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*** 

 
 أسست نظام "فصل عنصري" ضد الفلسطينيين "إسرائيل"سكوا  اإل .1

لجنة ، أن وسيم سيف الدينت، عن مراسلها بيرو ، من 15/3/2017 ،لألنباء األناضولوكالة ذكرت 
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )إسكوا(، اتهمت اليوم األربعاء، إسرائيل بارتكاب 

 جريمة الفصل العنصري )أبارتايد( ضد الشعب الفلسطيني.
ا"، ريما خلف، في العاصمة اللبنانية جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته األمينة التنفيذية لـ"اإلسكو 

بيروت، واستعرضت فيه تقريرا أعدته لجنتها حول "ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة 
 الفصل العنصري".

وقالت خلف: إن "تقرير )إسكوا( يخلص، بناء على االستقصاء العلمي، واألدلة القاطعة، إلى أن 
 وأضافت أن "إسرائيل التي تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله". إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري 
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يشجعها تجاهل المجتمع الدولي النتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي، نجحت طوال العقود الماضية 
 في فرض نظام الـ)أبارتايد( ضد الشعب الفلسطيني".

لى أن "إسرائيل دولة وأشارت المسؤولة األممية إلى أن تقرير لجنتها يخلص بوضوح وصراحة إ
 عنصرية أنشأت نظام )أبارتايد( يضطهد الشعب الفلسطيني بأكمله".

وذكرت أن التقرير أظهر أنه ال يمكن تطبيق حل الدولتين أو أي مقاربة إقليمية أو دولية إلنهاء 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ما لم يتم تفكيك نظام "األبارتايد" الذي تفرضه إسرائيل على 

 لفلسطينيين.ا
ودعت إلى إعادة إحياء لجنة ومركز األمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري. كما طالبت 
الدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني بدعم مبادرات مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات 

 منها وفرض العقوبات عليها بهدف إسقاط نظام الـ"أبارتايد" اإلسرائيلي.
خلف إلى أن التقرير أعده، بطلب من الـ"إسكوا"، ريتشارد فولك، الخبير في القانون الدولي وأشارت 

وحقوق اإلنسان، والمقرر الخاص األسبق المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية 
 .1967المحتلة عام 

أن هناك أنماطًا  نبي  "، تقرير "إسكواأن من بيروت،  ،15/3/2017، ، لندنالعربي الجديدوأضافت 
دة من الفصل تمارس في أربعة "فضاءات"، وبدرجات مختلفة على الفلسطينيين في كافة أماكن  متعد 
وجودهم، وذلك أوال عبر القانون المدني الذي يطب ق بقيود خاصة على الفلسطينيين داخل إسرائيل، 

ا القانون العسكري الذي يطبق على وثانًيا قانون اإلقامة الدائمة الذي يطبق على أهالي القدس، وثالثً 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وراًبعا السياسة التي تمنع عودة الفلسطينيين، سواء أكانوا 

 الجئين أم منفيين.
وبي ن التقرير أن سياسات التمييز تجاه الفلسطينيين في إسرائيل "تتجلى عبر تدن ي الخدمات، وتقييد 

راضي، ومحدودية مخصصات الميزانية، كما في فرض قيود على فرص العمل قوانين تنظيم األ
 والتطور المهني، وكذلك في تجزئة األماكن بين المواطنين من يهود وفلسطينيين".

ألف فلسطيني يعيشون في القدس  300ويشمل "الفضاء الثاني"، كما يستعرض التقرير، قرابة 
صول على التعليم والرعاية الصحية والعمل وفي حقوق الشرقية، وهم "يعانون من التمييز في الح

اإلقامة والبناء، كما يتعرضون لعمليات الطرد وهدم المنازل التي تخدم السياسة اإلسرائيلية المسماة 
 بسياسة التوازن الديمغرافي لصالح اليهود".

"تدار على نحو  أما بالنسبة للفلسطينيين في الضفة والقطاع، فقد أوضح التقرير أن تلك األراضي
 يتطابق تماًما مع تعريف األبارتهايد في اتفاقية مناهضة األبارتهايد"، مضيًفا أنه "باستثناء اإلبادة
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الجماعية، تمارس إسرائيل بشكل روتيني ومنهجي في الضفة الغربية كل األفعال الالإنسانية التي ترد 
ًما مثااًل على ذلك أن الفلسطينيين  يخضعون للقانون العسكري، بينما يخضع نحو في االتفاقية"، مقد 

 ألف مستوطن للقانون المدني. 350
وفي ما يخص  الالجئين والمنفيين في الشتات، يشير التقرير إلى أن إسرائيل "تبرر رفضها عودتهم 
بعبارات عنصرية صريحة، فهي تزعم أن الفلسطينيين يشكلون تهديًدا ديمغرافيًّا، وأن عودتهم ستغي ر 

 ع الديمغرافي إلسرائيل إلى درجة تقضي عليها كدولة يهودية".الطاب
دعا إلى إعالن حالة ، معد التقرير ريتشارد فولك، أن 16/3/2017، الجزيرة نت، الدوحةونقلت 

 طوارئ لمتابعة شؤون الفلسطينيين الذين يعانون يوميا من الفصل العنصري.
بة لمالحقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ودعا وقال فولك للجزيرة إن التقرير سيضع األسس المناس

الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى أخذ المبادرة وتقديم التقرير أمام الجمعية العامة حتى يتم 
 النظر فيه وتبنيه.

وجاء في التقرير أن حل الدولتين أو أي مقاربة دولية إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ال يبدو 
  وجود األبارتايد. ممكنا في ظل

 
 تمسك الفلسطينيين بـ"حل الدولتين" لترامبالعالول  عباس سيؤكد  .2

قــال محمــود العــالول، نائــب رئــيس حركــة فــتح، إن الــرئيس محمــود عبــاس : قــيس أبــو ســمرة - رام هللا
م شـرحًا حـول االنتهاكـات اإلســرائي لية، سـيحمل الرؤيـة الفلسـطينية المتمثلـة بخيـار "حـل الـدولتين"، ويقـد  

ـــة  ـــد ترامـــب. وأضـــاف العـــالول، فـــي حـــوار مـــع وكال ـــره األمريكـــي دونال ـــه المرتقـــب مـــع نظي خـــالل لقائ
األناضول، إن عباس سيحمل رؤية القيادة الفلسطينية لحـل الصـراع مـع الفلسـطيني اإلسـرائيلي، والتـي 

، "الشــرقية القــدس"، وعاصــمتها 1967تتمثــل باقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة علــى الحــدود المحتلــة عــام 
زالة االستيطان اإلسرائيلي واإلفراج عن المعتقلين وعودة الالجئين. وجدد العالول التأكيد على "رغبة  وا 
القيادة الفلسطينية، التعـاون مـع اإلدارة األمريكيـة مـن أجـل صـنع السـالم المبنـي علـى قـرارات الشـرعية 

رائيلي دون وجـود مرجعيـات تفاوضـية، الدولية". وأشار إلى أن أي عودة للمفاوضات مع الجانب اإلسـ
االتصـــاالت الفلســـطينية مـــع اإلدارة األمريكيـــة  العـــالولســـتكون "عبثيـــة ولـــن تفضـــي لشـــيء". ووصـــف 

 بالهامة. وفيما يتعلق بنقل السفارة األمريكية، رأى العالول أن "طموح إسرائيل بذلك بدأ بالتقلص".
 16/3/2017، لألنباء األناضولوكالة 
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 دولتان وليس دولة بنظامين الحلشنطن تدرك أن عريقات  وا .3
قـــال صــائب عريقـــات: إن "دولـــة فلســـطين لهــا شخصـــيتها السياســـية والقانونيـــة : كفــاح زبـــون  - رام هللا

وأضـاف أمـين  والدولية، بعد االعتراف بها دولًة غير عضو بـاألمم المتحـدة، وال يمكـن ألحـد شـطبها".
لفلسطينية، خالل مؤتمر بعنوان "االستيطان االستعماري وقانون سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ا

أنــه ال وجــود لدولــة واحــدة بنظــامين، وأن  تمامــاً  ن "واشــنطن تــدركأالتســوية"، عقــد فــي رام هللا أمــس: 
فلســطين ســتكون جســر التســامح للجميــع، وأنهــا ســتكون دولــة قائمــة بكامــل ســيادتها وعاصــمتها ضــمن 

 ."67حدود 
 16/3/2017 ،لندنالشرق األوسط، 

 
 "االنفتاح األمريكي على القيادة الفلسطينية"الخارجية الفلسطينية ترحب بـ .4

الــرئيس محمــود أمــس، قالــت فيــه: إن لقــاء  أصــدرت الخارجيــة الفلســطينية بيانــاً : كفــاح زبــون  - رام هللا
للعمليـة  ها راعيـاً غرينبالت أكد "التزام الواليات المتحدة بدور المبعوث األمريكي للسالم جيسون عباس و 

ورحبــت  ذات معنــى بــين الجــانبين الفلســطيني واإلســرائيلي". السياسـية، ورغبتهــا فــي إطــالق مفاوضــات
ــــى القيــــادة الفلســــطينية". ورأت "أن الحــــراك األمريكــــي  الخارجيــــة بمــــا وصــــفته "االنفتــــاح األمريكــــي عل

 سرائيلي والفلسطيني". يشكل فرصة حقيقية إلطالق مفاوضات جادة بين الجانبين اإل المتواصل،
 16/3/2017 ،الشرق األوسط، لندن

  
 ولم يدخل في إطار مباحثات سياسية استكشافيواصل أبو يوسف  لقاء عباس بمبعوث ترامب  .5

وصـــف عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية واصـــل أبـــو يوســـف لقـــاء رئـــيس  :رام هللا
وقـال أبـو  الخـاص جيسـون غـرينبالت، بــ"االستكشافي".السلطة محمود عباس مـع المبعـوث األمريكـي 

في رام هللا، كان لسـماع  14/3/2017 الثالثاء في تصريحات لـ"قدس برس"، إن اللقاء الذي تم   ،يوسف
وشـــدد أبـــو يوســـف علـــى أن زيـــارة  المواقـــف والـــرؤى، ولـــيس فـــي إطـــار أي مباحثـــات سياســـية معمقـــة.

بل اإلدارة األمريكية الجديدة إلمكانية استئناف وفتح أفق غرينبالت جاءت في سياق محاولة فهم من ق
اإلســـرائيلي، ودعـــم اقتصـــادي للســـلطة،  - سياســـية جديـــدة فـــي المنطقـــة، إلنهـــاء الصـــراع الفلســـطيني

وأفاد أبو يوسف بأن المبعوث األمريكي "لم يحمل في جعبتـه أي مواقـف  ومشاورات حول االستيطان.
أن واشـنطن سـمعت مـن عـدة أطـراف مواقـف عربيـة وفلسـطينية حيـال من قبـل اإلدارة األمريكيـة، رغـم 

 ملف نقل السفارة وتحذيرات من دعمها لالستيطان، وأهمية حل القضية الفلسطينية".
 15/3/2017 وكالة قدس برس،
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 2017 نهاية تنوي عقد مؤتمر دولي ثاٍن للسالم قبل أخرى  فرنسا ودول  سفير فلسطين في باريس .6
قال سفير فلسطين في باريس سلمان الهرفـي إلذاعـة "صـوت فلسـطين" أمـس،  :محمد يونس -رام هللا 

إن فرنسا والدول التي شاركت في أعمال مؤتمر باريس للسالم مطلع العام الحـالي، تنـوي عقـد مـؤتمر 
ودعـــا الـــدول األوروبيــــة،  دولـــي ثـــانم للســـالم قبـــل نهايـــة العـــام لمتابعـــة مـــا جـــاء فـــي المـــؤتمر األول.

ى االعتـــراف بدولـــة فلســـطين، خصوصـــًا بعـــد إجمـــاع األســـرة الدوليـــة علـــى إدانـــة خصوصـــًا فرنســـا، إلـــ
 االستيطان وقناعتها بأن االستيطان يمثل العقبة الرئيسة أمام حل الدولتين. 

 16/3/2017 ،الحياة، لندن
  

 الحمد هللا  لن نتخلى عن دعم األسرى في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات .7
، "لـن نقـف مكتـوفي 15/3/2017 رامـي الحمـد هللا، يـوم األربعـاء الفلسـطيني اءقال رئـيس الـوزر  :رام هللا

األيدي في ظل ما يتعرض له األسرى األطفال مـن انتهاكـات متواصـلة بشـكل خـاص واألسـرى بشـكل 
خالل كلمته في مؤتمر األسرى الدولي الثالث،  ،وأكد الحمد هللا عام، ولن نتخلى عنهم وعن دعمهم".

م هللا، بحضــــور محــــافو رام هللا والبيــــرة ليلــــى غنــــام، ورئــــيس هيئــــة شــــؤون األســــرى الــــذي عقــــد فــــي را
والمحــررين عيســى قراقـــع، ورئــيس نــادي األســـير قــدورة فــارس، ونقيـــب المحــامين الفلســطينيين حســـين 

أن  القيــادة الفلســطينية وعلــى رأســها ، شــبانة، وعــدد مــن القناصــل والســفراء وممثلــي المؤسســات الدوليــة
ود عبــاس والحكومــة يتـابعون قضــية األســرى باســتمرار، "ويولـون قضــيتهم أهميــة قصــوى، الـرئيس محمــ

ويعملون على نقلها إلى كافة المحافل الدولية، إللـزام إسـرائيل بـاإلفراج عـنهم خاصـة األسـرى األطفـال 
 والنساء والمرضى منهم".

 15/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مرفوض هاالمطلب األمريكي بتسليموتؤكد أن  المحررة التميمية طالب األردن بحمايتالنائب نعيم  .8
نعــيم أن مطالبــة وزارة العــدل األمريكيــة  ىأكــدت النائــب فــي المجلــس التشــريعي عــن حركــة حمــاس هــد

 .ومضـموناً  األردن بتسليم األسيرة المحررة أحـالم التميمـي للواليـات المتحـدة هـو تحـرك مرفـوض شـكالً 
في تصريح صحفي، إدراج اسم التميمي ضمن المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي  ،نكرت نعيمواست

   .(FBI )أف بي آي األمريكي
وقالت نعيم "رسالتنا ألحالم التميمي بأنها رمز للمرأة الفلسطينية الصامدة، وأن كل الشعب الفلسطيني 

لى أن اإلدارة األمريكية إدارة صهيونية بامتيـاز وأشارت إ يقف معها باعتبارها عنوانا للمرأة المناضلة".
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الســـلطات األردنيـــة بحمايـــة  نعـــيموطالبـــت  وأن مـــن يحـــرك هـــذه اإلدارة هـــي مصـــالح دولـــة االحـــتالل.
 ورفض تسليمها للسلطات األمريكية.  التميمي قانونياً 

 15/3/2017 ،موقع حركة حماس
 

 ث بتطورات القضية الفلسطينيةنائب عن حماس  وفود دولية تلتقي نواب الحركة للتباح .9
أكـد النائـب فـي المجلـس التشـريعي الفلسـطيني عبـد : تحريـر خلـدون مظلـوم، من محمد منـى -رام هللا 

الجــابر الفقهــاء أن هنــاك لقـــاءات عــدة تجمعهــم كنـــواب مــع وفــود دوليــة رســـمية وشــعبية، يــتم خاللهـــا 
فلسـطينية، وتحملـيهم رسـائل فـي هـذا وضعهم في صورة األوضاع السياسية والميدانيـة فـي األراضـي ال

 اإلطار.
وأوضــح النائــب عــن حركــة حمــاس، خــالل حــديث مــع "قــدس بــرس"، أن بعــض الوفــود والشخصــيات  

عـدم التصـريح عنهـا وعـن فحواهـا، غيـر أن  الرسمية تتعـاطى بحـذر مـع هكـذا لقـاءات، وتطلـب أحيانـاً 
هاكـــات االحـــتالل وجرائمـــه بحـــق هـــذا ال يمنـــع تحميلهـــا رســـائل حـــول مـــا يجـــري علـــى األرض مـــن انت

 الفلسطينيين.
 15/3/2017 وكالة قدس برس،

 
 وفد من نواب حماس يزورون قنصلية الصين برام هللا .11

زار وفد من كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية التابعة لحركة حماس مقـر قنصـلية الصـين فـي رام هللا، 
عن القدس أحمد عطون ومحمد طوطح، والنائب  الوفد كاًل من النائبين المبعدين أمس الثالثاء، وضم  

ونــاقش نــواب حمــاس مــع  عبــد الجــابر فقهــاء، وكــان فــي اســتقبالهم الســفير الصــيني تشــن شينغتشــون .
الســفير الصــيني موضــوع المصــالحة الفلســطينية، وحصــار قطــاع غــزة، واألوضــاع فــي مدينــة القــدس 

حاولة فرض المنـاه  والتقـويم اإلسـرائيلي وخاصة قضية التعليم وا غالق بعض المدارس في المدينة وم
 ."القدس الشرقية"على مدارس 

 15/3/2017 ،موقع حركة حماس
 

 في قطاع غزة مليون دوالر ألصحاب المنازل المدمرة كلياً  4.5صرف   وزير األشغال .11
مليـون دوالر أمريكـي، يـوم  4.5علن وزير األشغال العامة واإلسكان مفيـد الحسـاينة عـن صـرف أ  :غزة
وقـــــال  ، المســــتفيدين مـــــن المنحــــة الكويتيــــة.، ألصــــحاب المنــــازل المـــــدمرة كليــــاً 15/3/2017 ألربعــــاءا
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، حيـث سـيتم إرسـال رسـائل مواطنـاً  550إنه سـيتم صـرف المبلـ  لعـدد  في تصريح صحفي، ،الحساينة
 قصيرة على هواتفهم الخليوية من قبل الوزارة.

 15/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لجنة االنتخابات تبدأ باستقبال طلبات الرقابة على االنتخابات المحلية .12
، عن بدء استقبال طلبـات اعتمـاد 15/3/2017 أعلنت لجنة االنتخابات المركزية، يوم األربعاء :رام هللا

 .2017هيئات الرقابة المحلية الجديدة، على انتخابات مجالس الهيئات المحلية 
ســتبقى معتمــدة  2016نتخابــات، إن هيئــات الرقابــة التــي اعتمــدت لالنتخابــات المحليــة وقالــت لجنــة اال

تمديد سريان البطاقـات الصـادرة للمـراقبين التـابعين لهـا حتـى تـاري   ، وقد تم  2017لالنتخابات المحلية 
ودعــت المؤسســات العاملــة فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، التــي لــم تقــدم مــن  .31/12/2017

ـــــارًا مـــــن  ـــــات اعتب ـــــدم بطلب ـــــات المقبلـــــة التق ـــــى االنتخاب ـــــة عل ـــــل وترغـــــب بالمراقب ولغايـــــة  2/3/2017قب
ــــات المجتمــــع المــــدني و  للجنــــة. اإللكترونــــي، وذلــــك مــــن خــــالل الموقــــع 4/5/2017 ــــة هيئ حثــــت اللجن

واالتحـــادات والنقابـــات المهتمــــة باألشـــخاص ذوي اإلعاقــــة والمـــرأة، علــــى التقـــدم بطلبــــات رقابـــة علــــى 
 نتخابات، مشيرة إلى أنها ستقدم تسهيالت خاصة للمؤسسات الرقابية العاملة في مجال اإلعاقة.اال

 15/3/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 عن تشكيل لجنة إلدارة غزةرسميًا  إعالنهاحماس تنفي  .13
نفـت حركـة حمـاس، وجـود أي إعـالن رسـمي مـن قبلهـا عـن تشـكيل لجنـة إداريـة إلدارة شـئون : بيـروت

قطـــاع غـــزة. وقـــال المتحـــدث باســـم حركـــة حمـــاس حســـام بـــدران "إنـــه ال يوجـــد أي إعـــالن مـــن حمـــاس 
لتشـــكيل لجنـــة إلدارة شـــئون القطـــاع، وكـــل مـــا تـــم الحـــديث عنـــه هـــو توقعـــات وتخمينـــات مـــن وســـائل 

 اإلعالم فقط" مضيًفا أنه "حينما تريد حماس األمر سوف تعلنه بشكلم رسمي وواضح".
، 67ابلـــة تلفزيونيــة "إن غـــزة والضــفة جـــزء واحــد مـــن أراضــينا المحتلـــة عـــام وأضــاف بـــدران خــالل مق 

ونحن مازلنا نرى أن حكومة الوفاق القائمة حاليا هي المسئولة حقيقة عن القطـاع، لكـن لـم تقـدم شـيئًا 
وأشـار إلــى أن المطلـوب مــن القـوى الفاعلــة بغــزة  ".2014للقطـاع علــى أرض الواقـع منــذ تشـكيلها عــام 

ا حماس، أن تقوم بدورها بكل ما تستطيع من أجل تقديم كل شئ للسكان بأن يعيشوا حياة وعلى رأسه
طبيعية بقدر اإلمكان، خاصة مع استمرار الحصـار وتنكـر الحكومـة لكـل الحقـوق والقضـايا األساسـية 
فــي القطــاع. واعتبــر أن حكومــة الوفــاق مــا زالــت تتصــرف بكثيــر مــن الحزبيــة وأنهــا تتعامــل مــع غــزة 

 عبئ عليها وتتجاهل كل أبنائه". وكأنه
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وشدد بدران على أن األمـر فـي الجانـب السياسـي واضـح تمامـًا، ال ينمكـن أن تقـوم حمـاس بـأي خطـوة 
من شأنها أن تؤثر على وحدة النسي  الفلسطيني وأن تنظهر بقطاع غزة كأنما هـي حكومـة مختلفـة أو 

 .كأنما هو كيان مستقل أو موازي أو مناكف ألي كيانم آخر
 15/3/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
   القسام سيستخدم زوارق غير مأهولة بالحرب القادمة"االحتاللبحرية "قائد  .14

زعــم قائــد ســالح بحريــة جــيش االحــتالل "درور فريــدمان" أن كتائــب القســام ستســتخدم : الــداخل المحتــل
 ”.إسرائيل“زوارق غير مأهولة في الحرب المقبلة ضد 

أشــار الضــابط الكبيــر خــالل مقابلــة أجرتهــا معــه إذاعــة جــيش االحــتالل إلــى أن البحريــة "اإلســرائيلية" و 
تحاول طيلة الوقت توقع الخطوة المقبلة لكتائب القسـام سـواء إمكانيـة اسـتخدامها لوسـائل بحريـة أسـفل 

 ت.الماء أو زوارق غير مأهولة، مشيًرا إلى أن كتائب القسام تسير في هذه االتجاها
يـــذكر إلـــى أن جـــيش االحـــتالل أصـــدر العديـــد مـــن التصـــريحات حـــول طبيعـــة أي مواجهـــة قادمـــة مـــع 

 المقاومة الفلسطينية في غزة، حيث أنه يتوقع بأن أي مواجهة قادمة ستكون مختلفة عن سابقاتها.
 15/3/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 لتها دهس جنود شمال الخليلاالحتالل يطلق النار على فتاة بزعم محاو  .15

أطلقــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي النــار صــوب فتــاة فلســطينيةت بــزعم محاولتهــا تنفيــذ عمليــة : الخليــل
 دهس قرب مستوطنة "غوش عتصيون" شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
كانــت تســتهدف  وزعمــت وســائل إعــالم االحــتالل، أن الفلســطينية المصــابة حاولــت تنفيــذ عمليــة دهــس

 مجموعة من الجنود اإلسرائيليين على حاجز عسكري قرب مستوطنة غوش عتصيون.
وقالت القناة السابعة، إن الجيش أطلق النار على الفلسطينية بشكل فـوري، فيمـا لـم تـدل وزارة الصـحة 

 الفلسطينية بأي تصريح حول حالة المصابة حتى اللحظة.
ــــوات االحــــتالل ــــال شــــهود عيــــان، إن ق منعــــت طــــواقم الهــــالل األحمــــر الفلســــطيني مــــن الوصــــول  وق

وذكـــرت وزارة الصـــحة الفلســـطينية، فـــي بيـــان مقتضـــب، أن مواطنـــة فلســـطينية  للفلســـطينية المصـــابة.
 جنــود االحــتالل عليهــا، عنــد مفــرق "عتصــيون" جنــوب بيــت لحــم. إطــالقأصــيبت بجــراح خطيــرة بعــد 

عامــا(،  16جبــرين عايــد طقاطقــة ) هــي فاطمــةبة وقالــت مصــادر إعالميــة فلســطينية، إن الفتــاة المصــا
 من سكان بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

 15/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ردًا على إطالق صاروخ غزةبفي مناطق متفرقة للقسام  أهدافاً  تقصف االحتاللطائرات  .16
إلسـرائيلي قـال إن ااالحـتالل جـيش أن  بـالل ضـاهر، عـن مراسـله 15/3/2017، 48عـرب موقع نشر 

وبحســب الجــيش فــان  صــاروخا أطلــق مــن قطــاع غــزة ســقط وانفجــر فــي النقــب، مســاء يــوم األربعــاء.
الصـــاروق ســـقط فـــي منطقـــة مفتوحـــة فـــي محـــيط المجلـــس اإلقليمـــي  ســـدوت نيغـــف  مـــن دون التســـبب 

 باصابات أو أضرار. وتنفذ قوات من الجيش عمليات بحث في منطقة سقوط الصاروق.
 الخمـيس طائرات االحتالل نفذت فجر اليوم، من غزة أن 16/3/2017كالة معا اإلخبارية، و وجاء في 

 غارات على موقعين في شرق ووسط قطاع غزة. أربع
قصــفت بصــاروخين موقعــا للتــدريب تابعــا لكتائــب القســام الجنــاح  إســرائيليةمراســلنا بــان طــائرات  وأفــاد

 اشتعال النيران في الموقع. إلى أدىالمسلح لحركة حماس غرب دير البلح. ما 
بصاروخين أرضا شرق حي الشجاعية مما تسبب بقطع التيار  اإلسرائيليكما قصف الطيران الحربي 

 في الموقعين. إصاباتالكهربائي عن مناطق بالحي ودون وقوع 
وقــال النــاطق باســم جــيش االحـــتالل افيخــاي ادرعــي إن طــائرات ســـالح الجــو قصــفت هــدفين لحركـــة 

 لقطاع، محمال الحركة المسؤولة الوحيدة عن كل ما يحدث في قطاع غزة.حماس في ا
صـــاروخا أطلـــق مـــن قطـــاع غـــزة، انفجـــر  أنمصـــادر إســـرائيلية وجـــاء القصـــف ردًا علـــى مـــا ادعتـــه 

 )األربعاء( في منطقة المجلس اإلقليمي سدوت نيغف.
 

 اعتقال خليتين لفتح وحماس من القدس والخليل " يعلن عنالشاباك" .17
، أن أحمـــد الخليلـــي، مـــن القـــدس عـــن مراســـلها 16/3/2017وكالـــة األناضـــول لألنبـــاء، أنقـــرة، قالـــت 

، أعلنــت مســاء األربعــاء، اعتقــال "خليــة عســكرية" قالــت إنهــا محســوبة علــى حركــة اإلســرائيليةالشــرطة 
 "فتح" الفلسطينية، شمالي مدينة القدس، بدعوى "تنفيذها" عمليات ضد أهداف إسرائيلية. 

متحدثـــة باســـم الشـــرطة لوبـــا الســـمري، فـــي بيـــان، حصـــلت األناضـــول علـــى نســـخة منـــه، إن وقالـــت ال
الشرطة نفذت عملية مشتركة مع جهاز األمن العام )الشـاباك( والجـيشت حيـث اعتقلـت خليـة عسـكرية 
عملـت تحــت اسـم "كتائــب شــهداء األقصـى"، الجنــاح العســكري المحسـوب علــى حركــة "فـتح"، فــي بلــدة 

ـــرام"، شـــمالي ا ــــ"شبهات الضـــلوع فـــي تنفيـــذ  لقـــدس. "ال ـــتهم الخليـــة ب وأضـــافت الســـمري، أن الشـــرطة ت
عمليــات إرهابيــة واســعة فــي منطقــة الــرام، شــملت قيــام أفرادهــا إلقــاء عبــوة اســطوانية ناســفة، أدت إلــى 

 جرح عنصرين من قوات األمن اإلسرائيلي، في أكتوبر/ تشرين األول الماضي".
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ــ ة فــي سلســلة أعمــال مســلحة "شــملت إلقــاء عبــوات ناســفة وزجاجــات كمــا تشــتبه الشــرطة بضــلوع الخلي
ولـم تحـدد المتحدثـة باسـم  حارقة وحجارة، تجاه أهداف إسرائيلية تقع قرب بلدة الـرام"، بحسـب السـمري.

 الشرطة تاري  اعتقال "الخلية" أو عدد أفرادها أو هوياتهم.
 نته الشرطة اإلسرائيلية.ولم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الفلسطيني حول ما أعل

جهاز "الشاباك"، أعلن ظهر األربعاء، عن  أن رام هللامن ، 15/3/2017القدس، القدس، وأضافت 
 اعتقال خليتين لحركتي فتح وحماس من القدس والخليل.

اعتقــل الخليــة التابعــة لحمــاس مــن مخــيم العــروب بالخليــل بعــد أن جنــدها األســير انــه الشــاباك وقــال 
أبــو ســل إلــى جانــب أحــد أقربائــه وكــانوا يعــدون لشــراء األســلحة بهــدف تنفيــذ هجمــات.  المحــرر أحمــد

 منذ أشهر. 60مدعيا مسؤوليتهم عن عملية إطالق نار ضد قوات الجيش على شارع 

 
 فتح أفشلت مخططات المعتدين على احتفال للحركة بغزة  أبو سمهدانة .18

يـا لحركـة "فـتح" فـي قطـاع غـزة، محـافو المنطقـة فايز أبو عون: أكد عضو الهيئـة القياديـة العل -غزة 
الوســطى الــدكتور عبــد هللا أبــو ســمهدانة، أن مــا حصــل قبيــل وخــالل االحتفــال الــذي نظمتــه الحركــة 

 لتكريم الوجهاء ورجال اإلصالح في المحافظة، كان مقصودًا ويهدف إلى اإلساءة لحركته.
خة منه، "إن وقوف أبناء حركة "فتح" صفًا وقال أبو سمهدانة في تصريح صحافي تسلمت "األيام" نس

 واحدًا أفشل مخططات هذه الفئة المعتدية".
ودعا أبو سمهدانة حركة "حماس"، إلى اإلفراج عن المعتقلين الـذين تـم اعتقـالهم خـالل الحادثـة وعلـى 

 خلفية االعتداء، وخصوصًا المصابين منهم.
مـس، للمشـاركة فـي حفـل نظمتـه حركـة "فـتح" وكان أبو سمهدانة تعرض أثناء توجهـه مسـاء أول مـن أ

لقـــاء كلمـــة  فـــي صـــالة النخيـــل بالمنطقـــة الوســـطى لتكـــريم الوجهـــاء ورجـــال اإلصـــالح فـــي المحافظـــة وا 
الرئيس محمود عباس "أبـو مـازن"، لمحـاوالت اعتـداء بالقـاء الحجـارة علـى سـيارته مـا أدى إلـى تحطـيم 

 زجاجها األمامي.
 16/3/2017األيام، رام هللا، 

 
 أحالم التميمي هاال يحق لإلدارة األمريكية مطالبة الحكومة األردنية بتسليمماس  ح .19

ـــة الحكومـــة األردنيـــة،  وكـــاالت: -غـــزة  ـــة، مطالب ـــادارة األمريكي ـــت حركـــة حمـــاس، إنـــه ال يحـــق ل قال
 بتسليمها المعتقلة الفلسطينية السابقة، أحالم التميمي".
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، أحـــالم التميمـــي خرجـــت فـــي صـــفقة تبـــادل أســـرى وقـــال فـــوزي برهـــوم، النـــاطق باســـم حركـــة "حمـــاس"
 رسمية، وباشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر".

ورأى المســؤول فــي حمــاس، أن الصــفقة تضــمن لـــ"التميمي"، ولكافــة المعتقلــين الــذين تــم  اإلفــراج عــنهم 
 ضمنها أن يبقوا "أحراًرا، دون أن ينعاد اعتقالهم من أي طرف".

 16/3/2017الشرق، الدوحة، 
 

 مستوطناتال بتفاهمات حول البناء في "مناطق نفوذ" واشنطننتنياهو يطالب  .21
فة "هآرتس" اإلسرائيلية في تقرير لها ، أن رئيس الحكومة كشفت صحي: برهوم جرايسي - الناصرة

بنيامين نتنياهو طالب اإلدارة األميركية والرئيس دونالد ترامب، بأن تكون التفاهمات حول البناء في 
البناء في ما يسمى "مناطق نفوذ" المستوطنات، والتي تمتد  أساسمستوطنات الضفة، قائمة على 
 فة، وتضاعف مساحات البناء القائمة حاليا في المستوطنات.على مساحات شاسعة في الض

وحسب ما نشرته "هآرتس"، فان نتنياهو معني بالتوصل في أسرع وقت إلى تفاهمات مع اإلدارة 
 األميركية في موضوع البناء االستيطاني.

بضعة  التوصل إلى تفاهمات خالل باإلمكانوقال مسؤول "كبير" للصحيفة، فان نتنياهو يعتقد أنه  
 أسابيع، وستتضمن "قيودا" معينة على االستيطان.

 16/3/2017، الغد، عّمان
 

 اإليطالي يتفقان على مساعدة دول أفريقيا اقتصادياً  الخارجية ووزيرنتنياهو  .21
انجلينو الفانو.  إيطاليااستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أورشليم القدس اليوم وزير خارجية 

رغبة البلدين في توسيع  أكدا اإليطاليللشؤون السياسية أن رئيس الوزراء والوزير  ويفيد مراسلنا
 اقتصاديا. أفريقياالتعاون بينهما في شتى المجاالت بما في ذلك التعاون في مساعدة دول 

 16/3/2017اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 
 

 هامعارضة وزارتمن رغم بالشاكيد تطالب بالعفو عن أولمرت  .22
قدمت وزيرة القضاء اإلسرائيلية أييليت شاكيد، يوم األربعاء، وجهة نظر تطالب : بالل ضاهر

باصدار عفو عن رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت، الذي يقبع بالسجن بعد إدانته بمخالفات 
سرائيلي عن ونقلت القناة الثانية للتلفزيون اإل فساد، وذلك على الرغم من معارضة وزارتها لعفو كهذا.
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رسالة شاكيد أنه "يجب دراسة منح عفو عن رئيس الحكومة السابق على الرغم من معارضة وزارة 
 القضاء" وأخذ إسهامه ألمن الدولة بالحسبان.

 15/3/2017، 48عرب 
 

 نهائية مع الفلسطينيين في المستقبل القريب تسويةيستبعد  يعلون  .23
ابق موشيه يعلون، األربعاء، التوصل إلى تسوية نهائية )د ب ا(: أستعبد وزير الدفاع الس -أبيبتل 
والفلسطينيين في المستقبل القريب، لكنه أعرب عن معارضته لضم أجزاء من الضفة  إسرائيلبين 

 الغربية ودعم االنفصال السياسي عن الفلسطينيين.
ذ قراراتنا بشأن ما علينا أن نتخ” “مشروع إسرائيل“لون، في لقاء مع الصحافة األجنبية نظمه عوقال ي

نريد، وأنا سعيد أن لدينا االنفصال السياسي عن الفلسطينيين، ويسعدني أن لديهم حكومة وبرلمان، 
 ”.يتعين عليهم الذهاب إلى الكنيست ورئيس، وأنه ال

من ناحية، لن نتوصل إلى تسوية ” “جيروزاليم بوست“وأضاف، في التصريحات التي نشرتها صحيفة 
تقبل القريب، ولكن، من ناحية أخرى، أنا ال أريد أن نحكمهم، وأستطيع أن أعيش مع نهائية في المس

لهذا السبب أرفض بشدة “وتابع  ”.بما في ذلك حماسستان )في غزة( كيانين سياسيين فلسطينيين،
 .ضم المنطقة )ج( فكرة

لعرب للعيش في ، وأن هذا مثلما يؤيد حقوق ا”فكرة توطين اليهود“ومع ذلك، قال يعلون إنه يدعم 
 ”.جميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية، فانه يدعم حقوق اليهود في العيش في نفس المناطق

، ”ال يمكن أن اقبل الفكرة أن تكون بعض المناطق في أرض إسرائيل محظورة على اليهود“واستطرد 
الحكومة وسيادة  ولكن قال إن كل هذه األنشطة ينبغي أن تتم وفقا للمصالح اإلسرائيلية، وسياسة

 القانون.
 15/3/2017، رأي اليوم، لندن

 
 "اإلرهابالنتخابات بشبهة دعم "ليمنع الترشح  جديداً  عنصرياً  قّر قانوناً يالكنيست  .24

صادق الكنيست اإلسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانوني : القدس
 اعمة لارهاب" من خوض االنتخابات للكنيست.يقضي بمنع أشخاص أدلوا بأقوال "د

وحسب اإلذاعة العبرية العامة، فانه تم طرح هذا التعديل من قبل أعضاء كتلة "إسرائيل بيتنا" التي 
 يتزعمها وزير الجيش أفغيدور ليبرمان.

 15/3/2017القدس، القدس، 
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 ه بهم بقضايا فساد لالشتبا "الصناعات الجوية"من  شخصاً  13 لتقعتية سرائيلالشرطة اإل .25
شخصا، بينهم  13اعتقلت  الشرطة اإلسرائيلية، أن 15/3/2017ظبي،  أبوسكاي نيوز عربية، نشرت 

مسؤولون كبار في شركة "الصناعات الجوية اإلسرائيلية" بتهم فساد "ممنه " في واحدة من أهم 
 شركات صناعة األسلحة في الدولة العبرية، بحسب بيان.

بين المعتقلين، مدراء وضباط عاملين في الشركة باإلضافة إلى موظفين في وقالت الشرطة إن 
 شركات خاصة توفر خدمات لها وأحد الضباط السابقين البارزين في الجيش.

ويدور التحقيق حول شبهات بتقديم رشى للفوز بعطاءات أطلقتها شركة "الصناعات الجوية 
 وال.اإلسرائيلية"، والسرقة وخيانة الثقة وغسل األم

ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل أو المعلومات عن هوية المشتبه بهم، أو مدى تأثير هذه 
لكن الشرطة أكدت أن "التحقيق كشف  المخالفات على تعاقدات الشركة مع شركات ودول أجنبية.

 عن ممارسات إجرامية ممنهجة".
لشرطة اإلسرائيلية، قال يوم ضابط كبير في ا، أن بالل ضاهر، عن 15/3/2017، 48عرب وذكرت 

األربعاء، إن  الفساد ينبعث ويتعالى من أي شركة حكومية نلمسها ، وذلك في أعقاب الكشف عن 
قضية الفساد والرشاوى في الصناعات الجوية العسكرية، التي اعتقل في إطارها مسؤولون بينهم 

اء عن احتمال التحقيق مع وزير العميد في االحتياط في الجيش اإلسرائيلي، أمل أسعد، وتردد أنب
الرفاه اإلسرائيلي حاييم كاتس، وربما اعتقاله أيضا، وذلك ألنه كان رئيس لجنة مستخدمي الصناعات 

عن ضابط الشرطة، الضالع  اإللكترونيونقل موقع صحيفة  هآرتس   الجوية قبل تعيينه وزيرا.
ائحة موجود بكل مكان نلمسه. والشركات بالتحقيق في قضية الصناعات الجوية، قوله إن  العفن والر 

الحكومية، التي ال تخضع إلشراف ومراقبة قوية، تتصرف بأموال الجمهور وفق مشيئتها والحفلة 
 هناك مستمرة .

 
 التميميأحالم تسليم  األردن   الواليات المتحدةترحيب "إسرائيلي" بمطالبة "يديعوت"   .26

رنوت "إيتمار آيخنر" بأن رئيسة منظمة القانون زعم مراسل صحيفة يديعوت أح: الداخل المحتل
لالحتالل المحامية "نيتسانا درشان" رحبت بمطالبة الواليات المتحدة األردن تسليم األسيرة الفلسطينية 

وقتل فيها  2001المحررة أحالم التميمي بسبب مشاركتها في عملية فدائية وقعت في القدس عام 
 أمريكيين.

ال التميمي ألنها لم تبد أي ندم على ما قامت به، بل عبرت عن فرحها وهذا وطالبت المحامية باعتق
 يوجب اعتقالها مجددًا وا عادة محاكمتها أمام القضاء األمريكي.
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وقالت المحامية "إن األردن تحول في السنوات األخيرة إلى معقل للمسلحين الذين قتلوا مواطنين 
تسليم مع الواليات المتحدة، مما يتوجب عليها تسليم أمريكيين، مع أن األردن وقعت على اتفاقية 

 عام على الهجوم الذي شاركت بتنفيذه". 16التميمي رغم مرور 
 15/3/2017، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 

 
 2014  غالبية اإلسرائيليين يحملون نتنياهو إخفاقات حرب استطالع .27

من اإلسرائيليين يحملون نتنياهو  %63عن أن ما نسبته  كشفت القناة العبرية األولى: الداخل المحتل
 .2014مسؤولية اإلخفاقات في الحرب األخيرة على قطاع غزة صيف العام 

من المجتمع اإلسرائيلي بأن المستوى السياسي  %49الذي نشرته القناة، رأى  االستطالعوبحسب 
قطاع غزة، في حين يعتقد  والعسكري على حد سواء، لم يكونوا مستعدين للحرب مع حماس في

 ، أن إسرائيل كانت مستعدة للحرب.أراءهممن المستطلعة  32%
، يعتقون أن نتنياهو وحكومته مسؤولين بشكل مباشر اإلسرائيليينمن  %63، فان لالستطالعووفقًا 

بأن الجيش هو المسؤول لوحده عن هذه  %14عن اإلخفاقات في حرب غزة، في حين يعتقد 
 اإلخفاقات.

من  %31ذاته، أن نتنياهو هو المرشح األقوى لرئاسة الحكومة، حيث يعتقد  االستطالعؤكد وي
 بأن نتنياهو هو األقوى لقيادة إسرائيل في المرحلة القادمة. اإلسرائيليين

 15/3/2017، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
 

 تحطم طائرة استطالع "إسرائيلية" في غزة .28
 في أجواء قطاع غزة. األربعاءتطالع تابعة لجيش االحتالل بعد ظهر يوم تحطمت طائرة اس: غزة

العبري أن طائرة من نوع "سكاي رايدر" غير مأهولة تحطمت في أجواء القطاع،  0404وذكر موقع 
 دون معرفة أسباب سقوطها.

قة حي وأعلن جيش االحتالل أنه فتح تحقيقا لمعرفة مالبسات التحطم، مشيرا إلى أنها سقطت بمنط
ولم يذكر الناطق باسم جيش االحتالل ما إذا كانت الطائرة سقطت داخل  الشجاعية شرق غزة.

 .1948القطاع، أما في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
وتعد طائرة "سكاي رايدر" أو راكب السماء، طائرة استطالع وجمع معلومات عن المقاومة في غزة 

 ش االحتالل.لصالح االستخبارات العسكرية بجي
 15/3/2017، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
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 بعد اتفاقية أوسلو 48تخلت عن فلسطيني  الفلسطينية   السلطة"التجمع الوطني الديمقراطي" .29
 الزبارقة إنقال القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي جمعة : محمد جاسر-الرسالة نت

ع مستجدات القضايا التي تتعلق بفلسطيني الداخل، مؤكدا تخليها السلطة الفلسطينية ال تتعاطى م
 عن هذا الجزء من الشعب الفلسطيني.

هاتفي مع "الرسالة نت"، األربعاء، أن السلطة تخلت عن فلسطيني  اتصالوأوضح الزبارقة في 
 اياهم. الداخل بعد اتفاقية أوسلو مباشرةت مما دفع إلى تشكيل التجمع الديمقراطي لالهتمام بقض

قانوًنا عنصرًيا، وجميعها غير دستورية".  15سنوات األخيرة شر عت )إسرائيل(  4وأضاف "في الـ
 مشيًرا إلى أن بعضها يصل إلى حد التدخل في مشاعرك ونواياك الشخصية.

 15/3/2017، الرسالة، فلسطين
 

 1967ان فلسطيني خالل حرب يونيو/ حزير  100وثيقة إسرائيلية تكشف ترحيل "هآرتس"   .31
في سياق تحرير وثائق من األرشيف اإلسرائيلي العسكري : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

عاما على "حرب يونيو"، جرى الكشف عن وثيقة سرية لوزارة  50والدبلوماسي، بمناسبة مرور 
ة، فلسطيني من قطاع غز  100الخارجية اإلسرائيلية، تؤكد قيام قوات االحتالل بطرد وترحيل نحو 

وتركهم يسيرون باتجاه سيناء كعقاب جماعي بفعل تستر سكان من القطاع على هوية من زرع لغما 
 أرضيا ضد قوات االحتالل.

، بعد أيام قليلة من الحرب، 1967يونيو/ حزيران  15وقالت صحيفة "هآرتس" إن الوثيقة وضعت في 
 ناء. وتؤكد طرد وترحيل عشرات الفلسطينيين من غزة باتجاه صحراء سي

ووضع الوثيقة السرية موظف وزارة الخارجية اإلسرائيلي آنذاك، أفنير إيرزي، الذي شغل الحقا 
 منصب قنصل إسرائيل في إسطنبول وميالنو.

ولفتت "هآرتس" إلى أن "األبحاث التاريخية تبين أن هذه لم تكن المرة الوحيدة التي قامت فيها 
ق للبروفيسور دافيد كريمنتسر وغرشون غورنبري  أن إسرائيل بترحيل وطرد سكان مدنيين، إذ سب

نشرا، في مجلة كلية القانون لجامعة حيفا، دراسة استعرضت عملية الطرد التي تمت للفلسطينيين من 
رفح، حيث تم خالل هذه العملية ترحيل وطرد آالف الفلسطينيين البدو من أراضيهم الواسعة قرب 

تم طرد تسع عشائر بدوية من مساحات واسعة  1972، ففي عام قطاع غزة". ووفقا للمقالة المذكورة
 من األراضي قرب قطاع غزة.

 15/3/2017، العربي الجديد، لندن
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 ألف يهودي بعكا 35تخطط الستيعاب  "إسرائيل" .31
في عكا، في أعقاب  الفلسطينيينأثيرت في األيام األخيرة ردود أفعال بين المواطنين : ربيع سواعد

مخطط جديد ضمن الخارطة الهيكلية لتوسيع منطقة نفوذ عكا، وتساءلوا عن أهداف المصادقة على 
ذا كان سيخدمهم أم ال، وأعرب البعض عن خشيته من أن يجري استيعاب   35المخطط وتداعياته وا 

 ألف يهودي إلى عكا بهدف استكمال مخطط تهويدها على حساب العرب.
"، إن "المخطط يهدف إلى تغيير 48ة رم ال، لـ"عرب وقالت عضو بلدية عكا سابقا، المحامية مديح

ألف مهاجر يهودي،  35ديمغرافي رهيب، مع األخذ بعين االعتبار أن هناك تخطيطا الستقطاب 
 وفي الوقت ذاته فان هذا المخطط ال يالئم احتياجات المواطنين العرب في عكا".

 14/3/2017، 48عرب 
 

 ةفلسطينيين بسوري ّضعر  استشهاد ثالثة  .32
استشهد ثالثة أطفال رضع إثر رفض حواجز النظام السماح لهم بالخروج من بلدة يلدا المجاورة 

 لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، لتلقي العالج في مستشفيات دمشق.
، أن منطقة يلدا ومخيم 2017-3-15وذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية األربعاء 

د بالخدمات الطبية وذلك بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه حواجز اليرموك تعاني من نقص حا
 يومًا. 1361القيادة العامة على المخيم منذ أكثر  –والجبهة الشعبية  السوري الجيش 

 ووفقًا للناشطين فان األطفال هم: جعفر أبو خليل، عبد هللا خرمندي، روعة أبو حمدان.
 15/3/2017، فلسطين أون الين

 
 األقصىالمسجد يقتحمون  مستوطناً  42  "قدس برس" .33

أغلقت شرطة االحتالل اإلسرائيلية : تحرير زينة األخرس، من فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 
 "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد األقصى، بعد تأمينها اقتحام عشرات المستوطنين لباحاته.

حموا المسجد األقصى خالل الجولة األولى مستوطنًا اقت 42وأوضحت مراسلة "قدس برس" أن 
الصباحية لالقتحامات، وسط انتشار لعناصر االحتالل لحمايتهم منذ لحظة اقتحامهم وحتى خروجهم 

 من "باب السلسلة".
وا لمستوطن حاول الوصول إلى سطح قبة الصخرة واقتحام  وأضافت أن حراس المسجد األقصى تصد 

 ن "باب السلسلة" ومنعوه من استكمال جولته.مصل ى القبةت حيث قاموا بطرده م
 15/3/2017، قدس برس
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 الغربية دغلس  خطة "غير معلنة" لفرض السيطرة اإلسرائيلية على الضفة .34
رأى مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة : تحرير خلدون مظلوم، من سليم تايه -رام هللا 

كومة اإلسرائيلية لجلسة خاصة في إحدى الغربية المحتلة، غسان دغلس، أن الحديث عن عقد الح
 المستوطنات، هي خطوة باتجاه إطباق سيطرتها على الضفة الغربية.

يوم األربعاء، إن تل أبيب تضع كل ثقلها وجهدها اآلن في ، وقال دغلس في حديث لـ "قدس برس"
 ع الضفة الغربية كـموضوع ضم الضفة الغربية للسيادة اإلسرائيلية، مبيًنا أن االحتالل بات يتعامل م

 "منطقة إسرائيلية".
وأردف "عملًيا حكومة االحتالل ومن خالل إجراءاتها وتصريحات مسؤوليها تعتبر أن كل األراضي 

 الفلسطينية في الضفة مضمومة لها".
وشدد غسان دغلس، على أن هذه الخطوة )عقد اجتماع للحكومة اإلسرائيلية في الضفة الغربية( 

" لل عالم ولقرار مجلس األمن األخير الذي ندد باالستيطان واعتبره غير قانوني وغير "رسالة تحدم
 (.2334شرعي )

وأضاف "في حال أقدمت الحكومة اإلسرائيلية على خطوتها، عقد اجتماعها في الضفة الغربية، فهذا 
الي يعني هدر لكرامة الشعب وتحويل السلطة الفلسطينية إلى مجرد جهاز يقدم خدمات مدنية أله

 الضفة".
وأكد الناشط الفلسطيني في مجال االستيطان، أن تل أبيب "ماضية نحو عملية ضم الضفة المحتلة"، 

 محذًرا من تداعيات هذه الخطوة على األوضاع في الضفة الغربية.
وأوضح محللون وخبراء فلسطينيون أن الدعوات اإلسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة إلى الدولة 

، تتم من خالل تنفيذ حكومة االحتالل لمخططات استيطانية استراتيجية تركز على تثبيت العبرية
 رؤية "إسرائيل" تجاه ما تطلق عليه "القدس الكبرى".

 15/3/2017، قدس برس
 

ة باستقال يطالبان الثلثان" و فتح"تراجع شعبية   المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية .35
 عباس

طيني للبحوث السياسية والمسحية باجراء استطالع للرأي العام الفلسطيني في الضفة قام المركز الفلس
 . 2017آذار )مارس(  11-8الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 

استمرار وجود نسبة عالية من عدم الرضا عن أداء الرئيس عباس  2017تؤكد نتائ  الربع األول من 
كن لو جرت انتخابات رئاسية جديدة فانه يحصل على نسبة متطابقة من ويطالب الثلثان باستقالتهت ول
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تراجع  إلىاألصوات التي قد يحصل عليها مرشح حركة حماس، إسماعيل هنيه. كما تشير النتائ  
شعبية حركة فتح مقارنة بالوضع قبل ثالثة أشهر عندما ارتفعت شعبيتها قلياًل على ضوء عقد 

 المؤتمر السابع للحركة.
للضفة الغربية وقطاع غزة فان نسبة التفاؤل  اإلسرائيليناسبة مرور خمسين عامًا على االحتالل بمو 

فيما يعتقد ثلث الجمهور ، بنهايته قريبًا أو خالل السنوات الخمس أو العشر القادمة تزيد عن النصف
بشكل شبه يضع الجمهور اللوم الستمرار االحتالل  كما أن االحتالل سيستمر لخمسين سنة أخرى.

متساوم على قيادته وعلى الفصائل واألحزاب الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته ال ينبرئ نفسه من 
المسؤولية. كذلك ترى األغلبية أن مكانة فلسطين اليوم أسوء مما كانت عليه قبل خمسين سنة، بل 

بية واألوروبية ال أن معظم الدول العر ويرى الجمهور أسوء مما كانت عليه قبل عشر سنوات أيضًا. 
 تقف مع الشعب الفلسطيني.

ارتفاع بسيط في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثالثة أشهر، لكنها  إلىتشير النتائ  و 
ال تبل  النصف. ترى األغلبية اليوم أن فكرة حل الدولتين لم تعند عملية أو واقعية بسبب التوسع 

 ول بحل الدولة الواحدة حيث يقول ثلثا الجمهور أنهم يعارضونه.االستيطاني. لكن ذلك ال يعني القب
تقول الغالبية العظمى من الجمهور أنها غير راضية عن رد القيادة الفلسطينية على الحملة 
االستيطانية الجديدة، وتقول في هذا السياق أغلبية متشابهة أن الرئيس عباس غير جاد في وقف 

لن. يعتقد الجمهور أن الرد األنسب على المشاريع االستيطانية الجديدة التنسيق األمني كما كان قد أع
 يتمثل في وقف التنسيق األمني وفي التقدم بشكوى رسمية لمحكمة الجنايات الدولية. 

 14/3/2017، رام هللا، (PCPSRالمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية )
 

 يك بعد اعتقالها لساعاتاالحتالل يفرج عن الصحفية المقدسية سماح دو .36
سراح الصحفية سماح دويك بعد ساعات من الماضية أفرجت قوات االحتالل الصهيوني، الليلة 

 اعتقالها من منزلها في القدس المحتلة.
واعتقلت قوات االحتالل، مساء األربعاء، الدويك من منزلها في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب 

الت مصادر محلية إن الصحفية المقدسية اقتيدت إلى أحد مراكز وق المسجد األقصى المبارك.
 التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.

ويشار إلى أنه سبق لالحتالل واعتقل الصحفية دويك بتهمة "التحريض" على مواقع التواصل 
 االجتماعي.

 15/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ع عن إغالق دائرة الخرائط بالقدسالتفكجي لـ"المركز"  االحتالل تراج .37
أعلن خليل التفكجي، مدير دائرة "الخرائط"، بجمعية الدراسات العربية، في القدس المحتلة، أن 
سلطات االحتالل تراجعت عن قرارها إغالق الدائرة في منطقة الضاحية شمال القدس المحتلة بعد 

 يوم على إغالقها واعتقاله.
عنه، لـ"المركز الفلسطيني لاعالم"، أن التحقيق تركز حول عالقة  وأوضح التفكجي عقب اإلفراج

المكتب بالسلطة الفلسطينية، وبعد االطالع على الملفات وعمل المكتب بأنه يقوم بمساعدة 
المقدسيين في ترخيص البناء والخرائط، تراجعت شرطة االحتالل عن قرارها إغالق الدائرة، التي 

 تها وصادرت معداتها.داهمت مقرها باألمس، وأغلق
وأشار التكفجي إلى أنهم سمحوا باسترجاع أجهزة الكمبيوتر ومعدات طباعة الخرائط المصادرةت حيث 

 سيعود المكتب للعمل مجددًا.
 15/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في دير البلح ومدينة غزة الطيران الحربي اإلسرائيلي يقصف أهدافاً  .38

إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، موقعا، وأرضا زراعية في مدينتي غزة، ودير قصفت طائرات حربية 
 البلح وسط القطاع.

" قصفت بصاروخين موقعا غرب 16وأفاد مراسل "وفا"، بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف
مدينة دي البلح، ما أدى إلى تدمير الموقع بالكامل، إضافة إلى إلحاق أضرار في ممتلكات 

 واطنين المجاورة.الم
كما قصف الطيران الحربي أرضا زراعية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، محدثا حفرة عميقة 
واشتعال نيران، وحالة من الخوف في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان، دون أن يبل  

 عن وقوع إصابات.
 16/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 498حكم جديد يرفع عدد أسرى المؤبد إلى   "مركز أسرى فلسطين للدراسات" .39

قال "مركز أسرى فلسطين للدراسات" إن عدد األسرى المحكومين بالمؤبد فأكثر في سجون االحتالل 
 أمس إسرائيليةأسيرًا، موضحًا أن ارتفاع العدد جاء بعدما أصدرت محكمة عسكرية  498ارتفع إلى 

 بالسجن المؤبد.حكمًا جديدًا 
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وقال الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر إن "محكمة عوفر العسكرية أصدرت اليوم )أمس( 
سنة( من بلدة  40حكمًا بالسجن المؤبد مرتين في حق األسير محمد عبد المجيد أبريوش )العمايرة( )

، شيكلألف  250مة غرامة مالية بقي إلى إضافةدورا جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
 بقتل مستوطن وجرح ثالثة آخرين. إدانتهبعد 

عامًا )مؤبد عسكري(.  99وينقصد بالسجن المؤبد السجن مدى الحياة، وتحدده سلطات االحتالل بـ 
وتفرض المحاكم اإلسرائيلية هذا الحكم على األسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، سواء 

دًا، وكذلك على الفلسطينيين المسؤولين عن توجيه العمليات الفدائية التي كانوا مستوطنين أو جنو 
 أدت إلى قتل يهود.

 16/3/2017، لندن، الحياة
 

 "األقصى" دة للتنديد بالممارسات التي تستهدفطالب بخطبة جمعة موح  ندعيس  ايوسف  .41
يني أن قرار منع األذان دعيس وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطاأكد يوسف : نادر أبو الفتوح

بالمسجد األقصى، هو قرار صادم لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وشدد على ضرورة أن 
يكون هناك رد فعل على هذا القرار بالضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات التي 

 تستهدف هوية مدينة القدس.
ؤتمر "دور القادة وصانعي القرار في مواجهة وأكد إدعيس، في حوار على هامش مشاركته في م

اإلرهاب" الذي عنقد في القاهرة السبت الماضي، أنه ناقش مع وزراء األوقاف والمفتين وعلماء الدين 
المشاركين في المؤتمر، ضرورة العمل بكل جهد لمواجهة التحديات، التي تتعرض لها مدينة القدس، 

ف تغيير هويتها اإلسالمية، موضحا أنه طالب بضرورة أن والعمل على وقف الممارسات التي تستهد
تكون هناك خطبة جمعة موحدة في جميع المساجد، للتنديد بالممارسات التي تستهدف المسجد 
األقصى. كما طالب المنظمات اإلسالمية الكبرى، بأن تقوم بدورها في المحافل الدولية للضغط على 

مؤكًدا أن الجهود التي تقوم بها المنظمات اإلسالمية في المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات، 
 . الوقت الحالي، ليست كافية، وال تعبر عن حجم المعاناة والتحديات التي تحدث على أرض الواقع

 16/3/2017، الخليج، الشارقة
 

 افتتاح مؤتمر األسرى الدولي الثالث  "األطفال الفلسطينيون وسياسات االعتقال اإلسرائيلية" .41
محمود عباس افتتح أمس في رام هللا مؤتمر األسرى الدولي  السلطة الفلسطينية حت رعاية رئيست

"، الذي نظمته هيئة شؤون اإلسرائيليةالثالث، تحت عنوان "األطفال الفلسطينيون وسياسات االعتقال 
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لمية للدفاع األسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين ونادي األسير الفلسطيني والحركة العا
 ء رامي الحمد هللا وممثلين عن مؤسسات دولية حقوقية.اعن األطفال، بحضور رئيس الوزر 

أن المؤتمر يأتي في ظل حالة قلق تنتاب  ،وأكد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين
أبناء الشعب الفلسطيني جراء استفحال االحتالل باستخدام سياسات تنكيلية تستهدف األطفال 

من اعتقاالت وا عدامات ميدانية وغيرها، وما يلي ذلك من آثار مدمرة وخطيرة على  ،الفلسطينيين
 م. مستقبل األطفال وأسرهم والمجتمع الفلسطيني بشكل عا

 16/3/2017، لندن، القدس العربي
 

 اإلرهابيين" قرار عنصري أخطر قائمة "  وضع أحالم التميمي على قراطيةو مركز اإلنسان للديم .42
قراطية والحقوق، ومقره قطاع غزة، أن طلب وزارة العدل و أكد مركز اإلنسان للديم: فرح شلباية

لة الجنسية األردنية، بعدما وضعها مكتب األمريكية بتسليم المعتقلة المحررة أحالم التميمي حام
التحقيق الفدرالي على قائمة "أخطر اإلرهابيين" المطلوبين يعد "قرارا عنصريًا، منافيا لألخالق 
واألعراف اإلنسانية". وذكر أن التميمي كانت قد قضت في سجون االحتالل اإلسرائيلي ثماني 

عامًا، بتهمة مساعدة شاب نفذ  250مرة و 16 سنوات، بعد أن تم اعتقالها وحكمت بالسجن المؤبد
عملية تفجير في مطعم "سبارو للبيتزا" في القدس. وقال إنه وفي اتصال هاتفي أجراه المركز مع 
ناصر فروانة، المعني والمختص بشؤون األسرى والمعتقلين، ذكر أن قضية تسليم أحالم ليس 

لسطينية المناضلة المقاومة والتي أصبحت المقصود بها شخص التميمي، بل يقصد به "المرأة الف
مثااًل يحتذى به أمام العالم". وأضاف أن مثل هذا القرار "يمثل سابقة خطيرة وال بد من الدفاع عنها"، 
محذرا من وصول األمر كما حدث مع عمر النايف من الجبهة الشعبية، الذي تم اغتياله في ظروف 

 في العاصمة البلغارية صوفيا. يختبئحيث كان  مجهولة إلى اآلن في السفارة الفلسطينية
 16/3/2017، لندن، القدس العربي

 
 زوارق االحتالل تطلق النار على صيادي غزة .43

استهدفت الزوارق البحرية اإلسرائيلية، صباح اليوم، مراكب الصيادين الفلسطينيين، في عرض بحر 
ار على مراكب الصيادين، مجبرة إياهم مدينة غزة.  وأفاد مراسلنا، أن زوارق االحتالل أطلقت الن

 على االنسحاب تجاه الشاطئ، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية في صفوفهم.
 16/3/2017، الرسالة، فلسطين
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 األقصى والبلدة القديمة بالقدسالمسجد سياسة اإلبعاد تتعدى  .44
فلسطينيين عبر أشكال سياسة اإلبعاد بحق ال اإلسرائيلييمارس االحتالل : جمان أبوعرفة - لقدسا

متعددة، اإلبعاد عن المسجد األقصى أو البلدة القديمة أو القدس بكاملها، لكن الجديد هنا هو اإلبعاد 
عن مناطق محددة لها طابع ديني وتاريخي ويعمل االحتالل على تهويدها، مثل حائط البراق 

عاما( حين  27بة ندى صيام )والقصور األموية واألنفاق أسفل المسجد األقصى، كما حصل مع الشا
تسلمت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي قرارا يقضي بابعادها عن المسجد األقصى واألنفاق 

 أسفله لمدة شهر.
من جهته يبي ن المحامي في مؤسسة قدسنا لحقوق اإلنسان حمزة قطينة للجزيرة نت أن القانون 

يوما أو فرض اإلقامة  15مكان معين لمدة اإلسرائيلي يعطي الحق لضابط الشرطة باإلبعاد عن 
لخمسة أيام، ويعطي الحق للمحكمة باصدار قرار اإلبعاد من دون تقييدها بمدة معينة، مع وجوب 
وجود أدلة وأسباب لهذا اإلبعاد. لكن قطينة يؤكد أن معظم اإلبعادات تتم تعسفا ويطوع االحتالل 

 خاللها القانون لصالحه ويتحايل عليه.
 15/3/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 الغربية من الضفة مواطناً  31االحتالل يعتقل  .45

مواطنا من مناطق مختلفة في  31اعتقلت قوات االحتالل، الليلة الماضية، واليوم األربعاء، :رام هللا
 الضفة الغربية.

عائلة ( مواطنا على األقل اعتقلوا من القدس، غالبيتهم من 12وبين نادي األسير، في بيان، أن )
وأضاف نادي األسير،  كذلك جرى اعتقال لستة مواطنين من محافظة الخليل. الشهيد إبراهيم مطر.

قل مواطنان من مخيم تن عومن بيت لحم، ا  أن ستة مواطنين اعتقلوا كذلك من محافظة رام هللا والبيرة.
 . قل مواطنان شقيقان من محافظة جنينفيما اعتن  الدهيشة جنوبا.

 15/3/2017ة، رام هللا، الحياة الجديد
 

 مؤيد لفلسطين من دخول األراضي المحتلة  بريطانيبيراوي ينتقد منع االحتالل لناشط  .46
 اإلسرائيلي    االحتاللالفلسطيني، زاهر بيراوي، منع سلطات  - األوروبيانتقد رئيس منتدى التواصل 

بريطاني "هيو النين " من دخول لرئيس الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين، الناشط والنقابي ال
األراضي الفلسطينية، واعتبر ذلك دليال ملموسا على ضيق االحتالل بمنتقدي سياساته العنصرية 

 بحق الفلسطينيين.
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منع الناشط والنقابي البريطاني "هيو  إنوقال بيراوي في حديث له يوم األربعاء مع "قدس برس": "
امن مع فلسطين، من الدخول لألراضي الفلسطينية يوم األحد النين " رئيس الحملة البريطانية للتض

بريطانيا يدل على خوف دولة االحتالل من تزايد  إلىالتالي، حيث أعيد  اليوم إلىالماضي واحتجازه 
 منتقديها والمعارضين لسياساتها العنصرية بحق الفلسطينيين تحت االحتالل".

اع لم تعد مقنعة للشعوب وبالتالي تحاول فرضها عبر وأكد بيراوي، "أن رواية دولة االحتالل للصر 
قوانين وتشريعات في الدول الحليفة لها في الغرب لمنع انتقادها، ومن خالل قوانين إسرائيلية تمنع 

 الفلسطينية للتعرف عن قرب على جرائمها". األراضيشهود العيان من دخول 
 15/3/2017، قدس برس

 
 بمرض وراثي في غزة اباً مص طفالً  280معاناة مضاعفة لـ  .47

طفال فلسطينيا مصابا بمرض  280يواجه : تحرير خلدون مظلوم، من عبد الغني الشامي -غزة 
" في قطاع غزة، معاناة مضاعفة جر اء نقص الحليب الخاص بحالتهم، PKU"فينيل كيتون يوريا 

 واستمرار الحصار اإلسرائيلي الذي يحول دون إدخاله إلى القطاع.
" هو أحد األمراض الوراثية المتعلقة بالتمثيل الغذائي )أو ما يطلق PKUيل كيتون يوريا ومرض "فين

(، وهو مرض نادر على مستوى العالم، ويندرج تحت مجموعة االستقالبيةعليه األطباء باألمراض 
أمراض األحماض العضوية، ويتلخص في عجز جسم اإلنسان عن تكسير نوع من العناصر 

 البروتينية.
"، مسل م النجار، "إن حياة األطفال المصابين بهذا PKUالمتحدث باسم "جمعية أهالي مرضى  وقال

، باتت مهددة بالخطر، جراء انقطاع دخول الحليب الخاص بهم 280المرض في قطاع غزةت وعددهم 
 أشهر للقطاع". خمسة)فري فينيل(، منذ 

، األمر الذي يحدث خلال PKUمرضى وأوضح أن هذا الحليب هو بمثابة الغذاء والعالج الوحيد ل
 كبيرا في حياة األطفال، ومن شأنه أن "يقود إلى إعاقة حتمية".

عبوات كل شهر، وفي حال استمرار انقطاع دخوله إلى  ستةوبي ن أن الطفل المريض يجب أن يأخذ 
"، كما غزة "فنحن أمام كارثة حقيقية، ألن ذلك سينسبب خلل طبيعي في جسم الطفل يقود إلى إعاقة

 قال.
 15/3/2017، قدس برس
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 أنفاق على الحدود مع غزة ستةتدمير  يعلنالجيش المصري  .48
أنفاق على الحدود مع قطاع  6أعلن الجيش المصري، اليوم األربعاء، تدمير : القاهرة / محمد محمود

 .يوًما 20مهاجرا غير شرعي على الحدود الغربية والجنوبية للبالد، خالل  398غزة، وتوقيف 
فبراير/شباط  21وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إنه "خالل الفترة من 

فتحات ألنفاق  6مارس/آذار، تمكنت قوات حرس الحدود من اكتشاف وتدمير  13الماضي إلى 
 جديدة على الشريط الحدودي )مع غزة( بشمال سيناء )شمال شرق(".

، بدأ الجيش ض  كميات كبيرة من مياه البحر على طول 2015ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول 
 الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير األنفاق الممتدة أسفله.

 15/3/2017 ،لألنباءوكالة االناضول 
 

 جنيه 1,700إلى  150وثائق السفر لالجئين الفلسطينيين من  تجديدمصر ترفع رسوم  .49
لسطيني لاعالم" من مصادر خاصة مط لعة، أن  السلطات المصرية علم مراسل "المركز الف: غزة

 10قررت رفع رسوم تجديد وثائق سفر الالجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها إلى أكثر من 
 150جنيه بداًل من السعر القديم  1700أضعاف المبل  الذي كان عليه، حيث أصبح ثمن التجديد 

ألف فلسطيني يعيشون أوضاعًا معيشية واقتصادية صعبة،  100من  ويقيم في مصر أكثر جنيًها. 
األمر الذي يزيد من معاناتهم في تجديد وثيقة السفر، حيث بدأت السلطات المصرية بتطبيق قرار 

 رفع الرسوم فعليًا.
ماهر قنديل مؤسس المنظمة الدولية لحقوق الالجئين الفلسطينيين، قال لـ"المركز الفلسطيني 

، إن  السلطات المصرية قررت رفع رسوم اإلقامة على الالجئين الفلسطينيين، في ظل أن  لاعالم"
 الالجئين هم جزء من نسي  المجتمع المصري.

وقال قنديل: "الالجئون ال يتلقون أي دعم مادي أو معنوي من أحد سواء من األونروا أو السلطة 
، مبينًا أن  مصر ال تتعامل معهم )كالجئين( الفلسطينية أو منظمة التحرير وجامعة الدول العربية"

 دولة المقر لجامعة الدول العربية. وهيوفقا التفاقية الدار البيضاء الموقعة عليها مصر، 
وأشار إلى أن  مصر تتعامل مع الالجئين، كأي أجنبي مقيم وافد لديه وطن ودولة وجواز سفر 

 بسهولة ويسر. معترف به ويمكنه الرجوع لدولته أو السفر ألي مكان
ويأتي القرار المصري بالتزامن مع قرارم أردني مماثل برفع رسوم تجديد جوازات السفر لالجئين 

 200ديناًرا سابقًا إلى  20أضعاف، حيث ارتفعت من  10الفلسطينيين المقيمين على أراضيها بنسبة 
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ن الفلسطينيين القادمين من كما يأتي ذلك أيضًا مع قرار لبناني برفع رسوم استقبال الالجئي دينار.
 سوريا.

دًا أنه يزيد من األعباء  من ناحيتهت استنكر عصام عدوان رئيس دائرة شؤون الالجئين هذا القرار، مؤك 
 الواقعة على كاهل الالجئين الذين يعيشون أوضاعًا صعبة وغير مستقرة في البالد التي يقيمون فيها.

 15/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األسيرة المحررة التميمي للواليات المتحدة تسليماألردن يرفض  .51
األردن رفض أمس ، أن محمود الطراونة ، عن مراسلهاعمان، من 16/3/2017، ، عّمانالغدذكرت 

طلبا أميركيا يقضي بتسليم األسيرة المحررة من السجون اإلسرائيلية أحالم التميمي إلى السلطات 
في الواليات المتحدة، على خلفية قضية قديمة كانت حوكمت عليها لدى  األميركية لمحاكمتها بقضية

 االحتالل اإلسرائيلي.
وأصدرت محكمة صلح جزاء عمان أمس قرارا يقضي برفض تسليم األسيرة المحررة من السجون 

 اإلسرائيلية للسلطات األميركية.
للتسليم بين األردن وأميركا"، مشيرا ووفقا للقرار، رفضت المحكمة تسليم التميمي لـ"عدم وجود اتفاقية 

لكن مجلس النواب لم يصادق عليها،  1995إلى أن "اتفاقية ابرمت )مع الواليات المتحدة( عام 
 وبالتالي فهي غير نافذة وال يجوز التسليم وفقا لها".

من وكانت وزارة العدل األميركية طلبت من األردن تسليمها التميمي بعد ستة أعوام على تحريرها 
أعوام، "على خلفية مشاركتها في عملية )سبارو الفدائية(  10المعتقالت اإلسرائيلية، حيث قضت فيها 

 شخصات بينهم أميركيان". 15أسفرت عن مقتل  2001العام 
من جهته، أكد مصدر رسمي رفيع لـ"الغد" أمس، ان االردن "تسلم طلبا من االنتربول الدولي بشأن 

التميمي كونها مطلوبة في قضية بالواليات المتحدة األميركية"، مشيرا إلى أن تسليم األسيرة المحررة 
ردني أحال األمر الى محكمة جزاء عمان للنظر في طلب التسليم بحسب االتفاقات "االنتربول األ

والقانون األردني"، فيما وضع مكتب التحقيقات الفدرالي )أف بي آي( التميمي على "رأس الئحة 
 قتل فيه أميركيان". 2001لمطلوبين بتهمة المشاركة في تفجير مطعم إسرائيلي العام اإلرهابيين ا

عاما( تهمة "التآمر الستخدام سالح دمار  37ووجهت وزارة العدل األميركية أول من أمس للتميمي )
شامل ضد مواطنين أميركيين خارج التراب األميركي نت  عنه وفاة"، وطالبت بـ"ترحيل التميمي"، 

 ها "عبرت عن استيائها من قانون أردني يحظر ترحيل األردنيين".لكن
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وتواجه التميمي، التي كانت توصف بعميدة األسيرات الفلسطينيات، عقوبة السجن مدى الحياة "إذا 
 اعتقلت وحوكمت في الواليات المتحدة".

مؤبدا  16 أعوام بعد أن حكم عليها بالسجن 10وقضت التميمي في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية استشهادية لكتائب عز الدين القسام في مطعم سبارو في القدس 

 آخرون. 122شخصا وجرح  15، قتل فيها 2001المحتلة، في آب )أغسطس( 
محامي األسيرة التميمي، ، أن مراد المحضي عن مراسلها، 15/3/2017السبيل، عمان، وأضافت 

كد أن الطلب األمريكي بتسليم التميمي جاء قبل ستة أشهر فيما صدر قرار سابق حكمت الرواشدة، أ
من محكمة صلح جزاء عمان برفض هذا الطلب قبل أكثر من ثالثة شهور، وهو القرار الذي 

وأشار الرواشدة في تصريح لـ"السبيل" إلى أن القرار  صادقت عليه محكمة االستئناف قبل نحو شهر.
ادقة عليه من محكمة التمييز، الفتًا إلى قرارات سابقة لمحكمة التمييز برفض اآلن بانتظار المص

تسليم مطلوبين ألمريكا كون اتفاقية تبادل "المجرمين" بين األردن والجانب األمريكي غير سارية 
 المفعول كون مجلس النواب لم يصادق عليها حتى اآلن".

 
 لتحقيق السالمحيد الحل الو الدولتين هو  مشروعهللا الثاني   عبد .51

استقبل الملك عبدهللا الثاني، اليوم األربعاء، الممثل الخاص للرئيس األمريكي  :بترا -عمان
للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبالت، في اجتماع جرى خالله استعراض الجهود المستهدفة تحريك 

 عملية السالم.
مية دور الواليات المتحدة في إنهاء وأكد الملك، خالل اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، أه

الجمود في العملية السلمية وا عادة إطالق مفاوضات جادة ومباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 
 على أساس حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد إلنهاء الصراع.

أنه تحقيق وشدد على أن التوصل إلى سالم عادل وشامل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة من ش
 األمن واالستقرار للمنطقة بأكملها.

من جهته، أكد غرينبالت أن تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين سيكون له آثار إيجابية 
على المنطقة، الفتا إلى أهمية دور األردن، بقيادة جاللة الملك، في دفع جهود تحقيق السالم بين 

 الجانبين.
 15/3/2017، ، عّمانالدستور
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 واجب عشية زيارة عباس للبيت األبيض  واالحتياط  الحذر "رأي اليوم" طاهر المصري لـ .52
فيما يتعلق ” تحفظا كبيرا“أبدى رئيس الوزراء األردني االسبق طاهر المصري  :خاص –عمان 

انه  بالحماس الفلسطيني لزيارة الواليات المتحدة االمريكية ورئيسها الجديد دونالد ترامب، مشيرا الى
 األحوال.من المناسب الحيطة والحذر بكل 

القيادة الفلسطينية تقوم بواجبها “محكم، مستدركا ان ” كمين“المصري يخشى ان ينطوي األمر على 
 ”.الهاتفية األخيرة االتصاالتوالتعامل مع إدارة ترامب بعد 

ال يمكنه حسم ” مبترا“من ضرورة التنبه الى كون ” رأي اليوم“وحذر المصري في تصريح خاص بـ 
عرض “محددة من إدارته بشأن القضية الفلسطينية، إال أنه قد يلجأ لتقديم  التزاماتالجدل حول 

 من النوع الذي ال يمكن القبول به فلسطينيا.” جديد
جيدا .. حتى ال تقول إدارة  باالنتباهمن هنا انصح األخوة في القيادة الفلسطينية ” وأضاف المصري 

طالق المفاوضات” هو المتهم“ان الجانب الفلسطيني ترامب الحقا ب  ”.باعاقة عملية السالم وا 
بخصوصه  االحتياطسيناريو البد من ” وعن العرض الجديد المحتمل، قال المصري انه يتوقع 

، ويتلخص بأن يقدم للرئيس عباس عرضا أمريكيا جديدا موشحا بتوقيع ”االحتمالويدخل في مستوى 
ثير من المعروض سابقا، مشيرا الى ان المؤسسة الفلسطينية سترفض العرض قل بكأترامب وسقفه 
 باعتبارهمدولية قد تسعى إلظهار الفلسطينيين  واتهاماتمن إدارة ترامب  النتقاداتما يعرضها 

 يرفضون عملية السالم.
لمسألة غرق في التفاؤل وال التشاؤم والحيطة ضرورية والكمائن في اأ ن أريد أال " وأضاف المصري:
 ”.السياسية معروفة

المشروع الصهيوني القديم  استغاللنعم حذرت دوما من “وعن الجانب االسرائيلي، قال المصري 
لتكريس حقائق ووقائع على األرض لها عالقة  اإلقليمدول المنطقة واوضاع  انشغاللمناخات 

 ”.دوليورفض كل الحلول التي يتيحها المجتمع ال” تصفية القضية الفلسطينيةـ"ب
ل المصري أسباب توقعاته بقوله  ثمة تصرفات مريبة جدا إلسرائيل بملف القدس وبالمسجد “وفص 

، مضيفا ان ثمة ”يقول بوقاحة بعدم وجود دولة فلسطينية“، مشيرا الى ان التيار اليميني ”األقصى
 قوى اسرائيلية تقول بعدم وجود مبرر لتقديم اي تنازل للعرب.

 15/3/2017، رأي اليوم، لندن
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 في فلسطين مليون دوالر 114مشروعًا بقيمة تتجاوز  90الهالل األحمر القطري ينفذ  .53
مشروعًا في فلسطين شملت قطاعات الصحة  90الراية : نفذ الهالل األحمر القطري   -الدوحة 

ريال  مليون  415مليون دوالر )أي ما يقارب  114والمياه واإلصحاح والتعليم العالي وبميزانية تتجاوز 
ومرورًا بافتتاح بعثتين تمثيليتين له في الضفة الغربية  2002قطري(، وذلك منذ بدء أعماله هناك عام 

 .2008وقطاع غزة عام 
وأشار الهالل األحمر في بيان له أمس إلى أبرز اإلسهامات التي قدمها في فلسطين والتي تشمل 

بغزة، من خالل تقديم الدعم الفني والمادي للقطاع الصحي  االستراتيجيةالمشاركة في إعداد الخطة 
لوزارة الصحة الفلسطينية إلجراء دراسة تحليلية وصفية وكمية للوضع الصحي الحالي في غزة، 

ذات رؤية وأهداف وبرام   استراتيجيةوالعمل على وضع أولويات للقطاع الصحي وترجمته إلى خطة 
هات المانحة ومقدمي الخدمة من جهات واضحة وجداول زمنية وموازنات محددة، لمساعدة الج
 حكومية ومنظمات دولية على تحديد أولويات تدخالتها.

 16/3/2017، الراية، الدوحة
 

 سنوات بتهمة مناصرة غزة ثالثاإلمارات تحكم على صحفي أردني  .54
حكمت محكمة في أبوظبي اليوم األربعاء بسجن صحافي أردني ثالث سنوات ": أ ف ب" -أبو ظبي

تعليقات كتبها على فيسبوك واعتبرت "مهينة لرموز دولة اإلمارات خالل الحرب اإلسرائيلي  بسبب
 ."2014على قطاع غزة عام 

وقالت نقابة الصحافيين األردنيين إن الصحافي هو تيسير النجار الذي أثار توقيفه في اإلمارات 
 موجة من االنتقادات من منظمات حقوقية. 2015العام 

أن حكما صدر بحق مواطن أردني بالسجن ثالث سنوات  باإلعالناالنباء اإلماراتية واكتفت وكالة 
بعاده ومصادرة االجهزة المستخدمة وا غالق حساباته  128ألف درهم ) 500ودفع غرامة  ألف يورو( وا 

 عبر مواقع التواصل االجتماعي ب"تهمة إهانة رموز الدولة".
انتهاك القانون المتعلق بالجرائم االلكترونية النتقاده  ووجهت اليه تهمة 2015وأوقف النجار العام 

 .2014موقف عدة دول منها االمارات من الحرب االسرائيلية على قطاع غزة في 
وقال نقيب الصحافيين األردنيين طارق المومني لفرانس برس ان النقابة التي عينت محاميا للنجار 

 محكمة االتحادية العليا".تأمل تبرئته في "مرحلة الطعن بالقرار أمام ال
 15/3/2017، فلسطين أون الين
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 تدعو لتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيالعربية"  الجامعة" .55
اليوم »أحمد أبو الغيط، األمين العام للجامعة العربية، في كلمته بمناسبة  ": نبهالخلي " – القاهرة

على المستويين اإلقليمي والدولي من أجل ، إلى ضرورة استمرار العمل «العربي لحقوق اإلنسان
تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي تتعرض النتهاكات يومية من قبل سلطات 
االحتالل، وفي صور مختلفة، وفي مقدمتها حقوقه األساسية في الحياة واألمن، وف ي إقامة دولته 

 المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
 16/3/2017، الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيل"نقابة الصحافيين التونسيين تحّقق في مزاعم زيارة إعالميين إلى  .56

تونس ـ حسن سلمان: قررت نقابة الصحافيين فتح تحقيق حول مزاعم استقبال المتحدث باسم رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحافيين من تونس، مؤكدة رفضها ألي نوع من التطبيع مع 

 ائيل.إسر 
على إثر نشر المتحدث باسم رئيس »وأصدرت نقابة الصحافيين التونسيين بالغًا أكدت فيه أنه 

وزراء الكيان الصهيوني تغريدة على تويتر يؤكد فيها أنه استقبل عددًا من الصحافيين من تونس 
وطنية للصحافيين ، تنعلم النقابة ال«الذين جاءوا لرؤية إسرائيل الحقيقية عن قرب"والجزائر والمغرب و

 «.التونسيين أنها فتحت تحقيقًا في هذا الصدد
تؤكد أن الصور التي عنرضت مع التغريدة ال تشمل صحافيين »وأكدت النقابة أن المعلومات األولية 

موقفها وموقف الصحافيين التونسيين المبدئي الرافض ألي شكل من أشكال »، مجددة «تونسيين
 «.لغاصبالتطبيع مع دولة االحتالل ا

 16/3/2017، القدس العربي، لندن
 

 "مبراطورية عثمانية جديدة"إ إقامة إلىردوغان بالسعي أيعلون يتهم  .57
اتهم وزير الدفاع االسرائيلي السابق موشيه يعلون الرئيس التركي رجب طيب  –القدس ـ )أ ف ب( 

من تزايد حالة عدم االستقرار محذرا ” امبراطورية عثمانية جديدة“اردوغان االربعاء بالسعي الى اقامة 
 في الشرق االوسط.

الهيمنة عبر تأسيس امبراطورية “وقال خالل لقاء مع صحافيين اجانب، ان اردوغان يسعى الى 
 ”.عثمانية جديدة باستخدام ايديولوجية االخوان المسلمين، وليس فقط داخل تركيا
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رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتوسيع  واتهم يعلون، الذي اقيل من منصبه العام الماضي عندما قام
 ائتالفه اليميني الحاكم، تركيا العضو في حلف شمال االطلسي بالعمل ضد المصالح الغربية.

 15/3/2017، ، لندنرأي اليوم
 

 مايو المقبل /عد لمؤتمر سالم في أيارمب ي  ا  تر "يديعوت" .58
مب يعد لمؤتمر إقليمي اميركي دونالد تر أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية بأن الرئيس األ

 تشارك فيه إسرائيل ودول عربية والسلطة الفلسطينية، في أيار/ مايو المقبل على ما يبدو.
وأضافت الصحيفة اإلسرائيلية أن الجهود إلعادة إطالق العملية السياسية للسالم بين الفلسطينيين 

 واإلسرائيليين قد دخلت مرحلة متقدمة.
أن زيارة المبعوث الرئاسي األميركي جيسون غرينبالت للمنطقة تندرج في إطار جهود  وأشارت إلى
مب من أجل الترتيب لمؤتمر دولي للشرق األوسط يلتئم في العاصمة األردنية عمان االرئيس تر 

 بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية ورعاية الملك األردني عبد هللا الثاني.
 15/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اإلسكوااألمين العام لألمم المتحدة ينأى بنفسه عن تقرير  .59

نأى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنفسه عن تقرير أصدرته هيئة تابعة للمنظمة يتهم 
إسرائيل بتطبيق سياسة الفصل العنصري )أبارتايد( ضد الفلسطينيين، بينما طالبت الواليات المتحدة 

 ته.بسحب التقرير برم
وقال المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن "التقرير كما هو ال يعكس آراء األمين العام" 

 وتم وضعه دون مشورة مسبقة مع األمانة العامة في المنظمة الدولية.
وطالبت السفيرة األميركية في األمم المتحدة نيكي هايلي بسحب التقرير، وقالت إنه يجب إلغاء 

وأضافت  ذي أصدرته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )إسكوا(.التقرير ال
هايلي أن "سكرتارية األمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، ولكن يجب أن 

 تخطو خطوة أخرى وتسحب التقرير بأكمله".
تقرير إسكوا "وثيقة مهمة يجب أن تدفع في المقابل، قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إن 

وهو منظمة أوروبية مستقلة -ودعا المرصد  المجتمع الدولي إلى تفعيل آلية لمساءلة إسرائيل دوليا".
المجتمع الدولي إلى العمل الجاد من أجل وقف الحالة التي تتصرف فيها إسرائيل  -مقرها جنيف

 ل التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني".كدولة فوق القانون من خالل تطبيقها شتى "أشكا
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ووصف المرصد التقرير األممي بأنه "إنجاز" لصالح حقوق الشعب الفلسطيني التي صادرتها إسرائيل 
 على مدار السنوات الماضية.

 16/3/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 على رحيل "شهيدة" فلسطين عاماً  14راشيل كوري..  .61
، وقفت الحقوقية األمريكية راشيل كوري، 2003اليوم من عام  في مثل هذا: غزة/ مؤمن غراب

تتصدى مجنزرة إسرائيلية بجسدها األعزل، رفضًا لهدم بيوت مواطنين في غزة، لكنها لقيت حتفها 
 تحت آلة الحرب، لتصبح "أيقونة" التضامن العالمي مع أهل فلسطين.

ل  حياتها للدفاع عن في أولمبيا ب 1979أبريل/ نيسان  10كوري التي ولدت يوم  واشنطن، سخ رت جن
 .2003حقوق الفلسطينيين، وذهبت إلى قطاع غزة ضمن حركة التضامن العالمية عام 

وعنرفت كوري بحبها للسالم، وبدفاعها عن حقوق الفلسطينيين في العيش بسالم واالعتراف بدولتهم، 
 اكات اإلسرائيلية بحق هذا الشعب. وبثت العديد من الرسائل المصورة التي تتحدث خاللها عن االنته

من مارس/ آذار، ارتدت الناشطة معطفها البرتقالي وأقبلت نحو إحدى الجرافات  16في ذلك اليوم الـ
اإلسرائيلية ممسكًة بمكبر صوت في محاولة لمنعها من هدم بيت مواطن فلسطيني وتجريف 

 األراضي الزراعية بحي السالم بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ظنت كوري أن مالمحها األجنبية وبشرتها الشقراء، ستشفع لها أمام أنياب المجنزرة، غير أنها 
سقطت في دقائَق، جثة هامدة، بعد أن دهسها سائق اآللة العسكرية في عملية متعمدة، بحسب ما 

 نقل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عن متضامنين رافقوا كوري وقت الحادثة.
طنون في قطاع غزة نبأ مقتل الناشطة بصدمة واندهاش كبيرين، كونها مواطنة أمريكية واستقبل الموا

 مدافعةم عن السالم، وأطلقوا عليها لقب "شهيدة" ونظموا لها جنازة ضخمة. 
ويقول رئيس المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان رامي عبده في حديثه لألناضول: "الناشطة 

 ممارسات إسرائيل التي تنتهك فيها حق االنسان". كوري قدمت نموذًجا حًيا لكشف
 16/3/2017 ،لألنباءوكالة االناضول 

 
 سيما األطفال منهمال إلنهاء معاناة األسرى  دولية خالل المؤتمر الثالث لألسرى  دعوات .61

 في كلمتها أشارت الناشطة البريطانية في حمالت مقاطعة البضائع اإلسرائيلية بيتي هانز،: رام هللا
إلى أن على جميع الحقوقيين أن  أشارتي مؤتمر األسرى الدولي الثالث، الذي عقد في رام هللا، ف
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يقوموا بجهد أكبر لوقف المعامالت واإلساءة اإلسرائيلية المهينة التي يتعرض لها األسرى 
 الفلسطينيون عامة، واألطفال خاصة.

كيف يتم  متسائلةقمع الذي يتعرضون له، ودعت العالم إلى االطالع أكثر على حياة الفلسطينيين وال
رؤية هذه الجرائم دون أن يهتم أحد ألمر األطفال في فلسطين؟، مطالبة المجتمع الدولي بلجم 
إسرائيل وأن ال يبقى صامتا حيال ما يحدث، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من األطفال قد تم اعتقالهم 

 والتنكيل بهم.
طوير اإليرلندي السابق جو كوستالو، إنه يجب العمل على إيجاد بدوره، تحدث وزير التجارة والت

حلول من أجل وضع حد للسياسة اإلسرائيلية تجاه األطفال الفلسطينيين، ومن أجل وقف هذه 
اإلجراءات القمعية، قائال :" إن السؤال الي نطرحه اليوم هو أين حقوق اإلنسان من هذا الذي 

أحكاما عالية على أطفال فلسطين، ال تتناسب معهم، قائال إن واعتبر أن إسرائيل تصدر  يجري؟".
 األسرى يجب أن يتمتعوا بحقوق أهمها الحق في الزواج، كذلك الحق في التصويت.

تم إيجاد قانون من أجل صون الحريات والحقوق لألسرى  1990ولفت كوستالو إلى أنه عام 
ارتهم، وهذا ما يجب أن يحدث لألسرى ، حيث قامت دول من االتحاد األوروبي بزياإليرلنديين

 الفلسطينيين، أن يكون لهم قانون خاص.
ودعا مؤسسات حقوق اإلنسان إلى إيجاد آلية يتم من خاللها تغيير سياسة االحتالل، ووضع حد لما 

 يحدث مع االطفال من خالل عمل مشترك بين الفلسطينيين واالتحاد االوربي.
الدولي للمحاميين الديمقراطيين سوزان عديلي، أن هذه الرابطة تم من جانبها، ذكرت ممثلة االتحاد 

ولها فروع في معظم دول العالم من اجل العمل على تحرير األسرى، وصون  1948تأسيسها عام 
حقوق االنسان، تحديدا األطفال، مؤكدة أنه يجب أن تكون فلسطين على أجندة العالم في هذا 

 الموضوع، أسوة بباقي الدول.
لت إن إسرائيل تستخدم كل ما تملك من قوة لتجريم كل من يدعم الفلسطينيين ويتحدث في وقا

موضوع األسرى الفلسطينيين، مطالبة الواليات المتحدة ومؤسساتها بوضع فلسطين في الواجهة 
 الدولية، حتى حقوق الطفل.

 15/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مباحول السلوك الواجب اتباعه خالل أي حديث مع تر تنياهو وعباس لندورة تعليمية  .62
كشف مصدر مقرب من وفد المبعوث األميركي، عن أن خبيرا يعمل في طاقم الرئيس  تل أبيب:
الماضي، واجتمع مع كبار  مب، كان قد زار إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية، الشهرادونالد تر 
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لهم دورة تعليمية حول السلوك الواجب اتباعه خالل أي حديث مع  المسؤولين لدى الطرفين، وأجرى 
محمود و المصدر أن يكون الخبيران قد التقيا مع نتنياهو  مب، هاتفيا أو وجها لوجه، ولم يستبعداتر 

يجوز الدخول في  عباس. وقد تمثلت لقاءاتهما مع الطرفين في توجيه تعليمات صارمة مفادها أنه ال
، وال يجوز القول من دون تقديم بديل مقنع، وال يجوز التعنت والتكلم بلغة اليأس حوار عقيم مع ترمب

وبنشاطه ومسؤوليته. وقال المصدر إن الطرفين  واإلحباط، وينبغي الحرص على اإلشادة بالرئيس
 التزما بهذه التعليمات، ما ترك انطباعا إيجابيا حتى اآلن.

 16/3/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 غير شرعي اإلسرائيلي االستيطان  إيطاليا .63
)د ب ا( : أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اإليطالي انجلينو ألفانو، موقف -رام هللا  

بالده الداعم للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء 
 المؤسسات.

، مساء اليوم األربعاء، بمقر له محمود عباس ةالفلسطينيسلطة الجاء ذلك خالل استقبال رئيس 
 .الرئاسة في مدينة رام هللا

وأشار الفانو، إلى أن إيطاليا تعتبر االستيطان غير شرعي، وهو ما أكده تصويتها لصالح قرار 
إلى تأتي زيارة الفانو  ، والذي أكد رفض المجتمع الدولي لالستيطان.2334مجلس األمن الدولي رقم 

 إسرائيل.جولة شملت  إطارالضفة الغربية في 
 15/3/2017، القدس العربي، لندن

 
 ماذا وراء تغّير موقف ترامب من الرئيس الفلسطيني؟ .64

 هاني المصري 
بعد جفاء مي ز العالقات األميركية الفلسطينية منذ تولي دونالد ترامب سدة الرئاسة األميركية، وتجل ى 

ة، واقتصار االتصاالت على الموضوع األمني، والتعهد بنقل السفارة بتجاهل الرسائل الفلسطيني
األميركية إلى القدس، واعتبار االستيطان ال يشكل عقبة أمام السالم، وفتح الطريق أمام خيارات 
ل  أخرى بديلة عن حل الدولتين، ووقف تحويل الدعم األميركي للسلطة الفلسطينية، حدث تحو 

البة أميركية بكبح قليل لالستيطان، واتصل ترامب هاتفًيا بالرئيس مفاجئ، إذ أصبحت هناك مط
محمود عباس ودعاه لزيارة البيت األبيض، كما أنج ل موضوع نقل السفارة، واعتنمد عباس باعتباره 

 شريًكا.
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ردة الفعل الفلسطينية الرسمية بالغت كثيًرا، وكأنها مثل "الغريق الذي يتعلق بقشة"، واعتبرت أن  هذا 
حياء ما يسمى "عملية السالم"، التي دخلت في ا لتغي ر الترامبي يفتح الطريق الستئناف المفاوضات وا 

غرفة العناية المكثفة منذ فترة طويلة ويتم إنعاشها لتبقى على قيد الحياة بين فترة وأخرى، من خالل 
ل، ويتم التعلق تحرك سياسي أو مبادرة تنوظ ف لتقطيع الوقت والتغطية على ما تقوم به إسرائي

 بأذيالها، في حين أنها تقطع الطريق على تبني الفلسطينيين والعرب خيارات وبدائل أخرى.
وحتى اآلن، فكل مبادرة جديدة تؤدي إلبقاء  1991هكذا كان األمر منذ انعقاد مؤتمر مدريد في العام 
 الوهم بأن تنجح في تحقيق ما عجزت عنه سابقاتها.

ا جرى، ومن الكارثة التي يعيشها الفلسطينيون جراء اعتماد سياسة الرهان المطلوب أخذ العبرة مم
على ما يسمى عملية سالم، وتظهر معالمها بضياع القدس والمزيد من األرض والحقوق، وتهميش 
القضية، وتآكل المؤسسات الفلسطينية، والشرذمة التي تتعمق وتتعمم، إلى جانب توهان القيادة 

ا أكثر وأكثر إلعطاء األولوية للنظام )السلطة( وبقائه، والحفاظ على شرعيته على الفلسطينية وانتقاله
حساب القضية والمشروع الوطني. ولعل أكبر دليل على ذلك ما جرى من قمع لتظاهرة تدافع عن 
حق الشهيد باسل األعرج وزمالئه المعتقلين في سجون االحتالل بالتعامل معهم بكرامه تليق بما 

 هم وشعبهم.قدموه لوطن
السؤال الذي يطرح نفسه، ويجدر إمعان التفكير في اإلجابة عنه، بصورة صحيحة: لماذا غي رت إدارة 
ترامب موقفها من السلطة وطريقة التعامل معها؟ وهل هذا يرجع إلى أنها عادت إلى "جادة 

وتصاعد  الصواب"، أم ألنها ترى من جهة أولى أن تجاوز السلطة يمكن أن يؤدي الى الفوضى،
 القوى واالتجاهات المعادية إلسرائيل، والتي ستلتقي رغم خالفاتها على مقاومة االحتالل اإلسرائيلي؟

وفي ظل الخشية من احتمال تطور هذا السيناريو، ليس من المستبعد أن يكون نتنياهو واألجهزة 
هناك في  -السلطة كشريك  األمنية اإلسرائيلية قد قدما نصيحة لادارة األميركية بشأن أهمية اعتماد

ألنها من خالل التنسيق األمني وتجنب  -الحكومة اإلسرائيلية وخارجها من ال يعترفون بالسلطة
المواجهة تخدم المصلحة اإلسرائيلية، رغم بعض المنغصات المترتبة على ترددها في تقديم تنازالت 

ائل عن السلطة غير مضمونة وليست جديدة تنل  ح عليها إسرائيل. وما يعزز هذا االحتمال أن البد
 مؤكدة.

ومن جهة ثانية، اختارت إدارة البيت األبيض أن من األفضل أن تجرب أوال السعي إلنجاز "الصفقة 
الكبرى" التي يتحدث عنها ترامب من خالل "جس نبض" السلطة، على أمل أن تكون اآلن مطواعة 

ى حد كبير هي الشروط األميركية، السيما بعد أكثر لالستجابة للشروط اإلسرائيلية التي أصبحت إل
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اإلشارات اإليجابية التي أرسلتها السلطة ومفادها أنها ستأخذ المخاوف والمطالب األميركية 
 بالحسبان.

ويمكن تلخيص هذه الشروط باستئناف المفاوضات الثنائية دون تدخل من أحد، وبال شروط، ما 
لشروط التي تحدث عنها خالل السنوات القليلة يعني ضرورة تخلي الجانب الفلسطيني عن ا

طالق الدفعة  واضحةالماضية، وتشمل مرجعية  وملزمة ألي مفاوضات قادمة، ووقف االستيطان، وا 
الرابعة من أسرى ما قبل "أوسلو"، ورعاية دولية حقيقية للمفاوضات، إضافة إلى سقف زمني 

 للتفاوض، وآخر لتنفيذ ما يتم االتفاق عليه.
و في اآلونة األخيرة أننا لم نعد نسمع كثيرًا عن هذه الشروط )المتطلبات( الستئناف المالح

المفاوضات. ما يعني أن القيادة الفلسطينية تعتبر أن االعتراف بها قمة المنى، وأن السير وراء 
عملية سياسية أخرى، ولو كانت عملية بال سالم كما نصح دنيس روس منذ وقت طويل، يعطيها 

بأن ما سيجري، في أحسن األحوال، هو تكرار  -كما هو حال الجميع  -بقاء رغم إدراكها سببا لل
نفس االسطوانة المشروخة التي استمعنا لها مراًرا، ولكنها ستنعزف هذه المرة بشكل أسوأ، وضمن 
"، سقف أقل، ونهايتها إذا نجحت ستكون أكثر كارثية، أي االعتراف باسرائيل باعتبارها "دولة يهودية

والسيطرة األمنية اإلسرائيلية من النهر إلى البحر، عدا عن التفاوض على حدود الدولة ناقصة 
السيادة من دون حل لقضية الالجئين، ومن دون القدس، أو القبول بالحلول الجزئية واالنتقالية التي 

العربية أمام  تؤجل الحل النهائي وتعيد إنتاج أوسلو جديد بشروط أسوأ، مع فتح مزيد من األبواب
 التطبيع المعلن.

يمكن أن يقول قائل: لن تقبل القيادة الفلسطينية بهذا الحل التصفوي، وهذا أمر وارد، مع أن 
إمكانياتها على الرفض ستكون أقل مما هي عليه اآلن، ألن األوضاع الفلسطينية ستكون أسوأ داخلًيا 

ن المفاوضات الثنائية هذه المرة يترافق مع وخارجًيا، وسيسهل تجاوزها وعزلها، خاصة أن الحديث ع
تقدم "الضم الزاحف" والتهديد بتحويله إلى "ضم قانوني"، ومع الحديث عن الحل اإلقليمي، ألن 
إسرائيل تريد أن تقبض من العرب أواًل، كما تريد أن توظفهم للضغط على الفلسطينيين حتى يقبلوا ما 

 يرفضون قبوله من دون العرب.
ل، كان يمكن استثمار هذا الوقت الثمين لمراجعة التجربة، واستخالص الدروس والعبر، وفي المقاب

بقاء القضية حية، وتعزيز الصمود والتواجد  وتغيير المسار، وا عادة تعريف المشروع الوطني، وا 
البشري الفلسطيني على أرض الوطن، إضافة إلى توفير متطلبات مقاومة االحتالل ومقاطعته بصورة 

نهاء االنقسام واستعادة الوحدة على أساس القواسم المشتركة والشراكة الحقيقية، بما يجعل مثمرة ، وا 
المنظمة قوال وفعال الممثل الشرعي الوحيد والمؤسسة الوطنية الجامعة، وبما يمكنها من التعامل مع 
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ن موقع المخاطر الجديدة، والمتمثلة بشكل خاص بسعي إسرائيل لتصفية القضية وضم الضفة، وم
 أفضل بكثير.

إذا كان الهدف هو بقاء السلطة وشرعية قيادتها، فان هذا الهدف قد يتحقق عبر مواصلة سياسة 
االنتظار والرهان على المفاوضات، رغم أن مصدر الشرعية األهم هو إرادة الشعب. أما إذا كان 

باشرة أو غير المباشرة الهدف إنهاء االحتالل، فانه لن يتحقق عن طريق المفاوضات الثنائية الم
بدون قوة ووحدة ومؤسسات وطنية جامعة وسياسة فعالة، مع العلم أن الوضع لن يبقى على ما هو 
 عليه، بل سيزداد سوءا، سواء قبلت القيادة تحقيق "الصفقة الكبرى" التي يحلم بها ترامب، أم رفضتها.

 15/3/2017، القدس، القدس
 

 ية إلى الفوضى األمنيةفلسطينيو لبنان.. من ضعف المرجع .65
 أحمد الحيلة
ة في مخي م عين  كثرت في األشهر األخيرة األحداث األمنية في الوسط الفلسطيني في لبنان، خاص 
الحلوة الذي شهد عشرات االشتباكات الداخلية، ومخي م برج البراجنة الذي كان على موعد، يوم 

مون لعائلة آل جعفر اللبنانية من الطائفة الجمعة الماضية، مع أعنف اشتباكات جرت بين شباب ينت
الشيعية وبين شباب فلسطيني، على خط التماس الفاصل بين المخيم والضاحية الجنوبية لبيروت 

ساعات متواصلة، استنخدمت فيها األسلحة  4)حي البعلبكية(، حيث استمرت االشتباكات لنحو 
صابة آخرين.الرشاشة، والقذائق الصاروخية، والقنابل..، ما أسفر ع  ن مقتل منسن فلسطيني وا 

بتدخل من الجيش اللبناني، وحزب هللا، وحركة أمل، وحركتي "حماس" و "فتح" والفصائل الفلسطينية، 
سنة، وعادت الحياة إلى طبيعتها، مع حذر وقلق  30توقفت االشتباكات التي ونصفت باألعنف منذ 

فيها الجميع بخلفيات طائفية، مذهبية، قومية..،  عالقم بذكريات الحرب األهلية الدامية التي انغمس
 .1987وذكريات حرب المخيمات والحصار الذي شهدته حتى عام 

تلك الحادثة كشفت مستوى الهشاشة األمنية التي عليها الوضع في لبنان، ولوال وعي القوى السياسية، 
باكات في أكثر من محور وقوى األمن اللبناني لكان الوضع انصرف لما هو أعظم، والندلعت االشت

وعلى خطوط التماس بين عموم المخيمات والجوار اللبناني، على خلفية طائفية شيعية سنية، 
وعصبية لبنانية فلسطينية..، ما يعني دخول البلد ـ ال قدر هللا ـ في أتون صراعات محلية، إقليمية، 

شرق األوسط..، وَلَكان الضرر دولية يصعب فك شيفرتها، في ظل الفوضى واالقتتال الذي يشهده ال
كارثيًا على الجميع وفي مقدمتهم الفلسطيني في لبنان المستهدف منذ فترة عبر إجراءات تراكمية، 
بدءًا من تقليصات األونروا على مستوى التعليم والخدمات الطبية والبنى التحتية، ومرورًا باالشتباكات 
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صعنب تفسيرها أحيانًا، وليس انتهاًء بضعف المرجعية األمنية المتكررة في مخيم عين الحلوة والتي يَ 
السياسية واألمنية للفلسطينيينت عبر انسحاب حركة "فتح" من اللجنة األمنية في عين الحلوة ومن ثم 
العودة لها الحقًا وفق صيغة إجرائية جديدة، هذا ناهيك عن كون حركة "فتح" طرفًا في العديد من 

أصاًل، إضافة إلى غياب الرؤيا لدى منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة  االشتباكات التي تجري هناك
الرئيس محمود عباس، الذي زار بيروت مؤخرًا، وطرح على الدولة اللبنانية استالمها المسؤولية 
األمنية عن المخيمات في الوقت الذي كان فيه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومسؤول الملف 

نان عزام األحمد، ينكيل االتهامات ألطراف لبنانية ويحم لها مسؤولية األحداث األمنية الفلسطيني في لب
 الجارية في مخي م عين الحلوة.

هذا التخبط، وهذا الغياب المقلق لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتعدد المرجعيات الفتحاوية بين 
رام هللا، وتعدد المرجعيات المحلية  أمني وسياسي، وبين السفارة الفلسطينية ومسؤول الملف في

وتصادمها أحيانًا بقوة السالح، إضافة إلى االنقسام الفتحاوي بين مؤيد لمحمد دحالن ومؤيد لمحمود 
عباس، وحالة االستقطاب الحاد بينهما..، يزيد من معاناة الفلسطينيين ويكشف ظهرهم لوكالة 

قد تجد ضالتها في اختراق الحالة الفلسطينية وتوظيفها  األونروا، ولمجموعاتم متطرفةم، وألجهزةم أمنيةم 
 ألجندات خارجية بعيدة كل البعد عن مسار الصراع مع االحتالل، وحق العودة إلى فلسطين.

إن استمرار حالة الفوضى األمنية، ينعد  وصفة سام ة للقضاء على الوجود الفلسطيني في لبنان، 
ب استرالية، واسكندنافية، وكندية..، ما يعني التمهيد لتصفية ومدخاًل لفتح الحديث عن التهجير بمراك

أحد أهم ملفات القضية الفلسطينية المتمثل في حق العودة، عبر إفراغ جغرافيا فلسطين ودول الطوق 
من الحاضنة الطبيعية لقوى الثورة والمقاومة والنضال ضد االحتالل الصهيوني. وتلك الخشية على 

لبنان تجل ت في موقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي قال في مصير الفلسطينيين في 
مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية بالتزامن مع أحداث برج البراجنةت إن "الفلسطيني هو من َصَنَع 

 في لبنان، فلماذا ال يرحل". 75حرب الـ 
مع الجوار اللبناني، مجرد ومن هنا فان عد  ما يجري في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان و 

إفراز لتعقيدات المشهد اللبناني المحلي، أو نتيجة طبيعية لألوضاع المعيشية الصعبة التي عليها 
المخيمات وقاطنيها، وبأنه فقاعات صابون ال تكاد تظهر حتى تختفي، إنما هو تقدير غير دقيقت 

فاعلة إقليميًا ودوليًا ما زالت بحاجة ألوراق ألن مشهد المنطقة العربية وعدم استقراره يعني أن القوى ال
قوةم في مواجهة بعضها البعضت والخشية تكمن في أنه إذا استمر االضطراب في اإلقليم، وبقيت 
حالة الغموض تلف المنطقة، فان الورقة الفلسطينية قد تصبح في وقت ما حاجة لهذا الطرف أو 

 ية.ذاك، فتذهب محرقة في اللعبة اإلقليمية والدول
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د في حسن اإلدارة  وهذا يدفع إلى لفت النظر إلى أهمية العامل الفلسطيني الداخلي كمالذم آمن يتجس 
ن كانت تتداخل فيه عوامل إقليمية  والتصرف وسد الذرائعت ألن الوجود الفلسطيني في لبنان وا 

لمرجعية السياسية ودولية..، إال أنه يتأثر بالعامل الذاتي أكثر من أي عامل آخر، ال سي ما وحدة ا
من عدمها، إضافة إلى وضوح الرؤيات على قاعدة الصمود وتوحيد الجهود باتجاه حق العودة، وعدم 
ذا كانت قيادة السلطة الفلسطينية  التدخل في الخالفات والصراعات الداخلية في البلدان المنضيفة. وا 

ئيس محمود عباس، فان ذلك ال يعني ال تؤمن بواقعية حق العودة، وفقًا التفاقيات أوسلو ومواقف الر 
ترك الشعب الفلسطيني في مهب الريح يلقى حتفه بين موج بحر أو انتحار على مذبح الفقر 

 والفوضى األمنية واالقتتال بين األشقاء.
 15/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أين العرب من إسرائيل اليهودية الديمقراطية؟ .66

فايز أبو شمالة د.  
أن تكون دولة إسرائيل ديمقراطية يهودية في آن، كما يطالب نتنياهو وأقطاب اليمين  ال يصير

قامة دولة خالصة  اإلسرائيلي، فهذه أكذوبة سياسية تهدف إلى طرد الفلسطينيين العرب من ديارهم، وا 
ف ال يعيش فيها غير اليهود، فالديمقراطية وحرية الرأي والتعايش بين الشعوب ال تلتقي مع التطر 

 العرقي والمذهبي والديني، واصطفاء الشخص اليهودي منزهًا دون بقية األمم.
في الفترة األخيرة لم يكتف  قادة الصهاينة باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة )إسرائيل(، بل 
راحوا يشترطون ألي مفاوضات باالعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل الديمقراطية اليهودية، وهو 

اف ضمني لو تحقق فانه سيحقق لليهود أطماعهم في ترحيل ماليين الفلسطينيين الذين يعيشون اعتر 
، وهذا شرط تعجيزي، ال يمتلك أي فلسطيني يقيم في غزة أو 48داخل فلسطين المغتصبة سنة 

 الضفة الغربية أو الشتات أن يوافق عليه.
عي لتجسيد واقع دولة إسرائيل الديمقراطية لقد تنافست األحزاب اإلسرائيلية في تأكيد جديتها في الس

اليهودية على األرض، وذلك من خالل إقرار الكنيست اإلسرائيلي جملة من التشريعات العنصرية 
 المتطرفة، ومن ضمنها:

من هذا العام على تعديل القانون الذي يمنع أي سياسي من  14/3مصادقة الكنيست اإلسرائيلي في 
دالئه بتصريحات ضد دولة إسرائيل، أو الترشح لعضوية الكنيست ب شبهة دعمه "لارهاب"، وا 

 تصريحات تحرض على العنف والعنصرية، أو تدعم المقاومة المسلحة ضد إسرائيل.
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إن إقرار هذا القانون في الكنيست بالقراءة النهائية سيحول دون ترشح العديد من الشخصيات 
أو من القائمة العربية الموحدة، والتي تعتبر الكتلة السياسية العربية من أعضاء الكنيست الحاليين 

 الثالثة في الكنسيت اإلسرائيلي.
من هذا العام قانون سحب الجنسية، بناء على طلب  6/3لقد سبق وأن أقرت الكنيست بتاري  

المحاكم أو وزير الداخلية، والمعروف باسم "قانون عزمي بشارة"، ويهدف القانون إلى تمكين وزير 
 لية اإلسرائيلي من تقديم طلب لسحب الجنسية عن المفكر العربي عزمي بشارة.الداخ

من هذا العام، صادقت الكنيست اإلسرائيلي على مشروع قانون يدعو إلى منع أي  8/3وبتاري  
شخصية تدعو أو تؤيد مشروع مقاطعة "إسرائيل"، من دخول األراضي المحتلة، وقد تم تطبيق هذا 

نظمة حقوقية بريطانية، اسمه "النين " تم منعه من دخول إسرائيل قبل يومين القانون على رئيس م
، 2012الدولية والتي دخلت إلى قطاع غزة عام « أميال من االبتسامات»ألنه شارك في قافلة 

 وظهرت صورته إلى جانب القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية.
ئيلي قانون اإلقصاء الذي يتيح إقصاء النواب من العام الماضي أقر الكنيست اإلسرا 19/7وبتاري  

ضد سلطات « للعمليات الفدائية والمسلحة»أو دعمهم « تحريضهم على العنصرية»العرب، بداعي 
االحتالل، وتجري محاوالت لتطبيق هذا القانون على النائب العربي باسل غطاس، المتهم بتهريب 

 رائيلية.هواتف نقالة لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلس
كل تلك القوانين والتشريعات اإلسرائيلية العنصرية ال تثير اهتمام القيادة السياسية الفلسطينية، وال 
تشكل حافزًا للقيادات العربية لالعتراض على هذا التطرف العنصري الساعي إلى تصفية وجود 

طينيين داخل دولة اإلنسان العربي الفلسطيني فوق تراب أجداده، وكأن الذي يجري للعرب الفلس
إسرائيل هو شأن إسرائيلي محض، ال يخص بقية الدول العربية، وال يخص القيادة الفلسطينية التي ال 

 ترى أفقًا للقضية الفلسطينية أبعد من أفق المقاطعة في رام هللا.
 أنك لت يوم أنك ل الثور األبيض! وهل نسي الثور األحمر مثلنا العربي الذي يقول:

 15/3/2017، الين فلسطين أون 
 

 هل تقطع واشنطن مساعداتها للفلسطينيين؟ .67
 جوش روجن
توشك جهود إدارة ترامب الفتية بخصوص بدء عملية دبلوماسية جديدة في الشرق األوسط على 
مواجهة صعوبات كبيرة في الداخل، حيث يريد كثيرون في الكونجرس إلغاء كل المساعدات 

ال التي يدفعونها لألشخاص الذين يهاجمون إسرائيليين. وقريبا األميركية للفلسطينيين بسبب األمو 
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سيتعين على الرئيس ترامب أن يقرر ما إن كانت مواجهة الفلسطينيين حول ذلك التحريض على 
لحاحًا من السير في طريق السالم.  اإلرهاب أكثر أهمية وا 

مود عباس يوم الجمعة، وهذا ترامب أجرى مكالمته الهاتفية األولى مع رئيس السلطة الفلسطينية مح
األسبوع يتوجه مستشار الشؤون اإلسرائيلية في البيت األبيض جايسون جرينبالت إلى المنطقة، وعلى 
رأس أجندته مسألة ما إن كان ينبغي على الحكومتين األميركية واإلسرائيلية تكثيف الضغط على 

نيين الذين ينسجنون أو ينقتلون بعد السلطة الفلسطينية حتى تكف عن دفع المال لعائالت الفلسطي
 مهاجمة مدنيين إسرائيليين أو أميركيين، وهي عملية تعتقد الحكومتان أنهما تشجع على العنف.

ويدفع جمهوريون في مجلسي الكونجرس حاليا بتشريع من شأنه قطع كل المساعدات األميركية عن 
، إذا لم تتوقف 2016ر في السنة المالية مليون دوال 300السلطة الفلسطينية، والتي بلغت أكثر من 

عن مكافأة عائالت المهاجمين. ومشروع القانون هذا ليس جديدًا، لكن « منظمة التحرير الفلسطينية»
رعاته يعتقدون أن فوز ترامب يقوي موقفهم. وفي هذا اإلطار، يقول العضو الجمهوري البارز في 

لقد تقدمنا بمشروع القانون العام »جراهام:  لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوق، ليندزي 
ويحاج  جراهام بأن قطع المساعدات «. الماضي. وهذا العام سنقوم بتمريره. والرئيس ترامب سيوقعه

األميركية عن السطة الفلسطينية هو الطريق الوحيد للفت انتباه عباس والضغط عليه ليقوم بتفكيك ما 
لى تعويض عائالت الشبان الفلسطينيين الذين ينفذون بات يمثل بيروقراطية متضخمة تسهر ع

 هجمات ضد إسرائيل.
البيت األبيض لم يرد على طلب التعليق على هذا الموضوع، لكن ثمة مؤشرات على أن ترامب قد 
يوافق على الفكرة. ذلك أن مسؤولي إدارته يركزون على التحريض على اإلرهاب في تصريحاتهم 

ألبيض يقترح حاليا تقليصًا كبيرًا لكل أنواع المساعدات األميركية الموجهة العلنية. كما أن البيت ا
 للخارج، والمساعدات الموجهة للفلسطينيين تمثل هدفًا سهال.

والواقع أن الديمقراطيين يشيرون إلى خطر زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية في حال قطع 
ز في لجنة العالقات الخارجية في مجلس المساعدات عنها، حيث يقول العضو الديمقراطي البار 

إننا لن نتخذ خطوات تعر  ض أمن التنمية االقتصادية في الضفة الغربية »الشيوق بنجامن كاردن: 
غير أنه حتى بعض المعروفين بدفاعهم الطويل عن ضرورة «. للخطر، وهذا أمر في غاية األهمية

ساعدات. وفي هذا السياق، يقول إليوت إنشاء مؤسسات فلسطينية، باتوا يؤيدون فكرة وقف الم
إننا نقوم بالشيء نفسه منذ »أبرامز، المسؤول السابق بالبيت األبيض ووزارة الخارجية األميركية: 

عقود، لكنه لم يغير الثقافة السياسية الفلسطينية، والحال أن تلك الثقافة السياسية البد من تغييرها إذا 
 «.كنا نرغب في السالم
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، المفاوض السابق في الشرق األوسط والباحث بمجلس العالقات الخارجية حاليًا، يرى روبرت دانن
أن تشريع جراهام يمثل أداة جد فضفاضة، لكنها يمكن أن تكون مفيدة في الضغط والتأثير، عندما 

إن هذا النوع من األدوات قد يكون أكثر فعالية في تسجيل »تظهر استراتيجية أكثر شمولية، إذ يقول: 
الغضب واالستياء منه في تحقيق أي أهداف تتعلق بالسياسات، بما في ذلك األهداف التي تتحدث 

 «.عنها إدارة ترامب
بيد أنه من المستبعد أن ترد السلطة الفلسطينية على قطع المساعدات بتغيير سياساتها، يقول معن 

بار أن األموال التي تدفعها في واشنطن، وذلك على اعت« منظمة التحرير الفلسطينية»عريقات، ممثل 
إن استهداف »تمثل إعانات اجتماعية للعائالت التي فقدت معيليها بسبب النزاع. ويقول معن: 

الزعامة الفلسطينية لن يكون مفيدًا، ألنك في حاجة لسلطة فلسطينية مستقرة من أجل مواصلة عملية 
 «.سالم، إذا كنت تريد لعملية السالم تلك أن تنجح

أن إدارة ترامب أخذت تدرك ببطء، ولكن بشكل أكيد، أن الكثير من أفكار حملتها والالفت 
االنتخابية، مثل نقل السفارة اإلسرائيلية في إسرائيل إلى القدس، أكثر تعقيدًا حين النظر إليها مقارنة 
ن مع الحاجة إلى التعامل ليس مع إسرائيل والفلسطينيين فحسب، ولكن أيضًا الجيران العرب الذي

 ينعتبرون حلفاء مهمين للواليات المتحدة.
، ذلك أن «المبادئ»في مقابل « األولويات»وبالنسبة لترامب، فان األمر يعود في النهاية إلى مسألة 

الصفقة »قطع كل المساعدات األميركية عن الفلسطينيين اآلن لن يساعده على عقد ما يصفها ب
 «.األكبر

 «وبلومبيرج نيوز سيرفس واشنطن بوست»بترتيب خاص مع خدمة 
 16/3/2017، االتحاد، أبو ظبي
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 اورلي أزوالي
واشنطن. لساعة طويلة تابعت أميركا بالتصفيق عرض ترامب، الذي القى خطابا أمام مجلسي  

ه امتنع معظم الوقت عما يحبه كثيرًا، غير أنه الكونغرس ونجح في اخفاء الدونالد جيدًا. صحيح أن
استرق هنا وهناك بضع جمل سوية ومتصالحة عن الحاجة للعمل معا والتعاون، ما جعل أشد 

يشيرون بانفعال إلى ان هذا كان اليوم الذي تحول فيه ترامب ليصبح « االعالم المعادي»منتقديه في 
 رئيسا مسؤوال ومكبوح الجماح.
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سعيدة في العاصمة األميركية، من اليمين ومن اليسار كان للحظة احساٌس بسمو كانت هذه ليلة 
الروح استقبااًل لوعد ما. ولكن ما أن طل الصباح، حتى تبددت مع الظالم ذرات األمل. فقد استيقو 
دونالد العظيم من جديد من أجل صباح من التغريدات العصبية. وبعد وهم لحظي بأن الزعيم هدأ، 

معجبيه أن يتنفسوا الصعداء: فقد عاد دونالد للركل، اتهم اوباما بانه تنصت عليه في كان بوسع 
االنتخابات، واصل شتم وسائل االعالم، وعاد مرة اخرى للسير في أروقة الحكم الذي يدور في دوائر 

 من الجنون، االكاذيب، وعالم الحقائق البديلة.
لق بنا، فان ما يجري في البيت االبيض أشبه في ظل هذه الفوضى، في موضوع واحد بالذات، يتع

العظيم  ليجسدوا التطلعبفقاعة عمل شامل: كيف تعود اسرائيل والفلسطينيون الى طاولة المفاوضات 
لترامب لتحقيق تسوية سلمية تاريخية تصدح في المنطقة وفي العالم كله. وكمن تلبسه الهوس انخرط 

 –دونالد العظيم  –وهو يريد أن يري انه هو وحده  في الموضوع، ربما بسبب أن أسالفه فشلوا
 يستطيع.

في قنوات سرية وطرق التفافية يدير ترامب مفاوضات مع السعودية، التي يرى فيها دولة أساسًا أيضا 
لخلق جبهة سنية أمام إيران. جاء اوباما الى الموضوع انطالقًا من االحساس بالرسالة، مع فكر، 

ثل عليا: أراد أن يضع حدا للمعاناة الفلسطينية وانقاذ اسرائيل والحفاظ على تطلع الى العدالة ومع م
مكانتها كدولة يهودية ديمقراطية. في اسرائيل رأوا فيه مقتلعا. اما االن، امام نشاط ترامب، فمن 
المتوقع لليمين االسرائيلي أن يتوق إليه. الن اوباما جاء الى الموضوع ببرودة أعصاب زعيم يبحث 

حل، فيما يهرع ترامب عديم الراحة بشكل ليس واضحًا بما يكفي لماذا تلبسته اللوثة بالذات في عن 
 هذا الموضوع، حيث ال يزال لم يبدأ بعد بجمع حطام أميركا الممزقة.

ينظر ترامب الى خريطة الشرق االوسط بعيون العقاري: فهو سيعيد التقسيم في الضفة الغربية، قياس 
رسيم الحدود، وهو الذي سيقوم بقص شريط االفتتاح. الرجل غير القادر على أن مساحة األراضي، ت

يقرأ وثيقة استخبارية فيها أكثر من تسع فقرات وغير معني بالتفاصيل، بالتاري ، بالتعقيدات وبمشاعر 
ابناء المنطقة. حلمه ان يرى ابراجا تزدهر على جانبي الخط االخضر، مع نوافير مياه وبالط رخام. 

 ذا ما يعرفه.ه
دبلوماسيون في واشنطن، كانوا مشاركين من خلف الكواليس، نصحوا أبو مازن قبيل حديثه الهاتفي 
مع ترامب: ال تناكفه، ال تجادل، وال تتجرأ على الشكوى من أنه في جانب نتنياهو. كل ما يريده هو 

فاذا بالمكالمة تنت  أيضا ان يتلقى الحب واالمتنان، النه دونالد المحبوب. وطبق أبو مازن ذلك، 
 تفاهما ودعوة إلى البيت األبيض.
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في االيام القريبة القادمة ستتواصل أعمال جس النبض، حين يكون الميل هو الشروع بخطوة المعة 
تتمثل بمؤتمر اقليمي. والصيغة التي ستسمح بذلك وفقا لفرضية العمل في البيت االبيض هي أن 

ة على أال يبني مستوطنات جديدة، يعطي أبو مازن وعدًا بان السفارة ينتزع ترامب من نتنياهو موافق
األميركية لن تنتقل الى القدس، يمنح السعودية، مصر، واالردن مكانة العبين شركاء، ويحاول عمل 

 تحقيق اتفاق سالم. –ما يؤمن بأنه ممكن 
جال السياسة الخارجية، بحاجة الى انجاز في م ألنهلماذا يراهن ترامب بالذات في هذا الموضوع؟ 

يهتم حقا. يريد صفقة عظمى، وقد جاء اليها عديم المشاعر. فبالنسبة له الفشل يعني  ألنهوليس 
جرحا نازفا في أناه. وهو لن يسمح لهذا أن يحصل. سيحاول أن يثني ليس فقط ابو مازن بل نتنياهو 

اما نتنياهو، الذي ال يستطيع وال  «.لألصدقاءال تنزيالت »أيضا. إذ مثلما تعلم في عالم االعمال 
يريد، فسيحاول جر الوقت إذ انه يعرف انه عندما ال ينجح ترامب حسب طريقه، فانه يدير الظهر 
ويتوجه للبحث عن دمية أخرى. رغم أن البيت االبيض يريد جدا، من الصعب التصديق بانه حانت 

 الساعة التي يسمع فيها في المنطقة رفيف أجنحة التاري . 
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