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 تسلم كافة الصالحيات في غزة... ويطالب بلصفقة القرن هقمة العربية رفضبلغ اليس عباس .1

ة طلالسررررئررريس  ، أنرام هللا، مرررن 8/4/2018 ،وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية  وفـــا نشرررر  
محمود عباس قال إن القمة العربية التي ستعقد في السعودية بعد عرد  أيرام سرتكون هامرة،  يةفلسطينال

ي وقرر  تتعررره فيررة مدينررة القرردس المحتلررة، لهءمررة شرسررة ءرررال اإلءرررالا  اإلسرررائيلية، ألنهررا تررفتي فرر
، فري مسرتهل اءتمرال اللءنرة المركليرة لحركرة عباسوأضاف  والقرارا  األمريكية األخير  بخصوصها.

، بمقررر الرئاسررة فرري رام هللا،  سررناهب إلررع القمررة العربيررة، ونحررن نفمررل أن 8/4/2018 فررتح، يرروم األحررد
ق عليهررا قمررة القرردس، لمواءهررة هررال الهءمررة الشرسررة الترري تتعررره لهررا عقررب القرررارا  األمريكيررة يطلرر

 باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارتهم إليها .
:  سرربق وسررمعنا أنهررم قررالوا إن قضرريتي القرردس وال ءئررين خرءتررا عررن الطاولررة، فمررااا بقرري قررائ ا وترراب  

الاي سيفتي، وبالتفكيد ستكون هناك صفقة، والتي نعتبرها قد انته ، علع الطاولة؟ لالك ال نسفل ما 
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وبالتررالي لررن نسررتم  لمررا سرريفتي مهمررا كرران، مررا لررم يررتم االعتررراف برسيررة الرردولتين، وأن القرردس الشرررقية 
 عاصمة لدولة فلسطين، وعندها يمكن أن نتحدث عن باقي القضايا التي بقي  علع الطاولة .

 هاا النءاح الكبير في تنظيم انتخابا  : ا  النقابا  التي ءر  مسخراا قائ ا إلع انتخاب عباسوتطرق 
المءلرس  عبراس إنوقرال   ....النقابا ، يدل علع الحاءة الماسة إلعاد  بنال ألءهرل  منظمرة التحريرر

سرنوا  علرع األقرل علرع جخرر ءلسرة طارئرة  9الوطني الفلسطيني سيعقد قريباا في رام هللا، و الك بعد 
:  قو  وبقال وصحة منظمة التحرير هي األساس، ألنها العنوان األوحد قائ ا  وأضاف   للمءلس .عقد

 للمشرول الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
:  تحدثنا مر  لقاو ، قبل عد  أيام للار قد  ياا من مصر  اا وفد عباس إلع أن أشاروحول ملف المصالحة، 

األخو  المصريين حول المصالحة، وقلنا لهم بكل وضوح، إما أن نسرتلم كرل شريل، بمعنرع أن ترتمكن 
حكومتنررا مررن اسررت م كررل الملفررا  المتعلقررة بررإدار  قطررال اررل  مررن األلررف إلررع اليررال، الررولارا  والرردوائر 

ال فلك اا رفضوا لن واألمن والس ح، وايرها، وعند الك نتحمل المسسولية كاملة، وا  ل حادث حديث، وا 
:  ننتظررر الءررواب مررن األشررقال فرري مصررر، وعنرردما  ا ئقرراأضرراف و  نكررون مسررسولين عمررا يءررري هنرراك .

 يفتينا نتحدث ونتصرف علع ضول مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا .
ــت، الدوحــةوأضرراف   ــرة ن الرررئيس محمررود ، أن وكرراال ، نقرر ا عررن مراسررلها وعررن ال9/4/2018 ،الجزي
 ل إنة سيبلغ القمة العربية المرتقبة في السعودية رفضة لما يعرف  بصفقة القرن  األمريكية.عباس قا

 
 لم تنجح في مساعيها للتحول إلى كيان طبيعي بالمنطقة "إسرائيل"د. محسن صالح:  .2

أكد مدير عام مركل الليتونة للدراسا  واالستشارا  د. محسن صالح، : نبيل سنونو -بيرو   ال  
 )إسرائيل( في مساعيها للتحول إلع كيان طبيعي في المنطقة في اإلطار المستقبلي. عدم نءاح

وتلامن ك م صالح، الاي ءال خ ل  صالون صحفي  نظمة مركل التطوير والتدريب اإلع مي 
التاب  لصحيفة  فلسطين  أمس عبر  سكايب ، م  استمرار مسير  العود  السلمية التي انطلق  في 

ر الماضي، للمطالبة بحق عود  ال ءئين الفلسطينيين إلع أراضيهم المحتلة عام مارس/ جاا 30
1948. 

وقال صالح، إنة يبدو لر)إسرائيل( أنها في أفضل أوضاعها بسبب األلمة اإلقليمية وحصار قطال 
ال  وتحول السلطة في رام هللا إلع  كيان وظيفي  والبيئة الدولية المواتية لها، لكنة أضاف:  في 
اإلطار المستقبلي البعيد، الكيان الصهيوني يءد نفسة أنة لم ينءح في أن يكون كياناا طبيعياا في 
المنطقة ولم ينءح في أن يتحول إلع حالة مقبولة لدى شعوب المنطقة، وكل ترتيباتها ما لال  اير 

 متماسكة علع األره .
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أعداد اإلسرائيليين، وهاا يمثل حالة  وأضاف أنة في داخل فلسطين التاريخية تءاول عدد الفلسطينيين
قلق كبير  لكيان االحت ل، كما أن المقاومة الفلسطينية حتع اللحظة لم يتم إفشالها أو إلغاسها، بل 

 إنها متفصلة بالشعب الفلسطيني سوال في الداخل أو الخارج.
حراك فلسطيني  ولف  إلع أن ال ءئين الفلسطينيين في الخارج ينِشئون مسسسا  العود ، وهناك

س مي لم ولن يغيب، وستظل القدس هي البوصلة.  وهوية وطنية وبعد عربي وا 
 وقال صالح: إن  الءيل اإلسرائيلي الحالي أضعف بكثير من الءيلين األول والثاني .

ْن كان  بعه الدول لديها  ا مفلومة، وا  ونبة علع أن البيئة اإلقليمية متغير  وليس  ثابتة، وهي أيضا
 ن االستقرار الظاهري.نول م

ونبة علع أن في البيئة اإلقليمية من يحاول  حرف البوصلة  فيما يتعلق بر العدو األكبر لألمة، 
بتحويلة إلع إيران بدالا من المشرول الصهيوني، وشغل األمة بمشك   طائفية وصراعا  داخلية 

مكاناتها .  تستنلف طاقاتها وا 
يءد من خ ل حالة الحلف م  بعه القوى اإلقليمية مءاالا وأشار صالح إلع أن كيان االحت ل 

 للتطبي  واختراق المنطقة، وهاا يمثل حالة خطر علع القضية الفلسطينية.
أن معظم أصدقال كيان االحت ل في المنطقة اير مستقرين أمنيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا،  وبّين

 ستراتيءية.لاا فهو اير جمن علع نفسة في البيئة اإل
وبّين أن الشعوب العربية واإلس مية معترضة علع التطبي ، وما لال  متفاعلة م  القضية 
الفلسطينية، الفتاا إلع أن إنشال ع قا  م  )إسرائيل( مرتبط بالبيئة الرسمية وليس الشعبية، كما أن 

موضول، يمكن أن األنظمة التي تقيم ع قا  م  االحت ل تخشع من أنها إاا مض  في هاا ال
 تواءة بحالة عدم استقرار في منطقتها، أو حتع نلل شرعية.

ووصف صالح مسير  العود  بفنها ءهد نوعي، معرباا عن أملة في أن يتصاعد تدريءياا للوصول إلع 
 لنكبة الشعب الفلسطيني. 70مايو/أيار المقبل الاي يوافق الاكرى الر 15لحظة الارو  في 

أن ينضم ءمي  الفلسطينيين في الضفة الغربية والخارج إلع مسير  العود ،  كما عبر عن أملة في
 لتحقيق التكامل في هاا الصدد.

وبشفن البيئة الدولية المحيطة بالقضية الفلسطينية، وصفها صالح بفنها  مفلومة  وال يوءد استقرار 
عليها الواليا  المتحد   في السياسا ، وهناك بداية تحول من انتقال لحالة أحادية القطبية تسيطر

سنة، إلع بداية الدخول فيما يعرف بتعدد القطبية، في ظل وءود صعود صيني وروسي  30طوال 
 وهندي وتنافس من االتحاد األوروبي.
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وفلسطينياا، أوضح صالح أن ال  أبدع  في العمل المقاوم وصمد  وصد  ث ث حروب عدوانية 
 .2014و 2008شنها االحت ل اإلسرائيلي بين 

وعن الضفة الغربية، قال صالح: إن حالة التنسيق األمني بين السلطة و)إسرائيل( ال تلال مستمر ، 
 إلع ءانب مطارد  المقاومة هناك، ومن  تحول االحتكاك المباشر م  ءنود االحت ل إلع انتفاضة.

ة تخدم أاراه وتسالل عن مستقبل السلطة الفلسطينية، قائ ا إنها تحول  م  اللمن إلع  حال
االحت ل أكثر مما تخدم الشعب الفلسطيني، وهاا باعتراف قيادا  السلطة، وجخرها اعتراف أبو مالن 

 )رئيس السلطة محمود عباس(، حينما قال أمام مءلس األمن الدولي: نحن نشتغل عند االحت ل .
، مبيناا أن ما يسمع  حل ورأى أنة ليس في األفق إط قاا أن تتحول هال السلطة إلع دولة فلسطينية

ا أن  ا بالوقائ  التي فرضها اإلسرائيلي علع األره، خصوصا ا مفلوم وال أفق لة قياسا الدولتين أيضا
 أعداد المستوطنين تضاعف  .

وقال صالح: إن التحديا  التي يواءهها مشرول المقاومة مرتبطة بحالة الصعود، بينما ألما  مسار 
 التسوية مرتبط بحالة هبوط.

وشدد علع أن قياد  السلطة ومنظمة التحرير ليس لديها أي رابة أو ءدية في دمج قوى المقاومة 
كءلل أساس وشريك في إدار  المشرول الوطني الفلسطيني، لمخاوف من أن تلغي هال الشراكة اتفاق 

 )أوسلو(، أو تعيد النظر في االتفاقيا  السابقة الموقعة م  االحت ل اإلسرائيلي.
ن قياد  السلطة والمنظمة ال يرابون بالشراكة الوطنية علع األقل في الفتر  الحالية، معتبرا أن وأكد أ

 العقلية الموءود  لدى قياد  حركة  فتح  مبنية علع الهيمنة والسيطر  بشكل عام.
وأوضح أن مساري المقاومة والتسوية مختلفان، إا يستند مسار المقاومة إلع أيديولوءية تحرم وتمن  

 التنالل عن أي شيل من فلسطين، كما أنة أالق الباب في موضول االعتراف بر)إسرائيل(.
في المقابل، فإن السلطة الملتلمة بمسار التسوية أالق  الباب علع أن تكون المقاومة في قياد  

 السلطة الواقعة تح  االحت ل في الضفة الغربية.
يرها علع قطال ال ، لكن لمااا ال تطبق معايير وأوضح أن السلطة في رام هللا تريد تطبيق معاي

حرية الشعب الفلسطيني علع الضفة التي هي عملياا تح  االحت ل ورئيس السلطة يحتاج إاناا 
إسرائيلياا للخروج من هناك؟ ولمااا ال تستخدم السلطة ال  كورقة قو  لخدمة القضية الفلسطينية؟ 

 يتسالل صالح.
إعاد  تشكيل المءلس الوطني وفق اتفاقا  وتفاهما  المصالحة، ليقرر  وأكد أنة كان يفتره أن يتم

بشفن مسار التسوية، وليتم الوصول إلع تمثيل حقيقي داخل منظمة التحرير، وتحديد األولويا ، 
 لكنة رأى أنة ال ءدية لدى قياد  السلطة والمنظمة للقيام بالك.
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هاية الشهر الءاري، بتركيبتة الحالية، دون توافق وتعتلم قياد  منظمة التحرير عقد المءلس الوطني ن
 وطني.

وتسالل صالح: لمااا تعطل منظمة التحرير كل مسسساتها في الخارج المرتبطة بالعود  وال ءئين 
سفارا  تابعة للسلطة وال يوءد أي  110والمسسسا  اإلع مية والثقافية؟ ولمااا تسيطر  فتح  علع 

 نول من الشراكة؟
 

 8/4/2018الين،  نأو فلسطين
 

 تشكيل لجنة تحقيق دولية بأحداث قطاع غزةب طالبالمالكي ي .3
رحرررب وليرررر الخارءيرررة والمغترررربين ريررراه المرررالكي، بمواقرررف وتصرررريحا  كرررل مرررن المفررروه  :رام هللا

مررر  قواعرررد القرررانون  السرررامي لحقررروق اإلنسررران والمقرررررين الخاصرررين لألمرررم المتحرررد ، المنسرررءمة تمامررراا 
وقرال المرالكي، فري بيران صرادر عرن ولار  الخارءيرة  ة القانونيرة المنوطرة بهرال الءهرا .الدولي، والوالي

، إن هرال المواقرف والتصرريحا  تعبرر عرن وءهرة نظرر القرانون الردولي، 8/4/2018 والمغتربين، األحرد
يمررا بمررا فيهررا القررانون الرردولي لحقرروق اإلنسرران، والقررانون اإلنسرراني الرردولي، والقررانون الءنررائي الرردولي، ف

 فري ، خاصة تلك الءرائم واإلعداما  الميدانية التي ترم ارتكابهرا فري قطرال ارل  إسرائيل يخص ءرائم 
الستمرار حصار قطال ال  والمطالبة برالحقوق ايرر  أثنال مسيرا  العود  الكبرى التي انطلق  رفضاا 

 القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلع رأسها الحق بالعود .
إلررع ضرررور  أن تعمررل المسسسررا  األمميررة، وعلررع رأسررها مءلررس األمررن الرردولي، علررع وأشررار المررالكي 

كمررا شرردد علررع دور المحكمررة الءنائيررة  تشرركيل لءنررة تحقيررق دوليررة باألحررداث األخيررر  فرري قطررال اررل .
الدوليررررة بفررررتح تحقيررررق ءنررررائي بشرررركل فرررروري، وبرررردل المسرررراللة والعدالررررة الدوليررررة، ومحاسرررربة المسررررسولين 

شرررررعبنا  اإلنسررررانية، علررررع ءررررررائهم المسررررتمر  ضرررردّ  ومءرمرررري الحرررررب، والمءررررررمين ضرررردّ اإلسرررررائيليين، 
 أن اياب المساللة هو اياب للعدالة في فلسطين، واياب للسلم واألمن. الفلسطيني ومقدراتة، مسكداا 

 8/4/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ألسود ضّد اإلعالميينعلى سجلها ا "إسرائيل"محاكمة بطالب ت الفلسطينيةوزارة اإلعالم  .4
أطلقرر  ولار  اإلعرر م فرري السررلطة الفلسررطينية نرردال للتوقيرر  علررع رسررالة موءهررة : فتحرري صررّباح -اررل  

إلررع منرردوب ءمهوريررة بيرررو الرردائم لرردى األمررم المتحررد  اوسررتافو ميررلا ارروادرا بصررفتة الرررئيس الرردوري 
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يين، والضرررامن لعررردم إفررر   الخررراص بتررروفير الحمايرررة للصرررحاف 2222لمءلرررس األمرررن  لتطبيرررق القررررار 
 المعتدين عليهم من العقاب .

االتحراد الردولي للصرحافيين، ومنظمرة  مراسرلون بر  حردود ،  ،في بيان صحفي أمس ،  الولار طالبو  
ونقابا  الصحافيين في العالم وسائر المسسسا  اإلع مية إلع  االنضمام إلع النردال، ورفر  الصرو  

 اإلع ميين، وءرائمها التي ال تسقط بالتقادم . سءلها األسود ضدّ عالياا لمحاكمة إسرائيل علع 
 9/4/2018 ،الحياة، لندن

 
 الجهود لدعم القدس كافةالحمد هللا: نبذل  .5

، مفتي القدس والديار 8/4/2018األحد  رامي الحمد هللا، يوم الفلسطيني استقبل رئيس الولرال :رام هللا
ر التطررررورا  فرررري مدينررررة القرررردس، وانتهاكررررا  االحررررت ل الفلسررررطينية محمررررد حسررررين، واطلرررر  علررررع جخرررر

  للمقدسا  فيها.
القررردس لررردى القيررراد  وعلرررع رأسرررها الررررئيس محمرررود عبررراس  أولويرررةوءررردد رئررريس الرررولرال تفكيررردل علرررع 

 والحكومة، وأنها تبال كافة الءهود لدعمها وتثبي  صمود المواطنين فيها.
 8/4/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

  
 أن تعترف بمسؤولياتها عن المجازر وتعويض ضحاياها "إسرائيل": على عشراوي .6

وعلرع   ،إسررائيل أكد  عضو اللءنة التنفياية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنران عشرراوي أن  :رام هللا
مرا لالر  ترتكرل علرع عقيردتها اإلءراميرة والعنصررية القائمرة علرع  ،مدار تاريخها االحت لي واإلح لري

السركان األصرليين فري القررى والبلردا  والمردن  تطهير العرقي؛  فالقتل وارتكاب المءالر بحقّ سياسة ال
الفلسررطينية دون حسرريب وال رقيررب، كرران ومررا لال نهءهررا مررن أءررل القضررال علررع الوءررود الفلسررطيني، 

 وتفريغ األره من سكانها األصليين وتصفية القضية الفلسطينية وفره إسرائيل الكبرى .
لمءرلر  ديرر ياسرين، إن  70، لمناسربة الراكرى الرر 8/4/2018 يروم األحرد لهرافري بيران  ،اويوقال  عشرر 

االعتررراف بمسررسوليتها التاريخيررة عررن هررال الءرررائم وتعررويه الضررحايا وتطبيررق ءميرر    إسرررائيل علررع 
 القرارا  الدولية اا  الع قة.

 8/4/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 في فلسطين سالح نحو الثبات والصمود والتحرير التعليم صيدم: .7
صبري صيدم، الدول  دعا ولير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، د.: طارق الدعءة - البحر المي 

العربيررة، إلررع بنررال شررراكا  عربيررة واسررتثمار المررال فرري اتءررال المعرفررة والتركيررل علررع اسررتنهاه الهمررم 
وقرال صريدم، خر ل ترسسرة أمرس، إحردى  .وليس مسرتهلكاا    العربي منتءاا العربية حتع يصبح المءتم

ءلسرررا  ملتقرررع مءتمررر  األعمرررال العربررري السرررادس عشرررر المنعقرررد بمنطقرررة البحرررر الميررر   إن الشرررعب 
علرررع أن  الفلسرررطيني عقرررد العرررلم علرررع دحرررر االحرررت ل الصرررهيوني برررالتعليم والرررتعلم والمعرفرررة ، مشررردداا 

ليار  فلسطين ليس  إلعودعا الدول العربية  حو الثبا  والتحرير والصمود.التعليم في فلسطين س ح ن
فقررط علررع مسررتوى التمثيررل السياسرري، بررل ليارتهررا علررع المسررتوى األكرراديمي والتواصررل مرر  الءامعررا  

 والربط م  المدارس لما لة من تفثير كبير علع تثبي  الفلسطينيين.
مقاعررررد الدراسررررة بمختلررررف المراحررررل المدرسررررية،  مليررررون فلسررررطيني علررررع 1.2 وءررررود إلررررع صرررريدم وأشررررار

جالف مدرسة  3مسسسة تعليم عال و 51ألف طالب بمرحلة التعليم العالي، وهناك  330 إلعباإلضافة 
 وءود نقص في عدد المردارس، وخصوصراا  إلعوأشار صيدم  .األونروابين خاصة وحكومية أو وكالة 

مدرسررة فرري  123بنررال  إلررعتحتيررة؛ حيررث إننررا بحاءررة فرري قطررال اررل ، نتيءررة شررح مررواد البنررال والبنيررة ال
 قطال ال  بصور  جنية لتخفيف االكتظاظ في المدارس.

 9/4/2018 ،الغد، عّمان
 

 ويقصف مواقع للمقاومة االحتالل يزعم تفكيك عبوتين ناسفتين حدود غزة:  علىاشتباك مسلح  .8
ي بعرد عصرر يروم األحرد، موقعرا قصف  مدفعية ءيش االحرت ل اإلسررائيل: محمود مءادلة ،محمد وتد

شرق ال ، وأوضح  مصادر فلسطينية، أن مدفعيرة االحرت ل قصرف  أراضري المرواطنين برالقرب مرن 
قاائف، فيمرا لرم يبلرغ عرن وقرول إصرابا  حترع اللحظرة ءررال  7مكب النفايا  بءحر الديك بفكثر من 

شررربان فلسرررطينيين  3قررراب قيرررام واكرررر  القنرررا  العاشرررر  اإلسررررائيلية، أن التصرررعيد أترررع فررري أع القصرررف.
بتخطرري السررياج األمنرري، وخرر ل الررك حصررل اشررتباك مسررلح مررا بررين ءنررود االحررت ل ومءموعررة مررن 

من ءهتها، اكر  صرحيفة  معراريف  أن القصرف نراتج عرن اشرتباك مر  خليرة مسرلحة فري  المسلحين.
ر من أسرلحة خفيفرة علرع جليرا  المكان، بينما أفاد  القنا  الثانية اإلسرائيلية، بفن مسلحين أطلقوا النا

 هندسية تابعة للءيش علع حدود ال  والءيش رد بقصف مدفعي.
لعررم ءرريش االحررت ل اإلسرررائيلي، مسررال األحررد، أنررة عثررر علررع عبرروتين ناسررفتين فرري مكرران االشررتباك و 

ة وقال الءيش في بيان لة إنة  عثر  قو  تابع ونءح في تفكيكها. المسلح الاي اندل  بعد عصر اليوم
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للءرريش اإلسرررائيلي علررع عبرروتين ناسررفتين فرري الموقرر  ، وترراب  أنررة  يعتبررر أي محاولررة إللحرراق الضرررر 
 بالبنية التحتية األمنية والدفاعية أمراا ال رءعة فية .

المسسولة عن  كل األحداث في ال  ونتائءها ، وتاب  أنرة  لرن  حماس وحمل االحت ل في بيانة حركة
 ودي إلع منطقة قتال . يسمح بتحويل السياج الحد

. أاارا  الطيران الحربي فءر يوم اإلثنين، مرتين علع موقعين للمقاومة فري قطرال ارل وفي السياق، 
واسرتهدف  الطررائرا  موقعررا للمقاومررة فرري بلرد  بيرر  الهيررا شررمال قطررال ارل ، وجخررر فرري بلررد  ءباليررا مررا 

كما قصف  طائرا  االحت ل  ر بشرية.الحق أضرارا مادية ءسيمة بالموقعين، فيما لم يبلغ عن خسائ
 موق  اإلدار  المدنية شرق مخيم ءباليا بصاروخ واحد علع األقل.

ونقلرر  وسررائل اإلعرر م اإلسرررائيلية عررن ءرريش االحررت ل قولررة:  أاررار  مقررات   الءرريش صررباح اليرروم 
تسررلل خليررة علررع هرردفاا تابعاررا لمنظمررة حمرراس فرري شررمال قطررال اررل . ءررال  الغررار  الءويررة ردًّا علررع 

 مسلحة ولرل العبوا  الناسفة يدوية الصن  أمس .
 9/4/2018، 48عرب 

 
 ولم ُتسِقط المقاومة المسلحة نحو المقاومة الشعبية السلمية تتجه حماس"الحياة":  .9

تضررر  ثقلهرررا، للمرررر    حمررراس فررري ارررل  أن حركرررة   مسررريرا  العرررود  أظهرررر  : محمرررد يرررونس - رام هللا
وفيما أكد أحد قاد  . عبية التي ترى فيها رديفاا، وربما بدي ا من العمل المسلحاألولع، في المقاومة الش

أن   الحيرا  أن المسيرا  بّينر  أهميرة سر ح المقاومرة الشرعبية، كشرف مسرسول فري الحركرة لرر   حماس 
بعدم خوه مواءهة عسكرية شاملة م   2014القياد  السياسية والعسكرية اتخا  قراراا بعد حرب عام 

الشرررعبية   مسرريرا  العررود  ، إن  الحيررا  فرري ارررل  اررالي حمررد لررر   حمرراس وقررال القيررادي فرري  رائيل.إسرر
حققرر   السررلمية كانرر  اا  تررفثير كبيررر، وحققرر  رلمررة أهررداف لقطررال اررل  وللحركررة دفعررة واحررد ، إا 
ئل إلع ت حماا وطنياا بين كل أهل القطال وقوال السياسية، ووضعتة علع الطاولة مءدداا، ووءه  رسا

.  من يحاصرون قطال ارل  برفن حسراباتهم خاطئرة، وأن القطرال لرن يثرور فري وءرة الحركرة ولرن يركر 
حمراس لرن تتخلرع عرن السر ح وعرن خيرار المقاومرة، لكرن هرال التءربرة بّينر  أهميرة سر ح  وأضاف: 

 . المقاومة الشعبية وفاعليتة
ة إلرع جخرر مردى مرن دون اللءرول إلرع أنهم سيمضون في المقاومة الشعبي  حماس وأكد مسسولون في 

المقاومة الشعبية هي معركة الشعب، كل الشعب، أما المواءهة المسلحة فهري  الس ح. وقال أحدهم: 
 . معركة النخب العسكرية، ونحن نريد أن نخوه معركة الشعب
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م إليهرا. إنهرم لرن ينءرّروا إلرع مواءهرة مسرلحة تحراول إسررائيل اسرتدراءه  حماس ويسكد المسسولون في 
أن القيرراد  السياسررية والعسرركرية فرري الحركررة اتخررا  قررراراا بعررد   الحيررا  لررر   حمرراس وكشررف مسررسول فرري 

، بعدم الدخول في مواءهة عسكرية شاملة م  إسرائيل، ألن األخير  تحظع بحصانة 2014حرب عام 
ن من دون قلق من المساللة أميركية، وتالياا دولية، وثانياا ألنها دولة مارقة تمعن في استهداف المدنيي

الدولية، وثالثاا ألن ال  ال تملك أسرلحة مضراد  للطرائرا  التري تتحررك بحريرة كبيرر  فري سرمال القطرال 
طبعرراا، لررم نتوقررف عررن تطرروير أسررلحة الررردل، لكننررا لررن  . وأضرراف:  وترردمر مررا شررال  مررن األهررداف

صرحيح أن لردينا  . وتراب :  ا علرع الركنخوه حرباا مفتوحة قبل أن نمتلك هراا السر ح، إال إاا ُأءبرنر
 . صواريخ، وهي تلداد دقة كل يوم، لكنها لم تشكل رادعاا كافياا حتع اآلن

 9/4/2018الحياة، لندن، 
 

 تخيف طفاًل فلسطينيًا واحداً االحتالل ال  تهديداتحماس:  .01
حرت ل أكرد  أن تهديردا  اال سحركرة حمرا، أن ارل ، مرن 8/4/2018، فلسـطين أون اليـن موقعقال 

اإلسرائيلي ومحاوال  احتوال مسريرا  العرود  وااللتفراف عليهرا لرن ترنءح فري إخمراد حرراك المتظراهرين 
وقررال النرراطق باسررم الحركررة عبررد اللطيررف القررانول فرري تصررريح لررة األحررد:  إن الشررباب الثررائر  المتلايررد.

ر القرررانول أن قترررل واكررر يتمتررر  باإلقررردام والحمررراس، ومسررريرا  العرررود  خيرررار لكرررل الشرررعب الفلسرررطيني .
 المتظاهرين السلميين ءريمة ضد اإلنسانية، ويءب محاكمة قاد  االحت ل.

حركرة حمراس وصررف  ، أن تحري صرّباح، مرن اررل  عرن مراسرلها ف9/4/2018الحيـاة، لنـدن، وءرال فري 
ءوفررال ال  التهديرردا  اإلسرررائيلية بقصررف قطررال اررل  فرري حررال اسررتمر  مسرريرا  العررود  الكبرررى بفنهررا 

وقررال عضررو المكتررب السياسرري مسررسول الع قررا  الوطنيررة فرري الحركررة .  طفرر ا فلسررطينياا واحررداا تخيررف 
التهديررردا  هرررال ال تخيفنرررا، وال تخيرررف طفررر ا فلسرررطينياا، سررروال فررري ارررل  أو الضرررفة  حسرررام بررردران، إن 

ة أن تعّبر عرن ألمرة وحالرة إربراك لردى االحرت ل، بخاصر واعتبر أن التهديدا   . الغربية أو أي مكان
ءيشرة الراي يتمتر  بكرل اإلمكانرا  وأسراليب الفترك ال يمكنرة التعامرل مر  شرعب يتحررك بطريقرة سررلمية 

 . وحضارية وءماهيرية ليعبر عن طموحاتة الوطنية
 

 طرح ال يقر بحل الدولتين ترفض صفقة القرن وأي  " ركزية فتح"م .00
القمرة العربيرة المقبلرة، إلرع دعرم رسيرة دع  اللءنة المركلية لحركرة  فرتح  اللعمرال العررب فري  :م هللارا

لررع تفكيررد الموقررف العربرري  السرر م الترري طرحهررا الرررئيس محمررود عبرراس أمررام مءلررس األمررن الرردولي، وا 
 الثاب  دعما للقضية الفلسطينية وللمبادر  العربية للس م.
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مدينرة رام وأكد   مركلية فتح ، خر ل اءتماعهرا برئاسرة عبراس، مسرال يروم األحرد، فري مقرر الرئاسرة ب
 هللا، أهمية اءتمال القمة العربية المقبل، ودع  إلع تسميتها بر قمة القدس .

وشررردد  علرررع رفضرررها مرررا يسرررمع بصرررفقة القررررن وأي مبرررادر  قرررد تطررررح دون جليرررة دوليرررة ءديرررد  ودون 
اإلقرررار أوال بحرررل الررردولتين، ودون اإلقررررار بالقررردس الشررررقية عاصرررمة لدولرررة فلسرررطين علرررع حررردود عرررام 

وأكررد  علررع األهميررة الوطنيررة المطلقررة النعقرراد دور  المءلررس الرروطني ونءاحهررا حفاظررا علررع  .1967
 منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلع قوتها وفعاليتها.

 8/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 

 األزمات والفتن مع الدول العربية تسبب بالالعالول يحذر اإلدارة األمريكية من  .01
، وأكد  األلما  والفتن حار نائب رئيس حركة فتح محمود العالول اإلدار  األمريكية من خلق : رام هللا

 علع الموقف الفلسطيني الرافه لمخططا  وسياسا  واشنطن تءال القضية الفلسطينية.
ولمررررسامراتهم، فهررررم سرررريفتون بفتررررنهم وخلررررق  لكررررن ال يعنرررري هرررراا أن ال نحسررررب حسررررابا لترررر مرهم وترررراب  

، داعيررررا مررررن أءررررل مواءهررررة هررررال المخططررررا  إلررررع االنتبررررال إليهررررا مررررن خرررر ل دعررررم القيرررراد   األلمررررا 
. وترراب   فءررلل مررن أسررلحتهم أن يخلقرروا لررك تناقضررا مرر  هررال الدولررة العربيررة أو تلررك وقررال  الفلسررطينية.

 ”.ل هال المعركةلن نسمح للواليا  المتحد  أن تخلق لنا مث بقولة 
إن عردونا األساسرري  وقرال، خر ل مهرءرران لمبايعرة وتفييررد الررئيس محمررود عبراس فرري ءامعرة الخليررل، 

 . هو االحت ل والسياسة االمريكية
لررع عقررد المءلررس الرروطني  وأكررد أن حركررة فررتح ااهبررة باتءررال اتخرراا خطرروا  إلنءررال الوحررد  الوطنيررة وا 

 . نا م  التطورا  علع الساحةتهيئة أوضاع نهاية الشهر الءاري لر 
 9/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 برفع عقوبات غزة  تها في دورة المجلس الوطنيربط مشارك يف"الشعبية" تن .01

ارررل : نفرررع كايرررد الغرررول، عضرررو المكترررب السياسررري للءبهرررة الشرررعبية فررري تصرررريح صرررحافي، صرررحة مرررا 
فرررة مرررن المشررراركة فررري دور  المءلرررس تداولترررة وسرررائل إعررر م محليرررة مرررن أنبرررال حرررول ربرررط تنظيمرررة موق

ضرررد قطرررال ارررل ، ومنهرررا وقرررف صررررف رواترررب   العقوبرررا  الررروطني، بضرررمان عررردم اتخررراا مليرررد مرررن 
يشردد  ، علع الرام من أن موقف الءبهرة  مءهول المصدر واستهءن صدور هاا الموقف  الموظفين.

 . ك عدم فرره مليرد منهراعلع ضرور  إنهال ءمي  اإلءرالا  العقابية المتخا  ضّد قطال ال ، وكال
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، بمشاركة كل القوى السياسية  عقد مءلس وطني توحيدي وأكد الغول أن الءبهة تسعع للتوصل إلع 
دون استثنال، لمعالءة القضايا الكبرى للشعب الفلسطيني، وبحث إعاد  بنال المسسسة الوطنية وأسرس 

المصرالحة وفرق االتفاقرا  الموقعرة،  وأشرار إلرع أن تنظيمرة يسرعع لتحقيرق الشراكة والبرنامج الروطني.
، الفتررا إلررع أنهررا عقررد  لقررالا  مرر   تعمررل ءاهررد  لتعمرريم موقفهررا والتررفثير لصررالحة وقررال إن الءبهررة 

تحرول دون عقرد دور   القوى الديمقراطية الخمس وحركة الءهاد اإلس مي، بهردف التوصرل إلرع نترائج 
ال تعبررر  ريحا  أو مواقررف مخالفررة لمررا سرربق ، وشرردد الغررول علررع أن أّي تصرر عاديررة للمءلررس الرروطني

 . عن الموقف الرسمي للءبهة الشعبية
 9/4/2018القدس العربي، لندن، 

 

  تنفيذ عملية طعنمستوطن يقتل فلسطينيًا في القدس بزعم محاولة  .01
أطلق مستوطن أمس النار علع شاب فلسطيني قرب محيط مستوطنة ميشور أدومريم : القدس المحتلة
ي القدس المحتلة. ولعم  وسائل إع م عبريرة، أن الشراب حراول تنفيرا عمليرة طعرن عنرد الصناعية ف

برالقرب مرن محطرة وقرود  وأفراد النراطق باسرم الشررطة اإلسررائيلية برفن  محطة وقود في المنطقرة ااتهرا.
في ميشور أدوميم وصل مشتبة برة كران يحمرل سركيناا وحراول طعرن شرخص هنراك، قرام أحرد المردنيين 

 بإط ق النار باتءاهة إلبعادل، والتحقيق ءاٍر في ظروف الحادثة. )مستوطن(
 9/4/2018الحياة، لندن، 

 

 حملة اعتقاالت ومداهمة بالضفة تطال منازل وقيادات من حماس .01
فلسطينيا بيرنهم  12شن  قوا  االحت ل اإلسرائيلي، فءر يوم االثنين، حملة اعتقاال  طال  : رام هللا

فيما داهم  منالل عد  بينها منرلل وليرر األسررى السرابق والقيرادي بحمراس  قيادا  في حركة حماس،
وقرال مراسرل  المركرل الفلسرطيني ل"عر م  فري مدينرة ءنرين، إن قروا  االحرت ل اعتقلر   وصفي قبها.

 القيادي في حركة حماس الشيخ عبد الءبار ءرار فيما استءوب  القيادي وصفي قبها ونءلة.
األسررررى السرررابق وصرررفي قبهرررا والررراي أفررررج عنرررة قبرررل شرررهرين وفتشررر  منللرررة كمرررا داهمررر  منرررلل وليرررر 

وقرال الرولير أنرة علرع مردار  وخرب  محتوياتة وحققر  ميردانيا معرة ومر  نءلرة أسرامة ونكلر  بالعائلرة.
أكثر من ساعة وثلث عملوا ما عملول في البي  وارفة ومدخلة وقد تمَّ خ لها استءوابي وسرسالي عرن 

لها ع قرة بحمراس ونشراطاتها وفعالياتهرا، والمصرالحة الوطنيرة وجفاقهرا  والع قرة مر   قضايا كثير  ءداا 
لع أين تتءة األمور.  فتح وال  وما يءري فيها من مسيرا  وفعاليا ، ومااا تريد حماس وا 



 
 
 
 

 

 15 ص             4609 العدد:             4/9/2018اإلثنين  التاريخ: 

                                    

مرررن ءانرررب جخرررر، أفررراد  مصرررادر محليرررة لمراسرررل  المركرررل الفلسرررطيني ل"عررر م  أن قررروا  االحرررت ل 
، ونفا  حم   دهم وتفتيش للعديد من المنرالل، واعتقلر  القيرادي فري ءنينم شرق اقتحم  بلد  سال

 حركة حماس األسير المحرر عوه هللا اشتية، وترك  استدعال لشقيقة جدم لمراءعة مخابراتها.
 9/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ستقف بثبات وتحتفظ بوجودها وأراضيها "إسرائيل" نتنياهو: .01

قال رئيس الولرال اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسال السب ، أن إسرائيل  :ترءمة خاصة -رام هللا 
 ستقف بثبا  وتحتفظ بوءودها وأراضيها وتواصل البنال بمشاركة ءمي  اإلسرائيليين.

وأشاد نتنياهو بالءنود اإلسرائيليين المتمركلين عند حدود قطال ال  وتصديهم للمتظاهرين ومنعهم 
وقال  أحيي في المقام األول ءنود  اقها وتفمين عيد الفصح للمستوطنين في ا ف القطال.من اختر 

الءيش اإلسرائيلي الاين يحرسوننا طوال الوق ، ويحموننا من أولئك الاين يدعون أنهم يتظاهرون 
م بالك م من أءل حقوق اإلنسان وهم يحملون العلم النالي، إنهم يتحدثون عن حقوق اإلنسان، لكنه

وأضاف خ ل احتفاال  يهود المغرب بر )عيد  في الحقيقة يريدون أن يدوسوا الدولة اليهودية .
ميمونة( ومشاركتة عائلة يهودية مغربية االحتفال في )اان يفنة(  لن نمنحهم الك وسوف نقف 
 بثبا ، وسنحتفظ بفرضنا، وسنواصل البنال م  ءمي  قبائل إسرائيل وءمي  مواطنيها، نحن نسمن

 بفهلنا، ونسمن بطريقنا، وأنا فخور بالك، وسنظل نعمل معا من أءل الخلود إلسرائيل .
 7/4/2018القدس، القدس، 

 
 ل طائرة مسيرةمرتجى شغّ الصحفي ليبرمان: ال أبرياء بغزة و  .01

 سلطا  االحت ل اإلسرائيلي رفض  فتح تحقيقاا ، أن محمد وتد، عن 8/4/2018، 48عرب نشر  
اإلسرائيلي  دفالوتوعد ولير ال صحافي ياسر مرتءع.للال قناصة االحت ل في م بسا  ااتي

دور ليبرمان القطال بالقصف، قائ  إنة  ال يوءد أبريال في ال  ومرتءع قام بتشغيل طائر  ءأفي
في تصريحا  ل"ااعة اإلسرائيلية  ،ولعم مسير  فوق الءنود اإلسرائيليين وعره حياتهم للخطر .

يرا  العود  علع طول السياج األمني تمولها حماس بدف  األموال للفلسطينيين الرسمية، أن مس
وقال ليبرمان:  كل من يحاول اختراق الحدود وتخطي السياج األمني هم  للمشاركة في التظاهرا .

نشطال في الءناح العسكري لحركة حماس . وقال ليبرمان عن المظاهرا  قرب السياج:  ال توءد 
هال المظاهرا ، لم يتحدث أحد عن االقتصاد والتعايش، وكل الخطابا  تدور دعوا  س م في 

 حول تدمير دولة إسرائيل وعود  ال ءئين إلع تل أبيب وحيفا ويافا .
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 ال  مشدداا علع أنةمطالب تنادي بالتحقيق في حادث ااتيال الصحافي مرتءع،  دفالورفه ولير ال
ون هناك، لقد استخدم  حماس عشرا  المرا  يوءد أبريال في قطال ال . ال يوءد محتء

الصحافيين وسيارا  اإلسعاف لتنفيا هءما  مسلحة. بغه النظر عمن يرف  ويشغل طائر  مسير  
وأشار إلع أنة تم تحاير  فوق ءنود الءيش اإلسرائيلي، لن يكون مءاال للمخاطر  وسيتم استهدافة .

قتراب من السياج الحدودي كي ال يعرضوا أنفسهم األشخاص بما فية الكفاية قبل االحتءاءا  من اال
 للخطر.

علع سسال حول ما إاا كان  المسسسة األمنية تدرس إمكانية العود  إلع االاتياال ، قال  ورداا 
اا للم األمر  ليبرمان  لدينا هدف واضح، تمكين شعب إسرائيل من ممارسة الحيا  في س م وأمن، وا 

وخلص للقول:  ليس لدينا مصلحة في إطالة أمد النلال علع  يام بة .سنفعل كل شيل يتعين علينا الق
اا حاولوا كسر الروتين  الحدود الءنوبية، وسنفعل بالتفكيد كل شيل في الءنوب وفي الشمال، وا 

 والهدول، فسوف نرد علع الك حتع ولو كان علع ءبهتين باا  الوق  .
، صباح األحد، أنة بإمكان قياد  الءيش إبقال ليبرمان قال أن ،8/4/2018القدس، القدس،  وءال في

 القوا  العسكرية لمد  عامين علع حدود ال  في حالة استنفار إاا للم األمر الك.
وأضاف في تصريحا  إلااعة الءيش  كان هناك انخفاه في عدد اإلصابا  هال الءمعة، ألنهم 

لدينا مشكلة في إبقال القوا  علع  أدركوا أنة لن يكون هناك أي تنالل في القضايا األمنية، وليس
 السياج، يمكننا أن نبقع في منطقة الحدود لمد  عامين، وعلع ءبهتين وليس واحد  فقط .

 
 وال يوجد أبرياء عند حدود غزة كحلون: هناك محاوالت إلحراجنا دولياً  .01

أن هناك  قال موشية كحلون، ولير المالية اإلسرائيلي، مسال السب ،: ترءمة خاصة  -رام هللا 
 من خ ل التظاهرا  المستمر  عند حدود قطال ال . دولياا   إسرائيل محاوال  إلحراج 

دور ليبرمان بفنة ال يوءد أبريال ومدنيين عند ءوكرر كحلون تصريحا  سابقة لولير الءيش أفي
يل وقال  أحيي الءنود الاين يقفون عند حدود ال  ويدافعون عن أمن إسرائ الحدود م  قطال ال .

أمام عدو ساخر وقاٍس يحاول أن يحرج إسرائيل دوليا، بإرسالة األطفال إلع السياج.. ءمي  هسالل 
 نشطال في )حماس( ويريدون تنفيا هءما  وليسوا مدنيين أبريال .

 8/4/2018القدس، القدس، 
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 "منظمة "بتسليم من النائب العام فتح تحقيق ضدّ يطلب ليبرمان  .01
اإلسرائيلي، يوم األحد، من النائب  دفالدور ليبرمان ولير الءطلب أفي :ةترءمة خاص  - رام هللا

 منظمة  بتسليم اإلسرائيلية اليسارية. العام بفتح تحقيق ضدّ 
واتهم ليبرمان في رسالة وءهها للنائب العام، المنظمة اليسارية بممارسة التحريه علع العصيان بعد 

وقال ليبرمان  أرى أن  ع المتظاهرين عند حدود ال .دعوتها للءنود برفه أوامر إط ق النار عل
هناك محاولة للرل الخوف والفرقة في صفوف مقاتلي الءيش وقيادتة، في حين يعمل الءيش لحماية 

 حدود إسرائيل الءنوبية من التخريب واالستفلالا  التي تنظمها حماس .
 8/4/2018، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"بمناسبة قيام مقاطعة خطاب نتنياهو  إلىيدعو اإلسرائيليين  قيادي بالليكود .11

القيادي في حلب  ليكود الحاكم، الءنرال و  ،شاباك إسرائيلالدعا الرئيس األسبق لءهال  تل أبيب:
كرمي ايلون، مواطنية إلع إا ق أءهل  التلفليون لكي ال يسمعوا خطاب رئيس الولرال بنيامين 

صرارل نتنياهو بمناسبة الاكرى السنوية الس بعين لقيام إسرائيل  احتءاءاا علع تصرفة الصبياني، وا 
لقال خطاب في الحفل بدالا من خطاب رئيس الكنيس  .   علع تغيير التقاليد، وا 

 9/4/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 كنيست ألهل غزة: ألقوا السالح وستنعمون بالرفاهيةنائب بال .10

ورئيس تءم  أشكول األسبق  حاييم يلين  رسالة إلع وءة عضو الكنيس  اإلسرائيلي : القدس المحتلة
ودعا يلين في رسالتة أهالي  سكان قطال ال  طالبهم فيها بإلقال الس ح مقابل  الرفاهية وااللدهار .

ال  إلع إلقال الس ح قائ ا:  ألقوا الس ح وستنعمون بااللدهار والرفاهية وستنظمون بعدها مسيرا  
المليون لن تفيد، وأن حرق اإلطارا  لن يفيد كما أن حرق أع م إسرائيل لن  ولعم أن  مسير  س م .

ا، والحل يكمن في إلقال الس ح والتنعم بعدها بالس م .  يغير الواق  أيضا
 8/4/2018، فلسطين أون الين

 
 زعبي: االحتالل والحصار اإلسرائيلي عمل إرهابيحنين  .11

رائيلي من القائمة العربية المشتركة، حنين لعبي، يوم وصف  عضو  الكنيس   اإلس: القدس المحتلة
 الفلسطينيين بفنة  عمل إرهابي  وليس دفاعاا عن النفس. األحد، االحت ل اإلسرائيلي وحصارل ضدّ 

دولة عنصرية فاشية،   إسرائيل في تصريحا  أوردتها صحيفة يديعو  أحرونو ، أن  ،وأكد  لعبي
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عن  وليس دفاعاا ما تدعي فاالحت ل والحصار عمل إرهابي مضيفةا  هي ال تداف  عن نفسها ك
 النفس .

الفلسطينيين في التظاهر السلمي، مضيفةا  المظاهرا  في ال  سلمية وهي  وأكد  لعبي علع حقّ 
وسيلة مشروعة للتحرر من ظلم االحت ل والتي قابلتها )إسرائيل( بالقتل في الوق  الاي لم ُيقتل فية 

لب  لعبي الفلسطينيين في الضفة الغربية بمساند  سكان قطال ال  وعدم تركهم وطا أي إسرائيلي .
وأضاف   نحن بحاءة لم يين الفلسطينيين للتقدم نحو القدس، هاا هو  لوحدهم ومناصرتهم.

 طموحنا .
 8/4/2018، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل أرض"لـ احتالل لبنان باعتباره امتداداً  علينا الحاخام اليعازر كاشتئيل: .11

   عالي  لفره السياد  عمر الناصر : دعا الحاخام اليعالر كاشتئيل رئيس الكلية الدينية في مست
اإلسرائيلية علع فلسطين التاريخية والحت ل لبنان من صور إلع طرابلس باعتبارها امتدادا لر أره 

 لندال التورا . إسرائيل  امتثاالا 
العاشر  قال الحاخام البارل كاشتئيل إن الوظيفة الحقيقية للءيش وفي تحقيق بثتة القنا  اإلسرائيلية 

اإلسرائيلي هي  احت ل أره إسرائيل حتع ولو لم يطلق العرب علينا رصاصة واحد  وحتع لو قام 
كل منهم بتقديم ورد  لنا . كما قال )بالصو  والصور ( في فتوال الدينية إنة  في حال لم يبد األايار 

سحاب من تلقال أنفسهم وقبول الخضول لحقيقة كوننا محتلين فينبغي شن حرب استعدادهم ل ن
 عليهم .

 9/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 سورية إنتاج األسلحة الكيماوية واستخدامها في إجراء ضدّ : يجب على واشنطن اتخاذ يادلين .11
سابق، لتدخل الواليا  دعا عاموس يادلين، رئيس االستخبارا  العسكرية  اإلسرائيلية  الد ب أ: 

وكتب  المتحد  في سوريا بعد هءوم يشتبة أنة تم بفسلحة كيماوية وأسفر عن عشرا  القتلع هناك.
يادلين أمس األحد علع حسابة علع موق  التواصل االءتماعي  تويتر :  من المهم أن تكرر حكومة 

ين الاي يتولع حالياا منصب مدير وشدد يادل )الرئيس األمريكي دونالد ترامب( ما قام  بة قبل عام .
مركل أبحاث األمن القومي في  تل أبيب ، علع ضرور  أن تتخا الواليا  المتحد  إءرال ضد أنظمة 

 إنتاج األسلحة الكيماوية واستخدامها الموءود في حول  قوا  بشار األسد.
 9/4/2018الخليج، الشارقة، 
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 نتنياهو مطلوب لجلسة تحقيق جديدة"معاريف":  .11
كر  صحيفة  معاريف  اإلسرائيلية يوم األحد أن الشرطة اإلسرائيلية طلب  من رئيس الولرال ا

التنسيق معها لتحديد موعد خ ل أسبوعين لءلسة تحقيق ءديد  في قضية شركة االتصاال  
  .4000اإلسرائيلية  بيلك ، المعروفة إع ميا باسم  الملف 

رطة م  رئيس الولرال بنيامين نتنياهو علع مواءهتة وستتركل الءولة العاشر  من تحقيقا  الش
بشهادا  قدمها مستشارل اإلع مي السابق نير حيفتس، والمدير العام لولار  االتصاال  السابق 
شلومو فيلبر، ومالك شركة  بيلك  ل تصاال  شاسول إيلوفتش، والمدير  العامة للشرطة ستي  

 ساندلر.
 8/4/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 إلى نقاط حدودية في الضفة "مسيرات العودة"امتداد .. وتخشى تتوعد حماس "إسرائيل" .11

حركة حماس بضربا  لمواقعها العسكرية في عمق قطال ال ،   إسرائيل : توعد  بتل أبي
وأعلن  الحكومة اإلسرائيلية، أمس، أنها  وااتياال  لعناصرها المنخرطين في تنظيم  مسيرا  العود  .

مل تحويلها )مسيرا  العود ( إلع حرب استنلاف طويلة األمد ، وقال  إنها سترد عليها  لن تتح
بضربا  حربية لقصف مرافق عسكرية ومخالن لحركة  حماس ، وشواال إلنتاج األسلحة في عمق 

 ال ، وااتيال العناصر التي تقود هال النشاطا  الءماهيرية من الحركة.
لية من أن تنتشر مسيرا  العود  أيضاا في الضفة الغربية والقدس، ويعكس هاا التهديد مخاوف إسرائي

وربما علع الحدود م  لبنان. وحسب مصادر عسكرية رفيعة في تل أبيب، فإنة  علع الرام من أن 
أحداث يوم الءمعة الماضي علع السياج الحدودي في قطال ال  كان  أقل عنفاا من األسبول 

يشعر بالقلق نتيءة للدينامية التي تتطور في المنطقة، ويبحث عن الماضي، فإن الءيش اإلسرائيلي 
 طرق لردل حماس من أءل من  التصعيد المحلي أو في مواق  أخرى .

ورام أن المصادر العسكرية اإلسرائيلية اعتبر  أن  محاوال  حماس لءر أهالي الضفة الغربية 
وق  ااتة بفنة  من المشكوك فية أن الضفة للتصعيد فشل  تماماا ، فإن اإلسرائيليين مقتنعون في ال

ستقف علع الحياد لفتر  طويلة، فاألحداث اآلتية ست مس بشكل مباشر سكان الضفة الغربية، م  
 التركيل علع يوم األسير، واكرى النكبة، ونقل السفار  األميركية إلع القدس .

در  إلع  عمل سياسي لتهدئة حماس . ويحاول الءيش اإلسرائيلي إقنال حكومة بنيامين نتنياهو بالمبا
أمنياا اير قائم  -اقتصادياا  -دبلوماسياا  -وترى المصادر العسكرية أن  هاا يتطلب نشاطاا سياسياا 

في هال المرحلة. ومن األفضل أن يخصص مءلس الولرال وقتاا لهاا الموضول هاا األسبول، ليس 
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لمناقشا  استراتيءية حقيقية قبل أن تخرج األحداث  للحلول التكتيكية كما في االءتمال األخير، ولكن
 عن السيطر ، وتءر األطراف إلع تصعيد اير مراوب فية .

لكن القياد  السياسية في إسرائيل تواصل إلقال المسسولية علع الءيش، وتطالبة بإيءاد الحلول 
امتنال الءيش  بالوسائل العسكرية، وتوءة التهديدا  إلع حماس، وتقول إن  السبب األساس في

اإلسرائيلي، حتع اآلن، عن ضرب أهداف نوعية لحركة حماس في مناطق العمق من قطال ال ، 
 بغره ردعها عن االستمرار في أعمالها االستفلالية علع الءدار، هو حلول عيد الفصح العبري .

 9/4/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 ونس بجروح أصيب بها شرق خان ي استشهاد مواطن متأثراً  .27
عاماا( من بلد  خلاعة شرق 44استشهد صباح اليوم االثنين، المواطن مروان عواد قديح ) :خان يونس

خان يونس، ءنوب قطال ال ، متفثراا بءروح أصيب بها برصاص االحت ل في ءمعة اكرى يوم 
 األره.

 9/4/2018، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 الحتالل اإلسرائيلياستشهاد أسير فلسطيني جريح في مستشفيات ا .28
 46استشهد، صباح يوم األحد، األسير الءريح محمد صبحي عنبر ): سامي الشامي -نابلس 

 عاماا(، داخل أحد مستشفيا  االحت ل اإلسرائيلي.
وأّكد خليل عنبر، شقيق الشهيد محمد، خبر استشهادل، مشيراا إلع أنة تم إب غ العائلة بالك، م  عدم 

 وعد تسليم الءثمان.توفر معلوما  حول م
وكان الشهيد قد أصيب بءراح حرءة، في الثاني من إبريل/نيسان الءاري، عند حاءل ءبار  
العسكري المقام علع أراضي الفلسطينيين قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، بدعوى 

 .محاولتة تنفيا عملية طعن، حيث تم اعتقالة ونقلة إلع أحد مستشفيا  الداخل
وحّمل  نادي األسير الفلسطيني  و هيئة شسون األسرى والمحررين ، سلطا  االحت ل المسسولية 

( 214الكاملة عن استشهاد المعتقل الءريح عنبر ليرتف  عدد شهدال  الحركة الوطنية األسير   إلع )
 شهيداا.

 8/4/2018لندن،  الجديد، العربي
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 غزة  قطاعبنيران االحتالل شرق  اً مواطن 12إصابة  .29
 مواطنا، مسال اليوم األحد، برصاص االحت ل وقاائفة شرق قطال ال . 12أصيب : ال 

شرق ال  في اعتدالا   6مواطنين أصيبوا شرق ءباليا و 4وقال الناطق باسم ولار  الصحة بغل ، أن 
لع الشرق إلع الك، أفاد  مصادر طبية لمراسلنا أن شابا وفتا  أصيبا شرق بلد  خلاعة إ االحت ل.

 من خانيونس ءنوب قطال ال .
 8/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اللجان الشعبية تدعو إلى منع "عسكرة" مسيرة العودة الكبرى .33

، إلع من  عسكر  مسير  العود  الكبرى األحد دع  اللءان الشعبية الفلسطينية يوم: القدس المحتلة
ي قطال ال  والضفة الغربية والقدس، وداخل الخط وطالب  ءمي  الفصائل والقوى الفلسطينية ف

األخضر، وفي ءمي  دول الشتا ، للمشاركة الفاعلة علع أوس  نطاق إلنءاح فعاليا  المسير  
وبرامج اللءنة التنسيقية الدولية واللءنة الوطنية العليا والعمل علع الحفاظ علع استمراريتها وسلميتها 

لشعبية، والبعد عن أي أنشطة أو فعاليا  من الممكن أن تحرف وتطويرها باإلبداعا  النضالية ا
 مسارها عن تحقيق أهدافها الوطنية السامية، وعلع رأسها ممارسة شعبنا لحق العود .

 8/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 53األسرى اإلداريون يقاطعون محاكم االحتالل لليوم الـ .31

ي سءون االحت ل اإلسرائيلي مقاطعة المحاكم اإلدارية بشكل يواصل األسرى اإلداريون ف: رام هللا 
ضدهم، وارتفال أعدادهم  اإلداريكخطو  احتءاءية علع استمرار فره االعتقال  53كامل لليوم الر

وهدد  مصلحة سءون االحت ل األسرى اإلداريين، بإءبارهم علع المثول أمام محاكمها  مسخراا.
 هم ومقاطعتهم.العنصرية، بالقو ، وقم  إضراب

 8/4/2018فلسطين أون الين، 
 

 سلطات االحتالل تعرقل حفل زفاف في الضفة ألن العروس من غزة .32
األناضول: تمن  سلطا  االحت ل اإلسرائيلية فتا  فلسطينية من قطال ال ،  - القدس المحتلة

 لفافهما فيها.وتعيش حاليا في ألمانيا، من دخول الضفة، للتعرف علع أسر  خطيبها ول حتفال ب
ا للدخول إلع الضفة من اإلدار  المدنية اإلسرائيلية )هيئة إسرائيلية تابعة للءيش  وطلب  جالل تصريحا

وبرر  اإلدار  المدنية رفضها بدعوى  تدير شسون الفلسطينيين في الضفة(، لكنها رفض  طلبها.
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. كما رفض  طلب حصول أسرتها علع تصريح  عدم توافر المعايير التي تسمح لها بدخول الضفة 
 للعبور من ال  إلع الضفة.

)تعني وصول بالعربية(، تتاب   ”ايشا“إن منظمة حقوقية إسرائيلية تدعع   ه رتس وقال  صحيفة 
قولها إن المعايير التي حددتها   أسنا  كوهين ليفشيتل“ونقل  عن محامية المنظمة  القضية.

اح ألسر  من ال  الوصول إلع الضفة، متوفر ، فلواج قريب من الدرءة السلطا  اإلسرائيلية للسم
  األولع يق  ضمن هال المعايير. 

 9/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 تمنع إدخال إطارات المركبات إلى غزة" إسرائيل" .33
إدخال اإلطارا  المطاطية للمركبا  إلع قطال ال ، بعد يومين من  ،يوم األحد ،منع  إسرائيل

وقال رئيس لءنة تنسيق إدخال البضائ   راقها قرب السياج الفاصل ضمن المظاهرا  الفلسطينية.إح
إلع ال  التابعة للسلطة الفلسطينية رائد فتوح إن السلطا  اإلسرائيلية ألغ  تنسيق الدخول الخاص 

 بفرب  شاحنا  تقل إطارا  مركبا  كان مقررا دخولها قطال ال  اليوم.       
لة األنبال األلمانية عن فتوح قولة إن السلطا  اإلسرائيلية أبلغ  الءها  الفلسطينية في ونقل  وكا

 المعبر الماكور بمن  إدخال إطارا  المركبا  ابتدال من اليوم وحتع إشعار جخر. 
 8/4/2018الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 حق األسرى المرضى"إسرائيل" تنتهج سياسة "القتل البطيء" ب": مركز أسرى فلسطين للدراسات" .34

أكد  مركل أسرى فلسطين للدراسا  ، أن سلطا  االحت ل تتعمد ممارسة : أح م حماد - ال 
سياسة القتل البطيل بحق األسرى المرضع، بمن  تقديم الع ج ال لم لهم، وتفخير الفحص الطبي 

 شفال.لسنوا  حتع تتغلغل األمراه في أءسادهم إلع حد الخطور  وينعدم األمل في ال
وقال الناطق اإلع مي للمركل رياه األشقر في بيان أصدرل أمس األحد، لمناسبة  اليوم العالمي 
للصحة  إن األسرى المحرومين من حريتهم يءب أن تكون لهم األولوية في هاا اليوم العالمي، وأن 

قوقهم في تتدخل المنظما  الصحية العالمية لحماية األسرى المرضع الاين يحرمون من أبسط ح
تقديم الع ج ال لم لهم، مما يسدي الستشهادهم داخل السءون أو بعد اإلفراج عنهم وهم علع شفير 

 المو .
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أسير فلسطيني، بينما تبلغ نسبة األسرى  6,500وأوضح أن سلطا  االحت ل تعتقل في سءونها نحو 
وح ما بين األمراه في المئة، وهال األمراه تترا 17المصابين بفمراه مختلفة في السءون 

 البسيطة والخطير .
 9/4/2018الشارقة،  الخليج،

 
 أطفال غزة يبتكرون وسائل بسيطة للوقاية من جرائم االحتالل .35

دف  إط ق قوا  االحت ل قنابل الغال المسيل للدمول بكثافة، خ ل قمعها مسيرا   حسن ءبر:
فتية والشبان إلع ابتكار وسائل للوقاية من العود ، وما يخلفة من حاال  اختناق شديد، العديد من ال

بادر عدد من الشبان إلع صن  كمامة أخا  ف الغال الاي يغمرهم خ ل التظاهرا  المتواصلة.
نع  هال الكمامة من الكرتون والب ستيك بعد وض  قطن طبي وصُ  تنتشر في صفوف المتظاهرين.

 ل المستخدم في المكان.فيها، في محاولة للتقليل من حد  الغال المسيل للدمو 
فيما عّبر فتع جخر عن خوفة من عمليا  إط ق النار من خ ل تركيب درل من الر  لينكو  علع 

وقال المواطن سامي السراج الاي شاهد هاا المنظر قبالة مخيم البريج: إنة تفاءف  اراعية وصدرل.
ن اللينكو سيوقف رصاصا  بهاا النمط الاي حاول خ لة الفتع اتقال شر القناصة، معتقداا أ

 االحت ل.
وأكد السراج لر  األيام  أن الكثير من الناس حاولوا بطرق بدائية الحفاظ علع أرواحهم رام كثافة 

وقال: في قادم األيام أتوق  أن تستمر هال المحاوال   الدخان المتصاعد من اإلطارا  المشتعلة.
، يصف الصحافي محمود اللوح كيف صن  أحد بدورل واإلبداعا  الشعبية للحفاظ علع األرواح.

الفتيان كمامة محلية من طرال جخر، مستخدماا عبو  مشروبا  االية فاراة، بعد أن ألصقها حول 
 أنفة ليبطل مفعول قنابل الغال في المنطقة.

 8/4/2018هللا،  رام األيام،
 

  حتاللاال بجرائم ينددون غزة صحفيو ..المتحدة األمم مقر أمام احتجاج وقفة .36
رسالة احتءاج وتنديد إلع األمين العام لألمم المتحد   ال  ة صحافيو قطالوءّ : فتحي صّباح -ال  

أنطونيو اوتيريش علع  ءريمة االحت ل اإلسرائيلي باستهداف الصحافيين خ ل تغطيتهم األحداث 
 الميدانية السلمية علع حدود ال  الشمالية والشرقية .
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سالة سلموها إلع ممثل األمين العام في القطال خ ل وقفة احتءاءية أمام وعّبر الصحافيون في ر 
مقر األمم المتحد  ارب مدينة ال  أمس، بدعو  من نقابة الصحافيين الفلسطينيين شارك فيها 
 عشرا  الصحافيين والحقوقيين وممثلو الفصائل في ال ، عن إدانتهم الءرائم التي ترتكب في حقهم.

سنة(،  31قتل قوا  االحت ل بدم بارد لميلهم المصور الصحافي ياسر مرتءع )ودان الصحافيون 
 وءرح تسعة جخرين أثنال تغطيتهم مسيرا  العود  الءمعة الماضي.

 9/4/2018الحياة، لندن، 
 

 سفن أوروبية لكسر حصار غزة: المنتدى الفلسطيني في أوروبا .37
، بدل االستعدادا  إلط ق مءموعة من سفن أكد رئيس المنتدى الفلسطيني في أوروبا حافظ الكرمي
وقال الكرمي إّن السفن ستنطلق في شهر  كسر الحصار من القار  األوروبية باتءال قطال ال .

حليران )يونيو( المقبل بعد شهر رمضان، وستكون علع متنها مءموعة من النشطال األوروبيين 
 والدوليين المنادين بكسر حصار ال .

الكرمي علع أن المسيرا  والفعاليا  المشاركة في مسيرا  العود  لم تتوقف  في اضون الك، شدد
في الساحة األوروبية، مشيراا إلع أنة ُنظم  عشرا  المسيرا  والوقفا  االحتءاءية كان جخرها أول 
من أمس في العاصمة البريطانية لندن، تنديداا بمواقف بريطانيا المساند  ل حت ل ودعماا لمسيرا  

وانتقد اياب الدور الرسمي للسلطة الفلسطينية ممث ا بسفرائها وممثلياتها في القار  األوروبية،  ود .الع
الفتاا إلع  عدم وءود أي مشاركة لهم في إطار تحشيد الدعم الشعبي والءماهيري لنصر  القضية 

ال تلال تتعامل م  الفلسطينية والمطالبة بوقف ءرائم الحرب المرتكبة ضد ال  . وأضاف أّن السلطة  
األحداث كءهة تريد رف  العتب فقط من دون أن تتبنع هاا الءهد، أو حتع استثمارل ولو في الءانب 
القانوني من خ ل محاكمة مءرمي الحرب اإلسرائيليين . وحار من  التحرك العربي الرامي إلع وقف 

 مسيرا  العود  والضغط باتءال حصرها والقضال عليها .
 9/4/2018دن، الحياة، لن

 
 وقفة صامتة لذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى االحتالل :رام هللا .38

اعتصم يوم األحد عدد من أهالي الشهدال المحتءل  ءثامينهم لدى سلطا  االحت ل اإلسرائيلي في 
 مدينة رام هللا بالضفة الغربية للمطالبة باسترداد الءثامين ودفنها بكرامة في تراب وطنهم.
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د المعتصمون في ميدان المنار  وسط مدينة رام هللا رفضهم محاوال  االحت ل مقايضة تسليم وأك
الءثامين في أي قضية مفاوضا  أو مساوما  تتعلق بتبادل أسرى بين االحت ل والمقاومة 

 الفلسطينية.
النضمام إلع كما طالب المشاركون في االعتصام المسسسا  القانونية واإلنسانية المحلية والدولية با

 معركتهم الحقوقية م  االحت ل كي يفرج عن الءثامين.
 8/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 لتحويل المسجد الزيداني لمكان تجاري وسياحي طبرية: مخطط .39

أودع  لءنة التنظيم والبنال في منطقة الشمال ولءنة التنظيم والبنال التابعة لبلدية : قاسم بكري
ا هيكليا هدفة تحويل ساحة مسءد الظاهر عمر الليداني في طبرية لمكان طبرية، مسخرا، تخطيط

عتبر المسءد أحد أهم مساءد فلسطين التاريخية واألثرية حيث بني المسءد علع ويُ  تءاري وسياحي.
يد الظاهر عمر في طبرية، وهو أحد مسءدين ارتبط اسمهما وبناسهما بعائلة الظاهر الليداني، إا أن 

و أولهما، والمسءد اآلخر هو مسءد الظاهر عمر أو كما يعرف باسم المسءد مسءد البحر ه
الليداني، أو المسءد العمري نسبة إلع والد ظاهر العمر نفسة، الاي قام ببنائة وسط مدينة طبرية 

 .1743عام 
وفي هاا السياق، بعث النائب عن القائمة المشتركة، مسعود انايم، رسالة مستعءلة لولير المالية 
اإلسرائيلي، موشية كحلون، بصفتة المسسول عن مديرية التخطيط والبنال وعن ما يسمع  سلطة 

وطالب انايم في رسالتة، ولير المالية، بوقف هاا التخطيط ألن المكان هو مكان ، أراضي إسرائيل 
 عباد  ومقدس للمسلمين وأي مساس بة من خ ل ءعلة هدفا ومكانا تءاريا أو سياحيا هو انتهاك

 لحرمة هاا المسءد وساحتة، وهو مس بالعرب والمسلمين ومعتقداتهم.
 8/4/2018، 48عرب 

 
 مستوطنون يستولون على منزلين بسلوان .43

استولع مستوطنون متطرفون صباح يوم األحد، علع منللين فلسطينيين في بلد  سلوان  : بترا 
وادي حلو  في بيان لة إن بالقدس المحتلة تح  حماية شرطة االحت ل. وقال مركل معلوما  

مستوطنين من ءمعية  عطيرا  كوهنيم  االستيطانية اليمينية المتطرفة استولوا بمرافقة عناصر من 
شرطة االحت ل علع منللين في حار  بطن الهوى في سلوان الواقعة ءنوب المسءد األقصع بالقدس 

 المحتلة.
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التي أقيم عليها المنلالن ومنالل أخرى منا العام  وتلعم الءمعية االستيطانية أن يهودا امتلكوا األره
 ، وبالتالي يطالبون باسترءال األره ومصادر  ما عليها من منالل فلسطينية.1899

 8/4/2018السبيل، عّمان، 
 

 مصر تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه فلسطين .10
وعلع رأسها منظمة األمم المتحد ، دع  مصر المءتم  الدولي والمنظما  الدولية، : بترا –السبيل 

الع تحمل مسسولياتها تءال ما يحدث في األراضي الفلسطينية المحتلة ورف  القيود المفروضة علع 
الرئيس المصري في كلمة ألقاها نيابة عنة ولير القوى العاملة  وأشار الشعب والعمال الفلسطينيين.

عمل العربي الاي تستضيفة القاهر ، الع التطورا  لمستمر ال 45المصري محمد سعفان، في الدور  الر 
الخطير  التي تشهدها الساحة الفلسطينية من خ ل استمرار الحصار المفروه علع الشعب 
الفلسطيني ومدى تعن   إسرائيل  وتماديها في خرق القوانين واألعراف الدولية ومدى تنكر رعا  

ل األحداث تليد من تعقيد تحقيق الس م واالستقرار عملية الس م اللتلاماتهم، مشددا علع أن كل ها
 في المنطقة.

 8/4/2018السبيل، عّمان، 
 

 ويقرأ "الفاتحة" عن روح شهداء غزة  ي الصمود الفلسطينيالبرلمان األردني يحيِّ  .11
عّمان: أكد البرلمان األردني في بداية ءلستة أمس األحد، أهمية الصمود الفلسطيني في وءة 

وقرأ النّواب  الفاتحة  وقوفاا علع أرواح شهدال قطال  سرائيلي  والتصدي ل نتهاكا .االحت ل  اإل
 ال .

 9/4/2018الخليج، الشارقة، 
 

.. واشنطن عرضت علينا السلطة والمال مقابل التخلي عن نصر هللا: غزة اتخذت القرار الشجاع .11
 المقاومة

األمين العام لحلب هللا اللبناني حسن ، أن بيرو  ، من8/4/2018، فلسطين أون اليناكر موق   
إن ال  اتخا  القرار الشءال في المقاومة ومواءهة االحت ل اإلسرائيلي، في إشار   قال نصر هللا

وشدد نصر هللا في كلمة لة  إلع مسير  العود  الكبرى المتواصل فعالياتها منا الءمعة قبل الماضية.
ووءة التحية  شكل صفعة قوية لما يسمع صفقة القرن.بث  مسال يوم األحد علع أن هاا التحرك ي

إلع المرابطين علع حدود قطال ال   إلع الك الشعب الثائر والمظلوم والصابر والمقاوم في ال ، 
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الاي لحف من أيام إلع حدود القطال في مواءهة ءيش االحت ل وقدم عشرا  الشهدال وجالف 
ل الشهدال والءرحع والمشاركين والمرابطين ولكل كما توءة نصر هللا بالتحية إلع ك الءرحع .

 القيادا  في فصائل المقاومة بغل  التي اتخا  القرار الشءال في المقاومة ومواءهة االحت ل.
إن واشنطن عرض  علية بعد هءما  قال نصر هللا ، أن 9/4/2018الجزيرت.نت، ونشر  موق  

المستشار الحالي -صل لبناني ءورج نادر عبر الصحفي األميركي من أ 2001سبتمبر/أيلول  11
تمكين الحلب من السلطة ومنحة مليارا  الدوالرا ، لقال تخلية عن مقاومة  -لولي عهد أبو ظبي

 إسرائيل. 
مرس  بشكل شخصي من ديك تشيني نائب الرئيس األميركي ءورج نادر الاي كان  وقال نصر هللا 

دخول حلب هللا في الحكومة والسلطة، وأن تمنحة  األسبق، وأبلغة بفن واشنطن لديها رابة في
مليارا  الدوالرا  ليعيد إعمار الءنوب والبقال، وأن تشطبة عن لوائح اإلرهاب وتطلق أسرال مقابل 

في األمن وأءهل  المخابرا ، والشرط الثاني  األمريكانوأضاف  الشرط األول أن نعمل عند  شرطين.
 ئيلي .أن نتخلع عن مقاومة العدو اإلسرا

 
 الالجئين في لبنان توطينو الديون  اللبنانية يحذر من الربط بين رئيس حزب الكتائب .11

في كسروان وءبيل:  في االنتخابية ءولتة  إطارفي  ،رئيس حلب الكتائب النائب سامي الءمّيل قال
هي الماد  ستليد عءل الدولة والن هناك ماد  فيها و  ألنهاءلسة اقرار الموالنة ونحن اعترضنا عليها 

التي تعطي حقا لكل اءنبي ان يشتري شقة في لبنان مقابل حصولة علع اقامة دائمة، واعتبر ان  50
يعطي ال ءئين حق اكتساب اقامة دائمة وبعدها يفتون ويقولون لنا  ألنةهاا القانون اير دستوري 

اوقف  اعطال انهم ضد التوطين، وهم يحفلون ال ءئين علع شرال شقق فيما مسسسة االسكان 
الشباب اللبناني شرال شقة . وتطّرق الءمّيل الع مستمر  بإمكانقروه للشباب اللبناني وبالك لم يعد 

 سمعنا كثيرا عن توطين ال ءئين في لبنان، وعندما نرى ان الحكومة والمءلس يصّوتان  سيدر وقال:
هال الديون بالتوطين. واليوم  علع هال الماد  ويعطيان اقامة لكل ال ءئين ف  يمكننا اال نربط

 مليار دوالر دين سيدفعهم اوالدنا واوالد اوالدنا . 100نتحدث عن 
 8/4/2018النهار، بيروت، 

 
 وزير خارجية لبنان يدلي بتصريحات لـ"معاريف" اإلسرائيلية .11

ن اكر  صحيفة  معاريف  اليوم اإلثنين، أن ولير خارءية لبنا: نضال محمد وتد -القدس المحتلة 
ءبران باسيل، أدلع بتصريح لها علع هامش مشاركتة في المستمر االقتصادي الدولي، الاي عقد في 
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باريس األسبول الماضي. ونقل  الصحيفة عن باسيل، قولة  إن احتماال  اندالل مواءهة بين 
قدما في إسرائيل وحلب هللا قد قل  ، مضيفاا أن  حكومة لبنان تحارب بنءاح اإلرهاب، وأننا أحرلنا ت

 هاا المضمار .
  9/4/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 -.. طائرات االستطالع اإلسرائيلية تحّلق بين محافظتي عكار وبعلبكعلى التوالي لليوم الثالث .11

 الهرمل
لليوم الثالث علع التوالي، تتناوب طائرا  االستط ل االسرائيلية المعادية علع التحليق علع مدار 

الهرمل،  -توسط فوق المناطق الءبلية المشتركة بين محافظتي عكار وبعلبكالساعة علع علو م
بطرح اسئلة مقلقة إلال ما قد يخبئة أو يخّطط لة  بدأوااالمر الاي با  يقلق اهالي هال المنطقة الاين 

العدو االسرائيلي لهال المنطقة، التي تشهد للمر  االولع هاا الحضور الواضح لطائرا  العدو 
 صو  هديرها المتواصل سكان القرى والبلدا  الءبلية. ألعجعية، التي االستط 

 8/4/2018النهار، بيروت، 
 

 على الحدود مع جنوب لبنان تبني "جدار الفصل" "إسرائيل" .11
أفاد  مصادر ميدانية موق  ءريد   المستقبل  أّن ءيش العدو اإلسرائيلي استفنف عملية بنال ءدار 

العديسة وسط استنفار لءيش العدو ومراقبة علع  -طريق عام كفرك  الفصل عند الحدود مقابل 
وتشاهد في المنطقة األعمال اإلسرائيلية بوتير   الءهة المقابلة من الءيش اللبناني وقوا  اليونيفيل.

 نشطة حيث يستخدم عناصر العدو حفارا  ورافعا  لتثبي  الءدار اإلسمنتي الحدودي.
 8/4/2018المستقبل، بيروت، 

 
 العربية تجدد إدانتها لجرائم االحتالل تجاه الفلسطينيين الدول جامعة .11

ءدد  الءامعة العربية إدانتها الكاملة للءرائم التي ترتكبها قوا  االحت ل اإلسرائيلي ضد : بترا
وأكد  الءامعة أن  التظاهرا  السلمية التي يقوم بها المواطنون الفلسطينيون في قطال ال .

حمل المسسولية كاملة عن الضحايا من المواطنين الفلسطينيين الاين استشهدوا دون أن  إسرائيل  تت
وشدد  علع ضرور  اضط ل مءلس األمن بمسسولياتة في توفير الحماية  يكونوا حاملين للس ح.

 للشعب الفلسطيني.
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قطال ال   وأكد المتحدث الرسمي باسم األمين العام، الولير المفوه محمود عفيفي، أن الوض  في
يحتاج لتدخل من قبل المءتم  الدولي، وأن استمرار العنف االسرائيلي ينار بخروج األوضال عن 

 السيطر  وانلالقها نحو المليد من العنف والتصعيد.
الفلسطينيين  للمواطنينوقال إن األلمة اإلنسانية الخطير  التي يعيشها القطال تستللم توءية الدعم 

تهدد بإشعال المنطقة،  اإلسرائيليةوأوضح عفيفي أن الءرائم  لع صدورهم.وليس تصويب الرصاص إ
وأن حالة الصم  الدولي إلال ما يءري تشء  قوا  االحت ل علع ارتكاب المليد من الءرائم، مسكداا 

 ضرور  محاسبة مرتكبي هال الءرائم بحق الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة الدولية.
 8/4/2018السبيل، عّمان، 

 
 مصرية على حماس لوقف "مسيرات العودة" -"معاريف": ضغوط سعودية  .11

تحدث محّلل الشسون األمنية في صحيفة معاريف اإلسرائيلية، : القدس المحتلة رر نضال محمد وتد
بوسي ميلمان، يوم األحد، عن ءهود دبلوماسية عربية للضغط علع قياد  حركة حماس من أءل 

وفي حين لم يكشف المحلل اإلسرائيلي عن مصدر معلوماتة،  قطال ال .وقف  مسيرا  العود   في 
أشار إلع ءهود دبلوماسية تنشط ورال الكواليس خاصة من قبل مصر والسعودية، للضغط علع 

ميلمان أّن نمط  رىوي حماس من أءل وقف المسيرا ، مقابل فتح معبر رفح في االتءاهين.
ماس في قطال ال  باتءال السياج الحدودي، يض  الحكومة  مسيرا  العود   التي تسّيرها حركة ح

اإلسرائيلية أمام مفترق طرق، علع الرام من أن ءيش االحت ل يبدي رضا عن  نءاحة  في من  
 المتظاهرين في ال  من إصابة الءنود، والك بسبب سقوط عدد من القتلع الفلسطينيين، في الءمعة 

 8/4/2018العربي الجديد، لندن، 
 

 ية القدس تشعل منافسات البطولة الدولية لمناظرات المدارسقض .11
 50طالباا من  250شهد  البطولة الدولية لمناظرا  المدارس، والتي يشارك فيها  هبة البية: -كتب  

دولة علع مستوى العالم منافسا  ساخنة بين الفرق المشاركة حول قضايا متنوعة تتواكب م  
 سيض  هاا المءلس سقفاا لرواتب  ث ءواال  تم التناظر حولها وهي:التطورا  العالمية، فشهد  ث 

ال عبين العالميين ، وتم التناظر حول قضية :  سيرء  هاا المءلس اآلثار من المتاحف العالمية 
 لدولها األم ، وقضية  سيءعل هاا المءلس القدس مدينة مستقلة تح  إدار  األمم المتحد  .
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لرابعة لمناظرا  المدارس باللغة العربية، حضوراا مميلاا من المتطوعين الاين وشهد  البطولة الدولية ا
متطوعاا ومتطوعة، ويشكلون الواءهة المشرفة للبطولة ويسهمون بدورهم في تنظيم  60بلغ عددهم 

 البطولة وضمان نءاحها وسيرها بشكل ءيد.
 9/4/2018الراية، الدوحة، 

 
 وواقعاً  بلتينا تحت االحتالل فهو جاهل شرعاً من لم يفقه بعُد أن قِ  :داعية تونسي .10

طالب داعية تونسي بتحرير مكة المكرمة ممن أسماهم  صهاينة العرب ، مشيرا إلع أن اتهام  تونس:
ولي العهد السعودي اإلخوان المسلمين باإلرهاب هو نول من  االستب ل السياسي  علع اعتبار أن 

 رءال الدين في السعودية.اإلرهاب تسبب  فية الفتاوى المتطرفة ل
وكتب الداعية بشير بن حسن علع صفحتة في موق   فيسبوك :  من لم يفقة بعُد أن ِقبلتينا تح  
االحت ل فهو ءاهل شرعا وواقعا، أما الِقبلة االولع فتح  االحت ل اإلسرائيلي وأما الثانية فتح  

 ون الدين كلة هلل! .احت ل صهاينة العرب! ووءب تحرير القبلتين ءميعا حتع يك
 9/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 باسم "القدس عاصمة دولة فلسطين" طابع .52

أعلرررن وليرررر االتصررراال  وتكنولوءيرررا المعلومرررا  بالحكومرررة الفلسرررطينية عررر م موسرررع عرررن  :الوكررراال 
موافقررة اللءنررة العربيررة الدائمررة للبريررد علررع إصرردار طرراب  بريرردي تحرر  عنرروان  القرردس عاصررمة دولررة 

للءنرة الدائمرة المنعقرد فري سرلطنة  34وءرال الرك خر ل االءتمرال الرر  فلسرطين  فري كرل الردول العربيرة.
ُعمان، حيث صوت  الدول األعضال باإلءمال علع طلرب فلسرطين المقردم مرن ولار  االتصراال  فري 

، وفرق مررا المدينررة المقدسرة والسياسرة األمريكيرة تءاههرا ظرل الديراد إءررالا  االحرت ل اإلسررائيلي ضردّ 
 نقلتة وكالة األنبال الفلسطينية.

 8/4/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 بموجب اتفاقية روما "إسرائيل"تتوعد بمحاكمة  الدوليةالمحكمة الجنائية  .11

توعد  المحكمة الءنائية الدولية، األحد، بمحاكمة  األناضول:، و وكاال ال – أمستردام ،الهاي
ونقل   المدنيين في قطال ال . لع خلفية  العنف المستمر  ضدّ بموءب اتفاقية روما، ع  إسرائيل 

صحيفة  إكسباتيكا  الهولندية )خاصة( عن فاتو بنسودا، مدعية المحكمة الءنائية الدولية قولها إن 
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وأضاف  أن  المحكمة الدولية   العنف ضد المدنيين يمكن أن يعد ءريمة حرب بموءب اتفاقية روما .
 ي الفظائ  في قطال ال  .يمكنها محاكمة مرتكب

فلسطينيا برصاص القوا  اإلسرائيلية خ ل األسبوعين  29وقال  بنسودا في بيان عقب استشهاد 
األخيرين  أي ءريمة ءديد  ترتكب في سياق الوض  في فلسطين ربما تخض  للتدقيق من ءانب 

قد يشكل ءرائم.. مثل  وقال  بنسودا  العنف ضد المدنيين، في وض  مثل السائد في ال ، مكتبي .
وأضاف  أنها ستسءل  أي حالة  أيضا استغ ل وءود المدنيين بهدف حماية األنشطة العسكرية .

 تحريه أو لءول إلع القو  اير القانونية  من أي من طرفي الصرال.
 9/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 د حدود غزةجنوب أفريقيا تدعو إلجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل عندولة  .11

دع  ولار  الع قا  الدولية والتعاون في ءنوب إفريقيا إلع إءرال تحقيق مستقل في ظروف  :بريتوريا
وقال  ولير  الع قا  الدولية لينديوي سيسولو:  إن  مقتل عدد من الفلسطينيين عند حدود قطال ال .

م للنلال علع أساس حل تصرفا  الءيش اإلسرائيلي تشكل عقبة أخرى أمام التوصل إلع حل دائ
وأضاف البيان أن ءنوب أفريقيا تقف إلع ءانب أعضال األمم المتحد  الاين يدعون إلع  الدولتين .

وأدان  حكومة ءنوب  إءرال تحقيق مستقل في عمليا  القتل، بهدف محاسبة المسسولين عن الك.
ب ، أعمال العدوان العنيفة افريقيا في بيان صدر عن ولار  الع قا  الدولية والتعاون، يوم الس

صابة العشرا   األخير  التي نفاها الءيش اإلسرائيلي في ال ، وأد  إلع استشهاد فلسطينيين، وا 
  بءروح.

 7/4/2018القدس، القدس، 
 

 بكافة جوانبها  لـ"إسرائيل" يؤكد استمرار جهود المقاطعةالحزب الحاكم في جنوب أفريقيا  .11
أول من أمس بيانا يسكد  في دولة ءنوب أفريقيا فريقي الحاكمااصدر حلب المستمر الوطني األ

وشدد البيان  استمرار ءهود المقاطعة بكافة ءوانبها ردا علع ليار  فنان ءنوب أفريقي إلع إسرائيل.
علع ما أقرل الحلب في مستمرل االنتخابي العام الماضي من التلام راسخ بدعم كفاح الشعب 

 األمل إلال عدم التلام إسرائيل بالتوصل إلع حل سلمي. الفلسطيني واإلعراب عن خيبة
ودعا الحلب ءمي  الفنانين إلع تقدير الدور الاي لعبة التضامن الدولي لعلل نظام الفصل العنصري 
البائد في ءنوب أفريقيا، ماكرا بفن قضية شعب فلسطين هي قضية عادلة من أءل حق تقرير 
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وا ءللا من التطبي  م  االحت ل والتعهد بالتضامن م  كافة المصير، حاثا الفنانين علع أال يشكل
 المضطهدين.

 7/4/2018القدس، القدس، 
 

 "إسرائيل"ألمانيا ستبرم صفقة لشراء طائرات مسيرة من  .11
من المتوق  أن تبرم ولار  الدفال األلمانية خ ل األسابي  القادمة صفقة لشرال طائرا  : محمد وتد

عشرا  م يين اليورو، والك بعد تءميد الصفقة في الصيف الماضي في  مسير  من إسرائيل بقيمة
وحسب  اا ماركر ، الملحق االقتصادي لصحيفة  ه رتس ،  أعقاب التحفظا  للقياد  السياسية ببرلين.

فإن صفقة كبير  لبي  الطائرا  بدون طيار من قبل شركة الصناعا  الءوية اإلسرائيلية إلع القوا  
ووفقا لتقرير نشر علع الموق  األميركي  ديفنس  نية قد تتقدم في األسابي  القادمة.الءوية األلما

  نيول ، من المتوق  أن تحرك ولار  الدفال األلمانية صفقة أولع لشرال الطائرا  بدون طيار.
 8/4/2018، 48عرب 

 
 ي غزةحافيّ المرصد "األورومتوسطي" يقدم شكوى عاجلة لألمم المتحدة للتحقيق بشأن استهداف ص .11

ال : قدم  المرصد األورومتوسطي  لحقوق اإلنسان  شكوى عاءلة  لمقرر األمم المتحد  الخاص 
المعني بتعليل وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، حول استهداف الصحافيين علع حدود قطال 

 ال .
مقرر حرية التعبير وقال األورومتوسطي في الشكوى، إن أربعة من خبرال األمم المتحد  من ضمنهم 

أصدروا بيانا عاء ا علع خلفية األحداث في ال ، أكدوا فية علع  حظر القانون الدولي الصارم 
الستخدام القو  من قبل المسسولين المكلفين بإنفاا القانون . وأشار في شكوال إلع أنة وبالرام من 

االحت ل اإلسرائيلي قتلوا  تفكيد منظمي االحتءاءا  علع سلمية الفعاليا  إال أن قناصة ءيش
 وأصابوا الكثير من المتظاهرين.

ودعا األورومتوسطي في رسالتة إلع ضرور  اتخاا اإلءرالا  ال لمة والضغط علع الحكومة 
لع رف  الحصار فورا، والسماح  اإلسرائيلية للتوقف عن انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في ال ، وا 

 ون تهديد أو قتل أو ترهيب.للفلسطينيين بالتعبير عن جرائهم د
 9/4/2018القدس العربي، لندن، 
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 منظمات دولية تستنكر قتل االحتالل للمدنيين في غزة .11
قتل  إسرائيل  للمدنيين في قطال ال  الءمعة  AIDAاستنكر ائت ف مسسسا  التنمية الدولية : بترا

 لحدود بين ال  و إسرائيل .الماضية خ ل المظاهرا  السلمية علع طول الءانب الفلسطيني من ا
وأضاف االئت ف الاي يضم أكثر من سبعين منظمة دولية تعمل في فلسطين، في بيان صحافي أن 
استهداف المتظاهرين السلميين يمثل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين في الحيا ، والصحة، وحرية التءم  

الحيا  الكريمة للسكان المحميين بموءب  والتعبير، إضافة إلع انتهاك التلاما  القو  المحتلة بتوفير
يعتبر من األعلع علع  %44وأشار إلع أن معدل البطالة في ال ، والاي يبلغ  القانون الدولي.

مستوى العالم، ويعتمد اقتصادها المتدهور علع المساعدا  الدولية، بينما تستمر القطاعا  اإلنتاءية 
إلع  1994من الناتج المحلي في  %27ا الماضية، من في الت كل واالنكماش علع مدار العشرين عام

بحسب تقرير القانون البنك الدولي، إضافة إلع التقليصا  الكبير  في التمويل  2018فقط في  14%
 القادم ل ءئين الفلسطينيين.

 8/4/2018السبيل، عّمان، 
 

 الالعنفي نهج فلسطيني قديم غزةكفاح  .11
 داود ُكتَّاب

تح  عنوان  مسير  العود  الكبرى  وبقياد  اللءنة العليا التري -هيرية في ال  سءل  المظاهرا  الءما
سر مية تطرورا مهمراا، ولكرن الوصرول إلرع  -تضم مسسسرا  حقوقيرة ومءتمعرا مردنيا وفصرائل وطنيرة وا 

النءاح يتطلب مثابر  وصبرا وتضحية، والحررص علرع أال تخررج الحملرة عرن مسرارها أو يرتم تسييسرها 
 رف أو الك.لصالح هاا الط

 30فرري اكرررى  يرروم األره   -الترري تعتبررر مررن التررراث النضررالي الفلسررطيني-انطلقرر  الحملررة السررلمية 
 15مرررارس/جاار الماضررري، ومرررن المقررررر أن تصرررل اروتهرررا فررري يررروم الررراكرى السررربعين للنكبرررة الموافرررق 

ولكرن علرع  -وهرو العرود -مايو/أيار القادم، والك لتسليط الضرول لريس فقرط علرع الموضرول الرئيسري 
 كل ما يتعلق بالحصار واياب األفق السياسي.

ال تعتبررر المظرراهرا  السررلمية والعمررل الرروطني ايررر العنيررف أمررراا ءديررداا علررع الشررعب الفلسررطيني؛ بررل 
 هناك أحداث كبرى تدل علع وءود واستخدام أساليب الكفاح ال عنفي فلسطينياا.

مرررروراا بقرررررارا  مقاطعرررة االسرررتيطان وبضررررائعة، ؛ و 1936والرررك ابتررردالا بإضرررراب األشررررهر السرررتة عرررام 
ضرابا  السءنال عن الطعام وعدم االلترلام بالتوقير  اإلسررائيلي، وايرهرا مرن أشركال ال عنرف التري  وا 

( بشروط 2017كان أهمها فعاليا  االنتفاضة األولع؛ وانتهالا برفه دخول المسءد األقصع )صيف 
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اررر ق كنيسرررة ال قيامرررة احتءاءرررا علرررع فرررره الضررررائب علرررع الكنرررائس فررري أمنيرررة إسررررائيلية واهيرررة، وا 
 فبراير/شباط الماضي.

وقد سءل العديرد مرن المفكررين والمناضرلين الفلسرطينيين أسرمالهم مرن خر ل االحتءاءرا  ال عنفيرة، 
رئررريس المركرررل الفلسرررطيني لدراسرررا  ال عنرررف بالقررردس  -فررري عصررررنا الحرررالي مثررراال ال حصررررا-مرررنهم 

ان أنضروني وءراد إسرحق مرن قراد  العصريان المردني وعردم دفر  الضررائب الدكتور مبارك عروه واسر
 في بي  ساحور، ومنسق شباب ضد االستيطان في الخليل عيسع عمرو.

وايرررهم كثيرررون مثررل نشررطال نعلررين والنبرري صررالح والمعصررر  وكفررر قرردوم ومقاومررة الءرردار، ونشررطال 
 مخيم الصمود في أراضي صارور  قرب الخليل وايرهم كثيرون.

 1988وقرد نررتج عررن الررك أن االبيررة مررن دعررا  الكفراح ال عنفرري عررانوا مررن اإلبعرراد والسررءن؛ ففرري عررام 
أبعررد االحررت ل اإلسرررائيلي مبررارك عرروه، وسررءن إداريرراا اسرران أنضرروني وءرراد إسررحق ورفاقهمررا، كمررا 

ي سءن عيسع عمرو )تم أيضاا إيقافة مد  قصير  لدى السلطة الفلسطينية(، وكان هنراك صردى عرالم
كبيررر للمقاومررة الءريئررة مررن عائلررة تميمرري فرري النبرري صررالح، ودفعرر  العائلررة ثمنررا باهظررا بسرربب ءرررأ  

 ابنتهم عهد التميمي.
هناك عدد كبير من الءنود المءهولين والقاد  الفلسطينيين ايرر المعرروفين، الراين كران لهرم دور مهرم 

رهم العلنري؛ ممرا وفرر لهرم العمررل فري الكفراح ال عنفري، وقرد يكرون سربب نءراح أعمرالهم هرو عردم ظهرو 
 الفعال دون التعره لخطور  االعتقال والقم  واإلبعاد.

إن اياب إستراتيءية متكاملة وخطط مدروسة وتطبيرق حاسرم لشرروط الكفراح ال عنفري، الراي يتطلرب 
مثابر  وطول نَفس وعدم التراء  عند الخسائر األولع؛ قد يكون السبب في اياب نترائج ملموسرة لردى 

 لممارسين للكفاح اير العنيف.ا
فمررن أساسرريا  الكفرراح ال عنفرري قناعررُة المشرراركين فيررة بررفن ممارسررتهم النضررال ايررر العنيررف ال يلررلم 
الطررررف اآلخرررر، وأن التضرررحيا  قرررد ترررفتي بسررربب اسرررتخدام ال عنرررف فررري محاولرررة الطررررف اآلخرررر وأد 

 الكفاح قبل أن يصل إلع مستويا  كبير  وضخمة عددياا.
م التررروالن السياسررري واألمنررري والمرررالي الحرررالي؛ فرررإن التضرررحيا  التررري تنرررتج عرررن الكفررراح وفررري ظرررل عرررد

ال عنفي أقل بكثير من خسائر الكفاح المسلح، التي ال ترافقها نفرس الفوائرد التري يرتم الحصرول عليهرا 
 بالنضال السلمي.

العررام الرردولي؛ ويسكررد المفكرررون فرري مءررال كفرراح ال عنررف أن أهررم ملايررال تكمررن فرري اسررتقطاب الرررأي 
فالكفررراح الشرررعبي السرررلمي لرررة فرصرررة كبيرررر  لحشرررد الررردعم لقضرررية فلسرررطين العادلرررة، وسرررحب التعررراطف 

 والتفييد من إسرائيل وسياساتها.
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علررع نقرره الروايررة الدارءررة عالميررا، والترري تعتبررر أن  -بالدرءررة األولررع-وهرراا التعرراطف والرردعم مبنرري 
بعرررد مءرررالر الحررررب العالميرررة -انهرررا، ال يملرررك العرررالم إسررررائيل تواءرررة تهديررردا  عسررركرية لوءودهرررا وكي

 أن يسمح بتكرارها. -الثانية
تسررتغل إسرررائيل وأصرردقاسها فرري الخررارج هررال النقطررة باسررتمرار فرري مواءهاتهررا مرر  الشررعب الفلسررطيني. 
ويسكد المفكرون أنة حين ينءح الءانب الفلسطيني في حصر كفاحة في المقاومرة الشرعبية ال عنفيرة؛ 

 رائيل قد تضطر إلع اللءول للس ح والعنف.فإن إس
ولكن في تلك الحالة ستنقلب معادلة التعاطف والتضامن هري األخررى، ويت كرل التعراطف مر  إسررائيل 

 في الوق  الاي يلداد فية التضامن م  الشعب الفلسطيني وحقوقة العادلة.
مرا يءرري فري العرالم الخرارءي،  إن من يقلل من أهمية هاا األسلوب الناء  فري الكفراح ال يعررف بتاترا

وال أهميرررة الررردعم الخرررارءي لشرررعب يناضرررل لررريس فقرررط ضرررد إسررررائيل، برررل وأيضرررا ضرررد القررروى العالميرررة 
برئاسرررة الواليرررا  المتحرررد . فالمقاومرررة الشرررعبية تسرررتفيد مرررن التحررروال  العالميرررة نحرررو العولمرررة، رارررم أن 

 نلمس مفعولها.تفثيرا  الك علع أره الواق  قد تفخا وقتاا طوي ا قبل أن 
ال شرررك أن المقاومرررة الشرررعبية إسرررتراتيءيةى طويلرررة المررردى وال يظهرررر مفعولهرررا بشررركل فررروري، ويقرررال إن 
العنف كالقنبلة أو الرصاصة تعطي مفعولها فورا وبضءيج مسمول، بينما ال عنف والمقاومة الشرعبية 

 كالبار  تتءار وتنمو وتستي أُكلها بعد حين.
تررائج فوريررة، ايررر أن الواقرر  علمنررا أن الصرربر والمثررابر  هرري الطريقررة الوحيررد  إننررا كثيررراا مررا نطالررب بن

تنمررو وتتفاعررل مرر  التربررة والهرروال والمررال، وتبقررع طرروي ا بعررد أن  -فرري الوقرر  ااتررة-للنءرراح، ونتائءررة 
 يغيب صدى االنفءار وُتمحع جثارل وتلول.

يخلرو مرن التكلفرة الباهظرة والتضرحيا   إن خيار المقاومرة الشرعبية لريس هرو الخيرار األسرهل بتاتراا، وال
المسلمررة، ويشررهد صرروال  وءرروال  مررن الكررّر والفررّر والنءرراح والفشررل واإلنءررالا  واالحباطررا ، كمررا فرري 

 كل أنوال النضال؛ ولكنة هو األكثر نءاعة وم لمة لواقعنا الحالي.
ممارسررتة بحكمررة وفهررم، فررإاا تقرررر االسررتمرار فرري ممارسررة مثررل هرراا الكفرراح فرر  بررد مررن دراسررتة ءيررداا و 

وعدم السماح باستغ لة أو تغيير مسارل، أو محاولة ءني نتائج أولية سريعة منة علع حساب النترائج 
 الطويلة األمد.

وفرري حررال ايرراب االلتررلام بفساسررياتة ونظرياتررة؛ فإنررة سررينتج عنررة اإلحبرراط مءرردداا واالستسرر م لليررفس، 
 قمها وعءلها.والعود  سريعاا إلع ممارسا  وأساليب ثب  ع

 8/4/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 



 
 
 
 

 

 36 ص             4609 العدد:             4/9/2018اإلثنين  التاريخ: 

                                    

 الحذر من الحراك اإلقليمي الحتواء حراك العودة .11
 د. صالح النعامي 

تبدو إسرائيل عاءل  تماما عن مواءهة حراك  مسيرا  العود  الكبرى  بعد دخولرة أسربوعة الثراني، فري 
إلال نءاعة حملرة القمر  الهادفرة إلرع  ظل تفاقم حالة انعدام اليقين داخل المسسستين السياسية واألمنية

 وأد الحراك وتءاول مفاعلية.
ويسررررتدل مررررن تقررررديرا  كبررررار المعلقررررين الصررررهاينة أن الحررررراك الفلسررررطيني نءررررح فرررري تحقيررررق أهررررداف 
إسررتراتيءية مررن الطرررال األول تمثلرر  فرري تسررليط األضرروال علررع القضررية الفلسررطينية ودفرر  اررل  لواءهررة 

 ئيل في اللاوية.االهتمام العالمي وحشر إسرا
وممرررا يثيرررر اإلحبررراط لررردى الررردوائر الرسرررمية الصرررهيونية حقيقرررة أن األهرررداف التررري وضرررعتها ترررل أبيرررب 
لتحقيررق أهرردافها مررن مواءهررة هرراا الحررراك تتطلررب اسررتخدام أدوا  اا  تررفثير متضرراد. فإسرررائيل الترري 

يرال الحردود الفاصرلة أعلن  أنهرا لرن تسرمح بحرال مرن األحروال للمشراركين فري مسريرا  العرود  مرن اءت
م  القطال أو المس بالتءهيلا  التي يسرتخدمها ءريش االحرت ل فري تدشرين منظومرة العوائرق الماديرة 
الهادفررة لمواءهرررة شرربكا  األنفررراق الهءوميررة، تعررري أن تحقيررق هررراا الهرردف يتطلرررب سررقوط المليرررد مرررن 

 علع شعلة هاا الحراك.الشهدال والءرحع في الءانب الفلسطيني، وهو ما سيصب مليدا من الوقود 
وتءرراهر المحافررل األمنيررة بررالتعبير عررن مخاوفهررا مررن أنررة كلمررا تواصررل حررراك مسرريرا  العررود  وتعرراظم 
عدد القتلع والءرحع، فإن هاا الواق  يهدد بإشعال األوضال األمنية في الضفة الغربية، وال سريما مر  

 يب إلع القدس.اقتراب موعد تنظيم احتفال نقل السفار  األمريكية من تل أب
ويكمن مصدر القلق الصهيوني اآلخر في أن تواصرل فعاليرا  الحرراك ينرار بحرمران ءريش االحرت ل 
مررن القرردر  علررع مواصررلة الترردريبا  والمنرراورا ، حيررث قرردر المعلررق العسرركري الصررهيوني يرروجف ليمررور 

ة التحرديا  األمنيرة بفن نصف فرق وألوية وأارل الءيش اإلسرائيلي ستكون مطالبة باالسرتنفار لمواءهر
 التي يترتب عليها حراك العود .

لال هراا الفشرل وفري ظررل المخراوف مرن تطررور مفاعيرل هراا الحرراك وتعرراظم خطرور  تداعياترة، لءررف   وا 
إسرررائيل لقررو  إقليميررة ودوليررة للترردخل، حيررث طلبرر  منهررا الترردخل لرردى حركررة حمرراس القناعهررا بوقررف 

 الحراك.
إلسرائيلية من أن نداف أرامان رئيس المخابرا  الداخليرة اإلسررائيلية ولعل ما كشفتة وسائل اإلع م ا

 الشررراباك  قرررد طلرررب مرررن رئررريس المخرررابرا  المصررررية عبررراس كامرررل، الررراي لار إسررررائيل فررري األسررربول 
الماضي بنقل رسالة تهديد لحمراس يحرارها فيهرا مرن مغبرة مواصرلة مناشرط الحرراك، يسكرد هراا التوءرة 

 اإلسرائيلي.
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 اح أي تحرك مصري أو إقليمي الحتوال حراك مسيرا  العود  تسول إلع الصفر.لكن فرص نء
فإلع ءانب تصراعد الردعوا  مرن النشرطال الفلسرطينيين التري تطالرب الفصرائل الفلسرطينية بعردم إبردال 
أي اسررررتعداد للتعرررراون مرررر  أي تحرررررك مصررررري يهرررردف إلررررع احترررروال حررررراك مسرررريرا  العررررود ، فررررإن كررررل 

الفصرررائل الفلسرررطينية ال يمكنهرررا المءالفرررة برررالتفريط بمسررريرا  العرررود ، علرررع المسشررررا  تررردلل علرررع أن 
اعتبرررار أن هررراا الحرررراك فقرررط مرررا يضرررمن اسرررتعاد  لمرررام المبرررادر  لهرررا ويحمرررل فررري طياترررة طاقرررة كامنرررة 
إلحداث تغيير ءروهري فري واقر  ارل ، وال سريما بعرد فشرل الءهرود الهادفرة لتحقيرق المصرالحة الداخليرة 

 طة الكثير من العقوبا  علع القطال.وفره قياد  السل
وممررا يشررء  الفلسررطينيين علررع مواصررلة الحررراك حقيقررة أنررة أفضررع بشرركل واضررح إلررع ليرراد  مظرراهر 
االستقطاب الداخلي في إسرائيل، وأبررل حالرة انعردام اليقرين داخرل األوسراط القياديرة فري ترل أبيرب إلال 

 القطال.السياسة التي تنتهءها حكومة اليمين المتطرفة تءال 
فقررد عرراد وليررر االسررتخبارا  والمواصرر   الليكررودي يسرررائيل كرراتس مءررددا للمطالبررة بتطبيررق مشرررول 

 لتدشين مينال ومطار عائمين قبالة سواحل ال  لتفكيد أن إسرائيل لم تعد مسسولة عن القطال.
شررررعبية فرررري قصررررارى القررررول، لقررررد أدرك الفلسررررطينيون الطاقررررة الكامنررررة فرررري أدوا  النضررررال والمقاومررررة ال

مواءهرررة االحرررت ل ولرررن يفرطررروا فيهرررا، حيرررث إن هررراا الحرررراك أسرررهم مرررر  أخررررى فررري تمكرررين المقاومرررة 
الفلسطينية، وتحديدا حماس من استعاد  لمام المبادر  بشركل يبشرر بإدخرال تحروال  علرع طراب  وبيئرة 

 الصرال م  المحتل.
 مطالب حراك مسيرا  العود .من هنا، يتوءب عدم الوقول في الشرك الصهيوني وعدم التفريط ب

 9/4/2018، السبيل، عّمان

 
 و"أرضهم" أرضناعن  .10

 حسام كنفاني
طوال العقود الماضية، لم يكن الموقف السعودي علع هال الدرءة من الوضوح في ما يخص الع قرة 
م  إسرائيل. وضوح كشف عنة ولري العهرد السرعودي، محمرد برن سرلمان، خر ل حروارل مر  مءلرة  اي 

ك  األميركية، حين تحدث عن حق اإلسرائيليين في العيش بسر م  علرع أرضرهم . الءملرة التري أت نتي
تررفتي مرر  اقتررراب الرراكرى السرربعين للنكبررة الفلسررطينية، وفرري الرراكرى الثانيررة واألربعررين النتفاضررة  يرروم 

ليبة، األره ، كفيلة بنسف كل النضال الفلسطيني علع مدى العقود الماضرية السرتعاد  أراضريهم السر
 طالما أن  األمير الشاب  أقّر بفن هال  أرضهم .
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تبريرا ى كثير  صدر  في اإلع م المقرب من المملكة العربية السعودية، لتشير إلع أن برن سرلمان لرم 
يكررن قاصررداا مررا قالررة، وأنررة والى بررين الفلسررطينيين واإلسرررائيليين فرري الحيررا  علررع أراضرريهم. ايررر أنررة 

صلي، يمكن تبيان أن إءابة ولي العهد السعودي ءال  رداا علع سسال واضح بالعود  إلع الحوار األ
وصريح من المحراور، يصرف األراضري الفلسرطينية بفنهرا تابعرة ألءرداد اإلسررائيليين. فررداا علرع سرسال 
رئيس تحرير  اي أت نتيك ، ءيفري اولدبرغ، عما إاا كان ولي السعودي يعتبر أن  الشعب اليهودي 

فرري أن تكررون لررة دولررة قوميررة فرروق ءررلل مررن أره أءرردادل علررع األقررل؟ ، قررال بررن سررلمان لديررة الحررق 
 أعتقررد أن لكررل شررعب، فرري أي مكرران كرران، الحررق فرري أن يعرريش فرري وطنررة بسرر م. أعتقررد أن للشررعبين 

 الفلسطيني واإلسرائيلي الحق في أن تكون لكل منهما أرضة .
احتفالية بإسرائيل، وصرل  إلرع حرد وصرف كر م ولري سياق السسال واإلءابة كان مبّرراا إلط ق حالة 

العهد السعودي بفنة  وعد بلفور ءديد ، وهو فعلياا يرتقي إلع هاا المسرتوى، طالمرا أنرة ترم اإلقررار برفن 
فلسطين هي أره أءداد اليهود، لكن يبقع أن يتم إعطال الفلسطينيين بعه المساحة ليعيشروا عليهرا 

  أو الشرفقة. لررم يكلررف  األميررر الشرراب  نفسرة فرري تقررديم شرررح، ولررو بسر م، والررك ضررمن  كرررم األخرر ق
مبسطا، للقضية الفلسطينية في وءهة نظر تاريخية حقيقية، بعيداا عن  أساطير األءرداد ، برل لاد برفن 

 قدم ما يشبة الفتوى بفن ال مان  دينياا من وءود دولة إسرائيل علع األراضي الفلسطينية.
هد السرعودي عنرد حردود األره، وتقرديمها مءانراا إلرع دولرة االحرت ل، برل لم تقف تصريحا  ولي الع

ألمح إلرع عردم ممانعرة سرعودية فري الردخول فري ع قرا  مر  إسررائيل، شررط  حرل القضرية الفلسرطينية 
ضمن اتفاق س م . لم يفصح بن سلمان عن صيغة اتفاق الس م الاي يقصردل، ربمرا كران يشرير إلرع 

التي يعمل عّراباا لها، ويحاول الضغط علع القياد  الفلسطينية إلمرارهرا، عبرر ما تسمع  صفقة القرن  
تعدي ٍ  ال تلبي الحد األدنع من الحقوق الفلسرطينية المشرروعة. بعرد النءراح فري هراا المشررول، يفيرد 
بررن سررلمان بفنررة يمكررن االنفترراح العلنرري علررع إسرررائيل فهنرراك  الكثيررر مررن المصررالح الترري نتقاسررمها مرر  

اا كان هناك س م، فستكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مءلرس التعراون إس رائيل، وا 
 الخليءي ودول أخرى مثل مصر واألردن .

ما بين التنالل المءاني عن األره، واالستعداد ل نفتاح، المءاني أيضاا، علع االحت ل اإلسرائيلي، 
علع  وعرد بلفرور السرعودي ، مسريرا  عرود  لاحفرة تتحردى تفتي الردود من قطال ال  والضفة الغربية 

 ترسانة االحت ل، لتسكد ل"سرائيليين، ومن يدعمهم، بفن األره لن تكون يوماا  أرضهم .
 8/4/2018، العربي الجديد، لندن
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 وحماس وصال إلى مفترق طرق!" إسرائيل"الطرفان  .11
 يوسي ملمان

ءرراحهم فرري أن يمنعرروا، لألسرربول الثرراني علررع الترروالي، فرري الءرريش اإلسرررائيلي راضررون عمررا يرونررة كن
متظاهرين في ارل  مرن المرس برالءنود، بالءردار الحردودي وبالمنشر   األمنيرة وصرد النيرة للتسرلل إلرع 
ن كران فري أحرداث  اراضي إسرائيل وخرق سيادتها. وال يلال ميلان الدم في الطرف الفلسرطيني ثقري ا وا 

فري التظراهرا  قبرل أسربول. كمرا ان  22مقابرل   فقرط تسرعة فلسرطينيين  نهاية االسبول هراا لرم يقترل إال
حقيقرررة أن صرررحافياا فلسرررطينياا واحرررداا قترررل وث ثرررة ُأصررريبوا تثيرررر أسرررئلة قاسرررية. فررري الءررريش اإلسررررائيلي 
يعتلمرررررون التحقيرررررق فررررري م بسرررررا  إصرررررابة االربعرررررة ويشرررررددون علرررررع أن الصرررررحافيين الررررراين يغطرررررون 

 . ليسوا هدفا من الحدود التظاهرا  في الطرف اآلخر 
في أحداث يوم الءمعة األخير برل  عد  ملايا لم تظهر في االسبول الماضي. عدد المتظاهرين كان 
أقررل، ولكررن بعضررهم كررانوا أكثررر ءسررار  وتصررميما علررع المررس بالءرردار، فرري ظررل سررتار دخرران اطررارا  

دوالر لكررل مررن  3000و  500السرريارا  الترري أحرقرر . فرري حمرراس وعرردوا برردف  تعويضررا  تتررراوح بررين 
يحاول بالمس بالءدار ويصاب أو يقتل في أثنال العمل. وهكاا كانر  هرال المرر  أحرداث الءردار أكثرر 
عنفرررراا. ثمرررراني عبرررروا  معررررد  محليررررا علررررع االقررررل وقنبلررررة يدويررررة واحررررد  القيرررر  نحررررو الءرررردار والءنررررود 

 اإلسرائيليين.
  بكل ثمن تقريبا لتسلل المتظاهرين إلع المنطقة لقد بقي  سياسة الءيش اإلسرائيلي مثلما كان ، المن

مترراا فري أره القطرال. كران واضرحا أن الءريش اإلسررائيلي اسرتعد  150و  30الفاصلة التي تمتد بين 
هال المر  علع نحو أفضل لألحرداث. فقرد كران عردد القروا  أصرغر، ولكرن انتشرارها فري الميردان أكثرر 

ءلررب خررراطيم الميررال والهوايرررا  الكبرررى منعرراا النتشررار النرررار نءاعررة. وتكبررد الءرريش اإلسرررائيلي عنرررال 
والرردخان باتءررال االراضرري اإلسرررائيلية. ولررم يمنرر  سررتار الرردخان القناصررة الرراين انتشررروا فرري المنطقررة. 
وحقيقة أن عدد المصابين كان منخفضا هال المر  يدل علع أنة حتع لو كان  تعليما  فتح النرار لرم 

 التي صدر  للقناصة تشدد  علع بال ءهد اكبر لتقليص عدد المصابين.تتغير، ففي التوءيها  
قترري  فرري يررومي نررار فرري اضررون ثمانيررة أيررام هررو ثمررن برراهظ لرريس فقررط للفلسررطينيين بررل  31وال يررلال، 

وللءرريش اإلسرررائيلي ايضررا، راررم أن ءهررال االمررن يشررير برضررع إلررع أن سياسررة إطرر ق النررار فرري يرروم 
والتررري أد  إلرررع عررردد ايرررر متررروالن مرررن القتلرررع والمصرررابين، كانررر  أيضررراا الءمعرررة االول للتظررراهرا ، 

عام ا رادعاا. وفي حمراس حرصروا علرع توءيرة المتظراهرين لعردم االقترراب مرن الءردار، باسرتثنال تلرك 
 الخ يا التي أُعد  علع نحو خاص لالك والتي وعد  بثواب مالي.
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ن لحمرراس أن تشرير برضرع إلررع أنرة بمعونررة فري الطررفين واعررون برفنهم وصررلوا إلرع مفتررق طرررق. يمكر
أدا  ءديررد  فرري صررندوقهم ر التظرراهرا  الءماهيريررة ر أعررادوا إلررع وعرري العررالم مشرركلة اررل . ولكررن قيرراد  
حماس تعرف أيضا بفنة يحتمل أن تكون هال الحيلة استنفد  نفسها ولم تءلب لهم، وال سريما لسركان 

واصرل حمراس اسرتخدام هرال االدا  فري يروم الءمعرة ال  أي انءرال يحسرن حيراتهم. السرسال هرو هرل ست
القرررادم أيضررراا. مرررن خلرررف الكرررواليس توءرررد ءهرررود دبلوماسرررية، وال سررريما مرررن ءانرررب مصرررر والسرررعودية، 

 للتفثير علع قياد  حماس للكف عن الك، مقابل فتح معبر رفح في االتءاهين.
مواصررلة نمررط العمررل الرراي إسرررائيل هرري األخرررى تصررل إلررع مفترررق القرررارا  الحاسررمة ولررن تراررب فرري 

سيصرربح عرراد  مررن التظرراهرا  والررردود المضرراد . فرري الءرريش اإلسرررائيلي يوضررحون بفنررة ال توءررد نيررة 
لمواصررلة هررال اللعبررة. بكلمررا  أخرررى: يءررري النظررر فرري عمليررة واسررعة أكثررر هءوميررة للمررس بررالمواق  

والخرروف مررن مغبررة محاولررة  والمنشرر   وربمررا أيضرراا بلعمررال حمرراس، إاا مررا واصررلوا تنظرريم التظرراهرا .
المررس بهررم دفعرر  يحيررع السررنوار واسررماعيل هنيررة منررا اآلن إلررع عرردم الوصررول هررال المررر  إلررع منطقررة 

 التظاهرا ، مثلما فع  في االسبول الماضي.
وبقير  المشركلة األسرراس علرع حالهرا، ليسرر  لحكومرة إسرررائيل اسرتراتيءية واضرحة بالنسرربة لغرل  وحكررم 

الررك، مررن خطواتهررا التكتيكيررة يسررترق الخرروف فرري ان لهررا فرري واقرر  االمررر حمرراس فرري القطررال. ومرر  
سياسرررررة خفيرررررة ال تتءررررررأ علرررررع االعررررر ن عنهرررررا: االمرررررل فررررري أن يررررردف  اسرررررتمرار األلمرررررة االقتصرررررادية 

سقاط حكم حماس.  واالءتماعية بالسكان إلع الثور  وا 
 8/4/2018معاريف   

 9/4/2018القدس العربي، لندن، 
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 موس هارئيلعا
إشعال اإلطارا  في مظاهرا  يوم الءمعة في قطال ال  ظهر باالساس وكفنة خدعة، محاولرة لرربط 
نهاية االسبول الثاني بسلسلة االحتءاءا  المخطط لها برفن تسرتمر حترع منتصرف شرهر أيرار. أعمرد  

ا بعردها، الدخان الاي تصاعد فوق بي  حانون كان يمكرن رسيترة بشركل ءيرد مرن منطقرة عسرق ن ومر
لع الءنوب تصاعد الدخان ايضا فوق معبر كارني، مقابل كيبوتس ناحل عرول. ولكرن مشركوك فيرة  وا 

 أنة شوش حقا علع إط ق نار القناصة الاين انتشروا في بسر التظاهر علع طول حدود القطال.
ن كرران عررددهم تقلررص ف هرراا ايضررا يرروم الءمعررة الماضرري انتهررع بعرردد مررن المصررابين الفلسررطينيين، وا 

بسرربب أن الطرررفين ايرررا قلرري  طريقررة العمررل. نررار االطررارا  الترري لررم يررتم الشررعور بهررا فرري ارر ف اررل  
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أد  بالتفكيد إلع ضرر بيئي علع ءانبي الحدود. ولكن في ظل عدم وءرود ريراح اربيرة فرإن القطرال 
 اختنق من الدخان الاي اشعلة سكانة.

رصاصرة، وقنابرل الغرال المسريل للردمول، وترم  40إلرع  30علع مردى أكثرر مرن سراعتين اطلرق الءنرود 
فتح خراطيم الميال إلخماد النار التي تصاعد  من اشعال االطارا . في ساعا  المسال كان هناك، 
حسررب التقررارير، قتيررل وعشررر  مصررابين، عرردد مررنهم بسرربب الرصرراص المطرراطي واستنشرراق الغررال. فرري 

لرررون إن المواءهرررا  اشرررتد  بعرررد السررراعة قتلرررع ومئرررا  الءرحرررع. فررري الءررريش يقو  9كرررل القطرررال كررران 
 الخامسة بعد الظهر، عندما حاول  مءموعا  من الشباب اءتيال الءدار في عد  اماكن.

فررري هيئرررة االركررران يصرررفون االحتءررراج فررري ارررل  كمبرررادر  شرررعبية، اختطفتهرررا قيررراد  حمررراس مرررن اءرررل 
أشرهر وصرل  االلمرة  مصالحها. واآلن هي التي تحدد مسرارل. تفكيرر قراد  حمراس بسريط: قبرل بضرعة

االقتصادية في القطال إلع وض  خطير ءدا، حيث أن يحيع السنوار قرر القيام بعملية اير متوقعة 
ووافررق علررع نقررل الصرر حية المدنيررة فرري قطررال اررل  للسررلطة الفلسررطينية. ولكررن مفاوضررا  المصررالحة 

اي تحرررتفظ فيرررة فشرررل  بعرررد رفررره السرررلطة محاولرررة حمررراس تطبيرررق نمرررواج حرررلب هللا فررري القطرررال )الررر
حماس بقوتها العسكرية(. اآلن تءد حماس نفسها بين إسرائيل ومصر، في الوقر  الراي ترم فيرة وقرف 
 تقديم المساعدا  االقتصادية من السلطة، وكالك ايران ال تقدم الدعم بالمستوى المتوق  للفلسطينيين.

يين الررراين قتلررروا بنرررار االحتءررراج أوءرررد بصررريص أمرررل لمخررررج محتمرررل. المظررراهرا  والديررراد عررردد المررردن
اا اسرتمر  يمكررن أن  القناصرة وضرع  مرن ءديرد القضرية الفلسرطينية علرع ءردول االعمرال الردولي. وا 
تخلررق ضررغطا علررع إسرررائيل راررم الرردعم الكبيررر لرر"دار  األميركيررة، لكررن فرري الءرريش يرفضررون عرضررها 

أبنررال عررائ تهم، وفرري كعمليررة مدنيررة خالصررة: جالف نشررطال حمرراس تلقرروا تعليمررا  للمشرراركة فيهررا مرر  
ظرررل الءمهرررور عملررر  خ يرررا كانررر  مهمتهرررا تخريرررب الءررردار واءتيرررالل بصرررور  تسرررمح بررردخول مئرررا  

 االشخاص إلع إسرائيل.
علررع هررال الخلفيررة تررم تشررديد اوامررر فررتح النررار، ومنحرر  الموافقررة للقناصررة علررع إطرر ق النررار مررن اءررل 

إنرة أول أمرس ايضرا ترم تشرخيص اشرخاص االصابة لمن وصفوا بمنظمي الهءما . في الءيش قرالوا 
اقتربوا من الءدار من اءل لرل العبوا  الناسفة. إن اختراق ءماهيري باتءال المستوطنا  اإلسرائيلية 
المحاايررة للءرردار، هكرراا يعتقرردون، كرران سرريسدي إلررع قتررل أكثررر فرري الطرررفين، وكرران يمكررن ءرهمررا إلررع 

 .2014 مواءهة عسكرية حسب صيغة عملية الءرف الصامد في
الءررريش منررر  هررراا االخترررراق وأحررربط مسرررا حقيقيرررا بالءررردار فررري يرررومي الءمعرررة االخيررررين. فررري المقابرررل، 

منررا بدايررة المظرراهرا ، معظمهررم مررن المرردنيين(  29يعترفررون فرري الءرريش أن عرردد القتلررع الفلسررطينيين )
ياسرري أو هررو رقررم مرتفرر ، ويمكررن أن تكررون لررة تررداعيا  مررن ناحيررة إسرررائيل، سرروال علررع الصررعيد الس
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بسبب رابة حماس في مواصلة استغ ل الرلخم الراي نشرف فري ايرام الءمعرة القادمرة، علرع االقرل حترع 
 يوم النكبة في منتصف أيار.

علررع هررال الخلفيررة يظهررر الفشررل اإلسرررائيلي المتواصررل فرري تطرروير وسررائل لتفريررق المظرراهرا  بحيررث 
ب فررري التنسررريق برررين اءهرررل  االمرررن تكرررون ناءعرررة ايضرررا مرررن مسرررافة كبيرررر  نسررربيا. وتظهرررر ايضرررا عيرررو 

المختلفة. في نهاية االسبول االول لم يطلب الءيش مسراعد  حقيقيرة مرن الشررطة باريعرة أنرة يسرتطي  
القيرررام بالمهمرررة لوحررردل. وفررري نهايرررة االسررربول الثررراني لرررم تسرررارل الشررررطة إلرررع تقرررديم المسررراعد  وطلبررر  

 نة.اب اها إاا نءح الفلسطينيون في الدخول إلع أي مستوط
هررراان األمرررران لرررم يحررردثا حترررع اآلن. رارررم العررردد الكبيرررر مرررن المصرررابين الفلسرررطينيين لرررم يرررتم إطررر ق 
الصواريخ من القطال علع النقب )االمر الاي يشير إلع أن حماس ال تراب في الك، وايضا حماس 

ءرراج كمررا يبرردو هرري الترري تقرررر هررل سررتطلق الصررواريخ أم ال(. حتررع اآلن هرراا القتررل لررم يررسد إلررع احت
حقيقرري فرري الضررفة الغربيررة. الضررفة الغربيررة وقطررال اررل  يتصرررفان حاليررا فرري هررال االلمررة مثررل كيررانين 
منفصلين. يمكن االفتراه أن السلطة فقد  ما بقي من تعاطفها م  المة القطال بعد محاولة ااتيال 

 رئيس الحكومة رامي الحمد هللا.
ثبترر  حمرراس قرروا  كبيررر  مررن الءرريش علررع حرردود اضررافة إلررع االنشررغال الءديررد بالقضررية الفلسررطينية، 

القطال، وهاا االمر احتاج إلع اعطال اهتمام كبير من القاد ، وفيما بعد يمكنة التشويش علع برنامج 
التدريبا  الواس  لرئيس االركان اادي أيلينكو . في هيئة االركان يعتقدون أن حمراس توصرل  إلرع 

اية ثمن باهظ منها من اءل وقف تطور االمر ليصل إلع اكتشاف ناء ، وهم يبحثون عن وسيلة لءب
 حرب استنلاف، التي ستتمثل في احتءاءا  وعمليا  علع طول الحدود.

كررل الررك يءررري إلررع ءانررب عرردم الرابررة الواضررح مررن قبررل الطرررفين للوصررول إلررع مواءهررة شرراملة مررن 
ءتماعيررة فرري القطررال هرري شررفنها أن تكررون مرردمر  فرري االسرراس لغررل . ولكررن فرري هررال االثنررال االلمررة اال

العنصررررر المسرررريطر علررررع صررررور  الوضرررر . وفرررري ظررررل ايرررراب حررررل فرررري األفررررق، يبرررردو أن الصررررداما  
 االسبوعية علع طول الحدود يتوق  أن تستمر علع االقل لفتر  لمنية معينة.

 هآرتس
 9/4/2018، الغد، عّمان
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