
     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  

  
 
 

 القسام تجري مناورة دفاعية في قطاع غزة باستخدام الذخيرة الحية والصواريخكتائب 
 ليبرمان: الجبهة الداخلية بشمال "إسرائيل" ليست جاهزة للحرب

 ُمطّبع آثم ووالؤه لالحتاللعلماء القدس: ال
 للمجلس الوطنيعضو  100لضم  قيادة السلطة يرتبالمطبخ السياسي في ": الديمقراطية"

 االتحاد البرلماني الدولي يرفض المساس بوضع القدس

 "إسرائيل"بلغ ت: السلطة ةدر إسرائيليامص
نيتها وقف رواتب موظفيها بغزة ابتداًء 

 المقبل الشهرمن 
 

 4... ص 
 

 4595 26/3/2018 اإلثنين

 



 
 

 
 

 

 2 ص             4595 العدد:             3/26/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 4 صف قانونًا أمريكيًا يهددها بـ"السياسي"تو  ؤكد استمرار دفع رواتب "الشهداء واألسرى"السلطة ت  2.
 5 الحكومة الفلسطينية تدين اعتداء قوات االحتالل على مسيرة أحد الشعانين  3.
 5 قدسعريقات يدين اعتداء االحتالل على مسيحيي ال  4.
 6 ةة في الضفالنائب أبو شمالة يحذر من استمرار االعتداء على الحريات العام  5.
 6 : وحدانية السالح ال تتعارض مع سالح المقاومةفي غزة" الداخلية"  6.
 6 ن عن كشف عمالء قريباً األمن الداخلي يعل :غزة  7.
 7 الحمد هللاو  عباسالرجوب يسلم رئيسة وزراء بنغالديش رسالتين من   8.
 7 وزراء خارجية في رام هللا للقاء عباسأربعة : ةفلسطينيال الخارجية  9.

 
  المقاومة:

 7 القسام تجري مناورة دفاعية في قطاع غزة باستخدام الذخيرة الحية والصواريخكتائب   10.

 8 تتوعد االحتالل "القسام"تجدد القصف المدفعي على غزة و: تعترض طلقات نارية "القبة الحديدية"  11.

 9 ة يهدف إلفشال مسيرة العودةحماس: التصعيد اإلسرائيلي على غز   12.

 9 للمجلس الوطنيعضو  100لضم  قيادة السلطة يرتبالمطبخ السياسي في ": الديمقراطية"  13.

 10 في العراق "قسامي"ط إيران لإلفراج عن حماس توسّ  "األخبار":   14.

 11 مشاركة واسعة في فعاليات وأنشطة يوم األرضل في رام هللا تدعو وى الوطنية واإلسالميةالق  15.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 12 نتنياهو: قانون "تايلور فورس" إشارة قوية من الواليات المتحدة بتغّير قواعد اللعبة  16.
 12 الطيران لشرق آسيا عبر السعودية بأقصر مّدة ممكنة هو نتنياهو: هدفنا  17.
 13 ليبرمان: الجبهة الداخلية بشمال "إسرائيل" ليست جاهزة للحرب  18.
 14  وسطسيكون النشاط اإليراني في الشرق األ  2018تهديد المركزي لـ"إسرائيل" خالل عام ال هليفي:  19.
 14 موفاز: بولتون حاول إقناعي بضرب إيران  20.
 15 "الحكومة المصغرة" تعقد اجتماعًا خاصًا لبحث سبل مواجهة تظاهرات الفلسطينيين  21.
 15 شار استراتيجي يمينيعضاء من "ميرتس" يطالبون زندبرغ باالستقالة الستعانتها بمستأ  22.
 16 "إسرائيل" تحذر من السفر إلى تركيا وسيناء والمغرب وتايالند  23.
 16 القناة الثانية: "إسرائيل" أرسلت رسائل لحماس تحذرها من تسخين الحدود  24.
 16 جامعات من إبداء مواقفهم السياسية أمام الطالب"إسرائيل" تمنع محاضري ال  25.

 
  :األرض، الشعب

 17 علماء القدس: الُمطّبع آثم ووالؤه لالحتالل  26.

 18 من لقاء محاميه فلسطينياً  االحتالل يمنع صحفياً   27.

 18 الغربية الضفة فيد قوات االحتالل تصعّ   28.



 
 

 
 

 

 3 ص             4595 العدد:             3/26/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 18 األقصىالمسجد جماعات يهودية متطرفة تستعد لتقديم "قرابين الفصح" على أسوار   29.

 19  سنوات بتهمة تنفيذ عملية دهس 10االحتالل يحكم بسجن أسيرة مقدسية   30.

 19 ل لكنيس يهودي بالتقسيطحو  موئيل يُ مسجد النبي ص  31.

 20 مهزلة بالضفة السياسية االعتقاالت: المستقلة تجمُّع الشخصيات  32.

 20 في الضفة الغربية مواطناً  43قوات االحتالل تعتقل   33.

 20 مة احتفاًء بأحد الشعانين بالقدسقوات االحتالل تقمع مسيرة ضخ  34.

 21 .. النوازل القادمة لسكان اليرموك مع إطباق حصارهالموُت جوعاً تقرير:   35.

 22 مخطط احتاللي اللتهام أراضي سلفيت: قطار المستوطنات  36.
 

  لبنان: 
 23 ".. وعشرون نائبًا يعارضونإسرائيل"الباقورة لــ منطقة س ملف تأجير أراضياألردنية تدر  الحكومة  37.
 23 العمل اإلسالمي يحذر من "صفقة القرن"األردن: حزب جبهة   38.
 24 دعم الدول المستضيفة لالجئينبي العالم الطراونة يطالب برلمانيّ    39.

 
  عربي، إسالمي:

 24 "إسرائيل"برم في مناهضو التطبيع يشيدون برفض القضاء المغربي االعتراف بعقد زواج أُ   40.

 25 الجامعة العربية: الكنيست يدعم قوانين عنصرية لتهويد األرض الفلسطينية  41.

 25 فريق إسرائيلي! شارك ضد  لتمثيل المنتخب  اض إيراني على استدعاء العباعتر   42.
 

  دولي:
 26 بوقف مخصصات عائالت الشهداء واألسرى للسلطة الفلسطينية ربط المساعدات األمريكيةواشطن ت  43.
 26 بوضع القدساالتحاد البرلماني الدولي يرفض المساس   44.
 26 "اليهودية" من صميم سياستنا "سرائيل"إأمن : "1967حدود "وزير خارجية ألمانيا يرفض تعديل   45.

 
  حوارات ومقاالت

 27  د. غازي حمد... بين وهم المصالحة ومسرحية التفجير .. الحقيقة الغائبة!  46.

 32   فراس أبو هالل... محمود عباس في متاهته األخيرة  47.

 34    صالح النعامي... نحو تحييد قدرة عباس على إيذاء القضية  48.

 35    إبراهيم المدهون ... قراءة في مناورات كتائب القسام العسكرية  49.

 36 عاموس هرئيل... تعيين بولتون: أنباء سيئة إليران وتوقيت مناسب لنتنياهو  50.
 

 40 :كاريكاتير
*** 

 



 
 

 
 

 

 4 ص             4595 العدد:             3/26/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 المقبل الشهرنيتها وقف رواتب موظفيها بغزة ابتداًء من  "إسرائيل"بلغ ت: السلطة ةدر إسرائيليامص  .1
(، ذكترت ماتا  13القناة العبرية الثانية )ريشتت  أن ،رام هللا، من 25/3/2018 ،القدس، القدسنشرت 
نيتهتتا و تتا رواتتتي موفسيهتتا فتتي   تتا   "إاتترائيل"، أن الاتتة ة السةاتت ينية أبة تتت 25/3/2018 األحتتد
فتنن حاتين الشتيئ رئتيس هيئتة الشتمون المدنيتة السةات ينية،  اإلارائيةيةوبحاي القناة التةسزيونية  غزة.

 شيه كحةون بنية الاة ة و ا رواتي موفسيها بدً  من الشهر المقبل"."أبةغ مو 
عةتتا الشتتيئ بتترن "إاتترائيل لتتن تقبتتل بتترن تتس تتر األو تتا  فتتي  لتتذات المصتتدر، فتتنن كحةتتون رد   ووفقتتاً 

نته حتذر الاتة ة متن الت توات األحاديتة ال انتي التتي متن أو هها نتي تة الصترا  بتين فتتح وحمتاس، و 
وأ تتاا "إاتترائيل لتتن تكتتون كتتيس المالكمتتة التتذي تتحمتتل متتن تاللتته  ذلتت.".شتترنها أن تتتمدي إلتتا مثتتل 

ور حتت القنتاة اإلاترائيةية أن يعقتد األاتبو  ال تاري ا تمتا  بتين كحةتون  غتزة". إ را ات الاة ة  تد  
" مشتتتيرة إلتتتا أن كحةتتتون عتتتر  الق تتتية عةتتتا والشتتتيئ وماتتتمولين فتتتترين فتتتي الاتتتة ة "إلي تتتاد حتتتل  

، و التتت بتترن الو تتف المتس تتر فتتي غتتزة وعةتتا األحتتدئيةي تتتالل ا تمتتاعهم نيتتت اإلاتترايالحكومتتة والكاب
 نيت". يحدودها واألزمة اإلناانية في الق ا  "  ت عةا ا تما  الكاب

صتتتحيسة معتتتاريا العبريتتتة كشتتتست أن  ، أنالناصتتترة، متتتن 25/3/2018 ،فلســـطين أون اليـــنوأ تتتافت 
 رواتي موفسي غزة الشهر المقبل. حاين الشيئ أبةغ موشيه كحةون أن الاة ة اتتو ا عن صرا

 
 صف قانونًا أمريكيًا يهددها بـ"السياسي"تو  السلطة تؤكد استمرار دفع رواتب "الشهداء واألسرى" .2

ـــــدننشتتتتترت  ، أن رام هللا كستتتتتان زبتتتتتون، نقتتتتتاًل عتتتتتن مرااتتتتتةها فتتتتتي 26/3/2018 ،الشـــــرق األوســـــط، لن
امي، عةا القانون المعروا باام "تايةور تو يف الرئيس األمريكي دونالد تر  همرف أعةنوا ن يالسةا يني
من االبتزاز. و تال ع تو الة نتة التنسيذيتة لمنفمتة التحريتر صتالح  ويمثل نوعاً  وه ايااياً وعد   ،فورس"

رأفت، إن القرار األمريكي ال ديد مرفو  مثل غيتره متن القترارات المعاديتة لةشتعي السةات يني، والتتي 
ووصتتا رأفتتت القتترار برنتته يتترتي فتتي اتتيا   ها االاتتتعمارية.عةتتا الم تتي فتتي ايااتتات "إاتترائيل"تشتت ف 

نها  حل    الدولتين.  رارات أمريكية أترى لتقوي  الاالم وا 
وكان رئيس المسو ية العام ة لمنفمة التحرير السةا ينية لدى الواليات المتحدة، حاام زمة ، أكد أن 

 اتترى وتتتوفير حيتتاة كريمتتة لهتتم".  تتائالً القيتتادة السةاتت ينية اتتتبقا "مةتزمتتة بحقتتو  عتتائالت الشتتهدا  واأل
أثنا  نقاشه  بل أيام، برنه يحمتل في ووصا زمة  القانون األمريكي  إنها لن تت ف لالبتزاز المالي.

فتتي فتتل ماتتاعي تمريتتر متتا ياتتما بصتتسقة  دوافتتف ايااتتية، وياتتتتدم كتترداة  تت   ايااتتي، تصوصتتاً 
 العصر التي تهدا إلا تصسية الق ية السةا ينية. 
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ع تو الة نتة ، أن ان نادية اعد التدينعم  ، نقاًل عن مرااةتها في 26/3/2018 ،الغد، عّمانفت وأ ا
المركزيتتتتة لحركتتتتة فتتتتتح، محمتتتتد اشتتتتتية،  ةتتتتل فتتتتي حتتتتديي لتتتتت"ال د"، متتتتن تتتتترثير القتتتترار األمريكتتتتي بق تتتتف 
الماتتاعدات المقدمتتة لةاتتة ة السةاتت ينية، مقابتتل تتتر يح مصتتدر ماتتمول بتترن "يتتمثر هتتذا القتتانون عةتتا 

 ئات الماليين من الدوالرات المتصصة لةمنفمات غير الحكومية العامةة في الاة ة السةا ينية".م
مةيتتتتون دوالر،  بقتتتتًا  500واشتتتتن ن فتتتتي األرا تتتتي المحتةتتتتة، البال تتتتة نحتتتتو  اتامهاتتتتإوتتتتتذهي غالبيتتتتة 

إلا  مةيون دوالر، وذل.  بل أن تقرر تتسي ها 350حو نلتصريح اشتية، إلا وكالة األونروا، بمقدار 
فيمتتتا تقتتتدم الماتتتاعدة لةبتتترامل المعنيتتتة بالق تتتا  التتتتا  والمنفمتتتات غيتتتر  أ تتتل متتتن النصتتتا، متتتمترًا.

الحكوميتتة، وهتتي فتتي معفمهتتا أمريكيتتة، باإل تتافة إلتتا البنيتتة التحتيتتة، حيتتي اشتتت ةت بتتال ر  والميتتاه 
 وهما   اعان يكتابان البعد الايااي الكبير.

 
 االحتالل على مسيرة أحد الشعانين الحكومة الفلسطينية تدين اعتداء قوات .3

متتس، اعتتتدا   تتوات أيواتتا المحمتتود ماتتا   السةاتت ينية دان المتحتتدي الراتتمي بااتتم الحكومتتة :رام هللا
و تتتدد المتحتتتدي الراتتتمي م البتتتة  االحتتتتالل اإلاتتترائيةي عةتتتا ماتتتيرة )الشتتتعانين( فتتتي مدينتتتة القتتتدس.

ل تتتمان و تتتا اإل تتترا ات واالعتتتتدا ات الحكومتتتات العربيتتتة واإلاتتتالمية بتتتالتحر. عةتتتا كافتتتة الصتتتعد 
، كمتا دعتا المتحتدي الراتمي وأر ته السةات يني شعيالالقدس والمقداات و د أبنا   االحتاللية  د  

متتتا يقترفتته االحتتتالل متتتن  إزا تحمتتل ماتتمولياتهم  إلتتتاوالم تمتتف التتدولي  األمميتتتةالمنفمتتات والهيئتتات 
 شعبنا ومقدااته عةا ار  و ننا المحتل. ففائف  د  

 26/3/2018 ،لحياة الجديدة، رام هللاا
 

 عريقات يدين اعتداء االحتالل على مسيحيي القدس .4
دان أمتتين اتتر الة نتتة التنسيذيتتة لمنفمتتة التحريتتر السةاتت ينية صتتائي عريقتتات برشتتد العبتتارات،  :رام هللا

اتتيحية متتن الشتتبان والعتتائالت الم السةاتت يني شتتعيالاعتتتدا ات  تتوات االحتتتالل اإلاتترائيةي عةتتا أبنتتا  
: "عةتا  ائالً  وأ اا في يوم مقدس تحتسل به برحد الشعانين، واألابو  المقدس، في القدس المحتةة.

إاتترائيل، الاتتة ة القائمتتة بتتاالحتالل، والواليتتات المتحتتدة، أن تعةمتتا أن الهويتتة السةاتت ينية مت تتذرة منتتذ 
 سية   يته العادلة".م ةف التاريئ في القدس وشعبنا باٍ  فيها إلا األبد، ولن تن حا في تص

 26/3/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 ةة في الضفالنائب أبو شمالة يحذر من استمرار االعتداء على الحريات العام .5
ااتنكر ع و الم ةس التشريعي النائي ما د أبو شمالة، اعتقال أ هزة أمن الاة ة في ال سة  :غزة

د ا تحتتام منزلتته فتتي رام هللا ماتتا  التمتتيس الما تتي، وعتتدد ال ربيتتة المحتةتتة، لةتتوا  محمتتود التتديراوي بعتت
، اعتقتتتال 25/3/2018األحتتتد  فتتتي تصتتتريح صتتتحسي يتتتوم ،واعتبتتتر أبتتتو شتتتمالة متتتن كتتتوادر حركتتتة فتتتتح.

من ااتمرار االعتدا  عةا  الديراوي وبا ي كوادر الحركة بنا  عةا العال ة الشتصية " ريمة"، محذراً 
وحمتتل أبتتو شتتمالة رئتتيس الاتتة ة محمتتود عبتتاس  لاتتة ة التنسيذيتتة.الحريتتات العامتتة والقتتانون متتن  بتتل ا

وأ هزتتته األمنيتتة الماتتمولية الكامةتتة عتتن حيتتاة واتتالمة التتديراوي وبتتا ي المعتقةتتين ال اتتيما بعتتد إعتتالن 
 عةا اعتقاله التعاسي.  الديراوي اإل راي عن ال عام احت ا اً 

 25/3/2018 ،فلسطين أون الين
 

 نية السالح ال تتعارض مع سالح المقاومة: وحدافي غزة" الداخلية" .6
غتتتزة، أن وحدانيتتتة الاتتتالن مبتتتدأ ال  السةاتتت يني فتتتي   تتتا  أكتتتدت وزارة الداتةيتتتة واألمتتتن التتتو ني :غتتتزة

و تتتال المتحتتتدي بااتتتم التتتوزارة، إيتتتاد البتتتزم: إن اتتتالن الاتتتة ة، واتتتالن  يتعتتتار  متتتف اتتتالن المقاومتتتة.
يحتافف عةتا الاتةم الم تمعتي ويحمتي األمتن التداتةي، المقاومة، ت ان متوازيان ال متقا عتان، أحتدهما 
 وشدد عةا أن ذل. حٌ  كسةه القانون الدولي واإلنااني. واآلتر لةدفا  عن شعبنا في موا هة االحتالل.

 25/3/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األمن الداخلي يعلن عن كشف عمالء قريباً  :غزة .7
غتزة، إن أفتراده بتاتوا  تريبين  تدًا متن كشتا بعت  العمتال    ال  هاز األمن التداتةي فتي   تا : غزة

والتونتتة والمتتر ورين، مشتتيرًا إلتتا أن هنتتا. أشتاصتتًا فتتي الق تتا  يتزاحمتتون عةتتا نيتتل شتترا الشتتهادة 
حبتتتتا ويتستتتتانون فتتتتي تحقيتتتت  أمتتتتن الشتتتتعي السةاتتتت يني،  وأكتتتتد  هتتتتاز األمتتتتن  المتتتتمامرات والداتتتتائس. وا 

أن  ،ي السةاتت يني بثهتتا عةتتا صتتسحته الراتتمية عةتتا فياتتبو.فتتي راتتالة و ههتتا ألبنتتا  الشتتع ،التتداتةي
وشتدد أن  أمن   ا  غزة واالمة موا نيه شرا مقدس وت  أحمر لتن يت تاوزه العمتال  وال الاتسها .

 هتتاز األمتتن التتداتةي اتتيبقا درعتتًا لهتتذا الشتتعي واتتندًا لمقاومتتته، واتتيسًا يق تتف دابتتر كتتل عميتتل تتتائن 
 ي األ ندات المرتب ة بالعدو اإلارائيةي. وكل اسيه غادر، محذرًا بذل. أصحا

 25/3/2018 ،فلسطين أون الين
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 الحمد هللاو  عباسالرجوب يسلم رئيسة وزراء بنغالديش رسالتين من  .8
، رئياتتة وزرا  أمتتساتتةم أمتتين اتتر الة نتتة المركزيتتة لحركتتة فتتتح الةتتوا   بريتتل الر تتوي،  :وفتتا –دكتتا 

تين هامتين من الترئيس محمتود عبتاس، ورئتيس التوزرا  بن الديش الشيتة حاينة وا د، راالتين ت ي
بالعال تات  ،بالشتيتة حاتينة، فتي العاصتمة البن اليتة دكتا ئتهتالل لقا ،وأشاد الر وي هللا. رامي الحمد

أبةتتتغ كمتتتا  التتتدعم التتتدائم متتتن  مهوريتتتة بتتتن الديش لسةاتتت ين. األتويتتة التتتتي ت متتتف بتتتين البةتتتدين، مثمنتتتاً 
افتتتان شتار  فتي مدينتة التةيتل بااتم والتدها، مماتس  مهوريتة  م  ريبتاً الر وي الشيتة حاينة أنه ايت
 بن الديش الشيئ م يي الرحمن.

متتن  انبهتتا، أكتتدت الشتتيتة حاتتينة رفتت  بتتن الديش القتتا ف لةقتترار األتيتتر لةتترئيس األمريكتتي دونالتتد 
ي و هت لهتا كما رحبت رئياة الوزرا  بالدعوة الت ."إارائيل"ترامي، القا ي باعتبار القدس عاصمة 

 لزيارة فةا ين، و ةبت من مااعديها بد  إ را  الترتيبات المناابة من أ ل الزيارة.
 26/3/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 وزراء خارجية في رام هللا للقاء عباسأربعة : ةفلسطينيال الخارجية .9

الاتتة ة السةاتت ينية،  األنا تول: يقتتوم أربعتة وزرا  تار يتتة عتتري وأ انتي، بزيتتارات منسصتتةة ألرا تي
األابو  الحالي، من أ ل لقا  الرئيس محمود عباس، وبحي الت وات المتعةقة بعمةيتة الاتالم. و تال 
وكيل وزارة التار ية تياير  رادات "اإلثنين ايصل وزيتر التار يتة السرناتي  تان لودريتان، والثالثتا  

 لتوزير تار يتة البحترين تالتد بتن تةيستة". وزير التار ية الم ربي، ناصر بوري ة، تةيه األربعتا  زيتارة
وأشتتار إلتتا أن التتوزارة ت تتري ترتيبتتات لزيتتارة مرتقبتتة نهايتتة األاتتبو ، لتتوزير التار يتتة األلمتتاني هتتايكو 
متتتاس. وتتتترتي هتتتذه الزيتتتارات فتتتي فتتتل الماتتتاعي إلي تتتاد "رعايتتتة دوليتتتة لعمةيتتتة التاتتتوية الايااتتتية متتتف 

لبحتي إمكانيتة  دات. وأ اا: "هتذه الزيتارات تترتي أي تاً إارائيل، تكار التسرد األمريكي"، بحاي  را
 اعتراا دول  ديدة بدولة فةا ين ايما بعد القرار األمريكي االعتراا بالقدس عاصمة إلارائيل".

 26/3/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 القسام تجري مناورة دفاعية في قطاع غزة باستخدام الذخيرة الحية والصواريخكتائب  .11
 تتا  غتتزة أمتتس أ تتوا  حتتري متتف تنسيتتذ كتائتتي القاتتام، ال نتتان العاتتكري لحركتتة حمتتاس عتتاش  : غتتزة

منتتاورات عاتتتكرية اتتتعت فيهتتتا إلتتا ابتتتراز القتتتوة بتتتن ال  صتتتارو  عةتتا البحتتتر، لةمتتترة األولتتتا، و ابتتتت 
 دبابات، بدت مصنعة محةيًا، محمولة عةا ع الت شوار  في الق ا ، وحةقت  ائرات اات ال .
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القاتام بيتان ماتا  الاتبت  بتل اعتالن ألتا عاتكري،  30الذي شار. فيته نحتو وبدا العر  العاكري 
 . "إ را  مناورات دفاعية مت   لها مابقًا، تحمل ماما مناورات الصمود والتحدي"انها تبدأ في 

وشتتتتوهد اآلالا متتتتن مقتتتتاتةي القاتتتتام المةثمتتتتين وبتتتتالبزات العاتتتتكرية، والمتتتتد  ين براتتتتةحة أوتوماتيكيتتتتة 
وكالشتتتتينكوا و اذفتتتتات فر بتتتتي  تتتتي، ينتشتتتترون عةتتتتا ال تتتتر  الرئياتتتتة  16  أم متنوعتتتتة، مثتتتتل بنتتتتاد

والمنتتتا   القريبتتتة متتتتن الحتتتدود متتتتف ااتتترائيل. كمتتتتا  ابتتتت الشتتتتوار  عشتتترات العربتتتتات العاتتتكرية لنقتتتتل 
 العناصر الماةحة.

وأفيد برن العناصر البحرية لةقاام ا ةقت في و ح النهار أمس صتاروتين عةتا األ تل ت تاه البحتر، 
 ةقتوا بعتد الفهتتر صتواريئ عتدة بينهتا صتتارو  متن من قتة  ريبتة متتن شتوا م بحتر الق تا ، كمتتا كمتا ا

وهتي  "كتائتي القاتام - تائرات أبابيتل "شاهد الاكان  ائرتين ص يرتين من دون  يار كتتي عةيهمتا 
 أ ةت تحة  عةا ارتستا  متنتس  فتو  ا توا   نتوي الق تا . وااتعر تت عناصتر ماتةحة، دبابتات 

، فيمتتتا يبتتتدو مصتتتنعة محةيتتتًا وبع تتتها  تتتد تكتتتون تتتتم االاتتتتيال  عةيهتتتا متتتن ال تتتيش "لسيتتتلا"عةيهتتتا ااتتتم 
اإلارائيةي، لكن لوحف أن تة. الدبابات محمولة عةا ع الت، وال تاير عةا األر ، ما يشتير إلتا 

 أنها غير  اهزة لالاتتدام بعد. وامف اكان منا   عدة في غزة، دوي انس ارات  وية.
نسذها عناصره، ومن بينهتا  "تدريبية"و عها اإللكتروني صور اشتباكات وه مات عةا م "القاام"وبثت 

مقاتل يرفف عةم فةا ين ويقا فو  نموذج لدبابة اارائيةية. كما بتدا فتي احتدى الصتور عناصتر وهتم 
 ماةحون ومةثمون يتر ون من فوهة نس  تحت األر ، من دون إع ا  اية تو يحات.

تدريبيتتتة وتحتتتاكي التتتدفا  اثنتتتا  العتتتدوان والحتتتروي "هتتتذه المنتتتاورة: ان  "حمتتتاس"و تتتال ع تتتو بتتتارز فتتتي 
 ."وتفهر مدى  اهزية القاام وال بهة الداتةية

 26/3/2018الحياة، لندن، 
 

 تتوعد االحتالل "القسام"تجدد القصف المدفعي على غزة و: نارية طلقاتتعترض  "القبة الحديدية" .11
الحتتالل اإلاترائيةي ف تر يتوم اإلثنتين،  صتسها فتي  ددت مدفعيتة  تيش ا: محمود م ادلة ،محمد وتد

  ا  غزة، وعند الااعة الثانية ف ترا  صتست مدفعيتة االحتتالل، نق تتي رصتد لةمقاومتة فتي بةتدة بيتت 
الهيا شمال الق ا ، في أعقاي اما  دوي صافرات اإلنذار ماا  يوم، األحد، في المن قتة المحي تة 

 تتترا  تسعيتتتل منفومتتتة القبتتتة الحديتتتدةا فيمتتتا توعتتتدت كتائتتتي بالشتتتري  الحتتتدود، الماتتتما "غتتتالا غتتتزة"، 
الشتتهيد عزالتتدين القاتتام التتذرا  العاتتكرية لحركتتة حمتتاس، االحتتتالل، متتن م بتتة ااتتتمرار عدوانتته عةتتا 

   ا  غزة، ممكدة أنها لن تقا مكتوفة األيدي أمام أي عدوان.
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دو يتحمل مامولية أي تصعيد و ال المتحدي باام الكتائي في بيان عمم عةا واائل اإلعالم إن الع
و ا  ذل. ردا عةا ااتهداا االحتالل لموا تف عاتكرية تابعتة لةمقاومتة، بذريعتة إ تال   عةا الق ا .

وفنتد أبتو عبيتدة ادعتا ات االحتتالل،  صواريئ من غزة ت اه االحتالل بااعات مترترة من ليل األحد.
 ممكدا أن العدو "يكذي ويتتب ".

ن مدفعيتتتة االحتتتتالل ااتتتتهدفت مرصتتتدا لةمقاومتتتة شتتتمال   تتتا  غتتتزة، بعتتتد وأكتتتدت مصتتتادر فةاتتت ينية أ
إ ال  القبة الحديدية العترا   ةقات نارية أ ةقتت داتتل الق تا   تمن منتاورات ال نتان العاتكري 

و ال  يش االحتالل اإلاترائيةي فتي بيتان راتمي إنته "لتم يتتم رصتد إ تال  أي  تذائا  لحركة حماس.
وأشتتار إلتتا أن "معفتتم صتتافرات اإلنتتذار نات تتة عتتن تسعيتتل منفومتتة القبتتة بات تتاه إاتترائيل".  صتتاروتية

 .الحديدية كما يبدو بعد رصدها إ ال  نيران بناد  رشاشة في   ا  غزة"
 26/3/2018، 48عرب 

 
 حماس: التصعيد اإلسرائيلي على غزة يهدف إلفشال مسيرة العودة .12

ل، ماتتا  يتتوم الاتتبت،  نتتوي   تتا   التتت حركتتة "حمتتاس"، إن القصتتا التتذي شتتنته  تتائرات االحتتتال
 غزةا يهدا إلا إفشال مايرة العودة الكبرى المقرر ان ال ها يوم ال معة القادمة.

ونبه النا   باام الحركة، فوزي برهوم، أن التصعيد اإلارائيةي المتواصل عةا   ا  غزة وااتهداا 
رهاي الناس إلفشال ماير   ة العودة الكبرى وكار الحصار.موا ف المقاومة يهدا إلا إربا. الااحة وا 

ولست برهوم أن هذا يعكس أزمة االحتالل الحقيقية  را  إصرار شتعبنا عةتا إفشتال مت  اتته وانتتزا  
 حقو ه، مو حًا أن محاوالت االحتالل لكار إرادة شعبنا ومقاومته لن تن ح.

 25/3/2018، غزة ،موقع حركة حماس
 

 للمجلس الوطنيعضو  100لضم  ة السلطة يرتبقيادالمطبخ السياسي في ": الديمقراطية" .13
كشتتست ال بهتتة الديمقرا يتتة لتحريتتر فةاتت ين يتتوم األحتتد عتتن إ تترا ات منستتردة يقتتوم بهتتا "الم تتبئ : غتتزة

"ع تتتو  ديتتتد" إلتتتا الم ةتتتس التتتو ني الحتتتالي  100الايااتتتي" فتتتي  يتتتادة الاتتتة ة السةاتتت ينية إل تتتافة 
 ع وًا من الماتقةين. 82صةت بوفاة عاَما بذريعة مل  الشواغر التي ح 20المع ل منذ 

ولستتتت ال بهتتة فتتي بيتتان صتتحسي إلتتا أن هتتذه اإل تترا ات تتتتم متتن ورا  السصتتائل السةاتت ينية والة نتتة 
أن تكتون هتذه دورتته األتيترة  30/4/2018التنسيذية التي أ رت في دعوتها لتدورة الم ةتس التو ني فتي 

ع تتًوا فقتت   350ي التتداتل والتتتارج، وبقتتوام عةتتا أن يتشتتكل الم ةتتس القتتادم باالنتتابتتات الشتتامةة فتت
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، وعةتا أن %1لةتارج( بنفام التمثيل النابي الكامل، وبعتبتة حاتم ال تت تاوز  200لةداتل +  150)
 يكون الداتل دائرة واحدة، والتارج دائرة واحدة.

 وأو تتحت أن متتا تقتتوم بتته القيتتادة الراتتمية وم بتهتتا الايااتتي تحتتت ماتتما "متتل  الشتتواغر"، وتعيتتين
"بتتداًل متتن الماتتتقيةين والمتتتوفين" يشتتكل تر تتًا لمبتتادي العمتتل ال بهتتوي وانتهاًكتتا لقتترار الة نتتة التنسيذيتتة 
وااتتسافًا بمبادي العال ات الو نية وناسًا لةتقاليد التي أراتها منفمة التحرير السةا ينية في تاريتها 

ا الماتتتويات بتتين السصتتائل الكستتاحي لةتح تتير لتتدورات الم ةتتس التتو ني فتتي مشتتاورات تتتتم عةتتا أعةتت
 كافة، لةوصول إلا نتائل متواف  عةيها و نًيا.

ودعتتت ال بهتتة القيتتادة الراتتمية وم بتهتتا الايااتتي لةتو تتا فتتورًا عتتن هتتذه الايااتتات بمتتا تنشتتره متتن 
 أ وا  اةبية من شرنها أن تامم العال ات الو نية.

 25/3/2018فلسطين أون الين، 
 

 في العراق "قسامي"لإلفراج عن  توّسط إيران حماس"األخبار":  .14
، عةتتا مواصتتةة "حمتتاس"، ال نتتان العاتتكري لحركتتة "كتائتتي القاتتام"بينمتتا تعمتتل م: هتتاني إبتتراهي -غتتزة 

ت تتوير  تتدراتها العاتتكرية ومراكمتتة القتتوة داتتتل   تتا  غتتزة، تواصتتل األ هتتزة األمنيتتة اإلاتترائيةية حربهتتا 
ةتا متن ياتاهم فتي ذلت.. وأتيترًا، تساعةتت   تية لمنف المقاومة من امتال. أاةحة تكاتر المتوازين، وع

 بل ثمانية أعوام، وعمل مف عدد من المهنداين  "حماس"العالم العرا ي  ه ال بوري الذي انتما إلا 
فيها لت وير  دراتها، وتاصة في م ال الصواريئ، إذ اعتقةته الاة ات العرا ية  بل أيام بعدما اةمته 

إلتا التواصتل متف إيتران، بحكتم عال تة األتيترة ال يتدة  "حمتاس"ي دفتف لها الاة ات التركية، األمر الذ
 مف العرا ، لةتوا  من أ ل إ ال  اراحه.

كتانون الثتاني الما تي لم امتة متف زو تته بصتورة  انونيتة وراتمية  23كان  تد وصتل إلتا تركيتا فتي و 
ام الما تتي أنتته كتتان بعتتدما اتتستتا داتتتل األرا تتي السيةيبينيتتة  بتتل اتتتة أشتتهر، إذ تبتتين متتف نهايتتة العتت

معتتتتقاًل عةتتتا تةسيتتتة مشتتتكالت تتعةتتت  بترشتتتيرة دتولتتته إلتتتا التتتبالد، وفتتت  متتتمتمر عقتتتده  ائتتتد الشتتتتر ة 
 السيةيبينية فنذا..

في هذا الايا ،  الت مصادر في الحركة إن ال بوري أبةغ  يادته أن موا َنين عرا يين ااتدر اه إلا 
وكتان متن المستتر  أن يةتقتي بهمتا فتي متانيال، لكنهمتا  ،"الموااد"السيةيبين، وكانا عةا عال ة ب هاز 

تواريا عن األنفار، إلا أن اتت ا بعد مدة و يزة من ترو ه من الم ار. وتالل اعتقالته، نقتل أنته 
وبن رائتتته أبحاثتتتًا فتتتي ت تتتوير تكنولو يتتتا صتتتواريئ المقاومتتتة. وفتتت   "حمتتتاس"اعتتتترا ب بيعتتتة عال تتتته بتتتت

حت ز في إحدى القرى الريسية النائية داتل منزل وااف مكون متن المصادر نساها،  ال ال بوري إنه ا
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نتته تنتتاوي عةتتا التحقيتت  معتته عتتدة أشتتتا  أ انتتي، لكتتنهم يتحتتدثون العربيتتة، و تتد تركتتز   بقتتتين، وا 
 ونشا ه معها. "حماس"التحقي  عةا عال ته بت

ل بتوري ااتتنادًا إلتتا بعتد ذلت.، تقتدمت الاتتة ات العرا يتة بمتذكرة راتتمية لتدى نفيرتهتا التركيتة لتاتتةيم ا
اتسا ية تبادل الم ةوبين بين البةدين، وهو ما اات ابت لته أنقترة بترحيةته إلتا ب تداد األاتبو  الما تي، 

لتتم يكتتن لتتدى الحركتتة عةتتم بتواصتتل الاتتة ات التركيتتة والعرا يتتة "إنتته  "حمتتاس"فيمتتا تقتتول المصتتادر فتتي 
ترحيةه هو تتوا الاة ات التركية حول ال بوري... حماس اتتوا  لمفراج عنه، وعةمت أن ابي 

  ."من اغتياله عةا أرا يها، ما  د يابي لها إحرا اً 
العتالمم ال بتتوري هتو أحتتد مهنداتتي الكتائتي و تتد اتتستا  بتتل اتتتة "،  تتال إن "القاتتام"مصتدر مقتتري متن 

بوري ، شارحًا أن ال "أشهر أثنا  ترو ه في رحةة بحثية إلا مانيال لدعم األدوات العاكرية وت ويرها
كان يعمل في وحدة مشتابهة لةوحتدة التتي كتان يعمتل فيهتا العتالم التوناتي محمتد التزواري التذي اغتالته 

بالتعتتتاون متتتف عائةتتتة ال بتتتوري ومتتتف  هتتتات حقو يتتتة  "حمتتتاس". وحاليتتتًا، تتواصتتتل 2017فتتتي  "المواتتتاد"
تل  ومحامين فيةبينيين من أ ل ح  الاتة ات السيةيبينيتة عةتا كشتا متا حتدي معته، وتاصتة أنته ُرح 

 إلا تركيا دون أن يعرا ماذا حل معه تالل اتة أشهر في السيةيبين.
، إذ ةعمل ماتشارًا عاكريًا لحماس فتي اتوري"كذل.، يقول المصدر المقري من الكتائي إن ال بوري 

تشتيًة متن االغتيتاالت التتي كانتت  2003ي لةعرا  عتام مريكانتقل لةعيش في دمش  بعد االحتالل األ
. وتتتالل األزمتتة الاتتورية، انتقتتل لةعتتيش "ا  ال تتيش وعةمتتا  التصتتنيف العاتتكري العرا تتيتنستتذ بحتت   تتب

 ، وهو ما أكدته الاة ات السيةيبينية بشرن اعترافات ال بوري.2012في اا نبول عام 
 26/3/2018األخبار، بيروت، 

 
 م األرضمشاركة واسعة في فعاليات وأنشطة يو ل في رام هللا تدعو واإلسالميةالقوى الوطنية  .15

في كافة السعاليات واألنش ة إلحيا   "المشاركة الوااعة"رام هللا: دعت القوى الو نية واإلاالمية، إلا 
كمقدمة لسعاليات ذكرى النكبة ومايرات العودة التتي أ ترت هتذا العتام باعتبتار هتذه اليتوم  "يوم األر "
، "التصتتعيد الميتتداني"يومتتا لتتت  "م األر يتتو "و البتتت باعتبتتار  ."لةنكبتتة 70تدشتتينا لسعاليتتات التتذكرى التتت "

رف تا لةايااتتات "، التذين يحيتتون هتذه المنااتتبة 1948انات اما متف برنتتامل فتتر ي تتري داتتل أرا تتي 
  ."العنصرية والتمييز بحقهم، ورف ا لال تال  والته ير

ي، بعد وأو حت أن المايرة المركزية اتكون عةا الحا ز االحتاللي المقام عةا مدتل البيرة الشمال
و البتت بتواتيف  ومشتاريف االحتتالل. "صتسقة القترن"صالة ال معة مباشترة، وذلت. لةتركيتد عةتا رفت  
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أبريل/نياتان  17، يتوم "يوم األاتير السةات يني"مف بد  التح ير إلحيا  ، الحرا. ال اري مف األارى
 المقبل.

 26/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 تغّير قواعد اللعبةبقوية من الواليات المتحدة  إشارة "تايلور فورس"قانون نتنياهو:  .16
مي، اي دونالد تر مريكرحي رئيس الوزرا  اإلارائيةي، بنيامين نتنياهو، بتو يف الرئيس األ: كسان زبون

ية بالتو ا عن تحويل مريكالذي يةزم وزارة التار ية األ "تايةور فورس"عةا القانون المعروا باام 
،  الما تدفف الاة ة متصصات لعائالت منسذي عمةيات  تةوا، أو مااعدات مالية لةسةا ينيين

 أارى تاببوا في  تل أو إصابة إارائيةيين، ووصسه بنشارة عةا ت يير القواعد.
حرمان الاة ة "نتنياهو، في ماتهل  ةاة الحكومة اإلارائيةية أمس، إنه ايمدي إلا  ال و 

تنسقها عةا تش يف اإلرهاي ومراعاة عائالت  السةا ينية من مئات الماليين من الدوالرات التي
إنني اعتبر ذل. إشارة  وية من الواليات المتحدة ت ي ر ". وأ اا نتنياهو، "اإلرهابيين والقتةة أنساهم

 ." واعد الةعبة
اإلشارة تدل عةا عدم ااتعداد الواليات المتحدة لقبول فر يات الما ي أو أكاذيي "وتابف: 

. إنها بباا ة تكشا عن الكذبة تةو األترى، ثم تقا عةا الحقيقة تةو الما ي، والتاامح معها
مي عةا هذه القرارات، وأ تنف برن  ميف وزرا  اي والرئيس تر مريكاألترى. إنني أحيي الكون رس األ

 ."الحكومة اإلارائيةية يشا رونني المو ا هذا
 26/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 رق آسيا عبر السعودية بأقصر مّدة ممكنةالطيران لش هو نتنياهو: هدفنا .17

 ال رئيس الحكومة اإلارائيةية بنيامين نتنياهو، يوم األحد، تالل  ةاة الحكومة : محمد وتد
األابوعية، إن الرحةة األولا لشركة " إير إنديا" من الهند إلا البالد عبر األ وا  الاعودية، تشكل 

 بداية اتترا  لألاوا  العالمية ال تمة.بداية لعهد  ديد، وأو ح برنه ذل. بمثابة 
ترا ه إلا حيز التنسيذ أشاد بكل من عمل من ورا  الكواليس  نتنياهو الذي أشاد بهذا العمل ال بار وا 
لا إارائيل،  ائال: "  حتا تم إ نا  الاعودية بااتعمال م الها ال وي لشركة ال يران المت هة من وا 

مة  ديدة وهذا ت يير كبير لة اية، والس ل يعود لةعمل الاري ما فعةناه هنا هو  سرة في أاوا   ت
نتنياهو إلا أهمية الرحةة ال وية فو  أ وا  الاعودية بالقول إنها "ذات ت ر  و  من ورا  الكواليس".

 أهمية اياحية وا تصادية وتكنولو ية وايااية ومعاني من الدر ة األولا ".
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حةة بمثابة "حدي تاريتي"، مبينا أن ذل. يماس لمرحةة وأكد أنه ال يااوره أدنا ش. أن هذه الر 
  ديدة من شرنها ت ور اال تصاد اإلارائيةي ب ريقتين، إما في منت ات  ديدة أو في أاوا   ديدة.

وتابف: "ما فعةناه هنا هو اتترا  كبير لألاوا  ال ديدة، وهذا ت يير كبير لة اية. أعتقد أنه ايتم 
لهذا في و ت الح ، لكنني ال أعتقد اآلن أننا بحا ة إلا التحدي أكثر  تو يح اآلثار  ويةة المدى

 مما  ةته هنا، من أ ل تمكين ذات الت ورات واالزدهار".
و ال رئيس الحكومة اإلارائيةية إن "الهدا الذي أر و تحديده هو أن الرحةة القادمة أو الرحالت 

مباي في غ ون تمس ااعات، أ ل من القادمة اتشمل أي ا رحالت مباشرة من تل أبيي إلا مو 
 تل أبيي إلا لندن".

 25/3/2018، 48عرب 
 

 ليست جاهزة للحرب "إسرائيل"ليبرمان: الجبهة الداخلية بشمال  .18
اإلارائيةي، أفي دور ليبرمان، ب اهزية ال بهة الداتةية لةحري عةا  دفا شك. وزير ال: محمد وتد

ل لتحصين وحماية كلا رصد مةيارات من الشواال بهة الشمالية، وشدد عةا أن هنا. حا ة إ
الشمال، الفتا إلا أن ال يش عةا أهبة االاتعداد ألي  اري عةا ال بهة مف   ا  غزة وماتعد 

 ألي ايناريو.
تصريحات ليبرمان وردت، تالل فعاليات ممتمر "يديعوت أحرونوت" الذي عقد، يوم األحد، بالقدس 

تةية في الشمال ليات ماتعدة بشكل كاا لةحري، مبينا أن وزارة المحتةة، محذرا من أن ال بهة الدا
مرة  37األمن والحكومة اإلارائيةية ااتثمرت بال بهة الداتةية بالمركز وعةا الحدود مف   ا  غزة 

 أكثر من االاتثمار والرصد بال بهة في الشمال.
ال أن ليبرمان ير ح أن "الو ف وعةا الرغم من التباين في ح م االاتثمارات عةا ال بهة الداتةية، إ

اي   ةيال عةا ال بهة الشمالية، فال يمكن الرهان واالكتسا  بالتصريحات والشعارات، فسي من قة 
 شيكل لكل موا ن". 37,000نامة ااتثمرت دولة إارائيل حوالي  4,6000غزة التي يق نها حوالي 

مان: "إذا كنا نتحدي عن نسس الق ا ، أما عةا ال بهة الشمالية فالو ف م اير تماما، يقول ليبر 
شيكاًل  970نامة، وااتثمرنا  244,000كيةومتر، حوالي  900فننه عةا  ول الحدود الشمالية هنا. 

 لكل موا ن".
اإلارائيةي، أنه من أ ل حماية الشمال بشكل صحيح، ي ي إعداد ت ة  دفا وأ اا وزير ال

حد أدنا"، وعةا الرغم من هذا الوا ف واالنتقادات إال تماية،  ائال: "انويا نحن بحا ة إلا مةيار ك
 أن ليبرمان ت ني تو يه الةوم واالتهامات إلا  هة محددة.
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وتابف: "أنا ال أشير برصبف االتهام إلا أي شت ، هذا هو الو ف، والمامولية عةا "الكابينيت" 
تو ف إ رامها بالقري من الاياج بركمةه". كما تناول ليبرمان تهديدات حماس ومايرة العودة الكبرى الم

األمني يوم ال معة، بالقول: " "النصيحة األولا لة ميف هي عدم الذعر أبدا، حيي يتم التعامل مف 
 كل شي  بهدو ، ونحن ماتعدون لكل ايناريو ونقوم بتعزيز و ود ال يش و واته".

 25/3/2018، 48عرب 
 

 سيكون النشاط اإليراني في الشرق األوسط  2018المركزي لـ"إسرائيل" خالل عام تهديد الهليفي:  .19
 ال رئيس شعبة االاتتبارات العاكرية اإلارائيةية، هرتاي هةيسي، يوم األحد في : محمود م ادلة

كةمة له ألقاها تالل ممتمر نفمته صحيسة "يديعوت أحرونوت"، إن التهديد المركزي إلارائيل تالل 
اإليراني في المن قة ومنف توا د عاكري ثابت في األرا ي  العام ال ار ايكون التعامل مف "النشا 

الاوري"، فيما عب ر عن المتاوا اإلارائيةية التي تتعة  بموا هات محتمةة مف السةا ينيين تالل 
 لنكبة الشعي السةا يني. 70شهر أيار/ مايو المقبل، والذي يشهد الذكرى الت

ش اإلارائيةي، أن "المسا آت المحتمةة  ئيةة"، ويرى رئيس شعبة االاتتبارات العاكرية في ال ي
ونقل التو عات اإلارائيةية األمنية برن هنا. ثالثة عوامل رئياية  د ت عل من شهر أيار/ مايو 
المقبل يشكل تصاعًدا في االحت ا ات السةا ينيةا وهي: احتساالت "ااتقالل إارائيل" التي تتزامن 

 لةنكبة السةا ينية، بداية شهر رم ان". 70ذكرى التية لةقدس، المريكمف نقل الاسارة األ
وادعا أنه بحاي المنفور السةا يني، فنن الو ف معقًدا، "هنا. تعبير عن حالة إحبا  بين الناس، 
وأكثر من أي و ت م ا ارتسعت وتيرة محاربة اإلرهاي، والتمييز بين المدنيين والعناصر اإلرهابية 

ألمنية والتح يرات لةيوم الذي يةي محمود عباس. إن حماس تنال إلا  اني الحساف عةا األ هزة ا
 إلا أح ان إيرانا ي ي أن تسهم أن هذا ايزيد حالتها او ا".

 25/3/2018، 48عرب 
 

 موفاز: بولتون حاول إقناعي بضرب إيران .21
اإلارائيةي األاب ، شامول موفاز، إن  ون بولتون ماتشار األمن  دفا  ال وزير ال: محمد وتد

لقومي ال ديد لةرئيس األمريكي دونالد ترامي، حاول إ ناعه برن إارائيل ي ي أن تها م إيران، بينما ا
 كان يعمل اسيرا لواشن ن في األمم المتحدة.
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وردت تصريحات موفاز، يوم األحد، تالل فعاليات ممتمر "يديعوت أحرونوت" الذي عقد بالقدس 
ل. تالل ندوة شار. بها العديد من رماا  هيئة األركان عاما عةا إارائيل، وذ 70المحتةة بمناابة 

 الاابقين في ال يش اإلارائيةي.
 25/3/2018، 48عرب 

 
 سبل مواجهة تظاهرات الفلسطينيينلبحث اجتماعًا خاصًا "الحكومة المصغرة" تعقد  .21

ا  غزة تترهي إارائيل، اياايًا وأمنيًا، لموا هة تفاهرات فةا ينية عةا حدودها مف   : الناصرة
ال معة المقبل، مف إعالن  "يوم األر "وفي ال سة ال ربية، في الذكرى الانوية الثانية واألربعين لت 

إلا الاياج الحدودي، اتتواصل أابوعيًا حتا  "مةيونية"عن مايرات  ماهيرية  "حماس"حركة 
مة اإلارائيةية منتصا أيار )مايو( المقبل في الذكرى الابعين لةنكبة السةا ينية. وعقدت الحكو 

المص رة لةشمون األمنية والايااية ا تماعًا تاصًا أمس لبحي ابل موا هة تفاهرات السةا ينيين، 
وااتمعت إلا بيان من  ائد أركان ال يش ال نرال غادي أيزنكوت الذي اب  أن التقا، التميس 

موا هة متتةا عةا الحدود، وااتمف إلا  ائدها عن  هوزية الكتيبة ل "كتيبة غزة"الما ي 
، كما أفادت واائل اإلعالم العبرية. وال تقتصر "حماس"التي تعد  لها  "المسا آت"الايناريوهات و 

ااتعدادات ال يش عةا الحدود مف الق ا  حيي أل ا ع ةة عدد من الوحدات، إنما أي ًا ال سة 
القدس، بمناابة  ال ربية والقدس المحتةتين، مف متاوا من عمةيات دهس أو  عن بالاكاكين في

ا تراي عيد السصح اليهودي، ال معة المقبل. وعةيه تقرر تعزيز  وات ال يش في ال سة ال ربية 
  والشر ة في القدس.

وأفادت مصادر عاكرية أن  يش االحتالل اينشر  وات تاصة ت م  ناصة، وأنه ايتم تزويد 
 حام الاياج الحدودي.ال نود بواائل متتةسة لتسري  المفاهرات والعمل عةا منف ا ت

 26/3/2018الحياة، لندن، 
 

 يميني استراتيجيستقالة الستعانتها بمستشار باالزندبرغ  أعضاء من "ميرتس" يطالبون .22
أثار الكشا عن ااتعانة رئياة حزي ميرتس ال ديدة، تمار زندبرغ، بالماتشار : بالل  اهر
الحزي وتابي بحرج له، باعتباره  اليميني، موشيه كةوغهافت،   ة في صسوا هذا االاتراتي ي

يمثل الياار الصهيوني اإلارائيةي، األمر الذي أدى إلا تعالي أصوات يوم األحد، تدعو زندبرغ إلا 
االاتقالة من رئااة ميرتس، وهو المنصي الذي انتتبت له يوم التميس الما ي، تةسا لع و 

 الكنيات زهافا غةئون.
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الة. و الت إلذاعة ال يش اإلارائيةي واإلذاعة العامة اإلارائيةية، ورف ت زندبرغ الدعوات لها باالاتق
إنه "ربما كان من الت ر أصال التحدي معه )مف كةوغهافت(. وأنا أتحمل مامولية أفعالي والحمةة 

رها، وهو لم يحدد شكةها".  التي أدرتها. وهو لم يمةي هذه الحمةة، ولم يدم
 25/3/2018، 48عرب 

 
 ن السفر إلى تركيا وسيناء والمغرب وتايالندتحذر م "إسرائيل" .23

 بيل بد  ع ةة عيد السصح اليهودي، التي تا ل انوًيا أعداًدا كبيرة من اإلارائيةيين : رامي حيدر
الذين يق ون هذه الع ةة تارج البالد، عمم مركز "مكافحة اإلرهاي اإلارائيةي"  ائمته الانوية 

 رزها تركيا وشبه  زيرة اينا  والم ري وتايالند.لةدول التي يحذر من الاسر إليها، وأب
و ال المركز إن التحذيرات  ا ت بنا  عةا معةومات محددة وموثو ة، والتي تفهر و ود تهديد 

تحذيرات اسر  10تحذير اسر لدول معينة، و 28دولة، هنا.  194 دي وت ير، و ال إنه من بين 
فر اسر م ة  إلا لبنان واورية والعرا  واليمن وتسر  إارائيل ح لمنا   معينة من دول متتةسة.

يران، وتعتبر من ياافر إلا هذه الدول متالًسا لةقانون.  والاعودية وا 
 25/3/2018، 48عرب 

 
 أرسلت رسائل لحماس تحذرها من تسخين الحدود "إسرائيل": الثانيةقناة ال .24

أراةت راائل تحذير إلا حركة ذكرت القناة العبرية الثانية، صبان األحد، أن إارائيل  :تل أبيي
 حماس عبر المتابرات المصرية تحذرها فيها من تاتين األو ا  عةا الحدود.

وأشارت القناة، إلا أن ال يش اإلارائيةي بدأ ياتعد لموا هة مايرات العودة الكبرى هذا األابو  
عزيزات عاكرية ولستت إلا أن ال يش ايكمل تالل أيام ااتعداداته بنشر ت عةا حدود   ا  غزة.

كبيرة عةا  ول الحدود لةتصدي لتة. المايرات عةا ال دار األمني. مشيرًة إلا أن  يادة المن قة 
ال نوبية ا تمعت مف رماا  الاة ات المحةية اإلارائيةية في محي  الق ا  وأ ةعتهم عةا صورة 

 الو ف.
 25/3/2018القدس، القدس، 

 
 بداء مواقفهم السياسية أمام الطالبتمنع محاضري الجامعات من إ "إسرائيل" .25

بعد منف المحا رين  بالكارثيةبدأت ال امعات في إارائيل تشهد ما يذكر  وديف عواودة: –الناصرة 
 فيها من إبدا  موا سهم الايااية أمام ال الي.



 
 

 
 

 

 17 ص             4595 العدد:             3/26/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ر انة من العاصسة التي أثارها إعداد الميثا  األتال ي لة امعات، الذي كتبه البروفياو  حواليبعد 
به إلا إ را  مةزم، وايتم ت بيقه في كل  امعة  الموصيفي السةاسة، أاا كشير، ايتحول النفام 

وكةية في إارائيل. ويشمل هذا الميثا  منف المحا رين من التعبير عن فرائهم الايااية أمام 
 ال الي، إال إذا كان ذل.  روريا لةدرس التعةيمي، عةا ابيل المثال في بع  دورات العةوم

 الايااية.
و د تبنا وزير التعةيم اإلارائيةي نستالي بينيت هذا الميثا ، وادعا انه ليس مو ها  د أي  اني 
ايااي. لكن المعار ين ادعوا ان الميثا  هو محاولة لمنف الياار من التعبير عن الرأي، ولذل. 

 أدى الكشا عنه إلا احت اج وااف الن ا  بين األواا  األكاديمية. 
 26/3/2018، العربي، لندنالقدس 

 
 علماء القدس: الُمطّبع آثم ووالؤه لالحتالل .26

 ددت هيئة العةما  والدعاة في بيت المقدس تركيدها عةا حرمة الت بيف مف االحتالل، واصسة 
 الم بعين برنهم تار ون عن الصا العربي والماةم ووالمهم لالحتالل.

ن الت بيف مف االحتالل في الو ت الراهن ي ري إ -في بيان تةقت ال زيرة نت ناتة منه-و الت 
عةا  دم واا  تحت مفةة وهمية برن الت بيف له فوائده المر وة وثماره التي تعود لصالح الق ية 
السةا ينية، مو حة أن وفودا من أ  ار متتةسة من الدول العربية غدت تشد رحالها إلا المنا   

 شعبها.المحتةة بح ة  ني الثمار لصالح فةا ين و 
وفي مو ا شديد الةه ة من تمس نقا ،  الت الهيئة السةا ينية إنه "إلزالة  باي المساهيم 
والزيارات" وأكدت أن "فةا ين عةا مدى تاريتها تةسف ال زاة كما يةسف ال ام الاةيم المر ، وأن 

 الحل الوحيد مف االحتالل هو ترو ه من األر  المباركة المقداة".
الستوى المعتمدة والصادرة من عةما  الماةمين أصحاي الشرن أكدت أن الت بيف وأ اا البيان أن 

حرام شرعا مف االحتالل وبشتا صوره وأشكاله "وال يةتست إلا األصوات النشاز التي تقول غير هذا 
 ومن غير بينة أو دليل اوى "اتبا  الذل والهوى".

أن "من  -د األ صا الشيئ عكرمة صبريالتي يرأاها ت يي الما -وأكدت هيئة العةما  والدعاة 
ي بف مف االحتالل وفدا كان أو فردا هو فثم شرعا، ووالمه لةمحتةين، وبهذا يكون تار ا عن الصا 

 العربي والماةم المممن الصاد ".
وتابعت أن "من ي بف مف االحتالل وفدا كان أو فردا غير مرحي به إال من المحتةين الذين أحبهم 

 م أن من أحي  وما ُحشر معهم يوم القيامة".وأحبوه، ونذكره
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وحذر البيان واائل اإلعالم المقرو ة والمرئية من الت بيل والتزمير والترويل لةت بيف والدعوة إليه فت 
 "الما د األ صا والقدس والشعي السةا يني يعانون من فةم االحتالل وتعاسه".

 25/3/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 من لقاء محاميه فلسطينياً  فياً االحتالل يمنع صح .27
 .األحد منعت اة ات االحتالل اإلارائيةية الصحافي األاير بكر عبد الح  من لقا  محاميه يوم

وأفاد نادي األاير السةا يني في بيان له اليوم برن الاة ات اإلارائيةية تحت ز الصحافي عبد الح  
 ن تعقد له  ةاة تمديد اعتقال يوم االثنين.في مركز تو يا وتحقي  "بيتح تيكسا"، ومن المتو ف أ

 25/3/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 الغربية الضفة فيقوات االحتالل تصّعد  .28
ونسذت  وات االحتالل عمةيات ا تحام ومداهمة لعدة منا   في ال سة ال ربية، شمةت اعتقال أكثر 

ز  يارة، في منا   من عشرة أشتا . وذكرت مصادر محةية أن  وات االحتالل نصبت حوا 
وفي الايا  ذكر متحدي باام  متسر ة في ال سة، وشرعت برعمال تستيش وتد ي  في هويات المارة.

  يش االحتالل، أن المعتقةين في ال سة "م ةوبون" لمشاركتهم في أعمال مقاومة.
 26/3/2018لندن،  العربي، القدس

 
 األقصىالمسجد على أسوار  جماعات يهودية متطرفة تستعد لتقديم "قرابين الفصح" .29

، الما د األ صا من  هة "باي الم اربة" بحرااة األحد ا تحم عشرات الماتو نين صبان أمس
مشددة من شر ة االحتالل التاصة، تزامًنا مف ااتعدادات  تمة ووااعة لتقديم " رابين عيد 

ل المزعوم" ااتعدادات وفي هذا الايا  ت ري ما تعرا باام " ماعات الهيك السصح" داتل الما د.
 تمة ووااعة إل امة نشا ها الانوي "لتقديم  رابين السصح" عند أاوار الما د األ صا ال نوبية 

 في من قة القصور األموية، بعد أن حصةت عةا  ميف الموافقات األمنية.
من قة ولةمرة األولا ي ري الامان لة ماعات اليهودية المت رفة بن امة "نشا  تهويدي كبير" في 

وتشرا " ماعات الهيكل  و ا إاالمي مالصقة لةما د األ صا، بموافقة شر ة االحتالل.
المزعوم" عةا إ امة المهر ان، بمشاركة من كبار الحاتامات، وم ربين، و نوات ف ائية، حيي 

  بدأت هذه ال ماعات بالشرو  في الت هيزات الالزمة لذل..
 26/3/2018لندن،  العربي، القدس
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 سنوات بتهمة تنفيذ عملية دهس  10الل يحكم بسجن أسيرة مقدسية االحت .31
حكمت المحكمة المركزية اإلارائيةية في القدس المحتةة صبان األحد عةا األايرة المقداية أماني 

لة ندي، بعد إدانتها بتنسيذ  اشيكل تعوي  5,000انوات و 10تالد الحشيم بالا ن السعةي لمدة 
 ةا حا ز  ةنديا العاكري.عمةية دهس أحد ال نود ع

"نسذت أت ر عمةية دهس ناائية -وهي أم ل سةين –وأ اا أن النيابة ادعت أن األايرة الحشيم 
 "، وبعد عدة  ةاات صدر الحكم  دها.2014منذ عام 

 25/3/2018الين،  أون فلسطين
 

 ل لكنيس يهودي بالتقسيطحو  مسجد النبي صموئيل يُ  .31
ل القدس المحتةة أحد المعالم اإلاالمية التي تقف  حية التهويد، يعتبر ما د النبي صموئيل شما

بعد تحويل  ابقه األول إلا كنيس، ويشهد هذه األيام زيارات ماةمين أترا. دعما له ولهويته. ويتم 
تزوير هوية ما د النبي صموئيل تارة دفعة واحدة وتارة بالتدريل وبتوفيا الحسريات األثرية التي ال 

 ية النبي صموئيل.تتو ا في  ر 
ما د لةمزيد من الحصار والتهويد بعد االاتيال  التدري ي عةيه إال من الويوما عن يوم يتعر  

  اعة ص يرة لصالة الماةمين، وبعد تحويل  ريح النبي صموئيل لكنيس.
ولم يتو ف الماتو نون الذين اي روا عةا معفم الما د محاوالت إاعافه من  هات تركية حيي 

مكان م موعات تعد كل منها بالعشرات فيدتةون بهدو  ويمدون الصالة في ال اب  األول، تصل لة
 في الو ت الذي يقوم فيه يهود بشعائر دينية مما يمدي لتوترات ومشادات كالمية.

كما نقةت اإلذاعة عن ماتشر  إارائيةي  وله إن زيارات األترا. لةقدس ومن قتها تتم بتش يف من 
يي ر ي أردوغان، هي و ز  من حمةة وااعة. ويرى عالم اآلثار اإلارائيةي يونتان الرئيس التركي  

مزراحي أن االحتالل يرى في الاكان عامال مزع ا ال لة بيعة واآلثار بل ألهدافه الايااية. كما 
يشير الا أن اة ة اآلثار اإلارائيةية  امت بار ة ح ر تاريتي كان مو ودا أعةا مدتل الما د 

أن الت اري الاابقة أثبتت أن هذه  إلابذريعة ترميمه. وينوه مزراحي المعادي لةصهيونية  الداتةي
العمةية عبارة عن ار ة تدري ية لآلثار اإلاالمية ولةتهويد. ويشدد عةا أن الحسريات األثرية ال ارية 

مية وعةا لم تفهر أي شي  يدل عةا فثار يهودية. ويشدد عةا أن اآلثار المو ودة إاال 1992منذ 
 رأاها ما د تاريتي.

 26/3/2018لندن،  العربي، القدس
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 مهزلة بالضفة السياسية االعتقاالت: المستقلة تجمُّع الشخصيات .32
 ال ت مف الشتصيات الماتقةة في ال سة المحتةة، إن االعتقاالت الايااية التي تماراها أ هزة 

 و سها".الاة ة األمنية في ال سة مهزلة وتحتاج صوًتا  ريًئا ل
و الي رئيس الت مف تةيل عااا في بيان وصل الت"الراالة نت"، يوم األحد، ب رورة أن يكون 
هنا. صوت  ري  من  يادات السصائل بو ا ما أاماها "مهزلة" االعتقاالت الايااية التي تنسذها 

 أ هزة الاة ة في ال سة، والتي ازدادت وتيرتها في اآلونة األتيرة.
ة االعتقاالت المكثسة التي تقوم بها أ هزة الاة ة في ال سة ال ربية كانت متو عة ولست إلا أن حمة

 د أبنا  و يادات حماس، وذل. بعد ت اي عباس األتير، الذي كان هدفه  تل المصالحة 
فشالها.  وا 

ننا كسةا ينيين لانا أمام لعبة غالي وم ةوي، ألننا كةنا م ةوبون أمام المناكسات إوأ اا "
ة، متاائاًل: "هل اعتقال األارى المحررين هو مكافرة لهم عةا ت حياتهم في ا ون الايااي

 االحتالل؟".
 25/3/2018نت،  الرسالة

 
 في الضفة الغربية مواطناً  43قوات االحتالل تعتقل  .33

واصةت اة ات االحتالل حمالت الدهم واالعتقال في ال سة ال ربية، فيما عزز : ال سة ال ربية
ي من توا د  واته  بيل "السصح العبري" في نهاية األابو  والذي يتزامن مف فعاليات ال يش الصهيون

وأفادت مصادر محةية لمرااةينا أن  وات االحتالل اعتقةت ف ر اليوم اإلثنين،  ومايرات يوم األر .
فةا ينيا، كما زعم ال يش الصهيوني العثور عةا أاةحة تالل عمةيات المداهمة والتستيش  43نحو 

 في بع  المنازل.
 26/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قوات االحتالل تقمع مسيرة ضخمة احتفاًء بأحد الشعانين بالقدس .34

س احتساً  برحد "وفا" : عم ت، ماا  امس، مايرات كشسية  تمة، وا  مدينة القد-لقدس 
وأفاد شهود عيان برن المايرات الكشسية   ت عةا المشهد في المدينة، ولم تن ح  الشعانين.

ا را ات االحتالل المشددة في المدينة واعتدائها عةا المشاركات والمشاركين من منف المايرات 
 واالحتساالت التي أتذت  ابف التحدي لالحتالل.
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، عةا المشاركين في مايرة حاشدة بت"أحد أمسالل اعتدت، ماا  الشهود: إن  وات االحت وأ اا
الشعانين"  ري باي األابا  من أبواي القدس القديمة والُمس ي إلا الما د األ صا والمقداات في 
البةدة العتيقة، حاول تالله  نود االحتالل انتزا  األعالم السةا ينية من المشاركات والمشاركين 

اة الصالحية القريبة من باي األابا ، وا  أ وا  شديدة التوتر بعد االعتدا  تالل تو ههم إلا كني
 عةا عدد من الموا نين بال ري، واعتقال شاي بابي رفعه العةم السةا يني.

 26/3/2018هللا،  رام األيام،
 

 .. النوازل القادمة لسكان اليرموك مع إطباق حصارهالموُت جوعاً تقرير:  .35
عادت األو ا  اإلناانية والمعيشية القااية تمر  من  ديد نحو : مصريأحمد ال -دمش / غزة  

عائةة من اكان متيم اليرمو. لال ئين السةا ينيين  نوبي دمش ، وذل. في فل إغال   2,000
فصائل معار ة اورية لحا ز "العروبة" الواصل بين المتيم ومن قة "يةدا" والتي كانت بمثابة اكة 

 المااعدات واألدوية ال بية.الوصل إلمداد الاكان ب
ويتشا الال ئون السةا ينيون داتل المتيم تعر هم لةموت المحق  نتي ة لتو ا حصولهم عةا 
المواد والمااعدات ال ذائية وال بية من التارج، والتي تعد بمثابة  و  الن اة الوحيد التي أبقتهم 

يم من  بل النفام الاوري واي رة أحيا   يةة السترة الما ية في فل الحصار الم ب  عةا المت
 تنفيم الدولة.

مارس/ فذار ال اري، بالاواتر الترابية  17وأغةقت السصائل المعار ة الاورية حا ز "العروبة" يوم 
وبشكل كامل، وبذل. تكون  د أغةقت فتر المنافذ التي تصل بين متيم اليرمو. والبةدات الم اورة 

 المتبقي لاكان المتيم. له، التي تعد بمثابة شريان الحياة
ووفقا لنائي الم ةس المدني في المتيم نايا محسوف، فنن عددا من اكان المتيم بات همهم البحي 
عن الحبوي المناية أو المتروكة ما بين األبنية المه ورة  ريبا من اكانها، ل حنها وتوفير التبز 

 ألبنائهم.
عان ما يشعر باألزمة نتي ة اعتماده شبه اليومي وينبه محسوف لصحيسة "فةا ين"، إلا أن المتيم ار 

و بل إغال  حا ز العروبة عةا المااعدة ال ذائية اليومية "الكرتونة" وأرغسة التبز ال اهزة، وذل. 
 في فل عدم  درتهم المالية عةا الشرا  وتتزين الحبوي.

الشبان اليافعين و ال محسوف إن تشية إ افية لاكان المتيم من ترثيرات لتنفيم الدولة عةا 
ب ماهم  من عناصر التنفيم، الفتا إلا م ايقات  مة ت ري من عناصر التنفيم رغم حالة 

 الحصار الم ب  عةا الاكان.
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وذكر أن إغال  حا ز العروبة، أعدم أي إمكانية إلتراج الحاالت المر ية لةماتشسيات أو المراكز 
ي حالة مر ية تصاي بعر  صحي  اري، الصحية التار ية، فيما أن الموت المحق  ايكون أل

 أو من لم يات ف الحصول عةا المواد ال ذائية.
 25/3/2018الين،  أون فلسطين

 
 مخطط احتاللي اللتهام أراضي سلفيت: قطار المستوطنات .36

وفا: لم تكن فكرة إ امة ت و  اك. حديد   اراتا لرب  الماتو نات المقامة عةا  -اةسيت 
ا لتحقي  مصالح الماتو نين تارج مشاريف دولة 1948ررا ي العام أرا ي ال سة ال ربية ب

 .1982االحتالل اإلارائيةي، وليدة الةحفة، بل هي م روحة منذ العام 
باإلشارة إلا أنه تم رصد مبالغ مالية  2010وأعادت الصحافة اإلارائيةية التذكير بالمشرو  عام 
وزير النقل والمواصالت في حكومة االحتالل  لتنسيذه، وفي التامس عشر من فذار ال اري، صاد 

"يارائيل كاتس" عةا إنشا  أول ت    ار تسيا في شمال ال سة ال ربية، بتكةسة إ مالية تصل 
 كيةومتر. 35.5مةيون دوالر(، ب ول يصل نحو  150مةيارات شيكل )مةيار و 4نحو 

: باشرت اة ات "توفات"د لو ال منا  ل نة الدفا  عن األرا ي في محاففة اةسيت  مال األحم
 ".2025االحتالل بتنسيذ هذا المشرو ، ومن المتو ف االنتها  منه في العام 

ماليين شيكل التي اترب  بين ماتو نتي "روش هعاين" و"بيتح  3وأو ح أن "تكةسة المرحةة األولا 
بركان" الصناعيتين، ، وماتو نتي "أرائيل" و"1948تكسا" الوا عتين في من قة راس العين المحتةة عام 

باإل افة إلا  امعة "أرائيل"، وماتو نة "تسون"، المقامتين عةا أرا ي محاففة اةسيت حتا تصل 
دونم من أرا ي  رى:  2,000وبي ن األحمد، أن هذا المشرو  ياي ر عةا ما يقاري  األغوار.

را ي الزراعية، وا تال  الزاوية، وماحة، وبديا، وار ة، وكسر الدي.، وبرو ين، ما يعني تدمير األ
 األش ار، وناا مصادر المياه.

وأكد أن هدا المشرو  األااس هو الهيمنة اال تصادية، من تالل نقل المصانف، وو عها تارج 
ال دار، باإل افة إلا أهداا ايااية ترمي إلا تق يف أواصر ال سة ال ربية بع ها عن بع ، 

 30كم، و 475اكة حديد بال سة ال ربية ب ول  11 امة مو حًا أن "الت ة اإلارائيةية ترمي إلا إ
 مح ة   ارات".

 26/3/2018هللا،  رام األيام،
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 ".. وعشرون نائبًا يعارضونإسرائيل"الباقورة لــ منطقة تأجير أراضي ملفس األردنية تدر  الحكومة .73
لبا ورة وال مر  الت الحكومة األحد إنها ترا ف حاليا مةا تر ير أرا ي ا: نبيل حمران -الابيل

و ال وزير التار ية وشمون الم تربين أيمن الصسدي إن الحكومة تدرس المةا بشكل  إلارائيل.
كامل، وتابف: ان ةف م ةس النواي بالقرار حين اتتاذه  بل نهاية العام الحالي اوا  أكان بالت ديد 

ي يحق  مصالحه العةيا وشدد الصسدي تالل  ةاة نيابية أن األردن ايتتذ القرار الذ أو بعدمه.
ارائيل التي و حت  بيعة ااتتدام المن قتين.  وف  معاهدة الاالم بين األردن وا 

وبين في رده عةا امال لةنائي إبراهيم أبو العز أن هنا. فر ا بين المن قتين حيي البا ورة مةكيات 
و ال الصسدي إنه وفقا  ، أما ال مر أر  أردنية مةكية تزينة.1926تاصة تعود إلارائيةيين منذ عام 

لمالح  اتسا ية الاالم "فيح  لنا إما الت ديد أو عدمه"، لكنه  دد التركيد عةا أن الايادة عةا 
البا ورة وال مر لألردن وتو د حقو  ااتعمال تحت إشراا الدولة األردنية وبما يحق  الايادة 

 األردنية.
" بعدم رغبته بت ديد تر ير أرا ي البا ورة إبالغ "إارائيل -بحاي االتسا ية-ويتو ي عةا األردن 

 عاما. 25وهو موعد انتها  فترة التر ير البال ة  2020تشرين األول  25 بل عام من 
وكان عشرون نائبا و عوا عةا مذكرة ت الي الحكومة بعدم ت ديد ااتئ ار "إارائيل" لألرا ي 

مالحقها. و ا ت م البة النواي بحاي األردنية في البا ورة وال مر، عمال باتسا ية وادي عربة و 
 المذكرة لما يحويه هذا "التر ير" من َمس بالايادة األردنية عةا أرا ي الو ن.

 25/3/2018السبيل، عّمان، 
 

 يحذر من "صفقة القرن" اإلسالميالعمل األردن: حزب جبهة  .73
المت  ات محمد الزيود من " في األردن أمين عام حزي  بهة العمل اإلاالميحذر  :عمان

 ية اإلارائيةية في ما ياما بصسقة القرن وحل الق ية السةا ينية عةا حااي األردن".مريكاأل
وتحدي الزيود في ندوة بمقر الحزي بع ةون أمس بمناابة الذكرى التماين لمعركة الكرامة تحت 

الناش  د. وتحدي في الندوة اي ا . عنوان "يوم الكرامة عز وشهامة" عن معاني ال هاد والشهادة
عمر العاوفي، و دم لها رئيس فر  الحزي بع ةون د. ذياي ابو صيني. ودعا الزيود الا دعم 

 المقاومة والشعي السةا يني، معتبرًا ان المقاومة تمثل ت  الدفا  األول عن األردن.
  26/3/2018الغد، عّمان، 
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 يندعم الدول المستضيفة لالجئبي العالم الطراونة يطالب برلمانيّ   .73
 الي رئيس م ةس النواي المهندس عا ا ال راونة أع ا  اتحاد البرلمان الدولي : )بترا( - نيا

بااتثمار كل  ا اتهم مف مراكز القرار في بةدانهم لتقديم العون والمااندة لةدول المات يسة لال ئين 
 وعةا رأاها األردن.

لالتحاد البرلماني الدولي  138ة وأ اا في كةمة باام وفد م ةس األمة المشار. برعمال الدور 
وم االحد، نرمل من أع ا  االتحاد البرلماني الدولي العمل عةا االمنعقدة في  نيا باويارا، 

الو وا بو ه القوانين العنصرية التي أ رها الكنيات اإلارائيةي، واتتاذ الت وات المناابة بح  دولة 
 االحتالل.

ت ترُن تحت و رة االحتالل تنفر لةعالم اليوم وكرنه عالم بال وأكد ال راونة أن فةا ين التي ما زال
 مير، فبالرغم من الرف  الدولي الوااف لنقل الاسارة األمريكية لةقدس، إال أن إرادة القوة 
والالمن   تسر  نساها، ويزيد عةيها التةويح بو ا المااعدات عن منفمة غوي وتش يل الال ئين 

مام هذا الحال، بات الم تمف الدولي أمام اتتبار ال مير واإلناانية، ونحن السةا ينيين "األونروا"، وأ
في األردن إذ نرتب  بالق ية السةا ينية ارتبا ًا وثيقًا، حيي لنا مصالح مصيرية وحيوية تتعة  
نما  بق ايا الحل النهائي وعةا رأاها ح  العودة والتعوي ، لنمكد أن تيارنا لةاالم لم يكن عبثيًا وا 

وا ف الت ةف لماتقبل مشر  أل يال المن قة، إال أن ذل. لم يكن مح  احترام والتزام ال را من 
 اآلتر.

   26/3/2018الغد، عّمان، 
 

 "إسرائيل"برم في مناهضو التطبيع يشيدون برفض القضاء المغربي االعتراف بعقد زواج أُ  .04
من أ ل فةا ين بارتيان بالغ  ا ةت اكرتارية م موعة العمل الو نية ”:القدس العربي” –الربا  

( في مدينة 1181واعتزاز كبير الحكم الصادر عن المحكمة االبتدائية ) ام   ا  األارة تحت عدد 
صسرو، معبرة عن اشادتها لةمو ا الق ائي برف  التذييل الذي يع ي الصب ة التنسيذية لعقد زواج 

ييةه ُأبرم أمام الاة ات اإلدارية أبرم في إارائيل، حيي عةةت المحكمة أن العقد المراد تذ
، التي ال تعتبر ذات ايادة شرعية في إبرام مثل تة. العقود عةا الم اربة الماةمين، ”اإلارائيةية“

لم يعترا .. باة ات إدارية لدولة تاما “، وأن المشر  الم ربي ”وف  منفور النفام العام الم ربي
رة أنه  ا  متالسا لةنفام العام الم ربي وغير  ائم ، ولهذا رف ت المحكمة ال ةي، معتب”إارائيل“

 عةا أااس.
   26/3/2018القدس العربي، لندن، 
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 الجامعة العربية: الكنيست يدعم قوانين عنصرية لتهويد األرض الفلسطينية .04
 الت ال امعة العربية، إن الكنيايت اإلارائيةي يدعم القوانين العنصرية لتهويد وار ة   -القاهرة 

وأو حت ال امعة في تقرير صادر عن   ا   السةا ينية، وتعزيز ايااة األبارتهايد. األر 
فةا ين واألرا ي العربية المحتةة، أن الة نة التاصة المكةسة بنعداد  انون القومية في الكنيات، 
صاد ت عةا صي ة مشرو   انون القومية ال ديدة بالقرا ة األولا، والتي تن  عةا "تكريس حال 

)إارائيل( في القانون األاااي" كو ن  ومي لةيهود، كذل. تكريس  ابعها كدولة يهودية  دولة
 وديمقرا ية، والقدس عاصمة لها.

 479.6، والتي بة ت 2019وأشار التقرير إلا أن الكنيايت صاد  عةا مشرو   انون الموازنة لعام 
وتص  غالبيتها لصالح ال يش مةيار شيقل، وهي األكبر في تاريئ دولة االحتالل اإلارائيةي، 

 واالاتي ان.
وبين أن وزير المواصالت بحكومة االحتالل يارائيل كاتس، صاد  عةا مت   مشرو  الاك. 

بالماتو نات المقامة في  1948الحديدية والق ار االاتي اني، الذي ايرب  األرا ي المحتةة عام 
 ال سة ال ربية المحتةة.

األول ايمتد من بةدة "رأس العين"، مرورا بت"بيتان تكسا" وصوال إلا  إلا أن ماار الاكةالنفر ولست 
ال امعة المقامة عةا ماتو نة "أرئيل" بال سة ال ربية المحتةة، ومن المتو ف االنتها  من المشرو  

 مةيارات شيقل. 4، واتصل تكةسة المشرو  إلا 2025بحةول عام 
 650مار في من قة األغوار الشمالية  درت بنحو وأو ح التقرير أن أربان الماتو نين من االاتث

شركات ااتي انية كبرى تاو  إنتاج هذه الماتو نات، إ افة  3مةيون دوالر انويا، مشيرًا إلا أن 
من المراعي، التي  %82من مصادر المياه في هذه المنا  ، و %85إلا ذل. اي رة االحتالل عةا 
 أعةنها منا   عاكرية م ةقة.

 25/3/2018، الينفلسطين أون 
 

 فريق إسرائيلي! شارك ضد  لتمثيل المنتخب  اعتراض إيراني على استدعاء العب .04
يراني محافف اتحاد كرة القدم في بالده لاماحه لالعي ماعود إأ ا ي: ها م نائي  – هران 

 ، رغم2018صسوا المنتتي االيراني الذي ياتعد لةمشاركة في مونديال روايا  إلاش اعي بالعودة 
 مشاركته مف ناديه اليوناني في مباراة  د فري  اارائيةي العام الما ي.

عاما وزميةه الالعي احاان ح ي صسي  33وتعر   ش اعي كابتن المنتتي االيراني البالغ 
حين شاركا مف فري  ناديهما اليوناني بانيونيوس في في/اغا س الما ي في  إيرانالنتقادات في 
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نائي وزير  وأعةنابيي  من تصسيات الدوري االوروبي )يوروبا ليغ(.  مباراة  د فري  مكابي تل
الريا ة محمد ر ا دافارزاني حينها ان الالعبين  د يتم منعهما من الةعي مدى الحياة. وال تعترا 

 بالدولة العبرية وتمنف ريا ييها من الةعي امام اارائيةيين. إيران
   26/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 بوقف مخصصات عائالت الشهداء واألسرى للسلطة الفلسطينية ربط المساعدات األمريكيةواشطن ت .07

ي، دونالد ترامي، أمس، عةا  انون يمنف تحويل مااعدات مالية لةاة ة مريكو ف الرئيس األ -عمان
السةا ينية،  الما ااتمرت األتيرة بتحويل متصصات لعائالت الشهدا  واألارى السةا ينيين، وهو 

ية من مريكويمنف  انون "تايةور فورس" وزارة التار ية األ مر الذي رف ته الرئااة السةا ينية.األ
مةيون دوالر، إذا ما ااتمرت األتيرة بدفف  300تحويل مااعدات لةاة ة السةا ينية، بقيمة 

 وأصابوا إارائيةيين"، بحابها.  تةوامتصصات لعائالت الشهدا  واألارى، بدعوى "أنهم 
   26/3/2018عّمان، الغد، 

 
 االتحاد البرلماني الدولي يرفض المساس بوضع القدس .00

ي مريكصوت االتحاد البرلماني الدولي ماا  األحد لصالح مدينة القدس المحتةة  د  رار الرئيس األ
مي اعتبارها عاصمة إلارائيل. كما صوت  د االحتالل اإلارائيةي، وأكد أن المدينة ادونالد تر 

 السةا ينية الماتقةة. عاصمة الدولة
 ا  ذل. بعد تصويت االتحاد اليوم في  نيا برغةبية كبيرة عةا ا تران تقدمت به برلمانات دول 
فةا ين والبحرين والكويت وتركيا نيابة عن الم موعتين العربية واإلاالمية العتماد بند  اري عةا 

 عتراا بالقدس عاصمة إلارائيل.ية االمريك دول أعمال ال معية حول تداعيات  رار اإلدارة األ
 25/3/201الجزيرة.نت، 

 

 "اليهودية" من صميم سياستنا "سرائيل"إأمن : "1967حدود "وزير خارجية ألمانيا يرفض تعديل  .04
عةا تما. ، وصل ماس إلا إارائيل أمس، الذي شدد وزير تار ية ألمانيا هايكو ماس: الناصرة
 .1967ى إارائيةية، وأكد رف  إ را  تعديالت عةا حدود فةا ينية وأتر  "حل الدولتين"بالده بت 

االاتمرار في ايااتنا في الشر  "وفي تصريحات صحافية،  بل م ادرته ألمانيا، تعهد ماس بت 
األوا . ألمانيا ترى أن حاًل  ائمًا عةا أااس دولتين يتم التوصل إليه عبر المساو ات، هو ال ري  

ال ي ي أن  1967حدود ". وأ اا: "ة لةسةا ينيين واإلارائيةيينالوحيد لتحقي  الم الي المشروع
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الدفا  عن أمن إارائيل ومكافحة معاداة الاامية في  ةي الايااة ". وااتدر.  ائاًل إن "تت ير
 ."بوصةته في  ري  الايااة"، معتبرًا أنها "التار ية لبالده

ي ري ماس محادثات ايااية مف رئيس  و الت النا قة باام التار ية األلمانية أنه من المت   أن
الاة ة السةا ينية محمود عباس والرئيس اإلارائيةي رموفين ريسةين، ونتنياهو، اتدور حول   ايا 

 ثنائية وأترى إ ةيمية ومشروعات متعةقة بالم تمف المدني.
   26/3/2018الحياة، لندن، 

 
 التفجير .. الحقيقة الغائبة! ومسرحيةبين وهم المصالحة  .04

 د. غازي حمد 
 حرق المراكب الرئيس:( خطاب 1)

أن نوا ه مشاكل وعقبات وتحديات ، فهذا شي   بيعي  دا، لكن الال بيعي أن ننح  إلا حالة من 
 االنتكاس واإلحبا  والعودة إلا مربف الصسر.

 المصالحة اليوم تعيش حالة من االحت ار ألاباي عبثية .
 ر من قية.الو ن والق ية ت يف ألاباي عبثية غي

ف رة يه م ت اي الرئيس، ال ليقدم حةوال ومتارج من االنتكااة الايااية والو نية، بل ليصي النار 
عةا الزيت : يشتم ..يوز  االتهامات ، وي ة  األحكام دون أدلة ، وأمام  مف كبير من القيادات 

 التي لم يت رأ أحد منهم أن يقول له )صل عةا النبي( !!
 قيقة منهم يتشا أن يقول لةرئيس )ال(.حتا من يعرا الح

ثم توعد بسر  عقوبات عةا هذا  المصالحة،لقد أحر  الرئيس  ميف المراكي و  ا عةا فرصة 
 بعقوبات االحتالل !! -أصال–الق ا  المتتم 

 ماذا اي يا من عقوبات إذا كانت الكهربا  والمياه والمعابر واال تصاد والب الة في حالة مزرية ؟؟
 س يعا ي شعبه في و ت تعقد فيه اال تماعات الدولية إلنقاذ غزة من االنهيار ؟؟أي رئي

 ثم يقولون ل. إنه ليس عقابا ألهل غزة بل هو عقاي لحماس !!
 ماذا ارتكبت حماس من )كبائر( تاتو ي إ امة )الحدود( الاة وية عةيها؟!!

ي اةبت و نه و تةت شعبه وأرهقته كان الرئيس حادا مف حماس أكثر مما كان حادا مف "إارائيل" الت
 )ونكدت عيشته( ألكثر من ربف  رن في مساو ات عبثية أوصةته إلا )صسر كبير(.

وال زال يسني عمره في حل محكوم عةيه بالسشل اامه حل  معها،بل إنه ال يزال يمده لةاالم 
 وال زال يبحي عن مر عية )االم وهمي( بعد عشرين انة مساو ات !! الدولتين،
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ترج فيها عن كل القواعد الدبةومااية وحتا  (،وت ابه كان )فشة تة  غ ي،لرئيس كان في فورة ا
 المن   في  رن األشيا .

 هل أصبح المن   والحااي الايااي:)يا بتشيل يا بنشيل( !!
 أهي )بكاة بندورة( حتا نقامها بيننا يا ايادة الرئيس ؟؟

 أو شر  !! وال هي )حاكورة( حتا يتم تاةيمها بدون  يد
 أليس هذا )انقالبا( ف ا عةا اتسا  المصالحة الذي و ف بموافقة الرئيس؟

وأن غزة الهاربة من حفيرتها  ،-غير المعرفة اياايا أو و نيا-في كل مرة يشهرون ايا )الشرعية(
نعيش في  بها، وكرننابل ونكايد بع نا بع ا  (،ي ي أن تعود إليها، حتا أ حت محل )مزاودة

نهائه.ترا دول  ة ماتقةة، وليس تحت احتالل ال يبقي من الشرعيات اوى شرعية مقاومته وا 
 احتالل.)عيي( ن ل نحكي في الشرعيات ما دام هنا. 

 أر وكم احذفوها من  امواكم !!
 
 ( المصالحة بين الحقيقة والوهم2)

في ماار  ليس من باي التحةيل لكن من باي المماراة والت ربة التي عايشتها بنساي -ارحكي 
، وتتبعت كل تساصيةها ، وأات يف ااتح ار الكثير من -المصالحة  وال األشهر الما ية 

األاما  الكبيرة )وزرا  و يادات( التي رافقتها  وال األشهر الما ية والتي كانت شاهدا عةا صد  
 ما أ ول .

ت اليومية التي اعت منذ اليوم األول لتو يف اتسا  المصالحة عقدت حماس ما يشبه غرفة العمةيا
تال  لتنسيذه بحرفية ومو وعية، بل و دمت مرونة  ت اوزت حدوده،   -غير مابو ة–بقوة وا 

 تاصة في مو و  عودة الموفسين وتمكين الحكومة وتاةيم المعابر.
وبشكل يومي وعمل مثابر وحاام  وكبيرة،بل أشهد أن الانوار كان يشرا بنساه عةا كل ص يرة 

 األمور تاير عةا ما يرام.كي يتركد من أن 
كنا نراه وهو يعقد اال تما  تةو اال تما  في ااعات متواصةة تصل إلا حد الثانية والثالثة بعد 

وندتل مرحةة الشراكة  ،-االنقاام  –كان لديه  مون  وي أن ينهي هذا الكابوس  الةيل.منتصا 
لم يكن يبحي عن حاابات  يقة وال أن هذا الر ل  -أمام هللا وأمام التاريئ-الو نية. ولةشهادة 

 مكااي حزبية أو حكومية، بقدر ما كان همه الو ن والو ن فق .
مشهد اندفاعه القوى والعسوي في ماار المصالحة برز في كل لقا اته التي  معته مف متتةا 

 السةا يني.مكونات الم تمف 
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 الكل شهد له أنه كان صاد ا في كل حرا كان يتسوه به.
فتح  ابةت كل هذا بالش. وال عن واالنتقا  والتةكم واتتال  المعاذير في الوفا  لألاا، أن 

 بالتزاماتها.
أعيدوا الموفسين ..أع ونا ال باية ..مكنوا  معابر،اةمونا  فق :كانت الة ة ال البة هي األتذ 

نما ألهل غزة الذين كانوا يئنون –ليس لحماس  –الحكومة ، دون أن يقدموا بار ة أمل  تحت  وا 
وما ةوا في تقديم مبالغ  كهربا ،مي ا  50الحصار والمعاناة . ااتنزفوا ثالثة أشهر من أ ل إعادة 

زهيدة لمعال ة أزمة الو ود واألدوية في الصحة، ولم ي   وا ولو لمرة واحدة لستح معبر رفح بعد أن 
 المع ةة.كانوا يدعون دوما أن و ود حماس هو 

 يئا يذكر منذ أن د  نا وس المصالحة ؟؟ماذا  دمت فتح أو الحكومة ش
من ذل.  والرف ، واألغريومف ذل.،  ةنا ي ي أن نم ي وال نتو ا، لكن كنا نوا ه بالعنت 

 االتهام برن حماس هي التي تع ل المصالحة !!
هذه  "،كنت أ ول له "اصبر مات ربا ومتاائال،حينما كنت التقي الانوار في مكتبه كان ينفر إلا 

 ةف الزل (".مرحةة )ب
كان لديه إيمان  وي برن ياير في المصالحة حتا النهاية رغم كل االنتقادات التي انصبت عةيه 

 شيئا.حتا من داتل الصا الحمااوي الذي تولد له إحااس  وي أن فتح لم تقدم في المقابل 
 ود أكبر كانت حماس تتو ف من الاة ة / حركة فتح أن ترد بالمثل وتقوم بت وات إي ابية ل ئ و 

 أن شيئا لم يحدي، وبدأت الشرو  واالشترا ات ت ل برأاها من  ديد. المصالحة، غيرفي   ار 
 تمكين بدون   ا ، ال تمكين بدون أمن !!  باية، الال تمكين بدون 

 وبدأ التركيز عةا ص ائر األمور هنا وهنا.، وكرنها القشة التي تقصم فهر المصالحة.
ومن نكهة الثقة إلا "مقصةة" الشكو. ..  االشترا ات،الحوار إلا دائرة تر ت المصالحة من دائرة 

 ومن االاتع ال إلا التبا م .. ومن التواصل إلا الق يعة ...بدون أي مبرر !!
نه مهما تمكنت  برأاها:ثم بدأت مرحةة التتوفات ت ل  حماس  وية وماي رة عةا   ا  غزة وا 

أن تنقةي عةا  -كما ادعا الرئيس –في لحفة الحكومة اتكون لها اليد ال ولا ويمكن 
 المصالحة!!.

 وبدأ شي ان االنقاام ينه  من نومه وياتعيد عافيته ودوره من  ديد!!
تةبس الاة ة بالكوابيس الايااية : المصالحة ما  ا ت إال كتمهيد لصسقة القرن ،   ا ت مرحةةثم 

ن حماس تر  ن مصر تريد فر  وصايتها عةا المصالحة ، وا  يد أن تتتة  من عي  حكم غزة وا 
 وتةقيه في ح ن أبو مازن ، وأنها تريد أن تتحول الاة ة إلا صراا فلي لموفسيها ...
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 اةاةة أوهام عقيمة وترهات فارغة نسثت الام في  اد المصالحة ال  .
وبرغم كل الت مينات التي  دمتها حماس لحركة فتح والاة ة إال أن )العساريت( فةت ترز الحكومة 

 وتذهي بها شيا ين االنقاام بعيدا!! أزا،وفتح 
عر  عةا كل  وى الم تمف أن تكون شاهدا وحكما لةسصل عةا من  -في مو ا  ري  -الانوار

 يع ل المصالحة ، لكن فتح رف ت وتهربت ، واارلوا ال بهة الشعبية عن ذل. .
 د عةا اإل ال .أن كل الفنون والشكو. التي تقوم عةيها ادعا ات الاة ة ليس لها رصي

الحل ال يكون بالق يعة والتصريحات اله ومية  صحيحة، فانحتا لو افتر نا أنها ادعا ات 
 بالموا هة عةا  اولة الحوار. الاوداوية، بلواألحكام 

يكةا أحد من  ادة فتح نساه زيارة غزة أو حتا التواصل والامال  االتسا  لممنذ من البد  في تنسيذ 
وعما إذا كان يعاني من البرد وال و   القاهرة،تداج( الذي )أن بناه( اويا في عن هذا )الوليد ال

 واإلهمال ويحتاج لمزيد من الرعاية.
 الالمباالة.حالة غير مسهومة من 

من عدم امالهم أو متابعتهم لهذا المولود  فتح اات رابيتالل اتصاالتي، نقةت إلا عدد من  يادات 
وف ةوا أن ي عوا الحكومة في )بوز المدفف( .،ولألاا أن ال ديد، وكرنه ليس من صةبهم ،

و عت في السئ وااتمرأت الدور، وصارت -المستر  بها أن تنسذ ما يتس  عةيه ال رفان  –الحكومة 
ت الي بما ليس من حقها أن ت الي فيه، ألنها م الي تت ف لةقرار الايااي بحاي نصو  

 االتسا .
وو عنا أمامها رزمة حةول حول  معها،"دعونا ن ري  كومة، و ةناالحومف ذل. لم ن ة  الباي أمام 

العديد من الق ايا مثل ال باية والق ا  واألمن عةا  اولة الحوار. أحيانا ال يع ون  وابا، وأحيانا 
 أترى نسا ر بقولهم" أن القرار ايااي وبيد الرئيس وحده !!

 الواي فاي !!صارت )الاةكيا( عبر  -بعد ذل.–الم ح. أن المساو ات 
صار ينادي عةا حماس )بالميكرفون(: اةموا األمن ... اةموا  -من رام هللا-رئيس الحكومة 

أكثر: )عةا حماس أن تاةم الق ا  من  الرئيس تش عواوبعد ت اي  ال باية،الق ا  .. اةموا 
 الباي لةمحراي( !!

 وأي تر  وحر  التسا ات المصالحة؟؟ هذه،أي عبي هذا، وأي فو ا 
في الانوات الما ية لم أكن أتردد في تو يه النقد العةني لحماس عةا ترددها وتبا مها  لتالصة:ا

أن كرة المصالحة في مةعي حركة فتح ،وتصوصا  -بكل ثقة وعن عةم-في المصالحة، واليوم أ ول 
ذا كانت تتحدي عن موا هة لصسق ة الرئيس، وعةيها أن تدر. أن )المناورة( لن تكون لصالحها. وا 
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القرن وال  و  األمريكية والعربية فنن أول ت وة ي ي أن تقررها هي )و ف يدها( بقوة في مةا 
 المصالحة.

 
 ( مسرحية التفجير!!3)

بداية  الوا إنها )محاولة اغتيال  ذرة( ..وأنها )حادثة ت يرة(  ومنهم من  الي بة نة تحقي  دولية 
ت يرت  -وبقدرة  ادر-تقةت األ هزة األمنية لةعمل وتعذروا برن حماس تتحمل المائولية. وحينما ان

 الة ة من العربية إلا الاناكريتية ، وانقةي األمر برمته إلا مارحية ايئة اإلتراج !!
اذا ة التسكير والا حية الموغةة في العبي االدعا  برن حماس )أتر ت مارحية  أليس من

 ومة وبع  نا قي حركة فتح ؟؟مكشوفة( في تس ير موكي رئيس الوزرا ، كما ادعت الحك
لماذا تريد حماس تس ير الموكي وهو فشل لأل هزة األمنية التي ناقت لحماية  البريئة:األائةة 

 بنساها؟ولماذا تريد هدم األمن الذي بنته  الوزرا ؟الموكي بالتناي  مف أمن الرئيس وأمن رئيس 
ا ت حي باثنين من عناصر األمن ولماذا تريد اات الي غ ي الناس عةيها بال مبرر ؟؟ ولماذ

 الموت؟وتعر  اآلترين لت ر 
 في اليوم الثاني كانت االتهامات  اهزة، وايل اله وم األرعن لم يتو ا دون أدلة وال براهين.

 حتا الرئيس  ال إنه ال يريد تحقيقا !!
وا حة عاما رغم كل األدلة ال 14الرئيس الذي لم يتهم "إارائيل" بقتل الشهيد عرفات  وال 

 لم يتردد في اتهام حماس بعد تماة أيام !! والسا حة،
لألاا أن البع  انحدر إلا ماتوى غير مابو  من التحري  وتعزيز الكراهية واالنقاام الو ني، 

 في و ت يقولون إنهم يوا هون صةا اإلدارة األمريكية وصسقة القرن !!
ونة وهم يذبحون المصالحة ويئدون الوحدة كيا يمكن أن يوا هوا ايااات اإلدارة األمريكية الم ن

 الو نية، ويعمقون االنقاام ويتارون شعبهم ؟!!
كيا يمكن أن ين ح الرئيس في صد الرعونة )الترامبية( وهو يريد أن يصوغ الم ةس الو ني 
والمركزي بحاي مقاااته الايااية ويريد أن يحشر ال ميف في مشروعه الايااي المحكوم عةيه 

 بالسشل؟
برن يع ي األولوية لةوحدة الو نية  –ا فن لةرئيس أن يتتذ  رارا  ريئا ، يكاي فيه احترام شعبه أم

 وتصةيي المو ا الو ني بدل هذه الشرذمة والسر ة القاتةة ؟؟
 هذه مرحةة تت ةي ذوي العقول وال مائر الو نية وليس أصحاي االاتعرا ات الكالمية ..

 ن والق ية عبر بوابة المصالحة والوحدة الو نية ، فال ت ةقوها .ال تزال أمامنا فرصة إلنقاذ الو 
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 ال تادوا  ري  الوحدة بحوا ز الش. ومتاريس اإلعالم المتر  بالكراهية والتحري  ..
 ال تقتةوا األمل في نسوس شعبكم المتعي بعد مايرة عذاي امتدت ابعين عاما ..

 25/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األخيرة متاهتهاس في محمود عب .03
 فراس أبو هالل
 بل شهرين من اآلن كان يمكن لمحمود عباس أن يا ل اامه في التاريئ كزعيم فةا يني رف  
ال  و  األمريكية واإلارائيةية والعربية لةموافقة عةا "صسقة القرن"، تصوصا بعد مو سه الحازم 

 ة بالده إلا مدينة القدس المحتةة.الراف  لقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامي بنقل اسار 
كان يمكن لمعار ي عباس من عري وفةا ينيين أن يتنااوا دوره في كارثة أواةو وفي حشر 
المشرو  الو ني السةا يني في زاوية حر ة غير مابو ة تاريتيا، وأن يذكروا له موا سه ال ديدة، كما 

ت الحصار الدولي واإلارائيةي تذكر كثير من تصوم الرئيس الراحل ياار عرفات صموده تح
  والعربي في انواته األتيرة وتنااوا أت ا ه الكثيرة بح  المشرو  الو ني.

ولكن التاريئ ال يكرر نساه دائما، كما أن محمود عباس ليس ياار عرفات، إذ أفهرت ت ورات 
أزمته. وبدال من  األيام األتيرة أننا أمام ايااي متوتر مرزوم، ال يعرا في أي ات اه ي ي أن يسرغ

التو ه لتوحيد ال هود السةا ينية ورا  مشرو  و ني يشتب. مف االحتالل تو ه عباس لالشتبا. مف 
 غزة، وليس مف حركة حماس فق .

لقد كان ت اي عباس في رام هللا في التااف عشر من الشهر ال اري هو أكبر تمفهر عةا أزمته، 
ي لم ينتتبها أحد! بة ة ال تر ا لت اي أي مامول ص ير حيي تحدي أمام "القيادة السةا ينية" الت

ف ال عن رئيس اة ة وحركة تحرر و ني، وترج عن الن  في عبارات أ ل ما يقول عنها أنها 
تصةح لمشا رات الشوار  ال ال تماعات  يادة و نية، حتا  اعت الق ايا الو نية بين الحديي 

 عن "الصرامي" وعن "ابن الكةي"!
 ة الت اي من ناحية الشكل، فنن م مونه أي ا كان كارثيا، إذ إنه بدال من تهديد وبعيدا عن ل

االحتالل باتتاذ ت وات تنهي حالة االاتباحة الكامةة لة سة ال ربية والقدس وحصار غزة، هدد 
عباس   ا  غزة بن را ات "صعبة ومملمة"، بهدا "إنها  االنقاام" و"حماية المشرو  الو ني 

الق ا  عةا "انقالي حماس"! هكذا تصبح حماس وغزة هي المع ةة وليس االحتالل السةا يني" و 
ال اثم عةا صدور  رفي الصرا  الداتةي وعةا " ناحي الو ن" كما يحي عباس أن يامي ال سة 

 والق ا .



 
 

 
 

 

 33 ص             4595 العدد:             3/26/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ويبدو أن أهم اإل را ات التي يتحدي عنها عباس هي و ا متصصات غزة من ميزانية الاة ة، 
فسي الق ا  الذين يتقا ون رواتبهم منذ االنقاام من الاة ة دون أن يذهبوا إلا و  ف رواتي مو 

 أعمالهم ب ةي من عباس نساه بح ة "محاربة انقالي حماس والدفا  عن الشرعية".
و د بدأت األنبا  الواردة في اإلعالم العبري عن تبةيغ الاة ة لة نة التناي  مف االحتالل أن رام هللا 

 -إن صحت -رواتي موفسي غزة ابتدا  من شهر نياان/ إبريل القادم، وهي ت وة اتتو ا عن دفف
 اتعني أن عباس أصبح كمن ي ة  النار عةا  دميه.

ذا صحت هذه األنبا  فنن السةا ينيين ايكونون، غالبا، أمام ثالثة ايناريوهات كارثية:  وا 
ومة من الاة ة  د حكومة األمر أوال: أن يقود منف الرواتي إلا حركة احت اج وااعة في غزة مدع

الوا ف التابعة لحماس، وهو ما يعني أن الق ا   د يشهد ال  در هللا مقدمة لحري أهةية وااعة، أو 
 عةا األ ل صراعا دمويا بين حماس والقوى التابعة لعباس.

ثانيا: أن يكون  رار عباس  ز ا من ت ة إ ةيمية تهدا إلا الق ا  عةا حماس من تالل تمرد 
شعبي، تتبعه حري عدوانية  ديدة من االحتالل، وهو ما يعني أن شعي غزة هو من ايدفف م ددا 
ثمن الحري القاتةة من دما  أبنائه وبيوته وممتةكاته. ومن الماتبعد أن تمدي هذه الحري إلا 
الق ا  عةا حماس وأن تسشل في تحقي  هذا الهدا كما فشةت الحروي الاابقة، إال إذا اات ل 

حتالل  رار الاة ة وو ود إدارة أمريكية أكثر صهيونية من نتنياهو لشن حري  احنة غير اال
 مابو ة، مهما كان عدد ال حايا من المدنيين.

ثالثا: أن تاعا دولة االحتالل لتتسيا االنس ار من تالل و ف حةول بديةة لميزانية الاة ة، مثل 
تالل لةاة ة وتتصيصه ل زة عن  ري  الواي  ا ت ا   ز  من أموال ال مار. التي تقدم من االح

ارائيةيا ليصبح هو بوابة الحل لألزمة.  المصري، أو من تالل فر  تيار دحالن المدعوم إ ةيميا وا 
 د يصعي عةا أي محةل أو باحي أن يتو ف مآالت ونتائل التصعيد غير المحاوي من عباس 

األ ري لتسكير  يادة االحتالل وحةسائه  ت اه   ا  غزة، ولكننا نر ح أن الايناريو الثالي هو
وب   النفر عن الايناريو القادم، اوا  كان أحد الايناريوهات الثالثة الم روحة  في  اإل ةيميين.

هذا المقال أو أي تيار فتر، فنن عباس ايا ل في تاريته إما أنه  اد السةا ينيين إلا صرا  
دمرة، أو إلا إعادة تصمه الةدود محمد دحالن بكل دموي داتةي، أو إلا حري إارائيةية عدوانية م

ما يمثةه من أ ندات دولية وا  ةيمية. وفي كل الحاالت أي ا، فنن التاار األكبر هو الشعي 
السةا يني، والمشرو  الو ني الذي يزعم عباس أنه يدافف عنه بهذه اإل را ات، دون حتا أن يحدد 

اتراتي يته العامة.  مالمح هذا المشرو  وا 
 26/3/2018، 21موقع عربي 
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 على إيذاء القضية عباسنحو تحييد قدرة  .03
 صالح النعامي 

دلت الكةمة التي ألقاها األابو  الما ي رئيس الاة ة محمود عباس عةا أنه  د أادل الاتار عةا 
مارن العبي، الماما مصالحة، عةا اعتبار أنه بات من غير الحكمة، حتا ألكثر المتسائةين، 

رهان عةا عوائد هذه المهزلة. ليس هذا فحاي، بل إن الوا ف يدلل عةا أن االن ال  من لمواصةة ال
افترا  مساده برنه يمكن بنا  حالة و نية فةا ينية اعتمادا عةا مشاركة الاة ة والقيادة الحالية 

 ، يعد وصسة إلادال الاتار عةا المشرو  الو ني السةا يني."فتح"لحركة 
ةا القوى الحية في الشعي السةا يني ااتعادة زمام المبادرة من تالل من هنا، فننه يتو ي ع

 موا هة عباس وت اوز مساعيل اة ته، وليس فق  لم رد الرد عةا  راراته األتيرة والمتو عة.
إن أي مت   لت اوز عباس واة ته والعصابة التي تدور في فةكه يحتم أوال تحديد مصادر  وته 

تصدير كل هذا العبي بالمشهد الو ني وبذل كل ال هود لتحييدها أو عةا التي تتيح له القدرة عةا 
 األ ل إ عافها إلا أ صا حد ممكن.

 إن نفرة متسحصة تدلل عةا أن مصادر  وة عباس تكمن في األااس في:
أوال: الوفيسة األمنية التي تمديها اة ته لصالح إارائيل، والتي ت عل تل أبيي تحافف عةيه بكل  وة، 

 ل  مان مواصةة  يامه بهذه الوفيسة. ومن الوا ح أن إعا ة عباس عن مواصةة أدا  من أ
تدماته األمنية إلارائيل يت ةي أوال الترثير عةا البيئة األمنية في ال سة ال ربية بما ال يتواف  مف 

 مصالح االحتالل.
د االحتالل وتحقي  هذا الهدا ال يتانا فق  من تالل عمةيات المقاومة التي تاتهدا  نو 

وماتو نيه، بل أي ا عبر كل مناش  المقاومة الشعبية التي تشوش عةا المشرو  االاتي اني 
 الصهيوني في ال سة ال ربية والقدس.

وال حا ة لةتذكير أن إاقا  الوفيسة األمنية هو أمر الااعة ليس فق  بابي  رارات عباس، بل 
وتمنحهم القدرة عةا مواصةة  "االحتالل المرفه"ة بشكل أاااي ألن هذه الوفيسة توفر لةصهاينة ميز 

 التنكر ألي مت ةي من مت ةبات حل الصرا ، حتا التي يقبةها أكثر السةا ينيين مرونة.
في الو ت ذاته، فنن الامان لاة ة عباس بمواصةة التعاون األمني مف االحتالل يمثل أهم روافد 

دارة ترامي من تكر  يس صسقة القرن، ولو بشكل أحادي ال اني، عةا البيئة التي تمكن إارائيل وا 
 اعتبار أن هذا التعاون يقة  من  درة السةا ينيين عةا مقاومة الصسقة.

ثانيا: اقو  الوفيسة األمنية ايس ي تةقائيا إلا اقو  مكانة عباس في ال ري وتحديدا لدى الواليات 
بين واشن ن والاة ة عةا  المتحدة وايصبح غير ذي صةة. فعةا الرغم من التصعيد الفاهري
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تةسية مقترحات صسقة القرن، فنن إدارة ترامي تواصل التشبي بالاة ة إلدراكها  ابف التدمات 
 األمنية التي تقدمها ودورها في ت سيا بيئة المقاومة.

ثالثا: المبادرة لنز  الشرعية الو نية عن عباس من تالل لست أنفار  ماهير شعبنا إلا أنه، كما 
ت ابه، فنن ثمن المصالحة األااس، لدى عباس، هو المقاومة واالحها. وهذا ما  ات ح من

يت ةي القيام بتحركات في الداتل وفي أواا  فةا ينيي الشتات لبةورة أ ر  يادية  ديدة لةشعي 
 السةا يني بديةة عن نادي عباس.

مام المبادرة و  ف ال ري  رابعا: ابتكار أدوات ن ال تامح لكل القوة الحية السةا ينية بااتعادة ز 
عةا الصهاينة واأل راا اإل ةيمية واإلدارة األمريكية الات الل وا ف غزة من أ ل محاولة تمرير 

 ."صسقة القرن"مشاريف تصسوية لةق ية السةا ينية، وال ايما ما ي ة  عةيه 
زمام المبادرة و من هذه األدوات التي يمكن أن تاهم في منح السةا ينيين القدرة عةا ااتعادة 

ن كان الم ةوي ابتكار "مايرة العودة"تنفيم  ، التي تعد في الو ت الحالي أهم أدوات هذا الن ال. وا 
 وابتدا  المزيد من األدوات األترى.

 مف األزمةتاماا: يتو ي الحذر من الحرا. الدولي واإل ةيمي الذي تقوده إدارة ترامي بشرن التعا ي 
التي كان فترها  ةاة العصا الذهني في البيت األبي  ولقا  بروكال. اإلناانية في   ا  غزة، و 

فهذا الحرا.  د يكون مدتال لتوفير بيئة لةحديي عن صسقة القرن من باي المع ةة اإلناانية في 
 الق ا 

 صارى القول.. ال بديل عن ابتدا  السةا ينيين أنما  ن ال  ديدة تامح من  اني ت اوز عباس 
و ت ذاته تامح لةشعي السةا يني بااتعادة زمام المبادرة وتقةي   درة كل األ راا واة ته، وفي ال
 لةمس بثوابته.

 25/3/2018، السبيل، عّمان
 

 قراءة في مناورات كتائب القسام العسكرية .03
 إبراهيم المدهون
مناورة كتائي القاام دفاعية داتل   ا  غزة، فيها ااتعداد وترتيي وت هيز ألي  اري ومات د 
مباغت، وهي تعني أن شعبنا اليوم يت ور والقوة تتراكم، ومف ذل. لن ياتتدم أيا من األاةحة اليوم، 

 ألن التو ه لة ماهير ومايرة العودة والعمل عةا تكامل ال هد السةا يني.
االحتالل بقصسه المتق ف ل زة يريد بي التردد واالشاعة والتوا وكار إرادة الشبان الذين يعمةون 

ار من أ ل مايرة العودة، وما نموذج ا تيان م موعة من الشباي لةحد الساصل الزائل إال ليل نه
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راالة وا حة أن شعبنا  ادر بصدره العاري أن ي ير  واعد الةعبة وي ري نموذ ا  ديدا، ف زة 
 اتنس ر كما لم تنس ر من  بل بمايرة اةمية ال عنسية، مف اعتصامات ممتدة عنوانها أنا عائد.

. ان كتائي القاام تعةن ألول مرة عن مناوراتها وهذا يعني انتشارا واصواتا واتال ات ال ش
وا تحامات لموا ف، ويسهم من ذل. ان الكتائي انتقةت من  ور الم موعات والعمل العاكري 
المحدود، ل يش له إمكاناته وترتيباته وتنفيمه وااتحقا اته العمالتية ونفامه الداتةي واحتيا اته 

ن لم يكن بماتوى الت راكمية التواعية، وأن لديه ت  ه وأهدافه وايناريوهاته، وأن هذا ال يش وا 
 يوش الدول التي تمتة. التكنولو يا والكثافة النيران إال أنه بات  ادرا عةا التعامل مف اال تحامات، 

 وير وااتعداد وصد العدوان والتمويه وااتمرار ال ري في فل الدفا ، وهذا يحتاج دوما لعمةيات ت
 واتتبار لمدى ال هوزية والسعالية واالات ابة الاريعة وال يكون ذل. إال بالمناورات.

والمناورة ترال راالة وا حة لمن يسكر بالعدوان عةا غزة أن فيها من يصبر ويصمد ويقاوم حتا 
صا مف فتر نسس، وأن المقاومة عةا ااتعداد دائم لصد أي عدوان أو ت ور نوعي ميداني، تصو 

ن كانت هذه المناورة دفاعية فهي ال تعني اله وم  التهديدات الايااية والعاكرية ت اه   ا  غزة، وا 
أو مباغتة العدو في هذه المرحةة بقدر ما ترال ا مئنان لشعبنا ودليل يقفة وتوثي   اعات كتائي 

 ي المتواصل.القاام وألويتها و هوزيتها، تصوصا في فل المناورات واالاتعداد اإلارائية
نما  ال يفن أحد أن المناورة إعالن حري أو أنها تقربها أو هي بديل عن السعل الشعبي الهادر، وا 
 ز  من اكتمال الصورة ودر  حماية لشعبنا، وال ش. أن تواصل ت ور كتائي القاام إلا هذه الدر ة 

ا ما عرفنا أن هو مكاي و ني وحالة اعتزاز ال تنحصر في حماس بل كل فةا يني، تصوصا اذ
 االن القاام ما هو إال الدر  الوا ي والحامي لةمشرو  الو ني وهو الشوكة الدامية لالحتالل.

المناورة فرصة إلفهار االلتساا الشعبي والتعا د الداتةي وتعزيز الترا  والتكامل، ونقل صورة 
اومته ويحافف عةا الوحدة الو نية والتماا. السةا يني، بمقاومة تحمي شعبها وشعي يحت ن مق

 االحه، في فل االاتعداد والتح ير لمايرة العودة الكبرى والتي اتصنف المت يرات.
 26/3/2018، الرسالة، فلسطين

 

 تعيين بولتون: أنباء سيئة إليران وتوقيت مناسب لنتنياهو .44
 عاموس هرئيل

ي  هاز االمن اإلارائيةي تعيين  ون بولتون ماتشارًا لألمن القومي في إدارة الرئيس ترامي ااتقبل ف
بنفرة أكثر تبصرًا من هتافات السرن التي امعت في الااحة الايااية. در ة الترثير لتعيين شت  
معين في منصي رفيف في االدارة الحالية ما زالت مح  تاامل. إن تواتر الت يير غير المابو  حول 
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 يعهم  بل أن يتركوا بصماتهم ترامي منف في معفم الحاالت كبار شتصيات االدارة من و ف تو 
  بل إبالغهم في تويتر، أو بصورة أكثر تقةيدية برن الرئيس يات ني عن تدماتهم.

نشا ات االدارة التي تو د فيها وفائا كثيرة شاغرة، تميزت حتا اآلن باال  راي واالرت ال وعدم 
ل ماكمااتر وتةراون من التت ي  لةمدى البعيد. وما زال دتول بولتون وكومبيو كوزير تار ية بد

شرنه أن يدل عةا ت يير أكبر. ليس فق  ألن هذين الشتصين يعتبران صقرين مستراين، بل ألن 
 بولتون عةا األ ل يعتبر في إارائيل ر اًل عمةيًا يات يف و ف أفكاره مو ف التنسيذ.

من االتسا  حاي رأي  هاز االمن فنن تعيين بولتون يعزز االفترا  برن ترامي ينوي التنصل 
أيار/مايو. التقدير االاتتباراتي الذي  دم لةماتوى  12النووي مف إيران في الموعد المحدد القريي، 

الايااي  ا  فيه أن اإليرانيين يو دون اآلن في النق ة التي يمكن فيها ال    عةيهم أكثر من أي 
حدي بابي تزامن عدة . وهذا ي2015و ت م ا منذ التو يف عةا االتسا  في فيينا في العام 

فروا. االول هو عدوانية ترامي، تالفا لاةسه أوباما الذي فعل كل ما في اات اعته لةحساف عةا 
 االتسا  الذي اعتبره  مة ن ان ايااته التار ية.

إ افة إلا ذل. اال تصاد في إيران يو د في و ف متدن وال يحق  التو عات في  هران من رفف 
حي تامنئي ع وز ومري . النزا  بين الرئيس روحاني وحرس الثورة شديد العقوبات، الزعيم الرو 

ووا ح )و ز  منه يتعة  بالتالا عةا ح م المااعدة لنفام االاد في اوريا وحزي هللا والحوثيين 
في اليمن(، والتفاهرات  د النفام في شوار  الدولة في بداية هذه الانة دلت عةا إحبا  ال مهور 

 المتزايد.
 هزة االاتتباراتية اإلارائيةية يشتصون اآلن بنا  عةا ذل. نافذة فر  ربما يمكن من في اال

تاللها أن يتم الحصول من إيران عةا تنازالت في مساو ات م ددة حول االتسا  النووي، وفي 
ااحات أترى تعمل فيها، عةا تةسية مشكالتها الداتةية. هذا يمكن أن يتحق  ربما من تالل 

ديد العقوبات اال تصادية، وربما حتا بمااعدة التةويح بالقوة العاكرية األمريكية. لذل.، التهديد بت 
 يمكن االفترا  أن رئيس الحكومة يعف ترامي بهذا في الةقا ات بينهما.

إارائيل ترمل ليس فق  بتعديل اتسا  فيينا الذي يتسا عةا اإليرانيين العودة والعمل عةا ت وير 
انتها  مدة االتسا ، والذي ال يشرا بصورة كافية عةا أبحاثهم وت ويراتهم.  المشرو  النووي بعد

إارائيل تعتقد في المقابل أنه يمكن التوصل إلا إن ازات أي ًا في إبعاد القوات اإليرانية والقوات 
المميدة لها عن حدودها مف اوريا، وتقييد برنامل الصواريئ اإليرانية وتقةي  تقديم المااعدة 

رية لحزي هللا. ولكن مثةما هو االمر دائما، فان عقي أتيل التو عات يكمن في نسس هذا العاك
 النفام، الذي صقوريته ت مز إارائيل.
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حتا اآلن أفهر الرئيس ور اله عدم القدرة عةا التت ي  والتنسيذ لةمدى البعيد. أي ًا إذا افتر نا 
اتراتي ية إلارائيل )وهو افترا  متتةا أن تصةي المو ا األمريكي ت اه إيران اي من أف ةية ا

عةيه(، فةيس وا حا ما هي القدرة التنسيذية الدارة ترامي وما اذا كانت تات يف تحقي  ذل. من دون 
  ر المن قة إلا موا هة عاكرية.

 
 ااتعداد عةا  دار الق ا 

غزة. في يوم  في االابو  القادم ايتركز اهتمام  هاز االمن في ما ي ري في ااحة أترى ت   ا 
ال معة اتبدأ في غزة بتش يف من حكم حماس مبادرة االحت اج الوااعة عةا الحدود مف إارائيل. 

تيام كبيرة ت م فالا الموا نين الذين معفمهم من الناا  واال سال، في  8ت  6تو د نية ال امة 
 متر تقريبا عن ال دار االمني. 700موا ف متتةسة في شر  الق ا  عةا بعد 

وم ال معة القادم يصادا إحيا  يوم االر ، وحاي البرنامل ي ي عةا الموا نين السةا ينيين ي
المكوي  ري ال دار عةا مدى شهر ونصا حتا ذكرى يوم النكبة في منتصا شهر أيار/أيار. 
هذا التوا د ي ي أن ال يكون عنيسًا، لكن في كل يوم  معة ات ري تفاهرات  ري ال دار إلا حين 

ة الكبيرة المت   لها في ذكرى يوم النكبة. في إارائيل ياتعدون لموا هة التفاهرات الكبيرة الماير 
صابات في فل  التي من شرنها أن تتحول إلا تفاهرات عنيسة، مف محاولة ا تياز ال دار وا 

 التفاهرات )مثل العبوات التي تم تش يةها ممترا عةا  ول الحدود(.
صبية معينة في الماتوى الايااي اإلارائيةي. ولكن في معفم االاتعدادات السةا ينية ثير ع

الحاالت في الااب  تمكن ال يش اإلارائيةي من التعامل مف مايرات وتفاهرات  ماهيرية عندما 
كان لديه ما يكسي من الو ت لالاتعداد لها. االمور تر ت عن الاي رة مثةما حدي في يوم النكبة 

بة ال والن، عندما انق ت تفاهرات عنيسة عةا ال يش بشكل عةا  ول الحدود في ه  2011في 
 مسا ا . في هذه المرة يبدو أن االاتعداد ي ري كما هو م ةوي.

في يوم التميس الما ي شار. رئيس االركان غادي فيزنكوت وأع ا  هيئة األركان في يوم إعداد 
د لةمايرات والتفاهرات القريبة. لةااحة ال نوبية في  اعدة تااليم الذي تمت فيه منا شة االاتعدا

رئيس األركان أع ا التو يهات لزيادة القوات بشكل كبير، حوالي عدة كتائي عةا اال ل، عةا 
 ول الق ا  في نهاية االابو  القادم، هذه التو يهات اتكةا فالا المقاتةين   ا  ليةة عيد 

 السصح بعيدا عن البيت.
الشر ة وحرس الحدود، التي تو د لها ت ربة في التعامل مف ايتم تعزيز القوات أي ًا بوحدات من 

االتالل بالنفام، وبواائل تسري  التفاهرات والقناصة. أوامر فتح إ ال  النار اتبقا عةا حالها: 
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)ا ال  تحذيري في الهوا   "ا را  اعتقال مشبوه"من يحاول ا تياز ال دار يتم التعامل معه حاي 
ن يحاول المس ب نود ال يش ايصاي. أمس بعد الفهر اتتر  عدد وبعد ذل. عةا األر ل(، وم

من السةا ينيين في الق ا  ال دار، ويمكن االفترا  ان ال يش ايفهر المزيد من التشدد ت اه 
محاوالت كهذه في االيام القادمة. فيزنكوت أمر ال با  أن يحاولوا االمتنا   در االمكان عن  تل 

أُع يت لهم هي منف اتترا   ماهيري لة دار، وهو االمر الذي من شرنه  المدنيين، لكن المهمة التي
أن ينتهي بعشرات إن لم يكن بمئات المصابين السةا ينيين. في ال يش اإلارائيةي ياتعدون أي ًا 

بوحي من االحداي في الق ا ،  "عمةيات الهام"لعمةية تصعيد هذا االابو  في ال سة ال ربية: 
االتيرة في ال سة والقدس والتي  تل فيها موا ن إارائيةي و نديان تالل ثالثة أيام والعمةيات القاتةة 

 في منتصا الشهر.
حتا لو ن ح ال يش اإلارائيةي في ا تياز ليةة العيد، فنن التوتر في المنا   يتو ف أن يتراكم 

ا: فشل تدري يا تالل شهري نياان/أبريل وأيار/مايو. في التةسية تت ور عمةيات اكثر عمق
المصالحة بين الاة ة وحماس، أزمة البنا التحتية في الق ا  والموا ا اله ومية التي يتبعها رئيس 
ارائيل وحماس. األحداي حول إيران وفي المنا    الاة ة محمود عباس ت اه الواليات المتحدة وا 

عةن فيه ترامي هل السةا ينية اتت مف معًا في أابو  واحد في منتصا أيار/مايو، الذي يتو ف أن ي
ايناحي من االتسا  النووي مف إيران، من المت   له نقل الاسارة األمريكية إلا القدس والتفاهرات 

 في غزة اتصل إلا الذروة في يوم النكبة.
 25/3/2018هآرتس 
 26/3/2018القدس العربي، لندن، 
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