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 السلطة تعّد التخاذ خطوات غير مسبوقة في قطاع غزة إلجبار حماس على تسليم الحكم ":الحياة" .1
كشزززس مسزززفولون فلسززز ينيون  ن السزززل   تعزززد   تخزززا  : فتحزززي صزززب ا  ،محمزززد يزززونس -غززز    ،رام هللا

ويززال المسزفولون فززي  خ زوا  غيزر مسززبوي  فزي ي ززاج غز   كةبزار حركزز  حمزاس علزز  تسزليم الحكزم.
عامًا  11تصريحا  إل  "الحيا " إن الرئيس محمود عباس يرر اتخا  خ وا  كان عليه اتخا ها يبل 

 ا سي ر  حماس عل  غ  ، كةبارها عل  التراةع عم ا تسميه السل   "ا نقالب".عندم
ووفقًا للمسفولين، تشزمل هز ا اكةزرا ا  ويزس رواتزب مزوظفي السزل   فزي الق زاج، وويزس اكمزدادا  
في المةا   كاف ، مزن  ايز  وصزح  وتعلزيم وبنز  التحتيز  وغيرهزا، وربمزا تصزل إلز  إغزالق الة زا  

 غ   في حال حدوث  ي ردود فعل من يبل سل   حماس.المصرفي في 
و عززرب مسززفولون فززي حمززاس عززن رفعزز م تحزز ير عبززاس و ززالبوا بززز"ت بيق ا تفايززا " المويعزز  بززين 
الةززانبين. ويززال مسززفول بززار  فززي الحركزز  فززي تصززريح إلزز  "الحيززا " إن "هزز ا شززرو  إ  ل ونحززن لززن 

م الب  الرئيس تسليم السال  مقابل تزولي الحكومز  نقبل ب ا". و عاس: "سال  المقاوم  خ   حمر، و 
 مسفوليات ا في الق اج هو شر  تعةي ي ال دس منه ا نسحاب من المصالح ".

عامززًا،  11ويززال مسززفولون فززي السززل   إن عبززاس يززرر وعززع حززد  لة ززود المصززالح  المتواصززل  منزز  
يال  حد المسفولين إن "الة ود واللةو  إل  إةرا ا  العغ  عل  حماس لتسليم الحكم في الق اج. و 

واللقززا ا  لززم تفزز أ إلزز   ي نتيةزز ، وبعززد محاولزز  اغتيززال رئززيس الززو را  ورئززيس ة ززا  ا سززتخبارا  
العامززز ، يزززرر الزززرئيس اللةزززو  إلززز  الخ زززوا  العمليززز  كن زززا  ا نقسزززام بزززدً  مزززن اللقزززا ا  والمحاد زززا  

 والحوارا  غير المةدي ".
 12/4/2018 ،الحياة، لندن

 
 األوضاع في قطاع غزة "كارثية وغير مسبوقة" :وزارة االقتصاد الفلسطيني .2

غ   األوعزاج فزي الق زاج  ي اج في الفلس يني وصف  و ار  ا يتصاد الو ني :فتحي صب ا  -غ   
ويزززززد م  الزززززو ار  عزززززددًا مزززززن المفشزززززرا  علززززز  التزززززدهور ا يتصزززززادي  بأن زززززا "كار يززززز  وغيزززززر مسزززززبوي ".

 يمزززن عابزززد إن "ييمززز   .يزززر المسزززبوق فزززي الق زززاج، إ  يزززال وكيزززل الزززو ار  دوا ةتمزززاعي والمعيشزززي غ
مليزززون دو ر فزززي العزززام  113الشزززيكا  مزززن دون رصزززيد (المرتةعززز ة فزززي ي زززاج غززز   ارتفزززع إلززز  نحزززو 

 مليونًا في العام ال ي سبقه". 37و 2016مليونًا عام  62، مقارن  مع [2017] الماعي
 زززا "ا ئزززتالس مزززن  ةزززل الن اهززز  والمسزززا ل " ( مزززانة حيزززال و عزززاس عابزززد، خزززالل ةلسززز  اسزززتماج نظم

ةززرا ا  حمايزز  المسززت لا علززز  بوابزز  صززال  الززدين التةاريززز  بززين غزز   ومصززر"، بحعزززور  "تززدابير وار
 ععززززا  المبززززادر  المةتمعيزززز  لحمايزززز  المسززززت لا فززززي مدينزززز  غزززز    ول مززززن  مززززس،  ن النززززات  المحلززززي 
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خززالل الربززع األخيززر منززه مقارنزز  مززع  %2.9، وبنسززب  العززام الماعززي %1.2اكةمززالي "تراةززع بنسززب  
فزي العزام المنصزرم،  %2". و وعح  ن "نصيب الفرد من النات  المحلي اكةمالي تراةزع بنسزب  2016

 ".2016في الربع األخير منه مقارن  مع  %5.7و
إل   2016م عا 700و شار عابد إل  "تراةع عدد الشاحنا  المحمل  بالبعائع الوارد  إل  الق اج من 

العززام المنصززرم  %46.6إلزز   2016عززام  %43العززام الماعززي"، فيمززا "ارتفززع معززدل الب الزز  مززن  320
 وفقًا للة ا  المرك ي لإلحصا  الفلس يني".

 12/4/2018 ،الحياة، لندن
 

 من حافة االنهيار هاباقتر وتعلن ا كارثة صحية وبيئية حقيقيةغزة تحذر من بلديات  .3
غ   من  ن الق اج عل  " عتاب كار ز  كبيزر  سزتمس حيزا  ي اج   ر  بلديا  ح :فتحي صب ا  -غ   

خزالل  ،حو مليوني فلس يني وت يد صعوب  األوعاج اكنساني ". ويال رئيس بلدي  غ   ن ار حةزا ين
مزفتمر صزحفي عقدتزه البلززديا  فزي المدينز   مززس،  ن "البلزديا  باتز  تقتزرب مززن حافز  ا ن يزار، مززع 

ا يتصادي  واستمرار   ما  تقليص الرواتب... ما سيع رها إل  تقليص نسب  العمزل، ان يار الحال  
وسُيدخل السكان فزي   مزا  متتاليز ". و الزب الزدول والمنظمزا  اكنسزاني  كافز  و"كزل مزن يزفمن بزأن 

في عيش كريم" بز"إنقا  السكان في ي اج غ   واستدراا الكار ز  التزي سزتفدي إلز  تويزس  لإلنسان حق  
 خدما  بالكامل".ال

 12/4/2018 ،الحياة، لندن
 

 وتبّني المقاومة الشعبية "استفاقتهاـ"هّنئ حماس بوي عباس يجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسالم .4
 السل  رئيس  ،  نرام هللا، من 11/4/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(نشر  

يقس في مواة   مفامر  كبرى تست دس يعيته لس يني الشعب الفمحمود عباس  كد  ن  ي فلس ينال
 ."كفاحنا األخاليي في سبيل حماي  حقنا و رعنا ويدسنا وشعبنا"وحقويه وعاصمته المقدس ، و ن 

 في كلمته بمفتمر بي  المقدس اكسالمي الدولي التاسع، في رام هللا، مسا  األربعا  عباس،وةدد 
للسالم عل   ساس يرارا  الشرعي  الدولي  يقر آلي  دولي  ، الدعو  لعقد مفتمر دولي 11/4/2018

 متعدد ، لرعاي   ي مفاوعا  مستقبلي  وعملي  السالم بشكل عام.
يقس في مواة ز  مزفامر  معز  علز  بزدايت ا  ك زر مزن مئز  عزام، الشعب الفلس يني : إن عباسويال 
 دعززز  فيزززه  ن القزززدس عاصزززم   إلززز  إعزززالن الخ يئززز  للزززرئيس األمريكزززي دونالزززد ترامزززب، الززز ي وصزززو ً 

المنحزا   اكعزالنكل العرب والمسزلمين والمسزيحيين هز ا  هرف  ومععباس  نه يو عاس  ."إسرائيلز"ل
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 ن القززدس عاصززم  دولزز  فلسزز ين األبديزز ، وسززتبق  إلزز   عبززاسو كززد  لالحززتالل والعززدوان اكسززرائيلي.
 األبد، وشدد عل   ن التواصل مع 

العربي  واكسالمي ، ويكسر الحصار ال ي يحزاول ا حزتالل فرعزه علي زا، القدس و هل ا يدعم هويت ا 
"لزم يولزد بعزد،   نزهالتأكيد علز   عباسوةدد  بشرعيته الم عوم . وليس ت بيعا مع ا حتالل  و اعترافاً 

الفلسزز يني  و العربززي  و المسززلم  و المسززيحي الزز ي يمكززن  ن يسززاوم علزز  القززدس،  و  ولززن يولززد  بززداً 
  من تراب ا،  و يت اون في ييمت ا ومكانت زا الدينيز  والتاريخيز ، فزال معنز  لفلسز ين مزن دون يفر  ب ر 

 القدس، و  معن  للقدس من دون مقدسات ا اكسالمي  والمسيحي ، وستبق  عاصم  فلس ين األبدي .
السزةين ودعا عباس العرب والمسلمين إل   يار  القدس، لكسر الحصزار عن زا، ُمزدلال علز   ن " يزار  

ورفزز  عبززاس  ي حززديث عززن  ليسزز  ت بيًعززا مززع السززةان، و  بززد مززن دعززم القززدس و هل ززا و يززارت م".
 و ن بديل للفلس ينيين، يائاًل: "  و ن بديل ونحن هنا بايون في فلس ين".

النززاس تتظززاهر علزز  مسززافا  بعيززد  "المقاومزز  الشززعبي  السززلمي  فززي غزز   يززائاًل:   إلزز عبززاسوت ززرق 
ا     ك ززر و   يززل، ولززيس بيززدها شززي ، وهززم بعيززدون كززل البعززد، اسززتعمل اكسززرائيليون وت تززس هتافزز

القناص  لبعدهم عن المتظاهرين من  ةل يتل م،   لقوا النار عل  شخص يصلي وآخر يرك ، رغم 
 ".ان ما لم يحمال رصاص  واحد 

لمسلح  بز"الكالم محمود عباس وصس المقاوم  ا،  ن 11/4/2018 شهاب للنباء،وكالة و عاف  
و عاس " نا ب ني م  إن "حماس بد   تتبن  المقاوم  الشعبي  السلمي ، كت ر خيرهم". :الً ئيا، الفاعي"

إنه صحيو و ب  ل م  ن المقاوم  الشعبي  السلمي  فعال   ك ر من الكالم الفاعي". في إشار  إل  
 المقاوم  المسلح  التي تتبناها الحرك .

 
 د تجاه أولوية القضية وتعزيز الدعم المالي والسياسيموقف عربي موح   المالكي: نعول على .5

ريززززا  المززززالكي إن انعقززززاد القمزززز  العربيزززز  فززززي  الفلسزززز يني يززززال و يززززر الخارةيزززز  والمغتززززربين :رام هللا
السززعودي  الشززقيق ، يززأتي فززي ظززل متغيززرا  إيةابيزز   ززر   علزز   ك ززر مززن بلززد عربززي مززن ناحيزز   ززرد 

 صار علي م، وتحقيق مستوى  عل  من ا ستقرار في تلا البلدان.وا نت اكرهابيين
، القمزز  العربيزز  سززتنعقد علزز  ويززع يززرج 11/4/2018 و عززاس المززالكي فززي تصززريح صززحفي، األربعززا 

 بول الحرب فوق  ةوا  دمشزق فزي ظزل ت ديزدا   مريكيز   وروبيز  بقصزس دمشزق، تحز  مبزرر الزرد 
التحقيزق فيزه مزن  اآلندوما السوري . وهو ادعا  لم يتم حتز   عل  ا دعا  باعتدا  كيماوي في مدين 

الكيميائيزز ، وكززأن ال ةززوم الكيمززاوي ُيبززرر هةومززًا بأسززلح  تقليديزز  سززُتدمر  األسززلح يبززل منظمزز  حظززر 
 يتل العشرا  بل المئا  من الموا نين السوريين األبريا . إل  ة اً  من دمشق ويفدي 
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م ززالبين القمزز  بززأن ُتسززم  يمزز  نصززر  القززدس، مززن خززالل رسززائل  نزز هب إلزز  القمزز  ب زز ا الحززال :ويززال
، وسززنعمل كززو ار  خارةيزز  ومغتززربين اآلنولززم نسززتلم ردًا علي ززا حتزز    سززبوعينرسززمي  تقززدمنا ب ززا منزز  

وبالتعززاون مززع بع اتنززا فززي الةامعزز  العربيزز  وفززي الريززا  مززن  ةززل  ن تبقزز  القعززي  الفلسزز يني  هززي 
ي  المرك يزز  للةامعزز  العربيزز  ودول ززا، خاصزز  و ن هنززاا حالزز  تريززب مززن يعززي  العززرب األولزز ، والقعزز

يبزززل بعززز  الزززدول األةنبيززز  بمزززا في زززا اكدار  األمريكيززز  لكيفيززز  إدار  هززز ا القمززز ، وكيفيززز  التعزززا ي مزززع 
 ملفات ا، و بيع  المخرةا  التي سوس تخرج ب ا يوم األحد القادم.

 ننا نعتبر  نفسزنا  إ حنا من األةوا  المحي   ب  ا القم ، واختتم المالكي تصريحه بالقول: رغم ارتيا 
 اهبززين فززي م مزز  غايزز  باألهميزز ، تسززتدعي بزز ل كززل ة ززد ممكززن لصززالح إبززرا  القعززي  الفلسزز يني ، 

 والتأكيد عل   ولويات ا واحتياةات ا من دعم مالي وسياسي. 
 11/4/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : سنطلب من القمة العربية دعم الحقوق الوطنية وااللتزام بالمبادرة العربيةأبو يوسفواصل  .6

ززز يزززال ععزززو اللةنززز  التنفي يززز  لمنظمززز  التحريزززر الفلسززز يني ، واصزززل  بزززو : ناديززز  سزززعد الزززدين -ان عم 
يوسززس، إن الةانززب الفلسزز يني سززي لب مززن القمزز  العربيزز ، المقززرر  األسززبوج المقبززل بالريززا ، "دعززم 

و عاس  بزو  قوق الو ني ، وتع ي  صمود الموا نين في  رع م، وا لت ام بمبادر  السالم العربي ".الح
"مح زز  م مزز  علزز  صززعيد القعززي  الفلسزز يني ، حيززث يحتززاج  عززد  يوسززس، لززز"الغد"، إن القمزز  العربيزز ، تُ 

 الفلس ينيون من ا إل   ربع يعايا  ساسي  ومحوري ".
 12/4/2018 الغد، عّمان،

 
 اش: اعتبار القدس عاصمة لالحتالل خزعبالت سيطويها قطار التاريخالهب .7

للشزززفون الدينيززز  والعاليزززا  اكسزززالمي ، محمزززود ال بزززاش إن  الفلسززز يني يزززال مستشزززار الزززرئيس :رام هللا
في  ال باش، و عاس األةيال متتابع  في حفظ  مان  األوائل ال ين رحلوا، والالحقون ب م عل  الع د.

ن  : "11/4/2018 بيزز  المقززدس اكسززالمي الززدولي التاسززع، فززي رام هللا، مسززا  األربعززا كلمتززه بمززفتمر 
التداعي عل  اعتبار القدس كعاصم  لالحتالل خز عبال  سزي وي ا ي زار التزارين، سنمعزي وسزتبق  
القززدس عاصززم  لفلسزز ين وعاصزززم  روحيزز  للمززفمنين ةميعززا، وعاصزززم  مفتوحزز  لكززل محبززي السزززالم 

 ويعبدون هللا". باكيمان  واألمن والراغبين والراغبين بالحري
 11/4/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 السفير منصور: مساٍع حثيثة العتراف بنما بدولة فلسطين .8
 تُبز ل لحزث   يال المندوب الدائم لفلس ين في األمزم المتحزد ، السزفير ريزا  منصزور، إن ة زوداً  :بنما

ةزززا   لزززا خزززالل  يارتزززه لبنمزززا، ولقائزززه نائزززب و يزززر  ا عتزززراس بدولززز  فلسززز ين. ةم وريززز  بنمزززا علززز 
الخارةيززز ، ورئزززيس لةنززز  العاليزززا  الدوليززز  فزززي البرلمزززان، حيزززث ا لع مزززا علززز  مةمزززل الت زززورا  فزززي 

 شعب الفلس يني، ومقدساته.ال  بنا  الساح  الفلس يني ، وممارسا  ا حتالل بحق  
اتززه إلزز  الوعززع السياسززي والميززداني فززي فلسزز ين، مفكززدا عززرور  وت ززر ق السززفير منصززور خززالل لقا 

 التوصل إل  سالم دائم وشامل، وفق الرفي  التي  رح ا الرئيس محمود عباس في مةلس األمن. 
 11/4/2018 ،القدس، القدس

 
 المقاومة في غزة يعكس تخبط االحتالل مواقع: قصف حماس .9

الةيش اكسرائيلي  علن  مس، ،  ن ،   س ب"حيا ال"غ  ، ، من 12/4/2018الحياة، لندن،  كر  
في ي اج غ  ، ردًا عل  تفةير ينبل  بحف ار  آلي   "حماس" نه عرب  هدافًا عسكري  تابع  لحرك  

انعكاسًا "تابع  له كان  تعمل عل  الحدود الشريي  لمدين  غ  . ور   الحرك  في العدوان اكسرائيلي 
مسيرا  العود  الكبرى واحتعان الةماهير "نتية   "عيش ا ا حتالللحال التخب  وال ستيريا التي ي

 ."للمقاوم  وا لتفاس حول ا
خالل نشا  روتيني في شمال غ  ، انفةر  ينبل  كان  ُ رع  "و فاد ةيش ا حتالل في بيان، بأنه 

ية، من الش ر الماع 30تح  غ ا   عمال الشغب (مسيرا  العود  التي ان لق  عند الحدود من  
مست دفً  عرب  هندسي  عل  الةانب الغربي للةدار الحدودي. وردًا عل   لا، عرب  يوا  الدفاج 

 ."اكسرائيلي  عددًا من األهداس التابع  لحماس
من كتائب ع الدين القسام، الةنا   اً فلس ينيًا مقاوم،  ن 12/4/2018"، 21موقع عربي "ونشر 

، إ ر يصس إسرائيلي است دس مويعا للمقاوم  شريي يسالخمش د فةر العسكري لحرك  حماس استُ 
  مدين  غ  ، فيما  صيب آخر في القصس  اته.

 كد   ن القصس الص يوني لموايع  حرك  حماس،  ن 11/4/2018موقع حركة حماس، و عاس 
المقاوم  في غ   يعكس حال  التخب  وال ستيريا التي يعيش ا الكيان الص يوني ةرا  ا نخرا  

 اعل الشعبي الكبير في مسيرا  العود  وكسر الحصار واحتعان م للمقاوم  والتفاف م حول ا.والتف
و كد النا ق باسم الحرك  فو ي برهوم في تصريح صحفي اليوم األربعا ،  ن القصس لن ي يد 
ةماهير شعبنا الفلس يني سوى م يد من التحدي والصمود ومواة   المحتل وانت اج الحقوق وكسر 
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وشدد  ن المقاوم  ستبق  الدرج الحامي ل  ا الشعب والمدافع عنه  م ما بلغ  التعحيا . الحصار
 في مواة   ا حتالل ومخ  اته.

 
 لـ"التوقف عن العنجهية" فتححماس تدعو قيادة  .01

يياد  حرك  فتح لز"التويس عن العنة ي " واستخدام تلا اللغ  في العالي  مع  دع  حرك  حماس: غ  
ودعا بيان للحرك  األربعا  يياد  فتح لز"ا لت ام با تفايا  المويع   س الشعب الفلس يني.ا حتالل ولي

 والتويس عن سياس  فر  الشرو  تلو الشرو ".
 11/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 على آخر مستجدات القضية الفلسطينية اللبنانيالرئيس  يطلع وفد من حماس .00

ورئيس مكتب العاليا  العربي  واكسالمي  في حرك  المقاوم   التق  ععو المكتب السياسي
اكسالمي  "حماس" ع   الرشق، اليوم األربعا ، رئيس الةم وري  اللبناني  العماد ميشال عون، في 

وعم وفد حرك  حماس القيادي  سام  حمدان، ومم ل الحرك  في لبنان علي  مكتبه بقصر بعبدا.
ونقل الوفد للرئيس عون تحيا  رئيس  لبنان الدكتور  حمد عبد ال ادي.برك ، والمسفول السياسي في 

 المكتب السياسي للحرك  إسماعيل هني  وشكرا عل  موايفه الداعم  للقعي  الفلس يني .
و  لع الرشق الرئيس عون عل  آخر مستةدا  القعي  الفلس يني  وما تتعر  له من مخ  ا  

صفق  القرن، حيث ةدد الرشق رف  حرك  حماس وشعبنا  ص يوني  لتصفيت ا وآخرها - مريكي  
الفلس يني ل  ا الصفق  األمريكي ، م الًبا القم  العربي  برفع ا، ودعم صمود الشعب الفلس يني 

و كد  ن مسيرا  العود  الكبرى ةا   في ال كرى  ونعاله من  ةل التحرير والعود  وا ستقالل.
وشدد الرشق عل  تمسا حرك   وتمسًكا بحق العود  المقدس. السبعين للنكب  رًدا عل  صفق  ترمب

حماس باتفايا  المصالح  الفلس يني ، وعل  ترحيب ا بالة ود المصري  والعربي  كتمام ا، مفكًدا  ن 
 الوحد  الو ني  من  هم عوامل الصمود والنصر.

 11/4/2018موقع حركة حماس، 
 

 اإلسالميد بقيادة حركة الجها عبد هللا رمضانمن يخلف  .01
رغم تأكيد حرك  الة اد اكسالمي في فلس ين استقرار الحال  الصحي  ألمين ا : غ  -محمد عمران

عاماة بعد خعوعه لعملي  ةراحي  في القلب، لكن األحاديث والتك نا  لم  60العام رمعان شلح (
عبين مف رين بالساح  وألن حرك  الة اد تعد عمن   تتويس حول اختيار خليف  له في الفتر  المقبل .
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الفلس يني   رتبا ات ا داخليا وخارةيا، فإن تسرب معلوما  حول عدم يدر  شلح للعود  لم امه حت  
 لو استفاق من غيبوبته، ي يد من حال  القلق عل  الصعيدين الشعبي والفصائلي.

ب السياسي وه ا ما عكسه اتصال رئيس المكتب السياسي لحرك  حماس إسماعيل هني  بععو المكت
 بالة اد اكسالمي ناف  ع ام لال مئنان عل  صح  شلح.

وبموا ا  رف  حرك  الة اد الحديث عمن سيخلس  مين ا العام حاليا، باعتبار  لا سابقا ألوانه و ن 
شلح سيعود لممارس  م امه، فإن ا تفكد  ن ا حرك  متماسك  وتتمتع بتراتبي  تنظيمي  كفيل  بفر  

 ييادات ا.
يفكد القيادي بالحرك   حمد المدلل  ن حركته يائم  عل   فكار وليس عل   شخاص و  يمكن  وبينما
القائم  عل  تحرير فلس ين من البحر إل  الن ر بتغير القيادا ، يبين  ن  استراتيةيت اتغيير 

المفسسا  التنظيمي  هي من تحدد مسار اتخا  القرار بما يشمل المكتب السياسي ومةلس الشورى 
يليمي .و   لةان عام  وفرعي  ومنا قي  وار

وفي مقابل وةود  ياد النخال  كقيادي بار  ونائب لألمين العام للحرك  وييامه بم ام متعدد  خالل 
السنوا  األخير  رغم إدراةه عل  ما تسم  بقائم  اكرهاب األميركي  كاألمين العام، تتردد  سما  

ا  الفلس يني  مفهل  للقياد  بالمرحل  المقبل  معظم ا  خرى بر   مفخرا داخل الحرك  وبين األوس
 مقيم  بالق اج.

ويتصدر القائم  ععو المكتب السياسي بالحرك  محمد ال ندي الموةود من   ش ر خارج الق اج، 
والمعروس باحتفاظه بعاليا  و يق  مع حرك  حماس و  راس ما يسمي بمحور المقاوم ، إعاف  إل  

الشين ناف  ع ام ومم لي الحرك  بعواصم من بيرو  و  ران، وييادا  ععو المكتب السياسي 
  خرى كخالد الب ش وخعر حبيب و حمد المدلل وغيرها من الداخل  و الخارج.

 12/4/2018الجزيرة.نت، 
 

 على هجوم إيراني محتمل تهدد بإسقاط األسد ردا   "إسرائيل" .01

الةريم " التي نف ت ا إسرائيل في سوري ، في في  عقاب إعالن إيران  ن ا سترد عل  ": هاشم حمدان
" القريب  من دمشق، هدد  يياد  األة    األمني  T4ال ةوم المنسوب ل ا عل  القاعد  الةوي  "

اكسرائيلي  والةيش بأن الرئيس السوري، بشار األسد، ونظامه سيدفعان  من  ي "عملي  إيراني  عد 
 إسرائيل تن لق من سوري ".

"معاريس" عن مسفولين كبار في ة ا  األمن اكسرائيلي يول م إن "نظام األسد ونقل  صحيف  
واألسد نفسه سي و ن من الخار   والعالم إ ا حاول اكيرانيون عرب إسرائيل  و مصالح ا من 
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و عافوا "ننصح إيران بعدم المحاول ، ألن إسرائيل مصمم  عل    راعي سوري ". عل  حد تعبيرهم.
 ن اي  ب  ا الشأن".التوةه حت  ال

وكان و ير األمن،  فيغدور ليبرمان، يد صر  يوم  مس، ال ال ا ،  ن "إسرائيل لن تسمح بترسين 
واعتبر ليبرمان  ن الموافق  عل  ترسين التواةد  التواةد اكيراني في سوري ، م ما كان ال من".

 يل. ولن يحصل  لا".اكيراني في سوري  بم اب  "الموافق  عل   وق خانق عل  عنق إسرائ
ونقل  الصحيف  عن المصادر األمني  يول ا، يوم  مس ال ال ا  "نأمل    ينعم حسن نصر هللا 

 (األمين العام لح ب هللاة إل  م ل ه ا المعرك  في حال اند ع ا".
و عافوا  ن "إسرائيل ليس  معني  بتوسيع الةب  ، ولكن في حال حصول  لا، ينبغي عل  نصر هللا 

 يدرا  ن مصيرا لن يكون مختلفا عن مصير األسد، وسيدفع  منا باهظا ةدا". عل  حد تعبيرهم.  ن
 11/4/2018، 48عرب 

 
 نتنياهو بتهديد إليران: ال تختبروا إصرارنا .01

يال رئيس الحكوم  اكسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، للرئيس الروسي، فالديمير بوتين، : محمود مةادل 
ةراها معه اليوم األربعا  "إن إسرائيل لن تسمح كيران بالتمرك  عسكريا في في مكالم  هاتفي   

 سوري "، فيما هدد النظام اكيراني في خ اب  لقاا مسا  اليوم، يائال: "  تختبروا إصرارنا".
وفي خ اب  لقاا في القدس بمناسب   كرى المحري ، يال نتنياهو: "لدي رسال  إل  حكام إيران،   

وتابع موةً ا حدي ه للشعب اكيراني، "إسرائيل ليس  عدوتكم، بل  إصرار دول  إسرائيل".تختبروا 
 نظام ا ستبداد ال ي يظلمكم، وعندما يختفي، فإن شعبينا سيتمكنان من العيش معا مر   خرى".
 انيا ويارن نتنياهو بين ا تفاق النووي مع إيران بمعاهد  ميونن (اتفايي  بين  لمانيا النا ي  وبري

ي اليا، وكان  بم اب  تسوي  تسمح بعم  لمانيا النا ي  لمن ق  السودي  التابع   وفرنسا وار
المحررة،  -لتشيكوسلوفاكيا، في محاول   حتوا   لمانيا النا ي  وتةنب اند ج حرب عالمي   خرى 

مع اتفاق ويال: "ا تفاييا  مع ه ا األنظم    تساوي الورق التي تكتب عليه، وه ا ما حدث 
 ميونين، كما يحدث اليوم مع 

 لب نتنياهو، اليوم األربعا ، من ةميع و را  حكومته عدم اكد   بأي تصريحا  من ة    خرى، 
وبحسب القنا  العبري  العاشر ، فإن نتنياهو  لب من الو را  عدم التعليق  حول الوعع في سوريا.

ويال "إن الوايع الحالي  العسكري  في سوريا. عل  ال ةوم المنسوب كسرائيل عد ياعد  التيفور
 حساس ول ا   لب من الو را     يتحد وا لإلعالم عن تلا القعي  األمني .

 11/4/2018، القدس، القدس
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 سنوات لمن يصّور الجنود عشرليبرمان يقترح: السجن حتى  .01
نون م ير للةدل ينص يسع  و ير األمن اكسرائيلي،  فيغدور ليبرمان، للدفع بقا: محمود مةادل 

عل  سةن كل من يصور الةنود اكسرائيليين   نا  خدمت م العسكري ، مد  خمس سنوا ، والسةن 
 سنوا  في حال تم تصنيس المحتوى المصور عل   نه يعر باألمن اكسرائيلي. 10حت  

ا  يأتي  لا في ظل تو يق منظما  حقويي  إسرائيلي ، عبر فيديوها  و شر   المصور ، عشر 
الحا   التي يقدم خالل ا ةنود ا حتالل اكسرائيلي عل  التنكيل بالفلس ينيين في مختلس  نحا  

 العف  الغربي  المحتل  وي اج غ  .
وفقا للقانون، سيتم حظر نشر وتو يع المحتوى الفوتوغرافي عل  الشبكا  ا ةتماعي  ونقل ا إل  

تو يع   تقل عن خمس سنوا  في السةن، وار ا ما الصحفيين في وسائل اكعالم. كما  ن عقوب  ال
  ب   ن ا تعر بأمن الدول  ستصل عقوب  السةن لعشر سنوا .

وفي ردها عل  مقتر  القانون، يال  منظم  "نكسر الصم ": "من يتةول وهو يعرب وي دد 
اص، هو األ فال، ويرسل الةنود ليقتلون ويقتلون في المنا ق المحتل ، من  ةل حماي  من له الخ

آخر شخص يست يع  ن يعظنا بشأن إي ا  الةنود"، وتابع  المنظم   نه "اصم  ليبرمان، ألننا 
 سنكون هنا  يعا بعد رحيلا، ونحن نوج من الش ود لن تنةحوا في إخفائه".

 11/4/2018، 48عرب 
 

 تحث رومانيا والتشيك لنقل سفارتيهما للقدس "إسرائيل" .01
وتوبيلي نائب  و ير الخارةي  اكسرائيلي  مس رومانيا، في ةول   ار  تسيبي ح: وكال  األناعول

 تقودها لةم وري  التشيا كيناج الدولتين األوروبيتين بنقل سفارتي ما إل  القدس المحتل .
ويال  ةيرو اليم بوس  اكسرائيلي  اليوم األربعا  إن حوتوبيلي ستلتقي في العاصم  الروماني  

  ير الخارةي ، وياد  مةلسْي الشيوخ والنواب.بوخارس  رئيس الو را  وو 
و عاف  الصحيف   ن ال يار  تأتي كيناج المسفولين في رومانيا بنقل سفار  بالدهم إل  القدس، عل  

 غرار يرار الو يا  المتحد  ن اي  العام الماعي.
ال دس،  فت  إل   و كر   يعا  ن حوتوبيلي ستسافر للعاصم  التشيكي  براغ للقا  القاد  هناا لنفس

دول   ععا  في ا تحاد األوروبي امتنع  في  28 ن رومانيا والتشيا كانتا من بين س  من  صل 
ديسمبر/كانون األول الماعي عن التصوي  لصالح يرار في الةمعي  العام  لألمم المتحد  يرف  

 دس .تغيير الوعع في القدس ونقل السفارا  الدبلوماسي  إل  تلا المدين  المق
 11/4/2018، الدوحة، الجزيرة
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 عدد اليهود في العالمتنشر معطيات حول دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية  .01
نشر  دائر  اكحصا  المرك ي  اكسرائيلي ، اليوم، ال ال ا ، مع يا  حول عدد الي ود في العالم. 

 ودي، رغم  نه كان عددهم ي 14,511,000يتعح من المع يا   نه يعيش في يومنا ه ا في العالم 
 عشي  نشوب الحرب العالمي  ال اني . 16,600,000

ي ودي، وفي  6,446,000يعيش معظم الي ود في إسرائيل والو يا  المتحد . ويعيش في إسرائيل 
 لس، األرةنتين  290 لس، بري انيا  390 لس، كندا  456، فرنسا ي ودي 5,700,000الو يا  المتحد  

  لس. 113 لس، و ستراليا  117 لس،  لمانيا  176روسيا  لس،  181
 10الماعي  من  ييام دول  إسرائيل  ر    ياد  معدل ا  70ويتبين من المع يا   ن في السنوا  الز 
  ععاس عل  عدد الي ود اكسرائيليين.

من  انخف  عدد الي ود خارج إسرائيل 2016-1948ويستدل  يعا من المع يا   نه بين األعوام 
مليون تقريبا في يومنا ه ا. في الوايع، في السنوا  السبعين  8إل  نحو  1948مليون في عام  10,8

فق . رغم  26الماعي  لم ت دد نسب  الي ود في إسرائيل والعالم إل  حد كبير بل ا داد  بنسب  %
مليار  7.5ل  نحو مليار إ 2.5 ياد  عدد الي ود في العالم بشكل ب ي ، ا داد عدد سكان العالم من 

  ععاس. 3شخص  ي  ياد  حةم ا 
 11/4/2018المصدر، إسرائيل، 

 

 حماسحركة تبرر قتلها صحفيا  فلسطينيا  بالزعم أنه من  "إسرائيل" .01
 فيغدور ليبرمان،  مس األول ال ال ا ،  ن المصور الصحفي  "اكسرائيلي" عم و ير الحرب : وكا  

خالل احتةاةا  دار  األسبوج الماعي عل  السياج  "ئيليونإسرا"ياسر مرتة  ال ي يتله ةنود 
 ، في مسلسل ةديد في يلب الحقائق."حماس"األمني مع ي اج غ   كان يياديا في حرك  

ولكن  ميلين للمصور الفلس يني الش يد سارج إل  نفي صح  تصريحا  ليبرمان، مفكدا  ن ا 
 ."سخيف "

التي كان مرتة  يعمل في ا ومقرها  "وكال  عين ميديا"ي   ن من ة ت ا،  كد  و ار  الخارةي  األمريك
(يو اس ايدة وعدًا بمنح ا تموياًل، مشير  إل   "الوكال  األمريكي  للتنمي  الدولي "غ   تلق  مفخرا من 

عل  التة ي ا  الموعود  من الوكال  األمريكي   "عين ميديا" ن  سبابًا فني  حال  دون حصول 
 الحكومي .
ليبرمان إن مرتة ، الشاب ال ال يني ال ي يتل برصاص ا حتالل خالل احتةاةا  دار  وادع  

 "إرهابي مرتب  بال راج العسكري  لحماس"الةمع  في شرق خان يونس في ةنوب ي اج غ  ، هو 
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وكان  "حماس"و عاس  ن مرتة  كان يتلق  راتبًا ش ريًا من  ."رتبته توا ي رتب  نقيب"وكان يياديًا 
د  بكاميرا ب دس ةمع معلوما  عن الةنود  يشغ ل المتمرك ين عل   "اكسرائيليين" ائر  مسي ر  م و 

 السياج األمني.
ولم يقد م ليبرمان  ي دليل عل  ات اماته للش يد الفلس يني، و   وعح ما إ ا كان مرتة  وي  

 إصابته برصاص ا حتالل يشغ ل  ائر  مسي ر .
التي ساي ا  "السخيف "نف  ا ت اما   "عين ميديا"مع مرتة  وكال  ولكن رشدي السراج ال ي  سس 

 ."اكسرائيلي"الو ير 
ياسر يعمل من  سنوا  في الصحاف ، ويد  عد   فالمًا لحساب األمم المتحد  والصين "ويال السراج إن 

 يتلوا صحفيا وعلي م ا عتراس بةريمت م. "اكسرائيليين"، مشددًا عل   ن "وسواهما
 12/4/2018يج، الشارقة، الخل

 
 مناورة "إسرائيلية" تحاكي سيطرة المقاومة على مستوطنة .09

نف   يوا  ا حتالل "اكسرائيلي" مناور  تحاكي :  ترةم  المرك  الفلس يني لإلعالم -الناصر  
 سيناريو سي ر  المقاوم  عل  إحدى المستو نا  "اكسرائيلي ".

ايا ا ست الج األربع التابع  أللوي  المشا  المختلف  (ةفعاتي، و كر مويع الةيش "اكسرائيلي"  ن سر 
الناحل، المظليين، ةو نية شارك  للمر  األول  في مناور   ةراها الةيش يبل  سبوعين حاك  

 سيناريو سي ر  المقاوم  عل  إحدى المستو نا .
 35من المقاومين بقوام  ووفقا للمويع؛ فقد حاك  المناور  التي  ةري  يبل  سبوعين نةا  مةموع 

 ة.1948شخصا من التسلل والسي ر  عل  إحدى البلدا  (داخل األراعي المحتل  من  عام 
كما حاك  السيناريوها  التي ُتدر ب علي ا سي ر  المقاومين عل  كلي  سفير التدريسي  الوايع  في 

 مدين  سديرو ، بحسب المويع.
عل  المناور  بما في  لا التكتيكا  المتبع  في  و شرف  ما يسم  مدرس  مكافح  "اكرهاب"

 العمليا  القتالي  وعمليا  التمشي  وكيفي  إنقا  الرهائن من  يدي المقاومين.
و وعح المال م  ول "ر" بأن الحديث يدور عن تدريب  ةري تةرب  للمر  األول ، و لا في ظل 

 كسرائيلي ".التغيرا  التي  ر   عل  الت ديدا  التي تواةه القوا  "ا
 11/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 من نقاشات الكنيست عممنو  "ميرتس"و…إدانة نشطاء إسرائيليين لجيش االحتالل .11
الناصر : يستدل من مع يا  حرك  حقويي  إسرائيلي   ن نسب  تصاريح الدخول التي تمنح ا إسرائيل 

. في المقابل 2016- 2013بين سنوا   %44إل   %97، انخفع  من 48لسكان غ  ، إل   راعي 
 2016 لس  لب في  28، إل  حوالي 2013 لس  لب في  19ا داد عدد  لبا  الدخول من حوالي 

 لس  لب، صودق عل  حوالي عشر  آ س من ا  21الماعي، تقديم حوالي   غس سوتم حت  آب/
ئيل ومصر من  سنوا  اكسرائيلي   ن غ   محاصر  من يبل إسرا "غيشاا"فق . و كر  ةمعي  

عن علي حايا، "غيشاا "وتعاني من حال  احتقان وحرمان من حقوق  ساسي  كحق الحرك . ونقل  
رئيس اتحاد رةال األعمال في ي اج غ  ، يوله إن حقيق  رف  منحه تصريح دخول إل  إسرائيل تم 

 تبريرا بادعا  وةود عاليا  بينه وبين حرك  حماس، وه ا ما ينفيه.
ر واسع لشري  الفيديو ال ي يرصد يناص  إسرائيليين يقتلون مدنيا فلس ينيا ينتشر شري  آخر بعد نش

 ن    تخةلين من "يظ ر ناش   يساري  إسرائيلي  وهي تصرخ في وةه ةندي  في ةيش ا حتالل 
. وتم نشر ه ا الشري  ال ي تم تصويرا يرب الحدود مع " ن  إرهابي  و نا سأصورا المة ر ؟ه ا 

غ   وفيه يظ ر ناش ون يساريون وصلوا إل  من ق  السياج الحدودي مع ي اج غ  ، وي اةمون 
 الةنود وينعتون م باكرهابيين.

مواة   مع "، وكتب: "الفيسبوا"ناش  اليسار ال ي استف  الةنود نشر الشري  عل  صفحته في 
عل   يدي ةنود الةيش  فلس ينيا  عدموا 11اكرهابيين خالل نشا  تعامني خارج غيتو غ  . 

 ."اكسرائيلي في  لا اليوم، بين م ولدان، رحم م هللا
المعار  النائب ميخال رو ين، هي التي  لب  من لةن  الخارةي   "ميرتس"ورغم  ن ععو ح ب 

واألمن البرلماني ، إةرا  نقاش عاةل حول األحداث عل  حدود غ  ، إ   ن ا لن تتمكن من 
ألن رئيس اللةن  النائب آفي ديختر (ليكودة يرر إةرا  النقاش في لةن  فرعي  المشارك  في الةلس ، 

هي الكتل   "ميرتس"المشارك  في ا. وبسبب يرار ديختر ستكون  "ميرتس"سري ،   يمكن لنواب 
الوحيد  التي لن تشارا في النقاشا ،  بعا باكعاف  إل  القائم  المشترك  التي ليس  ععوا في 

   واألمن.لةن  الخارةي
وتعم اللةان الفرعي  مم لين عن كل  ح اب ا ئتالس والمعارع  األخرى. ويال  رو ين إن ديختر 

من الحعور بسبب انتقادها لنشا  الةيش عل  حدود  "ميرتس"اتخ  ه ا القرار عمدا لكي يمنع 
سياس  ميرتس هي الح ب الوحيد ال ي ينتقد بشكل واعح "إن "هآرتس "الق اج. ويال  لصحيف  

 ."الحكوم  في مسأل  مظاهرا  سكان غ   عل  السياج، وعدم وةود سياس  بشأن غ  
 12/4/2018، لندن، القدس العربي
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 في سجن جلبوع واالعتداء على األسرى 3 قسمهيئة األسرى: اقتحام  .21
 يال  هيئ  شفون األسرى والمحررين، إن يوا  كبير  من وحدا  القمع الخاص  والتابع رام هللا: 

في سةن ةلبوج، واعتد   3لمصلح  سةون ا حتالل اكسرائيلي "متسادا"، ايتحم  يبل يليل يسم 
 عل  األسرى.

و وعح  ال يئ   ن عملي  ا يتحام  د  إل  فوع  وتوتر داخل السةن، خصوصا بعد ا عتدا  
 السةن. عل  عدد من األسرى والعبث بمحتويات م. و كد   ن حال  من التوتر تسود كاف   يسام

 11/4/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 إصابات بجروح مختلفة برصاص االحتالل في غزة ثماني .22
من  13موا نين  صيبوا بةرو  مختلف ، يوم األربعا ، في اليوم الز 8 فاد  و ار  الصح  بأن 

  اكصابا  في المواة ا  و شار  الصح  إل   ن حصيل الفعاليا  السلمي  عل  حدود ي اج غ  .
إصابا   8بين الموا نين ويوا  ا حتالل اكسرائيلي عل  الشري  الحدودي لق اج غ  ، بلغ  

موا نين  3موا نين شرق مدين  غ  ، و 4بةرو  مختلف ، (مصاب في بي  حانون شمال الق اج، و
 شرق مدين  خان يونسة.

 11/4/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 القدس: االحتالل يهدم منزلين في أبو غوش ويشرد أصحابها .23
هدم  ةرافا  ا حتالل اكسرائيلي، بتع ي ا  عسكري ، من لين في يري   بو غوش غرب مدين  

 القدس المحتل ، وشرد   صحاب ا.
مد حسين، و فاد مراسلنا، بأن يوا  ا حتالل هدم  من لين يعودان إل  عائل  موس  ياسم، وعبد  ح

المن ق  عسكري  مغلق ، و رد  فراد العائلتين يبل هدم ما؛ و لا بحة  البنا  دون  إعالنعقب 
 ترخيص.

 11/4/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 رة للغاز اإلسرائيلي المسيل للدموع على صحة الفلسطينيينآثار مدمّ  : دراسة أميركية .24
ميركي  حدي  ،  ن استخدام يوا  ا حتالل اكسرائيلي المستمر للغا  كشف  دراس    :بي  لحم

المسيل للدموج خالل يمع ا المظاهرا  الفلس يني  السلمي ، يدم ر الصحتين الةسدي  والنفسي  



 
 
 
 

 

 17 ص             4612 العدد:             4/12/2018 خميسال التاريخ: 

                                    

و كد   نه "لم يسبق من يبل  ن استخدم  ه ا  للفلس ينيين   سيما النسا  واأل فال والمسنين.
 مسيل للدموج في من ق  ما حول العالم".الكميا  من الغا  ال

ةا   لا في مفتمر صحفي عقدا مدير عمليا  وكال  الغوث في العف  الغربي  سكو  اندرسون، 
يوم األربعا ، في مخيم عايد  لالةئين، في محافظ  بي  لحم، وعر  فيه ما توصل  له الدراس  

ن في ةامع  كاليفورنيا األميركي ، التي  عدها خبرا   بيون من مرك  "بيركلي" لحقوق اكنسا
 وبتكليس من وكال  غوث وتشغيل الالةئين الفلس ينيين "األونروا".

و كد  ن مخيم عايد  لالةئين الفلس ينيين، هو  ك ر المنا ق تعرعًا للغا  المسيل للدموج عل  
 ، و حيانا مستوى العالم، حيث يتعر  باستمرار كغيرا من المنا ق المحتل  ك الق ينابل الغا

 يوميا، لقمع احتةاةا  فلس يني  سلمي .
مةموعا   10شخصا، فعال عن  236و ةرى فريق البحث مسحا ميدانيا عل  سكان المخيم، شمل 

 خرى من السكان ترك   في مخيمي عايد  والدهيش  ةنوب شرق بي  لحم، خالل ش ر آب/ 
  غس س الماعي.

المسيل للدموج عل  الفلس ينيين، صغارا وكبارا، تم ل  في وكشف  الدراس   ن اآل ار الةسدي  للغا  
فقدان الوعي، واكة ا ، وصعوبا  في التنفس، بما في ا الربو والسعال، والدوار، وال فح الةلدي، 
واأللم الشديد، والت اب الةلد التحسسي، والصداج، والت ي  العصبي، والصدم  الحاد  من إصابا  

سيدا  من مخيم عايد  بتعرع ن لإلة ا  بعد فتر  وةي   من استنشاق و فاد   األوعي ، وغيرها.
 الغا  المسيل للدموج.

 ما آ ار الغا  عل  الصح  النفسي ، فتم ل  في العائق  النفسي ، التي  د  إل  اع راب النوم، 
 واستةابا  التوتر الحاد ، واع راب اكة اد الم من والصدم ، حسب الدراس .

ن نسا  مخيم عايد  يخبأن   فال ن في خ ائن المنا ل عند إ الق الةنود الغا ، ويال اندرسون، إ
 لحمايت م من ا ختناق.

 11/4/2018هللا،  رام الجديدة، الحياة
 

 مخيمات العودة تنبض بالحياة وفعاليات تطوعية وترفيهية ال تتوقف .25
غ   مةرد مكانًا  لم تعد مخيما  العود  الخمس  المنتشر  شرق وشمال ي اج: محمد الةمل

لالعتصام والتظاهر فحسب، إ  تحول  تدريةيًا لساحا  نابع  بالحيا ، لممارس  مختلس األنش   
الرياعي  والترفي ي  وحت  الترفي ي ، وع س الموسيق  والرسم، وحت  الغنا  والدبك ، ومخا ب  ةنود 
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ري  عل   ريقت م الخاص ، وشارا عدد من الحاليين في مخيمي خان يونس والب ا حتالل بلغت م.
 بتخصيص  يام مةاني  لحلق رفوس المعتصمين دون عوائد مادي .

ونظم القائمون عل  مخيم العود  بمحافظ  خان يونس مار ون ةري شارا فيه العشرا  من الفتي  
يا والشبان وحت  األ فال، وةرى تحديد نق تي بداي  ون اي ، وسلم الفائ ون في الماراتون دروعًا وهدا

خيام العود ، حيث  ياموا  فت م هناا، من واختار عدد من العرسان  ن يبد وا حيات م ال وةي   رم ي .
 عل  ويع األناشيد الو ني  الحماسي ، وعل  مر ى ومسمع ةنود ا حتالل.

 و ييم  في مخيم العود  برفح  ك ر من  ف  عريس، بمشارك  واسع  للمتواةدين في المخيم.
في المخيما  الخمس   قوسًا ترا ي  متنوع ، ما بين فقرا  شعبي  ووصال  من  ويوميًا تمارس

لقا   بيا  من الشعر، بمشارك  شعرا  من الق اج.  الدحي  واألناشيد الو ني ، وار
 11/4/2018هللا،  رام األيام،

 
 ليبرمان يمنع أسرا  فلسطينية من المشاركة في مهرجان حول السالم .26

 110األمن اكسرائيلي ، بقياد  الو ير  فيغدور ليبرمان، السما  لز رفع  و ار : نظير مةلي
فلس ينيين من عائال   كل  الحرب وا حتالل، المشارك  في مراسم ممي   سوي  مع عائال  ي ودي  

واعترس  حد المقربين من ليبرمان بأنه  يدم عل  ه ا الخ و ؛ ألنه   يريد  فقد   بنا ها في الحرب.
 بأن هناا مساوا  ما بين شعور الفلس ينيين بال كل وشعور اكسرائيليين به. منح ان باعاً 

وكان  "حرك  العائال  ال كل "، التي تعم عشرا  األسر المفيد  للسلم وتعمل في ا عائال  ي ودي  
وفلس يني  بتعاون مشترا، يد اعتاد  عل  اختيار اليوم، ال ي تحيي فيه سل ا  إسرائيل  كرى 

ن الحروب كيام  "احتفال بديل"،   يةري الحديث فيه عن الب و   عد العدو، و  عحاياها م
ت لق فيه التصريحا  الحربي  المتغ رس ، بل يتحدث في ا مم لون عن العائال  حول  همي  
السالم، ووعع حد للقتل، كما يتا  في ا للعائال  التي فقد  بع   فرادها في الحرب الحديث عن 

   فقدان  يارب م.شعورهم بمرار 
ويد تم التخ ي  ألن يلقي مندوبان ي وديان، وآخران فلس ينيان، كلما  في ه ا اللقا  في تل  بيب 
خالل األسبوج المقبل. لكن ليبرمان  صدر  وامرا للةيش بأ  يمنح تصريحًا للفلس ينيين بدخول 

 . "إسرائيل في ه ا اليوم
 12/4/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 العليا لمسيرة العودة الكبرى: نملك أساليب نضالية ستحرج االحتالل أمام العالم الهيئة .27
 كد حسين منصور، ععو اللةن  اكعالمي  في ال يئ  الو ني  العليا لمسير  : خاص -الرسال  ن 

العود  الكبرى،  ن اللةن  المختص  بتنظيم  عمال المسير  تسير وفق ةدول محدد كحيا  فعاليات ا 
ويال منصور، في تصريح خاص لز"الرسال  ن "، إن "المسير  تسير وفق  حدود ي اج غ  .عل  

من الفعاليا  ال ام  التي ستفاةئ ب ا  اةديد اةدول مخصص لل ا، والةمع  المقبل  ستش د نوع
 الةميع".
ن الةمع  المقبل  سيكون عنوان ا "حرق علم إسرائيل"، مشيرًا إل   ن الةميع سيلت مو   نو وعح 

 بعنوان ه ا الةمع  وعدم الحياد عنه، حت  تعمن المسير  نةا  فعاليات ا واستمرارها.
و كر  ن م خالل الةمعتين الماعيتين يد حققوا انتصارا  ونتائ  كبير  وهام  للغاي ، خاص  إن م 

  عادوا غ   وحصارها عل  األةندا  العربي  والدولي ، و حرة  ا حتالل "اكسرائيلي".
 11/4/2018ة نت، الرسال

 
 : اتفاق مع سكان أم الحيران إلخالئها"يديعوت" .28

 كر  صحيف  يديعو   حرونو  العبري ، يوم األربعا ،  نه اتفايًا ُوي ع : ترةم  خاص  -"القدس" 
 بين سل   ت وير وتو ين البدو في النقب، وعدد كبير من سكان يري   م الحيران كخالئ م.

 12شخص يق نون في القري   وعًا إل  الحي  200اق يعمن إخال  وبحسب الصحيف ، فإن ا تف
 في بلد  حور  النقب، التي  ييم  خصيصا لسكان  م الحيران.

و شار  الصحيف  إل   ن كل عائل  ستحصل عل  ي ع   ر  مةانًا إعاف  لتعويع م عن المباني 
 القديم  وفقا لقواعد الق اج البدوي.
ت وير وتو ين البدو في النقب المت رس  وري اريئيل، إنه تم  ويال الو ير المسفول عن ملس

التوصل ل  ا النتية  المرحب ب ا، بعد اتفاق مع سل ا  إنفا  القانون من ة  ، وما يدمته الحكوم  
من عر  سخي للسكان من ة    خرى. مشيرا إل   نه سيتم إخال  القري  دون عنس وفقا لقرار 

 المحكم  العليا.
 11/4/2018دس، الق القدس،

 
 االحتالل يخنق القدس ويدفع مؤسساتها للهجرة .22

 دى الحصار الخانق ال ي يفرعه ا حتالل عل  مدين  القدس إل  هةر  ك ير من المفسسا  
 المحلي  والدولي  إل  خارة ا، وغالبا إل  مدين  رام هللا شما .
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مقدس  في ا يتصاد الفلس يني من مساهم  المدين  ال -بفعل إةرا ا  ا حتالل-وتدريةيا تراةع  
 في السنوا  األخير . %7يبل اتفاق  وسلو إل  نحو  15%

ويقول مدير الغرف  التةاري  والصناعي  بالقدس فادي ال دمي إن وعع الةدار العا ل كان بم اب  
ار العرب  القاعي  للمدين  المحاصر ، وتحاول الغرف  رغم إغالي ا من يبل ا حتالل مساعد  التة

 في التغلب عل  ظروف م الصعب .
 11/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مؤتمر بيت المقدس يحشد الدعم للقدس ويتصدى لقرار ترمب .33

ان لق  في مدين  البير  بالعف  الغربي  فعاليا  مفتمر "بي  المقدس : ميرف  صادق -رام هللا
  دول  فلس ين األبدي ..  مان  الدين اكسالمي الدولي" في دورته التاسع  تح  عنوان "القدس عاصم

دول  عربي  و ةنبي ، ب دس حشد دعم  57و مان  التارين" بمشارك  وفود إسالمي  ومسيحي  من 
 سياسي ومالي للقدس والتصدي لقرار الرئيس األميركي دونالد ترمب اعتبارها عاصم  إسرائيل.

لي منع  دخول العديد من الشخصيا  ويال القائمون عل  المفتمر إن سل ا  ا حتالل اكسرائي
 اكسالمي  والمسيحي  إل  العف  للمشارك ، ومن بين ا رئيس المةلس الو ني للكنائس في  ستراليا.

وفي الةلس  األول  التي  دارها رئيس الو را  األردني األسبق  اهر المصري بعنوان "هوي  القدس 
فلس ين الشين محمد حسين عن العيش  ومكانت ا في الوعي الغربي واكسالمي" تحدث مفتي

المشترا لألديان في القدس من  فتح ا  مير المفمنين عمر بن الخ اب و ع   ع دا ألبنائ ا 
 المسيحيين بالحفاظ عل  دين م و مالك م فيما عرس بالع د  العمري .

تي تنت ك ا في ودعا المفتي إل  تسخير ال ايا  العالمي  لدعم مقاعا  إسرائيل عل  ةرائم الحرب ال
القدس وغ   والعف  والداخل المحتل، واستنكر يتل المتظاهرين السلميين في غ   في إحيائ م ليوم 
األر  بمسيرا  العود ، ومن يبل ا محاول  وعع اليد عل  المسةد األيص  بإغاليه وفر  

 البوابا  اكلكتروني  عل   بوابه.
مد صال  الدين إن ا يبل  المسلمين وعاصم  وعن هوي  القدس، يال مفتي الشيشان الشين مح

فلس ين وحق   ي ول لكل المسلمين في العالم، معيفا "يلب كل مسلم مفتا  من مفاتيح القدس، 
 وار ا  راد  إسرائيل مصادر  حق م في ا فعلي ا يتل كل المسلمين".

بر في كلم  بافتتا  ومع  ن ا حتالل منع رئيس بلدي  دبلن مايكل دونتشا من دخول القدس، فإنه ع
المفتمر عن دعم بالدا لفلس ين، ووةه انتقادا  ستمرار سياسا  ا ستي ان اكسرائيلي  في القدس 

 واألراعي المحتل .



 
 
 
 

 

 21 ص             4612 العدد:             4/12/2018 خميسال التاريخ: 

                                    

ن محاول   ي دين  و دول  السي ر  علي ا غير  ويال دونتشا إن للقدس  همي  تاريخي  وديني  "وار
م  كسرائيل بز "القرار الخا ئ" ال ي ةا  بنتائ  مقبول" ووصس ا عتراس األميركي بالمدين  عاص

 عكسي ،
وعل  مدار يومين، ينايش المةتمعون تداعيا  القرار األميركي بخصوص القدس وآليا  المواة   
والرد عل  الم اعم بالحقوق اكسرائيلي  في المدين  المقدس . وفي يومه ال اني يبحث واةبا  األم  

 يات ا تةاا القدس في ةلستين تتعمنان كلم  لمنظم  التعاون اكسالمي.العربي  واكسالمي  ومسفول
 11/4/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 يحتجون على "التأمين الصحي" عاملون في "األونروا" .31

تويف   عداد من موظفي ومعلمي وكال  الغوث وتشغيل الالةئين الفلس ينيين : رانيا الصراير  -انعم  
امس عن العمل لمد  ساع  واحد ، احتةاةا عل  بنود عقد التأمين الصحي "األونروا" في األردن 

 الحالي، م البين إدارت م بالتراةع عنه.
بتحمل فارق سعر عقد التأمين الةديد، دون تحميل الموظفين  ي فرويا   اكدار و الب المعتصمون 

تلس األعمار، عل   ن ةديد  باألسعار، ويشمل  لا الموظفين و فراد  سرهم (المستحقينة من مخ
 يشمل  لا المتقاعدين من م.

كما  البوا إدارت م باكبقا  عل  حق اختيار ال بيب من خارج الشبك ، و   يتحمل الموظس غير 
، %40، في حين  ن نسب  التحمل الةديد  %20النسب  المنصوص علي ا في العقد السابق البالغ 

 ةع "األونروا" عن  لا.معلنين نيت م تصعيد إةرا ات م ما لم تترا
 12/4/2018، عّمان الغد،

 
 لمدة ثالثة أيام تفتح اليوم معبر رفح استثنائيا   المصريةالسلطات  .11

تفتح السل ا  المصري  اليوم، معبر رفح البري ال ي يرب  شمال سينا  بق اج ": الحيا " –القاهر  
  إل  المصري  والعكس، في وي  تش د غ  ، لمد   ال    يام لعبور المسافرين من األراعي الفلس يني

 "2018سينا  "محافظ  شمال سينا  إةرا ا   مني  مشدد  في إ ار العملي  العسكري  الشامل  
 للقعا  عل  اكرهاب.

وكان  السفار  الفلس يني  في القاهر   عد   يبل  يام، لوائح بأسما  العالقين الفلس ينيين في مصر 
 تم يدًا كعادت م.

 12/4/2018لندن،  ،الحياة
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 ونروا لبناء منازل مدمرة في غزةلل ماليين دوالر من السعودية  عشرة .11
ويع  وكال  " ونروا"، وبرنام  األمم المتحد  اكنمائي "يو ان دي بي" اليوم األربعا ، اتفايي   :غ  

 10بقيم   2014كعاد  بنا  منا ل متعرر  في العدوان اكسرائيلي عل  ي اج غ   صيس العام 
 ماليين دو ر.

ويال   ونروا، في بيان صحفي تلق  وكال   نبا  "شينخوا" نسخ  منه، إن المشروج الممول من 
من ل  200الحكوم  السعودي  عبر الصندوق السعودي للتنمي  سيساهم في إعاد  إعمار ما ي يد عل  

ا ستقوم بإدار  ا تفايي  وستشارا و كر البيان،  ن  ونرو  مدمر كليا للفلس ينيين من غير الالةئين.
 في مرايب  المشروج وتقديم المشور  فيما يتعلق باكعمار بناً  عل  خبرت ا الواسع  في ه ا المةال.

 11/4/2018، القدس، القدس
 

 أبو الغيط: سيكون للقمة موقف من سلطة االحتالل وتصرفاتها تجاه الفلسطينيين في غزة .11
األمين العام لةامع  الدول العربي   حمد  بو الغي ،  ن معظم القاد   كد : د ل  بو غ ال  –دبي 

األحد المقبل، ولن يتغيب عن ا سوى المري   و غير القادر عل   "يم  الدمام"العرب سيحعرون 
إشارا  ". ويال إن القم  ستبعث بز"ألن ا تعقد في دول  عربي   ا   همي  كبير "تحم ل  عبا  السفر، 

ران، فعاًل عن رسال  إل  إسرائيل في عو  التصعيد األخير في غ   ونقل السفار  إل  إي "واعح 
 األميركي  إل  القدس.

 ."سيكون للقم  مويس من سل   ا حتالل وتصرفات ا تةاا الفلس ينيين في غ  " كد  بو الغي   نه و 
 يني ، إ ا ما  رادوا إحال  هناا  فكار ك ير  م روح ، ويبق  القرار للقاد  العرب والسل   الفلس"و اد: 

 ."الملس عل  مةلس األمن
 ما في موعوج نقل السفار  األميركي  إل  القدس، ف ناا يرار صادر عن ا ةتماج الو اري "وتابع: 

ال ي عقد الش ر الماعي، ستتبناا القم  بالتأكيد، وينص  عل  إدان  ه ا يرار (الرئيس األميركي 
 ."  المةتمع الدولي بالتصدي لهدونالدة ترامب ورفعه، وم الب

التي تردد  ن الرئيس األميركي يسو ق ل ا وتشمل ا عتراس بالقدس  "صفق  القرن"وفي ما يتعلق بز 
ليس هناا ما يسم  بصفق  القرن، ولم   لع عل  تفاصيل ا، "عاصم  كسرائيل، يال  بو الغي : 

 ."الفلس يني ،   يمكننا التعليق علي اوبما  ننا عل  غير علم بالرفي  األميركي  لحل القعي  
 12/4/2018الحياة، لندن، 
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 المهرجان الوطني المغربي ألنشودة الطفل: محاولة خلق وعي األجيال حول القضية الفلسطينية .11

من عبدال ادي فاتح: حمل  الدور  السابع  للم رةان الو ني ألنشود  ال فل، التي  سدل  –الربا  
المركب ال قافي، في  و دبرحيل إيليم تارودان ، األ فال والحعور إل  عالم  الستار عن نسخت ا في

 الفر  والتمي .
وتأتي إيام  ه ا الم رةان، ال ي ينظم ككل سن  من  رس نادي ال فول  الرائد  في ةمعي  اآلفاق 

ي  وك ا الواعد ، عمن الخ   الموعوع  من لدن المنظمين لبنا  ةيل مستقبلي متمي  للفئا  ال فول
خلق رو  المبادر  لدى األ فال لدعم ورعاي  المواهب واكبداعا  الفني  وال قافي  المختلف  لدي م، كما 
يعد مناسب  لتنمي   قاف  ال فل إل  المستوى ال ي يفهله للمشارك  في القعايا الو ني  والعربي  

 القعي  الفلس يني . باسموالعالمي ، خصوصا و ن الدور  تغن  
   فولي بامتيا ، عرس نةاحا باهرا عل  كاف  المستويا ، نظرا لإلمكانيا  المرصود  له من ملتق

إل  التصور الواعح والفريد للم رةان األول لل فل، وال ي يشتغل ه ا  باكعاف  رس الةمعي ، 
  السن  عل  القعي  الفلس يني ، إيمانا من المنظمين بقيم  الموعوج، والتشديد عل  عرور  توعي

األ فال بأهمي  الموعوج والقعي  الم روح  والحرص عل  ا هتمام بقعي  فلس ين والتفاعل 
مع ا، ف م  ةيال المستقبل، ومن سيلق  عل  عاتق م ه ا القعي  فيما بعد، هم من سيحملون معاني 

ي  والال انتما  الع   والكرام  والفخر با نتما  ل  ا الدين  و معاني ال  يم  وا نكسار وال  يم  النفس
إل  شخصيا  مدني  وعسكري  و  باكعاف  مام العدو، كما عرس حعور مك س للساكن  البرحيلي ، 

 من منتخبين عل  المستوى المحلي ومم لي المةتمع المدني.
 12/4/2018القدس العربي، لندن، 

 
 "قضية فلسطين"يتجاهل  "القمة العربية"جدول أعمال سعودي لـ  ":القدس العربي" .11

عمان ز بسام البدارين: الصور  في ساع  متأخر  مسا   مس األول ال ال ا  بد  غريب  سياسيا إل  
حد كبير حيث وصل  رسال  مكتوب  من السعودي  لألردن بصفته رئيسا للقم  العربي  السابق  تحدد 

ه تقريبا مع ةدول  عمال القم  الالحق  بدون  كر القعي  الفلس يني ، بالتوا ي وفي التويي  نفس
خ اب لو ير الخارةي  األردني في دبي يعتبر القعي  الفلس يني  هي المرك ي  واألول  بالنسب  

 لألم  العربي .
السفير السعودي في عمان األمير خالد بن الفيصل، وال ي صم   وال األش ر ال ال   الماعي ، 

 سابق  دون سابق إن ار.يرر فةأ  توةيه الشكر لدور األردن في نةا  القم  العربي  ال
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وكما حصل سابقا بين األردن واألمير محمد بن سلمان لم تبر  في رسال  السفير األمير  ي إشار  
لمظاهر الدور األردني في القم  العربي  السابق  التي نةح  كما يال، فيما توسع في الحديث عن 

 ألحد المقبل. همي  القم  العربي  التاسع  والعشرين التي ستبد  في بالدا ا
بدا  فتا ةدا في السياق  ن رسال  السفير السعودي يرر  النص عل   ةند  القم  التي نقل  إل  

 مدين  الخبر ألسباب  مني  عل  األرةح بد  من الريا  العاصم .
ةدول األعمال كما يقترحه السفير السعودي في األردن هو محارب  اكرهاب والوعع المأساوي في 

تحديا  السياسي  واألمني  في العراق، إعاف  للتدخال  اكيراني  في شفون العرب ودعم سوريا وال
الةامع  العربي  وك لا دعم التحالس العربي لدعم الشرعي  في اليمن. وه ا يتناي  مع بيان رسمي 
و ج في الريا   مس األربعا  يال إن من  هم المواعيع التي سينايش ا اةتماج و را  الخارةي  

بحث سبل تع ي  وت وير العمل العربي المشترا لمواة   التحديا  التي ت دد "لعرب اليوم الخميس ا
 ."األم  العربي ، وفي مقدمت ا القعي  الفلس يني  واأل ما  الراهن  في سوري  وليبيا واليمن

ا ستالم  السفير السعودي وفي رسالته التي ييل إن ا ت دس لشكر القياد  األردني  التي تشارس عل 
 ال ي يحتعن ةميع القعايا العربي . "بي  العرب الكبير"والتسليم لرئاس  القم  وصس بالدا بأن ا 

الحعن السعودي الكبير، وكما  حظ مسفولون  ردنيون في نص رسال  السفير األمير،   يشمل 
يوةد عل   الشعب الفلس يني، حيث يال  الرسال  بوعو  وبالنص إن يم  السعودي  العربي   

ةدول  عمال ا  ي بند له عالي  بفلس ين.  ف  ةدا في السياق  ن ةدول األعمال السعودي، وليس 
العربي المقتر  للقم ، لم يتحدث عن المبادر  العربي  و  عن الدولتين و  عن دول  فلس يني  و  عن 

 حقوق الشعب الفلس يني.
بكرا فالنص المشار إليه لم يت رق حت  للقدس و  فوق  لا التق   المفسسا  األردني  الرسال  م

لدعم وتع ي  الوصاي  ال اشمي  علي ا ولم يت رق لقرار الرئيس األمريكي بخصوص ا و  للتحديا  
 التي تواة  ا.

بوعو  شديد، يدم المستعيس السعودي، وبالحرس المكتوب، دليله عل  ةدول األهمي  بالنسب  
لق إن ارا مبكرا عل  نوايا ومسارا  القم  التي ستعقد في الخبر للقعايا العربي  في مويس   

السعودي  في ظرس معقد. رغم  نه من المفكد  ن ت الب الدول العربي  ب ر  يعي  فلس ين 
والقدس، خاص   ن القم  تأتي يبل ش ر واحد من ال كرى السبعين للنكب ، وهو الموعد ال ي اختارا 

كسرائيلي  إل  القدس، وترافق  لا مع دعوا  من السل   الو ني  للقم  الرئيس ترامب لنقل السفار  ا
 ."القدس"العربي ، بإعالن ا لت ام بمبادر  السالم العربي ، وتسميت ا يم  

 12/4/2018القدس العربي، لندن، 
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 ةعلى قصف مطار عسكري في سوري "رد حاسم"بـ "إسرائيل"الحرس الثوري اإليراني يتوعد  .11
التابع للحرس ال وري اكيراني العميد عابدين خرم، ” عاشورا “يائد فيلق    : توعدوكا  ران ز 

 إسرائيل برد حاسم عل  يصس م ار تيفور العسكري في سوريا.
ويال القائد العسكري، خالل مراسم تشييع ة مان  حد العسكريين ال ي يتلوا إ ر يصس الم ار،  كبر 

بأنه سيتم الرد عل  ةريم  إراي  الدما  ال اهر  للش يد  وار فليعلم العدو الص يوني “ وار ةنتي: 
 ، وفقا لوكال  فارس.”ةنتي وسائر الش دا ، في الوي  المناسب وبكل ح م ودي 

م لما حب    حالم الكيان الص يوني في مشروعه من الفرا  إل  “ نه ” عاشورا “وتابع يائد فيلق 
عالم اكسالمي ألنه اآلن محاصر من ةب   فلس ين النيل فقد حب    حالمه  يعا في ابتالج ال

 عل  حد يوله. ،”والشام
إسرئيل رفع  درة  التأهب، و لا تحسبا لعرب  عسكري  عد “ويال  وسائل إعالم إسرائيلي  إن 

 ”.سوريا
القصس اكسرائيلي “وكان    ران يد   لق  ت ديدا،  مس، بأن ا لن تدج األمور تمر مر الكرام بعد 

اكيرانيين بين م عاب   العسكريينالتيفور في سوريا يبل يومين والتي يتل خالل ا سبع  من لقاعد  
 ”.رفيع

يد وصل  إل    ران لدفن ا ” التيفور“ي كر  ن ة امين العساكر اكيرانيين ال ين سق وا في ياعد  
 وس  مراسم عسكري .

 كبر و يتي ال ي ي ور دمشق، إن من ناحيته يال مستشار المرشد اكيراني للشفون الدولي ، علي 
 ”.ةريم  إسرائيل باست داس م ار التيفور العسكري لن تبق  من دون رد“

 11/4/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 للصحافي الفلسطيني ياسر مرتجى "إسرائيل"األمم المتحدة تدين قتل  .11
رسمي باسم األمين يال ستيفان دوةريا، المتحدث ال :عبد الحميد صيام -األمم المتحد -نيويورا 

حول صم  األمم المتحد  إ ا  مقتل  "القدس العربي"العام لألمم المتحد ، ردا عل  سفال لز 
الصحافي الفلس يني ياسر مرتة ،  مام عيون العالم، إن الة   التي تصدر عاد  البيانا  عد 

ين العام فمن ناحي  مقتل الصحافيين هي منظم  التربي  والعلوم وال قاف  (يونسكوة  ما مويس األم
نحن بال بع نقس عد است داس الصحافيين. لقد كنا ندين دائما است داس الصحافيين مر  "مبدئي  

 ."ورا  مر  م لما يفعل  مالفنا في منظم  اليونسكو كما ندين كل األعمال التي تنت ي بقتل المدنيين
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و،  ودري   و ي بيانا  دان  فيه وبعد إ ار  الموعوج في نيويورا  صدر  المدير  العام  لليونسك
 نيسان/  بريل في غ  . 7مقتل المصور الصحافي الفلس يني ياسر مرتة  ال ي لقي حتفه في 

  12/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 رام هللا رغم حواجز االحتاللإلى بفضل خطأ في تسجيل اسمه.. عمدة دبلن يصل  .19
ق لكشس كيفي  تمكن رئيس بلدي  دبلن من الوصل إل   مر  سل ا  ا حتالل األربعا  بإةرا  تحقي

مدين  رام هللا عبر م ار تل ابيب رغم منعه من  لا بسبب نشا اته المناهع  لالحتالل، خصوصا 
وتمكن رئيس بلدي  دبلن القومي مايكل ماا  بعد ورود معلوما  تعيد السبب لخ أ في ت ةئ  اسمه.

 ل يار  العف  الغربي  التي تحتل ا اسرائيل.مسا  ال ال ا   إسرائيلدونكا من دخول 
وكتب و ير الداخلي  ارييه درعي عل  حسابه عل  تويتر ال ال ا   ن ماا دونكا، السياسي في شين 

ويال "يريد رئيس بلدي  دبلن دخول اسرائيل حت  يحر   فين، سيتم ايقافه واعادته إل  بالدا.
 عدنا.. ولن يدخل".

ماا دونكا  نه موةود في مدين  رام هللا في العف  الغربي  حيث ُدعي   علنا  انه وبعد لحظا  
ويال رئيس بلدي  دبلن مايكل  للمشارك  في  عمال مفتمر بي  المقدس الدولي التاسع في رام هللا.

دونتشا خالل مشاركته في المفتمر: "هناا احترام كبير من ةم وري  إيرلندا لتحقيق السالم، و نقل 
 الفلس يني، فالقدس ل ا  همي  تاريخي  للعالم".دعمنا للشعب 

 11/4/2018األيام، رام هللا، 
 

 ليبرمان بانتماء ياسر مرتجى لحركة حماس ادعاءاتالخارجية األمريكية تفند  .11
و ير الةيش اكسرائيلي  ادعا ا فند  و ار  الخارةي  األميركي  ال ال ا   :سعيد عريقا  -واشن ن

صحفي ياسر مرتة  ال ي اغتالته يد يناص إسرائيلي يوم الةمع  الماعي  فيغدور ليبرمان بأن ال
كان ينتمي لحرك  حماس و لا بإيرارها بأن "شرك  اكنتاج اكعالمي  التي شارا في تأسيس ا 

دو ر من الحكوم   11700الصحفي الش يد في غ   ياسر مرتة " حصل  مفخرًا عل  منح  بمبلغ 
 األميركي .

الرسمي  هي ر ناور   : " عرس  نه تم فحصه وفقًا كرشادا  حكوم  الو يا  ويال  النا ق  
 المتحد " في إشار  إل   ن الو يا  المتحد  لم تكتشس شيئًا عن انتما  مرتة  لحرك  حماس.

 11/4/2018القدس، القدس، 
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 ةعمل يزعزع االستقرار في سوري عن أيّ   لإلحجامبوتين يدعو نتنياهو  .10
لرئيس الروسي، فالديمير بوتين، في اتصال هاتفي يوم األربعا ، رئيس الو را  دعا ا :موسكو

اكسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إل  تةنب  ي خ وا  يد ت يد من  ع ع  ا ستقرار في سوري  وت دد 
و كر  وكال  "تاس"  ن بوتين ونتنياهو بح ا في ا تصال ال اتفي الوعع في سوري ،   من ا.

 رب  اكسرائيلي  عل  م ار التيفور السوري.ومالبسا  الع
 11/4/2018القدس، القدس، 

 

 "إسرائيلـ"إندبندنت: أوقفوا مبيعات األسلحة البريطانية ل .11
دع  كاتب  إل  ويس مبيعا  األسلح  البري اني  إل  إسرائيل ألن األخير  تنت ا القانون الدولي 

عي الغير بالقو ، األمر ال ي يتعار  مع وتستخدم ه ا األسلح  في يمع داخلي، كما تحتل  را
 القانون البري اني.

ويال  الكاتب  ريفكا بارنارد في مقال بصحيف  إندبندن  إن استمرار بري انيا في الترخيص لصادرا  
ه ا األسلح  وعدم ييام ا بمراةعت ا لتتوافق مع القانون البري اني يعني  ن بري انيا تعمل عد 

عمدا ما يمكن  ن يكون دعما ماديا لةرائم الحرب وليس  ةاد  في انتقادها  سياسات ا نفس ا وتوفر
 للعنس اكسرائيلي عد الفلس ينيين.

 11/4/2018الجزيرة.نت، 
 

 "األونروا" توضح بنود "بوليصة التأمين الصحي" لموظفيها .11
التأمين الصحي  يال  إدار  وكال  "األونروا" في األردن  ن ا يام  بتوييع عقد بوليص  -الغد -عمان 

الةماعي لموظفي ا عل   ر  المملك  لتقديم خدما  التأمين الصحي اعتبارا من م لع الش ر 
 الحالي. 
في بيان توعيحي ل ا  مس، بعد اعتراعا  موظفين وتصعيدهم عد العقد الةديد النظر ولفت  
 للتأمين،

السابق مع الحصول عل  ال   نه سوس تبق  التغ يا  في الغالب كما كان  عليه عمن العقد 
بع  التحسينا  الةوهري ، مع  ياد  بالقس  الش ري للدرة  األساسي ، والتي تشكل خيار الغالبي  

دينار للشخص، بحيث  ن ال ياد  اكةمالي  للعائل  الواحد  لن ت يد  5.2العظم  للموظفين يساوي 
 بنا  ال ال   ألول المعالين دينارا في الش ر، ويدفع الموظس فق  عن ا 15بحدها األيص  عن 

 فق . 
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ويال  إن تغ ي  األيسا  التأميني  الش ري  ستستمر كما هو متفق وكان معمو  به خالل عقد 
 من ا.  % 60التأمين الصحي السابق، مشارك  بين الوكال  والموظفين، بحيث تساهم الوكال  بتغ ي  

  12/4/2018الغد، عّمان، 
  

 

 بالحرية والعودة ة تخاطب أطفال بغزة تظاهروا مطالبة  شاعرة وروائية أمريكي .11
خا ب  الشاعر  والروائي  األمريكي  " ليس والكر"   فال من ي اج غ   تظاهروا : الر ي –واشن ن 

للم الب  بالحري  وحق عودت م إل   48 ول  مس عل  الحدود مع األراعي الفلس يني  المحتل  عام 
 ديارهم.

–األربعا  في رسال  ل ا كرد عل  فعالي  األ فال التي نظمت ا و ار  اكعالم ويال  "والكر" اليوم 
بغ  : " ع ائي   فال غ  ، إن رسالتي ه ا لتأييد مسيرتكم ستصلكم في  -المكتب اكعالمي الحكومي

و عاف  "إنني آسف  بشد  عل   لا ألنني  عتقد  نكم من  وي  متأخر ةدًا لدعم ة ودكم الشةاع ".
لمدهشين ال ين يبدون شةاع  وصمود  ك ر من  ي   فال ش دهم العالم عل  اك الق، لقد البشر ا

دفعتم  منًا باهظًا ل  ا و  توةد كلما  يمكن  ن  يول ا  نا  و  ي شخص آخر من شأن ا  ن تخفس 
 األلم ال ي يكمن في يلوبكم".

 11/4/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

ب .11  داع المقاومةمسيرات العودة وا 
 عادل سليمان
"إحنا مش  ةئين.. إحنا راةعين"، تلا كان  صرخ  مئا  آ س الفلس ينيين عل  ويع ديا  
الدفوس الفلس يني ، وهم مص فون عل  امتداد السياج األمني ال ي  يامه العدو الص يوني، ليفصل 

يليمي ، ي اج غ   المحاصر عن األر  الفلس يني  المحتل ، والتي اغتصب ا بت وا ف يوى دولي  وار
وتخا ل دول عربي   وت اف  حكام ا نحو سبعين عامًا، و رد  صحاب األر  يسرًا وي رًا، و حل  
محل م م اةرين ي ودا يدموا من مشارق األر  ومغارب ا، وبقو  العصابا  الص يوني  المسلح ، 

ا،  يام  الحرك  الص يوني  ودعم يوى ا ستعمار القديم في  لا الوي ، خصوصا بري انيا وفرنس
خاع  عد  ةو    التيعل  األر  الفلس يني  الُمغَتصب . الدول   اكسرائيليالعالمي  دول  العدو 

، وانت   بحرب  كتوبر/ 1948عامًا، بد   بحرب فلس ين األول  عام  25من الحروب عل  مدى 
، لتحل محل ا ةو ٌ  من نوج اكسرائيلي -، وتويف  ةو   الصراج العربي 1973تشرين األول 

آخر، هي ةو   التفاو  في إ ار ما ُعرف  بعملي  السالم، والتي  د  إل  اعتراس مصر واألردن 
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بدول  العدو اكسرائيلي، وعقدتا مع ا اتفاييا  سالم. و يعًا اعترف  ب ا منظم  التحرير الفلس يني  
  القم  "المم ل الشرعي الوحيد للشعب التي اعتبرت ا ةامع  الدول العربي  عبر  حد مفتمرا

الفلس يني"، و لا في ما ُيعرس باتفاييا   وسلو؟ لم يتويس األمر عند  لا الحد. ولكن، في السياق 
، مبادر  سالم يعترفون في ا بدول  العدو 2002نفسه، يد م العرب، في مفتمر يم  بيرو  عام 
 . 1967التي احتلت ا في حرب يونيو/ ح يران اكسرائيلي مقابل ا نسحاب من األراعي العربي  

عل  الرغم من  لا، رف  العدو اكسرائيلي، وتمادى في خ  ه ا ستي اني  والتوسعي  العدواني ، 
و علن عم هعب  الةو ن السوري  المحتل  إل  دولته، و يام مئا  المستو نا  في العف  الغربي  

دها، و علن ا عاصمً   بديً  لدول  العدو اكسرائيلي، المحتل ، ومع  في مخ   ت ويد القدس وتوحي
وبلغ األمر درة  شديد  الخ ور  بقرار الرئيس األميركي ترامب التصديق عل  اعتبار القدس عاصم  

، وهي ال كرى السبعون 2018مايو/  يار  14كسرائيل ونقل السفار  األميركي  إلي ا، وحدد ل لا تارين 
 حكم الحصار حول ي اج غ   ال ي يتةاو  سكانه الفلس ينيون  ك ر من كعالن ييام إسرائيل. و 

مليون ونصس مليون شخص. ويد ةرى  لا كله ويةري في ظل معاهدتين للسالم، واتفايي  للتسوي ، 
ومبادر  سالم عربي ، واألك ر من  لا هرول  عربي  غير مسبوي  للت بيع مع العدو اكسرائيلي. 

ن ياد  ومسفولين كبار عرب إل  استبعاد إسرائيل عدوا تقليديا للعرب، و خيرًا دعوا  صريح  م
واستبدال ا بالةم وري  اكسالمي  اكيراني ، وبلغ األمر حد اعتبار إيران عدوا مشتركا لكل من العرب 

سرائيل.   وار
 يني  وهناا عد   سئل  ت ر  نفس ا بإلحا  اليوم، لعل  هم ا هي.. ما ا تعني مسيرا  العود  الفلس

بكل ه ا ال خم والحماس، وفي ه ا التويي  بال ا  في ظل كل تلا الظروس؟ ولما ا شعر العدو 
اكسرائيلي بالقلق الشديد، وكان رد فعله انفعاليًا، وعنيفًا، وغاشما  دى إل  سقو  عدد كبير من 

ي فاترًا، و حيانًا   الش دا  والمصابين من الموا نين الع ل بين م   فال؟ ولما ا كان رد الفعل العرب
يكاد ُي كر؟ ولما ا احتل   حداث مسير  العود  مساح  كبير  من اهتمام وسائل اكعالم العالمي ؟ وما 

 هي انعكاسا  تلا المسيرا  غير المسبوي  عل  مسار القعي  الفلس يني ؟ 
فلس يني من بداي  اكةاب  عن كل تلا األسئل  شديد  األهمي ، تحتاج ويف  نسترةع في ا المش د ال

، وتصاعد نشا  حركا  المقاوم  2000األلفي  ال ال  ، وبالتحديد من  اند ج ا نتفاع  في العام 
الفلس يني  المستقل  عن منظم  التحرير، خصوصا حركتي حماس والة اد اكسالمي، والتي تتخ  

ب من ي اج غ   في العام من ي اج غ   مرك ا رئيسيًا ل ا، وا نسحاب اكسرائيلي األحادي الةان
ليه،  م ا نتخابا  الفلس يني  عام 2005 ، وعقد اتفايي  المعابر التي تنظم الحرك  من ي اج غ   وار
، وفو  حرك  حماس ومفيدي ا باألغلبي  التي مك نت ا من تشكيل حكوم  فلس يني ، برئاس   حد 2006
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لتنفي ي حاليًا،  م ما  عقب  لا من عغو   بر  يياديي ا في الداخل، إسماعيل هني ، رئيس المكتب ا
يليميا ودوليا، انت   بالصدام الحاد بين الحرك  وحرك  فتح  كبير  عل  حكوم  حماس داخليًا، وار
والسل   الفلس يني ، والتي انت   بما يعرس بالحسم لصالح "حماس"، وسي رت ا عل  ي اج غ   

فر  الحصار عل  ي اج غ   والمستمر. وتاليا، ، وحدوث ا نقسام الفلس يني الحاد، ومن  م 2007
، ويع  حرب غ   العدواني  التي شن ا 2009/ يناير/ كانون ال اني 2008في ديسمبر/ كانون األول 

العدو اكسرائيلي وكان  تست دس البني  العسكري  األساسي  للمقاوم  داخل الق اج، ونتة  عن ا 
رائيلي لم يتمكن من تحقيق  هدافه، واستمر  سي ر  خسائر فادح  عل  الق اج، لكن العدو اكس

"حماس" عل  الق اج، واستمر الحصار. واألهم استمر  خم المقاوم  الفلس يني ، واستمر  القعي  
الفلس يني  محل ا هتمام الدولي، واكيليمي، وبال بع ا هتمام العربي، خصوصا عل  مستوى 

 لعربي  األول . الشارج العربي، باعتبارها كان  القعي  ا
، واستبشر ب ا 2011، وبداي  عام 2010وهب  عل  المن ق  ريا  الربيع العربي مع ن اي  عام 

الفلس ينيون، وخصوصا المقاوم  التي ر   في  ورا  الربيع العربي دعمًا رئيسيًا ل ا، وسندًا يويًا 
الربيع العربي بما تشت ي سفن  لتوة ات ا الو ني  وم الب ا المشروع . ولألسس الشديد، لم تأ  ريا 

 المقاوم  الفلس يني . 
لم يكن ال دس من استرةاج  لا المش د بأحدا ه المتتابع  عملي  سرد تاريخي للت كر  بتلا الويائع، 
لكن األمر يتعلق بصلب الموعوج ال ي نتناوله، وهو مسيرا  العود  التي نظمت ا المقاوم  

ن تساف  ، حيث إن استعرا  المش د الفلس يني بإيةا ، عل  الفلس يني  في غ  ، وما   ارته م
ة، يوعح  ن المقاوم  الفلس يني  كان  حي ، فاعل ، تةعل 2010 - 2000مدى حوالي عشر   عوام (

من القعي  الفلس يني  مل  السمع والبصر. واألهم  ن المقاوم  كان  تم ل األمل للشعب الفلس يني 
 وع  في  رعه، ومقد راته، ومقدساته. في الحصول عل  حقويه المشر 

، فأنعش  2011، وبداي  العام 2010وعود  إل  ريا  الربيع العربي التي هب  في ن اي  العام 
المقاوم  الفلس يني  التي كان يد  ن ك ا صراج السنوا  العشر األخير . ولكن ما لب    ن ةا   

، لتم ل إحبا ًا للمقاوم  الفلس يني ، خصوصا عواصس الخريس العاتي  المتم ل  في ال ورا  المعاد 
مع توالي األحداث والت ورا  العربي ، واكيليمي ، والدولي ، خصوصا في دول ال وق، مصر وسوري  
واألردن ولبنان، وك ا السعودي  ودول الخلي ، وما ةرى ويةري في اليمن وليبيا والعراق، وارتفاج 

رب عل  اكرهاب، وتنظيم الدول  اكسالمي ، واشتد شعارا   نه   صو  يعلو عل  صو  الح
يومًا متصل ،  51، والتي شن ا العدو اكسرائيلي 2014الحصار عل  المقاوم ، وكان  حرب غ   

وويوس الشعب الفلس يني في غ  ، والمقاوم ، في صمود  س وري  مام  لا العدوان، والعالم العربي 
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لدولي منشغل بحربه عل  اكرهاب. كان  تلا الحرب مشغول بقعاياا ومشكالته.. والمةتمع ا
عالم  فاري ، اشتد بعدها الحصار عل  المقاوم ، وتوار  القعي  الفلس يني ، وارتفع   صوا  

اكسرائيلي عد العدو المشترا  -الت بيع مع العدو اكسرائيلي، وظ ر  دعوا  للتحالس العربي 
 الةديد.. إيران. 

لك يس ال ي  حا  بالقعي  الفلس يني ، يعي  الشعب واألر  في وس  كل ه ا العباب ا
والمقدسا  والحصار المحكم ال ي ي بق عل  المقاوم  الفلس يني  داخل ي اج غ   المكتظ بأهله 
الفلس ينيين ويراب  نصف م ممن  ردوا من  رع م التي  يام حول ا العدو سياةه األمني، وبينما 

مايو/  14ال بال كرى السبعين  غتصاب األر  بمشارك   ميركي  في يستعد العدو اكسرائيلي لالحتف
 يار المقبل، ةا   "مسيرا  العود " وخروج مئا  آ س من الفلس ينيين شيبًا وشبانًا، و  فاً ، 
رةاً ، ونساً ، واص فافاٍ  عل  امتداد السياج األمني للعدو، و نظارهم متة   إل   رع م ودورهم 

 ات م تدوي لتسمع العالم. المغتصب ، وصيح
"إحنا مش  ةئين.. إحنا راةعين"، ليتةد د األمل في العود  ليس فق  للبشر، ولكن  يعًا للحقوق، 
وللمقدسا ، و لا عبر المقاوم  التي ستبق   نبل ما في ه ا األم ، وستبق  إبداعات ا تبعث في ا 

 األمل.
 12/4/2018، العربي الجديد، لندن

 
 في غزة: آفاق وتحوالت مسيرات العودة .11

 شفيق ناظم الغبرا
يرم  الصراج ال ي يحي  بق اج غ   للصراج األكبر واألوسع بين الشعب الفلس يني من ة   
والص يوني  وا حتالل اكسرائيلي من ة    خرى. فالحراا الفلس يني الراهن المن لق من ي اج غ   

، فالمعانا  يائم  مع األر س ينيين عل  كل الفل األفرادالمحاصر مرآ  عاكس  لمعانا  ماليين 
الفلس يني ، وعبر مصادر  األراعي في منا ق استراتيةي   األراعيا ستي ان الي ودي المباشر في 

في القدس والعف  الغربي ، وتقع المعانا  في سلب الحقوق وبنا  ةدار يفصل السكان في العف  
ق المأسا  عبر حصار غ   من البحر والةو والبر، الغربي  المحتل  عن بعع م البع ، كما وتتعم

وعبر فصل ا عن العف  وعن القدس كما وتبر  بوعو  من خالل التميي  العنصري الموةه كل يوم 
وعد الفلس ينيين عل  كل األر . ا ع  اد يخلق حال   1948  راعيعد عرب الداخل في 

 ي .المقاوم  كما ويحصن المع  دين وي ب  مرويت م التاريخ
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 األخصإن استحعار يوم األر  لمواة   حصار غ   تأكيد لمدى استعداد الفلس ينيين وعل  
في ظل التصدي للحلول غير العادل  لقعيت م. إن الحشد  ا حتاللالةيل الشاب لحمل راي  مواة   

الشعبي السلمي المن لق من ي اج غ   عل  مدى الةمعتين الماعيتين مستمر كل ةمع  وصو  
امس عشر من  يار/مايو ( كرى النكب ة. لقد سق  بسبب الحشد السلمي الشعبي برصاص للخ

ش دا  في الةمع   8ةريح، وسق   ك ر من  1400باكعاف   األول ش يدا في الةمع   20ا حتالل 
وآفاي ا  ا حتالللمئا  الةرح . ه ا لحظا  تحول تعكس عمق المشكل  مع  باكعاف ال اني  

و لا في إ ار سعي م لمنع  1976في البداي  من عرب الداخل عام  األر د ان لق يوم المقبل . ولق
سنوي  احتةاةيلتةمع  1976من   األر إسرائيل من مصادر  الم يد من  راعي م. ويد تحول يوم 

 آ ار/مارس من كل عام. 30يشمل الشعب الفلس يني في كل 
س ين، ويعيش في غ    ك ر من مليوني من فل %1.5ويمتد ي اج غ   عل  مساح    تتةاو  

من م  ةئون من منا ق فلس يني  ويع  تح  السي ر  اكسرائيلي . إن  %80موا ن فلس يني 
، وهم 1948 غلبي  سكان غ   ينتمون باألساس لقرى وبلدا  فلس ين التي احتلت ا إسرائيل عام 

. 1948يان اكسرائيلي ال ي نشأ عام ينتمون لمنا ق امتلكوها بالكامل ويد صودر  من م من يبل الك
ل  ا فإن الصراج حول حق العود  ليس شكليا، بل يخرج من عمق المعانا  وحال  اللةو  ودمار 

الممن   من يبل إسرائيل. إن مسيرا  العود  تعبير عن  عمق  بعاد الصراج العربي  األصليالو ن 
 اكسرائيلي.

والتي اندلع   2000قرار إسرائيلي من  ا نتفاع  عام لقد حوصر ي اج غ   كما والعف  الغربي  ب
. لكن ما لب   األيص بعد تع ر مسير  التسوي  وحل الدولتين وييام شارون ب يارته المعروف  للمسةد 

، لكن  لا كان انسحابا مخادعا، إ  ما لب   2005انسحب  مما تبق  من ي اج غ   عام   نإسرائيل 
و لا عندما فا   حرك   2006ي اج غ   بصور  واعح  عام وان بد  عغ  ا وحصارها عل  

حماس اكسالمي  في ا نتخابا  التشريعي  الفلس يني . ويد تع   الحصار بصورته الراهن  والشامل  
 .2007سي ر  حماس عل  غ   في   نبعد 

لقد تحول حصار غ   لمشكل   ك ر عمقا عندما انعم  مصر للحصار، و لا من   ن  صبح 
. الحصار عل  غ   سياس  إسرائيلي  تعاون  مع ا مصر بعد 2014ئيس السيسي حاكما ل ا عام الر 

سرائيل من   . في ه ا السياس  يعايب 2014ز  2013تراةع إرادت ا السياسي   مام الو يا  المتحد  وار
 مليونا موا ن فلس يني عقابا ةماعيا م دوةا ومن كل الة ا . فسكان غ   ممنوعون من السفر
ل  غ  . إن عملي  الخروج من غ   ب دس التعليم  و العالج تأخ  ويتا  ويال يصل  والتحرا من وار

ليوم  و حيانالش ور من ا نتظار، وهي تت لب عبور معبر مصري   يفتح  مام السكان إ  لساعا  
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بل  و ش ور. وفي غ     يحق للسكان التحرا عبر م ار  و مينا ،   سابيع و يومين كل عد  
. من ة    خرى تقوم ا حتاللتتوفر فق  معابر مغلق  (يلما تفتح للسكانة باتةاا مصر  و دول  

مئا  الشاحنا  المحمل  بالبعائع لتأمين احتياةا  غ   األساسي ، لكن تلا  بإدخالإسرائيل 
صارم، ا حتياةا  مقنن  وعمن حدود الحد األدن  للحيا . وتتم عملي  إدخال البعائع بعد تفتيش 

 وبعد منع المواد التي تمنع ا إسرائيل عن غ  .
 ور  عد حرك  حماس، ويد  إحداثحصار غ   لم ينةح في كسر إراد  سكان ا، كما لم ينةح في 

 حسن الفلس ينيون في تنظيم مسيرا  العود  تةاا منا ق الحصار اكسرائيلي ، وفي ه ا تفادى 
تةاا معبر رفح المفدي لمصر، فمشكل  سكان غ    الشعب الفلس يني في غ   التحرا ا حتةاةي

سرائيل.  األصلي  واألساسي  مرتب   بحق العود  و رع م السليب  وشتات م ال ي سببته الص يوني  وار
بل هم  ك ر العارفين بأن السياسا  المصري  نتاج عغو  إسرائيلي . هك ا فبالرغم من معانا  

لمصري، إ  ان معركت م األساسي  وبوصلت م التاريخي  الفلس ينيين في غ   من سياسا  النظام ا
ليس  مع مصر وهي ليس  في سينا  وهي متنايع  بالكامل مع ما يشاج عن صفق  القرن، بل إن 

 مشكلت م مع الص يوني  بصفت ا األصل لحصارهم وسبب محنت م وآ م م.
ن اليا من اعتقادها بأن المشكل  وتمارس دول  الكيان اكسرائيلي خ أ كبيرا في حصارها لق اج غ   ا

بين ا وبين غ   ستختفي من خالل الحصار والتةويع. فحت  اآلن خاع  إسرائيل  الث حروب 
،  م 2012 م  2008متتالي  مع ي اج غ   ومع كتائب القسام الشديد  التنظيم والقدر  في األعوام 

أللوس من الةرح . لكن التةرب  . ويد نت  عن ه ا الحروب مةتمع   لوس الش دا  وعشرا  ا2014
اكنساني  في العالم تفكد لنا بأن الحصار يفدي لم يد من المقاوم  والصمود. كما ان الحصار تأكيد 
عل   ن ا حتالل   ال في غ  . غ   المحاصر     مل ل ا سوى بالمقاوم . بل إن غ   المحاصر  

ساع  باليوم نمو ج  19ل انق اج الك ربا  يتصاديا حيث بالكاد يعيش الناس من يوم آلخر في ظا
واعح لفشل سياسا  الحصار وتحول ا لمصدر يو  للسكان. بع  الخبرا  ا ستراتيةيين نصحوا 

إععاس سل     نالكيان اكسرائيلي باحتالل غ  ، لكن  لا سيعيد المسأل  للمربع األول، كما 
   و وري .راديكالي  ك رحماس في غ   سيعني برو  سل    و سل ا  

، ويبل ا ساد  عمليا  عرب السكاكين في القدس والعف  األيص من  ش ور تفةر  يعي  بوابا  
الغربي ، وتستمر المواة ا  بين المتظاهرين الفلس ينيين والةيش اكسرائيلي حول كاف  المعابر من 

ا ستي اني   العف  الغربي . في غ   كما وفي فلس ين   يوةد حلول سوى التويس عن السياسا 
والص يوني  والتويس عن المصادر  والقمع والحصار، الحل الحقيقي يكمن في عدال  تن ي ا بارت ايد 
والعنصري . و ن المشكل  الفلس يني  ستبق  يعي  تتحدى الكيان اكسرائيلي عل  كل األصعد ، 
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 حتالل والعنس عل  ماليين موا ن ي ودي تسع  لفر  تحكم ا عبر ا 6فإسرائيل التي يق ن في ا 
يعيشون  األر ست  ماليين موا ن فلس يني. لكن الست  ماليين فلس يني ال ين يق نون عل  كل 

وحق  األر مواة ا  يوم  إنحال  الت ام تةاا حقوي م اكنساني  والسياسي  التاريخي  والو ني . 
 ي  الفلس يني .العود  من غ  ، مدخل ةديد في  ريق استعاد  مكان  ودور الحرك  الو ن
 12/4/2018، العربي، لندنالقدس 

 
 سيناريوهان لتداعيات عقوبات عباس على غزة .11

 صالح النعامي
ه رئيس السل    بخالس التويعا ، فإن ان الق مسيرا  العود  الكبرى لم تحل في الن اي  دون توة 

ث عباس بقرارا الفلس يني  محمود عباس لفر  م يد من العقوبا  عل  ي اج غ  . وفي حال تشب
األخير بعدم دفع رواتب موظفي السل   في الق اج، فإن ه ا الخ و  ستفعي إل  ان يار األوعاج 
ا يتصادي  في غ   وتن ر بتداعيا  سياسي  و مني  خ ير  وبعيد  المدى. فالتوي س عن دفع الرواتب 

ن في غ  ،  لس موا  750ومخصصا  العمان ا ةتماعي، سيف ر بشكل مباشر عل  حوالي 
يشكلون عائال  الموظفين ال ين يتلقون الرواتب، إعاف  إل  العائال  المعو   التي تحصل عل  
ه ا المخصصا ، فعاًل عن  ن  ه ا الت ور سيف ر بشكل كبير عل  المرافق ا يتصادي  والتةاري  

 لسكان غ  . من خالل ان يار القو  الشرائي  وت اوي الق اعا  التي توف ر الخدما  المختلف 
وبا  في حكم المفكد  ن يرار عباس سيفعي إل  سيناريوهين، سيكون لكل من ما تداعيا   مني  
وسياسي  بعيد  المدى. يتم  ل السيناريو األول في تفة ر احتةاةا  ةماهيري  عد حرك  "حماس" 

سما  بتمكين ومفسسا  حكم ا، عل  اعتبار  ن عباس يع و إةرا اته العقابي  إل  رف  الحرك  ال
حكوم  رامي الحمد هلل من استعاد  السي ر  عل  الو ارا  والمرافق الحكومي  في الق اج. ومن 
الواعح  نه اعتمادًا عل  تصريحا  ييادا  "حماس" في  ويا  سابق ، فإن   ي  تحرا ةماهيري عد 

عسكري  شامل   الحرك  بسبب تدهور األوعاج ا يتصادي ، سيدفع "حماس" فورًا نحو فتح مواة  
يليمي   مع إسرائيل. ويد  كد عدد من ييادا  الحرك  في األيام الماعي   ن م  بلغوا   رافًا دولي  وار
بأن م لن يقبلوا  ن تتحمل "حماس" تبعا  الحصار ال ي تفرعه إسرائيل ومصر واكةرا ا  العقابي  

 عد غ  ، و ن الرد  سيكون باست داس ا حتالل.
ل اني، فيتم  ل في  ن يفعي يرار عباس إل  تعاظم مستوى المشارك  الةماهيري  في  م ا السيناريو ا

 ي نشا ا  تست دس ا حتالل، وعل  ر س ا حراا مسيرا  العود  عل  الحدود بين األراعي 
 المحتل  والق اج، وال ي يتواصل من   ك ر من  سبوعين.
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 وم عباس لتمكين حكومته يشمل  يعًا موافق  ويبدو السيناريو ال اني هو األيرب للتحقق، إ  إن  مف
حركا  المقاوم  العامل  في ي اج غ   عل  ن ج سالح ا وتسليمه للسل  ، إل  ةانب تخلي ا عن 
مقدرات ا العسكري ، وعمن ا شبكا  األنفاق ال ةومي  والدفاعي . ف  ا المف وم للتمكين يقابل برف  

نظيمي. فحت  ييادا  "فتح" في غ  ، الموالي  لعباس، لم ةماهيري عارم يتةاو  حدود ا ستق اب الت
تةرف عل  تبرير الم الب  بن ج سال  المقاوم  والدفاج عنه، في حين  ن  مم لي ةميع القوى 

 الفلس يني  األخرى يرفعون ه ا المف وم، وينتقدونه.
المقاوم  وتسليمه  وترى األغلبي  الساحق  من الفلس ينيين في ي اج غ    ن  الم الب  بن ج سال 

للسل   يعني استنساخ البيئ  األمني  والسياسي  في العف  الغربي ، والتي تمك ن سل ا  ا حتالل من 
اةتيا  المدن الفلس يني  في الليل والن ار. إل  ةانب  لا، فإن  حرك  "حماس" تتمتع تقريبًا بدعم 

ن، وتتسم بدافعي  كبير  لمواة    ي توةه في المائ  من الغ يي 30نوا  صلب  تصل نسبت ا إل  حوالي 
ح  ن تفدي يرارا  عباس إل  تع ي  بيئ  المقاوم   لن ج سال  الحرك . من هنا، فإنه من المرة 
الشعبي  التي تم  ل ا حاليًا مسيرا  العود  الكبرى من خالل اندفاج ي اعا  ةماهيري  ةديد  

 لاللتحاق ب  ا الحراا ودعمه.
 ن تفعي البيئ  التي تكر س ا يرارا  عباس إل  ةعل حراا العود   ك ر تصميمًا ومن غير المستبعد 

 عل  تحقيق  هدافه، من خالل  ياد  دافعي  الةماهير لتةاو  الحدود مع ا حتالل.
ومن الواعح  ن تحق ق  حد السيناريوهين  عالا، سيم  ل تحديًا كبيرًا كسرائيل،   سي ما في ظل  حال  

ن بشأن مستقبل األوعاج األمني  عل  الةب   الشمالي ، بعد يصس م ار "تي فور" انعدام اليقي
السوري في حمص، وال ي نسب كسرائيل، وعل  خلفي  التويعا  بشن الو يا  المتحد  ودول  خرى 

 هةما  عل   هداس لنظام بشار األسد.
سرائيل، فإن  ه ا  وفي حال  فع  يرار عباس األخير إل  تفة ر مواة   شامل  بين "حماس" وار

الت و ر   يخدم مصالح تل  بيب بالم لق. فإل  ةانب  ن المستويا  السياسي  اكسرائيلي  حرص  
عل  القول  خيرًا إنه   يوةد كسرائيل  هداس استراتيةي  يمكن  ن تحقق ا من مواة   مع "حماس"، 

األمن يوآس غا ن ، فإن ه ا كما عبر عن  لا يبل يومين ععو المةلس الو اري المصغر لشفون 
 المواة   ستف ر عل  فاعلي  الة د الحربي اكسرائيلي في حال تفة ر  مواة   في الشمال.

وفي حال  د   عقوبا  عباس الةديد  إل  تعاظم نشا  فعاليا  حراا العود ، فإن ه ا النتية  
رائيلي التي كشف  عن ا صحيف  ستشك ل تحديًا  منيًا كبيرًا لتل  بيب. فبحسب تقديرا  الةيش اكس

"يسرائيل هيوم" اك نين، فإن ه ا الةيش سيكون م البًا بالدفع بنصس يواته البري  إل  الحدود مع 
غ   في حال تواصل حراا العود  وت و ر. ومن الواعح  ن استن اس الةيش اكسرائيلي عل   ول 
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حتمال انفةار مواة   كبير  في الشمال، الحدود القصير  مع ي اج غ   في الوي  ال ي يتأه ب فيه  
 سيقل ص من يدر  تل  بيب لالستعداد ل  ا المواة  .

من هنا، فإنه يمكن ا فترا  بأن  إسرائيل يد تتحر ا عل  المستوى اكيليمي والدولي لمحاول  ت ويق 
مان، كان يد ات م تداعيا  يرارا  عباس األخير ،   سي ما  ن  و ير األمن اكسرائيلي،  فيغدور ليبر 

ع في فر  العقوبا  عل  غ   من  ةل ةر  "حماس" لمواة   شامل  مع  عباس صراح  بأنه يتوس 
 إسرائيل.

 12/4/2018، العربي الجديد، لندن
 

 "الوطني الفلسطيني"حول انعقاد  .11
 يونس السيد

الش ر الحالي بعد تةري ا ستعدادا  لعقد دور  ةديد  للمةلس الو ني الفلس يني في رام هللا ن اي  
انق اج استمر  ك ر من عشرين عامًا، ةر  خالل ا ت ورا  خ ير  في المن ق  والعالم وسال  في ا 

، "إسرائيل" ن ار من الدما ، وصل  مع ا القعي  الفلس يني  إل  مفرق  رق هو األخ ر من  إنشا  
 تصفي  القعي  الو ني .  ما يةعل من انعقاد المةلس عرور  و ني  لمواة   التحديا  ومحاو  

ومع  ن التفكير في عقد المةلس الو ني ةا  متأخرًا ةدًا نظرًا للمخا ر الةم  التي تت دد القعي  
، وتم في ا إلغا  1996الفلس يني ، إ  إن آخر دور  للمةلس (الحادي  والعشرينة عقد  في غ   عام 

، إ   ن عقد دور  ةديد  من "اكسرائيلي "كي  واستةاب  للم الب األمري "كادوا"المي اق الو ني بكلم  
دون التحعير الةيد (تشكيل لةن  تحعيري ة ومن دون توافق و ني، بمعن  تحقيق المصالح  
شراا كل الفصائل والقوى وا تحادا  الشعبي  الفلس يني ، سيةعل من عقد المةلس عماًل انفراديًا  وار

دمرًا عل  القعي  ومةمل العمل الو ني لسنوا   ويل ، من شأنه تعميق ا نقسام، ويترا تأ يرًا م
ناهيا عن  نه سيععس التم يل الفلس يني و ي  يرارا  يمكن  ن يتخ ها باعتبارها   تم ل عموم 

 الفلس ينيين. 
فالمةلس الو ني هو البي  الةامع لكل الفلس ينيين، وهو في األصل برلمان الفلس ينيين في 

ماله يعايا في غاي  الخ ور ، عل  ر س ا الوحد  الو ني  ومعالة  المنف ، وتتصدر ةدول  ع
ن ا  ا نقسام، إل  ةانب رسم ا ستراتيةي  الفلس يني ، وفي مقدمت ا يعي  الالةئين  المصالح  وار

ويرارا  ترامب با عتراس بالقدس  "صفق  القرن"وحق العود ، واتخا  القرارا  المناسب  لمواة   
إلي ا، عالو  عل  يرارا   خرى مصيري   "تل  بيب"ونقل السفار  األمريكي  من  "إسرائيل"عاصم  ل 

تحتاج إل  مويس فلس يني ةامع. و   حد يريد العود  إل  بع  المح ا  (الدورا ة التي كرس  
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ةب   "عندما  دى تبني البرنام  المرحلي آن اا إل  ظ ور  1974وايعًا انقساميًا، كما حدث عام 
التي عقد  في األردن، ونةم عن ا مةلسان و نيان  حدهما في دمشق  17و في الدور  ،  "الرف 

 واآلخر في عمان.
ومع اكيرار باألهمي  والحاة  لعقد المةلس الو ني ألسباب داخلي ، من ا التةديد بعد  ن شاخ 

عظم المةلس وتوفي عدد كبير من  ععائه و ععا  اللةن  التنفي ي  لمنظم  التحرير، فيما م
األععا  اآلخرين يعانون من  مرا ، إ   ن اكصرار عل  عقدا بوايعه الحالي، وتمسا الة ا  
المتنف   بتعيين  ععا  ةدد بدل المتوفين، ناهيا عن اختيار المكان وعدم يدر   ععا  في الخارج 

عغو  مالي  عل  الوصول إل  رام هللا، واستبعاد ة   م م من الفصائل ب ريع  الخالفا ، وممارس  
من دون وةه حق عل  فصائل  خرى ل ني ا عن موايف ا المعارع .. كل  لا سيةعل من عقد 
المةلس عماًل منفردًا ي دس إل  توظيفه في تمرير سياسا  معين  تتساوق مع ال روحا  واألفكار 

د  من حال  ال ادف  إل  تصفي  القعي  الفلس يني  تصفي  ن ائي ، مستفي "اكسرائيلي "األمريكي  و
 ا نقسام المحلي والوايع اكيليمي والدولي.

 12/4/2018، الخليج، الشارقة
 

 هناك سبعة مبادئ لتحسين التصدي لحماس وألحداث الجدار .19
 عاموس يدلين

 حداث "بعد ةمعتين عاصفتين في من ق  الةدار الحدودي بين إسرائيل وي اج غ  ، في  عقاب 
 ى إسرائيل،  علن ال رفان عن النصر. التي تقودها حماس وتتحد "العود 

تبث حماس إحساسًا بالنصر و عرب  عن ارتيا  شديد من  نه في نظرها عاد  لتقود الكفا  
الفلس يني، وةد  استراتيةي  ناةع  لتحدي إسرائيل من دون  ن تشعل ةول  عسكري   خرى (عل  

مدني غير المسلح وغير العنيس، ة، وعع  نفس ا كالمنظم  المتصدر  لالحتةاج الاآلنحت   األيل
والعالمي بأ م  غ  ، صرف  استيا  سكان غ   إل   حداث الةدار،  اكيليمي عاد  ا هتمام 

عرع   بو ما ن كغير  ي صل  ويلص  يدرته عل  تشديد العقوبا  عل  غ  ، وك ا   ار  انتقادا 
 "الحصار"كري  بشكل خاص وعل  في العالم عل  إسرائيل عل  ا ستخدام غير المتوا ن للقو  العس

 عل  غ   بشكل عام. 
، في الساح  األمني  والسياسي  في إسرائيل ساد  يعا إحساس بالنصر: فقد منع األخرىمن الة   

إسرائيل، وهك ا منع ت ديد خ ير عل  بلدا    راعيايتحام للةدار، وتدفق ةماهيري فلس يني إل  
احتكاا عال بين يوا  الةيش ومتظاهرين فلس ينيين، بل  ، ومنع"غالس غ  "إسرائيلي  في من ق  
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وربما يتل ةماعي، واستعر  رد ميداني ناةع ورادج لمحاول  تحدي السياس  اكسرائيلي  من خالل 
، وُ حب   محاو   ل رج عبوا  عل  الةدار وار الق "المسيرا  الةماهيري "اكرهاب تح  رعاي  

 ون، مدنيون  و ةنود، وفي بلدا  الغالس احتفل بالفصح بال إ عاج. النار عبرا، لم يقع يتل  إسرائيلي
في  باألروا  باكصابا ومع  لا، دفع ال رفان   مانًا غير بسي  : فقد دفع  حماس  منا باهظا 

المتظاهرين وك ا في صفوس ال راج العسكري. ورغم ت كم ووحشي  منظم  اكرهاب، ست قل   وسا 
وا حتكاا العسكري والمدني عل   "ا حتةاج"عل  حةم  اكبقا تعمد إل   علي ا ه ا الخسائر عندما

الةدار. من ناحي  عملياتي ، فشل  حماس مرتين، لم تنةح في خلق عر  لمظاهري  غير عنيف  
إل   إعاف لم تنةح.  "البريئ "وكل نشا ا  اكرهاب التي حاول  العمل علي ا تح  غ ا  المظاهر  

الةمع  التالي ة، بين يومي   ياملتنبف بشأن ما يد يحصل في ساح  الةدار في  لا (ودون محاول  ا
من  األحداثالةمع  الل ين ويع  في ما المظاهر   ر  انخفا  سوا  في حةم المشاركين في 

كنتية  لنشا  الةيش اكسرائيلي. ه ا   وسا  مال رس الفلس يني  م في حةم المصابين في 
عل    ر الردج من الةانب اكسرائيلي وك ا عل  التغيير في انما  العمل ا نخفا  كفيل بأن يش د 

 في ال رفين. 
 ما إسرائيل فقد دفع   منا، إ  تلق  انتقادا دوليا خ يرا لم يسمع م له عدها من   من بعيد. وعاد  

تحد  إل  الدولي، ولو  ويوس الو يا  الم األعمالالمسأل  الفلس يني ، وان كان مفيتا، إل  ةدول 
. مر   خرى األحداثةانب إسرائيل، لكان  لةن  تحقيق من األمم المتحد  في  ريق ا إل  فحص 

والع ل  كسرائيل في ساح  األمم المتحد ، و  سيما في سياق المسأل   األساستةسد الععس 
لقانوني الفلس يني . كما سمع انتقاد من الداخل،  ساسه الشا في يواعد فتح النار، ا ستخدام ا

والمتوا ن للقو ، والوسائل المبرر  لويس المتظاهرين الفلس ينيين ال ين تحدوا السياد  اكسرائيلي  في 
 محاولت م للمس بالةدار.

عندما يدور الحديث عن مواة   هي ةد غير متما ل ، فإن ال رفين، الل ين يحاو ن تحقيق  هداس 
ن ما يديران مناورا  متوا ي : إسرائيل ز و  سيما في متعارب ، يمكن ما بالفعل  ن يدعيا النصر  

السيادي ة، وحماس ز ببعد الوعي والسياس . وفي عالم الصور،   راعي االبعد المادي (الدفاج عن 
الملفق ة يمكن  ن يفدي  األنبا الةماهيري (ال ي يتعمن  يعًا  واكعالممنظوما  الوعي المك ف  

القادم  إل  احتدام المواة ا  عل   ول حدود الق اج،  ألسابيعاإحساس النصر لدى ال رفين في 
في  إنةا ات مابل وورا  الةدار. إ  ان ال رفين يقفان  مام التحدي ال ي ين وي عل  استخدام 

هي استمرار السعي  األهداسلتحقيق غايات ما بعيد  المدى: بالنسب  كسرائيل،  اآلنا حتكاا حت  
هي  األهداس ا لتقليص الصل  بين ا وبين الق اج. بالنسب  لحماس، حماس وع ل ا، وك كععاس
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في ي اج غ   والسعي إل  احتالل القياد  الفلس يني  في اليوم ال ي يخلي فيه  األ م التخفيس من 
محمود عباس مكانه كرئيس للسل   الفلس يني ، ألنه بالتعريس، ليس  إسرائيل هي التي بادر  إل  

لةدار، فإن الكر  توةد في يد حماس، التي تحاول ايتحام الحدود، بكل معن  في ساح  ا األحداث
إ ا ما دفع  نحو استمرار المظاهرا   تفاةئالكلم ، حين يكون المي ان في نظرها إيةابيًا، وهي لن 
 في الوعي وفي السياس .  إنةا ا وت وير  نما  ا حتكاا واستخدام ا كرافع  لتحقيق 

 الةدار.  وألحداثلتحسين التصدي لحماس  مبادئائيل  ن تفعله؟ هاكم سبع  ما ال ي ينبغي كسر 
 وً : ينبغي تأ ير الوعع كما هو. عل  إسرائيل  ن تشدد وتعود لتشدد عل  حقيق   ن ا ال رس 

ز التي  األخعر/الخ  1967الشرعي في المواة  ، ف ي تحمي حدودا دولي  معترس ب ا ز حدود 
حاب ا من كل سنتمتر في ي اج غ   وتفكيك ا كل المستو نا  التي كان  في انتشر  علي ا بعد انس

إل  داخل حدود إسرائيل، بينما يعلو العلم صليب معكوس يرفع  "العود "المن ق .  ما رفع علم مسير  
بين  عالم فلس ين التي في  يدي المتظاهرين، يفتر   ن يساعد إسرائيل عل  التشديد بأن ال دس 

ماس هو تصفي  إسرائيل في كل حدود.  ريقت ا ه ا المر  هي اةتيا  شعب واسع إل  السياسي لح
، في سالح ا ال ليعي رةال ال راج "مظاهري  ةماهيري  غير مسلح "إسرائيل تح  غ ا    راعي

 العسكري لحماس،  ي مخربين. 
للنار الحي . يةب  انيًا: عل  إسرائيل  ن توعح ما هي يانوني  وتوا ن ا ستخدام ال ي تقوم به 

التشديد عل   ن التوا ن يقاس مقابل إنةا  الم م  والعرر ال ي تأتي لمنعه ز حماس  حدود الدول  
وسيادت ا ومنع اكرهاب ردا عل  ال ةم  المتداخلي  التي تنف ها حماس ز ايتحام ةماهير فلس يني  

  إسرائيل  ن تةري تحقيقا م نيا إسرائيل وبلدات ا. وبالتوا ي، عل  راعيوفي ا مخربون إل  داخل 
  تنسةم مع تعليما  فتح النار. بع  من   ن ا، بما في ا تلا التي يبدو األحداثوح ي ا لعموم 

التفسيرا  ستشير عل  ما يبدو إل  الصعوب  النابعه عن اكتظاظ المتظاهرين، دينامي  المظاهر ، 
ا  اكرهاب والمتظاهرين المدنيين، إل  انخرا  المخربين بين المدنيين وتشويش مقصود بين نش 

ةانب ييود الرفي  التي خلق ا الفلس ينيون بواس   إشعال إ ارا  السيارا . يسم آخر يمكن  ن 
، في ظل تقليص الناشئينت  دروسا لتحسين  نما  استخدام القو  وتكييف ا مع التحدي العملياتي 

تحدث  يعًا حا   تبرر   نن ا حماس. يمكن التي تستخلص ا م واكنةا ا بحيا  الناس  األ مان
 معالة  ييادي  لحا   خلل عملياتي   و ش و ا  بار   عن تعليما  فتح النار.

 ال ًا: الةيش اكسرائيلي مل م بأن يوسع و ن يحسن إنةا اته في تو يق  عماله في عو  المحاو   
ر وتعري  حيا  الةنود للخ ر. يليل لتنفي  عمليا  إرهاب، إ الق نار،  رج عبوا ، تخريب الةدا

ةدا في ه ا السياق عر  عل  الةم ور والر ي العام الدولي. شري  إةمالي ومحرر ةيدا 
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 ي صل  عل  نحو خاص: الصور  تساوي  لس كلم ، والشري  يساوي  لس  كعالموبمصدايي  
 صور . 

والسعودي   األردنع إسرائيل ز مصر، رابعًا: من الم م ا الج الدول العربي  التي تقيم عاليا   يب  م
العربي المفيد لحماس. عل  إسرائيل  ن  اكعالمز عن الحقائق التي توا ن الرسائل التي تنقل في 

تحاول إ ار  عغ   ةم عل  حماس، من ةانب العالم العربي السن ي البراغماتي لحمل ا عل  عدم 
 الةدار.مواصل  يياد  المظاهرا  العنيف  ومحاو   ايتحام 

لم تشبه  األول األسبوجخامسًا: بين إسرائيل وحماس تةري منافس  تعلم. فالمواة   التي ويع  في 
تلا التي ويع  في الةول  ال اني ، و لا من ناحي  سلوا ال رفين. عل   ساس تحليل  حداث يوم 

اني ، بما في  لا وسائل و  مانه، يةب تحسين ا نتشار استعدادًا للةول  ال  بإنةا اتهالةمع  ال اني، 
القتال وشكل تفعيل القو . كما  نه حيوي ةمع المعلوما  التي توعح نوايا حماس و رق العمل 
المختلف  والةديد  التي تخ   ل ا ليوم الةمع  التالي وك ا للموعد المخ    ن يكون  رو  المظاهر  

  يار/مايو.  15عل   ول الةدار ز 
تعد لتوسيع المواة   ونقل ا إل  مسارا   عنس، حت  درة  ةول  سادسًا: عل  إسرائيل  ن تس

مواة    خرى في غ   (استمرارا للرصاص المصبوب، عمود السحاب والةرس الصامدة. وا ستعداد 
والتركي  عل  الةدار فق  يمكنه  ن ي ب  اليقظ  والةاه ي  لمواة   من  "السابق األسبوجحرب "لز 

مفاةأ  العملياتي  التي تعدها حماس. إعاف  إل   لا من الم م ا ستعداد نوج آخر تماما، يتمي  بال
، إل  المن ق  التي تسي ر اآلنتنتشر ا ع رابا ، التي لم تنتقل إل  العف  حت    ن كمكاني 

ل  داخل إسرائيل.  علي ا السل   الفلس يني ، بل وار
يري  عل  الةدار الحدودي بين ا وبين و خيرًا، بينما ترك  عل  التحدي الفوري للمظاهرا  الةماه

التي توةد  مام ا في ه ا السياق:  األساسي ي اج غ  ، عل  إسرائيل  ن تواصل ا نشغال بالمسأل  
العائق  المت ايد  في غ   وان يار البن  التحتي  في المن ق  ستةعل من الصعب عل  إسرائيل 

وا يتصادي  المتدني  نسبيا. بعد منتصس  يار/مايو مواصل  إدار  الوعع بالكلف  السياسي ، العسكري  
سيأتي ش ر رمعان وصيس حار آخر. والنةاحا  المفيت  في احتوا  التحدي ال ي تعرعه حماس 

 وعائق  غ   لن تحيد القنبل  المويوت  ا ةتماعي  ز ا يتصادي  في الق اج.
 11/4/2018نظرة عليا 

 12/4/2018، العربي، لندنالقدس 
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