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 : استهداف الحمد هللا نفذه مجموعات سلفية تديرها جهة أمنية فلسطينيةأبو مرزوق  .1

 قككككال علكككككو المك ككككك السياسككككي لحركككككز قحمكككككاسق  موسكككك  أبككككو مككككرزو   فكككككي: سككككبو ني  - موسكككككو
أبريكككلي نيسكككان  ون م موعكككاو سكككلهيز  كككدير ا   كككز أمنيكككز  1 صكككريحاو لوكالكككز قسكككبو ني ق يكككو  ا حكككد 

 فلسطينيز  ي من نهذو ال  و  عل  موكك رئيس الوزراء رامي الحمد هللا في غزة.
وذكر أبو مرزو  قشرحنا لنائك وزير الخار يز الروسي  ميخائيل بوغدانوف  ما وصل وليه ال حقي   

ه  هاصككيل م قلقككز بككال حقي   خاصككز أن مككن قككا  ب ككذا ال ه يككر  ككي م موعككاو سككلهيز  ولكككن وقككدمنا لكك
  نا  من يدير ا  وفي ا غلك الدالئل  دون أن ن    أحد   شير ول    ز أمنيز فلسطينيزق.

زالككو ال حقيقكككاو  اريكككز حككول  مكككأ بككاقي ا دلكككز لولككق ا أمكككا  الهلسكككطينيين  مكككاو ككابأ أبكككو مككرزو : ق
ي بككين مككن  ككو الككذذ يحككر   ككذا الم موعككاو ال كهيريككز ل نهيككذ عمليككاو  خريبيككز داخككل قطككا  والقككال   ل

غزة  اب داء حادث مق ل مازن الهق اء القيادذ الحمساوذ  ث  أعقب ا حادث اغ يال  وفي  أبو نقي   ث  
 أخيرا الحادثز ال ي اس  دفو موكك رئيس الوزراء رامي الحمد هللق.

ن ا ل   كن  سير سيرا مقبوال منذ البدايز.قال ون الرئيس محمود عو   باس أوقف المصالحز الوطنيز  وا 
ولهككو فككي  صككريحاو لوكالككز قسككبو ني ق  ولكك  أن الحركككز قككدمو  نككازالو فككي كككل المراحككل فككي سككبيل 

 ون اح المصالحز و حقي  الوحدة الوطنيز.
غككدانوف   ركككز علككك  وأولككأ أبككو مككرزو  أن لقككاءا مككأ نائككك وزيكككر الخار يككز الروسككي  ميخائيككل بو 

 الخطواو السابقز  وصوال ول  ما ي قل  بالمصالحز.
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كما ذكر أبو مرزو  أن قالرئيس أبو مازن ألغ  أو أوقف المصالحز فكي خطابكه الكذذ أعقكك ال ه يكر 
الذذ اس  دف موكك رئيس الوزراء رامي الحمد هللا  والمصالحز ل   ككن أصكت  سكير سكيرا مقبكوال مكن 

قعل  الرغ  مما قدم ه الحركز في سبيل ون اح المصالحز و حقي  الوحدة الوطنيكز مكن و ابأ  البدايزق.
 نازالو في كل المنقطهاو وفي كل المراحل  وال أنه كان  نا  م طلباو  ديدة في كل مرحلز يقذف 

 ب ا عل  طاولز حواراو المصالحز وخطوا  ا  مما ي قل المصالحز غير م حققز عملياق.
 يككراو شكككمال قطككا  غكككزة ليققب ككا خطكككاك أبككو مكككازن  ويوقككف المصكككالحز ويكيكككل وألككاف قو كككاءو  ه

 الش ائ  للحركز بطريقز غير سياسيزق.
 1/4/2018، موقع سبوتنيك

 
 تتجاهل مرجعيات السالم الدولية سالم عملية ": "هيلي" تعرض على الفلسطينيينالفلسطينية "الخارجية .2

في ا م  الم حدة قنيكي  يليق  صر  واشنطن ون سهيرة قالو وزارة الخار يز والمغ ربين : را  هللا
عل  ا خاذ مواقف داعمز لتح تل ومدافقز عن  رائمه وان  اكا ه  ومقاديز بشكل سافر لشقبنا 

 وقلي ه وحقوقه.
الخار يز في بيان ل ا  اليو  ا حد  أن آخر  ذا المواقف كان في  لسز م لس ا من  ووأولح

م زرة البشقز ال ي ار كب  ا سلطاو االح تل بح  أبناء شقبنا الصامد في ال ي عقدو في أعقاك ال
قطا  غزة  قحيث أفشلو سهيرة الحقد والكرا يز وااليديولو يز الظتميز اصدار بيان م والأ عن 
م لس ا من  في وقو  واصل فيه قطأ الطري  عل   بني ايز صيغز قرار م ما كانو م والقز 

 ب ذا الشأنق.
يق  قرض عل  الهلسطينيين قعمليز ست  ومهاولاوق    ا ل مر قياو الست  الدوليز وال ون ق يل

 أخذ بمبادرة الست  القربيز  بل  ق مد االح تل وسياسا ه وال غييراو ال ي فرل ا عل  االرض بالقوة 
حاوال  ا كمر قيز لست  ق يليق المزعو . ون ما  دعيه ق يليق من مواقف وشقاراو يندرج في وطار م

المس مي ز ل بييض صهحز االح تل  و لليل الرأذ القا  القالمي ب ملز من ا كاذيك  بما يقكس 
 وما   ت مطبقا بحقائ  الصرا  أو انحيازا ايديولو يا أعم  لتح تل و و ا قرك ال  الحقيقزق.

 1/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 على جرائمها ورفع الحصار عن غزة "إسرائيل"مع الدولي بمحاكمة المجت يطالباشتية  .3

طالك علو الل نز المركزيز لحركز قف أق محمد اش يز بمحاكمز وسرائيل ومقاقب  ا عل  : القدس
صابز أكثر من  16ال رائ  ال ي  ر كب ا بح  الشقك الهلسطيني  وكان آخر ا ق ل   1600مواطنا وا 
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وقال اش يز   ل ظا رة السلميز المطالبز بإن اء االح تل  ورفأ الحصار.آخرين في قطا  غزة  ختل ا
ختل لقاء عقدا مأ وفد من طلبز  امقز اكسهورد  اليو  ا حد  قون ما  رى في قطا  غزة مؤخرا 
ي طلك وقهز  ادة من الم  مأ الدولي  لز  وسرائيل بالقوانين والمقا داو الدوليز  و وفر الحمايز 

 قك الهلسطينيق.الدوليز للش
وأكد لرورة وي اد حلول سياسيز لمقال ز قلايا قطا  غزة  مليها أن ا حداث  ثبو فشل 

 اإل راءاو اإلسرائيليز ا منيز  والطروحاو اإلنسانيز ال ي  غهل الحقو  السياسيز الهلسطينيز.
 1/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 طالب بتحرك أممي لمنع اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصىت الفلسطينية الحكومة .4

قال الم حدث الرسمي باس  الحكومز يوسف المحمود  ون اق حا  المس وطنين للمس د : القدس 
ا قص  المبار   اليو  ا حد  الذذ يلاف ول  االق حاماو اليوميز االخرى  يدعو ل كا ف عربي 

وألاف المحمود في بيان صحهي  ان حكومز  ومنق ا.واستمي و حر  أممي من أ ل وقه ا 
االح تل  س غل المناسباو الدينيز من أ ل  نهيذ مخططا  ا االس قماريز االح تليز االس يطانيز  
وقال: قحكومز االح تل  س غل )المقدس( لل غطيز عل  فقل ا )المدنس(  و ذا ما  رفله و نبذا كافز 

ء البشريز من   ز  ويشكل مخالهز صارخز وان  اكا سافرا لكل القوانين اال هاقاو وال ها ماو بين أبنا
االمميز وقراراو الشرعيز الدوليز ال ي  منأ ال قرض للدياناو والققائد والمساس بحريز القبادة  من 

   ز أخرى.
 1/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وتنسيق مع الكويت يوم األرض"إصرار فلسطيني على "تحقيق دولي" في " .5

قال مسؤولون فلسطينيون بأن السلطز  سق  ول  و راء  حقي  :  ل أبيك -كهاح زبون  -را  هللا
دولي في أحداث يو  ا رض  عل  الرغ  من وعاقز الوالياو الم حدة لمثل  ذا الخطوة من ختل 

 م لس ا من.
  خريشز  أن ا مين القا  لألم  الم حدة يقمل وأكد مندوك فلسطين في م لس حقو  اإلنسان  وبرا ي

ون ا مر ل  »مأ كل الهرقاء في م لس ا من  إلي اد آليز لل حقي  في أحداث يو  ا رض. مليها 
ويقمل المندوك الهلسطيني في ا م  الم حدة  رياض منصور  من ختل «. ين ِه بالرفض ا ميركي

ول   لسز اس ثنائيز لم لس ا من  من أ ل وصدار ال نسي  مأ دولز الكويو ال ي دعو أصت  
فلسطينيا ال مقز المالي  ختل مسيرة القودة في  17بيان أو قرار ي لمن  حقيقا في ق ل وسرائيل 
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وذا فشلو المحاوالو في م لس ا من  فإنه سي   بحث ا مر في »قطا  غزة. وقال خريشز بأنه 
 «.اإلنسان ب ذا الشأن  نيف  وطلك لقاء مأ المهوض السامي لحقو 

 2/4/2018الشرق األوسط، لندن، 
 
 عريقات: واشنطن أحبطت محاولة ثانية إلصدار مجلس األمن بيانا  عن غزة .6

)د ك أ(: قال مسؤول فلسطيني ا حد  ون اإلدارة ا مريكيز أحبطو مرة ثانيز  صدور بيان -را  هللا
ة واس  داف وسرائيل للم ظا رين عن م لس ا من الدولي بشأن أحداث قطا  غزة ا خير 

وذكر أمين سر الل نز ال نهيذيز لمنظمز ال حرير صائك عريقاو  لإلذاعز الهلسطينيز  الهلسطينيين.
بشأن أحداث ” أفشلو محاولز أخرى لصياغز بيان م والأ عن م لس ا من“الرسميز  أن واشنطن 

أصرو أن  قف الحامي ل رائ  الحرك “ وقال عريقاو ون سهيرة الوالياو الم حدة نيكي  ايلي غزة.
 ”.اإلسرائيليز   اا الشقك الهلسطيني ا عزل في قطا  غزة

لصالأ وسرائيل  مشددًا عل  أن ذل  ي طلك موقهًا ” االنحياز ا عم “وا    عريقاو واشنطن بك 
را“عربيًا  قز الدماء  ن اإلدارة ا مريكيز الحاليز  دفأ المنطقز وشقوب ا ول  مربأ من القنف وا 

 ”.والهول 
  2/4/2018القدس العربي، لندن،  

 
 خالل مسيرة العودة عن سبق إصرار مجزرةهنية: االحتالل ارتكب  .7

كّر  رئيس المك كك السياسكي لحرككز حمكاس وسكماعيل  نيكز الطهكل محمكد بسكا  عيكات  الكذذ ان شكرو 
اصكل شكر  قطكا  غكزة فككي صكور ه خكتل مسكيرة القكودة ال مقككز المالكيز  علك  مقربكز مكن السككياج اله

واسكك قبل  نيككز عائلككز الطهككل عيككات  وأشككاد ببطول ككه  مشكك د يككدل علكك  شكك اعز عظمكك  وبطولككز فريككدة.
وعبر عن فخرا واع زازا بالحدث الكبير الذذ صنقه محمكد خكتل مسكيرة القكودة مكن خكتل  وش اع ه 

للقككال  ون مسككيرة وألككاف  نيككز: نقككول  .2018 ككذا الصككورة ال ككي ربمككا سكك كون أفلككل صككورة فككي عككا  
ن الق كل الكذذ مارسكه القكدو  القودة كانو سلميز وحلاريز شار  في ا نساء وشباك وأطهال وشكيو،  وا 

وطالككك القككال  الحككر أن ي حمككل مسككؤولي ه فككي  قككدي  قككادة  لككد أطهالنككا وشككبابنا  ككو عككن سككب  وصككرار.
ل  نكه لك  يككن  نكا  أذ عمكل االح تل ول  المحاك  الدوليز  مؤكدا أن االح تل كانكو لديكه نيكز للق ك

وشدد  نيز أن شقبنا قال للقال  ونه البد من رفكأ الحصكار  يس دعي الم زرة ال ي ار كب ا لد شقبنا.
عل  غزة  وأن شقبنا ال يس طيأ أن يح مل اس مرار  كذا الحصكار منوً كا: فكي ال مقكز المالكيز وقهنكا 

 عند حد  المرة القادمز ال ندرذ أين يكون الحد اآلخر.
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قد   نيز مساء السبو وا ك القزاء لذوذ الش داء الذين ار قوا برصاص االحك تل خكتل في السيا   
وزار  نيز الذذ يرافقه وفد ل  عدًدا كبيًرا من قادة حركز حمكاس  مشارك    في مسيرة القودة الكبرى.

 أسر الش داء في مناط  قطا  غزة كافز.
 1/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 غزة فاجأت االحتالل وفي جعبتها الكثير.. صفقة القرن لن تمر وستسقطمشعل:  .8

قال رئيس المك ك السياسي الساب  لحركز قحماسق خالد مشقل ون غزة بحالن  ا الشقبيز ومقاوم  ا 
 الباسلز ُيراد كسر ا عبر الحصار وال  ويأ وال آمر  بقد أن أصبحو شوكز في حل  االح تل.

فككي اح هككال وحيككاء الككذكرى ال سككقين ل أسككيس  ماعككز اإلخككوان المسككلمين فككي وبككّين مشككقل فككي كلم ككه 
 وسطنبول أن غزة فا أو االح تل اإلسرائيلي بما  و  ديد  وأنه ال زال في  قب  ا الكثير.

وشدد عل  أن صهقز القرن لن  مر وس سقط كما سقطو كل المشاريأ  و ي أع ز من أن  قف أما  
أن قككككرار  رمككككك لككككن يغيككككر حقيقككككز القككككدس ال ككككي سكككك ظل للقككككرك والمسككككلمين  ورادة الهلسككككطينيين  مؤكككككًدا

حّيككا  ركيككا ال ككي  هكك أ صككدر ا الكبيككر لإلخككوان وغيككر اإلخككوان والمخلصككين مككن و  وإلخواننككا المسككيحيين.
وو ككككه رسككككالز ولكككك  خصككككو  اإلخككككوان أن اإلخككككوان بشككككر يصككككيبون   ككككذا ا مككككز  والشككككقوك المكلومككككز.

مين وليسكككوا  ماعكككز المسكككلمين  ومكككن حككك  أذ أحكككد أن ين قكككد   ويخطكككؤون  و ككك   ماعكككز مكككن المسكككل
وشكدد أنكه لكيس مكن حك  أحكد أن يسكق  ولك  وقصكاء  ويخ لف مق   وينافس    لككن بإنصكاف وشكرف.

اإلخككوان وأن يحككرم   مككن حق كك  الطبيقككي  مككن حكك  ال ميككأ أن يقمككل فككي وطنككه بحريككز وأمككان لككمن 
 .النظا  القا  الم قارف عليه وطنًيا وأختقًيا

 1/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 في "صفقة القرن" نزال: تواطؤ عربي .9
اخ  مو في مدينكز اسكطنبول ال ركيكز  مسكاء أمكس السكبو  أعمكال قمل قك  علمكاء  ركيكا مكن : وسطنبول

 عال  من سبأ محافظاو  ركيز. 200أ ل القدسق  الذذ شار  فيه نحو 
ن متمكككأ قصكككهقز القكككرنق  ال كككي  سكككق  اإلدارة و حكككدث القيكككادذ فكككي حرككككز قحمكككاسق  محمكككد نكككّزال  عككك

ا ميركيز لهرل ا  مشيرا ولك   ركيبكز قالمطكبل السياسكيق الكذذ يشكرف علك   كذا الصكهقز  وعّبكر نكزال 
عن أسهه قلو ود  واطؤ عربكيق مكن أطكراف لك  يسكمِّ ا. وأشكاد نكّزال  الكذذ يشكغل منصكك نائكك رئكيس 

وطالكك شكقوك ا مكز قالمشكاركز فكي شكرف ال  كاد  حركز قحمكاسق فكي الخكارج  بموقكف علمكاء  ركيكا 



 
 
 
 

 

 9 ص             4602 دد:الع             4/2/2018اإلثنين  التاريخ: 

                                    

مككن مواقق ككا كافككزق  مشككيرا ولكك  أن قالشككقك الهلسككطيني فككي غككّزة   قككّد  الصككهوف.. وأن علكك  ا مككز أن 
  ل ح  بركك غّزة  في دع   ذا ال  اد بكل ما  مل  من وسائل الدع ق.

 1/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 جرحى "مسيرة العودة"ضاع " يتفقد أو الشعبيةوفد من " .11
نظ  وفد قيادذ من ال ب كز الشكقبيز  يمثلكه علكو المك كك السياسكي  ميكل مز كر وقيكادة ال ب كز : غزة

فككي غككزة وعككدد مككن أعلككاء ال ب ككز وكوادر ككا  سلسككلًز مككن الزيككاراو ال هقديككز ولكك  مس شككهياو القطككا   
لو الزيكككاراو ككككًت مكككن مشكككه  وشكككم لكككدع   رحككك  قمسكككيرة القكككودةق و هقكككد أولكككاع   وحكككال    الصكككحيز.

القككودة  اإلندونيسككي  وقسكك  ال راحككز والقنايككز المركزيككز فككي مس شككه  الشككهاء  ومككن ثكك  مشككه  القككدس 
بدورا  أشار مز ر ول  أن  ذا ال لحياو ال لكل ال كي يقكدم ا شكبابنا فكداًء للكوطن   ثبكو  بمدينز غزة.

كمكا أككد  قتل م مكا طكال الزمكان أو قصكر.عدالز قلي نا وح ميز  حقي  أ داف شكقبنا بكالقودة واالسك 
أن أيككا  االحكك تل اإلسككرائيلي علكك  أرلككنا با ككو قليلككز  وأن  رسككان ه القسكككريز س سككقط بككت شكك  أمككا  

 ورادة شقبنا الهلسطيني و برو ه وعظ  نلاال ه و لحيا ه.
 1/4/2018، فلسطين أون الين

 
 لن يقبل عظاٍت ممن يفجر مدنيين منذ سنوات العالمبالجيش األكثر أخالقية  نتنياهو لـ"أردوغان":  .11

رد رئيس الحكومز بنيامين ن نيا و بغلك عل  ان قاداو الرئيس ال ركي : أسقد  لحمي –الناصرة 
ر ك طيك أردوغان الذذ وصف ال صرف اإلسرائيلي ال مقز المالي بالت ونساني  وك ك عل  

قال  لن يقبل عظاٍو في ا خت  ممن ال يت ا كثر أختقيًز في ال»ون «  وي ر»صهح ه عل  
يبدو أنه  كذا يح هلون في  ركيا »وألاف م  كمًا أنه «. يه ر منذ سنواو مدنيين من دون  مييز

وكان ن نيا و بقث مساء «. كذبز ا ول من نيسان»في وشارة ول  «. با ول من نيسان )أبريل(
يحون لمواطني وسرائيل االح هال بالقيد ل نودنا الذين يحافظون عل  الحدود وي »السبو بال حيز 

 «. قمل بحز  وشدة ل حمي سياد  ا وأمن مواطني ا»  مليهًا أن وسرائيل «)الهصأ القبرذ( ب دوء
 2/4/2018الحياة، لندن، 
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 الكنيست في ليبرمان: مكان نواب ميرتس والقائمة المشتركة في رام هللا وليس .12
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان   ا   مساء ا حد   دفا ير الوز  أن ،2/4/2018القدس، القدس، ذكرو 

نواك الكنيسو من حزك مير س اليسارذ  والقائمز القربيز المش ركز عل  خلهيز ان قادا    ل صرفاو 
 ال يت عل  حدود غزة.

مثل القبريز قأع قد أن  مار زيندبيرج  مثل الهلسطينيين   ي ل    20وقال ليبرمان في لقاء مأ القناة 
اإلسرائيليين منذ ف رة طويلز  حركز مير س والقائمز القربيز المش ركز مكان ما الصحيأ را  هللا  نا   

 وليس  نا  ال أف   ماذا يهقلون في الكنيسوق.
ليبرمان رد  أمس ا حد  ب  و    أن نظير م لي  عن 2/4/2018الشرق األوسط، لندن، وألافو 
ي وكل الشخصياو المحسوبز عل  اليسار الص يوني  بالذ اك زاندبرغ  ودعا ا   مار حاد عل  

ال يمثلون مصالأ وسرائيل بل مصالأ »ول  را  هللا والنشاط في البرلمان الهلسطيني. وقال ون  ؤالء 
 «. حماس

 
  نشاطا  إرهابيا  وليست احتجاجا  مدنيا  شرعيا   د  ع  ت  أردان: تظاهرة غزة  .13

اع بر  لقاد أردان وزير ا من الداخلي    أنأسقد  لحمي عن ،2/4/2018الحياة، لندن،  اء في 
ودافأ عن «. نشاطًا ور ابيًا وليسو اح  ا ًا مدنيًا شرعياً »عل  حدود غزة  ظا رة الهلسطينيين 

فسنقو  باس ختص القبر  لكننا »مليهًا أنه وذا حصل وشكال ما « ط ارة ستح ال يت اإلسرائيلي»
لن   أثر »  مليهًا أن وسرائيل «حماس حركز بسبك أشرطز فيديو  بث ا لن نشك  في ط ارة الستح

 «.وال باالن قاداو الدوليز« مير س»ال بان قاداو 
به أ أردان  ا    دعوة مير س    عن نظير م لي  أن2/4/2018الشرق األوسط، لندن، ونشرو 

اإلسرائيلي  الذذ ال ول  أذ مدى سي د ور اليسار »وقال:  حقي  حول احداث غزة يو  ال مقز 
 «.يس طيأ ح   أما  منظمز  ريد  دمير وسرائيل   قدي  دع  لل يت اإلسرائيلي والحكومز

 
 ليبرمان وزير دفاع فاشل ليس لديه حل للمشاكل األمنيةرئيسة حزب ميرتس:  .14

  رجالزعيمز ال ديدة لحزك مير س اليسارذ اإلسرائيلي  مار زيندبي :  ا مو ر مز خاصز  - را  هللا
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ووصه ه بأنه فاشل. وقالو قليبرمان وزير دفا  فاشل  ليس  دفا وزير ال

لديه حل للمشاكل ا منيز ولسكان غتف غزة  واآلن يقود حملز  حريض لدذق. مق برًة أنه يحاول 
 وخهاء فشله ا مني من ختل  ذا الحملز.

 2/4/2018القدس، القدس، 
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 ع غزةهي المسؤولة عن الوضع الصعب في قطاو  تختار طريق اإلرهابحماس غاباي:  .15
يدع  ويساند  نود »باذ  انه اقال رئيس المقسكر الص يوني آبي غ: نظير م لي -  ل أيبك
حماس ال ي  خ ار مرة  لو أخرى طري  اإلر اك   ي حركز ». وقال ون حول مسيراو غزة «ال يت

ورغ  ذل   فإن المصلحز اإلسرائيليز  ي القثور عل   المسؤولز عن الولأ الصقك في القطا .
 «.سبيل لل خهيف ومساعدة السكان المدنيين في قطا  غزة ومنأ ان يارا

 2/4/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 اللبناني "حزب هللا"مدمرة هذا العام على  ح حربا  رئيس األركان اإلسرائيلي يرج    .16
ئيلي غادذ أيزنكوو اندال  حرك مدمرة  ذا القا  س أ ي ر أ رئيس أركان ال يت اإلسرا :أبيك ل 

 عل  حزك هللا اللبناني  مس بقدا  دخل ويران لن دة حلهائ ا في المنطقز.
الهرص قائمز  ذا القا  “اإلسرائيلي السبو:  Al-masdarوقال أيزنكوو  في حديث نقله موقأ 

الي ي  ومن المح مل أنني سأقود ال يت الندال  حرك أكبر مما ش د ه السنواو الثتث السابقز من و 
 ”.في حرك س ندلأ ختل سن ي ا خيرة في الخدمز

الخطر القسكرذ ا كبر عل  وسرائيل يكمن في ال ب ز الشماليز للدولز القبريز  الم مثل “وألاف: 
ولن “  مشيرا ول  أن عملياو بتدا القسكريز في سوريا ال  زال مس مرة ”بإيران وسوريا ولبنان

 ”.  وقف
  وال أنه ذكر أن  ذا 2018و وقأ الوزير اإلسرائيلي اندال  حرك كبيرة مأ حزك هللا اللبناني في 

كل ما يقأ  حو اس خدا  حزك هللا في لبنان “الحرك في حال اندالع ا  لن  كون مثل سابقا  ا  وأن 
 ”.سيدمر  من بيروو وح   آخر نقطز في ال نوك

آالف ا  داف في لبنان للرب ا في حال نشوك حرب ا المر قبز  وألاف أن وسرائيل سب  وحددو
 مأ حزك هللا.

وأشار ول  أن ال يت اإلسرائيلي ولأ نصك عينيه مباني عاليز عديدة لحزك هللا ويق ز   دمير ا  
صورة الدمار ال ي س خله ا الحرك لن ينسا ا أحد في المنطقز  حيث س شار  في ا “مؤكدا أن 

  وأن ”إلسرائيليز بال نسي  مأ ستح ال و واالس خباراو القسكريز وستح البحرعشراو الك ائك ا
 ”.الحصانز لن  منأ للمدنيين“

وفي و ابز عن سؤال حول ومكانيز  دخل ويران ودعم ا لحزك هللا في حال نشبو الحرك  قال 
 ”.اح مال حدوث ذل  منخهض  دا“أيزنكوو ون 

 1/4/2018، رأي اليوم، لندن



 
 
 
 

 

 12 ص             4602 دد:الع             4/2/2018اإلثنين  التاريخ: 

                                    

 ينشر "القبة الحديدية" ويستأنف أعمال الجدار بغزة سرائيلياإل الجيش .11
أفادو وسائل اإلعت  اإلسرائيليز  يو  ا حد  أن  يت االح تل اإلسرائيلي  نشر : محمد و د

منظومز الدفاعاو الصاروخيز قالقبز الحديدةق في محيط مس وطناو قغتف غزةق   أ با  ذ طارئ 
اس أنف  يت بناء ال دار عل  الحدود مأ القطا   حو ذريقز و   و حسبا إلطت  صواريل من غزة

وحباط ا نها  في المنطقز  وقد  وقف القمل في ا سبو  المالي بقد أن أحر  فلسطينيون عدة 
 أدواو وآلياو  س خد  في الحهرياو.

 1/4/2018، 48عرب 
 

 ان على حدود غزة واحتجاز جثمانيهمتعترف بقتل فلسطينيَّي   "إسرائيل" .11
اع رفو وسرائيل  يو  ا حد  بشكل رسمي  بق ل شابْين فلسطينيين  ختل قمسيرة القودةق  يو  

 ال مقز المالي  قرك حدود المنطقز الوسط  لقطا  غزة  واح  از  ثماني ما.
وقال منس  ا نشطز الحكوميز اإلسرائيليز في ا رالي الهلسطينيز  يؤاف مردخاذ  عبر صهح ه 

 و ق  وّن ال يت يح  ز  ثماني مصقك السلول ومحمد الربايقز.عل  موقأ قفيسب
وادع  مردخاذ أن الشابْين كانا يحاوالن  نهيذ عمليز وطت  نار يو  ال مقز المالي  وقال وّن ما 

 كانا يحمتن بندقي ْين وعبوة ناسهز  قبل أن ي   ق ل ما من قبل قواو ال يت.
 ثز أخرى   ح  ز ا وسرائيل منذ عمليز قال رف الصامدق  24وقال مردخاذ وّن ال ث ْين انلم ا ول  

 (.2014)القدوان ا خير عل  غزة عا  
وربط مردخاذ بين عودة ال ثامين ول  ذوي ا  وبين وعادة حركز المقاومز اإلستميز قحماسق 

 وسرائيليين  ح  ز   في القطا .
ئنان ح   وعادة اإلسرائيليين من القطا  وقال: قلن   دأ وسرائيل ولن ينق  سكان غزة بالراحز واالطم

 ونقل  ث ي  نديينا ول  وسرائيل ل شييق ماق.
 1/4/2018، العربي الجديد، لندن

 
 وينشره على الفيسبوك بتحريفه  أدرعي يسرق كاريكاتير للجزيرة ويقوم .11

نو عل  قا  الناط  باس  ال يت اإلسرائيلي أفيخاذ أدرعي بالسطو عل  كاريكا ير نشر ه ال زيرة 
 موقق ا  ونشرا عل  صهح ه عل  فيسبو  بقد أن قا  ب حريهه وألاف عليه  قليقا باللغز القربيز.
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وي لمن كاريكا ير ال زيرة رسما  سرة فلسطينيز  حمل طهت ومه اح القودة وعل  فلسطين و ي 
قرك السياج قناصز  سير با  اا السياج ا مني الذذ أقام ه وسرائيل عل  حدود القطا  بينما يوا   ا 

 وسرائيليون.
وقا  أدرعي بأخذ الكاريكا ير كما  و  وألاف عليه  ملز ققال نا حماس أن نأ يق. ث  نشرا عل  
 صهح ه عل  موقأ فيسبو  بقد أن أزال القناصز اإلسرائيليين واس  الرسا  وعنوان موقأ ال زيرة نو.

للكاريكا ير المسرو  يقول فيه ون حركز حماس وك ك الم حدث باس  ال يت اإلسرائيلي  قليقا مرافقا 
لتح  اج عند السياج ا مني دون أذ  -وفي مقدم    النساء وا طهال- رسل الشقك الهلسطيني 

قل  عل  ستم     وذل  ح    نس  ولو لبلأ دقائ  كل ا زماو ال ي  قيش ا بسبك الحك  
 يين لئت يكونوا بياد  لحماس.القمقي اإلر ابي  عل  حد قوله  وخ   بدعوة الهلسطين

 1/4/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ضباط إسرائيليون: لن نغير من سياسة "إطالق النار" في غزة .22
قال لباط كبار في ال يت اإلسرائيلي  مساء ا حد  ونه )ال يت( لن  : سقيد عمورذ - القدس

اداو ال ي و  و له بقد أحداث  يغير من سياس ه الخاصز بإطت  النار في قطا  غزة؛ رغ  االن ق
صابز المئاو  وف  وعت   17ال مقز الماليز عل  الحدود  ال ي أسهرو عن اس ش اد  فلسطينًيا  وا 

 وسرائيلي.
ونقل موقأ صحيهز ق آر سق القبريز عن اللباط  الذين وصه   بكقالكبارق  ولكن ل  يسم    قول  : 

 فقلنا يو  ال مقز الماليق. قسنواصل القمل لد الم ظا رين في غزة  كما 
 وأكد اللباط  أن نشر القناصز عل  طول الحدود سيس مر  ولن يكون  نا  أذ  غيير في م ام  .

وأولحوا أن قالم مز الرئيسيز للقواو عل  طول الحدود   ي منأ الم ظا رين من ا  ياز السياج 
 الهاصلق.

يز حول مق ل مدنيين  ل  يشكلوا   ديًدا وأشار اللباط ول  أن ال يت سيحق  في ا  اماو فلسطين
 لل يت.

 2/4/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 يقيم سواتر ترابية وتالال  رملية عالية على حدود غزة الجيش اإلسرائيلي .21
غير ال وس والخوف الكبير الذذ ي مل  ويسيطر عل  قواو االح تل مقال   عيس  سقد هللا:

لشرقي للحدود ال ي  سيطر علي ا قواو االح تل حيث  مكنو ا رض وال لاريس عل  ال انك ا
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قواو االح تل وفي غلون ساعاو قليلز من وقامز خط دفاعي من السوا ر الرمليز المر هقز ل ر هأ 
 خطوط السوا ر ال رابيز ال ي أقام  ا قواو االح تل عل  مدار ا سابيأ ا خير ول  أربقز خطوط.

 بقض عشراو ا م ار ويق لي ا القشراو من  نود القناصز.و بقد الخطوط عن بقل ا ال
وشو د عشراو ال رافاو والحهاراو اللخمز  قمل عل  وقامز المزيد من ال تل الرمليز المر هقز 

 وعل  طول الحدود شر  منطقز ملكز شر  مدينز غزة.
رين فيما اس قانو كما انشغلو  رافاو أخرى في حهر خناد  في المنطقز ا كثر اح كاكًا بالم ظا 

 وحداو عسكريز أخرى ب راراو المزارعين اإلسرائيليين لنشر سياج شائ  خلف الخند .
وبهقل  ذا الخطوط  غيرو  لاريس المنطقز بشكل كامل حيث ح بو الرؤيز عن الطري  الحدوديز 

 ال ي  سلكه المركباو القسكريز لقواو االح تل.
 2/4/2018األيام، رام هللا، 

 
لت غزة لسجن كبير تتحكم في غذائه ومائه وكهربائه "إسرائيل": "تسيلمب"مدير  .22  حو 

من أ ل حقو  اإلنسان » ب سيل  » اق بس ح اذ ولقاد مدير عا  منظمز  وديأ عواودة: -الناصرة 
الذذ قول رئيس الوزراء ا سب  وي ود بارا  ون ال نود  1967في ا رالي الهلسطينيز المح لز عا  

» نشرا موقأ »ق ل عل   دران س ن غزة » لقوا أوامر قانونيز. ولمن مقال بقنوان  عل  حدود غزة
حمل ولقاد عل  حكومز االح تل وقال ون ال نود بختف  وققاو بارا  نهذوا ال قليماو » واينو 

فكانو الن ي ز مسا بمئاو الم ظا رين الهلسطينيين غير المسلحين بالرصاص الحّي  محذرا من أن 
 ».دمويز  ن ظرنا  أياما» 

 –ولمن نقدا الصريأ قال ولقاد ون القيادة اإلسرائيليز ماليز في بوح  دري ي بحقيقز الحياة 
والموو  اس مرار السيطرة عل  متيين الهلسطينيين  و أمر غير ممكن دون ار كاك  رائ  حرك. 

 سياد والقبيد  ليس فقط سلك ون ك أراض  نظا  ا… ذا داللز السيطرة عل  شقك آخر» و ابأ 
 «. بل أعمال ق ل م كررة –فقدان حقو  سياسيز وعنف بيروقراطي ال ين  ي 

مولحا أن قطا  غزة لمن الدولز الواحدة يدار من الخارج كس ن كبير  ويحدد الس انون ك  من 
فيه   حيث با و حيا    » غير المواطنين »الك رباء والماء والغذاء يصل يوميا لنحو مليونين من 

داخل  ذا الس ن الكبير  س خد  الرصاصاو الحيز وسيلز ل هري  المظا راو وال »ليسو حياة. و ابأ 
يو د ح  للس ناء بال قبير عن مقارل    لمصير    فاليأس  و بسبب   و   ي حملون مسؤوليز 

 ».وصاب    ومو     أما أيدينا فل   سه  دماء    ن      من اق حموا و  موا نحو رصاصنا 
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وب رأة نادرة يؤكد ولقاد الذذ ي قرض ل  و  وسرائيلي شخصي عنيف في الش ور ا خيرة  يقول ون 
وسرائيل  خصصو ب زييف الصورة و زوير واقأ الد   داعيا لقد  ال وقأ أن  قو  ب حقي  حقيقي  ن 

ز يو  ال مق» ي ببساطز مرحلز اع ياديز في عمليز طمس منظ  للحقائ . و ابأ »ال حقيقاو »
رفرفو رايز سوداء عل  مرأى ال ميأ لكن وسرائيل ملو با  ا  ال انك الهلسطيني  فالسيطرة عل  

 «.شقك آخر  ق لي بين اله رة وا خرى أياما من الق ل والذبأ وبقد يو  ال مقز س أ ي أيا  أخرى
 2/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 اإلسرائيليدون مجزرة جيش محللون إسرائيليون يمج    .23

 للو وم دو الصحف اإلسرائيليز أمس ا حد  م زرة  يت االح تل : بر و   رايسي - الناصرة
ال ي ار كب ا في قطا  غزة يو  أول من أمس  وعل  الرغ  من أن  صحيهز ق آر سق  كانو ا خف 
 وطأة   وال أن ا لمنو في طياو مقاال  ا ال حليليز  كثيرا من ال حذيراو لحكومز االح تل ازاء
اس مرار المقاومز الشقبيز الهلسطينيز في ظل ما يش دا الشار  من  مود سياسي  مؤكدة ون مسيراو 
قطا  غزة أعادو القليز الهلسطينيز ال  السطأ  مما سيكلف وسرائيل  خسائر سياسيز عل  المدى 

 ا بقد.
ال وازن  ل  ين أ ال يت في  حقي “قال المحلل القسكرذ في صحيهز قمقاريفق يوسي ميلمان 

الحساس  أن يكون مصمما في نقل الرسالز القاطقز للطرف اآلخر وفي نهس الوقو االم نا  عن 
عدد كبير من المصابين. و ذا ليس سوى اليو  ا ول  لسيا  من شأنه ان يس مر لش ر ونصف 

 الش رق. 
السبيل ول  القسكرذ أليكس فيشمان  ونه قوذا ل  ي د ال يت  أولأ المحللوفي صحيهز ق آر سق 

 غيير قواعد اللقك  أو عل  ا قل ابقاد المظا راو عن ال دار  سنل قي في ا سبو  القاد  أيلا  
وفي ا سبو  الذذ يليه. وكلما اس مرو  ذا القصز   كذا سيكون الثمن السياسي الذذ  دفقه وسرائيل 

 أعل ق.
ل ون قأحداث ال مقز اعادو ق آر سق عاموس  ارئي عل  ذاو الصقيد  أكد محلل عسكرذ آخر في

 من التمباالة   اا لائق هق.  أش رللقطا  در ز من اال  ما  الدولي بقد 
وغرد  دعون ليهي خارج السرك في مقاله ق يت الذبأ اإلسرائيليق ان قوسرائيل  بيأ ق ل 
الهلسطينيين بس ولز  أكثر من ق ل البقوض. وذ ال يو د في وسرائيل ما  و أرخص من د  

 لسطينيين. ح   لو ق ل مائز أو ألف م ظا ر  وسرائيل كانو س ؤدذ ال حيز لل يتق.اله
 2/4/2018، الغد، عم ان
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 بيب ضد التصعيد في غزةأسرائيليون يتظاهرون في تل إ .24
مساء ا حد  في  واوسرائيلي من اليسار   ظا ر  300نحو  أن، 1/4/2018القدس، القدس، ذكرو 

 القسكرذ االسرائيلي عل  حدود قطا  غزة.مدينز  ل أبيك رفلا لل صقيد 
وبحسك قناة قريشو كانق القبريز  فإن الم ظا رين رفقوا شقاراو  طالك بوقف ال صقيد الذذ  ش دا 

 الحدود  وبلرورة وي اد حل سياسي والبدء بقمليز الست  فورا.
سار وو  وا ل   وأشارو ول  أن عشراو من اليمنيين الم طرفين اح شدوا قبالز  ظا ر عناصر الي

 عباراو منا لز.
ا حد   ظا ر  -في ليلز السبو   عن نظير م لي  أن 2/4/2018الشرق األوسط، لندن، و اء في 

اح  ا ا عل  سياسز وسرائيل في غزة. وقالو منظمز « يد مردخاذ»شخصيا  عل  مه ر   150نحو 
نا ن ظا ر دعما لنلال مواطناو ون»المظا رة   انيا روبنشطاين ) حالف النساء من أ ل الست (: 

 «.ومواطني غزة  ومقارلز للرد القنيف وغير الم ناسك الذذ وا  وا
 

 والد منغستو: صمت حماس بخصوص األسرى قد حطمنا .25
أنشأ ناشطون اسرائيليون يو  ا حد خيمز اع صا  أما  منزل رئيس الحكومز : الداخل المح ل

 عن المق قل لدى حماس في غزة قأفيرا منغس وق.قن نيا وق في القدس  للمطالبز باإلفراج 
ووفقا لموقأ قيديقوو أحرونوو القبرذق فقد دعا والد منغس وا ال م ور اإلسرائيلي بالم يء من أ ل 

 المشاركز في الهقالياو االح  ا يز لإلفراج عن منغس و.
من الحكومز  وقد عبر والد منغس و ختل  صريحا ه من داخل خيمز االع صا  عن غلبه الشديد

اإلسرائيليز  مولحا بأن الحكومز    ا لنا بصورة كبيرة  لدر ز أن ا ال  طلقنا عل  المس  داو ال ي 
نغس و  حيث أن ذل  ا مر يزيد حدة ا ل  لدينا  كما أن ما يزيد الطين بلز صمو حماس م  قل  ب

 الذذ حطمنا عل  حد  قبيرا.
 1/4/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 غزة: االحتالل يعتقل ثالثة فلسطينيين اجتازوا الشريط الحدودي .62
ا حد  ونه اع قل ثتثز فلسطينيين زع   قال  يت االح تل اإلسرائيلي  مساء يو : محمود م ادلز

  بقد حملز  ه يت واسقز قامو ب ا قواو ا من قاإلسرائيليزق ا راليأن    سللوا من قطا  غزة ول  
 في أعقاك القثور عل  آثار  شير ول    اوز السياج ا مني.  اإلسرائيليز
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ونشرو الحوا ز أمنيز  ا رالي المح لزوأغلقو قواو ا من اإلسرائيلي عدًدا من الشوار  في  نوك 
لساعاو  ح   أعلنو عن قزوال الخطر وعودة الحياة ول  طبيق  ا بقد اع قال الشبان الثتثز الذذ 

وبحسك بيان االح تل  فإن ل  يكن بحوزة  حدودذ القازل مأ قطا  غزةق. سللوا عبر الشريط ال
 الشبان الثتثز أذ أسلحز.

 1/4/2018، /48عرب 
 

 لجنة متابعة مسيرة العودة تقرر خطواتها القادمة .67
أقرو ل نز الم ابقز للقوى الوطنيز واإلستميز وال يئز الوطنيز لمسيرة القودة وكسر الحصار  : غزة

 او قادمز وصوال ول  يو  النكبز.سلسلز خطو 
وفي ا  ماٍ  ل ا في مخي  القودة شر  غزة  قيمو الل نز فقالياو مسيرة القودة ال ي انطلقو ال مقز 

  موعد االع داء ي مايويارأمن  15الماليز  كما ولقو برنام ا للهقالياو القادمز وصواًل ول  الك 
 للنكبز. 70كرى الك ا مريكي عل  القدس بنقل سهار  ا ولي ا والذ

وأعلنو الل نز أن ا في حالز انققاد دائ ؛ حيث ولقو برنامج فقالياو مس مرة وم واصلز  شمل 
نشاطاو وطنيز وسياسيز وثقافيز ورياليز في مخيماو القودة؛ للمان مواصلز القمل عل   طوير 

لقا  والو ود في خيا  المشاركز ال ما يريز والشقبيز من قطاعاو شقبنا كافز في اإلطار الوطني ا
 االع صا  بشكل خاص.

كما  ددو ل نز الم ابقز مطالب  ا الم  مأ الدولي أن يهي بال زاما ه  ويقد  الحمايز الدوليز لشقبنا 
 في موا  ز ور اك االح تل. 

ودعو الل نز  ما ير شقبنا للمشاركز في  أبين ش داء مسيرة القودة في المحافظاو الخمس يو  
 .2018-4-6قاد  المواف  ال مقز ال

 1/4/2018لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 األقصى في "الفصح" العبري المسجد مستوطنا  يهوديا  يقتحمون 275": قدس برس" .68
يو  ا حد  باحاو المس د ا قص    حو حمايز  اق ح  مئاو المس وطنين الي ود : القدس المح لز

 أمنيز من قبل شرطز االح تل اإلسرائيلي.
وأفادو مراسلز ققدس برسق أن م موعاو من المس وطنين  اق حمو منذ ساعاو الصباح الباكر  
المس د ا قص  في اليو  الثاني لما يسم  بقيد قالهصأق القبرذ  بمرافقز عناصر من شرطز 

 االح تل والقواو الخاصز المسّلحز.
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ختله االق حاماو و سيطر عليه وألافو أن شرطز االح تل أغلقو قباك المغاربزق الذذ     من 
 مس وطنًا ي وديًا للمس د.  275بشكل كامل منذ اح تل القدس  عقك اق حا  

وأولحو أن المس وطنين  لّقوا شروحاو حول قال يكلق المزعو   وقاموا ب والو قاس هزازيزق في 
 باحاو المس د ا قص  ختل ال ولز ا ول .

ن نّهذوا سلسلز من االن  اكاو في المس د  من بين ا صلواو وأشارو ول  أن عددًا من المس وطني
 لموديز صام ز  ول   انك قاالنبطاحق عل  ا رض  و و شكل من أشكال صلواو الي ود  ما أثار 

 اس هزاز حّراس المس د ا قص   م برين شرطز االح تل عل  طرد  .
 1/4/2018، قدس برس

 
 ألقصى واإلبراهيمي خالل الشهر الماضيلمسجد ي ن ال اكا  وانته اعتداء   118: أكثر من "األوقاف" .69

اع داء  118قال وزير ا وقاف والشؤون الدينيز الشيل يوسف ادعيس ون الش ر المالي ش د 
  والمقابر  والقديد من المخططاو  والم ر اناو واإلبرا يميوان  اكا عل  المس دين ا قص  

  وا قص وال طوراو   اا مدينز القدس   ا حداثمن  ال  وديز  وغير ا  وحمل في طيا ه سلسلز
خطورة  نظي   ماعاو ال يكل المزعو  قطقوس و دريك ذبأ قرابين الهصأ  وأكثر اكان أبرز ا 

فراغهالي ودذق عند السور ال نوك للمس د ا قص  المبار    من المسلمين لي سن  لسوائك  وا 
 ل ورا ي.المس وطنين اق حامه  و نهيذ قرابين الهصأ ا

 1/4/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 فلسطينيا   طفال   إسرائيليا  يعتقلون جنديا   40: الخليل .01
  (عاما 14) مالي وسماعيل الطهل الهلسطيني يوسف نديا الع قال  40 داع  نحو :  ويد ال ميمي

روك شمال الخليل  في مش د  كرر من منزل ذويه في مخي  الق يو  ا حدفي ساعز مبكرة من ف ر 
 في فلسطين.

 نديا وسرائيليا  20 ذا المش د أعاد لألذ ان الصورة ال ي ان شرو في كل بقا  ا رض   كثر من 
عاما( من مدينز الخليل ن ايز القا  المالي  في سياسز  16و   يق قلون الطهل فوزذ ال نيدذ )

ن الرعك في نهوس ا طهال  ما ي ناقض مأ كل ممن  ز   بق ا سلطاو االح تل لخل  حالز م
 القوانين وا عراف الدوليز.

قعشراو ال نود بكامل ع اد   القسكرذ  اق حموا منزل القائلز  صّوك ال نود أسلح    نحو والدة 
محمود وفي و ه أشقائه  وبدأ ال نود بالصرا، )أين محمد؟  نريد محمد(  ومن  ول الموقف وحالز 
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ببوا ب ا  ل  يخطر ببال الوالدة أ  حمزة_ و ي أ  الش يد عمر_ أن   يبحثون عن الرعك ال ي  س
محمود  طلبوا البطاقاو الشخصيز  فراد ا سرة  وعقك ال دقي  في ا ل  ي دوا أحدا يدع  محمد  

 بقد ا صقدوا ول  الطاب  الثاني من المنزل  ف شوا وخربوا مح ويا هق.
ن راقدا في ا  أيقظوا بقنف و   يصرخون قمن  ذا؟  من  ذا؟ق قحين وصلوا غرفز محمود ال ي كا

قالو والد ه ونه طهلي محمود  ليلأ  نود االح تل محمود  حو أيدي   ويغلقوا فمه  و   يصرخون 
 وكأن   اع قلوا مطلوبا كبيرا  ول  يسمحوا لوالد ه أن  قد  له ما يح اج من متبسق.

و  ول    د اس غاثز والدة محمود نهقا  اق ادوا الطهل مق   خرج ال نود من المنزل بقد عدة ساعا
 ول    ز ال  قلم ا الوالدة ح   وعداد ال قرير.

 اإلسرائيليوقال رئيس  يئز شؤون ا سرى والمحررين عيس  قراقأ  ون اع قال قواو االح تل 
طهال بشكل لألطهال أصبأ سياسز م قمدة وظا رة يوميز  مشددا عل  أن االح تل يس  دف ا 

 كبير  و ذا يأ ي في سيا  ال  مز اإلسرائيليز الشرسز عل  أبناء شقبنا.
وألاف قراقأ في ا صال مأ قوفاق  أن كل ا طهال الذين اع قل    قواو االح تل  قرلوا  بشأ 

سرائيلأنوا  ال نكيل واللرك والمقاملز الم ينز دون مراعاة لطهول       ن    كافز المواثي   وا 
 ال هاقياو الدوليز باس مرار اع قال ما لألطهال القاصرين.وا

من مواصل ان  ا  حقو   وسرائيلوشدد عل  أن  نا  و ما  دولي عل  عد  شرعيز ما  قو  به 
 لرك بقرض الحائط  وسرائيلا طهال في فلسطين  و نا  حمتو دوليز لحمايز الطهولز  لكن 

 ز  ب ا.كافز ا عراف والقانون الدوليز وال  ل 
 1/4/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 إصابة إحداها خطيرة بمواجهات مع االحتالل على حدود غزة 11"وفا":  .01

مواطنا عل  ا قل أحد   ب روح خطيرة  دًا بالرصاص الحي  يو  ا حد  ختل  11أصيك : غزة
آخرون بحاالو اخ نا  بالغاز المسيل موا  او اندلقو قرك الشريط الحدودذ شر  قطا  غزة  و 

و  واصل االح  ا او وال ظا راو في المناط  الحدوديز لليو  الثالث عل  ال والي في وطار  للدمو .
فقالياو وحياء الذكرى الثانيز وا ربقين ليو  ا رض  الذذ صادف ال مقز المالي وش د  صقيدا 

صابز أكثر  16حدوديز  أدى ول  اس ش اد عسكريا وسرائيليا لد المشاركين في المسيراو ال مواطنًا وا 
 آخرين بقل   في حال الخطر. 1500من 

 1/4/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 االحتالل إجرام يفضح الخلف من فلسطيني شاب قنص .06
قيه لمساعدة سنز( القنان لسا 19أطل  الشاك اليافأ عبد اله اح عبد النبي ): ف حي صّباح  -غزة 

 رفي  الشاك عل  الن اة من رصاصاو قناص  تحقه أثناء  روبه وفي يدا وطار سيارة.
ال قط عبد النبي  و و ي رذ بأقص  سرعز مب قدًا كثيرًا عن السياج الحدودذ شر  مدينز غزة  

 .اإلطار من يد رفي  قبل أن يقا له  ندذ وسرائيلي برصاصز أرد ه ش يدًا عصر ال مقز المالي
و داول ناشطون فلسطينيون شريط فيديو قصيرًا ُيظ ر بولوح عبد النبي ورفاقه يهرون بقيدًا عن 
السياج الحدودذ  حو وابل من الرصاص اإلسرائيلي  من دون أن يحملوا ستحًا أو ح   ح ارة  

صل ول  يشكلوا خطرًا عل  ال نود المد  ين بالستح. وسخر ناشطون فلسطينيون عبر شبكاو ال وا
 «. ح رف ق ل الهلسطينيين القزل بد  بارد»قواو االح تل ال ي « م نيز»اال  ماعي من 

 2/4/2018الحياة، لندن، 
 

 لجنة قانونية دولية لمقاضاة االحتالل بعد جريمته بغزة .00
أعلن رئيس الل نز ال نسيقيز الدوليز لمسيرة القودة الكبرى زا ر البيراوذ  عن  شكيل : محمود  نيز

قانونيز دوليز  ل  عددًا من الخبراء القانونيين والحقوقيين من عدة دول حول القال؛ لمتحقز ل نز 
 قلائيًا بقد  ريم ه بح  المشاركين في مسيرة القودة الكبرى. اإلسرائيلي يت االح تل 

ل ّن الل نز س بذل كل ما في وسق ا بال قاون مأ كأوأكّد البيراوذ في  صريأ خاص بكقالرسالز نوق 
المؤسساو الحقوقيز الهلسطينيز والدوليز لمتحقز  نود وقادة و يت االح تل؛ الر كاب    ريمز حرك 

طتق ا  السلمي لد المدنيين القزل الذين شاركوا في حق   المكهول قانونيًا ودوليًا في ال ظا ر  وا 
الم حدة  ا م راراو النار عل  المشاركين بمسيرة القودة الكبرى أثناء مطالب    بحق   ب طبي  ق

 .194الخاصز بح  القودة وفي مقدم  ا قرار ال مقيز القامز رق  
وأولأ أن الل نز س سق  لمتحقز االح تل في كل ا روقز القلائيز الدوليز و سق  بكامل   د ا  

محاك   رائ  الحرك ومحكمز ال ناياو الدوليز والمحاك   ول ل قدي   نود وقادة و يت االح تل 
 لدوليز ذاو االخ صاص.ا

فيديو او  ثبو  رائ   أوصورًا  أووو  و الل نز القانونيز الدوليز نداء عا ًت لكل من يمل  أدلز 
يميل الل نز عبر اإل ول ي كر  ب سليم ما  أن ا رضاالح تل و يشه لد المشاركين القزل في يو  

info@maseera.ps الخاصز بالل نز. ال واصل عبر مواقأ ال واصل اال  ماعي أو 
 2/4/2018ت، الرسالة ن
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 الغربيةمواجهات واعتقاالت في الضفة  .03
واصلو قواو االح تل اإلسرائيلي عملياو ال نكيل والمدا مز واالع قال في مناط  م هرقز في اللهز 

واندلقو موا  او بين الشبان الهلسطينيين و نود االح تل في محيط  امقز القدس في بلدة  الغربيز.
أبو ديس في مدينز القدس المح لز  أسهرو عن وصابز القشراو من الم ظا رين بأعيرة مطاطيز 

 وحاالو اخ نا    راء اس نشاق   الغاز المسيل للدمو .
 اء ذل  بقدما اق حمو قواو االح تل شار  المدارس في البلدة  حيث اندلقو عل  الهور 

ول  ذل  فقد قالو  بالح ارة  والز ا او الهارغز.موا  او  رش  ختل ا الم ظا رون  ل  القواو 
 عدة مناط  في اللهز الغربيز. شملومصادر محليز أن قواو االح تل نهذو عملياو اع قال 

 2/4/2018لندن،  العربي، القدس
 

 من أشجار العنب بالمياه العادمة الدونماتغرقون عشرات مستوطنون ي  ال :الخليل .03
إغرا  مزار  القنك  الواققز ول  الشمال من بلدة بيو أمر شمال قا  مس وطنون م طرفون أمس ب
بإغرا  أكثر من « غوت عصيون»و اء ذل  بقد أن قا  مس وطنو  محافظز الخليل بالمياا القادمز.

  ب دف و تف المحصول «المياا القادمز»دونما من أرالي البلدة القريبز من المس وطنز بك  40
لحا  ا لرار با  لمزارعين  حيو  سبك االع داء بخسائر كبيرة للمزارعين.السنوذ  وا 

و  دف  ذا ا فقال ال ي ير كب ا المس وطنون وال ي  شمل أيلا اق ت  ا ش ار المثمرة  ول  وبقاد 
 السكان عن أرالي     م يدا لتس يتء علي ا لصالأ االس يطان.
الزراعز  و يئز مقاومز ال دار  وناشد المزارعون في  ل  البلدة ال  او المخ صز من وزارة

 واالس يطان بال دخل السريأ  وولأ حد ل ذا االع داءاو.
 2/4/2018لندن،  العربي، القدس

 
 للصالة في المسجد اإلبراهيمي وقتا   52االحتالل يمنع رفع األذان  .02

لطاو قال وزير ا وقاف والشؤون الدينيز الهلسطيني الشيل يوسف ادعيس  ون سق: ب راق –السبيل 
وق ا للصتة ختل ش ر  52االح تل منقو رفأ ا ذان في المس د اإلبرا يمي الشريف  كثر من 

 آذار المالي  بح ز وزعاج المس وطنين.
وأولأ ادعيس في  صريأ صحهي  يو  ا حد  أن ق ذا السياسز  ن    ا سلطاو االح تل بشكل 

وا    بالمس د الشريف  ول   انك م واصل  لل ليي  عل  المسلمين  ومنق   من أداء صل
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اإل راءاو القسكريز المشددة عل  المداخل والطر  الرئيسيز المؤديز وليه  ومواصل  ا  دنيس باحا ه  
 وأركانهق.
  اإللك رونيز  أن قواو االح تل  خلأ المصلين لقملياو االب زاز وال ه يت عل  البواباو وألاف

اإلبرا يمي  والبلدة القديمز من مدينز الخليل  و واصل ملايق  ا والحوا ز القسكريز المؤديز للمس د 
  والمرابطز فيه كل الوقو  ل هويو اإلبرا يميل    داعيا المواطنين للرورة ال وا د الدائ  في المس د 

 الهرصز عل  االح تل  وأذرعه ال نهيذيز.
 1/4/2018، عم ان، السبيل

 
 قبل أشهر من غزة صيادين اعتقلهم ستةاالحتالل يفرج عن  .07

عن وفراج قواو االح تل اإلسرائيلي  يو  ا حد   ”الحياة ال ديدة“كشف مراسل  :أكر  اللوح -غزة 
وكانو بحريز  صيادين    اع قال   قبل خمسز أش ر من بحر رفأ  نوك قطا  غزة. س زعن 

رفأ  نوك قطا  صيادين أثناء عمل   في بحر  10االح تل اإلسرائيلي اع قلو قبل خمسز أش ر 
 غزة.

 1/4/2018، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 تظاهرة في يافا ضد العدوان اإلسرائيلي على غزة .08
 ظا ر القشراو من الناشطين  مساء يو  ا حد  لد القدوان : محمود م ادلز  رأفو أبو عايت

فلسطينًيا  16اإلسرائيلي عل  الم ظا رين والمق صمين السلميين في غزة ما أسه  عن اس ش اد 
صابز   عل  ا قل  وذل  عن دوار الساعز في البلدة القديمز لمدينز يافا. 1400وا 

و  ف المشاركون لد القدوان عل  غزة ووصف الم ظا رون اع داء االح تل عل  الغزيين ختل 
شقبيز مسيراو القودة الكبرى بالكقم زرة لد اإلنسانيزق  كما ودعوا لمقاقب  ا دولًيا وبالمقاطقز ال

 لتح تل.
ورفأ الم ظا رون شقاراو  دعو ول  قالوحدة الوطنيز في و ه المس قمرق  ورددوا شقاراو مناصرة 

 لغزة ورافلز لسياسز المصادرة وال  ويد واالس يطان من ا: قمس وطن برا برا ا رض القربيز حرةق.
 1/4/2018، /48عرب 
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 رير فلسطين وبائع على عربة خضار في مدينة نابلسر: قيادي  في الجبهة الشعبي ة لتحأسير محرَّ  .09
غالبيز السياسيين نرا   في غالك ا حيان يس قلون مركبا    الخاصز   ز ير أندراوس: - الناصرة

ويقهون أما  عدساو المصورين يطلقون ال صريحاو  ومقظم   ير دون المتبس ا نيقز وربطاو 
 أْو مخصصاو من فصائل   أْو مؤسسا   . القن   مصادر دخل   من أعمال   اريز خاصز

وختل  ولز أذ زائر لقلك مدينز نابلس  من المؤكد سيقأ نظرا عل  ذل  المواطن البسيط الواقف 
  وال يقل   ذا الزائر أْو ذا   أّن ”اللوز بخمسز شيكل“ب انك عربز بيأ اللوز  وينادذ بصوو مق دل 

 ب ز الشقبيز في محافظز نابلس  وعلو ل نز ال نسي   ذا البائأ الم  ول  و من أبرز قياداو ال
الهصائلي الساب  لسنواو  والمرشأ الساب  من قبل ال ب ز الشقبيز الن خاباو بلديز نابلس  وا سير 
المحرر كمال ظريهز )أبو كهاح( الذذ عمل وكافأ في ظروف عصيبز  و قرض مثل غيرا من 

  تل  ول   انك شظف القيت ولي  الحال.النشطاء لتع قال وال نكيل عل  أيدذ االح
 1/4/2018، لندن، رأي اليوم

 
 فتاة فلسطينية تحاول منع جنود االحتالل من اعتقال خطيبها .31

نشر عل  مواقأ ال واصل اال  ماعي فيديو  يظ ر طالبز فلسطينيز من كليز القروك : وكاالو
 من اع قال خطيب ا.« إلسرائيليا»بالخليل  نوبي اللهز الغربيز   حاول منأ قواو االح تل 

  الذذ كان ُيمس  بالشاك  ويريد اع قاله «اإلسرائيلي»ويظ ر في الهيديو  أن اله اة  لرك ال ندذ 
 «. طخني..ا ركو بحكيل .. بلرب »و قول له: 

 2/4/2018الشارقة،  الخليج،
 

 في غزة والقمة العربية الوضعشكري والصفدي يبحثان  .41

وا ردني أيمن الصهدذ في مؤ مر صحافي  لخار يز المصرذ سامأ شكرذ أكد وزيرا ا القا رة:
مش ر  بالقا رة   طاب  و  او النظر بين القا رة وعّمان حيال كل القلايا محل اال  ما  المش ر   
صاباو  ومشددين عل  أ ميز  مقّبرين عن اإلدانز لما ي قرض له الشقك الهلسطيني حاليًا من ق ل وا 

 آماله.حماي ه و حقي  
بحثنا  طوراو ا زمز السوريز والولأ في ليبيا واليمن وال نسي  بين البلدين في ما »وقال شكرذ: 

ي قل  باالس قداداو الخاصز بالقمز القربيز المقبلز وال طوراو المؤسهز في غزة  وما ي قرض له 
صابز  وأكدنا أ ميز حمايز الشقك الهلس طيني ودعمه الشقك الهلسطيني في القطا  من ق ل وا 

ل حقي  آماله واس مرار القمل المش ر  بين مصر وا ردن لبلوغ  ذا ال دف  فا ردن  رأس ل نز 
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المبادرة القربيز  ومصر ل ا ا  مام ا بالقليز الهلسطينيز  حيث  واصل مساعي ا مأ الشركاء 
 «.الدوليين من أ ل وقامز دولز فلسطين

سلطز الوطنيز الهلسطينيز  ومس مرة في  هاعل ا مأ وأكد الوزير شكرذ  أن مصر   واصل مأ ال
قامز الدولز الهلسطينيز عل   الشركاء الدوليين من أ ل  حقي  الحقو  المشروعز للشقك الهلسطيني وا 

 وعاصم  ا القدس الشرقيز. 67حدود 
ون أمن »من  انبه  أكد الصهدذ وقوف ا ردن المطل  ول   انك مصر لد اإلر اك  قائًت: 

 «.رار وان صار مصر في  ذا المقركز  و أمن لنا واس قرار وان صار لنا  ميقاً واس ق
ون المحادثاو  طرقو ول  القلايا اإلقليميز وفي مقدم  ا ال صقيد غير المقبول في غزة  »وألاف: 

ونحن ُندين القنف اإلسرائيلي لد ا برياء الذين خر وا يمارسون حق   السلمي لل قبير عن رفل   
 «.لتح تل
في القمليز السلميز ل لبيز  ون ا من والست  لن ي حققا عبر الق ل والقمأ ولكن عبر ال قد »و ابأ: 

ح  الهلسطينيين في الحريز والدولز  وعندما يحصل الهلسطينيون عل  حق   في الحريز والدولز عل  
 «.وقيا  الدولز المس قلز  نقول حين ا وننا  قدمنا نحو  حقي  ا من حقًا لل ميأ 67حدود 
«... مايز الشقك الهلسطيني مما ي رىوننا ندعو ول  ممارسز الم  مأ الدولي لمسؤوليا ه وح»وقال: 

مشددًا عل  أنه ال أمن وال اس قرار في المنطقز من دون حصول الهلسطينيين عل  حقوق   
 المشروعز.

ون القليز الهلسطينيز  ي قلي نا المركزيز ا ول   وسنس مر في ال نسي  »وأولأ الصهدذ: 
ال قد  المطلوك با  اا  حقي  الحقو  واالنخراط مأ ا شقاء لبذل كل   د ممكن من أ ل لمان 

 «.الهلسطينيز المشروعز
 1/4/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 عن اتصاالت مصرية مع غزة وتل أبيب لمنع وقوع مواجهة مسلحة يكشفمسؤول فلسطيني  .42

القدس »أكد مسؤول بارز في أحد ال نظيماو الهلسطينيز الرئيسيز لك «: القدس القربي»غزة ك 
ن المسؤولين المصريين شرعوا با صاالو مأ قياداو الهصائل والل نز المشرفز عل    أ«القربي

منذ ال مقز الماليز  في مسق  من   لقد   هاق  ا مور نحو « مسيرة القودة الكبرى»فقالياو 
القمل السلمي »  وأنه  رى ال أكيد ل   أن فقالياو الحدود س بقي في وطار «موا  ز عسكريز»

 أن مصر   رذ ا صاالو حاليا لمنأ أذ عملياو  صقيد وسرائيليز لد القطا .   وأكد«الشقبي
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وكشف المسؤول الذذ فلل عد  ذكر اسمه  أن مسؤولي   از المخابراو المصريز  أ روا 
ا صاالو مكثهز   اا غزة  قبل انطت  المسيرة  كان  دف ا االس هسار عن الخطواو القادمز  في 

حال  هاقمو ا مور الميدانيز. وأشار ول  أن المسؤولين « ذ صقيد عسكر »مسق  لمنأ أذ 
موا  ز »المصريين كانوا قلقين قبل  ل  اال صاالو من حدوث  صقيد قد يسهر عن اندال  

 «.مسلحز
ن ج »س س مر من ختل ا خاذ « فقالياو الحدود»وألاف أن قياداو الهصائل في غزة  أكدو أن 

 «.المقاومز المسلحز»ال يو د أذ مخطط لل وء حاليا ول     وأنه«المقاومز الشقبيز السلميز
  بقد يو  «القمل الشقبي السلمي»  ون االس مرار في «القدس القربي»وقال المسؤول الهلسطيني لك 

دليت »مصاك  عل  الحدود يمثل  1,400ش يدا  وأكثر من  16ال مقز المالي الذذ سقط ختله 
 ش د أذ عمل عسكرذ من   ز غزة ختل  ل  المسيراو.  حيث ل  ي«عل  ن ج مسيرة القودة

ول  ذل  أكد المسؤول الهلسطيني أن ال انك المصرذ ي رذ حاليا ا صاالو مأ عدة أطراف دوليز 
ومأ حكومز  ل أبيك  لمنق ا من االس مرار في طريقز ال قامل ال ي ل أو ولي ا ختل مسيراو 

 ال مقز الماليز.
أ ريو با  اا  ل أبيك  واال صاالو المس مرة من قبل مصر مأ غزة  وأشار ول  اال صاالو ال ي

 ومنأ أذ موا  ز عسكريز.« ال  دئز»والقيادة الهلسطينيز في اللهز الغربيز   دف ا المحافظز عل  
  2/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 أحزابه مع كوكبة الشهداء على حدود قطاع غزة بمختلفلبنان يتضامن  .43

يو  ا رض »الياس: في وقو كان لبنان ي لامن بمخ لف أحزابه مأ مسيرة سقد  –بيروو 
ويس نكر ا حداث ال ي  قّرض ل ا شقك فلسطين البطل  ويحّيي كوكبز الش داء عل  حدود قطا  »

من دون طيار  سقط بين بلد ي برعشيو وبيو ياحون في قلاء  وسرائيليز  سس  كانو طائرةغزة  
ائو  قبل أن   ول   طائرة أخرى قصف مكان سقوط طائرة ال  سس  ما بنو  بيل يو  السبو اله

  دمير ا بشكل كامل. ول  أدى
بشدة الخر  الهالأ الذذ قامو به طائر ان »وأدان وزير الدفا  الوطني يققوك رياض الصراف 

ل ي يقو  ب ا باالن  اكاو الم كررة والمس مرة للسيادة اللبنانيز ا»  ونّدد » اإلسرائيلي ابق ان للقدو 
 ».1701برًا وبحرًا و وًا لاربًا عرض الحائط القوانين الدوليز ال سيما القرار  اإلسرائيليالقدو 

ش داء فلسطين الذين  ول ووّ ه رئيس الحكومز سقد الحريرذ  حيز لهلسطين في يو  ا رض  و حيز 
 «.قواو االح تل اإلسرائيليسقطوا في مسيرة القودة في غزة  ولألبطال الذين وا  وا باللح  الحي 
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أن مسيرة القودة ال ي حظيو بمشاركز واسقز أدخلو اليأس ول  قلوك أعداء »حزك هللا  واع بر
 ذا المسيرة  ي رد  ما يرذ »   وقال «الشقك الهلسطيني وكل الخائنين والم آمرين عل  القليز

َي بصهقز القرن  وأظ رو  مّس  الهلسطينيين ب حقوق   ال اريخيز والوطنيز  وأن   ال عار  عل  ما ُسمِّ
 ».يمكن أن ي نازلوا عن أذ ح  من ا م ما بلغو ال لحياو 

وقائأ يو  ا رض أكدو م ددًا أن القليز الهلسطينيز حّيز وأن الشقك الهلسطيني المقاو  »ورأى أن 
 «.عل  اس قداد دائ  ل قدي  أغل  ال لحياو في سبيل  حرير أرله ووطنه

 ن الدماء الذكيز ال ي سقطو عل  أرض فلسطين  ي »بيانًا  اء فيه: « أمل» وأصدرو حركز
البارذ عز  ول بدايز لسقوط صهقز القار   بار  الحركز للشقك الهلسطيني ار قاء نخبز من الش داء 

 «.و ل في الذكرى الثانيز وا ربقين ليو  ا رض المبار   و  من  الشهاء القا ل لمئاو ال رح 
طت  رصاص القنص والنار »حركز بشدة ودانو ال  رائ  االح تل وا  راءا ه القمقيز وال قسهيز  وا 

بشكل مباشر  وا وامر ال ي أصدر  ا حكومز القدو ال ي شكلو  رخيصًا رسميًا بالق ل وي   في سيا  
 «.وسرائيلور اك الدولز الذذ  مارسه 

الش داء »د  في بيان في ذكرى يو  ا رض  وحّيا ا مين القا  لل نظي  الشقبي الناصرذ أسامز سق
والمصابين في مسيرة القودة ول  فلسطين المح لز ال ي انطلقو من غزة  وكذل  ش داء ان هالز 

أن الذكرى س بق  محركًا للكهاح والمقاومز ح    حرير أرض فلسطين »القدس واللهز  مؤكدا 
 «.المغ صبز

سطينيز  في بيان أصدر ه بقد ا  ما  موسأ في مقر قيادة واع برو ا حزاك اللبنانيز والهصائل الهل
وقلي   بل عامل في مدينز صور  لمناسبز الذكرى السنويز ليو  ا رض في فلسطين   -«حركز امل»
 ذا اليو  ال اريخي الذذ يوا ه فيه الشقك الهلسطيني قواو االح تل الص يوني دفاعا عن » أن

عرابز وسخنين وديرحنا وعرك السواعد  أصبأ يوما وطنيا يؤكد ا رض في قرى المثلث وال ليل  في 
 «.فيه الشقك الهلسطيني عل   مسكه با رض والقودة وبال ويز الهلسطينيز

 2/4/2018، لندن، القدس العربي
 

 أردوغان لنتنياهو: مكافحة اإلرهابيين ال تعنيك ألنكم دولة إرهاب .44
د رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ن نيا و لقمليز في مقرض ردا عل  ان قا: ألنزي مروة يلدزألك

قغصن الزي ونق  قال الرئيس ال ركي ر ك طيك أردوغان: قأنو لقيف  دا  نحن نكافأ 
 اإلر ابيين  لكن ذل  ال يقني    نك  دولز ور اكق.
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يز و اءو  صريحاو أردوغان  ذا في كلمز ألقا ا أما  حشد من أنصار حزك القدالز وال نميز بوال
 ألنز  نوبي البتد.

وأولأ أردوغان أّن عل  ن نيا و الكف عن مناكهز المظلومين  ودعاا ول  ال زا  الصد   مبينا أنه 
 لن ي لق  من  ركيا ردا وي ابيا ما ل  يكن صادقا.

و ابأ قائت: قليس  نا  من يحب  بصد  في  ذا القال . لقد كان الرد الدولي في ا م  الم حدة عل  
  الم قلقز بالقدس والًحا. ال يُغرَّن  ام تك  أسلحز نوويز؛ ف ي قد ال  قمل عند الحا ز خطو 
 ولي اق.

 1/4/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 وقائع مباريات كأس العالم بالصورة والتحليل باللغة العربية سيتم بث   تعلن أنه "إسرائيل" .45
عل  فايسبو  أن ثمز بشرى سارة « كل  القربيزوسرائيل   »أعلنو صهحز :  بز ياسين –القا رة 

لقشا  الريالز  وأنه للمرة ا ول  منذ قيا  دولز وسرائيل سي   بث وقائأ مبارياو كأس القال  
بالصورة وال حليل باللغز القربيز  وذل  في الدول القريبز من وسرائيل  ومن ا مصر وا ردن ولبنان  

يز  ال ي س بث مقظ  مبارياو كأس القال  عبر ا قمار م انًا عبر وحدى القنواو اإلسرائيل
مليون يورو  مصحوبًا  6.3االصطناعيز. وذ حصلو عل  ح  بث المبارياو من روسيا نظير مبلغ 

 اإلسرائيلي.« عاموس»بال حليل باللغز القربيز ويمكن للقرك مشا د  ا عبر قمر 
سرائيليز بث مبارياو كأس القال  للقرك  فقد ليسو  ل   ي المرة ا ول  ال ي  حاول ختل ا قنواو و

  لكن 2014في  نوك أفريقيا  ومونديال البرازيل  2010 رى ذل  في بطوالو سابقز بين ا مونديال 
مصحوبًا بال قلي  بالقبريز فقط وليس القربيز  وال أن قنواو ال زيرة )بي ون حاليًا(  قدمو باع راض 

 عل  ذل .
رة مخ لهز  ن ا  م ل  ا سانيد القانونيز ال ي  سمأ ل ا بالبث عل  ال لهزيون و رى وسرائيل أن  ذا الم

اإلسرائيلي باللغز القربيز  وفقًا لبيان أصدر ه وزارة اال صاالو اإلسرائيليز  يؤكد عد  مخاله  ا لققود 
 الهيها الخاصز بحقو  البث  فإسرائيل  سق  الس قطاك أكبر قدر من المشا دين القرك.

ينو ردود أفقال ال م ور المصرذ بين ال رحيك والرفض  لكن ما من ش  أن عددًا كبيرًا من و با
المشا دين س كون الشاشاو اإلسرائيليز  ي سبيل   لم ابقز المبارياو  ما يطرح ال ساؤل لماذا ال 

  ا قل ال ي  ح كر بث مبارياو المونديال بإ اح  ا لل م ور القربي أو عل« القنواو القطريز» قو  
 ل ل  الدول المشاركز في المونديال  كي ال  كون القنواو الص يونيز متذًا لل م ور القربي؟
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وح   انطت  المونديال  سيظل ال دل مه وحًا  والبحث عن سبل أخرى م احًا أو ح   االس ست  
 لألمر الواقأ في ظل عد  القدرة عل  شراء حقو  البث.

 2/4/2018الحياة، لندن، 
 

 نس تنفي منع والد عهد التميمي من دخول البالدتو  .46
نهو السلطاو ال ونسيز ما رّو  ه بقض وسائل اإلعت  حول رفل ا منأ :  ونس ك  حسن سلمان 

  أشيرة لوالد المناللز الهلسطينيز ع د ال ميمي للمشاركز في فقالياو يو  ا رض.
يو  “)غرك( بمناسبز ” اقصرين“مدينز  وكانو نقابز المحامين ال ونسيين نظمو  السبو   ظا رة في

ل سليط اللوء عل  القليز الهلسطينيز  حيث     و يه دعوة خاصز لباس  ال ميمي والدة ” ا رض
ا سيرة الهلسطينيز ع د ال ميمي  وال أن رئيس الهر  عماد ال رماسي أكد أن السلطاو ال ونسيز 

ئيليز مّكن ه من ذل (  و و ما أثار مو ز رفلو منحه  أشيرة للدخول )رغ  أن الخار يز اإلسرا
 اس نكار في  ونس.

ختفا لما     داوله بخصوص رفض “وسارعو الداخليز ال ونسيز ول  وصدار بتغ أكدو فيه أنه 
ال أشيرة القانونيز لدخول  ونس   قل  وزارة ” ع د ال ميمي“السلطاو ال ونسيز منأ والد الهلسطينيز 

” باس  ال ميمي“عل   مكين المواطن الهلسطيني  2018آذاريمارس  30قز يو  الداخليز أنه  مو المواف
 .ق2018مارس  29من  أشيرة الدخول ول   ونس بناًء عل  طلك    ال قد  به يو  

 1/4/2018، لندن، القدس العربي
 

 تخترق أجواء إيران "إسرائيلية"مقاتالت  .41
ل وذ اإليراني الش ر المالي  وقالو  قارير الم ال ا« وسرائيليز»اخ رقو طائراو حربيز : وكاالو

انطلقو من مطار في أذربي ان  « 35وف »من طراز « وسرائيليز»صحهيز غربيز  ون مقا تو 
 وقامو بم ا  اس طتعيز في ويران.

نهذ ا  والو اس طتعيز فو  ا رالي « 35وف »أن مقا ل ين « وسرائيليز»كما أكدو وسائل وعت  
ا أ دافًا في بندر عباس  وأصه ان  وشيراز  محلقز عل  علو مر هأ  م  اوزة اإليرانيز  ورصد 

 الراداراو الروسيز في سوريا  وصواًل ول  القرا   ومن ا ول  ا  واء اإليرانيز.
 2/4/2018، الخليج، الشارقة
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 مليون دوالر من الهالل األحمر القطري لتحسين الخدمات الصحية في غزة .41
تذ: أعلن ال تل ا حمر القطرذ عن  نهيذ و مويل برنامج م كامل  بقيمز مليون الدوحزك وسماعيل ط

 دوالر أمريكي  لمن اس را ي ي ه ل طوير القطا  الصحي في قطا  غزة.
وقال في بيان له ا حد  ون القيمز اإل ماليز ل ذا المشرو   بلغ مليون دوالر أمريكي  وسي    نهيذا 

 بالقطا .في  حسين  ودة الخدماو الصحيز المقدمز عل  مدار عامين  ما يسا   
وألاف أن البرنامج يشمل عددا من ال دختو الصحيز  أبرز ا ال قاقد مأ اس شاريين في 
 خصصاو  راحز القلك وطك ا طهال حديثي الوالدة والمسال  البوليز  وكذل  وطت  برنام ين 

ير الصحز النهسيز في  امقز القدس فر  أبو رئيسيين ل طوير قدراو الكوادر المحليز   ما ما س 
  نا .ديس  ودبلو  ال خدير والقنايز المركزة في ال امقز اإلستميز 

 2/4/2018، لندن، القدس العربي
 

 "مقاومة االستعمار واألبرتهايد اإلسرائيلي"من فعاليات  المغرب يستضيف أسبوعا   .41
عل   اإلسرائيليزيدة إلقدا  قواو االح تل اإلدانز الشد»الرباط ك محمود مقروف: أعلن المغرك 

النار عل  م ظا رين فلسطينيين عزل أثناء مشارك    في مظا راو سلميز  بمناسبز االح هال  وطت 
صابز عدد كبير من  ا رضليو   42بالذكرى   «.  مما أدى ول  اس ش اد وا 

بيز  ظا رو وندواو دعما وقال بتغ لوزارة الخار يز يو  السبو  في وقو ش دو عدة مدن مغر 
لهلسطين بمناسبز يو  ا رض السبو  ون المغرك الذذ يرأس ملكه محمد السادس ل نز القدس  

ل وء قواو االح تل اإلسرائيلي ول  اس خدا  القوة المهرطز  دون أدن  مراعاة للطابأ »يس نكر 
ء ولبط النهس  بقيدا عن السلمي ل ذا المظا راو   ؤكد أن الولأ في المنطقز يح اج ول  ال دو 

 «.أذ أعمال عنف أو  صقيد
ول   انك السلطز الوطنيز الهلسطينيز  بقيادة الرئيس »و ددو الخار يز المغربيز وقوف المغرك 

قامز دول ه  محمود عباس  و لامن ا مأ الشقك الهلسطيني من أ ل اس ر ا  حقوقه المشروعز  وا 
 «.المس قلز وعاصم  ا القدس الشرقيز

مقاومز االس قمار وا بار  ايد »مدن مغربيز فقالياو لمن ا سبو  الرابأ عشر لك 3لافو واس 
  وذل  اس  ابز للدعوة القالميز إلحياء  ذا ا سبو   انطلقو يو  «)الهصل القنصرذ( اإلسرائيلي

 ي مارس المالي بالقاصمز الرباط  ث  في الدار البيلاء وبقد ا مراكت يو  أولآذار 29الخميس 
 أمس السبو.

 2/4/2018، لندن، القدس العربي
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 قناة سورية معارضة تستضيف داني دانون .52
وكاالو: أ رو قناة سوريز مقارلز لقاء مأ السهير اإلسرائيلي في ا م  الم حدة داني  -القس 
 دانون. 

مندوك ق و ا ول من نوعه مأ  -الذذ أ ر ه اإلعتميز السوريز  يهي بوظو–وقالو القناة ون اللقاء 
 وسرائيل للحديث حول حقيقز الموقف من الحرك في سوريز.

وقدمو اإلعتميز بوظو اللقاء بالقول ون قالوقو الحالي ال يمكن من ختله   ا ل دور وسرائيل 
 ال ا    اا ا زمز السوريزق.

ن الو ود و ناول اللقاء الذذ  اء في برنامج قلقاء خاصق قمدى فقاليز اإل راءاو اإلسرائيليز للحد م
 اإليراني في سوريز وطبيقز المخاوف ال ي يثير ا  ذا الو ود. 

كما  حدث السهير اإلسرائيلي في بدايز اللقاء عن أصوله المصريز  قبل شروعه في الحديث عن 
مشاعر اإلسرائيليين   اا الم ازر المر كبز من قبل النظا  السورذ  مشيرا ول  أن وسرائيل  رغك في 

 ديدة في م لس ا من   قيد من قدرة النظا  السورذ عل  مواصلز ق ل شقبه. بني قراراو  
ويشار ول  قناة أورينو السوريز المقارلز يملك ا ر ل ا عمال السورذ غسان عبود  كما  بث 

 برام  ا من ومارة دبي اإلمارا يز.
طون  طبيقا مأ وقد أثارو  ذا المقابلز غلبا في مواقأ ال واصل اال  ماعي  حيث اع بر ا ناش

 وسرائيل.
 30/3/2018األيام، رام هللا، 

 
 كية ماضية في "صفقة القرن"يهآرتس: اإلدارة األمر  .51

أشار  قرير أعد ه صحيهز ق آر سق  مساء اليو  ا حد  ول  أن المسؤولين في البيو : محمود م ادلز
ميركي  دونالد  رامك  ا بيض ال زالوا يصرون عل  أن خطز الست  ال ي أعد  ا ودارة الرئيس ا 

وال ي با و  قرف وعتمًيا بكقصهقز القرنق  ما زالو قائمز وصالحز  عل  الرغ  من مقاطقز 
الهلسطينيين لإلدارة ا ميركيز ورفل   وساط  ا في أذ مهاولاو مس قبليز  في أعقاك وعتن 

 دا ول  المدينز المح لز. رامك اع راف بتدا بالقدس عاصمز إلسرائيل  وبدء و راءاو نقل سهارة بت
وأظ ر ال قرير  الر ان ا ميركي عل  أن الغلك الهلسطيني من خطاك  رامك سي تش  وينس  مأ 
الوقو وسوف  س أنف المهاولاو بن اح  وذل  بناء عل   لساو مكثهز  عقد ا ص ر الرئيس 

سويز في الشر  ا وسط  ا ميركي وكبير مس شاريه   اريد كوشنير  والمبقوث ا ميركي لقمليز ال 
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 يسون غرينبتو  مأ دبلوماسيين وكبار المحللين السياسيين وا عتميين مخ صين بالقليز 
 .2017الهلسطينيز  قبيل خطاك  رامك في السادس من كانون ا ولي ديسمبر 

 ونقلو ق آر سق عن أحد ا شخاص الذين  لقوا مكالمز  ا هيز من البيو ا بيض  قبل يو  واحد من
خطاك  رامك  )طلك عد  الكشف عن  وي ه لحساسيز المولو (  قوله: قكان باس طاع    أن 

ا مور  كان لدي   بالهقل رس  بياني  وأولحوا أنه عل  المدى  س سيريشرحوا باللبط كيف 
القصير  سيخل  الخطاك صقوباو  ولكن عل  المدى الطويل سيس ل علي   بالهقل   ديد 

 المهاولاوق.
خر   لق  كذل  مكالمز اس شاريز من البيو ا بيض قبيل الخطاك: ق   ل  يقولوا ذل  وقال آ

بصراحز  ول  يمكن قراءة ما بين السطور     اع قدوا أن االع راف ا ميركي سيدفأ اإلسرائيليين 
 ت ق.ول   نازالو مس قبليز  اع قد أن   آمنوا حًقا أن خطاك  رامك سيكون دافًقا وي ابًيا لقمليز الس

ويصر البيو ا بيض  بحسك ق آر سق  عل  أن المقاطقز الهلسطينيز وال شكي  الم زايد في الدوائر 
الدبلوماسيز حول القال  بشأن فرص ن اح مبادرة الست  ا ميركيز  ال  ؤثر عل  عمل قفري  الست ق 

 برئاسز كوشنر وغرينبتو.
شنير  لس ين منهصل ين عل  مدى ليل ين وأكد ال قرير أنه ختل ا سبو  المالي  كّرس كو 

كامل ين  إل راء محادثاو مطولز مأ ولي الق د السقودذ  محمد بن سلمان  حول قصهقز القرنق  
وقبل أسبو  من ذل   عقد كوشنر وغرينبلو مؤ مًرا دولًيا في البيو ا بيض حول قطا  غزة  حلرا 

ديد من الدول القربيز. و مو دعوة أخرى  بما في ذل  الق دولز 19وممثلون عن وسرائيل 
 الهلسطينيين  لكن   رفلوا المشاركز.

وأولأ مسؤولون في البيو ا بيض لصحيهز ق آر سق  أن اإلدارة ا ميركيز  ال  مل  بقد  دوال 
زمنًيا والًحا لإلعتن عن قصهقز القرنق  رغ  ال صريحاو من مصادر مخ لهز قريبز عل  دوائر 

ي  ال ي  دل عل  أن اإلدارة ا ميركيز اق ربو من ولأ الصياغز الن ائيز صنأ القرار ا ميرك
 للخطز.

وأشاروا ول  أنه من بين االع باراو ال ي س ؤثر عل  موعد وعتن  هاصيل قالصهقز ا ميركيزق  
الولأ السياسي في وسرائيل  والولأ ا مني في غزة واللهز الغربيز  وردود الهقل في القال  

  القرار الوالأ ل رامك باالنسحاك من اال هاقيز النوويز مأ ويران. ما زالو اإلدارة  أمل القربي عل
في وقنا  الهلسطينيين بالقودة ول  طاولو المهاولاو  لكن   ال يس بقدون ومكانيز اإلعتن عن 

 الخطز ح   من دون  دخل فلسطيني مباشر.
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محادثاو ال ي  دور حول ا قوله: قي قين ونقلو الصحيهز عن مصدر مطلأ عل  حيثياو الخطز وال
عل  الطرفين )الهلسطيني واإلسرائيلي(  قدي   نازالو صقبز   و ا ها  عل  السلطاو اإلسرائيليز 
والهلسطينيز أال  حك كل شيء  اء فيه  لكن علي ا االع راف أنه  و المخطط المنطقيق. وقال 

يهز ق آر سق: قوذا ل  نكن  ديين بشأن مسؤول آخر في اإلدارة  منخرط في خطز الست   لصح
 طوير خطز ينظر ولي ا عل  أن ا واققيز في كت ال انبين  فإننا لن نس ثمر كل الوقو وال  د الذذ 

 اس ثمرناا ح   اللحظز  وذا كانو فرص ن احه لئيلزق.
ًدا ال ال ي سي بق ا ن نيا و في حال  لمنو قصهقز القرنق بنو  االس را ي يزوأكدو ق آر سق أن 

ير لي ا  بأن يؤ ل اإلعتن عن قبول ا أو رفل ا  وأن يأخر أو يؤ ل االس  ابز ل ا  مرا ًنا بذل  
 عل  الموقف الهلسطيني الرافض  بحسك قناعا ه  لكقصهقز القرنق برم  ا.

  1/4/2018، 48عرب 
 

 متظاهرين فلسطينيين رد  فعٍل مبالغ فيه "إسرائيل"سيناتور أمريكي: قتل  .52
وصف بيرني ساندرز  السينا ور ا مريكي عن واليز فريمونو  ق ل : ن ي  اكان  وبورواشنط

 وسرائيل الهلسطينيين المشاركين في مظا راو سلمّيز بأنه قرد فقٍل مبالغ فيهق.
 اء ذل  ختل مشارك ه في برنامج  لهزيوني عل  قناة قسي ون ونق ا مريكيز   قليًقا عل  اس ش اد 

سرائيل  برصاص ال يت اإلسرائيليز  ال مقز.فلسطيني عل   17  الحدود بين قطا  غزة وا 
وأّكد ساندرز رفله لتدعاءاو اإلسرائيليز ال ي  حاول  برير وطت  النار عل  الم ظا رين 
الهلسطينيين عل  حدود غزة  مبيًنا أن عشراو آالف ا شخاص شاركوا في مظا رة خاليز من أذ 

فلسطينًيا ُق لوا وُأصيك القديد من   ختل المظا راو  ونه  20و 15وقال: قما بين  أعمال عنف.
 ولأ صقك  لكن  قييمي أن وسرائيل بالغو في رد فقل ا  ذاق.

ورأى أن المظا راو س  واصل طالما بقي القال  صام ا حيال مأساة غّزة  وأنه ينبغي السقي للمان 
  لوس الهلسطينيين واإلسرائيليين عل  طاولز واحدة.

 1/4/2018 ،لألنباء األناضولكالة و 
 

 يدعو إلى "المصالحة" في األراضي المقدسة التي ال تزال "جريحة"الفاتيكان بابا  .53
دعا البابا فرنسيس في عظ ه  يو  ا حد  ول  الست  والمصالحز في ا رالي المقدسز  : الها يكان

 حيث ي قرض قأشخاص عزل لللركق.
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لز ا نباء الهرنسيز  قل حل ثمار المصالحز عل  ا رالي المقدسز ال ي وقال البابا  وف  ما ذكر ه وكا
 ال  زال  ريحز  ذا ا يا  بسبك نزاعاو مه وحز ال  وفر ا شخاص القزلق.

وكان ا مين القا  لألم  الم حدة أنطونيو  و يريت ومسؤولز السياسز الخار يز باال حاد ا وروبي 
 عوا ول  و راء  حقي  مس قل وشهاف بإراقز الدماء في غزة.فيدريكا مو يريني وزعماء آخرون د

 1/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رئيس نيكاراغوا يؤكد مواقف بالده الداعمة لفلسطين ويأسف لسقوط ضحايا في غزة  .54
ك الهلسطيني أكد رئيس  م وريز نيكاراغوا دانيال أور يغا   لامنه وحكوم ه مأ الشق: را  هللا

الصدي   مؤكدا مواقف بتدا المبدئيز الداعمز لهلسطين  وشقب ا في ا م  الم حدة  و ميأ  يئا  ا 
ووكاال  ا الم خصصز في مخ لف المحافل الدوليز  في نلال   من أ ل الست  القادل  والقيت 

 بكرامز وحريز.
عباس  اليو  ا حد  عن حزنه وأسهه وأعرك رئيس نيكاراغوا في برقيز  قزيز بقث ا للرئيس محمود 

عل  اللحايا من الش داء الذين سقطوا في قطا  غزة ال مقز الماليز  مقربا عن  قازيه لقوائل    
 و منيه الشهاء القا ل لل رح .

 1/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 برغوثي"االئتالف األوروبي" يطالب باإلفراج عن األسير نائل ال .55
طالك قاالئ تف ا وروبي للدفا  عن ا سرى الهلسطينيينق  ا م  الم حدة باللغط : القدس المح لز

 عل  الحكومز اإلسرائيليز؛ لإلفراج عن نائل البرغوثي أقد  أسير فلسطيني في س ون االح تل.
مسألز االح  از  اء ذل  في رسالز بقث ب ا قاالئ تف ا وروبيق  ول  الهري  ا ممي المقني ب

 ال قسهي  وف  بيان صادر عن االئ تف.
وأشار االئ تف ول  أن اع قال نائل البرغوثي في س ون االح تل قغير مبرر  وليس له أذ مسوغ 

 قانونيق  مطالًبا باإلسرا  في اللغط عل  االح تل من أ ل اإلفراج عنه.
عاًما  37في الس ون اإلسرائيليز؛ حيث قل   عامًا( أقد  أسير فلسطيني 61وُيقد ا سير البرغوثي )

في ا  حيث اع ُقل أول مرة حينما كان طالبًا في الثانويز القامز في الرابأ من نيساني آذار عا  
1978. 
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عامًا من مدة محكومي ه  33وقّد  االئ تف شكوى أولأ في ا حالز ا سير البرغوثي الذذ أمل  
ل أن يهَرج عنه في صهقز  بادل ا سرى ال ي  رو في  شرين السابقز في الس ون اإلسرائيليز  قب

 بين حركز حماس والسلطاو اإلسرائيليز برعايز مصريز. 2011أولي أك وبر 
فلسطينيًّا  60ول   انك  2014وأعادو سلطاو االح تل اع قال البرغوثي م ددًا في حزيراني يونيو 

 ش رًا. 30كمًا بالس ن الهقلي لمدة آخرين من محررذ الصهقز المذكورة  وأصدرو بحّقه ح
 1/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 كيف يفكر جون بولتون؟ .56

ل  يكن اخ يار  رامك ل ون بول ون مس شارًا لألمن القومي مها ئًا  فمأ وقالز : السيد أمين شلبي
اس   ون  ريكس  يلرسون  كانو ال وققاو    ه ول  أن الدور  اء عل   يربرو ماكماس ر  وبرز

بول ون لكي يخلهه. وكما اخ ار  ورج بوت االبن بول ون مندوبًا دائمًا في ا م  الم حدة  ل وافقه مأ 
 و  ا ه نحو القمل المنهرد  وعد  اع دادا بال حالهاو والمنظماو الدوليز وا م  الم حدة  كذل  كان 

والمصلحز ا ميركيز والقلايا الدوليز اخ يار  رامك ل ون بول ون بسبك  وافقه مأ آرائه حول السيادة 
 ال ي  وا  ه.

لقد  اء اخ يار بول ون فيما دونالد  رامك مقبل عل  أ   قلي ين يوا   ما: القمز المقبلز مأ رئيس 
كوريا الشماليز وقرارا المن ظر في أيار )مايو( المقبل حول اال ها  مأ ويران عل  برنام  ا النووذ. 

ون يقد  لنا مها يأ حول ان ماءا ه الهكريز وآرائه حول قلايا السياسز الخار يز. والواقأ أن  اريل بول 
فقند  قيينه سهيرًا في ا م  الم حدة قال المحللون ون ودارة بوت االبن اخ ارو شخصيز عرفو بنقد ا 
الحاد لألم  الم حدة  و و شخصيز محسوبز عل   يار المحافظين ال دد وشار  منذ ال سقيناو  

أ عل  مشاريق   ووثائق   ال ي  حمل رؤا   ومها يم    وأنه ال يبدذ حماسز للقمل الم قدد. ووق
وعند  قيينه وصه ه كوندوليزا رايس بأنه ذو عقل صلك المزاج وال هكير  وأنه ب ذا الققليز ساعد عل  

 سلحز ن اح المهاولاو ال ي أدو ول   خلي ليبيا عن برام  ا النوويز  و وقيأ مقا دة خهض ا
النوويز مأ موسكو. واس قاد المراقبون دورا في مهاولاو السداسيز مأ كوريا الشماليز ووصهه 

وردو عليه «. ديك ا ور مس بد»وأن زعيمه  Hellish nightmare« كابوس شيطاني»نظام ا بأنه 
 او.  ما أدى الس بقادا عن المهاول«نهايز بشريز ومحك للدماء»كوريا الشماليز ووصه ه بأنه 

 دمير كوريا »بأن  دف الوالياو الم حدة  و  2002كذل  اس قاد المراقبون  صريحا ه عا  
اإلسرائيليز بأنه بقد  زيمز القرا   فإن « مقاريف»لصحيهز  2003  و صريحا ه عا  «الشماليز

يران وكوريا الشماليز  كما لقك د ورًا الوالياو الم حدة ي ك أن   قامل بنهس الطريقز مأ سوريز وا 
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بارزًا في ولغاء قرار ا م  الم حدة مساواة الص يونيز بالقنصريز  وقال ونه يق بر القرار أكبر وصمز 
ونه ليس  نا  شيء اسمه ا م  »عار عل  سمقز ا م  الم حدة  فيما اس قاد المراقبون قوله 

وذا »وقوله   «وذا دمرو عشر طواب  من ا م  الم حدة فلن يكون  نا  فر »  وقوله «الم حدة
أعدو  شكيل م لس ا من فسوف أ قله من علو دائ  واحد فقط  نه يقكس  وزيأ القوة اليو  في 

 «.القال   و ذا القلو  و الوالياو الم حدة
وانقسمو ردود الهقل في الوالياو الم حدة عندئذ   اا  قيين بول ون بين من اع بروا أنه يثير الشكو  

يز الحقيقي   اا القمل الدولي والقمل في نطا  المنظمز الدوليز  فلًت حول  و ه اإلدارة ا ميرك
عن أن م موعز المحافظين ال دد ما زال ل ا نهوذ ا وأقدام ا الثاب ز في اإلدارة  وبين  أييد اليمين 

  2005آذار )مارس(  9في « وول س ريو  ورنال»ا ميركي ل ذا ال قيين الذذ عّبرو عنه صحيهز 
المنظمز وعد  كهاء  ا ورصيد ا السيئ في الصومال ورواندا  وقليز الب رول مقابل حيث  ا مو 

الغذاء في القرا   واع برو أن  قيينه يحيي  قاليد شخصياو مثل  ين كيركبا ري  ودانيال موين ان  
وكانا من الشخصياو ال ي عكسو مواقف ودارة ريغان الم شددة في ا م  الم حدة. و ي المواقف 

 دفقو واشنطن ول  االنسحاك من منظمز اليونيسكو واالم نا  عن دفأ ديون ا للمنظمز الدوليز.ال ي 
واآلن مأ عودة بول ون  ما  ي السيناريواو المح ملز وا ولوياو؟ في  قدير المحللين أن في 

ون: المحادثاو المقبلز مأ كوريا الشماليز سيقد  ال انك ا ميركي مطلبين لن يقبل ما كي   ونغ أ
ال خلي عن برنامج ا سلحز النوويز  ونز  الستح المنهرد  و و ما سيؤدذ ول  فشل القمز  وعندئذ 
سيقول بول ون: كما رأي    لقد حاولنا  واآلن ليس  نا  بديل وال القصف. ومأ  ذا  فهي  قدير 

ق   رامك أن  دف بول ون ا ول  و ويران وليس كوريا الشماليز  وفي  ذا سيل« واشنطن بوسو»
 أييد بول ون  عندما سيقلن في أيار المقبل انسحابه من اال ها  النووذ مأ ويران و ثبيو  وربما 
زيادة  الققوباو االق صاديز  ا مر الذذ سيطل  سلسلز من ردود الهقل الخطيرة في الشر  ا وسط 

 ويوسأ ا زمز السوريز ول  حرك وقليميز ال يمكن اح واؤ ا.
 2/4/2018 الحياة، لندن،

 
 في القراءة اإلسرائيلية لمسيرة العودة .51

 عادل شديد
اع بر مراقبون أن وسرائيل  غالي كثيرًا  ول  در ز ال  ويل  في ال قبير عن القل  والخوف من قمسيرة 
القودة وكسر الحصارق  ح   قبل انطتق ا بأسابيأ  بسبك عد  ف م   مقن  المسيرة ال ك يكيز 

ي يز من و  ز نظر وسرائيليز  حيث بدأو وسرائيل  منذ أسابيأ  بحملز وعتميز و داعيا  ا االس را 
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لخمز  شاركو في ا كل ا   زة ا منيز والسياسيز واإلعتميز  بال حذير من المشاركز في المسيرة  
عبر ال  ديد با خاذ و راءاو قاسيز  في حال انطت  المسيرة ووصول ا ول  الحدود ال ي  قزل قطا  

. و ذا ما حدث باللبط  عندما وا  و دباباو وطائراو 1948عن ا رالي المح لز في  غزة
وسرائيليز وآالف ال نود والقناصز عشراو ا لوف من الهلسطينيين القّزل الذين   مقوا في خمسز 

صابز نحو  16مواقأ  أقيمو عل  طول ال دار المحيط بالقطا   ما أدى ول  ار قاء  ش يدا  وا 
يكشف عم  ا زمز ال ي شكل  ا مسيرة القودة إلسرائيل  خصوصا أن كل محاوالو منأ . ما 1500

المسيرة أو الحد من المشاركز الشقبيز في ا فشلو فشت مدويا  عل  الرغ  من أن وسرائيل ل    ر  
وسيلز ل خويف غزة  وحركز حماس  وال واس خدم  ا  بدءا من ال  ديد عل  لسان وزير اإلسكان 

يلي  يوأف غاالنو  باغ يال قائد حركز حماس في قطا  غزة  يحي  السنوار  والذذ رد عل  اإلسرائ
ال  ديد بأن كان في مقدمز المسيرة  برفقز عائل ه  مرورا ب  ديد شركاو النقل القا  من نقل الغزيين 

لغاء  صاريح    وأيلا باس خدا  وسائل الح رك الراغبين بالمشاركز  و خويه   بالققوباو  وا 
اإللك رونيز  عندما اخ رقو وحدة السايبر ا منيز اإلسرائيليز حساباو آالف الهلسطينيين في قطا  
شقاراو عن  غيير مواقأ المسيرة   غزة عل  مواقأ قفيسبو ق وق وي رق  وقاموا ببث ونشر منشوراو  وا 

النصيز ال ي    إلربا  القائمين والمشاركين عل  المسيرة  ولافز ول  مئاو آالف من الرسائل 
 ورسال ا ول  ا   زة الخلويز في قطا  غزة  وال ي   وعد كل من يشار  في المسيرة بالموو.

وليس آخر ا قيا  وزارة الخار يز اإلسرائيليز بحملز  شويه المسيرة وشيطن  ا  عبر سهاراو وسرائيل  
اء دولي لقمق ا  في القال   بغرض ولقاف ال لامن القالمي مأ المسيرة  والحصول عل  غط

بادعاء أن ا س ؤدذ ول  حرك كبيرة  وأن حركز حماس  نوذ اس غتل ا إلدخال ختيا مسلحز  للقيا  
 بقملياو عسكريز لق ل وخطف وسرائيليين. 

ما عّم  من قل  وسرائيل وخشي  ا من المسيرة أن ا  زامنو مأ الذكرى الثانيز وا ربقين  حداث يو  
  حين ف حو القواو 1948  في مناط  المثلث وال ليل في أرالي 1976ا رض الخالد في 

اإلسرائيليز النار عل  م ظا رين فلسطينيين خر وا في مظا راو اح  ا يز عل  مصادرة أراض في 
صابز عشراو  فت  ريد وسرائيل خروج مظا راو  بلدا     ما أدى ول  اس ش اد س ز من    وا 

ل غرافيز   ن سياسا  ا مبنيز عل   قسي  الشقك الهلسطيني ومسيراو مقا من مخ لف ال  مقاو ا
حداث  غييراو و بدالو في أولوياو ال  مقاو الهلسطينيز  لمنأ الشقك الهلسطيني من  و هكيكه  وا 
بناء روايز وطنيز  امقز للكل الهلسطيني  في كل أماكن و ودا. ولكن ما حدث أنه عكس ما  قمل 

ت  مسيرة القودة وكسر الحصار من غزة  ش دو مخ لف أنحاء وسرائيل عل   حقيقه  فمأ انط
فلسطين ال اريخيز مظا راو ومسيراو  في النقك والمثلث وال ليل  كما في اللهز الغربيز  ولافز 
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ول  مسيراو في لبنان  ل  شكل بذل  نقلز  ديدة ونوعيز في النلال الوطني الهلسطيني  وفي مقركز 
بقد آخر  والذذ يؤكد عم  ان ماء  ذا ا  يال  رل ا ووطن ا  ح   ا  يال الهلسطينيز   يت 

 ال ي ل   ولد في فلسطين  ول  ير ا ن ائيا. 
أكثر ما  خشاا وسرائيل أن  ؤدذ مسيرة القودة في قطا  غزة ول  وعادة  صويك المسار الوطني 

حماس  والقودة ول  الهلسطيني  و را أ حدة ال ناقلاو والمناكهاو الداخليز بين حرك ي ف أ و 
ال ناقض الحقيقي مأ االح تل  و حويل فكرة ح  القودة ول  ثقافز ووعي  مقاني فلسطيني  بقد 
سبقز عقود من النكبز وال   ير والل وء  خصوصا أن أغلبيز المشاركين في المسيرة    من أحهاد 

سرائيل ف رض صهقز الرئيس ا ميركي   يل النكبز ا ول  بال زامن مأ محاوالو الوالياو الم حدة وا 
دونالد  رامك  وال ي   لمن  صهيز قليز الت ئين الهلسطينيين  ب وطين   في الدول ال ي يقيمون 
في ا  أو بنقل بقل   ول  قطا  غزة  بقد ل  أ زاء من سيناء وليه  ل أ ي مسيرة القودة  و   ه 

سال  ا ول  اإلسرائيليين أن  ذا   ل كون ر 1948ال ما ير الهلسطينيز صوك أرالي فلسطين عا  
ن حصل   عل  شرعيز ا ميركي وبقض القرك. نحن أصحاك القليز  أرلنا  وليسو أرلك   وا 
والقرار  وال شرعيز لك  في وطننا  وسنقود م ما طال الزمان  وم ما قسو الظروف وبلغو 

 ال لحياو. 
ل قارك اإلسرائيلي مأ دول عربيز  فهي شكلو مسيرة القودة الهلسطينيز لربز قويز لمشرو  ال طبيأ وا

وقو كان رئيس أركان  يت االح تل   ادذ أيزنكوط  يقطي  قليما ه بإطت  النار عل  
المشاركين في المسيرة  ُكشف عن عقد لقاء بين ولي الق د السقودذ  محمد بن سلمان  مأ رئيس 

ا   أيا كان مكانه  المس وى م لس ا من القومي اإلسرائيلي  مائير بن شباو. ويقكس اال  م
سرائيل  حيث  خش  دولز االح تل أنه  وبقد ن اح  الم قد  الذذ وصلو فيه القتقز بين السقوديز وا 
مسيرة القودة  وما  شكله من بدايٍز إلعادة بناء الحركز الوطنيز  وأن يشكل عائقا أما  االس مرار في 

  را أ حافزيز أطراف عربيز عن االس مرار في محاوالو ال طبيأ بين ما  وذ  خش  وسرائيل أن 
 رول  ا با  اا ال طبيأ  طالما بقيو القتقز الهلسطينيز اإلسرائيليز في اش با  مس مر. ولذل   قمل 
وسرائيل  وبكل الوسائل  عل  عد  عودة القليز الهلسطينيز ول  الحرا  واال  ما  الدولي  لما له من 

 الأ وسرائيل السياسيز وا منيز واالق صاديز.  داعياو  وآثار سلبيز عل  مص
كشهو الم زرة اإلسرائيليز لد مسيرة القودة عن خوف وقل  وسرائيلي كبير من أيز مظا ر سلميز 
وشقبيز للنلال الهلسطيني الذذ سيهشل حكومز االح تل اليمينيز من االس مرار في سياسز  خويف 

اعه بقد  و ود شري  فلسطيني يس ح  ال هاوض مقه. الم  مأ الي ودذ من الهلسطينيين  ومن وقن
وبال الي  يس مر الم  مأ الي ودذ في دع  اليمين ورئيسه بنيامين ن نيا و  ولافز ول  مصلحز 
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ن نيا و في ال صقيد ا مني والميداني مأ الهلسطينيين  في محاولز منه إلعادة الملف ا مني ول  
او ال ي ي قّرض ل ا   و وأفراد عائل ه  كما أن وسرائيل السطأ  في ظل شب او الهساد وال حقيق

 خش  من  زايٍد في حملز ال لامن الدوليز للشقك الهلسطيني  في حال  صاعد المقاومز الشقبيز 
 السلميز  وحمتو المقاطقز ال ي   قّرض ل ا وسرائيل في القال . 

صابز أكثر من  وعد  وصابز أذ وسرائيلي  وال أن فلسطيني   1500عل  الرغ  من سقوط الش داء  وا 
دولز االح تل عاشو في حالز  و ر شديد  حيث المو او اإلذاعيز المه وحز والمباشرة  وكأن حربا 
لروسا  حدث  مما دفأ وسرائيليين كثيرين في المس وطناو المحيطز بقطا  غزة ول  مغادر  ا  

قودة عل  آالف ال نود اإلسرائيليين لقلاء عطلز عيد الهصأ بقيدا عن غزة. كما فرلو مسيرة ال
البقاء في وحدا    القسكريز عل  مشارف القطا   وأن يبقوا بقيدين عن أسر   في القيد  ا مر 
الذذ يقيد طرح القليز الهلسطينيز ول  الحرا  اإلسرائيلي  بقد أن غابو القليز الهلسطينيز عن 

ل رخيصا وغير مكلف ن ائيا  ما حدا بكبار القادة النقات  والحرا  القا  اإلسرائيلي  وأصبأ االح ت
القسكريين والسياسيين ول  أن يقبروا عن قلق   وخوف   الحقيقي من أن مسيرة القودة قد  شكل 
محطز للقودة ول  النلال الوطني الهلسطيني. وما مشاركز عشراو آالف الهلسطينيين في المسيرة  

د  وال فشت في سياسز كّي الوعي الهلسطيني  وأن مرحلز عل  الرغ  من كل أشكال ال خويف وال  دي
السنواو الماليز من غياك القمل ال ماعي المنظ   وما رافق ا من  را أ كبير في الهقل والمد 
الثورذ الشقبي ال حّررذ  و حييد الشار  الهلسطيني عن الموا  ز قد اق ربو من ن اي  ا. واالن قال 

الوطني  و قل االح تل يدفأ ثمن اح تله واس يطانه  واس نزافه ول  مرحلز  ديدة من النلال 
عسكريا واق صاديا  ما سيرب  خطط االح تل بال صقيد القسكرذ عل  ال ب او المخ لهز  
وخصوصا الشماليز  بقد أن كشهو مسيرة القودة مدى اإلربا  وال خبط الذذ أصاك المؤسسز 

 ير قادرة عل  موا  ز عدة  ب او مقا.القسكريز وا منيز في وسرائيل  وأن ا غ
 2/4/2018، العربي الجديد، لندن
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 سمير الزبن
كانو حياة الهلسطينيين في سوريز نموذ ًا مقبواًل لحياة المنه  الهلسطيني  بالنسبز لحاالو الل وء 

حر  الهلسطينيين من القمل في أكثر من ا خرى ا كثر  طرفًا في وذالل    خصوصًا لبنان الذذ ي
سبقين م نز. و د الهلسطينيون حالز اح لان شقبيز سوريز عاليز ال لامن  وصلو في حاالٍو 
كثيرة ول  حالز اندماج في الحياة السياسيز الهلسطينيز  ف نا  سوريون كثيرون اخ اروا االنلما  ول  
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   قد  حيا ه من أ ل فلسطين واس ش د عل  الهصائل الهلسطينيز  وقلوا أعمار   في ا  وبقل
أرل ا. و نا  فلسطينيون اخ اروا االنخراط في الحياة السياسيز السوريز  من   من انل  ول  حزك 
البقث  وحصل عل  ام يازاو السلطز وعار ا  ومن   من ان م   حزاك المقارلز  ودفأ ثمن ذل  

  يكن االن ماء ول  قوى سوريز ظا رًة   ّدد القمل سنواو طويلز في س ون السلطز. وفي الحال ين  ل
السياسي الهلسطيني  وفقالي ه في ا وساط الهلسطينيز في سوريز. وال كان االن ماء السورذ ول  
الهصائل الهلسطينيز يدفق ا ول  ال دخل في الشأن السورذ  عل  الرغ  من ال دخل السورذ المس مر 

نظا  المس مرة لإلمسا  بالورقز الهلسطينيز  ورقز مساومٍز  وال في الشأن الهلسطيني  ومحاوالو ال
كان القمل السياسي الهلسطيني في صهوف المقارلز السوريز  يقطي   وزنًا في  قرير السياسز 

 السوريز ال ي كان  وما زال  يقّرر ا ر ل واحد.
ك االق صاديز واإلفقار عان  الهلسطينيون في سوريز ما عاناا السورذ  عل  مس وى الحياة والم اع

السريأ الذذ بدأ منذ ال سقينياو. وفي بقض ا حيان  كانو أولاع   أفلل من أقران   السوريين  
بسبك حصول   عل  مساعداو وكالز غوث و شغيل الت ئين الهلسطينيين )أونروا( ال ي بدأو 

 منيز ال ي حكمو الم  مأ   را أ سريقًا  انطتقًا من مطلأ الثمانيناو  أو عل  مس وى القبلز ا
السورذ  وأخلقو ال ميأ بال ر يك  وال ي شملو المخيماو بشكل طبيقي  كون ا  زءًا من 
ا رالي السوريز  فالمخيماو ل   كن مقازل أمنيز  كما الحالز في المخيماو الهلسطينيز في ال نوك 

كل شيء  حو القبلز  اللبناني ال ي ال  خلأ لألمن اللبناني. المولو  مخ لف في سوريز 
 ا منيز  وما يخلأ السوريون له من  دقيقاو ومرا قاو أمنيز يخلأ الهلسطينيون له بالقدر نهسه. 
قبل انطت  االح  ا او في سوريز في موا  ز النظا   ل  يشقر الهلسطينيون ب  ديد االق ت  من 

ن  حرُّ   ذا الشقور لدي   سوريز  أو أن و ود   مقرض لخطر ال   ير وال بديد  عل  الرغ  م
أحيانًا  خصوصًا عندما  قّرلو   مقاو فلسطينيز ل ذا ال  ديد  كما  رى في الكويو بقد الغزو 
القراقي  وكما  رى في القرا  بقد الغزو ا ميركي. كان االس قرار النسبي السمز البارزة لحياة 

 ليي  عل  المس وى القانوني ال ي كان الهلسطينيين في سوريز  عل  الرغ  من و راءاو ال قييد وال
يمارس ا النظا  علي   في بقض ا وقاو. عل  الرغ  من ذل  كله  كانوا يق قدون أن مسارًا واحدًا 

 فقط يمكن أن ي قل   يغادرون سوريز  و و مسار القودة ول  ديار   في فلسطين. 
سوأ ممكن دائمًا  وأن الثابو ي  ز  ف أة   بين أن  ذا اليقين م رد و    وأنه في  ذا البلدان ا 

وي  ز بقنف شديد.    سد المخاطر ال ي ل   كن  خطر عل  البال دفقز واحدة  مبّددة كل أو ا  
الثباو واالس قرار في المكان. بذل   أعطو سوريز الهلسطينيين الدرس القاسي ال الي في   رب   . 

ن يبق  ثاب ًا  في وقو ي  ز البلد ال ي يقي  فيه   ذا الدرس الذذ يقول ونه ال يمكن لولأ الت ئ أ



 
 
 
 

 

 40 ص             4602 دد:الع             4/2/2018اإلثنين  التاريخ: 

                                    

ل  يكن من الممكن أن يبق  الو ود الهلسطيني في سوريز عل  حاله في بلد يش قل. ال يمكن بقاء 
الولأ عل  حاله في الوقو الذذ  ش د سوريز صدامًا داميًا في كل المناط   بهقل االح  ا او 

مق ا بقمأ دموذ ووحشي من النظا . وعل  عكس الحالز ال ي ا  احو البلد  وال ي    ال قامل 
اللبنانيز  وعل  عكس ما حل  به فلسطينيون كثيرون في سوريز أيلًا  ل  يكن ممكنًا أن  بق  
المخيماو الهلسطينيز في سوريز  قيت خارج الصرا  السورذ  مواقأ محايدة  في وقٍو  ش قل به 

 البلد كل ا.
لهئاو ا لقف أن ا من يدفأ الثمن ا كبر. و ن الت ئين    من في ا زماو الكبرى   ك شف ا

ألقف الهئاو في الصراعاو المسلحز  ف   يوا  ون الخطر الدا   باق تع   من  ديد.  ن 
الصرا  يحول   ف أة ول  غرباء عن المكان الذذ عاشوا فيه حيا   . و كذا اك شف الت ئ 

 مباشر والدا    وعرف أنه ال ين مي ول  المكان المقي  فيه  الهلسطيني في سوريز حالز ال  ديد ال
أو  نا  من ُيه مه ذل   ومن ُيذكرا أن المكان ليس مكانه  ويطلك منه أن ال ي دخل في ما ال  

يقنيه  وأن ليس له الح  في ال قبير عن رأيه في قلايا ال  خصه  وكل طرف ي  مه بالقمالز 
ن  ديد  شاشز و ودا في المنه . وأن الثباو و ٌ   وأن للطرف اآلخر! عند ذل   اك شف م

االس قرار قناٌ  مزيٌف لكارثٍز  ن ظرا في أول انقطافز  أو في أول ِصدا . لذل   كان الهلسطينيون 
 أول من ا  م   النظا  بأن   يه قلون الصرا  في سوريز   زءًا من مؤامرة خار يز. 

ز شأن مدن كثيرة وا  و المصير نهسه. وب مزي  المخيماو     دمير المخيماو الهلسطينيز في سوري
و دمير ا سكانيا وعمرانيا  ل  يقد الو ود الساب  للمخي  مو ودا  ولن يقود ول  ما كان عليه. كما أن 

ل   قد مو ودة  ولن  كون قادرة عل  القودة كما كانو.  2011سوريز ال ي كانو قائمز قبل القا  
نب ا ال را يديز  س لو المأساة السوريز فصت  ديدا من فصول ال را يديا لذل   في واحٍد من  وا

الهلسطينيز المس مرة منذ عقود  لكن ا  ذا المرة م دولز مأ مأساة سوريز أوسأ وأشمل   س قيد 
محطاو ال  ربز الهلسطينيز في  هاصيل كثيرة  ليس أول ا ال   ير والمذابأ  وليس آخر ا منافي 

ن ما انقلبو علي  . ال اريل السورذ الرا ن في واحٍد من  وانبه  كثيف حداثي اح لن    وسرعا
وسريأ للمأساة الهلسطينيز  ما اخ برا الهلسطينيون ختل أكثر من سبقز عقود  ّربه السوريون في 

 أقل من سبأ سنواو. ون   في  انك من مأسا    لحايا لقنز ال اريل السريأ.
 2/4/2018، العربي الجديد، لندن
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 "حماس" تنتصر في الحرب اإلعالمية .51
 حيمي شليف

منذ ف رة طويلز عاد النزا  اإلسرائيلي ك الهلسطيني ليح ل مكانًا مركزيًا في  قارير وسائل  ا ول للمرة 
الدوليز. م حدثون وسرائيليون عرلوا بيناو لمحاوالو  خريبيز بغطاء اح  اج مدني.  ا عت 

شطاء ذراع ا القسكرذ كانوا مشاركين  لكن من يشكلون الرأذ القا  في وحماس نهس ا اع رفو بأن ن
الغرك فللوا الهيل  القصير للشاك الهلسطيني الذذ أطلقو النار عل  ظ را  و بني روايز سكان غزة 

فلسطينيًا ق لوا  المئاو ُأصيبوا  وال دار ل  ي   اق حامه  لكن في  15الم ظا رين لد قمق   وعزل  . 
 حماس خر و من صرة. اإلعتميزالحروك 

ساسًا بال نظي . طالما أن حماس  س طيأ مواصلز مسيرة المليون  كما سّم  ا  أاالس مرار ير بط 
وطالما أن ا  س طيأ ال مييز بين ا وبين أعمال القنف  فإن القيادة في غزة س س مر في  مأ النقاط 

 أما  وسرائيل ومحمود عباس والسلطز الهلسطينيز مقًا.
وذا ل  ي د ال يت اإلسرائيلي السبيل لصد االنقلاض عل  ال دار من دون ال سبك بخسائر كبيرة  

 دا  فان ولأ وسرائيل سيسوء وبم واليز  ندسيز. أحداث يو  ال مقز صحيأ أن ا س نس  بسرعز 
رض عل  الس ز الم بقيز ح   وحياء يو  النكبز س ه ا سابيأوذا بقيو حالز منقزلز  لكن عود  ا في 

. االن قاد واللغط ا ثناءالم  مأ الدولي وعادة اال  ما  بالنزا  ح   لو ل  يكن مقنيًا بذل  في  ذا 
 عل  حكومز بنيامين ن نيا و ال ي اخ هو مؤخرًا س   دد بكامل القوة.

الخاصز غير قادرة عل  ال نازل   سباب افي ال انك اإلسرائيلي  و أن حماس  ا ساسياالف راض 
كذل  فان اللائقز اإلسرائيليز  ا مرالكهاح المسلأ ولو بصورة مؤق ز و ك يكيز. وذا كان  عن

. وذا  بين أن  ذا المه و  ا سبو س نقلي والمنظمز س هقد بسرعز أفللي  ا ال ي حقق  ا في ن ايز 
  وفي المقابل ظ رو حماس كمنظمز لدي ا انلباط  ك يكي وقدرة عل  لبط خاطئ و مه و  

للدعايز اإلسرائيليز منذ ا زل: اح  اج فلسطيني  ا كبرهس فذل  من شأنه أن ي سد الكابوس الن
 ما يرذ غير عنيف يهرض عل  ال يت اإلسرائيلي ق ل و رح مدنيين غير مسلحين. ون الشبه 

وح   نلال السود من أ ل المساواة في الوالياو الم حدة  م ما كان  أفريقيابم ا ما غاندذ و نوك 
 دحولًا وسطحيًا  سيؤطر في الن ايز المرحلز ال ديدة في النلال الهلسطيني.م

ا مريكيز ول   انك وسرائيل  مثلما و د  قبيرا في  غريدة المبقوث  لإلدارةون الوقوف السريأ 
ال ي كل ا ن ي ز ل حريض حماس  يشير كما يبدو ول  « المسيرة المقاديز»غرينبتط عشيز القيد لد 

دونالد  رامك فان  إلدارةابي من ناحيز وسرائيل في  ناسك عتقاو القوى الدولي. ختفا  غيير وي 
  ح   أنه كان سي رذ مشاوراو ا حداث وزاء أكثرلغز ان قاديز  سيس خد بارا  أوباما كان بال أكيد 
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يكثر  حول رد سياسي مناسك. في وسرائيل يباركون االنقتك السياسي ون نيا و ا وروبيزمأ الدول 
 من ال هاخر به  لكن من شأنه أن ي كشف أيلًا كستح ذذ حدين  فقط سيزيد من خطورة الولأ.

 رامك  و أحد الرؤساء ا مريكيين المكرو ين في ال اريل الحديث  وذا ل  يكن االكثر كر ًا  عل  
ص. وبكونه الرأذ القا  الغربي بشكل عا  وفي أوساط الليبراليين في الوالياو الم حدة بشكل خا

لي ا  فانه واع رف بالقدس عاصمز إلسرائيل وينوذ في ش ر أياريمايو القاد  نقل السهارة ا مريكيز 
يق بر نهسه كمن يسا   في أزمز الهلسطينيين. طالما أن وسرائيل ال  ثير أذ ل ز وال  ح ل القناوين 

ل ا لررًا  امشيًا فقط. ولكن في   رامك  سبك ودارةالسلبيز  فان الصداقز الرائقز والحميميز ل ا مأ 
  ا حوالربما س  كشف كأن ا مقانقز االن قاد الذذ كان مو  ا نحو وسرائيل عل  كل  ا زمزوقو 

 ودارةس     غذي ه عن طري  القداء الكبير ل رامك والرغبز في مقاقبز القزيزين عليه. كلما دافقو 
زداد ميل الكثيرين  ومن   ديمقراطيون  لرؤي ه  رامك ب حمس عن نشاطاو وسرائيل غير الشقبيز فسي

. الدع  ا مريكي بال أكيد يقزز  صمي  ن نيا و باإلدانز و ون نيا و نهس الشيء  مرفوض و دير 
ال ي  و   ا  سواء بالنسبز للقمليز « و لس وال  هقل شيئاً »ووزرائه عل  عد  االنحراف عن سياسز 

 السلميز أو بالنسبز لحصار غزة.
اإلسرائيليين يق برون حماس منظمز ور ابيز من كل النواحي  الرد البدي ي سيكون أن وسرائيل  مقظ 

لي ا كمن  غّير سياس  ا ردًا عل  القنف وال ي ك علي ا أو أن ا ال  س طيأ ال نازل أو النظر 
ف اليميني   الدافأ لتئ تا ف واإلر اك. في اله رة ال ي في ا  بدو ان خاباو مبكرة  ال  ظ ر في 

 لن نيا و لتنحراف عن طريقه  وب ذا االع راف بالخطأ   و صغير بألقاف.
دعواو اليسار لل حقي  في أحداث ال دار س قيد النزا  بقد الغياك الطويل ول  مركز النقات القا   

غزة لي ا ك  ن يصرف االن باا عن ال حدذ في ولكن ا أيلًا س منأ ن نيا و ذريقز ك ليس  نه يح اج 
  والموا  ز مأ حماس نحو خيانز من يغرسون السكين في الظ ر من الداخل.

ولكن من يزر  الريأ يحصد القاصهز  الشلل اإلسرائيلي بخصوص المسألز الهلسطينيز واالع قاد بأنه 
يمكن الحهاظ عل  الولأ الرا ن ول  ا بد  و الذذ يم د الطري  لتن صار الدعائي لحماس و و 

المنظمز الهرصز  خذ المبادرة ورؤيز اللوء في ن ايز ا نها  ال ي دمر ا ال يت الذذ يمنأ 
اإلسرائيلي. حماس ربما س ذرف دمو  ال ماسيأ عل  الق ل  وال رح   لكن وذا  لاعف عدد ا في 

وولأ وسرائيل  ا يا  القريبز فإن  ذا الثمن سيكون مققوال من ناحي  ا من أ ل  قزيز مكان  ا
 الزاويز.وعباس في 
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وسرائيل اس قدو لولأ فيه منظمز ور ابيز مقروفز  سق  ول   دمير وسرائيل قادرة عل   أنحقيقز 
وعرل ا كأمز مح لز يد ا خهيهز عل  الزناد  شكل فشًت ذريقًا   اإلعتميز زيم  ا في الساحز 

 س زداد  داعيا ه طالما أن ن نيا و وحكوم ه فللوا ال م رس خلف أحقي  ا.
 1/4/2018 هآرتس

 2/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 ستدفع إسرائيل ثمنا  سياسيا  كبيرا  إذا لم تغي ر "قواعد اللعبة" .62
 ليكس فيشمانأ

 100لنهس ا  أحداث ن ايز ا سبو  عل  أن ا ن اح. صحيأ أنه ل  يصل « حماس»س لو قيادة 
ء وا طهال  الذين ل  يكونوا بمن في   النسا -ألف فلسطيني  30ألف شخص كما وعدوا  ولكن ح   

 و بال أكيد ون از بالنسبز  -  وبقل   من الم ظا رين الحقيقيين «حماس» ميقًا من م ندذ 
 و رد الساحز الدوليز: لقد عادو ا زمز « حماس«للمو ز ا ول . لكن اإلن از ا    فيما ي قل  بك

وبي يصدر بيانا  ا ميركيون قلقون  في غزة ول  القناوين. مصر وا ردن  دينان  اال حاد ا ور 
محصول  يد. و ذا ح   قبل أن  بدأ وسرائيل في دفأ  -وا مين القا  لألم  الم حدة يطلك ال حقي  

 ثمن الق ل  ومئاو ال رح  عل  الساحز الدوليز ومطالب  ا ب قدي   وليحاو.
في ال انك الهلسطيني. بالنسبز ق يت ل  يؤد ول  النهور  وبال أكيد ليس ول  صدمز وطنيز   16سقوط 

ال يت اإلسرائيلي عل  « حماس»   ذا  ي المادة المش قلز لل ولز القادمز. لقد أ برو «حماس«لك
 كريس  زء كبير من قوا ه لموا  ز المواطنين  وال يقل أ ميز عن ذل  أن  ذا ا حداث قد  ؤثر 

نماط السلو  ال ي سي قين علينا أ« حماس»عل  و يرة بناء ال دار حول قطا  غزة. كما حددو 
اع ياد ا في ا سابيأ وا ش ر المقبلز. والقصد من ذل   و الحهاظ بشكل دائ   عل  مقسكراو 

م ر من الحدود اإلسرائيليز  بما في ذل  مس شه  ميداني.  700-800الخيا  ال ي أقيمو عل  مسافز 
و  الس ين  يو  النكبز  يو  االس قتل   حليرا لقطلز ن ايز ا سبو  والمناسباو القادمز  مثل ي

وخاصز في اليو  الذذ سي   فيه نقل السهارة ول  القدس  س  حول  ذا المقسكراو ول  مناط  
 اس قداد س س وعك عددا كبيرا من ال ما ير ب دف وظ ار صورة الن هالز شقبيز واسقز.

ت ال يم ل  أداة  يدة أخرى لمنأ في  ذا ا ثناء  يطل  القناصز النار عل  الم ظا رين  ن ال ي
دخول آالف الهلسطينيين ول  ا رالي اإلسرائيليز. ال  و د أذ رافقز رد  أخرى   اا الهلسطينيين 
في غزة: ال يمكن وقف منح    صاريأ عمل أو الك رباء أو الماء   ن   ال يملكون ا عل  أذ حال. 

ي قل  بالطراباو عل  نقاط االح كا   يدور الحديث عن  م ور منكوك ويائس. ل  يقد ا مر
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المقروفز في اللهز الغربيز أو أما  بلأ عشراو من الم ظا رين عل  السياج في قطا  غزة. 
بالنسبز إلسرائيل   ذا حدث اس را ي ي يقني محاولز خل  ان هالز في قطا  غزة   م د في مرحلز 

المالي  الذذ صادف ذكرى يو  ا رض   مقينز ول  اللهز الغربيز. بدء ال ظا راو في يو  ال مقز
 .1967و 1948 و محاولز لربط القرك اإلسرائيليين بصورة االن هالز: كلنا مقا  ال ئو 

في االن هالز ا ول   منذ حوالي ثتثين سنز  ل   ه   وسرائيل أن أعمال الشغك كانو بدايز 
لوا نحط  ال ظا راو الحاشدة بالقوة  ان هالز شقبيز. واللباط القسكريون الذين قالوا في حينه   قا

ال ي س سبك الكثير من اإلصاباو ولكن ا س ن ي القصز بسرعز  قوبلوا باالزدراء. والن ي ز: سنواو 
كان ان هالز مسلحز بالهقل للسلطز  2000من االن هالز وآالف اللحايا من ال انبين. وفي القا  

وذا ل  ي مكن من قمأ أعمال الشغك حول قطا   2018الهلسطينيز. يدر  ال يت اإلسرائيلي في القا  
غزة بالقوة  فإن ا يمكن أن  ؤدذ ول  انه ار شامل. وسرائيل س كون مذنبز عل  أذ حال. واخ بار 

ال سيلطر في ن ايز كل أسبو  «. حماس»ال يت اليو   و محاولز كسر الصيغز ال ي  ملي ا  وا 
و ذا قد يس غر   -ريس نصف ال يت لقطا  غزة وفي كل عيد أو مناسبز  أو يو  ذكرى  ول   ك

ش ورا  سيحصي ختل ا القال   كل أسبو   اإلصاباو في ال انك الهلسطيني. وعتوة عل  ذل   وذا 
لن  -نيران القناصز  عل  سبيل المثال  -كان ال انك اآلخر سيبدأ في اس خدا  ا سلحز الناريز 

قيد: من نشاط الرد حول حدود غزة ول  ال خطيط يبق  أما  ال يت أذ خيار وسيلطر ول  ال ص
ي ك أال ن  ا ل ون ازاو ال يت اإلسرائيلي ح   اآلن: الحياة في  لقمل عسكرذ داخل قطا  غزة.

« حماس»غتف غزة مس مرة كالقادة  ل  يدخل أذ فلسطيني ول  بلدة وسرائيليز  و   صد خطز 
ائيليز  و شير ال قديراو ول  أن الطاقاو س  را أ لقيادة مسيراو مدنيز  ماعيز داخل ا رالي اإلسر 

  أذ الحرك النهسيز ال ي منقو   نيد أكبر عدد «الحرك اللينز»بمرور الوقو. ح   عل  مس وى 
 –من المدنيين      س يل ون از. في أحداث يو  ال مقز  كان اثنان من اللحايا الهلسطينيين 

مسلحين ببناد  كتشينكوف وعبواو  -عاما  33و 18ين  ميق   من الر ال الذين   راوح أعمار   ب
 ووصت ول  السياج  وحاول ثتثز آخرون ال سلل ول  ا رالي اإلسرائيليز.

عل  « الشغك» عمال « القادذ»بقد يو  ال مقز القاصف  عادو ا حداث يو  السبو ول  النمط 
وذا ل  ي د «. حماس»ر في خطط سياج قطا  غزة. لكن يحذر الوقو  في الخطأ: ال يو د أذ  غيي

ال يت طريقز ل غيير قواعد اللقبز  أو عل  ا قل إلبقاد ال ظا راو عن السياج  فسوف نل قي في 
 ا سبو  المقبل وا سبو  ال الي. وكلما طالو  ذا القصز ار هأ الثمن السياسي الذذ س دفقه وسرائيل.

 «يديعوت»
 2/4/2018، األيام، رام هللا
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