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 ج 
محمد بن سلمان هاجم الفلسطينيين بقسوة في اجتماع سسي مع يهود القناة العبريت العاشسة: 

 وإسسائيليين

 8302\4\03ـ من وديع عواودة: « القدس العربي»ناصرة ـ ال
كشفت مصادر إسرائيمية، أمس، عن أن ولي  الهديد السيهودا ميالم اليرئيس الفمسيطيو  مبميود عاياس، كميا 

 ا لمذكرة سرية وصمت إلى وزارة الخارلية ف  إسرائيل أمس.اوتقد الشهب الفمسطيو  وقياداته، وذلك استواد
وبسييب القويياة ائسييرائيمية الهاشييرة التقييى مبمييد ايين سييممان خييلل زيارتييه اةخيييرة لمو يييات المتبييدة اةمريكييية 

الفمسيطيويين يرفويون المقتربيات التي  » ملموعة مسؤولين إسيرائيميين ويديود، وشيكا عميى مسيامهدم مين أن 
فيييي  الهقييييود اةراهييييية اةخيييييرة. ووقمييييت القويييياة ائسيييييرائيمية الهاشييييرة عيييين المسييييؤولين اليديييييود  «تهييييرض عميييييدم

وائسرائيميين قولدم إن الدمشة أخذتدم بتى كادوا يسيقطون مين مقاعيدمم وميم يسيمهون ولي  الهديد السيهودا 
 مبمد ان سممان يتاوى الرواية ائسرائيمية بول الصراع، مدالما الفمسطيويين.

اء فييي  تقرييير القوييياة ائسيييرائيمية فقييد قيييال ايين سيييممان عميييى مسييامي المشييياركين فيي  المقييياء السيييرا ووفييم ميييا ليي
ميارس/ ذذار الماوي  إن الفمسيطيويين رفويوا ميرة تميو اةخير  كافية  22المذكور والذا شددته ويويورك في  

م أولوياتويا قميت لميرئيس عاياس أويت لسيت في  سيمّ »سيوة. وتيااي اين سيممان  40الهروض المقتربة عميدم موذ 
 «.  بكومة و  شهاا ف  السهودية فوبن مودمكون ف  قوية أمم م  إيران

وقالييت القويياة إن ميين شييارك فيي  المقيياء السييرا مييي ايين سييممان سييارع لتاميييي القوصييمية اةمريكييية فيي  ويويييورك 
القويياة عيين  امويياميوه، وميي  اييدورما أرسييمت رسييالة سييرية عالميية لييوزارة الخارلييية فيي  القييدس المبتميية. ووقمييت

أبد المشاركين ف  المقاء قوله إوه صدم ومو يسمي اوتقادات ان سممان لمفمسطيويين، والتي  تهتاير أشيد وطي ة 
وقسوة من الدلمات ائسرائيمية ومين اليرئيس دوواليد تراميب عمييدم. وووميت القوياة الهاشيرة إن اين سيممان أاميي 

القاسييية لمفمسيطيويين فييسن السيهودية تفوييل التطاييي مييي  المشياركين فيي  المقياء أوييه رتيم ا وتقييادات وا تداميات
 إسرائيل فقط اهد تسوية الصراع مهدم.

يشييار أن مصييادر إسييرائيمية تكشييم تااعييا موييذ الهييام اةخييير عيين سمسييمة لقيياءات وقوييوات تهيياون سييرية اييين 
 إسرائيل واين السهودية، واالتبديد مي ول  الهدد السهودا ان سممان.

 



 

 4صهيوهيتشــــؤون 
 

 لحازقتصحيفت عبريت: خسائس باملاليين بفعل الطائساث الوزقيت ا

 8302\4\03  ترجمة صفا -القدس المحتلة 
قالت صبيفة عارية صااح ائثوين، إن إطلم الطائرات الورقية المبممة امواد بارقية مين قطياع تيزة تسياب 
اخسييائر مالييية كايييرة تصييل إلييى مليييين الشييواقل، اهييد ابتييرام مئييات الييدوومات الزراعييية الخاصيية امسييتوطو  

 "تلم تزة".
"إسيييرائيل الييييوم" أن "ميييا يليييرا إرمييياب مييين ويييوع لدييييد يبيييرم القميييوب والبقيييول مه يييا، إذ فقيييد وذكيييرت صيييبيفة 

 مزارعو الغلم مئات الدوومات الزراعية وتيلة ابتراقدا عمى مدار الثلثة أساايي الماوية".
طيلم الطيائرات الورقيية، وولبيت في  التشيويش  واّدعت الصبيفة أن "بركة بماس تقم خمم التظيامرات واط

 مى بياة سكان الغلم".ع
ووقمت الصبيفة عن أبد المستوطوين الهاممين ف  الزراعة قوله إوديم "يويطرون ليدخول بقيولدم القرياية مين 

 البدود ويرون المتظامرين عمى اللاوب اآلخر من البدود ف  مشدد مخيم وفظيي".
تسيياب اسصييااتدا اييالكثير ميين  وأوييام أن "لييديوا بقييول مزروعيية االاطاطييا ولييم تييتمكن الطييائرات ميين رشييدا مييا

 اآلفات".
ولفت المستوطن إلى "ولود مواقي لبماس قرياية مين البيدود، فيميا يتليول عواصيرما ا سيمبتدم المشيرعة، ميا 

 ياهث عمى الكثير من الدوالس والمخاوم".
ئسيرائيم  وتهتار الطائرات الورقية البارقة إبد  أساليب الشياان في  القطياع ئبيداث خسيائر ماديية لمكييان ا
مين  30رد ا عمى قمي قوات ا بتلل المشاركين السمميين ف  مخيمات ومسيرات الهودة التي  اوطمقيت مويذ اليي

 مواطو ا ارصاص ا بتلل. 40مارس الماو ، واستشدد خللدا أكثر من 
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إسسائيل العدوان الجديد ضّد سوزّيت لوشيس الخازجيت ألامسيكي الري يصوزها؟ وملاذا ” أهدث“هل 

  جحّدث مساء أمس هتنياهو وجسامب؟ وليبرمان
 
 ُيواِصل تهديد زوسيا ُمباشسة

 8302\4\03  من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
واصييمت إسييرائيل اليييوم ا ثوييين التمّسييك اسياسيية الويياااّية فيي  كييّل مييا يتهمّييم االهييدوان الييذا تييّم توفيييذ  فليير 

يِّا لقُيّوات اللييش الهرايّ  اليوم، وتبدَّثت اةوااء عن َدوا اوفلاٍر كايٍر ف  مديوة بمص، استددم مقرِّا عسكر 
 السورّا مي ُقّوات إيراوّية.

وقاييل ذلييك كييان ذكيير مصييدر عسييكرّا أّن اهييض المواقييي الهسييكرّية فيي  ريفييّ  بميياة وبمييب تهرَّوييت لُهييدواٍن 
لديٍد اَصواريخ ُمهاِدية. وأفادت اسماع دوا اوفلارات ف  ريفّ  بماة وبمب، ُمشييرة  إليى أّن الِلديات المهوّيية 

 مى الت كُّد من ساب ا وفلارات.تهمل ع
ورّلبت مصادر ميداوّية أن تكون الصَّواريخ الت  استددفت الَمواِقيي اهييدة الَميد ، سيقطت عميى مواقيي تاِاهية 

 لُقّوات الدِّفاع الوطوّ ، وُقّوات بميفة ومو ُمصَطمح يهو  ُقّوات إيراوّية أو تاِاهة لِبزب اهلل.
ييا تقييارير إعلمّييية فليير ا ثويين تييراط اييين الصييواريخ فيي  ريفييّ  بمييب وبميياة   بصيل ذلييك، قاييل أن َتصييُدر ِتااع 

والمزيييد ميين الرسييائل الهسييكرّية ائسييرائيمية التيي  تقييول إّن الولييود ائيراوييّ  سيييهو  ا سييتمرار فيي  التصييهيد. 
ب موهيت أّا ويادو من ُمتااهة وسائل ائعلم الهارّية عميى مختميم مشيارادا أّن الرقااية الهسيكرّية في  تيل أايي

وسيييمٍة إعلمّيييٍة ميين التطييّرم ُمااشييرة لمهييدوان اللديييد، واكتفييت االسييماح لتعييلم الصييديووّ  ااقتايياس مصييادر 
يراوّيٍة. ا سورّيٍة واط  ألواّيٍة وأيو 

ولفتت صبيفة )مآرتس( الهارّية، عمى موقهدا ا لكتروويّ ، إليى أّويه ابسيب التقيارير، فقيد ألير  مسياء أميس 
رئيييس الييوزراء ائسييرائيمّ ، اويييامين وتويييامو، مكالميية  ماتفّييية  مييي الييرئيس اةمريكييّ ، دووالييد  اتوقيييت فمسييطين،

ترامب، وواقشا، ابسب المصادر كما أّكدت الصبيفة الهارّية، المشاكل الت  ُتساادا الوشياطات )الهسيكرّية(، 
مصادر، الت  اعتمدت عمى ايياٍن والت  تؤّدا إلى زعزعة استقرار الوظام الباكم ف  طدران، عمى بّد قول ال

 رسم ٍّ أصدر  الايت اةايض.
وشّدّدت الصبيفة الهارّية ف  سيام تقريرما عمى أّن رئيس اليوزراء وتوييامو التميي مسياء أميس اةبيد في  تيل 
 أايب إلى وزير الخارلّية اةمريكّ  اللديد، لورج اوماياو، الذا يقيوم في  ميذ  اةّييام ازييارة إسيرائيل، اهيد أنْ 

 زار كل  من المممكة الهراّية السهودّية والمممكة اةردوّية الداشمّية.
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وقيال اومايايو لوتوييامو، ابسيب تقريير الصيبيفة الهارّييةل إّن التهياون الوثييم ميي بمفياء أقويياء مثيل إسرائيسيل 
تديدم إليى زعزعية  مو أمر ورورّا للدود الو يات الُمتبّدة اةمريكّية لمويي وشياطات إييران الهدواوّيية، والتي 

، وفي  الهيالم قاطاية  اشيكٍل عيامٍّ، عميى بيّد  ا ستقرار واةمن واآلمان ف  موطقية الشيرم اةوسيط اشيكٍل خياصٍّ
تهاير اوماياو، الذا أوام أّن! واشوطن تقم إلى لاوب تل أايب ف  لدودما الرامية لموي إييران مين زييادة 

 يمّية وبّقدا ف  الدفاع عن وفسدا، عمى بّد قوله.تمركزما ف  الموطقة، وتدعم بّم السيادة ائسرائ
زور الو ييات من لدٍة أخر ، ذكرت الصبيفة أّن وزير اةمن ائسرائيمّ ، الُمتشيّدد أفيغيدور ليارميان، اليذا يي

الُمتبّدة اةمريكّية مذ  اةيام قيال أميس في  واشيوطن إّن الدولية الهارّيية تبيتفظ ايالبّم الكاميل لمُمبافظية عميى 
برّييية الوشيياط الهممييياتّ  الكامييل عمييى لميييي اةراويي  السييورّية، ابسييب قولييه. وتييااي ليارمييان قييائل  إّن إيييران 

 وّد الدولة الهارّية، ولن وسمح اذلك، وسوموي ذلك اكّل ثمٍن. ُتباول أْن تلهل من سورّية لادة  أمامّية  
وتااي وزير اةمن ائسرائيمّ  قائل  إّن تل أاييب   تويوا الموالدية عسيكري ا ميي روسييا، و  وّيية ليديدا االتيّدخل 

إسيرائيمّيٍة أْو  ف  الشؤون الداخمّية ف  سيورّية، ولكين إذا أعتقيد أبيّد أّويه اسمكاويه اسيتخدام الصيواريخ ويّد ميدنٍ 
بتييييى وييييّد طائراتوييييا، فميييييُكن عمييييى يقييييين ايييي ّن إسييييرائيل سييييترّد اصييييورٍة مؤلمييييٍة وقاسييييّيٍة، وسييييتُفّهل كييييّل قييييدراتدا 

 الهسكرّية، عمى بّد تهاير .
( أّن أوظمة  الدفاع اللوا الروسية موتشرة االفهل في  سيورّية، 25.04.12وكان ليارمان زعم قال عّدة أّيام )

المتقدميية  S-300ّد الدوليية الهارّييية، ُمبييّذر ا ميين أّوييه إذا كاوييت سييورّية ستسييتخدم موظوميية  ولكيين   تهمييل ويي
لمدالميية طييائرات سييلح اللييّو ائسييرائيمّ ، فسييتقوم إسييرائيل اييالرد، ومييو أول تدديييٍد مااشييٍر اقصييم موظوميية 

لوييوع سييواء  اشييكٍل تييير الصييواريخ المزمييي تسييميكدا لسييورّية، رتييم أّن الكيييان أصييدر تبييذيراٍت سييااقٍة ميين مييذا ا
مااشيير عمييى لسييان رئيييس الييوزراء اويييامين وتويييامو فيي  مكالمييٍة ماتفّيييٍة مييي الييرئيس الروسيي  اييوتين، أْو عايير 
تصييريبات للوييرال عسييكراٍّ سييااٍم مييّدّد عمو ييا اقصييم موظوميية الصييواريخ، ولكّوييه لييم يراطدييا اا سييتخدام وييّد 

 إسرائيل كما فهل ليارمان.
ائخايارّا، التيااي لصيبيفة )ييديهوت أبروويوت(، قيال إّويه -( الهايراّ Ynetيبه لموقي )وقال ليارمان ف  تصر 

مييين  الُمدّيييم االوسييياة ئسيييرائيل ميييو أّن اةسيييمبة الدفاعّيييية التييي  يهطيديييا اليييروس لسيييورّية لييين ُتسيييتخدم ويييدما، 
 ستتبّرك، وفم تهاير . ُمويف ا ف  الوقت عيوه إلى أّوه إذا تّم استخدامدا وّد الدولة الهارّية، فسّن اةخيرة
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وعّمم ليارمان عمى تقارير روسّيٍة اقرب موعيد تسيميم موظومية الصيواريخ لسيورّية، وكيذلك تقيارير عين الخايراء 
اليييروس اليييذين يهتقيييدون أّن إسيييرائيل سيييتقوم ايييالرّد اشيييكٍل سيييما ٍّ عميييى أّا قيييراٍر يتهمّيييم اتزوييييد الصيييواريخ وقيييد 

 تقصم الموطقة الت  سيّتم وشرما فيدا.
 

 جم بحمد هللا


