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 مستوطنين: اسألوني عن اغتيال "هنية" بعد انتهاء واليتيلليبرمان ل .1

أفيغدور ليبرمان، أن "إسراييل" تدير سياسة جديدة  سراييليأعلن وزير الجيش اإل: ترجمة –الناصرة 
ف العام الماضي، مجدًدا التلويح باغتيال رييس الوزراء السابق ضد حركة "حماس" منذ منتص

 القيادي البارز في "حماس" إسماعيل هنية.
وقال ليبرمان في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك" ونقلته القناة السابعة العبرية: "منذ مطلع 

نحن ندير سياسة ننتهج سياسة مختلفة كليا تجاه "حماس" في قطاع غزة؛  2016يونيو )حزيران( 
جديدة بمسؤولية وصرامة، وكل من يراقب ويرى سياستنا بغزة وردودنا يدرك أنها سياسة مغايرة، 

 والمسؤولية والصرامة هي المفتاح لتوجهنا ورؤيتنا".
نفقا يعبر من قطاع  15أقوال ليبرمان جاءت ردًّا على سؤال إحدى المستوطنات عن وجود أكثر من 

نفقا تمتد إلى داخل إسراييل )األراضي المحتلة منذ  15محتلة. وأضاف "ال يوجد غزة تجاه األراضي ال
ن وجدت أنفاق فهي أقل بكثير"، وفق ادعايه.1948عام   (، وا 
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وفي معرض رده على سؤال المستوطنين عن وعده باغتيال رييس الوزراء السابق، نايب رييس 
ن توليه منصبه(، قال: "تحدثوا معي عن ساعة )م 48المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خالل 

 ("، فيما يبدو تلويحا جديدا باغتيال القيادي هنية.سراييليهنية عند انتهاء فترتي وزيًرا )للجيش اإل
ولدى سؤال ليبرمان عن استخدام القوة في استراتيجيته العسكرية، قال: "ال شيء يتم حله فقط بواسطة 

عقل، والدمج بين اإلتقان والصرامة، وأكرر هذه الكلمات: القوة، يجب الدمج ما بين القوة وال
 المسؤولية، الصرامة، اإلتقان، القوة، العقل، يجب الدمج بين جميعها"، وفق تعبيره.

 المتطرف إلى أنه "ال توجد نية باحتالل قطاع غزة وبناء المستوطنات فيه". سراييليوأشار الوزير اإل
ال توجد لدينا أي نية إلعادة احتاللها أو أن نعيد بناء مستوطنات وقال: "بالنسبة لغزة أعيد وأكرر، 

وزعم أن "حماس"  هناك، في الوقت ذاته نحن نطلب من المجتمع الدولي تحميل "حماس" المسؤولية".
حّولت قطاع غزة إلى "كيان إرهابي"، مضيفا "تنظيم "حماس" هدفه تدمير كل دولة إسراييل، لذلك 

 التعامل"، وفق زعمه. نحن نعاملهم بمثل هذا
 26/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وتكثف البحث عن قتلة فقهاء ...قطاعالفي غزة" تغلق منافذ  الفلسطينية "الداخلية .2

وزارة الداخلية في ، أن فتحي صّباح ،غزة، نقاًل عن مراسلها في 27/3/2017 ،الحياة، لندننشرت 
ذ القطاع البرية والبحرية، وكثفت البحث عن منفذي عملية أمس، إغالق كل مناف ،قطاع غزة أحكمت

وأعلن الناطق باسم الداخلية إياد الُبزم فرض إغالق كامل  اغتيال القيادي في كتايب القسام مازن فقهاء.
للمنافذ المؤدية إلى القطاع إلى أجل غير مسمى. وقال لـ"الحياة" إن "اإلغالق يشمل ساحل القطاع من 

 لحدود الجنوبية والشرقية والشمالية، وحاجز بيت حانون )إيرز( شمال القطاع".جهة الغرب، وا
باجتياز الحـاجز بموجـب تصـاريح  "إسراييل"وبموجب القرار، لم تتمكن الفيات المسموح لها من جانب 

تصدرها مسبقًا من العبور، وهي المرضى والتجار والطالب والموظفـون العـاملون فـي منظمـات دوليـة 
ــة مــن الهــروب مــن القطــاع عبــر الحــدود أو مــن والديبلو  ماســيون. ويهــدف هــذا اإلجــراء إلــى منــع القتل

عليهــا كافــة. وقــال البــزم إن الــوزارة "ســمحت فقــط للحــاالت اإلنســانية  "إســراييل"الشــواطا التــي تســيطر 
 من سكان القطاع بالعودة إليه عصر أمس عبر الحاجز، تقديرًا منها ألوضاعهم اإلنسانية".

وزارة الداخلية في قطاع غزة حددت، اليوم ، أن غزة، من 27/3/2017 الرسالة نت،موقع  وأضاف
وقال إياد  االثنين، الفيات التي يسمح لها بدخول ومغادرة القطاع عبر حاجز )بيت حانون/ إيرز(.

من اليوم وبشكل مؤقت، أهالي  البزم "إنه يسمح بالتنقل والسفر عبر حاجز بيت حانون اعتباراً 
وأوضح البزم أنه  ( فما فوق".عاماً 45( ومن سن )عاماً 15سرى من النساء والذكور دون سن )األ
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عاما فما فوق"،  45( ومن سن عاماً 15أيضا يسمح بالسفر للمرضى من النساء والذكور دون سن )
 مشيرًا إلى أن القرار يسمح بسفر وزراء حكومة التوافق الوطني الثالثة من غزة. وبين أنه بإمكان

 الجميع القدوم إلى قطاع غزة.
 

 دولة منزوعة السالح وتبادل لألراضيب القبول مع... عباس لن يطرح مبادرة جديدةاألحمد:  .3
نفى مسـؤولون فلسـطينيون وجـود "مبـادرة سـالم جديـدة" إلطالقهـا فـي القمـة : نادية سعد الدين -ان عمّ 

وقـالوا إنــه "ال يوجـد لــدينا  ة البحـر الميــت.فـي منطقــ بعـد غــد  األردنيــة العربيـة التـي تستضــيفها المملكـة 
نمـا "موقـف ثابـت بمليـات متغيـرة سـيتم ت كيـده خـالل القمـة،  مبادرة سالم جديدة" إلطالقهـا فـي القمـة، وا 

ــة الفلســطينية المســتقلة علــى حــدود العــام  ــة  االســتعدادوعاصــمتها القــدس، مــع  1967بإقامــة الدول لدول
 قيمة والمثل".منزوعة السالح، وتبادل لألراضي بال

لـن "محمـود عبـاس  السلطة الفلسـطينية وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إن رييس
نمــا ســيؤكد علــى ضــرورة إنهــاء االحــتالل، وحــل الــدولتين،  يطــرح مبــادرة جديــدة فــي القمــة العربيــة، وا 

فــي "قمــة عمــان"، علــى  ،لســطينيونــوه األحمــد لـــ"الغد" إلــى ت كيــد الجانــب الف ومبــادرة الســالم العربيــة".
، وعاصمتها القدس المحتلـة، 1967التمسك بثوابت "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 

 ".األديانمع قبوله ب ن تكون مفتوحة لكل 
وبين ب ن "الجانـب الفلسـطيني يوافـق علـى وجـود قـوات دوليـة تحـت مظلـة األمـم المتحـدة للحفـاظ علـى 

ين، وأن ال يكــون هنــاك أي ســالح بيــد الفصــايل الفلســطينية، مــع تبــادل لألراضــي بالقيمــة أمــن الــدولت
إال أنــه "لــن يقبــل  ، وذلــك مــن أجــل التوصــل إلــى اتفــاق ســالم".242والمثــل، وفــق مــا جــاء فــي القــرار 

د عامًا، )كمـا طرحـه ريـيس الـوزراء اإلسـراييلي بنيـامين نتنيـاهو(، مثلمـا يـرفض وجـو  40الحكم الذاتي لـ
قــوات االحــتالل فــي منطقــة األغــوار، فيمــا ال يقبــل النقــاش مطلقــًا فــي المطلــب اإلســراييلي بــاالعتراف 

من جانبـه، أكـد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح محمـد  "بيهودية الدولة"، باعتباره مرفوض قطعيًا".
تمســك بمبــادرة اشــتية "عــدم وجــود خطــة جديــدة ســيقوم الجانــب الفلســطيني بطرحهــا، فــي القمــة، خــال ال

وقـال اشـتية لــ"الغد" إن "الجانـب  السالم العربيـة، شـريطة تنفيـذها مـن األلـف إلـى اليـاء ولـيس العكـس".
الفلسطيني جاهز للعودة إلى المفاوضات وفق أسس ثابتة سـيقوم الـرييس عبـاس بالت كيـد عليهـا خـالل 

طـــالق ســـراح القمـــة، حـــول ضـــرورة إنهـــاء االحـــتالل، وفـــق ســـقف زمنـــي محـــدد، ووقـــف االســـت يطان، وا 
وأكــد أن  يعنــي كارثــة". االســتيطانالدفعـة الرابعــة مــن األســرى، ألن اســتيناف المفاوضــات بــدون وقــف 

 "الحديث عن ترتيبات أو حل إقليمي يعني بالنسبة لنا أن أساسه مبادرة السالم العربية".
 27/3/2017 ،الغد، عّمان
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 ركزية القضية الفلسطينيةالمالكي: القمة العربية ستعيد االعتبار لمرياض  .4
رياض المالكي إن القمة العربيـة المنعقـدة  الفلسطيني قال وزير الخارجية: محمد غيث –البحر الميت 

فــي منطقــة البحــر الميــت بالمملكــة األردنيــة ســتكون قمــة نوعيــة، وســتعيد القضــية الفلســطينية كقضــية 
ــة "وفــا" و  وأضــاف مركزيــة لألمــة العربيــة. ــة مــع وكال فــي  إقامتــهتلفزيــون فلســطين، فــي مقــر فــي مقابل

يــــوم االثنــــين اجتمــــاع القمــــة علــــى مســــتوى وزراء الخارجيــــة العــــرب الــــذي ســــيعقد  أنالبحــــر الميــــت، 
كافـة القـرارات ورفعهـا إلـى القمـة علـى مسـتوى  إجمـال، حيث سيتم فيـه جداً  ، سيكون هاماً 27/3/2017

 أجنـــدةنـــد الفلســـطيني هـــو البنـــد األول علـــى ن البأ إلـــىوأشـــار المـــالكي  القـــادة إلقرارهـــا بشـــكل رســـمي.
 .أربعة قراراتاالجتماع الوزاري، وهو يحمل 

نيـة  أيتعـديل علـى المبـادرة العربيـة، قـال المـالكي، ال يوجـد  إجـراءالمتعلقـة بإمكانيـة  األحاديثوحول 
 .وعربياً  بند من بنود المبادرة العربية، وهذا األمر مرفوض فلسطينياً  أيلتعديل 

 26/3/2017 ،ألنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ا
 

 دونهاب: ال دولة فلسطينية في غزة وال عباس .5
محمود عباس الت كيد علـى أنـه "ال دولـة فلسـطينية فـي غـزة  السلطة الفلسطينية األناضول: جدد رييس

اصـــمة إثـــر وصــوله إلـــى الع ،مــن كـــوادر حركـــة فــتح جــاء ذلـــك خـــالل اســتقباله عـــدداً  وال بــدون غـــزة".
كمــا أكــد عبــاس أن "منظمــة التحريــر الفلســطينية، بالتفــاف جمــاهير الشــعب  مــس.أالبلجيكيــة بروكســل 

 حولها، ستفشل كل المخططات التممرية ضد القضية الفلسطينية".
 27/3/2017 ،األيام، رام هللا

 
 ر من خطورة إعادة طرح "دولة الحدود المؤقتة"حذّ  ي مصطفى البرغوثي .6

حذر األمـين العـام لحركـة المبـادرة الوطنيـة الفلسـطينية مصـطفى البرغـوثي : د الديننادية سع -ان عمّ 
من "خطورة التعاطي الفلسطيني مع محظـورات سياسـية ودبلوماسـية يجـري التـرويج لهـا، مثـل التجميـد 

  الجزيي لالستيطان مع استمراره في القدس المحتلة".
الــدولي المســتند للقــوانين والقــرارات الدوليــة  ولفــت، فــي تصــريح أمــس، إلــى "مســاعي اســتبدال اإلطــار

طـــار إقليمـــي بهـــدف تمريـــر خطـــة نتنيـــاهو للتطبيـــع مـــع الـــدول العربيـــة بـــدون تلبيـــة حقـــوق الشـــعب إب
 الفلسطيني". 
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ونبــه إلــى "خطــورة إعــادة طــرح "دولــة الحــدود المؤقتــة"، بهــدف تســهيل ضــم وتهويــد أكثــر مــن نصــف 
ى كيان هزيل ضمن معازل و"بانتسـتونات" محكومـة بمـا يسـمونه الضفة الغربية وتحويل فكرة الدولة إل

 "الشراكة األمنية"، مقابل تسهيالت اقتصادية كبديل للحل السياسي".
 27/3/2017 ،الغد، عّمان

 
 أشهرستة االحتالل يمدد االعتقال اإلداري للنايب النتشة  .7

عتقــال اإلداري للنايــب فــي ، اال26/3/2017 مــددت محكمــة االحــتالل الصــهيوني، يــوم األحــد :الخليــل
 المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح محمد جمال النتشة، ستة أشهر أخرى.
 26/3/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ن تسلال لبلدة عقرباأمن السلطة يعيد لالحتالل مستوطَني   :نابلس .8

طَنين تسلال لبلدة عقربـا، جنـوب مستو  26/3/2017أعادت أجهزة أمن السلطة مساء يوم األحد  :نابلس
حرونـوت العبريـة؛ فـإن أجهـزة السـلطة أووفق الموقع اإللكتروني لصحيفة يـديعوت  شرق مدينة نابلس.

وأّكد مصـدر محلـي فـي  ، وسلمتهما إلى االرتباط الصهيوني.أّمنت المستوطَنين، وأحدهما كان مسلحاً 
 وطنين وتدخل أمن السلطة لت مينهما.عقربا لمراسل المركز الفلسطيني لإلعالم تسلل المست

 26/3/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 دعو لاللتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينيةخطابي ي مهرجان :رام هللا .9
حول منظمة التحرير  االلتفاف": دعا سياسيون ونقابيون فلسطينيون، إلى اإللكترونية"األيام  -رام هللا 

 عليها. االلتفافمحاوالت  الفلسطينية، والتصدي لكل
جــاء ذلــك خــالل مهرجــان خطــابي يــوم األحــد، فــي مدينــة رام هللا، دعــت لــه اتحــادات ونقابــات منظمــة 
التحريــر، بحضــور عــدد مــن الساســة والنقــابيين الفلســطينيين؛ أبــرزهم ريــيس حكومــة التوافــق الــوطني، 

 وأعضاء في اللجنة المركزية ومجلس ثوري فتح.
ام للهييـــة القياديـــة لالتحـــادات والنقابـــات، محمـــد عيـــاد، إن منظمـــة التحريـــر التـــي وقـــال الســـكرتير العـــ

فـي كلمـة لـه  ،وطالـب اتخذت شرعية التمكين، دشنت على امتداد عقودها الست مقولة وحـدة الشـعب.
خــــالل المهرجــــان الخطــــابي، بــــرفض "أي محاولــــة للمســــاس بــــالمنجز التــــاريخي الــــذي حققتــــه القيــــادة 

لة بالمنظمة والسلطة والدولة في األمم والهييات العالمية"، مؤكًدا أن ذلك "خروج عن الفلسطينية، متمث
بــ"مؤتمر ملغـوم"،  إسـطنبولووصف عّياد مؤتمر فلسطينيي الخارج الذي عقد فـي  الحاضنة الوطنية".
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ومحاولــة لتشــكيل أجســام ستســجل كخــروج عــن الصــف الــوطني، مشــددًا علــى "شــرعية قيــادة الســلطة 
 ، والتصدي ألية محاولة للخروج عن الصف الوطني بقوة الشعب". والمنظمة

 27/3/2017 ،األيام، رام هللا
 

 األمم المتحدة يدعو لتقديم المساعدة للمرأة الفلسطينيةفي  قرارترحيب فلسطيني باعتماد  .11
ض عبــد الحميــد صــيام: ثمــن المراقــب الــدايم لدولــة فلســطين فــي األمــم المتحــدة الســفير ريــا -نيويــورك 

بعنـوان "حالـة المـرأة الفلسـطينية وتقـديم  منصور اعتماد لجنة األمم المتحدة المعنّية بوضـع المـرأة، قـراراً 
العراقيل والتهديـدات التـي تتلقاهـا  من رغمبال ،المساعدة لها" والمعني بالمرأة الفلسطينية تحت االحتالل

عمــة لالحــتالل، وهــذا يؤكــد أن المســ لة الــدول الصــديقة واألمــم المتحــدة نفســها، مــن قذبــل دول متنفــذة دا 
الفلســــطينية العادلــــة والواضــــحة ال تــــزال حيــــة فــــي الضــــمير الجمعــــي العــــالمي. كمــــا أوضــــح أن فشــــل 
االحـــتالل فـــي التحـــريض ضـــد هـــذا القـــرار، دليـــل آخـــر علـــى اســـتمرار المجتمـــع الـــدولي فـــي احترامـــه 

 انون الدولي.وقناعاته بالمس لة الفلسطينية برّمتها، والتزامه بمبادئ الق
وأفادت عضو الوفد الفلسطيني المتابعة لشؤون المرأة، سحر ناصر، أن اعتماد هذا القرار يعيد الت كيد 
علــى التــزام المجتمــع الــدولي تجــاه تمكــين المــرأة الفلســطينية، إلــى جانــب تعبيــره عــن بــال  القلــق حيــال 

ميز للمجموعة الدوليـة فـي احتـرام حقـوق انتهاكات االحتالل لحقوق المرأة الفلسطينية، ويؤكد الدور الم
 اإلنسان وتفعيل اتفاقيات حقوق اإلنسان بمختلف تصنيفاتها.

 27/3/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 ر "األونروا" من مغبة التورط في محاوالت محو جريمة النكبةحذّ  تيسير خالد ي .11
التحريــر الفلســطينية، وكالــة  عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة ،حــذر تيســير خالــدأشــرف الهــور:  -غــزة 

"األونروا" من التورط في مخطـط تغييـر المنهـاج الفلسـطيني المقـرر، فـي محاولـة قـال إن الهـدف منهـا 
"محــو جريمــة النكبــة". وطالــب خالــد، فــي تعليقــه علــى نوايــا "األونــروا" إدخــال تغييــرات علــى المنهــاج 

ض الكلمات وأبرزها فلسطين "على الوكالـة الفلسطيني، من خالل شطب "الهوية الوطنية" باستبدال بع
عدم التورط في محاوالت محو جريمة النكبة". وأكد أن محاوالت "األونروا" تجري تحـت ضـغط اإلدارة 

، مـن خـالل إدخـال تعـديالت علـى المنهـاج الفلسـطيني مـن الصـف األول "إسـراييل"األمريكية وحكومة 
 حتى الرابع االبتدايي.
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ت التـي تتحـدث عـن نوايـا "األونـروا" محـو خارطـة فلسـطين، وحـذف نشـاط يـوم وقال خالد إن المعلومـا
األسير، وأي إشارات لالحتالل اإلسراييلي تعد "تغييرات تمس بوضـوح الثوابـت الوطنيـة وتشـوه التـاري  

 والجغرافيا والثقافة الفلسطينية وتستهدف طمس الهوية الوطنية الفلسطينية".
 27/3/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 و"القسام" قادر على أن يرد بالمثل على اغتيال فقهاء المعادالتالحية: لن نسمح بتغيير  .12

، أن عضــو المكتــب السياســـي لحركــة حمــاس، خليـــل 25/3/2017موقــع حركـــة حمــاس، غـــزة، نشــر 
الحيــة، قــال إن العقــول القســامية المقاومــة المبدعــة التــي صــنعت أســطورة مواجهــة األدمغــة قــادرة بــإذن 

ن ترد بالمثل على جريمة اغتيال الشـهيد مـازن فقهـاء، وال نغـالي إن قلـت بالطريقـة المناسـبة التـي هللا أ
 تكافا هذا الجرم الكبير.

ونّوه الحية في كلمة له ظهر يـوم السـبت أثنـاء مراسـم تشـييع جثمـان الشـهيد مـازن فقهـاء أن االحـتالل 
 ديدة.مخطا إذا ظن أنه باغتيال  ذكي  يمكن أن يجسد معادالت ج

وأكــد الحيــة أن العــدو الصــهيوني يتحمــل هــذه الجريمــة بكــل أشــكالها وردود أفعالهــا؛ ألنــه أول مــن بــدأ 
 العبث ب مننا وشعبنا، وأنه لن يفرح أبدا بفعله اإلجرامي.

، أن الحيــة، حّمــل االحــتالل اإلســراييلي المســؤولية الكاملــة عــن 27/3/2017فــي الرســالة نــت، وجــاء 
ر المحــرر مــازن فقهــاء، وقــال إنهــا جريمــة متكاملــة األركــان يظــن االحــتالل أنــه عمليــة اغتيــال األســي

  .يمكن عبرها تغيير المعادالت القايمة في قطاع غزة

وقـال الحيـة فـي حــديث خـاا بــ "الرسـالة نــت" إن حركتـه لـن تسـمح بــه بتغييـر المعـادالت ولـديها مــن 
 .نفــرض علــى االحــتالل ان ال يعبــث بالنــاراإلمكانيــات والوســايل مــا تحــافظ بهــا علــى أبنــاء شــعبها، و 

وأضــاف أن الشــهيد الفقهــا هــو أحــد مجاهــدي أبنــاء شــعبنا ومقــاومي كتايــب القســام، وحمــاس لــن تفــرط 
 .بدماء أبنايها وقطاع غزة سيبقى واحة لألمن واألمان، والحركة تعرف جيًدا كيف تتعامل مع ما جرى

ة سيواجه بكل قوة وعنف"، محمال االحتالل مسؤولية وقال د. الحية: "إن أي عدوان إسراييلي على غز 
تصـــعيده ضـــد غـــزة، والـــذي كـــان آخـــره جريمـــة اغتيـــال األســـير المبعـــد مـــازن فقهـــاء. وأكـــّد أن العقـــول 

 القسامية قادرة على إيالم العدو والث ر لدماء الشهيد فقهاء.
لـن تعتـرف يومـا  وفيما يخـا إمكانيـة دخـول حركـة حمـاس غمـار عمليـة التسـوية، أضـاف أن حركتـه

بإسراييل، وال يوجد أي ضغط عليها بهذا الصدد، وال تقبل من أي جهة الضغط عليها، وما تردد عبر 
 وسايل اإلعالم بش نه عار عن الصحة.
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وفي سـياق آخـر، كشـف الحيـة عـن اسـتمرار االتصـاالت بـين سـليم الزعنـون ريـيس اللجنـة التحضـيرية 
حـث سـبل انعقـاد المجلـس، وقـال: "هنـاك التواصـل قـايم بـين لعقد المجلـس الـوطني، وحركـة حمـاس، لب

الفصايل الفلسطينية وسليم الزعنـون المكلـف برياسـة اللجنـة التحضـيرية لعقـد المجلـس الـوطني، وجـرى 
 ."التوافق على بعض األفكار منذ شهر تقريًبا

حركتـه اقتربـت  وأشار إلى انه جرى االتفاق على استكمال مشـاورات عقـد المجلـس الـوطني، منوًهـا أن
من إيجاد حلول للمشاكل العالقة في قضية المصـالحة مـع حركـة فـتح خـالل اللقـاءات األخيـرة، إال أن 
ريــيس الســلطة محمــود عبــاس أصــّر خــالل لقايــه األخيــر بقيــادة حمــاس فــي الدوحــة قبــل أشــهر، علــى 

 "امالتنصل من التزاماته، بما يدلل على عدم إيمانه بالشراكة وعدم تنفيذ االلتز 

وأوضح الحية أن حركتـه تتعامـل مـع أبـو مـازن بصـفته أمـرا واقعـًا علـى الشـعب الفلسـطيني، وال تمـانع 
مـن التعامـل مـع أي طـرف فــي السـاحة الفلسـطينية، مشـيرا إلـى أن الــبعض يلـوم حركتـه علـى مرونتهــا 

  .السياسية وتعاملها مع أبو مازن، وذلك ألن حماس معنية بحل األزمة

شــكيل لجنــة إداريــة بغــزة، جــدد ت كيــد حركتــه االلتــزام بحكومــة رامــي الحمــد هللا رغــم مــا وفيمــا يتعلــق بت
 جرى عليها من تعديالت، مضيًفا "غزة في عهدة حكومة التوافق وعليها القيام بدورها". 

وأكّد أنه لم يجر اسـتحداث أي حكومـة فـي غـزة، موضـًحا أن المجلـس التشـريعي شـّكل منـذ عـام لجنـة 
عــة قضــايا اإلدارات القايمــة فــي غــزة، والتــي تهــدف لمتابعــة وزارات القطــاع التــي ال يوجــد إداريــة لمتاب

وأضـاف "ال يوجـد شـيء جديـد ولـم  .عليها جهة إدارية تقوم ب دايها بفعل غياب دور حكومة الحمـد هللا
 تشـــكل قيـــادة أو مرجعيـــة سياســـية ومـــا أقـــره التشـــريعي هـــو إجـــراء إداري لتحصـــين الـــوزارات والـــوكالء،

يجاد جهة إدارية يمكن مسايلتها ومراقبة أدايها بالجسم الحكومي في غزة  ."وا 
ورًدا علــى اتهامــات قيــادات فــي فــتح بســعي حركتــه لالنفصــال بغــزة، أكــّد أن "حمــاس ال تســتبدل ارض 
فلسطين ب ي أرض عربية، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية لديها "فوبيا" تجـاه أي حـل الزمـات غـزة، 

 .لذذ على معاناة وأزمات سكانهاألنها تت
 

 اإلعالم اإلسراييلي يحتفي باغتيال فقهاء وتل أبيب تتوّقع ردا  ال يترك بصمات لعدم جّر غّزة لحرب .13

، مـن الناصـرة عـن مراسـلها زهيـر أنـدراوس، أنـه علـى الـرغم مـن 27/3/2017رأي اليوم، لندن، نشـرت 
دّي فــي كتايــب عــّز الــدين القّســام، الجنــاح العســكرّي أّن إســراييل لــم ُتعلــن مســؤوليتها عــن اغتيــال القيــا

لحركة حماس، الشهيد مازن الفقها، إاّل أّن االهتمام اإلعالمّي العبرّي بعمليـة التصـفّية يشـي بـ ّن وراء 
بهذا اإلنجاز الكبير الذي ُنفّذ ” احتفت“األكمة ما وراءها، فالصحافة اإلسراييلّية على مختلف مشاربها 

، األمــر الــذي ُيــدلل علــى أّن فــي قطــاع غــّزة  قــاموا بالعمليــة، فــي إشــارة  ” مهنيــين“دون تــرك بصــمات 
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واضحة  ألجهزة المخابرات اإلسراييلّية. عالوًة على ذلك، ذّكرت وسايل اإلعالم العبرّية بتصريح رييس 
ّن حركة جهاز األمن الّعام )الشاباك اإلسراييلّي( في منتصف األسبوع الماضي، والذي أّكد فيه على أ

حمــاس ُتخطــط لعمليــة  كبيــرة  جــًدا فــي العمــق اإلســراييلّي خــالل عيــد الفصــح لــدى اليهــود، والــذي يحــّل 
 الشهر القادم.

عالوة على ذلك، قالت المصادر األمنّية في تل أبيب، إّن يحيـى السـنوار سيتسـّلم مهـام منصـبه كقايـد  
حمـــاس إلـــى تنفيـــذ عمليـــة أســـر جنـــود  لحمـــاس فـــي غـــّزة الشـــهر القـــادم، األمـــر الـــذي قـــد يقـــود حركـــة 

إســراييليين، ألّن الســنوار، كمــا تؤّكــد المصــادر األمنّيــة والعســكرّية فــي تــل أبيــب، ُيعتبــر ُمتطّرًفــا حتــى 
 داخل حركة حماس.

العبرّي أّن تصريحات -( اإلخباريّ WALLAمن ناحيته، رأى ُمحلل الشؤون الفلسطينّية فيس موقع )
وقادة المستوى السياسّي في حماس ال تبقي مجـااًل كبيـرا للشـك: حمـاس  جميع نشطاء الذراع العسكري

 تعتبر إسراييل المسؤول المباشر عن العملية.
وتـــابع قـــاياًل: المشـــكلة وربمـــا النعمـــة، هـــي أّنـــه لـــيس لـــدى حمـــاس فـــي هـــذه المرحلـــة أدلّـــة تُفيـــد بوجـــود 

نـاورة حتـى ال يفـتح حرًبـا علـى بصمات إسراييل، هذا الوضع يتـرك لـدى التنظـيم مسـاحة كافيـة مـن الم
 إسراييل وأاّل يكون ملزًما بالرد الذي يجر الطرفين إلى الحرب، على حّد تعبيره.

ونقل الُمحلل عن مصادره في تل أبيب قولهـا إّن كـان دورهـم تشـجيع وتعزيـز البنيـة العسـكرية لحمـاس 
 وتعليمـات إلـى نشـطاء حمـاس فـي في الضّفة وعملًيـا إخـراج العمليـات إلـى حيـز التنفيـذ: أرسـلوا أمـوااًل 

الخليــل وفــي طــولكرم وقلقيليــة وفــي كــّل مكــان  آخــر مــن الضــفة الغربيــة لهــدف واضــح ومحــدد: إشــعال 
 المنطقة وخلق التصعيد.

وأوضــحت المصــادر عينهــا، بحســب الُمحلــل اإلســراييلّي، أّن الشــهيد تجــوّل فــي قطــاع غــزة مــن دون 
يــر  فمفهومــه ومفهــوم قــادة حمــاس فــي غــزة أّنــه فــي أوقــات الــال حــراس أوح حمايــة، ذلــك أّنــه إلــى حــدّ  كب

حــرب مــع إســراييل يتمتعــون بالحصــانة فــي القطــاع، ولكــن اتضــح أّنــه مفهــوم خــاطا بعــد أنح اغتيـــل 
بالقرب من بيته القريب من شاطا البحر. وزاد الُمحلل قاياًل إّنه ُيمكن االفتراض اآلن أن جميع قيـادة 

الها وسلوكها اليومي: فلم يعد أحد محصن ولم يعد أحد يظن أّن حياته آمنة التنظيم ستغير جدول أعم
 بعد اغتيال كهذا.

وتابع: سيضطر القادة من اآلن فصاعًدا إلى أنح يتحركوا بحراسات، وفي بعض األحيـان سيضـطرون 
صــرم، إلــى تغييــر منــازلهم ومخــابيهم تماًمــا مثلمــا يعــيش المطلوبــون فــي الضــفة الغربيــة فــي العقــد المن

ـــه لـــيس هنـــاك أي دليـــل علـــى أّن إســـراييل هـــي  الفًتـــا إلـــى أّنـــه فـــي هـــذه الفتـــرة، تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أّن
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المسؤولة عن االغتيال، ورغم ذلك، فإّن من قام بهـذا االغتيـال أراد إيصـال هـذه الرسـالة بالتحديـد إلـى 
 قيادة حماس: جميعكم في مرمى النار.
لقــاطع تســتطيع حمــاس االكتفــاء فــي هــذه المرحلــة بالتصــريحات وشــّدّد علــى أّنــه بفضــل غيــاب الــدليل ا

وغيرهـا ” لن نسمح لمعادلة االغتيال ب ن تمر دونمـا رد“، ”لن نسكت“، ”لن نسامح“التهديدية المتكررة 
 كثير.

وخالصة القول، قـال الُمحلـل، اختـارت حمـاس أاّل تشـرع الليلـة بالقصـف علـى إسـراييل وهـذا األمـر لـه 
ــا بحــرب  مباشــرة  مــع إســراييل، وطالمــا أّن َمــنح نفــّذ العمليــة أبقــى لــه أســباب كثيــرة: ال تنظــيم لــيس معنًي

 إمكانية االمتناع عن الحرب ربّما في المرحلة األولى على األّقل ستُفّضل ضبط النفس.
، من القدس عن سعيد عموري، مـؤمن غـراب، 27/3/2017وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، وجاء في 

نيــة إســراييلية، توقعــت مســاء األحــد، أن تــرد حركــة "حمــاس" علــى اغتيــال القيــادي فــي أن مصــادر أم
ذراعهــا المســلح، مــازن فقهــاء، بـــ"هجوم كبيــر وهــادئ ومخطــط لــه"، فــي ذات الوقــت الــذي توعــدت فيــه 

 الحركة إسراييل بتدفيعها "ثمنا باهظا".
قولهـــا: إن "حمـــاس لـــن تـــرد بـــإطالق ونقلـــت القنـــاة الثانيـــة اإلســـراييلية، عـــن المصـــادر، )لـــم ُتســـمها(، 

، لذا فهي قد تعطـي األوامـر إلـى إحـدى  الصواري ، ألن ذلك من ش نه أن يؤدي إلى رد إسراييلي قاس 
الخاليا التي شكلها الفقهاء في الضفة الغربية، بتنفيذ هجوم كبير، إما في الضـفة نفسـها أو فـي داخـل 

 الخط األخضر )إسراييل(".
اإلسراييلية في تقرير لها قبل سنوات، أن فقهاء هو أحد القادة الذين يترأسوا وزعمت صحيفة "همرتس" 

 لعملية أدت لمقتل تسعة إسراييليين". 2002الجناح العسكري"، مشيرة إلى أنه خطط عام 
 

 من أراضي فلسطين جريمة وطنية %22بـ  عباسحماس: مطالبة  .14
ت ريــيس الســلطة محمــود عبــاس حــول قالــت حركــة حمــاس، "إننــا تنظــر بخطــورة بالغــة إلــى تصــريحا

فقــط مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة والتخلــي عــن بــاقي فلســطين لصــالح الكيــان  %22مطالبتــه بنســبة 
 الصهيوني".

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم تصريح صحفي يوم األحد، تصريحات عباس جريمة وطنيـة 
 وشطبا لحق شعبنا في أرضه وترسيخا ألركان االحتالل.

وشــدد علــى حــق شــعبنا الفلســطيني فــي أرضــه، وأنــه ال يحــق ألي طــرف مهمــا كــان موقعــه ومســتواه 
 التخلي عن أي شبر منها.
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وأكد أن ذلك يتطلب من الكل الفلسطيني التصدي لكل برامج التفريط بحقوق شعبنا ووضـع حـد لحالـة 
 مع متطلبات االحتالل. التدهور السياسي الحاصل للقضية الفلسطينية نتيجة هذا التساوق الخطير

 26/3/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

عن موافقة عباس على إقامة الدولة نفاق سياسي ومحاولة لتضليل الرأي  حماسفتح: تصريحات  .15
 العام

رام هللا: أكـدت حركــة "فــتح" أن تصـريحات "حمــاس" األخيــرة حـول موافقــة الــرييس محمـود عبــاس علــى 
لرابـع مـن حزيـران، ب نهـا تصـريحات تنـدرج فـي مربـع النفـاق السياسـي إقامة دولة فلسطينية فـي حـدود ا

 ومحاولة بايسة لتضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي.
وأوضح عضو المجلس الثـوري لحركـة فـتح والمتحـدث الرسـمي باسـمها أسـامه القواسـمي، فـي تصـريح 

اييلية الرامية إلقامة الدولـة صحفي مساء يوم األحد، أن حماس أبدت موافقتها على األطروحات اإلسر 
ـــة  الفلســـطينية المزعومـــة ذات الحـــدود المؤقتـــة، والتـــي تســـتثني القـــدس وقضـــية الالجيـــين وتســـمح لدول

من مساحة الضفة الفلسطينية، األمر الذي نرفضـه تمامـا ويرفضـه الـرييس "أبـو  %60االحتالل بضم 
عبـــر ســـنوات عـــدة، كمـــا تســـعى مـــازن" بـــالرغم مـــن كـــل المحـــاوالت والضـــغوطات التـــي مورســـت عليـــه 

حماس أيضا إلى فصل قطاع غزة عـن الضـفة الفلسـطينية بعـد أن تسـببت فـي حالـة االنقسـام الراهنـة، 
ومحاولة إقامة أمارة فـي القطـاع علـى حسـاب الـوطن ووحدتـه، ومـا تشـكيل مـا يسـمى باللجنـة اإلداريـة 

مســتفيد الوحيــد مــن هــذا الفصــل منــذ عــدة أيــام إال خطــوة نحــو الفصــل،  ومــن المعــروف للجميــع أن ال
وهــذه اإلجـــراءات التـــي تقـــوم بهــا حمـــاس هـــو االحـــتالل اإلســـراييلي، الــذي وضـــع فصـــل القطـــاع هـــدفا 

 استراتيجيا له لتصفية القضية الفلسطينية.
 26/3/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 طالب الفلسطينية ثابتةالعالول: لم نقدم مشروعا  جديدا  للقمة العربية.. والم .16

رام هللا: نفى نايـب ريـيس حركـة فـتح محمـود العـالول، تقـديم القيـادة مشـروع جديـد وطرحـه فـي اجتمـاع 
القمـــة العربيـــة المقبلـــة المزمـــع عقـــدها فـــي التاســـع والعشـــرين مـــن الشـــهر الجـــاري، مؤكـــدًا علـــى ثبـــات 

 الموقف الفلسطيني ومطلبه األساسي.
امج "حال السياسة" الـذي يبـث عبـر تلفزيـون فلسـطين وفضـايية عـودة، أن وأكد العالول في حديث لبرن

المطلــب األساســي الفلســطيني مــن القمــة المقبلــة، هــو إنهــاء االحــتالل اإلســراييلي علــى أســاس قــرارات 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.  الشرعية الدولية، وا 
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ة الســالم العربيــة كمــا هــي، مشــيرًا إلــى أن القــادة والزعمــاء العــرب وشــدد العــالول علــى التمســك بمبــادر 
 الذين التقى بهم الرييس مؤخرًا، أكدوا تمسكهم بالمبادرة.

 26/3/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 "الحياة": لقاء بين فتح وحماس في بيروت برعاية اللواء عباس إبراهيم .17
أن المدير العام لألمن العام اللـواء عبـاس ابـراهيم رعـى لقـاًء وصـف بــ "المهـم" بيروت: علمت "الحياة" 

بين حركتي "فتح" و"حماس" وتم خالله التطرق إلى ملفات بينها الوضع في مخيم عين الحلـوة. ووفـق 
مصادر مطلعة، فإن اللقاء الذي عقد في منزل اللواء ابراهيم في بيروت ضم عن "فتح" عضـو اللجنـة 

ة المسؤول عن الساحة اللبنانية عزام األحمد والسفير الفلسطيني أشرف دبـور وأمـين سـر قيـادة المركزي
"فــتح" ومنظمــة التحريــر فــي لبنــان فتحــي ابــو العــردات، وعــن "حمــاس"، نايــب ريــيس المكتــب السياســي 

 موسى أبو مرزوق وممثل الحركة في لبنان علي بركة.
ا على الدعوة لهذا اللقاء "انطالقًا من استشعاره ألخطـار وأشارت المصادر إلى أن اللواء إبراهيم حر 

تطـــل مـــن الســـاحة الفلســـطينية فـــي لبنـــان، ومـــن غيـــر المســـموح تفلـــت الوضـــع األمنـــي فـــي المخيمـــات 
ولتوجيــه رســالة إلــى األفرقــاء الفلســطينيين بضــرورة بــذل أقصــى الجهــود لضــبط الوضــع فــي المخيمــات 

 بخاصة عين الحلوة".
أن اللقاء أثمر اتفاقًا من ثالث نقاط: "استكمال المصالحة الفلسطينية، واستكمال  ولفتت المصادر إلى

ـــين فـــتح  ـــة مشـــتركة ب ـــوطني الفلســـطيني، وتشـــكيل لجن ـــس ال ـــة التحضـــيرية للمجل ـــاد اللجن ـــات انعق ترتيب
وحمـاس تضـم عــن األولـى دبــور وأبـو العــردات، وعـن الثانيـة بركــة ومسـؤول العالقــات السياسـية احمــد 

ي لمتابعة أوضاع المخيمات، وتحديدًا مخيم عين الحلوة، وال سيما لجهة تسريع تشكيل القوة عبد الهاد
 المشتركة في المخيم على أن تباشر عملها في أقرب وقت، إضافة إلى ملف المطلوبين في المخيم".

 27/3/2017الحياة، لندن، 
 

 حتالل في "الجنايات الدولية"للضغوط األمريكية بعدم مالحقة اال االستجابة"الشعبية" تحذر من  .18
غــزة: حــذرت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين القيــادة الفلســطينية مــن االســتجابة، تحــت أي ذرايــع أو 
مبــررات كانــت، أليــة ضــغوطات مــن قبــل اإلدارة األمريكيــة وأصــدقاء إســراييل بعــدم التقــدم فــي مالحقــة 

 سابقة. االحتالل في محكمة الجنايات الدولية، كما جرى في محطات
وقالــت الجبهــة فــي بيــان لهــا تلقــت "القــدس العربــي" نســخة منــه إن ذلــك "حــّول فــي الغالــب المكتســبات 

 السياسية التي تحققت في المحافل الدولية إلى مكتسبات معنوية مؤقتة ال أكثر".
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ة إلـى ودعت الجبهة الشعبية كال مـن اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية والسـلطة الفلسـطيني
استثمار القرارات األخيرة، التي صـدرت عـن مجلـس حقـوق اإلنسـان التـابع لألمـم المتحـدة، التـي تـدعم 

 القضية الفلسطينية.
 27/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
نهاء االحتالل الفلسطينيةعباس زكي: ثوابتنا  .19  هي األساس بوجوب زوال االستيطان وا 

س زكـــي عضـــو اللجنــة المركزيـــة لحركــة فـــتح فــي تصـــريح لــــ فــادي أبـــو ســعدى: اعتبـــر عبــا -رام هللا 
"القــدس العربــي" أن الموقــف الفلســطيني شــديد الوضــوح، لكــن هنــاك حاجــة النتظــار وضــوح الموقــف 
األمريكــي، ألن التعيينــات التــي أقرتهــا إدارة ترامــب تــوحي أن أمريكــا شــريك إلســراييل كمــا كانــت فــي 

 المادة حليفًا استراتيجيًا.
ول الفلسطيني أن" ثوابتنا الفلسطينية هي األساس بوجوب زوال االسـتيطان نهاييـًا وأن هـذا وأكد المسؤ 

االحتالل يجب أن ينتهي وأن تكون لنا دولة بسيادة كاملة واستقالل، وأن تكون القدس هي العاصمة، 
إطـالق  وكذلك العمل على إيجاد حلول للقضايا التي كانت مؤجلة مثل قضية الالجيين والميـاه وأيًضـا

 سراح األسرى والمعتقلين وتبييض السجون".
 27/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 فقهاء في لبنان للشهيدحماس تقيم بيت عزاء  .21

وكاالت: أقامت حركة حماس في مخيم البا بمدينة صور اللبنانية بيت عزاء للشهيد القسامي مازن 
 للبنانية والقوى الفلسطينية.فقهاء، بحضور وفود رسمية وشعبية وممثلين عن األحزاب ا

وقال عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان جهاد طه، إن استشهاد القسامي مازن فقهـاء لـن 
 يزيد الحركة إال إرادة وتصميمًا على المضي قدمًا في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين.

فــي كــل الميــادين لمواجهــة جميــع التحــديات وشــدد طــه علــى التمســك بخيــار المقاومــة والوحــدة الوطنيــة 
 التي تتربا بشعبنا ومقاومته.

 26/3/2017وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
 

 بحماس ويصادر آالف الدوالرات بحجة وصولها لعايالت "إرهابيين" قياديا  الضفة: االحتالل يعتقل  .21
اعتقـال ودهـم فـي عـدد مـن مـدن الضـفة  الضفة المحتلة: شنت قوات االحتالل، الليلة الماضـية، حملـة

 مواطنا من مدن الخليل ورام هللا وبيت لحم والقدس. 14المحتلة، حيث اعتقلت 
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كما واعتقلت قوات االحتالل القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف بعد شهر من اإلفراج عنه وذلـك 
 ل.بعد اقتحام عدد كبير من قوات جيش االحتالل للمنزل وقامت بتفتيش المنز 

وقالت مصادر في العايلة إن قوات االحتالل اقتحمت المنـزل ب عـداد كبيـرة وعاثـت فيـه فسـادا وتفتيشـا 
 قبل أن تعتقل ناصيف وتنقله إلى جهة مجهولة.

كمــــا أعلنــــت مصــــادر )إســــراييلية( أن قــــوات االحــــتالل صــــادرت الليلــــة آالف الــــدوالرات بالتعــــاون مــــع 
 عايالت "االرهابيين" كما وصفت. الشاباك في بيت لحم، بحجة وصولها إلى

 27/3/2017الرسالة نت، فلسطين، 
 

 مع الواليات المتحدة بشأن المستوطنات اتفاقنتنياهو: ال  .22
نقلت اإلذاعة العبرية عن رييس حكومة االحتالل "نتنياهو" قوله خالل افتتاح جلسة : الداخل المحتل

ام الماضية في وسايل اإلعالم تقارير وك ن الحكومة األسبوعية صباح اليوم أنه انتشرت خالل األي
 اتفاقا أحرز خالل المحادثات مع البيت األبيض فيما يخا البناء في المستوطنات.

وادعت اإلذاعة أن نتنياهو أكد أن كثيرا مما نشر ليس صحيحا الفتا إلى أن المحادثات مع الواليات 
 المتحدة مستمرة آمال أن تنتهي قريبا.

 26/3/2017، لسطينية لإلعالموكالة الرأي الف
 

 "هذيان" ابأنه بتقديم االنتخابات العامة هديداتهتيهاجم نتنياهو ويصف  بينيت .23
هاجم رييس كتلة "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم اإلسراييلي نفتالي بينيت، : بالل ضاهر

عة الماضي، عن أن رييس حكومته بنيامين نتنياهو، في أعقاب كشف صحيفة "همرتس"، يوم الجم
نتنياهو طالب ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، بالتوقف عن تغطية صحفية داعمة 

 تقارير ضد بينيت. اإللكترونيلبينيت، وبعدها نشر موقع "يديعوت" 
وقال بينيت إلذاعة الجيش اإلسراييلي اليوم االثنين، إن "هذا آخر شيء تخيلته، وهذا شعور غير 

وأردف أنه "ليس لطيفا أبدا أن تدرك أن رييس الحكومة يتوجه إلى ناشر صحيفة كي يطلب  لطيف".
نشر سلسلة تقارير ضد البيت اليهودي وفي المقابل يتم إغالق )صحيفة( يسراييل هيوم أو شييا من 
 هذا القبيل. وأنا أعلم أن الشرطة تدقق في هذا الموضوع وسيسرني الحصول على معلومات".

نيت تلويح نتنياهو بتقديم االنتخابات العامة على خلفية األزمة بينه وبين وزير المالية، ووصف بي
طالق عمل هيية البث العام، ب نه "هذيان"، وقال إن  موشيه كحلون، حول إغالق سلطة البث وا 
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ه "االنتخابات ستلحق ضررا بالغا ب داء دولة إسراييل، وهذا ليس اليقا، وبالت كيد ال ينبغي التوج
 النتخابات بسبب الهيية".

 27/3/2017، 48عرب 
 

 مليون فلسطيني 2.9بالتخلص من لبيد: لن يكون هناك "سالم" بل اتفاق يسمح لنا  .24
في إطار معركته لكسب أصوات اليمين، تراجع يايير لبيد، رييس حزب : نظير مجلي - تل أبيب

وزراء اإلسراييلي بنيامين نتنياهو، المعارض، الذي يعتبر المنافس األول لرييس ال« يوجد مستقبل»
ب نه ال يوجد مجال في العصر الحالي، لبناء الثقة بين  عن ت ييد إقامة الدولة الفلسطينية، زاعماً 

 «. أوالدنا هم الذين سيقومون ببناء الثقة»إسراييل والفلسطينيين. وقال: 
ب. فسيل: كيف سيحقق وسيل أمس، إن كان قد تخلى عن حل الدولتين أم ال، فتهرب من الجوا

لن نسمح بإقامة  من خالل مفاوضات حذرة في األساس. هذا يعني، نحن»السالم إذن؟ ف جاب: 
دولة حماس ثانية إلى جانبنا، وال نقوم ب ي خطوات من جانب واحد. سنذهب إلى مؤتمر إقليمي، 

ول للفلسطينيين سنة، ألننا يجب أن نق 20أو  15تمتد على  ومن خالله سنبدأ عملية بطيية جداً 
أصغوا: ما يهمنا هو أمن مواطني إسراييل، أواًل، وهذا األمر األول في القايمة. ألنه من أجل 

بالتدريج، ألنني لن أسمح بإقامة دولة حماس أو دولة )داعش(  التوصل إلى األمن نحن نحتاج إليه
ل بشكل صريح عما إذا وعندما سي«. كيلومترات من الكنيست )البرلمان اإلسراييلي( 5على مسافة 
يجب »، لكن مبرراته هدفت إلى غمز اليمين: «ال»حل آخر غير حل الدولتين، قال:  كان لديه أي

السالم  علينا االنفصال عن الفلسطينيين. نحن نحتاج إلى سور عا ل. انظر، هذا لن يكون سالمًا،
يسمح لنا  والحقه(. سيكون اتفاقاً سالم بالمفهوم التوراتي، )اصنع السالم  كما يبدو سيحققه أوالدنا 

 «.إجراء حوار معهم مليون فلسطيني ال نريد العيش معهم أو االرتباط بهم أو 2.9بتطيير 
 27/3/2017الشرق األوسط، لندن،   
 

 الجيش اإلسراييلي يطلق مناورات في الضفة الغربية .25
ربية، تستمر طيلة أيام األسبوع. رام هللا: بدأ الجيش اإلسراييلي أمس، مناورات عسكرية في الضفة الغ

مخططة بشكل مسبق، وتستهدف الحفاظ على  المناورة»وقال ناطق باسم الجيش اإلسراييلي إن 
تمت توصية الجيش باالمتناع عن الوصول »، موضحا أنه «جاهزية القوات اإلسراييلية واستعدادها

 «ينغرب مدينة رام هللا، يوم االثن 443شارع  إلى حاجز )عوفر( على
 27/3/2017الشرق األوسط، لندن،   
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 مشروع إسراييلي لمواجهة أنفاق غزة ": "العقبة"يديعوت" .26
تعمل إسراييل على تنفيذ مشروع تطلق عليه اسم "العقبة"، أو "العايق"، ويتمثل ببناء : بالل ضاهر

معتبرة سور عند الشريط الحدودي بينها وبين قطاع غزة، قسم منه فوق األرض وقسم تحت األرض، 
 أن بإمكانه مواجهة األنفاق الهجومية التي تمتد من القطاع باتجاه إسراييل.

كيلومترا،  65وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم االثنين، إلى أن طول هذا السور يصل إلى 
وأنه سيتم بناء في مقاطع معينة عند الشريط الحدودي. وبحسب التقديرات، فإن تكلفة إقامته تبل  

ل هي تكلفة معدات وأعمال ينفذها الجيش كمليار شا 1.2ل، يضاف إليها كالي ثالثة مليارات شاحو 
 اإلسراييلي من أجل العثور على أنفاق كهذه.

وقالت الصحيفة إن العمل في بناء هذا السور بدأت قبل عدة شهور وأنه في فصل الصيف المقبل 
لية الهندسية الخاصة في بناء مشروع سيبدأ العمل فيه بشكل مكثف، حيث، ستعمل ميات اآل

"العقبة". وسيحتاج عمل ميات اآلليات في حوالي أربعين موقعا عند الشريط الحدودي إلى قوات كبيرة 
 لحمايتها.

مليار شاقل لمواجهة أنفاق  4.2وتساءلت الصحيفة ما إذا كان مشروع بناء "العقبة" بتكلفة تصل إلى 
إن هذه  ن قال رييس أركان الجيش اإلسراييلي، غادي آيزنكوتالمقاومة في القطاع مبرر، بعد أ

 .  استراتيجيااألنفاق خطيرة ولكنها تكتيكية وال تشكل تهديدا 
 27/3/2017، 48عرب 

 
 د ألف مؤسسة باسم اإلسالمهدّ  يإسراييلي  .27

ف أميركي، تل أبيب: دلت التحقيقات األولية، التي يجريها رجال الشرطة والمخابرات اإلسراييلية بإشرا
مؤسسات يهودية  على أن الشاب اليهودي الذي انتحل أسماء نشطاء إسالميين، وراح يهدد باسمهم

تهديد، وتسبب في إرباك شديد لحكومات عدة. وبسببه جرى  1,000مختلفة في العالم، وجه أكثر من 
بطال رحالت أخرى.  تعطيل رحالت جوية كثيرة وا 

الشاب، ركز اتصاالته مع مؤسسات يهودية في أربع دول في  وقالت مصادر مقربة من التحقيق، إن
ونيوزيالندا، وأستراليا، وكندا. وقد عمل من أربعة حواسيب اشتراها في  العالم، هي: الواليات المتحدة،

 مدينة أشكلون الساحلية )جنوب إسراييل(، وأجهزة اتصال فضايية. واستخدم معلوماته وخبراته الفنية
 ات، وليظهر اتصاله من داخل تلك الدول وليس من إسراييل.في تضليل المخابر 

 27/3/2017الشرق األوسط، لندن،   
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 "بي دي أس" حركة المقاطعة الدولية "إسراييل"هكذا تحارب "هآرتس":  .28
يكشف تقرير مفصل لصحيفة "همرتس" اإلسراييلية عن تفاصيل : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

سياسة وزارة الشؤون االستراتيجية اإلسراييلية، لمواجهة حركة المقاطعة  بش ن تصعيد وتغييرات في
الدولية التي تدعو إلى مقاطعة دولة االحتالل ومنتجات المستوطنات. ولفتت الصحيفة في تقرير 
ظهار  نشرته أمس األحد، إلى أن سلطات االحتالل تخطط لتشويه صورة حركة المقاطعة، وا 

"نزع الشرعية عن دولة إسراييل" وعدم االعتراف بها كـ"دولة يهودية"، وفق  نشاطاتها وك نها ترمي إلى
 تعبير المديرة العامة للوزارة، سيما فاكنين غال.

ويورد تقرير "همرتس" أن وزارة الشؤون االستراتيجية أطلقت "المعركة ضد نزع الشرعية عن إسراييل"، 
أن أهم ما في هذه السياسة الجديدة هو فيما نقلت الصحيفة تصريحات سابقة لغال توضح فيها 

المعركة من أجل "الوعي"، على اعتبار أن االنتصار سيكون عندما تتمكن حكومة االحتالل من 
 إلغاء معادلة "إسراييل تساوي أبرتهايد"، وفق قولها.

 46لى ويذكر التقرير أنه تمت زيادة ميزانية وزارة الشؤون االستراتيجية في السنوات األخيرة لتصل إ
ل" عند ت سيسها في كماليين "شي 8.8مليون دوالر أميركي( مقابل  12مليون "شيقل" )أكثر من 

حكومة بنيامين نتنياهو السابقة. لكن الالفت في التقرير هو أن الوزارة وضعت نصب أعينها مهام 
من دخول جديدة في حربها ضد حركة المقاطعة، ال سيما بعد تمرير قانون منع مؤيدي هذه الحركة 

إسراييل. وتنقل الصحيفة في هذا السياق، عن مصدر أمني قوله إن القانون المذكور يحتم على 
الوزارة بناء بنك معلومات عن ناشطي حركة المقاطعة في مختلف أنحاء العالم، ووضع تقارير عنهم 

 وبثها أيضًا خارج إسراييل.
ية خاصة لمراقبة شبكات التواصل االجتماعي وتولي وزارة الشؤون االستراتيجية في هذه "الحرب" أهم

وتقنيات االتصال الحديثة من خالل "تحليل ميدان وسايل اإلعالم االجتماعية، ومضامينها، والتقنيات 
المستخدمة فيها والمبنى الشبكي لها، مع التركيز خصوصًا على مراكز الت ثير، والطرق والرسايل 

في هذه الحركة"، وفق المصدر. ويضيف أن الهدف من كل والمنظمات والمواقع الرييسية الناشطة 
ذلك يتمثل في "رسم استراتيجية واضحة من أجل الوعي ضد هذه التنظيمات والحركات )الناشطة في 

 مجال المقاطعة( ونقل المعلومات التي يتم جمعها للجهات المختصة"، وفق قوله.
اييلية على استخدام وسايل االتصال الحديثة في ومقابل عمليات المراقبة والرصد، تعمل الوزارة اإلسر 

إطار حملة مضادة، للترويج لمضامين من ش نها "حماية" صورة إسراييل، وكل ذلك من أجل تحقيق 
 ". BDSهدف االنتصار في المعركة ضد حملة "



 
 

 
 

 

 21 ص             4241 العدد:        3/27/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وتضع وزارة الشؤون االستراتيجية كل الجمعيات والحركات والمنظمات الفاعلة في نطاق حركة 
اطعة، تحت تعريف واحد هو "نزع الشرعية عن إسراييل"، مع أن بعض هذه الحركات يقتصر المق

نشاطها على مس لة مقاطعة منتجات المستوطنات فقط. لكن يتم إقحامها وتشويه حقيقة نشاطها 
ضمن عبارة الحرب ضد نزع الشرعية عن إسراييل، ألن األخيرة تنظر إلى حركة المقاطعة الدولية 

تحاد األوروبي بوضع شارة على منتجات المستوطنات، كخطوة أولى نحو حملة نزع وقرار اال
 الشرعية عن دولة االحتالل، وهو موقف سبق لنتنياهو أن عّبر عنه في أكثر من مناسبة.

وقد أقامت وزارة الشؤون االستراتيجية في سبيل هذه الحملة، تعاونًا وثيقًا مع نقابة العمال العامة في 
ومع الوكالة اليهودية وجمعيات مختلفة بهدف "ت هيل" ناطقين وناشطين إسراييليين للعمل إسراييل، 

ضد جمعيات وحركات المقاطعة في إسراييل والخارج، عبر االعتماد أيضًا على تجنيد مواطنين يهود 
تعددية من الدول األجنبية لصالح هذه الحملة، واالستفادة منهم في عملية "إبراز الوجه الليبرالي وال

 الحقيقية في إسراييل".
 27/3/2017، العربي الجديد، لندن

 
 شعبنا وال ترفقوا بقتلة فقهاء أملم لـ"القسام": أنتم األب مسل   .29

قال األب مانويل مسلم، إن الشهيد مازن فقهاء استشهد مرتين، األولى عندما اعتقل : محمود هنية
ه، والثانية عند اغتياله بطريقة وقحة على يد في السجون وتعرض للتعذيب في محاولة لسحق عنفوان

 إسراييل.
وأكّد األب مسلم في تصريح خّا بـه "الرسالة نت"، مساء األحد، أن الشهيد الفقهاء هو نموذج 
للشاب المبدع والمميز، داعًيا المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتايب الشهيد عزالدين القسام لتصفية 

 في البحر، فمن يخون بلده ال أمان له". وألقوهمم الجواسيس، مضيًفا "طخوه
كتايب القسام ورفاق مازن بالقول "يا أحبة ال ترتعدوا وال ت خذكم الرفق مع قتلة  إلىه رسالة ووج  

مازن، أنتم األمل لشعبنا وجنوده الذين عشنا حياتنا نبحث عنكم، واإلنسانية ترى فيكم أنكم األبطال 
 أرضهم ومقدساتهم".والفداييين الذين يحمون 
إسراييل في الضفة، أصبحنا نخاف منها ونحسب حساًبا لمستوطن ال  إخافةوقال "عندما توقفنا عن 

وأكّد األب مسلم أن توقف المقاومة بسبب وجود قيادة ال تؤمن بها في الضفة المحتلة،  قيمة له".
 وتقود الناس حولها. وتسعى لمنعها، عكس ما يحدث في غزة التي وجدت قيادة تبني المقاومة

 26/3/2017 ،الرسالة، فلسطين
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 األقصى واالحتالل يعتقل حارسين منعا سرقة حجارة منه المسجد توتر في .31
تسود المسجد األقصى المبارك، في هذه األثناء، أجواء شديدة التوتر، عقب منع حراس المسجد 

 القديم. المبارك لـ"عالم" آثار يهودي من سرقة أحد حجارة المسجد األقصى
الرسمية، إن قوات االحتالل انتشرت في المكان وسط تجمهر الُمصلين، واعتقلت  األنباءوقالت وكالة 

أحد مراكز التوقيف والتحقيق في  إلىميالة، ولؤي أبو السعد واقتادتهما  أبوحارسي المسجد: سلمان 
 البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

شي  عمر الكسواني حاول منع االحتالل اعتقال حراس ال األقصىأن مدير المسجد  إلىولفتت 
وتعّرض للدفع من عناصر الوحدات الخاصة، في الوقت الذي ما زالت فيه حناجر  ،المسجد

 المصلين تصدح بهتافات التكبير االحتجاجية.
 27/3/2017رام هللا،  ،الحياة الجديدة

 
 االحتاللبدو الرأس األحمر على إخالء منازلهم لتدريب جنود  إجبار .31

": سّلمت سلطات االحتالل اإلسراييلي، أمس، اإللكترونية"األيام  -محمد بالا  -األغوار الشمالية 
عددًا من العايالت البدوية في منطقة الرأس األحمر جنوب شرقي مدينة طوباس باألغوار الشمالية، 

ش االحتالل بتنفيذ مناورة إنذارات بإخالء مساكنها بحجة إجراء تدريبات عسكرية، في وقت بدأ فيه جي
 عسكرية بالضفة الغربية، تستمر لغاية الخميس المقبل.

وذكر الخبير في شؤون االستيطان واالنتهاكات اإلسراييلية، عارف دراغمة، أن قوات االحتالل 
أخطرت نحو عشر عايالت تسكن في منطقة الرأس األحمر، بضرورة إخالء مساكنها بعد غد 

لخميس من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، بحجة إجراء مناورات )األربعاء(، وكذلك ا
 عسكرية بالذخيرة الحية.

وأكد دراغمة، أن قوات االحتالل بدأت بتحضير نفسها من أجل إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة 
الحية في أنحاء متفرقة من منطقة األغوار، وتحديدًا في الرأس األحمر والتي ستكون مركز التدريبات 

ع إلى جانب التي يستخدم فيها جيش االحتالل اآلليات الثقيلة من دبابات وناقالت جند مدرعة ومداف
 المروحيات القتالية.

 27/3/2017، األيام، رام هللا
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 تردد صداه في الضفة بدعواٍت للثأر واالنتقام ءاغتيال فقها .32
شكلت جريمة اغتيال األسير المحرر مازن فقهاء في غزة، أول من : مصطفى صبري -قلقيلية  

، موطن الشهيد الذي تم إبعاده أمس، حالة من الغضب لدى المواطنين في الضفة الغربية المحتلة
 عنه، ودعوات للث ر واالنتقام من االحتالل اإلسراييلي ومالحقة عماليه.

الصحفي واألسير المحرر أحمد البيتاوي من مدينة نابلس قال معقًبا على جريمة االغتيال: "اغتيال 
حترافية عالية تشير الشهيد مازن فقهاء يسلط الضوء على ظاهرة الخونة، هذه الجريمة التي تمت با

إلى أن شبكات العمالء في غزة لم تفكك بشكل كامل، أو أن مخابرات االحتالل نجحت في تجنيد 
 جدد".

وطالب نشطاء في الضفة الغربية بالث ر للشهيد فقهاء، وحماية األسرى المحررين من إجرام 
 االحتالل.

ـ"فلسطين" عن صفاته، فالمحرر علي زمالء األسر الذين عاشوا مع الشهيد فقهاء سنوات يتحدثون ل
شواهنة يقول: "الشهيد مازن كان صديقي الصدوق في الدراسة والقيد وهو حامل لواء الجهاد 

 والمقاومة، وعملية اغتياله لها أبعاد خطيرة على كل المحررين".
العقوبة أما المحرر ماهر أبو عصب قال لـ"فلسطين"، معقًبا على اغتيال صديق األسر: "نعم لتشديد 

وليس أقل من القتل، من سعى في األرض فسادا وحارب المجاهدين وكان يدا لالحتالل، ليس أقل 
 من فصل عنقه عن جسده، طبت حيا وميتا يا حامل لواء القرآن )مازن فقهاء(".

 26/3/2017، غزة ،موقع حركة حماس
 

 كتلة الصحفي تستهجن إهمال تلفزيون فلسطين لقضية الشهيد فقهاء .33
هجنت كتلة الصحفي الفلسطيني استمرار تلفزيون فلسطين في إغفال قضايا الشعب الفلسطيني است

 والتي كان أخرها إهمال قضية الشهيد مازن فقها وبث مسلسالت تلفزيونية.
: "في الوقت الذي انشغلت فيه العشرات من وسايل اإلعالم األحدوقالت الكتلة في بيان لها، يوم 

ي النقل الُمباشر لجنازة تشييع الشهيد القايد مازن فقهاء، انشغلت كعادتها شاشة والفضاييات الدولية ف
ما ُيسمى بـ" تلفزيون فلسطين" والذي من المفترض أن يكون معبرًا عن االسم الذي يحمله، انشغلت 

واعتبرت الكتلة أن عدم بث تلفزيون فلسطين للجنازة إهانة متكررة لتضحيات  ببث مسلسل فاضح".
الشارع الفلسطيني الذي انتفض في غزة للمشاركة في جنازة التشييع وفي الضفة على نقاط ونبض 

 التماس مع االحتالل أو تجمهر أمام منزل بطل فلسطين في الضفة".
 26/3/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 أثرية غرب سلفيت االحتالل يجرف أراضٍ  .34
بتجريف جديد في أراض األحد، يوم  صباح، ة لمستوطنة "ليشم"قامت جرافات تابع": بترا" –السبيل 

 تشرف على قرية دير سمعان األثرية غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.
التجريف نفذ  إن ،وقال رييس اللجنة الشعبية لمقاومة االستيطان في سلفيت خالد معالي في بيان له

االستيطانية الجديدة على حساب أراضي كفر الديك من عدة جهات للتهيية للمزيد من بناء الوحدات 
 و دير بلوط.

وأفاد معالي أن المستوطنة أحاطت بشكل كامل بالقرية األثرية دير سمعان ومن جميع الجهات، 
حيث تم تجريف حجارة وجدران أثرية حول القرية، وهو ما يخالف القانون الدولي اإلنساني، الفتا إلى 

م" و"بدوييل" و"عليه زهاف" يقتحمون القرية ويتجولون فيها ويسبحون في أن مستوطني مستوطنة "ليش
ن القرية تعاقبت عليها عدة عصور منها الصليبية والرومانية أبركة تتبع كنيسة تحت األرض، و 

 حسبما يدعون. ثار أيوانه ليس لليهود  واإلسالمية
 26/3/2017، عّمان، السبيل

 
 الفصل على أراضي بيت جاال االحتالل يشرع باستكمال بناء جدار .35

يوم األحد، باستكمال بناء جدار الفصل العنصري على أراضي  شرعت سلطات االحتالل اإلسراييلي،
 المواطنين في مدينة بيت جاال، غرب بيت لحم.

وأفاد ممثل هيية الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية، لـ"وفا"، ب ن سلطات االحتالل بدأت 
قطع القريب من مستشفى الجمعية العربية للت هيل، وهو عبارة عن أسالك شايكة على باستكمال الم

 ارتفاع أربعة أمتار.
وأشار بريجية إلى أن استكمال المقطع يعني إحكام اإلغالق على أراضي منطقتي بير عونه ووادي 

اف العمل أحمد، شمال غرب بيت جاال، علما أن محكمة إسراييلية كانت أصدرت قرارا يقضي بإيق
 بالجدار في المنطقة المذكورة.

 26/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 معرض بغزة يضم منتجات يدوية صنعتها "سجينات" .36
افتتحت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، يوم األحد، معرضًا لمنتجات : نور أبو عيشة - غزة

 سجينة.  40يدوية صنعتها نحو 
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من المقرر أن يستمر المعرض، الذي حمل اسم "إشراقة أمل"، ليومين متتاليين، فيما سيعود ريعه و 
 كاماًل لدعم النزيالت داخل السجون التي تديرها وزارة الداخلية. 

وضّم المعرض، الذي ُنّظم في فندق "الكومودور" بمدينة غزة، ثالثة زوايا؛ واحدة للمشغوالت اليدوية، 
 الُمطّعم بالتطريز الفالحي الفلسطيني، وثالثة للم كوالت.  وُأخرى لألثاث

بدوره، قال فؤاد أبو بطيحان، مدير عام مراكز الت هيل واإلصالح، إن وزارة الداخلية تسعى إلى 
 "إصالح النزالء والنزيالت على الصعيد االجتماعي والدعم النفسي، والثقافي". 

 26/3/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 االحتالل يمنع أسرى النقب من فتح بيت عزاء للشهيد "مازن فقهاء" .37
أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، ب ن سجن "النقب : تحرير خلدون مظلوم، من محمد منى -رام هللا 

الصحراوي" )جنوبي فلسطين المحتلة( قد شهد توتًرا عقب قيام األسرى بفتح بيت عزاء للشهيد األسير 
 حمد فقهاء.المحرر مازن م

وقالت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء واألسرى" )غير حكومية(، نقاًل عن األسرى، إن إدارة السجن 
قامت بإغالق بيت العزاء ومنعت المعتقلين من القيام ب ي نشاطات تضامنية على خلفية اغتيال 

 الشهيد فقهاء.
ة سجن "النقب" قامت بـ"عزل أربعة يوم األحد، إلى أن إدار ، وأشارت المؤسسة الحقوقية في بيان لها

 أسرى، وأبلغتهم بنيتها نقلهم إلى قسم آخر، وهو ما رفضه األسرى".
وأعربت "مهجة القدس"، عن خشيتها من تصاعد وتدهور األوضاع داخل سجن النقب، والدخول في 

 مواجهة مباشرة مع قوات إدارة السجون اإلسراييلية.
 26/3/2017، قدس برس

 
 لمي في فلسطين وتسجيله كبراءة اختراع قريبا في دبيإنجاز طبي عا .38

أعلن أطباء فلسطينيون يعملون في مجال اإلخصاب أن الرجال الذين يعانون من صعوبة في 
اإلخصاب الطبيعي ويعتمدون على التلقيح االصطناعي إلنجاب األطفال، ال ينقلون الصفات الجينية 

 المتعلقة بصعوبة اإلخصاب إلى أبنايهم.
ب سالم أبو خيزران مدير مركز رزان لعالج العقم وأطفال األنابيب في المستشفى االستشاري وحس

في رام هللا "فإنه للمرة األولى في العالم يتمكن أطفال أنابيب من منطقة الخليل من الزواج واإلنجاب 
 رغم أن والدهم كان يعاني من صعوبات في اإلنجاب".بالبشكل طبيعي 
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نقل قريبا للعالم وسيجري تسجيله كبراءة اختراع لفلسطين في مؤتمر في فلسطين سيُ  ثبتوأعلن أن ما أُ 
سبتمبر المقبل في  /خاا بالخصوبة وأطفال األنابيب على مستوى الشرق األوسط سيعقد في أيلول

 دبي.
 27/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 مانإيال وايز " للكاتب أرض جوفاء.. هندسة إسراييل للنظام العنصري" .39

تؤكد مضامين كتاب "أرض جوفاء.. الهندسة المعمارية لالحتالل : محمود الفطافطة عرض/
اإلسراييلي" ما جاء في تقرير منظمة اإلسكوا الذي يتهم إسراييل بت سيس نظام فصل عنصري ضد 

 الفلسطينيين وتقسيمهم إلى أربع فيات تخضع كل منها لترتيبات قانونية مختلفة.
ذا النظام العنصري يمثل وسيلة لفرض الهيمنة والقمع والتفتيت على الشعب يؤكد الكتاب أن ه

اإلقصايية الُمعقدة والمفزعة القايمة في  االستراتيجيةالفلسطيني وأرضه، كما يكشف عن طبيعة هذه 
أواخر العصر الكولونيالي الحديث، مع اإلشارة إلى أن الكتاب ليس معنًيا بعرض تاري  شامل 

اييلية على امتداد أربعة عقود، وال برسم لوحة مفصلة لوجودها المكاني الحاضر للسيطرة اإلسر 
 فحسب، بل يسبر غور البنى المختلفة لالحتالل المناطقي.

الشبكة العربية ، ونشرته باسل وطفه، وقد ترجمه إلى العربية إيال وايزمانوالكتاب من ت ليف 
 .  لألبحاث والنشر

 26/3/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 مدينة غزة في سيارة "إسعاف" .41
عشرات األفالم الوثايقية وميات الريبورتاجات التلفزيونية حاولت رصد وتسجيل وقايع : قيس قاسم

، لكن تجربة المخرج الفلسطيني محمد 2014القصف الوحشي اإلسراييلي لمدينة غزة صيف عام 
 ن هذه المرة: سيارة إسعاف!الجبالي اختلفت عنها، بنوع الوسيط المنقول عبره الحدث، وكا

بمصاحبة كاميرته اليومية لمسعفيها ونقلها تفاصيل عملهم إلنقاذ أرواح الجرحى والمصابين جراء 
يومًا راح ضحيتها، كما  50القصف الهمجي، تمكن من توثيق ما تعرضت له مدينته خالل أكثر من 

ويدية، ميات القتلى والجرحى وتدمير ورد في مفتتح فيلمه "إسعاف" المعروض على قناة التلفزيون الس
 ألف منزل إلى جانب تشريد نحو نصف مليون شخا من منازلهم. 18أكثر من 

 27/3/2017الحياة، لندن، 
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 السيسي يستقبل رييس "الكونغرس اليهودي العالمي" .41
أحمد سامي متولي: أكد الرييس عبد الفتاح السيسي حرا مصر على مواصلة اإلسهام بشكل 

ي تهيية المناخ الالزم الستيناف مفاوضات السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسراييلي، إيجابي ف
بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل ونهايي يستند إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها 

 القدس الشرقية.
بحضور خالد جاء ذلك خالل لقايه أمس رونالد الودر رييس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك 

فوزي رييس المخابرات العامة، وثاير مقبل مستشار رييس الكونجرس اليهودي العالمي لشيون الشرق 
 األوسط.

 27/3/2017األهرام، القاهرة، 
 

 وفد إسراييلي في القاهرة لبحث سبل تصدير الغاز الطبيعي من حقل تمار إلى مصر .42
األحد أن وفدا إسراييليا وصل إلى القاهرة األحد  )د ب أ(: ذكرت اإلذاعة اإلسراييلية مساء -تل أبيب

 "لمواصلة المباحثات حول تصدير الغاز الطبيعي من حقل تمار إلى مصر".
وأضافت اإلذاعة أن "الجولة السابقة من هذه المباحثات كانت قد ُعقدت في العاصمة المصرية قبل 

 أسبوع"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
ت أن وفدا من مجموعة "تمار" اإلسراييلية بحث مع شركة "دولفينز" وكانت تقارير إخبارية قد ذكر 

المصرية يوم األحد الماضي تفاصيل اتفاق تصدير كميات من الغاز الطبيعي من حقول في إسراييل 
 1700ميل غربي حيفا على عمق  50للشركة المصرية خالل الشهور القادمة. ويقع الحقل على بعد 

 متر تحت سطح البحر.
 26/3/2017ليوم، لندن، رأي ا

 
 السفير اإلسراييلي في القاهرة يحضر حفل زفاف حفيد عبد الناصر .43

القاهرة ـ تامر هنداوي: كشف مقطع مصور حضور السفير اإلسراييلي لدى القاهرة، ديفيد جوفرين، 
 حفل زفاف أحمد أشرف مروان، حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ال عبد الناصر، احتفلت بزفاف نجلها في منزلها في منطقة القطامية في وكانت منى، ابنة الزعيم جم
 القاهرة، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين.
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يذكر أن منى ابنة الزعيم الراحل، كانت متزوجة من أشرف مروان، الذي لقي مصرعه، صباح يوم 
وانتهت التحقيقات إلى أن وفاته في مدينة لندن، في أحداث غامضة،  2007يونيو/ حزيران  27

 جاءت نتيجة سقوطه من شرفة شقته.
وكانت وفاة أشرف مروان أثارت جدال واسعا في العالم، وفتحت الباب أمام طباعة عشرات الكتب 

بشكل خاا، وعالقاته باالحتالل اإلسراييلي  1973والمقاالت التي تتحدث عن دوره، خالل حرب 
"الغارديان" البريطانية، في التحقيق الذي أعدته حول لغز موته بعد بشكل عام. وقد وصفته صحيفة 

 سقوطه من إحدى البنايات في لندن ب نه أعظم جاسوس في العالم.
 27/3/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ابتهاج إسراييلي إلطالق سراح حسني مبارك .44

طالق الرييس المصري الناصرة ـ وديع عواودة: فيما لم تنبس إسراييل رسميا ببنت شفة حيال إ
المخلوع حسني مبارك، عبرت بعض أوساطها اإلعالمية عن ابتهاجها بذلك وأسهبت في الشرح عن 

 وجبة العشاء األول في بيته والمكون من الفول والفالفل والعسل الملكي.
وتحت عنوان "فالفل، فول وعسل ملكي" عبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ابتهاج إسراييل 

ج عن الرييس المخلوع حسني مبارك. وقالت إنه كما في عملية عسكرية سرية تم يوم الخميس باإلفرا
ليال إخراج كل األغراض الشخصية، وكل ما تجمع طوال سنوات االعتقال الثالث في القسم األكثر 

 حراسة في المستشفى في حي المعادي.
إلسراييلي عزام عزام المتهم وذكرت أن محاميه الشخصي فريد الديب الذي ترافع من قبل عن ا

بالتجسس السراييل أخذ قضية مبارك كمشروع حياة. وأشارت لقيامه بعقد صفقات، ولم يتنازل 
 للمدعين وعرف كيف يجند وسايل اإلعالم.

وأشارت الصحيفة اإلسراييلية إلى أنه مقابل إطالق مبارك وزبانيته ووزرايه فإن المتظاهرين الذين 
لشبان الذين رأوا نقطة الضوء للحظة، يقبعون في السجون في ظروف تعيسة. غمروا الميادين من ا

وخلصت للقول بلهجة تشف "هذه هي الرسالة التي ينطوي عليها إطالق سراح الرييس الذي طرد في 
منتصف الليل: الثورة لم تعد قايمة. لقد أبقوا مبارك للنهاية، ولم يعد هناك من يتحمل المسؤولية عن 

لمتظاهرين. ووسط كل ذلك كان السفير اإلسراييلي في القاهرة قد قال في نهاية األسبوع قتل ميات ا
المنصرم إن عالقات إسراييل مع نظام السيسي في شهر عسل اليوم وتقوم على الثقة والتعاون 

 واالحترام المتبادل.
 27/3/2017القدس العربي، لندن، 



 
 

 
 

 

 29 ص             4241 العدد:        3/27/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 ركزية في "القمة" على أساس حل الدولتينوزير الخارجية األردني: فلسطين هي القضية الم .45
، من البحر الميت، عن طارق الدعجة ومحمود الطراونة أكد وزير 27/3/2017الغد، عّمان، ذكرت 

 الخارجية أيمن الصفدي، أكد أن قمة عمان العربية "تسير بشكل ايجابي".
ة، على ان القضية وشدد الصفدي، خالل لقايه الصحفيين أمس في المركز االعالمي التابع للقم

الفلسطينية "هي القضية المركزية األساس في القمة، وعلى أساس حل الدولتين، ومبادرة السالم 
 العربية".

وجدد الت كيد، في هذا السياق، على رفض االردن "أي ممارسات اسراييلية تحاول طمس هوية 
ملك هو الوصي على القدس"، مشددا على الدور االردني في حماية المقدسات، خاصة وان ال

 المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس.
قال إن مبادرة  -في تصريحات للجزيرة-، أن الصفدي، 27/3/2017الجزيرة نت، الدوحة، وأضافت 

السالم العربية هي المرجعية الوحيدة ألي تسوية للقضية الفلسطينية، دون أن يشير إلى وجود أي 
 أعمال القمة. مشاريع جديدة للسالم على جدول

 
 جامعة الدول العربية: مشروع القرار الخاص بدولة فلسطين لم ُيطرح فيه رؤية جديدة .46

أعلن محمود عفيفي المتحدث باسم األمين العام لجامعة الدول العربية أن مشروع القرار الخاا 
حول  بدولة فلسطين لم تطرح فيه رؤية جديدة، موضحا أن ما تم تداوله خالل الفترة الماضية

تصريحات األمين العام أحمد أبو الغيط بش ن تقديم مشروع جديد لم يقصد به التعديل أو تغيير 
 الرؤية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال عفيفي على هامش االجتماعات التحضيرية للقمة العربية باألردن، والتي ستعقد األربعاء 
تنقيحات والتعديالت المحدودة التي ال تخل المقبل، إن القرار الخاا بفلسطين أدخلت عليه بعض ال

 بمضمونه.
 27/3/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مسؤول أممي: اإلمارات داعم أساسي لألونروا .47

أسامة الكحلوت: صرح مسؤول كبير في وكالة األونروا ب ن الدعم اإلماراتي لمشاريع الوكالة  -غزة 
وحدة  600اإلماراتي وبناء حي سكني يشمل  له وزن كبير في تاري  األونروا، كمشروع اإلسكان

مليون دوالر، إضافة إلى البنية التحتية بالكامل، وشق طرق وشبكات مياه وصرف  20سكنية بقيمة 
 صحي، وبناء مدرسة للحي.
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وقال د. عزام أبو حبيب، من مكتب المانحين والمشاريع في األونروا، إن اإلمارات رصدت مبال  
ماليين دوالر في قطاع غزة، واستكمال  8اضية، لبناء أربع مدارس بقيمة ضخمة خالل السنوات الم

مدارس أخرى بالتكلفة السابقة نفسها، إضافة إلى مشروع كفالة األيتام بقيمة شهرية تصل إلى  4بناء 
 ماليين دوالر خالل السنوات الثالث الماضية، بتمويل من الهالل األحمر اإلماراتي. 10

يفة بن زايد مدرسة بالكامل بقيمة مليون دوالر ونصف سنويًا، تشمل كل كما تبّنت مؤسسة خل
المستلزمات من زي مدرسي للطالب، وتوفير رواتب للموظفين ككل. ونفذت األونروا، من خالل 

ماليين دوالر، تمثل نصف المشروع، بتشغيل  3تمويل مؤسسة دبي العطاء، مشروعًا ضخمًا بقيمة 
دين نفسيين مدة عام، إضافة إلى إنشاء وت ثيث مدرسة في منطقة مدّرسي رياضة ورسم مع مرش

 الرمال بقيمة مليون دوالر ونصف المليون.
 27/3/2017البيان، دبي، 

 
 شركة أمريكية اتهمتها بالتورط بجرايم "إسراييل" 15إيران تفرض عقوبات على  .48

اتهمتها بـ "دعم  شركة أمريكية، 15محمد صالح صدقيان: فرضت طهران عقوبات على  –طهران 
 اإلرهاب" والتورط بـ "جرايم" إسراييل وبـ "المشاركة في قمع الشعوب".

ووضعت الخارجية اإليرانية خطوة العقوبات في إطار "مبدأ المعاملة بالمثل"، في إشارة إلى فرض 
ريا كيانًا وفردًا، من الصين وكو  11إدارة الرييس األمريكي دونالد ترامب قبل أيام عقوبات على 

 الشمالية ودولة اإلمارات، التهامهم بنقل تكنولوجيا حساسة تعّزز البرنامج الصاروخي لطهران.
شركة أمريكية، ثَُبت دورها في انتهاك صارخ  15وأشارت الخارجية اإليرانية إلى "فرض عقوبات على 

هيوني، أو لحقوق اإلنسان" وفي "المشاركة في قمع الشعوب". واعتبرت أنها "شاركت الكيان الص
تعاونت معه، في شكل مباشر أو غير مباشر، في جرايمه الوحشية في فلسطين المحتلة، أو دعمت 
العمليات اإلرهابية التي ارتكبها أو وّسعت المستوطنات غير الشرعية في فلسطين المحتلة، من خالل 

 ".2334انتهاكها قرار مجلس األمن الرقم 
تهدفة، بينها "آي تي تي" و "يونايتد تكنولوجيز" و "رايثيون" وعّددت الوزارة أسماء الشركات المس

 لصنع الصواري  و "أوشكوش كورب" لصنع المركبات و "ماغنوم ريسيرتش".
 27/3/2017الحياة، لندن، 
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 "رأي اليوم": مشروع تسوية للقضية الفلسطينية تروّ جه السعودية خلف كواليس قمة البحر الميت .49
مرقه: معلومات حملتها لعمان االيجازات من اللقاء األخير بين االمير  فرح -رأي اليوم -عمان

السعودي محمد بن سلمان والرييس االمريكي دونالد ترامب تتحدث عن تسوية "هجينة" ستحملها 
 الرياض للقضية الفلسطينية بدعم أمريكي.

 2001دة سيناريو عام وتشير تفاصيل التسوية التي اطلعت عليها "رأي اليوم" إلى نية سعودية إلعا
حينما اقترحت الرياض المبادرة العربية لحل مشكلتها مع الواليات المتحدة االمريكية، إال ان الحل 
المقترح اليوم سيتضمن مبادرة أكثر قسوة على الفلسطينيين، ويدعمها الرييس المنتهية واليته دستوريا 

 محمود عباس.
تمارس اليوم ضغوطا عنيفة على جميع األطراف لقبول ووفق معلومات "رأي اليوم" فإن السعودية 

المقترح الجديد، وتوفير غطاء عربي له يتم عبره فرض التسوية القاسية على الفلسطينيين، بينما 
تتمكن السعودية من حل مشكلتها االساسية مع الواليات المتحدة المتعلقة بقانون جاستا، ومقاضاة 

 رهاب.السعودية على اساس دولة مصّدرة لإل
الصفقة المذكورة، ترتبت تماما مع الرييس الفلسطيني عباس، كما شكلت نقطة تماس وتواصل بين 
الرياض والرييس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أبدى قبولها مبدييا، لتنتقل الصفقة إلى مستوى 

التنسيق مع نظيره "الترويج" للفلسطينيين وهو ما يقوم عليه رييس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ب
 المصري خالد فوزي، إذ يقوم الرجالن على الدفاع عن الترتيب الجديد داخل المعادلة الفلسطينية.

الصفقة الجديدة تتناول، وبصورة أساسية، مس لة المستوطنات، إذ تفرض ت جيل تسليم مستوطنات 
ستوطنات للغة المفاوضات عاما، على ان يعود ملف الم 20الضفة الغربية والمحيطة بقطاع غزة الى 

بالتدريج، مما ينتج صيغة هجينة من ما سمي بـ "مشروع شارون" والذي طرحه رييس الوزراء 
االسراييلي ارييل شارون قبل سنوات، باإلضافة إلى المبادرة العربية، األمر الذي يقابله تطبيع شامل 

 وبقاء المستوطنات االسراييلية تحت سيادة تل ابيب.
 26/3/2017لندن،  رأي اليوم،

 
 نايب الرييس األمريكي: ترامب يدرس بجدية قضية نقل السفارة إلى القدس .51

رويترز/ بالل ضاهر: أعاد نايب الرييس األمريكي، مايكل بنس، الحديث مجددا بش ن احتمال نقل 
مر السفارة األمريكية في إسراييل من تل أبيب إلى القدس، وقال إن الرييس دونالد ترامب يدرس األ

بجدية. وقال بنس في كلمة أمام لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسراييلية )أيباك(، وهي جماعة 
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ضغط أمريكية قوية موالية إلسراييل، أمس األحد، إنه "بعد عقود من الحديث عنه فقط.. يدرس 
 رييس الواليات المتحدة بجدية مس لة نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس".
 27/3/2017، 48عرب 

 
 رسمية عودة تقبل مغادرتها الواليات المتحدة مقابل سحب الجنسية .51

"وكاالت": صدر، أمس، قرار عن لجنة الدفاع الرسمية عن المناضلة الفلسطينية رسمية  -واشنطن 
 عودة، بعدم سجنها في الواليات المتحدة، ولكنها ستفقد جنسيتها األمريكية.

عامًا( بصفقة ادعاء مع السلطات األمريكية، تقضي بمغادرتها الواليات  69)ووافقت المناضلة عودة 
 المتحدة وسحب الجنسية منها.

وذكرت المصادر في إسراييل أن عودة "كذبت على سلطات الهجرة األمريكية ولم تقل لهم في بداية 
أدى إلى الحكم  األمر، إنها مناضلة فلسطينية ُسجنت في الماضي بسجون االحتالل اإلسراييلي، ما

 بسجنها قبل التوصل لصفقة لسحب جنسيتها".
وجاءت األنباء عن صفقة االدعاء وسط موجة انتقادات من قبل بعض الجماعات اليهودية آلراء 
عودة وليندا صرصور، الناشطتين والمناصرتين للقضية الفلسطينية، واللتين اتخذتا أدوارًا مركزية 

ث ستشارك الناشطتان في مؤتمر قريب لمجموعة "صوت يهودي مؤخرًا في عدة أحداث نسوية، حي
 للسالم"، التي تدعم حركة مقاطعة االحتالل اإلسراييلي.

صابة تسعة  1969وأدينت عودة بالمشاركة في تفجير عام  في القدس، الذي أدى إلى مقتل اثنين وا 
حياة؛ لهجومين باسم بالسجن مدى ال 1970آخرين، وحكمت محكمة عسكرية "إسراييلية" عليها عام 

أعوام في السجن قبل إطالق سراحها ضمن صفقة  10الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقضت 
 .1980تبادل أسرى عام 

 27/3/2017األيام، رام هللا، 
 

 تظاهرة في واشنطن للمطالبة بوقف الدعم األمريكي لـ"إسراييل" .52
يكا تظاهرة حاشدة أمام البيت األبيض، واشنطن: نظم العشرات من الالجيين الفلسطينيين في أمر 

مساء يوم األحد، للمطالبة بوقف الدعم األمريكي المنحاز )إلسراييل(، خاصة بعد تولي دونالد ترامب 
 رياسة الواليات المتحدة األمريكية.
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وأوضح أيمن نجم الناشط الفلسطيني ب مريكا، أن الهدف من المسيرة هو وقف الدعم األمريكي 
مليون دوالر، في حين طلب اللوبي الصهيوني زيادة المبل   35والذي يبل  أكثر من )إلسراييل( 

 بليون دوالر للسنوات العشرة القادمة. 53ليصل 
 26/3/2017الرسالة نت، 

 
 مؤتمر أيباك ينطلق بواشنطن وسط مظاهرات مناهضة لـ"إسراييل" .53

اك( أعماله التي ستستمر ثالثة أيام في افتتح مؤتمر لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسراييلية )أيب
العاصمة واشنطن، على وقع مظاهرات لمنظمات يهودية أمريكية تطالب اإلدارة األمريكية الجديدة 

 بوقف دعم سياسة االحتالل اإلسراييلي.
وشهد أول يوم للمؤتمر تظاهرة لمنظمات يهودية أمريكية طالبت إدارة الرييس دونالد ترمب بوقف 

االحتالل التي تمارسها إسراييل تجاه الفلسطينيين، وقال المتظاهرون إن الفلسطينيين  دعم سياسة
 بحاجة إلنشاء دولة مستقلة بعد خمسين عاما من االحتالل اإلسراييلي.

 27/3/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 "لوموند": الموساد حاول تجنيد ضباط مخابرات فرنسيين كعمالء مزدوجين .54
صحيفة 'لوموند' الفرنسية، األحد، أجزاء من تقرير لجهاز التجسس المضاد رامي حيدر: نشرت 

الفرنسي، جاء فيه أن إسراييل حاولت تجنيد ضباط في المخابرات الفرنسية للعمل لصالحها كعمالء 
مزدوجين، وكذلك دعا الجهاز إلى التحقيق مع برنار سكوارسيني، الذي شغل منصب مدير جهاز 

وبحسب التقرير، طلب الجهاز التحقيق مع المدير السابق حول  .2012ام التجسس المضاد حتى ع
 عالقاته برييس بعثة الموساد إلى فرنسا في حينه، وأشارت الصحيفة إلى اسمه بالحرفين د.ك.

وقالت الصحيفة إن من كشف هؤالء الضباط هو جهاز مخابرات فرنسي مسؤول عن ت مين 
باط مع عمالء الموساد. وفي أعقاب ذلك، طردت فرنسا المعلومات، تمكن من تصوير هؤالء الض

 دبلوماسيين إسراييليين اثنين، وكذلك طردت د.ك.
وبحسب التقرير، بدأت األحداث خالل عملية مشتركة بين الموساد وجهاز التجسس المضاد الفرنسي 

أت العملية لجمع معلومات استخبارية عن السالح الكيميايي الذي تملكه سورية وخطط استعماله، بد
وأطلق عليها اسم 'راتافيا'، حاولت العملية تجنيد مهندس سوري رفيع كان من المقرر أن  2010عام 

 يصل فرنسا للتعليم وتجنيد مهندسين آخرين.
 26/3/2017، 48عرب 
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 لجنة وضع المرأة في األمم المتحدة تعتمد قرارا  يدعو لتقديم المساعدة للمرأة الفلسطينية .55
م المتحدة( ـ عبد الحميد صيام: اعتمدت لجنة األمم المتحدة المعنّية بوضع المرأة، قرارا نيويورك )األم

بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها" والمعني بالمرأة الفلسطينية تحت االحتالل. جاء 
من شهر آذار/  13ذلك أثناء الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة والتي بدأت أعمالها يوم 

من الشهر نفسه. وقد عقدت الدورة تحت شعار "تمكين المرأة  24مارس الحالي واختتمت أعمالها يوم 
 اقتصاديا في عالم العمل المتغير".

دولة  12دولة، بينما صوتت إسراييل بشكل منفرد ضد القرار، واختارت  30صّوت لصالح القرار 
ر على عشرة أصوات إضافية عّما حصل عليه في العام التصويت بـ "االمتناع"، وقد حصل القرا

 الماضي.
يؤكد القرار على أن االحتالل اإلسراييلي ال يزال يشكل العقبة الكبيرة أمام تمكين المرأة الفلسطينية 
وتقدمها. كما يناشد القرار المجتمع الدولي االستمرار في تقديم المساعدات اإلنسانية والخدمات 

ن حدة األزمة التي تواجهها المرأة الفلسطينية، السيما تقديم المساعدات التي الملحة للتخفيف م
، مطالبًا إسراييل بالوفاء بتعهداتها 2014اعتمدها مؤتمر إعادة اإلعمار المنعقد في القاهرة عام 

 والتزاماتها كدولة احتالل بموجب اتفاقية جنيف واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
 27/3/2017ن، القدس العربي، لند

 
 ترامب وعملية التسوية .56

 منير شفيق
الرييس محمود عباس في أسوأ حاالته. فهو في حالة تشبه الحالة التي واجهها الرييس ياسر عرفات 
في محبسه في مقر الرياسة في رام هللا. طبعا مع الفارق الشاسع بين الرجلين من نواح كثيرة، وأغلبها 

الفارق في ما بين الظرف والوضع العام اللذين عاشهما  في مصلحة ياسر عرفات. وكذلك مع
 عرفات والظرف والوضع العام اللذين عاشهما ويعيشهما عباس. 

فمن جهة الظرف والوضع فقد كان عرفات سجينا فيما عباس طليق يتحرك في كل االتجاهات. 
كما هو الحال مع  ولكن المشترك كان انقالب مصر والسعودية وعدد من الدول العربية على عرفات،

محمود عباس. وذلك منذ تبنت الرباعية )مصر والسعودية واإلمارات واألردن( محمد دحالن بديال 
مقترحا له. وكانت مصر والسعودية وأوروبا وأميركا قد تبنت محمود عباس رييس الوزراء في حينه 

ى رييس رمز وتسليم كل بديال مقترحا لعرفات أو وفق معادلة تلك المرحلة: تحويل ياسر عرفات إل
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صالحياته لرييس الوزراء محمود عباس، وكان من أهم حلفايه ضد عرفات كل من محمد دحالن 
 ونبيل عمرو وعدد من قيادات فتح.

على أن الفارق األساسي بين الظرفين والوضعين يتمثل في ضعف مصر والسعودية وأوروبا وأمريكا 
، كما وضع أمريكا وأوروبا اللتين فقدتا اآلن ما كانتا عليه قياسا لوضع النظام العربي الضعيف الراهن

من سيطرة عالمية. وهذا ما يفّسر شدة أزمة الشهيد ياسر عرفات مع انقالب قطاع كبير من فتح 
 عليه وهو ما سمح لشارون باغتياله مقارنة ب زمة محمود عباس الحالية األقل نسبيا.

أيضا، فإن األدلة على ذلك، فضال عن انقالب الرباعية  حين يقال إن محمود عباس في أسوأ حاالته
ضده، تبدأ بالفشل الذريع لرهانه على المفاوضات والرعاية واألمريكية ال سيما في عهد أوباما. ثم ما 
لحق به من سوء سمعة وفضايح بسبب انغماسه في التنسيق األمني إلى حد خرج استطالع أخير 

ربية يريدون رحيله. ثم إدارة ظهر ترامب له في عدم رده على من أهالي الضفة الغ %64يقول إن 
رسال أكثر من مبادرة مجانية لترامب دون التفات. األمر الذي زاد الطين بلة  تهنيته بالرياسة، وا 

 بالنسبة إليه. وأصبح حاله مثل الضايع في البرية.
ذ بصوت الرييس لكن فج ة رّن الهاتف قبل بضعة أيام، ومحمود عباس يضرب أخماسا ب سد اس. وا 

 األمريكي دونالد ترامب يخاطبه بالرييس عباس، ويبلغه عن رغبته في إعادة إطالق العملية السياسية.
يمكن تصور حالة عباس مع هذه المهاتفة مثل حالة الشاعر العربي القديم الضايع في البرية وقد 

 وصف حاله بالقول:
 َعَوى          وصـو ت إذنـَسـان َفكذـدُت َأطيـُر""َعَوى الذيُب َفاستَ َنسُت بذالذيبذ إذذ 

 فعباس اآلن يكاد يطير. 
طبعا ليس المهم ماذا سيحدث بعد ذلك، أو كيف ستكون النتيجة. ألن المهم اآلن أن ُيرمى للغريق 

مع الضايع في البرية عواء ذيب وصوت ترامب ليطير فرحا.   طوق نجاة، أو أن َيسح
د إلى المفاوضات وقد مسح، أو نسي، كل الشروط التي وضعها )محمود طبعا ليس مهمًا أن يعو 

عباس( خالل السنتين الماضيتين للعودة إلى المفاوضات. وليس مهمًا ما يشترطه عليه نتنياهو، 
مؤي دا من ترامب، للعودة إلى المفاوضات، أو في أول أجندتها، االعتراف بيهودية الدولة، وبالسيطرة 

 ية على كل الغور الغربي لنهر األردن.األمنية الصهيون
المهم الذي رآه عباس في هذه المهاتفة أنها تؤكد شرعيته. ألن ترامب ناداه بالسيد الرييس. فهو 
 الرييس إذن. ودعك من كل شيء عداه مثل انتهاك مدة الرياسة لسنوات وسنوات وأشياء أخرى كثيرة.

أيضًا. ألن ترامب أكد لمصر أنه يريد حراكًا إقليميًا أما مصر والسعودية، فهما اآلن تكادان تطيران 
نحو عملية التسوية القادمة، ومصر بالطبع في المقدمة. ثم ال تسل عن فرحة السعودية بعد اللقاء 
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األخير بين ترامب وولي ولي العاهل السعودي، األمير محمد بن سلمان. وقد انتهت أزمة السعودية 
 على عهده باراك أوباما. فالسعودية أيضًا تكاد تطير. مع أمريكا في عهد غير الم سوف

كما كان متوقعا، منذ مجيء دونالد ترامب إلى رياسة الواليات المتحدة ب ن أوضاعا جديدة على 
المستويات العالمية واإلقليمية والعربية والفلسطينية سوف تتشكل، وسوف تكون مختلفة نوعيا عما 

لجته للسياسات األمريكية. ولكن كما كان متوقعا أيضا، لن يكون كانت عليه مع باراك أوباما ومعا
التغيير في السياسات األمريكية كما عّبر عنه دونالد ترامب في أثناء معركته االنتخابية مع هيالري 
كلينتون. فالرجل خارج إلى حد بعيد عن تقاليد المؤسسة األمريكية. بل أن هذه المؤسسة نفسها هي 

لى اآلن.في حالة ارتباك   منذ عهد أوباما نفسه وا 
زاء  ولهذا كان المطلوب الترّيث في التوقع طالما نحن أمام قيادة غير معهودة وظروف مرتبكة، وا 
أكثر من خيار. وحتى البدء في خيار سيتعرض للتغيير السريع، وهذا ما عبرت عنه إدارة ترامب في 

 حتى في تعيينات طاقم اإلدارة نفسه. مواجهة مختلف المواضيع التي حاولت اتخاذ قرارات بها
دارته إلطالق عملية التسوية في الموضوع الفلسطيني على غير ما كان  من هنا جاء توّجه ترامب وا 
متوقعًا من أغلب المحللين، سواء أكان في التوقيت والسرعة، أم كان في البدء بالمفاوضات. صحيح 

ترامب جيسون غرينبالت ما زال في مرحلة أن ما يجري حتى اآلن، وكما عّبر عن ذلك، موفد 
التشاور والدراسة. وقد قابل كل من نتنياهو ومحمود عباس لهذا الغرض. أي لم يتقرر بعد كيف 
ستطلق عملية التسوية، ف مام ذلك عدة خيارات. بل هل ستطلق من خالل مقدمات تشارك فيها دول 

 بداية، أم.. أم؟ عربية، أم من خالل الدخول في مفاوضات ثنايية مباشرة
باختصار، ثمة نية أصبحت مؤكدة لدى ترامب في البحث عن إمكان إطالق عملية تسوية. ولكن 

 كيف؟ فاألمر ما زال خاضعًا للبحث. ولم يتقرر كيف؟
أما الشيء المؤكد فهو أن جعبة ترامب للقضية الفلسطينية ستذهب لتصفيتها في مصلحة يهودية 

د العربي واإلقليمي والدولي ضد إيران وضد المقاومتين في لبنان الدولة. وذلك إلى جانب الحش
وقطاع غزة وضد االنتفاضة. ولكن هذا بدوره مرشح للفشل. فقد جاء ترامب مت خرًا وميزان القوى 

 ليس في مصلحته )ولم تتحدد عالقته بنتنياهو بعد؟(.
 25/3/2017"، 21موقع "عربي 
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 إسراييل وواشنطنالسالم الضايع في فلسطين.. بين  .57
 عبد هللا األشعل
تولى الرييس ترامب السلطة جدد األمل عند إسراييل، وخاصة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، في 

هو نهاية المشروع الصهيوني، ويبدو أن نتنياهو قد أكد لقواعده أن ذلك هو  2020أن يكون عام 
 ييل.برنامجه فيلتقي مع "بن جوريون" أول رييس وزراء إلسرا

والحق أن وضع العالم العربي نتيجة المؤامرات اإلسراييلية والضعف األخالقي عند القيادات العربية 
والفلسطينية؛ قد مهد الطريق كما رسمته المؤامرة التي بدأت خيوطها تتضح منذ هزيمة مصر عام 

 ة المصرية.، وتغلغل إسراييل بمفاصل الدول1979، ثم استسالمها للمشروع الصهيوني عام 1967
يناير قد أصابت إسراييل بالذعر والتشاؤم حول إتمام هذا البرنامج، ولكن أحداث  25وال شك أن ثورة 

أعادت إلسراييل األمل في استيناف المسيرة والثقة في مستقبل المشروع،  2013حزيران/ يونيو عام 
ر يونيو عن الثالث من بصرف النظر عن الجدل حول يناير ويونيو والعالقة بينهما، ولو لم تسف

 يوليو لتوقف الحلم الصهيوني وتحطم على صخرة النظام الجديد للثورة المصرية.
وال شك أيضا أن إسراييل قطعت شوطا بعيدا في تحقيق حلمها في المنطقة، واعتمدت في ذلك على 

اشنطن الدول المجاورة، وهي مصر والسعودية واألردن. وليس صدفة أنها هي المرشحة في مخطط و 
بما خططته في سبعة  2020إلنشاء الناتو العربي اإلسراييلي الذي ُيمكن إسراييل من االحتفال عام 

، وكانت تعتمد على مبارك، ولكن هللا قيد لها شروط النجاح في هذا المشروع 1990مجلدات عام 
 بشكل أفضل.

لغاء اسم تل أبيب، وتحويل وقد بارك "ترامب" المخطط الصهيوني بالكامل، وهو إلغاء اسم فلسطين و  ا 
لى  سقاط كل ما يشير إلى الفلسطينيين، وا  إسراييل إلى دولة يهودية خالصة على كل فلسطين، وا 
أرضهم خاصة من يعيشون داخل الخط األخضر الذين يجب التخلا منهم؛ ألنهم الدليل الحي على 

الخرافة إلى الحياة على اغتصاب إسراييل لفلسطين، وعلى خرفة المشروع الذي انتقل من مرحلة 
 األرض.

ومؤدى ذلك القضاء على العروبة وعلى اإلسالم كهوية لهذه المنطقة، وأن تكون إسراييل هي اآلمر 
 الناهي في القبايل العربية.

ومن ضمانات المشروع الصهيوني القضاء على المجتمع المصري وعلى مؤسسات الدولة المصرية 
تي يمكن أن تقطع سبل الحياة على المشروع الصهيوني، وتطويعها؛ ألن مصر هي الصخرة ال

خاصة إذا استعادت مصر روحها التي استنزفت، وتمت إعادة مصر إلى المسار الصحيح، وهو 
عادة التحالفات مع المشروعات القومية من أبناء المنطقة ضد هؤالء  إحياء العروبة واإلسالم، وا 
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يل والواليات المتحدة القضاء على هذا االحتمال ب ي ثمن، الغرباء، إيران وتركيا. ولذلك تحاول إسراي
والتدخل حين يكون التدخل مطلوبا لتحقيق هذا الغرض؛ ألن قيام الديمقراطية في مصر ينهي حياة 
إسراييل، لسبب بسيط، وهو أن ازدهار إسراييل يقوم أساسا على إبادة مقومات القوة في مصر. فال 

ر في سياق واحد، إال إذا كانت مصر تابعة للمشروع الصهيوني تتصور إسراييل أن تظهر مع مص
وال مجال لألوهام عند اللصوا وحافري القبور من محترفي التلبيس والتدليس في دواير القرار 

 المصري اآلن.
؛ الموقف باختصار، 2017شباط/ فبراير  15وقد لخا المؤتمر الصحفي لترامب ونتنياهو يوم 

وحدها دون الفلسطينيين على أرض فلسطين، والسماح باالستيطان وتسريعه،  عندما أعلن أن إسراييل
وتهويد القدس الشرقية، ونقل السفارة األمريكية إلى الغربية في البداية ثم الشرقية بعد ذلك، وطرد 
الفلسطينيين من أرضهم، إما إلى األردن أو إلى سيناء، خاصة بعد أن أعلنت إسراييل عن اقتراح 

 السيسي باستعداده إلى ذلك في إطار مبادرة السيسي للسالم الدافا. نسبته إلى
ومن الواضح أن القوى الصهيونية قد تمكنت من اإلدارة األمريكية الجديدة تماما، وساعدها على ذلك 
أن إسراييل أكدت لواشنطن أن العرب مستعدون للمساعدة في إسراييل الكبرى. فال ينقضى يوم ال 

راكز صهيونية تحرض على المسلمين واإلسالم وعلى المقاومة، وعلى ضرورة أن نرى فيه مواقع وم
تلقي واشنطن بكل ثقلها وراء هذا المشروع تحت عنوان السالم بين إسراييل والفلسطينيين دون ذكر 

 فلسطين، ما يقطع ب ن هذا السالم اإلسراييلي سوف يكون ممتدا إلى خارج فلسطين.
ر يوميا المطالبات المحددة من واشنطن، حتى يكتمل هذا المشروع وتجنيد هذه المراكز والمواقع تنش

سراييل أن إعالن هذا المشروع  أعضاء الكونجرس الصهاينة لهذا الغرض. ولما وجدت واشنطن وا 
المتكامل قد أحرج الحكام العرب، وفتح أعين الشعوب العربية على الخطر، وكشف شبكة العمالء 

ربية، فإن نتنياهو طلب من ترامب أن يتريث في مس لة نقل السفارة األمريكية على امتداد المنطقة الع
إلى القدس، بل إن مستشار األمن القومي الجديد صرح ب نه يرفض مصطلح اإلرهاب اإلسالمي 
الذي ال وجود له، كما نقل عن ترامب أنه تراجع عن مس لة الدولة الواحدة في فلسطين، وأنه قال إنه 

ولتين، أو ما يحلو إلسراييل والفلسطينيين، من خيارات، وهذه كلها تمويه على مشروع يحبذ إنشاء د
 يجرى على قدم وساق.

ونشير في هذا السياق إلى مشروع خطاب إلى الرييس ترامب أعده العضو الجمهوري في الكونجرس 
دى الشرق لدعم مطالب مركز بحثي صهيوني في فالدلفيا، وهو منت Bill Johnsonهو بيل جونسون 

األوسط الذي حدد مديره جريك رومان؛ أولويات إسراييل في خمسة مطالب. المطلب األول: إلغاء 
قرارات األمم المتحدة بقدر اإلمكان الضارة بإسراييل، في إشارة إلى قرار حظر االستيطان في كانون 
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ل وسط إقليمي في ، والذي يجعل من المستحيل عمليا للفلسطينيين القبول بح2016األول/ ديسمبر 
 القريب.

المطلب الثاني: التصدي لحركة مناهضة إسراييل ومقاطعتها ونزع الشرعية عنها الذي والتي استقوت 
بالقرار األخير، والتي انتشرت في الجامعات األمريكية خالل السنوات السابقة، وأدت إلى ارتفاع 

لخداع الطالب وتبديد االتهام بالتحيز،  معدل العنف المعادي للسامية، فصار القرار أداة في أيديهم
وضمن هذا المطلب أن يوقع ترامب على قانون الوعي ضد الالسامية الذي يمّكن اإلدارات التعليمية 

 من فرض رقابة على الجامعات، والمعاقبة على معاداة السامية.
وهذا ال يعد تنازال، المطلب الثالث: الضغط على القيادة الفلسطينية لقبول إسراييل كدولة يهودية، 

 ولكنه شرط لبدء المفاوضات. وال يمكن التعايش بين الطرفين بغير هذا االلتزام وبعده يبدأ التفاوض.
المطلب الرابع: بمجرد االتفاق بين الطرفين على يهودية الدولة واالعتراف بها، تنهي السلطة 

ن يحض شركاء السالم شعبهم على الفلسطينية التحريض على اإلرهاب؛ ألن اإلسراييليين يسوؤهم أ
 قتلهم.

المطلب الخامس: تحدي واشنطن لقرار االستيطان بنقل السفارة إلى القدس؛ ألن القرار يشكك في 
 كونها عاصمة إسراييل.

ويطالب كل أعضاء الكونجرس المؤيدين إلسراييل بالتوقيع على خطاب جونسون بإظهار أن 
التعاون اإلسراييلي األمريكي تحت رعاية أعظم دولة في المجتمع الدولي يشهد مرحلة جديدة من 

 العالم.
ويقصد اإلسراييليون على اإلرهاب أي رفض فلسطيني لشروطهم، وبالطبع يعتبرون كل الشعب 

 الفلسطيني إرهابيا ما لم يعمل من أجل تمكين اليهود من فلسطين.
والواليات المتحدة على تطبيقه، هذا هو المشروع الصهيوني الذي يعمل المخلصون له من إسراييل 

فماذا يمكن للشعوب العربية أن تفعل لوقف مخطط القضاء على الوجود العربي واإلسالمي من 
 ؟Free Radicalsخالل توحش هذا السرطان الصهيوني وأذنابه وشوارده الضارة 

 26/3/2017"، 21موقع "عربي 
 

 هذه العالقة بين إسراييل وميانمار .58
 صالح النعامي

ب إعادة النظر في التعاطي مع كتاب "حلف األطراف"، لمؤلفه شلومو نكديمون، بوصفه مرجعًا يج
ت سيسيًا لإلحاطة باالستراتيجية التي اتبعتها إسراييل في خمسينيات القرن الماضي وستينياته، في 
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عالم تطوير عالقات سرية  مع دول وجماعات عرقية ودينية، بهدف تحسين مكانتها في الصراع مع ال
العربي، وتوسيع دايرة التحديات التي تواجهها دوله، فقد دلت الوقايع على أن هذا الكتاب، على الرغم 
من أهميته الكبيرة في تسليط الضوء على التحالفات اإلقليمية الصامتة التي نسجتها إسراييل بعيد 

يرة، تمت وراء اإلعالن عنها، ورصده االعتبارات التي حكمت مناشط دبلوماسية صهيونية كث
الكواليس في تلك الفترة، فقد تبّين أن مؤلفه الذي عمل مستشارًا إعالميًا لرييس الحكومة األسبق، 
إسحاق شامير، لم يتمّكن من سبر أغوار هذه االستراتيجية بشكل شامل. عالج نكديمون التحالفات 

ات عرقية ودينية تعيش داخله، السرية التي دشنتها إسراييل مع دول على تخوم العالم العربي، وجماع
بغرض مشاغلة العرب، وتشتيت جهودهم، وتوظيف هذه التحالفات في تحقيق مصالح استراتيجية 
كثيرة. كشف نكديمون، في مؤلفه الت سيسي، جذور العالقات السرية مع إيران تحت حكم الشاه 

رتيريا واألكرا ثيوبيا تحت حكم هيال سيالسي، وا  د في شمال العراق، وموارنة ومظاهرها وتطورها، وا 
 لبنان، واالنفصاليين في جنوب السودان.

لكن تطورات حدثت، أخيرًا، كشفت، في الواقع، أن إسراييل استندت إلى إطار مرجعي أوسع وأكثر 
 طموحا في عالقاتها السرية الهادفة إلى بناء تحالفاتها الصامتة، من ذاك الذي عالجه 

يرة عدوانهم ليشمل دعم كل من يعادي المسلمين" "تحالف األطراف"، "ال غرو أن يوسع الصهاينة دا
فقد تبين إن إسراييل عمدت، بعيد اإلعالن عنها، إلى محاولة بناء تحالفات سرية مع دول في حالة 
صراع أو خصومة مع دول إسالمية، ودول تتخذ مواقف عدايية من أقليات مسلمة تعيش ضمنها. لقد 

ها حقوقيون، ورفضتها المحكمة العليا في إسراييل، األسبوع الماضي، سمحت الدعوى التي قّدم
والمطالبة بإلزام حكومة تل أبيب بالتوقف عن مد الطغمة العسكرية المتنفذة في ميانمار بالسالح 
والعتاد، امتثاال لقرارات الشرعية الدولية التي فرضت حظر بيع سالح عليها، بسبب جرايم الحرب 

عاها هذه الطغمة ضد أقلية الروهينغا المسلمة؛ عن عالقات سرية صاخبة، وتحالف التي ترتكبها وتر 
متين وصامت، ربط إسراييل بهذه الدولة فترة طويلة وال يزال، فقد تبين أن العالقات السرية بين 
سراييل قد توطدت في خمسينيات القرن الماضي، وكان الرييس  ميانمار )كان يطلق عليها بورما( وا 

؛ إذ عمدت 1953ميانمار أو نو أول زعيم أجنبي يزور إسراييل بعد ت سيسها، في صيف األول ل
 إسراييل إلى تزويد ميانمار بالسالح منذ ذلك الوقت. 

ما يدلل على الحماس الصهيوني لدعم كل من يتسم بالعداء والوحشية إزاء المسلمين حقيقة أن 
ي، بعد االنقالب الذي جلب العسكر للحكم بشكل العالقات مع ميانمار تطّورت بشكل كبير ودراماتيك

، حيث تبّين أن زعيم الطغمة العسكرية مين أون  هلين  الذي تحّمله المنظمات 1988مباشر عام 
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الدولية المسؤولية المباشرة عن جرايم الحرب ضد "الروهينغا"، يزور إسراييل بشكل متواصل، بهدف 
 ح، على الرغم من الحظر الدولي المفروض.التوقيع على مزيد من الصفقات لشراء السال

إصرار إسراييل على تحدي القرارات الدولية، ومواصلة تزويد القتلة في ميانمار بالسالح، ال يعودان 
إلى اعتبارات مادية واستراتيجية فقط، بل أيضا إلى اعتبار أيديولوجي عنصري، يدفع الكيان 

 يعادي المسلمين.الصهيوني إلى التحالف والتضامن مع كل كيان 
أحد األمثلة الكالسيكية واألكثر وضوحًا التي تجسد هذه االستراتيجية، ولم ينتبه إليه أحد، يتمثل في 
التحالف الصامت الذي امتد عقودًا، ولم يكشف عنه إال أخيرًا بين إسراييل والنظام الديكتاتوري في 

بين سنغافورة وماليزيا، بعدما تفّكك االتحاد سنغافورة، فقد تبين إن إسراييل استغلت العداء التاريخي 
 الكونفدرالي الذي كان يجمعهما أواخر ستينيات القرن الماضي، 

"قّدمت إسراييل الدعم العسكري للعصابات الصربية في أثناء تنفيذ المجازر ضد المسلمين في 
اتيجي، سمحت البوسنة، مطلع تسعينيات القرن الماضي"  وطّورت عالقات  سرية ذات طابع استر 

للكيان الصهيوني بالنفاذ إلى آسيا. وكان رييس الوزراء اإلسراييلي، بنيامين نتنياهو، واضحًا في 
تلميحاته إلى مسوغ إرساء العالقات القوية مع سنغافورة، عندما أشار، في زيارته إلى سنغافورة قبل 

ضوح، قصد نتنياهو أن "التهديد ثالثة أسابيع، إلى "التشابه في البيية اإلقليمية للدولتين". وبو 
اإلسالمي" الذي تمثله ماليزيا لسنغافورة يماثله "التهديد العربي واإلسالمي" الذي تواجهه إسراييل، وهو 
ما يحفز التحالف والتعاون. فلم يكن مستغربًا أن يكشف رييس حكومة سنغافورة، لي هسين، وعلى 

 (. 2-23جيش السنغافوري )يسراييل هيوم، مسمع نتنياهو، أن إسراييل هي من شكلت سرًا ال
وانطالقًا من هذا اإلطار المرجعي، تعاظمت العالقات الهندية اإلسراييلية، حيث لعب العامل 
الباكستاني دورًا مهما في تحفيز نيودلهي وتل أبيب على تعزيز التعاون بينهما. ويجزم الباحث 

لحة استراتيجية في تعزيز عالقاتها مع الهند، الصهيوني، الجنرال رفاييل أوفك، ب ن إلسراييل مص
على اعتبار أنها في حالة مواجهة مع القوة النووية الوحيدة في العالم اإلسالمي؛ حيث يوضح أن 

-3-3الجانبين يتعاونان استخباريًا في رصد المناشط النووية الباكستانية ومتابعتها )ميكور ريشون، 
2015 .) 

يل الدعم العسكري للعصابات الصربية في أثناء تنفيذ المجازر ضد إلى جانب ذلك، قّدمت إسراي
المسلمين في البوسنة، مطلع تسعينيات القرن الماضي؛ حين دافع وزير القضاء الصهيوني األسبق، 
يوسيف لبيد، في حينه، عن هذا السلوك ب ن الصرب حموا اليهود في الحرب العالمية الثانية ووفروا 

 أن مسلمي البوسنة ناصبوهم العداء.لهم الم وى، في حين 
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سالمية مع الكيان الصهيوني، على الرغم مما يرتكبه  قصارى القول، عندما تتحالف دول عربية وا 
 ضد الفلسطينيين، فال غرو أن يوسع الصهاينة دايرة عدوانهم، ليشمل دعم كل من يعادي المسلمين.

 27/3/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 غزة لن يمرر األمرالقايد الجديد في  .59
 يوآف ليمور
تصريحات قادة حماس في أعقاب تصفية أحد قادتها، مازن فقها، ال تترك مجاال للشك. الرد سي تي. 
والسؤال هو إلى أي درجة حماس مستعدة للذهاب بعيدا، وهل فقها هو سبب ماليم للتصعيد في 

 الوقت الحالي.
يمكن القول إن حماس ما زالت تعيش في حالة  على الرغم من مرور أكثر من يوم على االغتيال،

صدمة. حيث تعرضت لضربة شديدة لم تصُح منها بعد كي تفكر بوضوح. كانت عملية التصفية 
مفاجية ومعزولة عن ساحة االحتكاك الدايمة مع إسراييل عند الجدار واالنفاق، وحتى لو كانت 

ستحاول فهم ما حدث بالفعل قبل ردها. في  إصبع االتهام موجهة تلقاييا إلسراييل، إال أن المنظمة
هذا السياق سنسمع قريبا عن اعتقاالت في القطاع، بما في ذلك "اعترافات" تم أخذها من المتعاونين 

 مع إسراييل.
بعد مرحلة الصحوة ستضطر حماس إلى اتخاذ قرار حول كيفية الرد. ويمكن القول إن الرد سي تي. 

السنوار سيجد صعوبة في المرور مر الكرام على عملية تصفية أحد  الزعيم الجديد في القطاع يحيى
نشطايه البارزين الذي قبع في السجن إلى جانبه، وتم إطالق سراحه وابعاده إلى غزة في صفقة 
شليط. السنوار الذي جاء في ليلة يوم الجمعة إلى موقع القتل، سيتحدث عن فقها، لكنه سيفكر 

 نه رفع مستوى االستهداف إلى درجة تهدد حياته.بنفسه: إن الصمت اآلن من ش 
السؤال المهم حول رد حماس المحتمل يكمن في سؤال إلى أي درجة استكملت هذه المنظمة 
استعداداتها لمواجهة اخرى في القطاع، والى أي درجة ترغب فيها في الوقت الحالي. فيما يتعلق 

تمكنت حماس من اعمار اغلبية وسايلها، ال بالجزء االول من السؤال، منذ عملية الجرف الصامد 
سيما في مجال االنفاق والتصنيع المحلي للصواري ، وايضا استخدام الطايرات بدون طيار. ولكن 

 التسلح كان ابط  مما خطط له بسبب صعوبة تهريب السالح والمواد االخرى من مصر.
ة التي تحدث في القطاع، وعلى رأسها الجزء الثاني من السؤال متعلق بالجزء االول واالمور الداخلي

االزمة االقتصادية المستمرة ونسبة البطالة ومشكالت الكهرباء والمياه والتحديات المتزايدة للمنظمات 
السلفية. إن المواجهة مع إسراييل في الوقت الحالي ستساعد قيادة حماس على ترك المشكالت جانبا 



 
 

 
 

 

 43 ص             4241 العدد:        3/27/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ل، هناك خشية من معركة اخرى لن تحل المشاكل االساسية والتوحد حول كراهية إسراييل. وفي المقاب
في القطاع، واالسوأ من ذلك هو فقدان الحكم في اعقاب وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ب ن إسراييل 

 ستعمل على القضاء على حماس في الحرب القادمة.
ن العمل. يحتمل في هذا التوتر بين الرغبة في الرد والخوف من التصعيد الواسع، ستبحث حماس ع

أن تحاول اصابة هدف يساوي في قيمته عملية التصفية. مثال قتل ضابط رفيع المستوى في الجيش 
اإلسراييلي. لذلك المطلوب حتى اتضاح االمور هو أن يقوم الجيش اإلسراييلي بتقليا اهدافه: 

السورية واللبنانية في االبتعاد عن الجدار والعمل بحكمة وعدم المخاطرة. وهذا ما يفعله في الحدود 
 أعقاب عمليات القتل التي نسبت اليه في السنوات االخيرة في سورية.

يحتمل أن تبحث حماس عن طريق اخرى. فقد ردت حماس بموجة دموية دفع عشرات اإلسراييليون 
ردا على اغتيال يحيى عياش "المهندس". يمكن أن حماس ستفضل  1996حياتهم ثمنا لها في العام 

من الضفة الغربية وليس من قطاع غزة من اجل توريط إسراييل مع السلطة الفلسطينية. وهذه الرد 
أي اقامة خاليا  –إبن طوباس في شمال السامرة  –بالضبط كانت الخطط التي عمل عليها فقها 

ارهابية لحماس في يهودا والسامرة من اجل تنفيذ العمليات ضد إسراييل أو اختطاف جنود من 
 سراييلي.الجيش اإل

يجب على إسراييل االستعداد وزيادة الجاهزية في غزة والضفة. وألن إسراييل ال تريد التصعيد، يفضل 
اتخاذ كل الخطوات لمنع هذا التصعيد، بما في ذلك استخدام الوسطاء )خصوصا مصر التي تقربت 

جدا، ولكن اذا  مؤخرا من حماس( لتهدية االمور. إن احتمال استيعاب حماس لهذه التصفية ضييل
قامت بالرد فمن األفضل أن ترد إسراييل بطريقة ال تؤدي إلى التصعيد، االمر الذي قد يتدهور إلى 

 مواجهة اخرى في قطاع غزة.
 26/3/2017اسراييل هيوم، 
 27/3/2017الغد، عّمان، 

 
 ستحاول "حماس" االنتقام.. ولكن .61

 يوسي ميلمان
لسبت، قرب منزله جنوب غربي مدينة غزة قرب شاطا البحر، ، ليلة ا35تصفية مازن فقهاء، ابن الـ 

كانت فعاًل احترافيًا. فالمغتال او المغتالون عملوا ببرودة أعصاب، أطلقوا النار عليه من مسافة صفر 
بمسدسات مع كواتم صوت، وفروا من الساحة دون أن يخلفوا، حاليا على األقل، أي أثر. وفي 

اييل. وغرد الناطق بلسان المنظمة، حسام بدران، بالعبرية على سارعوا الى اتهام اسر « حماس»
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االحتالل هو المسؤول عن اغتيال فقهاء. يعرف نتنياهو ان هذا لن يمر «: »تويتر»حسابه في 
وذكر ناطقون آخرون اغتيال المهندس محمد الزواري، الذي كان يساعد المنظمة في كل ما «. بهدوء

ة والغواصات، قبل بضعة اشهر في تونس؛ فهو اآلخر صفي بجانب يتعلق بتطوير الطايرات الصغير 
 االسراييلي، الذي تنسب له أيضا تصفية فقهاء.« الموساد«بيته في عملية نسبت لـ

، وفي «حماس«ثالث جهات كان يمكنها أن تقف خلف االغتيال. االولى، منظمات سلفية معارضة لـ
ميات االشخاا « حماس»بين الطرفين. فقد اعتقلت  الفترة االخيرة هناك تقارير عن توترات شديدة

المشبوهين بالنشاطات وبمساعدة هذه المنظمات أو بدعمها. ولكن احتمالية ذلك متدنية. ثمة امكانية 
قرر تصفية فقهاء. في « حماس»، بمعنى أن أحدا ما في «عماًل داخلياً »اخرى هي أن يكون هذا 

لمنظمة على خلفية خالفات او صراعات قوى. وال بد الماضي سبق أن كانت تصفية حسابات في ا
غزة، والذي ينسب له على االقل « حماس»أن يكون هذا محتمال في عصر يترأس فيه يحيى السنوار 

 تصفية واحدة قبل أكثر من سنة لقايد عسكري كبير على خلفية جدال ليس واضحًا مضمونه.
يحتمل أن يكون االمر يدل على تغيير في النهج. أما إذا كانت اسراييل بالفعل تقف خلف العملية، ف

فإسراييل معنية بالحفاظ على الهدوء في الحدود مع غزة، ولهذا فإنها ال تبادر الى خطوات ما، بل 
ترد فقط على نار الصواري  الى اراضيها، والتي تتحمل المنظمات السلفية المسؤولية عنها. وهنا 

المسؤولة وصاحبة السيادة عن الهدوء، هي في « حماس»ي ايضا، فان ردود اسراييل، التي ترى ف
 الغالب محسوبة من أجل عدم تصعيد الوضع.

تحافظ اسراييل الرسمية على الصمت، ولكن إذا كانت بالفعل نجحت في اغتيال قادة أو خبراء 
دون أن تخلف بصمات، سواء في غزة أو في خارج البالد، فان هذا يشير الى أن نهجها، « حماس»
باالنتقام، ولكن من المعقول اال ينفذوا عمليات « حماس»آلن، أكثر هجومية. يتوعد الناطقون بلسان ا

مباشرة من حدودهم، تؤدي الى ردود قاسية من إسراييل وربما الى مواجهة شاملة. فليست لهم 
الجرف »مصلحة اآلن في حرب؛ ألنهم يعرفون أنهم لم يعيدوا بعد بناء قدراتهم العسكرية منذ حملة 

 . ولكن ال شك أنهم سيحاولون تنفيذ عملية انتقام.2014في صيف « الصامد
 «معاريف»
 27/3/2017األيام، رام هللا، 
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