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 .1صحيفة بريطانية تكشف عن مفاوضات فلسطينية  -إسرائيلية سرية في لندن
لنددد  -محمددد عبددد السد  :كشددر روبددرت فددوكرا الم ارسددل العسددكري لصددحينغ ستي ديننيند سد انداردس
ع د محادتددات س دريغ أجر هددا شخصدديات فلسددئينيغ مواس درائيليغ مرموقددغم مع ب د ار أنهددا بمنةلددغ سأمددل جديددد
لعمليغ الس

قريره.

في الشرق األوسئسم حسب عنوا

وقددال فددوكرم فددي ال قريددر الددتي نشددر الخمددير 2017/3/30م و رجم دد" سعربددي21سم د

عد سم أكبر الخئدوات قددما فدي عمليدغ السد
ّ
علددخ أخب ددار ل ددا المباحت ددات مد د سمرك ددة األبح ددا

لددا المحادتددات

فدي الشدرق األوسدئ مندت سدني س .وحصدلت الصدحينغ
البريئ دداني اشسددرائيلي سب ددايكو سم ال ددتي ش ددارا ف ددي

اس ضافغ االج ماعات بال عاو مع المعهد الملكي للشؤو الدوليغم المعرور بدسشا ا هاورس.س

وبحسدب الصددحينغم فددم المشدداركي فددي اللقددادم وهد سأكدداديميو وسياسدديو كبددارم وم قاعدددو حددديتام
م د دس درائيل والسددلئغ النلسددئينيغم رفض دوا أ

ددتكر أسددماؤه بينمددا مددا اةلددت المحادتددات مس د مرا فقددد

أقاموا قنوات خلنيغ سريغ ما ةال نشئغ وفاعلغس .و شدير الصدحينغ دلدخ أند" بدالرغ مد سأنهدا لد سدنر
ع ا ناق نهائي أو خئغ للس م دال أ االج ماعات أفضت دلخ عد ن ائج جديد س .وأوضح ال قرير

أ جميددع المشدداركي سأعرب دوا عد ال دةامه بحددل الدددول ي – رغد أ واحدددا مد السدديناريوهات األربعددغ
المح ملغ قد يكو سكونندراليغس بي دسرائيل والمنائق النلسئينيغ في الضنغ الغربيغس.

وأضددار أ الددتي اج مع دوا فددي لنددد أواخددر العددا الماضددي ()2016م أكدددوا أيضددا سأ عمليددغ الس د

ينبغددي أ

نبنددخ علددخ مددا د دنجدداةه فددي اج ماعددات (سددابقغ)م متددل لددا ال ددي جددرت فددي أوسددلو قبددل 24

عاماس .ونقل ع مراقب عد كتدب كدا موجدودا فدي المحادتدات قولد" :سلقدد قدالوا دند" ال ينبغدي أ نبددأ
م الصنر مر أخرىس.

وأوضح ال قريدر أ االج ماعدات قدررت أند" سال ينبغدي ألي مد الئدرفي االع مداد علدخ حلنداد كبدار مد
أجددل دنجدداة معلد الوسددائاتم وأ اشسدرائيليي والنلسددئينيي ينبغددي أ يكوندوا فددي موقددع الصدددار فيمددا
ي علق بالشروئ والقضدايا .وبحسدب ملخدر جدرى دويند"م فقدد اع رفدت المحادتدات بالحاجدغ دلدخ ال حدرا

السريع في ضود فشل دبلوماسيغ الرئير األمريكي السابق باراا أوبامام ال ي قادها جدو كيدريم وكدتلا
في ضود ال هديد بمةيد م عد االس قرار التي يصدر ع سوريغ وع

نلي الدولغ اشس ميغس.

ومددا ل د يك د مفلوفددا فددي المحادتدداتم بحسددب ال قريددرم هددو أنهددا سقددررت ان قدداد أفضددل مددا اش د ملت عليدد"
النقاشات السابقغم كما قررت ال خلي ع المبدأ التي يقول بف سال شيد ني نق علي" ح خ نجة اال ناقيغ
الكاملغ والنهائيغسم لين هي دلخ القول د سالعقبغ األكبر هي حاضدر المسد وئنات اليهوديدغ ومسد قبلها فدي
الضنغ الغربيغم ووضع القدر الشرقيغم ال ي ي منخ النلسئينيو أ
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 .2إدانة فلسطينية لقرار االحتالل ببناء مستعمرة جديدة بالضفة

نشددرت الحيــاة ،لنــدن2017/4/1 ،م نقد عد م ارسددلها فددي ار هللام محمددد يددونرم أ السددلئغ النلسددئينيغ

اع ب ددرت قد درار الحكوم ددغ اشسد درائيليغ أم ددرم دقام ددغ مسد د عمر جدي ددد م وئ ددرط عئ دداد شقام ددغ  2,000وح ددد
اس يئانيغ جديد م دعاقغ للجهود األمريكيغ الراميغ دلخ دعاد دئد ق العمليدغ السياسديغم وئالبدت فدي بيدا
المج مع الدولي بدس حمل مسؤوليا " دةاد اس مرار ال صعيد االح لي ضد شعبنا وأرضنا النلسئينيغس.

ورأى أمي سر اللجنغ ال ننيتيغ لمنلمغ ال حرير النلسئينيغ صائب عريقات في بيا أ سعقدد لقدادات

مجلددر الش دراكغم أو حجددب قريددر أممددي يصددر الممارسددات والسياسددات العنص دريغ اشس درائيليغ ( قريددر
اشسددكوا)م أو جنددب محاسددبغ دس درائيلم كلهددا دشددارات عمقددت م د نلددا األبر ايددد (ال مييددة العنصددري)م

وةودت دسرائيل الضود األخضر لمواصلغ اس عمارها علخ حساب حقوق شعبنا وأرض" ومواردهس.

وقال النائق باس الحكومدغ النلسدئينيغ يوسدر المحمدود :سد هدته الخئدو ال صدعيديغ الجديدد عكدر

دصرار حكومغ االح ل علخ المضي في معارضغ الجهود المبتولغ شمكا اس عاد العمليغ السياسيغ
وعرقل هدداس .ووصددر الق درار اشس درائيلي بفندد" س حددد سددافر وصددار شراد المج مددع الدددوليم واس د خنار

شنيع بالقواني والمواتيق األمميغس.

وكش ددر مس ددؤول فلس ددئيني رفي ددع عد د

لق ددي الجان ددب النلس ددئيني ئمين ددات أمريكي ددغ ف ددي ش ددف رفد د

السياسددغ االس د يئانيغ والوقددور فددي وجههددا .وقددال المسددؤول الددتي فضددل عددد تكددر اسددم" لد دسالحيا س:
سأبلغ نا اشدار األمريكيغ بصور مباشر أنها رف

السياسيغ االس يئانيغ و ع برها عائقا أما جهودها

الرامي ددغ دل ددخ دع دداد دئد د ق العملي ددغ الس ددلميغس .وأض ددار :سأبلد د الد درئير دونال ددد ارم ددب رئ ددير ال ددوةراد
اشسرائيلي بنيامي ن نياهوم لدى ةيار األخير واشنئ م بف علي" كبح جماط االس يئا  .وفي الحوار

األخيرم بي ئداقمي أمريكدي مواسدرائيليم أصدر األمريكيدو علدخ اع بدار االسد يئا عائقدا أمدا دعداد
دحياد العمليغ السياسيغ وئالبوا دسرائيل بالحد من"س.
وقال المسؤول د الجانب النلسئيني ي وقع حدو

و ر في الع قغ األمريكيغ  -اشسدرائيليغ فدي عهدد

رامب شبيهغ بال و ر التي ساد الع قغ بي الجانبي في عهد الرئير باراا أوباما .وأضار :سواضح

أ الحكومدغ اشسدرائيليغ صدر علددخ مواصددلغ االسد يئا م و درف

أي اق دراط أمريكديم و درف

وجددود

أي عمليغ سياسيغ جديغم و صر علخ مواصلغ خئ ها الراميغ دلخ فضل غة ع الضدنغم وضد جدةد

كبير مد أ ارضدي الضدنغم و حويدل السدلئغ دلدخ حكد تا دي دائد علدخ ال جمعدات السدكانيغس .وأضدار:
سسنن لر لندرىم لكنندا واتقدو مد أ ن نيداهو ال يريدد ال د اة أي قلدير ل سد يئا ح دخ لدو أدى تلدا

دلخ و ر مع اشدار األمريكيغس.
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وق ددال مس ددؤول فلس ددئيني د سالجان ددب األمريك ددي يب دددي نهم دد" للمئال ددب النلس ددئينيغ ف ددي ش ددف وق ددر
االس يئا م ويشاركنا مخاوفنا م ان هاد حل الدول ي س.

وأضافت الخليج ،الشارقة2017/4/1 ،م نق ع مراسلها في ار هللام من صدر حمددا والوكداالتم أ
صائب عريقات قال د سموقننا النلسئيني واضحم ول يقبل االع درار بفيدغ معدادالت ش ّدرو الوحددات
االس يئانيغ غير القانونيغ في فلسئي المح لغسم مشددا أ عد شرعيغ االس يئا بفشكال" كافغ غير

خاضددع للنقدداوم أو المسدداومغم محم د ن نيدداهو وحكوم دد" المسددؤوليغ الكاملددغ ع د
المسؤولغ ع

وسيع االس يئا االس عماري.

بعددات ق ار ار دد" غيددر

كمددا أدانددت وةار الخارجيددغ النلسددئينيغ ق درار االح د ل ببندداد مس د عمر جديددد فددي منئقددغ ار هللام كمددا
أدان ددت قد درار مواص ددلغ البن دداد ف ددي المسد د عمرات وم ددا س ددم " بمن ددائق ننوته ددام مش ددير دل ددخ أ س ددلئات
االح د د ل ل د د ك د ددر بمصد ددادر األ ارضد ددي المصد ددننغ أ ارضد ددي دولد ددغ و حويلهد ددا ل س د د يئا م بد ددل قد ددو
باالس ي د علخ األراضي النلسئينيغ الخاصغ و حويلها ألراضي دولغم بهددر بنداد مسد عمرات جديدد

أو وسيع مس عمرات قائمغم بحيد

د أكتدر مد  %48مد األ ارضدي المقامدغ عليهدا المسد عمرات هدي

ملكيات خاصغ للنلسئينيي .

وأدانت عضو اللجنغ ال ننيتيغ لمنلمغ ال حرير النلسئينيغ حنا عشراوي بشد قرار حكومدغ االحد ل
دنشاد مس عمر غير قانونيغ جديد م ومنح الموافقغ علخ بناد  2000وحد في المس عمرات القائمغ.
 .3مصدر لـ"القدس العربي" :عباس ينتظر طرح خطة ترامب للسالم خالل لقائه به في واشنطن
غة  -أشرر الهور :علمت سالقدر العربيس مد مصددر سياسدي مئلدع أ رئدير السدلئغ النلسدئينيغ
محمود عبار والقياد النلسئينيغ ين لرو أ يقد الرئير األمريكي دونالد رامب الخئوئ العريضغ
لخئ " لحل الصراو النلسئيني اشسرائيليم خ ل ةيار " المقدرر للبيدت األبدي

خد ل األيدا المقبلدغم

وأ تلا دفع دلخ دجراد نسيق مع مصر واألرد م ال ي يس عد ةعماؤها للقاد الرئير األمريكي خد ل

األيا المقبلغ .وتكر المصدر أ عبدار حسدب مدا جدرى دب غد" مد قبدل المبعدو األمريكدي جيسدو

غ درينب ت الددتي ةار المنئقددغ قبددل أكتددر م د أسددبووم سددي دئ عدد" م د قبددل ارمددب علددخ بنددود خئددغ
الس

الم وقع أ

دفع اشدار األمريكيغ م أجل حقيقها خ ل الن ر المقبلغم وال ي قو في أساسها

عل ددخ المناوض ددات المباش ددر  .وش ددكا المص دددر ف ددي ص ددحغ م ددا نق ددل مد د أخب ددار و ق ددارير ح ددول الئ ددرط
األمريكي الجديدم خاصغ بعد أ

ردد وجود ئرط شبقداد المسد وئنات ضدم حددود دسدرائيلم مواعئداد

حريغ دينيغ فقئ للنلسئينيي في القدر.
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" .4اإلعالمي الحكومي" في غزة :سنقدم أسماء مخالفي قرار حظر النشر بقضية فقهاء
غدة :أعلد رئددير المك ددب الحكددومي فددي غددة سد مغ معددرورم مسدداد الجمعددغم عد

قدددي المك ددب قائمددغ

بفسددماد المخددالني لق درار حلددر النشددر باغ يددال الشددهيد مدداة فقهدداد للنائددب العددا فددي قئدداو غددة خ د ل

الساعات المقبلغا ال خات المق ضخ القانوني بحقه  .وقال معرور عبر صنح " علخ النيسبوا :سك كنا
ن من ددخ أ ي حل ددخ الجمي ددع بح ددر المس ددئوليغ المج معي ددغ و غلي ددب المص ددلحغ الوئني ددغس .وق ددال سدنن ددا ن ددابع

كمك ددب دع م ددي حكددومي نني ددت قد درار النائددب الع ددا القاض ددي بحلددر النش ددر ومن ددع النقددل عد د المص ددادر
المخ لندغ أو وسددائل دعد

العدددوم وال فكيددد علدخ أ النشددر فقدئ سدديكو مد جهدات االخ صددار المكلنددغ

بال حقيق والمخولغ بال صريح لوسائل اشع س .وعلل دصدار هتا القرار بفن" م أجل وقدر حالدغ البلبلدغ

ال ي سبب بها النقل المبال في" وغير المدرور م الوسائل العبريغ في جريمغ اغ يال الشهيد النقها.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/31 ،

 .5انفراج أزمة معتمري غزة بعد ضياع ثالثة مواسم
غددة :بمددا يبشددر بممكانيددغ السددماط لمع مددري قئدداو غددة م د الوصددول ل ارضددي السددعوديغ وأداد مناسددا

العمددرم بعددد عمليددغ منددع دامددت لت تددغ مواسد م بسددبب اشجدرادات المصدريغ الم متلددغ بددمغ ق معبددر رفددحم
بح

وةير النقل النلسئيني سميح ئبيلغ مع وةير الئيد ار المددني المصدري شدرير ف حدي ر يبدات نقدل

 2,000م مع مري القئاو لمئارات السعوديغم خاصغ مع بدايغ موس العمر لشهري شعبا ورمضا .
و شير هته المحادتاتم ال ي ل شهد م قبلم دلخ وجود اننراجغ في ملر أداد العمر لسكا غة.

القدس العربي ،لندن2017/4/1 ،

 .6الحية :ماضون على طريق التحرير ومقاومة االحتالل لتحقيق طموحنا في إنهائه

قال المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/31 ،م م غة أ القيادي في حركغ حمار خليدل الحيدغ قدال
د الشددعب النلسددئيني قددد كددل مددا يملددا علددخ مددر السددني م مع صددما بقددو ديمان د" وأرضدد"م وأندد" ل د
نرضخ ع فلسئي بدي  .وأضار الحيغم خ ل خئبغ الجمعغ في مسدجد ةيداد األنصداري بمحافلدغ

خدا يددونرم أ سكددل مشداريع ال ددوئي للنلسددئينيي خداري حدددود فلسددئي نقدر ضدددهاسم مؤكدددا أ ال
ب ددديل ل جئ ددي عد د أر

فلس ددئي ال ددي ه ددي للنلس ددئينيي  .وب ددي القي ددادي ف ددي حم ددار أ الش ددعب

النلسئيني كل" يقر خلر المقاومغم وأن" شعب صابر يبتل المال والروطم وهو منصور علخ عدوه.

وجداد فددي الســبيل ،عمـان2017/4/1 ،م مد غددةم أ القيدادي فددي حركدغ حمددار خليدل الحيددغم أكددد أ

ومس د قر م واألجهددة األمنيددغ قددو بكامددل واجبا هددا .وقددال الحيددغ فددي
الحالددغ األمنيددغ فددي غددة نمئمئنددغ ن
التاريخ :السبت 2017/4/1
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ص دريح صددحني علددخ هددامو اف دداط مسددجد بخددا يددونر :سال شددا أ دحدددا

خددرق أمنددي م د قبددل

خلد أمنيدام لكد األجهدة األمنيدغ نم يقلدغم و عمدل

االح ل علخ شعب نمحاصر بهته الئريقغ يحدد
علخ مدار الساعغس .ورف القيادي في الحركغ باشدالد بفي ناصيل فيما ي علق بقضيغ اغ يال ماة
فقهام بناد علخ عليمات النائب العا .

ولنت دلخ أ هناا واصل مع مصدرم و د وضدع المسدؤولي فدي صدور مدا حدد

مدع الشدهيد فقهدادم

مشير دلخ أ االح ل ال يل ة بقيود أو مواتيقم وال يلجم" سوى ال كا ر ووحد شعب وأمغ.
ا

وشددد الحيدغ علدخ أ اغ يددال فقهدا هدو حلقدغ مد حلقدات الصدراو بينندا وبددي العددو اشسدرائيليا ال هددي
األولخ وربما ليست األخير ا لكنندا ماضدو علدخ ئريدق ال حريدر ومقاومدغ االحد لم ل حقيدق ئموحندا

في دنهائ"م مواقامغ دول نا علخ أر

فلسدئي  .و دابع :سنئمدئ شدعبنا أ المقاومدغ بخيدرم وقضدي نا مدا

دا لهددا أبندداد مخلصددو صددادقو م مسددكو بتوابددت شددعبه م ماضددو نحددو حقيددق ئموحددات وأمددال
شعبنا النلسئينيس.

وحول مخاور النار في مواجهغ قادمغ مع االح لم سادل سم خ وقنت المواجهدغ مدع العددوك فكدل

المع دددى عليدد" بدداالح لا
يددو لدد" اع ددداد علددخ شددعبنا فددي غددة والضددنغ وفددي كددل مكددا م شددعبنا هددو ن
فالحصار اع داد مواغ ق المعابر والبحر وعمليات القصر هنا وهناا وال ضييق علخ النار.
 .7حماس تدين قرار االحتالل بناء مستعمرة جديدة بالضفة
ار هللا :لقددي ق درار االح د ل الصددهيونيم دقامددغ مس د عمر جديددد فددي الضددنغ المح لددغم ددانددغ فلسددئينيغ
ودوليددغ واسددعغ .وقددال حدداة قاس د م النددائق باس د حركددغ سحمددارسم فددي ص دريح صددحني لقددخ سالمركددة

النلس ددئيني لمعد د س نس ددخغ من دد" :سه ددتا القد درار يؤك ددد مواص ددلغ دسد درائيل أعماله ددا خ دداري دئ ددار الق ددانو

الدوليسم مشددا علخ أ سدسرائيلس مدرد علدخ القد اررات الدوليدغ سالرافضدغ ل سد يئا س .ورأى أ القدرار
ساس مرار للسياسغ العنصريغ ال ي ين هجها االح لم ب هجير النلسئينيي واالس ي د علخ أراضيه س.

وأضار أ القرار اشسدرائيلي سيضدع الرؤسداد العدرب المشداركي فدي القمدغ العربيدغم أمدا ح ّدد حقيقديم
صر دسرائيل علخ عدوانها دةاد الشعب النلسئينيم و نكرها لحقوق"س.
دت ن ّ
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/31 ،

" .8القدس الفلسطينية" :مشعل سيظهر بمؤتمر صحفي قد يكون األخير له إلعالن الوثيقة الجديدة
ار هللا :سيلهر خالد مشعل رئير المك ب السياسي لحركغ حمار فدي األيدا المقبلدغ قبدل ان هداد ف در
والي دد" شع د

الوتيقددغ السياسدديغ الجديددد للحركددغ بعددد نحددو  3عقددود م د دصدددارها ميتاقهددا األول عنددد
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فسيسها عا  .1987وقالت مصادر مئلعغ لدسالقدرسم أ مشعل سيلهر في مؤ مر صحني قد يكو
األخيددر لدد" شع د

الوتيقددغ السياسدديغ الجديددد للحركددغ .الف ددغ دلددخ أنهددا ل د

األساسي للحركدغ ولكنهدا سد كو

عددي فدي بعد

كددو بديلددغ ع د الميتدداق

الجةئيدات الخاصدغ بد" فدي لدل ال غيدرات السياسديغ

بالمنئقغ في السنوات األخير  .وأشارت المصدادر دلدخ أ الوتيقدغ سد كو بداللغ ي العربيدغ واشنجليةيدغ
وس حمل رسائل لدول عربيغ وللمج مع الدولي كافغ في دئار ئوير صدياغغ سياسدا ها بشدف الوضدع

الجديددد فددي المنئقددغ ولمنددع أي محدداوالت دس درائيليغ لل ح دري

ضدددها دوليددا بحجددغ أ الحركددغ سددعخ

ل دمير دسرائيل كما جاد في ميتاقها األول.

القدس ،القدس2017/4/1 ،

 .9اعتقال فلسطيني بالخليل بدعوى حيازة سكين وجرح جندي إسرائيلي برام هللا
الخليل :اع قلت قوات االح لم مسداد الجمعدغم شدابا فلسدئينيا بددعوى سالعتدور علدخ سدكي بحوة د"سم
فددي مح دديئ منئق ددغ الح ددر اشبراهيم ددي ف ددي مدين ددغ الخلي ددلم جن ددوبي الض ددنغ الغربي ددغم فيم ددا ج ددرط جن دددي
صددهيوني بحجددر فددي ار هللا .وتكددر موقددع صددحينغ سيددديعوت أحرونددوتس العبريددغ أ عمليددغ االع قددال
وقعت عند أحد الحواجة المحيئغ بالحر اشبراهيميم ونقل الشاب لمراكة ال حقيق بعد اع قال".

ويغلق االح ل بفوامر عسكريغ أكتر م  500محل جاري في وسئ المدينغم فيما أجبدرت ممارسدا "

أصحاب أكتر م  1000محل جاري آخر علخ دغ ق محاله .

فددي سددياق مننصددلم أصدديب جندددي صددهيوني بجدراطم مسدداد اليددو ا دتددر عددر

بالحجار في بلد نعلي غرب ار هللا وسئ الضنغ الغربيغ المح لغ.

دوريددغ للجدديو للرشددق

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/31 ،

" .10المجد األمني" :االحتالل يستغل اسم مؤسسات حقوقية أردنية لجمع معلومات عن المقاومة بغزة
المجد :حتر مصدر أمني في قئاو غة السكا م م ا صاالت خارجيغ قدو بهدا دحددى المؤسسداتم
دددعي عملهددا فددي مجددال حقددوق اشنسددا وتكددر المصدددر فددي صدريحات صددحافيغ مد أ هندداا عددددا

م د الم دوائني بغددةم قل دوا ا صدداالت م د مؤسسددغ دددعي أنهددا م د األرد م عمددل فددي مجددال حقددوق

اشنسددا م وكانددت الم صددلغ ف ددا عرفددت عد ننسددها بفنهددا عاملددغ فددي المؤسسددغ وأنهددا جددري دحصددائيات

ع حقوق اشنسا في القئاو.
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وقال مسؤول أمني لموقع سالمجد األمنيس أ الن ا الم صدلغ ئلبدت مد المسد هدفي اشجابدغ عد عدد
سدداؤالت اع ياديددغ كاالس د والعمددر والحالددغ االج ماعيددغم باشضددافغ دلددخ أسددئلغ أمنيددغ لددير لدد" ع قددغ

بموضوو العمل اشحصائي كاالن ماد السياسيم وعمل النصائل في قئاو غة .

وبعد فحر و بع هته اال صاالت أكد المسؤول األمني أ المخابرات الصهيونيغ قدر خلنهدام منوهدا

دلددخ اسد خدا صددنغ المؤسسددات الحقوقيددغ كغئدداد شيقدداو المدوائني ودفعهد لل جدداوب مددع هددته األسددئلغ

بكل ئمفنينغ وأريحيغ .وأشار دلخ ضرور الحتر م هته اال صاالتم وعد االنخدداو بهدا وال فكدد مد

مصدداقيغ الجهددغ ال ددي قددر خلنهدام مؤكدددا علددخ ضددرور عدد دعئدداد أي معلومددات عد المقاومددغ ألي
جهغم سواد كانت معلومغ أو مجهولغ.

وأوضح أ المخابرات الصهيونيغ سعخ بكل الوسائل للحصول علخ المعلومات ال ي علق بالمقاومغ

النلسئينيغم و س خد في تلا ئرقا مل ويغ نل ار النكشار األساليب ال قليديغ ال ي س خدمها.

موقع المجد األمني2017/3/29 ،

" .11الشعبية" في سورية تحيي ذكرى يوم األرض
دمشددق :أحيددت الجبهددغ الشددعبيغ ل حريددر فلسددئي فددي سددوريام الددتكرى الد د 41ليددو األر م وأعيدداد آتار
الوئنيددغ (الم د أر واأل والمعل د ) بمهرجددا جمدداهيري حاشددد أقام دد" فددي سمركددة الميدددا التقددافيسم وسددئ

العاصمغ دمشق.

واسد د تكر نائ ددب األم ددي الع ددا للجبه ددغ الش ددعبيغم أب ددو أحم ددد فد دؤادم ف ددي كلم ددغ الجبه ددغم ش ددهداد الش ددعب

النلسددئيني فددي كددل م ارحددل نضددال"م م ئرقددا دلددخ أهدددار ومخئئددات دس درائيل فددي الوقددت ال دراه م د
هويد واس يئا م بهدر صنيغ القضيغ النلسئينيغ.

وشدد أبو أحمد فؤاد علخ ضرور اس عاد الوحد الوئنيغ موانهاد االنقسا م مؤكددا رفد

أي محداوالت

لخلق بدائل لمنلمغ ال حرير النلسئينيغم الممتل الشرعي والوحيد ألبناد شعبنا النلسئيني.

القدس ،القدس2017/4/1 ،

 .12نتنياهو يتبنى سياسة أحادية للجم االستيطان
الناصددر – أسددعد لحمددي :أئلددع رئددير الحكومددغ بنيددامي ن نيدداهو وةراده علددخ ال ناهمددات مددع اشدار
األمريكيغ في شف مصير البنداد فدي المسد عمرات وعلدخ مئالبدغ الواليدات الم حدد بددسلج االسد يئا سم

موضحا أ السياسغ ال ي سي بعها قضي بف

بني سدسرائيلس داخل المنئقغ المفهولغ في المس عمرات

قددر اشمكدا م أو سحيتمددا ال يمكد فعدل تلددام يمكد البنداد بمحدداتا خدئ البنداد القددائ سم مضدينا أند" فددي
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حال اس حالغ البناد ئبقا للمعياري المتكوري ألسباب قانونيغ أو أمنيغ أو ئوبوغرافيغم فم سدسرائيلس
س بني في األر

األقدرب دلدخ خدئ البنداد .وأردر أند" سديمنع دقامدغ بدؤر اسد يئانيغ جديدد عشدوائيغم

أي م د د دو اس د د ئتا السد ددلئات رسد ددميا .و د ددابع أ هد ددته السياسد ددغ ال د ددي يعل د د عنهد ددا ا خد ددتت للج د د
االس د يئا سبهدددر دلهددار نيددات ئيبددغ جدداه ال درئير دونالددد ارمددبم وسنح د ن حددد

وودود جدام وعلي" يجب أ نفخت في حسبانا ئلبات الرئير رامبس.
ووصر مسؤول كبير في حدي

ع د ددار جديددد

دلخ صحينغ سهآر رس قرار الحكومغ األمنيغ بفن" ال يعني لجد وسدع

االسد يئا سدنمددا قلددير هددتا ال وسددعس .وقددال د ن نيدداهو أوضددح لوة ارئدد" أندد" لد يد بعددد ال وصددل دلددخ
ناهمات نهائيغ مع الواليات الم حدد علدخ هدته المسدفلغم وأ الخ فدات بدي الجدانبي مدا اةلدت قائمدغم

مضينا أ ما أعلن" أما الوةراد لير ا ناقا مع األمريكيي دنما س قييدات فختها دسرائيل علخ ننسهاس.
و ابع الوةير أ سالتم التي س دفع" دسرائيل في كل ما ي علق باالس يئا ل يك مل بعدس.

وقال وةير آخر د ن نياهو أوضح أيضا أ الجانبي اشسرائيلي واألمريكي سا نقا علخ أالّ ي نقاسم وأن"

مع تلا سقررت دسرائيل أ

بدي اس عدادا ل بني سياسغ فخت في الحسبا قلق رامب م أ مواصلغ

البناد فدي المسد وئنات قدد حدول دو دقامدغ دولدغ فلسدئينيغ فدي المسد قبلس .وةاد أ مدا أعلند" ن نيداهو

ه ددو سسياس ددغ أحادي ددغ الجان ددب لحكوم ددغ دسد درائيلسم مش ددي ار دل ددخ أ األمد دريكيي أوض ددحوا أنهد د سف ددي ك ددل
األحوال ال يوافقو علخ البناد في المس وئناتم لك يمك أ ي عايشوا مع الوضع ول
دوليغ علخ كل منةل ي بناؤهس .واع بر الوةير سياسغ ن نياهو سم ةنغ ومعقولغس.

حصل أةمغ

الحياة ،لندن2017/4/1 ،

 .13قادة المستوطنين يرحبون بقرار بناء مستعمرة جديدة في الضفة الغربية
الناصر – أسدعد لحمدي :رحدب قداد المسد وئني فدي األ ارضدي النلسدئينيغ المح لدغ سدنغ  1967بقدرار
الحكومدغ األمنيدغ المصددغر بنداد مسد عمر جديددد فدي الضدنغ الغربيددغ شيدواد أقدل مد  200مسد وئ د ّ
دخ ؤه د قبددل شددهري م د مس د عمر سعموندد"س حي د أقدداموا علددخ أ ار فلسددئينيغ خاصددغم كمددا رحب دوا
بمقرار بنداد أكتدر مد ألندي وحدد سدكنيغ جديدد فدي مسد عمرات مخ لندغم و أروا أ القدرار يعندي مواصدلغ

البند دداد االس د د يئاني فدددي أنحد دداد الضدددنغ الغربيد ددغم فيمد ددا اع ب د دره وةي ددر رفيد ددع المس د د وى س قل ددير وسد دديع

االس د يئا س .وقددال مجلددر المس د عم ارت فددي يهددودا والسددامر (الضددنغ الغربيددغ) أندد" سعلددخ رغ د بع د
ال قييدات ال ي أعلن ها الحكومغ علخ البنادم فم ال ناهمدات مدع الواليدات الم حدد

ديح مواصدلغ البنداد

في كل المس وئنات في يهودا والسامر م فضد عد دقامدغ المسد وئنغ الجديدد البديلدغ لعموند"س .و دابع
البيدا  :سعلدخ رغد تلدام فدم االخ بدار الحقيقددي سدي متل فدي اسد ئنار فدوري ألعمدال ال خئديئ والبندداد

التاريخ :السبت 2017/4/1
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وال ئددوير فددي أرجدداد المسد وئنات واخ بددار األفعددال علددخ األر  ...سددنكو م يقلددي م وسددن عامل مددع
خري هته الخئغ دلخ حية ال ننيتس.

الحكومغ م أجل أ

الحياة ،لندن2017/4/1 ،

" .14السالم اآلن" :سيدفع اإلسرائيليون ثمن خنوع نتنياهو ألقلية بتحويل "إسرائيل" لدولة ثنائية القومية
الناصددر  -وديددع عدواود  :لقددي قدرار حكومددغ ن نيدداهو دقامددغ مسد عمر جديددد فددي الضددنغ الغربيددغم ددانددغ
حقوقي ددغ دسد درائيليغ .وج ددادت ان ق ددادات حرك ددغ سالسد د

اي س اشسد درائيليغ أكت ددر ح ددد مد د موق ددر البي ددت

األبددي

األمريكددي حيددال سددمي االس د يئا م فدداع برت فددي بيانهددا أ ن نيدداهو أسددير بيددد المس د وئني

ويبح د

فقددئ ع د البقدداد بددالحك وينضددل تلددا علددخ المصددلحغ اشس درائيليغ .و ابعددت الحركددغ سسدديدفع

الموائنو في دسرائيل تم خنوو ن نياهو ألقليغ ضئيلغ وم ئرفغ ب حويلها لدولغ تنائيغ القوميغس.

كما ان قدت حركغ سيو دي س الحقوقيدغ اشسدرائيليغ قدرار حكومدغ االحد لم وقالدت فدي بيانهدا دند" متلمدا

كانت الحكومغ مس عد الر كاب عد مخالنات ل بيي

اي ب شكيل مس وئنغ جديد س.

عاموند" فهدي مسد عد الن هداا القدانو الددولي
القدس العربي ،لندن2017/4/1 ،

 .15نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي :يجب فرض السيادة على الضفة الغربية
بيت لح  :قال الحاخا الم ئرر م حةب البيت اليهودي سالي ب دها سم التي يشغل منصب نائب
وةير الدفاو اشسرائيليم في صريح أدلخ ب" اليو للقنا السابعغ المقربغ م المس وئني  :سيجب علخ

دسرائيل أ

نر

سياد ها علخ الضنغ الغربيغس .وأضار قائ  :سد مسفلغ دلغاد جميد البناد في

المس وئنات أمر اف" وصغير ويجب علينا أ نشرو فو ار في فر
وحي

سياد نا علخ يهودا والسامر

قو دولغ دسرائيل بتلا فا العال سيقبل ب"س.

وفيمددا ي علددق بحركددغ  BDSقددال دهددا سال شددا أ السددنير [اشسدرائيلي فددي األمد الم حددد دانددي دنددو
يقو بعمل ممية في األم الم حد في سياق صراع" ضد منلمات  BDSحي

الدوليغ حاليا أجواد جديد ومخ لنغ ونح نشعر بال غييرس.

وأعدرب دهددا عد قناع دد" أ السددنار األمريكيددغ سدديجري نقلهددا مد
ان قالها س حتو سنارات أخرى حتوهام و ن قل دلخ القدر.

التاريخ :السبت 2017/4/1
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" .16إسرائيل" تطالب بنشر قوات الجيش السوري قرب الجوالن
حرير ب ل ضاهر :تكرت صدحينغ سمعداريرس يدو الجمعدغ 2017/3/31م أ سدسدرائيلس مدررت رسدائل
م د خ د ل األئ درار غيددر السددوريغ الضددالعغ فددي المحادتددات حددول مس د قبل سددوريغم قالددت فيهددا دنهددا

س كو مس عد ل قلير دخلها في سوريغم أي قلير الغارات ال ي شنها بي حي وآخدر فدي عمدق
األراضي السوريغ بادعاد منع نقل أسلحغ م ئور دلدخ حدةب هللا فدي لبندا م مقابدل سدويغ أو ناهمدات

صددام غ قضددي بمنددع دي د ار وحددةب هللا ومليشدديات شدديعيغ أخددرى مد االق دراب لمسددافغ معينددغ م د خددئ

وقر دئ ق النار في الجوال المح ل.

وأضافت الصحينغ أ سدسرائيلس س وافق علخ أ يعود جيو نلا األسدد دلدخ سالمنئقدغ الحدوديدغ هدته
بموجددب ا ندداق فصددل القدوات بددي الدددول ي مد العددا 1974س .وبحسددب الصددحينغم فمندد" سددود خوفددات

لدى القياد اشسرائيليغ السياسيغ والعسكريغ م أ ال وصل دلخ سويغ نبقي األسد في الحكد سديجلب
ديد ار دلددخ نشددر قدوات مواليددغ لهددا فددي منددائق قريبددغ مد الجدوال المح ددل .وأضددافت أ هددتا الموضددوو
بالنسبغ شسرائيل أه م الغارات ال ي شنها في عمق األراضي السوريغ.

عرب 2017/3/31 ،48

 .17قياديون بالليكود :نتنياهو اتخذ القرار بتقديم االنتخابات
حرير ب ل ضاهر :في الوقت التي ننر في" الصعداد كتيرو فدي الحلبدغ السياسديغ اشسدرائيليغ فدي
أعقدداب اال ندداق بددي رئددير الحكومددغم بنيددامي ن نيدداهوم ورئددير حددةب سكوالنددوس ووةيددر الماليددغم موشددي"

كحل ددو م ح ددول هيئ ددغ البد د

الع ددا وح ددل األةم ددغ االئ في ددغم دال أ قي دداديي ف ددي ح ددةب الليك ددود الح دداك

يؤكدو أ ن نياهو ا خت القرار بال وج" دلخ ان خابات مبكر .

وص دددرت الص ددحر اشسد درائيليغ اليومي ددغ المركةي ددغ ي ددو الجمع ددغ 2017/3/31م بعن دداوي

دددي كحل ددو

والمس شار القضائي للحكومغم افيحاي مندلبليتم واع برت أنهما راجعا أما ن نياهو في اال ناق علخ

هيئدغ البد

العددا م دت أ ن نيدداهو أرغمهمددا علددخ فصددل قسد األخبددار عد الهيئددغ وأ يعمددل هددتا القسد

كشركغ مس قلغ.

لك د عن دوا صددحينغ سمدداكور ريشددو سم جدداد مخ لنددام ونقلددت الصددحينغ عم د وصددن ه بجهددات رفيعددغ
المس وى في حةب الليكود قوله د ن نياهو ا خت ق ار ار بالتهاب دلدخ االن خابداتم لكند" ين لدر النرصدغ
المناسدبغ لمعد

عد تلدام وأشداروا دلدخ أ أةمدغ هيئددغ البد

العدا ليسدت سدببا مقنعدام ح دخ بالنسددبغ

ألعضاد الليكودم ل قدي االن خابات العامغ .وبحسب الصحينغم فم األةمدغ داخدل االئد ر الحكدومي

قادمغ ال محالغم وح خ أ و ير األحدا
التاريخ :السبت 2017/4/1
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وقال القياديو في الليكدود دنهد وكدتلا ن نيداهو مؤمندو بدف رئدير ك لدغ سالبيدت اليهدوديس الدوةير نن دالي
عد لخئو سياسيغ وأن" ين لر ال وقيت الم ئ شحدا أةمغ سياسيغ .وال يس بعد هؤالد القياديو
بينيتم ني ّ
في الليكود أ نشف األةمغ علخ خلنيغ س ناهمات مع الواليات الم حد في موضوو االس يئا س.

عرب 2017/3/31 ،48

 .18متضررو "اتفاق نتنياهو  -كحلون" يلتمسون ضده إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية
حرير مجيد القضماني :ينوي المولنو الم ضررو م اال ناق األخير التي ّ ال وصل دلي" بي
رئير الحكومغ اشس ارئيليغم بنيامي ن نياهوم ووةير الماليغم موشي" كحلو م في مسفلغ سهيئغ الب
العا سم رفع دعوى قضائيغ ضد اال ناقم في األيا القليلغ المقبلغم دلخ المحكمغ العليا.

و لاهر سالم ضررو سم أما مبنخ وةار الماليغم الخمير 2017/3/30م بال ةام مع المؤ مر الصحني

التي عقده كحلو للحدي

ع

ناصيل اال ناق التي وصل دلي" مع ن نياهو.

ويدتكر أ ن نيدداهو كددا قدد لددوط ب قدددي االن خابددات العامدغ فددي حددال اسد مر كحلدو فددي اشصدرار علددخ

موقن" بائ ق هيئغ الب

العا في نهايغ نيسا /أبريل المقبل.

عرب 2017/3/31 ،48

 .19إردان يلمح مجددا لمزاعم "عملية دهس" بأم الحيران
حريددر ب د ل ضدداهر :عدداد وةيددر األم د الددداخلي اشس درائيليم جلعدداد دردا م دلددخ ك درار الم دةاع بددف
المربدي يعقدوب أبددو القيعدا كددا يع دة ننيددت سعمليدغ دهدرس عندددما أئلدق أفدراد شدرئغ النددار عليد"م مددا

أدى دلخ اس شهادهم لدى ننيت جريمغ هد البيوت في قريغ أ الحي ار م في .2017/1/18

لك د دردا

نددوه خ د ل اج مدداو مغلددقم مددؤخرام بددف سال ص د حيغ لقس د ال حقيقددات مددع أف دراد الشددرئغ

(ماحاو) بف يقرر ما دتا كا هتا الحد

عمل عدائيم موانما بممكان" أ يقرر بخصور أداد أفدراد

الشرئغ فقئ خ ل الحد س حسبما تكر موقع سواالس االلك روني اليو م الجمعغ.
ونقدل سواالس عد مصدادر حضدرت االج مداو الدتي أئلدق دردا

ال راجع ع موقر الشرئغ األصلي بف الحدي

نوها د" خ لد"م قولد" د الدوةير رفد

يدور ع سعمليغ دهرس.

وأشددار الموقددع االلك رونددي دلددخ أ سماحدداوس ل د ين دد" م د دعددداد قريددر حددول أحدددا
حقيقا " األوليغ عةةت االع قاد لدي" بف مةاع الشرئغ غير صحيحغ.

التاريخ :السبت 2017/4/1
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" .20إسرائيل" ونيكاراغوا تعلنان استأنف العالقات بعد قطعها بسبب "أسطول الحرية"
ددل أبيددب :بعددد عددا م د اال صدداالت علددخ مس د وى مددنخن

م أعلنددت سدس درائيلس ونيكدداراغوا فددي بيددا

مش د را الليلددغ قبددل الماضدديغم ع د دعدداد الع قددات ال ددي كانددت األخيددر قددد قئع هددا فددي أعقدداب دغددار
الجديو اشسدرائيلي علدخ سأسدئول الحريددغس الم وجد" دلدخ غدة فدي سددنغ  .2010وقدال نائدب المددير العددا

لشددعبغ أمريكددا الوسددئخ والجنوبيددغ فددي وةار الخارجيددغ اشس درائيليغ مددودي أف دراي م بحسددب وكالددغ األنبدداد

األلمانيغم د ساس ئنار الع قات مع نيكاراغوا قد يكو انئ قغ في الع قات مع دول أمريكا ال ينيغ
الت

األخرى ال ي قئعت الع قات الدبلوماسيغ مع دسرائيلم وهي كوبا وفنةوي وبولينياس.

وسددبق هددتا اشعد

عددا مد االج ماعددات السدريغ بددي ممتلددي حكددوم ي البلدددي  .وقبددل أسددبوعي م ةار

أفراي نيكاراغوا واج مع مع وةير خارجي ها دنير مونكادا.

الشرق األوسط ،لندن2017/4/1 ،

 .21للمرة الثانية ...هجوم إلكتروني يعطل أنظمة بلدية القدس االحتاللية
عرض ددت بلدي ددغ الق دددر االح لي ددغم ي ددو الجمع ددغ
الناص ددر  -مد د س ددلي اي دد"م حري ددر ةين ددغ األخ ددررّ :
2017/3/31م لهجمغ دلك رونيغ ّأدت ل عئّل خدما ها الرقميغ عبر شبكغ اشن رنت .وبحسب ما أفداد بد"
موقددع سواالس العبددريم فقددد رصدددت الئدواق الننيددغ ال ابعددغ للبلديددغ عد ّدر مواقعه دا علددخ شددبكغ اشن رنددت
لهجمددغ دلك رونيددغ هددي التانيددغ م د نوعهددا خد ل األسددبوو األخيددر .وأضددار الموقددعم أ البلديددغ ال ابعددغ

للسددلئات اشسدرائيليغ قد ّدررت وقددر جميددع الخدددمات اشلك رونيددغ ال ابعددغ لهددام ل نددادي الخسددائر المح ملددغ
في حال اس كمال عمليات القرصنغ ضد مواقعها.
وكالة قدس برس2017/3/31 ،

 .22االحتالل يواصل مساعيه لهدم قرية كردال وخربة الدير وطرد أهلها
األغوار الشماليغ -محمد ب ر( -األيا اشلك رونيغ) :ننست أربع عائ ت م قريغ كردال وخربغ
الدير في األغوار الشماليغم الصعداد بعد أ نجحت في جميد أوامر عسكريغ أصدر ها سلئات

االح لم و قضي بهد عدد م مساكنها ومنشآ ها وحلائر مواشيهام بتريعغ البناد بدو

رخير.

وقال مسؤول ملر األغوار في محافلغ ئوبارم مع ة بشارات لدساأليا سم د العائ ت األربع نجحت

في جميد أوامر الهد وال ي كا م المن ر
وأضار بشارات :د

أ

في التال

والعشري م الجاري.

لا العائ ت نجحت في الحصول علخ سندات ئلبات رخير كانت قدمت

بها دلخ ما سمخ باشدار المدنيغ اشسرائيليغم بشف المساك والمنشآت المهدد بالهد  .و ابع :دن"
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بهته السندات

فجيل هد مساك الموائني وبركسا ه وحلائر أغنامه م ألجل غير مسمخ.

وأردر :سبالرغ م هتا اشجراد التي قمنا ب" دال أ مصير هته المنشآت والمساك سيبقخ الهد م
خصوصا وأ

االح ل غالبا ما يرف

دعئاد أي رخير ألي منشفه ةراعيغ في المنائق

المصننغ يس.

وقال رئير مجلر قروي كردالم غسا فقهام د ما يسمخ بالحاك العسكري لمنئقغ األغوار في

حكومغ االح لم ةار المنئقغ أكتر م مر وأبل سكا القريغ أن" في نهايغ المئار سي

رحيله

ع المنئقغ بالقو د اق ضخ األمر تلام ورغ تلا فمنه باقو علخ األر م ويع برو أننسه

خئ الدفاو ع باقي ال جمعات البدويغ في األغوار ورمة صمود أهل األغوار في وج" المخئئات

اشسرائيليغ.

األيام ،رام هللا2017/4/1 ،

 .23لماذا أوقف تجار المخدرات نشطاهم في غزة؟
رفح  -محمد الجمل  -ساأليا اشلك رونيغس :وجد جار ومروجي المخدرات في قئاو غة م أننسه
بي فكي كماشغ خ ل الن ر الماضيغم ما أجبره علخ وقر نشائه في جلب السمو للقئاو.
فبعد األرقا الصادمغ لكميات المخدرات ال ي

ضبئها منت بدايغ العا 2017م وال ي فاقت مجموو

ما ضبئ ئوال العا 2016م وجدت الجهات األمنيغ في قئاو غة أن" ال منر م

و غليل العقوباتم و بع مصادر ددخال السمو م لمنع ددخالها و رويجها في غة .
وقال مصدر مئلع علخ عمل األنناق جنوب مدينغ رفحم د أكتر أمر

شديد اشجراداتم

ال ركية علي" هو ضبئ

مواغ ق األنناق الراجعغم وهي المصدر األه واألكبر ل رويج السمو م كونها مخنيغم وال يعل بهاد

أحدم وي

هريب المخدرات م خ لهام مواخراجها بعيدا ع أعي األجهة األمنيغ والجهات المعنيغ.

وأشار المصدر التي رف

الكشر ع اسم"م دلخ أن"

واع قال القائمي عليهام بينما

ضبئ مواغ ق العديد م هته الخئوئم

شديد الرقابغ علخ األنناقم و ن يو السلع خ ل خروجهام حي

ضبئت مؤخ ار كميات م الحشيو كانت مدفونغ في حاويات مم لئغ بالسمام ويبدو أ مهربيها
اع مدوا علخ رائحغ السما القويغم واع قاده ب جنب أفراد الشرئغ ن يشها ح خ ال لو

واخ اروا وضعها في".

أيديه م

كما أكد المصدر أ الم حقغ والرقابغ اللصيقغ للمش ب" به م مواقامغ حواجة لشرئغ المكافحغم سببت
في ضييق الخناق علخ ال جارم اللتي اضئروا لوقر نشائه بصور شب" كليغ .وأوضح أ الن ر
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الماضيغ ورغ شديد اشجرادات و كتينها ل شهد ضبئ أيغ كميات جديد م وهتا دليل علخ راجع
ددخال المخدرات للقئاو.

األيام ،رام هللا2017/4/1 ،

" .24العودة" يناقش قضية الالجئين الفلسطينيين مع النائب البريطاني "بوسي"
ناقو وفد م مركة العود النلسئينيم قضيغ ال جئي النلسئينيي مع النائب ع حةب المحافلي

البريئانيم مايا بوسي.

ومتّل المركةم وفق بيا صادر عن" يو الجمعغم مسؤول قس الع قات سامح حبيب والباح
سي نانينيم حي

ب رو

شددا علخ ضرور نيل الشعب النلسئيني كامل حقوق" متل حق العود و قرير

ونب" وفد المركة أ مصير المناوضات سيكو النشلا ألنها ال فخت بعي
المصير واالس ق لّ .
المهمغ والجوهريغ متل حق العود التي هو حق فردي جمعي لم يي ال جئي
االع بار القضايا
ّ
النلسئينيي  .وأشار المركة أتناد اللقاد دلخ ضرور نعيل دور الحكومغ البريئانيغ وعد
للموقر األمريكيا سحي

د بريئانيا لها دور ال فسير للصراو العربي اشسرائيليس.

كما ئرق المركة لموضوو دحياد الحكومغ البريئانيغ التكرى المئويغ لوعد بلنورم ورف

الحكومغم وئالب النائب بالضغئ با جاه عد االح نال.

بعي "

موقر

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/3/31 ،

 .25الشيخ صالح يشدد على الوحدة لمواجهة خطط االحتالل
أكد رئير الحركغ اشس ميغ داخل الخئ األخضرم الشيخ رائد ص طم أ

وحيد الصر في الربائ

أرضه  .وقال الشيخ ص ط خ ل خئبغ الجمعغ ال ي أقيمت علخ أر

بلد أ الحي ار المنكوبغ

والصمود هو الركية في مواجهغ مخئئات السلئات اشسرائيليغ الراميغ دلخ اق و النلسئينيي م

بالهد في صحراد النقبم في التكرى الد 41ليو األر م د أرواط النلسئينيي س بتل رخيصغ في

سبيل الدفاو ع األر

والمقدسات .وأكد ضرور ال مسا باألر

دسرائيل واهمغ د ساع قدت أنها قادر علخ اق عنا م أرضناس.
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 .26االحتالل يغلق مدخل حزما ببوابة حديدية
القدر  -منخ القواسمي :أغلقت قوات االح ل اشسرائيليغم يو الخميرم مدخل بلد حةما الشمالي
ببوابغ حديديغم ما سيساه في فصل شمال الضنغ ع جنوبها فض ع أض ارره المباشر والواسعغ

ال ي سيعانيها سكا البلد ال ي يقئنها تمانيغ آالر موائ علخ مخ لر الصعد .وأفاد رئير بلديغ
حةما موفق الخئيب أ قائد الوحد العسكريغ أبلغه أن" سي دغ ق البوابغ ومنع الخروي أو الدخول
م البوابغ في سحال حدو أي مشاكل داخل البلد س.

واع بر الخئيب هتا األمر مهيدا ال خات دجرادات ضد سكا البلد م وحرما الموائني م العبور

م مدخل حةما الشمالي الرئيسيم ما سي سبب بخسار فادحغ ألصحاب المنشآت ال جاريغم وعد
مك

ال ميت وئلبغ الجامعات والمولني

م

الوصول دلخ مدارسه وجامعا ه ومراكة عمله

وسيمر كافغ نواحي حيا الموائني في حةما و واصلها مع محيئها النلسئينيم وسيحول البلد دلخ

سج كبير.

القدس ،القدس2017/3/31 ،

 .27تقرير :مساع إسرائيلية لفصل  22قرية عن القدس
ار هللا  -محمود النئافئغ :أشار قرير اس ار يجي دلخ اةدياد مئالب سياسيي وأمنيي دسرائيليي

بنصل  22قريغ فلسئينيغ ع مدينغ القدرا باع بار أنها ال نشكل أي أهميغ سمقدسغس شسرائيلم
فض ع أنها جلب المشاكل لمسرائيليي م حسب هؤالد.
وبي ال قرير التي صدر الت تاد الماضي ع المركة النلسئيني للدراسات اشسرائيليغ (مدار)م أ
ّ
هته المئالب رى ضرور الحاجغ دلخ بناد جدار أمني كامل وم قد حول القدرم مع دعاد القرى

المضمومغ للقدر دلخ الضنغ الغربيغم متل المنائق سبس وسيسم واشبقاد فقئ علخ البلد القديمغ.

ويوضح أ هته األصوات المئالبغ بالنصل -متل حايي رامو م وب دور يميني -ؤكد أ القدر

الموحد يجب أ

شمل فقئ شرق القدرم مشيري

دلخ أن" بدال م

سالقدر الموحد س حصلت

دسرائيل علخ مدينغ عنينغ وم ناةعغم مدللي علخ تلا بف قرابغ  %60م العمليات في ان ناضغ

القدر األخير جادت م
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" .28األوقاف واإلفتاء المقدسيتان" :الوصاية الهاشمية خط الدفـاع األقـوى عن المسجد األقصـى
عما  -حمدا الحاي :أعربت دائر األوقار اشس ميغ ودار اشف اد اشس ميغ المقدسي ا ع
ّ
مشاعر النخر واالع ةاة عقب فكيد العاهل األردني عبد هللا التانيم في كلم " بمؤ مر القمغ العربيغ

التام والعشري م علخ عروبغ مواس ميغ القدرم وال ةام" ال اريخي والديني بالدفاو عنها.

الدستور ،عمان2017/4/1 ،

 .29أسرى "فتح" يضربون عن الطعام في "يوم األسير" بقيادة البرغوثي
قال مسؤولو شؤو األسرى في السلئغ النلسئينيغ د أسرى حركغ سف حس يعدو شضراب من وط ع

الئعا في السجو اشسرائيليغ في سيو األسيرس في  17الشهر الجاري بقياد عضو اللجنغ المركةيغ

لحركغ سف حس األسير مروا البرغوتي.

وقال رئير نادي األسير قدور فاررم د أسرى سف حس التي يشكلو  %65م األسرى في السجو

اشسرائيليغ البال عدده  7,000أسيرم عاقدو العة علخ خو
لبيغ مئالبه اشنسانيغ.

دضراب من وط ع الئعا ح خ

وناشد جميع األسرى االنضما دلخ هتا اشضراب التي وصن" بفن" س اريخيس و سمنصليس في حيا
الحركغ األسير  .وأكد أ مئالب األسرى دنسانيغ وعادلغ و متل في س ركيب هوا ر عموميغ ل سرى
بالسجو لل واصل االج ماعي واشنساني مع عائ ه م مواعاد الةيار التانيغ شهريا وال ي

ديقافها

م قبل الصليب األحمر منت أكتر م عا م ووقر سياسغ المنع األمني للمئات م عائ ت األسرى

م ةيار أبنائه م وةياد مد الةيار م موادخال األئنال القاصري للةيار م دو حواجةم موانهاد ملر
األسرى المرضخ ب قدي الع ي والنحوصات الئبيغ الدوريغم واشفراي ع الحاالت الصعبغم ووقر
نقل المرضخ في سيار البوسئغم ووقر العةل االننرادي واالع قال اشداريم مواعاد ال علي للسجو

وغيرهاس.

الحياة ،لندن2017/4/1 ،

 .30ناشطان :إجراءات االحتالل لن توقف حركات مقاطعته
ار هللا  -حاة الحلو :أكد ناشئا في مجال مقائعغ االح لم أ دجرادات األخير ضد نشئاد
حركات المقائعغ قد دخلت مرحلغ خئير م خاصغ بعد دع

ضد نشئاد المقائعغ داخل فلسئي وحول العال .
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وكانت صحينغ سهآر رس العبريغم قد تكرتم قبل عد أيا م أ ما يسمخ وةير األم الداخلي ووةير
الشؤو االس خبا ار يغ بحكومغ االح لم جلعاد أردا م يقو حاليا ب فسير بنا معلومات حول

النشئاد المؤيدي لحركغ المقائعغ الدوليغ ()BDSم والتي يدعو لمقائعغ االح ل دوليام ويقومو
بحم ت ضدهم وبنر

عقوبات ضد مشاريع دسرائيليغ في الخاري.

وأكد عضو اللجنغ النلسئينيغ لمقائعغ االح ل الناشئ ماة قمصيغم أ

شجرادا " ضد نشئاد المقائعغ يعني أ

لا األنشئغ با ت شكل خئ ار حقيقيا علخ وجود االح ل

علخ األراضي النلسئينيغ.
وبي

صعيد االح ل

قميصغ في صريح لصحينغ سفلسئي سم أ

كبير في مكافحغ حركغ
ا
االح ل يبتل جهدا

المقائعغ بكل قو م ويع برها حركغ مؤتر جدام ويسعخ دلخ مجابه ها م خ ل ش حم ت دوليغ
واسعغ يقودها اللوبي الصهيوني في أنحاد العال ضدها.

وأوضح أ أنشئغ المقائعغ سببت في كبد االح ل خسائر كبير وخاصغ للشركات ال ي عمل

داخل المس وئناتم الف ا دلخ أ حركات المقائعغ حول العال عمل بجهد دؤوب م أجل محاصر

االح ل اق صاديا وسياسيا.

فلسطين أون الين2017/4/1 ،

 .31العجز المائي يهدد غزة بالعطش
غة  -أسامغ الكحلوت :يواج" قئاو غة عج اة مائيام دت قالت سلئغ المياه في قئاو غة م د وضع
المياه في األراضي النلسئينيغ خئير جدام وفقا لما أكد " ال قارير الدوليغ والمحليغ في السنوات
األخيرم حي

د القئاو يعاني م نقر حاد في المياه كما ونوعام ويشهد دهو ار مس م ار.

وأوضح رئير سلئغ المياه في غة ياسر الشنئيم أ غة عاني أةمغ في المياهم ونقصا حادا في
الخ اة الجوفي الساحلي التي يع مد علي" كمصدر رئيسي في اس خراي المياهم ن يجغ االس نةار

الحاد وار ناو نسبغ الملوحغ.

وأفاد بف الخ اة الجوفي يع مد بشكل أساسي علخ مياه األمئار في غتي " .مشي ار دلخ أ مس وى

المياه الجوفيغ يعاني نقصا حادا ن يجغ االس نةار وار ناو نسبغ الملوحغم حي
المياه سنويا م  220-200مليو مكعب.
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 .32أهالي "العيساوية" يصلون على مدخل القرية احتجاجا على هدم المنازل
القدر المح لغ  -سلي
ص

اي" :أدى المئات م أهالي قريغ العيساويغ شرقي القدر المح لغم أمرم

الجمعغ علخ مدخل القريغ الرئيسيم اح جاجا علخ سياسغ بلديغ االح ل بهد مناةله

و شريده منهام وعد المصادقغ علخ سالخرائئ الهيكليغس.
وقال خئيب ص

الجمعغ محمد داري د سالص

علخ مدخل القريغ جادت رفضا واح جاجا علخ

سياسغ بلديغ االح ل بهد مناةل السكا بحجغ عد ال رخيرس.

وأضار داري أ بلديغ االح ل رفضت الخارئغ الهيكليغ ال ي قدمها السكا م وأن"

قدي خارئغ

أخرى م قبلها ال ناسب مع اح ياجات أهالي القريغ البال عدده  22ألر نسمغ للسك والبنادس.

وأكد أ سلئات االح ل س هدر أهالي قريغ العيساويغ بهد المناةل و حرير المخالنات ومضايقغ

ال جار واع قال أبناد القريغم مشددا علخ ضرور الصمود والتبات علخ أراضي القريغ.

قدس برس2017/3/31 ،

" .33مجدو" ...مسلسل إسرائيلي عن حياة األسرى الفلسطينيين داخل "علبة كبريت"
والب وةير التقافغ في دسرائيل ميري ريغر علخ محاربغ كل ن اي تقافي فلسئيني وئنيم أو
دسرائيلي يساري يرف

االح ل أو ي نه األل النلسئينيم وآخر ضحاياها اي المسلسل الوتائقي

عا  .1948والحدي

يدور ع عمل لنةيوني يلهر معانا األسرى النلسئينيي في سج مجدو

اشسرائيلي سمجدوس حول حيا األسرى في سج سمجدوس والقائ علخ أراضي قريغ اللجو المهجر م
ويشبه" بالحيا داخل علبغ كبريت أو سردي .

وفي محاولغ ل برير هجومها قالت دن" يحلر علخ دسرائيل دع نشائ مسيد متل مسلسل سمجدوس.

لك ريغر اع رفت بفنها ل شاهد الحلقغ األولخ ال ي

بتها.

القدس العربي ،لندن2017/4/1 ،

 .34لجنة فلسطين النيابية تثني على قرار الجامعة األردنية بتدريس مادة القدس واألردن
أتنخ رئير لجنغ فلسئي النيابيغ النائب يحيخ السعود علخ قرار الجامعغ األردنيغم والتي ي ضم
د

عدي ت جتريغ واس حدا

مواد جديد ضمنت ماد ع القدر واألرد عبر ال اريخ .وقال السعود

خصير ماد ع القدر يف ي منسجما مع الحنال علخ اريخ المدينغ المقدسغ ال ي خر

جميع العرب وكل الدياناتم و فكيد دور األرد التي يعمل في كل المحافل الدوليغ قانونيا ودبلوماسيا

التاريخ :السبت 2017/4/1

العدد4246 :

ص

21

لوقر االن هاكات ال ي ئال المسجد األقصخ ومحيئ"م وعلخ مدى ار بائ الهاشميي
ومقدسا ها.

بالقدر

الرأي ،عمان2017/4/1 ،

" .35حراك" مدني لبناني  -فلسطيني حول مخيم عين الحلوة
نعقد في بلديغ صيدا لقاد ل جمع المؤسسات األهليغ في المدينغ والجوار.
اف ح اللقاد ب وجي" حيغ للشعب النلسئيني لمناسبغ سيو األر سم و وقر عند األحدا
والم كرر في مخي عي الحلو م وجرت مناقشغ ما

مدني مش را لبناني  -فلسئيني م

واشنسانيغ واالج ماعيغ ألبناد المخي .

أجل الحد م

المؤسنغ

ال وصل دلي" علخ صعيد ال حضير ل حرا

فتيرات ما يجري علخ الجوانب الحيا يغ
األمنيغ في مخي عي الحلو

وقال منسق عا ال جمع ماجد حم و لدسالمس قبلس دن" دتر كرار األحدا

انبتقت لجن ا س واصل وم ابعغس ع لقادي ل جمع المؤسسات األهليغ في بيروت و جمع صيدا بهدر
وحيد الجهود م أجل ال خنير م حد المشاكل ال ي جري في المخي و فتي ار ها دنسانيا واج ماعيا

ومعيشيا علخ المخي والجوار.

وأضار :عقدنا سلسلغ اج ماعات و قرر القيا بةيارات مش ركغ دلخ اللجنغ الشعبيغ لمخي عي الحلو
ووكالغ األونروا واليونيسر ولجنغ الحوار اللبناني النلسئيني وممتلغ األمي العا ل م الم حد في
لبنا سيغرد كاغم علخ أ

س بق هته الةيارات بلقادات مع المؤسسات األهليغ في مخي عي

الحلو م ون وي بعقد مؤ مر شعبي اس شاري جامع في أيار المقبل في بلديغ صيدا شارا في" النصائل
النلسئينيغ واللجا الشعبيغ والجهات الرسميغ والدوليغ المتكور س.

المستقبل ،بيروت2017/4/1 ،

 .36دراسة إسرائيلية" :إسرائيل" تشارك بصياغة مستقبل سورية عبر روسيا
كشنت دراسغ بحتيغ دسرائيليغ ع وجود فتير واضح لد دس ارئيل علخ ال ر يبات الحاصلغ حول مس قبل

سدوريغ رغد عددد ورئهدا المباشددر فددي الصدراو بهدتا البلدددم وتلددا مد خد ل المناوضددات ال ددي شددهدها

روسيا مواي ار و ركيا وباقي العواص  .وتكرت الدراسغ -ال ي نشرها معهدد أبحدا

األمد القدومي ال دابع

لجامعغ ل أبيدب -أ ال ددخل اشسدرائيلي فدي صدياغغ مسد قبل سدوريغ كدا حاضد ار فدي لقدادات رئدير
الحكومددغ بنيددامي ن نيدداهو مددع الدرئير الروسددي ف ديميددر بددو ي خد ل ةيا ار دد" األربددع دلددخ موسددكو منددت

 .2015وأوضددحت أ ال دددخل اشسدرائيلي مسد قب فددي سددوريغ سدديكو أكتددر فعاليددغ وأقددل سدريغم مشددير
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شع د

دس درائيل غيددر المسددبوق مددؤخ ار ع د مسددؤولي ها ع د قصددر قافلددغ ل سددلحغ فددي سددوريغ .وهددو

اشع

التي يشير بصور واضحغ ل وج" علني ل ل أبيب لرفع مس وى دخلها في سوريغ بمبرر منع

تبيت الننوت اشيراني ورفع جاهةي ها الس خدا قو ها العسكريغ.

معركة سياسية
وقال الجنرال اشسرائيلي المشارا بمعداد الدراسغ أودي ديكلم وهدو الدرئير السدابق شدار المناوضدات
مددع النلسددئينيي م دندد" فددي لددل وجددود قناعددات دس درائيليغ م اةيددد بددف جددوهر الحددرب الدددائر فددي سددوريغ
علخ وشا النهايغم السيما العمليات الق اليغ الواسعغ ال ي شهد ها السنوات الست الماضيغم فم هناا

معركغ سياسيغ علق ب حديد معال الصور الجديد للدولغ السوريغ.

وأشدار الجندرال دلددخ أ دسدرائيل اسد بقت أي ك ابددغ ل حدرر األولدخ لمسد قبل سدوريغ بدمع

خئوئهددا

الحمدراد أمددا المج مددع الددولي خاصددغ روسدديا الحلينددغ األولدخ ل سدددم و متددل هدته الخئددوئ بمنددع نشددر

قوات ابعغ شي ار وأ باعها جنوب سوريغ خاصغ قرب الحدود اشسرائيليغ.

وأوض ددح ديك ددل -ال ددتي ش ددغل ول ددائر عدي ددد ف ددي الج دديو واالسد د خبارات وال ع دداو العس ددكري ال دددولي
وال خئدديئ اشس د ار يجي -أ روسدديا نلددر شس درائيل علددخ أنهددا قددو دقليميددغ كنيلددغ بال ددفتير علددخ كامددل
ال ئورات المس قبليغ في الساحغ السوريغم ولتلا فهي مضئر شجدراد ال نسديق وال عداو مدع دل أبيدب

لدى قيامها بالكتير م خئوا ها وسياسا ها.
تحدي إيران وحزب هللا

الدبلوماس ددي اشسد درائيلي س ددني م دداغي ق ددال دن دد" بس ددبب الخش دديغ مد د حص ددول اح ك دداا عس ددكري ب ددي

الجيشي الروسي واشسرائيليم فقد أقاما جهاة نسيق أمني بينهما للعمل داخل األجواد السوريغم وهتا
الجهاة أتبت جدواه في الكتير م األحيا .

وأضددار المشددارا التدداني فددي دعددداد الد ارسددغ المددتكور والضددابئ السددابق بجهدداة االسد خبارات العسددكريغ

اشس درائيليغ (أمددا ) أ روسدديا بدددي نهمددا واضددحا للمصددلحغ اشس درائيليغ بمنددع وجددود ق دوات عسددكريغ
ابعدغ شيد ار علدخ مقربدغ مد حددودهام ولدتلا فدم موسدكو ال بددي معارضدغ لقيدا نسديق اسد ار يجي

عالي المس وى مع دسرائيل بشف

حديد مس قبل سوريغ.

وأوضح أ الدور التي سعخ دلي" دسرائيل في مس قبل سوريغ ي ةام مع الدور التدانوي الدتي قدو بد"

الواليددات الم حددد م ورغب هددا فددي عددد صدددر المشددهد السددوري .و سددادل عد مدددى قدددر ددل أبيددب علددخ
الحنال علخ عد مسارات أساسيغ في الوقت تا د"م بدي عدد جداوة خئوئهدا الحمدراد ال دي وضدع ها
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فددي سددوريغ ومنددع عددال حددةب هللا م د جهددغم وعددد ةعةعددغ ع قا هددا مددع موسددكوم وم د جهددغ تالتددغ
الحرر علخ عد حدو

صعيد عسكري بالجبهغ الشماليغ علخ الحدود مع لبنا وسوريغ.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/3/31 ،

 .37البيت األبيض يعلن تفهمه قرار إنشاء مستعمرة جديدة في الضفة

نشدرت وكالـة الصـحافة الفلسـطينية ،صـفا2017/3/31 ،م مد واشدنئ م أ اشدار األمريكيدغم أعلنددت
مساد الخميرم ع

نهمها لقرار مجلر الوةراد اشسرائيلي بناد مس عمر جديد للمس وئني التي

دج ؤه م مس عمر عمونا.

ونقلت القنا العبريغ التانيغ ع البيت األبي

قول"م سد الدرئير ارمدب أعلد بشدكل علندي وشخصدي

مخاوفغ م بناد المةيد م المس وئناتس.

وأوضدحت القنددا م أندد" علدخ الددرغ مد تلددام فدم اشدار األمريكيددغ قالددت دنهددا علد أ القدرار يددف ي فددي
دئار عهدات قئعها رئير الوةرادم بنيامي ن نياهوم للمس وئني التي

دج ؤه .

وجدداد فددي موقــع عــرب 2017/3/31 ،48م عد م ارسددل" ارمددي حيدددر ونقد عد الوكدداالتم أ الواليددات
الم ح ددد م ح ددترت ي ددو الجمع ددغم مد د ال وس ددع سالعشد دوائيس ف ددي البن دداد االسد د يئاني ف ددي الض ددنغ الغربي ددغ

المح ل ددغم وقال ددت دن دد" يمكد د أ يش ددكل عقب ددغ أم ددا عملي ددغ السد د م بع ددد مص ددادقغ دسد درائيل عل ددخ بن دداد
مس عمر جديد في الضنغ الغربيغ.
وقال مسؤول في البيت األبي

ئالبا عدد كشدر اسدم"م د سالدرئير ارمدب عبدر علندا وفدي مجالسد"

الخاصغ ع قلق" بشف المسد وئناتس .وأضدار سدتا كدا وجدود المسد وئنات لدير عائقدا أمدا السد
بحد تا "م فا

وسيعها العشوائي ال يساعد علخ دفع الس

قدماس.

كم ددا أوض ددح المس ددؤول األميرك ددي مد د جه ددغ تاني ددغم أ مس ددؤولي أمي ددركيي مواسد درائيليي أج ددروا خد د ل
األسابيع القليلغ الماضيغ محادتات ركةت علخ سبل س حسي األجواد العامغ لدفع فرر س

ودائ قدماس بي دسرائيل والنلسئينيي  .وأضار أن"
وجرت حيالها محادتات سجديغ وبناد س م دو

حقيقي

في هتا اشئار ال ئرق دلخ مسفلغ المس عمرات

قدي ناصيل دضافيغ.

وأضددار المصدددر ننسدد" أ الحكومددغ اشس درائيليغ سأعلنددت بشددكل واضددح رغب هددا باع مدداد سياسددغ فددي

المس قبل فخت في االع بار اه مامات الرئير رامبس.
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 .38غوتيريش منزعج من االستيطان الجديد
األم الم حد – وكداالت :قدال الندائق باسد األمدي العدا ل مد الم حدد أنئونيدو غدو يريو أمدر د
األمد ددي العد ددا يشد ددعر بخيبد ددغ أمد ددل ومند ددةعج دةاد ق د درار دس د درائيل بند دداد مس د د عمر جديد ددد فد ددي األ ارضد ددي

النلسددئينيغ المح لددغ .وقددال النددائق باسد األمددي العددا س د ينا دوجاريددا فددي بيددا  :سأكددد األمددي العددا
م د ار ار أندد" ال وجددد خئددغ بديلددغ للنلسددئينيي واشس درائيليي للعدديو معددا فددي س د
بجميع األعمال األحاديغم متل القرار الحاليم ال ي م شفنها أ

هدد الس

وأمددا سم وهددو سيندددد

حل الدول ي و قوض"س.

و ابع :ساألنشئغ االس يئانيغ ع بر غير قانونيغ وفق القانو الدولي و شكل عقبغ أما الس س.

الحياة ،لندن2017/4/1 ،

 .39أول زيارة لرئيس وزراء هندي لـ"إسرائيل" تعكس تحوالت بالعالقة بين البلدين
ني ددودلهي  -براكري ددي غوب ددا :حقق ددت الع ق ددات الهندي ددغ اشسد درائيليغ ئ ددو ار ملحول ددا بع ددد أ وض ددعت
الدددول ا لبنددات الع قددات الدبلوماسدديغ منددت نحددو  25عامددام و حديدددا فددي يندداير (كددانو التدداني) 1992م

وبصرر النلر ع

مودي ئال ان لارها.

وجهات الحدةب الحداك فدي الهندد حاليدام فدم ةيدار رئدير الدوةراد الهنددي نرنددار

ال ر يبددات الدبلوماسدديغ بقنوا هددا المعلنددغ وغيددر المعلنددغ بمك ددب رئددير الددوةراد الهندددي ووةار الخارجيددغ
سير علخ قد وساق لمعداد ألول ةيار لرئير وةراد هندي شسرائيل.

و شددهد األيددا الحاليددغ ةيددارات م بادلددغ بددي دبلوماسدديي البلدددي لل مهيددد لةيددار نرندددار مددودي ال اريخيددغ

للدولغ اليهوديغ.

وصرط عمار سينهام وةير الخارجيغ الهندديم بدف ةيدار رئدير الدوةراد شسدرائيل مؤكدد م لكند" لد يعدئ

المةي ددد مد د ال ناص دديل .وأش ددارت مص ددادر ب ددوةار الش ددؤو الخارجي ددغ أ الةي ددار سد د

القادمغ.

خد د ل األس ددابيع

وم د المددرجح أيضددا أ يقددو رئددير الددوةراد اشس درائيلي بنيددامي ن نيدداهو بةيددار للهنددد العددا الجدداري.

و ح نل الدول ا بمرور  25عاما علخ دقامغ الع قات الدبلوماسيغ بي البلدي .
وفي ئور مواةم م الم وقع أ

س قبل الهند الرئير النلسئيني محمود عبار قبل وج" مودي دلخ

دسرائيلم ووفق السنير النلسئيني لدى الهندم عدنا أبو الخوجا :سل يةور مدودي فلسدئي أتنداد هدته

الرحلغ .د شاد هللا سيكو رئيسنا هنا العا الجاريس.

وأفاد المبعدو اشسدرائيلي للهنددم دنييدل كدارمو م بفند" مد الم وقدع أ

كدو ةيدار مدودي فدي الصدير

الق دداد م لكنددد" لد د يدددتكر المةي ددد م د د ال ناصد دديل .وص ددرط كدددارمو ف ددي مقابلدددغ شخص دديغ مد ددع صدددحينغ
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سالينمينددتس بفندد" عندددما يقددو رئددير الددوةراد بةيددار دلددخ الدولددغ اليهوديددغ فمد الم وقددع أ

عقددد الدددول ا

مباحتات في موضوعات علق بالةراعغ والدفاو والنضاد واألم واالب كارات.

الشرق األوسط ،لندن2017/4/1 ،

 .40فرانس برس :منسق األمم المتحدة لعملية السالم لن يرسل موظفين إلى غزة بسبب قيود حماس
القدددر :ق ددال مصدددر مق ددرب مد د األم د الم ح ددد لوكال ددغ (ف درانر ب ددرر) ئل ددب عددد كش ددر هوي دد" د
المنسددق األممددي الخددار لعمليددغ السد

فددي الشددرق األوسددئم نيكدوالي م دينددورم لد يرسددل مددولني

دلخ قئاو غة ح خ دشعار آخرم بعدما فرضت حمار قيودا صارمغ في أعقاب اغ يال أحد قاد ها.

وأشار المصدر دلخ أ هتا القرار ا خت دتر ةايد اشحبائ بنعل ال فتير السلبي للقيدود المنروضدغ علدخ
العمل اشغاتي وسكا غة .

القدس ،القدس2017/3/31 ،

 .41ريما خلف تدعو لتفكيك نظام "إسرائيل"
بيددروت :غددادرت األمددي ال ننيددتي السددابقغ لمسددكوا ريمددا خلددر بيددروت أمددر دلددخ عمددا بعددد ان هدداد
مهامه ددا .وقال ددت ف ددي صد دريح ف ددي مئ ددار بي ددروتس المنئق ددغ ي ه ددددها الكتي ددر مد د المخ ددائر الخارجي ددغ
والداخليغم وال ننسخ الخئر الرئير وهو دسرائيلم فمسرائيل كما تكرنا في قريرنا األخير أقامت نلاما

يع بددر جريمددغ ضددد اشنسددانيغم وال بددد أ نناضددل ل نكيددا هددتا النلددا  .وال بددد أ نحيددي كددل م د يقدداو
دسرائيل في بلداننا العربيغ وفي فلسئي المح لغ.

وعد الخئدوات المسد قبليغ فددي مسددير هام قالددت خلددر :سأنددا ال أفكددر بمنصددب رسددميم وبددالئبع فددي أي

منصددب مددع األمد الم حددد  .دنمددا هندداا مجموعددغ مد العددربم ننكددر بددف ننشد معددا مؤسسددغ فكريددغ ال
قو فقئ باألبحا

موانما لنس مر في النضال ضد التي ين هكدو الحقدوق العربيدغم وخصوصدا النلدا

اشسرائيلي بفشكال مخ لنغم وتلا م خ ل الد ارسدات والم حقدغ القانونيدغ والقضدائيغ شسدرائيل أو مد

خ ل العمل مع مؤسسات المج مع المدني وبعضها ناشئ جدا في مجال مقاومغ ال ئبيع مع دسرائيل

وفي مجال دع القدر ونضال الشعب النلسئيني في فلسئي .
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 .42بيان طمس الحقيقة
فهمي هويدي
أكتر ما يلنت االن باه في دع

قمغ عما أ اللغغ في" اننصلت ع الحقيقغم ح خ أةع أ ن ائج

اللقادات التنائيغ الجانبيغ ربما كانت أفضل بكتير م اللقاد التي عقده القاد العرب مج معي  .أقل"
أل اللقادات التنائيغ  -بي الرئير السيسي والملا سلما مت  -مدت جسو ار وأحدتت ناهمات ما
كا لها أ

دال دتا ف ح كل ئرر قلب" لآلخر بدرجغ أو أخرى .أما البيا التي صدر موجها دلخ

األمغ فل ي وافر ل" شيد م هتا أو تاا .دت دلخ جانب أن" خئاب م ئرر واحد فقد روعي في"
أ يرئب الجوانح ويجبر الخوائر ويئمئ الجميع دلخ أ القاد ال يةالو عند حس الل به م ول

يقصروا في القيا بما يجب .والبيا المعل شاهد علخ أنه وفوا وكنوام ول يسفله أحد في شيد

مما قالوه .خت مت
الس

ما قيل في الشف النلسئيني التي كا محوره الدعو دلخ دئ ق مناوضات

مع اشسرائيليي لل وصل دلخ حل علخ أسار المبادر العربيغ ال ي بن ها قمغ بيروت عا

 2002م وتلا دلخ جانب ددانغ الخئوات اشسرائيليغ األحاديغ ال ي س هدر غيير الحقائق علخ
األر

م خ ل ال وسعات االس يئانيغم وتلا ك

أن" ي ناق

النلسئينيي

ئيبم لير في" حرر واحد جديدم لك الجديد

مع الحاصل علخ األر  .فرئير الوةراد اشسرائيلي التي يرف

يريد أ

مع

ال ناو

يبدأ بما أسماه سال سويغ اشقليميغس ال ي دعا دليهام وأيدها الرئير األمريكي

الجديد .ت دن" وكل االئ ر الحاك في دسرائيل يرف

المبادر العربيغ ال ي أعلنت القمغ ال مسا

بها ويش رئ عديلهام دت يع بر الجميع أ العود دلخ خئوئ الرابع م يونيو  1967ل عد وارد م بل

صارت اريخا ال مجال للحدي

في"م فض

ع

أنه أضافوا شرئ االع رار بيهوديغ الدولغ.

والم وا ر اي في الصحافغ اشسرائيليغ أ اال صاالت الجاريغ ل
المبادر بحي

لبي ما يريده اشسرائيليو ولك

بصياغات جديد

بدأ دال بعد اال ناق علخ عديل
حقق المراد دو أ

الموائ العربي .وكا األمي العا لجامعغ الدول العربيغ السيد أحمد أبو الغيئ قد حد
ع

تلا بل قال د

صد

صراحغ

هناا مشروعا فلسئينيا جديدا للحل في حواره التي نشر " جريد سالشرق

األوسئس يو  23مارر الماضي .وما عاد س ار أ اج ماو العقبغ السري التي عقد قبل عا ناقو
لا األفكار ال ي ال ع قغ لها بالبيا الرسمي التي أعل  .ومعرور أ الرئير السيسي حضره

وشارا في" ن نياهو والملا عبد هللا وجو كيري وةير الخارجيغ األمريكي في حين".
م ناحيغ أخرى فم حل الدول ي التي ي حد

عن" الجميع جرى نسن" بالخئوات ال ي كا آخرها

قرار الحكومغ اشسرائيليغ التي أجاة المشروو االس يئاني التي يربئ القدر بمس وئنغ سمعالي"
أدومي س الواقعغ شمال شرق المدينغ المقدسغ .وال ينسخ في هتا الصدد أ مصر كانت م قد قرار
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ددانغ المس وئنات دلخ مجلر األم باس المجموعغ العربيغم ت سحب " بعد تلا .موا اضئرت دلخ
ال صويت لصالح" حي أصرت دول أخرى علخ قديم".
فض عما سبق فم أكتر ما يبع

علخ الحير والقلق أ يعول العرب علخ دور لمدار األمريكيغ

الجديد في الموضووم في حي أ الجميع يعلمو أ

الرئير رامب ورئير الوةراد اشسرائيلي بنيامي ن نياهو.

تمغ ئابقا في المواقر والمع قدات بي
الشرق ،الدوحة2017/4/1 ،

 .43مالحظات عن إجهاض الثورة الفلسطينية :قرن على "بلفور"
أسعد أبو خليل
العد ل حرير فلسئي  .ومنت
منت انئ ق الحركغ
عد ّ
الصهيونيغ كا هناا دوما حركغ أو فصيل ني ّ
ّ
فلسئينيغ ةايد علخ بعضها
دنشاد دولغ االح لم كا هناا حالغ نافر بي قوى و نليمات
ّ

البع

وبالقو المسلّحغ.
في ال عبير ع دخ صها وعةمها علخ حرير فلسئي —
ّ

النلسئينيغ نولدت
القضيغ
ّ
لك هته السنغ هي تكير بمرور قر كامل م الةم علخ وعد سبلنورسم و ّ
النلسئينيغ في األراضي المح لّغ وفي المنافي عاني م حالغ ضياو
قبل الوعد البريئاني .والحالغ
ّ
منلمغ ال حرير هكتا عنوا وفقئ بسبب
بمقدرات
عبار ّ
و ش ّت ل يسبق لها متيل .ل ي ح ّك محمود ّ
ّ
الدع الخارجي األوروبي واألميركي واشسرائيلي .ول يصبح منافس" (وهو أسوأ من" — دتا كا تلا

النلسئينيغ ب مويل
المخيمات
النلسئينيغ وهو ينخر في
ممتّ للمعارضغ
ممكنا) محمد دح
ّ
ّ
ّ
حد اليو ع تور
دما ار ي سخي (وبال نسيق مع الحك المصري وحلين" اشسرائيلي) .لك ال أحد ي ّ

فلسئينيغ وعربيّغ
النلسئينيغ كانت شعا ار لمرحلغ وعنوانا لمشروو انخرئت في" قوى
فلسئينيغ .والتور
ّ
ّ
ّ
فلسئينيغ مسلّحغ .لك نكبات م اليغ أصابت لا التور ح خ بات خروجها (أو دخراجها)
بقياد تور
ّ
م لبنا منصل م مناصل ال اريخ العربي الحدي

والتي وئّد حك نلا سكامب دينيدس اشقليمي

بمشاركغ مباشر م

علخ

النلسئينيغ المسلّحغ كا م ضرورات نشر
علخ مس وى العال العربي .أي أ القضاد علخ التور
ّ
برم " .أكتر م تلام أ اح ضا نلا
عقيد وسياسغ سكامب دينيدس علخ مس وى العال العربي ّ

سكامب دينيدس المصري كا

ياسر عرفات ننس" التي كا

يناو

مسمما).
االنضواد في النلا العربي سالكامب دينيديس لك بشروئ ل يقبلها من" أعداؤه (ح خ وفا " ّ

سيؤرق أجياالم ح خ حرير كل فلسئي  .والسؤالم ال
م التي أجه التور
ّ
النلسئينيغك هتا سؤال ّ
دعائ الكيا
يعني ب ا ا دلقاد الشا علخ فكر أو هدر حرير فلسئي وعلخ هدر قوي

الصهيوني علخ أر
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قي بي

داخليغم أو
مدمر أو يمك أ يحد ن يجغ عوامل
التوري أو ع ئريق حرب ك
ّ
ّ
سيكيغ ّ
األقليغ البيضاد الحاكمغ دلخ خ صغ اس حالغ االس مرار
وصل فريق
وموضوعيغ .د
عناصر تا ّيغ
ّ
ّ
ّ
قيغ في كهر في الشخروبم موانما كا ن يجغ
فم ت أخ ّ
في نلا النصل العنصري ل يك ن يجغ ّ
الشعبيغ والعنر التوري وصعوبغ قدر الدول الغر ّبيغ (ال ي رعت نلا النصل
نامي الغضبغ
ّ
وضخ المال سالسياحيس في" بسبب االح جاجات في
العنصري) في االس مرار في رعايغ النلا
ّ

العواص الغر ّبيغ ننسها .كما أ الحصار األخ قي التي فرض" معارضو ومعارضات نلا الدسأبار ْتيدس
ديبلوماسيغ علخ عمل دولغ النصل العنصري.
نجح في دضناد عةلغ
ّ
النلسئينيغ يمك أ ال يكو — أو يجب أال يكو — حكما بنهايغ
والحدي ع دجها التور
ّ
الصهيونيغ ومآلها لك م المشكوا في" أ ةنير الكيا
النلسئينيغ .لير معروفا بعد مصير
التور
ّ
ّ

يؤم ل" االس م اررّيغ والديمومغ.
بدول عر ّبيغ م حالنغ جها ار أو ضمنا أو مداور مع" يمك أ
ّ
الخليجيغ ال يضم ع بعد دنقاتا للكيا م ال هلكغ .ال نقت
العدو والس الت
وال حالر الوتيق بي
ّ
ّ
األميركيغ العلمخ كيا االح ل كما ل س ئع أ نقت نلا النصل العنصري في
القو
ّ
حخ ّ

وه َدنا وانكناد
جنوب أفريقيا .لك هته مرحلغ جديد م مراحل النضال النلسئيني ال ي شهد جميدا ن
ل شهده مراحل الصراو العربي اشسرائيلي .وهته منارقغ م المنارقات :د هناا حالغ م االر خاد
أو

النلسئينيغ (والنفي الجماهيري العربي المشغول دما بالرياضغ أو بالن
الشعبيغ
واالس كانغ
ّ
ّ
العالميغ في ركوب الدسم روس في لند ) رافق — أو ناق مع —
بمغامرات حاك دبي وبئوال "
ّ
ّ
حالغ م بروة أصلب حركات المقاومغ في اريخ الصراو العربي د اشسرائيلي .د صمود المقاومغ

نوق علخ أداد الجيوو
النلسئينيغ في غة وصمود المقاومغ
ّ
ّ
اللبنانيغ في لبنا في عا ّ 2006
العدو التي عاو جربغ
العر ّبيغ في اريخ" ودلّل علخ ار قاد نوعي في حاالت المقاومغ ضد
ّ

نمو حاالت
ئور الهائل التي شهد " المقاومغم ّ
المقاومغ في لبنا قبل ّ 1982
ويقدر أيضا ّ
يقدر ال ّ
اللبنانيغ
الصمود الميداني المدروسغ والمشغولغ بعنايغ فائقغ — واألنناق فنو تورّيغ أبدع ها المقاومغ
ّ
اللبنانيغم في سنوات
النلسئينيغ في العقد األخير م الةم (كانت حاالت الصمود في المواجهات
و
ّ
ّ
عنويغ وغير مخئّئ لها كما حد في صور وعي الحلو وقلعغ الشقير في عا
ما قبل الحربم
ّ
قياديغ عليا).
 1982أل القيادات العليا ركت الميدا ورحلت بفوامر ّ
سع في

ئيا " أح ما وعوائر ل ك
ومصئلح سالتور
النلسئينيغس مصئلح فضنا يحمل في ّ
ّ
دئار عقيد نمئلقي" .هل كا أحمد الشقيري يقود ستورس بالنعلك أو أ األنلمغ العر ّبيغ كانت رعخ
تورات م أي نوو كا ك وحركغ سف حسم كانت في عقيد ها المحافلغ رف

التورات و ئلق مصئلح

عمليا ها العسكرّيغم الناجحغ منها والناشلغم في محاولغ منها الس يعاب الئاقات
سالتور س علخ
ّ
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الجماهرّيغ الخ ّقغ في من صر الس ينياتم وخصوصا بعد هةيمغ  1967وبعد نصر معركغ سالكرامغس
(كما أ الخئاب البعتي ةاوي بي االنق ب العسكري وبي التورات) .وحركغ سف حس كانت صريحغ في

العدو أم في
شعا ار ها وأهدافها :هي كانت هدر دلخ س وريئس األنلمغ في اش باكات محدود مع
ّ
سلميغ ل وقّر قنابلها وصواريخها يوما ع االنهمار .وحركغ سف حس أرادت وريئ
دفع مسير
ّ
األنلمغ م دو أ عاديهام في محاولغ مس حيلغ م ال وفيق بي ناقضات .فهي كانت م أنصار
النصل بي

الداخليغ للدول العر ّبيغس وال نلير الماويغ المس ورد ع
دخل في الشؤو
سعد ال ّ
ّ
ورئ األنلمغ ئوعا في معركغ أو معارا عملت المس حيل
سال ناقضات
األساسيغ و ّ
ّ
التانويغس .وكير ّ

جنبهاك
ل ّ

النلسئينيغ يبدأ م دور ياسر عرفات ننس" .حكايغ صعود حركغ
التور
د رصد اريخ دجها
ّ
سف حس ال ةال حكايغ غامضغ ال ي نق أئرافها علخ حديد والد هام وال ح خ علخ مكا الوالد  .لك
أ

مقدرات الحركغ وبئرق ال ةال مجهولغ .ينسخ البع
ياسر عرفات سرعا ما سيئر علخ ّ
اللجنغ المركةّيغ في حركغ سف حس كانت قد سحبت التقغ م ياسر عرفات وأحال " علخ ال حقيق في
نر القرار الن حاوي آنتاام سل سباب ال اليغ :أ) قدي قارير كاتبغ ومشوهغ ع
ّأيار  1966د حسب ّ

الجماعيغ ال ي أصدر ها قياد
مرد علخ الق اررات
ّ
العملم وخاصغ في المجال العسكري .ب) ال ّ
قيغ .د) ا باع" سياسغ االس ةال
الحركغ .ي) حري بع القواعد علخ قياد الحركغ بئريقغ ال أخ ّ

ومحاولغ شراد ضمائر أخواننا المناضلي  .ه) بديد أموال الحركغ بفساليب غير مسؤولغ .و) دفشاؤه

أسرار الحركغ دلخ عناصر خاري الحركغ .ة) قيام" برح ت وسنرات سرّيغ دلخ قبرر وبيروت
السعوديغ م دو دت م الحركغ ورفض" قدي قارير ع أسباب سن ار " هتهس( .راجع النر
و
ّ
يخيغ األةمغ في ف حس :م ال فسير دلخ االن ناضغسم ر.)43-42 .
الكامل في نةي" أبو نضالم س ار ّ
وال ركية علخ دور ياسر عرفات أساسي في حليل أسباب دجها

التور ألن" كا منت صعوده يرس

الئريق دلخ نضال ديبلوماسيم ورأى أ العمل العسكري ال ينيد دال فيما يرفد النضال الديبلوماسي.
ل يك

عرفات يهدر دلخ ال عويل علخ النضال العسكري ل حرير فلسئي م وهو سمح بمنشاد

النلسئينيغم خصوصا هؤالد
ائيغ عسكرّيغ بهدر الضغئ علخ األعداد والمنافسي في التور
ّ
بيروقر ّ
التي كانوا يعةمو علخ العمل عسكرّيا علخ حرير فلسئي ( .لك النارق بي عرفات وبي خلنائ"
أن" رأى أن" م غير المجدي ال خلّي بالكامل ع ورقغ الكناط المسلّح قبل نيل

عبار ودح
ّ
دمكانيغ
األميركيغ — هتا دتا وافق المرد علخ
الديبلوماسيغ
حرير أ ار في فلسئي م ولو عبر
ّ
ّ
ّ
حقيق حرير أي شبر م فلسئي عبر الراعي األميركي).
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مسؤوليغ
المسؤوليغ .د ياسر عرفات ي ح ّمل
حمل
ّ
ّ
هتا ال يعني أ ياسر عرفات وحده ي ّ
لمنلمغ
منلمغ ال حرير حت قياد " .وهو سمح بال نريئ برصيد عسكري هائل
آلت دلي"
ّ
ّ

يخيغ فيما
ار ّ
ال حرير في

اللبنانيغم ول يحس الدفاو عن" .لك القوى التورّيغ ال ي كانت ئرط شعارات التور الشاملغ
الساحغ
ّ
مسؤوليغ ع ال قصير في دفع العمل التوري .كا يمك لدسجبهغ الرف س ال ي
حمل أيضا
ّ
هي ال ي ّ
ائيغ م أجل دقامغ دويلغ علخ أر الضنّغ
أننشئت في عا 1974م ّ
ردا علخ ئرط سف حس د الديموقر ّ
الغر ّبيغ والقئاوم أ ئرط بدي تورّيا .لك جربغ الجبهغ فشلت علخ كل الصعد :كانت لقّخ عونا

ائيغ ال نليمات
ماليا هائ م النلا ْ
مي العراقي والليبي لكنها كانت ننق" علخ دعي بيروقر ّ
ّ
كرر .فكا للجبهغ مجلّغ
المنضويغ في الجبهغم باشضافغ دلخ دنناق سخي علخ العمل اشع مي الم ّ
مجلّغ سدلخ األما س

الشعبيغ ل حرير فلسئي )م كما أ
شب" كتي ار مجلّغ سالهدرس (ال ابعغ للجبهغ
ّ
الشعبيغ األ  .وقصور جبهغ
العامغ) كانت شب" مجلّغ الجبهغ
الشعبيغ د القياد
(ال ابعغ للجبهغ
ّ
ّ
ّ
قخ النلاما السوري والعراقي بعد ةيار السادات دلخ فلسئي
بمجرد أ
(ال ي نحلّت
الرف
ّ
المح لّغ) يعود دلخ عد قدي بديل عسكري أو سياسي مؤتّر .وهته الجبهغ كانت بحك اع مادها علخ

النلامي — خصوصا النلا العراقي
النلامي محكومغ بسقر ئموحات ومصالح
ال مويل م
ْ
ْ
النلسئينيغ مقابل ع قات أفضل
التي سرعا ما أتبت في التمانينيات رغب " في ال خلّي ع شعا ار "
ّ
مع واشنئ (أدار مبعو

قرب م اللوبي الصهيوني في واشنئ ).
ّ
صدا م نةار حمدو م حملغ ال ّ

الماليغ
ل ينجح ياسر عرفات فقئ في جتب عناصر وقيادات وشلل وأجنحغ في سف حس عبر سئو "
ّ
حولت دلخ سئو عسكرّيغ) .هو نجح أيضا في جتب قيادات في داخل كل ال نليمات
(ال ي ّ
النلسئينيغ بحك المعونات
النلسئينيغم فكا ل" فيها آتا وعيو  .وهو جتب أيضا كل ال نليمات
ّ
ّ
النلسئينيغم مما أن ج
يوةعها علخ كل النصائل المنضويغ في منلمغ ال حرير
الماليغ ال ي كا
ّ
ّ
ّ
النلسئينيغ م دو اس تناد .ق َل المال العمل
ائيغ هائلغ في داخل جس كل ال نليمات
ّ
بيروقر ّ
انيغ سمح
السري مكا ب بفع وحرر علني .وكانت المية ّ
السريم وأصبح لمراكة األم والعمل ّ
ّ

الشعبيغ ل حرير فلسئي )
كليغ عسكرّيغس في حالغ الجبهغ
بمنشاد مكا ب
ّ
ومخيمات دريب (وح خ س ّ
ّ
ي التوري ال ي كانت لا ال نليمات
ائيغ كانت ناق
لك هته البيروقر ّ
مع ئبيعغ العمل السر ّ
المخيمات وقواعد كا يسهل ش ي ه م قبل
نادي ب" .وعندما كا المقا لو م ّ
ركةي في المكا ب و ّ
سيب
ئائرات
العدو .لك هته المشكلغ عود دلخ ما سبق جربغ لبنا م أي جربغ األرد  .وال ّ
ّ

وال راخي التي أصاب العمل التوريم باشضافغ دلخ اس سهال السك في أحياد بورجواةّيغم سهّل
اغ يال عدد كبير جدا م قاد التور .
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د الحدي

ع دجها

العمل النلسئيني التوري (أي دجها

برم ")
مشروو توير العمل العربي ّ

يح اي دلخ مراجعغ جربغ األرد  .وعد مراجعغ جربغ األرد ّأدت دلخ دعاد ال جربغ — وبفخئاد
ائيغ ل حرير فلسئي س عبر السنوات بفنها كانت وحدها
أكبر — في لبنا  .ةهت سالجبهغ الديموقر ّ
عما (والحدي هنا ع ك اب للجبهغ بعنوا سحملغ أيلول
ال ي أجرت مراجعغ نقد تا ي ل جربغ ّ
عمليغ
النلسئينيغ :درور ون ائجس) .لك العود ل لا المراجعغ صيب القارئ بالدهشغ:
والمقاومغ
ّ
ّ
النقد التا ي ل ك دال دئراد تا يا م الجبهغ لدورها وشعا ار هام بما فيها تلا الشعار الشهير سكل

الدعائيغ للنلا الرجعي (راجع
السلئغ للمقاومغسم والتي لقّخ الكتير م السخريغ وساه في الحملغ
ّ
منلمات المقاومغ نقدا تا ّيغ ومراجعغ جترّيغ ل جربغ األرد م ولو فعلت لما
ر .)13 .ل جر
ّ
لنلسئينيغ اس نادت م جربغ
بمعصيا ها وأخئائها في لبنا  .لو أ قوى التور ا
كررت ال جربغ
ّ
ّ
ّ
السري حت األر م خصوصا أ القوى المعاديغ
عما لما كانت قد ان هجت ّدال العمل التوري ّ
ّ
العدو ومخابرات الجيو اللبناني ومخابرات النلا األردني حديدا) كانت س نيد م
للتور (مخابرات
ّ
علنيغ العمل النلسئيني في لبنا م أجل اخ راق" و خريب" وق ل".
ّ

العلنيغم
لو أ العبر م األرد كانت قد اس نلّتم لما كا العمل النلسئيني في لبنا قد ا خت أشكال
ّ
الئيبغ مع الشعب اللبناني .لك المؤامر
ولما كانت قياد سالتور س مس ه ر بالحنال علخ الع قات ّ
جنب أخئاد األرد  .كا
ضد سالتور س كانت كبير م وكا م الصعوبغ بمكا مواجه ها فقئ في ّ
منلمغ
العدو اشسرائيلي .قد كو
رسميغ) م حالنغ مع
رسميغ وغير
يعج بقوى
لبنا
ّ
رجعيغ مسلّحغ ( ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللبنانيغ قد أخئفت في الحنال علخ وضع ديموقرائي في بيروت الغر ّبيغ
الوئنيغ
ال حرير والحركغ
ّ
ّ

قيغ م بيروت) .كا ان قاد
(خ فا للنلا األمني الناشي التي فرض" بشير
الجميل في المنئقغ الشر ّ
ّ
الشيعيغ)
بشير
السنيغ و ّ
ميغ ( ّ
قيغ ممنوعا علخ الجميعم فيما كانت القوى اشس ّ
الجميل في الشر ّ
ّ
الوئنيغ ليل نهار
النلسئينيغ والحركغ
عب ضد المقاومغ
ّ
ّ
حر و ّ
ال ّ
قليديغ في بيروت الغر ّبيغ ّ

جمع اشس ميس وسجبهغ المحافلغ علخ الجنوبس وسالمجلر اشس مي
جمعت هته القوى في سال ّ
( ّ
الوئنيغ ريد
المدنيغ التي كانت الحركغ
الرجعيغ أفشلت مشروو اشدار
الشيعي األعلخس) .وهته القوى
ّ
ّ
ّ

اللبنانيغ بحصا ئرواد رجعي
الوئنيغ
المنلمغ والحركغ
ئبيق" في منائق ننوتها .سمحت قياد
ّ
ّ
ّ
ينمو في جس الشعب اللبنانيم وهتا سهّل خداع" بشعارات كاتبغ ع خئغ فلسئينيغ (غير موجود )

لل وئي في لبنا .

الشعبيغ ل حرير فلسئي س مشروعا تورّيا كبي ار في ئموح" :أراد الراحل جوري
ئرحت سالجبهغ الجبهغ
ّ
الرجعيغ ال ي أرادت
برم " .شعار سهانوي عر ّبيغس أقلق راحغ كل القوى
ّ
يتور الوضع العربي ّ
حبو أ ّ
أ

قوميغس أ شارل حلو
قضي علخ الحركغ الواعد في ئنول ها (يروي عبدهللا سعاد في سأوراق ّ
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القوميي في لبنا دال ل نلي ه ضد
اع رر لوفد قومي بف النلا اللبناني ل ينري ع المساجي
ّ
اليسار (ر)215 .م مع جهل هتا النلا أ الحةب كا قد جنح يسا ار في جربغ السج ) .لك

التنائيغ ل
حداد د جوري حبو .هته
تنائيغ وديع ّ
ّ
العمل التوري التي ئرح " الجبهغ كا يح اي دلخ ّ
قدور (القيادي في الجبهغ
مر .كا هناا محاوالت مشبوهغ لضربها مب ّك ار .كا وليد ّ
ني ّ
قدر لها أ س ّ
اللبنانيغ — والتي أصبح بعد هريب" م السج
التي نسج بعدما اف ضح أمر خابره مع المخابرات
ّ
صحافيا في دع دولغ اشمارات) وأبو أحمد يونر (التي أنعد في لبنا بسبب
في عا 1982
ّ
اميغ في داخل الجبهغ أتناد سلّم" منصب مسؤول ساألم س في الجبهغ) وأبو
شكيل" عصابغ دجر ّ
حداد ويش ّككو بال ةام" الماركسي .وخ فا
يحرضو ضد وديع ّ
شهاب (المر بئ بالمخابرات العر ّ
اقيغ) ّ

ائيا ول ل يك
ائيا في داخل الجبهغ .لو ل يك حبو ديموقر ّ
لما نيل م كا جوري حبو ديموقر ّ
حداد في عا 1972ك لك كير كا يمك
يخضع لمشيئغ غيرهم هل كا يمك أ يقبل بنصل وديع ّ

ع مد في تلاك علخ أبو أحمد

حدادك علخ َم
برم " م دو وديع ّ
تور الوضع العربي ّ
للجبهغ أ ّ
حداد
حداد ركنا ال غنخ عن"م في مشروو توير الوضع العربيم واننصال ّ
قبعغك كا ّ
يونر أو يسير ّ
نليميغ جماهيرّيغ كا يمك أ يس نيد منها بدال م جنيد أجانب
ع الجبهغ حرم" م قاعد
ّ

محليو ) للتور .
أساد بعضه (كما أساد ّ

رصد شعارات وعقيد

النلسئينيغ مع االر بائ باال حاد السوفيا ي .ويمك
مشروو التور
ناق
ّ
المنلمات
الجبهغ قبل ار بائها بموسكو وبعد ار بائها .كا أندروبور (التي أشرر علخ وضع
ّ
قاد الجبهغ التي
ئرفي (فيما يقول بع
ّ
النلسئينيغ) ينصح قاد المقاومغ دوما بف يعةلوا الم ّ
حداد علخ أعمال") .في ك
شجع ّ
واصلوا مع وديع ّ
حداد عبر السنوات أ أندروبور ننس" كا ني ّ
الماركسيغ با جاه موال ل حاد السوفيا ي (واالب عاد ع
النلسئينيغ
حول كل النصائل
الحاالتم د
ّ
ّ
ّ

الشقاق الصيني د

دمكانيغ اللعب علخ ناق
النهج الصينيم مت ) حر هته ال نليمات م
ّ
السوفيا ي وم االس ناد م ال نافر بينهما .ل يك اال حاد السوفيا ي في وارد السماط ب نليمات
شيوعيغ بان هاي التورّيغ ممارسغ أو فك ار أل تلا ي ناق مع السياسات السوفيا ّيغ في العال العربيم
ّ
قدميغ (باالس )
كما أن" ي ناق مع ال حالنات ال ي كا اال حاد السوفيا ي يعقدها مع أنلمغ عر ّبيغ
ّ

حل
الحيد ع
أو
رجعيغ .والخيار السوفيا ي ل يك يوما في وارد حقيق حرير كل فلسئي م أو ْ
ّ
ّ
النلسئينيغ المسخ.
الدويلغ
ّ
اللبنانيغ
و ّ
بالس ط

النلسئينيغ
كا هناا فرصغ تورّيغ حلّت في لبنا في مئلع عا 1976م عندما كانت القوى
ّ
المحملغ
ائيليغ
ّ
قيغ وكانت جونيغ (المرفف التي اح ض السن االسر ّ
قد نحو بيروت الشر ّ
ّ
مدفعيغ جيو لبنا العربي .هته النرصغ أجهضت م قبل ال حالر اشسرائيلي د
والدمار) في مرمخ
ّ

التاريخ :السبت 2017/4/1

العدد4246 :

ص

33

األميركي وم قبل حالر النلا السوري واألردني (وحكما النلا الخليجي) وم قبل قياد كمال
العدو اشسرائيلي ل يك في وارد السماط بمقامغ سهانوي عر ّبيغس علخ حدوده.
جنب ئ وياسر عرفات.
ّ
الوئنيغ بما كانت ح اي دلي" م
أمد القوى
قدمت ولو أ ياسر عرفات ّ
قدميغ ّ
ّ
لك لو أ القوى ال ّ
بالقو م كما فعل سحةب هللاس التي نشر ننوته في
س ط وع ادم كا يمك حقيق تلام وفرض" ّ
قويغ مع
الجنوب اللبناني عبر السنوات رغ أنر
العدو اشسرائيلي لكن" فعل تلا عبر دقامغ ع قات ّ
ّ
الجمهور الجنوبي.
ل يحمل نلا عربي مشروو التور العر ّبيغ .ئبعام ال نس هي بحقيقغ سالتور الجةائرّيغس أو ح خ سالتور
المصرّيغس ال ي قلبت مي اة القوى الئبقي في مصرم وال ي أحدتت تور في الع قات االج ماعيّغ
النلسئينيغ سيئرت علخ بقعغ م
الئبقيغ محدودا) .والتور
الملكيغ ( موا كا أفق التور
وع قات
ّ
ّ
ّ
أميركيغ .ال
ائيليغ د
ّ
األر مر ْي م لكنها في المر ْي انسحبت مرغمغ حت وئف مؤامر عر ّبيغ د دسر ّ
س عاد ال جارب التورّيغم وال نيعيد الحني حقيق منجةات تورّيغ .لك دراسغ جربغ دجها مشروو

فلسئينيغ جديد  .والعبر م مرور قر ئويل م الةم
دمكانيغ بروة حركات تورّيغ
التور ينيد في
ّ
ّ
علخ وعد سبلنورس هي في أ الشعب النلسئيني شعب خ ّق في تورّي " ومقاوم "م وهو قادر أ
يج رط وسائل وسبل مقاومغ جديد ومب كر في كل مرحلغ — برغ الصعاب.

األخبار ،بيروت2017/4/1 ،

 .44مستوطنة "عامونا" ..زعرنة القوة
عبد الناصر النجار

ل يك الةعماد العرب أقرب دلخ جغرافيا فلسئي أكتر مما كانوا علي" في مؤ مر القمغ العربيغ في
سالبحر الميتسم وربما م مكا دقام ه كانت القدر لاهر ب جليا ها ...ومس وئنا ها .ولك يبدو أ

قضيغ فلسئي ل ك بعيد ع الةعماد العرب أكتر مما هي علي" هته األيا م ال ي عيو فيها

القضيغ النلسئينيغ مفةقا حقيقيا وربما قا .

دولغ االح ل ومنت نكبغ العا  48ل حل بقبول عربي رسمي وعلني أكتر مما حليت ب" في هته

القمغم ال ي ال رف
الس

دولغ االح ل وال رغب بمةال ها ع الخارئغم موانما بح

في كينيغ دقامغ

معها واس يعابها في جس المنئقغ وربما أكتر م تلا.

وقبل أ يجر حبر البيا الخ امي للقمغ العربيغم كانت حكومغ االح ل وج" صنعغ لكل التي ال
يةالو يراهنو علخ دمكانيغ غيير الموقر اشسرائيلي و شجيع" مواغرائ" للسير قدما نحو الس م ولو

علخ حساب القضيغ النلسئينيغ.
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سنوات ئويلغ والسلئغ النلسئينيغ صر مئالبغ بوقر االس يئا  ...أوقنت المناوضات واش رئت
اس ئنافها بوقر شامل ل س يئا م ت خنضت سقر مئالبها بوقر االس يئا خ ل المناوضات..

ت خنض " دلخ وقر االس يئا لن ر محدود م وفي كل مر كانت حكومغ االح ل سكب مياها
أكتر م بارد علخ هته المئالب مواصلغ سياسغ األمر الواقع.

آالر الوحدات االس يئانيغ أقيمت خ ل السنوات الخمر الماضيغ في مخ لر المس وئنات بالضنغ

الغربيغ والقدرم وانض عشرات ايالر م اليهود للسك في هته المس وئناتم رغ أنر الجميع
اب داد بالنلسئينيي والعرب وان هاد بالعال .

قبل أسابيع وبعد ممائ ت اس مرت سنواتم اضئرت حكومغ االح ل دلخ دخ د نحو  40مس وئنا
م

فلسئينيغ خاصغ بناد علخ ضغئ المحكمغ العليا

بؤر سعموناس ال ي أقيمت علخ أر

اشسرائيليغم ومنت اليو األول لمخ د صدرت عشرات ال هديدات م قاد االح ل اب داد م رئير

الحكومغ ولير ان هاد برئير بلديغ االح ل في القدرم والتي ننتوا هديدا ه بهد عشرات المباني
ع دقامغ مئات الوحدات االس يئانيغ الجديد .

النلسئينيغ ومنح سهي ت للمس وئني واشع

حكومغ االح ل واليمي العنصري اشسرائيلي ل ك ر بهته اشجرادات ال ي يجرمها القانو الدوليم

موانما أعلنت ع دقامغ مس وئنغ جديد لرعاو المس وئني التي

دخ ؤه م البؤر االس يئانيغم

وجاد الوعد م ن نياهو شخصيام ح خ قبل مغادر " دلخ واشنئ ولقائ" الرئير األميركي ليعود أكتر

دص ار ار علخ دقامغ المس وئنغ علخ الرغ م محاوالت ال خجيل األميركيغ.
البع

راه علخ أ ن نياهو ل يني ب عهدا " وأن" سيمائل كتي ار شقامغ متل هته المس وئنغم علما

أن" منت عشري

عاما ل ي

بناد أي مس وئنغ جديد م في الوقت التي كا

المس وئنات القائمغ باالس ي د علخ أ ار

فلسئينيغ جديد .

يسم
االح ل ّ

يو أمر جاد قرار حكومغ االح ل وباشجماو شقامغ مس وئنغ سعاموناس الجديد جنوب نابلرم

القرار يؤكد سويق  2000وحد اس يئانيغ م بي  5700وحد أعلنت عنها سلئات االح ل قبل
شهري

و سويق  612وحد في مس وئنغ سبي ار عليت سالمقامغ علخ أراضي محافلغ بيت لح و698

وحد في مس وئنغ سألني" منشي"س المقامغ علخ أراضي محافلغ قلقيليغم و 630وحد في مس وئنغ

سبيت أريي"س المقامغ علخ أراضي محافلغ ار هللا والبيرم و 52وحد في مس وئنغ سكاري شم ار س
المقامغ علخ أراضي محافلغ نابلر.
حكومغ االح ل ل

ك ر بهته الصنعات الم اليغ لكل التي

يراهنو علخ رغبغ هتا االح ل

العنصري في الس م موانما قررتم أيضام مصادر  977دونما م أراضي قرى :قريوت والساويغ
واللب

الشرقيغ وسنجلم جنوب نابلرم م
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الخوانيقم الصانعغ والخوانيقم وحرايق الشيخم والئنئورم البئاي م السه تم جبل قلعغ الحمرم
دضافغ دلخ حو

رق ( )6م موقع سهل عي المهر وغيرها م األ ار

وأصبح الهدر م وراد هته المصادر واضحا وهو دقامغ مس وئنغ جديد عليها.

ال ابعغ لهته القرىم

سعاموناس الجديد س كو ام دادا لخئ مس وئنات م واصل يبدأ م جنوب مدينغ نابلر وح خ شمال
مدين ي ار هللا والبير بمعدل مس وئنغ كل عد كيلوم راتم ما يعني اس ي د كام
وخلق مانع جغرافي وديمغرافي اس يئاني يقئع شمال الضنغ ع وسئها وجنوبها.

األرقا

علخ المنئقغ

حد م ونح سنصدر مةيدا م بيانات اشدانغ واالس نكارم وسن وج" دلخ مجلر األم بناد

علخ القرار  2334األخيرم ولك واشنئ واضحغ وقالت سنير ها في األم الم حد ال ددانات جديد

شسرائيل في األم الم حد .

ما يحصل هو باخ صار ةعرنغ القو المئلقغ اشسرائيليغ في مقابل الضعر العربي والنلسئيني التي

ل يشهد حالغ م ال راجع واالنكسار كما يشهده في هته األيا .

األيام ،رام هللا2017/4/1 ،

 .45ال "رياض" بدون "رام هللا"
شاؤول أرئيلي

نبع ال صريحات الم وا ر ع الحاجغ دلخ سحل اقليميس للنةاو اشسرائيلي د النلسئيني وال ي يئلقها
دسرائيليو ضالعو في المسير ويسعو دلخ سويغ النةاوم م عد أسباب :فهي عبر ع الرغبغ

في ال غلب علخ ضعر النلسئينيي عقب االنشقاق الداخلي بي س .ت.رس وحمارم ال ئلع دلخ

ال دخل النشئ والملة م الدول العربيغ ب حقيق اال ناقم في ئبيق" والحنال علخ اس ق اررهم واألمل
تبت

بع قات جاريغ واق صاديغ مع أسواق كانت ح خ اال مغلقغ في وج" اشسرائيليي م بحي

كجةد م ال ئبيع مع العال العربي.

مقابلهام فم ال صريحات المشابهغ ال ي يئلقها رئير الوةراد وبع

االم ناو ع
بع

م الوةراد عبر ع رغبغ في

حل النةاو اشسرائيلي د النلسئيني وفقا لصيغغ الدول ي  .الهدر :اس غ ل مصالح

الدول العربيغ ومخاوفها م ال هديد اشيرانيم والعمل علخ أ

أو عمل علخ حنل الوضع الراه معه د دو أ
كو مقبولغ م النلسئينيي .
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أماني رئير الوةراد هته منقئعغ ع

اريخ النةاو ومنلومغ اضئ اررات العال العربي بالنسبغ

للنلسئينيي  .وأخئر م تلام فم السعي دلخ حقيقها م شفن" أ يعيد دسرائيل والنلسئينيي دلخ
نقئغ البدايغ ال ي يراوط فيها النةاو لسنوات عديد  :سدما كل شيد أو ال شيدس.

متل القياد النلسئينيغ اليو م بعد الحرب العالميغ االولخ كا يوجد المن ي الحاي أمي الحسيني في

موقر دو في مواجهغ الحركغ الصهيونيغم ال ي كانت منلمغ جيدا ونالت دعما دوليا واسعا.

فالمعسكر النلسئيني التي وقر هو علخ رأس" كا منقسمام منشقا ومصابا بالنساد .وكا باألسار
منعةال ال الدول العربيغ كانت منشغلغ كل منها بشؤونها .ولما كا الحال هكتا فقد سعخ المن ي دلخ
جنيد العال اشس مي لمساعد عرب فلسئي م بدعوى أ اليهود يسعو دلخ هد المسجد األقصخ

مواقامغ الهيكل علخ خراب"م وان" بعد اح ل فلسئي سي وجهو دلخ اح ل المنئقغ بفسرها.

ولك عرب فلسئي ل يقصدوا منح الدول العربيغ الحق في متيله مقابل مساعد ها له  .ف شكيل
قرار

اللجنغ العربيغ العليام في 1936م ضم صدار النلسئينيي ح خ حرب االس ق ل .وكا رف

ال قسي في 1947م وخروجه دلخ الحرب شلغائ"م واج ياط الجيوو المرسلغ م الدول العربيغ دلخ
ب د دسرائيلم صادر م النلسئينيي الحق في متيل أننسه  .فل ي اشراكه في ا ناقات الهدنغ وال

في مؤ مر المصالحغ في لو اة  .ومع أ المصريي اقاموا سحكومغ عمو فلسئي س في غة برئاسغ

المن يم دال أ الملا عبد هللا أخت لننس" الحق في متل النلسئينيي مع ض الضنغ في 1950.

غير الواقع بعد أ

بلورت القياد النلسئينيغ الجديد  .فمع سيئر عرفات علخ س .ت.رس في 1969

تبت مبدأ سالقرار المس قلس .أي ا

النلسئينيي

يئالبو بفخت كل الق اررات الم علقغ به بشكل

مس قلم وفقا لمصالحه ولير وفقا لمصالح الدول العربيغ .وجاد قرار الجامعغ العربيغ في 1974م
ب فييد م الملا حسي م باالع رار بد س .ت.رس كممتل شرعي ووحيد للشعب النلسئينيم موالغاد

الحسي ض الضنغ الغربيغ في آتار 1988م فقد أكملوا التور في موضوو متيل النلسئينيي  .وأدى

اع رار س .ت.رس في نهايغ تاا العا بقرار األم الم حد  181و 242دلخ اع رار أمريكي بحق
ال متيل أيضام وفي 1993م اع رفت دسرائيل هي األخرى بها في دئار ا ناقات أوسلو.

د اع رار األم الم حد بد .ت.ر كمنلمغ مراقب فيها في 1974م حول في  2012دلخ اع رار
بنلسئي في خئوئ  1967كدولغ مراقب م جانب  138دولغ.

ا ناقات الس

مع مصر وبعد تلا مع األرد م وا ناقات أوسلو مع .ت.رم وضعت النلسئينيي

في مقدمغ المسرط السياسي .فقد اع رفت الجامعغ العربيغ ومؤ مر الدول اشس ميغ باال ناقات ال ي
وقع ها .ت.ر .ومنحت مبادر الجامعغ العربيغ بالنعل دئا ار ال ناقات الس

بي دسرائيل والعال

العربيم ولك هته مشروئغ ب سويغ النةاو اشسرائيلي د النلسئيني وفقا للمعايير المقبولغ م األسر
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الدوليغ وس .ت.رس .صحيح أ مكانغ محمود عبار وس .ت.رس منوئغ ب فييد الدول السنيغ المع دلغ
وهو يدفع لها بي الحي وايخر ضريبغم متل اال ناق التي وقع" في آتار/مارر  2013مع األرد م
وبموجب" فم عبدهللا التاني هو سالوصي علخ المواقع المقدسغ في القدر… وال سيما الحر الشريرسم

وصاحب الص حيات سل متيل المصالحس في المواقع المقدسغ .ولك هتا دو ال ناةل ع البند القائل

ا سحكومغ دولغ فلسئي م بصن ها المعبر ع حق قرير المصير للشعب النلسئينيم لها الحق في

السياد علخ كل جةد م أراضيهام بما في تلا القدرس.

د عبار علخ عل بهبوئ شعاو القضيغ النلسئينيغم متلما أجاد في ال عبير ع تلا الصحافي
محمد الشيخ في صحينغ سالجةير س السعوديغ في كانو التاني م

هتا العا  :سأمر آخر علخ

النلسئينيي أ ينهموه هو أ عرب اليو ليسوا عرب األمر وان" ئ أر راجع في مكانغ المسفلغ

النلسئينيغ لدى العرب .فهي ل عد المسفلغ األولخ في سموها بالنسبغ له م دت وجد حروب أهليغ

مدمر في أربع دول عربيغ .دضافغ دلخ تلام فم الحرب ضد اشرهاب اشس مي المةعو م هي القلق
األول التي يق

مضاجع كل العرب دو اس تنادس.

ولك عبارم متل باقي الةعماد العربم يعرر أيضا بف سالشارو العربيس بكل يا ار " ل يوافق

بسهولغ علخ قبول ا ناقات س

و ئبيع مع دسرائيل دو

األمر أ يؤدي دلخ هة االس قرار في كل المنئقغ.

سويغ المسفلغ النلسئينيغم وم شف

يخشخ عبار بالنعل م سمؤامر س بي اشدار األمريكيغم دسرائيل وبع

الدول العربيغ في ما يسمخ

سمناوضات دقليميغس ف ي علخ حساب النلسئينيي م في ما يشب" محاولغ األمريكيي

الماضيغم وال ي أفشلها ن نياهو .وقد اضئر هو وس .ت.رس دلخ أ

في السنغ

يواجها في الن ر األخير

اج ماعات مخ لنغ هدد مكان هما السياسيغم متل سمؤ مر دع االن ناضغس في ئه ار م مؤ مر

دسئنبول التي حدى س .ت.رس وسمؤ مر النلسئينيي في أوروباسم التي نلم" حمار وسينعقد في
من صر نيسا في رو ردا  .م الجهغ األخرىم فم بيا وةراد خارجيغ الجامعغ العربيغ قبيل القمغ

العربيغم ال ي اف حت في عما األربعادم والتي ي بنخ مبادر الجامعغ العربيغ في  2002كفسار

للمناوضاتم عةة جدا مكانغ عبار .كما أ المكالمغ الها نيغ القصير ل" مع الرئير األمريكي تب ت
مجددا مركةي " كعنوا سياسي.

قر دسرائيل أما فرصغ غير مسبوقغ لل فتير علخ صمي الواقع الشرق أوسئيم قبل أ ي بلور هتا

وفقا للميول ال ي وصنت أع ه ون ائجها س كو

خليد النةاو و قد أهدار دي ار م ركيا وقئر (بشكل

مباشر أ م خ ل فروعها :حمارم الجهاد اشس مي النلسئيني وحةب هللا) .فضعر س .ت.رس

ل يخني المسفلغ النلسئينيغ .واألسوأ م تلا هو أن" سيسرو فقئ االن قال دلخ قياد حمارم الكنيلغ
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بف

غير قريبا ميتاقهام ولك هتا ل يجعلها شريكا ال ناق دائ  .دسرائيل ملةمغ بالصحو والحرر

علخ مصالحها .فالئريق دلخ الريا

م دلخ دول الخليج ودول أخرى يجب أ

ر هللا.
مر في ا

هآرتس 2017/3/31
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