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 41 :كاريكاتير
*** 

 
 عبر مجالها الجوي "إسرائيلـ"لطيران الهند بالسفر ل تسمحالسعودية : "يديعوت أحرونوت"  .1

أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، اليوم الثالثاء، أن السلطات السعودية وافقت لشركة : محمد وتد
"طيران الهند" السفر إلسرائيل عبر مجالها الجوي، حيث وافق على طلب الشركة بالطيران فوق 

 أراضيها ضمن خطوط جديدة بين تل أبيب ونيودلهي.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها اإللكتروني، عن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 

ن الهند )إير إنديا( اإلذن للطيران فوق أراضيها عبر نتنياهو قوله: "السعودية منحت شركة طيرا
لى تل أبيب". وذكر نتنياهو ذلك للصحفيين الذين يرافقونه في زيارته لواشنطن،  مسارات جديدة من وا 

 على الرغم من أن السعودية لم تؤكد ذلك رسميا.
هذا اإلعالن خالل حديث ولم يرد أي تأكيد من المسؤولين السعوديين أو طيران الهند. وأدلى نتنياهو ب

 مقتضب لمراسلين إسرائيليين في واشنطن بعد اجتماعه مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
 6/3/2018، 48عرب 
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 استعدادات النتخابات منظمة التحريرو  ...مايوأيار/ يعقد اجتماعًا في  "الوطني الفلسطيني" .2
رئررريس المجلرررس الررروطني الفلسرررطيني سرررليم أعلرررن  :أسرررعد تلحمررري ،محمرررد يرررونس  -الناصررررة  ،رام هللا

 .2018مايو  /الزعنون الشروع في التحضيرات الالزمة لعقد المجلس الوطني مطلع أيار
وكشرررس مسرررؤول فلسرررطيني برررارز لرررر"الحياة" أن الررردورة المقبلرررة للمجلرررس ستشرررهد انتخررراب قيرررادة جديررردة 

رجح أن يخلفررره فررري رئاسرررة لمنظمرررة التحريرررر الفلسرررطينية، مرررن بينهرررا نائرررب للررررئيس محمرررود عبررراس يررر
وقال المسؤول: "سيتم اسرتبدال عردد مرن أعضراء اللجنرة التنفيذيرة وبعر  ممثلري حركرة فرتح،  السلطة.

أن مرن أبررز الوجرول التري سرتيادر  إلرىكما أن بع  الفصائل سريجري تيييررات علرى ممثيلره"، مشريرا  
لرذي احترل، حترى وقرت قريرب، ثراني قيادة المنظمة في الدورة المقبلة للمجلس الوطني ياسرر عبرد ربره ا

عامرا ،  90حرو نمحمد زهدي النشاشيبي البالغ من العمر  إلىأهم منصب فيها هو أمين السر، إضافة 
وأحمررد قريررع، وزكريررا اعغررا، وعلرري اسررحق، وعبررد الرررحيم مل رروو وغيرررهم. وعررزا مسررؤولون فرري المنظمررة 

فات سياسية وشخصرية مثرل عبرد ربره وقريرع. ، والثاني وجود خالعاملين، األول هو السن   إلىالتييير 
 أن المجلس سُيعقد بشكله القديم، ومن دون مشاركة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي. إلىولفتوا 

وقرررررال رئررررريس المجلرررررس إنررررره سررررريعقد ضرررررمن دورة عاديرررررة بأعضرررررائه القرررررائمين، بعرررررد رفررررر  الحرررررركتين 
لجنرة التنفيذيرة الرذين توفروا وعردد  مرن المعارضتين المشاركة فيه. وأضاس أنه سريتم اسرتبدال أعضراء ال

 المستقلين ومن ممثلي الفصائل.
 6/3/2018 ،الحياة، لندن

 
 غزة ترسل تقريرًا يوميًا عن األوضاع األمنية لرئيس الوزراء في داخليةالاللواء أبو نعيم:  .3

نعريم أن كشس مدير عام قوى األمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيرق أبرو : يحيى اليعقوبي -غزة 
النظرر بين وزارته بيزة مرع وزيرر الداخليرة ورئريس الحكومرة رامري الحمرد هللا،  فترا   يوميا   هناك تواصال  

 ،وأفراد أبرو نعريم إلى أن القوى األمنية ترسرل تقريررا  يوميرا  عرن األوضراع األمنيرة بيرزة، إلرى الحمرد هللا.
طررو  حتسراب أفرراد أجهرزة الشررطة ، بوجرود 4/3/2018يروم األحرد في حوار مرع صرحيفة "فلسرطين"، 

 والدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية بيزة من األجهزة المدنية الحكومية.
وأكد أن الملس األمني من أنضج الملفات الموجودة في ملس المصالحة الفلسطينية، ونال نصيبه من 

فررة األطررراس الفلسرررطينية، ، إذ جررررى التوقيررع عليرره مررن كا2011 سررنةالنقرراو والحرروار فرري القرراهرة فرري 
وتبقى مسرألة  ،وقال "إن ملس األمن جرى ا تفاق عليه سابقا   بخصوص ملس موظفي وزارة الداخلية.

 تطبيق هذا ا تفاق وفق البنود المذكورة فيه".
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ألس موظرس مردني، كشرس  20وحول مصير الموظفين العسكريين في غزة في ظل الحديث عن دمج 
ة عن وجود طرو بأن يتم احتساب أفراد أجهزة الشرطة والدفاع المدني، ضرمن وكيل وزارة الداخلية بيز 

–17,500وأفاد أبو نعيم برأن إجمرالي عردد مروظفي وزارة الداخليرة يبلرغ مرن  األجهزة الحكومية المدنية.

 موظس، وقال: "إن القضية الفلسطينية أكبر من هذل األرقام". 18,000
والجانرب المصرري بخصروص تررأمين الحردود المصررية الفلسررطينية، وبشرأن التعراون برين وزارة الداخليررة 

 أشار أبو نعيم إلى أن هذا التعاون قائم مع الجانب المصري بشكل يومي.
 5/3/2018 ،فلسطين أون الين

 
 حماس بتمكين الحكومة وتسليم الجباية واألمن الداخلي والقضاءيجدد مطالبته  الحمد هللا .4

رامرري الحمررد هللا، ا ثنرين فرري مكتبره برررام هللا، مررع المنسرق الخرراص ل مررم بحرث رئرريس الروزراء  :رام هللا
المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكو ي ميالدينروس، خخرر التطرورات السياسرية، ومسرتجدات 

وأكررد  الفلسررطينيين ومقدسرراتهم اإلسررالمية والمسرريحية. المصررالحة الوطنيررة، وانتهاكررات ا حررتالل بحررق  
اء على الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لتعزيرز المصرالحة الوطنيرة، وطالرب حركرة رئيس الوزر 

الررداخلي والقضرراء وسررلطة األراضررري،  واألمررنحمرراس بالعمررل علررى تمكررين الحكومررة، وتسررليم الجبايررة 
ألرس  20الحكومة التزمت باسرتيعاب  أنوالتمكين الفعلي على المعابر وعودة الموظفين القدامى، وأكد 

 .مليون دو ر لقطاع غزة شهريا   100وما زالت توفر  2007 سنةتعينهم بعد  ظس من الذين تم  مو 
 5/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بشأن القدس قرار غواتيماال ضد   إسالمي الحكومة الفلسطينية تدعو إلى تحرك عربي .5

لمواقس الررئيس محمرود عبراس والقيرادة الفلسرطينية التري تأييدل  الفلسطيني جدد مجلس الوزراء :رام هللا
أكررردت رفررر  أي صرررفقة   تحقرررق تطلعرررات الشررررعب الفلسرررطيني، وعلرررى التمسرررك بالثوابرررت الوطنيررررة، 

كمرا دان المجلرس التأكيرد خرالل جلسرته األسربوعية التري عقردها  والحفاظ على القرار الوطني المستقل.
بشردة قررار رئريس غواتيمرا  جيمري مروراليس  اء رامري الحمرد هللا،ا ثنين في رام هللا برئاسة رئيس الوزر 

بنقل سفارة بالدل إلى القدس، داعيا  الدول العربية واإلسالمية إلى اتخاذ موقس حازم تجال هذل الخطوة 
المخالفررة لقواعررد ومبررادن القررانون الرردولي، وقرررارات الشرررعية الدوليررة، ودعرروة دول العررالم إلررى ا عتررراس 

 الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية.بالدولة 
 5/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 شعث: ال نهتم بموعد طرح خطة ترامب وهي مرفوضة فلسطينياً  .6
نبيل شعث مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية ا ثنرين، إن الفلسرطينيين  .قال د :رام هللا

الررررئيس األمريكررري دونالرررد ترامرررب خطتررره للسرررالم فررري الشررررق األوسرررط كرررونهم    يهتمرررون بموعرررد طررررو
 نرره "لرررن يررتم القبرررول فلسرررطينيا  إوقرررال شررعث فررري تصررريحات لسذاعرررة الفلسررطينية الرسرررمية،  يرفضررونها.

ذا أرادت واشررنطن المسرراهمة  بخطررة أمريكيررة تعيررد السرريطرة األمريكيررة المنفررردة علررى عمليررة السررالم، وا 
وهراجم شرعث بشردة إدارة ترامرب واعتبرهرا  ليها أن تكون جزءا من إطار دولي متعردد".بعملية السالم ع

 "األكثر وقاحة في التعبير عن ا نحياز األمريكي التاريخي إلسرائيل".
وساطة تونس للتدخل لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل  وكشس شعث أن الجانب الفلسطيني طلب مؤخرا  

وذكر  لدولة الفلسطينية ودعم الرعاية الدولية المتعددة لعملية السالم.ماكرون والطلب منه ا عتراس با
 أن ماكرون رد على الوساطة التونسية بطلب مهلة زمنية لالستجابة للطلب الفلسطيني. 
 5/3/2018 ،القدس، القدس

 
 تها بميزانية األونروااامهسإمجدالني يدعو كندا لالعتراف بدولة فلسطين ورفع  .7

عضررو اللجنررة التنفيذيررة لمنظمررة التحريررر الفلسررطينية أحمررد مجررد ني كنرردا إلررى ا عتررراس دعررا : رام هللا
لرررى زيررررادة  عرررادة ا هتمرررام بموضرررروع  وكالررررةتها فررري ميزانيرررة اامهسرررإبالدولرررة الفلسرررطينية، وا  األونرررروا، وا 

 الالجئين، في ظل األوضاع الصعبة التي يعيشها الالجئ الفلسطيني في مناطق العمليات الخمسة.
بين مجد ني، خالل لقاءل مع مستشار رئيس الوزراء الكندي مارتن جرين، فري رام هللا، ا ثنرين، أن و 

القيادة الفلسطينية دعت لعقد مؤتمر دولي للسالم كامل الصالحيات بحضور كافرة األطرراس المعنيرة، 
 تفرد األمريكي.عن سياسة ا حتكار وال ينتج عنه خلية دولية متعددة لرعاية عملية السالم، بعيدا  

 5/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 هاالمقدسيين هو استهداف للوجود الفلسطيني في إقامةعشراوي: سحب هويات  .8
قالررت عضررو اللجنررة التنفيذيررة لمنظمررة التحريررر الفلسررطينية حنرران عشررراوي إن سررحب هويررات : رام هللا
علرى  ا  تعقيبر ". جراء ذلركلوجود الفلسطيني في عاصمتنا المحتلةاستهداس ل"من المقدسيين هو  اإلقامة

إقررار لجنررة الداخليررة فرري الكنيسرت اإلسرررائيلية، بررالقراءتين الثانيررة والثالثرة مشررروع قررانون سررحب هويررات 
 ".إسرائيل" اإلقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين بحجة تنفيذ عمليات ضد  

 5/3/2018 ،طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس
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 الحكومة الفلسطينية تصادق على خروج "شل" من االئتالف المطور لحقل غاز غزة .9
تأييدل لمواقس الررئيس محمرود عبراس والقيرادة الفلسرطينية التري  الفلسطيني جدد مجلس الوزراء :رام هللا

ت الوطنيررررة، أكررردت رفررر  أي صرررفقة   تحقرررق تطلعرررات الشررررعب الفلسرررطيني، وعلرررى التمسرررك بالثوابررر
علرى قررار خررو   خرالل جلسرته األسربوعية، ،صرادق المجلرسو  والحفاظ على القرار الروطني المسرتقل.

شررركة  "شررل" العالميررة مررن ائررتالس الشررركات المطررو رة لحقررل غرراز غررزة بعررد انتهرراء النقاشررات التجاريررة 
 والقانونية ذات الصلة بين األطراس المعنية في شركة تطوير الحقل.

 5/3/2018 ،نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 
 

 لوزارة اإلعالم بتعيين فايز أبو عيطة وكيالً  عباس يصدر قراراً  .11
بتعيررين فررايز أبررو  ، قرررارا  5/3/2018 محمررود عبرراس، اإلثنررين يةفلسررطينال السررلطةأصرردر رئرريس  :رام هللا

 .لدولة فلسطين في بولندا را  الذي أصبح سفي ،لمحمود خليفة خلفا  ، لوزارة اإلعالم عيطة وكيال  
 5/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 " ُتحيل عشرات الموظفين في قطاع غزة للتقاعدالوطني"التوافق  .11

، عررارس أبررو جررراد، 14/7/2007تعيررنهم قبررل ترراري   كشررس نقيررب مرروظفي القطرراع العررام الررذين تررم   :غررزة
إلررى أنهررا قررد  النظررر لرروطني عررن إعررادة عررالوة لمرروظفي غررزة،  فتررا  النقرراب عررن تراجررع حكومررة التوافررق ا

قرردس برررس، اإلثنررين، إن  وكالررةفرري حررديث ل ،وقررال أبررو جررراد أحالررت العشرررات مررنهم للتقاعررد المبكررر.
 3إحرررالتهم للتقاعرررد قبرررل  موظرررس، ترررم   2,000"مررروظفي المنظمرررات الشرررعبية الرررذين يقررردر عرررددهم حررروالي 

 من مرتباتهم". %50شهور، وتقاضوا اليوم فقط 
 5/3/2018 قدس برس، وكالة

 
 يلغي العقوبة المخففة لـ"جرائم الشرف" الحكومة الفلسطينية ترفع قانوناً  .12

التنسرريب إلررى الرررئيس إلصرردار  ،بمناسرربة يرروم المرررأة العررالمي ،الفلسررطيني قرررر مجلررس الرروزراء :رام هللا
( 99وذلررك باضرافة فقررة خامسرة للمررادة )م، 1960( لسرنة 16قررار بقرانون بتعرديل قررانون العقوبرات رقرم )

تنص على أن )يستثنى من أحكام هذل المادة جرائم قتل النساء علرى خلفيرة "شررس العائلرة" أو دواعري 
لياء المادة ) ( من قانون العقوبات، بما ينسجم مع القانون األساسي الفلسرطيني، ومرع 308الشرس(، وا 

، وبما يتواءم مرع ا تفاقيرات 2022 إلى 2017عوام القادمة أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للستة أ 
ليهرا دولرة فلسرطين، حترى   يسرتفيد مرتكبرو الجررائم بردواعي الشررس مرن العرذر إالدولية التري انضرمت 
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( مررن القررانون، وحتررى   يسررتفيد مرتكبررو جرررائم ا عتررداءات علررى اإلنرراث مررن 99المخفررس فرري المررادة )
خرالل  ،كمرا صرادق مجلرس الروزراء تنفيرذ العقوبرة المحكروم بهرا علريهم. وقس المالحقة القضائية، ومن

علررررى  ،جلسررررته األسرررربوعية الترررري عقرررردها ا ثنررررين فرررري رام هللا برئاسررررة رئرررريس الرررروزراء رامرررري الحمررررد هللا
 .2022-2018ا ستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 

 5/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 هنية: غزة على فوهة بركان وال يعلم أحد نتائج انفجارها .31
 5نرراقو رئرريس المكتررب السياسرري لحركررة "حمرراس" إسررماعيل هنيررة، يرروم ا ثنررين، : طررالل النبيرره -غررزة 

 ملفات تتعلق بالقضية الفلسطينية، مع قادة الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة.
ظل األزمرات اإلنسرانية التري يعيشرها القطراع قرائال : "الكرل اليروم يردرك  وحذر هنية من انفجار غزة في

أن غررزة علررى فوهررة البركرران، وممكرررن أن تنفجررر، و  أحررد يعلررم النترررائج المترتبررة علررى هررذا ا نفجرررار، 
وأكرررد هنيرررة فررري حرررديث لمراسرررلنا وعررردد مرررن  وكرررذلك انعكاسررراته وتداعياتررره علرررى المنطقرررة بشررركل عرررام".

اءات الترري تررتم مررع الفصررائل الفلسررطينية تنرردر  فرري سررياق السياسررة الترري اعتمرردتها الصررحفيين، إن اللقرر
حركررة حمرراس لتعزيررز التعرراون والتشرراور الررداخلي مررع الفصررائل الفلسررطينية، فرري ظررل المرحلررة الخطيرررة 

وقال: "إن زيارة وفد حماس للقراهرة التري كانرت لمردة طويلرة بعر   التي تمر بها القضية الفلسطينية. 
عررززت العالقررات الثنائيررة بررين مصررر وحمرراس"، موضررحا  لقيررادات الفصررائل الملفررات السياسررية  الشرريء،

التي ناقشها الوفد مع المسؤولين المصريين. وأوضح هنية أن حمراس تجراوزت أزمرة الثقرة فري العالقرة 
  .مع مصر

 وفرري الملررس الثرراني، أوضررح هنيررة أن وفررد حمرراس نرراقو مررع مصررر ملررس قطرراع غررزة واألوضرراع الترري
نهرراء ا نقسررام، شرردد هنيررة أن هررذل الملررس هررو  يعيشررها. وحررول ملررس تحقيررق المصررالحة الفلسررطينية وا 

 أنه يحتا  إلى دفعة إضافية.  ا  خيار استراتيجي لن يستطيع أحد أن ينفي صلته به، مؤكد
عررن هرررذل الصررفقة فررري غضرررون المررد ة القليلرررة القادمررة.. نحرررن أمرررام  ترامررربوتررابع: "الكرررالم عررن إعرررالن 

حقاق ولحظرررة سياسرررية وتاريخيرررة فارقرررة فررري تررراري  الشرررعب الفلسرررطيني، ومصرررممون علرررى إنجررراو اسرررت
المصررالحة". وحرررول مسررريرات العرررودة، أكرررد مناقشرررة هررذا الملرررس مرررع الفصرررائل الفلسرررطينية، داعيرررا  أبنررراء 
شعبنا في الوطن والخار  بأن "يحضروا أنفسهم لمسيرة العودة، نقول فيهرا لكرل العرالم إن فلسرطين فري 

سرواء  الفلسرطينيةقلوبنا، وحق العودة لن يسقط". وحول صفقة القرن، أكرد أن أي خطرة تمرس الحقروق 
 القدس وحق العودة خطة لن يكتب لها النجاو.

 5/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الحية: تشكيل لجنة من حماس وفتح والمخابرات المصرية لمتابعة المصالحة .31
ل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة "حمراس"، عرن لقراء عقرد برين كشس خلي: طالل النبيه -غزة 

المنسرررق الخررراص لعمليرررة السرررالم فررري الشررررق األوسرررط نيكرررو ي مالدينررروس، وحركرررة حمررراس، الخمررريس 
وحول تفاصيل اللقاء، أوضرح الحيرة فري حرديث لمراسرل "المركرز الفلسرطيني لسعرالم" وعردد  الماضي.

أن حركترره طالبرررت األمررم المتحرردة أن تكررون شررريكا  فرري اللجنرررة  مررن الصررحفيين، مسرراء اليرروم ا ثنررين،
وقرال: "طلبنرا أن تكرون اللجنرة رباعيرة بوجرود األمرم المتحردة، حترى  الثالثية لتطبيق ملفات المصالحة.

   يبقى أي عذر ألحد كي يتذرع هنا أو هناك".
ملفرات المصرالحة،  وبين أن حماس اتفقت على تشكيل لجنة ثالثيرة مرن فرتح وحمراس ومصرر لمتابعرة

مشددا  أن حركته اتفقت على ملفات المصالحة مع فتح وليس الحكومة التي هي أداة يجب أن تنفذ ما 
را لتطبيرق المصرالحة  تم ا تفاق عليه. وعبر الحية عن أمله في أن ترسل حركة فتح وأبو مازن مفوض 

ا، سواء عزام األحمد أو غيرل، وفق قوله.  مع بعضنا بعض 
الجباية، أوضح أنه تم ا تفاق في مصرر علرى أن تُردفع الجبايرة فري اليروم الرذي تردفع فيره وحول ملس 

 الحكومة رواتب غزة، في إشارة منه إلى اتفاق القاهرة في أكتوبر الماضي.
ورفرر  الحيررة الحررديث بررين الحررين واعخررر عررن ملررس واحررد مررن الملفررات المصررالحة وتسررليط الضرروء 

رزمرررة واحررردة، قررائال : "نأمرررل مرررع وجرررود الوفرررد األمنررري المصرررري أن  عليرره، دون تطبيرررق جميرررع الملفرررات
 ينجحوا في دفع عجلة المصالحة إلى األمام، كما تم التوقيع عليها وفق الشراكة وعدم اإلقصاء".

 5/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بالمصالحة أن السلطة لم تتخذ قراراً  على العقوبات على غزة تدل استمرارحماس:  .31
قالت حركة "حمراس": إن اسرتمرار العقوبرات التري يفرضرها الررئيس محمرود عبراس، عبرر حكومرة : غزة

 الحمد هللا، تدل على أن السلطة والحكومة لم تتخذ قرارها بالسير بطريق الوحدة الوطنية.
وأضرراس حررازم قاسررم، النرراطق باسررم حركررة حمرراس، فرري تصررريح وصررل "المركررز الفلسررطيني لسعررالم" 

ثنرررين، أن اسرررتمرار العقوبرررات تؤكرررد أن قيرررادة حركرررة فرررتح تصرررر علرررى منطرررق التفررررد برررالقرار مسررراء ا 
 واستبعاد أي منطق للشراكة مع أي من مكونات شعبنا.

 5/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ترسانة صاروخية جنوب لبنان المتالكنا: ال صحة "نشرةاللـ"مصدر بحماس  .31
 أنشأت حماس حركة بأن اسرائيلية إعالم وسائل نقلته ما للنشرة سحما حركةنفى مصدر مسؤول في 

 مؤكدا غزة، تستهدس التي ا سرائيلية ا عتداءات على للرد لبنان جنوب في صاروخية اسلحة ترسانة
 ومميرزة قويرة العالقرات" ان علرى مشرددا ،"هللا حرزببين حمراس و لسيقاعسريبات اسرائيلية الت هذل" ان

 نتدخل و  وخصوصياته لبنان ونحترم الفلسطينية ا راضي داخل من ا سرائيلي للعدو ىنتصد ونحن
وشدد المصدر على ان "حركة حماس ليس لديها اي عمل عسكري خرار  فلسرطين  ".الداخلية بشؤونه

 ومنذ انطالقتها لم تتطلق طلقة واحد خار  فلسطين".
 5/3/2018، النشرة، لبنان

 
 وخطوات التخفيف عن غزة المصالحةشنا مع الوفد المصري ملف قيادي بـ"الجهاد": ناق .31

اجتمرع الوفرد ا منري المصرري برئاسرة اللرواء سرامح نبيرل، والقنصرل العرام المصرري  :خاص معرا -غزة
 خالد سامي، والعميد عبد الهادي فر ، بقيادة الجهاد ا سالمي في مقر اقامة الوفد بيزة.

إطار السياسي لحركة الجهاد ا سالمي، "أن ا جتماع يأتي في وقال الشي  نافذ عزام عضو المكتب 
واكررد عررزام أن اللقرراء نرراقو اهررم القضررايا  ا تصررا ت المسررتمرة بررين حركررة الجهرراد وا خرروة المصررريين".

علررى السرراحة الفلسررطينية، برردءا مررن المصررالحة الفلسررطينية، وخطرروات التخفيررس عررن قطرراع غررزة، الررى 
: "نحن تحدثنا عن أهمية المعبر بالنسبة للفلسطينيين، واكرد اعضراء الوفرد وقال مسألة فتح معبر رفح.

ان الجهود مستمرة لتوفير الظروس المالئمة لفتح المعبرر"، معربرا عرن تقرديرل للردور المصرري والجهرود 
 التي يبذلها الوفد األن من اجل الدفع باألمور الى ا مام في الساحة الفلسطينية.

 5/3/2018، وكالة معا، اإلخبارية
 

 عن قرار نقل سفارتها إلى القدس للتراجعفتح تدعو غواتيماال  .31
أدانررت حركررة فررتح قرررار رئرريس غواتيمررا  جيمرري مرروراليس، القاضرري بنقررل سررفارة بررالدل مررن تررل : رام هللا

ودعرت الحركرة فري بيران صرحفي صرادر عرن مفوضرية اإلعرالم والثقافرة، يروم  أبيب إلى مدينة القدس.
يررة غواتيمررا  إلررى التراجررع العاجررل عررن هررذل الخطرروة الضررارة قطعررا بالسررالم، والمخالفررة ا ثنررين، جمهور 

للقانون الدولي، لما فيها كذلك من انتهاك غير مقبول لحقوق الشعب الفلسطيني فري عاصرمته القردس 
 الشرقية. 
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 وحرذرت حركرة فررتح علرى لسرران المتحردث باسرمها جمررال نرزال مررن خطرورة هرذل الخطرروة علرى العالقررات
برين غواتيمرا  ودول العرالم العربري واإلسرالمي، داعيرة الردول العربيرة إلرى تطبيرق قررارات القمرم العربيرة 

 قدس.للالداعية إلى قطع العالقات الدبلوماسية مع أي دولة في العالم تقدم على نقل سفارتها 
 5/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وتدعو لتعزيز االستقرار داخل المخيم "الرشيدية"إشكال  قالفصائل تطو   لبنان:  .31

األحد بين شبان يوم قالت الفصائل الفلسطينية الوطنية واإلسالمية: إن اإلشكال الذي حصل : بيروت
مرررن مخررريم الرشررريدية، فرررردي ولررريس لررره أي ترررداعيات تنظيميرررة أو سياسرررية، فيمرررا أكرررد نائرررب المسرررؤول 

شيدية، جهاد طه أن الحركة برذلت مرع الفصرائل الفلسرطينية كافرة السياسي لحركة حماس في مخيم الر 
أن الجهررود أسررفرت عررن تسررليم  طرره وذكررر جهررودا  لتطويررق تبعررات الحررادث الررذي أودى بحيرراة شررابين.

 المطلوبين الثالثة، متأمال أن تكون هذل الخطوة بداية لتعزيز ا ستقرار والتهدئة داخل المخيم.
الفلسررطينية الوطنيررة واإلسررالمية عقررب اجتمرراع طررارن لهررا فرري مركررز  إلررى ذلررك أكرردت قيررادة الفصررائل

حركة الجهاد اإلسالمي في مخيم الرشيدية، تسليم المطلوبين للدولة اللبنانية للتحقيق معهم فري عمليرة 
"استشرهاد" وفرراة الشررابين نرور ذيررب وسررعيد مسرعود، مشررددة علررى أنهرا سررُتالحق كررل مرن ُيثب ررت التحقيررق 

 .تورطه في الحادث
 5/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وبإنقاذ قورش لليهود بوعد بلفور "إسرائيلـ"ل نتنياهو شب ه اعتراف ترامب بالقدس عاصمةً  .02

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  ، أنوديع عواودة، عن 6/3/2018القدس العربي، لندن، نشرت 
شب ه اعتراس د، لمرة الخامسة في غضون عام واحالرئيس األمريكي دونالد ترامب ل نتنياهو الذي يلتقي

ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل بوعد بلفور، وباعتراس الرئيس ترومان بدولة إسرائيل، وبالملك 
 الفارسي قورو العظيم الذي أنهى نفي البابليين لليهود.

له وانقالب وشدد نتنياهو الذي يحتا  في هذل األيام لما يعزز شعبيته في ظل تدفق الشبهات حو 
ستذكر "مقربيه عليه في التحقيقات معه، شدد على األهمية الكبيرة لنقل السفارة بالنسبة إلسرائيل التي 

 ."ترامب ل بد بعدما وعد سابقوك بها
نتنياهو أشاد بما وصفه بالقرار ، عن وكا ت، أن 5/3/2018، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

ية إلى القدس، وقال إنه "سيبقى في مريكمب نقل السفارة األار التاريخي، في إشارة منه إلى قرار ت
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كما قال نتنياهو إنه لو كان بامكانه وصس أكبر تحد في المنطقة  ذاكرة شعوبنا عبر العصور".
 يواجه إسرائيل وجيرانها العرب بكلمة واحدة فانها "إيران"، على حد وصفه.

 
 ليبرمان يطلب زيادة الموازنة العسكرية .03

 2.4مليار شيقل ) 8.3 "األمن": طالب وزير الدفاع اإلسرائيلي أفييدور ليبرمان بزيادة ميزانية تل أبيب
مليار دو ر( جرى تخصيصها في الميزانية الجديدة.  18مليار شيقل ) 63مليار دو ر(، إضافة إلى 

نما إعادة مبلغ "وبحسب ليبرمان، فان هذل  ا من مليار شيقل جرى تقليصه 6.2ليست إضافة، وا 
مليار شيقل لتمويل المهام الجديدة  2.1الميزانية في السنوات األخيرة كجزء من التخفيضات الشاملة، و

التي ألقيت على عاتق الجهاز األمني والجيو اإلسرائيلي. وجاء هذا الطلب خالل ا جتماع الذي 
ي إيزنكوت، ومدير عقدته لجنة الشؤون الخارجية واألمن في الكنيست، بمشاركة رئيس األركان غاد

عام وزارة األمن الجنرال أودي خدم، ورئيس قسم الميزانيات شاؤول مريدور. وأرجئ التصويت والقرار 
، لتمكين ممثلي الجهاز والجيو اإلسرائيلي ومسؤولي قسم الميزانيات  الخاص بميزانية األمن إلى غد 

ر للتوصل إلى حل وسط. وادعى في وزارة المالية والمحاسب العام من الدخول في مفاوضات وحوا
إسرائيل تواجه أخطارا  حربية جديدة   يجوز أن تتعامل معها باعتبارها "ليبرمان في تفسير الطلب أن 

الحرب هي الحرب. نحن نطور قدراتنا بشكل رائع والعدو   يقس مكتوس ". وأضاس أن "شيئا عابرا  
ابهة التحديات والخرو  من الحرب األيدي، بل يطور هو اعخر. وكي نكون جاهزين على مج

 . "منتصرين،   بد من تييير الحسابات وزيادة الميزانيات بما يالئمنا
 6/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 من حيازة قدرات نووية السعوديةبينيت: يجب منع  .00

ية قال وزير المعارس ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، إنه يجب منع السعود: هاشم حمدان
يران وأي دولة أخرى في الشرق األوسط من حيازة أسلحة نووية، بداعي أن ذلك يشكل خطرا على  وا 

 إسرائيل والمنطقة والعالم.
ية اإلسرائيلية مريكجاءت أقوال بينيت في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لر"لجنة الشؤون العامة األ

 إيباك". –
ة وا تفاق النووي مع إيران، قال بينيت إنه "يمكن رؤية سباق وردا على سؤال بشأن التهديدات النووي

نما على العالم كله".  تسلح إقليمي   يعتبر خطرا على إسرائيل فحسب، وا 
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وأضاس أن السعودية تحاول الحصول على قدرات لتخصيب اليورانيوم. ورغم أن الحديث عن نظام 
 لشرق األوسط والدول العربية. على حد تعبيرل."مريح" لليرب، إ  أن هناك عدم استقرار بنيوي في ا

وقال "يجب منع إيران والسعودية وأي دولة أخرى من حيازة قدرات نووية، ألن ذلك يشكل خطرا على 
 إسرائيل والمنطقة والعالم".

 5/3/2018، 48عرب 
 

 تعلى الميزانية حتى نهاية الدورة الحالية للكنيس يصادقكحلون يهدد باالستقالة إذا لم  .01
هدد وزير المالية اإلسرائيلي، موشي كحلون، يوم اإلثنين، با ستقالة من منصبه إذا لم : هاشم حمدان

 يصادق الكنيست على ميزانية الدولة للسنة القادمة حتى نهاية األسبوع القادم.
ة وقال كحلون في جلسة كتلة "كو نو" إنه   يستطيع البقاء في منصبه إذا لم يصادق على الميزاني

وتطرق كحلون، خالل حديثه، إلى قانون التجنيد، وقال إنه  حتى نهاية الدورة الحالية للكنيست.
وأضاس أنه   يعتقد أنه يجدر التوجه نحو  حصل "خطأ كبير" عندما تم ربط القانون بالميزانية.

يتوصل  ا نتخابات، فالحكومة   تزال تعمل بشكل "ممتاز"، على حد تعبيرل، مضيفا أنه يأمل أن
 ا ئتالس الحكومي إلى اتفاق بشأن التجنيد.

 5/3/2018، 48عرب 
 

 ال يدرس استبدال نتنياهو "الليكود"اينتس: تش .01
اينتس، مساء اإلثنين، إن الليكود   يدرس استبدال تقال الوزير اإلسرائيلي، يوفال ش: هاشم حمدان

قيقات الجارية ضدل، إ  أنه لم ينس رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في أعقاب التطورات في التح
"، على never say neverونقل عنه قوله لسذاعة "  أرى ذلك يحصل، ولكن " مطلقا إمكانية ذلك.

 حد تعبيرل. وبحسبه فانه   مبرر لذلك طالما   يوجد حسم قضائي.
و تجعله "  وأضاس أن توقيع اتفاقية "شاهد ملك" مع نير حيفتس، المتحدث السابق باسم نتنياه

وبحسبه فان نتنياهو يقوم بدورل على أتم وجه، وخاصة في السنة األخيرة والشهور  يشعر بالراحة".
 وقال إن إجراء انتخابات اعن هو "عدم مسؤولية قومية، وعدم استقرار مزمن". األخيرة.

 5/3/2018، 48عرب 
 
 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             4575 العدد:             3/6/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 ينيجب علينا أن نفصل أنفسنا عن الفلسطيني": إيباك"في  غاباي .01
انفصال إسرائيل عن "وديع عواودة: دعا زعيم المعارضة اإلسرائيلية خفي غاباي إلى  -لندن 

المعسكر "في الدولة. وقال غاباي، زعيم حزب  "اليالبية اليهودية"، لضمان استمرار "الفلسطينيين
األمريكية المعار ، في كلمة أمام المؤتمر السنوي للجنة العالقات العامة اإلسرائيلية  "الصهيوني

دولة "المنعقد في العاصمة األمريكية، واشنطن، مساء أول أمس، إنه سيعمل على إقامة  "إيباك"
 ."فلسطينية منزوعة السالو

وأدان غاباي استمرار األنشطة ا ستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، ولكنه رحب بقرار 
عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األمريكية من تل  الرئيس األمريكي دونالد ترامب ا عتراس بالقدس

 ابيب إلى المدينة. 
 ."أعتقد أن السالم سيضمن األمن طويل المدى إلسرائيل"وقال: 

وأضاس في إشارة إلى خطة يعكس عليها البيت األبي  إلعادة إطالق المفاوضات الفلسطينية 
ثقة،   ينبيي علينا أن نتخلى عن هذا خمل أن خطة الرئيس ترامب ستبدأ باعادة ال"اإلسرائيلية: 

ل الحلم إلى حقيقة، يجب علينا أن نفصل أنفسنا عن الفلسطينيين  ."الحلم، يجب أن نحو 
 6/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 األسرى إعادة الجنود اإلسرائيليين قائد المنطقة الجنوبية: تحسين األوضاع في غزة بشرط .01

قائد المنطقة الجنوبية في  ، أننائل عبد الهادي عن، 5/3/2018، عكا للشؤون اإلسرائيليةذكرت 
الجيو اإلسرائيلي، اللواء "أيال زامير"، صرو مساء ا ثنين، أن تحسين ظروس الحياة المعيشية 

 لسكان قطاع غزة مرتبط باعادة الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى حماس بيزة.
ي ران في اعونة األخيرة، وهدفة المساس باسرائيل". وزعم زامير: "هناك تقارب كبير بين حماس وا 

 محذرا حركة حماس من عواقب ذلك.
وتطرق اللواء زامير، لمسألة التظاهرات على الحدود مع قطاع غزة قائال: "سوس نستمر في مواجهة 

 محاو ت حماس افتعال اضطرابات قرب السيا  واستيالل الوضع لتنفيذ العمليات".
على ضرورة استعدادات الجيو اإلسرائيلي لكافة السيناريوهات التي قد تحصل مع  وأكد اللواء زامير،

غزة، قائال: "علينا رفع الكفاءة القتالية بشكل متواصل، فهناك مجموعة كبيرة من التهديدات، واألمور 
 قد تتطور بسرعة".
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يل ستواصل مير، قال اإلثنين، إن إسرائاز ، أن هاشم حمدان، عن 5/3/2018، 48عرب وجاء في 
إقامة الجدار على الحدود مع قطاع غزة، حتى لو اندلعت معركة عسكرية في قطاع غزة، إلى حين 

 .2018استكماله في نهاية العام الحالي 
نه "يجدر  وقال في اجتماع في "سديروت" إن إسرائيل تفضل مواصلة بناء الجدار بدون قتال، وا 

مير في حديثه عما أسمال "تهديد األنفاق"، وقال اتطرق ز كما  بالعدو أن يدرك ذلك"، على حد تعبيرل.
وتابع أنه "في نهاية المطاس سنصل إلى الهدس  إنه سيتم "تحييد" كل نفق يكتشس، مهما كان الثمن.

زالة تهديد األنفاق الهجومية".  المركزي، وهو توفير الرد الدفاعي غير المسبوق، وا 
 

 مخصصات ذوي الشهداء واألسرى بالقراءة األولى على نهب الكنيست يصادق .01
صادق الكنيست، يوم اإلثنين، بالقراءة األولى على اقتراو قانون يهدس إلى نهب : هاشم حمدان

 في سجون ا حتالل. الفلسطينيينمخصصات ذوي الشهداء واألسرى 
وينص اقتراو القانون على خصم هذل المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة 

 لفلسطينية، وذلك بزعم أن السلطة الفلسطينية "تدعم اإلرهاب".ا
صوت إلى جانب اقتراو القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست إليعيزر شتيرن وأعضاء كنيست 

أعضاء. ومن المقرر أن يتم تحويله إلى لجنة  10عضو كنيست، مقابل معارضة  52خخرون، 
 الخارجية واألمن.

 5/3/2018، 48عرب 

 
 ضمن برنامج محدد جراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيينإلتل أبيب مستعدة لخارجية اإلسرائيلية": "ا .01

أكد نائب المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، ألكسندر بن تسفي، أن تل أبيب مستعدة : واشنطن
لهذل  إجراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، لكن هناك حاجة لوضع برنامج "كالسابق"

في حال كانت هناك مفاوضات مباشرة، "وقال بن تسفي في تصريحات للصحافيين:  المفاوضات.
يمكننا الجلوس مع الفلسطينيين في أي مكان ونفاو ، ولكن الشيء الرئيس ليس أين نقوم بهذا 

هذا هو السؤال، هناك حاجة إلى برنامج، ألنه خالل ". وزاد: "العمل، لكن ما الذي سنتحدث عنه
 ."المفاوضات يتم التفاو  على شيء ضمن برنامج مسبق من الجانبين

عر  تسليم أرا  كبيرة، وتبادل األراضي وغيرها )من المقترحات(، لكن "وأشار إلى أنه كان تم 
 ."الفلسطينيين قالوا   مرتين

 6/3/2018، الحياة، لندن
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 يرانيةاإل "القواعد العسكرية"تل أبيب تتابع اتصاالتها مع موسكو حول  .01
أك د نائب المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية ألكسندر بن تسفي أن إسرائيل تتابع : لندن

ا تصا ت مع روسيا والو يات المتحدة واألردن في شأن األوضاع في جنوب سورية. وقال في 
وجود  "بتتث"الروسية أمس، إن تل أبيب حصلت على معلومات  "نوفوستي"تصريحات نقلتها وكالة 
 قواعد إيرانية في سورية.

وأشار إلى أن الجانب اإلسرائيلي طرو على نظيرل الروسي مسألة القواعد اإليرانية في سورية، وقال: 
هذا الوضع مرفو  "، مضيفا : "  تتوفر لدي معلومات دقيقة حول عدد هذل القواعد، لكنها قائمة"

ي سورية بشكل عام، وخصوصا  بناء قواعد لهم، ألن هذا تماما  بالنسبة إلينا، أي التواجد اإليراني ف
 ."يعني تواجدا  دائما  لهم هناك

سرائيل على خلفية األحداث في سورية، قال  وتعليقا  على احتمال اند ع مواجهة مباشرة بين إيران وا 
لن يبقى في حال هاجمت إيران األراضي اإلسرائيلية، ف"، وأكد أنه "خمل في أ  يحدث ذلك"بن تسفي: 

نحن لن نبقى مكتوفي األيدي. وعلى أي أحد يقدم على خطوات من "، مضيفا : "أمامنا أي خيار خخر
 ."هذا القبيل، أن يدرك حتمية ردنا

 6/3/2018، الحياة، لندن
 

 مستشار سابق لنتنياهو يشهد ضده في قضايا فساد .12
رئيس الوزراء شأنه أن يورط أعلن في تل أبيب عن تطور درامي كبير، من : نظير مجلي - تل أبيب
 نتنياهو عميقا  جدا  في أربعة ملفات فساد فتحتها ضدل الشرطة.بنيامين 
 "شاهد ملك"وقع المستشار اإلعالمي السابق لعائلة نتنياهو، نير حيفتس، أمس، على اتفاق حيث 

سب إلى نتنياهو مع الشرطة وسلطة األوراق المالية، سيقدم بموجبه إفاداته في شبهات الفساد التي تن
وزوجته سارة، وتحديدا  في القضية التي يتهم فيها بتقديم مساعدات وتسهيالت تقدر قيمتها بربع مليار 

 اإلخباري. "وا "لالتصا ت وموقع  "بيزك"دو ر لصديقه شاؤول ألوفيتو صاحب شركة 
التحول إلى  توصل إلى قناعة بضرورة"وأكد مصدر في الشرطة أن حيفتس قال في التحقيق إنه 

. ونقل عنه القول إن "شاهد ملك؛ ألنه يرى أن هذل هي مصلحة البالد، وليس فقط كي ينجو بجلدل
 ."عهد نتنياهو انتهى"

 6/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 الشرطة اإلسرائيلية: دوافع الدهس في عكا "قومية" .13
عكا شمال إسرائيل، وأصيب فيها أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أن عملية الدهس التي وقعت في مدينة 

 جنديان وأحد عناصر حرس الحدود ومدني واحد، نفذت "بدوافع قومية".
وقالت الشرطة: "التحقيق في مالبسات الحادث، وكذلك البينات واألدلة التي تم جمعها، تشير إلى أنه 

ذي أشارت وأضافت أنها تمكنت من تحديد هوية الجاني، ال حادث إرهابي وقع بدوافع قومية".
 التقارير إلى أنه مواطن عربي من سكان مدينة شفاعمرو، دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

وجاء بيان الشرطة بعد تقارير تحدثت عن أن مسو غات الحادث تلخصت في غضب السائق إثر 
 تحرير غرامة مالية له بعد مخالفته قوانين السير.

 5/3/2018األيام، رام هللا، 
 

 ياهو بتفجير األزمة االئتالفية لتبكير موعد االنتخاباتاتهامات لنتن .10
على الرغم من أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، : القدس المحتلة رر نضال محمد وتد

زعم قبل توجهه للو يات المتحدة، مساء السبت الماضي، أنه يمكن حل األزمة ا ئتالفية التي فجرها 
لى خلفية قانون تجنيد الحريديم، إذا توفرت النوايا الحسنة، مدعيا  أنه يؤيد حزب "يهدوت هتوراة" ع

حل األزمة، إ  أن مصادر رفيعة المستوى في حزب الليكود أعربت، في حديث مع القناة اإلسرائيلية 
أن األولى أمس اإلثنين، عن اعتقادها بأن األزمة الحالية مع أحزاب الحريديم مفتعلة، وأنها   تستبعد 

يكون نتنياهو وراء تفجيرها، بالتنسيق مع نائب وزير الصحة، عن حزب "يهدوت هتوراة"، يعقوس 
 ليتسمان، الذي فجر األزمة ويبدي لياية اعن تصلبا  في موقفه.

وقالت المصادر، التي لم يكشس عن هويتها، إن نتنياهو يعتقد أن األوضاع الحالية، خصوصا  مع 
استطالعات الرأي األخيرة على أكبر عدد من المقاعد في حال جرت  استمرار حصول الليكود في

ا نتخابات المبكرة، هي أفضل توقيت لتبكير موعد ا نتخابات على خلفية "أزمة مع أحزاب الحريديم" 
في الظاهر، وكوسيلة له لمواجهة التحقيقات الجارية ضدل بتهم الفساد، من دون أن يتحمل نتنياهو 

تبكير موعد ا نتخابات، ودون أن توجه له تهم تبكيرها للتهرب من ملفات الفساد شخصيا  مسؤولية 
واستباق قرار المستشار القضائي للحكومة بشأن توصيات الشرطة، الشهر الماضي، بتقديم لوائح 

 اتهام ضدل.
 6/3/2018، العربي الجديد، لندن

 
 



 
 
 
 

 

 19 ص             4575 العدد:             3/6/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 التقسيمقرار سطينيون برفضهم : أصاب الفل"القدس العربي"المؤرخ اليهودي إيالن بابيه لـ .11
المؤرخ اليهودي المناه  للصهيونية البروفيسور  "القدس العربي"التقت  وديع عواودة: –إكستر 

 الحديث معه: نص وفيما يلي إيالن بابيه داخل مكتبه في جامعة اكستر البريطانية.
 أهم خطأ ارتكبته الحركة الوطنية الفلسطينية تاريخيا؟ 

ء ولكن من المهم التذكير بسياق هذل األخطاء. لدي شعور أنه لو لم يرتكب ارتكبت عدة أخطا
الفلسطينيون أي خطأ فانهم سيجدون أنفسهم بذات المكان اليوم. هذا ألن الفلسطينيين واجهوا ائتالس 
قوى لم يكن أي شعب يستطيع أن يسجل مواجهة أفضل منه. الو يات المتحدة والدول األوروبية 

نيين: اعن أنتم ستسددون ثمن كل ما فعلنال لليهود. القيادة الفلسطينية ليست على ما قالت للفلسطي
يرام وفسادها أحيانا يقتلني والوحدة الفلسطينية الداخلية مرعبة. ولكن لنفتر  أنهم تحاشوا كل ذلك 

ل العالم فان النتيجة تكون ذاتها. احتمالهم الوحيد هو كاحتمال السود في جنوب أفريقيا حينما تدخ  
ومارس ضيوطا حقيقية لتييير موازين القوى وغي ر الواقع، والعالم اعن ليس مستعدا بعد لذلك. مع 
ذلك ارتكبت الحركة الوطنية الفلسطينية أخطاء كثيرة لكن رف  قرار التقسيم لم يكن غلطة. بالعكس 

لم يدخل جندي عربي واحد فقد كان الرف  قرارا سليما. لو قبل الفلسطينيون والعرب قرار التقسيم و 
لنجدة فلسطين لكانت النتيجة ذاتها، نكبة وكان هناك كل الشعب الفلسطيني  جئا   مليون  جئ 
فقط. أما أوسلو فقد كانت غلطة كبيرة ألن كل من كان عقله في رأسه فهم أن ا تفاق كان مناورة 

طينيون فهموا ذلك ولم يكترث )ياسر إسرائيلية ناجحة تهدس لتحويل ا حتالل أكثر راحة، وهناك فلس
عرفات( أبو عمار بتحذيراتهم. أرادت إسرائيل بواسطة أوسلو احتال  بوسائل أخرى دون أي نية 

وذر الرماد في عيون العالم  "سالم"لسالم ولدولتين وتحويل الوضع الراهن ألمر ما يصفه العالم بر 
. لديهم علم في رام هللا ولديهم علم في غزة وقد ها هنا الفلسطينيون سعداء."وكأنها تقول للعالم: 

 ."تنازلوا عن حق العودة، والرئيس الفلسطيني وق ع وانتهى الصراع
   يتحقق؟ "حل الدولتين"الى أين نحن ذاهبون من هنا طالما أن 

سرائيل تسيطر على كل  نحن ذاهبون لدولة واحدة غير لطيفة، بل إننا بتنا فيها على أر  الواقع وا 
يء وهي غير ديمقراطية وأكثر قمعا. والسؤال من سيكون أسرع ..إسرائيل بتشريعها نظاما ش

 ل برتهايد أم العالم المفتر  به أن يخرجها من خانة الديمقراطية ويحاسبها؟
 الدولتان مقابل دولة واحدة.. الحل أصعب؟

مارة ذاتها و  يعرفون بعضهم هذا مجاز من القرية   من المدينة. في المدينة السكان يقيمون في الع
البع . أقصد أن دولة واحدة ليس قصة حب. ما يجبر الدول أن تتحد في دولة واحدة كالو يات 
المتحدة هو الفهم أن هذا الحل هو األفضل وليس الحل المثالي. هناك فلسطينيون   يحتملون 
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بين الناس ليست هوية قومية فقط  أن الفوارق الواحدة تظهرفلسطينيين خخرين وكذلك اليهود. الدولة 
بل هناك فوارق في التوجهات وفي أنماط الحياة وفي مفاهيم مختلفة، واألمر متعلق بأين أنت تقيم 
داخل الدولة الواحدة التي ستقسم الناس من جديد حسب أمور لم تتحها لك الهوية القومية. هذل الدولة 

ليست وسيطة وهذل ليست زفافا أو عرسا ولذلك شركة واجبها تقديم خدمات كي تعمل األمور. هي 
 ."السكن في شقة واحدة"أرف  مجاز 

 هذل دولة ثنائية القومية أم ديمقراطية؟
كما تعلم أنا متردد ألنه مبدئيا أنا مؤيد لدولة ديمقراطية ولكنني أعي أن هناك أوساطا واسعة لدى 

ى أن تحترم هذل الهوية الجماعية حقوق الطرفين ترى بأهمية الهوية الجماعية، وأنا احترم ذلك عل
اإلنسان وبهوية جماعية لآلخرين. هناك أسئلة مفتوحة كالسؤال كيس سيشارك الالجئون الفلسطينيون 

كذلك السؤال حول رؤى … في المحادثة هذل حول المستقبل وهم خار  البالد منذ سبعين عاما؟
 المحادثة الرامية لتحقيق تسوية. دوغماتية يهودية أو عربية متطرفة كيس سيشاركوننا في

 6/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 أسفل منازل المواطنين في سلوان وسط توتر شديد استيطانيةالقدس: حفريات  .11

شهدت بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، الليلة الماضية، تروترا شرديدا بعرد  المحتلة:القدس 
 للمستوطنين أسفل منازلهم في المنطقة. اعترا  المواطنين على حفريات متواصلة

ونقل مراسل "وفا" عن مركز معلومات وادي حلوة، أن المسرتوطنين اسرتدعوا قروات ا حرتالل للتصردي 
للسرررررركان الُمعترضررررررين، وسررررررط مشررررررادات حرررررراد ة هررررررد دت خاللرررررره تلررررررك القرررررروات المررررررواطنين با عتقررررررال، 

 والمالحقات.
لهم فري حري وادي حلروة، تتقاسرمه جمعيرات اسرتيطانية ولفت السكان إلى حفريات متواصرلة أسرفل منراز 

وسررلطات ا حررتالل الرسررمية لتفريررغ األتربررة أسررفل مسرراكن المررواطنين لشررق أنفرراق متعررددة باتجررال جرردار 
المسرررجد األقصرررى الجنررروبي، ومنطقرررة البرررراق، وقرررد تسرررببت هرررذل الحفريرررات سرررابقا بانهيرررارات أرضرررية، 

 وتشققات، وتصدعات في منازل المواطنين.
 5/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عشر أسيرات سيخضعن امتحانات الثانوية العامة باألسر: اإلنسان لحقوقمؤسسة الضمير  .11

قالت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان إن األسيرة عهد التميمي تستعد لتقديم امتحران الثانويرة : رام هللا
ثنرين، اإليروم وذكررت المؤسسرة فري بيران صرادر عنهرا  .سررائيلياإلالعامة مرن داخرل سرجون ا حرتالل 
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أن عشر أسيرات سيخضعن  ختبار شهادة الثانوية العامة وهن: منار شرويكي وهديرة عريمرات ولمرى 
سررراء جررابر وشرراتيال أبررو عيررادة وناريمرران وتحريررر أبررو سرررية  البكررري ورامررا جعررابيص وملررك سررليمان وا 

 األسيرة عهد التميمي. وياسمين أبو سرور باإلضافة إلى
 5/3/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 أطفال جنوب الخليل أربعة علىمستوطنون يعتدون  .11

وقال منسق اللجان  اعتدى مستوطنون، مساء يوم ا ثنين، على أربعة أطفال، جنوب الخليل.: الخليل
ي مسررتوطنة "متسرربي يررائير" الشررعبية والوطنيررة جنرروب الخليررل راتررب جبررور، إن مجموعررة مررن مسررتوطن

اعتدت على ثالثة أطفال من عائلرة أبرو قبيطرة بالضررب أثنراء عبرورهم الحراجز العسركري فري طرريقهم 
 عاما(. 11إلى منازلهم، فيما حاول مستوطن دهس الطفلة جيهان إبراهيم أبو قبيطة )

نهم، وأن نشرطاء وأضاس جبور أن أفراد هذل العائلة يضطرون لعبور الحاجز للوصول إلى مكران سرك
سالم أجانب يؤمنون دخولهم وخرروجهم بشركل يرومي لحمرايتهم مرن اعترداءات المسرتوطنين المتواصرلة 

 بحقهم.
 5/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  عائلة فلسطينية من بيوتها شرقي طوباس 16االحتالل اإلسرائيلي يطرد  .11

: أفرراد مسررؤول ملررس األغرروار فرري محافظررة طوبرراس، معتررز بشررارات، بررأن "الشرررق األوسررط"تررل أبيررب ر 
شخصرا ، مرن السراعة  80عائلرة، يصرل عردد أفرادهرا إلرى نحرو  16سلطات ا حتالل أخطررت براخالء "

. وقرال إن اإلخطرار براإلخالء دخرل "السابعة صباحا  حترى السادسرة مسراء، بحجرة التردريبات العسركرية
هي غدا . وتشركل خربرة أبزيرق نموذجرا  لمعانراة سركان األغروار الشرمالية، حيز التنفيذ صباو أمس، وينت

شمال شرقي الضفة اليربية المحتلة، فهري مهرددة برالزوال، وتخطرط سرلطات ا حرتالل لتحويلهرا أرضرا  
 بال سكان، ليسهل السيطرة عليها ضمن مخططات تهويد األغوار. 

 6/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 بؤرة استيطانية جديدة في الخليل يقيمونمستوطنون  .11

مررس اإلثنررين، باقامررة بررؤرة اسررتيطانية جديرردة علررى أ": شرررع مسررتوطنون، اإللكترونيررة"األيررام  -رام هللا 
أرا   تتبع عائلة عيدة بجبل جويجان القريب من مستوطنة "كريات أربع" شررق مدينرة الخليرل جنروبي 

رفة اليربيررة المحتلرة. دة أحررد أصرحاب األراضرري فري تصررريحات صررحافية، وأفرراد المرواطن رامرري عير الض 
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بأن عشرات المستوطنين برفقة حفار صيير ورافعة حضروا إلى المنطقة، وشرعوا بوضع معردات فري 
( 60ويقع المكان قبالة الشارع ا لتفافي )خط  المنطقة التي تعر ضت للتجريس قبل نحو عشرين يوم ا.

ينا" إحرردى المسررتوطنات التابعررة لمسررتوطنة "كريررات ا سررتيطاني، وقريررب نسرربيا مررن مسررتوطنة "خارصرر
 أربع" شرق مدينة الخليل.

 6/3/2018، األيام، رام هللا
 

 مقبرة أثرية في األغوار الشمالية تدمرجرافات االحتالل  .11
محمررد بررالص: دمرررت جرافررات ا حررتالل، أمررس، مقبرررة أثريررة فرري منطقررة الفارسررية برراألغوار الشررمالية، 

عسرركرية لجنودهرا، وذلررك فرري إطررار الترردريبات العسركرية الترري برردأت باجرائهررا فرري وأقامرت فوقهررا خيامررا 
وقرررال خبيرررر ا سرررتيطان وا نتهاكرررات اإلسررررائيلية فررري األغررروار، عرررارس  منررراطق متفرقرررة مرررن األغررروار.

دراغمرررة لرررر"األيام"، إن أهرررالي الفارسرررية فوجئررروا باقررردام جرافرررات ا حرررتالل علرررى تررردمير مقبررررة "الصرررقور" 
 والتي كانت عائالت من الصقور تدفن موتاها فيها لسنوات طويلة قديما.األثرية 

وأكد دراغمة، أن تلك المقبرة تعتبر واحدة من المعالم األثرية والتاريخية فري األغروار الشرمالية، وكانرت 
هدفا للتدمير من قوات ا حتالل التي أقامت الخيام العسكرية فوقها لجنودها المشاركين في المنراورات 

 العسكرية التي تجريها تلك القوات بالذخيرة الحية في أنحاء متفرقة من األغوار.
 5/3/2018، األيام، رام هللا

 
 غزة إعمارفي عملية  GRMوضح باألرقام فشل برنامج الـ تالفلسطينيين  األعمالجمعية رجال  .12

نرررين علرررى ضررررورة ثاإليررروم الفلسرررطينيين بيرررزة  األعمرررالالحايرررك رئررريس جمعيرررة رجرررال  أكرررد علررري  : غرررزة
ألرررس شرررخص  11فررري ظرررل وجرررود  اإلعمرررارالخررراص بعمليرررة إعرررادة  GRMباليررراء برنرررامج الرررر  اإلسرررراع

 .2014يحتاجون لتوفير مواد البناء بشكل عاجل إلعمار مساكنهم التي دمرت خالل عدوان 
إلعررادة بنرراء  األشررخاصالترري يحتاجهررا هررؤ ء  اإلسررمنتوقررال الحايررك فرري تصررريح صررحفي إن كميررة 

 .اإلسمنتزلهم تقدر بحوالي ربع مليون طن من منا
 295  أن إ GRMمشررروع واسررع النطرراق مسررجل فرري برنررامج الررر  192,000وأضرراس الحايررك أن هنرراك 

مشروعا  منها يعمل حاليا  فقط مشيرا  إلى أن إجمالي كميات البناء التي دخلت عبر البرنامج منذ عرام 
وأشررار إلررى أن إجمررالي عرردد بررائعي ومرروزعي مررواد  ألررس طررن. 760مليررون و 2حتررى اليرروم هرري  2014

مررن المنشررأة الناشررطة فرري قطرراع  %90ممررا يعنرري أن هنرراك  102يبلررغ  GRMالبنرراء ضررمن برنررامج الررر
 المقاو ت والبناء متوقفة عن العمل.
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ينرذر بمزيرد مرن أعرداد العراطلين عرن  اإلعمرارليرة إعرادة خولفت الحايك إلى أن ا ستمرار بالعمل وفق 
ألرس عاطرل عرن العمرل  340في صفوس العمال والخرريجين الرذين وصرلت أعردادهم ألكثرر مرن العمل 

 داعيا  لضرورة البدء بمشاريع تنموية للحد من تفشي نسب البطالة والفقر في البالد.
 5/3/2018القدس، القدس، 

 
 تقتحم سجن ريمون اإلسرائيلية "المتسادا"وحدات  .13

ة، مساء اليوم األحد، إن وحدات المتسادا اإلسرائيلية اقتحمرت أفادت إذاعة األسرى في قطاع غز  :غزة
والتري يتواجرد فيهرا أسررى حركرة  47وبينت اإلذاعة أن ا قتحام تم ليرفة  سجن ريمون بصورة مفاجئة.

وأشررارت إلررى أن حالررة مررن الترروتر تسررود  الترري يتواجررد فيهررا أسرررى حركررة الجهرراد. 49حمرراس، وغرفررة 
ث أعرب األسرى عن غضبهم من هذل الخطوة مؤكدين أن األوضاع السجن في صفوس األسرى، حي

 قابلة للتصعيد.
 5/3/2018القدس، القدس، 

 
 بوابة موقع عسكري إسرائيلي جنوب قطاع غزة يحطمونشبان فلسطينيون  .10

تمكن عدد من الشبان الفلسطينيين، يوم اإلثنين، الوصول إلى بوابة أحد المواقرع العسركرية : خانيونس
حررداث أضرررار فيهررا بعررد رفررع العلررم الفلسررطيني فوقهررا.جنرروب قطررا وقررال شررهود عيرران لررر "قرردس  ع غررزة وا 

برس"، إن عدد من الشبان الفلسطينيين تمكنوا من الوصول إلى بوابة "الفراحين" العسركرية اإلسررائيلية 
 شرق خانيونس )جنوبي قطاع غزة( وحطموا جزء ا منها بعدما تم رفع العلم الفلسطيني عليها.

ن اسررتولوا علررى بعرر  األسررالك والقضرربان الحديرردة الترري تررم يأضرراس الشررهود، أن الشرربان الفلسررطينيو 
 أخذها من بوابة الموقع العسكري.

 5/3/2018، قدس برس
 

 هات مع قوات االحتاللمواجخالل  في الضفة الغربية فلسطينياً  18اعتقال  .11
فلسطينيا بزعم مقاومة  18امس اإلثنين، اعتقلت قوات ا حتالل فجر إبراهيم: كامل  -القدس المحتلة 

ا حتالل وا ستيطان، فيما تم مصادرة مبالغ مالية من المواطنين في قضاء نابلس برزعم أنهرا توظرس 
 ، كما شهدت مناطق مختلفة بالضفة اليربية مواجهات ليلية مع جنود ا حتالل."اإلرهاب"لر

مدينرة نرابلس مرن منطقرة الطرور، وانتشرررت  وذكرر شرهود عيران أن عشررات اعليرات العسركرية اقتحمرت
 في حي رأس العين وكروم عاشور وخلة العامود وحارة العقبة وحارة القيسارية بالبلدة القديمة.
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واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات ا حتالل، وأطلق الجنود قنابرل الصروت واليراز المسريل 
كفرر راعري جنروب مدينرة جنرين فيمرا نصربت حرواجز واقتحمت قوات ا حرتالل بلردتي قباطيرة و  للدموع.

 في مناطق متفرقة.
 6/3/2018، الرأي، عم ان

 
 في القدس بقنابل الغاز فلسطينيةاالحتالل يستهدف مدرسة  .11

أطلقرت قروات ا حرتالل اإلسررائيلي، يرروم ا ثنرين، قنابرل اليراز صروب عشررات الطلبررة : القردس المحتلرة
وأفرراد عمرراد عليرران، نائررب مرردير مدرسررة ذكررور "عناتررا"  لقرردس.الفلسررطينيين فرري مدرسررة شرررق مدينررة ا

األساسية العليا، بأن قوات ا حتالل أطلقت وابال  مرن القنابرل اليازيرة باتجرال باحرات المدرسرة، بصرورة 
ر لررررذلك. وقررررال عليرررران فرررري حررررديث لررررر "قرررردس برررررس"، إن ا سررررتهداس  مفاجررررأة، ودون وجررررود أي مبررررر 

الطرالب بحرا ت اختنراق، ترم التعامرل معهرا مرن خرالل اإلسرعافات  اإلسرائيلي أسفر عن إصابة جميرع
بالتوقيت المحلي(؛ حيث كان  11وأشار إلى أن ا ستهداس وقع فترة ا ستراحة )عند الساعة  األولية.

ر  340في باحات المدرسة نحو  طالبا، ما تسبب في إصابة أعداد كبيرة من الطلبرة، فضرال عرن تضرر 
 درسة "عناتا".مدارس أخرى إلى جانب م

 5/3/2018، قدس برس
 

 معرض للصور يبوح بجمال القدس .11
علررى مرردى يررومين قرردم عرردد مررن الهررواة المقدسرريين مرردينتهم بررأبهى صررورها فعرضرروا للجمهررور مجموعررة 

وشرارك سرتة مصرورين بمعرر  "بروو مردينتنا"  صور تعكس جماليات المدينة المحتلة وأصالة هويتهرا.
قلرق بالقردس ونظمره فريرق "قردس وكلمرة" الشربابي، وقردم كرل مرنهم القردس الذي أقيم في جمعيرة برر  الل

ويقرررول مشررراركون فررري المعرررر  إن الهررردس هرررو إظهرررار  كمرررا التقطتهرررا عدسرررة الكررراميرا الخاصرررة بررره.
جماليررات القرردس بالصررور مررع إضررافة تررأثيرات علررى بعضررها وعبررارات مناسرربة عررن المدينررة، فرري حررين 

 وبليات أجنبية مثل التركية. ذهب البع  إلى إيصال رسائل سياسية
 5/3/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 

 تعيين سفير جديد بشأن إسرائيلياً  طلباً  يتلقىاألردن  .11
أعلن الناطق باسم الحكومة محمد المومني، اليوم اإلثنين، أن المملكة تلقت طلب ا من : السبيل

 لدى عمان. "إسرائيل"  ستمزا  )استطالع( الرأي، بشأن تعيين سفير جديد لها
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، في مؤتمر صحفي عقدل بالعاصمة عمان، إن "األردن تلقى رسمي ا طلب استمزا  وقال المومني
 للرأي من الحكومة اإلسرائيلية حول السفير الجديد المسمى من قبلها"، دون أن يذكر اسمه.

هذل الحا ت،  وأضاس المومني، إن "وزارة الخارجية تقوم حالي ا باإلجراءات الدبلوماسية المتبعة في
 واستشارة الجهات المعنية بالدولة من أجل الرد على إسرائيل رسمي ا".

 5/3/2018، عم ان، السبيل
 

 جادة وفقًا لحل الدولتين لمفاوضاتيدعو عبد هللا الثاني  .11
بين  "جادة"هللا الثاني، على إطالق مفاوضات  ح  عاهل األردن الملك عبد": الحياة" –عمان 

 إلسرائيليين، تستند إلى حل الدولتين.الفلسطينيين وا
تكثيس الجهود إلعادة "هللا الثاني أكد ضرورة  ، أن عبد"بترا"أوضح بيان بثته وكالة األنباء األردنية و 

. "إطالق مفاوضات جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
سياسية ل زمات التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى  وجرى عر  المساعي المبذولة إليجاد حلول

 جهود الحرب على اإلرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.
 6/3/2018، لندن، الحياة

 
 قائمة على العنف والقوة والخروج عن الشرعية الدولية "إسرائيل"للبنانية: االخارجية  .11

القائمة على القوة  اإلسرائيلية اتأن الممارسوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل،  : أكدبيروت
لياء فكرة إالمزيد من التوتر والى  إلىوالخرو  عن الشرعية الدولية و كسر القرارات الدولية تؤدي 

 قيام الدولة الفلسطينية وفكرة السالم بين الدول، ما دامت إسرائيل تعتمد القوة فقط.
نونيس فيريرا، اليوم ا ثنين، في العاصمة ولفت باسيل خالل لقائه وزير خارجية البرازيل الويزيو 

أن خخر ممارسات إسرائيل كان التعاطي مع قضية القدس وما تمثله هذل  إلىاللبنانية بيروت، 
 كبيرا على فكرة التعايو وقبول اعخر في المنطقة. أثرا  المدينة للديانات السماوية الثالث، ما يترك 

دولة خحادية تقوم على فكرة  إقامةرفضه إسرائيل من خالل هذا هو النموذ  الذي ت أنواعتبر باسيل 
السالم والحوار والى اعتناق المبادن  إلىاإلرهاب الدولي، وتشجعه في العالم، في وقت يسعى لبنان 

 والقوانين الدولية وا نضواء تحت الشرعية الدولية.
 5/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 غواتيماال بالتراجع عن قرار نقل سفارتها للقدس تطالبلعربية الجامعة ا .11
: نددت جامعة الدول العربية باعالن غواتيما  عن اعتزامها نقل سفارتها في "الشرق األوسط"القاهرة ر 

إسرائيل إلى مدينة القدس في شهر مايو )أيار( المقبل، التاري  الذي يتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين 
ال السفير الدكتور سعيد أبو علي، األمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون . وق1948عام 

فلسطين واألراضي العربية المحتلة، في بيان أمس، إن إعالن غواتيما  نقل السفارة ما هو إ  
استمرار في الموقس الخاطئ الذي انتهجته غواتيما  في هذا الشأن، في مخالفة صريحة للمنظومة "
 476( و1969) 267( و1968) 252دولية وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس األمن ال
معانا في استفزاز الفلسطينيين والعالم العربي1980) 478و . وطالب األمين العام المساعد، "(، وا 

غير غواتيما  بالتراجع عن هذا الموقس الخاطئ، مؤكدا أن القدس أر  محتلة، وأن هذا القرار 
 القانوني لن ييير من وضعيتها أو مركزها، وليس له أي أثر قانوني.

 6/3/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 أفئدة األتراك مهوىالقدس  .12

  تخضع زيارة األتراك إلى مدينة القدس لحوار الذات الذي أنشأل الشاعر : خليل مبروك-إسطنبول 
ر المدينة، فهم يرون في كل ما في القدس حافزا الفلسطيني تميم البرغوثي عند مرورل العابر بأسوا

 يدفعهم إلى زيارة "تزيح عن وجه المدينة حجاب واقعها السميك" لكي يروا فيها هواهم.
وتنتشر في الو يات التركية المختلفة المئات من شركات السياحة والسفر التي تقدم عروضا لزيارة 

 لوب رحالت الحج والعمرة إلى الديار المقدسة.القدس ضمن برامج متكاملة تشبه إلى حد كبير أس
ألفا وثمانمئة تركي زاروا القدس في العام  15وتشير بع  اإلحصائيات التركية إلى أن أكثر من 

 ألفا في األشهر العشرة األولى من العام الماضي. 23، وأن العدد ارتفع إلى أكثر من 2016
س جد  بين فريق يرى في ذلك تطبيعا مع ا حتالل من وتثير زيارة المسلمين "غير الفلسطينيين" للقد

بوابة إذن الدخول واألختام اإلسرائيلية على جوازات السفر، وفريق خخر يرى في زيارة المدينة تواصال 
 معها وتثبيتا ألهلها على أرضهم.

 
 تقديس الحج

الت الحج والعمرة التي أكثر ما يميز التجربة التركية في زيارة القدس هو اقتران الزيارة عادة برح
يحرص األتراك على "تقديسها" عبر زيارة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، كما تتميز هذل 
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الزيارات باقتصارها على زيارة المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس دون تنفيذ جو ت سياحية فيما 
 سواهما من فلسطين المحتلة.

ة حماية التراث العثماني في بيت المقدس )ميراثنا( التي دأبت منذ ورصدت الجزيرة نت تجربة جمعي
على تنفيذ زيارات للقدس ضمن أنشطتها الخيرية وا جتماعية داخل المدينة  2008تأسيسها عام 

دارة المشاريع في الجمعية عبد المعطي شمسي باشا  المقدسة، إذ يؤكد مسؤول العالقات الخارجية وا 
 األتراك للقدس عززت ارتباط األتراك بالمدينة المقدسة.أن زيارات المواطنين 

ويرصد عبد المعطي أهم مشاهدات زوار القدس من األتراك قائال إن المقدسيين كانوا يتعاملون معهم 
ومع الوفود القادمة من تركيا بر"حذر" بادن األمر جراء العزلة التي عاشوها، ولحرمانهم التواصل مع 

ن زوار المدينة من األتراك كانوا "إخوتهم من البلدان اإل سالمية األخرى منذ احتالل القدس"، وا 
 يشعرون باأللم من ذلك.

ومع مرور الوقت وتكرار الزيارات أخذ هذا الحال يتيير شيئا فشيئا وفقا لعبد المعطي الذي يؤكد أن 
صبحت لتركيا زوار القدس باتوا يشعرون اليوم بالفخر من دسء استقبال المقدسيين لهم بعدما "أ

 وأهلها مكانة عظيمة وشعبية كبيرة جدا في القدس".
 

 إحياء التآخي
عملت جمعية ميراثنا على مدار عشر سنوات على تشجيع الشعب التركي على زيارة القدس والمسجد 
ل المدينة إلى كل بيت في  األقصى المبارك، وأخذت تواكب تلك الزيارات بأنشطة ومتابعات ُتدخ 

 تركيا.
شمسي باشا إن ل نشطة التي يشارك بها العائدون من القدس أهمية كبيرة في "إحياء روو  ويقول

التآخي بين الشعبين الفلسطيني والتركي، ومنح الشعب التركي دورل مجددا با عتناء بالقدس وأهلها 
 كما كان يفعل أجدادهم العثمانيون".

لمهندسين والحقوقيين واإلعالميين ورجال ويشير إلى أن الجمعية ساهمت بارسال عشرات األطباء وا
الدين وناشطي المجتمع المدني األتراك إلى المسجد األقصى، حيث يعودون لينخرطوا في عشرات 

 برامج التوعية التي تقيمها الجمعية لرفع اهتمام المجتمع التركي بقضية القدس.
 5/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 بسبب مواالته لـ "إسرائيل" ياً أمريك محاضراً  يقاطعونطالب قطريون  .13
ي خ ن ديرشويتز بجامعة "نورث مريكقاطع طالب قطريون األحد محاضرة ل كاديمي األ: الدوحة

 ويسترن قطر"، تحت عنوان "القانون واإلعالم"، وذلك بسبب موا ته لر "إسرائيل".
حملون األعالم الفلسطينية، ي، فوجئ بمجموعة من الطلبة القطريين يمريكوخالل كلمة المحاضر األ

وطالبات يرتدين الكوفية الفلسطينية، يقاطعون مداخلته، ويتوجهون إليه بالقول "إن الصهاينة غير 
 وقد  قت خطوة الطالب ترحيب ا في القاعة، وعال التصفيق. مرح ب بهم في قطر".

ة ديرشويتز، مطالبة  واستنكرت الصفحة الرسمية لر "شباب قطر ضد التطبيع" على "تويتر" استضاف
بمعرفة المسؤول عن "هذا الفعل الشنيع، المهين ألخالقنا وكرامتنا وقضيتنا كمسلمين، كعرب، 

وكانت الصفحة دعت في وقت سابق إلى مقاطعة المحاضرة، ووصفت ديرشويتز بأنه  وكقطريين".
 ير مجازرل"."صهيوني قام ببناء اسمه ووظيفته من وراء دفاعه عن المشروع الصهيوني، وتبر 

 5/3/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 "هذه البوصلة تشير إلى فلسطين" معرضالبحرين: افتتاح  .10
هذل البوصلة تشير دائما  إلى "تفتتح غدا  هيئة البحرين للثقافة واعثار معر  ": الحياة" –المنامة 
الجاري. يسلط  31، ويستمر حتى بمركز الفنون في المنامة "ربيع الثقافة"ضمن مهرجان  "فلسطين

المعر  الضوء على القدس من خالل أعمال رسام الكاريكاتور ناجي العلي الراحل الذي ستعر  
أعماله للمرة األولى في البحرين، وهي تتناول مواضيع احتالل فلسطين والقدس في سلسلة من الرسوم 

 .1987ة وحتى اغتياله عام الكاريكاتورية التي أنتجها العلي منذ بداية حياته المهني
 6/3/2018، لندن، الحياة

 
 بإزاحة القدس خارج المفاوضات يمكننا تحقيق السالم :ترامب .11

مب، إنه يعتقد بوجود فرصة لتحقيق السالم بين الفلسطينيين اقال الرئيس األمريكي دونالد تر 
 واإلسرائيليين "بعد إزالة قضية القدس عن طاولة المفاوضات".

في تصريحات خالل استقباله رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت األبي   وأكد ترامب
أمس ا ثنين، أن العالقات األمريكية اإلسرائيلية لم يسبق أن كانت أفضل مما هي عليه اعن، في 

 ترمب بر"صديقه الحميم". -الذي يواجه مشاكل في بالدل -حين وصس نتنياهو 



 
 
 
 

 

 29 ص             4575 العدد:             3/6/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

يزال يؤمن بالسالم في الشرق األوسط لكنه لم يحدد سبل تحقيق ذلك، ولم يستبعد وأكد ترمب أنه   
التوجه إلى القدس  فتتاو السفارة األمريكية في الرابع عشر من مايو/أيار، في خطوة مثيرة للجدل 

 تتزامن مع الذكرى السبعين لقيام ما بات يعرس بدولة إسرائيل.
بهذا القرار" رغم تحذيرات عدة من ا عتراس بالقدس  وأضاس في المكتب البيضاوي "أنا فخور

 عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها من تل أبيب".
 6/3/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 األمن واالستقرار "إسرائيلـ"الدولتين يضمن ل حلرئيس "إيباك":  .11

قامة هوفارد كو  "أيباك"دعا المدير التنفيذي لر : واشنطن دولة فلسطينية "ر إلى ضرورة حل الدولتين وا 
لها مستقبلها الخاص، األمر الذي قد يثير غضب قادة اليمين اإلسرائيلي وأنصارل في واشنطن. ومن 

 ."أيباك"المقرر أن يلقي نتانياهو اليوم كلمة أمام 
الم إلسرائيل، وشد د كور في خطاب ألقال خالل المؤتمر السنوي للمنظمة األحد، على أهمية الس

علينا جميعا العمل على مستقبل يستند إلى وجود دولتين لشعبين، واحدة يهودية تتمتع بحدود "وقال: 
اليوم يبدو هذا ". وأضاس: "خمنة وقابلة للدفاع عنها، وأخرى فلسطينية لها علمها ومستقبلها الخاص

سالم بناءة أمر   يسر، ألنه  غياب عملية". ولفت إلى أن "الحلم بعيد المنال، وهذا أمر مأساوي
يستحيل ضمان أمن إسرائيل في شكل كامل وتحقيق وعدها بالكامل ما لم تتعايو بسالم مع 

 ."جيرانها
واعتبر أن الطريق الوحيد للسالم يمر عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين. لكنه ألقى باللوم على 

 ."، وتفادي مواجهتهلتهربها من الحوار منذ سنوات"السلطة الفلسطينية 
 6/3/2018، لندن، الحياة

 
 تنتظر "صفقة القرن" لتتوسط بالشأن الفلسطيني موسكوباحث روسي:  .11

أكد الباحث الروسي يوري بارمين، في الندوة التي نظمها برنامج ماجستير ": العربي الجديد"الدوحة رر 
ا، بالتعاون مع المركز العربي ل بحاث إدارة النزاع والعمل اإلنساني، في معهد الدوحة للدراسات العلي

ودراسة السياسات، والمدرسة العليا لالقتصاد في موسكو، أن بالدل معنية بالملس الفلسطيني، الذي 
 ية". مريكيمثل بالنسبة لها "فرصة سانحة للتواصل مع الو يات المتحدة األ
ق األوسط، صناعة سالم أم مفاقمة وقال بارمين، في ختام ندوة "السياسة الخارجية الروسية في الشر 

ي، دونالد ترامب، إعالن القدس عاصمة مريكنزاعات"، اليوم اإلثنين، إنه "بعد قرار الرئيس األ
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إلسرائيل، بات على روسيا تقديم الرواية أو الخطة البديلة"،  فتا في الوقت نفسه إلى أن "روسيا 
قدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، والقدس ، بال2017اعترفت، وللمرة األولى في إبريل/ نيسان 

 اليربية عاصمة إلسرائيل"، مضيفا "هذا لم تقل به روسيا من قبل".
وشدد الباحث الروسي على أن "إسرائيل تعد من أقوى حلفاء روسيا في المنطقة، بي  النظر عن 

ل جهود الوساطة التي قامت السياسة التي تنتهجها بشأن القضية الفلسطينية"،  فتا إلى رف  "إسرائي
بها موسكو لجمع الفلسطينيين واإلسرائيليين، وهي الجهود التي لم تنجح بسبب الرف  اإلسرائيلي، 

 والذي لم يؤثر على عالقات موسكو مع تل أبيب".
وأضاس أن "قنوات ا تصال بين الفلسطينيين وروسيا مفتوحة، والدعم المالي الروسي للسلطة 

ن كان محدودا، وروسيا في وضعية جيدة للعمل مع الفلسطينيين، لكنها الفلسطينية مستم ر، وا 
 ية )صفقة القرن(، وحينها ستتصرس".مريكبانتظار أن ترى ما هي الخطة األ

 5/3/2018العربي الجديد، لندن، 
 

 وول ستريت جورنال: مصاعب جمة أمام صفقة القرن .11
 ترامبي دونالد مريكلخطة إدارة الرئيس األقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الخطوط العريضة 

لسالم الشرق األوسط  والتي ُتسمى أيضا صفقة القرن،   تزال، بعد قرابة العام من بدء العمل 
 إلعدادها، في مراحلها األولى وتواجه حاليا سلسلة من العقبات.

الصفقة وعدم موتها ي السابق دانييل شابيرو قوله إن فرصة تقديم تلك مريكونسبت إلى السفير األ
 لحظة الكشس عنها يشكالن تحديا كبيرا.

والرأي اليالب في أوساط الدبلوماسيين اليربيين والعرب هو أن المناخ الحالي سيئ لتقديم الصفقة 
 ويزداد سوءا، وأن حظوظها في النجاو، عموما، ضئيلة.

من قبل  ترامبة في إدارة وأوضحت الصحيفة أنه ضمن العقبات التي تواجه الخطة ازدياد عدم الثق
يين مريكالفلسطينيين والحلفاء العرب والمشاكل السياسية والقانونية التي تق  مضاجع القادة األ

 واإلسرائيليين، خاصة كوشنر ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
والفلسطينيون  يعتبرها األوروبيون ترامبوأوردت أن سلسلة الخطوات األخيرة التي اتخذتها إدارة 

ومؤيدوهم منحازة إلى إسرائيل. وتشمل هذل الخطوات خف  تمويل األمم المتحدة ووكالة غوث 
وتشييل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، وتقييد أنشطة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، 

 إلى القدس.ية مريكوا عتراس الرسمي بالقدس عاصمة إلسرائيل، وا عالن خطط نقل السفارة األ
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ية في القدس في مايو/أيار القادم، تقول الصحيفة، سيلقي مريككما أن ا فتتاو المتوقع للسفارة األ
بظله على المناخ الذي سُيكشس فيه عن خطة السالم. فاذا كان هذا التاري  قد تم اختيارل ليصادس 

 للنكبة الفلسطينية. 70لتأسيس إسرائيل، فانه أيضا يصادس الذكرى الر 70الذكرى السنوية الر
 5/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 األونروا: الالجئون الفلسطينيون فقدوا الثقة بالعالم .11

، أن  جئي فلسطين، وعلى ضوء الصعوبات "األونروا"أكد بيير كرينبول، المفو  العام لوكالة : دبي
يعيشون حالة كبيرة من القلق  التي يعيشونها وأمام التحديات المالية الخطيرة التي تواجه مؤسستهم،

 ."ثقتهم في هذا العالم على وشك ا نعدام"وعدم اليقين، وأن 
إنني ممتن للياية لشركائنا وللدول المضيفة وللدول المانحة لتأييدها السياسي المستمر " وقال:

تفوي  ليس لتفويضنا، إن تفوي  األونروا يتمتع بالحماية من الجمعية العامة ل مم المتحدة، وهذا ال
للبيع، وعلى وجه الخصوص أود اإلقرار بخالص امتناننا للموقس األخالقي القوي لشركائنا العرب 
ولدولة اإلمارات العربية المتحدة في دعمهم الالجئين، والذي يعتبر مهما  اعن أكثر من أي وقت 

 ."مضى
الل، داعيا  إلى الدفاع بقوة وأشار كرينبول إلى ضرورة مواجهة األهوال التي ترتبط بالحروب وا حت

عن األطر اإلنسانية العالمية في حا ت الحروب، حيث تتعر  هذل األطر اعن إلى ا نتهاك، وهو 
الفلسطينيين ليسوا حادثا  من "، على أن "األونروا"ما يعر  البشرية للخطر. وشدد المفو  العام لر 

 ."التاري ، بل هم واقع، وقد تعرضوا لويالت
 6/3/2018، ، أبو ظبياالتحاد

 
 " يهد د تفوق السالح اإلسرائيلي35ف أتزويد ترامب لدول عربية طائرات "دراسة إسرائيلية:  .11

دعا "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي دوائر صنع القرار في تل أبيب إلى : صالح النعامي
ن "الجيل الخامس"، بهدس التحرك لمنع الدول العربية والخليجية من الحصول على طائرات حربية م

 الحيلولة دون المس بتفوق سالو الجو اإلسرائيلي النوعي على جميع الجيوو العربية. 
وحسب دراسة نشرها المركز، اليوم، فان ضمان "التفوق الجوي" اإلسرائيلي في العقد القريب بات 

طائرات هذا الجيل، ومدى  "، التي تعد أهم35مرتبطا  بالمزايا التكنولوجية التي تمنحها طائرة "إس 
 نجاو تل أبيب في منع دول المنطقة األخرى من التزود بهذل الطائرة. 
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وأشارت الدراسة، التي أعدها الباحث شمعون عراد، ونشرها المركز اليوم اإلثنين على موقعه، إلى أنه 
ية لمنعها مريك"يتوجب على الحكومة اإلسرائيلية ممارسة كل روافع الضيط الممكنة على اإلدارة األ

"، مبرزة أن صناع القرار في تل أبيب مطالبون 35من السماو باقتناء دول المنطقة األخرى "إس 
ية إلى مشاركة بع  الدول مريكي، دونالد ترامب، بأ  تتحول الحاجة األمريكباقناع الرئيس األ

 العربية في مواجهة إيران إلى مسوغ لتزويد العرب بهذل الطائرات.
الدراسة إلى أن "مستوى التفوق النوعي لسالو الجو اإلسرائيلي مقارنة بالجيوو العربية وأشارت 

تراجع في السنوات األخيرة، بسبب التطور الكبير الذي طرأ على فاعلية منظومات الدفاع الجوي التي 
 تمتلكها الدول العربية، إلى جانب حرص هذل الدول على شراء طائرات حربية متطورة".

دراسة، فان ضمان احتفاظ سالو الجو اإلسرائيلي "بتفوق إقليمي" يتطلب عدم السماو وحسب ال
 " للدول العربية. 35بتسرب طائرات الجيل الخامس،  سيما "إس 

 5/3/2018العربي الجديد، لندن، 
 

 أم لتكريس االنقسام؟ توحيديمجلس وطني  .11
 هاني المصري

وطني، الذي يعتبر أعلى سلطة فلسطينية، قبل نهاية هناك احتمال   يستهان به أن يعقد المجلس ال
ن حصل ذلك، فعلى األغلب سيعقد في رام هللا على  هذا العام، وربما قبل شهر رمضان القادم، وا 
ا عادي ا   تشارك فيه حركتا حماس والجهاد، وربما الجبهة  غرار المجلس المركزي، وسيكون مجلس 

 ويعمقه ويحوله إلى انفصال.الشعبية، وغيرها، ما سيكرس ا نقسام 
(، أي قبل 1996خخر اجتماع عادي للمجلس كان قبل أكثر من عشرين عام ا ) التذكير أن    بد من 

، بهدس 2009وقوع ا نقسام بسنوات طويلة، ولم يعقد المجلس بعد ذلك إ  جلسة استثنائية في العام 
أعضائها، والذي أخل بنصاب عقد  ملء الفراغ في اللجنة التنفيذية الناجم عن وفاة ستة من
ي بيل مريك، بحضور الرئيس األ1998ا جتماعات. أما ا جتماع الشعبي الذي عقد في العام 

نما  كلنتون، لتييير الميثاق الوطني، فلم يعتبر   جلسة عادية و  استثنائية للمجلس الوطني، وا 
 مهرجان احتفالي   أكثر و  أقل.

، الذي شاركت فيه فصائل 2005 في خذارالتوحيدي   بعد "إعالن القاهرة" لم يعقد المجلس الوطني 
المنظمة وحركتا حماس والجهاد اإلسالمي، والذي نص  على عقدل، ألسباب تتعلق باألوهام على قدرة 
اتفاق أوسلو والمفاوضات على التوصل إلى حل نهائي يتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 
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، الذي أكد على عقدل، لدرجة تحديد صالحيات 2011د "اتفاق القاهرة" في العام ، و  بع1967العام 
 له. كلفت بالتحضيرقيادية للجنة تفعيل المنظمة )اإلطار القيادي المؤقت( التي 

ا في عدم عقد المجلس الوطني أن السلطة التي من المفتر  أنها أداة من أدوات  وساهم أساس 
ير ا، بينما تقزم دور المنظمة التي بات ينظر إليها عملي ا كمؤسسة منظمة التحرير تضخم دورها كث

انتهى أو يكاد ينتهي عملها، وأصبحت وكأنها تنتظر القيام بدورها األخير، وهو التوقيع باسم الشعب 
الفلسطيني على ا تفاق النهائي، ومن ثم الزوال، أو التحول للعب دور خخر شبيه بالدور الذي تلعبه 

 اليهودية" بعد قيام الكيان اإلسرائيلي، إذ تقوم بتشجيع هجرة اليهود إليه، وتنظيمها، وتسهيلها."الوكالة 
إن عقد المجلس الوطني من خالل توافق وطني يجب أن يكون في سياق إعادة ا عتبار للقضية 

خلصة الوطنية والبرنامج الوطني، الذي بحاجة إلى تعديل وتييير يتناسب مع الدروس والعبر المست
 ا ستراتيجياتمن التجارب السابقة، ومن الحقائق الجديدة، والخبرات المستفادة، ومن حقيقة أن 

 المعتمدة، سواء المفاوضات الثنائية، أو المقاومة المسلحة األحادية، وصلتا إلى طريق مسدود.
ة، وما يقتضيه ذلك كما   بد أن يأتي في سياق إعادة بناء المؤسسة الوطنية الجامعة والقيادة الواحد

البحث في تطوير أسس التمثيل، بما يضمن مشاركة حقيقية للمرأة إلى جانب الرجل ومن  من إعادة
مختلس التجمعات واألطياس التي تؤمن بالمشاركة، ومراجعة وتييير وتجديد مكونات مؤسسة شاخت 

ع الفلسطيني إلى وترهلت وتقادمت، لدرجة ساهم عجزها وغيابها وتيييبها بشدة في وصول الوض
 الوضع البائس الذي نعيشه.

تكفي اإلشارة إلى أن معدل أعمار أعضاء المجلس الوطني في شعب معظمه من الشباب تجاوز 
مشاركة األجيال الشابة التي من شأن مشاركتها إضفاء الحيوية والطاقة  حال دونالسبعين عام ا، ما 

 الفلسطينية.رار في المؤسسات واإلبداع، ومواكبة التيييرات والمستجدات باستم
إن تجاهل كل ما سبق، بما فيه أن الهوة بين القيادة والفصائل والشعب باتت واسعة ومرشحة للمزيد 
من ا تساع؛ سيجعل عقد المجلس القديم بعد ترميمه فقط من خالل تييير الفصائل وا تحادات 

ين المتوفين، بوابة إلعادة إنتا  القديم. وهذا لممثليها، وقيام القيادة باختيار العسكريين وبدل المستقل
سيكون أشبه باطالق رصاصة الرحمة على منظمة التحرير التي تعيو في غرفة العناية المشددة منذ 

 توقيع اتفاق أوسلو وحتى اعن.
عادة بناء  إن وصول اتفاق أوسلو إلى الفشل التام كان و  يزال يستدعي ا هتمام باحياء المنظمة وا 

ساتها بصورة تضم مختلس ألوان الطيس السياسي، وتييير المسار بشكل شامل، بما يتناسب مع مؤس
تنكر إسرائيل  لتزاماتها في ا تفاق، وسعيها إلقامة "إسرائيل الكبرى"، وتعذر إنجاز السيادة 
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ممي ، وحصلت على ا عتراس األ1988وا ستقالل للدولة الفلسطينية التي أعلن عن قيامها في العام 
 .2012العام 

 ما الذي يفسر الخطط لعقد المجلس بدورة عادية، حتى ولو بمن حضر؟
 

 تتلخص الذرائع األساسية التي تساق لتبرير ذلك بـ:
: إن عقد المجلس الوطني القديم بات ضرورة حيوية إلنقاذ الشرعية من التآكل التام بعد مرور  أو  

ا في ظل هذل الفترة الطويلة، وتعاظم التحديات وا لمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، خصوص 
ي من ا نحياز إلسرائيل إلى الشراكة مع ا حتالل والعمل معه لفر  مريكالتحول في الموقس األ

 اإلسرائيلي.الحل 
ثاني ا: إن عقد مجلس وطني توحيدي يتطلب أو  إنهاء ا نقسام كون عقدل من دون توحيد مؤسسات 

زة تحت مظلة الشرعية كما كانت قبل "ا نقالب/الحسم"، سيمنح سلطة "ا نقالب" السلطة بالضفة وغ
الشرعية. وهذا الرأي ينطوي على قدر من الوجاهة، ولكنه   يبرر عقد مجلس وطني يكرس 
ا أن محاولة احتكار القيادة  ا نقسام، بل يتطلب تكثيس الجهود إلنهاء ا نقسام، وخصوص 

ن فصيل هنا وخخر هناك باءت بالفشل على جميع المستويات، وفي ظل والمؤسسات الفلسطينية م
األخطار الهائلة المتعاظمة التي تهدد الكل الفلسطيني من المفتر  أن تجعل الوحدة أكثر وأكثر 

 ضرورة   غنى عنها وليست مجرد خيار من الخيارات.
عداد لخالفة الرئيس محمود يضاس إلى ما سبق أن تجديد المؤسسة الوطنية وتفعيلها ضروري لالست

عباس، الذي تحد ث في اجتماع المجلس الثوري األخير لحركة فتح بأن خطابه يمكن أن يكون 
ا أن هذا الشهر يشهد ميالدل الثالث  األخير، فيما يشير إلى احتمال تسليمه األمانة، وخصوص 

 والثمانين.
طني يحدث في وقت ُملئت فيه الدنيا األنكى واألمر أن التفكير بعقد مجلس وطني من دون توافق و 

ا عن محاولة التوصل إلى المصالحة، التي بدأت برعاية مصرية منذ شهر تشرين األول  ضجيج 
الماضي، و  تزال عالقة تحت رحمة "تمكين الحكومة"، المصطلح المطاطي الذي يفهمه كل طرس 

 بما يناسب أهواءل ومصالحه.
تحقق، وعليها اعن أن تتحمل مسؤولياتها إزاء الموظفين  فر"حماس" تدعي أن تمكين الحكومة قد

 الذين عينتهم إبان فترة ا نقسام.
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أما "فتح" فتقول إن  التمكين لن يتحقق إ  عندما تسيطر الحكومة على الوزارات واألمن والجباية 
واحد،  والقضاء وسلطة األراضي، وصو   إلى سالو المقاومة، تحقيق ا لسيادة سلطة واحدة وسالو

 وهذا   يزال بعيد التحقق.
المطلوب والممكن إذا توفرت القناعة واإلرادة التركيز على حل هذل العقدة، من خالل األخذ بحل 
الرزمة الشاملة التي تتضمن مسارات عدة تسير مع ا وبشكل متواز  وشبه متزامن، إذ ُتمك ن الحكومة 

سار خخر لالتفاق على أسس وقواعد الشراكة في نفس الوقت الذي يتم فيه الحوار والبحث في م
الحقيقية، والبرنامج الوطني، ووضع خطة قادرة على إحباط صفقة ترامب، والسير في مسار ثالث 
لتييير وظائس السلطة والتزاماتها، ومسار رابع لالتفاق على إعادة بناء مؤسسات المنظمة، وا حتكام 

وضع أسس ومعايير لالختيار حيثما يتعذر إجراء إلى الشعب باجراء انتخابات حيثما أمكن، و 
ا نتخابات، بحيث يعرس كل فصيل ماذا عليه أن يقدم وعلى ماذا سيحصل ليخر  الجميع والوطن 

 والقضية منتصرين.
لقد انتهت مرحلة وتطل برأسها مرحلة جديدة، بدليل الشروع في تطبيق "صفقة ترامب" قبل طرحها 

 إلى شرعنة األمر الواقع الذي أقامه ا حتالل منذ وقوعه.رسمي ا على أساس أنها تهدس 
وهذا يعني أن اللعبة القديمة انتهت بكل قواعدها على يد حكام واشنطن وتل أبيب، إذ   ينفع الشعب 
الفلسطيني وقوال الحية، بل يضرل، هدر الوقت والجهد بمحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء 

 اعد القديمة.والحنين إلى اللعب بالقو 
إن  التجربة السابقة بخطابها وشخوصها وأدواتها ومفاوضاتها واتفاقاتها أصبحت من الماضي، 
وشهدت أخطاء قاتلة بما يدق  أبواب التييير والتجديد واإلصالو الديمقراطي الجذري اعن اعن وقبل 

 فوات األوان.
ياسات والد راسات   6/3/2018جية، االستراتيالمركز الفلسطيني ألبحاث الس 

 
 المواجهةغزة ال تهاب  .12

 فايز أبو شمالة د.
، في الوقت الذي قدر وزير 2017سبعون مليار شيكل، هذل هي ميزانية الجيو الصهيوني لسنة 

، وهي 2017مليون دو ر على التسليح عام  260الحرب الصهيوني ليبرمان أن حركة حماس أنفقت 
 أقل من مليار شيكل إسرائيلي.

ريعة بين حجم التسليح اإلسرائيلي للعدوان وحجم ا ستعداد الفلسطيني للمواجهة، نكتشس أن مقارنة س
تسليح الجيو اإلسرائيلي يفوق تسليح المقاومة الفلسطينية بسبعين مرة في السنة األخيرة وحدها، 
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لحة، في فكيس لو رجعنا بالمقارنة إلى عشرات السنين التي تسلح فيها جيو الصهاينة بكل أنواع األس
 حين بدأت المقاومة الفلسطينية مشوارها منذ عشر سنوات تقريبا .

فارق القوة التسليحية بين جيو الصهاينة المدعوم من أمريكا، وبين المقاومة الفلسطينية المحاصرة 
ه األفضلية، ولم  برا  وبحرا  وجوا ، فارق القوة المادية هذا لم يعط  للجندي الصهيوني التفوق، ولم يعط 

ه بع  نصر لهثت إليه القيادة السياسية اإلسرائيلية في أثناء عدوان   .2014يعط 
إن قوة الحق وقوة العزيمة وفائ  اإلرادة هي أسلحة معنوية غير منظورة عوضت المقاوم الفلسطيني 
نقص األسلحة المادية، وهذا ما تؤكدل األحداث المتسلسلة على الحدود، ولو كان بمقدور الجيو 

ئيلي بكافة أذرعه العسكرية أن يحسم معركة غزة، كما يدعي قادته العسكريون، لما تردد لخمس اإلسرا
دقائق، ولو كان بمقدور خلة الحرب الصهيونية تدمير غزة بالكامل، وخرو  الصهاينة منها سالمين 

 لما رس لهم جفن، و  ارتعو لهم قلب.
ك بع  وسائل اإلعالم الصهيوني، وهي فالحرب على غزة   تحسم في غضون أيام كما روجت لذل

، وهي الفرقة التي سيتم استدعاؤها بسرعة في حال وقوع 252تنقل تصريحات قائد فرقة ا حتياط 
 تصعيد عسكري مع قطاع غزة.

احتياط، أن دور الفرقة في الحرب القادمة هو الهجوم  252لقد ادعى الجنرال ساعر، قائد الفرقة 
 والقتال إلى جانب الجيو النظامي!!!البري في عمق قطاع غزة. 

بحيادية: وماذا كان يفعل لواء جو ني وغيرل من األولية على بوابات غزة في الحرب  نسألوهنا 
السابقة؟ هل كانوا يأكلون العلكة، أم كانوا في دباباتهم، وتقدموا بآليتهم وطائراتهم وقوة تدميرهم لنقل 

ها، ومن ثم، يتوسلوا من قيادتهم إلخراجهم من عمق غزة المعركة إلى عمق قطاع غزة، لييرقوا في
 دون تحقيق أدنى إنجاز، وفق ما جاء في تقرير مراقب الدولة؟

ولمزيد من الحرب النفسية ضد المقاومة، يدعي قائد الفرقة بأن فرقته تستعد للهجوم وليس للدفاع، 
جيو الصهاينة لم يبادر في  وكأن جيو الصهاينة خا  حروبا  دفاعية ضد الجيوو العربية، وكأن

كل حروبه مع العرب إلى الهجوم، ونقل المعركة إلى أر  العدو، مع استراتيجية العنس الزائد، 
 والحسم السريع للمعركة.

ويضيس الجنرال ساعر: "نتوقع أن يتم حسم كتائب حماس خالل ساعات معدودة، والحسم بالنسبة 
 اس العدو، وبقوة وخالل وقت قصير".لنا هو ضرب أكبر عدد ممكن من قواعد وأهد

وهذل النقطة الرئيسة في حديث العدو، وهي من األهمية بمكان، بحيث   يمكن تجاهلها، أو التيافل 
عنها، فالعدو يسعى إلى ضربة سريعة وخاطفة وعنيفة وحاسمة كما يزعم، بل ويسعى إلى تصفية 

حماس، وغيرها من حركات المقاومة، وهذا ما أكبر عدد ممكن من القيادة العسكرية والسياسية لحركة 
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صرو به أكثر من مسؤول سياسي وعسكري إسرائيلي، وهذا ما يفر  على المقاومة الفلسطينية أن 
تظل على أهبة ا ستعداد، وأن تحذر المفاجأة، وأن تأخذ باألسباب، وأن تظل واثقة أن الشعوب 

نفسها بصالبة رجالها معاد   موضوعيا  للقدرات  العربية واإلسالمية هي سند المقاومة، والتي فرضت
 العدو، الذي اعترس ضمنا  بأفضلية كتائب القسام.

وأضاس الجنرال ساعر: لقد تدربنا على القتال بالنار الحية، ولقد قمت بتكرار التدريبات حتى أزيد 
وا على القتال في من خبراتهم،   شك أننا سنكون أفضل من كتائب القسام في الميدان، جنودنا تدرب

األنفاق، ونحن سنضرب القادة العسكريين لحماس، مثل قادة األلوية والكتائب، واألهم من ذلك هو 
 ضرب قواتهم على نطاق كبير جدا، خالل الضربة األولى".

إن هذا ا عتراس من العدو ليشرس كتائب القسام؛ بعد أن صارت النموذ  الذي تسعى أقوى جيوو 
 ي إلى مستوال في التدريب والقوة والثقة والصالبة.المنطقة كي ترتق

 5/3/2018، فلسطين أون الين
 

 "صفقة القرن"وترنح  المصالحةسقوط  .13
 حافظ البرغوثي

الحاكم بدعم من اإلدارة األمريكية إلى تذويب القضية الفلسطينية من خالل  "اإلسرائيلي"يسعى اليمين 
الهدس، فان إزاحة القدس عن الطاولة كما قال ، ومن أجل تحقيق هذا "صفقة القرن"ما يسمى 

الرئيس ترامب ثم محاربة وكالة غوث الالجئين وقطع المساعدات عنها ثم الموافقة على ا ستيطان 
طالق يد ا حتالل في كل مكان وسحب ا عتراس بمنظمة التحرير والعودة إلى اعتبارها منظمة  وا 

لزمات نسس القضية الفلسطينية وتدمير مبدأ حل إرهابية وفقا  لتوصيس الكونجرس، هي من مست
 الدولتين والتأسيس لنظام فصل عنصري جديد مدعوم من قبل الو يات المتحدة.

الوضع الفلسطيني حاليا  يمر بأسوأ حا ته مع الرف  الفلسطيني لسمالءات األمريكية، بعد أن بانت 
ألساس وتصفي القضية الفلسطينية بالكامل، مقدماتها التي تنسس التطلعات الوطنية الفلسطينية من ا

وتكرس ا حتالل إلى ما   نهاية. وكذلك فان الرف  الفلسطيني ألفكار الحل التصفوي لقضيتهم 
. فأساس المصالحة هو أن "حماس"و "فتح"يعني سحب الدعم األمريكي إلجراءات المصالحة بين 

السياسة األمريكية في الشرق األوسط جاريد كما رأى مهندس  "صفقة القرن"األمريكيين أرادوا طرو 
كوشنر صهر ترامب وداعية ا ستيطان على أنه   بد من توحيد الصس الفلسطيني لحشد الدعم 

إلى القاهرة قبل الحديث عن  "حماس"للصفقة. وقد تم استمزا  رأي مصر بها، وتم استدعاء وفد من 
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وأبليته باألمر والذي بدورل  "فتح"ت وفدا  من المصالحة وطلبت استئناس مساعي المصالحة ثم استدع
 مصري. -أبلغ الرئيس الفلسطيني الذي فهم أن المصالحة تحظى بيطاء أمريكي

بحيث   تحمل في ثناياها إقامة دولة  "صفقة القرن"كوشنر مع صديقه نتنياهو هما من صاغا فكرة 
به دوما  ويدعو لحكم ذاتي محدود بال  يطالب "اإلسرائيلي"فلسطينية ذات سيادة، وهو ما كان اليمين 

 سيادة أو حدود على مساحة صييرة ذات كثافة سكانية كبيرة. 
نظرا  للرف  الفلسطيني المطلق للوساطة األمريكية  "صفقة القرن"اعن وقد تبددت اعمال في 

سقاط قضية الال جئين المنحازة إلى ا حتالل وا عتراس األمريكي بالقدس عاصمة لالحتالل، وا 
والسماو با ستيطان، يبدو أن المصالحة الفلسطينية عادت إلى نقطة الصفر وأعاد التيار القطري 

، ولم يعد الرجل الذي وثقت به مصر وهو يحيى السنوار قادرا  على تمرير "حماس"سيطرته على 
 المصالحة ألنه يخضع ألطر حركة حماس التي عادت للعمل على ا ستفراد بيزة وعدم تمكين

 حكومة الوفاق من العمل.
في  "حماس"وكان  فتا  أن وجود السفير القطري العمادي في غزة تزامن مع وجود القيادة الكاملة ل

القاهرة، فاتخذ العمادي من غزة منصة لمهاجمة مصر، وتم رفع صور أمير قطر ووالدل والعلم 
ي المصري الذي ذهب إلى غزة القطري في ساحة عامة وعلى مبنى الفندق الذي تفادى الوفد األمن

مرة سرا  في السابق، وكان يعني غزة أيضا .  20 "إسرائيل"التواجد فيه. وكشس السفير القطري أنه زار 
فما الذي كان يفعله سوى دعم ا نقسام ونقل األموال في حقائب تحت نظر ا حتالل الذي ما زال 

 ! "يا  إسرائيل"قادته يرون في ا نقسام ذخرا  استراتيجيا  
الموقس الفلسطيني راف  اعن للوساطة األمريكية إ  ضمن لجنة دولية متعددة األطراس، حيث يرى 
الرئيس عباس أن الصفقة األمريكية لن تبقي للفلسطينيين أي أمل في التحرر وتكرس الفصل 

في القدس  ألفا   720قانونها المدني على المستوطنين وعددهم اعن  "إسرائيل"العنصري، بحيث تطبق 
الشرقية والضفة فيما تطبق قانون الحكم العسكري على بقية الضفة والفلسطينيين، ألن واشنطن باتت 
طرفا  وليست حكما ، وهي تريد إمالء سالم بنكهة استيطانية دائمة. فمن أقوال كوشنر لوفد فلسطيني 

دولة عظمى عسكريا   "يلإسرائ"إن "عشية إعالن ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لالحتالل أنه قال 
، فكان الرد الفلسطيني أن "واقتصاديا  وهي ليست بحاجة للسالم معكم ولها عالقات مع دول عظمى

أعرس ذلك وقد قال "، فقال كوشنر "  فلسطيني و  عربي "إسرائيل"  أحد يقبل بالقدس عاصمة ل"
بحاجة إلينا ونحن نقرر من يكون هي من  "إسرائيل""، فقال الطرس الفلسطيني: "لنا السعوديون ذلك

في جنوب  "إسرائيل"على طاولة المفاوضات فال أحد كان يتوقع سقوط نظام نووي عنصري قوي مثل 
ما "فرد صائب عريقات عليه:  "إنكم ستدفعون الثمن". وهنا قال كوشنر بعنجهية "إفريقيا ولكنه سقط
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سالم من دون القدس و  سالم من دون الرقم الذي يبقى لكي ندفعه إذا أعطيتم القدس لالحتالل، فال 
 ."الفلسطيني الصعب؟

 6/3/2018، الخليج، الشارقة
 

 لألبدالجئون  .10
 تسفي برئيل
الكشاس المتمركز حول محورل ويضيء في كل مرة زاوية مظلمة مختلفة في ساحات القتل في سوريا 

ري في إقليم اليوطة الشرقية، حيث توقس للحظة على ساحة الرماية القاتلة التي يقوم بها النظام السو 
ألس شخص. المعاناة الجماعية تثير حقا عددا من  300يعيو هناك تحت الحصار أكثر من 

التصريحات الجوفاء ونتج عنها قرار واحد ل مم المتحدة، نجح في التوصل إلى وقس إلطالق النار 
دة بجذب انتبال العالم تبقى بؤر يوما، ولكن النار   تتوقس حقا. وعندما تكون بؤرة واح 90لمدة 

أخرى في الظالم، بعيدة عن العين العامة وعن اإلعالم، الذي شبع إلى حد التقيؤ من وصس هذل 
 الحرب، وخاصة عندما تملي األرقام الكبيرة ا ستطالع.

أخذ مجدل قبل حوالي  أنوهكذا فان مخيم الالجئين اليرموك في جنوب دمشق قد نسي منذ فترة بعد 
خ س ساكن، معظمهم من الشيوخ واألرامل واألطفال بقوا في البيوت المهدمة، حيث  5تين. فقط سن

ألس شخص. على ثلثي المخيم تسيطر داعو وعلى الباقي  150كان في يوم ما يسكن فيه أكثر من 
والتي عرفت في الماضي باسم جبهة النصرة. المعركة في المخيم بين  "سلطة تحرير سوريا"تسيطر 

ين التنظيمين تجري تحت حصار مشدد من قبل الجيو السوري الذي   ينجح في السيطرة عليه. هذ
عملها هو الدفاع عن السكان الباقين. غذاء  أساسوالى جانبه تعمل حقا ميليشيا فلسطينية ولكن 

 وأدوية تصل بالقطارة، وقود للتدفئة   يوجد، و  يمكن الحديث عن خدمات مدنية.
تما بالحديث عن وضع الالجئين الفلسطينيين في سوريا والذي لم يعد أحد تقريبا يهتم إن ما زال مه

، التي تعمل من بريطانيا وتحاول نقل "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"بهم، هو موقع 
فلسطيني قتلوا حتى اعن في  3,663تقارير محددة عن األحداث لمخيمات الالجئين. حسب الموقع، 

ي اإلحصائيات التراجيدية لسوريا هذا رقم   يثير ا نطباع بشكل خاص، عدد القتلى الحرب. ف
الشامل يصل كما يبدو إلى أكثر من نصس مليون. وأكثر منه إثارة للقشعريرة هي القصص 

والذي ُبدن بنشرل في  "هذل قصتنا"الشخصية التي يجمعها الموقع ضمن مشروع خاص الذي اسمه 
، قصة عبدالسالم الذي ولد في قرية عين التينة في محافظة 33نشرت قصة رقم . هذا األسبوع 2017
 صفد.
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، انضم إلى منظمة التحرير وحارب في صفوفها ضد إسرائيل. 1948عبدالسالم هاجر إلى لبنان في 
في أعقاب حرب لبنان الثانية هرب من لبنان إلى أحد الدول العربية، ورجع إلى لبنان وسكن في 

، تزو  وعاد لسوريا. وهو يسترجع سيرة حياته منذ بداية الحرب في سوريا، تذكر من بين مخيم شاتيال
دو ر  2,000العيون في لبنان الذي هرب إليها من سوريا، أكثر من  أطباءما تذكر كيس طلب منه 

ن من أي"خ س دو ر.  10مقابل العالجات التي لم تفد، ألنه احتا  إلى عملية عيون تكلفتها حوالي 
، تساءل. عبدالسالم قرر ان يأخذ عائلته ويعود إلى سوريا. كانت تلك "يمكنني جلب مبالغ كهذل؟

سفرة سلبت منه بضعة مئات من الدو رات لدفع رشوة للموظفين اللبنانيين في المعبر الحدودي، ودفع 
لفيزا التي أموال عن كل شهر من األشهر الثالثة التي مكثها في الدولة متجاوزا فترة صالحية ا

يحملها. أيضا الجانب السوري لم يوفر عليه المصاريس. لقد وضع كل واحد من الضباط السوريين 
في المعبر الحدودي في جيبه بضعة عشرات من الدو رات من أجل أن يسمحوا له بالدخول إلى 

 البالد التي هرب منها.
كل حاجز على الطريق  أنتضح له من سوريا قرر عبدالسالم الذهاب إلى تركيا، ولكن سرعان ما ا

حاجزا  13والتي يجب أن يتم فيها دفع رسوم مرور للميليشيات المحلية.  "دولة قائمة بذاتها"هو 
أكثر "وصلت إلى حاجز معروس في أوساط سكان في حماة كر أناضطرت العائلة اجتيازها إلى 

 ."الحواجز شرا
بته، التي كانت ملفوفة بضمادة ثبتت فقرات في هذا الحاجز تعر  عبدالسالم إلى ضربات على رق

العمود الفقري العلوي بعد أن عانى من انز ق غضروفي. موظفو الحاجز فتشوا في جيوبه وغضبوا 
 عندما تبين لهم أنه   يوجد بها شيء يمكنهم أخذل. وحتى   يوجد تلفون محمول.

، أجاب. ولكن كان لدى "القراءة والكتابة ألنني   أعرس"، سألول. "لماذا   يوجد لديك تلفون محمول؟"
دو ر خيطها على مالبسه الداخلية، ولدى التفتيو الدقيق في اليوم التالي وجد  2,500عبدالسالم 

دو ر وأمرني بالتوقيع بأنهم وجدوها  500الضابط أحضر لي ورقة عليها صورة "الجنود المبلغ. 
 دو ر في جيب الضابط. 2,000الر . هكذا اختفت "لديهم. فهمت ماذا يريد، ووقعت

باقي الطريق أكملها في سيارة عسكرية برفقة خمسة جنود سوريين معتقلين، اتهموا بالفرار من 
الخدمة، وسوية معهم سجن ثانية في سجن البولوني في مدينة حمص، والذي نقل منه إلى سجن في 

وضرب الكرسي على رأسه  دمشق. هناك تعر  لتعذيبات مختلفة ومتعددة، من ضربات بالعصي
حتى الصدمات الكهربائية. استمر التعذيب ثالثة شهور إلى أن أطلقوا سراحه. من السجن توجه 

دو ر من أجل الهرب إلى تركيا.  700عبدالسالم إلى عمته في دمشق من أجل الحصول على مبلغ 
ركيا، وفي كل مرة بعد أن نجح في اجتياز الحواجز على الطريق حاول عدة مرات الدخول إلى ت
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اعتقل وأعيد إلى سوريا إلى أن نجح أخيرا في التسلل وحتى انه وصل إلى اليونان، مكث هناك تسعة 
 شهور ومن هناك انتقل إلى ألمانيا التي وصلتها عائلته قبل ذلك.

كما يبدو، قصة عبدالسالم ليست مختلفة عن قصص ماليين الالجئين السوريين اعخرين. على 
وأبناء عائلته ظلوا أحياء ووجدوا ملجأ. ولكن خالفا لالجئين السوريين الذين يوجد لديهم األقل هو 

ليه في يوم من األيام، فان الالجئين الفلسطينيين الذين ليس لديهم مواطنة أو انتماء. إوطن للرجوع 
 سيواصل كونهم  جئين ل بد، أيضا عندما يستطيعون العودة إلى سوريا.

 5/3/2018هآرتس 
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