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ألف موظف ضمن  20بعد إدراج  لعرقلة تمكين الحكومة "حجج"الحمد هللا: لم تتبق لـ حماس  .1
 الموازنة
أمام « حجج»يني رامي الحمد هللا، إنه لم تتبَق أي قال رئيس الوزراء الفلسط: كفاح زبون -رام هللا

ألف موظف ضمن الموازنة  20حركة حماس لتمكين الحكومة في قطاع غزة، بعدما أدرجت الحكومة 
 ، مؤكدًا أن الرئيس محمود عباس سيصادق اليوم على ذلك.2018المالية للعام الحالي 

ته في قطاع غزة، حتى تتمكن من إتمام ودعا الحمد هللا، حركة حماس، إلى تمكين شامل لحكوم
 المصالحة، ومعالجة مشكالت القطاع.

أجدد »وأضاف الحمد هللا في كلمة له خالل نشاط حكومي في طولكرم شمال الضفة الغربية أمس: 
دعوتي لحركة حماس إلى التمكين الفعلي للحكومة في قطاع غزة، وهذه ليست شروطًا، بل متطلبات 

الوطنية، والرئيس محمود عباس والحكومة جاهزون لتحمل كل المسؤوليات  إنجاز ملف المصالحة
 «.تجاه قطاع غزة بمجرد التمكين للحكومة، فغزة جزء ال يتجزأ من الوطن والدولة الفلسطينية

وفسر الحمد هللا التمكين بأنه تمكين مالي وأمني وقضائي، مؤكدًا أن التمكين ال يعني سالح 
والدفاع المدني والضابطة الجمركية، واألمن الداخلي والمعابر، أما فيما الشرطة »المقاومة، بل 

يخص التمكين المالي، فيعني السيطرة على الجباية، إضافة إلى المسؤولية الكاملة عن سلطة 
 «.األراضي والقضاء

 ، تاريخ2007يونيو )حزيران(  14وأكد الحمد هللا أيضًا ضرورة عودة كل الموظفين المعينين قبل 
آالف موظف  10نحن ندفع رواتب أكثر من »سيطرة حماس على القطاع. وقال في هذا السياق: 

مدني بغزة وهم جالسون في البيوت. هم يقولون نحن بحاجة إلى معلمين. فلترجعوهم إلى العمل 
ال يمكن للحكومة العمل إذا لم تسيطر على األمن... وال يمكن أن تكون »، مشددًا على أنه «إذن

مليون دوالر  100ة شرعية غير قادرة على جباية الرسوم. الحكومة تصرف على قطاع غزة حكوم
شهريًا... هذا واجبنا وليس منة، لكن حماس هي التي تقوم اآلن بجباية الرسوم وتصرفها، وال تسلمنا 

 «.أي قرش
توزيع أراٍض من غير المعقول »في األراضي الحكومية، بقوله: « حماس»كما هاجم الحمد هللا تحّكم 

في المائة، وفورًا  100نحن جاهزون »وخاطبها قائاًل: «. على الناس في غزة... هذه أرض للدولة
ألفًا، الذين  20لتحمل كل مسؤولياتنا في غزة على أساس أن تمكنوا الحكومة حتى نبدأ في استيعاب 

يجي. وأقول ما قاله زاد إدراجهم من عجز الموازنة إلى الضعف. لكن المصالحة خيارنا االسترات
وشدد الحمد هللا «. الرئيس أبو مازن: دون غزة ال توجد دولة وهذا شعارنا واستراتيجيتنا، ولن نغير

على أن القضية الفلسطينية تمر في مرحلة فارقة وبالغة الخطورة، بسبب توسع إسرائيل في 
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لقانون الدولي ولاللتزامات استيطانها، وفي نهبها الممنهج لألرض والموارد، وفي تحديها السافر ل
الدولية واالتفاقيات الموقعة، إلى جانب تشريع القوانين الظالمة، وفي محاوالت فرض األمر الواقع 
االحتاللي واالستيطاني على مدينة القدس، واستهداف مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، وتهجير 

حمد هللا أن مواجهة هذه االستفزازات واقتالع الوجود الفلسطيني منها. وفي هذا السياق، أوضح ال
تتطلب الوحدة الوطنية، وتعزيز وحشد االصطفاف الدولي إلى جانب القضية الوطنية العادلة، 

 وااللتفاف حول مواقف الرئيس.
 4/3/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 قد قدم مبادرة سياسية للواليات المتحدة األوروبييكون االتحاد  أنمجدالني ينفي  .2

يكون االتحاد  أننفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني، : هللارام 
 .اإلسرائيليلحل الصراع الفلسطيني  األميركيةقد قدم مبادرة سياسية للواليات المتحدة  األوروبي

يكون  أنوقال مجدالني إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم السبت: "من غير الواقعي 
قد بلور مبادرة مستقلة وقدمها للواليات المتحدة، ولو حصل ذلك لعرضها على  األوروبياالتحاد 

 الجانب الفلسطيني وبحثها معه ألنه ملتزم بقرارات الشرعية الدولية".
 األخيراللجنة العليا التي شكلتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها  أنمجدالني،  أعلنمن جهة أخرى 

بعد غد االثنين، تمهيدا لتقديم توصياتها  األخيررارات المجلس المركزي، ستعقد اجتماعها لتنفيذ ق
 المقبل. األربعاءالجتماع "التنفيذية" المقرر 

بلورت مجموعة من  األخيراللجنة التي شكلتها منظمة التحرير في اجتماعها  أن إلى وأشار
انه من ضمن التوصيات عقد المجلس الوطني  لىإاالقتراحات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، مشيرا 

 قبل منتصف العام الجاري.
قال مجدالني: "إن الواليات المتحدة تنتهج سياسة جديدة تجاه القضية الفلسطينية  أخرى من ناحية 

 ".اإلسرائيليانطالقا من رؤية محددة لديها لحل الصرع الفلسطيني  اإلمالءاتعن طريق فرض 
 3/3/2018، لومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمع

 
 رئيس سلطة المياه يدعو لدعم مشروع تحلية المياه في غزة .3

أكد رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم، ضرورة دعم المجتمع الدولي لمشروع التحلية : رام هللا
حيث يعقد المركزية للمياه في قطاع غزة، والمشاركة في مؤتمر المانحين لدعم المشروع ماليًا، 

 من آذار المقبل. 20المؤتمر في الـ 
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جاءت تصريحات غنيم، خالل لقائه وزير شؤون الشرق األوسط ووزير الدولة للتنمية الدولية، اليستر 
 بيرت، لمناقشة مشروع التحلية المركزية لقطاع غزة واالستعدادات لعقد مؤتمر المانحين للمشروع.

لمياه والخطوات العملية التي اتخذتها لمواجهة الكارثة المائية وقدم غنيم شرحًا مفصاًل لخطة سلطة ا
والبيئية المحدقة بقطاع غزة، وعلى رأس هذه الخطوات مشروع التحلية المركزية، إلنقاذ حياة مليوني 

 إنسان في غزة.
الخطوات والتحضيرات  أنجزتوأكد أن سلطة المياه ومن خالل دعم ومشاركة الشركاء الدوليين قد 

، مشددًا على أهمية الدور بالتنفيذلية الالزمة لبدء المشروع، وأن مؤتمر المانحين هو إشارة البدء العم
 البريطاني للمشاركة في المؤتمر ودعم المشروع.

 3/3/2018، القدس، القدس
 

 وليد العوض يدعو لإلسراع في عقد المجلس الوطني .4
، إلى تحديد موعد واضح وفي أقرب دعا عضو المجلس الوطني وليد العوض، اليوم السبت: غزة

وقت لعقد المجلس بجدول أعمال متكامل يتناول االتفاق على استراتيجية فلسطينية كاملة في المرحلة 
 المقبلة.

وشدد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على ضرورة 
جهتها، إضافة إلى ضرورة تجديد هيئات منظمة إيجاد سبل لمواجهة المخاطر والتحديات وموا

 التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها كافة.
وقال "بات من الملح تجسيد وحدة شعبنا الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده واستنهاض طاقاته 
وتفعيل دوره في الكفاح الوطني وفق لظروف كل ساحة من ساحات تواجد شعبنا وبما يضمن 

 فاعل بين مختلف مناطق تواجد شعبنا وفعالية أدواته الكفاحية".التكامل والت
وأضاف "إن هذا الدور يتطلب التأكيد على دور ومكانة منظمة التحرير"، مشددا على أهمية تحقيق 
ذلك في ظل إنهاء االنقسام. داعيا لبذل كل جهد ممكن وألقصى حد ممكن مع كافة الفصائل وفي 

اإلسالمي لضمان مشاركتهم، مع التحذير في الوقت نفسه من مغبة  مقدمتها حركتي حماس والجهاد
إبقاء أهمية عقد المجلس الوطني وتفعيل منظمة التحرير وأحياء مؤسساتها رهينة لرغبة أي فصيل 

 من الفصائل تحت أي ظرف من الظروف.
طلة أو وتابع "إن األسرع في عقد المجلس الوطني بات ضرورة وطنية. ال تقبل التسويف والمما

المناكفة السياسية خاصة في ظل تسارع الخطى لإلعالن عن ما يسمى صفقة القرن التي تشير 
 مالمحها بتصفية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".
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وواصل "إن المسؤولية الوطنية المتمثلة بالحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية والتمثيل الفلسطيني 
على استراتيجية فلسطينية تصون المشروع الوطني وتحميه تسمو بدون شك على أي الموحد واالتفاق 

 حسابات ضيقة وأية مناكفات سياسية لن تفيد حتى أصحابها".
 3/3/2018، القدس، القدس

 
 حماس رفضت كشف مصير األسرى اإلسرائيليين" القطرية: الشرق " .5

أن الحركة رفضت طلب « حماس»أكدت مصادر في حركة  محمد جمال: -القدس المحتلة 
المخابرات المصرية كشف مصير الجنود اإلسرائيليين األسرى لديها من دون حل إشكالية صفقة 

، خاصة أن الحديث عن أربعة «ثمن دسم»السابقة، ودون أن ُيكشف المصير بال « وفاء األحرار»
 أسرى وقد يكونون أكثر.

القضية، وأن أي حراك يجب أن يمر بالتزام  من هذه« ثابت»وأبلغت الحركة المصريين أن موقفها 
يبدو أن الحكومة اإلسرائيلية ال ترغب »، لكن 2011عام « صفقة شاليط»إسرائيل تطبيق كامل بنود 
، وهو ما يعني تجميد أي خطوات تفيد إسرائيل، خاصة أن القاهرة هي «في تحريك هذا الملف حالياً 

واجهت الضغط المصري بأن « حماس»ها كاماًل. لكن الوسيط للصفقة السابقة ويجب عليها أخذ دور 
 ربطت التحرك في صفقة جديدة بإتمام المصالحة الفلسطينية، وهو ما بدا مناورة لتخفيف الضغط.

يومًا، لم تثمر عن نتائج  19لمصر، التي استمرت « حماس»وحسب المصادر فإن زيارة وفد حركة 
لم تستطع القاهرة فرض رؤيتها على الحركة في عدد واضحة للطرفين، رغم طول الزيارة. فمن جهة، 

من الملفات، فيما لم تنتزع األخيرة أي مكاسب تخرجها من أزمتها أو تخفف فعليًا من أزمات قطاع 
 غزة المتتالية.

وبينما كانت االتصاالت أكثر صعوبة مع الوفد عندما كان في مصر، فإن اجتماعات عقدتها القيادة 
في الحركة عادت وشرحت فيها مجمل ما حدث هناك، خاصة أن الوفد لم  الحمساوية مع كوادر

يعمد إلى عقد مؤتمر صحفي يعلن فيه نتائج المباحثات التي كان يترقب منها الغزيون انفراجًا على 
 صعيد المصالحة، أو معبر رفح على األقل.

ضية سياسيًا بالقاهرة، وتحدث المصريون بصراحة عن رغبتهم في ربط الملف الفلسطيني ومستقبل الق
إلى التحالف مع أي محور، سواء كان قطر وتركيا أو إيران وحزب هللا، بل « حماس»وأاّل تعمد 

مثل هذه التحالفات ستأتي بمزيد من »بأن « تهديد مبطن»أنذرت المخابرات المصرية قيادة الوفد في 
 «.التضييق االقتصادي على حماس وغزة
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قاهرة حصرًا يعني االنفتاح الحقًا على اإلمارات والسعودية، وهو ما وأشارت إلى أن ربط غزة بال
إكمال التواصل مع تيار القيادي المفصول من حركة « حماس»يتسق مع الطلب المصري من 

 ، محمد دحالن، خالل أيام الزيارة.«فتح»
 4/3/2018، الشرق، الدوحة

 
 ةحماس: على الحكومة الفلسطينية أن تلتزم باتفاق المصالح .6

دعت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، مساء اليوم السبت، الحكومة الفلسطينية : غزة/ محمد ماجد
أكتوبر/تشرين األول الماضي،  12)مقرها رام هللا( لاللتزام باتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في 

 بالعاصمة المصرية القاهرة.
في بيان صحفي، ردا على تصريحات رئيس جاءت الدعوة على لسان متحدث الحركة، حازم قاسم، 

وقال قاسم "على الحكومة االلتزام بتطبيق ما تم االتفاق عليه بين  الوزراء رامي الحمد هللا اليوم.
 حماس وفتح في القاهرة، وأن تبادر لتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة".
هي واحدة من مسؤولياتها التي بدوره أضاف قاسم قائال إن "قيام الحكومة بواجباتها تجاه قطاع غزة 

وتابع: "على الحكومة  يجب أال تتأخر عنها أو أن تضعها ضمن االشتراطات السياسية لحركة فتح".
مربع  إلىأال تكتفي بالموقف اإلعالمي من المصالحة وقطاع غزة، ونقل ذلك من مربع األقوال 

 األفعال".
 3/3/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 التهاون في القدس تفريط بمكةمشير المصري:  .7

 نظمت حركة حماس مسيرة جماهيرية حاشدة،: أشرف مطر ومحمد جمال -غزة  -القدس المحتلة
في منطقة بيت الهيا شمال قطاع غزة، رفضًا العتراف ترامب، واعتبرت حماس "إعالن الرئيس 

ضربة لألمة العربية  األمريكي دونالد ترامب نقل السفارة األمريكية إلى القدس في يوم النكبة
واإلسالمية وهو تأكيد على مدى االصطفاف واالنحياز األمريكي لالحتالل ودليل على أن الواليات 
المتحدة كانت تمارس التضليل اإلعالمي والدجل السياسي على كل األنظمة العربية من خالل 

 ادعائها أنها وسيط في عملية السالم".
صري، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير باالنحياز إلى عدالة وطالب القيادي في حماس مشير الم

لى الشعب الفلسطيني من خالل القرارات الوطنية  التي يجب أن  واالستراتيجيةالقضية الفلسطينية وا 
 يقدموا عليها دون تباطؤ أو تلكؤ واإلقدام على تطبيق قرارات المجلس المركزي.
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واجب ديني وشرعي وقومي وأخالقي والتفريط بالقدس هو وشدد المصري على أن الدفاع عن القدس 
 تفريط بمكة، مضيفًا أن من يفرط بالقدس أوشك على التفريط بالمسجد الحرام والنبوي".

كما دعا المصري إلى استعادة الوحدة الوطنية المفقودة وصناعة المصالحة على قاعد الحقوق 
والحامية لمشروع التحرير ردًا على قرار  والثوابت. وأضاف: "ستبقى حماس حريصة على الوحدة

 ترامب".
 3/3/2018، الشرق، الدوحة

 
 محاولة لتمريرها "صفقة القرن "النونو: اإلعالن عن وسطاء لتعديل  .8

قال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" طاهر النونو، "إن اإلعالن عن : الرأي-غزة
ألمريكي دونالد ترامب، لتعديل "صفقة القرن" محاولة وسطاء بين السلطة الفلسطينية، والرئيس ا

 لتمريرها، بشكل مبكر".
واعتبر النونو في تدوينة له عبر صفحته على "الفيسبوك"، أن اإلعالن عن وجود وسطاء بين 
السلطة وترامب لتعديل "صفقة القرن" محاولة تمرير مبكر للصفقة وتمهيد الرأي العام لقبولها تحت 

 ة المعدلة".عنوان " الصفق
وكان وزير الخارجية رياض المالكي كشف عن توجه من قبل االتحاد األوروبي لمفاوضة الواليات 

 المتحدة األميركية من أجل تعديل بنود "صفقة القرن"، التي تنوي طرحها قريبا.
 3/3/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 على معابر قطاع غزة الحكومة ترفض أن تكون مجرد صورة فقط: حركة فتح .9

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن السلطات المصرية قدمت وعودا للقيادة الفلسطينية 
بفتح معبر رفح البري في االتجاهين بشكل دائم، وأن يكون إغالقه أمرا استثنائيا تبعا للوضع األمني 

 في سيناء.
ينية أن الحكومة الفلسطينية ترفض أن تكون وأضاف القواسمي في تصريحات لوسائل إعالم فلسط

 مجرد صورة فقط على معابر قطاع غزة.
وفي ملف جباية الضرائب، أشار القواسمي إلى أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة لبحث ملف 
تحصيل الضرائب في غزة، وأن السلطات المصرية اتفقت مع قيادة حركة المقاومة اإلسالمية 

ن الحكومة من القيام بتحصيل الضرائب، وأن الجانبين يبحثان آليات تسليم )حماس( على تمكي
 حكومة التوافق لهذا الملف بشكل كامل في قطاع غزة.
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وشدد على أنه "إذا ما جرى حل هذين الملفين، يمكن الحديث عن التقدم خطوات كبيرة في باقي 
ألف  20، قدمت تقريرها بإمكانية استيعاب ملفات المصالحة"، الفتا إلى أن اللجنة اإلدارية والقانونية

 ضمن االحتياجات اإلدارية واإلمكانيات المادية. 2018موظف خالل 
 3/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 السنوار يشعر بخذالن نتيجة تعثر خطوات المصالحة": الحياة" .11

نظار منذ في قطاع غزة يحيى السنوار عن األ« حماس»توارى رئيس حركة : فتحي صّباح -غزة 
أكثر من شهر، ولم يعد يلتقي أي فئات، وال يمارس أي نشاطات، وال يدلي بأي تصريحات؛ ذلك أنه 
يشعر بالخذالن والغضب نتيجة تعثر خطوات المصالحة وعدم قدرته على تحقيق آماله في طي 

 والرئيس محمود عباس.« فتح»صفحة االنقسام، وفتح صفحة جديدة، خصوصًا مع حركة 
غم أن السنوار حقق، منذ انتخابه رئيسًا للحركة في القطاع قبل نحو عام، نجاحات مهمة في وعلى ر 

، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و «الجهاد اإلسالمي»العالقات الوطنية، خصوصًا مع حركة 
بوضع أيديهم « فتح»وبدرجة أقل مع بقية الفصائل، إال أنه فشل حتى اآلن، في إقناع عباس و 

 يه.بيد
ووصف مقربون من السنوار وآخرون التقوا به مرارًا وتكرارًا شخصية الرجل الذي أمضى نحو نصف 

« الحياة»وقالوا لـ «. لديه نوايا حقيقية وصادقة إلنهاء االنقسام»عمره في السجون اإلسرائيلية، بأن 
ف الوطني، بما فيه يتمتع بحّس وطني عاٍل جدًا، ولديه توجهات حقيقية وجادة نحو توحيد الص»إنه 

 «.األجنحة المسلحة لتكون نواة جيش وطني فلسطيني يسعى إلى تحرير فلسطين
قواعد حركة حماس وكوادرها، الذين دعموا قراراته وخطواته نحو المصالحة بشدة، باتوا »وأضافوا أن 

حركته  يقتنعون شيئًا فشيئًا بأن فتح لم تساعده على طي صفحة الماضي، وخذلته، وأظهرته أمام
 «.والشارع الفلسطيني كأنه باعهم وهمًا، أو على األقل لم يحقق لهم شيئًا على أرض الواقع

 إسماعيلوتزداد خيبة األمل واإلحباط، بعدما أمضى وفد من الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي 
الوفد األمني هنية ثالثة أسابيع في القاهرة من دون أن ُتعلن أي نتائج، وفي الوقت ذاته، يواصل 

المصري عقد عشرات اللقاءات منذ أسبوع في غزة، من بينها لقاءان مع السنوار وثالث مع هنية 
 وقيادة الحركة، من دون أن يتصاعد الدخان األبيض.

ويكتنف الغموض مصير المصالحة ومستقبلها، في ظل تعتيم مفروض على محادثات القاهرة وغزة، 
 عنها، فيما يزداد التوتر واليأس واإلحباط والفقر في أوساط الغزيين.وعدم صدور أي إشارات إيجابية 
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جبريل الرجوب قبل أيام قليلة إن مصر « فتح»وما زاد الطين بلة، قول عضو اللجنة المركزية لحركة 
وأضاف الرجوب أن «. فتح»في طريقة معالجة االنقسام والتعامل مع عباس و « أخطأت»
تخبارات العامة في حينها خالد فوزي محمَّاًل برسالة من الرئيس عبد المصريين أرسلوا مدير االس»

، في إشارة إلى زيارته الضفة الغربية وغزة مطلع تشرين األول )أكتوبر( «الفتاح السيسي إلى الحكومة
 في هذه الرسالة.« فتح»السيسي عباس وحركة « تجاهل»الماضي. واستنكر الرجوب بشدة 

 4/3/2018، الحياة، لندن
 

 األحمد: توصية بعقد المجلس الوطني الفلسطيني قبل حلول شهر رمضان .11
قال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية "فتح"، إن : رام هللا/ أيسر العيس

هناك توصية من لجنة تنفيذ قرار المجلس المركزي، بعقد المجلس الوطني قبل حلول شهر رمضان، 
 خ نهائي.دون تحديد تاري

وفي حديث لتلفزيون فلسطين، مساء السبت، قال األحمد إن االجتماع سيجري في مدينة رام هللا، 
وأضاف أنه سيكون من الصعب الحديث عن  دون أن يؤكد إمكانية مشاركة حركة حماس فيه.

 تشكيل مجلس وطني جديد، دون إنهاء االنقسام السياسي. 
تنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع األربعاء القادم، برام هللا، لمناقشة وبين القيادي في فتح، أن اللجنة ال

 اجتماع المجلس الوطني، والقضايا التي سيجري طرحها خالله.
 4/3/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 بدران: وعود إيجابية مصرية للتخفيف من معاناة غزة تشمل معبر رفح والبضائع .12

ركة حماس، حسام بدران، أن هناك مواقف ووعود إيجابية من أكد عضو المكتب السياسي لح: غزة
 األشقاء المصريين للتخفيف من آثار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأضاف بدران، خالل تصريح صحفي مقتضب، أن التسهيالت المصرية تشمل معبر رفح وتسهيل 
 مرور حركة األفراد والبضائع من خالله.

 3/3/2018وكالة سما اإلخبارية، 

 
 "التهديدات اإلقليمية"ـ أميركية لصد  إسرائيليةانطالق مناورات  .13

تــل أبيــب: تنطلــق فــي أنحــاء مختلفــة مــن إســرائيل، اليــوم، منــاورات عســكرية الكبــرى مشــتركة للجيشــين 
 «.كوبرا جونيبر»األميركي واإلسرائيلي، أطلق عليها اسم 
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ـــه ســـوف ي شـــارك فـــي هـــذه المنـــاورات نحـــو ألفـــين وذكـــرت هيئـــة البـــث اإلســـرائيلي فـــي تقريـــر لهـــا، أن
وخمسمائة جندي أميركي وألفي جندي إسرائيلي. وقال التقريـر: إن هـذه المنـاورات تهـدف إلـى تحسـين 
جاهزيــــة التصــــدي لتهديــــدات صــــاروخية مــــن خــــالل اســــتخدام منظومــــات مضــــادة للصــــواريخ، مثــــل 

هــذه المنــاورات تهــدف أيضــًا  مبــرزًا أن«. بــاتريوت»و« مقــالع داود»، و«القبــة الحديديــة»و« حيــتس»
سـرائيل ضـد التهديـدات اإلقليميـة، وتعزيـز األمـن  إلى تعزيز التعـاون العسـكري بـين الواليـات المتحـدة وا 

وستستمر المنـاورات حتـى منتصـف الشـهر الحـالي. وهـذا هـو التـدريب التاسـع  طويل األجل إلسرائيل.
 .2001في عام « كوبرا جونيبر»بين الجيشين منذ انطالقه باسم 

 4/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 ستعجل من إجراء انتخابات مبكرةنتنياهو حكومة داخل  الخالفاتالقناة الثانية:  .14
ذكــرت القنــاة العبريــة الثانيــة، نقــاًل عــن مصــادر فــي االئــتالف الحكــومي اإلســرائيلي، مســاء : الناصــرة

 ات مبكرة.السبت، أن الخالفات داخل االئتالف "ستعجل" من إجراء انتخاب
وقالت المصادر اإلسرائيلية )لم ُتسمها القناة(، إن االعتقاد السـائد داخـل االئـتالف واالحتمـاالت تشـير 

 أن االنتخابات ستجري في يونيو/ حزيران المقبل من العام الجاري بشكل مبكر.
 .2019ومن الجدير بالذكر أن والية الحكومة الحالية تنتهي نهاية العام القادم 

ت المصادر إلى أن حزب "يهدوت هتوراه" )دينـي متشـدد( وأحـزاب دينيـة أخـرى، تـرفض الموافقـة وأشار 
دون مصـــــادقة الكنيســـــت )برلمـــــان  2019علـــــى الموازنـــــة العامـــــة داخـــــل االئـــــتالف الحكـــــومي للعـــــام 

ومــن المفتــرض أن تــتم المصــادقة علــى مشــروع  االحــتالل( علــى قــانون يمنــع تجنيــد المتــدينين اليهــود.
 ، في غضون أسبوعين.2019العام موازنة 

 3/3/2018قدس برس، 

 

 

 تكشف منفذي هجمات المقاومة الفلسطينية تابعة للسلطة كاميرات: القناة العاشرة .15
قـــال المحلـــل العســـكري اإلســـرائيلي فـــي القنـــاة العاشـــرة "ألـــون بـــن دافيـــد" إن اكتشـــاف : القـــدس المحتلـــة

 يرات المراقبة سواًء الفلسطينية أو اإلسرائيلية.منفذي العمليات التي وقعت مؤخرًا جاء بفضل كام
وأضاف "بن دافيد" إن الخلية التي نفذت عملية "جلعاد" بنابلس قبل حوالي الشـهر تتبـع حركـة حمـاس 
بشكل ال يقبل التأويل، وأنهـا عملـت بشـكل محكـم، ولـم يسـتخدم أعضـاؤها االتصـاالت الخلويـة إال أنـه 

 يرات المراقبة.جرى اكتشاف هوية المركبة عبر كام
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وأضاف بن دافيد إن التنسيق األمني مع السلطة مستمر ومستقر وأن األمن الفلسطيني يقوم بكل ما 
بوسعه حتى ال يشوش ويعرقل العمليات العسكرية للجيش داخل المدن الفلسطينية، وأنقذ قبل أيام 

 إسرائيليًا من موت محقق داخل بلدة أبو ديس شرقي القدس.
 4/3/2018، الشرق، الدوحة

 
 اإلداريين مع إدارة سجون االحتالل بال نتائج األسرى قراقع: مفاوضات  .16

كشف رئيس هيئة شـؤون األسـرى والمحـررين عيسـى قراقـع، عـن مفاوضـات بـين إدارة سـجون  :رام هللا
االحتالل، واألسرى اإلداريين المستمرين في مقاطعة محاكم االحـتالل منـذ منتصـف الشـهر الماضـي، 

وقال قراقع في حديث إلذاعة "صـوت فلسـطين" اليـوم السـبت، إن هنـاك تهديـدات لألسـرى  ج.دون نتائ
بــأن مــن يــرفض مــنهم المثــول أمــام المحــاكم ســيحرم مــن االســتئناف أمــام المحكمــة العليــا اإلســرائيلية، 
مؤكــدا أن األســرى مســتمرون فــي مقاطعــة محــاكم االعتقــال االداري، وهــددوا باإلضــراب المفتــوح عــن 

 ام، في حال عدم تحقيق مطالبهم.الطع
 3/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لحظة اإلفراج عنهأسير اداري  اعتقالسلطات االحتالل ُتعيد  .17

أعادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال األسـير المقدسـي مجـد درويـش مـن قريـة العيسـاوية شـمال 
 ج عنه من سجن النقب.شرق القدس المحتلة، لحظة اإلفرا

وأفاد رئيس لجنة أهالي األسـرى المقدسـيين أمجـد أبـو عصـب، بـأن مخـابرات االحـتالل أعـادت اعتقـال 
شـهرا رهـن االعتقـال اإلداري، وتـم  12األسير درويش فور اإلفراج عنه من السـجون، بعـد أن أمضـى 

 غربي المدينة.« المسكوبية»تحويله إلى مركز شرطة 
 4/3/2018، الدستور، عّمان

 
 االحتالل شرق خان يونس برصاصاستشهاد مزارع  .18

اعلنــت وزارة الصــحة مســاء الســبت، عــن استشــهاد المــزارع محمــد عطــا عبــد المــولى ابــو  :خــان يــونس
 جامع متأثرا بإصابته برصاص االحتالل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ه أطلقهــا عليــه جنــود االحــتالل وأفــاد مراســل "وفــا" بــأن المــزارع أبــو جــامع، أصــيب برصاصــة فــي ظهــر 
المتمركزين في أبراج المراقبة الجاثمة على الشريط الحدودي شـرق خـان يـونس، ونقـل علـى إثرهـا إلـى 

 .سبتعن استشهاده مساء ال وأعلنمستشفى ناصر في المدينة، 
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 وذكر شهود عيان ان المزارع ابو جامع كان يعمل في ارضه عندما استهدفه جنود االحتالل.
 3/3/2018، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال

 
 قنبلة صوتية تجاه زوجين فلسطينيين ورضيعهما يلقيالجيش اإلسرائيلي  .19

بثت منظمة "هناك قانون" اإلسـرائيلية، تسـجياًل يظهـر جنـودًا إسـرائيليين يلقـون : جاد النبهان - رام هللا
 رضيعًا، في نابلس، شمالي الضفة الغربية.قنبلة صوتية تجاه زوجين فلسطينيين يحمالن طفاًل 

وذكــرت المنظمــة عبــر صــفحتها علــى "فيســبوك"، أن الواقعــة حــدثت حــوالي الســاعة الثالثــة مــن عصــر 
الجمعة، ضمن أعمال العنف المتواصلة التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي تجاه سـكان بلـدة "بـورين" قـرب 

 نابلس.
 3/3/2018لألنباء، وكالة االناضول 

 
 سة الالتين بغزة: القطاع أشبه بسجن كبيركني .21

ندد الكاهن ماريو دا سيلفا مسؤول كنيسة الالتين فـي غـزة بالحصـار المفـروض علـى القطـاع والنتـائج 
 المأساوية التي تترتب عليه، وقال إنه "شبيه بسجن كبير في الهواء الطلق".

على زيارة نحـو ثالثـين أسـقفًا كاثوليكيـًا  جاء ذلك في تصريحات لدا سيلفا نقلتها إذاعة الفاتيكان تعليقاً 
  لغزة خالل الشهرين الماضيين.

وأوضـح دا ســيلفا أن "الكنيســة مهتمــة بالمشــاكل والصــعوبات التــي يعــاني منهــا ســكان القطــاع، وخــالل 
نجلتـرا والواليـات المتحـدة،  الشهرين الماضيين، زاره حوالي ثالثين أسقفا مـن البلـدان اإلفريقيـة وفرنسـا وا 

  أطلعوا مجالسهم األسقفية على نتائج الزيارة".و 
وذكر الكاهن الكاثوليكي بأن الوضع اإلنساني والمعيشي هذه السنة هو األسوأ من نوعـه منـذ وصـوله 

وخــالل استعراضــه للمشــاكل التــي تعــاني منهــا غــزة تطــرق دا ســيلفا إلــى  إلــى غــزة قبــل ســت ســنوات.
المائـة مـن سـكان القطـاع، فضـال عـن الصـعوبات الناجمـة "البطالة تعاني منها نسـبة خمسـة وأربعـين ب

 عن انقطاع التيار الكهربائي بما فيها عدم توّفر المياه في غالب األحيان".
 3/3/2018األيام، رام هللا، 

 
 سنة 13تتصدى لجدار الفصل منذ  الصغيرةقرية بلعين  .21

ريــة بلعــين الصــغيرة، التــي ال عامــًا، خــرج أهــالي ق 13قبــل  : محمــد يــونس -بلعــين )الضــفة الغربيــة( 
نسمة، للتظاهر احتجاجًا على شـروع السـلطات اإلسـرائيلية فـي تجريـف  2000يزيد عدد سكانها على 
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أراضــيهم إلقامــة الجــدار الفاصــل. تكــررت التظــاهرة االحتجاجيــة فــي األســبوع التــالي، والــذي يليــه، فــي 
زخمــًا شــعبيًا دفــع بهــا للتواصــل حتــى ذات الموعــد، بعــد صــالة الجمعــة، لتكتســب مــع مــرور األســابيع 

يومنــا هــذا بــال توقــف. أحيــا أهــالي القريــة الواقعــة إلــى الغــرب مــن مدينــة رام هللا، وســط الضــفة الغربيــة 
 عامًا على انطالق أول تظاهرة شعبية احتجاجية في قريتهم. 13الجمعة، ذكرى مرور 

عامـًا  13منـذ «: »الحيـاة» أبـو رحمـة لــ وقال رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في القرية عبـد هللا
ونحــن نقــوم بتظــاهرة احتجاجيــة عقــب صــالة الجمعــة، مــن كــل أســبوع، ولــم نتوقــف أســبوعًا واحــدًا عــن 

أحيانـًا يكـون يـوم الجمعـة مـاطرًا، »وأضـاف: «. القيام بهذه التظاهرة، مهما كانـت الظـروف واألوضـاع
 «.ن القيام بمسيرتنا االحتجاجيةوأحيانًا يكون حارًا، ولكن هذا ال يمنعنا م

وشــرع أهـــالي بلعـــين فـــي التظـــاهر ضـــد الجـــدار فـــور بـــدء العمـــل فـــي إقامتـــه فـــي أراضـــي القريـــة، عـــام 
. ومــع مــرور الوقــت تحولــت القريــة إلــى بــؤرة للعمــل الشــعبي، فأخــذت تســتقطب العشــرات مــن 2005

 أنصار المقاومة الشعبية من الوطن والخارج.
دونمــًا مــن أراضــي بلعــين البالغــة مســاحتها أربعــة آالف  2300حلــة األولــى، وعــزل الجــدار، فــي المر 

دونــم. ونجحــت احتجاجــات القريــة التــي ترافقــت مــع جهــد قضــائي فــي دفــع الســلطات اإلســرائيلية إلــى 
 دونم من هذه األراضي إلى أصحابها. 1200تغيير مسار الجدار، وا عادة 

 4/3/2018الحياة، لندن، 
 

 لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة "فيسبوك" يغلق صفحة .22
أغلقـــت إدارة موقـــع "فيســـبوك" صـــفحة لجنـــة أهـــالي المعتقلـــين السياســـيين فـــي الضـــفة الغربيـــة : رام هللا

 المحتلة، المختصة بمتابعة أخبار المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية.
حــذف صــفحتها علــى الــرغم مــن وقالــت اللجنــة فــي بيــان لهــا الســبت إن إدارة موقــع "فيســبوك" عمــدت ل

كونهــا توثــق النتهاكــات األجهــزة األمنيــة للحريــات فــي الضــفة، مــن اعتــداءات علــى األفــراد والمنــازل، 
واعتبـرت أن إغـالق صـفحتها الحقوقيـة يعـد تسـاوًقا مـع أنظمـة القمـع  واعتقاالت واسـتدعاءات سياسـية.

 واالعتداء على الحريات.
ى الموقــع تحـت مســمى "أعيــدوا المعتقلـين السياســيين فــي الضــفة وأنشـأت اللجنــة صــفحة جديـدة لهــا علــ

 ./1taqalin3https://www.facebook.com/lajnat.moالغربية" في الرابط التالي: 
 3/3/2018، فلسطين أون الين

 
 

https://www.facebook.com/lajnat.mo3taqalin1/
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 سرائيليالرياضة الفلسطينية في مرمى االستهداف اإل .23
لــم تتوقــف ممارســات االحـتالل بحــق الفلســطينيين عنــد األمـور الحياتيــة والمعيشــية واالقتصــادية، : غـزة

 وتجاوزاتها لكافة األنشطة، وطالت هذه المرة النشاط الرياضي.
عاًمـا(، تصـريًحا  32وقد رفضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مـنح الحكـم الـدولي سـامح القصـاص )

زة لتحكـيم مبـاراة فـي كـاس أسـيا لألنديـة، والتـي مـن المقـرر أن تقـام بعـد عـدة أيـام فـي لمغادرة قطاع غ
وأوضـــح رئـــيس لجنـــة الحكـــام الفلســـطينيين، إســـماعيل مطـــر، أن ســـلطات االحـــتالل  دولـــة قيرغســـتان.

إيــرز"، ضــمن  -رفضــت مــنح الحكــم القصــاص تصــريًحا لمغــادرة قطــاع غــزة عبــر معبــر "بيــت حــانون 
 ي يضم باإلضافة للقصاص ثالثة من الضفة الغربية.طاقم تحكيم فلسطين

وقال مطر في حديث لـ "قدس برس"، اليوم السبت، إن هذه ليست المرة األولى التي يتعامل االحتالل 
مــع الرياضــيين الفلســطينيين بعنصــرية كاملــة، ســواء مــن خــالل منــع الحكــام مــن مغــادرة غــزة أو منــع 

 لقطاع.المحاضرين والمرقبين الدوليين دخول ا
وأكد أن االحتالل يهدف من هذا األمر إلى عدم تطوير الكرة الفلسطينية وعدم تطوير الحكام والكادر 

 عاًما. 11الفلسطيني خاصة في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 
 3/3/2018قدس برس، 

 
 أن القاهرة لن تكون منصة لإلعالن عن صفقة القرن إعالن  "الخارجية" على مصري:نائب  .24

طالــب عضــو مجلــس الشــعب المصــري، رئــيس منتــدى الشــرق األوســط، ســمير غطــاس، وزارة  :اهرةالقــ
الخارجية المصرية بإصدار إعالن فوري وقاطع ترفض فيه مصر استضـافة أي مـؤتمر لإلعـالن عـن 

مب، "خاصة في ظل تعاظم التقارير التي تشير إلى االصفقة المشبوهة المعروفة باسم صفقة القرن لتر 
مب المشبوهة والمكان حول اختيار العاصمة المصرية القاهرة لعقـد ااإلعالن عن صفقة تر  قرب موعد

 مب".امؤتمر دولي تعرض فيه أميركا ما يسمى مبادرة تر 
وقال غطاس، مساء السبت، "رغم أن األمر ما يـزال محصـورا فـي إطـار التقـارير غيـر الرسـمية، ومـع 

الــدعوة المشــبوهة، حتــى ال يقتــرن اســم القــاهرة  ذلــك ينبغــي علــى مصــر أن تقطــع الطريــق علــى هــذه
مــب بــإعالن القــدس عاصــمة إلســرائيل وعزمــه نقــل الســفارة األميركيــة إلــى ابصــفقة العــار التــي بــدأها تر 

قامة دولة إسرائيل".  القدس المحتلة في ذكرى اغتصاب فلسطين وا 
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ي بقعـة أخـرى فـي مصـر وأكد النائب غطاس أن مصـر لـن تقبـل وال بـأي شـكل أن تكـون القـاهرة وال أ
مـــب المشـــبوهة والمرفوضـــة "فالقـــاهرة كانـــت وســـتبقى عاصـــمة للعـــزة امنصـــة لإلعـــالن عـــن صـــفقة تر 

 والشموخ ولن نسمح ألحد بتدنيس تاريخها أو المس بسمعتها المحترمة ومكانتها المرموقة".
 3/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الرجوب الذي سيعّلم المصريين كيفية معالجة القضاياجبريل  ليس: بخيتنائب حمدي ال .25

أكــد عضــو لجنــة الــدفاع واألمــن القــومي فــي مجلــس النــواب المصــري النائــب : نبيــل ســنونو -القــاهرة 
حمــدي بخيــت، أن القضــية الفلســطينية فــي نظــر مصــر "قضــية مصــير" وليســت "ترًفــا"، مضــيًفا أنــه ال 

يــة لحركــة فــتح جبريــل الرجــوب، التــي انتقــد فيهــا إدارة مـــدير يلتفــت لتصــريحات عضــو اللجنــة المركز 
 المخابرات العامة المصري السابق اللواء خالد فوزي للملف الفلسطيني.

، حتــى 1948وقــال بخيــت لصــحيفة "فلســطين"، أمــس: إن القضــية الفلســطينية "علــى عــاتق مصــر منــذ 
اء كثيـــرة، ولـــيس الرجـــوب الـــذي ســـيعلم اليــوم، وبـــذلت فيهـــا دمـــاء وأرواحـــا كثيـــرة وعرقـــا واقتصــادا وأشـــي

 المصريين كيف يعالجون هذه القضايا".
وأردف: "كــل مـــا أؤكـــد عليــه، نحـــن ال نلتفـــت لتصــريحات أشـــخاص.. مـــا نلتفــت إليـــه هـــو تصـــريحات 
األجهزة المسؤولة ألنـه هنـا الحسـاب واضـح، أمـا إذا بنيـت كـل توقعـاتي علـى مـا يقولـه الرجـوب أكـون 

"أرجـو أن النـاس تـدرك قيمـة المصـالحة الوطنيـة وقـيم األمـن القـومي لـدولتهم،  وأضاف: مخطًئا مثله".
حتى ال يكون كل واحد وصيا هكذا ويتكلم من دماغه دون أن يراعي كل القيم التي تشترك في تكوين 

 الصورة الكاملة لهذه المصالحة".
 3/3/2018فلسطين أون الين، 

 
 ة عسكرية بجنوب لبنانحماس من إقامة بني منعمعاريف": حزب هللا " .26

زعمــت صــحيفة "معــاريف" اإلســرائيلية، أن "حــزب هللا" اللبنــاني منــع مخططــًا عكفــت : صــالح النعــامي
عليه حركة "حماس" لتدشين بنى عسكرية في جنوب لبنـان، بينمـا رفـض مسـؤول العالقـات اإلعالميـة 

لتعليـق علـى الخبـر.  وفـي في الحزب، محمد عفيف، في اتصال هاتفي أجـراه معـه "العربـي الجديـد"، ا
ـــق الشـــؤون االســـتخبارية يوســـي ميلمـــان، إّن  تقريـــر نشـــره موقـــع "معـــاريف"، صـــباح الســـبت، قـــال معّل
محاولـة االغتيـال الفاشـلة التـي اســتهدفت يوسـف حمـدان القيـادي فـي حركــة "حمـاس" أثنـاء تواجـده فــي 

تنظيمية تسهم فـي تنفيـذ  صيدا، قبل شهرين، كشفت النقاب عن مخطط عكف عليه األخير لبناء بنى
 غارات صاروخية على إسرائيل انطالقًا من جنوب لبنان.
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وادعــى ميلمــان أن "قــادة حــزب هللا غضــبوا مــن محــاوالت حمــاس خشــية أن يــؤدي أي تصــعيد انطالقــًا 
مــن الجنــوب إلــى جــّر الحــزب إلــى مواجهــة عســكرية مــع إســرائيل"، زاعمــًا أنــه "فــي أعقــاب لقــاءات بــين 

 تم االتفاق على عدم اإلقدام على أية خطوة من قبل حماس من دون معرفة الحزب". قادة الطرفين
 3/3/2018، العربي الجديد، لندن

 
 وزير الداخلية اللبناني: الممثل "عيتاني" برئ من التخابر مع "إسرائيل" .27

ءة الممثل أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، صباح اليوم السبت، برا: عماد مطر، ربيع دمج
المسرحي، زياد عيتاني، الموقوف منذ أكثر من ثالثة شهور، على خلفية اتهامه بالتخابر مع 

 إسرائيل.
 34وكتب المشنوق في تغريدة عبر حسابه على تويتر "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني )

لحقيقُة الثابتة والوحيدة. وأضاف "الفخُر به )عيتاني( وبوطنيته هو ا عامًا(، البراءُة ليست كافية".
ووصف الوزير اللبناني، عيتاني بـ  والويُل للحاقدين، األغبياء، الطائفيين"، دون مزيد من التفاصيل.

 "البيروتي األصيل، العروبي الذي لم يتخّل عن عروبته وبيروتيته يومًا واحدًا".
اليوم، في دارة العائلة وسط وعلى خلفية تصريحات الوزير، عقدت عائلة عيتاني، مؤتمرا صحافيا، 

وأكد المحامي أن لديهم إثباتات دامغة تؤكد  العاصمة بيروت، تحدث فيه محاميه، رامي عيتاني.
"تلفيق تهم" لموكله عيتاني من قبل جهاز أمن الدولة، مشيًرا أن "هذه الدالئل الحسية اطلع عليها 

 وق".رئيس الحكومة، سعد الحريري ووزير الداخلية، نهاد المشن
 3/3/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 معلق إسرائيلي: علينا شكر إيران وحزب هللا لحفاظهما على األسد .28

قال المعلق اإلسرائيلي جاكي حوكي، يوم السبت، إن إسـرائيل مطالبـة بتوجيـه الشـكر : صالح النعامي
زعمــت قنــاة التلفــزة  لكــل مــن إيــران وحــزب هللا لــدورهما فــي الحفــاظ علــى نظــام بشــار األســد، فــي وقــت

اإلسرائيلية الرسمية "كان"، أن التحركات اإلسـرائيلية أسـفرت عـن إحبـاط مخطـط إيرانـي لتدشـين قاعـدة 
 بحرية إيرانية بالقرب من ميناء طرطوس السوري.

وأوضــح حــوكي، وهــو معلــق الشــؤون العربيــة فــي إذاعــة الجــيش اإلســرائيلي، أن "إســقاط نظــام بشـــار 
تفجــر فوضــى علــى غــرار مــا يحــدث فــي العــراق بشــكل سيفضــي إلــى تهديــد  األســد كــان سيفضــي إلــى
 األمن القومي إلسرائيل".

 3/3/2018، العربي الجديد، لندن
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 للحكومة اإلسرائيلية: اطردوا قطر من غزة السابقمستشار األمن  .29
ائيلية، يغـلل كرمـون، هاجم رجل االستخبارات ومستشار األمن السابق للحكومة اإلسـر : صالح النعامي

بشّدة، قطر، بسبب دورها "العدائي" ضّد إسرائيل، داعيًا إلى طردها من قطاع غّزة، وعدم السـماح لهـا 
 بإدارة مشاريع إعادة اإلعمار هناك.

وقال كرمون، العقيـد السـابق فـي شـعبة االسـتخبارات العسـكرية )أمـان(، فـي مقـال نشـره موقـع صـحيفة 
جمعة، إّن "قطـر اختـارت أن تصـطف إقليميـًا فـي المعسـكر المعـادي إلسـرائيل، ال يوم"يسرائيل هيوم"، 

يران".  من خالل عالقاتها الوطيدة بكل من تركيا وحماس واإلخوان المسلمين وا 
وأعاد كرمون، إلى األذهـان، حقيقـة أن قطـر تولـت مهمـة إعـادة إعمـار جنـوب لبنـان فـي أعقـاب حـرب 

زب هللا" الداخليــة، وتعزيــز قدرتــه علــى مواجهــة إســرائيل فــي ، ممــا أســهم فــي تحســين مكانــة "حــ2006
الحروب المقبلـة، مشـددًا علـى أن الدوحـة قامـت بالـدور ذاتـه لصـالح حركـة "حمـاس" خـالل حـرب غـزة 

2014. 
 3/3/2018، العربي الجديد، لندن

 
 2018منذ بداية عام  تضاعف ضد الفلسطينيين المستوطنين"أوتشا": عنف  .31

حـذر مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية فـي األمـم المتحـدة "أوتشـا" مـن : محمـد جمـال -القدس المحتلة 
خطورة انعكـاس أزمتـي الكهربـاء والوقـود علـى قطاعـات حيويـة وحساسـة فـي مقـدمتها الصـحة والتعلـيم 

 والصرف الصحي في قطاع غزة المحاصر.
، بمعـدل أسـبوعي بلـ  2018 وأكد تقرير األمم المتحـدة أن عنـف المسـتوطنين فـي تزايـد منـذ بدايـة عـام

 .2016وهجمتين في عام  2017ست هجمات، مقارنة بمتوسط ثالث هجمات في عام 
وقالــت األمــم المتحــدة فــي تقريرهــا، اليــوم: إن إمــدادات الطاقــة مــن األمــور الحاســمة لتقــديم الخــدمات 

ه ما يقرب من األساسية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم، في قطاع غزة الذي يعيش في
مليــون فلســطيني، مؤكــدة أن عجــز الكهربــاء المــزمن لــديها ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــان يعطــل تقــديم  2

 هذه الخدمات.
فلسطينيين الشهر الماضي، ولفت التقريـر إلـى سلسـلة الغـارات التـي  5ووثق التقرير الشهري استشهاد 

 اع غزة.شنتها طائرات االحتالل على مواقع عسكرية ومفتوحة داخل قط
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 18مبنى في الضـفة الغربيـة، األمـر الـذي تسـبب فـي تشـريد  20وسجل التقرير هدم سلطات االحتالل 
مبنـى فـي القـدس المحتلـة  15آخـرين. منهـا  70أطفـال، والمـس بسـبل العـيش لنحـو  10شخصًا، بيـنهم 

 وخمسة في المنطقة المصنفة )ج(.
ات فلســطينية فقــدت أو تضــررت فــي الهجمــات فلســطينيًا وتــدمير ممتلكــ 16كمــا وثــق التقريــر إصــابة 

 التي شنها المستوطنون في األراضي المحتلة.
 3/3/2018، الشرق، الدوحة

 
 مستشفيات وبلديات القطاع لوقودونروا: مليون دوالر األ  .31

أعلنــــت وكالــــة غـــوث وتشــــغيل الالجئــــين الفلســـطينيين "األونــــروا" عــــن تـــوفر تبــــرع مــــالي إلنقــــاذ : غـــزة
 ية في قطاع غزة من خطر االنهيار.القطاعات الخدمات

وقال المستشار اإلعالمي لألونروا عدنان أبو حسنة مساء السـبت، "إن صـندوق األقصـى قـرر التبـرع 
مــن خــالل البنــك االســالمي للتنميــة بمبلــ  مليــون دوالر لوقــود المستشــفيات ومحطــات الميــاه والبلــديات 

 والنفايات الصلبة في قطاع غزة".
 3/3/2018 ،فلسطين اون الين

 
 لمنصب مستشار األمن القومي لترامب مرشحةإسرائيلية  :"ذي ماركر" .32

ي الوقت الذي كشف النقاب في تل أبيب عـن أن مستشـار األمـن القـومي األميركـي : فصالح النعامي
هربـــرت مكماســـتر سيســـتقيل مـــن منصـــبه بســـبب "تورطـــه فـــي قضـــايا"، ذكـــرت صـــحيفة "ذي مـــاركر" 

إسرائيلية تـدير شـركات تقنيـات متقدمـة مـن المرشـحات لتـولي المنصـب الرفيـع  االقتصادية العبرية، أنّ 
وذكـر موقـع الصـحيفة، يـوم السـبت، أّن تسـافرا كـاتس، التـي تشـغل حاليـًا منصـب  في البيت األبـيض.

 مدير عام شركة البرمجيات األميركية "أوراكل" تعّد ضمن المرشحين "الرواد" لخالفة مكماستر.
قــــد كانــــت كـــاتس ضــــمن الفريــــق الــــذي عينـــه الــــرئيس األميركــــي دونالــــد ترامــــب وبحســـب الصــــحيفة، ف

 لإلشراف على مهمة نقل الحكم إلدارته.
ولفتت إلى أن كاتس، التي ولدت في إسرائيل وهاجرت للواليات المتحدة، تولت مواقع مهمة في بنـوك 

 لشركة "أوراكل". 2001االستثمار األميركية قبل أن تنضم عام 
ة العبرية، فإن كاتس اإلسرائيلية تولت المواقع األكثر تأثيرًا في قطاع التقنيات، فضاًل وحسب الصحيف

 عن أنها كانت إحدى النساء األكثر قوة في وادي السيلكون األميركي.
 3/3/2018، العربي الجديد، لندن
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 الواليات المتحدةلنفوذ "إسرائيل" ب مناهضمؤتمر في واشنطن  .33

ن واشــنطن مــؤتمرا مناهضــا لنفــوذ اللــوبي المــوالي إلســرائيل، وتــأثيره علــى تحتضــ: الجزيــرة و وكــاالت
السياسـة الخارجيـة األميركيـة، تنظمـه مجلـة واشـنطن ريبـورت بالتعـاون مـع قسـم الشـرق األوسـط التــابع 

والسياســـات  االســـتراتيجياتوينـــاقش المتحـــدثون، ومعظمهـــم أكـــاديميون وصـــحفيون،  لمعهـــد األبحـــاث.
ة إلســـرائيل واللـــوبي المؤيـــد لهـــا، فـــي التـــأثير علـــى الكـــونغرس واإلدارات األميركيـــة والوســـائل التكتيكيـــ

 المتعاقبة.
ن  -الذي يحـاول السياسـيون إخفـاءه-ويقول المنظمون إن وعي األميركيين بهذا التأثير  فـي ازديـاد، وا 

والر منــذ يعارضــون اليــوم حجــم المســاعدات األميركيــة إلســرائيل الــذي بلــ  ربــع تريليــون د %85قرابــة 
 . علما بأن الدعم ال يقتصر على المساعدات العسكرية والمالية.1948تأسيسها عام 

ويـرى مراقبـون أن الـدعم األميركـي إلسـرائيل بلـ  أوّجــه مـع وصـول دونالـد ترمـب للرئاسـة، حيـث أعلــن 
االعتـراف بالقـدس المحتلـة عاصـمة  2017ديسمبر/كانون األول  6في خطاب من البيت األبيض يوم 

 إلسرائيل، وقال إنه وّجه أوامره إلى وزارة الخارجية للبدء بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
وتعد لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية )أيباك( أكبر منظمات اللوبي التي تعمل على ضـمان 

سـؤولون أميركيـون مصالح إسرائيل داخل مراكز القرار األميركي، ويحضر لقاءاتها السـنوية رؤسـاء وم
 بارزون. يتعهدون بحماية إسرائيل والدفاع عنها بكل السبل.

 3/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مؤتمر في لندن يدعو للتصدي لقرار نقل السفارة األمريكية للقدس .34
دعـــا مشــــاركون فـــي مـــؤتمر نّظمـــه مرصــــد الشـــرق األوســـط )ميـــدل إيســــت : طيفـــون ســـالجي -لنـــدن 

ة البريطانية لندن، السبت، إلـى التصـدي لقـرار الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب مونيتور(، في العاصم
 الخاص بنقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس.

وحسب مراسل األناضول، ناقش المؤتمر تبعات قرار الواليات المتحدة نقل سفارتها مـن تـل أبيـب إلـى 
 القدس.

النائـب العربـي فـي الكنيسـت اإلسـرائيلي، إن القـدس وفي كلمة لـه خـالل المـؤتمر، قـال أحمـد الطيبـي، 
 واحدة من أهم عناصر الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. 

بدوره، قال مانويل حساسيان، كبيـر المبعـوثين الفلسـطينيين لـدى بريطانيـا )بمثابـة سـفير(، إن إسـرائيل 
نما تشكل نظام فصل عنصري.   ال تعّد نظاما ديمقراطيا في العالم وا 
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نمـــا الديمقراطيـــة مخصوصـــة لليهـــود  وأضــاف: "ال توجـــد ديمقراطيـــة للمـــواطنين العـــرب فــي إســـرائيل، وا 
 فقط". 

 3/3/2018، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 
 

 مالمح "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية يكشفعريقات : تقرير .35
التحرير، صائب عريقات، كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة : نبيل سنونو -رام هللا / غزة 

معالم ما يسمى بـ"صفقة القرن" التي تعدها اإلدارة األمريكية برئاسة دونالد ترامب، لتسوية القضية 
الفلسطينية، مبينا أن األخيرة ستسعى إلى فرضها على الجانب الفلسطيني، مع اإلبقاء على عبارة: 

يها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد "الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم، يتم االتفاق عل
 ومتفق عليه".

جاء ذلك ضمن تقرير سياسي متداول إعالميا، بعنوان "إمالءات الرئيس ترامب، المرحلة الجديدة: 
فرض الحل"، قدمه عريقات للمجلس الثوري لحركة "فتح" المنعقد في دورة عادية لثالثة أيام، منذ 

 لة.الخميس الماضي، في رام هللا المحت
وقال عريقات في تقريره، إن سياسة المرحلة األمريكية الجديدة "فرض الحلول واإلمالءات"، تشمل 

 إضافة إلى االعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة" لدولة االحتالل اإلسرائيلي، ما يأتي:
سوف تقوم إدارة الرئيس ترامب "باختراع" عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس )خارج إطار  -1
 .1967( عام 2كم 6الـ 
اإلعالن خالل شهرين أو ثالثة على أبعد حد عن موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل  -2

، وهذا ما قرره حزب %10فيما يقترح ترامب ضم  %15االستيطانية. حيث يطرح نتنياهو ضم 
تنياهو أمام حزب . وقد أعلن رئيس حكومة االحتالل بنيامين ن31/12/2017الليكود باإلجماع يوم 

الليكود أنه توصل إلى تفاهمات مع إدارة الرئيس ترامب حول ضم الكتل االستيطانية، األمر الذي 
، علمًا بأن السفير األمريكي لدى )إسرائيل( ديفيد 2018فبراير/شباط  13اضطر األخيرة للنفي في 

 فريدمان قد كرر الحديث عن الكتل االستيطانية وضمها ألكثر من مرة.
ستقوم إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك باإلعالن عن مفهوم أمني ُمشترك لـ)إسرائيل( ودولة فلسطين  -3

 "كشركاء في )ما يسمى( السالم" يشمل:
 دولة فلسطين منزوعة السالح مع قوة بوليس قوية. -أ

قليمي ودولي وبما يشمل مشاركة األردن ومصر وأمريكا والباب سي -ب كون تعاون أمني ثنائي وا 
 مفتوحًا أمام دول أخرى.
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 وجود قوات إسرائيلية على طول نهر األردن والجبال الوسطى.-ت
(، overriding security responsibilityُتبقي )إسرائيل( على صالحيات األمن القصوى بيدها، ) -ث

 لحاالت الطوارئ.
أ و ب( ، مع إضافة أراض تنسحب القوات اإلسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجيا، خارج المناطق ) -5

لم ُيحدد(، وتعلن دولة فلسطين  –جديدة من المنطقة )ج( ، وذلك حسب األداء الفلسطيني ) الزمن 
 بهذه الحدود.

 تعترف دول العالم بـ)إسرائيل( "كوطن قومي للشعب اليهودي". -6
 تعترف دول العالم بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني. -7
ئيل( بضمان حرية العبادة في األماكن الُمقدسة للجميع مع اإلبقاء على الوضع القائم تقوم )إسرا -8

 (.Status quoبها )
يتم تخصيص أجزاء من ميناءي أسدود وحيفا ومطار اللد لالستخدام الفلسطيني، على أن تكون  -9

 الصالحيات األمنية بيد )إسرائيل(.
 قطاع غزة تحت "سيادة" )إسرائيل(.سوف يكون هناك ممرًا آمنًا بين الضفة و  -10
 ستكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصالحيات األمن القصوى بيد )إسرائيل(. -11
ستكون المياه اإلقليمية، واألجواء، والموجات الكهرومغناطيسية تحت سيطرة )إسرائيل(، "دون  -12

 اإلجحاف بحاجات دولة فلسطين".
 لقضية الالجئين من خالل دولة فلسطين.إيجاد "حل عادل"  -13
 

 "إسقاط ملف القدس"
، أنه أسقط ملف القدس من 2018يناير/كانون الثاني  25وأشار عريقات، إلى أن ترامب أعلن في 

طاولة المفاوضات، كما هدد بقطع المساعدات عن الفلسطينيين، وخاصة ما تقدمه أمريكا من 
"أونروا"، وهو ما يعتبر مقدمة إلسقاط ملف الالجئين من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

نهاء تفويض وعمل الوكالة.  طاولة المفاوضات وا 
وقال عريقات: "كان علينا عدم انتظار قيام أمريكا بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية 

الذي يعني دولة (، و aintain the status quoاإلمالئية التي ُتبقي الوضع القائم على ما هو عليه )
(، أي تشريع األبرتايد واالستيطان بمعايير أمريكية، من One state two systemsواحدة بنظامين ) 

 (".Eternal self ruleخالل )حكم ذاتي أبدي( )
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وأكد أن "تصويب" العالقات األمريكية الفلسطينية ال يمكن أن يتم إال من خالل إلغاء قرار اعتبار 
لغاء قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية "إرهابية".القدس المحتلة عاص  مة لـ)إسرائيل( وا 

لكن عريقات، أوضح أن إدارة ترامب لن تقوم بأي من األمرين، مشددا على أنه البد من وقف كل 
االتصاالت مع إدارة ترامب حول عملية التسوية، مع رفض اعتبارها وسيطا أو راعيا لهذه العملية 

 شكال.بأي شكل من األ
ونوه إلى خطوات متعددة اتخذتها إدارة ترامب، منها تأكيد تصنيف منظمة التحرير "منظمة إرهابية" 

، ورفض كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون والتي 1987عماًل بقانون الكونجرس 
 30راد كوشنير في كان آخرها رسالة رسمية خطية بعثها عريقات إلى مستشار الرئيس األمريكي جي

 .2017نوفمبر/تشرين الثاني 
ومن الخطوات إغالق مكتب المنظمة في واشنطن، وعدم تمديد إبقائه مفتوحًا برسالة خطية من وزارة 

 .2017نوفمبر/تشرين الثاني  17الخارجية األمريكية في 
، 2017أول  فورس تشرين –ولفت إلى قرار قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، مشروع تايلور 

والذي يتعلق بخصم قيمة مخصصات األسرى والشهداء والجرحى من المعونات المقدمة للفلسطينيين، 
كما تم العمل على تمرير قانون يجرم مقاطعة )إسرائيل(، وقانون محاسبة الفلسطينيين، الذي فتح 

 الباب على تشريع سلسلة من العقوبات على الفلسطينيين والمنظومة الدولية.
به إلى أن إدارة ترامب، أعلنت قرارها نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وعدم التمسك بمواقف ون

لغاء االتفاقات الموقعة، 1967اإلدارات السابقة حول "حل الدولتين" على حدود  دانة االستيطان، وا  ، وا 
ارجية والتعهدات بما في ذلك رسالة رئيس كيان االحتالل األسبق شمعون بيرس إلى وزير الخ

 .1993النرويجي حول القدس عام 
وذّكر عريقات، بقرار ترامب قطع جميع المساعدات عن الفلسطينيين ما لم تقبل السلطة بالعودة إلى 

، قطع 2018يناير/كانون الثاني  25المفاوضات بالشروط األمريكية، كما أعلن ترامب في دافوس في 
 مليون دوالر عن "أونروا". 304

وزارة الخارجية األمريكية، ببيان رسمي، أن بدء نقل السفارة إلى القدس المحتلة سيتم وأخيرا، أعلنت 
 ، أي ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.2018مايو/أيار  15في 

نما ليؤكد مدى االنصهار بين مواقف نتنياهو  وأكد عريقات، أن اختيار هذا التاريخ لم يكن صدفة وا 
ات األخير ُمخالفة للقانون الدولي واالتفاقات الموقعة، ومواقف ترامب، بحيث أصبحت كافة قرار 

 واستفزازا واضحا للعرب والمسلمين والمسيحيين.
 3/3/2018، فلسطين أون الين
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 السلطة الفلسطينية سياساتفي الموقف من  .36

 معين الطاهر
( تعليقات 2018/ 2/ 25أثارت مقالتي في صحيفة العربي الجديد "عن خطبة عباس... كفى" )

تلفة من زمالء وأصدقاء، تضمنت تساؤالت عدة عن جدوى انتقاد مواقف الرئيس محمود عباس مخ
والسلطة الوطنية الفلسطينية، في وقت أعرب فيه الرئيس عن معارضته قرار الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة موحدة إلسرائيل، ورفضه صفقة القرن التي وصفها في 

م المجلس المركزي بأّنها صفعة القرن، ومراجعة االعتراف بالواليات المتحدة األميركية خطبته أما
يجاد مرجعية دولية عبر مؤتمر دولي  راعيا وحيدا لعملية السالم، والمطالبة بإشراك جهات أخرى، وا 

فبراير/ شباط الماضي أمام مجلس األمن الدولي. وهي أسئلة  20للسالم، كما قال في خطابه في 
ن كان صاحب هذه السطور تناول  مشروعة بحق، ولها منطقها، وتحتاج إجابة واضحة عليها، وا 
ذلك في مقاالت سابقة عدة، مع ضرورة التمييز بين مقالة في صحيفة، مهمتها التركيز على نقطة 

 رئيسة واحدة، ودراسة أو بحث في مجلة محّكمة يجمع فيها الباحث نقاط موضوعه كلها. 
ي التوضيح أّن أي نقد أو احتجاج أو معارضة لمواقف السلطة الفلسطينية ورئيسها ال بداية، ينبغ

يتعّلق إطالًقا بشخوصها، فبين رجاالت السلطة الفلسطينية إخوة وأصدقاء ورفاق درب، والرئيس 
محمود عباس كان يوًما من مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، وقائًدا مهًما فيها عبر 

رتها الطويلة. ولذا فإّن أي نقد يوّجه، أو أي خالف في الرأي، يمتد أواًل إلى السياسات المعمول مسي
بها والنهج المتبع فيها. وهو أيضًا، بطبيعة الحال، ال يعفي القائمين عليهما من مسؤوليتهم التاريخية 

ي قضيتنا. بل ويجعلهم عّما يفعلونه أمام شعبهم وأمام هللا، لما لسياساتهم هذه من تأثير عميق ف
 عرضة للمساءلة، إن قّصروا أو انحرفوا، وللثناء إن قاموا بما يتوجب عليهم. 

نعم، عارض الرئيس محمود عباس قرار ترامب، واعتبره إخراجا للقدس المحتلة من المفاوضات، 
لعلمه أّنها وبداية لتنفيذ صفقة القرن التي رفض ما تسّرب إليه منها عبر رسميين عرب أو أميركان، 

تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتفرض حاًل ال يستطيع الرئيس عباس أن يوافق عليه أو أن 
يمّرره. الرئيس عباس واضح تماًما في موقفه، فهو ليس ضّد المفاوضات ويسعى جاهًدا إلى العودة 

، فأراد أن يضيف إليها، واعترض أخيرا على مرجعيتها األميركية المنحازة )متى كانت غير ذلك؟(
 إليها أطراًفا أخرى، مثل االتحاد األوروبي وروسيا والصين. 

سرائيل وبعض األطراف  مشكلة الرئيس عباس هي في طبيعة الحل الذي تحاول اإلدارة األميركية وا 
العربية فرضه عليه، وهو حل قائم على اعتبار القضية الفلسطينية منتجا ثانويا يمكن التعاطي معه 
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يام حلف عربي إسرائيلي ضّد إيران و"اإلرهاب"، ويحافظ على بعض األنظمة العربية في ظل ق
ويضمن أمنها، أّما الفلسطينيون فال بواكي لهم، ولن يتاح لهم في هذا الحل سوى كانتونات متفرقة 
في مدنهم الكبرى، تعيش تحت وطأة الحصار اإلسرائيلي، وترتبط ببعض النواحي مع األردن، 

 ه في ذلك رغًما عنه. المطلوب زجّ 
قطًعا، ومن دون تردد، لن يوافق الرئيس عباس على ذلك. لكن هل هذا يكفي؟ وما هي السياسة التي 
لى ماذا ستؤدي؟ وكيف  اتبعها عباس لمعارضة هذا الحل التصفوي؟ وهل هي سياسة ناجحة؟ وا 

والمجلس المركزي  نفّسر التناقض في مواقفه وتصريحاته ما بين خطبته في المؤتمر اإلسالمي
وخطبته في مجلس األمن؟ يدرك الرئيس عباس صعوبة مواجهة قرار ترامب وصفقته، وارتباط ذلك 
بأنظمة عربية مؤثرة. لذا فإّن خياره كان االلتفاف على هذا القرار، واالعتراض على جزئياٍت واردة 

مثيلية ومرجعيات أخرى، فيه، ومحاولة كسب الوقت، لعل شيئا ما يتغير، وا عاقته عبر طرح صي  ت
تشارك الواليات المتحدة إشرافها على أي مفاوضات محتملة، وعبر إعادة الحديث عن مؤتمر دولي 

، وعقد جلسٍة واحدٍة في جنيف، ثّم 1973ينظم هذه العملية، كان قد سبق اقتراحه بعد حرب عام 
ر تأهيلها لعملية السالم. على استمر وسيلًة البتزاز تنازالت متكّررة من منظمة التحرير، تحت شعا

أن يقترن ذلك بامتناع األطراف عن تغيير الوقائع على األرض، خالل فترة مفاوضات جديدة 
 مقترحة. 

تتكرر المقترحات نفسها التي ثبت فشلها في ظل اتفاق أوسلو، واستغالل إسرائيل السالم للقيام 
األراضي والمياه، وزّج آالف في المعتقالت  بتكريس احتالل بال تكلفة، وتعميق االستيطان، ومصادرة

والسجون. بل وألّنه ال يوجد للشعب الفلسطيني ما يغّيره من وقائع سوى الثورة والتمرد، فإّن القيادة 
الفلسطينية تقّدم بادرة "حسن نية"، ُتلزمها أمام المجتمع الدولي بأسره، من خالل تعهدها عدم 

ت سابًقا قد التزمت شفوًيا لإلدارة األميركية بها، ثّم اعتبر الرئيس منظمة دولية، كان 22االنضمام إلى 
عباس، في خطابه أمام المجلس المركزي، أّنه أصبح في ِحل من ذلك، ليعود ويؤكد هذا االلتزام أمام 

 العالم أجمع، األمر الذي يعني عدم نّيته تصعيد المواجهة السياسية ضّد إسرائيل أمام العالم. 
د قرارات المجلس المركزي، الخاصة بوقف التنسيق األمني الذي أصبح يشّكل وصمة عار وأمام تجمي

في جبين السلطة الفلسطينية، وتعّثر المصالحة الفلسطينية، واإلصرار على التمسك بنهج أوسلو 
وخيار المفاوضات مع " الجار" اإلسرائيلي، فذلك كله ال يمكن تفسيره سوى بأّننا أمام معارضة 

لقرار ترامب، لن تسعى باتجاه السعي إلى قلب الطاولة على المشروع برمته، بل وأمام  مدّجنة
االستياء األميركي واإلسرائيلي والبعض العربي من الطريقة التي جرت بها معارضة قرار ترامب 
بداية. فقد أشهرت القيادة الفلسطينية "ُحسن" نّيتها، عبر التقّدم بمبادرتها أمام مجلس األمن، 
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بتراجعها عّما سبق وأعلنته عن عزمها الدخول في مواجهٍة سياسيٍة في منظمات األمم المتحدة، و 
وعبر تجميدها قرارات المجلس المركزي، واستمرار التنسيق األمني. وبذلك يتضح مدى استعداد 
 السلطة الفلسطينية للمضي في مواجهة هذا المشروع. والحقيقة أّنها اكتفت بمعارضته، ثّم عادت
لتدور في الدائرة ذاتها، من دون أن تخرج منها، بل وتقّدم تطميناٍت إضافيًة لم ُتطلب منها، للداللة 
على عدم نّيتها اتخاذ خطوات تصعيدية، وأن األمور تسير في االتجاه السابق نفسه، وال نية في 

 االنقالب عليه. 
مرحلة وعدم انتقاده، وأّن من شأن يعترض بعض األصدقاء بأّنه ينبغي الوقوف مع الرئيس في هذه ال

اعتزال الرئيس أو رحيله أن يأتي بمن يخدم مخططات االحتالل. واإلجابة واضحة تماًما، ينبغي 
الوقوف مع كل من يرفض مبادرة ترامب، وتأييده بقدر ما يعتزم مواجهة هذا المشروع، من دون أن 

واللفظية، والتي تميل إلى استمرار النهج يخّل هذا بحق أحد في انتقاد أساليب المواجهة الضعيفة 
الحالي أو تجميله. أّما مسألة التحذير مّما هو أسوأ فال تخيف أحًدا، فالمرحلة المقبلة تفترض 
احتمالين ال ثالث لهما، تغيير النهج بأسره والشروع الجّدي في مقاومة االحتالل، بما يشمل انتهاء 

أكثر ثورية شعبنا قادر على ابتكارها، أو أن ُينّصب  الشكل الحالي للسلطة واستبداله بأشكال
االحتالل أحد المتعاونين معه، وعندها تصبح السلطة سلطة احتالل من دون مواربة، ويعّجل هذا من 

 زواله وزوالها. 
يتساءل بعضهم، هل كان في وسع السلطة الفلسطينية أن تواجه هذا المشروع؟ اإلجابة: نعم كبيرة، 

ى الشعب الفلسطيني والجماهير العربية أصحاب الوالية الكاملة على القضية إذا استندت إل
الفلسطينية، والذين من دونهم ال أحد يستطيع أن يمّرر حاًل تصفوًيا للقضية، لكّن هذا يقتضي 
مواجهة شاملة مع االحتالل الصهيوني أساًسا، وتغيير النهج السائد، نهج أوسلو، والركون إلى 

 لها كلها، والثقة بقدرات شعبنا. وهي إرادة التاريخ التي ستتحقق حتًما.المقاومة بأشكا
 4/3/2018، العربي الجديد، لندن

 
 دحالن... البقاء داخل "فتح" أو تشكيل حزب جديد .37

 عدنان أبو عامر
شباط/فبراير أّن دولة اإلمارات العربّية المّتحدة طلبت من النائب  5كشفت وكالة "نبض" لألنباء في 

لمجلس التشريعّي والقيادّي المفصول من حركة "فتح" محّمد دحالن تشكيل حزب سياسي في ا
فلسطيني جديد بعيد عن "فتح" بسبب رفض الرئيس محمود عّباس إنهاء خالفه معه الذي يعود إلى 

وفقا  رئاسّية فلسطينّية مستقباًل، انتخابات، ورغبة اإلمارات بمشاركة محّمد دحالن في أّي 2010عام 
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وكالة نبض التي استندت لمصادر فلسطينية، لم تكشفها. مع العلم أن تشكيل الحزب السياسي ل
الجديد، الذي سيقوده دحالن، قد يساعده على المشاركة باالنتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة، 

 التي لم يحدد موعدها بعد، أسوة بغيره من األحزاب والقوى السياسية الفلسطينية.
دحالن تشكيل الحزب الجديد، دون أن تكشف وكالة نبض رد دحالن الدقيق على المقترح رغم رفض 

استفتاء بمناطق  2018اإلماراتي، لكّنها ذكرت بذات التقرير أن دحالن أجرى في يناير وفبراير 
انتشار التّيار اإلصالحّي الذي يقوده داخل فلسطين وخارجها، السيما قطاع غزة ولبنان واألردن، 

 م من رفض المقترح اإلماراتّي، ومنهم من تجاوب معه.فمنه
في هذا السياق، قال عماد محسن، وهو المتحّدث باسم التّيار اإلصالحّي الديمقراطّي، لـ"المونيتور": 
"إّن تدّخل دولة اإلمارات في عمل التّيار غير وارد، فهي فقط تستضيف قيادة التّيار لديها بحفاوة. 

التّيار اإلصالحي الديمقراطي تنادي بالتوّقف عن االنتساب لفتح في ظّل  ورغم وجود أصوات داخل
اإلقصاء والفصل والتهميش والمحاكمات التي ينّفذها عّباس ومن يحيطون به ضّد معارضيهم والتقّدم 
خطوة إلى األمام بتشكيل إطار جديد يحمل موروث فتح وال يّدعي وراثتها، لكّن المداوالت 

لّية في األسابيع األخيرة حول الطلب اإلماراتي أسفرت عن اتفاق أطر التّيار القيادّية والمشاورات الداخ
 على أّننا جزء من فتح، لم ولن نغادرها، حاليًا والحقًا، ألّن تغيير فتح يجب أن يتّم من داخلها فقط".

الن ، عقب إخفاق المصالحة بين دح2016ظهر التيار اإلصالحي الديمقراطي في قطاع غزة في 
وعباس، التي قامت بها مصر والسعودية واإلمارات، وهو تيار يقوده دحالن، ويضم كبار قادة فتح 

، مثل سفيان أبو زايدة، أشرف جمعة، 2014بغزة فصلهم عباس من الحركة في أوقات مختلفة منذ 
ماجد أبو شمالة، نعيمة الشيخ علي، عبد الحميد المصري، واتخذ عباس عقوبات ضدهم كقطع 

 واتبهم التي يتقاضونها من السلطة الفلسطينية، ومالحقة مؤيدي دحالن في الضفة الغربية.ر 
الحديث عن تشكيل حزب سياسّي يقوده دحالن، تزامن مع بروز اسمه في الساحة الفلسطينّية خالل 

مكتبها شباط/فبراير قيادة "حماس" برئاسة رئيس  12األّيام األخيرة، ال سّيما في اللقاء الذي جمع في 
السياسّي إسماعيل هنّية الذي يزور القاهرة، مع وفد مكّون من أهّم مساعدي دحالن بقيادة سمير 
المشهراوي، وناقش اللقاء التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والوضع اإلنساني الصعب في قطاع 

صري في القضية غزة، وبحث آليات التخفيف من معاناة أهل غزة، والتأكيد على أهمية الدور الم
 الفلسطينية.

شباط/فبراير أن لقاء جمع هنّية بدحالن، الذي وصل القاهرة  15ذكر موقع "الجزيرة نت" القطري في 
فبراير، دون أن تؤكد أو تنفي  9قادما من دولة اإلمارات تزامنا مع وصول وفد حماس للقاهرة يوم 



 
 
 
 

 

 29 ص             4573 العدد:             3/4/2018 األحد التاريخ: 

                                    

بغزة يحيى السنوار أن التقى دحالن مصادر هنية ودحالن حصول لقائهما، وقد سبق لقائد حماس 
 .2017بالقاهرة في يونيو 

وكشف عبد الحميد المصرّي، وهو أحد قادة تّيار دحالن، بتصريح لموقع "صوت فتح" التابع لدحالن 
كانون الثاني/يناير، عن مشاورات سياسّية بين التيار اإلصالحي والقوى السياسية  30في غزة يوم 

نسانّية الفلسطينية بقطاع غزة ل تشكيل لجنة إدارّية تنقذ غّزة من أزماتها المختلفة، وهي لجنة إدارّية وا 
 بحتة وغير مناط بها أّي دور سياسّي.

لم تشهد غزة حتى اللحظة تطورات ملموسة حول تشكيل اللجنة التي تحدث عنها القيادي عبد الحميد 
األسابيع األخيرة حول أفكار المصري القريب من دحالن، لكن قطاع غزة شهد حراكا متالحقا ب
فبراير لتشكيل حكومة إنقاذ  21مشابهة، فدعا عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار يوم 

فبراير  1فبراير، القوى الفلسطينية بتشكيل قيادة إنقاذ وطني، وفي  20وطني، وقبله طالب دحالن يوم 
 ن والخبراء، برئاسة إبراهيم حبيب.تم اإلعالن عن تشكيل مجلس إنقاذ غزة من بعض األكاديميي

وقال أحمد يوسف، وهو المستشار السياسّي السابق لهنّية، لـ"المونيتور": "إّن دحالن هو مكّون 
وطنّي، ويجتهد من خالل تّياره للحفاظ على حضوره ضمن الخارطة السياسّية الفلسطينّية، ورّبما لو 

كي تتعاون معه من دون حساسّية فتح  قّرر تشكيل حزب جديد فسيكون األمر أفضل لحماس،
وقيادتها بالضّفة الغربّية. ورغم أّنه خصم سياسّي لحماس، ويقف على رأس تّيار فتحاوّي عريض، 

 لكّن حماس ماضية نحو شراكة وطنّية معه إلدارة قطاع غّزة، بجانب القوى والفصائل الفلسطينّية".
ور القاهرة، قال لصحيفة الشروق المصرية يوم خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس، الذي يز 

فبراير، أن حماس ترى دحالن كأحد رجاالت فلسطين، ألنه يريد خدمة شعبه، وحماس ترحب به،  19
ألنه جلب مساعدات مالية من اإلمارات العربية المتحدة لمساعدة غزة، ونحن نشكره، ونشكر 

 اإلمارات التي قدمت هذه المساعدات.
عن أنباء تشكيل حزب يقوده دحالن مع هجوم شّنه أمين سّر اللجنة المركزّية لـ"فتح" تزامن الحديث 

شباط/فبراير على دحالن، ولومه لمصر ألّنها تدعمه، األمر الذي دفع  19جبريل الرجوب في 
بمفوضّية اإلعالم التابعة لدحالن إلى نشر بيان في اليوم ذاته، اّتهم جبريل الرجوب بأّنه يتدّخل في 

 ؤون مصر.ش
أّما عضو المجلس الثورّي لـ"فتح" ورئيس اللجنة السياسّية في المجلس التشريعّي الفلسطينّي عبد هللا 
عبد هللا فقال لـ"المونيتور": "إّن دحالن من حّقه أن يشّكل حزبًا سياسّيًا بعيدًا عن فتح، وقد يستطيع 

غراء األموال التي يحوزها دحالن، ذلك بسهولة، ويستقطب إليه من يشاء من كوادر الحركة تحت إ 
ويحصل عليها من بعض دول المنطقة، وال حاجة لذكر أسمائها، لكّن هذا الحزب لن يقوى على 
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البقاء طوياًل، ألّن فتح تعّرضت النشقاقات تاريخّية سابقة في سبعينّيات القرن الماضي وثمانينّياته، 
 ب المنشّقين الغياب عن الساحة".ولم تستطع أن تزعزع قّوتها التنظيمّية، وكان نصي

انشق بعض أعضاء لجنتها  ، حين1983شهدت فتح سلسلة انشقاقات، كان أخطرها ببيروت عام 
المركزية أبرزهم أبو صالح، سعيد مراغة، أبو خالد العملة، ودارت اشتباكات مسلحة ومعارك عسكرية 

عدة سنوات داخل مخيمات الالجئين بين قيادة فتح بزعامة ياسر عرفات وهؤالء المنشقون، استمرت 
 .1986الفلسطينيين بلبنان حتى عام 

ليست المّرة األولى التي يتّم فيها الحديث عن تشكيل دحالن لحزب سياسّي جديد، فقد كشفت 
عن  2017مصادر فلسطينّية لموقع دنيا الوطن الذي يعمل بالضفة الغربية، في آذار/مارس من عام 

اسّي جديد، نظرًا لقناعته بعدم إمكانّية عودته إلى صفوف الحركة أو عزم دحالن تشكيل حزب سي
 نجاح مصالحته مع عّباس.

، تحّدثت أنباء صحافّية عن جهود يبذلها دحالن لتشكيل 2015وفي كانون األّول/ديسمبر من عام 
ع عّباس، حزب جديد يضّم قادة كبار من "فتح" والسلطة الفلسطينّية تربطهم عالقات سّيئة ومتوّترة م

منهم رئيس الوزراء السابق سالم فّياض، أمين السّر السابق للجنة التنفيذّية لمنّظمة التحرير ياسر 
عبد رّبه، وعضوا اللجنة المركزّية لـ"فتح" توفيق الطيراوي وسلطان أبو العينين، وتلّقى دحالن دعمًا 

 عربّيًا كبيرًا من مصر واألردن ودولة اإلمارات لتشكيل حزبه.
إلعالن  2015ضو باللجنة المركزية لفتح، أخفى هويته، قال "للمونيتور" أنه "رغم جهود دحالن في ع

حزبه، لكنه لم ير النور، بسبب عدم تشجع بعض األسماء التي شاركته تحضيرات انطالق الحزب، 
للخروج عن فتح بصورة انشقاق تنظيمي، وعدم رغبتها بقطع كل الخيوط مع الرئيس عباس، دون 

 لحاجة لذكر هذه األسماء".ا
وقال أستاذ القضّية الفلسطينّية في جامعة القدس المفتوحة والخبير بتاريخ "فتح" البروفيسور عصام 
عدوان لـ"المونيتور": "إّن توّجه دحالن لتشكيل حزب سياسّي بعيد عن فتح يعيد إلى األذهان تجربة 

قد يكون مدعومًا من دولة اإلمارات، لكّنه قد الحركة في االنشقاقات الداخلّية، فصحيح أّن دحالن 
يتحّول إلى حزب تابع بالكامل لها، وقد يكون دعمًا موّقتًا لحظّيًا، بحيث ال يقوى المنشّقون الحقًا 

 على مجابهة التّيار الرئيسّي في فتح التي يقودها عّباس على المدى البعيد".
عّباس حّتى اللحظة وعدم نجاح الوساطات العربّية وأخيرًا، لعّل استمرار بقاء القطيعة بين دحالن و 

لمصالحتهما، يضعان دحالن أمام سيناريوهات محدودة، من بينها تشكيل الحزب السياسّي الجديد، 
فاستمراره في معارضته لعّباس من خارج "فتح" لن يثمر عن تغيير حقيقّي، كما ثبت خالل السنوات 

 الماضية منذ قطيعتهما.
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جع متواصل في عالقات عّباس مع مصر والسعودّية واإلمارات، الدول الداعمة ولعّل وجود ترا
المركزّية لدحالن، يشّجعه على تشكيل هذا الحزب، فمصر قد تدعمه سياسّيًا واإلمارات والسعودّية 
مالّيًا، فيما "حماس" قد تكون أكثر أريحّية بتشكيل دحالن حزبًا جديدًا يخّفف عنها حرج التعامل معه 

 لّيًا، ألّنها قد تظهر كمن يشّجع على االنشقاق داخل "فتح".حا
لكّن ذلك ال يعطي ضمانات بنجاح فرص تشكيل الحزب، إذ قد يظهر انشقاقًا عن "فتح"، األمر 

 الذي يظهر دحالن كمن يفّتت الحركة، فيما عّباس يحافظ عليها.
 1/3/2018المونيتور، 

 
 الفلسطينيون ليسوا شعبًا زائداً  .38

 اداتعلي جر 
خطوة اإلدارة األمريكية تنفيذ قرار نقل سفارتها إلى القدس، هي ليست استفزازًا للفلسطينيين والعرب 
جميعًا، مسلمين ومسيحيين، فحسب بل، وتأكيدًا، أيضًا، على أن هذه اإلدارة لن تتراجع، كما يظن 

ذكرى النكبة، فقرار  البعض، عن أي من قراراتها بشأن فلسطين وشعبها. أما توقيت هذه الخطوة في
، بوصفهم الرمز «48فلسطينيي »، يشي باستهداف الالجئين و«األونروا»آخر، بعد قرارها بشأن 

األول للقضية الوطنية، والضحية المباشرة ألبشع عملية تطهير عرقي معاصرة، والمركب األساسي 
 شد، وسؤاله المفتوح.للمشروع، وللنضال التحرري الفلسطيني، وجوهر الصراع، ووجع االحتالل األ

تحديدًا، عمادها « شرق أوسطية»إذ يبدو أن أمريكا الحالية تعتمد، فعاًل، سياسة خارجية عالمية، و
إذا « التدمير»، إلى دول معادية ُتعالج باإلخضاع أو ب«أمريكا أوالً »تقسيم العالم، وفقًا الستراتيجية 

حليفة ُتمنح دعما أمريكيًا شاماًل، في مقدمتها  لزم األمر؛ ودول منافسة ينبغي التغلب عليها، ودول
؛ ودول يجوز التضحية بها، أوالها فلسطين المحتلة، وقضية العرب «إسرائيل»دويلة االحتالل 

 المنطقة.« مكسر عصا»المركزية، كأن شعب فلسطين شعب زائد، أو
زة شطب هذا الشعب بقرار لكن يبدو، أيضًا، أن اإلدارة األمريكية تتجاهل، وربما لم تفكر في أن إجا

 منها، أو من غيرها، ال تعادل أن شطبه ممكن، اتصااًل بحقائق، لعل أهمها:
أواًل: إن المسعى األمريكي، هنا، هو مجرد محاولة جديدة تضاف لعشرات محاوالت فشلت في 
تصفية شعب فلسطين، إذ صحيح أنه يمر، بالمعنى الوطني والقومي، بأسوأ حاالته منذ انطالق 

، )مثاًل(؛ فتعداده «الهنود الحمر»ثورته المعاصرة، لكنه صحيح، أيضًا، أن مصيره لن يكون مصير 
مليونًا، نصفه في الوطن، ونصفه الثاني، )الالجئون(، ما زال يصر، ويعمل، على العودة  13اليوم 
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حرث »هي لهذا الوطن، ما يعني استحالة طمس وجوده، أو استسالمه، وكل محاولة في هذا االتجاه 
 «.في البحر

ثانيًا: شعب فلسطين جزء من أمة عربية، وقضيته ما زالت حاضرة في وجدان شعوبها، وبالتالي، فإن 
االحتالل الجاثم على صدره ما زال يواجه محيطًا معاديًا، وقاباًل لالشتعال، وإلسناد فلسطين، بأشكال 

 مختلفة، في كل محطة من محطاتها النضالية. 
إلدارة األمريكية إذ تستفز الفلسطينيين في أكثر عناوين قضيتهم حساسية، إنما تدير ثالثًا: إن ا

ظهرهم للحائط، وتضعهم في حالة تشبه حالة مرجل يغلي قابل لالنفجار الشامل، تقدم األمر أو 
في السهل »تأخر؛ آخذين في الحسبان أن أيًا من انتفاضاته لم تندلع بقرار، بل بشرارة أشعلت لهيبًا 

 «. كله
رابعًا: إذا كانت القرارات األمريكية االستفزازية كافية النفجار الفلسطينيين، فما بالك وأنها شجعت 
جراءات تستفز البشر والحجر، آخرها، )مثاًل(،  حكومة االحتالل على سن قوانين، واتخاذ قرارات وا 

كات كنائس القدس، إجراء، )اضطرت لوقف تنفيذه مؤقتًا(، فرض ضرائب، بأثر رجعي، على ممتل
ضعاف الوجود المسيحي، كمكون وطني فلسطيني أصيل؛ والعودة  كللية لالستيالء على أراضيها، وا 

، )بالقراءة األولى(، على مشروع «الكنيست»إلى معزوفة سن قانون يمنع األذان للصالة؛ وموافقة 
 قانون يشرِّع احتجاز جثامين الشهداء، ويمنع إقامة جنازات حاشدة لهم.

لكن، ومنعًا لاللتباس، فإن الكالم أعاله ال يعني التقليل من شأن المخاطر والتحديات المترتبة على 
، ألجل رؤية حالة الصراع الراهنة «ينطوي على نقيضه شيءكل »القرارات األمريكية، إنما إبراز أن 

بصار عوامل القوة، وعوامل الضعف، لدى طرفْي الصراع، في محط ته القائمة من كل جوانبها، وا 
 الفارقة.

 4/3/2018، الخليج، الشارقة
 

 أزمة سكن حادة في البلدات العربية .39
   أميتاي غازيت

وحدة سكن في األعوام  5650لبناء  أراضفي أن تسوق للبلدات العربية  اإلسرائيليةنجحت الحكومة 
الفترة، كما  في المئة من الهدف الذي قررته الحكومة لهذه 22، وهي كمية أقل بـ 2017 – 2016

 "كلكليست". أجرتهيتبين من فحص 
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فضال عن ذلك، وبخالف السياسة المعلنة للحكومة، فان األغلبية الساحقة من األراضي المسوقة، 
 1150لبناء  أراضللبناء بطوابق فسوقت  أماوحدة سكن، مخصصة لبناء من طابق واحد،  4500

 شقة فقط.
شقة فقط ببناء بطوابق، وللمباني من طابق  142لبناء  أراضفي البلدات البدوية في النقب سوقت 

مبنى من  2019منزال. في باقي البلدات العربية سوقت أراض لبناء  2495لبناء  أراضواحد سوقت 
شقة في بناء متعدد الطوابق. نحو نصف عموم األراضي للبناء متعدد الطوابق  1007طابق واحد و

قق فقط سوقت في بلدات مثل سخين، فرديس، كفر مندا شقة. عشرات الش 583سوقت في الناصرة، 
 وجلجوليا.

المجلس الوطني لالقتصاد خصص  أعدهاالتي  2040في الخطة االستراتيجية للسكن حتى العام 
فصل الحتياجات السكن الخاصة في المجتمع العربي، وأشير هناك إلى أن "حجم التخطيط في هذه 

 22صا نسبيا الحتياجات السكان". وحسب الوثيقة، في غضون البلدات في السنوات األخيرة كان مقل
لم  إذابالمتوسط كل سنة.  3300ألف شقة جديدة، أي نحو  76سنة ستحتاج البلدات العربية إلى 

تنجح الدولة في خلق مجاالت ذات مغزى لبناء بطوابق، ومستوى حراك سكان البلدات العربية يبقى 
 يتسع. أنيها من المتوقع فالبناء غير القانوني ف –منخفضا 

في المئة من وحدات  92المشكلة هي أنه في البلدات العربية يكاد ال يكون هناك أراضي دولة. نحو 
السكن في الوسط العربي مبنية على أراض خاصة، وتخطيط المباني على األرض الخاصة يعاني 

البناء عليها، وبالغالب  أورض من يقين متدن. والدولة ال يمكنها أن تجبر المالكين على تسويق األ
ضافةسيفضل اصحاب األراضي ان يبنوا عليها بشكل تدريجي ألنسالهم.  إلى ذلك فان البناء  وا 

متعدد الطوابق يتطلب مقدرات ال تتوفر دوما ألصحاب األرض، وشركات البناء تكاد ال تنفذ 
 الصفقات في هذه البلدات.

أراضي دولة للبلدات العربية. "في كل  إضافةعلى  تعمل مديرية التخطيط في السنوات األخيرة
المخططات الهيكلية التي تعد اليوم في البلدات العربية يحاولون العثور على أراضي دولة، ولكن هذا 

 اإلقليميةيستوجب المرور بلجنة الحدود في وزارة الداخلية، وينطوي هذا على الحروب مع المجالس 
 من نطاقها"، كما يقول مصدر خبير في هذا المجال.التي توجد هذه األراضي حاليا ض

قررت الحكومة تطوير البلدات العربية اقتصاديا، مع التشديد على مجال السكن.  2015في نهاية 
 15جديدة ببناء متعدد الطوابق في  ألحياءكلفت وزارة البناء بالتخطيط والتسويق  أخرى وضمن أمور 

بلدة  13وقعت  2016ألغراض التخطيط. وفي نهاية  كلشيمليون  250بلدة عربية كبرى وخصصت 
. ووزعت ميزانية التخطيط بين هذه البلدات، ووعدت كل واحدة منها بـ اإلسكانعلى اتفاق مع وزارة 
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ستصل إلى البلدات بعد  أخرى في ثالث دفعات وفقا لتقدم التخطيط. ميزانية  شيكلمليون  30 – 10
المال الذي دخل صندوق الدولة من بين األراضي سيذهب إلى تسويق األراضي للمقاولين. جزء من 

"كلكليست"  أجرتهالسلطات المحلية لغرض تطوير وتجديد البنى التحتية. غير أنه يتبين من فحص 
في باقي  أماتلك االتفاقات،  أعقاببأنه حتى اآلن في سخنين وفي الناصرة فقط سوقت شقق في 

جدا عن مرحلة التسويق. وكانت المشكلة المركزية هي النقص  البلدات فال تزال خطط البناء بعيدة
مخططات ألراضي خاصة. "لم توجد بعد  إعدادالذي اجبر الدولة على  األمرفي أراضي الدولة. 

ذلك، ترفض طمرة  إلى إضافةالصيغة التي تؤدي إلى نتائج سريعة في األراضي الخاصة". 
ألف وحدة  14كامنة لبناء  إمكانية، وفي كلتيهما كاناإلسوشفاعمرو التوقيع على اتفاق مع وزارة 

 سكن.
" يقول: "معظم التسويق هو في إبراهيمدكتور ثابت أبو راس، مدير عام مشارك في "مبادرات صندوق 
إلى ذلك، فالتسويق فيها يتطابق  إضافةالبلدات البدوية وهذا غير مفاجئ، حيث الضائقة فيها اشد. 

عترف بها من الحكومة ونقل سكانها إلى البلدات. ان البناء في النقب من وسياسة هدم القرى غير الم
بمثابة امتياز من جانب الدولة، يجر  –طابق واحد كوسيلة لتشجيع االستيطان اليهودي في النقب 

في المئة  15بدوره تخطيط بناء من طابق واحد للسكان البدو في النقب أيضًا. فالبدو يشكلون نحو 
البالد فتعاني من  أرجاءالمدن العربية المركزية في  أما. إسرائيللمواطنين العرب في فقط من عموم ا

في الجليل وفي المثلث، بما فيها قلنسوة أيضًا التي قبل سنة فقط هدم  أيضاً أزمة سكن حادة وذلك 
، منزال وال يسوق فيها حتى وال دونم واحد. من أزمة سكن مشابهة تعاني أيضًا كفر قاسم 11فيها 

 الطيبة، باقة الغربية وغيرها من المدن".
 "كلكليست"

 4/3/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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