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حزمة "يرفض نقل السفارة األميركية إلى القدس ... ويتمسك بالمبادرة العربية  "إعالن عمان" .1

 "واحدة
أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط البيان ": الحياة" –البحر الميت )األردن( 

، وطالب البيان المجتمع الدولي بتنفيذ الختامي لقمة عّمان التي عقدت في منطقة البحر الميت
قرارات الشرعية الدولية ومطالبة دول العالم بعدم الموافقة على نقل السفارة األميركية إلى القدس 

 المحتلة، مؤكدًا أن األردن صاحب الوصاية على المقدسات اإلسالمية في القدس.
  وجاء في البيان الختامي:

عين في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى نحن قادة الدول العربية المجتم"
  القمة بالمملكة األردنية الهاشمية.

تأكيدًا منا على التمسك بالمبادئ واألهداف والمرامي الواردة في ميثاق جامعتنا العربية والمعاهدات 
سًا بما يخدم العالقات البينية والبروتوكوالت الالحقة عليه، وتصميمًا منا على تجسيدها واقعًا ملمو 

ويقّوي أواصرها على أساس التضامن العربي والمصالح العليا لألمة، واستشعارًا لمسؤوليتنا التاريخية 
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تجاه بلداننا العربية، والتي أكدت أهمية بحث التحديات التي تواجه األمن القومي العربي، وضرورة 
 وحدة بلداننا العربية وسالمة أراضيها. اتخاذ التدابير الالزمة لمواجهتها بما يحفظ

التأكيد مجددًا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة إلى األمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية 
عادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على  للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وا 

، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها 1967كافة األرض الفلسطينية المحتلة عام 
 اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوار.

الذي  2016لعام  2334مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد اآللية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
الم، ومطالبة أكد أن االستيطان اإلسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة في طريق الس

إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االستيطانية داخل األرض 
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس... ورفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس 

 باعتبارها قوة احتالل. 2020 - 2019األمن لعامي 
على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السالم العربية كما ُطرحت في قمة بيروت يؤكد القادة العرب 

، وعلى أن السالم العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء 2002عام 
، وتمكين الشعب 1967االحتالل اإلسرائيلي لكامل األراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 

قامة دولة ا لفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وا 
طالق سراح جميع األسرى من سجون االحتالل، وحل قضية  فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وا 

عربية الالجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم ال
 المتعاقبة، ومبادرة السالم العربية.

مليون دوالر ودعم موازنة  500دعوة الدول العربية لزيادة رأس مال صندوقي األقصى والقدس بمبلغ  
  .2002وفقًا آلليات قمة بيروت  2017نيسان )أبريل(  1فلسطين لمدة عام تبدأ في 

تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية 
العربية واإلسالمية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل وتنفيذ 
المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية 

  مقدساتها وتعزيز صمود أهلها.
والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق اإلنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها مطالبة الجهات 

بتدخلها الفوري والعاجل إللزام الحكومة اإلسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي اإلنساني ومعاملة األسرى 
 في شأن معاملة أسرى 1949والمعتقلين في سجونها، وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

دانة سياسة االعتقال اإلداري لمئات األسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات االحتالل  الحرب، وا 



 
 
 
 

 

 6 ص             4244 د:العد        3/30/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى الذين يخوضون إضرابًا عن الطعام وعن حياة كافة األسرى، 
 والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقالت االحتالل.

 30/3/2017، الحياة، لندن  

 
 السالم أرادتإنهاء االحتالل إذا  "إسرائيل"على و قتة ليس مجديًا ؤ حلول م عنعباس: الحديث  .2

 ، أنالبحررر الميررت )األردن(، مررن 29/3/2017 ،وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا نشرررت 
ذا أرادت أن تكرون شرريكًا للسرالم فري إ "إسررائيل"محمود عباس قال إن على  يةفلسطينالة سلطلارئيس 

المنطقررة، وتعرريم بررأمن وسررالم إلررى جانررب جيرانهررا، أن تتخلررى عررن فكرررة أن األمررن يررأتي بمزيررد مرررن 
االستحواذ على األرض، وعليها أن تنهي احتاللها، وتتوقف عن حرمان شعبنا الفلسطيني مرن تحقيرق 

ران، وسررينعم شررعبها بثمررار السررالم، وفررق حريترره واسررتقالله علررى أرضرره، وعنرردها سررتحظى برراحترام الجيرر
 مبادرة السالم العربية.

، من 29/3/2017 في البحر الميت باألردن يوم األربعاء 28 ، في كلمته بالقمة العربية الرعباسوحّذر 
الصراع القائم، من صراع سياسي إلى صراع ديني، لما ينطوي على ذلك من مخاطر  "إسرائيل"تحويل 

وأكرد علرى التعامرل بإيجابيرة مرع جميرع المبرادرات والجهرود الدوليرة، التري تهردف  ا.على المنطقة بأسره
، عملرت علرى تقرويض 2009 سنةإلى أن الحكومة اإلسرائيلية منذ  القضية الفلسطينية، مشيراً  إلى حلّ 

الدولتين بتسريع وتيرة االستيطان ومصادرة األراضي، إلى أن وصل الوضع عمليًا إلى واقع دولة  حلّ 
القررردس، وتغييرررر هويتهرررا شررررقي احررردة بنظرررامين )أبارتايرررد(، ومضرررت فررري مخططاتهرررا لالسرررتيالء علرررى و 

وطابعهرررا، وعررردم احتررررام الوضرررع التررراريخي القرررائم لمقدسررراتها اإلسرررالمية والمسررريحية، واسرررتخدام الرررذرائع 
نا فرري إننررا نعمررل علررى إنهرراء االحررتالل، وتحقيررق أهررداف شررعب"وقررال:  وسرريلة لتبريررر مواصررلة احتاللهررا.

 ."الحرية واالستقالل عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية
، هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم. 1967الدولتين على أساس حدود  وشدد على أن تطبيق رؤية حلّ 

إنره مرن غيرر المجردي لمصرلحة السرالم والعدالرة، أن يتحردث الربعض عرن حلرول مؤقترة للقضررية "وقرال 
مجهررا فرري إطررار إقليمرري، وخاصررة التالعررب بجرروهر مبررادرة السررالم العربيررة، الفلسررطينية، أو محرراوالت د

 ."ودون تعديل 2002التي نريدها أن تطبق كما وردت في العام 
علررى أهميرة زيررادة المرروارد الماليررة لردعم القرردس ومؤسسرراتها، وتعزيرز صررمود أهلهررا وثبرراتهم  عبرراسوأكرد 

جررودهم ومقرردراتهم ومصررادر عيشررهم. وقررال "إن فيهررا، ال سرريما وأنهررا تتعرررض لحملررة ممنهجررة، تمررس بو 
 القدس تدعونا جميعًا لنصرتها وزيارتها، تأكيدًا على حقنا فيها".
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، عامررًا لوضررع 2017إننررا نتطلررع لرردعمكم لجعررل العررام ": قررائالً  القررادة والزعمرراء العرررب خاطررب عبرراسو 
دولرة فلسرطين، والعمرل  القضية الفلسطينية، على مسرار يسررع فري انتهراء االحرتالل اإلسررائيلي ألرض

معرررًا لتحقيرررق المزيرررد مرررن االعترررراف بهرررا، وخاصرررة مرررن الررردول التررري اعترفرررت بإسررررائيل، وترررؤمن بحرررل 
  ."الدولتين، ألن اعترافها يساهم في حفظ وتنفيذ هذا الحل قبل فوات األوان

انيرة، كما طلب دعم القادة العرب لمساندة الموقف الفلسطيني، حرول ضررورة وقرف أي احتفراالت بريط
بذكرى صدور وعد بلفرور قبرل مئرة عرام، واالعترذار عرن الخطرأ التراريخي الرذي ارتكبتره بريطانيرا بحرق 

أشررقاءنا وأصرردقاءنا فرري إفريقيررا، لمواصررلة "دعررا كمررا  الشررعب الفلسررطيني، واالعتررراف بدولررة فلسررطين.
ة لتعزيرز عالقاتهرا دعمهم وتضامنهم النبيل مع قضية شعبنا في المحافل الدوليرة، داعرين الردول العربير

السياسررية واالقتصررادية مررع دول االتحرراد اإلفريقرري، لمررا فيرره خيررر ومصررلحة أمتنررا وشررعوب تلررك القررارة 
قرال عبراس إن القمررة العربيرة حملرت قرررارات  مقابلرة مررع تلفزيرون فلسرطين ووكالررة "وفرا"وفري  ."الصرديقة

 ل.عربي كام إجماعواضحة ومحددة حول القضية الفلسطينية، وحصلت على 
عباس قرال إن جميرع قررارات القمرة العربيرة  ، أنالبحر الميت، من 29/3/2017 ،الغد، عم انوأضافت 

ن هنالررك أوأضرراف فري تصررريح خراص بررر"الغد"  المتعلقرة بفلسررطين تلبري طموحررات الشرعب الفلسررطيني.
 كما أنها على رأس أولويات أجندة القمة.  ،توافق عربي على أولوية القضية الفلسطينية

 ،ثررائر عبرراس ،البحررر الميررت، نقرراًل عررن مراسررليها فرري 30/3/2017 ،الشــرق األوســط، لنــدناء فرري وجرر
 عبرراس قررال: "نعمررل علررى توحيررد أرضررنا وشررعبنا، وتحقيررق، أن ومحمررد الدعمررة ،وسوسررن أبررو حسررين

جرراء االنتخابرات العامرة  المصالحة بحكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنرام  منظمرة التحريرر الفلسرطينية، وا 
 قطر". االتفاق عليه في المحادثات في دولة على ما تمّ  أسرع وقت ممكن؛ بناءً  في
 

 ان أعادت الحياة للعمل العربي المشتركم  أبو ردينة: قمة ع .3
قرررال النررراطق الرسرررمي باسرررم الرئاسرررة نبيرررل أبرررو ردينرررة، إن القمرررة العربيرررة فررري دورتهرررا الثامنرررة  :رام هللا

فري مقابلرة  ،وبّين أبو ردينرة وح والحياة للعمل العربي المشترك.والعشرين، هامة وتاريخية، وأعادت الر 
، أن ما حصل في قمة عمان لم يحصل منذ سنوات 29/3/2017 مع تلفزيون فلسطين، مساء األربعاء

 اإلدارةطويلة، حيث أعادت هذه القمة الروح إلى العمل العربي المشترك، ونرت  عنهرا لغرة واحردة تجراه 
وأكرد أن القررارات الصرادرة عرن  سالم، وكيفيرة التصررف مرع االحرتالل اإلسررائيلي.األمريكية، وعملية ال

القمة العربية، هي قرارات فلسطينية، وأن القمرة كانرت منسرجمة تمامرا مرع الثوابرت الفلسرطينية وقررارات 
 القمم السابقة، ومبادرة السالم العربية.

 29/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 اتعمر لالعتراف بالمست "إسرائيل"العالمي: الحمد هللا يرفض ابتزاز  في يوم المياه .4
يرروم  د. رامرري الحمررد هللا، خررالل كلمترره فرري يرروم الميرراه العررالمي الفلسررطيني قررال رئرريس الرروزراء :رام هللا

 ن، نظررراً ، فرري مدينررة رام هللا، "إن هررذه المناسرربة تعتبررر ذات أهميررة كبيرررة لفلسررطي29/3/2017األربعرراء 
لدورها في إبراز ما يعانيه شعبنا من احتالل وقيود إسرائيلية ال متناهية، وعلى رأسها الحصار المرائي 

فرري االحتفررال الررذي حضررره رئرريس  ،المتمثررل فرري االسررتغالل الفاضررح لمرروارد الميرراه الفلسررطينية"، مؤكررداً 
رفرررض ابتررررزاز  العتباريرررة،سرررلطة الميررراه م. مرررازن غنررريم، وعررردد مررررن الررروزراء والشخصررريات الرسرررمية وا

 ات.عمر بهذا الشأن مقابل االعتراف بالمست "إسرائيل"
، جعلنا نسعى بكافة السربل جداً  وأوضح الحمد هللا: "أزمة المياه في قطاع غزة، وصلت منحنى خطيراً 

مررن الميرراه  %97المتاحررة لوضررعها علررى أجنرردة صررناع القرررار والسياسرريين والمررانحين الرردوليين. فنحررو 
غيررر صررالحة لالسررتخدام اآلدمرري وفررق معررايير منظمررة الصررحة العالميررة، األمررر الررذي يعرررض  الجوفيررة

حيرراة أهلنررا فرري القطرراع إلررى مخرراطر صررحية وبيئيررة، ونرردعو المجتمررع الرردولي وكافررة الرردول الصررديقة 
والرردول المانحررة لمسرراندتنا فرري إنجرراح مررؤتمر المررانحين والررذي سرريعقد فرري أيررار القررادم، إلنشرراء محطررة 

الميرراه فرري القطرراع، بتكلفررة تقررارب سررتمائة مليررون دوالر، ونطالررب حركررة حمرراس برراإلفرا  عررن  تحليررة
 قطعة األرض التي سيقام عليها المشروع".

 29/3/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 1967الخارجية الفلسطينية ترفض االشتراطات اإلسرائيلية المسبقة بشأن حدود  .5
أن مبررردأ األرض  ،فررري الرررذكرى الحاديرررة واألربعرررين ليررروم األرض ،دت الخارجيرررة الفلسرررطينيةرام هللا: أكررر

 إلررىالهادفررة  اإلسرررائيليةمقابررل السررالم هررو أسرراس مهررم فرري مرجعيررات السررالم، وأن جميررع المحرراوالت 
التررررروي  لررررر)مقترحات بديلررررة( مصرررريرها الفشررررل واالنرررردثار، وال تعرررردو كونهررررا محرررراوالت يائسررررة لتكررررريس 

فشرررال جميرررع فررررص السرررالم والجهرررود األمريكيرررة التررري تبرررذل إلحيررراء االحرررت الل اإلحاللررري لفلسرررطين، وا 
، "إسررررائيل"واعتبررررت أن حملرررة التضرررليل الراهنرررة التررري يشرررنها أركررران اليمرررين الحررراكم فررري  المفاوضرررات.

محاولرررة الترررأثير علرررى  إلرررىتهررردف إلرررى "محاصررررة الجهرررد األمريكررري ونشرررر العوائرررق فررري طريقررره وصرررواًل 
كاملرة غيرر  1967قف األمريكي، خاصة في قضية االستيطان. كما جددت التأكيد أن حدود عرام المو 

منقوصة هي حدود دولة فلسطين، وأن ال مكران أليرة حلرول وسرط علرى األراضري الفلسرطينية المحتلرة 
 بما فيها القدس الشرقية".  1967منذ عام 

 30/3/2017 ،القدس العربي، لندن
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 عن األرض يني: شعبنا ماٍض على درب من ضحوا دفاعاً المجلس الوطني الفلسط .6
ليررروم األرض الخالرررد، علرررى أن الشرررعب  41 شررردد المجلرررس الررروطني الفلسرررطيني فررري الرررذكرى الرررر :انعّمررر

الفلسطيني ماٍض على درب من ضحوا مرن أجلهرا، وسيواصرل ثباتره فري أرض اآلبراء واألجرداد، حترى 
قامررة دولترره المسررتقلة كاملررة نيررل كافررة حقوقرره الوطنيررة المشررروعة، ممثلررة بررا لعودة والحريررة واالسررتقالل وا 

 بعاصمتها القدس الشريف. 1967السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 
، تضرررحيات أبنررراء شرررعبنا فررري 29/3/2017 فررري بيررران لررره، يررروم األربعررراء ،واستحضرررر المجلرررس الررروطني

الفرداء عنردما تصردوا بكرل قروة وعزيمرة المثلث والجليل، الرذين سرجلوا أسرمى آيرات البطولرة والشرجاعة و 
برراء وتصررميم، لالحررتالل اإلسرررائيلي وسياسرراته العنصرررية الراميررة إلررى نهررب األرض وسرررقة خيراتهررا،  وا 
مؤكدين أن بطرم االحرتالل وعدوانره لرن يردفعهم لالستسرالم، برل سريزيدهم صرالبة وقروة فري مواجهتره، 

 الهادفة إلى طرد أصحابها األصليين منها. والوقوف سدا منيعا أمام أطماعه في األرض ومخططاته
ووجرره المجلررس الرروطني فرري ختررام بيانرره التحيررة إلررى أبنرراء شررعبنا فرري كافررة أمرراكن تواجررده فرري الرروطن 

، علررى تحررديهم لالحررتالل وسياسرراته العنصرررية، تأكيرردا علررى 1948والشررتات واألهررل فرري منرراطق عررام 
 تمسكهم بحقوقهم كاملة غير منقوصة.

 29/3/2017 ،والمعلومات الفلسطينية  وفا  وكالة األنباء
 

 األرض كانت وما زالت جوهر الصراع مع االحتالل ومشروعه االستيطاني :تيسير خالد .7
تيسرير خالرد برأن  الفلسرطينية قرال عضرو اللجنرة التنفيذيرة لمنظمرة التحريرر: ناديرة سرعد الردين - انعمّ 

وعه االستيطاني، لنهب األرض وتهويدها، "األرض كانت وما زالت جوهر الصراع مع االحتالل ومشر 
وترردمير مقومررات وأسررس قيررام الدولررة الفلسررطينية المسررتقلة". وأكررد، فرري تصررريح أمررس، ضرررورة "تحقيررق 
الوحرررردة الوطنيررررة فررررري مواجهررررة سياسررررات االحرررررتالل العدوانيررررة التوسررررعية والتصررررردي لمشرررراريع التهويرررررد 

لحرق الثابررت للشرعب الفلسرطيني فري التحرررر واالسرتيطان ولسياسرات التمييرز العنصررري". وشردد علرى "ا
من االحتالل وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وتحقيق حق الالجئين في العودة إلرى ديرارهم التري 

 ". 1948هجروا منها بالقوة العسكرية العام 
 30/3/2017 ،الغد، عم ان

 
 على مقاومة المحتل صرارناإل اً منظمة التحرير: يوم األرض سيبقى رافعة لصمودنا وتعزيز  .8

 أكررردت عضرررو اللجنررررة التنفيذيرررة لمنظمررررة التحريرررر الفلسررررطينية حنررران عشررررراوي، يررروم األربعرررراء :رام هللا
للصرررراع مررررع االحرررتالل اإلسرررررائيلي  وجررروهراً  ، أن األرض كانرررت ومرررا زالررررت تشررركل أساسرررراً 29/3/2017
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 41 تنفيذية لمناسبة الذكرى الرفي بيان صحفي باسم اللجنة ال ،وشددت ونظامه القائم على األبارتهايد.
علررى أن يرروم األرض سرريبقى رافعررة لصررمودنا وتعزيررز إصرررارنا علررى مقاومررة المحتررل،  "ليرروم األرض"،

باعتبررراره يجسرررد هويتنرررا وتاريخنرررا النضرررالي وتمسررركنا بأرضرررنا فررري مواجهرررة سياسرررة السررررقة واإلقصررراء 
 ."إسرائيل"والفصل العنصري والتطهير العرقي الذي تكرسه 
 29/3/2017 ،لة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا وكا

 
سالمي إلحباط المخططات اإلسرائيليةأحمد  .9  بحر يدعو لحشد موقف عربي وا 

النائرررب األول لررررئيس المجلرررس التشرررريعي الفلسرررطيني، إلرررى بلرررورة وتحشررريد  ،دعرررا د. أحمرررد بحرررر: غرررزة
سرررالمي فاعرررل ومرررؤثر إلحبرراط الهجمرررة اإلسررررائيلية  األرض والشرررعب والمقدسرررات  ضررردّ موقررف عربررري وا 

وأكررد أن األرض الفلسررطينية تتعرررض اليرروم إلررى أخطررر المخططررات اإلسرررائيلية فرري ظررل  الفلسررطينية.
تسارع إجراءات االستيطان والتهويد التي تستهدف معظم مناطق القدس والضفة الغربيرة، مشرددًا علرى 

صررين لحمايررة شررعبنا الفلسررطيني وأرضرره أن المقاومررة بكافررة أشرركالها تشرركل السرريا  المتررين والرردرع الح
في بيان صحفي تلقت" الرأي" نسخة عنه صباح األربعاء، بمناسبة الذكرى الر  ،وأشار بحر ومقدساته.

 48 رليرروم األرض، إلررى أن وحرردة الشررعب الفلسررطيني فرري القرردس والضررفة الغربيررة وقطرراع غررزة والرر 41
فررري إفشرررال مخططرررات تصرررفية القضررررية  والشرررتات علرررى مررردار العقرررود الماضرررية كانرررت السرررربب األهرررم
وشدد على وجوب استعادة الوحدة والتوافق  الفلسطينية ومصادرة األرض والحقوق الوطنية الفلسطينية.

 الوطني لتعزيز وحماية قضيتنا الوطنية في ظل التحديات الراهنة.
 29/3/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 باألمم المتحدة "انحياز لالحتالل" اليات المتحدةالو هدى نعيم: موقف مندوبة  النائب .11

وصفت النائب برالمجلس التشرريعي هردى نعريم تصرريحات المندوبرة األمريكيرة فري األمرم المتحردة ة: غز 
"نيكي هرالي" والتري أدلرت بهرا أمرام المرؤتمر السرنوي للروبي الصرهيوني فري الواليرات المتحردة األمريكيرة 

وقالررت نعرريم "إن تصررريحات مندوبررة  جرائمرره بحررق شررعبنا الفلسررطيني.بأنهررا تشرركل انحيررازًا لالحررتالل و 
الداعمررة  األمريكيررةبرراألمم المتحرردة "هررالي" تكشررف الوجرره الحقيقرري لرر دارة  األمريكيررةالواليررات المتحرردة 

 للصهيونية والتي شكلت حماية لالحتالل وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني".
 29/3/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 مجلس القضاء يرفض توصيات لجنة التحقيق في "أحداث المحاكم" :رام هللا .11
التابع للسرلطة الفلسرطينية فري رام هللا، بإلغراء توصريات لجنرة  ،طالب "مجلس القضاء األعلى" :رام هللا

التحقيق الخاصة بقمع أجهزة األمن الحتجاجات سلمية في مدينتي رام هللا وبيت لحرم، قبرل أسربوعين، 
فرري بيرران صرردر عنرره، يرروم  ،وذكررر المجلررس ذلررك لمررا عررّده المجلررس "ترردخاًل فظّررًا فرري عمررل القضرراء".و 

، أنرره بعررث بمررذكرة لرررئيس الرروزراء رامرري الحمررد هللا، طالررب فيهررا بإلغرراء توصرريات 29/3/2017 األربعرراء
 لجنة التحقيق؛ كونها تمّثل "تدخاًل في دور القاضي بإدارة سير الدعوى".

لررس، أن مثررل هررذا الترردخل "حظررره القررانون األساسرري وقررانون السررلطة القضررائية، وغيررر وعررّد بيرران المج
ورأى أن "توصرريات  مسرموح برره مررن أي جهرة كانررت؛ ألن مررن شرأن ذلررك التررأثير علرى عمررل القاضرري".

لجنررة التحقيررق تمثّررل جرمررًا بالقررانون، وضررغطًا علررى القاضرري، فرري محاولررة مررن اللجنررة إلرضرراء الرررأي 
 ما رسمه القانون للقضاء في الفصل بالمنازعات المحّولة إليه".العام على حساب 

وأعرب المجلس عن استهجانه واستغرابه من "عدم فهم الردور المنراط بعمرل القاضري والتردخل فري هرذا 
 العمل من قبل لجنة التحقيق، والذي يتعارض مع مبادئ استقالل القضاء".

 29/3/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عباس يضع خطة لمواجهة تنامي تيار دحالن بالخارج ":ة نتالرسال" .12
وجرره رئرريس السررلطة الفلسررطينية محمررود عبرراس أوامررر رسررمية للسررفارات التابعررة : خرراص - الرسرالة نررت

 محمرد دحرالن للسلطة بالخار  بضرورة التجهيز لمواجهة تغول تيار النائب والمفصول من حركرة فرتح
ضررح مصرردر فلسررطيني رفررع المسررتوى، فرري تصررريح خرراص لررر"الرسالة وأو  فرري الرردول العربيررة واألجنبيررة.

أبريرل المقبرل عقرد لقراءات حواريرة وسياسرية فري نيسران/ نت"، األربعاء، أن دحالن يعكف خالل شهر 
العديد من العواصم األوروبية الهامة منها لندن وواشنطن وبراريس بهردف إضرعاف صرورة عبراس أمرام 

شرعر برالقلق تجراه تنرامي تيرار دحرالن فري الردول األوروبيرة، ووضرع وذكر أن الررئيس عبراس ي العالم".
 خطة محكمة لمواجهة تمدد تيار دحالن في الخار .

 29/3/2017 ،الرسالة، فلسطين
 

 شخصيات كبيرة في المنظومة األمنية اإلسرائيلية بتصفيةتهدد حماس  ":يديعوت" .13
وترداولت  ادة اإلسررائيليين بالتصرفية.نشرت حركة حماس، شريط فيرديو هرددت فيره كبرار القر: بيت لحم

وسائل إعالم إسررائيلية وفلسرطينية فيرديو بثره نشرطاء مرن غرزة، مروجهين فيره رسرالة تهديديرة لمسرؤولين 
ء فرري غررزة قبررل ة حمرراس األسررير المحرررر، مررازن فقهرراردا علررى عمليررة اغتيررال القيررادي بحركرر إسررائيليين
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ر الفيرررديو أغلرررب الشخصررريات األمنيرررة والسياسرررية ويظهررر أيرررام، مفادهرررا أن "الجرررزاء مرررن جرررنس العمرررل".
 القيادية في إسرائيل.

ن حمراس هرددت مرن خرالل شرريط الفيرديو بتصرفية شخصريات كبيررة إوبحسرب "يرديعوت أحرونروت"، فر
فرري المنظومررة األمنيررة اإلسرررائيلية، مررنهم حسررب مررا ظهررر بالفيررديو، رئرريس األركرران جررادي ايزنكرروت، 

 ، ورئرريس الموسرراد نررداف أغرمرران، ووزيررر األمررن الررداخلي جلعرراد أردان.ووزيررر الرردفاع أفيغرردور ليبرمرران
مازن فقهاءء التي  اغتيالوذكرت الصحيفة، أن الفيديو هو جزء من تهديدات الحركة للرد على عملية 

حرردثت يرروم الجمعررة الماضرري بحرري تررل الهرروى بمدينررة غررزة، مبينررة أن حمرراس لررم تتوصررل حترررى اآلن 
 عرفة الجناة.لطرف خيط في تحقيقاتها لم

 29/3/2017وكالة معا اإلخبارية، 
 

 بحجة محاولة الطعن برصاص االحتالل قرب باب العامود بالقدس فلسطينيةستشهاد ا .14
استشهدت فلسطينية يوم األربعاء برصاص جنود االحتالل اإلسرائيلي في منطقة باب العامود بالقدس 

 وا الرواية.المحتلة، بزعم أنها حاولت طعن أحدهم، لكن شهودا فند
عاما( خرجت من البلردة القديمرة  49وقالت الشرطة اإلسرائيلية إن السيدة الفلسطينية سهام راتب نمر )

وبعررد اقترابهررا مررن موقررع للشرررطة وحرررس الحرردود أخرجررت سرركينا وحاولررت طعررن العناصررر المتواجرردين 
 بالموقع، لكنهم كانوا على أهبة االستعداد، وقاموا بإطالق النار عليها.

فررري المقابرررل، فنرررد شرررهود عيررران روايرررة قررروات االحرررتالل، وأكررردوا أن أحرررد الجنرررود حررراول تفتيشرررها بشررركل 
 استفزازي، وبعد أن رفعت صوتها أطلق الجندي النار عليها. 

والشررهيدة هرري أم الشرراب مصررطفى نمررر الررذي استشررهد فرري سرربتمبر/أيلول الماضرري عنررد حرراجز مخرريم 
 شعفاط في القدس المحتلة.

الشهيدة الفلسطينية ملقاة على وجهها ومخضبة بالدماء بعد إطرالق الرصراص عليهرا، وأظهرت صور 
كمررا أظهرررت عناصررر مررن الشرررطة فرري الموقررع. والحقررا تررم نقررل جثمرران الشررهيدة فرري كرريس أسررود إلررى 

 وسط حراسة مشددة. -على ما يبدو-مستشفى قريب 
 29/3/2017نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 س على اغتيال فقهاء؟صحف إسرائيلية: كيف سترد حما .15

تنرراول عرردد مررن المحللررين اإلسرررائيليين السرريناريوهات الترري مررن المحتمررل أن تلجررأ إليهررا حركررة حمرراس 
 وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام للرد على اغتيال القيادي العسكري مازن فقهاء.
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قهرراء، لكنهررا تظهررر قرردرا وقررال الجنرررال موشرريه إلعرراد إن حركررة حمرراس تسررعى لالنتقررام الغتيررال مررازن ف
 أكبر من الحذر، مما قد يدفعها للقيام بهجمات ضد أهداف إسرائيلية خارجية.

وأضاف في مقال بصحيفة "إسررائيل اليروم" أنره مرن الممكرن أن تلجرأ حمراس السرتخدام الضرفة الغربيرة 
تنقرررل حمررراس لتنفيرررذ انتقامهرررا الغتيرررال فقهررراء، إذ ال تريرررد تررروريط قطررراع غرررزة فررري صرررراع جديرررد، وربمرررا 

 نشاطها للخار ، خاصة في األماكن التي يوجد فيها السياح اإلسرائيليون.
 

 رد هادئ
من جهته، قال الخبير العسكري في القناة اإلسرائيلية العاشرة ألون برن دافيرد إن المخراوف فري الجريم 

حردود قطراع  اإلسرائيلي من أن تلجأ حماس لالنتقام لمقتل فقهاء عبر إطالق النرار علرى الجنرود قررب
 غزة الشرقية، مما يشير إلى ارتفاع منسوب التهديدات الواردة من حماس.

وأوضح أن تعليمات صدرت من القيادة العسكرية اإلسرائيلية للجنود بعدم االنكشاف أمام الفلسطينيين 
قرررب الجرردار الحرردودي، فرري وقررت تزايرردت حالررة االسررتنفار خشررية أن تنفررذ حمرراس عمليررات نوعيررة فرري 

وقررال إن إسرررائيل تخشررى أن تلجررأ حمرراس لفرررض معادلررة جديرردة اسررمها واحررد مقابررل  ة الغربيررة.الضررف
واحد، مما يعني محاولة الحركرة اسرتهداف جنردي إسررائيلي، خاصرة مرن أولئرك المنتشررين قررب حردود 

 غزة.
 

 اغتيال مسؤول
متوقع من حركة حماس من جانبه، قال الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم" دانيئيل سيريوتي إن الرد ال

علررى اغتيررال فقهرراء قررد يتمثررل فرري تنفيررذ عمليررة اغتيررال هادئررة باتجرراه أي مسررؤول إسرررائيلي، فرري ظررل 
 استمرار رسائل التهديد باتجاه إسرائيل، حيث إن الحركة لن تقف مكتوفة األيدي إزاء هذا الحدث.

الخاصرة اإلسررائيلية فري تنفيرذ وأضاف أن التقديرات تتزايد بشأن تورط وحردة بحريرة مرن سرالح القروات 
 عملية اغتيال فقهاء، على اعتبار أن المنفذين دخلوا غزة وخرجوا منها عبر البحر.

وفي السياق، اعتبر القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيم اإلسرائيلي الجنرال يوم توف ساميه أن 
الهرردوء، ومحظررور علرريهم أن ينعمرروا اغتيررال فقهرراء يحررتم علررى قررادة حمرراس أال ينعمرروا بليلررة واحرردة مررن 

بالتجول على شاطئ البحرر، أو ينراموا ليرالي عردة فري شرقة واحردة، أو ذات الموقرع، معتبررا أن اغتيرال 
 فقهاء مقدمة الستنزاف حماس.

 29/3/2017نت، الدوحة،  الجزيرة

 



 
 
 
 

 

 14 ص             4244 د:العد        3/30/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 التطبيعالمطلوب من القمة العربية قطع كل العالقات مع االحتالل ومحاوالت  :إسماعيل رضوان .16
طالبرررت حركرررة "حمررراس"، القمرررة العربيرررة المنعقررردة فررري األردن، باالمتنررراع عرررن : خلررردون مظلررروم -غرررزة 

 التروي  لر "مشاريع جديدة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية"، بحسب تعبيرها.
ورأى القيادي في "حماس"، إسرماعيل رضروان، أن المطلروب مرن القمرة العربيرة هرو عردم الترروي  أليرة 

ع جديرردة لتصررفية القضررية الفلسررطينية، وقطررع كررل العالقررات مررع االحررتالل أو محرراوالت التطبيررع مشرراري
 معه، وتجريمها، وتبني خيار الثوابت. 

باإلضافة إلى العمل على توحيد الصف العربي، ودعم صمود الفلسطينيين فري مدينرة القردس المحتلرة 
عم المرادي والمعنروي والسياسري لهرم، وفرق والمرابطين في المسجد األقصى؛ وذلك من خالل توفير الد

وأضراف فري حديثره لررر "قردس بررس"، "آن األوان ألن تتخرذ أمتنررا العربيرة مواقرف وخطروات عمليررة  رأيره.
 حقيقية لحماية المسجد األقصى، الذي يتعرض لتهويد ممنه  واقتحامات إسرائيلية يومية".

اع غررزة تطبيقًررا لقرررارات القمررم العربيررة وأشررار القيررادي فرري "حمرراس" إلررى أهميررة رفررع الحصررار عررن قطرر
 السابقة؛ "ألن هذا الحصار يمثل جريمة حرب حقيقية".

تمام المصالحة الوطنية.  كما دعا إلى تحرك عربي إلنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي وا 
يًمرا زع 15، فري منطقرة "البحرر الميرت" األردنيرة بحضرور 28وانطلقت اليوم األربعاء، فعاليات القمة الر 

 عربًيا، وهو الحضور األكبر في تاريخ القمم العربية.
 29/3/2017قدس برس، 

 
 رد  على خطاب القمة العربية بإعدام مقدسية االحتالل: "الجهاد اإلسالمي" .17

قررال مرردير المكتررب اإلعالمرري لحركررة الجهرراد اإلسررالمي، داوود شررهاب "إن العرردو الصررهيوني رّد ة: غررز 
متراجررع والمررتكلس بإعرردام مواطنررة مقدسررية أثنرراء سرريرها فرري منطقررة برراب علررى خطرراب القمررة العربيررة ال

 العامود بالقدس المحتلة".
وأضاف شهاب في تصريحات صحفية له "الجريمرة تكشرف حجرم الحقرد الرذي برات يغرذي آلرة العردوان 

وشرردد شررهاب علررى أن "إرهرراب االحررتالل لررن يتوقررف سرروى بالعمررل علررى تصررعيد  والقتررل الصررهيونية".
 اضة، وحمايتها، ودعم المقاومة كحق وواجب في مواجهة االحتالل".االنتف

عامرررًا(، وهرررري والررردة شرررهيد جررررراء إطرررالق جنرررود االحررررتالل  49واستشرررهدت السررريدة سرررهام راتررررب نمرررر )
 الرصاص عليها بشكل مباشر قرب باب العمود بمدينة القدس المحتلة.

 29/3/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 في "يوم األرض" تؤكد على حق العودة إلى كامل التراب الفلسطينيحماس  .18
أن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه واستعداده  ،أكد مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس: بيروت

لمزيررد مررن التضررحيات يثبررت أن االحررتالل ومخططاترره إلررى زوال حتمرري، وأنل بشررائر النصررر والتحريررر 
تعلن تحريرررر األرض واسررتعادة الحقرروق والمقدسرررات وعررودة الالجئررين إلرررى تلرروح فرري األفرررق بررإذن هللا، لرر

( بمناسرربة 3-29وجرردد "شررؤون الالجئررين" فرري بيرران لرره يرروم األربعرراء ) ديررارهم األصررلية فرري فلسررطين.
تأكيده أن فلسطين هي حق للفلسرطينيين، أفرراًدا وجماعرات،  الذكرى الحادية واألربعين لر"يوم األرض"،

عنه، مضيًفا أن حق العودة إلى كامل التراب الفلسطيني، هو حق ثابت ال يسرقط  حق أصيل ال بديل
 بالتقادم وال بالتنازل، وال يحق ألحد أن يفاوض على هذا الحق.

واختتم البيان بأن حدود فلسطين الثابتة من البحر إلى النهر، ومن رأس الناقورة إلى أم الرشرام، هي 
فلسررطيني الثابررت والراسررخ لكررل الفلسررطينيين، وأنرره ال يضرريع حررق حرردود ثابتررة وأساسررية، وهرري الحررق ال

 وراءه مقاومة.
 29/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فتح في يوم األرض: شعبنا أثبت للعالم أن أرض فلسطين منبت جذوره التاريخية .19

ره التاريخيرة تح، إن شرعبنا الفلسرطيني أثبرت للعرالم أن أرض فلسرطين منبرت جرذو فقالت حركة  :رام هللا
ن حقيقة وجروده منرذ فجرر التراريخ فيهرا ال يمكرن  لمتطلبرات المشرروع  إخضراعهوالحضارية والثقافية، وا 

 الصهيوني الهادف إللغاء وجودنا.
 أن، يروم األربعراء، لمناسربة يروم األرض، واإلعرالموأضافت الحركة في بيان أصدرته مفوضية الثقافرة 

ال ترررررزال ماضرررررية  اإلسررررررائيليسررررلطات االحرررررتالل االسرررررتعماري  هررررذه المناسررررربة ترررررأتي هرررررذا العرررررام فيمرررررا
 بمخططاتها ومشاريعها للسيطرة على أرض وطننا فلسطين.

وأشارت إلى أن شعبنا بررهن فري هرذا اليروم المجيرد عمرق الصرلة المصريرية مرع ارض وطنره فلسرطين، 
بهررا شررهداء يرروم األرض وبعررث للعررالم برسررالة تاريخيررة عنوانهررا: هنررا كنررا، هنررا برراقون، وهنررا سررنكون، كت

السرررتة وعشررررات الجرحرررى ومئرررات المعتقلرررين، داخرررل الخرررط األخضرررر مرررن الجليرررل وحترررى النقرررب، فررري 
 .1976الثالثين من آذار/ مارس من العام 

 29/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 ة في لبنانالحفاظ على أمن المخيمات الفلسطيني ضرورةدان ك"حماس" و"الجهاد" تؤ  .21
أكررردت حركترررا "حمررراس" و"الجهررراد اإلسرررالمي"، أن طريرررق الجهررراد والمقاومرررة هرررو : والء عيرررد -بيرررروت 

 الطريق الوحيد لتحرير فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر.
جاء ذلك خالل لقاء جمع ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة في مكتبه بالعاصمة بيروت، يوم 

 ركة "الجهاد اإلسالمي" في لبنان أبو عماد الرفاعي.األربعاء، وممثل ح
وذكر بيان صادر عن حركة "حمراس"، أن الجانبران استعرضرا آخرر المسرتجدات علرى صرعيد القضرية 

 الفلسطينية وخصوصًا أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.
مررات الفلسررطينية وشررددا علررى ضرررورة حمايررة الوجررود الفلسررطيني فرري لبنرران والمحافظررة علررى أمررن المخي

واستقرارها والتمسك بحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير، مؤكدين أن المخيمرات الفلسرطينية 
سررررتبقى عامررررل اسررررتقرار فرررري لبنرررران، و"سررررتبقى مخيماتنررررا محطررررات نضررررالية علررررى طريررررق العررررودة إلررررى 

العمررررل الفلسررررطيني الفلسررررطينية وتفعيررررل -وأكررررد الجانبرررران أهميررررة تعزيررررز العالقررررات اللبنانيررررة فلسررررطين".
الفلسرطيني -المشترك، ودعم القوة المشتركة في مخيم "عين الحلوة،" وتفعيل التنسيق والتعاون اللبنراني

 وصواًل إلى معالجة شاملة لقضايا الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
 29/3/2017قدس برس، 

 

 ن على عملياتهممنفذو الهجمات الفلسطينية ليسوا نادمي: القناة اإلسرائيلية الثانية .21
أجررررى مراسرررل القنررراة اإلسررررائيلية الثانيرررة إيهرررود حمرررو جولرررة بسرررجن عررروفر فررري الضرررفة الغربيرررة، وعقرررد 
مقررابالت مررع فلسررطينيين نفررذوا عمليررات طعررن ضررد اإلسرررائيليين، عبررروا فيهررا عررن عرردم شررعورهم بالنرردم 

الرذي يضرم  سجن عروفر في أحد أقسام جولة ميدانية ه أجرىوأشار إلى أن من قيامهم بتلك الهجمات.
 منفذو العمليات.

المقابالت التي أجراها المراسل مع عدد من منفذي علميات الطعن، خر  منهرا بانطباعرات تشرير إلرى 
أنهم تعرضوا للظلم من قبل اإلسرائيليين، ونفذوا هذه العمليات لنفي ما يقال عنهم بأنهم جيل جديد لن 

أنهررم جيرررل يمكرررن لررره أن يرررفض ألنهرررم تربررروا علرررى  يعررارض بيرررع أرضررره، لكررن موجرررة الهجمرررات أثبترررت
 المقاومة، كما قال أحدهم.

وأضاف أحد منفذي الهجمات "ولدنا في مرحلة االنتفاضة الثانية، وفي حرين أن الجيرل السرابق انتهرى 
دوره فررري القترررال، كررران مرررن الطبيعررري أن نسرررتلم نحرررن الرايرررة منررره"، موضرررحا أنررره ال وجرررود ألي دافرررع 

 .تهم باستثناء العدو اإلسرائيليشخصي لتنفيذ هجما
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منفذ آخر معتقل في السجن قال للمراسل إنه لم يدخل إسرائيل في حياته، وال يعررف مدينرة ترل أبيرب، 
ولم يتحدث في حياته مع أي يهودي، لكن كرل مرا يعرفره أنهرم يحتلرون أرضرنا، ويريرد أن نعررف سربب 

 هذا االحتالل.
 29/3/2017نت، الدوحة،  الجزيرة 

 
 2016قطعة سالح بالضفة منذ  560ورشة وصادرنا  55ش اإلسرائيلي: أغلقنا الجي .22

استخدمت لصناعة أسلحة في منطقة "معامل )مخارط(  3رام هللا: قال الجيم اإلسرائيلي إنه أغلق 
 ."الغربية الخليل، فجر أمس، في إطار حملة مستمرة ضد تجارة األسلحة في الضفة

لي، أنه في عملية مشتركة للجيم وجهاز األمن العام )الشاباك(، قام وأكد ناطق باسم الجيم اإلسرائي
 أبوابها، لكنها لم تعتقل أحدا. الجنود بمصادرة معدات وقطع غيار أسلحة من الورشات، قبل تشميع

ورشة أغلقها  12كشف عن  2017وبحسب بيانات للجيم اإلسرائيلي نشرت أمس، فإنه في عام 
 43القوات اإلسرائيلية  سالح منها. وفي العام الماضي، أغلقت قطع 110الجيم بعد أن صادر 
 قطعة سالح. 450ورشة محلية وصادرت 

 30/3/2017الشرق األوسط، لندن،  
 

 : رقعة العالقات مع العالمين العربي واإلسالمي تتسعريفلين .23
ت إسرائيل )د ب ا(: كشف الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين النقاب عن إن رقعة عالقا -تل ابيب

 مع العالمين العربي واإلسالمي آخذة في االتساع إلعادة االستقرار إلى المنطقة.
جاء ذلك خالل استقبال ريفلين نظيره السلوفاكي اندريه كيسكا األربعاء، حسبما ذكرت اإلذاعة 

أوروبا  الرئيس ريفلين أن التحديات الكثيرة التي تواجه الشرق األوسط تؤثر على وأوضح اإلسرائيلية.
 حل للصراع مع الفلسطينيين. بإيجادوأكد على التزام إسرائيل  والعالم برمته.

 29/3/2017، رأي اليوم، لندن
 

: طالبنا واشنطن واألمم الُمتحد ة بالضغط على لبنان لتعديل مناقصة التنقيب عن الغاز شتاينتس .24
 والنفط
متخصص بالشؤون االقتصادّية أنل ذكر موقع غلوبس اإلسرائيلّي ال زهير أندراوس: - الناصرة

إسرائيل طلبت من الواليات المتحدة األمريكّية واألمم المتحدة الضغط على لبنان إلدخال تعديٍل على 
المناقصة التي يعتزم إطالقها بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في خمسة من البلوكات البحرية الواقعة 



 
 
 
 

 

 18 ص             4244 د:العد        3/30/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

لموقع، تستند إسرائيل في طلبها هذا إلى وجود ثالثة من في المياه االقتصادية اللبنانية. وبحسب ا
هذه البلوكات بمحاذاة حدودها البحرية وكونها متداخلة مع منطقة بحرّيٍة هي موضع نزاع مع لبنان 

 كلم مرّبع. 800تقدر مساحتها بر 
 ونقل الموقع عن وزير الطاقة اإلسرائيلي، يوفال شتاينتس، قوله في خالل مشاركته في مؤتمر

Ceraweek  )في الواليات المتحدة األمريكّية قبل أيام، إنل إسرائيل أرسلت مطلع شباط )فبراير
الماضي رسالة رسمية إلى األمم المتحدة تعرب فيه عن احتجاجها على سلوك الحكومة اللبنانية 

تصادية المتعلق بإعالن مناقصة في مياهها االقتصادية التي تشذ في جزء منها باتجاه المياه االق
لدولة إسرائيل. وأضاف شتاينتس أنل إسرائيل ستحافظ على حقوقها وهي منفتحة على الحوار بهذا 

 الخصوص، على حّد قوله.
 29/3/2017، رأي اليوم، لندن

 
 تقتطع مليوني دوالر من مساهماتها في األمم المتحدة "إسرائيل" .25

مليون دوالر من مساهماتها في  2ت قطع القدس: قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن إسرائيل قرر 
قرارات مؤيدة  4التابع لألمم المتحدة على  اإلنساناألمم المتحدة بعد التصويت األخير لمجلس حقوق 

 لفلسطين.
"، إن "األموال ستستخدم لمشاريع تنموية في بلدان تدعم اإللكترونيةفي بيان وصل "األيام  وأضافت

 إسرائيل في المنظمات الدولية".
 مليون دوالر. 11ما يقارب  إلىان مساهمات إسرائيل السنوية في األمم المتحدة تصل  إلى وأشارت

 30/3/2017األيام، رام هللا، 
 

 مب يحاول إقناع نتنياهو باتخاذ خطوة سياسية دبلوماسية كبرىاتر "إسرائيل":  .26
أمس، عن محاولة  كشفت شخصية سياسية كبيرة في الحكومة اإلسرائيلية: نظير مجلي - تل أبيب

 يمتلك فرصة"الرئيس األميركي دونالد ترمب، إقناع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه 
. لكنه أضاف، أن شرط ذلك هو في "دبلوماسية كبرى سياسية في المضي قدما بخطوة سياسية 

 توسيع حكومته لكي يثبت مكانته فيها.
بعوثه إلى الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، حاول إقناع مستشار الرئيس ترمب وم"وأضاف أن 

تعترض طريق نتنياهو،  كثير من اإلسرائيليين بهذا التوجه. وقال لهم إن إحدى أسوأ العقبات التي
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هي ائتالفه الحكومي المتزعزع الذي يقتصر على قوى اليمين القومي بقيادة نفتالي بنيت وأفيغدور 
 ليبرمان. 

نتنياهو يمتلك فرصا سياسية تتيح له التماشي مع الخطوة  الرئيس ترمب، أنويفترض المحيطون ب
 ."السياسية الكبرى التي يبادر إليها الرئيس األميركي، والتي أطلق عليها صفة )الصفقة الشاملة(

وأفادت مصادر سياسية عليمة، أمس، بأن هذه الجهود تثير قلقا شديدا في محيط نتنياهو، خصوصا 
األعمال البهلوانية "بر متطرف داخل حزبه وفي البيت اليهودي. وسمع أحدهم يصفهافي اليمين ال

 ."المفاجئة التي تقوم بها إدارة ترمب، فيما يتعلق بالموضوع السياسي
 30/3/2017الشرق األوسط، لندن،  

 
 ارتفاع حجم التصدير األمني اإلسرائيلي في مجال الطيران والرصد .27

زارة األمن اإلسرائيلية، نشرت مؤخرا، أن حجم التصدير األمني بينت معطيات و : هاشم حمدان
، في حين 2015، مقارنة بالعام 2016في العام الماضي  %70اإلسرائيلي لدول أفريقيا قد ارتفع بنسبة 

 سجل التصدير األمني إلى أوروبا رقما قياسيا في العقد األخير.
ي العالم، والحرب على تنظيم الدولة اإلسالمية وتشير التقارير إلى أن تصاعد الهجمات اإلرهابية ف

)داعم(، باإلضافة إلى تصاعد موجات الهجرة، كانت ضمن العوامل التي وظفتها إسرائيل لزيادة 
مبيعاتها في مجال التصدير األمني، وبضمن ذلك طائرات مسيرة )بدون طيار( وأجهزة رصد ومتابعة 

لكترونية.ورادارات ومنصات إطالق نار، ومنظومات دفاع  ية أخرى جوية وا 
وتتصل هذه المعطيات بحجم الصفقات األمنية التي تم التوقيع عليها. كما تتصل بعقود جديدة وقعت 
عليها الصناعات األمنية اإلسرائيلية مع الجيوم األجنبية والمنظمات في كافة أنحاء العالم، والتي 

مليون دوالر على الصفقات التي  800مة مليار دوالر، ما يعني تسجيل ارتفاع بقي 6.5وصلت إلى 
 مليار دوالر. 5.7، حيث وصل حجم التصدير األمني إلى 2015عقدت في العام 

وبينت المعطيات أن التصدير األمني موجه أساسا إلى دول آسيا، وخاصة الهند، التي تبدي اهتماما 
الماضي التوقيع على عقود بقيمة متصاعدا بالتطورات التكنولوجية اإلسرائيلية. وكان قد تم في العام 

 .2015مليون دوالر عن العام  300مليار دوالر مع دول آسيوية، أي بزيادة  2.6
مليار دوالر. وتعزو  1.8إلى  2016في المقابل، فإن التصدير األمني ألوروبا وصل في العام 

فيذ عمليات، وأزمة الصناعات األمنية اإلسرائيلية هذا االرتفاع إلى "المخاوف المتصاعدة من تن
 المهاجرين، ومشاركة عدد من الجيوم األوروبية في الحرب على تنظيم الدول اإلسالمية )داعم(".
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لى  275إلى ذلك، وصل حجم التصدير األمني إلى أفريقيا إلى  مليار دوالر إلى  1.2مليون دوالر، وا 
 مليون دوالر إلى أميركا الالتينية. 550أميركا الشمالية، و

أن أفريقيا ال تشكل نسبة عالية من التصدير األمني، إال أن المبلغ يشكل قفزة كبيرة مقارنة ورغم 
مليون دوالر، علما أنه في  163إلى  2015بالعام الذي سبقه حيث وصل حجم التصدير في العام 

 مليون دوالر. 200كان معدل التصدير يصل إلى  2015وحتى  2012السنوات ما بين 
وسائل  %18من صفقات األسلحة كانت تتضمن تطوير طائرات، و %20ر إلى أن أشارت التقاريو 

 %12ذخيرة ومنصات إطالق نار، و %13صواريخ ومنظومات دفاعية جوية، و %15رصد، و
 أجهزة استخبارية وأجهزة حرب إلكترونية. %8رادارات، و

 30/3/2017، 48عرب 
 

 وفاة مجندة إسرائيلية بعد انهيارها بالتدريب .28
لقيت مجندة إسرائيلية، الليلة الماضية، مصرعها بعد انهيارها أثناء مشاركتها في : س المحتلةالقد

 18وقال ناطق بلسان جيم االحتالل، إن مجندة تدعى لوِتم كوردوِفر البالغة من العمر ) التدريب.
م يعرف عاما( من ريشون لتسيون توفيت الليلة الماضية بعد أن انهارت في قاعدة عسكرية، لسبب ل

 بعد، حيث كانت تشارك في دورة لسالح االستخبارات.
 29/3/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 بالقدس فلسطينياً  14منزلين ويشرد  يهدماالحتالل  .29

يمان العباسي في بلدة جبل  هدمت آليات تابعة لبلدية االحتالل بالقدس منزلين للمواطنين إسالم وا 
 من ساكنيهما بينهم أطفال.  14لمحتلة، وشردت المكبر جنوبي المدينة ا

وأفاد موسى العباسي والد صاحبي المنزلين أن قوات كبيرة من عناصر جيم االحتالل وشرطته 
اقتحمت فجرا حي الصلعة بالبلدة، وداهمت منازل الحي، وأجبرت أصحاب المنزلين المستهدفين على 

 تركها دون أن يأخذوا إال بعض حاجياتهم. 
، معظمهم مترا مربعا 160فردا يسكنون في المنزلين البالغة مساحتهما  14العباسي، كان  وبحسب

، واآلن أصبحوا في العراء دون مأوى بعد هدم المنزلين 14أحفاده من األطفال، أكبرهم في سن الر
وقال إنه ال يعرف أين سيذهب بالمشردين، وأضاف "ها هم يفترشون التراب..  بحجة عدم الترخيص.

 جري اتصاالت محاوال استئجار منزل يؤويهم، وحتى اللحظة لم أنجح في ذلك".أ
 29/3/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 األقصىالمسجد يسعون لذبح قرابين قرب  يهودمتطرفون  .31
تحت عنوان "نقترب من المكان الحقيقي"، نشر تجمع يضم متطرفين يهودا : هنادي قواسمي - القدس

المزعوم دعوة للمستوطنين لحضور ما يسمى "تمرين ذبيحة عيد  أعضاء في منظمات الهيكل
 نيسان. الفصح"، الذي من المتوقع تنفيذه يوم الخميس القادم السادس من أبريل/

وحدد المتطرفون في دعوتهم خالل األيام األخيرة منطقة القصور األموية هدفا للذبح. ومنطقة 
األقصى في القدس، واستحدث االحتالل لها االسم  القصور مالصقة للسور الجنوبي والغربي للمسجد

 التهويدي "الحديقة األثرية دافيدسون"، وتديرها شركة إسرائيلية تابعة لوزارة اإلسكان.
 29/3/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 باالختناق خالل مواجهات واقتحام منزل أسير محرر كفيف إصاباتجنين:  .31

اليوم الخميس، خالل مواجهات اندلعت في مدينة جنين، أصيب عدد من الشبان بحاالت اختناق، 
 فيما اقتحمت قوات االحتالل منزل أسيرا محررا كفيفا، في بلدة يعبد.

وأفادت مصادر محلية لوكالة األنباء الرسمية، بأن قوات االحتالل اقتحمت، فجرا، مدينة جنين، 
أطلقت خاللها القنابل الصوتية، وداهمت حي السيباط، ما أدى إلى اندالع مواجهات مع الشبان، 
 والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اصابة عدد منهم بحاالت اختناق.

وفي ذات السياق، داهمت تلك القوات منزل األسير المحرر الكفيف عز الدين عمارنة، واستجوبته، 
 أجهزة حاسوب. ثالثةواستولت على 

 30/3/2017هللا،  رام الجديدة، الحياة
 

 ديدة عن التعذيب ألسرى قاصرينشهادات ج .32
": نقلت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليوم، عدة شهادات ألطفال اإللكترونية"األيام  -رام هللا 

قاصرين يقبعون في سجن "مجدو" اإلسرائيلي، تعرضوا للضرب والتنكيل والتهديد خالل االعتقال 
 والتحقيق.

 30/3/2017، رام هللا، األيام
 

 من مساحة فلسطين التاريخية %85االحتالل اإلسرائيلي يستغل أكثر من  ":لسطينياإلحصاء الف" .33
باألرقام  30/3/2017عال عوض، عشية ذكرى يوم األرض ، استعرضت رئيس اإلحصاء الفلسطيني

من مساحة فلسطين  %85أن االحتالل اإلسرائيلي يستغل أكثر من  أشراتحيث  ،واإلحصائيات
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من مساحة  %15، حيث لم يتبقى للفلسطينيين سوى حوالي 2كم 27000ي التاريخية والبالغة حوال
 . من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية %48األراضي فقط، وبلغت نسبة الفلسطينيون 

 باألرقام واإلحصائيات، على النحو اآلتي: 30/03/2017عوض، ذكرى يوم األرض  استعرضتو 
 . اإلسرائيليألراضي دولة من قبل سلطات االحتالل  من مساحة الضفة الغربية تم تحويلها 40%

 في القدس.  مباني تشتمل على مساكن ومنشآت تجارية وصناعية وزراعية 309هدم نحو 
  . مقامة على أراضي ذات ملكية خاصة للفلسطينيين اإلسرائيليةمن مساحة المستعمرات  48%

عمليات هدم  309منها  طق الضفة الغربية،ومنشأه في مختلف منا منزالً  1023تم هدم وتدمير حوالي 
 إصدار إلى باإلضافةعملية هدم في باقي محافظات الضفة الغربية؛  714في محافظة القدس، و

تشريد  الهدم إلىعمليات  وقد أدت، 2016العام خالل  ومنشأهمنزاًل  657من  هدم ألكثراخطارات 
 مواطن فلسطيني نصفهم من األطفال. 1620من  أكثر

 29/3/2017هللا،  رام الفلسطيني، لإلحصاء المركزي ازالجه
 

 األقصى بحماية االحتاللالمسجد مستوطنون يقتحمون  .34
اقتحمْت مجموعات من قطعان المستوطنين، باحاِت المسجد األقصى المبارك، صباح اليوم 

 الخميس، وسط حمايٍة أمنية من شرطة االحتالِل اإلسرائيلي.
ا من المستوطنين اقتحموا األقصى، بعد أن فتحت لهم سلطات وأفادت مصادر محلية أن عددً 

 االحتالل باب المغاربة.
وبصورٍة يومية، يقتحم المستوطنون األقصى، فيما تواصل أجهزة االحتالل ممارساتها العنصرية 

 واإلجرامية بحق المقدسيين، من إعداماٍت وهدٍم للمنازل ومنع من الصالِة في األقصى.
 30/3/2017ن، فلسطي الرسالة،

 
 .. تصاعد التهويد وتراجع التضامن2016القدس تقرير:  .35

.. تصاعد التهويد 2016عقدت مؤسسة القدس الدولية، يوم األربعاء، مؤتمًرا صحفيًّا بعنوان "القدس 
، في العاصمة اللبنانية بيروت، 2016وتراجع التضامن"؛ إلطالق تقرير حال القدس السنوي لعام 

ولي القوى واألحزاب والهيئات والشخصيات األكاديمية والسياسية واإلعالمية بحضور حشد من مسؤ 
 والدينية والمنظمات الفلسطينية واللبنانية.

وعرض مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حّمود خالصات تقرير حال القدس السنوي لعام 
 الصادر عن المؤسسة. 2016
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عاًما من  50ه شهد أعلى أعداد لمقتحمي األقصى منذ عن غيره بأنّ  2016وقال حمود: "تمّيز عام 
، 14806إلى  2016احتالله؛ حيث وصل عدد المتطرفين اليهود الذين اقتحموا المسجد خالل عام 

 ".2009تقريًبا عن عام  %150، وبنسبة 2015عن عام  %28وارتفعت نسبة المقتحمين بنسبة 
يادة، فيما لوحظ تراجع عدد مقتحمي المسجد األقصى واحتفلت المنظمات اليهودّية المتطرفة بهذه الز 

 .2016إلى  2009من عام  %41من "السياح" بنسبة 
فلسطينيًّا عن المسجد األقصى المبارك، من  258وقال حمود: "إن سلطات االحتالل أبعدت نحو 

ّن، و 45قاصًرا، و 25سيدة، و 23بينهم  مية، وما من موظفي دائرة األوقاف اإلسال 11من كبار السِّ
مرابطة مقدسّية من الدخول إلى األقصى منذ منتصف شهر  60زالت سلطات االحتالل تمنع نحو 

 حتى كتابة هذا التقرير". 2015أغسطس  آب/
 1/8/2016وأضاف: "لقد بلغ عدد الحفرّيات اإلسرائيلّية أسفل المسجد األقصى وفي محيطه حتى 

اق التي تمتد من سلوان جنوب البلدة القديمة إلى باب حفرّية، أخطرها تلك الحفريات واألنف 63نحو 
 العمود في السور الشمالي للبلدة القديمة".

عام  70000بعدما كان عددهم نحو  10000وأكد حمود تراجع عدد المسيحيين في القدس ليصل إلى 
 فقط من نسبة السكان المقدسيين. %1، وهذا العدد يشكل ما نسبته 1979

قد شهد إعالن سلطات االحتالل عن مخططات وعطاءات ومنح تراخيص  2016وأوضح أن عام 
 %40وحدة استيطانية جديدة في القدس، حيث زاد االستيطان في القدس بنسبة نحو  18257لنحو 

حتى تشرين  2009منذ عام  %40، وازداد عدد المستوطنين في القدس بنسبة 2015بالمقارنة مع عام 
خالل  %70، فيما ارتفع عدد المستوطنين في البلدة القديمة وحدها بنسبة 2016أكتوبر  ول/األ

 السنوات السبع الماضية.
المدينة الحديثة"، ويهدف  -وقال حمود: "إن أحد أخطر المخططات التهويدّية يحمل اسم "وجه القدس

 إلى بناء أبرا  وأسواق ومرافق ضخمة في المدخل الرئيس للقدس من الجهة الغربية".
على مستوى التفاعل العربي مع القدس، قال حمود: "لقد شهدت العالقات العربّية مع االحتالل و 

، حيث يتجول مسؤولون إسرائيليون في العالم العربي بوتيرة غير مسبوقة والعكس 2016تنامًيا خالل 
خّل كذلك"، وعلى المستوى الفلسطيني أوضح حمود أن "السلطة الفلسطينّية اعتبرت االنتفاضة ت

 بمسار التسوية.
 29/3/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 لـ"يوم األرض": التصعيد اإلسرائيلي غير مسبوق 41في الذكرى الـ 48فلسطينيو  .36
" ليوم 41تحل الذكرى السنوية الر " : قيس أبو سمرة-نور أبو عيشة-عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس

، إن التصعيد اإلسرائيلي ضدهم غير 48لسطينييفاألرض هذا العام، في وقت يقول فيه قادة 
 مسبوق. 

إن ذكرى يوم األرض تحل هذا العام : وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية
 في ظل "تغّول غير مسبوق إلسرائيل وأجهزتها ضد اإلنسان العربي". 

 ". وقال بركة لوكالة األناضول:" إنهم يستهدف الحجر والبشر
وأضاف:" إلى جانب الفكر العنصري المتأصل بالصهيونية، فإن المؤسسة الحاكمة في إسرائيل تعتقد 

 أن تصعيد القمع ضد شعبنا هو أمر مربح سياسيا وحزبيا ". 
ويتفق الشيخ كمال خطيب، رئيس فرع "الحريات"، في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مع 

نوية تحل هذا العام في ظل تصعيد غير مسبوق من قبل المؤسسة بركة، في أن الذكرى الس
 اإلسرائيلية.

ولفت في حوار مع وكالة األناضول إلى أن تلمس مالمح هذا التصعيد اإلسرائيلي يمكن من خالل 
ألف منزل لمواطنين عرب بحجة البناء غير  50تصعيد هدم المنازل في وقت يتهدد الهدم أكثر من 

 ار مصادرة األرض واستهداف المؤسسات واألحزاب. المرخص، مع استمر 
وحذر الشيخ خطيب من أن التحريض والعنصرية في إسرائيل تحمل في طياتها تصعيدا في هذه 

 األوضاع. 
 29/3/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

 
 من حراس المسجد األقصىخمسة الشرطة اإلسرائيلية تفرج عن  .37

أفرجت الشرطة اإلسرائيلية، يوم األربعاء، عن خمسة من حراس : طعبد الرؤوف أرناؤو  - القدس
أيام، ودفع غرامة  سبعةالمسجد األقصى، في مدينة القدس الشرقية، شريطة اإلبعاد عن المسجد لمدة 

 مالية. 
وقال فراس الدبس، مسؤول دائرة اإلعالم في دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، إن السلطات 

رت اليوم اإلفرا  عن قاسم كمال، وسامر القباني، وخليل الترهوني، وأسامة صيام، اإلسرائيلية قر 
 وعرفات نجيب. 

وأضاف في تصريح صحفي أرسل نسخة منه لوكالة األناضول إن اإلفرا  "تم بشرط اإلبعاد عن 
 دوالر(".  540شيكل ) 2000وكفالة مالية قيمتها  أبريل المسجد األقصى، حتى الرابع من نيسان/
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منهم عن  ستةعن جميع الحراس، مع إبعاد  أفرجتوباإلفرا  عن الحراس الخمسة تكون الشرطة قد 
 أحد الحراس عن المسجد.  إبعادالمسجد األقصى لمدة أسبوع بعد أن قررت أمس 

 29/3/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
 

 جد األقصىوزير األوقاف لـ"القدس العربي": هناك حرب إسرائيلية على المس .38
اعتبر وزير األوقاف الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس أن هناك حربا : فادي أبو سعدى –رام هللا 

حقيقية على المسجد األقصى، وأن الهجوم اإلسرائيلي الجديد عليه سواء على حراس المسجد أو ما 
سطيني يقوم به المتطرف غليك يأتي على شكل بالونات اختبار لقياس مدى تحرك الشعب الفل

 والشارعين العربي واإلسالمي تجاه هذه االعتداءات المستمرة بحق المسجد األقصى.
قامة الهيكل اليهودي  وأكد لر"القدس العربي" أن المخطط اإلسرائيلي بات معروفًا بنية هدم األقصى وا 

ويفرضون المزعوم على أنقاضه، وبالتالي هم تارة يعتدون على الحراس، وتارة أخرى على المرابطين، 
غرامات باهظة عليهم ويمارسون سياسة اإلبعاد بحقهم في محاولة لفرض سياسة األمر الواقع على 

 األقصى.
وأكد أن هناك مسارين لمتابعة ما يجري، األول هو المسار األردني كونه صاحب الوالية والوصاية 

طينية ووزارة األوقاف فالقيادة الفلس، على المسجد األقصى. أما المسار الثاني وهو الفلسطيني
تواصالن االتصال مع المرجعيات الدينية في العالم بأسره في محاولة للجم هذا الهجوم اإلسرائيلي 

 الجديد بحق المسجد المبارك.
 30/3/2017، لندن، القدس العربي

 
 القمة العربية لمؤتمر ال يكترثالشارع الغزي  .39

، التي 28ا لحدث انطالق أعمال القمة العربية الر أشرف الهور: لم يكترث الشارع الغزي كثيرً  - غزة
يستضيفها األردن، وانشغل السكان بأعمالهم على خالف سنوات ماضية كانوا يهتمون خاللها 
بأعمال القمم، بعد أن فقدوا األمل في عودة نتائجها إيجابًا على تحسين أوضاعهم الصعبة جراء 

ولم يغير التمثيل العربي الكبير  من عشر سنوات. الحصار اإلسرائيلي المفروض عليهم منذ أكثر
للوفود المشاركة، رأي الشارع الغزي، في عدم عودة نتائ  القمة بالفائدة عليهم وال على القضية 
الفلسطينية بشكل عام، مستندين بذلك إلى نتائ  القمم السابقة، التي كررت مرارا مساندة القضية 

 صار عن غزة، بدون تنفيذ فعلي لهذه الوعود.الفلسطينية ومدينة القدس ورفع الح
 30/3/2017، لندن، القدس العربي
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 أسيراً  14 "هيئة األسرى": سلطات االحتالل تواصل سياسة اإلهمال الطبي بحق .41
كشفت هيئة شؤون األسرى والمحررين في تقرير صادر عنها أمس، عن تفاقم األوضاع وكالالت: 
مى "بمشفى الرملة"، في ظل استمرار سياسة اإلهمال الطبي أسيرا يقبعون فيما يس 14الصحية لر 

 الممنه  بحقهم.
وفي ذات السياق، حذرت الهيئة من تفاقم الوضع الصحي لألسير محمد برام، القابع حاليًا في 
سجن عسقالن، حيث يعتبر األسير برام من أبرز الحاالت المرضية الصعبة في سجون االحتالل، 

ل صحية، أبرزها بتر في رجله اليسرى وفقدان الرؤية والسمع وآالم وهو يعاني من عدة مشاك
بالصدر، واشتكى األسير مؤخرا من آالم وجرح في منطقة البتر، الفتا إلى أنه بحاجة إلى تركيب 

 م وقدمه بأسرع وقت ممكن.ءطرف صناعي إلكتروني يتال
 30/3/2017عم ان،  الغد،

 
 %65بلغت هيئات كسر الحصار: نسبة الفقر في غزة  .41

دعت هيئتا الحراك الوطني لكسر الحصار والحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة القادة والزعماء 
 عامًا. 11إلى دعم قطاع غزة المحاصر منذ  األردنالعرب في قمتهم المنعقدة في 

وأوضحت الهيئات أن القمة العربية الحالية تأتي في ظل تطورات متالحقة تشهدها القضية 
نسبة الفقر في غزة  أن إلىتهويد القدس وزيادة االستيطان وزيادة الحصار، مشيرة  اIأهمينية الفلسط
 .%65بلغت 

عائلة ما زالت تعيم في الخيام نتيجة تعطل اإلعمار .. فيما يتم  400وأضافت:" هناك أكثر من 
على  اإلنفاقمليون دوالر مقاصة المال من الحركة التجارة وال يتم  200حرمان غزة من مليار و

 الفلسطيني. اإلنفاقمن نسبة  %15 إالالقطاع من ميزانية السطلة 
 29/3/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 الشوا يكشف أسباب أزمة الغاز بغزة .42

أكد محمود الشوا، رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود والغاز في قطاع : خاص -الرسالة نت
 .اع غزة ال تزال مستمرة ومتفاقمةطغزة، أن أزمة الغاز في ق

حظة ال توجد أي حلول ألزمة وقال الشوا، في تصريح خاص لر"الرسالة نت"، األربعاء،" حتى هذه الل
منذ شهور طويلة، وكافة االتصاالت التي نجريها مع الجهات المختصة لم تثمر عن أي نتائ   الغاز

 حتى اللحظة.
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من حاجة السكان من  %50قررت تزويد القطاع فقط بر وكشف أن سلطات االحتالل "اإلسرائيلي"
 الغاز، دون أي إضافة للكمية التي تورد لغزة األمر الذي يخلق أزمة كبيرة وطاحنة.

وذكر أن مشروع مد قطاع غزة بأنابيب الغاز الجديدة ال يزال يراوح مكانه وال يوجد به أي تحرك 
تدخل الفتًا إلى أن الكميات التي  ،الوقود والغاز جديد لصالح قطاع غزة الذي عانى كثيرًا من أزمة

 .القطاع ال تكفي حاجة السكان
 30/3/2017فلسطين،  الرسالة،

 
 مصر بمواصلة السعي نحو التوصل إلى حل القضية الفلسطينية يجدد التزام السيسي .43

عربية المنعقدة بمؤتمر القمة ال متهفي كل الرئيس المصري عبدالفتاح السياسيأكد  :بترا -البحر الميت
مصر تسعى للتواصل إلى حل شامل وعادل لتلك القضية، يستند إلى إقامة ، أن في البحر الميت

قدمت كل نفيس قال إن مصر وعاصمتها القدس الشرقية، و  1967الدولة الفلسطينية على حدود 
نهاء االحتالل والمعاناة التي يمر بها هذا  الشعب الشقيق، وغال في سبيل دعم الشعب الفلسطيني، وا 

من منطلق مسؤولياتها تجاه القضية وتجاه أمتها العربية واإلسالمية، كما تسعى جاهدة من خالل 
تواصلها مع كافة األطراف الدولية واإلقليمية، الستئناف المفاوضات الجادة الساعية إلى التوصل إلى 

والمرجعيات الدولية  حل عادل ومنصف، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق األسس
 المتفق عليها.

وجدد التزام مصر الكامل بمواصلة السعي نحو التوصل إلى حل القضية الفلسطينية يستند إلى 
موقف الدول العربية الساعي الى إرساء السالم في تلك البقعة الغالية، انطالقا من مبادرة السالم 

منطقة والعالم، ويساهم في بدء عملية تنمية العربية، وبما يعزز من االستقرار في كافة أنحاء ال
 حقيقية، تلبي طموحات الشعوب العربية وتطلعاتها لعيم حياة كريمة مزدهرة.

 30/3/2017، الغد، عم ان
 

 الرئاسة المصرية: القمة الثالثية تأتي لتنسيق المواقف بشأن القضية الفلسطينية .44

ثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت الرئاسة المصرية ان القمة الثال: البحر الميت
والعاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، والرئيس محمود عباس، تأتي في إطار تنسيق المواقف بشأن 

 القضية الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير عالء يوسف في بيان له اليوم األربعاء، إنه جرى 

د على هامم أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين المنعقدة بالبحر الميت في خالل اللقاء الذي عق
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األردن، بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على دعم مصر واألردن للحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من 

 ها القدس الشرقية.وعاصمت 1967حزيران 
وأضاف إنه تم أيضا بحث الجهود المبذولة لدعم السلطة الفلسطينية، وسبل تعزيز المساعي اإلقليمية 

 والدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
 29/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 "إسرائيل"ني: السيسي حليف إذاعة الجيش السودا .45

: خالل التصعيد بين الخرطوم ومصر األسبوع الماضي، هاجمت إذاعة "القدس العربي"لندن ر 
السودانية، وهي اإلذاعة الرسمية والوحيدة المعبرة عن الجيم السوداني،  "صوت القوات المسلحة"

 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
اآللة اإلعالمية "مي السوداني محمد يوسف، يوم الخميس الماضي، وقالت اإلذاعة على لسان اإلعال

المصرية القذرة والسيئة السمعة في كل دول العالم ما عندهم حليف إال إسرائيل، ويمكن أن حكومة 
الخباز اإلسرائيلي هي التي سمحت ل عالم بالتطاول، واإلعالم السوداني قادر على هذا التحدي، 

كل وكاالت اإلعالم العالمية توبخ وصّبت جام غضبها على "وأضاف:  ."ونحن لكم بالمرصاد
اإلعالم المصري القذر السيئ السمعة، وكلهم يقولون: لماذا سمحت الحكومة المصرية إلعالمها 

 ."بالتطاول على دول عظيمة مثل السودان وقطر والسعودية واإلمارات؟
 30/3/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 ال سالم وال استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينيةردني: العاهل األ  .46

دعا الملك عبدهللا الثاني إلى أخذ زمام المبادرة لوضع حلرول تاريخيرة لتحديرات  :بترا –البحر الميت 
متجذرة، ما يجنبنا التدخالت الخارجية في شؤوننا، مؤكدًا أهمية التوافق على أهدافنا ومصالحنا 

 األساسية.
تستمر في توسيع االستيطان، والعمل على تقويض فرص تحقيق السالم، مشددًا  ائيلإسر وقال إن 

من خالل حل  على أنه ال سالم وال استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية،
 الدولتين.

كما أكد، خالل ترؤسه أمس الجلسة االفتتاحية الجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى 
لقمة بعد أن أعلن افتتاح الدورة العادية الثامنة والعشرين للمجلس، أننا سنواصل دورنا في التصدي ا
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ألي محاولة لتغيير الوضع القائم، وفي الوقوف بوجه محاوالت التقسيم، الزماني أو المكاني، للمسجد 
 األقصى/ الحرم القدسي الشريف.

اية القدس والتصدي لمحاوالت فرض واقع جديد، وهو وأشار إلى أنه ال بد من العمل يدًا واحدة لحم
 ما سيكون كارثيًا على مستقبل المنطقة واستقرارها.

وكانت بدأت في مركز الملك الحسين بن طالل للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، أمس، اعمال الدورة 
اء وأمراء ورؤساء لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بمشاركة ملوك ورؤس 28العادية الر

 وفود الدول العربية.
 30/3/2017، الغد، عم ان

 
 ناجحة بكل المعايير "البحر الميت"الصفدي وأبو الغيط: قمة  .47

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين األردني أيمن الصفدي نجاح القمة العربية التي : وكاالت
ؤتمر صحفي عقده بحضور أمين عام بكل المعايير. وأشار، في م "البحر الميت"انعقدت بمنطقة 

الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مساء أمس، إلى أن القمة أعلنت عن إعادة إحياء مبادرة السالم 
العربية. ولفت الصفدي إلى أن القمة شددت على ضرورة محاربة اإلرهاب الذي طال العديد من 

بة اإلرهاب، وأكدت دعمها لجهود الحكومة الدول العربية. وأكد أن القمة ثّمنت دور العراق في محار 
 العراقية.

وأضاف الصفدي أن التوافق حول إعالن عّمان جاء نتيجة لحرص القادة العرب في التركيز على 
األولويات ضمن عمل عربي مشترك ليتدارك ما كان يفرض علينا سابقًا، ويعكس روحًا إيجابية. 

ركزية القضية الفلسطينية. وقال، إن الرسالة التي وبّين الصفدي أن هناك تركيزًا واضحًا على م
أننا نريد سالمًا دائمًا وشاماًل، ومن أجل أن يكون سالمًا دائمًا وشاماًل ال بد "يحملها القادة مفادها: 

 (."اإلسرائيلي"من أن يكون مستندًا إلى حماية حقوق الطرفين )الفلسطيني و
الزعماء العرب لقمة عمان، يؤكد تفهم القادة  من 17من جهته، أكد أبو الغيط أن حضور نحو 

 ."إن القمة حققت الهدف ولملمت الوضع العربي"العرب لخطورة وحساسية المرحلة، قائاًل: 
وأشار أبو الغيط إلى أن العاهل األردني عبد هللا الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

الثيًا مهمًا لتنسيق المواقف قبل زياراتهم المقررة والرئيس الفلسطيني محمود عباس عقدوا اجتماعًا ث
 إلى الواليات المتحدة األمريكية الشهر المقبل، ولقاء اإلدارة األمريكية هناك.
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ال نستطيع القول إننا "وحول آلية تفعيل قرارات القمة وانعكاساتها على األزمات، قال أبو الغيط 
العام القادم، المشكلة تحتا  إلى جهد وتنسيق، اللبنة  سنحل مشكالت العالم العربي اليوم أو غدًا أو
 ."األولى وضعت من خالل لملمة الوضع العربي

 30/3/2017، الخليج، الشارقة
 

 إلى مجلس األمن: تهديداتها تنذر بزعزعة الهدوء جنوباً  "إسرائيل"لبنان يشكو  .48
ى خلفية التهديدات التي قدم لبنان شكوى ضد إسرائيل في مجلس األمن عل": الحياة" –نيويورك 

 أطلقها مسؤولون إسرائيليون باستهداف البنى التحتية في لبنان.
وأبلغ السفير اللبناني لدى األمم المتحدة نواف سالم مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة أن 

تعد خرقًا للقرار  المسؤولين اإلسرائيليين والوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو وجهوا تهديدات الى لبنان
إسرائيل عند نشوب حرب جديدة مع لبنان "، بينها تهديد وزير التربية نفتالي بينيت الذي دعا 1701

الى إجراء هجوم شامل على المنشآت المدنية بالتوازي مع أعمال عسكرية أرضية وجوية، ومن هذه 
 ."المنشآت المطار ومحطات الطاقة وا عادة لبرنران الى العصور الوسطى

دراجها في تقارير األمين العام لألمم المتحدة عن "وطالب سالم بر  إدانة هذه التهديدات اإلسرائيلية وا 
 ."ألنها تنذر بزعزعة الهدوء على حدود لبنان الجنوبية 1701تطبيق القرار 

ًا، بحر  388برًا و 157مرة جوًا، و 535وأشار الى أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية العام الماضي 
وطالب األمم المتحدة في  بحرية. 16اختراقات برية و 10خرقًا جويًا العام الحالي و 53إضافة الى 
 ."اتخاذ تدابير لردع إسرائيل لكي توقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية"الشكوى بر 

 30/3/2017، الحياة، لندن

 
 عين الحلوةطائرة تصوير للجيش اللبناني كانت تحلق فوق مخيم  على إطالق نار .49

من أمس، طائرة تصوير صغيرة تابعة للجيم اللبناني كانت  أولتعرضت ليل ": الحياة" –بيروت 
نار كثيف. وتعتبر  إطالق إلىتحلق فوق حي حطين في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، 

ذا التحليق األول لتمركز متشددين إسالميين. ولم يكن ه أمكنة أجوائهااألحياء التي كانت الطائرة في 
 "فتح"األولى بين مسلحي  االشتباكات إباناستخدم هذه التقنية  أنالجيم سبق  إن إذمن نوعه، 

طالق إنفي عالقتها في  إلى "فتح"ومسلحي الجماعات المتطرفة في المخيم، وسارعت قيادات في 
 النار على الطائرة.
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الجيم القيام بطلعات جوية فوق األراضي  من حق"أن  "المركزية"وأكدت مصادر أمنية لبنانية لر  
 ."اللبنانية ومن ضمنها المخيمات

 30/3/2017، الحياة، لندن
 

 أمير قطر: لن تقوم دولة فلسطينية بدون غزة ولن تقوم دولة في غزة .51
دعا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر جميع القيادات الفلسطينية إلى تغليب : أحمد المصري
وشدد الشيخ حمد على  ية العليا إلنهاء حالة االنقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية.المصلحة الوطن

 أنه "لن تقوم دولة فلسطينية بدون غزة ولن تقوم دولة في غزة".
في األردن، وتناول فيها مواقف بالده  28جاء هذا في كلمته بجلسة العمل األولى في القمة العربية الر

 من قضايا عدة.
إلى "العمل الجاد المشترك للضغط على المجتمع الدولي ومجلس األمن لرفض إقامة ودعا أمير قطر 

جبارها على التوقف  نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين والتعامل بحزم مع إسرائيل وا 
نفاذ قرارات الشرعية الدولية ".  عن بناء المستوطنات وا 

ر ضد الشعب الفلسطيني ورفع الحصار وطالب بالضغط على إسرائيل "لوقف االنتهاك المستم
الجائر المفروض على قطاع غزة وحملها على الدخول في مفاوضات جادة ترتكز على أسس 

 واضحة وجدول زمني محدد".
االحتالل"، مشيرا إلى أنه "ال  إلنهاءوشدد آل ثاني على أن "توحيد الصف الفلسطيني ركيزة اساسية 

وبين أنه "في ظل بقاء االحتالل، لن تقوم دولة   سيادة ".معنى وال جدوى للخالف على سلطة بال
 فلسطينية بدون غزة ولن تقوم دولة في غزة".

"ندعو جميع القيادات  وأكد أن بالده تواصل جهودها إلنهاء حالة االنقسام، وقال في هذا الصدد:
قسام وتشكيل حكومة الفلسطينية التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا إلنهاء حالة االن

 وحدة وطنية ".
 29/3/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 القضية الفلسطينية ما زالت هي المركزية في عملنا العربي المشترك الرئيس الجيبوتي: .51

شار رئيس جمهورية جيبوتي عمر حسن جيلي الى اهمية العمل على ايجاد أبترا:  -البحر الميت
ذه االوضاع من خالل تبني انجع السبل العملية للتصدي لكل حلول للتحديات التي تفرضها ه

 التحديات والتهديدات والمخاطر التي تواجه االمن القومي العربي.
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وقال ان القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية المركزية في عملنا العربي المشترك، مؤكدا تجديد 
 .اإلسرائيليالعدوان الجهود للمضي قدما لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه 

 30/3/2017الدستور، عم ان، 

 
 على إنجاز اتفاق بالمفاوضات المباشرة   مصممغرينبالت: ترامب  .52

في محادثاته مع وزراء الخارجية العرب، قرال المبعروث األميركري إلرى الشررق األوسرط، : هاشم حمدان
وصرل إلرى اتفراق سرالم برين جيسون غررينبالت، إن الررئيس األميركري، دونالرد ترامرب، مصرمم علرى الت

نرره يعتقررد أن مثررل هررذا  إسرررائيل والفلسررطينيين فقررط عررن طريررق المفاوضررات المباشرررة بررين الطرررفين، وا 
 االتفاق سيكون ذا تأثير إيجابي على كل الشرق األوسط والعالم بأسره.

وزراء جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن السفارة األميركية في األردن، بعد أن اجتمرع غرريبالت مرع 
 الخارجية العرب على هامم القمة العربية التي عقدت في البحر الميت.

وتركز غريبالت في مقابالته على طررق لتحقيرق تقردم عملري للردفع بالسرالم فري الشررق األوسرط، وفري 
 هذا اإلطار التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل والفلسطينيين.

لديه رغبة شخصية في إنجاز اتفاق سالم بين إسررائيل وقال البيان إن غريبالت شدد على أن "ترامب 
نمررا سرريدوي بشرركل إيجررابي فرري كافررة  نرره يعتقررد أن هررذا االتفرراق لرريس ممكنررا فحسررب، وا  والفلسررطينيين، وا 

 أنحاء المنطقة والعالم".
وأضررراف البيررران أن غررررينبالت شررردد فررري محادثاتررره مرررع وزراء الخارجيرررة العررررب علرررى أهميرررة دور دول 

مليرررة السرررالم"، مضررريفا أنررره يجرررب االمتنررراع عرررن التصرررريحات العلنيرررة المسررريئة، والتررري المنطقرررة فررري "ع
 تصعب محاوالت الدفع بر"عملية السالم".

نمرا  كما جاء أنه أوضح أنه "لم يصل المنطقة من أجل فرض أفكار أو خطط سرالم علرى الطررفين، وا 
 لمباشرة بينهما فقط".شدد على أنه يمكن إنجاز السالم بين الطرفين عن طريق المفاوضات ا

 30/3/2017، 48عرب 
 

 موغريني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم .53
أكدت منسقة السياسة الخارجيرة لالتحراد األوروبري فيردريكا مروغريني أن العرالم بحاجرة إلرى : )وكاالت(

 . "اإلسرائيليين"سالم عادل وشامل بين الفلسطينيين و
ة في الجلسة االفتتاحية للقمة العربية التي اختتمت أعمالها في منتجع البحر وقالت، خالل إلقائها كلم

منطقتنا المشتركة تمر عبر سنوات من المعانراة وال يمكرن تحقيرق السرالم "الميت في األردن أمس، إّن 



 
 
 
 

 

 33 ص             4244 د:العد        3/30/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 كلنررا ملتزمرررون بررالحوار الجررراد لتحقيرررق"، الفترررة إلررى أننرررا "إال عبررر التعررراون بررين أوروبرررا والعررالم العربررري
، "حل الدولتين هو السربيل الوحيرد لتحقيرق السرالم". ورأت موغريني أّن "إسرائيل"السالم بين فلسطين و

. كما أشارت إلى دعم االتحاد "المهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى"واصفة مبادرة السالم العربية ب
ألعمرال القتاليرة لمفاوضات ومباحثرات السرالم السرورية برين المعارضرة والنظرام، مؤكردة ضررورة وقرف ا

 والتوجه للحوار.
، مشرريرًة إلررى أّن "نحترررم حريررة واسررتقالل كررل دولررة لكننررا سنشررارك فرري إحررالل السررالم أينمررا كرران"وقالررت 

 . "االتحاد األوروبي مستعد للعمل مع الجميع للتطوير والتنمية"
  30/3/2017الخليج، الشارقة، 

 

 ستيطانل فرنسا مسؤولية تمويل االحقوقية تحم    منظمات .54
عدة منظمات فرنسية وفلسطينية حقوقية أن الحكومرة الفرنسرية مسرؤولة بطريقرة غيرر مباشررة عرن رأت 

دعرررم المشرررروع االسرررتيطاني بإسررررائيل بسرررماحها لمؤسسرررات فرنسرررية ماليرررة بتمويرررل شرررركات تعمرررل فررري 
ية االسررتيطان، ودعررت الحكومررة الفرنسررية لممارسررة الضررغط علررى المصررارف وشررركات التررأمين الفرنسرر

 لوقف أعمالها مع تلك المؤسسات والمصارف اإلسرائيلية.
وقررال بيرران صررادر عررن جمعيررة التضررامن والحررق وجمعيررة التضررامن فرنسررا فلسررطين وجمعيررات أخرررى 
عقرررب كشرررف تقريرررر للفدراليرررة الدوليرررة لحقررروق اإلنسررران تمويرررل أربعرررة مصرررارف وشرررركة ترررأمين فرنسرررية 

إن المشرررروع االسرررتيطاني اإلسررررائيلي اسرررتمر خمسرررين  لالسرررتيطان فررري األراضررري الفلسرررطينية المحتلرررة،
 عاما وهو يتواصل بخطى متسارعة لتلقيه التمويل.

وأشرررررار البيررررران لموافقرررررة الحكومرررررة اإلسررررررائيلية علرررررى بنررررراء سرررررتة آالف وحررررردة اسرررررتيطانية جديررررردة منرررررذ 
ة يناير/كرررانون الثررراني الماضررري، رغرررم قررررار مجلرررس األمرررن الرررذي طالرررب إسررررائيل بوقرررف كافرررة األنشرررط

 االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وأوضحت تلك المؤسسات أنه لم يكن للمشروع االستيطاني أن يستمر دون التمويل المقدم من البنوك 
اإلسرائيلية للبناء، والشركات اإلسرائيلية التي توفر الخدمات والبنية التحتية لالستيطان، مشيرة إلى أن 

دور البنرروك اإلسرررائيلية فرري تمويررل  2013حقررائق تابعررة لألمررم المتحرردة كانررت دانررت عررام  بعثررة تقصرري
 المشروع االستيطاني وانتهاكات حقوق اإلنسان.

 29/3/2017الجزيرة.نت، 
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 والفلسطينيين "إسرائيل"يريد تحقيق صفقة بين ": ترامب هآرتس" .55
إلرى رئريس الحكومرة اإلسررائيلية، بنيرامين بعث الرئيس األميركي، دونالد ترامب، برسرالة : بالل ضاهر

اليهررررودي، ألررررن درشرررروفيتم، المقرررررب مررررن أوسرررراط اليمررررين  –نتنيرررراهو، بواسررررطة المحررررامي األميركرررري 
 اإلسرائيلي، قال فيها إنه باإلمكان التوصل إلى سالم بين إسرائيل والفلسطينيين اآلن.

، عررن مصرردر إسرررائيلي طلررب عرردم ، مسرراء يرروم األربعرراء"هررآرتس"ونقررل الموقررع االلكترونرري لصررحيفة 
الكشررف عررن هويترره، قولرره إن درشرروفيتم اتصررل هاتفيررا مررع نتنيرراهو، قبررل أسرربوع، وأبلغرره برسررالة مررن 
ترامررب مفادهررا أن األخيررر يريررد التوصررل إلررى صررفقة بررين إسرررائيل والفلسررطينيين وأنرره يعتقررد أن صررفقة 

 كهذه ممكنة حاليا أيضا.
أحررد المواضرريع الترري تناولهررا الحررديث بينرره وبررين ترامررب هررو  عررن درشرروفيتم قولرره إن "هررآرتس"ونقلررت 

الفلسطينية. وأضاف أن ترامب أبلغه بأنه يعلم بوجود عالقرة طويلرة األمرد  –عملية السالم اإلسرائيلية 
 بينه وبين نتنياهو وأنه يحظى بتقدير نتنياهو.

رر عدة مرات القرول إنره الرئيس قال لي إنه يحب إسرائيل ويحب نتنياهو، وك"وأضاف درشوفيتم أن 
 ."يريد تحقيق صفقة بين إسرائيل والفلسطينيين

وبحسرب درشرروفيتم، فررإن ترامررب أظهرر اطالعررا علررى قضررايا الحرل الرردائم للمفاوضررات، وبينهررا قضررايا 
عرف تماما مرا هري "الحدود والترتيبات األمنية والقدس والالجئين والبناء االستيطاني. وقال إن ترامب 

تملرررة للصررفقة. وذكرررر الرررئيس أمرررامي أنررره يعتقررد أن الررررئيس الفلسررطيني محمرررود عبررراس المركبررات المح
مسرتعد للتوصررل إلررى صرفقة مررع إسرررائيل، وأنره )ترامررب( يعتقررد أن الظرروف ناضررجة لصررفقة كهررذه وأن 

 ."األمر ممكن
ع وامتنررع درشرروفيتم عررن تأكيررد أو نفرري أنرره اتصررل بنتنيرراهو ونقررل الرسررالة إليرره، وقررال إن محادثاترره مرر

نتنياهو شخصية ولذلك فإنه يمتنع عن التطرق إليها مرن خرالل وسرائل اإلعرالم. وقرال مكترب نتنيراهو 
 ."ال تعليق"إنه 

 29/3/2017، 48عرب 
 

 في المنطقة "الجرح المفتوح"وضع الشعب الفلسطيني يبقى غوتيريش:  .56
فري الجلسرة  ترهكلمخرالل األمين العام لألمم المتحدة أنطونيرو غروتيريم، : شدد البحر الميت )األردن(

االفتتاحيررة للقمررة العربيررة الترري اختتمررت أعمالهررا فرري منتجررع البحررر الميررت فرري األردن أمررس، علررى أن 
فشرل المجتمرع الردولي لوقرت طويرل "في المنطقة حيرث  "الجرح المفتوح"وضع الشعب الفلسطيني يبقى 

من يظن أن الوضع يمكرن "إن  وقال ."جدًا في تأمين الطرق والدعم لحل عادل ودائم لقضية فلسطين
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، مشرددًا علرى أن "إدارته مخطئ ألن اإلسرائيليين والفلسرطينيين ال يحتراجون إلرى إدارة النرزاع، برل حلره
الطريرررق الوحيرررد لضرررمان أن يحقرررق الجانبررران تطلعاتهمرررا الوطنيرررة والعررريم بسرررالم "حرررل الررردولتين هرررو 

اآلحاديرة التري قرد تقروض حرل الردولتين، كرل الخطروات ". ودعا إلى وقف "وكرامة، وما من خطة بديلة
 ."وهو ما ينطبق تحديدًا على األنشطة االستيطانية غير القانونية

 30/3/2017الحياة، لندن، 
 

 "تحتل الصدارة في أولوياتنا"القضية الفلسطينية رئيس مفوضية االتحاد األفريقي:  .57
فرري الجلسررة االفتتاحيررة للقمررة  خررالل إلقائرره كلمررة ،رئرريس مفوضررية االتحرراد األفريقرري موسررى فكرري قررال

إن االتحرراد يرردعم باسررتمرار  العربيررة الترري اختتمررت أعمالهررا فرري منتجررع البحررر الميررت فرري األردن أمررس،
محاربة الجماعات اإلرهابية أيًا "، إضافة إلى أن "تحتل الصدارة في أولوياتنا"القضية الفلسطينية التي 

. وعّبرررر عرررن األسرررف ألن "هنرررا فررري الظررررف الرررراهنكانرررت مسرررمياتها، تمثرررل التحررردي األول الرررذي يواج
 األفريقية على رغم ما لديها من أسباب القوة لم تصل إلى المستوى المناسب. -الشراكة العربية 

  30/3/2017الحياة، لندن، 
 

 "إسرائيل"لواشنطن في  فريدمان يؤدي اليمين سفيراً  .58
مقرررررب مررررن الرررررئيس دونالررررد ترامررررب أدى المحررررامي اليهررررودي ديفيررررد فريرررردمان، ال: وكرررراالت- 48عرررررب 

والمعررروف بمواقفرره المؤيرردة لالسررتيطان فرري األراضرري الفلسررطينية المحتلررة، يرروم أمررس األربعرراء، اليمررين 
 الدستورية سفيرا للواليات المتحدة لدى إسرائيل.

صروتا  52وكان مجلس الشيوخ قد ثّبت، األسبوع الماضري، تعيرين فرديمران فري هرذا المنصرب بأغلبيرة 
 .46 مقابل

وخالل حفل أداء القسم في البيت األبيض قال نائب الرئيس مايرك برنس إن "الواليرات المتحردة سرتكون 
 دوما صديقا وفيا لدولة إسرائيل اليهودية".

وأضررراف "ديفيرررد، الررررئيس وأنرررا نعلرررم أنرررك ستسررراعدنا علرررى جعرررل العالقرررة الراسرررخة برررين شرررعبنا وشرررعب 
 إسرائيل أقوى".

 30/3/2017، 48عرب 
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 القدس وغزة مشارفة على قم .59
فايز أبو شمالة د.  

لم يعول سكان الضفة الغربية وغزة كثيرا على نتائ  مؤتمر القمة العربي، رغم متابعة البعض 
لجلسات المؤتمر من منطلق االنصياع للهجمة اإلعالمية التي سيطرت على الفضائيات، وفرضت 

خاص أن يشاهد تجمًعا يضم عددًا من  على المواطن العربي بشكل عام، وعلى الفلسطيني بشلك
رؤساء وملوك الدول العربية، الذي يلتقون على بعد أمتار من أولى القبلتين وثالث الحرمين دون أن 

 يقدر أيهم على الصالة في المسجد األقصى ركعتين.
مال مؤتمر القمة العربي أكبر ممثل لمصالح األنظمة العربية الشمولية، وهو أصغر ممثل ألحالم وآ

الشعوب العربية، التي تتطلع إلى أبسط حقوقها اإلنسانية، وتتطلع إلى الحياة بكرامة أسوة ببقية 
شعوب األرض، فمؤتمر القمة المنعقد في منطقة البحر الميت أعجز عن فك حصار قطاع غزة، 

ة، ولن يقدر على إيقاف تهويد القدس، ولن يتصدى للتوسع االستيطاني على أراضي الضفة الغربي
ولن يأمر بإنهاء االحتالل لألراضي العربية المحتلة فتطيع إسرائيل، ولن يقدر على تخفيف المعاناة 
عن الشعب السوري، ولن يوقف المجازر بحق المدنيين في الموصل وباقي المدن العراقية والسورية، 

ية المتحاربة، ولن ولن يوقف مؤتمر القمة العربية حرب اليمن، ولن يحقق المصالحة بين المدن الليب
 يحقق التفاهم بين المغرب والجزائر حول صحراء بوليساريو.

ضمن هذا المشهد القاتم للواقع العربي، فال غرابة أن تتجاهل إسرائيل وقائع مؤتمر القمة ومقرراته 
بشكل أكثر من تجاهل الجماهير العربية لوقائع المؤتمر، حيث اكتفت إسرائيل باإلشارة إلى المكان 

ذي تنعقد فيه القمة، واهتمت باإلعداد األردني الجيد للمؤتمر والحراسة المكثفة، دون أن تبدي أي ال
خوف أو ارتعاب من هذه القمة العربية التي تعقد على حدود فلسطين المحتلة، وتحت إبط البحر 

وتشغل الميت، الذي يشهد أن الحياة حراك متفاعل مع األحداث التي تهم جماهير األمة العربية 
 بالها، وهذا ما تعجز عن تحقيقه مؤتمرات القمة العربية.

خر  مؤتمر القمة العربية بعديد القرارات التي تخص القضية الفلسطينية، ولكنها قرارات ميتة، بال 
، ورغم ظلم 2002روح، فقد سبق وأن اتفق العرب على مبادرة السالم العربية في مؤتمر بيروت سنة 

بية لحقوق الشعب العربي الفلسطيني التاريخية، إال أن المبادرة ظلت طي األدرا ، مبادرة السالم العر 
وظلت حبرًا على ورق ال تجد آذانًا صاغية لدى اإلسرائيليين؛ الذين غيروا الوقائع على األرض بما 

 يضمن نجاح مشروعهم الصهيوني.
كأمة عربية أن يقف حكامها لم نكن نتوقع من مؤتمر القمة أن يحرر أرض فلسطين، ولكننا نتمنى 

وقفة عز وشموخ في وجه المحتلين الصهاينة، وأن يعلنوا عن إلغاء مبادرة السالم العربية، بعد خمسة 
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عشر عامًا من التجاهل اإلسرائيلي لهذه المبادرة، ولكن أن يعلن مؤتمر القمة عن مواصلة السير 
عشرات السنين، فهذه قمة االستخفاف على طريق المفاوضات التي لم تحرر شبرًا من األرض بعد 

 بالعقول العربية قبل أن يكون استخفافًا بالحقوق الفلسطينية.
 29/3/2017، فلسطين أون الين

 
 من دون حرب مع إسرائيل فقهاء"حماس" تريد االنتقام الغتيال  .61

عدنان أبو عامر   
انتهاء الحرب اإلسرائيلّية في يعيم قطاع غّزة منذ أوائل آذار/مارس حااًل من التوّتر األمنّي منذ 

، مع تبادل إطالق الصواريخ بين الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين، والمناورات اإلسرائيلّية 2014صيف عام 
 على حدوده، وتحذيرات إسرائيلّية من انهيار الهدوء الحذر في غّزة.

غرب  -تّل الهوى آذار/مارس مساء داخل حّي  24وفي هذا التوّتر، اغتال مسّلحون مجهولون في 
الجناح العسكرّي  -مدينة غّزة، مازن فقهاء األسير المحّرر والقيادّي بكتائب عز الدين القّسام 

 رّصاصات من سالح كاتم للصوت على رأسه وصدره، قتلته على الفور. 4لر"حماس"، بإطالق 
عسكرّي كبير، ونشرت  نزل خبر اغتيال فقهاء كالصاعقة على "حماس"، ألسباب عّدة، أّولها أّنه قائد

كتائب القّسام عقب اغتياله صورًا له أثناء تدريبات في غّزة، وثانيها أّن االغتيال وقع في قلب غّزة، 
معقل "حماس" الرئيس، وتتفاخر الحركة بأّن الوضع األمّني فيها مستقّر، وثالثها أّن االغتيال تّم 

حركة على القصف اإلسرائيلّي، مثل الشيخ بطريقة جديدة بإطالق النار عن قرب، فيما اعتادت ال
أحمد ياسين مؤسس حماس، وأهم قادة حماس كعبد العزيز الرنتيسي وصالح شحادة وعدنان الغول 

، ورابعها أّن منّفذي 2014-2002وأحمد الجعبري، وجميعهم اغتالتهم إسرائيل بالقصف الجوي بين 
 االغتيال ما زالوا طلقاء، ولم يتّم القبض عليهم.

في هذا السياق، قال حسام بدران، وهو الناطق باسم "حماس" المبعد إلى قطر وقائدها العسكرّي و 
السابق في شمال الضّفة الغربّية ومن رفاق فقهاء، لر"المونيتور": "إّن إسرائيل هي المستفيدة األولى 

نحن ندرك الدور واألخيرة من اغتياله، وهي من تقف خلف االغتيال، فأسلوب القتل إسرائيلّي بحت، و 
الذي قام به مازن كونه قائدا كبيرا بكتائب القسام، من دون تفصيل. ولذلك، وضعته إسرائيل ضمن 

 قوائم االغتيال والتصفية، وأعلنت مرارًا أّنه مسؤول عن عملّيات فدائّية في الضّفة الغربّية".
األجهزة األمنية اإلسرائيلية  يعتبر فقهاء أحد أكبر قادة كتائب القسام في الضفة الغربية، وتتهمه

، حيث قتلت تسعة إسرائيليين، 2002بالتخطيط للعملية االنتحارية بمدينة صفد شمال إسرائيل عام 
أطلقت سراحه بصفقة التبادل  2011وأصابت أربعين، وحكمت عليه إسرائيل برتسعة مؤبدات، وفي 
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ومن غزة عمل إلقامة بنية تحتية  مع حماس، وقررت إسرائيل إبعاده لغزة لخطورة بقائه بالضفة،
عسكرية لكتائب القسام بالضفة، بتأسيسه مكتب "قيادة الضفة الغربية"، لتشغيل الخاليا المسلحة 

 هناك، وتنفيذ العمليات الدامية، كما تتهمه إسرائيل.
لم تخف "حماس" وقادتها غضبهما من االغتيال، فوصل أبرز أعضاء مكتبها السياسّي بعد ساعات 

االغتيال إلى مشفى "الشفاء" لوداع فقهاء، كيحيى السنوار، إسماعيل هنّية، محمود الزّهار، خليل من 
 الحّية، وفتحي حماد.

إسرائيل لم تؤكد أو تنف مسؤولّيتها عن االغتيال، لكّن التغطية اإلعالمّية اإلسرائيلّية للحادث وحديث 
باع سياسة جديدة ضّد "حماس"، قد يشيران آذار/مارس عن اتّ  26وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في 

إلى مسؤولّيتها، ألّن إسرائيل تّتهم فقهاء بالّتخطيط لهجمات مسّلحة في الضّفة، وأعلن جهاز األمن 
آذار/مارس استنادا لمعلومات استخبارية أّن "حماس" تخّطط لعملّية كبيرة  22اإلسرائيلّي الشاباك في 

 ح اليهودّي بنيسان/إبريل المقبل.جّدًا في إسرائيل خالل عيد الفص
فيما أكد مسئول أمني فلسطيني بالضفة الغربية، أخفى هويته، "للمونيتور" أن "السلطة الفلسطينية 
تتابع تحذيرات إسرائيل عن إمكانية تنفيذ حماس لعمليات انتقامية لمقتل فقهاء خالل أعياد الفصح، 

سرائيل".لكننا لن نسمح بتحول الضفة ساحة لتصفية الحسا  بات بين حماس وا 
من جهته، قال الخبير األمنّي الفلسطينّي وعميد كلّية العودة للعلوم األمنّية في غّزة هشام المغاري 
لر"المونيتور": إّن اغتيال فقهاء عملّية أمنّية بامتياز، تمّكنت خاللها إسرائيل من اغتياله بسهولة بالقرب 

ّنه قائد عسكرّي يحمل سالحه. ويبدو أّن القتلة، وقد يكونوا من من بيته، بشارع مزدحم نسبّيًا، رغم أ
العمالء الفلسطينّيين، فاجأوه، فلم يتمّكن من مقاومتهم، ثّم غادروا المكان من دون ترك أثر يدّل 

 عليهم".
أّما الخبير الفلسطينّي المستقل في الشؤون اإلسرائيلّية صالح النعامي فاختلف مع سابقه بقوله 

نيتور": "إّن إسرائيل ستكون سعيدة لو تّم اغتيال فقهاء على أيدي عمالء فلسطينّيين، لكّن لر"المو 
عملّية بهذا القدر من المخاطرة تتطّلب قدرات مهنّية ودافعّية كبيرة، ويصعب أن تتوافران لدى عميل 

ات حول تحّركات فلسطينّي، وأرّجح أن تكون وحدة إسرائيلّية نّفذت االغتيال، ووّفر العمالء المعلوم
 فقهاء".

وفي ظل عدم توفر معلومة دقيقة عن منفذي االغتيال، وهويتهم وعددهم، لم يتوّقف الفلسطينّيون، 
منذ انتشار خبر االغتيال، عن مناقشة كيفّية نجاح العملّية غير المسبوقة في غّزة، وكيف نجح 

ع إحكام سيطرة "حماس" على القطاع، المنّفذون بدخول غّزة والخرو  منها، إن كانوا إسرائيلّيين، م
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آذار/مارس عن إغالق معابره البرّية والبحرّية، وعدم السماح بخرو  أحد، باستثناء  26وا عالنها في 
 الحاالت اإلنسانّية، خشية هروب أحد من المشاركين بعملية االغتيال خار  غزة.

لتشريعّي مشير المصري لر"المونيتور": بدوره، قال الناطق باسم كتلة "حماس" البرلمانّية في المجلس ا
ّن محاولتها تغيير قواعد اللعبة مع المقاومة  "إّن اغتيال فقهاء جريمة ستدفع إسرائيل ثمنها باهظًا، وا 

 على أرض قطاع غّزة ستبوء بالفشل، ألّن تنفيذ االغتيال على أرض غّزة تطّور خطير".
آذار/مارس، مّما قد يشير  19غّزة جنوب إسرائيل يوم تزامن اغتيال فقهاء مع مناورات إسرائيلّية قرب 

إلى تحّسب إسرائيل من رّد "حماس" على االغتيال، لكّن الحركة لم ترد بعد على االغتيال عقب 
مرور أّيام عليه رغم تهديدات قادتها بعدم تمريره من دون رّد. وقال رئيس مكتبها السياسّي خالد 

ه: إّن اغتيال فقهاء يعني أّن إسرائيل غّيرت قواعد اللعبة مع آذار/مارس مساء، بقول 27مشعل في 
المقاومة، وقيادة "حماس" بمكّوناتها العسكرّية والسياسّية قبلت التحّدي، والحرب سجال، نقتلهم 

 ويقتلوننا، في إشارة إلى اإلسرائيلّيين.
كسر المعادلة اإلسرائيلّية في آذار/مارس فجرًا، ذكرت فيه أّنها ست 25وأصدرت كتائب القّسام بيانًا في 

 غّزة، التي أسمتها االغتيال الهادئ، وهّددت إسرائيل بالندم على تفكيرها باالغتيال.
تعلم "حماس" أّنها إن رّدت على اغتيال فقهاء تقليدّيًا كإطالق صواريخ على إسرائيل، فقد تتسّبب 

ن لم بحرب رابعة، وهو ما قد ال تفّضله الحركة، حالّيًا على األق ل، بسبب أوضاع غّزة الصعبة، وا 
ترد، وامتّصت هذه الضربة الموجعة، فقد تتجّرأ إسرائيل على اغتياالت أخرى، مّما سيحر  "حماس" 

 أمام الفلسطينّيين، مع ضغوط أنصارها بضرورة الرّد الموجع ضّد إسرائيل.
عرابي فقال لر"المونيتور": "إّن أّما الكاتب الفلسطينّي المستقل المتخّصص بالحركات اإلسالمّية ساري 

ن كانت معاركها  اغتيال فقهاء جزء من صراع مفتوح بين إسرائيل وحماس، فالحرب بينهما قائمة، وا 
الكبرى مؤّجلة. ولذلك، فإّن إسرائيل تستعّد للحرب، وتضع احتمال رّد حماس، ولم تتوّقف مناوراتها 

 على حدود غّزة في الفترة األخيرة".
اللواء الفلسطينّي واصف عريقات في حديث لر"المونيتور" إلى أّن "الرّد على االغتيال،  وكذلك، أشار

يجب أن يكون بدراسة معّمقة، خشية وجود رغبة إسرائيلّية باستدرا  المقاومة إلى حرب، األمر الذي 
 يتطّلب التنسيق بين فصائلها للخرو  باستراتيجّية موّحدة للرّد على االغتيال".

رغبة "حماس" الحثيثة باالنتقام لمقتل فقهاء من جهة، ال يجعلها تفّضل حربًا كبيرة مع  وأخيرًا،
إسرائيل من جهة أخرى، رّبما لعلمها بأّنها ستكون أقسى من سابقاتها، األمر الذي قد يدفعها إلى 

ئيل، ورّبما إشعال الضّفة الغربّية بهجمات مسّلحة، أو العودة إلى العملّيات االنتحارّية في قلب إسرا
اللجوء إلى عملّيات قنص باّتجاه الجنود والضباط اإلسرائيلّيين على حدود غّزة، إن كان ذلك ممكنا. 
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سرائيل معًا، ال تضمنان عدم تدحر  ردود الفعل بينهما إلى حرب  ن تمّكنت من ذلك كّله، لكّنها وا  وا 
 جديدة.

 29/3/2017المونيتور، 
 

 وعرض "مصالحة" على إسرائيل .وفاق.. والقمة عربية بال اتفاق  .61
 معن البياري
بدا لوهلة، عند االستماع إلى كلمات عدد كبير من رؤساء الدول العربية أو رؤساء الوفود، في قمتهم 

في البحر الميت، أمس األربعاء، أن معزوفة محاربة اإلرهاب، والمقصود به حصرًا  28رقم 
لقاعدة" وتنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعم(، صارت التنظيمات المسلحة التي تدور في فلك تنظيم "ا

أولوية ال تتقدمها أهمية أي قضية عربية. لكن كلمة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعادت 
تصويب النقام، لمنع حصر تعريف اإلرهاب بدين واحد أو بمذهب معّين، ولتعيد االعتبار للقضية 

لتنازالت العربية التي ربما تشهد، بعد قمة األردن، فصواًل جديدة الفلسطينية وحقوق شعبها، في زمن ا
الفتاح السيسي، يوم  بزيارات رؤساء دول عربية إلى واشنطن، يفتتحها رئيس النظام المصري، عبد

اإلثنين المقبل. وربما لهذه األسباب، أزعجت كلمة أمير قطر بعضًا من الحاضرين في قاعة قمة 
 رؤساء الوفود.

م طويل من الكلمات واللقاءات الجانبية، جاء "إعالن عّمان"، أو البيان الختامي الصادر عن وبعد يو 
القمة العربية الثامنة والعشرين، مليئًا بالعموميات الهادفة إلى تفادي ظهور الخالفات العربية الكثيرة. 

من العام المقبل،  ومن غير المعلوم ما إذا كان بيان عّمان هذا سيتم اعتماده، في مثل هذا اليوم
، إذ ستستضيف السعودية القمة المقبلة بعد اعتذار دولة اإلمارات التي 2018كمسودة لر"بيان الرياض" 

بات االعتذار عن استضافة القمم العربية معتادًا عندها، إذ سبق ألبوظبي أن اعتذرت عن استضافة 
ذي تاله األمين العام لجامعة الدول ، وتنازلت عنها لبيروت حينها. وشدد إعالن عّمان ال2002قمة 

العربية أحمد أبو الغيط، على "تكريس كل اإلمكانات للقضاء على الجماعات اإلرهابية واالستمرار 
في مكافحة اإلرهاب والقضاء على خوار  العصر"، ورفض موقعوه "كل اإلجراءات أحادية الجانب 

"الوقوف مع الشعب الفلسطيني"، مطالبين في التي اتخذتها إسرائيل وتقّوض حل الدولتين"، وكرروا 
الوقت نفسه "دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو االعتراف بها عاصمة إلسرائيل". وقرأ أبو 
الغيط حرفيًا من البيان: "نعرب عن االستعداد لتحقيق مصالحة تاريخية مع إسرائيل مقابل انسحابها 

. وسندعم محادثات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية 1967ام من األراضي التي احتلتها في حرب ع
إلنهاء عقود من الصراع، إذا ضمنت قيام دولة فلسطينية جنبًا إلى جنب مع إسرائيل"، في تكرار 
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(. وربما يكون هذا البند محور الحركة الدبلوماسية 2002لجوهر المبادرة العربية للسالم )قمة بيروت 
ء العرب واإلدارة األميركية، في مقابل إصرار إسرائيلي على أن التطبيع مع المقبلة بين بعض الزعما

الدول العربية، أو مع بعضها، بادعاء أن "العداء إليران هو عامل مشترك"، سينت  عنه حّل للقضية 
 الفلسطينية.

يحفظ على صعيد آخر، رأى موقعو البيان الختامي أن "الحل السلمي هو الوحيد لألزمة السورية بما 
الوحدة"، مع "الدعم الكامل للدول المضيفة لالجئين السوريين". وثّمن البيان الختامي للقمة "اإلنجازات 
التي حققها الجيم العراقي في حربه ضد اإلرهاب"، مع إشارة اإلعالن إلى أن "وحدة العراق واستقراره 

تحالف العربي لدعم الشرعية ركن أساسي من األمن القومي العربي"، معربين عن مساندتهم جهود ال
في اليمن. واختتم البيان باإلعراب عن القلق من "تنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا"، مع إدانة "االنتهاكات" 

 بحق األقلية المسلمة في ميانمار. 
ومنذ ظهر يوم األربعاء، انشغل اإلعالميون المحتشدون في منطقة البحر الميت لمتابعة أعمال القمة 

ثامنة والعشرين التي استضافها األردن، أمس، بالمفاضالت والمقارنات بين كلمات القادة العربية ال
ورؤساء الوفود العربية المشاركة، والتي أعقبت كلمتين افتتاحيتين، للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد 

العربية على  هللا الثاني الذي تسّلم رئاسة مجلس جامعة الدول العزيز، والعاهل األردني، الملك عبد
مستوى القادة. وعلى ما بدا من عموميات فضفاضة في عموم الكلمات التي تليت، إال أن كلمة أمير 
دولة قطر جاءت األكثر تحديدًا، واألوضح في تعيينها المباشر للمسؤوليات عن مختلف األزمات 

 والتوترات في المنطقة.
راضي الفلسطينية المحتلة على أولويات كثير وقد سيطرت قضيتا اإلرهاب واالحتالل اإلسرائيلي لأل

من الكلمات، فضاًل عن األوضاع في سورية واليمن وليبيا. وربما تكون خالصة الكلمات التي ألقيت 
هللا الثاني، ما سماها "تحديات  مناقضة تمامًا لشعار القمة )قمة الوفاق واالتفاق(. وحّدد الملك عبد

أولها "خطر اإلرهاب والتطّرف الذي يهدد أمتنا"، وثانيها استمرار مصيرية" للدول والشعوب العربية، 
إسرائيل في توسيع االستيطان. وقال إنه "ال استقرار في المنطقة من دون حل عادل وشامل للقضية 

 الفلسطينية، القضية المركزية في الشرق األوسط، من خالل حل الدولتين".
قاءات ثنائية بين عدد من رؤساء الوفود والقادة، إال أن وفيما عقدت على هامم القمة العربية عدة ل

اللقاء األبرز كان الذي جمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس النظام المصري 
الفتاح السيسي، والذي بدأ بينما كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمته في  عبد

ء لينهي تأّزمًا في العالقات بين الرياض والقاهرة، أعقب االستهداف قاعة القمة. وجاء هذا اللقا
اإلعالمي الصاخب في مصر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تم فيها 
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ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وكذلك مع مؤشرات دل فيها نظام السيسي على مهادنته 
بشار األسد في سورية. وصّرح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بعد  إيران ومساندته نظام

اللقاء، وعقب اجتماعه مع نظيره المصري، سامح شكري، أن الملك سلمان وّجه دعوة إلى السيسي 
 لزيارة الرياض، ستتم في إبريل/نيسان المقبل.

ئيس الوزراء العراقي، حيدر ومن اللقاءات الالفتة على هامم القمة، اجتماع الملك سلمان مع ر 
العبادي، وهو اللقاء السعودي العراقي األول من نوعه على أعلى المستويات، منذ سنوات، ومن شأنه 
أن يدعم توجهًا سعوديًا إلى الحضور السياسي واالقتصادي في العراق، خصوصًا بعد إعادة افتتاح 

 .2015سفارة المملكة في بغداد، في ديسمبر/كانون األول 
وفيما كان قد تردد أن لقاًء ربما كان سيجمع الشيخ تميم بالسيسي، إذ تعرف العالقات بين الدوحة 
والقاهرة توترًا شديدًا، إال أن هذا اللقاء لم ُيعقد، بل أعطى الرئيس المصري إشارة سلبية جديدة تجاه 

ة الصباحية ألعمال الدوحة، بخروجه من قاعة المؤتمر مع بدء الشيخ تميم إلقاء كلمته في الجلس
القمة، وهي الكلمة التي حازت تقديرًا من أوساط إعالمية وسياسية عربية واسعة في منطقة البحر 
الميت، بالنظر إلى خروجها من التعميمات إلى وضوح محّدد بشأن عدد من القضايا. فقد قال أمير 

د والجذب بين األنظمة قطر إن اإلرهاب أخطر من أن نخضعه للخالفات والمصالح السياسية والش
السياسية، ألنه ال يقتصر على دين معّين أو مذهب. وأضاف "ثمة مليشيات إرهابية من مذاهب 
مختلفة ترتكب جرائم ضد المدنيين ألهداف سياسية، بعلم أو أحيانًا برضى حكوماتها، وهذا هو 

إلرهاب، فيما هي ال اإلرهاب بعينه". كذلك استهجن وصف جماعات يتم االختالف معها سياسيًا با
 ترتكبه، وفق تعبيره.

وتصّدرت القضية الفلسطينية كلمة الشيخ تميم، وشّدد على أن موقف بالده الدائم من القضية 
الفلسطينية هو دعم المبادرة العربية للسالم وحل الدولتين. وأكد أّن القضية الفلسطينية ستظل في 

ية السالم بسبب المواقف المتعنتة إلسرائيل. وأوضح مقدمة أولويات األمة، على الرغم من جمود عمل
أن موقف قطر الثابت من القضية الفلسطينية هو الموقف العربي الملتزم بعملية السالم، مطالبًا 

 بالعمل للضغط على المجتمع الدولي لرفض إقامة نظام فصل عنصري والتعامل بحزم مع إسرائيل.
التي يمر بها الوطن العربي، والتي تتطلب الكثير من الواقعية وأشار الشيخ تميم إلى "خطورة المرحلة 

والصراحة". وأكد أن إنهاء كارثة الشعب السوري يتوقف على اتخاذ اإلجراءات الملزمة للنظام السوري 
بتنفيذ مقررات جنيف، مشددًا على ضرورة إجبار النظام السوري على تنفيذ قرار مجلس األمن 

 مات اإلغاثة اإلنسانية.الخاص بالسماح بوصول منظ
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وفي المسألة الليبية، قال الشيخ تميم إنه يتعّين على بعض "األشقاء" في ليبيا التخلي عن تقديم 
الذرائع المتناعهم عن المشاركة في الحل السياسي والنهائي، مؤكدًا أن بالده ملتزمة بمواصلة دعم 

نجاح مسار   التسوية السياسية واستكماله.الليبيين، ومساعدتهم على تجاوز خالفاتهم، وا 
ودعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الدول العربية إلى الضغط على بريطانيا من أجل إلغاء 
احتفاالتها المقررة بمائة عام على إصدارها "وعد بلفور". وقال إنه يرحب بجهود أميركية للوصول إلى 

تم ذلك على أساس حل الدولتين، وفق قرارات السالم مع الجانب اإلسرائيلي، غير أنه شّدد على أن ي
الشرعية الدولية. وكان الرئيس عباس قد اجتمع، عشية القمة، في مقر إقامته في منطقة البحر 
الميت، مع مبعوث الرئيس األميركي، دونالد ترامب، إلى القمة العربية، جيسون غرينبالت. وكتب 

حول كيفية تحقيق تقّدم ملموس في عملية السالم بين  األخير في تدوينة له على "توتير" إنهما تباحثا
 الفلسطينيين واإلسرائيليين.

كذلك ُعقد، قبل ساعات من بدء القمة العربية أعمالها، صباح أمس، لقاء ضم وزيري الخارجية 
األردني، أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

ئب عريقات، ومسؤولة الشؤون األمنية والسياسية في االتحاد األوروبي، فيديريكا الفلسطينية، صا
موغريني. وقالت وكالة األنباء األردنية إن االجتماع تناول سبل دفع عملية السالم في الشرق 

 األوسط.
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 آريه الداد
حارسا في سفارتنا في  14، 1967ية حرب االيام الستة، في العام لنفترض انه كان إلسرائيل عش

واشنطن. بعد الحرب، ربما في أعقاب تعاظم التهديدات، أقرت حكومة الواليات المتحدة مضاعفة 
حارسا في أرض السفارة. فهل منطقيا أنه قبل سنة وصل عددهم إلى  28عدد الحراس، فبات يرابط 

في المئة، فبلغ  25االمتناع عن التصويت ضدنا لمجلس االمن اضفنا ، وفي اعقاب قرار اوباما 800
 ؟ألفعددهم االن 

ليس منطقيا. مدحوض من اساسه. ينبغي االفتراض بان حكومة الواليات المتحدة ما كانت لتسمح 
بمثل هذا الوضع. صحيح أن السفارة هي منطقة خار  نطاق الوالية االقليمية، ولكن ال يمكن الي 

 العالم أن تسمح بمس كهذا بسيادتها.دولة في 
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حارس من االوقاف في الحرم. الملك حسين، حين كان  14، تحت حكم االردن، كان هناك 1967في 
من اغتيال في الحرم، حيث قتل جده الملك عبدهللا االول على  بأعجوبة، نجا 1951فتى، في تموز 

 لألوقافحكم في الحرم. فسمح فهم جيدا من ينبغي أن ي -يد مبعوثي الحا  أمين الحسيني
الفلسطينية بان تحتفظ في الحرم بمجموعة رمزية فقط من الحراس. بعد حرب االيام الستة قرر 

والمعنى التاريخي  28موشيه دايان تسليم الحرم لسيطرة االوقاف وسمح لهم بزيادة عدد الحراس إلى 
هو عن عيون الحكومة وعرضه عليها  للقرار المحمل بالمصيبة للتخلي عن السيطرة في الحرم أخفاه

كأمر فني، تثبيت أنظمة الصالة للمسلمين في الحرم. مناحم بيغن، الذي كان في تلك االيام وزيرا 
 بال وزارة في حكومة اشكول، سمع وسكت.

على مدى السنين وبالموافقة الكاملة من حكومات إسرائيل اضيف المزيد فالمزيد من حراس االوقاف 
مكانة "في اتفاق السالم مع االردن تقرر أن تحظى المملكة الهاشمية بتفضيل وبر في الحرم. و 

بالنسبة لالماكن المقدسة في القدس في كل اتفاق سالم مستقبلي مع الفلسطينين. لمثل هذا  "خاصة
منحت منذ االن لعبدهللا من قبل نتنياهو. عمليا، هذا حق  "المكانة الخاصة"االتفاق لم نتوصل، ولكن 

 يتو على كل عمل في الحرم. وكانت هذه الموافقة مثابة تنازل عن السيادة.ف
، أعلنت حكومة االردن عن نيتها، nrgحارس، وحسب ما نشر في  800اليوم، يوجد هناك منذ االن 

حارس عربي سيحرسون نيابة عن  ألفآخرين.  200في رد استفزازي على قانون المؤذن، ان تضيف 
الكثر قدسية للشعب اليهودي في قلب القدس. ليسوا مرتزقة ذوي جنسية دولة اجنبية المكان ا

سويسرية ببزات ملونة يحرسون بوابات الفاتيكان في روما، بل فلسطينيون يصارعوننا على السيطرة 
 في بالد إسرائيل.

قبل سنوات عديدة، حين كنت ضابطا في قيادة المنطقة الوسطى في القدس، كانت لنا أوامر 
متوقفة، مع اسماء سرية جميلة، في حالة ان ينجح عدد من المخربين اجتياز نهر االردن  احتياطية

والسيطرة على ارض ما غربي النهر. فهل لدى حكومة إسرائيل أمر احتياط كيف تتصرف مع الف 
 منها على الحرم؟ بإقرارمخرب يسيطرون 

اء على طلب االردن، الذي طرحه شرطة إسرائيل لم تعد تعارض زيارات النواب إلى الحرم، ولكن بن
 مبعوث نتنياهو، المحامي مولخو، يحظر عليهم الزيارة حتى في االشهر الثالثة القادمة.

ضد هيئة البث. يركز على المصلحة الوطنية العليا في نظره:  كاألسدوفي هذه االثناء يقاتل نتنياهو 
هيئة. ما هي الميول السياسية من يسيطر على جسم البث العام. من تقدم نشرة االخبار في ال

لمسؤوليها. وهو ال يعنى بالسيادة في الحرم، في القدس، بل بالسيطرة في بيت البث العام في 
المدينة. وهو متأكد بانه بدون السيطرة على اإلعالم ال يمكن له أن يواصل الحكم. ويبدو أنه إذا لم 
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كم ليست سوى تعبيرا ملخصا عن شهية حكم تكن السيادة في قلب القدس تعنيه، فان الحاجة إلى الح
شخصية. لقد نجح في الوصول إلى الحكم رغم عداء اإلعالم، وعندما بات الحكم في يده فانه يتخلى 
عن السيادة في القدس، مستعد الن يقيم دولة فلسطينية في قلب البالد، يقتلع ويدمر بلدات وال يفي 

االفتراض بان حتى اولئك في الليكود ممن ال يزالون  بتعهداته بالبناء. في مثل هذا الوضع ينبغي
يعدون أنفسهم اليمين االيديولوجي لم يعودوا بحاجة اليه. أحد لن يقف إلى جانبه إذا ما اغلق الفخ 

 القضائي عليه. وحقا: ال يوجد ما يبرر ذلك.
 29/3/2017معاريف 
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