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 مسؤول بالبيت األبيض لـ"رويترز": خطة ترامب للسالم في الشرق األوسط أوشكت على االكتمال .1
قال مسؤول بارز بالبيت األبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب  :ن المارككيف -واشنطن )رويترز( 

استكملت تقريبا خطة السالم اإلسرائيلية الفلسطينية التي طال انتظارها لكنها ما زالت تواجه صعوبات 
االتصاالت  "انقطاع"وأقر المسؤول بأن واشنطن تواجه مشكلة  في تحديد كيف ومتى يمكن طرحها.

 ينيين بسبب اعتزامها نقل السفارة األمريكية إلى القدس.مع الفلسط
ويبدو من المرجح أن تظل المبادرة، التي كان من المتوقع على نطاق واسع أن تطرح في وقت سابق 

جاريد كوشنر زوج ابنه ترامب وجيسون -هذا العام، معلقة حتى يستكمل مهندساها الرئيسيان 
 التفاصيل ويحددا الوقت المناسب للكشف عنها. -وسطجرينبالت المبعوث األمريكي للشرق األ

ورد المسؤول على سؤال عما إذا كانت الخطة ستتضمن التزاما أمريكيا بحل الدولتين كما يطالب 
يمكن التمسك بكل ما قاله الرئيس ترامب... أنه سيدعم ذلك إذا اتفق عليه "الفلسطينيون قائال 

 لموقف األمريكي من القضية سيضمن في الوثيقة النهائية.. لكنه لم يحدد ما إذا كان ا"الطرفان
وأقر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بأن الجمود بين البيت األبيض والفلسطينيين أثر على 

االتصاالت مع الفلسطينيين  "انقطاع"وأضاف المسؤول في حديث مع رويترز أن  جهود السالم.
ى منتقدين يقولون أن الخطة ستكون على األرجح منحازة وردا عل ."ليس باألمر الهين"بسبب القدس 

جوانب يحبونها وأخرى "إلسرائيل حليفة الواليات المتحدة قال المسؤول إن الطرفين سيجدان 
وتابع المسؤول أن من بين المسائل التي لم تحل بعد ما ستقترحه الخطة بشأن مستقبل  ."يكرهونها

يا الشائكة على امتداد تاريخ جهود السالم الفاشلة التي قادتها القدس مشيرا إلى واحدة من أكثر القضا
  الواليات المتحدة.

 ."قد ال تنجح بالنسبة لنا أيضا"وأشار المسؤول إلى إن جهود هذه اإلدارة يمكن أن تفشل كذلك قائال 
 نضع اللمسات"وقال المسؤول عن خطة السالم التي تفاخر ترامب بأنها ستقود إلى اتفاق نهائي 

ما زلنا بالتأكيد نواجه صعوبات في مسألة القدس... لكننا أوشكنا للغاية على "وأضاف  "األخيرة عليها
  ."استكمالها

ومن بين القضايا األخرى التي قد تعقد طرح المبادرة أعمال العنف األخيرة بين إسرائيل وغزة وقرار  
لنووي والتوترات الدولية بشأن هجوم ترامب المنتظر الشهر المقبل بشأن التخلي عن اتفاق إيران ا

 مزعوم بأسلحة كيماوية في سوريا.
بشأن متى نطرحها. وأكد على أن  "سنبحث كل الظروف المحيطة ونتخذ القرار"وقال المسؤول 

  الخطة تحرز تقدما.
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لكن قادتهم لم يبدوا أي  "عاديين"وتابع أن فريق ترامب أجرى مشاورات غير رسمية مع فلسطينيين 
 وال تستبعد اإلدارة المضي قدما في طرح المبادرة على أي حال. رة على العودة للمفاوضات.إشا

 12/4/2018، وكالة رويترز لألنباء
 

 : القدس عاصمة فلسطين األبدية وزيارتها واجبةالمقدسالبيان الختامي لمؤتمر بيت  .2
التاسع، الذي انعقد في رام هللا، أن أقّر البيان الختامي لمؤتمر بيت المقدس اإلسالمي الدولي  :رام هللا

مدينةةةة القةةةدس المحتلةةةة هةةةي عاصةةةمة فلسةةةطين األبديةةةة، وزيارتهةةةا واجبةةةة وفةةةرض علةةةى المسةةةلمين مةةةا 
 استطاعوا إلى ذلك سبيال.

يوسةةف دعةةيس، فةةي ختةةام أعمالةةه  الفلسةةطيني الةةذي تةةاله وزيةةر األوقةةاف والشةةؤون الدينيةةة ،وجةةدد البيةةان
القةدس "ن الرئيس األمريكي ترامب األخير بشأن القدس، مؤكدا أن التي استمرت يومان، رفضه إلعال

وشدد على ضرورة نشر تعريف بالمسجد األقصى،  هي عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. "الشرقية
بةةةاللغتين العربيةةةة واإلنجليزيةةةة، أو أي لغةةةات أخةةةرى، بحيةةةث يةةةتم ذلةةةك مةةةن خةةةالل التنسةةةيق بةةةين وزارتةةةي 

، وحث الجامعةات اإللكترونيةجهات ذات العالقة، ونشره على المواقع الرسمية األوقاف والخارجية، وال
 على تدريس مادة تتعلق بالقدس ومساق يسمى "القدس".

دعمةه للجهةود المبذولةة مةن  ودعا البيان إلى ضرورة االلتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، معلنةا  
تمةةةةام المصةةةةالحة والوحةةةةدة الوطنيةةةةة لتحقيةةةةق قبةةةةل الةةةةرئيس محمةةةةود عبةةةةاس، والحكومةةةةة الفلسةةةةطينية، إل

 .الفلسطيني شعبالطموحات 
واعتمد البيان كلمة عباس خالل المؤتمر، كوثيقة من وثائق المؤتمر التاريخيةة، وموجبةة بالعمةل علةى 
أساسها ووفقها، واعتبارها برنامج عمل واجب التطبيق، مثمنا في الوقةت ذاتةه دوره فةي رعايةة المةؤتمر 

البيان إلى ضرورة توجيه الدعوة إلى القمة العربية التي ستنعقد بعد أيام في السعودية،  ودعمه. وأشار
التخاذ موقف حازم لدعم مواقف عباس في مبادرته السياسية، والضغط علةى المجتمةع الةدولي لتحمةل 

 مسؤولياته، وتقديم الدعم الالزم للقدس الشريف واألقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية.
الرحةةةال إلةةةى القةةةدس والمسةةةجد  المسةةةلمين علةةةى شةةةدّ  البيةةةان الختةةةامي العلمةةةا  والةةةدعاة إلةةةى حةةةثّ  دعةةةاو 

 األقصى المبارك، وكافة األماكن المقدسة، باعتباره فضيلة دينية وضرورة سياسية.
وأعلةةن البيةةان الختةةامي قبةةول التوصةةيات وأوراق العمةةل التةةي قةةدمت فةةي المةةؤتمر لتكةةون ضةةمن كتةةاب 

 يان.وجز  من هذا الب
 12/4/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ال دولة فلسطينية بدون غزة وال دولة في غزةويشدد على أن  ميالدينوفيلتقي الحمد هللا  .3
، فةةةي رام هللا، 12/4/2018 الخمةةةيسيةةةوم رامةةةي الحمةةةد هللا، الفلسةةةطيني اسةةةتقبل رئةةةيس الةةةوزرا   :رام هللا

حةةدة لعمليةةة السةةالم فةةي الشةةرق األوسةةط نيكةةوالي ميالدينةةوف، لبحةةث  خةةر المنسةةق الخةةام لامةةم المت
وجةةدد  المةةواطنين الفلسةةطينيين خاصةة فةةي قطةاع غةةزة. التطةورات السياسةةية، وانتهاكةات االحةةتالل بحةقّ 

، أمةام مةا يتعرضةون الفلسةطيني شعبلرئيس الوزرا  مطالبته المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية ل
الحةةتالل، والتةةي كةةان  خرهةةا اسةةتخدام القةةوة المفرطةةة والرصةةام الحةةي واسةةتهداف لةةه مةةن انتهاكةةات ا

 الصحفيين في المسيرات السلمية التي خرجت في قطاع غزة بمناسبة ذكرى يوم األرض.
تأكيده على رسةالة الةرئيس  وأطلع الحمد هللا ميالدينوف على  خر تطورات المصالحة الوطنية، مجددا  

علةةةى أن ال دولةةةةة  كةةةة حمةةةةاس تسةةةليم قطةةةاع غةةةةزة دفعةةةة واحةةةدة، مشةةةةددا  محمةةةود عبةةةاس بةةةةأن علةةةى حر 
 فلسطينية بدون غزة وال دولة فلسطينية في غزة.

 12/4/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 سياسة التجهيل لن تمر... و غا: شعبنا لديه الوعي الكافي لمواجهة مخططات المحتلاآل .4
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زكريةا اغغةا، إن شةعبنا أصةبح لديةه  قال عضو اللجنة :خانيونس

ن سياسةةةةة التجهيةةةةل التةةةةي يحةةةةاول االحةةةةتالل  الةةةةوعي الكةةةةافي والثقافةةةةة لمواجهةةةةة مخططةةةةات المحتةةةةل، واا
خةالل مهرجةان نظمتةه اللجنةة الشةعبية لالجئةين فةي مخةيم  ،اغغةا وطالةب تطبيقها لن تمر. اإلسرائيلي
عةةةن بةةةد  فعاليةةةات التةةةذكير  ، بعنةةةوان "العةةةودة والقةةةدس" إعالنةةةا  12/4/2018 لخمةةةيسمسةةةا  ا ،خةةةانيونس

طالبةةا  1,777والبةةالع عةةددهم  ونةةروا،وتكةةريم الطلبةةة المتفةةوقين فةةي مةةدارس وكالةةة األ 70بةةذكرى النكبةةة 
وهةا  باالستمرار فةي اعتمةاد المنهةاج الفلسةطيني الةذي تعتمةده وزارة التربيةة والتعلةيم، من ونرواوطالبة، األ

شةةعبنا أصةةبح  أبنةةا وأن  ،تطبيقهةةا لةةن تمةةر اإلسةةرائيليأن سياسةةة التجهيةةل التةةي يحةةاول االحةةتالل  إلةةى
 لديهم الوعي الكافي والثقافة لمواجهة مخططات المحتل الغاشم.

 12/4/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ""إسرائيل طالب المجتمع الدولي بمحاسبةيعريقات  .5
أمةةةين سةةةر اللجنةةةة التنفيذيةةةة لمنظمةةةة التحريةةةر، علةةةى ضةةةرورة قيةةةام  ،صةةةائب عريقةةةات .أكةةةد د هللا:رام 

 المجتمةةع الةةدولي بةةة"محاسبة إسةةرائيل"، وحةةذر مةةن المخططةةات الراميةةة لةةة"تصفية" القضةةية الفلسةةطينية.
 إلةةةى "اغثةةةار التدميريةةةة" ،خةةةالل لقةةةا  مةةةع وفةةةد برلمةةةاني مةةةن مجلةةةس العمةةةوم البريطةةةاني، أمةةةس ،وأشةةةار

 ، ونقل سفارة بالده إليها."إسرائيلة"إلعالن الرئيس األمريكي، االعتراف بالقدس عاصمة ل
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وقةةال فةةي تصةةريح صةةحفي، عقةةب اللقةةا  تلقةةت القةةدس العربةةي نسةةخة منةةه، "إن حمايةةة القةةانون الةةدولي 
طقةةة أن عةدم القيةةام بةذلك "يعنةةي دفةع المن والشةرعية الدوليةة تتطلةةب مسةا لة ومحاسةةبة إسةرائيل"، مؤكةةدا  

راقةةةةةة الةةةةةةدما ". وأكةةةةةد عريقةةةةةةات أن وقةةةةةف دفةةةةةةع  وشةةةةةعوبها إلةةةةةى أتةةةةةةون العنةةةةةف والفوضةةةةةةى والتطةةةةةرف واا
 المخصصات لوكالة األونروا تعد محاولة لة"فرض اإلمال ات وتصفية القضية الفلسطينية".

وأطلةةةع الوفةةةد علةةةى "جةةةرائم الحةةةرب "المرتكبةةةة بحةةةق الشةةةعب الفلسةةةطيني، والتةةةي كةةةان  خرهةةةا قيةةةام قةةةوات 
 اإلسرائيلي بإطالق النار بشكل متعمد على المظاهرات السلمية في قطاع غزة. االحتالل

 13/4/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 عريقات يطالب القمة العربية بقطع العالقات مع أي دولة تنقل سفارتها للقدس .6
لقمةةةة سةةةر اللجنةةةة التنفيذيةةةة لمنظمةةةة التحريةةةر الفلسةةةطينية صةةةائب عريقةةةات ا أمةةةيندعةةةا : بتةةةرا –السةةةبيل 

عليةه القمةم السةابقة وهةو قطةع العالقةات مةع  أكةدتتفعيةل البنةد الةذي  إلةىالعربية المقبلة في السعودية 
كةةةد فةةةةي بيةةةةان لةةةه صةةةةباح الخمةةةةيس، أن أو  مدينةةةة القةةةةدس المحتلةةةةة. إلةةةةىدولةةةة تقةةةةوم بنقةةةل سةةةةفارتها  أي

غةةالقاالعتةةراف األمريكةةي بالقةةدس عاصةةمة لةةة"إسرائيل"   نطن مةةرورا  مكتةةب منظمةةة التحريةةر فةةي واشةة واا
هةةو بمثابةة بةةد  التنفيةةذ  واألونةةروابقطةع وتخفةةيض المسةاعدات الماليةةة عةةن السةلطة الوطنيةةة الفلسةطينية 

 الفعلي لما يسمى صفقة القرن.
 12/4/2018 ،السبيل، عم ان

 
 في عدم تعبئة الضفة للمشاركة في مسيرات العودة مقصرةشريف: السلطة  بسام أبو .7

يف، المستشةةةار السةةةابق للةةةرئيس الفلسةةةطيني الراحةةةل ياسةةةر عرفةةةات، أن اعتبةةةر بسةةةام أبةةةو شةةةر  :رام هللا
في إحداث تحّول على مكانةة القضةية الفلسةطينية فةي  هاما   "مسيرات العودة" في قطاع غزة تلعب دورا  

 وقةال أبةو األجندة العربية والدولية، وهو مةا قةد يترتةب عليةه  ثةار مسةتقبلية تهةّدد االحةتالل اإلسةرائيلي.
قدس برس، إن هذه المسيرات "توصل رسالة قوية للمجتمع الدولي مفادها وكالة ديث مع شريف في ح

االحةةةةتالل، ويةةةةرفض  أن الشةةةعب الفلسةةةةطيني لةةةةم يةةةنس حقوقةةةةه التاريخيةةةةة وال يةةةزال يخةةةةوض حربةةةةا  ضةةةدّ 
 االستسالم أمام هذا المشروع االستيطاني الذي ولد من رحم الحركة االستعمارية".

" تُتةةةةيح فرصةةةةة مواتيةةةةة إلعةةةةادة القضةةةةية الفلسةةةةطينية لتتصةةةةّدر سةةةةّلم أولويةةةةات ورأى أن "مسةةةةيرات العةةةةودة
المجتمع الدولي، فضال عن دورها في فضح جرائم دولة االحتالل "التي تثبت بأنهةا فةي الحقيقةة نظةام 

 فاشي، ُيصدر األوامر لجنوده بقتل مدنيين يتظاهرون سلميا  من أجل الحرية".
 12/4/2018 قدس برس،وكالة 
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 واشنطناستخدام حماس العمل الشعبي السلمي في غزة أحد وسائل التقرب من  :نيمجدال  .8
طالةةةب المبعةةةوث األمريكةةةي لعمليةةةة السةةةالم فةةةي الشةةةرق : فتحةةةي صةةةباح ،محمةةةد يةةةونس -غةةةزة  ،رام هللا

األوسةةةط جيسةةةون غةةةرينبالت، حركةةةة حمةةةاس بةةةة"التخلي" عةةةن سةةةيطرتها علةةةى قطةةةاع غةةةزة وتسةةةليمه إلةةةى 
مر الذي اعتبرته األخيرة محاولة أمريكية لفتح عالقة مع الحركةة تمهيةدا  لتقةديم السلطة الفلسطينية، األ

وقةةال مسةةؤولون فلسةةطينيون لةةة"الحياة" إن  خطةةة سياسةةية تتخةةذ مةةن قطةةاع غةةزة مركةةزا  للحةةل السياسةةي.
نهةا  االنقسةام يةأتي ضةمن المسةعى األمريكةي لتقةديم  اهتمام غرينبالت واإلدارة األمريكية بالمصالحة واا

 طة "صفقة القرن"، التي اتضح أن قطاع غزة هو مركزها للحل السياسي وليس الضفة الغربية.خ
واعتبةةةر مسةةةؤولون فلسةةةطينيون أن اإلدارة األمريكيةةةة غّيةةةرت سياسةةةتها تجةةةاه قطةةةاع غةةةزة بهةةةدف تمريةةةر 

 أحمةد مجةةدالني لةةة"الحياة" إن حمةةاس .وقةةال عضةةو اللجنةة التنفيذيةةة لمنظمةةة التحريةةر د "صةفقة القةةرن".
تسةةةةعى إلةةةةى فةةةةتح جسةةةةور حةةةةوار مةةةةع اإلدارة األمريكيةةةةة، فةةةةي الوقةةةةت الةةةةذي أوقفةةةةت القيةةةةادة الفلسةةةةطينية 
االتصةةاالت مةةع هةةذه اإلدارة علةةى خلفيةةة قرارهةةا فةةي شةةأن القةةدس. وأضةةاف أن اسةةتخدام حمةةاس العمةةل 

 الشعبي السلمي في غزة بدال  من العمل العسكري، أحد وسائل التقرب من الواليات المتحدة.
سةةرائيلي  .أمةةين سةةر منظمةةة التحريةةر د وقةةال صةةائب عريقةةات: "انقةةالب حمةةاس هةةو مةةدخل أمريكةةي واا

لتصفية القضةية الفلسةطينية". وأضةاف: "يجةب إنهةا  االنقةالب كةي نوحةد شةعبنا فةي مواجهةة المشةروع 
 اإلسرائيلي". - األمريكي

 13/4/2018 ،الحياة، لندن
 

 ن واالنتهاكات بالضفة الغربيةالسياسيي المعتقلين"لجنة الحريات" تحصر أسماء  .9
أكد عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية، خليةل عسةاف، أن اللجنةة تحصةر أسةما   :رام هللا

 لتقةةديمها لةةرئيس السةةلطة محمةةود عبةةاس. المعتقلةةين السياسةةيين، وجملةةة االنتهاكةةات التةةي جةةرت مةةؤخرا  
، إلةةى أن لجنةةة الحريةةات سةةتلتقي 12/4/2018 قةةدس بةةرس، الخمةةيسوكالةةة وأشةةار عسةةاف فةةي حةةديث ل

 الرئيس عباس خالل األيام القادمة )لم ُيحدد موعد(، وستقوم بتقديم تقرير االنتهاكات له.
 12/4/2018 قدس برس،وكالة 

 
 اتفاقية تعاون لتوثيق األرشيف العثماني في رام هللا .11

شةةترك مةةع المديريةةة العامةةة وقعةةت مؤسسةةة إحيةةا  التةةراث والبحةةوث اإلسةةالمية اتفاقيةةة تعةةاون م :رام هللا
، لتوثيةةةق األرشةةةيف العثمةةةاني الةةةذي يخةةةم تةةةاريخ 12/4/2018 للمحفوظةةةات الدولةةةة التركيةةةة، الخمةةةيس

 الشعب الفلسطيني في تلك الفترة.



 
 
 
 

 

 9 ص             4613 العدد:             4/13/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

وقال وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف إدعيس خالل فعالية توقيع االتفاقية برام هللا، "إن االتفاقية 
 التعاون في تبادل الوثائق والخبرات الموجودة مع األرشيف العثماني". شملت بنود عديدة منها

مةةن جهتةةه، أكةةد رئةةيس األرشةةيف التركةةي أوغةةور أونةةال إنةةه سةةيتم إظهةةار الحقةةائق والوثةةائق الموجةةودة، 
 إلى أن األرشيف العثماني يعد من أهم األرشيفات الموجودة في العالم. مشيرا  

 12/4/2018 ،ينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسط
 

 أحمد عساف: إعفاء فلسطين من مديونية عربسات .11
قةةال المشةةرف العةةام علةةى اإلعةةالم الرسةةمي الةةوزير أحمةةد عسةةاف إن مؤسسةةة عربسةةات أعفةةت  :رام هللا

فلسطين من مديونيتها. في اجتماع الجمعية العامة للمؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية في دورتهةا 
 اف إن هذا القرار جا  بإجماع من الدول العربية كافة.وأضاف عس .41 الة

 12/4/2018 ،القدس، القدس
 

 لجرائم االحتالل غرينبالت توفر غطاء   تصريحاتو  العدوان على شعبنابواشنطن شريكة حماس:  .12
أكةةةد النةةةاطق اإلعالمةةةي باسةةةم حركةةةة "حمةةةاس" حةةةازم قاسةةةم، أن مهاجمةةةة المبعةةةوث األمريكةةةي جيسةةةون 

حمةةاس وقيادتهةةا، ومطالبتهةةا بتسةةليم سةةالحها، هةةي اسةةتمرار للشةةراكة األمريكيةةة مةةع غةةرينبالت، لحركةةة 
وقال قاسم في تصريح صحفي الخميس، إن تصةريحات غةرينبالت  االحتالل في العدوان على شعبنا.

ونبةةةةه إلةةةةى أن تكةةةةرار غةةةةرينبالت للمطالةةةةب  تعمةةةةل علةةةةى تةةةةوفير الغطةةةةا  السةةةةتمرار جةةةةرائم االحةةةةتالل.
واسةةةةتخدام مصةةةةطلحات االحةةةةتالل نفسةةةةها، يؤكةةةةد انخراطةةةةه فةةةةي منظومةةةةة الدعايةةةةة اإلسةةةةرائيلية نفسةةةةها، 

 اإلسرائيلية التي تبرر استمرار الحصار اإلسرائيلي الظالم على قطاع غزة.
 12/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 محاولة لقطع الطريق على انتفاضة العودةإجراءات السلطة بغزة  :"الشعبية" .13

شعبية لتحرير فلسطين استمرار السلطة والحكومة بوقف رواتب الموظفين في استنكرت الجبهة ال: غزة
 الخدمة العمومية واعتبرتها خطوة تعمق حالة القهر والمعاناة لدى أبنا  شعبنا في قطاع غزة.

وأكةةدت الجبهةةة فةةي بيةةان لهةةا، يةةوم الخمةةيس، علةةى ضةةرورة أن ترتقةةي هةةذه القيةةادة لمسةةتوى تضةةحيات 
من اإلجرا ات والسياسات التي من شأنها تةأزيم الحالةة االقتصةادية بمةا يةنعكس  شعبها، وال تتخذ مزيد

على مجمةل أوجةه الحيةاة األخةرى فةي القطةاع المحاصةر، كمةا تحمةل هةذه اإلجةرا ات مةدلوالت خطيةرة 
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ليس لها تفسير سوى أنها محاولة لقطع الطريق على انتفاضة العودة التي يخوضها شعبنا مقدما  فيها 
 الشهدا  والجرحى الذين رووا بدمائهم الطاهرة ثرى هذا الوطن.كوكبة من 

ورأت الجبهةةة فةةي إصةةرار السةةلطة علةةى اسةةتمرارها فةةي هةةذه اإلجةةرا ات الظالمةةة تشةةّكل خدمةةة لاهةةداف 
 .األمريكية والصهيونية لتمرير صفقة القرن وتعزيز مخططات فصل غزة عن باقي أجزا  الوطن

 12/4/2018، فلسطين أون الين
 

 وتؤكد أن سالح المقاومة هو الدرع الحامي ألبناء شعبنا حجيلةاس تنعي شهيدها حم .14
خوانةةةةه المجاهةةةةدين لطةةةةائرات العةةةةدو  أكةةةةدت حركةةةةة حمةةةةاس أن تصةةةةدي الشةةةةهيد محمةةةةد أحمةةةةد حجيلةةةةة واا
ةةا عةةدواني ا همجي ةةا علةةى غةةزة دليةةل أن المقاومةةة حاضةةرة وبقةةوة وملتصةةةقة  اإلسةةرائيلي التةةي شةةنت هجوم 

 أبنائها، وتمثل الدرع الحامي لهم، وتدافع عنهم، وتضحي من أجلهم.بشعبها، وسالحها و 
ونعى الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صةحفي الشةهيد محمةد أحمةد حجيلةة وتمنةى 
الشةةفا  العاجةةل لجرحةةى القصةةف الصةةهيوني لمجموعةةة قسةةامية، بعةةد تصةةديهم لطةةائرات العةةدو المغيةةرة 

إن حركةةة حمةةاس إذ تؤيةةد الحةةراك الشةةعبي الجمةةاهيري كشةةكل مةةن  وقةةال برهةةوم علةةى غةةزة فجةةر اليةةوم.
سةةن اسةةتخدامه فيمةةا  أشةةكال النضةةال والمقاومةةة ضةةد االحةةتالل، إال أنهةةا تحةةتفظ بسةةالحها الطةةاهر، وتح 

وأكةةد أن مةا جةةرى سةيمثل حةةافزا لجمةاهير شةةعبنا الفلسةطيني لالحتشةةاد والمشةةاركة  يخةدم أهةةداف شةعبنا.
 العودة وكسر الحصار.القوية والفاعلة في مسيرات 

 12/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 وفد من الشعبية يغادر غزة إلى القاهرة للقاء وفد فتح .15
عاصةمة المصةرية، للقةا  وفةد قيةادي للغادر وفد قيادي من الجبهة الشعبية، قطةاع غةزة، متوجه ةا : غزة

ا  مكتبهةا السياسةي بغةزة: ويضةّم وفةد الجبهةة أعضة من حركة "فتح"، لبحث عةدد مةن الملفةات المهمةة.
جميةةل مزهةةر، كايةةد الغةةول، مةةريم أبةةو دقةةة، ربةةاح مهّنةةا، غةةازي الصةةوراني، وأعضةةا  المكتةةب السياسةةي 

وأّكةةد الغةةول، فةةي تصةةريح، وجةةود  الخةةارج: أبةةو أحمةةد فةةؤاد، مةةاهر الطةةاهر، أبةةو علةةي حسةةن.بللجبهةةة 
قةّدمتها الملةف السياسةي وتطوراتةه مبترتيبات لعقد لقا  مع فتح األسةبوع المقبةل، وسةيبحث عةّدة قضةايا 

 وكيفية مواجهة التحديات بشكل موحد، إضافة لُسبل إعادة بنا  منظمة التحرير وتعزير دورها.
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم حركة "فتح" د. عاطف أبو سةيف، أن وفةد حركتةه سةيتوجه للقةاهرة، 

ل، وعضوية كةلّ  مةن عةزام األحمةد وروحةي االثنين المقبل، وسيرأسه نائب رئيس الحركة محمود العالو 
وأشةةار إلةةى أن الوفةةد سةةيعقد لقةةا ات  فتةةوح وسةةمير الرفةةاعي، وأشةةرف دبةةور سةةفير السةةلطة فةةي لبنةةان.
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وبةةي ن أن اللقةةا ات سةةتركز علةةى المجلةةس الةةوطني  ثنائيةةة مةةع قيةةادة الجبهةةة سةةيكون الثالثةةا  واألربعةةا .
 كته تولي أهمية كبرى للشركا  في منظمة التحرير.وسبل إنجاح الدورة القادمة، مشيرا  إلى أن حر 

 12/4/2018، فلسطين أون الين
 

 تصعيدي شامل برنامجقبها يدعو لنصرة األسرى اإلداريين عبر  .16
بالضةفة المحتلةة وصةفي قبهةا شةعبنا الفلسةطيني  دعا وزير األسرى السةابق والقيةادي فةي حركةة حمةاس

ريةةين فةةي سةةجون االحةةتالل، مشةةددا علةةى أن دعمهةةم إلةةى ضةةرورة العمةةل مةةن أجةةل نصةةرة األسةةرى اإلدا
وطالةب قبهةةا فةةي تصةريح صةةحفي الخمةةيس، بالعمةةل  واجةب وحةةريتهم حةةق علينةا يجةةب السةةعي ألجلهةةا.

علةةى نصةةرتهم مةةن خةةالل برنةةامج فعاليةةات تصةةعيدي شةةامل يغطةةي محافظةةات الةةوطن كافةةة، ويةةوازي 
لخطواتنةةةا أثةةةر فاعةةةل فةةةي دعةةةم خطةةةوات األسةةةرى التصةةةعيدية، ويخلةةةق ثقافةةةة دعةةةم األسةةةرى لكةةةي يكةةةون 

ونبةةه بةةأن األسةةرى اإلداريةةين قةةد بةةدؤوا بخطةةوات تصةةعيدية بعةةد حةةوالي شةةهرين مةةن مقاطعةةة  األسةةرى.
 المحاكم اإلسرائيلية في ظل تعنت سلطات االحتالل وعدم استجابتها لمطالبهم اإلنسانية المشروعة.

 12/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 "عدوان ضد العدوان" سياستنا في ثالث كلماتنلخص نتنياهو في ذكرى المحرقة:  .71
أحيت إسرائيل أمس الذكرى السنوية لضحايا النازية اليهود بعدد من األنشطة والطقوس  تل أبيب:

 والبرامج، التي تروي قصصا حول جرائم النازية بشكل عام وضد اليهود بشكل خام.
ظهار قوة إسرائيل رئيس الوزرا  بنيامين نتنياهو التيار، الذي يريقال و  د اإلبقا  على ذاكرة حية واا

العسكرية، في خطابه بمناسبة ذكرى المحرقة التي أقيمت في متحف الكارثة في القدس )ياد فاشيم( 
قادة العالم الحر أرادوا منع الحرب وأدوا إلى احتالل أوروبا كلها. وعدم استعدادهم لدفع ثمن وقف »

مليون شخم في الحرب العالمية  60انية تدفع الثمن. فقد مات العدوان في مرحلة مبكرة جعل اإلنس
سرائيل لن تتصرف أبدا بهذه الطريقة الخاطئة. نحن  الثانية، بينهم ستة ماليين من أبنا  شعبنا. واا
نصد العدوان في مهده، ليس لدينا كلمات فارغة، نحن ندعمها باألفعال. ويمكن تلخيم سياستنا في 

 «.العدوانثالث كلمات: عدوان ضد 
رغم أن الالسامية لم تختف من العالم، فإن الشعب »بدوره قال الرئيس رؤوفين ريفلين في كلمته و 

اليهودي قوي وواثق. معاداة السامية لن تختفي ولم تختف، وكراهية إسرائيل لم تتغير، ولكننا نحن 
حرر من العبودية، وخرجنا من تغيرنا. لقد تغير الواقع ألننا تغيرنا. نحن واثقون وأقويا . قاتلنا للت
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خطر اإلبادة إلى االستمرارية، إلى البنا  واإلنتاج. أعزائي الناجين والناجيات من المحرقة، لقد قمتم 
 «.بمعجزة. بهذه الروح العظيمة بنيتم ورسختم هذا البيت

 13/4/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 وسطاأل  للشرق ه الخاصالموساد مبعوثب ضابطن يعي   ليبرمان  .71
اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، رجل الموساد  دفاعفي خطوة غير مسبوقة، عين وزير ال: رامي حيدر

)شعبة االستخبارات الخارجية اإلسرائيلية(، إريج بن حاييم، مبعوثه الخام إلى الشرق األوسط، وهي 
شرة عن مسؤول في وزارة التسمية الدبلوماسية للعالم العربي، بحسب ما أوردت القناة اإلسرائيلية العا

وقال المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، إن بن حاييم سيباشر عمله قريب ا، وضمن مسؤولياته  األمني.
سيكون التواصل مع العالم العربي وكذلك عن التواصل والعالقات مع دول غربية لها وجود في 

 المنطقة، وأكد مكتب ليبرمان هذه األنبا .
لى وبحسب القناة، أول ملف م طروح على مكتب بن حاييم هو الكارثة اإلنسانية في قطاع غزة واا

جانبه محاولة حشد أكبر عدد من الدول العربية والغربية إلبدا  استعدادها لالستثمار في غزة وتمويل 
نتاج الكهربا  وتوزيعها.  إعادة إعمارها، مثل وسائل تنقية المياه وتحليتها واا

 12/4/2018، 48عرب 
 

 الورقة األقوى بالنضالهي إرادة الشعب الفلسطيني  حنين زعبي: .71
في خضم أحداث متسارعة تشهدها األراضي الفلسطينية، من التهديدات : ابتسام عازم - نيويورك

المتصاعدة بتصفية القضية، خصوصا  في سياق تحرك اإلدارة األميركية، إلى المصالحة الوطنية 
شهيدا  و الف  30لى مسيرات العودة التي سقط فيها نحو التي ال تزال تواجه عراقيل عدة، وصوال  إ

الجرحى تحت أنظار العالم، تتحدث النائبة في الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، 
حنين زعبي، لة"العربي الجديد"، عن هذه التطورات وغيرها، موّجهة انتقادات حادة للمجتمع الدولي 

ه عن ممارسات االحتالل المستمرة من قمع الفلسطينيين وقتلهم وعلى رأسه األمم المتحدة إزا  صمت
 ومصادرة أراضيهم. 

انطالقا  من التطورات على األرض ومسيرات العودة التي يشهدها قطاع غزة، ترى زعبي أن و 
"إسرائيل تجد صعوبة شديدة في التعامل مع االحتجاجات الشعبية، وهذا ما يفسر العنف الشديد الذي 

مع المسيرات السلمية"، فالهدف هو عدم السماح باستمرارها وتوسعها وانتشارها إلى بقع تستخدمه لق
 أخرى بأي شكل من األشكال". 
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وحول المطلوب على الصعيد الفلسطيني من أجل تقوية تلك المسيرات الشعبية في غزة، تقول زعبي 
الرسمي إلى التنسيق المباشر مع إنه "في ظل انسداد األفق السياسي فلسطينيا ، وذهاب العالم العربي 

إسرائيل واعتبارها حليفا  استراتيجيا  في المنطقة، فعلى الفلسطينيين العودة إلى الورقة األقوى، وهي 
رادته وقدرته على النضال والتضحيات"، مضيفة: "هذا يعني أن هذه الخطوة يجب أال  شعبهم واا

التفاعل المطلوب هو أن تقوم الضفة الغربية  تنحصر في غزة، فرد الفعل الطبيعي والحد األدنى من
بحشد مسيرات مشابهة، تعيد القضية الفلسطينية من الهامش إلى المركز على الصعيد العربي 

 والدولي".
أما عن تأثير مسيرات العودة في غزة على المشهد السياسي الفلسطيني بأكمله، فتقول زعبي إن "هذه 

الفلسطيني، وتخرجه من حالة إحباط وقلة حيلة أدخلته إليها السلطة المسيرات تعيد أوال  األمل للشعب 
الفلسطينية قصدا ، مع تعاملها مع حق المقاومة كعنف، كما أن هذه المسيرات هي قوة تأثير وضغط 
جبارها على إعادة النظر في استراتيجية االستكانة لموازين القوى  لتغيير المسار السياسي للسلطة واا

همات مع إسرائيل والواليات المتحدة، أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، كذلك فإن هذا واالرتباط بتفا
الحراك الشعبي قد يفرز قيادات ميدانية جديدة داخل الفصائل الحالية وخارجها، وهذا ما يحتاجه 
شعبنا أكبر احتياج، كما أن النزول إلى الشارع من شأنه تطوير رؤية سياسية مرافقة لهذا المسار 

 بي وداعمة له، يصحح أخطا  وخطايا المسار السياسي الذي قادنا حتى اغن".الشع
موضوع  خر يشغل الساحة الفلسطينية اليوم، وهو المصالحة الوطنية، وعن هذا الملف تقول زعبي 
"ندرك أن السلطة الفلسطينية غير معنية بشكل جدي بالمصالحة، كونها تدرك أن المصالحة ال تعني 

لى غزة فقط، بل تعني الوحدة الوطنية على أساس إعادة بنا  منظمة التحرير فرض سيطرتها ع
الفلسطينية لتمّثل كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، وعلى أساس مشروع وطني يعيد تعريف 
القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني وليس كقضية دولة وحدودها، مما ُيخرج السلطة من أوهام 

مل الدبلوماسي الذي تهواه، واالمتيازات االقتصادية وحرية الحركة والمنافع األخرى الدولة والتعا
 المرتبطة بكل ذلك". 

أما بالنسبة لموقف الشارع العربي أو الغربي من القضية الفلسطينية، فترى زعبي أن "الشعوب العربية 
قرارها، لما كّنا نغرق في  تتبّنى وجدانيا  القضية الفلسطينية، ولو ُترك الخيار لها ولو امتلكت

 حضيض موازين القوى".
والدور الذي تقوم به  1948باالنتقال إلى ما هو مطلوب من فلسطينيي األراضي المحتلة عام 

القيادات هناك، وهل من ضرورة لمسيرات شعبية والعمل على األرض من أجل دعم مسيرات غزة، 
الشعور والوجدان الشعبي عند الفلسطينيين في تقول زعبي في هذا السياق: "مضطرة لالعتراف بأن 
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الداخل متقّدم أكثر من رؤيتنا نحن كقيادات سياسية في الداخل، وقد فشلنا في خلق إجماع حول 
سقف تحدي السياسات اإلسرائيلية، بما في ذلك االنضمام السريع والخالد للمسيرات الشعبية، ونحن 

 مختلفون حتى على ذلك". 
االستجابة في الضفة الغربية المحتلة، وخروج مسيرات شعبية في السنوات  أما بالنسبة لضعف

األخيرة وليس فقط مسيرات تنضم إلى مسيرات غزة الشعبية، تلفت زعبي إلى أن "تفسيري هو ليس 
نما أوال  لتحّكم السلطة في األجوا  العامة، فهي غير معنية بحراك  لضعف في االستعداد الشعبي، واا

يبدأ وال تعرف كيف ينتهي، وثانيا  لعدم وجود أفق سياسي للناس، وعدم قناعتهم  شعبي تعرف كيف
بأن هناك من سيتلقف هذا االحتجاج الشعبي ويترجمه ويستثمره في عمل سياسي ونضال سياسي 
مثمر". وتشير إلى أن "شعبنا يعرف أن السلطة الفلسطينية تضع مصلحتها فوق المصلحة الوطنية، 

مة التحرير الفلسطينية إلى حالة شلل تام، والسلطة باتت اغن فوق منظمة التحرير وأنها أوصلت منظ
 وليس العكس".

أمام هذا الواقع، يبرز سؤال عن كيفية الوصول في كل أنحا  فلسطين، إلى رؤية جامعة واحدة 
دة وواضحة، وفي هذا السياق تقول زعبي إن "هذه العملية تحتاج إلى بنا  تدريجي وفرز قوى جدي

على الساحة السياسية، لكنها تحتاج أوال  لوضوح رؤية ولجرأة على الجهر بما نريده وبما ال نقبل به"، 
معتبرة أن "األدا  الفلسطيني السياسي الحالي هو جز  من المشكلة، وال يمكن أن يكون بأي حال من 

ن ترافقها انتفاضة على األحوال جز ا  من الحل، فاالنتفاضة على واقع االحتالل اإلسرائيلي يجب أ
 األدا  السياسي الرسمي الحالي".

 13/4/2018العربي الجديد، لندن، 
 

 بعد زيارة عمدة دبلن لرام هللا إيرلنداتستدعي سفير  يةسرائيلالخارجية اإل .02
استدعت الخارجية اإلسرائيلية، يوم الخميس، سفير إيرلندا في تل أبيب لالحتجاج على : رامي حيدر

مدينة دبلن، مايكل ماك دونشا، لمدينة رام هللا، رغم قرار منعه دخول إسرائيل، واعتبروا زيارة عمدة 
 زيارته مشاركة في فعالية معادية إلسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان، إن إسرائيل تعرب عن "خيبة أملها وصدمتها العميقة" من الزيارة. وأضافت أن 
ضد إسرائيل، وأقيمت في اليوم الذي تحيي إسرائيل فيه  الفعالية في مدينة رام هللا كانت "بوضوح"

 ذكرى المحرقة. وتتوقع إسرائيل ردا "رسميا وعاما" من إيرلندا على سلوكه، وفقا للبيان.
 12/4/2018، 48عرب 
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 على الديمقراطية خطوة خطوة قضتالنازية الجيش اإلسرائيلي:  .07
أكد  ،الذكرى السنوية لضحايا النازية في بيانافي الجيش اإلسرائيلي « سالح التربية»نشر  تل أبيب:

فيه على ضرورة التمسك بالقيم الديمقراطية، والحفاظ على األخالق وقيم اإلنسان، وقال إن النازية 
ذا تم القضا  على الديمقراطية في أي بلد، بما في ذلك في » قضت على الديمقراطية خطوة خطوة، واا

 «.إسرائيل، فإن النازية ستعود
ض الجيش النتقادات واسعة من قوى اليمين بسبب هذا البيان، إذ اعتبروا كاتبه يلمح لإلجرا ات وتعر 

 الحكومية والقوانين التي يتم سنها، وهدفها تقليم حقوق المواطنين العرب.
 13/4/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 1860إسرائيل" منذ عام  معاركفي " قتيال   23,645تل أبيب:  .00

ير المعطيات اإلسرائيلية إلى أن عدد القتلى في ما يطلق عليه "معارك إسرائيل" تش: هاشم حمدان
وتشير المعطيات إلى أنه منذ  قتيال، تنوي إسرائيل إحيا  ذكرهم األسبوع القادم. 23,645وصل إلى 

من معاقي  30من قوات األمن، إضافة إلى  71قتيل، بينهم  101العام الماضي ارتفع عدد القتلى بة 
يشمل الذين قتلوا منذ بدايات المشروع  23,645يشار إلى أن الرقم  يش الذين توفوا نتيجة إعاقتهم.الج

الصهيوني في فلسطين. وبحسب التقارير اإلسرائيلية فإن هذه اإلحصائية تشمل الذين قتلوا منذ عام 
ملة جندي أو أر  4,849والد/ة ثاكل، و  8,929وبينت المعطيات أنه يعيش اليوم في البالد  .1860

وبحسب معطيات مؤسسة التأمين الوطني، نشرت صباح اليوم الجمعة، فإن عدد  عنصر أمني.
 قتيال. 3,134يصل إلى  1948القتلى "المدنيين" الذي قتلوا في البالد في "عمليات عدائية" منذ العام 

يلي قتلوا في عمليات إسرائ 100قتيال أجنبيا قتلوا في عمليات في البالد، و  122ويشمل هذا المعطى 
 2017وتشير المعطيات أيضا إلى أن مؤسسة التأمين الوطني دفعت خالل العام  نفذت خارج البالد.

مبلع يصل إلى نصف مليار شيكل كمخصصات وتعويضات لعائالت المصابين والقتلى في 
 العمليات.

 13/4/2018، 48عرب 

 

 وروسيا آخذ باالزدياد "إسرائيل" مواجهة عسكرية بين احتماللموساد: لالرئيس السابق  .02
قال الرئيس السابق لجهاز االستخبارات الخارجية اإلسرائيلية )الموساد(، إفرايم هليفي، : رامي حيدر

الخميس، إن احتمال مواجهة  في مع مقابلة مع القناة اإلسرائيلية العاشرة نشرت مقتطفات منها مسا 
 عسكرية بين إسرائيل وروسيا  خذ باالزدياد.
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وقال هليفي في البرنامج الذي جمع عدد ا من رؤسا  أجهزة األمن اإلسرائيلية، السابقين والحاليين، إن 
هذه الحرب ستكون "بين دولة عظمى عززت وجودها وتمركزت شمالنا، والتي تعتبر الطرف الحاسم 

لكن، حتى في  على الحدود الشمالية، وعلينا التعامل مع هذه القوة العظمى بطريقة ال تؤدي لحرب،
 حالة نشوب الحرب، علينا الخروج منتصرين".

وعند سؤاله عن هذه الحرب ومدى احتمال وقوعها قال إن "ما أقوله هو أنه من الممكن أن نصل 
 لوضع كهذا، وضع تتواجه فيه القوات اإلسرائيلية والروسية وتصل المواجهة حد اندالع الحرب".

إسرائيل؟ أجاب هليفي: "دخلت روسيا إلى سورية من أجل وعن سؤال: لماذا تريد روسيا إخضاع 
التمركز بها والبقا  لمدة طويلة جد ا، بنت روسيا قواعدها وقدراتها العسكرية لعشرات السنين، وأعتقد 

 أنها لن ترغب وليس من مصلحتها أن تهزم شريكتها اإلستراتيجية الرئيسية في المنطقة، إيران".
 12/4/2018، 48عرب 

 
 سرائيلي لفرص توظيف الضربة األميركية المحتملة لنظام األسدرصد إ .02

رأت دراسة صادرة عن "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي أن الضربة األميركية : صالح النعامي
المرتقبة لسورية تحمل في طياتها طاقة كامنة لتحقيق مصالح تل أبيب في سورية، وتحسين قدرتها 

 ن النووي وتوسعها في المنطقة.على مواجهة برنامج إيرا
وحسب الدراسة، التي أعدها كل من مدير المركز والرئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكرية 
"أمان"، الجنرال عاموس يادلين، والجنرال أساف أريون، الذي تولى في الماضي منصب قائد لوا  

اإلسرائيلي، فإن التقارب الزمني بين التخطيط االستراتيجي في شعبة التخطيط في هيئة أركان الجيش 
الهجوم الذي استهدف، األسبوع الماضي، مطار "تيفور" في محيط مدينة حمم السورية، والذي 
نفذته إسرائيل، والهجوم بالسالح الكيميائي الذي نفذه نظام بشار األسد واستهدف مدينة دوما في 

ية ضد نظام األسد، يوفر سياقا  يساعد تل الغوطة الشرقية، وقرب شن الواليات المتحدة ضربة عسكر 
قليمية واستراتيجية في ظروف مناسبة. وأشارت الدراسة، التي  أبيب على مواجهة تحديات أمنية واا
نشرت أمس الخميس، إلى أن التقارب الزمني بين التطورات الثالثة يساعد إسرائيل على الربط بين 

سالح الكيميائي، عالوة على أنه يضفي صدقية على مخاطر الوجود اإليراني في سورية واستخدام ال
المطالبة بإعادة تعديل االتفاق النووي مع طهران. وأضافت أن هذه التطورات يفترض أن تدفع تل 

 أبيب وواشنطن إلى صياغة استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات.
أن يضمن إلسرائيل تحقيق  وأشارت الدراسة إلى أن الهجوم األميركي المرتقب على نظام األسد يمكن

مجموعة من األهداف، على رأسها اصطفاف الواليات المتحدة إلى جانب إسرائيل بهدف عدم إفساح 
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المجال أمام روسيا إلمال  خطوطها في سورية، وعودة الواليات المتحدة للعب دور مركزي في سورية 
 يتجاوز مهمة مواجهة تنظيم "داعش". 

 13/4/2018العربي الجديد، لندن، 
 

 لألعداء تمليكها عنها أو التنازل شرعا   يحرم وقفية أرض : فلسطينالفلسطينيةالقدس والديار مفتي  .25
األعلى، الشيخ محمد  اإلفتا حرم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس : رام هللا

 حسين، تسهيل تمليك القدس وأرض فلسطين لاعدا .
تي تحتضن القدس أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا  التنازل عنها، أو وقال حسين" إن فلسطين ال

تسهيل تمليكها لاعدا ، فهي من األمالك اإلسالمية العامة، وتمليك األعدا  لدار اإلسالم، أو لجز  
 منها باطل ويعد خيانة".

نه يعد بذلك وبين في بيان له يوم الخميس،"  ثم من يبيع أرضه ألعدائه، أو يأ خذ تعويضا  عنها، أل
مظاهرا  على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرن هللا تبارك وتعالى الذين يخرجون المسلمين من 

 ديارهم، والذين يظاهرون على إخراجهم بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم".
ى القدس، وأكد أن القدس هي عاصمة فلسطين األبدية، وأن القرار األمريكي بنقل السفارة األمريكية إل

 واعتبارها عاصمة االحتالل هو قرار باطل وال شرعية له، ألنه تصرف من ال يملك في حق غيره.
وشدد حسين على أن القدس والمسجد األقصى المبارك وقفان إسالميان، إلى يوم القيامة، ال يباعان 

جز  منها، أو عن جز   وال يوهبان وال يورثان، وال يملك أحد أن يتنازل عنهما، والتنازل عن القدس أو
من المسجد األقصى لاعدا  كالتنازل عن مكة والمسجد الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي 

 الشريف.
 12/4/2018اإلخبارية،  معا   وكالة

 
 غزة تستعد لجمعة حرق العلم اإلسرائيلي .26

سرائيل على أرض بحركات سريعة بسط شبان فلسطينيون علما كبيرا إل: أحمد عبد العال - غزة
مخيم العودة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة ضمن االستعدادات الجارية لجمعة "حرق العلم" في 

 إطار مسيرات العودة الكبرى المتواصلة منذ أسبوعين.
وما أن انتهى الشبان من فرش العلم الذي يبلع طوله عشرين مترا حتى داسه عشرات األطفال 

 أن يبدأ شاب ملثم بسكب البنزين على العلم اإلسرائيلي لحرقه.الموجودين بأقدامهم، قبل 
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ويأتي حرق العلم اإلسرائيلي ضمن استعدادات مئات الشبان على حدود قطاع غزة لفعاليات الجمعة 
القادمة، التي ُأطلق عليها "حرق العلم" وسيتم فيها حرق  الف األعالم اإلسرائيلية ورفع األعالم 

 الفاصل.الفلسطينية على الخط 
وجهز الشبان والقائمون على مسيرة العودة قرابة ألفي علم إسرائيلي لحرقها، وقرابة أربعة  الف علم 
فلسطيني لرفعها على الحدود مع االحتالل اإلسرائيلي يوم الجمعة، وفق عضو اللجنة اإلعالمية 

 للمسيرة محمد ثريا.
 12/4/2018الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 للمطالبة بصرف رواتبهم يتظاهرونموظفو غزة  .27

تظاهر المئات من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، أمس، للمطالبة  ، وكاالت:«الخليج» -غزة
بصرف رواتبهم عن الشهر الماضي إسوة بأقرانهم في الضفة الغربية. واحتج هؤال  خالل تظاهرتهم 

الضفة الغربية مطلع هذا التي جابت عددا  من شوارع مدينة غزة، على صرف رواتب الموظفين في 
األسبوع من دون قطاع غزة. وردد المتظاهرون هتافات تؤكد حقهم في صرف رواتبهم، وأخرى 

 تطالب بإنها  االنقسام الداخلي وتحييد الموظفين عن الخالفات بشأن استمراره.
 13/4/2018الشارقة،  الخليج،

 
 ئيسية لتوليد الكهرباءطاقة جديدة بعد توقف المحطة الر  أزمةقطاع غزة يدخل في  .28

محطة التوليد عن دخل قطاع غزة في أزمة طاقة جديدة جرا  توقف «: القدس العربي» –غزة 
العمل، وهو ما زاد النقم الكبير في كمية الكهربا  التي يحتاجها السكان. وقالت شركة توزيع 
الكهربا  إنها أبلغت من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بأن محطة التوليد الرئيسية للكهربا  توقفت 

ل وصل للتيار الكهربائي بعد ظهر أمس عن العمل. وأوضحت أنه ال يمكن أن تحدد  لية أو جدو 
الذي سيتم العمل به، خاصة وأن الجدول السابق قبل توقف المحطة كان يقوم على أربع ساعات 

ومن المؤكد أن ساعات الوصل ستنخفض كثيرا، حيث لم يتبق  ساعة قطع. 12وصل يوميا مقابل 
 يوميا. ميجا واط 12سوى كمية الطاقة التي تصل من الجانب اإلسرائيلي والمقدرة بة 

 13/4/2018، لندن، القدس العربي
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 وهمية في أجواء قطاع غزة وجرافاته تتوغل شرق رفح   غاراتطائرات االحتالل تنفذ  .29
نفذ الطيران الحربي اإلسرائيلي، اليوم الخميس، عدة غارات وهمية في أجوا  قطاع  ":وفا" - غزة

 نوب قطاع غزة.غزة، فيما توغلت جرافات عسكرية، بشكل محدود شرق رفح ج
وأثارت الغارات الهلع لدى المواطنين، وخلقت حالة من اإلرباك، وأحدثت أضرارا مادية خاصة تهشيم 

 زجاج النوافذ واألبواب المغلقة.
وأفاد مراسلنا، بأن عدة جرافات عسكرية وبحماية من الجيش، نفذت عمليات تجريف قرب الخط 

 الفاصل شرق رفح.
 12/4/2018، هللا رام الجديدة، الحياة

 
 من خطواتهم االحتجاجية  قون بعضا  يعل    اإلداريوناألسرى : هيئة شؤون األسرى .31

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن األسرى اإلداريين علقوا بعضا من خطواتهم ": وفا" - رام هللا
ل من لجنة وأوضحت الهيئة في بيان لها، "وصل هيئة شؤون األسرى والمحررين قبل قلي التصعيدية.

األسرى اإلداريين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، يوضح نتائج االجتماع المطول الذي عقد في 
 ".اإلسرائيليسجن "عوفر" بين اللجنة وممثل االستخبارات في سجون االحتالل 

وأوضحت الهيئة، أن "االجتماع تناول قضية المعتقلين اإلداريين ومشروعهم القائم بمقاطعة محاكم 
، وذلك بعد توافق تام والتزام من قبل 15/2/2018حتالل اإلسرائيلية بكل مستوياتها، والذي بدأ منذ اال

 ومحامين المؤسسات العاملة في مجال األسرى". اإلداريينكافة األسرى 
وأشارت الهيئة إلى أنه "صدر عن االجتماع عدة أمور تتمثل في موافقة اللجنة على طلب ممثل 

 طائهم فرصة لالطالع على قضية المعتقلين اإلداريين".االستخبارات بإع
كما اتفقت اللجنة مع ممثل االستخبارات على عقد اجتماع قريب وموسع يضم لجنة األسرى 
دارة "مصلحة السجون" من أصحاب القرار،  اإلداريين وممثلين عن "الشاباك" وجيش االحتالل واا

 زمني محدد ومسقوف. وبحث ملف األسرى اإلداريين بشكل كامل ضمن وقت
وتم االتفاق على تعليق األسرى اإلداريين خطواتهم التصعيدية بعدم الخروج إلى عيادات السجون، 
واالمتناع عن تناول األدوية والدخول في اإلضراب المفتوح عن الطعام والذي كان مقررا البد  به يوم 

 حتالل بكل مستوياتها.األحد المقبل، واستمرار األسرى اإلداريين بمقاطعة محاكم اال
 12/4/2018هللا،  رام الجديدة، الحياة
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 االحتالل شرق خان يونس برصاصاستشهاد شاب  .31
مصادر طبية في قطاع غزة مسا  يوم الخميس، عن استشهاد الشاب عبد  أعلنت ":وفا" -خان يونس

الل خالل عاما( جرا  إصابته برصاصة في الصدر اطلقها جنود االحت 28هللا محمد الشحري )
 مواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصدر طبي في المستشفى األوروبي بخان يونس، باستشهاد الشاب الشحري، 
 س.جرا  إصابته الخطيرة برصاصة أطلقها عليه جنود االحتالل قرب السياج الفاصل شرق خان يون

 12/4/2018هللا،  رام الجديدة، الحياة
 

 قرية عقربافي تضرم النار بمسجد " تدفيع الثمن"نابلس: عصابات  .32
قامت عصابات تدفيع الثمن اليمينية المتطرفة، الليلة الماضية، بإضرام النار في : هاشم حمدان

ار النار إلى إيقاع وأدى إضر  مدخل مسجد قرية عقربا، الواقعة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.
لم أن أفراد عصابة تدفيع الثمن كتبوا شعار العصابة المتطرفة "تاغ محير" على وعُ  أضرار بالمسجد.

 أحد جدران مدخل المسجد. كما كتبوا باللغة العبرية "انتقام".
أن  أظهرتوقال منسق هيئة الجدار واالستيطان في عقربا، يوسف ديرية، إن كاميرات التسجيل 

نين دخال إلى مسجد الشيخ سعاده الواقع في المنطقة الغربيه من القرية عند الساعة الثانية من مستوط
 فجر اليوم، وأشعال النار بواسطة مواد سريعة االشتعال ما أدى إلى إحراق جز  من المسجد.

 وأكد ديرية أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على مدخل المسجد.
 13/4/2018، 48عرب 

 
 غزة.. واالحتالل يزعم أنه "إسرائيلي"إلى يصل  48بي من فلسطينيي وفد ط .33

نفى المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة، مزاعم االحتالل التي أوردتها إذاعة الجيش : غزة
"اإلسرائيلي" حول دخول ثمانية أطبا  "إسرائيليين" لغزة ومشاركتهم بإجرا  عمليات للمصابين 

 والجرحى.
: إن الوفد الطبي هو من أبنا  شعبنا وقال رئيس المكتب،  سالمة معروف، في تصريح  صحفيّ 

الفلسطيني بالداخل المحتل يرأسه الدكتور صالح الحاج يحيى، مبينا أنه حضر للمشاركة في عالج 
 الجرحى ضمن زيارات دورية لتدريب الطواقم الطبية في قطاع غزة.
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خيصة هي دليل إضافي على عمق أزمته وأضاف: "خطوة االحتالل لتجميل صورته عبر دعاية ر 
في مواجهة الحراك السلمي لمسيرات العودة، ومحاولة فاشلة للتنصل من مسؤوليته عن الجرائم كافة 

 التي ارتكبها ضد أبنا  شعبنا من المدنيين العزل".
ي الداخل وأعلنت وزارة الصحة أنها استقبلت وفد ا طبيًّا فلسطينيًّا من مؤسسة أطبا  لحقوق اإلنسان ف

 الفلسطيني المحتل برئاسة د. صالح الحاج يحيى.
 13/4/2018لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 خالل مسيرة العودة الكبرى صحفيا   44وزارة اإلعالم: االحتالل استهدف  .34

نشرت وزارة اإلعالم في غزة إحصائية حول اعتدا ات االحتالل اإلسرائيلي بحق الصحفيين : غزة
وقالت الوزارة، إن اعتدا ات االحتالل على الصحفيين  سيرات العودة الكبرى.خالل تغطيتهم لم

صابة   16منهم بينهم  44أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد المصور الصحفي ياسر مرتجى، واا
 أصيبا بكسور. 2اختناقا بالغاز، و 27بالرصام الحي، و

 12/4/2018، فلسطين أون الين
 

 حتالل في قباطيةإصابات خالل مواجهات مع قوات اال .35
أصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين بحاالت اختناق بالغاز خالل مواجهات  ":بترا" –السبيل 

 وقعت صباح يوم الخميس في بلدة قباطية جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
ا من المواطنين الفلسطيني في بيان لها أن قوات االحتالل اعتقلت عدد األحمروذكرت جمعية الهالل 

بعد اقتحام بلدة قباطية ومداهمة منازل فيها، مؤكدة أن العديد من المواطنين أصيبوا بحاالت اختناق 
قوات االحتالل خالل المواجهات التي اندلعت في  أطلقتهجرا  استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي 

 الفلسطيني. األحمرل الهال إسعافالبلدة، تم عالج غالبيتهم ميدانيا من قبل طواقم 
 12/4/2018عم ان،  السبيل،

 
 من أدوية السرطان غير متوفرة  %80: غزةقطاع  .36

 %80قال مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي لاطفال محمد أبو سلمية، اليوم الخميس، أن : غزة
ولفت أبو سلمية في تصريح صحفي له، أن باقي  من أدوية السرطان غير متوفرة في قطاع غزة.

وأشار إلى  مع نهاية الشهر الجاري. %90صناف  خذة في النفاد وستصل نسبة العجز أكثر من األ
وناشد وزارة الصحة في  أن أدوية الدوم واألورام تنفد بشكل كبير من مستشفيات وزارة الصحة بغزة.
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ومؤسسات الضفة بسرعة توريد األدوية للقطاع، داعيا منظمة الصحة العالمية وجميع الهيئات الدولية 
براز هذه األزمة الخطيرة التي تهدد حياة المرضى  المجتمع المدني وحقوق اإلنسان لة "مد يد العون واا

 في القطاع".
 12/4/2018، القدس، القدس

 
 للسالم ال ساحة للقهر الصفدي: نريد القدس رمزا  أيمن  .37

مته خالل الجلسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في كل بترا: أكد –الرياض 
االفتتاحية الجتماع وزرا  الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى 

 فاق حل قضيتنا المركزية األولى تضيق، ويوغل على أن ، الخميس في الرياض، 29القمة العربية الة
الم عليه سبيال وحيدا االحتالل في ممارساته الالشرعية فيقوض حل الدولتين، الذي أجمعنا والع

سرائيل بذلك تهدد األمن والسلم في المنطقة والعالم. وأكد الصفدي  لتحقيق السالم الدائم والشامل، واا
أن السالم خيارنا العربي االستراتيجي، وسنقوم بدورنا كامال لتحقيقه. لكن طريقه بينة أعلناها واضحة 

الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على  في مبادرة السالم العربية، إنها  االحتالل وقيام
هي طريق السالم الوحيدة، وغيرها لن يؤدي إال إلى تأجيج  ، تلك1967خطوط الرابع من حزيران 

 الصراع.
 كما أكد أن القدس الشريف، كما لم ينفك يؤكد الوصي على مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، الملك 

هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. ونريد القدس المقدسة عند أتباع الثاني خط أحمر، و  عبد هللا
الديانات السماوية الثالثة، عند المسلمين والمسيحيين واليهود، رمزا للسالم ال ساحة للقهر. هكذا 
تكون في ظل سالم دائم، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن 

 نب دولة إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية.وسالم إلى جا
 13/4/2018، الغد، عم ان

 
 مفتي لبنان: ال حل  إال بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .38

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن ال حّل إال بقيام الدولة : بيروت
 متها القدس الشريف، وتوقف القتل والتهجير بحق الفلسطينيين.الفلسطينية وعاص

وقال دريان في رسالة له، بمناسبة اإلسرا  والمعراج: "لن نتخلى عن مقدساتنا وعن العشرة ماليين 
فلسطيني، مهما توالت علينا المحن، قد كان دأب المسلمين على مدى العصور، أاّل تنفصم عرى 
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طين، األرض المباركة، رمز ا للعالقة مع إبراهيم أبي األنبيا ، ومع القدس هذه العالقة مع القدس وفلس
 وفلسطين أرض الرساالت".

، مؤكد ا أن فلسطين والقدس تعانيان 1948ولفت إلى معاناة فلسطين والقدس من االحتالل منذ عام 
وجود ا ودين ا إلى اليوم أشد المعاناة من "عسف الصهاينة ونزعتهم اإللغائية" للشعب الفلسطيني 

 ومساجد وكنائس.
لهدم المسجد األقصى، أو االستيال  عليه وتحويله  1968وأشار إلى محاوالت االحتالل منذ عام 

 إلى "بيت عبادة" لهم ومنع المصلين من دخوله.
وقال: "عالقة المسلمين ببني البشر هي عالقة بر وقسط وسالم باستثنا  حالتين: إكراههم في دينهم، 

خراجه م من أرضهم وديارهم، وكال األمرين حصل ويحصل في القدس وفلسطين؛ ففي القدس، هم واا
يريدون منعهم من أدا  شعائر دينهم، وقد هجروا الماليين من أبنا  الشعب الفلسطيني، ويريدون 
إكمال المهمة، بحيث يتحول الفلسطينيون جميع ا إلى شعب من الالجئين في جنبات األرض، في 

 ما سبق أن حصل مع الكثيرين منهم من قبل منذ االحتالل األول لفلسطين".المخيمات، ك
وختم دريان: "كما أبدع الفلسطينيون األبطال يوم األرض والعودة الكبرى أخير ا، فإن مناسبة األرض 
المباركة والمسجد األقصى حاضرة في ديننا وفي صلواتنا، وهي حاضرة عند المسيحيين في مهد 

 القيامة".المسيح وكنيسة 
 12/4/2018، فلسطين أون الين

 
 األجواء اللبنانية... عون: سنرفع شكوى إلى مجلس األمن "إسرائيل"مجلس الوزراء دان استباحة  .39

أجمع مجلس الوزرا  خالل الجلسة التي عقدها اليوم في قصر بعبدا : "الوكالة الوطنية لإلعالم"
إدانة خرق اسرائيل االجوا  اللبنانية الستهداف برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على 

 دولة عربية.
وقال عون في مستهل الجلسة: "ال نقبل أن تستبيح اسرائيل اجوا نا، وندين هذا االعتدا  بشدة 
ونستنكره، وسيرفع لبنان شكوى الى مجلس االمن الدولي في شأنه، وأي اعتدا  اسرائيلي ضد أي 

 فض من لبنان بشكل مطلق".دولة عربية، هو موضع ادانة ور 
 12/4/2018، النهار، بيروت
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  "إسرائيل"مع « صفقة»مرجعية دولية للسالم ألي  يشترطالعربية مجلس الجامعة  .22
وزرا  خارجية الدول  ، أن)وام(، من الرياض وعن وكالة 13/4/2018االتحاد، أبو ظبي، ذكرت 

مة العربية جمعا  وعلى الهوية العربية للقدس مركزية قضية فلسطين بالنسبة لا أكدوا العربية مجددا
 الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

وأعاد الوزرا  في مشروعات القرارات الصادرة اليوم في ختام اجتماعهم التحضيري بالرياض للقمة 
حمد برئاسة المملكة وبمشاركة وفد الدولة برئاسة معالي الدكتور أنور بن م 29العربية في دورتها الة

قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على جميع األراضي 
بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها اإلقليمية وحدودها مع  1967الفلسطينية المحتلة عام 

 دول الجوار.
في قمتهم التي ستعقد األحد المقبل كما جددوا في مشروعات القرارات التي رفعوها إلى القادة العرب 

اإلسرائيلي وفق مبادرة -التأكيد على التمسك بالسالم بوصفه خيار استراتيجي وحل الصراع العربي 
 بعناصرها كافة. 2000السالم العربية لعام 

ورفض الوزرا  وأدانوا مجددا قرار الواليات المتحدة األميركية االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 
سفارتها إليها واعتباره قرارا باطال وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن والجمعية  ونقل

 العامة لامم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.
لالنتقام من وأكد الوزرا  أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية ورفض أي محاولة 

 السيادة الفلسطينية عليها.
وأدانوا بشدة السياسة االستيطانية االستعمارية اإلسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل 

 بما فيها القدس الشرقية. 1967أرض دولة فلسطين المحتلة عام 
معة العربية وبتفعيل شبكة أمان ودعا وزرا  الخارجية العرب الدول العربية كافة لاللتزام بمقررات الجا

مليون دوالر أميركي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة  100مالية بأسرع وقت ممكن بمبلع 
الضغوطات واألزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجرا ات اقتصادية 

ير منها بما يتنافى مع القوانين ومالية عقابية من بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جز  كب
 والمواثيق الدولية واالتفاقيات بين الجانبين.

أكد وزرا  الخارجية العرب التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي واالقتصادي له و
 ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته

 على كامل أرضه.
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كما أكدوا حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتالل كفر شوبه اللبنانية والقسم اللبناني 
 من بلدة الغجر وحقهم في مقاومة في مقاومة أي اعتدا  بالوسائل المشروعة.

 ة العربوزرا  الخارجيعن محمد الشاذلي من الرياض، أن  ،13/4/2018الحياة، لندن، وأضافت 
إلنها  الصراع مع إسرائيل، ال تنسجم مع المرجعيات الدولية « مبادرة»أو « صفقة»رفضهم أي  أعلنوا

 األميركية. « صفقة القرن»لعملية السالم، في إشارة إلى رفض 
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد في افتتاح اجتماع وزرا  الخارجية العرب في 

القمة العربية التي ستعقد في الدمام األحد، أن القضية الفلسطينية هي قضية  الرياض أمس، عشية
العرب األولى وستتصدر بنود جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة، تعبيرا  عن الموقف 
الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب 

، مشيدا  باإلجماع «عاصمة إلسرائيل»استنكار بالده اعتراف الواليات المتحدة بالقدس الجبير عن 
الدولي الرافض لذلك، ومعتبرا  أن الخطوة التي قامت بها الواليات المتحدة ستعيق الجهود الدولية 

 اإلسرائيلي. –الرامية إلنها  الصراع العربي
أحمد أبو الغيط، على ملف التدخالت اإليرانية في وفيما شدد األمين العام لجامعة الدول العربية 

المنطقة، داعيا  إلى دعم صمود الفلسطينيين، وشدد وزرا  الخارجية العرب على مركزية قضية 
فلسطين والهوية العربية للقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. وجدد الوزرا  في اجتماعهم 

 -الم كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربيالتحضيري لقمة الدمام، تمسك الدول العربية بالس
اإلسرائيلي وفق مبادرة السالم العربية. وذكروا بأن المبادرة تنم على أن السالم مع إسرائيل والتطبيع 

واعترافها  1967معها يجب أن يسبقه إنها  احتاللها لاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عام 
وأكد وزرا   سطيني بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة.بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفل

لحل الصراع ال تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية « مبادرة»أو « صفقة»الخارجية رفضهم أي 
 األميركية.« صفقة القرن»السالم، في إشارة إلى رفض 

ل القمة العربية في ونّبه وزير الخارجية السعودي إلى أن القضية الفلسطينية تتصدر بنود أعما
وتابع أمام «. عاصمة إلسرائيل»الدمام، مشددا  على أن بالده تستنكر إعالن واشنطن القدس 

ال »وشدد على أن «. يجب التعامل مع اإلرهاب بحزم وتجفيف منابع تمويله»االجتماع الوزاري: 
وجهان لعملة واحدة في إيران واإلرهاب »ورأى أن «. سالم مع استمرار التدخل اإليراني في المنطقة

 «.ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية عن األزمة في اليمن»، الفتا  إلى أن «المنطقة
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 غرينبالت يطالب حماس بتسليم غزة إلى الحكومة .27
طالب المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق : فتحي صباح -غزة  -محمد يونس  -رام هللا 

عن سيطرتها على قطاع غزة وتسليمه إلى « التخلي»بة « حماس» األوسط جيسون غرينبالت، حركة
السلطة الفلسطينية، األمر الذي اعتبرته األخيرة محاولة أميركية لفتح عالقة مع الحركة تمهيدا  لتقديم 

 خطة سياسية تتخذ من قطاع غزة مركزا  للحل السياسي.
نها  إن اهتمام غرينبالت « الحياة»وقال مسؤولون فلسطينيون لة  واإلدارة األميركية بالمصالحة واا

، التي اتضح أن قطاع غزة هو «صفقة القرن»االنقسام يأتي ضمن المسعى األميركي لتقديم خطة 
 مركزها للحل السياسي وليس الضفة الغربية المحتلة.

باالنضمام إلى ما سماه « حماس»أول من أمس، « تويتر»وطالب غرينبالت، في تغريده له على 
الموقعة بين « نبذ العنف، واالعتراف بإسرائيل، والتزام االتفاقات السابقة»من خالل « م الحقيقيالعال»

سرائيل، وهي شروط التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية. وقال:   ن األوان لكي تتخذ »السلطة واا
 «.حماس بعض القرارات الحقيقية

  13/4/2018الحياة، لندن، 
 

 ة أي دين أو دولة السيطرة على القدس غير مقبولرئيس بلدية دبلن: محاول .20
عبر رئيس بلدية دبلن مايكل دونتشا عن دعم بالده لفلسطين، موجها انتقادا الستمرار : القدس 

وقال دونتشا خالل لقائه محافظ  سياسات االستيطان اإلسرائيلية في القدس واألراضي المحتلة.
ن القدس، وزير شؤونها عدنان الحسيني، في مكت به، يوم الخميس، إن للقدس أهمية تاريخية ودينية "واا

محاولة أي دين أو دولة السيطرة عليها غير مقبول"، واصفا االعتراف األميركي بالمدينة عاصمة 
الذي أصدرت سلطات -وأضاف دونتشا  إلسرائيل بة"القرار الخاطئ" الذي جا  بنتائج عكسية.

إن أميركا استخدمت المنطقة لغايات  -ول العاصمة المحتلةاالحتالل اإلسرائيلي قرارا بمنعه من دخ
أنانية ال تراعي مصالح أبنائها، مشيرا إلى أن اإليرلنديين طالبوا بطرد السفير اإلسرائيلي في بالدهم 

 وبدعم حركة مقاطعة إسرائيل.
 12/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سوريةفي لضربة أمريكية  والصين تحسبا   "إسرائيل"إلغاء رحالت بين  .22

الغت شركة طيران صينية رحلة مقررة لها إلى إسرائيل، ليل األربعا ، خوفا من هجوم : محمد وتد
وأفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أنه تم إلغا  الرحالت الجوية بين الصين  أميركي على سورية.
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سرائيل تحسبا لضربة أميركية في سورية. ب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن الرحلة كانت مقررة، وحس واا
ليل األربعا ، من شنغهاي إلى تل أبيب، حيث بلع ركاب الشركة أن اإللغا  كان بسبب القلق على 

 سالمتهم وتحسبا من ضربة أميركية بسورية.
 12/4/2018، 48عربي 

 
 "مسيرات العودة"الفلسطيني: حصاد  "درب اآلالم"على  .22

 رحمنسعد عبد الأد. 
درب »السيد المسيح )الفدائي الفلسطيني االول( على « مسيرة»تزامن عيد الفصح وما تضمنه من 

وصوال  3/30« يوم األرض»التي باشرتها جماهير فلسطينية )بد ا من « مسيرات العودة»مع « اغالم
وفي إلى منتصف أيار ذكرى النكبة السبعين( منطلقين من أعماق سجنهم الكبير في قطاع غزة 

هذه « مسيرات العودة«و«. التمسك بحق عودة الالجئين الفلسطينيين»مناطق االحتالل، تحت شعار 
ليست مجرد زوبعة في فنجان، وانما هي سيل بشري عارم دشنها أهلنا الفلسطينيون في غزة )حيث 

ات ومخيم« الخط األخضر»كان الزخم األكبر( وأيضا في الضفة الغربية والقدس وداخل ما يسمى 
)جريح ومصاب في أسبوعها األول،  1700)شهيد واكثر من ) 20اللجو  والشتات بما زاد عن )

 1354)شهدا  واكثر من ) 10لترتفع حصيلتهم بعد أحداث الجمعة الثانية )جمعة الكوشوك( باضافة )
ون )منها بحالة خطيرة. وهؤال  المكافح 33)بالرصام الحي والمتفجر ال زال ) 491)اصابة منها )

، الفتين األنظار إلى أوضاعهم والى قضيتهم المركزية وما يجري «األحمر القاني«قد قالوا كلمتهم وبة
لى قضية الجئيهم ومحاولة اإلدارة األميركية «صفقة القرن«التحضير لها فيما بات يعرف بة ، واا

الجئين إضعاف دور وكالة غوث الالجئين )أونروا( التي تمثل بعدا كيانيا رمزيا لقضية ال
الفلسطينيين. وقد اعتبر المراقبون هذه المسيرات رد الفلسطينيين السياسي والشعبي المدوي وقرارهم 
التمسك بوطنهم كامال وبجمر قضيتهم وحقهم بالعودة، وأنهم لم ولن يستكينوا للواقع المتردي 

حلول سياسية ال  والمأساوي الذين يعيشونه، ولن يستسلموا لليأس ولقبول ما يعرض عليهم من فتات
 تلبي الحد األدنى المتفق عليه فلسطينيا  وعربيا  ودوليا .

في السياق أعاله، ووفق ما تجلى في األدبيات السياسية المختلفة ومن ضمنها اإلسرائيلية، أظهرت 
مسيرات األسبوعين األولين عدة حقائق ومكاسب فلسطينية )مرهونة نتائجها ومفاعيلها النهائية بالقوى 

 وطنية الفاعلة وطرائقها في استثمار هذه المكاسب(. ومن أبرز هذه الحقائق والمكاسب:ال
حية ونابضة في قلوب ووجدان وعقول  -رغم كل المحبطات–أوال: أن القضية الفلسطينية

 الفلسطينيين.
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رغم تعثر –ثانيا: التمسك بالعلم الفلسطيني، دون غيره من أعالم، أظهر انحياز الشعب الفلسطيني
للوحدة الوطنية ورفض ونبذ االنقسام واقصا  كل من يذكي نيرانه،  -المصالحة لآلن على األقل

 وتأكيد محورية إيجاد قيادة ميدانية موحدة تبتعد عن تجيير المسيرة لمصالح فئوية وحزبية وفصائلية.
فصائل ثالثا: استعادة زخم النضال الشعبي الجماهيري السلمي الواسع والجامع، حيث ارتدت ال

الفلسطينية زي ا جديد ا من الثورة الشعبية رغم محاوالت إسرائيل جرها إلى اشتباكات مسلحة تحررها 
من ورطتها األخالقية والسياسة واإلعالمية، وهذا النوع من النضال الجماهيري السلمي هو الذي 

نديد على الساحة يحرج إسرائيل ويضعها في الزاوية ويجعل ردود فعلها العنيفة والدموية مثار ت
 الدولية.

رابعا: إعادة تذكير المجتمع الدولي بكون إسرائيل كيان غاصب غير شرعي، قام على حساب سلب 
 أرض وتشريد شعب فلسطين العربي.

خامسا: تحفيز دول ومنظمات إقليمية ودولية )عالوة على إحراج بعض الدول التي اضطرت ولو 
ي والمطالبة بتحقيق دولي في عمليات إطالق النار بصورة كثيفة على استحيا ( إلدانة القمع اإلسرائيل

 ضد متظاهرين عزل يعبرون عن حقوقهم المسلوبة والمصادرة.
إلى الرادار العالمي وصدارة أجندة االهتمام اإلقليمي « المهمشة»سادسا: إعادة القضية الفلسطينية 

 والدولي، واخراج المجتمع الدولي من المباالته.
لقا  الضو  مجددا  على المأساة واألزمة اإلنسانية التي يعيشها قطاع غزة المحاصر، وتحويل سابعا: إ

حدوده الشرقية والجنوبية والشمالية لمراكز احتكاك جديدة بين الفلسطينيين والجيش اإلسرائيلي، 
ى عل–وكذلك لفت األنظار بقوة إلى العقوبات المتنوعة على القطاع والسعي من أجل رفعها أو 

 تخفيفها. -األقل
ثامنا: إثارة التباين واالختالف لدى القوى واألحزاب والشخصيات اإلسرائيلية جرا  طريقة معالجة 
أحداث المسيرات وردود فعل الجيش بالقوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين. ولقد تركز التباين 

جيش »بدال من « جيش قتل»إذ هو يتحول إلى « أخالقيات الجيش اإلسرائيلي»هنا على أكذوبة 
 المزعوم.« الدفاع

بشأن مسألة تجاهل الحاجة لحل سلمي للصراع  -على مصراعيه من جديد–تاسعا: فتح باب الجدل 
الفلسطيني/اإلسرائيلي، ومحاولة إسرائيل والواليات المتحدة إسدال الستائر على إرث مسيرة القضية 

 والمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
شرا: رفع الكلف والتكاليف المادية المالية اإلسرائيلية نتيجة عمليات إعادة التجنيد، ونشر قوات عا

 الجيش، واألمن، والدفاع المدني بمختلف قطاعاته.
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الفصح اليهودي( في أوساط «.. بيسح»األعياد اإلسرائيلية )أعياد « بهجة»أحد عشر: إفساد 
لي الذي تم تحشيده وعند أهالي الضباط والجنود وغيرهم قطاعات متزايدة سوا  في الجيش اإلسرائي

 على طول حدود غزة وفي عدة مناطق في الضفة.« المستوطنات»من سكان المستعمرات/ 
بات واحدا من أفعل أشكال الكفاح الراهن « الالعنف»وبعد، النضال الشعبي الجماهيري على قاعدة 

الكفاح المسلح( حيث سبق وأعطى ثماره في تجارب والمستقبلي الفلسطيني )طبعا دون إلغا  الحق ب
عديدة ماثلة للعيان سوا  في الهند أو جنوب إفريقيا وغيرهما. وهذا التطور يستدعي من قوى الشعب 
الفلسطيني النهوض بأدائها عبر التفاعل الواعي مع هذه المسيرات ألغراض الدعم والمساندة، 

سطيني غير المسلح، سيجعل من لجو  إسرائيل إلى تفوقها مستفيدة من حقيقة أن الكفاح الشعبي الفل
ليس للمحتل  -في نهاية المطاف–العسكري فاضحا لطبيعتها العنصرية، ومؤكدا على أن اإلنتصار 

المستبد وقوته العميا ، وانما لصاحب الحق المصمم على حقوقه باذال دونها التضحيات، ولوعي 
جهات الهادفة. ومع األلم على فداحة الخسائر البشرية ودور القوى الوطنية الفاعلة في الموا

للحرية الحمرا  باب، بكل يد »الفلسطينية، فإن تحقق هذه المكاسب الصلبة فيه عزا  وتأكيد على أن 
 «!مضرجة يدق

 13/4/2018، الرأي، عم ان
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 د. محمد الصياد

، حتى خرجت فلسطين، كل 2018مارس/ ذار  30ة ما أن انتهت صالة الجمعة في يوم الجمع
فلسطين، عن بكرة أبيها، في يوم العودة الكبرى، في تظاهرة مليونية، كانت غزة المحاصرة، مركزها، 
وكانت المدن والقرى في الضفة وفي باقي فلسطين التاريخية، مواكبة لهذه الهبة الفلسطينية المتجددة، 

والنسا  والشيوخ واألطفال فيها، إحيا   ليوم األرض الذي  حيث شارك مئات اغالف من الرجال
حين  1976يصادف يوم الثالثين من  ذار/مارس من كِل سنة، والذي َتعود أحداثه غذار/مارس 

بمصادرة  الف الدونمات من األراضي الفلسطينية، وعم االضراب « اإلسرائيلية»قامت السلطات 
ب. واندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط ستة فلسطينيين العام والمسيرات مناطق الجليل والنق

صابة واعتقال المئات.   واا
سيطر القلق على قادة االحتالل، فنشروا جنودهم ومعداتهم الحربية على طول الحدود مع قطاع غزة، 

من القناصة بهدف القتل العمد للمتظاهرين السلميين عن سابق إصرار وترصد، ووصل  100ومعهم 
الصلف أن هاتفوا األمم المتحدة وأنذروها بأنهم سيطلقون النيران بكثافة على المتظاهرين بهم الغرور و 
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الفلسطينيين. ونفذوا تهديدهم، كما يفعل الجبنا  حين يواجهون العزل، فكانت الحصيلة ارتقا  سبعة 
 جريحا . 1480عشر شهيدا  و

في جنوب إفريقيا، وبجرائم النازي  هذه المجزرة وتلك المشاهد التي تذكِّر بمرحلة الفصل العنصري
وهم يقنصون بدم بارد فتيان وأطفال فلسطين العزل إال من الفتات « اإلسرائيليين»األلماني، للقناصة 

طارات محروقة لحجب رؤية هؤال  القناصة مجرمي الحرب، لم تجد لها  هتافات جماهيرية غاضبة، واا
، وال «اإلسرائيلي»تلو المرة، تواطؤه مع المستعمر أي صدى يذكر في اإلعالم الغربي الذي يؤكد مرة 

حتى إدانة صريحة من منظمة األمم المتحدة وال أمينها العام الذي اكتفى بترديد تلك الكلمات 
المتلعثمة والمرتجفة، التي تعكس مدى جبن وخوار المنظمات التي نجح الغرب في االستيال  عليها 

يات التي تأتمر حرفيا  بأوامرها وتتقيد بأجنداتها وتنفذ ما وعلى مقدراتها واختيار وتنصيب الشخص
ال أين يصرف الشعب الفلسطيني تحت االحتالل، وسكان غزة المحاصرون منذ عام  ُيطلب منها. واا

، التي إن دلت على شي  فإنما تدل «مطالبة الطرفين بضبط النفس»، تلك الكليشة السمجة 2006
يها الضمير اإلنساني بعد أن تمكنت القوى الشيطانية التي تمسك على الحالة الخطيرة التي تردى إل

 بمفاتيح القوة )المالية والعسكرية تحديدا ( في العالم، من تدجينه وتحييد مشاعره.
فلسطين الجديدة، المتجددة عنفوانا  وعزة  وكرامة  ومهابة، أدهشت الجميع وعقدت ألسنة « قيامة»

لساهدة، والتائهة في اللغط المتقطع بشأن ما يجري التحضير له الكثيرين، هنا في بالد العرب، ا
، وهناك «صفقة القرن»بشأنها وبشأن شعبها القابع تحت طغيان االحتالل، تحت عنوان مثير اسمه 

في أمريكا وأوروبا، الراعيتين األصيلتين لدولة االحتالل مذ كانت مشروعا  استيطانيا  قيد التأسيس. 
بالتغطية الدبلوماسية في مجلس األمن للحيلولة دون إدانة « إسرائيل»مد األخيرتان سارعتا ل

مجزرتها، وسياسيا  واعالميا ، لمحاصرة الحركة الفلسطينية الجديدة وحرمانها من مسمع ومرأى الرأي 
 العام العالمي. 

أما هنا في العالم العربي، فلم نسمع سوى بضعة أصوات رسمية مكتومة صدرت من أربع جهات 
عربية هي األردن عبر وزير خارجيته أيمن صفدي، ومصر عبر بيان وزارة خارجيتها، وجامعة الدول 
العربية )عبر المتحدث الرسمي باسم األمين العام وليس األمين العام نفسه(، تدين الجريمة 

زارة وتطالب األمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. دولة الكويت وعبر و « اإلسرائيلية»
خارجيتها ذهبت الى تجاوز التنديد بالمجزرة الى المسارعة لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس األمن 

في الجمعة األولى من « اإلسرائيلية»الدولي. حتى أمريكا نفسها اضطرت للتعليق على المجزرة 
في تغريدة مسيرة العودة الكبرى، حيث كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية هيذر نويرت 
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لكنها أوضحت بشكل ال لبس فيه أن «. نشعر بحزن بالع للخسائر في األرواح في غزة»على توتير 
 «.األمر ال يتعدى القيام بإجرا ات لتحسين حياة الفلسطينيين

األكيد أن هذا تكتيك غير عادي ابتدعه الفلسطينيون ليضيفوه الى أشكال نضاالتهم المختلفة من 
ولحماتها « إسرائيل»ل. واألكيد أنه سبب ويسبب قلقا  وارباكا  للطغمة الحاكمة في أجل إنها  االحتال

في الواليات المتحدة وأوروبا الغربية. ونحن اغن في الجمعة الثالثة من هذه الحركة التي ستتوج 
قامة الكيان الغاصب. 15بحراك ضخم يوم   مايو القادم ذكرى احتالل فلسطين واا

 13/4/2018الخليج، الشارقة، 
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 تسفي بارئيل

كم عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في يوم الجمعة األخير؟ وكم قتل منهم في يوم الجمعة الذي سبقه؟ 
وكم هو عدد الجرحى؟ عندما تتحول االحصائيات إلى صورة لالنتصار يمكن للجيش اإلسرائيلي أن 

اصيبوا ولم يقتل أي إسرائيلي ولم يتم  1300فلسطينيا قتلوا ونحو  29فقط  يسجل لنفسه نجاحا باهرا.
سرائيل بقي على حاله، بنادق القناصة قامت  اخال  أي مستوطن، جدار الفصل بين قطاع غزة واا
بالعمل بشكل جيد، ولم يحتج األمر إلى تدخل الدبابات أو المدافع. في يوم الجمعة المقبل سيتم 

للحفاظ على طهارة السالح واخالق الجيش وعدم االنحراف عن حجم القتلى تجديد التوجيهات 
 والجرحى الذي اعتدنا عليه.

في االسبوع الثالث لة "مسيرة العودة" من الستة اسابيع المخططة، فإن الدراما  خذة في التالشي. كل 
المسيرة.  ألف شخم من بين مليوني شخم من السكان شاركوا في 20ما في األمر هو أن حوالي 

الهجوم الكبير الذي حذر منه الجيش تحول إلى عرض نهاية األسبوع. الضفة الغربية ما تزال هادئة، 
وفي الدول العربية لم يتم االبالغ عن خروج الجماهير للتظاهر. الطريقة تعمل واالنتصار مؤكد. 

الهدف المأمول،  وطالما أن نظرية إسرائيل هي أن الوضع الراهن الذي ساد قبل المظاهرات هي
فليستمر الحصار، ليس ألنه يمنع االرهاب، بل ألنه يمثل عظمة دولة إسرائيل وقدرتها على الحفاظ 
على "الوضع الطبيعي" في غزة، الثمن ليس مرتفعا، صحيح أنه أكبر، لكن ليس هناك تدفيع ثمن 

 إسرائيلي.
سنة والمجتمع  11يبا منذ ولكن الثمن ضخم: جبايته تتم بدفعات مريحة على مدى سنين. تقر 

اإلسرائيلي يوافق على وجود مليوني فلسطيني قريبا منها، على شفا الكارثة االنسانية. تصحيح "ال 
توجد أزمة انسانية"، كما يحرم رئيس االركان أيزينكوت على القول. هناك ادوية وغذا . وليس 
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ة وليست الصومال، غزة هناك أحد يموت من الجوع، بل من رصام البنادق. غزة ليست سوري
تخنق بكيس من النايلون على رأسها، لكننا سمحنا لها بثقب للتنفس. حتى لو كان يوجد نقم كبير، 

 فإن حكومة إسرائيل تقنع نفسها بأنها ليست المذنبة، بل حماس.
إسرائيل أيضا ليست مسؤولة عن المذبحة في سورية أو عن األزمة اإلنسانية التي يغرق فيها 

نون السوريون، لكن على األقل اجزا  من المجتمع اإلسرائيلي مستعدون إلظهار التعاطف مع المواط
هذه المعاناة. حتى لو أن هذا التعاطف يتم التعبير عنه فقط بطرف اللسان. اإلسرائيليون يتطوعون 

أو ارسال للمساعدة في كل األماكن النائية في العالم، إلخال  االنقاض التي خلفتها الهزات األرضية 
االدوية للمحتاجين. ولكن في غزة ال يعيش بشر يريدون التعلم، أو كسب الرزق وتربية اطفالهم. في 
غزة تعيش بنادق، هكذا تشرح الحكومة لمواطنيها عقيدة االخالق. في غزة تسكن قنابل، عبوات 

 التعاطف االنساني.ناسفة، أنفاق، سلفيين وقتلة، هذه أرض العدو، التي سكانها ال يستحقون ذرة من 
ألف طالب  30األرواح اإلسرائيلية الطيبة مستعدة للخروج والتظاهر من اجل استمرار بقا  حوالي 

لجو  في البالد، لكن متى جرت مظاهرة مهمة من اجل أطفال غزة؟ في تركيا، المحكومة من قبل 
شديد، خرج مواطنون  طاغية والتي أي تعبير فيها عن انتقاد النظام من شأنه أن يجر إلى عقاب

اتراك للتظاهر ضد غزو عفرين في سورية. وعدد كبير  خر يتظاهرون من اجل المصالحة مع 
االكراد الذين يعتبرون من قبل النظام التركي مجتمع ارهابي. ولكن في إسرائيل المجتمع محبوس 

 داخل نفسه إلى أن تعفنت القيم االنسانية وتالشت.
لم يعد يجب عليه تهديد من يتجرأ على التعبير بشكل قليل عن تعاطفه مع  النظام الحاكم في إسرائيل

سكان غزة. المجتمع حفر لنفسه الحفرة القذرة التي يسبح فيها وهو مسرور. هذا مجتمع يهتز ازا  أي 
فساد من قبل حكامه، ويعرف بالضبط كم أدخل زعما ه من النقود إلى جيوبهم، ويريد أن يراهم 

شانق وفورا. ولكن المادة االساسية اختفت وستختفي من لوائح االتهام، وهي المادة معلقين على الم
التي تتعلق بإفساد المجتمع وتبخر الصورة االنسانية وتمجيد شعرة التصويب في بندقية القناصة. هذه 

 الحكومة متهمة بخلق ازمة انسانية، ليس في اوساط الفلسطينيين بل في المجتمع اإلسرائيلي.
 سهآرت

 13/4/2018، الغد، عم ان
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 ماذا لو انتقمت إيران؟ .21
 إن تطبيق تعهدها باالنتقام من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد فوري في المنطقة

 عاموس هرئيل
الجوية في سوريا في يوم « 4تي »الهجوم الجوي المنسوب إلسرائيل على الجناح اإليراني في قاعدة 

ود التمركز اإليرانية في المنطقة. هذا القصف هام من االثنين الماضي يعتبر مفترق طرق في جه
حيث نتائجه مقارنة بالهجمات السابقة وتهديد طهران بالرد يزيد من حدة مسار المواجهة الذي سبق 
وضعه مع إسرائيل. عملية ثأر إيرانية من شأنها أن تؤدي بدورها إلى عملية إسرائيلية مضادة يمكن 

لعسكري اإليراني في سوريا. ومثلما نشر في هآرتس، فإن القيادة أن تقضي تماما على التواجد ا
األمنية تدفع نحو خط أكثر هجومية ضد إيران في سوريا. الموقف الهجومي المشترك لكل أذرع 

 األمن طرح مؤخرا  على المستوى السياسي.
هلية بدأت إيران عملت بداية في سوريا عن طريق وكال  وعلى رأسهم حزب هللا. وخالل الحرب األ

 تضع هناك رجال استخبارات ومواقع تنصت وجهت نحو الحدود اإلسرائيلية.
في األشهر األخيرة وعلى خلفية االنتصار الواضح لنظام األسد في حربه ضد المتمردين فإن إيران 
تريد الحصول على مقابل بسبب إسهامها في نجاح المحور. لقد تبين ذلك في العملية الواسعة 

عد عسكرية ومعسكرات للمليشيات الشيعية العاملة بتمويلها في مواقع كثيرة على االراضي النشا  قوا 
السورية. هذا النشاط يشمل ايضا  نقل وسائل قتالية من قبل سالح الجو اإليراني إلى جانب الضغوط 

 على نظام األسد لتمكين اإليرانيين من السيطرة على مينا  بحري وانشا  قواعد جوية.
ملية تمت بصورة محسوبة وحذرة. لقد أرادت إيران عدم إغضاب سوريا، وتوجد لها أيضا  قيود هذه الع

من الداخل: بعد أن تكبد حرس الثورة اإليراني مئات القتلى في المعارك في سوريا قبل أكثر من 
وتم  سنتين ظهر احتجاج داخلي في إيران. القيادة اإليرانية قررت إعادة معظم المقاتلين إلى إيران

استبدالهم برجال مليشيات شيعية من العراق وأفغانستان وباكستان، الذين يصل تمويلهم وتوجيهاتهم 
 من طهران.

حسب اإليرانيين، فإنهم موجودون في سوريا من أجل الدفاع عن نظام األسد والمساعدة في القتال 
هم االساسي، مع ضد المتمردين، وخاصة داعش. إسرائيل تدعي منذ زمن أن هذا ليس هو هدف

فإنهم يحاولون خلق جبهة عسكرية أمام إسرائيل في سوريا،  2015تجميد نشاطهم النووي باتفاق فيينا 
 إلى جانب خط التماس لحزب هللا والجيش اإلسرائيلي على طول الحدود في لبنان.
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كابنت منذ أكثر من نصف سنة والقيادة في القدس ة رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزرا  في ال
ورئيس االركان ة يقولون بصراحة إنه من ناحيتها فقد تم رسم خط أحمر جديد في سوريا. إسرائيل 

 ستعمل بكل الطرق من أجل إحباط تمركز إيران العسكري في سوريا.
حسب تقارير وسائل االعالم االجنبية، هذه التهديدات تم دعمها باالفعال. في البداية في هجمات 

ها ردت على انحراف نيران من المعارك بين النظام والمتمردين في الجوالن، تم نسبت إلسرائيل في
قصف انتينات ومواقع استخباراتية إيرانية على الحدود. في بداية شهر أيلول/سبتمبر الماضي تم 
القصف من الجو لمنشأة أمنية كبيرة قرب مدينة مسياف الواقع في محافظة حماة. كان ذلك حسب 

خط انتاج سوري ة إيراني يتم فيه تركيب أنظمة لتحسين دقة «: نع للتطويرمص»ما نشر هو 
 الصواريخ التي تم تهريبها لحزب هللا.

في ما بعد، اتسعت الهجمات لتشمل أهدافا  أخرى، وفقا للتمدد اإليراني. في بداية كانون 
يعية بعد وقت شمال دمشق تم قصف قاعدة بنتها إيران للمليشيات الش« كسبا»االول/ديسمبر في 

شباط/فبراير  10في «. بي.بي.سي»قصير من قيام يد مجهولة بتسريب صور جوية للموقع لشبكة 
أسقط الجيش اإلسرائيلي طائرة إيرانية بدون طيار اخترقت المنطقة اإلسرائيلية في سما  غور االردن. 

وقتل مستشارون « 4تي »ردا  على ذلك تم قصف غرفة القيادة للطائرات بدون طيار في قاعدة 
إيرانيون. في نفس اليوم هوجمت أهداف إيرانية وسورية أخرى، بعد أن أسقط نظام الدفاع الجوي 

 إسرائيلية. 16السوري طائرة أف 
في هذه المرة، حسب منشورات أجنبية، فإن إسرائيل تقدمت خطوة أخرى أبعد من ذلك، مرة أخرى في 

)سبعة مستشارون قتلوا من بينهم الكولونيل الذي  : في الهجوم االخير اصيب اشخام4قاعدة تي 
قاد نظام الطائرات بدون طيار في حرس الثورة اإليراني( وكذلك اصيبت بنى تحتية ووسائل قتالية. 
الصور التي ينشرها التلفزيون اإليراني توثق دمارا  كبيرا . القاعدة نفسها تمثل التطورات االخيرة في 

كان يعود في الماضي لسالح الجو السوري، اليوم يعمل فيه الروس  سوريا. هذا موقع واسع جدا  
 واإليرانيون في مواقع مستقلة ومنفصلة.

يبدو أن الهدف الذي هوجم هذه المرة لم يعد قافلة سالح كانت في طريقها إلى حزب هللا في لبنان. 
ما هم. علي اكبر واليتي، ولم يعد أنتين قرب الجدار. إيران ترد وفقا لذلك. هي تنشر عدد القتلى واس

 مستشار الزعيم الروحي علي خامنئي هدد بأن إسرائيل ستعاقب على جرائمها.
الهجوم االخير المنسوب إلسرائيل يكشف نوايا إيران الحقيقية: قاسم سليماني، قائد قوة القدس في 

جها  ضد حرس الثورة والشخم المقرب من خامنئي، يبني في سوريا جهازا  واسعا  ومحكما  مو 
إسرائيل. إن طابع هذا النشاط مخفي عن روسيا، التي ترى في نفسها صاحبة البيت في المحور 
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الداعم لاسد. أبعاد هذا النشاط مخفية أيضا  عن زعما  كبار في إيران نفسها. الرئيس حسن روحاني 
 المنطقة. يتحفظ من زيادة االستثمارات في فيلق القدس وفي الحروب التي يديرها سليماني في

يران  بالنسبة لروسيا ونظام األسد فإن االمر يتعلق بوجع رأس غير بسيط. إن التصادم بين إسرائيل واا
سيعرض للخطر عودة اراضي سوريا لسيطرة النظام، ومن شأنه أن يكلف األسد أثمانا  مالزمة. 

وريا، في حين أن سليماني، حسب المحللين اإلسرائيليين، يسعى إلى تقويض المصالح الروسية في س
األسد فقد جز ا  كبيرا  من منظومته المضادة للطائرات في الهجمات اإلسرائيلية بعد اسقاط طائرة اف 

16. 
في إسرائيل يقولون إن قرارا  إيرانيا  بالرد اغن سيكون خطأ استراتيجيا  قاسيا  لسليماني والمسؤولين 

ئيلي تظهر إلى أي مدى النشاطات اإليرانية عنه. تحليل سلسلة الهجمات المنسوبة للجيش اإلسرا
. وعليهم 4مكشوفة وقابلة لالختراق. في طهران بالتأكيد يعرفون لماذا هوجم الهدف في قاعدة تي 

االفتراض بأن إسرائيل لديها معلومات مشابهة ايضا عما يجري في قواعد ومواقع أخرى في أرجا  
وتيرة البطيئة لهجوم مرة كل بضعة اسابيع سوريا. في حالة التصعيد يصعب التصديق بأن ال

 ستستمر.
رد طهران حاليا سيؤدي إلى التصعيد الفوري، ومن شأنه أن يعرض للخطر كل مشروع سليماني في 
سوريا. هذا هو جوهر االقوال التي تسمع في االيام االخيرة في نقاشات مغلقة على المستوى السياسي 

يضا  المواجهة الكبرى بين أمريكا وروسيا، ازا  نية ادارة ترامب وفي جهاز االمن. في الخلفية تتطور أ
للمبادرة في االيام القريبة القادمة إلى هجوم عقابي ضد نظام األسد ردا  على استخدام السالح 

 الكيميائي في قتل المدنيين في دوما.
ديد سفير روسيا في لندن التوتر زاد حدة على خلفية التغريدة السوقية لترامب في الظهيرة، ردا  على ته

روسيا أقسمت على إسقاط كل الصواريخ التي »بأن بالده ستسقط كل صاروخ يطلق نحو سوريا. 
ستطلق باتجاه سوريا. استعدي، يا روسيا، إنها قادمة، جميلة وجديدة وذكية! ال يجب عليكم أن 

كذا غرد رئيس الواليات ه«. تكونوا شركا  مع هذا الوحش الذي يقتل بالغاز االشخام ويتلذذ بذلك
المتحدة. مواجهة إسرائيلية ة إيرانية خالل التوتر بين الدول العظمى، تبدو مثل تطور غير مرغوب 

 فيه أيضا  من ناحية روسيا.
 12/4/2018هآرتس 
 13/4/2018القدس العربي، لندن، 
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