فسسطين.

بالدب لسعمسية السياسية القائمة عسى مبدأ حل الدولتينه بدوربه أكد رئيس الوزراء اليابانيه دعم 
وشدد عسى استمرار اليابان في تقديم  واستعدادها لسمساهمة في أي جاد من أجل تحقيق السالم.

 الدعم لسمشاريع التي تسام في بناء المؤسسات والبنى التحتية لسدولة الفسسطينية.
 تنقل سفارتاا إلى القدس.كما أكد رئيس الوزراء الياباني أن بالدب لن 

 1/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مجلسكم في رام هللا ال ُيمث ل شعبنا .32
 فايز أبو شمالة د.

/ 28/5حين تم تشكيل المجسس الوطني الفسسطيني األوله ال ي عقدت جسستظ في القدس بتاريخ 
وائله عسى أن يكون المجسس الوطني ممثالأ ه حرص أحمد الشقيريه وهو أحد المؤسسين األ1964

عمواأ  64لكل أطيا  الشعب الفسسطيني في كل أماكن تواجدبه ففي الوقت ال ي تم تخصيص عدد 
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عموا لسكان األردنه بمن فيام سكان المفة الغربية ال ين  212لسكان قطاع .زوه تم تحديد عدد 
وطني في  لك الوقت يمثل نسبة معينة من كانوا جزءاأ من الممسكةه وكان عدد أعماء المجسس ال

عدد السكان في .زو واألردنه ولم ينَس المؤسسون أي ساحة من ساحات التواجد الفسسطينيه بحيي 
 .طى المجسس كل أماكن الشتات الفسسطيني.

فإ ا دققنا في تركيبة المجسس الوطني الحاليه فإننا نالح  أن عدد أعماء المجسس الوطني الممثسين 
عموا فقطه لم يصل إلى رام    130مسيون نسمةه هو  2ن قطاع .زو البال  عددهم أكثر من لسكا

عمو مجسس وطنيه بينما نجد أن عدد أعماء المجسس الوطني الممثسين لسكان  40منام إع 
عمو مجسس وطنيه وه ا  400ماليين فسسطينيه قد تجاوز  3المفة الغربية وحدهاه والبال  عددهم 

قيادو السسطة الفسسطينية قد  بحت سكان .زو مرتينه المرو األولى حين قطعت رواتب يعني أن 
المو فينه وفرمت العقوباته وفي المرو الثانية حين همشت .زو في المجسس الوطنيه وخصت 

 المفة الغربية بالحمور عسى حساب الكل الفسسطيني.
إننا ع نعتر  عسى التمثيل الزائد وحتى ع يساء الفامه ونتام بميق األفقه وعشق المناطقه ف

لسكان المفة الغربية في المجسس الوطنيه وع نسعى إلى التفريق بين فسسطيني في أريحا وفسسطيني 
في جبالياه وع نتحدي عن مناطق جغرافيةه وع نميز بين كفاءو فسسطيني في سوريا وقدرات فسسطيني 

ماء وصدق الوفاءه من هنا يمتي اععترا  عسى في مصر إع في العطاء والوعء والتمحية واعنت
أشخاص تم إلحاقام بالمجسس وفق عالقاتام الشخصيةه وصداقاتامه وعائالتامه ووفق النسب مع 
المسؤول فالن والقائد وفالنه مع ممان الوعء لقيادو السسطة في رام  ه وه ا اعختيار ينطبق عسى 

من يدقق في األسماء يكتش  العوار الكبيره ويتعر  ممثسي قطاع .زو في المجسس الوطنيه فكل 
عسى شخصيات ع تمت لستمثير السياسي بصسةه شخصيات منفصسة عن واقع الناس في .زوه وع 
عالقة لاا بمسيرو العودو من قريب أو بعيده شخصيات مع ماا بال ماٍ  نماليه وبال حامر 

فسة من اعنقسامه ال ي يجري ثقافي أو سياسيه شخصيات صارت أعماء مجسس وطني في .
 تو فيظ ل بح إرادو المقاومة الفسسطينية.

فإ ا أمي  إلى ما سبق عدد من أعماء المجسس الوطني المنتسبين إلى تن يمات فسسطينية 
محنطةه ع رصيد لاا وسط الشارعه وع يسمع باسماا أحده وع يتجاوز أعماؤها عدد قيادتااه ومن 

ه ب التن يمات المجمدو لاا تمثيل داخل المجسس الوطني يفوق كثيراأ يمثسام في بع  المكاتبه 
تمثيل حركات وازنةه مثل حركة حماس التي قصفت تل أبيبه وفرمت منع التجوال عسى  ع  
المستوطنينه من ه ا المنطسقه فإن توليفة أعماء المجسس الوطني الفسسطيني المنعقد في رام   ع 

 يني الباحي عن مستقبسة السياسي.تمثل واقع الشعب الفسسط
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إن مجسسا وطنيا .ير منتخبه وع يمثل النخب الوطنية الوازنةه وع يمثل كل القوى السياسية الفاعسةه 
نما هو مجسس انتقائيه تم  اإلجماعهو مجسس فقد  الوطنيه وع يحق لظ النطق باسم الفسسطينيينه واج

 رد أن يرفع رئيسام يدب.ترتيبظ وفق جاهزية الحامرين لرفع األيدي لمج
لقد تمنى الشعب المكافح الصبور جسسة مجسس وطني فسسطيني تستقي عسى مفافاا كل روافد العمل 

 الوطنيه وتتدفق فياا كل شالعت العطاء الاادر في نفوس األجيال التواقة لسعطاء.
 1/5/2018، فلسطين أون الين

 
 قسام!المجلس الوطني الفلسطيني.. ترتيب على أساس االن .35

 ساري عرابي
 ترتيب البيت الفسسطيني  واحدو من المصطسحات الخطابية الكثيرو التي أبدعاا الفسسطينيونه بعماا 
يصيب بالمسله ويحيل إلى الالمعنى.. مناا ه ا المصطسحه ال ي أخ  يصعد ثم يتوارى. وهك اه من  

صورو السسطة الفسسطينيةه  تمسيس السسطة الفسسطينيةه فقد عادت من مة التحرير من الخارء في
واصطدمت بحقيقة مفادها أن قّوو أساسية وعميقة وواسعة الجماهيرية والفاعسيةه موجودو داخل 

 األر  المحتسةه في مناطق السسطة الفسسطينيةه ولم تكن يوما جزءا من من مة التحرير.
فعاله والمتنف و حقيقةه عسى كل حاله لم تكن ه ب الحقيقة جديدو عسى حركة فتحه القّوو المايمنة 

والقائدو متفردوه لمن مة التحرير الفسسطينيةه فقد عجزت فتح عن احتواء حماس بالطريقة التي 
احتوت فياا فصائل من مة التحريره وقررت حماس طوال اعنتفامة األولى أن تنامل من خارء 

اماا لسمن مة.. ه ب القواعد إطار القيادو الوطنية الموحدو لالنتفامةه واشترطت قواعد جديدو عنمم
تمخ  بعين اععتبار األوزان الحقيقية لسفصائل الفسسطينيةه مما يمّس بايمنة فتح عسى المن مةه 

 واحتكارها لسقرار الفسسطيني ولصيا.ة مفاوم المشروع الوطني الفسسطيني.
وكا طوال تاريخااه لكن وبعد قيام السسطةه وباإلمافة لعقدو التمثيل التي تحّكمت بفتح تفكيرا وسس

وأّدت باا لسدخول في معارك وصراعات إقسيمية لسحفا  عسى مكانتاا التمثيسية المتفردوه ثم اعندفاع 
نحو سياسات تتعار  مع منطسقات فتح نفسااه بيد أن مسملة التمثيل والقرار والقيادو كانت دائما 

سيا لسنمال الفسسطيني. فباإلمافة إلى لدى فتح متقدمة عسى أولويات المنطسقات والمبادن والقيم الع
 لكه اصطدمت فتحه بعد قيام السسطةه ومن خالل السسطةه بقّوو لم تزل تقاوم اعحتالل بعنفوانه 

أي حماس  -وبدت المسملة مرّكبة؛ من أّن ه ب القّوو ع تقّر لفتح باحتكارها تمثيل الفسسطينيينه وهي 
لفتحه بخال  ما كان عسيظ حال فصائل المن مة. ثم إن  قّوو جّدية وقادرو وعصية في مزاحمتاا -
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ممارسة ه ب القّوو قد تعص  بمشروع فتح ال ي هو السسطة الفسسطينيةه والتي تصرفت بشكل دوعتي 
 مستدعى من السسطويات العربية!

ه ا اعصطدام َفَتَح الحديي عسى مسملة  ترتيب البيت الفسسطيني الداخسي ه فحماس تمتسك شرعية 
فاحيةه وهي تدعوه وباإلمافة لالحتكام لا ب الشرعيةه إلى اعحتكام إلى أدوات قياسية تمنح ك

اععتبار لألوزان واألحجامه بحيي يكون التمثيل مستحّقاه ع مّدعى وع مستندا ععتبارات تاريخية 
يخية التي حمستاا منتاية. إع أن عقدو التمثيله ونزعة الايمنة واعحتكاره والتصورات العدوانية التار 

 فتح تجاب حماسه حالت دون أن تخطو فتح أي خطوو تجاب الحقائق التي تجّسدت بوجود حماس.
عسى العكسه جعست فتح السسطة عقدو في وجظ حماسه فالسسطة حقيقة واقعة باعستناد إلى الشرعية 

ن حماس موجودو داخل الكفاحية لمن مة التحرير ع باعستناد إلى اعستفتاء الشعبي العامه ثم وأل
األرامي التي تحكماا السسطة؛ ممطرو لستعامل مع هيكل دوعتي ع تقّر حماس باألسس السياسية 
التي قام عسيااه فصارت حماس إّما أن ت ل خرء السسطةه وبالتالي مالحقة ومتامةه كما كان الحال 

السسطة. فسما قّررت دخولااه  من  قيام السسطة وحتى ما بعد دخول اعنتفامة الثانيةه أو أن تدخل
فشالاا. فالسسطة هي فتحه فكي  تديرها حماس؟! باختصار ه ا  قّررت فتح في المقابل تكبيساا واج

 سبب اعنقسامه أي السسطة.
ه ب السسطة انطوت عسى جانب من الشرعية الكفاحيةه باعتبار أناا مشروع من مة التحرير وحركة 

. وطوال 67مؤقتة تعد بدولة عسى حدود ما احتّل من فسسطين عام فتحه وباعتبار أّناا مجرد مرحسة 
المرحسة الماميةه حّست السسطة فعسّيا مكان من مة التحريره وتراجع ب لك الطابع التمثيسي لسمن مة 
بتقّدم السسطة عسيااه والتي ع تمتد سسطتاا إلى خارء األر  المحتسة. ثم مع فشل مشروع التسوية 

ى هد  ب اتظ ت عنى بظ نخبتظ السياسية واعقتصادية واألمنية المستفيدو فحسبه وتحّول السسطة إل
بمعنى تجّرد السسطة من بعدها التحرري بسبب فشل مشروع التسويةه أخ ت الشرعية الكفاحية في 

 التآكله مع انعدام كامل لسشرعية التمثيسية المحتكمة ألدوات قياسية محترمة.
طة أحيت دائرو العالقات الدولية في من مة التحرير فقطه بعد فوز حماس فسنت كر مثال أن قيادو السس

مت من مة التحرير في  في اعنتخابات التشريعية وتشكيساا لسحكومة واستالماا وزارو الخارجيةه است خد 
ه ب الحالة لعرقسة الحكومة المنتخبةه وهك ا  ست من مة التحرير تستدعى لتجديد الشرعيةه أو لمنح 

 ية لسياسات القيادو المتنف وه أو تستخدم أداو في الخصومة السياسية مع حماس.الشرع
خراء القدس  اآلنه والحال ه به وبعد أن وصل مشروع التسوية لناايتظ الحتمية مع خطة ترامبه واج
من المفاومات بإعالنظ لاا عاصمة لي إسرائيل ه وعدم  هاب القيادو الحالية لسسسطة إلدارو مقاومة 

واسعة وفاعسةه وع لمراجعة مشروعاا ال ي فشل بإقرارها هيه وع لستراجع عن ه ا المشروعه  شعبية
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وع لسن ر في سياسات جاّدو وفاعسة لمواجاة المشاريع التصفوية الجاريةه وطالما أن فتح تحولت إلى 
حتالل من حزب لسسسطةه وأن ال هاب باتجاب سياسات جديدوه أو الدفع بالجماهير مجددا لمواجاة اع

شمنظ يادد مشروع السسطة ال ي صار هدفا في  اتظه وطالما أن نزعة اعحتكار وهاجس التمثيل  ل 
مايمنا عسى فتحه فإّن النخبة القائدو لسسسطة والمستفيدو مناا لم يكن أماماا إع استدعاء من مة 

ة ترامب؛ ع يستند التحرير مجددا لترميم الشرعيات المتآكسةه في إطار من تصعيد خطابي مد خط
 في أحسن حاعتظ إع لسدبسوماسية الرافمةه ع لسجماهير وع لسمقاومة الشعبية الواسعة.

وطالما أن األمر ك لكه فقد انعقد المجسس الوطني في  ر  انقسامي صارشه مع تراجع قيادو فتح 
حتالل المباشره عن مسار المصالحةه ومن جاة المكان كان مشكال كون مدينة رام   خامعة لال

ه ا باإلمافة لكل اعستشكاعت التي طرحتاا فصائل أخرى كالجااد اإلسالمي أو الجباة الشعبية 
التي قاطعت هي والجااد المجسسه فمال عن مقاطعة أو مالح ات العديد من القوى والشخصيات 

اسات والقرارات من فتح ومن .يرهاه وبالتالي كان الاد  من ه ا المجسس استخدامظ لتفصيل السي
 و البيت الفسسطيني  عسى مقاس النخبة القائدو.

في  ّل حالة كا به ومع اعمتناع عن تنفي  التفاهمات واعتفاقات التي أخ ت ت وّقع باستمرار من  
وحتى اليومه بما في  لك اعتفاقات المتعسقة بمن مة التحريره ومع عدم المراجعة الجادو  2005العام 

ر التسوية وسياسات السسطةه ومع التراجع عن مسار المصالحةه من العبي القول إّن والعمسية لمسا
 المشاركة كانت أجدى من المقاطعة.

 1/5/2018، "21موقع "عربي 
 

 مع مسيرة العودة الكبرى .30
 منير شفيق
أنات مسيرو العودو الكبرىه في قطاع .زوه شار نيسان/ إبريل ال ي خامت فيظ مواجاات باسسة 

دو استمراراأ عنطالقتاا في يوم األر  في الثالثين من   ار/ مارس المامي. وراحت تتايم مد الع
ه الموافق لس كرى 2018لسمواجاة الشعبية الفسسطينية الشامسة في الخامس عشر من أيار/ مايو 

شايداأه  35. وقد سطرت مآثر من البطولة والتمحية إ  ارتقى 1948السبعين لنكبة فسسطين عام 
 يب حوالي ستة  ع  بجرا  تتراو  بين بسيغة ومتوسطة.وأص

ولقد أثبتت مسيرو العودو الكبرى حتى اآلن جدواها وصحة اعستمرار فياا واإلصرار عسى مواصستاا. 
و لك بمالح ة ما ولدتظ من إيجابيات لسومع الفسسطيني الراهن ولسقمية الفسسطينية التي را  دونالد 
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ويمع كل إمكانات الوعيات المتحدو األمريكية لتصفيتاا تحت مسمى  ترامب يشدد عسياا النكير.
  الصفقة التاريخية .

فمن ناحية صّححت البوصسة نحو التمسك في الثوابته والتمكيد عسياا ابتداءأ من إثارو قمية العودوه 
نما أيماأه بزح  عشرات األلو  نحو  الشريط الناري  ال ي يشكل رمز  اأ ليس بالشعار فحسبه واج

 لسنكبةه ورمزاأ لسحيسولة دون العودو.
أما من ناحية أخرى فقد صبت زيتاأ عسى نار الحالة الثورية الفسسطينية التي راحت تتمجج في القدس 
والمفة الغربية وتتايم لالنتفامة الشعبية الشامسة مد اعحتالل واعستيطان وتاويد القدس. إناا 

ستراتيجية المقاومة واعنتفامة بعد أن أ لقي بظ في الوحول إعادو لسمشروع الوطني الفسسطيني إلى ا
من خالل استراتيجية التسوية والمفاوماته والوصول إلى اتفاق أوسسو وتبعاتظ الكارثية. وأن من 

 بيناا وأخطرها التنسيق األمني.
الرو  ه ا وقد أحيت مسيرو العودو الكبرى بما مرت بظ خالل خمسة أسابيع من مواجاات مع العدوه 

الاجومية  ات الطابع الشبابي والشعبي والجماهيريه فإلى جانب تجارب الثورو الفسسطينية المعاصرو 
 2012و 2009/ 2008ومآثرها في المقاومة المعاصرو وصوعأ إلى خو  ثالي حروب منتصرو في 

لى جانب انتفامتين كبريي من خالل قاعدو مقاومة عسكرية جبارو في قطاع .زوه 2014و ن واج
 .2005 -2000و 1993 -1977

لى جانب اعنتفامة الشبابية العفوية الفردية )وأحياناأ الثنائية( التي انطسقت في القدس والمفة  واج
ه وما زالت مستمرو إلى اليوم ولو عسى تقطع 2015الغربية في األول من تشرين األول/ أكتوبر 

لى جانب اعنتفامة الشعبية التي ممت عشرات ا يوماأ  12آلع  في القدس وعسى مدى وموجاته واج
إلسقاط مشروع ومع الحواجز اإللكترونية عسى أبواب المسجد األقصى. وقد انتات بانتصار 

إلى جانب ه ب التجارب الاامة في مسيرو الكفا  الفسسطيني المعاصر جاءت مسيرو العودو  مشاوده
ة السسمية مع وجوده قاعدو مقاومة الكبرى لتمفي تجربة جديدو تعتمد اعنتفامة الشبابية الشعبي

 عسكريةه ارتقت إلى مستوى الحرب شبظ الن اميةه متجاوزو مرحسة  امرب واهرب  في المقاومة.
وكان من الجديد في ه ب التجربة الف و أناا تمت من خالل وحدو وطنية ما بين كل الفصائل 

عجتماعية. وهو امر أثبت أن الوحدو والمؤسسات والايئات والتحركات الشبابية والشخصيات البارزو وا
 تحت رايات المواجاة مد العدو هي طريق لسخروء من حالة اعنقسامات والتشتت والتمزق.

أي  وحدو عسى أر  المعركة  فيما فشست حتى اآلن كل مساعي الوحدو والمصالحة عسى أساس 
ق مواجاة ميدانية مد العدوه ال هاب إلى اعنتخابات أو تشكيل إطار لقيادو موحدو بعيداأ من إطال

أو قل أيماأه مد اعحتالل وحواجزب ومستوطناتظ. فمر  المواجاة والمعركة هي التي توحد. وه ب 
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من خصائص الومع الفسسطيني عبر تجاربظ في المقاومة واعنتفامات. فثمة اآلنه خارء قطاع 
.تا وا منااه وع يريدون لاا .زوه شبظ إجماع عسى دعم مسيرو العودو الكبرى حتى من ق َبل من ا 

 اعستمرار.
فما من قوو أو فرد إّع وينحني إجالعأه وهو يرى شباب وشابات مسيرو العودو الكبرىه وهم يخومون 
طالق  انتفامة شبابية شعبية سسمية تواجظ الرصاص القاتل بالحجر والخيامه وحرق الدواليبه واج

ارية )كما يقولون(. إناا نمط من اعستراتيجية الشعبية الطائرات الاوائيةه وبال سال  وبالصدور الع
 التي ينتصر فياا الدم عسى السي .

ه ب الوحدو التي تحققت في قطاع .زوه وأطسقت مسيرو العودو الكبرىه وعيناا عسى أن تبس   روتاا 
ه تحي عسى أن تتكامل معاا وحدو وطنية في كل أماكن 2018في الخامس عشر من أيار/ مايو 

 واجد الفسسطيني لجعل يوم الخامس عشر من أيار الجاري يوماأ فسسطينياأ مشاوداأ لسرد عسى النكبة.الت
و لك بتثبيت ما يسي: فسسطين من النار إلى البحر هي من حق الشعب الفسسطينيه وينبع من ه ا 

 الحق حقظ بتحريرهاه وحقظ بالعودو إلى الديار التي ه جر مناا.
عسى ناج مسيرو العودو الكبرىه فيكون بالحشد الشعبي السسمي في كل منطقة أما ترجمة  لكه سيراأ 

حسب  روفاا تمكيداأ عسى وحدو الشعب الفسسطينيه وتصميمظ بعد سبعين عاماأ من النكبةه عسى أن 
ثوابت القمية ما زالت راسخةه والعزيمة ما زالت متمججة لسرد عسى النكبة ومواجاة التحديات التي 

سيما في ما تتعر  لظ المفة الغربية من احتالل واستيطان وما تتعر  لظ القدس من تدهمظه وع 
 تاويد ومصادرو.

إن تراكم تجارب مسيرو العودو الكبرى السسميةه واعنتفامة المقدسية السسمية مد الحواجز اإللكترونية 
م الخامس عشر من ه واعنتفامة الشبابية العفوية الفرديةه وما سيشادب يو 2017في تموز/ يوليو 

أياره ع بد من أن يترك كل  لك أثرب في إ.ناء العقل الفسسطيني ليبسور أساليب النمال المناسبة 
ل رو  الومع الفسسطيني. كما أن التجارب الفاشسةه المريعة في فشسااه بالنسبة إلى مسار التسوية 

له كما يفعل محمود عباسه والمفاومات واتفاق أوسسوه واإلصرار عسى ناج تجريب المجرب الفاش
 سو  يراكم بدوربه أو يجب أن يبسور وعياأ مد ما ع يجب اتباعظ من أساليب.

ه وتشتيت الصفو ه مجسساأ وطنياأ عقد في رام   .ير اعنقساموهو ال ي يقود اآلنه إمعاناأ في 
 شرعيه وتحت الحرابه ويفتقر إلى تمثيل الشعب الفسسطيني.

 30/4/2018، "21موقع "عربي 
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  !! "مجلس رام هللا"نعم لـ  .33
 صالح القالب

في رام ا  يوم اإلثنين المامي فاألوماع  انعقدكان يجب أن ينعقد المجسس الوطنيه ال ي 
حركة   انفصال أوسسو وبعد  عتفاقياتالفسسطينيةه بعد كل ه ا التعثر ال ي شادتظ عمسية السالم وفقاأ 

وبعد أن بات وامحاأ أناا  2007تحرير والسسطة الوطنية في عام عسى من مة ال وانقالباا  حماس 
بدولة .زوه باتت تستدعي إنعاشاأ لسشرعية الممثسة با ا المجسس ال ي من المفتر   لالكتفاءتسعى 

ه ا قيادو جديدو تقود العمل الفسسطيني في كل ه ب المنعطفات الخطيرو  اجتماعظأن تنبثق عن 
 رارات حاسمة وصارمة وشجاعة.والمستجدات التي تستدعي ق

ولعل ما ع يزال يت كرب ال ين لم تصدأ  اكرتام بعد أن دورو ه ا المجسس ه به أي دورو رام ا ه تشبظ 
من بيروت إلى  انتقستحيي كانت القيادو الفسسطينية قد  1984في عمان عام  انعقدتالدورو التي 

بنان من بينظ العاصمة السبنانية نفساا وحيي إسرائيل لجزء من ل احتاللبعد  1982في عام  تونس
العربية الثانية وه ا فقد كان يجب   قمة فاس كانت هناك مشاريع سالم مطروحة عسى أساس قرارات 

 الفسسطينية.أن يكون هناك موق  فسسطيني شرعي يصدر عن ه ا المجسس ال ي هو بيت الشرعية 
نية من بيروت إلى دمشق ليخرء القرار من يد من مة كان حاف  األسد يريد أن تنتقل القيادو الفسسطي

طائراتظ المقاتسةه ومن  باستخدامالتحرير إلى يدب ول لك فقد ب ل جاوداأ ممنيةه من بيناا التاديد 
 بيناا

المجسس الوطني في عمان في  انعقادلمنع   تحت إبطظ المغط عسى التن يمات التي كان ومعاا 
نعقد لتغير المسار الفسسطيني وألصبحت حال تن يمات الفسسطينيين تسك الدورو التي لو أناا لم ت

التن يمات )الوهمية( المقيمة في العاصمة السورية التي يقاتل اآلن ما تبقى مناا الشعب  كحال ه ب
 السوري جنبا إلى جنب مع حراس الثورو اإليرانية والميسيشيات الطائفية وحزب ا  السبناني.

عندما ساد إحساس بمن هناك  1987قد بزغ نجماا ال ي لم يبزغ إّع في عام   حماس لم تكن حركة 
دولية هي  بارتباطاتبقيادو  واستبدالااخططاأ وليس خطة واحدو إلزاحة القيادو الشرعية الفسسطينية 

مجسس  العالمي لإلخوان المسسمين كما هو عسيظ الومع اآلن ولا ا فقد أنيطت مامة إفشال  التن يم
  الصاعقة اليساريين ال ين كانت تمثسام الجباة الشعبية ومعاا   الرفاق بي  اعنعقادومنعظ من   عمان
ر.م  انعقدوبع  فتات المائدو التن يمية الفسسطينية لكن ه ا المجسس قد   جماعة أحمد جبريل و

أقامت  ني وعال ي لو أنظ لم ينعقد لتشر م الومع الفسسطي  رام ا  أنو  المعارمين كما هو مجسس 
ستراحت إسرائيل من كل ه ا ال ي ا في القطاع وع  دولة عموم فسسطين حركة المقاومة اإلسالمية 

 تكابدب بوجود الشرعية عسى األر  الفسسطينية.
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المجسس الوطني في رام ا  فاي ع تريد شرعية فسسطينية  انعقادلرف    حماس نحن نعر  دافع 
راراأ فسسطينياأ إع قرارها...أناا صاحبة مشروع التن يم العالمي لإلخوان إع شرعيتاا وهي ع تريد ق

المسسمين ال ين هم ع ين رون إلى المفة الغربية إطالقاأ فعينام عسى .زو وجزء من سيناء .. أّما 
الجباة الشعبية فحقيقة أن موقفاا مستغرب ومحير فقيادتاا الفعسية الحقيقية في فسسطينه إّما في رام 

ما فيا  1988السجون اإلسرائيسية وهي كانت قد وافقت عسى قرار )مجسس الجزائر( في عام    واج
ال ي كان بداية التعاطي الفعسي مع العمسية السسمية التي بدأت بي)أوسسو( والتي حققت إنجازات ع 

 اآلخر أو أعمى بصر وبصيرو!!. اعتجابينكرها إع متحيزٍّ في 
 5/2/2018، الرأي، عم ان

 
 لماذا إيران في سورية.. واآلن؟ .33

 تسفي برئيل
إن اطالة الوقت من قبل ترامب إلى حين قرارب الناائي بشمن انسحاب الوعيات المتحدو من اعتفاق 
النووي أو استمرار تمسكاا بظه فتحت كما يبدو ناف و فرص أمام إسرائيل. يبرهن التوقيت والكثافة في 

الشعور بمن سماء سورية مفتوحة أماماا. ه ا عسى  سورية عسىالاجمات المنسوبة إلسرائيل في 
ومبط النفس طالما أن اعتفاق النووي مادد  األسنانفر  أن إيران وروسيا ستقومان بصك 

. األميركيبالتوق ه خشية أن الرد عسى الاجمات اإلسرائيسية سيسقي عسياما المسؤولية عن اعنسحاب 
هو لم تمت بجديد. كل البيانات التي تممنتاا كما يبدو عشرات المعسومات التي عرماا أمس نتنيا

 ع  الوثائق التي حصست عسياا إسرائيل كانت معروفة لسوكالة الدولية لسطاقة النووية حسب التقرير 
 .2011ال ي نشر في 

السال   إرسالياتفرمية اخرى هي أن إسرائيل نجحت في أن تسقي عسى إيران مسؤولية حصرية عن 
ء قواعد صواريخه وبا ا تقوم بتطاير بشار األسد وروسيا من كل تامة. هك ا فانظ ليس مطسوب وانشا

وبوتين فان إيران لم تكن  األسدمناا اآلن مواجاة المصالح الروسية في سورية. ولكن بدون موافقة 
يه وهو اثبت قدرتظ عسى منع إيران من التطوير اعقتصاد األسدقواعد أو نقل سال .  إنشاءتستطيع 

يحدد لاا )بموافقة ودعم روسيا( أين يمكن لقواتاا أن تتمومع وفي أي جباات يمكناا العمل. روسيا 
ليس فقط  إدارومن أي شيء إلى نجاحاا في  أكثرأمر حيويه يرمز  األسدتعتبر استمرار ن ام 

 .أيماالمعركة العسكرية في سوريةه بل العمسيات السياسية 
ليس فقط بسبب الفيتو  –د ع يوجد أمام شعرو التصويب اإلسرائيسية عسى الر.م من  لكه األس

الروسيه ال ي يربط كل نشاط إسرائيسي بعدم المس بقصر الرئاسة وبمن فيظه بل ألن إسرائيل ترى 
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في استمرار ن ام األسده في  ل عدم وجود بديل واقعيه ممانة لحدود  منة بيناا وبين سوريةه 
بناء عسى  لكه يمتنع قادو إسرائيل وقادو الجيش عن  كر اسم األسد وعن حتى بعد انتااء الحرب. 

 مشاركتظ في التواجد اإليراني في سورية. األقللقاء المسؤولية عسيظه أو عسى إ
خالفا لسمسؤولية التي تسقياا عسى الحكومة السبنانية  – لألسدال ي تمنحظ إسرائيل  اإلعفاءولكن ه ا 
يخدم ايما إيران. عسى  –لبنان إلى العصر الحجري  بإعادوتاديدها حزب  ه و  أفعالعن كل 

الر.م من اختالفات الرأي بيناا وبين روسيا وتركيا بخصوص فماءات عمساا وأدوارها في سورية 
سرائيل.  فإناا تستطيع أن ت ل في رعاية األسد وروسيا طالما أنظ يسود تفاهم وتنسيق بين روسيا واج

موقع ثابت في الدولة وتواصل بري  –جم حقا في سوريةه لكن هدفاا اعستراتيجي القوات اإليرانية تاا
لروسيا التي تؤطر النشاط اإلسرائيسي كنمال  أيمالم يتمرر. ه ا ومع مريح  –مباشر مع لبنان 

دور حكم الخطه ال ي ع يجبرها عسى  األكثرمزدوء مع إيرانه ال ي يوجد فيظ لموسكو عسى 
يل. كما أن نشاط إسرائيسي مد إيران ع يناق  المصالح الروسية في تقسيص المواجاة مع إسرائ

وسعت إسرائيل دائرو  إ احجم نفو  إيران في سورية. ه ب التفاهمات المرنة من شمناا أن تنتاي 
تحطم اعتفاق النووي ال ي يشكل كابح في وجظ الرد  إ اتاديداتاا وشمست فياا ن ام األسد؛ أو 

 قررت روسيا بمن إسرائيل تمس بمكانتاا كمسؤولة عن سالمة سورية.  اإاإليراني؛ أو 
مصسحة في تاديد ن ام األسده أو اععترا  عسى  األثناءكما هو معرو  ع يوجد إلسرائيل في ه ب 

التواجد الحصري لروسيا في الساحة السورية. إسرائيل لم تومح بعد لما ا تفمل المحاربة مد 
حزب  ه وليس مد مستودعات سال  حزب   القائمة والتي تاددها من إيرانه مزودو السال  ل

لبنان. يبدو أناا تكتفي بميزان الردع القائم بيناا وبين حزب  ه وليست مستعدو لميزان  خر أمام 
تكرار ما اعتبرتظ خطم في سسوكاا أمام لبنان عندما لم تمنع تمركز حزب    –إيران في سورية 
 جنوب الدولة بعد حرب لبنان الثانية. العسكري في

أياره وهو الموعد ال ي سيتم  12إيران بعد  األثناء بسسوكفي ه ب  األساسيةتتعسق عالمة اعستفاام 
ترامب عن انسحابظ من اعتفاق ليس بالمرورو يمثل  إعالنفيظ حسم مصير اعتفاق النووي. إن 
في حينظ لالنسحاب أو سيطبق اعتفاق بدون  سينمم األوروبيالنااية. السؤال هو هل اعتحاد 

الوعيات المتحدو. يمكن أن يكون لكل سيناريو تمثير عسى سياسة إيران تجاب إسرائيله التي ع ترتبط 
السياسية  األزمةبالتطورات داخل إيران.  أيمافقط بعالقاتاا مع الدول الموقعة عسى اعتفاقه بل 

تقدير بمن إيران ع تريد توسيع نشاطاا العسكري في سوريةه واعقتصادية في الدولة تشجع عسى ال
حرب شامسة مد إسرائيل. في المقابله مواجاات سياسية داخسية  أراميااه أن تدير عسى وباألحرى

وصعوبات اقتصادية من شمناا أن تدفعاا إلى عمسية عسكريةه من اجل تجنيد الدعم لسن ام في 
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اعتفاق النووي وشعر الن ام اإليراني بمنظ متحرر من أي التزام  تبخر إ اع سيما  –حربظ مد العدو 
 بعد خيانة الغرب لظ.

مقابل عدم اليقين بخصوص الرد اإليراني المحتمله من المام أن ن كر أنظ حتى اآلن لم يتم استنفاد 
ب الدبسوماسية لوق  التواجد اإليراني في سورية. روسيا من شمناا أن تكون عع اإلمكانياتكل 

سرائيله لكن بدون نجا   مركزي في ه ب العمسيةه وحتى أناا بدأت في استطالع المواق  بين إيران واج
مصير اعتفاق النوويه تستطيع استخدام  أيماالتي بميدياا  األوروبيحتى اآلن. دول اعتحاد 

ي التمثير مكانتاا ككابح في سورية. حتى لزبائن إيرانه الاند والصينه يمكن أن يكون وزن كبير ف
عسيااه ألنام سيمطرون إلى التقرير قريبا هل سينممون لسوعيات المتحدو أو سيواصسون عالقاتام 

 مع إيران كالمعتاد.
 "هآرتس"

 2/5/2018، األيام، رام هللا

 

 :ركاريكاتي .33

 

 
 2/5/2018الغد، عم ان، 


