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 .1ليبرمان" :إسرائيل" ال تبحث عن "مغامرات" في غزة
القدددل المةت د ( -ا ف ب) :زعددز وزيددر الةددرب اددي ة وم د ا ةددت ل اإلس درايي ي أايغدددور ليبرمددان
امل األةد ،أن ال يان

يبةث عن "مغدامرا"" ادي اطداز غدزد بعدد أن اتهمتد ةمدال باغتيدال اةدد

اادتها هناك ،معتب ار أن الةر اد ت ون مسؤول عن اغتيال .

ولددز يع ددم المسددؤولون اإلسدرايي يون بشد ل مباشددر ع ددى اغتيددال اقهدداب .واددال ليبرمددان د ل زيددارد ب دددد

أسدددود المةت د القريب د مددن اطدداز غ دزد" ،نةددن

نبةددث عددن مغددامرا"" .وأضدداف "نةددن نتبددا سياس د

أمني بمسؤولي وتصدميز" .وتدابا " يهدز مدا تقولد ةمدال ،المهدز مدالا سديفعل اليهدود" موضدةا "دعدوا
ةمددال تقددوز بمددا تريدددن ونةددن سددنقوز بمددا يتو ددب ع ينددا اع د  .ةمددال معروا د با غتيددا " الدا ي د

لتصفي الةسابا" .ااترح أن ينظروا هناك.

عمان2017/4/3 ،
الغدّ ،

 .2محمود عباس :مؤشرات على جدية الموقف األمريكي ...وسنعقد المجلس الوطني قريبا
عمان  -ع ي الصالح :أعرب رييل الس ط الف سطيني مةمود عبال عن ارتياة الشدديد ززاب نتداي
القم العربي العادي الد  ،28التي ا تتم" أعمالها اي ااع الةسين بن ط ل ل مدؤتمرا" ،ادي منطقد
البةر المي" ،مساب يوز األربعاب .2017/3/29

وأشار عبدال ،ادي ةدوار أ رتد معد "القددل العربدي" ادي  29و ،2017/3/30عقدب انتهداب القمد  ،زلدى
مصددادا الزعمدداب العددرب ع ددى ميددا بنددود مشددروز الق درار الف سددطيني ،بمددا ايهددا الت يددد ع ددى التمسددك
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بالمبددادرد العربي د مددن ألفهددا زلددى يايهددا مددا يقددول ،وأ دددوا مدديعهز اددي مدداتهز ع ددى أهمي د القضددي
الف سددطيني

قضددي العددرب المر زي د  .وةسددب اول د ا د ن ام د عمددان أعدداد" القضددي الف سددطيني زلددى

الصدارد من ديد.

وطالددب أبددو مددازن م ددددا ة ومد بريطانيددا ب لغدداب ا ةتفددال بالددل رو الميويد لوعددد ب فددور .مددا طالبهددا

با عت ددلار ل ش ددعب الف س ددطيني "ع ددن ه ددلا ال طد د الت دداري ي ال ددلي ارت ددب بةقن ددا ،وأن تعت ددرف بدولد د

ا سطين".

وةددول ر ددر تطددورا" المصددالة مددا ةر د ةمددال اددال "ادددمنا مددؤ ار لهددز (أي ةمددال) مشددروعا مددن
نقطتين ،األولى أن نش ل ة وم وةدد وطني ت تزز بالتزاما" منظمد التةريدر الف سدطيني  ،ثدز ندلهب

زلددى ا نت ابددا" التش دريعي والرياسددي " .وأضدداف " ابتنددا اطددر ب دبعض التعدددي " الطفيف د ع ددى هددلا

المشددروز ،وادددمنا تعدددي " طفيفد مقاب د منددل أ ثددر مددن شددهر ،ولددز تددرد ةمددال ع ينددا أو ع ددى اطددر.
وبالتالي أصبح األمر أ ثر تعقيدا" .واال أبو مازن زن زاداز ةمال ع ى تش يل مدا وصدفها بدد"ة وم

اي غزد ،أي زدارد تتولى عمل الة وم نفس زاد األمور تعقيدا" ،مشي ار زلى أن "هدلا يعندي أن ةمدال

سايرد اي غيها زلى النهاي … وست ون لللك ردود غير مسبوا من اب نا".

وأ د الرييل الف سطيني أن ال ن التنفيلي ل منظم سايرد "اي عقدد الم دل الدوطني الف سدطيني وادم

تر يبت القديم ألنندا

نسدتطيا أن نعطدل الشدرعي الف سدطيني أ ثدر ممدا تعط د"" ،مؤ ددا ادي الواد"

نفس د ع ددى اسددتم اررن اددي مسدداعي المصددالة  .و يددرو أبددو مددازن أن عقددد الم ددل الددوطني بتر يبت د

الةاليد سدديزيد األمددور تعقيدددا "ألند سددبم وأن عقدددنا دورا" ل م ددل الدوطني ،منهددا سددت مال أعضدداب
ال ند التنفيليد  ،وبالتددالي اد ن انعقدداد الم ددل لددن ي ددون عقبد  ،بمعنددى أند زلا عقددد الم ددل الددوطني
بش

الةالي اليوز ،وتةقق" المصالة  ،سنعقد م سدا وطنيدا بشد ل ديدد ادي اليدوز التدالي .هدلا أو

وثانيا ا ن الم ل الدوطني سديترك م دا ادي عضدويت وعضدوي الم دل المر دزي وال ند التنفيليد
ألعضاب ةمال اللين يم ن أن ي توا اي المستقبل".

و يمانا الرييل عبال اي استةداث منصب نايب ل رييل ،وهو يقول زن أول من ااتدرح هدلن الف درد

اي سدن  .2006وادال " ند" ادد ااترةد" ابدل ز دراب ا نت ابدا" التشدريعي ادي  ،2006أن ي دون هنداك
نايددب ل درييل ،وأن ت ددون لدددينا ص د ةي لةددل الم ددل التش دريعي .ول ددن لأسددف لددز يوااددم الم ددل

التشريعي ع دى للدك .اهدلن امن مشد
مش

أمداز الم دل التشدريعي ال ديدد" .وأ دد م دددا أند ليسد" لديد

اي "أن ي ون هناك نايب لرييل منظم التةريدر ع دى اإلطد م ،شدرط أن ي دون هنداك تعدديل

ل نظاز الدا ي لمنظم التةرير استعدادا لتعزيز الوضا الدا ي لمنظم التةرير".
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وتةدددث عددن لقابات د مددا المبعددوث األمري ددي يسددون غ درينب " ،اوصددفها باإلي ابي د  .واددال زن د لمددن
"المفيد ددد أن نقد ددول زن األم د دري يين د ددابوا ليسد ددتمعوا وليسد ددتفهموا .وهد ددلن مؤش د درا" زلد ددى دي د د المواد ددف

األمري ي .ل ن زلى أي مدو سيصل هلا المواف… هلا ما
يتبنى مواف زسراييل؟ وهلا أيضا

نعرا  .وهل سديظل الموادف األمري دي

نعرا  .سنعرا بعد ال قابا" التي ستتز".

القدس العربي ،لندن2017/4/3 ،

 .3الخارجية الفلسطينية تتهم "إسرائيل" بتنفيذ "عمليات إعدام ميدانية
راز هللا :اتهمدد" السد ط الف سددطيني "زسدراييل" بتنفيددل "عم يددا" زعددداز ميدانيد  ،ومطدداردا" دمويد بةددم
المدواطنين الف سددطينيين اددي شدوارز القدددل المةت د وأزاتهددا ،وع ددى ةدوا ز المددو" ع ددى مدددا ل المدددن
والب دا" والقرو والم يما" الف سطيني " .واال" الس ط زن "زسراييل" ات " الفتى أةمد غزال بدز بارد،
ونفل" بةق عم ي زعداز ميداني ،وتر ت ينزف ةتى المو".

واالدد" و ازرد ال ار يد الف سددطيني  ،اددي بيددان لهددا " :مددا ددر" العددادد ،تسددارز الة ومد اإلسدرايي ي زلددى
تبرير عم يدا" القتدل دارل القدانون بادعداب (مةاولد الطعدن) ،الدلي أصدبح موضدا شدك بيدر بعدد أن

تبددين ددلب ال ثيددر مددن ت ددك ا دعددابا" ،اص د أن الة وم د اإلس درايي ي أادددم" ع ددى مددنح ال ندددي
اإلسرايي ي ص ةي زط م النار ع دى دل عربدي يشدتب بد  ،أو يشدعر ب ند يشد ل طد ار ع يد  ،ةتدى

لو لز ي ن يهدد ةيات ".

الشرق األوسط ،لندن2017/4/3 ،

 .4قريع يحذر من خطورة انتهاكات االحتالل في القدس
القدددل :ةددلر عضددو ال ن د التنفيلي د لمنظم د التةريددر ،ريدديل داي درد شددؤون القدددل ،أةمددد اريددا ،مددن
طورد ا نتها ا" اإلسرايي ي المستمرد ،والتصعيد ال طير اللي تمارس اي مدين القدل ،ومةيطها،

وبةم المس د األاصى ،وا عتقا " المستمرد ،واإلعداما" الميداني .

وعبر اراا ،اي بيان صةفي ،يوز األةد  ،2017/4/2عن راضد لمدا رلد" زليد األوضداز ادي المديند

المقدسد د  ،د دراب الممارس ددا" الت ددي تنف ددل بت ط دديط زسد درايي ي م دددرول .واس ددته ن اري ددا اي دداز سد د طا"

ا ةددت ل بشددن ةم د اعتقددا " واسددع طالدد" أ ثددر مددن  20مواطنددا ا سددطينيا بيددنهز  16زلددى  17تددا ار
من الب دد القديم  ،اي مدين القدل المةت .
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 .5أحمد بحر :العمالء وتجار المخدرات يشكلون خط ار على األمن القومي الفلسطيني والمصري
غ د دزد :اد ددال أةمد ددد بةد ددر ،النايد ددب األول ل د درييل الم د ددل التش د دريعي الف سد ددطيني ،زن العم د د ب وت د ددار
الم دددرا" ،يشد ون طد ار ع ددى األمددن القددومي الف سددطيني والمصددري" ،وسددنعمل ع ددى مةدداربتهز ب ددل

اددود" .ولفدد" بةددر ،د ل م د ألقاهددا اددي ةفددل ت دري دورد لط د ب "الفتددود" اددي المدددارل الة ومي د

بقطدداز غ دزد ،األةددد ،بمشددار ايددادا" و ازرد الدا ي د واأل ه دزد األمني د  ،زلددى أن ا نتقدداز اددادز لدددماب

الشهيد مازن اقهاب .وأشار زلى أن العقيدد التي يتة ى بها أبناؤنا هي عقيددد المقاومد والنضدال والتدي
ستقودنا ل نصر والتةرير ،وهي عقيدد الةفاظ ع ى مقدساتنا وأاصانا وتةرير ب دنا.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/2 ،

 .6برلمانيون فلسطينيون ودوليون يطالبون باإلفراج عن نواب في السجون اإلسرائيلية
غزد  -هداي الصعيدي :طالب برلمانيون ا سطينيون وعرب ودوليون ،الس طا" اإلسرايي ي " ،باإلارال
عن نواب ا سطينيين معتق ين اي س ونها" .وشدد هؤ ب النواب ،اي ما" ألقوهدا د ل نددود عقددها

الم ل التشريعي الف سطيني اي اندم "ال مودور" غرب مدين غزد ،يوز األةدد  ،2017/4/2اةت ا دا
ع د ددى اعتق د ددال الناي د ددب ا د ددي مديند د د ال ي د ددل س د ددميرد الة يقد د د  ،ع د ددى أن ا تط د دداف "زسد د دراييل" ل ند د دواب
الف سطينيين ،هو "انتهاك ل قانون الدولي".

واددال ريدديل ت د ةر د ةمددال البرلماني د  ،مةمددود الزهددار ،اددي م د ل د

د ل الندددود ،زن "عم ي د

ا تطاف زسراييل ل نواب تهدف ل سر زرادد الشعوب".

مدددن انب د د  ،اد ددال النايدددب عد ددن ت د د ةر د د ادددتح البرلماني د د  ،أشد ددرف مع د د زن الن د دواب الف سد ددطينيون
"يتعرضون ل مضايقا" وا عتقا " اإلسرايي ي  ،منل عاز ."2006

وأ ددد النايددب مصددطفى البرغددوثي أن "زسدراييل" تعتقددل  12نايبددا ا سددطينيا اددي سد ونها .وطالددب بفددرض
عقوبا" ومقاطعا" عربي ودولي لد"زسراييل"؛ "ةتى ترتدز عن سياساتها ت ان الةصان الف سطيني ".
واددي م د مس د

ل د اددال النايددب اددي البرلمددان ال ازيددري ،البشددير ددار هللا ،زن "ا عتددداب اإلس درايي ي

ع ى النواب يمثل ا ترااا ل قانون الدولي واعتداب ع ى الةصدان البرلمانيد التدي تقررهدا معظدز دسداتير

العالز" .ودعا " ل برلماندا" العدالز لةمايد ةصدان الندواب الف سدطينيين ومسداندتهز ،ورادا دعدوو ضدد
زسدراييل عتدددايها ع دديهز" .مددن انبهددا ،و هدد" النايددب اددي البرلمددان األوروبددي ،رنددا ميرندددا ،اددي مد

مس

لها ،رسال ل نواب المعتق ين .واال" اي الرسال  ":أنتز لستز وةد ز ،نةن ندعم ز ،وما ةدث

ل ز انتهاك زس اريي ي ،ونطالب بالةري ل اا البرلمانيين الم تطفين".

وكالة األناضول لألنباء2017/4/2 ،
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 .7االحتالل يصدر أمر اعتقال إداري بحق النائب دحبور من جنين
نين :أصدر" س طا" ا ةت ل اإلسرايي ي ،يدوز األةدد  ،2017/4/2أمدر اعتقدال زداري بةدم النايدب
اي الم ل التشريعي زبراهيز دةبور ،من ب دد عراب بمةااظ

نين .وأااد" مصادر مة ي  ،لدد"واا"،

ب ن س طا" ا ةت ل ةول" النايب دةبور زلى ا عتقال اإلداري دون ال شف عن المدد.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/2 ،

 .8الزهار يدعو للتمسك بالوحدة والمقاومة ردا على اعتقال االحتالل للنواب
غ دزد :أ ددد الددد تور مةمددود الزهددار ،ريدديل ت د ةمددال البرلماني د  ،أن اعتقددال ا دوا" ا ةددت ل ل ن دواب
الف سطينيين ،يهدف زلى سر زرادد الشعب الف سطيني .ودعا الزهار
ةددول ا تطدداف النايب د سددميرد الة يق د والن دواب األسددرو ،بمشددار

ل نددود عقددتها ت د ةمدال،

تددل برلماني د أ ددرو ،زلددى ضددرورد

التمسك بالوةدد الوطني والمقاوم  ،اي ظل ما وصف بد"النفام الغربي".

القدس العربي ،لندن2017/4/3 ،

نعول كثي ار على زيارة الرئيس المصري والعاهل األردني لواشنطن
 .9األحمدّ :
در ع ددى زيددارد ال درييل
راز هللا :اددال عضددو ال ن د المر زي د لةر د اددتح ع دزاز األةمددد" ،زننددا نعددول ثيد ا
المصري عبد الفتاح السيسي زلى واشنطن ،و للك زيدارد

لد الم دك األردندي عبدد هللا الثداني المقدررد

د ل األيدداز المقب د  ،ال ددلين سدديطرةان المواددف العربددي الددلي تددز التوااددم ع ي د اددي لقدداب القم د بددين

الزعماب الث ث ع ى هامش ا تماعا" القم العربي اي عمان".

وبددين األةم ددد أن "مةاولد د الددبعض اس ددتغ ل م ددا" هنددا أو هن دداك ة ددول مسددؤولي ه دداز الم ددابرا"

العام المصري اللي نةترم ونقدرن ،وتةريفها بقصد تع ير الع اا" األ ويد بدين الب ددين لدن ي تدب
لها سوو الفشل" ،معب ار عن اعت اززن وتقديرن لمصر وشعبها العظيز ول رييل عبد الفتاح السيسي ،و"أن
الع اد الثناييد ارسد

رسددوم األهدراز و بددال عيبددال" .مددا أ ددد األةمددد أن المواددف الف سددطيني هددو مددا

عبر ويعبر عن سيادد الرييل مةمود عبال اي اا المةاال الدولي والعربي .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/2 ،

المعممة على الكوادر
" .11الميادين" تنفرد بنشر مسودة وثيقة حماس السياسية الجديدة
ّ
الميادين ن" :ةص " الميادين ع ى الوثيق السياسي ال ديدد لةر ةمال التي رو تعميمهدا ع دى

وادرهددا والتددي ينتظددر أن تع ددن د ل األيدداز المقب د  .واعتبددر" الوثيقد التددي تضددمن"  11اصد و41
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بندددا تفصددي  ،أن زاام د دول د ا سددطيني و ام د السدديادد عاصددمتها القدددل ضددمن ةدددود الد د  67هددي
صيغ توااقي وطني مشتر  ،مؤ دد أن هلا األمر

يعني ا عتراف بال يان الصهيوني.

واالدد" الةر د اددي وثيقتهددا السياسددي " تنددازل عددن أي ددزب مددن أرض ا سددطين مهمددا طددال ا ةددت ل

وندراض أي بددديل عددن تةريرهددا هددا" .وعددن القدددل المةت د  ،االدد" الوثيقد "القدددل عاصددم ا سددطين
وةم ثاب"

وراض" الةر

تنازل عن و تفريط ب ي زب منها".

ميا ا تفااا" والمبادرا" ومشاريا التسوي الرامي زلى تصفي القضدي الف سدطيني ،

مؤ دد أن تةرير ا سطين وا ب الشعب الف سطيني ووا ب األمتين العربي واإلس مي .

وتابع" الوثيق "مقاوم ا ةت ل ةم مشروز والمقاوم المسد ة تعدد يدا ار اسدتراتي يا" ،مشدددد ع دى

الةم اي تطوير وسايل المقاوم ".
وطالب" ةمال بعودد ال

يدين والندازةين زلدى المنداطم التدي اةتذد" مندل عداز  ،1948ورأ" أن هدلن

العودد ةم غير اابل ل تصرف من ابل أي ه

ان" ،ا سطيني أو عربي أو دولي ".

ول ر" الوثيق ب ن وعد ب فور باطل واياز زسراييل باطدل أيضدا مدن أساسد  ،ومندااض لةقدوم الشدعب

الف سطيني.

ولفت" الةر زلى أن ل ز رابا" ا ةت ل اي القدل من تهويد واستيطان وتزويدر ل ةقدايم باط د ،

مشيرد زلى أنها تفرم بين اليهودي وبين ا ةت ل والمشروز الصهيوني ،وتابع" "صراعنا هو ما هدلا
المشروز وليل ما اليهدود" .و داب ادي الوثيقد أن ةمدال هدي ةر د تة ودرر ومقاومد وطنيد ا سدطيني
زس مي هداها تةرير ا سطين.

واعتبددر" الوثيق د السياسددي لةمددال أن تش دريد الشددعب الف سددطيني وااام د ال يددان الصددهيوني

ي غيددان

ةق اي امل أرض  ،وأن ا سطين ستبقى نمول ا ل تعايش والتسامح واإلبداز.

وبشد ن اضددي اإلرهدداب ،دداب اددي الوثيقد "نددؤمن ب د ن اإلسد ز ضددد ميددا أشد ال التطددرف والتعصددب

الديني والعراي والطايفي".

ل ط ز ع ى النص ال امل ل وثيق الد ول ع ى الرابط التالي:
 http://www.almayadeen.net/news/politics/54926/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3

موقع قناة الميادين الفضائية ،بيروت2017/4/2 ،

التاريخ :اإلثنين 2017/4/3

العدد4248 :

ص

9

 .11أحمد يوسف لـ"الميادين" :حماس قبلت بدولة بحدود  67للحفاظ على التوافق الفلسطيني
الميادين ن" :اال القيادي اي ةر ةمال أةمد يوسف زن الوثيق السياسي التي عرض" تفاصدي ها
اناد الميادين هي التي ستع ن عنها ةمال رسميا بعد أياز.

واددي ةددديث لد مددا اندداد الميددادين أشددار يوسددف زلددى أن لةمددال  10سددنوا" اددي الة ددز وهندداك بعددض
الم ار عا" التي استدع" وضا الوثيق ال ديدد.

واعتب ددر يوس ددف أن اب ددول الةر د د بدولد د ا س ددطيني بة دددود  67ه ددو م ددن ب دداب الةف دداظ ع ددى التواا ددم
الف سطيني ،وأضاف" نقبل بدول ا سطيني مستق ما اةتفاظ ةمال بس ح المقاوم ".

و ان" اناد الميدادين ادد نشدر" مضدمون الوثيقد السياسدي ال ديددد لةر د ةمدال ،مدا نشدر الميدادين

ن" النص الةراي ل وثيق .

موقع قناة الميادين الفضائية ،بيروت2017/4/2 ،

 .12أبو عبيدة :ال مسؤول عن اغتيال فقهاء سوى العدو ولن تفلح كل محاوالته في التنصل
أ د الناطم العس ري باسز تايب القساز اللراز العس ري لةر ةمال ،أبو عبيدد أن

مسؤول عن

ريم د اغتيددال الشددهيد القايددد مددازن اقهددا سددوو العدددو الصددهيوني ،ولددن تف ددح ددل مةاو ت د المع ن د أو

ال في اي التنصل أو

ط األورام.

واددال أبددو عبيدددد اددي تصدريح صددةفي ،زن تصدريةا" وزيددر الةددرب الصددهيوني أايغدددور ليبرمددان التددي
يةاول ايها الهروب من المسؤولي عن ريم اغتيال القايدد مدازن اقهدا تظهدر ة دز ال دوف والضدغط

اللي يتم ك العدو واادت اللين ت ط " أيديهز بدماب مازن ودماب أبناب شعبنا.

موقع حركة حماس ،غزة2017/4/2 ،

 .13حماس :تصريحات ليبرمان حول فقهاء محاولة فاشلة للتهرب من المسؤولية

غدزد  -نددور أبددو عيشد  :اددال الندداطم باسددز ةر د ةمددال ،اددوزي برهددوز ،اددي تصدريح صددةفي ،وصددل
و ال األناضول نس

من  ":نؤ د ع ى أن ا ةت ل اإلسرايي ي يتةمل المسؤولي ال ام عن ريم

اغتيال القايد مازن اقهاب والنتاي المترتب ع يها".

وأضد دداف ":تعتبدددر ةر د د ةمد ددال أن تص د دريةا" وزيدددر الددددااز اإلس د درايي ي ،أايغ دددور ليبرمد ددان ،بعد دددز
مس ددؤولي ال ي ددان الص ددهيوني ع ددن ريمد د ا غتي ددال مةاولد د ااشد د ل ته ددرب م ددن المس ددؤولي ع ددن ه ددلن

ال ريم وتداعياتها" .و ان "ليبرمان" اد ألمح اليوز ،زلى عدز مسؤولي زسراييل عن اغتيال "اقهاب".

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/4/2 ،
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 .14حماس :نطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق العمالء
طالبدد" ةر د ةمددال ب د نزال أاصددى العقوبددا" بةددم العم د ب وال ون د وابقدداب م ددف م ةق د العم د ب
مفتوةا ،داعي زلى العمدل ع دى ات دال دل اإل درابا" والتددابير ال زمد والتدي مدن شد نها الةفداظ ع دى
أمن الم تما وةماي ظهر المقاوم .

وثمددن الندداطم باسددز الةر د اددوزي برهددوز اددي تصدريح صددةفي ال هددود الوطنيد والمسددؤول التددي تبددللها
و ازرد الدا ي اي غزد وأ هزتها األمني اي م ةق ال ون والعم ب و سيما بعد اغتيدال الشدهيد القايدد

مازن اقها.

موقع حركة حماس ،غزة2017/4/2 ،

 .15الحية :العمالء هم أسوأ ظاهرة عرفتها الشعوب لذا نحن مع األجهزة األمنية بالضرب بيد من حديد
مةمد وتد :اال عضو الم تب السياسي لةر ةمال

يل الةي " :نةن نتابا عمل األ هزد األمنيد

ل ةال األمني القايم اي اطاز غزد ،ونةن ندعمهز ب ل اإل رابا" وامليا" التي يقومون بها لتثيب"
الةال األمني المستقرد بما ي دز شعبنا الف سطيني".
مد د

دداب بس ددبب اغتي ددال األس ددير المة ددرر م ددازن اقه دداب الش ددهر الماض ددي ا ددي غد دزد ،واته دداز ةم ددال

إلسراييل ب نها وراب ا غتيال.

وأضاف" :العم ب هز أسوأ ظاهرد عراتها الشدعوب ،لدلا نةدن مدا األ هدزد األمنيد ادي أن تضدرب بيدد

من ةديد ع ى العم ب ةتى

يقر لهز ارار ،و يعبثوا ب من شعبنا".

عرب 2017/4/2 ،48

 .16البردويل :خيوط جريمة اغتيال الشهيد فقهاء بدأت تتكشف
غزد  -ةسن بر :اال" ةر ةمال زن يوط ريم اغتيال الشهيد مازن اقهاب بدأ" تت شف وان
التةقيقا" مازال" مستمرد ل وصول زلى القت .

وأ ددد الددد تور ص د ح البردويددل عضددو الم تددب السياسددي لةر د "ةمددال" ،أن يددوط ريم د اغتيددال
اقهدداب بدددأ" تت شددف وأن التةقيقددا" مسددتمرد ،مشددي ار زلددى أن ال دداني لددن يف دد" مددن العقدداب والتةقيقددا"
ت ري ع ى ادز وسام وال يوط تتبدو وست تي ال ةظ لإلع ن عن زنهاب لغز اغتيال اقهاب.

وأ ددد البردويددل اددي تص دريةا" صددةااي أن األيدداز والسدداعا" القادم د ستشددهد م ةق د أمني د لعم د ب

ا ةت ل وايقاز عقوب شديدد بةقهز ،منوها زلى أن ريم اغتيال اقهاب لز ت ن م درد عم يد بسديط
وانما ات ل ارار تنفيلها من أع ى المستويا" ا سرايي ي .
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و ددان م هولددون اغتددالوا اقهدداب ابددل نةددو  10ايدداز بينمددا ددان يددر ن سدديارت اددي الم دررب أسددفل البددرل
الس ني اللي ان يعيش اي بعد عودت لمنزل ما أسرت اي منطق تل الهوا غرب مدين غزد.

األيام ،رام هللا2017/4/2 ،

 .17المدلل :غزة مخزن استراتيجي للمقاومة ولن يكون هناك ثغرات تسمح للعمالء أن يصلوا للمقاومين
مةمددد وتددد :اددال القيددادي اددي ةر د ال هدداد اإلس د مي أةمددد المدددلل" :اطدداز غ دزد م ددزن اسددتراتي ي
ل مقاوم  ،و يم ن أن ي ون هناك ثغرا" من

لها يستطيا العم ب أن يص وا ل مقاومين".

وأضدداف" :ي ددب م ةقد العمد ب والضددرب بيددد مددن ةديددد ع ددى عمد ب ا ةددت ل اصد بعددد اغتيددال
المةرر مازن اقهاب".

عرب 2017/4/2 ،48

 .18رباح مهنا يطالب حماس بالتركيز على العمل األمني للكشف عن قتلة الشهيد فقهاء
غزد  -ةسن بر :ط ب رباح مهنا عضو الم تب السياسدي ل بهد الشدعبي مدن ايدادد ةر د ةمدال
وأ هزتهددا األمنيد أن ير ددزوا ع ددى العمددل األمنددي ل شددف عددن ات د الشددهيد مددازن اقهدداب ،وعدددز اددرض

مزيد من القيود ع ى أبناب القطاز المنه ين.

واال "مهنا" اي تصريح صةااي معقبا ع ى اإل درابا" التدي ات دلتها األ هدزد األمنيد ادي اطداز غدزد

عقب اغتيال الشهيد اقهداب" :أند مدا تقدديرنا ل شدهيد وبطو تد وضدرورد أن تصدل األ هدزد األمنيد زلدى
نتدداي زي ابي د  ،ز أن اإل درابا" األ ي درد و اص د اددرض ايددود ع ددى السددفر عبددر معبددر بيدد" ةددانون
باللا" ل مرضى ،والتضييم ونقاط التفتيش التي تقوز بها أ هزد أمن ةمال اي اطداز غدزد،

لها و نتي

منها" ةسب اول .

داعدي

األيام ،رام هللا2017/4/2 ،

 .19استشراف إسرائيلي لرد حماس على اغتيال فقهاء
أ د ددرو رسد دداف غيبد ددور ال بيد ددر العس د د ري اإلس د درايي ي بمواد ددا "أن رر د ددي" لقد ددابا" عد دددد مد ددا ب د دراب
وأ اديميين زسرايي يين لمةاول التعرف ع ى طبيع رد ةر ةمال ع ى اغتيدال مدازن اقهداب القيدادي

اي الةر .
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وةلر بنةال عنبري الباةث بالمعهد األورش يمي لشدؤون الدولد مدن أن رد ةمدال ع دى ا غتيدال ادد
ي ددون دا ددل زس دراييل ،وه ددو مددا ي ددب أن ت ش ددان األوسدداط اإلس درايي ي  ،ألن اغتي ددال اقهددا ش د ل أزمد د

لةمال ،ويتط ب منها الرد ل مةااظ ع ى صورتها ةر مقاوم ضد زسراييل.

وأضدداف أن ةمددال لددن تفضددل الددرد ع ددى زسدراييل مددن غدزد ،شدي انددد ز األمددور لةددرب واسددع  ،و
تستطيا الرد من سيناب ،أو

تريد ،ةتى

تتدهور ع ااتها ما مصر.

وأار المستشرم اإلسرايي ي شاؤول مشعال رييل دايرد الشرم األوسط بمر ز هرتسي يا بو ود مصد ة

زسرايي ي واضة اي اغتيال اقها ،من باب زةباط هودن العس ري  .واعتبر أن األهز هو زر داب زبدراز

صفق تبادل أسرو ديدد بين ةمال واسراييل عقب اغتيال اقها ،مضيفا أن أي صفق لدز تعدد تةتدل
أولوي لدو الطراين ،وةمال تعتقد أن اةتفاظها ب ثامين ال نود اإلسرايي يين يشد ل أداد ضدغط ع دى

زسراييل ،وربما تنتظر الةر ةصول صفق زا يمي  ،تصبح زبا منها.

أمددا رونيدد" مددارزين المةاض درد األ اديمي د ب امع د ةيفددا والباةث د اددي الشددؤون الف سددطيني اقالدد" زن
ةمال ادي طريقهدا ل تةدول زلدى منظمد سياسدي  ،ل دن ا غتيدال ادد يعيدم هدلا التةدول ،اضد عدن أن

ا غتيال يظهر زسراييل ما لو ان" صاةب البي" بغزد ،مما يةرل القيادد ال ديدد لةمال.

وأشار" زلى اةتمالين لرد ةمال ع ى ا غتيال ،أو هما اند ز ثورد دا ي ادي السد ون اإلسدرايي ي ،

مددا اات دراب زةيدداب الف سددطينيين ليددوز األسددير اددي أبريل/نيسددان ال دداري ،والثدداني أن ي ددون الددرد ع ددى
ا غتيال من ال ارل ،بتعاون ةمال ما منظما" معادي  ،لتنفيل عم يا" سري ضدد زسدراييل دون أن

تع ن مسؤوليتها عن للك.

وتواع" مدارزين أن يدؤدي اغتيدال اقهدا زلدى توةدد الفصدايل الف سدطيني ادي غدزد ،والعمدل إلشدعال هبد

شعبي اي المناطم الف سطيني  ،وصو زلى انتفاض ثالث .

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/2 ،

 .21فتح :بيان "الشعبية" حول مفاوضات لندن ُمجاف للحقيقة ويفتقر ألدنى حدود اللياقة واألدب
راز هللا :اعتبد ددر" ةر د د اد ددتح أن بيد ددان ال به د د الشد ددعبي األ يد ددر م د دداف ل ةقيق د د  ،ويسد ددتند لمصد ددادر
صددهيوني  ،وصددةفي  ،ويفتقددر ل ةددد األدنددى مددن ال ياا د  ،واأل د م الوطني د  ،واألدب اددي التعامددل مددا

الشؤون الوطني الف سطيني الدا ي .

واددال عضددو الم ددل الثددوري لةر د "اددتح" ،المتةدددث باسددمها أسددام القواسددمي" ،زند

ددان مددن األولددى

ع ى ايادد ال بهد الشدعبي أن تتدو ى الةدلر ،والمصددااي  ،ابدل زصددار اتهامدا" مغرضد  ،وأ تت دل
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من المصادر الصهيوني مر عا لمواافها السياسي  ،اص وأن مواف القيادد الف سدطيني وع دى أرسدها
الرييل مةمود عبال واضة  ،وثابت  ،و تةتمل الت ويل ،ولز تتزةزح طي السنوا" الماضي ".

وباإلشددارد لمواددف القيددادد ،أ ددد أن مواافهددا ثابتد  ،اصد ايمددا يتع ددم بم ددف المفاوضددا" المتواددف منددل

س ددنوا" طوي د د  ،بس ددبب سياسد د ة ومد د ا ة ددت ل ا س ددتيطاني م ددن هد د  ،وتمس ددك الد درييل بالثواب دد"
الوطني د الف سددطيني  ،وةتمي د و ددود مر عيددا" واضددة مسددتندد ل قددانون الدددولي ،وضددمن سددقف زمنددي

واضح يفضي زلى زنهاب ا ةت ل اإلسرايي ي ،وواف ا ستيطان اي أي عم ي تفاوضي مةتم .

وأوضدح أن مواادف الدرييل تتسدز بالشددفااي المط قد  ،وهدي مواادف مشدرا ل دل ا سدطيني ،والرادام اددي

ال به د الش ددعبي ي دددر ون لل ددك تمام ددا ،والم دزاودا" السياس ددي العشد دوايي

ت دددز الموا ددف الف س ددطيني،

والع اا" الوطني الدا ي  ،داعيا زياهز زلى الت د من مصادرهز ،ابل زصدار أي مواف سياسي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/4/2 ،

" .21الجهاد اإلسالمي" :سنعمل على تصعيد االنتفاضة والفعل الشعبي دعما لخطوات األسرى
غدزد :دعدد" القددوو والفصددايل الف سددطيني زلددى تصددعيد انتفاضد القدددل اددي ااد المدددن المةت د زسددنادا
ودعمددا لأسددرو اددي س د ون ا ةددت ل بيددوز األسددير الف سددطيني ،راضددا لت ار ددا ا ةددت ل عددن معظددز

المطالب التي ةققها األسرو بعد وضهز زضراب ال رام عاز 2012ز.

واال القيادي اي ةر ال هاد اإلس مي داود شهاب اي الوافد التدي نظمتهدا ةر د األةدرار ،األةدد،

تض ددامنا م ددا األس ددرو ،زن ةر تد د س ددتعمل ع ددى تص ددعيد ا نتفاضد د والفع ددل الش ددعبي دعم ددا ل طد دوا"

األسرو اي و

ا ةت ل الصهيوني ابل يوز األسير وبعدن.

وشدددد شددهاب ع ددى اشددل العدددو الصددهيوني اددي سددر زرادد الشددعب الف سددطيني س دواب با غتيددا " أو

باألسر ،مؤ دا أن الرسال وصد " ل ةدت ل باسدتمرار مشدروز المقاومد ةتدى تةريدر األرض وتةريدر

اإلنسان ،مشيدا بدور القايد مازن اقها اي مشروز التةرير.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/2 ،

 .22حركة األحرار :المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لتحرير األسرى
غزد :اال القيادي اي ةر األةرار الف سطيني ياسر

ف ،زن المقاوم المس ة هي السدبيل الوةيدد

لتةرير األسرو من سد ون ا ةدت ل والقدادرد ع دى الثد ر لشدهداب الةر د األسديرد ،مؤ ددا أن المقاومد
هي الوةيدد التي تستطيا ضرب تعن" ا ةت ل و بروت .
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واستن ر

ف اي الواف التي نظمتها ةر ت األةد ،تضامنا ما األسرو أماز مقدر الصد يب األةمدر،

صددم" المؤسسددا" الدوليد ع ددى درايز ا ةددت ل وواواهددا متفر د ع ددى معاندداد سددبع ر ف أسددير اددي

س ون ا ةت ل ،مبينا أن مؤسس الص يب األةمر أصبة" البريد اقط تصل بين األسرو ولويهز.
وبعد تن ر الس ط لمعاناد األسرو -ةسب

ف -دعاها زلدى اسدتغ ل مدا بيددها مدن أورام ادود ع دى

الصعيد السياسي والقانوني ،وتفعيل اضي األسرو اي اا المةاال الدولي  ،زضاا زلى تقديز م فا"

ا ةت ل زلى المةا ز الدولي لمةا م

رايمهز.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/2 ،

 .23عزام األحمد :إعادة تشكيل القوة األمنية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة بلبنان
عمددان -ناديد سددعد الدددين :اددال عضددو ال ند المر زيد لةر د "اددتح" ،عدزاز األةمددد ،زند "تمدد" زعددادد
تشد يل القدود األمنيد المشدتر مددن الفصدايل الف سدطيني ادي م دديز عدين الة دود ل

اي لبنان ،ستتباب األمن ،وام أسل واضة وم زم ل ميا".

يدين الف سددطينيين،

وأضدداف األةمددد ،ل دد"الغد" ،زن "اددتح" تتةمددل المسددؤولي األ بددر اددي تش د يل القددود األمني د  ،عددددا وعدددد

وما  ،بنسب  ،%60مقابل  %40تقا ع ى مسؤولي الفصايل المشار ؛ من اصايل منظم التةرير
وةر تي "ةمدال" و"ال هداد اإلسد مي" ،عددا القدوو اإلسد مي المة يد  ،صدغيرد الة دز ،المو دودد ادي

الم دديز" .وأوضددح أن "هددلا األمددر ددرو بالتنسدديم والتفدداهز مددا أ ه دزد الدول د ال بناني د المعني د  ،واددي
مقدمتها اادد ال يش واأل هزد ال بناني لا" الص بالوضا األمني اي الم يما" ،ةيث بدأ" تمارل

عم ها ع ى الفور".

وبين أن "ا تفام يتز ب شراف اوا" األمن الوطني الف سطيني التابع لمنظم التةرير ،ةيدث

ادوا"

لبناني د دا ددل الم يمددا" ،زنمددا اددي مةيطهددا وعنددد مدددا ها ،ةيددث يددتة ز ال دديش ال بندداني اددي عم ي د

الد ول وال رول من الم يما" الف سطيني ".

ولف" األةمد زلى "اواعد عمل ال ن األمني اي صد مةاو " الغرباب تةويل الم يز زلى ممر وم ل

ةماي د لهددز أو مسدداعي الددزل ب د اددي أتددون تف يددر الوضددا األمنددي اددي لبنددان ،وسددط المشددهد اإلا يمددي
العربي المضطرب ،وللك تمهيددا لتسد يمهز ،مهمدا اند" نسدياتهز ،زلدى القضداب ال بنداني ،ألن الدولد
هي صاةب السيادد ،ومعني بات ال اإل رابا" الرادع بةقهز".
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 .24مقاومون يستهدفون معسكر سالم غرب جنين وسط مداهمات
نددين :هددا ز مقدداومون مس د ةون ال ي د الماضددي معس د ر سددالز الصددهيوني غددرب مدين د

نددين شددمال

الضف باألس ة الناري وانسةبوا من المنطق ايما شن" اوا" ا ةت ل ةم " تمشيط واسع .

واالدد" مصددادر مة ي د لم ارس د نا زن مقدداومين يسددتق ون مر ب د أط ق دوا النددار بات ددان معس د ر سددالز وهددي

الم درد الثالث د التددي يط ددم ايهددا النددار بات ددان المعس د ر المددل ور اددي أاددل مددن شددهر ،ثددز انسددةبوا مددن

المنطق  .وأشار" زلى أن العشرا" من نود ا ةت ل ااتةموا ب دا" السي الةارثي واليامون وزبوبد
ورمان  ،وااموا بعم يا" تمشيط واسع بةثا عن المها مين.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/4/3 ،

 .25االحتالل يعتقل فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن ضد أحد جنوده قرب قلقيلية
القدددل المةت د – و ددا " :اعتقددل ال دديش اإلس درايي ي ،أمددل شددابا ا سددطينيا بدددعوو مةاولت د تنفيددل
عم ي طعن ضد أةد نودن ارب مدين ا قي ي شمالي الضف الغربي .

ول ددر" وسددايل زع د ز زس درايي ي  ،بينهددا القندداد السددابع (غيددر ة ومي د ) ،أن الشدداب ةدداول طعددن أةددد

ال نود المتوا دين اي ث ن عس ري ارب ا قي ي  ،ابل أن يتز اعتقالد  .وأشدار" القنداد السدابع زلدى أن
ال نود عثروا ما الشاب المعتقل ع ى رل ةادد (لز تل ر ماهيتها) ،وع ى زثر للك نق ون ل تةقيم.

الرأي ،عمان2017/4/3 ،

 .26نتنياهو :إدارة ترامب تطالب باتخاذ خطوات لتحسين األوضاع االقتصادية للفلسطينيين
تددل ابيددب  -د ب ا :أط ددا ريدديل الددوزراب اإلس درايي ي بنيددامين نتنيدداهو الددوزراب ،د ل

س د الم ددل

الوزاري المصغر ،األةد ع ى أن زدارد الرييل دونالد ترامب تطالب زسراييل بتقديز س س من ال فتدا"

وال طد دوا" ع ددى أرض الواا ددا ت ددان الف س ددطينيين بغيد د تةس ددين أوض دداعهز ا اتص ددادي  .وا ددال ري دديل
الددوزراب ،د ل ال سد  ،زن الدرييل ت ارمددب عااددد العددزز ع ددى زن دداز صددفق تسددوي زسدرايي ي ا سددطيني

وأند مددن األهميد بم ددان أن ت ددون زسدراييل الطددرف الدلي يبدددي ةسددن النيد وأ تظهددر نفسددها ال هد
التددي تفشددل ال ط دوا" األمري ي د  ،بةسددب اإللاع د اإلس درايي ي  .وأضدداف نتنيدداهو أن د ينددوي ا سددت اب
ل ط ب األمري ي وتنفيل هلن ال فتا" التي اد ي ون لها ت ثير زي ابي ع ى ا اتصاد الف سطيني.

القدس العربي2017/4/3 ،
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ترمب بعرقلة مخططاته
" .27إسرائيل"" :اليمين" االستيطاني يتهم ا
تل أبيب :عبر" أوساط اي اليمين المتطرف اي ا يت ف الة ومي اي زس ارييل ،عن يب أم ها من
ترمددب ،التددي وبددالرغز عددن أنهددا سددمة" بتوسدديا المسددتوطنا" وأعطدد"
زدارد الدرييل األمير ددي ،دونالددد ا
ديدددد ل مسددتوطنين الددلين تددز ز

موااق د صددامت ع ددى بندداب مسددتوطن

ؤهددز مددن بددؤرد "عمون د " ،ا نهددا

تعرال م ططا" اادد هلن القوو ل نف " اي مشاريعهز ا ستيطاني .

واددال عضددو ال نيسدد" (البرلمددان اإلس درايي ي) ،بتس د ييل سددموتريتش ،مددن ةددزب "البيدد" اليهددودي" ،زن

ا اررا" الم ل الوزاري المصدغر ادي الة ومد  ،لي د ال مديل الماضدي ،تنطدوي ع دى رضدوم واضدح.
وأضداف" :نةددن نشددهد ت ار عددا أمير يدا عددن تصدريةا" الدرييل اددي اتدرد ا نت ابددا" ،ل ددن اددادد ة ومد

اليمين عندنا يتصراون العميان بمةض زرادتهز".

ترمددب هددو المسدديح الددلي سيبشددر
وأضدداف" :زن ددل ا ةتفددا " واممددال وتواعددا" اليمددين ،بد ن ي ددون ا

لترمددب اددي البيدد" البدديض ،وت ار عدد" أةد ز
برؤيددا أرض األمددل بنقددل السددفارد زلددى القدددل اددي أول يددوز ا

ترمدب ،يتضدح أن سد وك
ضدز المنداطم (الف سدطيني زلدى زسدراييل) .مقارند بتواعدا" المسدتوطنين مدن ا
زدارت د اددي الموضددوز اإلس درايي ي  الف سددطيني ،و اص د اددي موضددوز البندداب اددي المسددتوطنا" ،ددان
مفا د استراتي ي لنا".

الشرق األوسط ،لندن2017/4/3 ،

 .28لجنة الداخلية في "الكنيست" تصادق على قانون تسريع هدم البيوت العربية
تل أبيب :صادا" ل ند الدا يد ادي "ال نيسد"" اإلسدرايي ي ،يدوز األةدد ،بدالقرابد الثانيد والثالثد ع دى
تعددديل اددي اددانون الت طدديط والبندداب واقددا لتوصدديا" ل ن د " مينيددتل" ،يقضددي بتس دريا ز درابا" هدددز
البيو" اي الب دا" العربي  ،عبر ا نتقال من اإل رابا" القضايي لإل رابا" اإلداري .

ومددن المقددرر أن يطددرح القددانون ع ددى الهيي د العام د ل نيسدد" يددوز األربعدداب المقبددل ل تصددوي" ع ي د .

والتعددديل اددي البنددد  109مددن القددانون ،الددلي يددنص ع ددى زتاة د اإلم اني د إلصدددار أمددر زداري لواددف

"م الف بناب" ،واعتبار هلن الم الفا" أنها "م الفا" زداري " ما يتيح ارض غراما" ماليد زداريد بدد
من اإل رابا" القضايي اي المةا ز.

وينص التعديل ع ى أن يسري القانون بعد ست شدهور مدن زاد اررن واإلعد ن عند رسدميا ،ايمدا سيسدري
ع ى المنازل الس ني الم هول التي بنيد" ابدل عدامين ،ادي ةدين أن المندازل الم هولد التدي بنيد" ابدل

أ ثر من عامين سيسري ع يها القانون اي صياغت السابق .
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واددال نايددب المستشددار القضددايي ل ة وم د اإلس درايي ي  ،زيددرز مينددتل ،زن القددانون السددابم ددان يتدديح
مةا مد مددن ادداز بم الفد بندداب وهددو مددا لددز يطبددم بشد ل امددل اددي السددابم ،ل ددن الفددرم الوةيددد هددو أن

القانون ال ديد زاد من ايم الم الفا" ،زل اد تصل ايم الم الف اي اليوز الواةد زلى  700شي ل.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/2 ،

 .29الجيش اإلسرائيلي يرفع جهوزيته األمنية تحسبا لعمليات فلسطينية في "الفصح اليهودي"
القدددل المةت د  -الدرأي – و ددا " :راعدد" ادوا" ا ةددت ل اإلسدرايي ي ب لرعهددا األمنيد الم ت فد مددن
ةال الت هب ما ااتراب ة ول عيد الفصح اليهودي ،شي تنفيل عم يا" ا سطيني .

وةسددب زلاعد ال دديش اد ن التر يددز األ بددر اددي ا سددتعدادا" سددي ون اددي مديند القدددل المةت د  ،ع ددى
ضوب واوز عم يتدي طعدن بالب ددد القديمد

د ل األيداز الماضدي  .ونقدل عدن اايدد منطقد الب ددد القديمد

بالقدل "دورون تر مان" اول بد ن األعيداد تشد ل ارصد ةداازد لتنفيدل العم يدا" ةيدث عدزز" الشدرط

اواتها بالقدل بناب ع ى مع وما" است باراتي أو األةداث التي واع" مؤ ار.

واددي القدددل القديم د  ،نشددر" ا دوا" ا ةددت ل عناصددرها ب ثاا د اددي أزاتهددا وش دوارعها وأس دوااها ،واددي

منطق باب العامود وباب الساهرد ،وأ ضع" الشبان المارد لعم يا" تفتيش استف اززي .

ول ددر" وسددايل زع د ز زس درايي ي أن شددرط ا ةددت ل تعتددزز تعزيددز اواتهددا اددي القدددل عشددي "الفصددح"

اليهودي .واال اايد الشرط اي القدل "يوراز ليفي" زن" هناك تصعيد عشي الفصح اي العم يا"".

عمان2017/4/3 ،
الرأيّ ،

 .31نتنياهو يعلن دخول منظومة "العصا السحرية  -مقالع داوود" حيز الخدمة
(أ ف ب) :أع ددن ريدديل ة ومد ا ةددت ل اإلسدرايي ي بنيددامين نتنيدداهو األةددد ،بدددب تشددغيل نظدداز ديددد
عتراض الصواريخ ،اعتبر أن اد يثني من يريدون مها م زسراييل عن القياز بللك.

و اب

ز نتانيداهو د ل اةتفدال أاديز بمناسدب تسد ز سد ح ال دو اإلسدرايي ي نظامدا ديددا عتدراض

الصواريخ يعرف باسز "مق ز داود".

ويعد هلا النظاز عتراض الصواريخ المتوسط المددو والدلي تدز تطدويرن بددعز مدن الو يدا" المتةددد،
نظامددا وسدديطا بددين "ررو" أو السددهز الددلي يعتددرض الص دواريخ الطوي د المدددو ،و"القب د الةديدي د " التددي
تعترض الصواريخ القصيرد المدو.

واال نتنياهو زن هلا النظاز اادر ع ى "ةماي زسراييل وةماي مواطنينا ومدننا".

وأضاف "من يسعى زلى ضربنا سنضرب  ،ومن يةاول تهديد و ودنا سيضا و ودن بعين ب طر".
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وتددز تطددوير "مق د ز داود" مددن ابددل م موع د زس درايي ي مت صص د اددي التس د ح تعددرف باسددز "أنظم د
راااييل الدااعي المتقدم " وشر "راثيون" األمير ي .

عمان2017/4/3 ،
الغدّ ،

" .31إسرائيل" تؤكد انتهاء بناء العائق اإلسمنتي ألنفاق غزة أواخر العام المقبل
غزد :أع ن المدير العاز لو ازرد ال يش اإلسرايي ي أودي ردز ،أن عم ي بناب العايم المةيط بقطاز غزد
ت دري ع ددى اددز وسددام ،متواعددا ادي تصدريةا" نق تهددا اإللاعد اإلسدرايي ي أن تنتهددي عم يد البندداب اددي

أوا ر العاز المقبل .وهلا العايم اللي شرع" زسراييل ببناب أ زاب من ةول اطاز غزد ،سيشمل سدو ار
تة" األرض ،زضاا زلى سيال اوم األرض ،ع ى غرار السيال اللي أايز ع ى الةدود ما مصر.

القدس العربي ،لندن2017/4/3 ،

 .32استطالع :الشرخ األساسي بـ"المجتمع اإلسرائيلي" بين اليمين واليسار
بد ل ضدداهر :رأو  %42مددن المدواطنين اددي زسدراييل أن الشددرم األعمددم اددي الم تمددا اإلسدرايي ي هددو
بدين اليمدين واليسددار ،ايمدا اعتبددر  %22.5مدن اليهددود أن اليسداريين طيدرين ،وادال  %43.3زن سد ان

مدين تل أبيب استع ييين .واال  %42.8زنهز ي ااون من العرب.

دداب للددك اددي اسددتط ز أ رت د شددر ا سددتط عا" "ميدددغاز" ،وسينشددر اليددوز ،ا ثنددين ،اددي مددؤتمر

تعقدن ةر زسرايي ي

ديددد باسدز " ْبنيمدا" ،بدين مؤسسديها وزيدر التربيد والتع ديز السدابم ،شداي بيدرون،

ورييسا أر ان ال يش اإلسرايي ي السابقين ،بيني غانتل وغابي أش نازي.

ويظهر من ا ستط ز و ود انقساز ةاد بين الم موعا" الم ت ف  ،واال  %33.6من اليهدود زنهدز
يعراددون ش صدديا ش صددا ةريددديا ،وأ ددد  %38.5مددن اليهددود زنهددز

 %41.1زنهددز

يعراددون مسددتوطنين .دللك اددال

يعراددون ش صددا مس د ما ،بينمددا اددال  %50مددن اليهددود زنهددز

أثيوبي .واال  %51.1من المستط عين العرب زنهز

يعراددون ش ص دديا أي

يعراون أي ش ص يميني.

عرب 2017/4/3 ،48

 .33مشروع قانون :خصم  1.1مليار شيكل سنويا من المستحقات الفلسطينية

ب ل ضاهر :طدرح أعضداب نيسد" ،ادي مقددمتهز عضدو ال نيسد" زليعدزر شدطيرن ،مدن ةدزب "يديش
عتيددد" ،مشددروز اددانون ي ددزز زسدراييل ب صددز م صصددا" لأسددرو أو لعدداي " شددهداب مددن المسددتةقا"
المالي  ،التي ت زز اتفاايا" بين ال انبين زسراييل بتةوي ها زلى زين الس ط الف سطيني .
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ونق دد" صددةيف "يددديعو" أةرونددو"" اليددوز ،ا ثنددين ،عددن أعضدداب نيسدد" بددادروا زلددى مشددروز القددانون
ه ددلا ا ددولهز زن ميزانيد د السد د ط الف س ددطيني ل ع دداز  2016تظه ددر أن ة ددز الم صص ددا" الت ددي داعته ددا

الس طا" الف سطيني لأسرو أو لعاي " شهداب ب غ"  1.1م يار شاال.

وبةسب ادعاب أعضاب ال نيس" هؤ ب ،ا ن اسما من هلن الم صصا" تصل زلى األسرو وعداي "

الشهداب من المستةقا" المالي التي تةولها زسراييل زلى الس ط .

عرب 2017/4/3 ،48

 .34تقرير :نتنياهو "قيص ار لإلعالم" يهدد حرية التعبير
الناصرد – أسعد ت ةمي :اد

يستوعب المتابِا عن بعد ةقيق أن رييل الة وم اإلسرايي ي بنيامين

نتانيدداهو مسددتعد لفددرط ايت اد الة ددومي والددلهاب زلددى انت ابددا" عامد مب درد ع ددى

فيد اضددي تبدددو

ألي م اراددب هامشددي  ،مثددل مددن ية ددز "هييد البددث العامد " اددي الدولد العبريد  .ل ددن اإلسدرايي يين ،واددي
مقدمهز شر اب نتنياهو اي ا يت ف الة ومي ،باتوا مقتنعين بد ن نتانيداهو الدلي يسدتةول ع دى تف يدرن

موضددوز اإلع د ز اددي الدر د األولددى مسددتعد ل ددلهاب زلددى أبعددد ممددا يم ددن أن يتصددورن العقددل ويةددل
الة وم زلا لز ينصاعوا لرغبات .

وهددلا مددا ةصددل لددوزير المددال ،زعدديز ةددزب " نددا" موشددي

ة ددون الددلي ةدداول أليدداز تةدددي نتانيدداهو

وراددض ط ب د زر دداب بدددب عمددل "اتةدداد البددث ال دي دد" الددلي ي شددى نتانيدداهو "مديرْي د اليسدداريين" ،ل ن د
( ة ون) سرعان ما ت ار دا و "اندبطح" ،ب غد منتقديد  ،أمداز زصدرار نتانيداهو ع دى أن يشدمل "اتةداد

البث ال ديد" اسما لأ بار زنما تتز زاام مثل هلا القسز ع ى ةدد ليدتم ن نتنيداهو مدن تعيدين مقربيد
إلدارت .

أما األ ثر غ ارب اي اضي "اتةاد البث ال ديد" اهو أن نتنياهو ان المبادر الرييل إلاامت ل ت ص
مددن "هييد البددث الرسددمي " الةاليد بددداعي أنهددا "مهتريد ويسدداري بددل ةمسدداوي " ،واةددتفظ لنفسد بةقيبد

ا تص ددال (اب ددل أن يض ددطر لتسد د يمها لقريبد د تس دداةي هنغب ددي) ،وت ددز س ددن ا ددانون إلاامد د "اتة دداد الب ددث

ال ديد" ،ز أن الفايزْين بمنااص زدارت "يساريان" ،برأي نتانياهو أو ،ما يقول البعض ،برأي زو ت
سارد وابنهما ييير ،لين و رييل الة وم بنفس ا د عن مشروع ويطالب ب بقاب هيي البدث القديمد ،
ما أثار اةت ال وزير المال بداعي أن اي األمر ت ف باهظ ل زين الدول  .ل ن نتنياهو أصر ع دى

موافد زبعدداد المدديرْين ال ديدددين ،وال تبدين أن للددك غيددر دايز اانونيددا ،تفتدم لهند ولهدن ة ددون عددن
ز درال اسددز األ بددار مددن "اتةدداد البددث" ،وه ددلا يفقددد المددديران أي نفددول لهمددا ع ددى مضددمون الب درام
اإل باري .
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واعتبر رييل الة وم السابم زيهود بداراك ا تفدام بدين نتانيداهو و ة دون "اغتيدا نفدلن نتانيداهو بةدم
الديمواراطيد اإلسدرايي ي " .واددال إللاعد ال دديش أمددل زن مددا ةصددل هددو "مةاولد هسددتيري مددن انددب
نتانياهو ل قضاب ع ى اإلع ز الةر عتبارا" سياسي وش صي  ،وربما لق ق من التةقيقا" ال ناييد

مع  ،ويقين ب ن ة م يقترب من نهايت " .وأردف أن مدا يةصدل هدو "عم يد
ل اصل اسز األ بار عن ليبقى ما زاوي الطبيخ والتراي ".

صداب اتةداد البدث مدن

وتةد دد" عن د دوان "ايصد ددر اإلع د د ز" ،تد ددب اإلع مد ددي المعد ددروف دان شد ددي ون اد ددي صد ددةيف "يد ددديعو"
أةرونو"" أن "نتانياهو ،الغارم ةتى عنق اي شبها" ناييد  ،يددول ،بدل ي صدي بفظاظد اإلعد ز

المريددي والمسددموز وةريد المع ومددا" وأسددل الديمواراطيد  ،وسددي ون أول ريدديل ة ومد يعددين المةددرر

الرييل اي هيي بدث ...لديد امن صدةيف م انيد تتةددث باسدم  ،وهدا هدو يقديز مةطد ت فدزد ،واريبدا

سدديه ز أيضددا ع ددى القن دوا" ووسددايل اإلع د ز الة درد– الت اري د  ،ولددز يب دم أمامنددا سددوو زلقدداب التةي د
ل قيصر ولزو ت  ...زن اي األمر مدعاد ل شميزاز وااسادا واسادا".

الحياة ،لندن2017/4/3 ،

 .35مؤسسة القدس الدولية :اقتحامات المسجد األقصى زادت مع مالحقة المقدسيين
ص تقرير سنوي لمؤسس القدل الدولي زلى أن م مل اإل رابا" التي ات لها ا ةت ل
اإلسرايي ي ضد المرابطين والمص ين اي المس د األاصى هي " اتةاما" واسع ل مس د من ابل

المستوطنين.

واال التقرير السنوي ل مؤسس ةول ةال القدل عاز - 2016واللي أع ن عن ابل أياز -زن ا ةت ل
يزال مص ار ع ى است مال مسار التهويد اي األاصى ،مشي ار زلى استمرار الةفريا" والبناب تة"

المس د واي مةيط  ،والتصعيد اي ا اتةاما" وأ طرها السماح بها اي العشر األوا ر من شهر
رمضان.

ول ر أن عاز  2016شهد أع ى عدد لمقتةمي األاصى من المستوطنين منل اةت ل عاز ،1967

وب غ عددهز  14806مقتةمين .وأر ا أسباب هلن الزيادد ال بيرد زلى ن اح ا ةت ل زلى ةد بير
اي تقييد يد المص ين والمرابطين والمرابطا" وةرال األاصى ،وةظر واغ م عشرا" المؤسسا"
الداعم لأاصى ،واستغ ل للك لتنظيز "مراسيز الزوال الت مودي" و"مراسيز الب وغ اليهودي" ب ثرد

دا ل ةرز األاصى.
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اي م ف الم ةقا" ،اال تقرير مؤسس القدل زن س طا" ا ةت ل أبعد" نةو  258من رواد
األاصى عن المس د لفترا" تتراوح بين ث ث أياز وست شهور ،وهي تستمر اي منا ستين مرابط

مقدسي من د ول األاصى منل أغسطل /رب .2015
أما عدد المعتق ين اب غ  2029مقدسيا

ل  ،2016وا تتز العاز ع ى بقاب أربعين مقدسيا ايد "الةبل

أسير أادمهز سمير أبو نعم اللي أمضى بالس ن
ا
المنزلي ،واد ب غ عدد األسرو المقدسيين 515

ث ثين عاما.

وأااد تقرير مؤسس القدل ب ن س طا" ا ةت ل اإلسرايي ي هدم" نةو  190بيتا و 121منش د

بالقدل عاز  ،2016وأصدر" نةو  227أمر هدز ما أدو زلى ته ير نةو  1243مقدسيا ،مبينا أن
هدز البيو" زاد عاز  2016بنسب  %94عن  ،2015واي المقابل اإلع ن عن م ططا" وعطابا"

ومنح ت ار يص لنةو  18257وةدد استيطاني

ديدد اي القدل بزيادد بنسب نةو .%40

ووام التقرير ازداد عدد المستوطنين اي القدل بنسب  %401منل عاز  2009ةتى أ توبر /تشرين

األول  ،2016بينما ارتفا عدد المستوطنين اي الب دد القديم بنسب %70

الماضي .

ل السنوا" السبا

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/4/1 ،

 .36تقرير :المخدرات ..سالح إسرائيلي ضد الفلسطينيين
راز هللا  -عزيزد ظاهر :انتشار الم درا" اي الوسط الف سطيني اي تزايد واضح ةسب المعطيا"

الرسمي الصادرد عن الشرط الف سطيني  ،افي عاز  2014تز ضبط  65ي وغراما ،بينما اي األشهر
األولى من العاز الةالي تز ضبط أضعاف مضاعف اد يصل ثمنها  60م يون شي ل (ةوالي 15

م يون دو ر) .وت اوز عدد متعاطي الم درا"  80ألف ا سطيني ،منهز  20ألفا من المدمنين ،ربعهز
من مدين القدل وضواةيها ،ما يؤ د استهدااها من ا ةت ل اي مةاول لقتل روح ا نتماب

والمقاوم لدو شبابها.

وةسب اإلةصاييا" الرسمي  ،يب غ ة ز سوم الم درا" اي زسراييل أ ثر من ست م يارا" دو ر

سنويا تشمل أ ثر من ماي طن من الماريغوانا وث ث أطنان من ال و ايين ،وأربع أطنان من
الهيروين ،تباز ميا" بيرد منها ل ف سطينيين ،واي عاز  2015تز تس يل  20ألف متعاط ل م درا"

اي القدل منهز  6ر ف مدمن ،واألعداد ر لد بالتزايد .ودون" اإلةصاييا"  120ةال وااد نتي
رعا" زايدد

ل السنوا" األربا الماضي .
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" .37منظمات الهيكل" تدعو القتحامات واسعة للمسجد األقصى في "عيد الفصح" اليهودي
القدل المةت  :دع" العديد من منظما" الهي ل المزعوز ،يوز السب" ،زلى المشار الواسع اي
ااتةاما" ماعي ل مس د األاصى ،بدبا من يوز ال ميل القادز ،تمهيدا لفعاليا" برو لمناسب عيد
الفصح العبري ،اللي يبدأ منتصف الشهر ال اري.

وتضمن" النشرا" والم صقا" التي تز تعميمها ع ى موااا التواصل ا

الهي ل ،الدعود زلى الةضور والمشار

تماعي وموااا منظما"

اي اعالي ما يسمى "تمرين اللبية بعيد الفصح" ،يوز

ال ميل المقبل؛ اي منطق القصور األموي الم صق ل دار المس د األاصى المبارك ال نوبي.

وتشمل البرام المع ن اعاليا" اي باة ةايط البرام ،وأ رو اي الب دد القديم بمدين القدل ،اض

عن مةاول استهداف المس د األاصى بااتةاما" واسع ومةاول أداب طقول وشعاير ت مودي بهلن

المناسب .

عمان2017/4/2 ،
السبيلّ ،

 .38مركز عبد هللا الحوراني :عملية تهويد القدس تتواصل ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة
راز هللا –"القدل العربي" :أ د تقرير أصدرن مر ز عبد هللا الةوراني ل دراسا" والتوثيم التابا لمنظم
التةرير الف سطيني  ،ةول ا نتها ا" اإلسرايي ي بةم الشعب الف سطيني

ل شهر رلار /مارل

الماضي ،أن عم ي تهويد القدل تواص " ضمن سياس زسرايي ي ممنه

تتةدو ا اررا" الم تما

الدولي ،مشي ار زلى أن ب دي ا ةت ل صادا" ع ى ميزانيتها السنوي التي ب غ"  7.37م يار شي ل
بزيادد ادرها  700م يون شي ل ،وهي أض ز ميزاني اي تاريخ المدين منل اةت لها عاز  1967ما
يفتح الم ال أماز تنفيلها لمشاريا تهويدي

ديدد.

ما أع ن وزي ار الثقاا وشؤون البيي والقدل اإلسرايي يان عن ارار ت سيل صندوم "ميراث بل

الهي ل" ل تروي

رتباط اليهود بالمس د األاصى ،وسي صص مب غ م يوني شي ل سنويا ل تروي

لهلا الهدف .و شف النقاب عن زاام ةديق وطني

ديدد تبدأ من بر

الس طان الى بير ايوب

نوب غرب الب دد القديم ع ى مساة  37دونما اي منطق وادي الرباب ست دامها اي تمرير

روايتهز الت مودي  .ما هدم" س طا" ا ةت ل اإلسرايي ي

ل رلار /مارل الماضي  25بيتا

ومنش د اي ل من الضف والقدل ،باإلضاا زلى  10منشآ" ت اري وزراعي وةيواني

القدس العربي ،لندن2017/4/3 ،
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 .39فارس :اتصاالت لدخول األسرى كافة في اإلضراب عن الطعام يوم  17نيسان /أبريل الجاري
غزد  -أشرف الهور :اال ادورد اارل رييل نادي األسير الف سطيني لد "القدل العربي" ،زن العدد
الةالي من األسرو الف سطينيين اللين أع نوا عن الد ول اي اإلضراب المفتوح عن الطعاز هز ألف

أسير ا سطيني ،من أصل سبع ر ف ،غير أن تواا ما الوصول ليوز  17أبريل /نيسان الةالي،
يوز بدب الفعالي  ،زضراب اا األسرو ب اا تو هاتهز عن الطعاز ،واي مقدمتهز األسير مروان

البرغوثي عضو ال ن المر زي لةر اتح.

و شف النقاب اي سيام تصريةات عن اتصا " ت ري ةاليا ما اا الفصايل الف سطيني  ،من

أ ل ا شتراك اي هلا اإلضراب .وأشار زلى أن األسرو سيش ون ل ن  ،من أ ل التفاوض ما

س طا" الس ون ما بداي اإلضراب عن الطعاز ،بهدف تةقيم مطالبهز .واال رييل نادي األسير
زن هناك تنسيقا ام ما اا ال ها" والفصايل والمؤسسا" بما ايها هيي األسرو والمةررين ،من

أ ل نصرد اضي األسرو

ل معر

اإلضراب عن الطعاز ،مشي ار زلى أن ي ري العمل ع ى

ترتيب اعاليا" مناصرد لهز اي عدد مدن عربي وأ نبي .

القدس العربي ،لندن2017/4/3 ،

 .41االحتالل ارتكب  48اعتداء ضد الصحافيين واعتقل تسعة منهم الشهر الماضي
أ د" ل ن دعز الصةاايين ،أن الشهر الماضي شهد تصعيدا اي عدد ا نتها ا" التي ارت بتها
س طا" ا ةت ل ضد الصةاايين والمؤسسا" اإلع مي الف سطيني  ،ان من بينها اعتقال تسع

صةاايين ،ضمن  48انتها ا ،تهدف إلس ا" صوتهز ومنا نقل الةقيق .

هلا وس " ال ن عدد ا نتها ا" بةم الف سطينيين من ابل أ هزد الس ط الف سطيني اي الضف

الغربي  ،ةيث ب غ"  30انتها ا ،تمث " باعتقال أربع صةاايين ،واستدعاب ست ر رين.

القدس العربي ،لندن2017/4/3 ،

 .41أهالي مبعدي كنيسة المهد يطالبون بعودة أبنائهم في ذكرى حصار الكنيسة
نظز أهالي مبعدي نيس المهد ،اليوز األةد ،واف تطالب ب عادتهز ،وللك اي الل رو ال امس عشرد

لةصار ال نيس  ،اللي يصادف الثاني من نيسان /أبريل.

واعتصز أهالي المبعدين ومواطنون ع ى ب ط نيس المهد ،رااعين

اتا" تب ع يها عبارا"

مطالب بعودتهز .واعتبر أهالي المبعدين أن زبعاد أبنايهز عن أرضهز ريم ةرب يعااب ع يها
القانون الدولي ،وي ب أن تنتهي.
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يل ر أن ا ةت ل ةاصر  250مناض

اي نيس المهد اي الثاني من نيسان  ،2002وأبعد اي

العاشر من أيار  ،39منهز  27زلى اطاز غزد ،والبقي زلى دول أ نبي .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/2 ،

 .42القدس 67 :مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى
ااتةز نةو 67مستوطنا اي الفترد الصباةي  ،يوز األةد ،المس د األاصى المبارك ،بينهز عدد بير

من غ د المستوطنين ودعاد بناب الهي ل المزعوز ع ى أنقاض األاصى ،اي ةين أدو مستوطنون
شعاير ت مودي ع ى مقرب من المس د األاصى من ه باب الس س .

واال مراس نا ،زن ا اتةاما" تم" عبر م موعا" صغيرد ومتتالي  ،وبةراس مشددد من اوا"

ا ةت ل ال اص  ،ونفل المستوطنون

و " مشبوه اي المس د ت قوا

لها شروةا" ةول

أسطورد الهي ل المزعوز ،اي ةين تصدو مص ون لهلن ا اتةاما" وال و " ا ستف اززي بهتااا"

الت بير ا ةت ا ي .

وأشار زلى أن مستوطنين أدوا طقوسا وشعاير ت مودي عبارد عن "انبطاح" ع ى األرض ارل باب

المس د األاصى "الس س " بةماي من اوا" ا ةت ل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/2 ،

 .43محاكم إسرائيلية تصدر  46قرار اعتقال إداري ضد فلسطينيين
راز هللا  -من مةمد منى ،تةرير مةمود اديح :أصدر" س طا" ا ةت ل اإلسرايي ي  46أمر اعتقال
زداري بةم أسرو ا سطينيين

ل اي الفترد الممتدد بين  21رلار /مارل الماضي ،ةتى يوز األةد.

وأوضح "نادي األسير الف سطيني" اي بيان ل  ،أن اترا" ا عتقال تراوة" بين ث ث أشهر وست

أشهر "ااب ل تمديد عدد مرا"".

وأشار زلى أن من بين الق اررا" المل ورد؛  32ا ار ار استهدف أسرو معتق ين "زداريا" اي س ون

ا ةت ل منل مدد ،باإلضاا زلى  14ا ار ار ر ر استهدف أسرو ا سطينيين يصدر بةقهز هلا النوز
من الق اررا" ألول مرد.

قدس برس2017/4/2 ،

 .44القدس 1,782 :إسرائيليا اقتحموا المسجد األقصى في آذار /مارس الماضي
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القدل المةت

 -من

دون مظ وز ،تةرير و ب عيد :أااد" معطيا" نشرها مر ز "القدل"

ل دراسا" ،ب ن  1,781زسرايي يا ااتةموا باةا" المس د األاصى المبارك بمدين القدل المةت ؛
ل شهر رلار /مارل الماضي.

عنصر من م ابرا" وشرط ا ةت ل اإلسرايي ي ب باسهز وزيهز العس ري
ا
ورصد المر ز ااتةاز 93

لأاصى ،زلى انب  327من اي الط ب اليهود ،باإلضاا لد  1358مستوطنا.

واال مر ز القدل اي تقريرن ،زن شهر مارل الماضي شهد ارتفاعا اي أعداد المستوطنين المقتةمين

لأاصى ،اتا النظر زلى أن رلار /مارل  2016ان اد شهد ااتةاز  960مستوطنا لأاصى.

قدس برس2017/4/2 ،

 .45الجيش المصري يعلن تدمير نفقين برفح
القاهرد /ةسين القباني :أع ن ال يش المصري ،اليوز األةد ،تدمير نفقين رييسيين بمدين راح
الةدودي المتا م لقطاز غزد الف سطيني ،وام بيان.

وأوضح المتةدث باسز ال يش المصري ،العقيد تامر الرااعي ،اي بيان اط ع" ع ي األناضول ،أن

"اوا" من ال يش الثاني الميداني اام" بمداهم عدد من البؤر اإلرهابي بشمال سيناب".

وبهلين النفقين ،ي ون ال يش المصري اد دمر  21نفقا ع ى الةدود ما اطاز غزد منل منتصف

يناير /انون ٍ
ثان الماضي ،وام بيانا" رسمي  ،ةسب رصد مراسل األناضول.

وكالة األناضول لألنباء2017/4/2 ،

تفوض الطراونة لقيادة مشروع يدين االستيطان
عمان" :فلسطين البرلمانية" ّ
ّ .46
د ا – بت ار :اوض" الشعب الف سطيني اي اتةاد م الل الدول األعضاب اي منظم التعاون
ا س مي ،رييل م ل النواب المهندل عاطف الطراون  ،لقيادد

هود الم موع اإلس مي

والعربي اي التنسيم إلن اح التصوي" ع ى مقترح يدين التوسا ا ستيطاني اإلسرايي ي،

ا تماعا" ا تةاد البرلمان الدولي المقب .

واي ا تماز تنسيقي تةاد الم الل ترأس الطراون تةضي ار

تماعا" ا تةاد الدولي اي عاصم

بنغ دش د ا ،شدد الطراون ع ى ا سف البند الطارئ والمتع ق بمعال
مست دا" لدو دول الم موع .

و

ل ا

ل

اضايا رني  ،طرأ"

تماز ،توااق" ا تةادا" ع ى دعز مشروز البند الطارئ المقدز من الشعب البرلماني

الف سطيني والمتع م بم ف التوسا ا ستيطاني اإلسرايي ي اي القدل واألراضي الف سطيني المةت ،
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ايما أ د الطراون أهمي ةضور الز ز العربي ا س مي اي دعز مشروز البند الطارئ مد ل عم ي
إلدان اإل رابا" اإلسرايي ي األةادي التي تهدد ارص التسوي الس مي .

عمان2017/4/3 ،
الغدّ ،

 .47تواصل االشتباكات بين الجيش السوري وفصائل المعارضة داخل مخيم اليرموك
بيرو" :تواص " ا شتبا ا" المس ة بين اوا" النظاز السوري واصايل المعارض السوري  ،دا ل
م يز اليرموك ل

يين الف سطينيين ،نوب العاصم السوري  ،دمشم.

وأااد" مصادر ميداني  ،لد(م موع العمل من أ ل ا سطيني سوريا) ،اليوز األةد ،بواوز اشتبا ا"

مس ة ومتفرا بين اوا" النظاز السوري وم موعا" المعارض المس ة دا ل م يز اليرموك ع ى
عدد مةاور ،أبرزها مةور شارز السبورا" وشارز األمين ،ومةور شارز ا سطين وب دي اليرموك.
وأشار" المصادر زلى واا اشتبا ا" بين اصايل المعارض السوري لاتها،

ات زلى أن تنظيز

الدول اللي يسيطر ع ى أ زاب بير من م يز اليرموك ،ةاول التس ل لنقاط تابع لم موعا"
المعارض المس ة اي ي دا ،ما أدو زلى واوز اشتبا ا" بين التنظيز و يش اإلس ز ع ى به

شارز بيرو" ،الفاص بين ب دد ي دا وم يز اليرموك.

واي السيام ،أااد" م موع العمل ب ن وادا عس ريا ما الضباط الرول من ااعدد "ةميميز"
العس ري  ،يرااقهز ضباطا من يش التةرير الف سطيني ،وضباط من اوا" النظاز السوري ،ااموا

ب ول اي م يز ان الشيح ل

يين الف سطينيين بريف دمشم الغربي ،دون معرا أسباب الزيارد.

ال دير ل رن أن الزيارد تعتبر األولى من نوعها زلى م يما" ال

بمشار روسي .

يين الف سطينيين والتي ت تي

فلسطين أون الين2017/4/2 ،

" .48التعاون اإلسالمي" تدعو مجلس األمن لوضع حد لسياسات "إسرائيل" االستيطانية
دد :دعا األمين العاز لمنظم التعاون اإلس مي ،الد تور يوسف بن أةمد العثيمين ،م ل األمن

الدولي ،زلى زنفال ا اررات وممارس دورن ت ان ا نتها ا" اإلسرايي ي المتتالي  ،والزاز زسراييل ،الس ط

القايم با ةت ل ،اةتراز التزاماتها الدولي ووضا ةد لسياستها ا ستيطاني باعتبارها ريم ةرب

ي ب وافها.

وأدان العثيمين بشدد ارار س طا" ا ةت ل اإلسرايي ي ،المصادا ع ى زنشاب مستوطن استعماري
ديدد ،وبناب ألفي وةدد استيطاني  ،اي الضف الغربي المةت .
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واال :زن سياس بناب وتوسيا المستوطنا" اإلسرايي ي تمثل عدوانا ساا ار ع ى ةقوم الشعب
الف سطيني ،وتع ل زمعان زسراييل اي سياساتها الرامي زلى تقويض ةل الدولتين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/4/2 ،

 .49مستشفى "شهداء األقصى" يفتتح التصوير الطبقي بتمويل "قطر الخيرية"
غزد  -مةمد مال وو ا " :ااتتح مستشفى شهداب األاصى بمةااظ دير الب ح وسط اطاز غزد،
اسز التصوير الطبقي " ،"C.Tاللي يعتبر األول ع ى مستوو المةااظ الوسطى ،وبدعز وتمويل من
معي اطر ال يري .

ويساهز ااتتاح اسز التصوير الطبقي " "C.Tاي دم أ ثر من  300ألف ا سطيني اي مدين دير
الب ح ،عبر التش يص السريا وانقال ثير من الةا " العا
تةوي ها زلى ارل المنطق وتق يل تعرضها لم اطر شديدد.

زلى

دا ل المستشفى دون الةا

الشرق ،الدوحة2017/4/2 ،

 .51تقدير إسرائيلي بفشل مهمة المبعوث األمريكي للسالم
ش ك ال اتب اإلسرايي ي بمواا "أن رر

ي" ةاغاي سيغال اي ن اح مهم المبعوث األمري ي

لعم ي الس ز يسون غرينب ث اي تةقيم ما اشل اي عشرا" الوسطاب األمري يين

ل العقود

الماضي  ،بل راهن بقول زن غرينب ث لن يةصل ع ى ايزد نوبل ل س ز ،اي زشارد من لعدز تةقم
الس ز بين اإلسرايي يين والف سطينيين.

واعتبر سيغال أن ارص ن اح غرينب ث ،ري المدارل الديني اليهودي  ،اي مهمت لتةقيم الس ز
تبعث ع ى التفاؤل ،مشي ار زلى أن غرينب ث اد تب تغريدد ع ى ةساب اي تويتر ب ن تةقيم

الس ز بين الف سطينيين واإلسرايي يين مم ن ،ل ن لز يةصل ز ع ى  33زع ابا من متابعي  ،وهلن

زشارد واةدد اقط ع ى أن العالز
ورأو ال اتب أن التوصل

يتواا من رما

بيرد.

تفام س ز بين الف سطينيين واإلسرايي يين ،بما يةم ن من موااف

واناعا" ،تبدو رؤي غيبي أ ثر من ونها وااعي ااب
غرينب ث لن اح مهمت اي ظل أن الرؤساب األمري يين

ل تةقم ،متساي

عن مصدر تةمل

ل األعواز ال مسين الماضي لز ين ةوا

اي للك ،رغز أن يبدي أم اي ن اح رييس الةالي دونالد ترمب إلغ م م ف الصراز الف سطيني

اإلسرايي ي.

التاريخ :اإلثنين 2017/4/3

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/2 ،
العدد4248 :

ص

28

 .51نشطاء ومنظمات حقوقية تندد لتمويل مصارف فرنسية لالستيطان
هشاز أبو مريز-باريل :ندد نشطاب ومنظما" ةقواي بض وز مل مؤسسا" مالي وبن ي ارنسي
اي تمويل ا ستيطان اإلسرايي ي باألراضي الف سطيني المةت  ،عن طريم مشار تها بمصارف

وبنوك وشر ا" زسرايي ي تعمل مباشرد اي المستوطنا".

وأصدر" ثماني منظما" ارنسي  ،منها معي "التضامن ارنسا ا سطين" والفيدرالي الدولي لةقوم

اإلنسان ومنظم الةم الف سطيني ورابط ةقوم اإلنسان الفرنسي وعدد نقابا" ،تقري ار ابل أياز

بعنوان "الص " ال طرد بين المصارف الفرنسي وا ستيطان اإلسرايي ي".
وأ د" المنظما" أن مصارف "بي أن بي باريبا" و"سوسيتي

نرال" و" ريدي أغري ول" و"وبي بي

سي أي " وشر "أ سا" ل ت مين ،تدير ش ار ا" مالي  ،وبعضها يمت ك أسهما ما مصارف وشر ا"

زسرايي ي  ،تش ل أداد "أساسي اي سياس ا ستيطان المتواص " ،عبر مساهمتها اي مشاريا بناب

وتطوير المستوطنا" بصورد مباشرد وغير مباشرد.

وأااد التقرير أن هلن المؤسسا" المالي الفرنسي ضالع اي "تطوير وتواير

دما" ةيوي

ل مستوطنا" مثل بناب المسا ن والمصانا والبنى التةتي  ،والمراام الةيوي مثل مد طوط شب ا"

اإلنترن" والهاتف وال هرباب".

الجزيرة نت ،الدوحة2017/4/2 ،

 .52مؤتمر يهودي داعم لحركة المقاطعة يستفز "إسرائيل"
صالح النعامي :ت قى التةرك المشترك ل ل من زسراييل وادارد الرييل األمري ي ،دونالد ترامب،
الهادف لمةاصرد "ةر

المقاطع وسةب ا ستثمارا" وارض العقوبا"" ( )BDSدا ل الو يا"

المتةدد ،بوصفها "نمطا من أنماط معاداد السامي " ،ضرب اوي  ،بعدما تبين ة ز الدور اللي ت عب
الن ب اليهودي األمري ي اي داا أ ندد الةر ودعز أنشطتها.

ومما زاد األمور تعقيدا بالنسب لة وم بنيامين نتنياهو ،والمنظما" اليهودي األمري ي المساندد لها،

ةقيق أن ت ار ا مستوو تشرب األا ار الصهيوني لدو اطاعا" واسع من اليهود األمري يين يق ص

من ارص ا ستفادد من ال الي اليهودي اي موا ه ( ،)BDSزل مثل المؤتمر المؤيد لد( ،)BDSاللي

تنظم ةاليًّا منظم "الصو" اليهودي من أ ل الس ز" ( ،)Jewish Voice for Peaceاليهودي

األمري ي المعروا بد" ،"JVPواللي انط ق" أعمال اي مدين "شي اغو" ،نقط تةول اارا اي دور

اليهود األمري يين اي دعز أنشط الةر .
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ويعد المؤتمر اللي تنظم منظم "الصو" اليهودي من أ ل الس ز" التظاهرد األض ز من ةيث
استقطاب ن ب يهودي وازن  ،مشيرد زلى أن  1000ش صي ةضر" هلا المؤتمر ،اللي انعقد ع ى
مدو ث ث أياز ،ويفترض أن ينهي أعمال اليوز األةد.

ومما يثير الةساسي واإلةباط دا ل زسراييل من دور "ةر

الةر

المقاطع "؛ ةقيق أن اد تبين أن

دور اي داا األمري يين لتبني موااف معارض ل مشروز ا ستيطاني اليهودي .زل
ت عب ا

بةسب دراس أ راها معهد "برو ينغز" ،أ يرا ،اقد تعاظز ا ستقطاب دا ل الو يا" المتةدد بش ن

ا ستيطان اليهودي .وأشار" الدراس زلى أن  %60من مصوتي الةزب الديمقراطي يطالبون بفرض

عقوبا" ااتصادي ع ى زسراييل بسبب التوسا ا ستيطاني.

من ناةيت  ،اال ال اتب اليهودي األمري ي اليميني ،توبيا تننبوز ،زن اضط ز عدد بير من الن ب
اليهودي األمري ي بدور اي أنشط "ةر

المقاطع وسةب ا ستثمارا" وارض العقوبا"" ير ا،

بش ل اص ،زلى ت ار ا ارتباط اطاعا" واسع من اليهود األمري يين باألا ار الصهيوني .

العربي الجديد ،لندن2017/4/2 ،

 .53افتتاح المركز الثقافي الصيني في تل أبيب نهاية العام الجاري
م يد القضماني :واع" و ازرد الثقاا الصيني عقد زي ار المبنى اللي سي صص إلاام المر ز
الثقااي الصيني اي تل أبيب ،واللي من المفترض أن يع ن ،رسميا ،عن ااتتاة اي تشرين األول/

أ توبر من العاز ال اري.

وواقا لمواا "غ وب" ،ب غ" ايم عقد اإلي ار  20م يون شي ل لمدد  10سنوا" ،والمبنى بمساة

 1015متر مربا ،ويقا غير بعيد عن م ما ل سفارد الصيني اام" بشراي ابل نةو س" سنوا".
وأشار المصدر زلى أن "لدو الصين م ار ز ثقااي مماث  ،اقط اي  20دول ع ى مستوو العالز ،وهو

ما اعتبرن مؤش ار ع ى مدو األهمي التي توليها ب ين لتطوير ع ااتها ما زسراييل.

وسيشمل نشاط "المر ز الثقااي الصيني" أيضا ،ع ى اسز رياضي "لنشر انون الدااز عن النفل اي

الصين القديم " ،باإلضاا زلى ورش عمل اي ال غ الصيني  ،وغيرها من النشاطا" الفني والثقااي
والمعارض المتنوع  ،و للك ما يتع م بالمطبخ الصيني".

ونقل المصدر عن الم ةم الثقااي اي السفارد الصيني  ،اول زن "ارار زنشاب مر ز ثقااي اي تل
أبيب هو زب من السياس األساسي ل صين من أ ل تواير زم اني الوصول زلى الثقاا الصيني

أماز س ان الدول التي تربطنا بها ع اا" ودي ع ى أسال استراتي ي".
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يشار زلى أن الصين واسراييل ،واعتا ع ى  25اتفااي تعاون يصل ة مها زلى م ياري دو ر ،وللك
ل زيارد رييل الة وم اإلسرايي ي زلى ب ين ،األسبوز الماضي.

عرب 2017/4/1 ،48

 .54انهيار "داعش" في سيناء
زلى

القاهرد – "الةياد" :بدا أن الموا ها" بين ال يش المصري وتنظيز "داعش" اي سيناب تت

مرة تها األ يرد بعد أ ثر من  3سنوا" من الموا ها" ،زل أع ن ال يش أمل اتل أةد مؤسسي
تنظيز "أنصار بي" المقدل" ،اي ضرب ااسم ل تنظيز اللي ان أع ن مبايعت "داعش" ،ما أ د

بسط هيمنت ع ى بل الة ل وسط سيناب اللي ان مر از ل مس ةين.

ما أع ن ال يش القضاب ع ى  6عناصر ت فيري شديدد ال طورد ،واعتقال  29مشتبها بهز ،مشي ار

اي بيان زلى ا تشاف وتدمير  22سز نفم رييل اي منطق راح (شمال سيناب) ،تتفرز من أةدها
اتة نفم دا ل أةد المنازل .وأضاف" :تز ا تشاف وتدمير م زن ل عبوا" الناسف  ،وتدمير سيارد

ربا نقل و 3د ار ا" ناري

اص بالعناصر الت فيري  ،وا تشاف وتدمير عبود ناسف

وم هزد ستهداف القوا" ع ى أةد الطرم".

ان" معدد

وير ح مراابون "انهيار داعش اي سيناب" بعد تصفي غالبي اادت  ،ول ز مصادر دعم ماليا

ولو يستيا ،ويؤ دون أن المعر

"تت

زلى اص ها األ ير بانتصار الدول " .ويعزز ت ك التواعا"

ت ار ا العم يا" المس ة اي سيناب ،اي ةين با" "داعش" يعتمد اي ش ل أساسي ع ى أس وب زرز

المتف را"

ل العاز األ ير بعدما ان يعتمد ع ى الموا ه المباشرد ،ولوةظ أن غالبي العم يا"

األ يرد تتر ز اي مدين العريش شمال سيناب بعدما ان" تتمدد من مدن شمال سيناب (راح والعريش

والشيخ زويد) زلى وسطها.

و ان الناطم باسز ال يش المصري العقيد تامر الرااعي أع ن رسميا أمل مقتل سالز س مي

الةمادين الشهير بد "أبو أنل األنصاري" من ابي "السوار " ،وأةد مؤسسي تنظيز "بي" المقدل"

اإلرهابي ،اي اصف وي ع ى أةد معاال التنظيز رو اي  18الشهر الماضي ،موضةا أن بعد

متابع نتاي

القصف ال وي اللي أسفر عن مقتل  188من العناصر الت فيري شديدد ال طورد

واصاب ر رين ،وبتةري األ هزد األمني المعني  ،تبين مقتل األنصاري ،وهو من أبرز ايادا"

التنظيز شمال سيناب والمسؤول عن تس يح العناصر الت فيري وتدريبها ،مت ث ار ب راة نتي

القصف

ال وي .وأ د الناطم باسز ال يش أن "اوات ستواصل ،بالتعاون ما القوا" ال وي  ،تنفيل عم ياتها

النوعي ل قضاب ع ى بقي البؤر اإلرهابي والعناصر الت فيري ودةر اإلرهاب شمال سيناب".
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وبالتزامن ما للك ،نظز ال يش المصري ول نادرد لوسايل زع ز وصةاايين اي

بل الة ل

(وسط سيناب) ،مؤ دا بسط السيطرد ع ى المنطق التي ان" مر از لعناصر "داعش" .وأوضح اايد
ال يش الثالث الميداني ال واب مةمد رأا" الدش
وتطهيرن

ل ال ول أن تز الت طيط اتةاز بل الة ل

ل مراةل عدد ،اتز ما المع وما" بالتعاون ما األ هزد األمني وأهالي سيناب ،وتدايم

الدراسا" الطبوغرااي لطبيع ال بل اللي يمتد لمساا  60ي ومت ار وبعمم  20ي ومت ار تقريبا ،مشي ار

زلى أن العم ي بدأ" بد "ارض الةصار الشامل ع ى طرم ا اتراب المؤدي ل بل من

ل ال ماين

وا رت ازا" األمني  ،واة از السيطرد ال ام ع ى مدا ل ال بل من ميا ا ت اها" بغرض منا

د ول اإلمدادا" ةتى نفاد الم زون ا ستراتي ي لدو العناصر الت فيري وا بارهز ع ى موا ه
القوا" أو ا ستس ز".

وأضاف" :تز الداا بتسا م موعا" اتال ،ل م موع مسؤول عن اطاز دا ل ال بل بمهم

تمشيط واتال العناصر الت فيري  .ولمدد  6أياز متواص استمر" اوا" ال يش اي أعمال التمشيط
والقتال ما العناصر الت فيري  ،ما أسفر عن اتل  18ت فيريا واعتقال  31عنص ار ر رين

ل تبادل

إلط م النيران ،وضبط ميادين رماي يتدربون ع يها ،وتدمير ث ث عربا" و 6د ار ا" ناري  ،ما

تز ا تشاف  24هفا و 8مغارا" عثر بدا ها ع ى م ازن لأس ة والل اير ب ميا" هاي ونظارا"
الميدان التي تست دز اي المرااب والرصد ونظارا" الرؤي ال ي ي  ،و 29د ار

ناري معدد ل تف يخ

وم ازن تضز العديد من العبوا" الناسف المعدد ل ست داز ،و ميا" بيرد من المواد المتف رد وورش

لتصنيا دواير النسف ،ما تز العثور ع ى  8نقاط واود تست دز اةتياطا" زداري إلمداد عناصرهز

الت فيري بالواود ،وم ازن تةتوي ع ى ميا" من مواد اإلعاش والمهما" والم بل ال اص

بالعناصر الت فيري  ...ما تز ضبط عدد من العربا" الم ب د دا ل الوديان ومثبت ع يها الرشاشا"

بهدف التعامل ما القوا" ،وم ازن ل سيارا" الةديث و ميا" بيرد من اطا الغيار ،وأ هزد ل شف

عن األلغاز ووسايل اتصا " س ي  ،و ميا" بيرد من المواد الم درد المعدد ل بيا.
زلى للك ،أع ن أمل مقتل أمين الشرط مةمد ارل نوال مت ث ار ب صابت نتي

انف ار استهدف

مر ز تدريب لقوا" الشرط اي مدين طنطا (دلتا النيل) أول من أمل ،وهو الةادث اللي تبنت
ماع "لواب الثورد" المةسوب ع ى ماع اإل وان المس مين.

و ان التف ير أدو زلى زصاب  14بينهز  8شرطيين ،اتل أةدهز مت ث ار ب راة  .وأااد" و ازرد الصة

ب ن تز نقل ميا الةا " المصاب زلى المستشفى الفرنساوي ،منهز  4ةا " تعاني من زصابا"

اي ةال طرد ،ايما ي ضا ث ث منهز ل راة عا

بقاز ال م م  ،ما أصيب" الةال الثالث بنزيف.
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واي القاهرد ،أمر" مة م

نايا" القاهرد ب ةال الداعي المةسوب ع ى ماع "اإل وان" الفار،
ستط ز الرأي الشرعي اي ش ن زصدار

ومتهمين ر رين زلى مفتي الديار المصري
و دي غنيز
ْ
ة ز ب عدامهز ،اي القضي المتهز ايها "غنيز" و 7ر رون من عناصر ماع "اإل وان" ،بت سيل

ل ان نوعي اي منطق عين شمل (شرم القاهرد) تهدف الى ارت اب أعمال عنف وارهاب بةم
مؤسسا" الدول والمواطنين .وةدد" المة م  29الشهر ال اري ل نطم بالة ز اي القضي  .ويمثل

اي القضي  5متهمين س ناب ،وث ث ر رون بينهز غنيز "اارون" ،واللين تت
ب عدامهز.

و ان" النياب العام أسند" زلى المتهمين "ت سيل

ماع أنشي"

المة م ل ة ز غيابيا

اا ألة از القانون وتولي

زعامتها ،الغرض منها الدعود زلى تعطيل أة از الدستور والقوانين ومنا مؤسسا" الدول والس طا"

العام من ممارس أعمالها وا عتداب ع ى الةري الش صي ل مواطنين واإلضرار بالوةدد الوطني
والس ز ا

تماعي" .وأوضة" أن ت ك ال ماع اإلرهابي تقوز ع ى أا ار ت فير الةا ز وشرعي

ال رول ع ي وتغيير نظاز الة ز بالقود وا عتداب ع ى أاراد القوا" المس ة والشرط ومنشآتهما
واستباة دماب المواطنين المسيةيين ودور عبادتهز واستة ل أموالهز وممت اتهز ،بهدف اإل

ل

بالنظاز العاز وتعريض س م الم تما وأمن ل طر ،و ان اإلرهاب من الوسايل التي تست دمها ت ك

ال ماع .

الحياة ،لندن2017/4/3 ،

 .55نذر عدوان إسرائيلي
عيسى الشعيبي

اي أعقاب صدور تقرير ما يعرف باسز "مرااب الدول " اي زسراييل ،مط ا مارل /رلار الماضي،
عاد الةديث اي الصةاا اإلسرايي ي  ،وع ى ألسن عديدين اي ة وم بنيامين نتنياهو واادد بعض

أةزاب ا يت ف الةا ز ،ليت دد بوتيرد اياسي  ،ةول اةتمال اند ز ةرب ديدد ما اطاز غزد ،اي
موعد أاصان صيف العاز ال اري ،اد تبادر زلي اللياب اإلسرايي ي ال رية  ،ةيث لز يعد اي السؤال

مطروةا ،ةول ما زلا ستنشب ول ةرب أ رو أز  ،وانما متى ستنشب هلن الةرب التي تت ما
نلرها المشؤوم اي أام غير بعيد؟

ابعد نةو ث ث سنوا" ع ى ر ر عدوان اسرايي ي ع ى غزد ،يبدو أن شهي اادد الدول العبري اد

انفتة" بصورد شره أ ثر من ابل ،لتسديد الةساب اللي لز يسوو اي عدوان عاز  2014ما القطاز
ٍ
برشقا" صارو ي ٍ وص "
المةاصر اللي اا ال يش اإلسرايي ي ،والمؤسستين :األمني والسياسي ،
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زلى ةيفا ،وبس ح "ةرب األنفام" ،هلا الس ح اللي أطال أمد الةرب واةدا و مسين يوما ،وةال
دون زسراييل وةسز الةرب لصالةها مرد أ رو ،ع ى نةو ما أشار زلي تقرير مرااب الدول رنف

الل ر.

وايما ظ " أعين أ هزد األمن اإلسرايي ي  ،طوال السنوا" الق ي السابق  ،مفتوة ع ى امل اتساعها

ٍ
ةرب اد تقا اي ل لةظ ،
نةو اطاز غزد ،وبقي" ألرعها تعمل ل ما اي وسعها استعدادا ل ول
لز تغب تطورا" الوضا اي سوري  ،وما تنطوي ع ي الم ريا" اي الب د المستباح ،عن أعين ت ك

األ هزد التي ر ز" أنظارها ع ى مضاعفا" الم اسب اإليراني  ،زثر التد ل الروسي ،بما اي للك

زيادد اعالي ةضور الةرل الثوري وم يشيا" ةزب هللا اي المناطم المةالي لهضب ال و ن
المةت .

وع ي  ،ان" زسراييل ،اي امون األ يرد ،ترصد بعين است باري الوضا اي اطاز غزد،

"نمر بزمن مستقطا ،ت ري اي ا ستعدادا" الةربي ع ى ادز وسام" معول ع ى عدز رغب ةر

ةمال اي ا ن رار زلى ةرب اي ظل ضايقتها السياسي والمالي  ،وترصد بالعين األ رو المتغيرا"

السوري المتفاام  ،صوصا ما اتصل منها ب مدادا" األس ة النوعي المتو ه زلى ةزب هللا ،وهو
األمر اللي اعتبرت زسراييل مبر ار ل قياز بعدد غارا" وي  ،ب غ" تدمر أ يرا ،وهي أ ثر ما ت ون

اطمينانا زلى عدز رغب ةزب هللا ،هو ام ر ،اي ا ن رار وراب ةرب م ف  ،اي وا" يغرم اي

دا ل رمال ال غراايا السوري المتةر  ،ويستنزف بشدد.

ع ى الرغز من اطمينان زسراييل النسبي لمثل هلن ا اتراضا" المنطقي  ،سواب اي الشمال أو اي

ال نوب ،ز أن ها تدرك ،اي ا اررد نفسها ،أن هلن المعطيا" هش زلى ةد بعيد ،وأن البناب ع يها اد

ي ون من ابيل داز اللا" ليل ز  ،واوم للك زن أي متغير غير مةسوب اد يق ب ةال الهدوب

المراوغ رأسا ع ى عقب ،وللك ع ى نةو ما دل " ع ي واايا متفرا  ،ر" اي غضون األسابيا

الق ي الماضي  ،لعل أهمها اغتيال القايد الةمساوي البارز ،مازن الفقها ،اي ا ب مدين غزد ،وما اد
يؤدي زلي هلا ا غتيال من ردود اعل انتقامي  ،ف ي ب شعال موا ه

اي .

ديدد اي غير أوانها المرغوب

ع ى المق ب ام ر ،ان" تهديدا" ةسن نصرهللا ،بضرب مفاعل ديمونا اي النقب ،ومستودعا"
أمونيا اي ةيفا ،تةديا مفا يا أط ق زعيز ةزب هللا ،اي أعقاب ال غ التهديدي ال شن المتواترد ع ى

لسان الرييل األمير ي ال ديد ضد طهران ،أةسب أن زسراييل اد أ لت ع ى مةمل ال د ،وبةثت

ما زدارد دونالد ترامب وراب أبواب مغ ق  ،بل وطرةت أيضا ع ى دول أعمال ر ر زيارد ااز بها
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بنيامين نتنياهو زلى موس و ،اي زطار ةم زسرايي ي نصف ع ني  ،هداها ا تبار ردود األاعال لدو
ل من واشنطن وموس و ،زلا ما ارر" تل أبيب شن ه وز مباشر ضد البني التةتي ل بنان.

وه لا ،ت م الواايا المتفرا  ،والتصريةا" المتطايرد من هنا وهناك ،دينامي

اص  ،وت ون اود

الة اررد تدري يا تة" المر ل ،وتط م سيااا مستق بلات  ،يفضي ،اي نهاي

داا لاتي  ،تراا در
ٍ
مطاف ،اد ي ون طوي  ،زلى نقط تةول يرغب اي ت ي ها ميا األطراف المعنيين بها ،بما اي
للك الطرف اإلسرايي ي اللي لز يست مل زاام

دار تة" أر ٍ
اض يةيط بقطاز غزد ،ويفقد األنفام

وظيفتها الةربي  ،ما أن لز ينقل بعد م زونا" األمونيا من ةيفا زلى مطارح أ ثر أمنا اي الوسط

أو اي ال نوب.

وبةسب مصادر صةااي زسرايي ي مط ع  ،زار وزير الةرب اإلسرايي ي ،أايغدور ليبرمان ،واشنطن

أوايل شهر مارل /رلار ،وبةث ايها ما وزير الدااز األمير ي ،يمل ماتيل ،موضوز ةرب يم ن
أن تندلا اي أي لةظ ما ةزب هللا ،وتدارل ما المسؤولين األمير يين تواير غطاب وي طوال
اترد األياز األولى لمثل هلن الةرب ،التي ي طط لها أن ت ون اصيرد ،وأن ت ري بقدر ٍ
ا" تدميري ٍ

أ ثر ب ثير مما ةدث اي ةرب العاز  ،2006هداها الت ص من الم زون الصارو ي الهايل المهدد
ل ل المدن والموااا ا ستراتي ي اي زسراييل ،ومن ثم

سر اللراز اإليراني الطويل.

وع ي  ،نةن نمر بزمن أارب ما ي ون زلى وا" مستقطا ،ت ري اي ا ستعدادا" الةربي ع ى

"سياس ترامب ت ان زيران اد توار أاضل ارص مواتي

نط م العدواني اإلسرايي ي " ادز وسام،

وتت ل ساير التدريبا" وا ةتياطا" ال زم  ،لتهيي مسرح الشرم األوسط لةرب عدواني زسرايي ي ،
اد تنط م بات ان اطاز غزد ،لتدمير شب

األنفام لا" البعد ا ستراتي ي ،وتمديد ةال الهدن القايم

منل نةو ث ث سنوا" ،زلى أ ل ر ر غير مع وز ،واوم للك التفرغ لةرب من المقدر لها أن ت ون

أشد ضراود ما ةزب هللا ،ابل أن يت ص من ورطت اي سوري .

وما أن التقديرا" المتداول اي الصةاا اإلسرايي ي تتةدث عن صيف عاز  2017ال اري (الصيف

هو الموعد المفضل لةروب زسراييل) ةدا أاصى لواوز ةرب ديدد ،ز أن األةداث غير المتواع ،
والضغوط الدا ي التي توا هها ة وم نتنياهو ع ى

في الفضايح األ

اي  ،وا هت اززا"

ا يت اي  ،اد تع ل اي انط م ش اررد نار بيرد ،من ش نها أن ت دز ةسابا" زا يمي ودولي أوسا
نطااا من ةدود اطاز غزد أو نوب لبنان ،طالما أن زدارد دونالد ترامب ماضي اي تشديد ةم تها
نط م

ال مي  ،وعقوباتها ا اتصادي والمالي ززاب زيران ،وهو ما يوار أاضل ارص مواتي
ٍ
ٍ
مناسب ،تط ع" زلي منل زمن
لظرف
العدواني اإلسرايي ي التي ربما بدأ" تعد العد الع سي اهتبا

بعيد.
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العربي الجديد ،لندن2017/4/3 ،

 .56لماذا تستثنى القدس من االنتخابات المحلية؟
د .مصطفى البرغوثي
تب" اي الرابا عشر من رب /أغسطل الماضي ،مقا دعو" اي زلى ز راب ا نت ابا" الب دي اي

القدل ساير مدن الضف الغربي  ،ت يدا لمط بنا ب ن ت ون القدل عاصم لدول ا سطين ،و وسي
مقاوم شعبي ااع ضد ا ةت ل.

و رو ت اهل للك ا اتراح أثناب اإلعداد إل راب ا نت ابا" المة ي  ،زلى أن ارر بعض المسؤولين

أن من األنسب لهز ت يل ز راب ا نت ابا" المة ي التي ان" مقررد اي التاسا من تشرين األول/
أ توبر.

ااست دموا عدز ز راب ا نت ابا" اي القدل زلى انب اضي المةا ز اي اطاز غزد لريع لتعطيل
أو ت يل ز راب ا نت ابا" ،وللك ما تز ارض بقرار اضايي مؤسف من المةا ز الف سطيني .

امن أعيد اتح م ف ا نت ابا" المة ي التي من المقرر أن ت ري اي الثالث عشر من أيار /مايو،

أي بت ير نصف عاز عن موعدها ،ول نها لأسف ست ون انت ابا" بدون مشار

اطاز غزد

وةر ةمال وال به الشعبي  ،التي ارر" هلن المرد مقاطعتها.
السؤال امن ،لمالا

تشمل ا نت ابا" التي ست ري اي الضف الغربي مدين القدل ،صوصا أن

ا نت ابا" الديمقراطي يم ن أن ت ون وسي
ع ى األرض ،و عل هلن ا نت ابا" وسي

لفرض ةقايم ا سطيني مضادد ل ةقايم اإلسرايي ي

فاح ومقاوم اي و

ا ستيطان والتهويد؟

يم ن موا ه األمر الوااا اإلسرايي ي ز باألمر الوااا الف سطيني

وبما أن ا ةت ل سيةاول اهدا منا ز راب ا نت ابا" اي القدل ،امن المم ن التواام ع ى اايم

موةدد تضز ل القوو وا ت اها" وبةضور مؤثر ل ش صيا" الوطني الديمقراطي  ،وتنت ب
بالتواام أو ب صوا" ل من يستطيا المشار  ،وبللك سي ون ألهل القدل العربي م ل ب دي أو

م ل أمان

اص بهز يسةب البساط من تة" أر ل الم ل الب دي اإلسرايي ي اللي يدعي تمثيل

الف سطينيين من س انها ،رغز أنهز يقاطعون انت اب .

وسيمثل انت اب م ل ب دي ا سطيني ل قدل ن اةا فاةيا ،وا ترااا لعم ي التهويد والضز ،يؤ د

وةدد أراضي الدول الف سطيني المنشودد ما عاصمتها.
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داعي ألن نل ر يف است دمنا ا نت ابا" الرياسي التشريعي عاز  2005وعاز  2006وسي
مقاوم شعبي لفرض مشار المقدسيين ،وما أننا تعرضنا ل عتقال المرد ت و األ رو ،ا ن مشار

أهل القدل الفع ي ارض" رغز أنف ز رابا" ا ةت ل.
يوا

المقدسيون ا ةت ل ببسال منقطع النظير ،ويدااعون عن ةقواهز ب رأد

لإلعداما" الميداني التي تمارل بةقهز ،وهز ب مل الةا

المة ي والدولي.

و يم ن موا ه األمر الوااا اإلسرايي ي ز

تنثني ةتى

لداا اضي القدل زلى مر ز ا هتماز

باألمر الوااا الف سطيني ،ومث ما ان" ا نت ابا"

مقاوم شعبي أةبط" م ططا" ا ةت ل ،يم ن

الب دي اي الضف الغربي عاز  1976وسي

نت ابا" ب دي اي القدل أن ت ون وسي مقاوم وأن تعطي للك رونقا نت ابا" رو تبهيتها

ثي ار بالت يل المت رر وبعدز شموليتها.

تستطيا الس ط الف سطيني ات ال ارار ب ن تشمل ا نت ابا" مدين القدل ،وتستطيا ل ن
ا نت ابا" المر زي أن تعد إل رايها ما اع " اي ا نت ابا" الرياسي والتشريعي .
ن مل أن يةدث للك ،وأ

يستمر استثناب القدل وأه ها من ةقهز اي المشار

المة ي .

اي ا نت ابا"

عرب 2017/4/2 ،48

 .57حرب جديدة في غزة؟
دانييل شابيرو

ل مل سنوا" اضيتها سفير ل و يا" المتةدد اي زسراييل ،لز أ د مس ل أ ثر استعصاب ع ى
الة ول من مش

غزد .واد تع م" من

ل عم ي ،أن ةروب غزد تتبا عادد روتينا معينا ،تبدأ

اي "ةمال" بتعزيز ادراتها اله ومي  ،وبعدها تبدأ التوترا" اي الظهور والتفااز ،ويبدو الطراان

و نهما يرغبان اي ت نب التصعيد ،ول ن ةدثا ما ،ربما غير مقصود ،يقود لتصعيد معدل زط م
الصواريخ ع ى زسراييل .واي النهاي تعتبر زسراييل أن هلن ا ستف اززا" من

انب غزد لز تعد

تةتمل ،اتقوز برد اعل أ ثر اسود .ويتبا للك صراز امل تتسابم اي مفاوضا" زط م النار ،ما
صواريخ "ةمال" ،والضربا" ال وي اإلسرايي ي .

ولسوب الةظ ،هناك اي الوا" الراهن مؤشرا" متزايدد ع ى أن هلن الدورد ع ى وشك أن تبدأ من
ديد .االصواريخ تط م من ابل ال ماعا" الس في ع ى زسراييل ،واسراييل تو
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وع ى رغز ا عدد ال ساير ع ى ال انبين ةتى امن ،ز أن الم ةظ أن تبادل زط م النار بينهما
صار يت رر ل عدد أياز.

وهناك عوامل أ رو تر ح اةتما " التصعيد بين ال انبين منها ،أن القايد ال ديد لد"ةمال" اي غزد

"يةيى السنوار" أ ثر تشددا ،وأ ثر اربا من " تايب عز الدين القساز" ال ناح العس ري ل ةر  ،من
سابق ؛ ومنها أن األةوال ا اتصادي اي القطاز ما زال" صعب ةتى امن ،ع ى رغز الزيادد ال بيرد

اي ميا" البضايا المسموح بمرورها زلى غزد ،زل تتراوح ما بين  700زلى  800شاةن يوميا و للك

زيادد معد " البطال اي القطاز ،التي ب غ" واقا لتقديرا" البنك الدولي 40 ،اي المي ؛ واشل
البرام الرامي لزيادد الصادرا" من القطاز اي ا نط م؛ واوم للك الوتيرد غير المنتظم التي
تتدام بها اإليرادا" زلى "ةمال" ،ما يؤدي لعدز ادرتها ع ى داا رواتب الموظفين.

ويضاف زلى ت ك العوامل أيضا ،تق يص زسراييل لعدد ألونا" الد ول المقدم ألبناب غزد ،بة

أن

هناك مع وما" است باري  ،تفيد ب ن "ةمال" تةاول ا ستفادد من ةام ي ألونا" الد ول لت طيط،

أو تسهيل ،شن ه ما" زرهابي اي الضف الغربي أو زسراييل .وهناك أيضا ا هتماز المفا ئ اللي
تبدي زدارد ترامب بموضوز الدعود لمةادثا" س ز زا يمي  ،واللي يم ن ،وبسهول  ،أن يوار ةوااز

ل تصعيد من ابل "ةمال" التي ت شى أن يتز ت اه ها زلا بدأ" المةادثا" بين اإلسرايي يين والعرب،
بغي زظهار أهميتها ،واثبا" ادرتها ع ى ارض "ايتو" ع ى عم يا" الس ز اإلا يمي .

وربما يمثل الوا" الةالي توايتا سييا ل تصعيد من انب "ةمال" .االةر تةاول اي الوا" الراهن

الن ي بنفسها عن "اإل وان المس مين" ،لتةسين موافها ت ان مصر التي تتة ز اي معبر راح ،وهو
الممر الوةيد اللي يم ن ل مواطنين واادد "ةمال" مغادرد القطاز عن طريق  .ما أن "ةمال" تنااش

اي الوا" الراهن أيضا مس ل ز راب تعدي " ع ى ميثااها اللي يدعو لتدمير زسراييل؛ وهي تعدي "
لو تم" الموااق ع يها ،ايم ن أن تبرر ا عتراف بدول ا سطيني ع ى ةدود ( 1967ةتى من دون

ا عتراف ب سراييل).

وما للك ،من المهز اإلشارد هنا زلى أن لز يتغير شيب وهري اي استراتي ي "ةمال" الرامي

لتدمير زسراييل؛ ما لز يتغير شيب ،ايما يتع م بةا

الةر ل تناال ما ةر "اتح" ،ع ى الفوز

بو ب الف سطينيين .ما تقوز "ةمال" زلى انب للك ،بتعزيز ادراتها اي م ال زنتال أس ة مة ي
مثل الصواريخ ع ى سبيل المثال ،وتستثمر اي األنفام اله ومي  ،ي ت ون مستعدد ل ول التالي

من الصراز.
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ويشعر المرب ب ن هلن ال ول اادم  ،مثل تغيير الفصول .ول ن ع ى النقيض من تغير الفصول،
التي

سبيل لت نبها ،أرو أن هناك طراا ل تعامل ما هلن ال ول المتواع من الصراز لت نبها ،أو

ت فيفها ،ادر اإلم ان.

بترتيب اص ما دم "واشنطن بوس" وب ومبيرل نيوز سيرال"

االتحاد ،أبو ظبي2017/4/3 ،

 .58أمريكا وكواليس القمة العربية في األردن
سمدار بيري

ال قابا" ال انبي التي ر" ع ى هامش القم العربي اي األردن ،أ ثر تشويقا مي مرد من البيان
ال تامي .اةين ت

ا مين العاز ل امع العربي الق اررا" الد  ،17التقط" ال اميرا" ث ث زعماب

(رؤساب اليمن ،يبوتي وال وي") غاراون اي غفود عميق  .اي ت ك ال ةظا" اصطف طابور طويل
لدو المبعوث األمري ي ال اص .اقد اب يسون غرينب " ل عمل ع ى مدار الساع اي ال انب
ا ردني من البةر المي" .والنتي  :السيسي ،رييل مصر ،ةط أول أمل اي واشنطن ل قاب عمل

مرتب ما ترامب .واي منتصف األسبوز سيصل عبدهللا م ك األردن ،واي نهاي الشهر سيمتثل هناك
رييل الس ط الف سطيني مةمود عبال.

رسميا ،مث ما يدعون اي الطرف العربي ،ا ن المفاتيح إلعادد تةرك المسيرد السياسي بات" اي
الدا ل د سااروا رااقت ز الس م  .ابعد أن نفض" القم العربي الغبار عن مبادرد الس ز العربي ،

ةا

ز زلى التدوير .دور القيادد ست لن مصر ،واألردن عرف د "شريك أسال" واسراييل ت تصم

بدور الهامل ع ى الت  .ه لا ،ا ن اريم ترامب يشمر عن أ مام لتش يل طاول العمل .هلا هو

السبب اللي عل أبو مازن يدعى األ ير زلى البي" ا بيض .اقط م ك المغرب ،اللي اقد ا هتماز
بالقمز العربي  ،تغيب دون أن يعتلر .رييل الم ابرا" األردني ،ايصل الشوب ي ،اللي نب م

ال ةظ األ يرد لرة

ونةي عن .

طيران مةر

اي

ل ست داب اي اصر الم ك اي الرباط ،داا الثمن بمنصب

العيون عالق بالقدل .عندما يرد نتنياهو ع ى المبادرد العربي اي مستوطن بدي لم ي عمون  ،اان
العرب يتف رون .اقد شطب ة از العالز العربي التطبيا من القامول .ومن امن اصاعدا اولوا

"مصالة تاري ي " عموز عربي  ،شريط أن تواام زسراييل أو أن ي ضا ترامب نتنياهو ليقبل ةل
الدولتين واسراييل تتعهد بانسةاب امل زلى

التاريخ :اإلثنين 2017/4/3

العدد4248 :

طوط  .1967ب ما" أبسط ،ةين يبدأ اليمين

ص

39

بالضغط ،سي ون ل عرب العلر :عمم التنازل اإلسرايي ي ،ه لا سي ون عمم التعاون من الطرف
ام ر .و ما تمترل نتنياهو سيتنازل ل ترامب ،وسيبقى النزاز اإلسرايي ي -الف سطيني عالقا.

يقل أهمي  ،ل قابا" اي البي" ا بيض .اعندما يشير مة و السيسي "ال يمياب

ويو د انب ر ر،

ال يدد" التي نش " ما ترامب ،ا نهز يشيرون زلى مص ة ااتصادي  .اما أو بدون تةريك سياسي،
مةظور السماح لمصر بالسقوط .ليل س ار أن مصر عالق اي ازم ااتصادي .
ةا

ألن ي ون المرب بي ار بي ار ي يقدر ب ن ال مهور الغاضب وال ايا من ش ن أن يعود زلى
دا يسود اي األردن .ترامب ،ب

الميادين .وضا مشاب

ف أوباما،

يت ثر بوضا ةقوم اإلنسان

اي ةارتنا .اهو يرو األعداد ،واسراييل تساعدن اي أن يفهز ب ن اإلدارد م زم بتعزيز األنظم .
اي لةظ دراماتي ي  ،رأينا أن الرييل المصري يغادر

اطر اي ال طاب  .وهلا لز ي ن اقط
تش يص النبش األمري ي من

س القم اي ال ةظ التي يبدأ ايها ةا ز

رو ا استعراضيا ش ل "ةردا" بين الدولتين .من المهز

ف ال واليل ،ةديث التوبيخ اللي ت قان ابن الم ك السعودي ،اللي

بادر زلى المصالة بين الم ك س مان والسيسي .وها هي الصفق الدايري  :زلا ان

ل الم ك

السعودي معنيا بالتعاون ما زدارد ترامب ،زلا ان يةوز اوم ل الرؤول ظل التهديد اإليراني ،ا ن

السعودي مطالب بان تت ند وتقدز نصيبها .هنا ،ع ى هوامش القم  ،ن ةوا اي زعادد زرساليا" النفط

زلى مصر ،وع ى الطريم ستفتح المةااظ لتساعد الم ك األردني أيضا.

من يتنبؤون بالشر مو ودون ليل اقط عندنا .صةيح أنهز لز يط قوا التهديدا" ،ول ن رييل الوزراب
نتنياهو ت قى ضرب

بيرد من الم ك ا ردني .اقد أصر عبدهللا ع ى التةلير من أن "زسراييل تقوض

مساعي الس ز" .و ما يبدو هلا ،اان ترامب بدأ يستوعب بان ةصل ع ى رزم معقدد .وبينما
يبةث مستشارون عن صيغ  ،ا ننا نوصي بق ب الترتيب رأسا ع ى عقب .تةرير السدادد السياسي
عبر ال بز والزبدد .أو مشاريا ااتصادي  ،نوز من الت ند الميداني ،واقط بعدها اتح الطاول

وا

ل األطراف.

يديعوت 2017/4/2

القدس العربي ،لندن2017/4/3 ،

 .59استيضاح موقف "حماس" كي ال تتكرر األخطاء السابقة
تسفي غباي

التزاما بتصرية  ،يبلل الرييل األمير ي ،دونالد ترامب ،مؤ ار ،هودا ل تقدز اي المسيرد السياسي

بين اسراييل والف سطينيين .وضمن امور ا رو ،ما هو معروف ،التقى رييل الوزراب ،بنيامين
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نتنياهو ،اي البي" األبيض ،تةدث ما رييل الس ط أبو مازن ،ودعان الى ال قاب اي البي" ا بيض،
واور للك بعث مبعوثا اصا ،يسون غرينب " ،اللي التقى رييل الوزراب ورييل الس ط  ،بل
يين الف سطينيين .ما ان تصريةا" الن درشوايتل ،المةامي المقرب من

أ رو زيارد لم يز ل

ترامب ،اللي ادعى بان الرييل "مصمز ع ى الوصول الى صفق بين اسراييل والف سطينيين" ،تدل

ع ى نوايان.

ينبغي ا اتراض ب ن ترامب سيفةص اي لقاي  ،هلا الشهر ،ما رييل الس ط ما هي ارص التوصل
تفام ما زسراييل .ومث ما تةدث اي المؤتمر الصةااي ما نتنياهو ،اان لز ي تزز بالصيغ المتع ق

بةل النزاز :دول واةدد أو دولتان .واد ترك القرار النهايي اي ايدي الطراين ا سرايي ي والف سطيني.
ر ل عم ي،

يرغب اي اضاع وات ع ى زدارد مفاوضا" عقيم بين اسراييل

بد أن ترامب

والف سطينيين ،مث ما اعل اس ا  ،الرؤساب ينتون ،بوش واوباما .اي العاز  2000اشل رييل الوزراب
ا سبم ،ايهود باراك ،اي الوصول الى اتفام ما رييل الس ط اي ةين ياسر عراا" .واي العاز

 2009اشل رييل الوزراب السابم ،ايهود اولمر" ،اي التوايا ع ى اتفام ما ابو مازن .واي العاز
 2011اشل رييل الوزراب نتنياهو اي التواا ما ابو مازن ع ى اتفام ،رغز النشاط اللي

يلو

يمل لوزيرد العدل اي ةين تسيبي ليفني .والسبب اي اشل المفاوضا" اي الماضي هو أن ابو مازن

ليل الزعيز

ي القدرد ل ف سطينيين .صةيح أن ي ل اي راز هللا ،اي م ان مقر الة وم

الف سطيني  ،ول ن

يتةدث باسز ل الف سطينيين ،و سيما ليل باسز "ةمال" اي اطاز غزد.

وع ي امن المهز عدز ت اهل مس ل اطاز غزد و"ةمال".

ط" "ةمال" ع ى ع مها ةرب زبادد ضد اليهود واسراييل .وهي ترو اي اإلس ز الس في طريقا

ل س وك السياسي ،ا اتصادي ،ا

و"السامرد" ،واطاز غزد ،وهي

تماعي والقانوني .من ناةيتها ،ا سطين تتضمن اسراييل" ،يهودا"

زب من األم ا س مي – الةم اللي يعود ل مس مين الى يوز

القيام " .ةمال" ،برياس زعيمها ال ديد يةيى السنوار ،ترو اي ال هاد – الةرب المقدس والشهادد

– طريقا لتةقيم المبادئ الوطني الف سطيني  ،التي هي زنهاب ا ةت ل ،زاام دول تة" سيادد
اس مي

ام  ،عاصمتها القدل ،وتةقيم ةم العودد ل ف سطينيين .ول ن ابل ل شيب ،تةرير

الس ناب الف سطينيين من الس ون اي اسراييل .وما أن السنوار اال ان "ةمال" مستعدد لتقديز هدن

طوي المدو ما زسراييل ،ل ن هل التهدي التي تةدث عنها السنوار هي مصادا ل س ط الف سطيني

ل تقدز اي المفاوضا" ما زسراييل؟

ةتى امن باب" مةاو " الةوار ما الف سطينيين بالفشل بسبب النشاط المباشر أو غير المباشر

لد"ةمال"  .وهي

بد ستعرال ايضا ل تسوي مستقب ي ما الس ط الف سطيني
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ع يها .والةم " العس ري "عمود السةاب"" ،الرصاص المصبوب" ،و"ال رف الصامد" هي تل ير
بللك .ينبغي ا اتراض بان "ةمال" ستصعد نشاطها "اإلرهابي" زلا ما ر" مفاوضا" بين زسراييل
والس ط  ،ب موااقتها .وع ي اقبل أن ند ل اي مفاوضا" ديدد ،يفترض أن ت ون وهري  ،من

المهز استيضاح مس ل غزد ومواف "ةمال" ،التي عارض" ةتى امن ل اتفام بين زسراييل
والس ط الف سطيني  ،ي

نضيف ت رب ةوار ااش أ رو ،سي ون ضررها بي ار.

"معاريف"

األيام ،رام هللا2017/4/3 ،

 .61كاريكاتير:

فلسطين أون الين2017/4/2 ،
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