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*** 
 

 لحل أزمة كهرباء غزة قطرياً  عرضاً  رفض": عباس 21 مصدر لـ"عربي .1
كشف مصدر فلسطيني مسؤول عن رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود : أحمد صقر -غزة 

 والتي تتعلق باالنقطاع شبة المستمر للكهرباء. ،عباس لعرض قطري ينهي "أزمة غزة الكبرى"
أن "الدوحة تقدمت لرئاسة السلطة الفلسطينية بعرض  ،ذكر اسمهالذي طلب عدم ، وأوضح المصدر

لمنحة قطرية مقدمة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلقامة محطة توليد كهرباء في قطاع غزة 
"، أن "رئاسة السلطة الفلسطينية أحالت 21مليون دوالر". ولفت المصدر في حديثه لـ"عربي 600بقيمة 

وأكد أن "قطر فوجئت  ".هللا مة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالعرض القطري إلى حكو 
برفض رئيس السلطة عباس للعرض القطري والمنحة األميرية بإقامة تلك المحطة  بإبالغها رسميا  

 التي تنهي أزمة الكهرباء، التي هي بمثابة أم المشاكل التي تعاني منها غزة المحاصرة". 
 6/3/2018 ،"21موقع "عربي 

 
 المجلس الوطني يطالب االتحادات البرلمانية بالتصدي لعنصرية الكنيست .2

دان المجلس الوطني الفلسطيني القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست اإلسرائيلية ولجانه  :انعمّ 
معانه في تكريس نظامه العنصري.  ،وأكد المجلس المختلفة، والتي تأتي في سياق شرعنة االحتالل وا 

رهابه ضدّ  كامال   ، أن الكنيست باتت شريكا  6/3/2018 له الثالثاء في بيان  بكل جرائم االحتالل وا 
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شعبنا وأرضه، وممارسة الضغط واالبتزاز وتشويه نضال شعبنا من خالل قانون سرقة وقرصنة 
 مخصصات ذوي الشهداء، واألسرى في سجون االحتالل، من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وطني كافة االتحادات البرلمانية ومنظمات حقوق اإلنسان ذات الصلة بإدانة وطالب المجلس ال
ورفض سياسة الكنيست والتصدي لها، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضده هذا البرلمان الذي 
يدعي الديمقراطية وفي نفس الوقت يستمر في إصدار مثل هذه القوانين المخالفة لمواثيق حقوق 

 دولية، التي تنتهك كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. اإلنسان والمواثيق ال
 6/3/2018 ،القدس، القدس

 
 مجدالني: القرصنة اإلسرائيلية على األموال الفلسطينية انتهاك صارخ لالتفاقيات الموقعة .3

لتنفيذية لمنظمة اعتبر األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة ا :رام هللا
 صارخا   التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني، القرصنة اإلسرائيلية على األموال الفلسطينية، انتهاكا  

 لكافة االتفاقيات الموقعة، وهي سرقة لألموال الفلسطينية يقوم بها االحتالل.
ة األولى على اقتراح وقال مجدالني، في بيان يوم الثالثاء، إن مصادقة الكنيست اإلسرائيلية، بالقراء

قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء واألسرى في سجون االحتالل، من عائدات 
ودعا إلى إعادة النظر في  في اتفاقات أوسلو. "إسرائيل"الضرائب الفلسطينية، يتنافى مع التزامات 

إلى أن اتفاق باريس  آلية جمع العائدات الضريبية لفك االرتباط مع الجانب اإلسرائيلي، مشير ا
 االقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة االنتقالية، لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه.
 6/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إسرائيل" تمارس "إرهاب القوة والقرصنة" باحتجاز مخصصات ذوي الشهداء واألسرى" :قراقع .4

لفلسطينية مصادقة "الكنيست" اإلسرائيلي بالقراءة األولى، على مشروع قانون غزة: رفضت السلطة ا
يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء واألسرى والجرحى من عوائد الضرائب الفلسطينية، 

، "تمارس "إرهاب القوة والقرصنة "إسرائيل" أنرئيس هيئة األسرى والمحررين،  ،واعتبر عيسى قراقع
الشهداء واألسرى. وأكد أن القيادة الفلسطينية لن ذوي عصابة" باحتجاز إعانات وأنها تتصرف كـ"

 تخضع لـ"التهديدات واالبتزاز".
 7/3/2018 ،القدس العربي، لندن
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 مخصصات ذوي األسرى والشهداء تقرصن "إسرائيل" :مصطفى البرغوثي .5
سطينية مصطفى البرغوثي وصف األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفل :وكاالتوالالجزيرة 

مصادقة الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة األولى على مشروع قانون يقضي بسلب مخصصات ذوي 
ماضية في محاربة  "إسرائيل"بالقرصنة، وقال إن ، الشهداء واألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل

بحق الفلسطينيين، "بينما  وأضاف أن إسرائيل تمجد وتكرم مرتكبي المجازر الفلسطينيين بكل الطرق.
تعتبر الشهداء إرهابيين، هذا تكريس لنظام الفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه 

 في النضال من أجل حريته".
 6/3/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 رة حتض  الم   إدارة ترامب أطلقت رصاصة الرحمة على العملية السياسية اشتية: .6

القيادي في حركة ، أن رام هللا محمد يونس، نقال  عن مراسلها في 7/3/2018 ،الحياة، لندننشرت 
ن عدد المستوطنين اليهود في الضفة إشتية قال امحمد  .د ، ومستشار الرئيس الفلسطيني،فتح

ألف مستوطن، أي ما يعادل ربع سكان الضفة الغربية. وأوضح في لقاء مع مراسلي  711الغربية بلغ 
، أي بعد عامين فقط، سيبلغ عدد 2020ة في فلسطين أمس، "في العام وسائل أعالم أجنبي

من سكان فلسطين التاريخية، وسيكون هناك أقلية يهودية تحكم األغلبية  %52الفلسطينيين 
 الفلسطينية"، مشيرا  إلى أن الفلسطينيون سيطالبون بالمساواة.

صالح الفلسطينيين على المدى  الدولتين، وهو أمر ليس في وأكد أن االستيطان "قضى على حلّ 
 القريب، لكنه على المدى البعيد لن يكون في صالح إسرائيل".

وحدد أربعة أسباب أدت إلى فشل العملية السلمية، هي: غياب المرجعية السياسية، وعدم وجود 
 وسيط نزيه، وعدم وجود إطار زمني محدد للمفاوضات، وأـخيرا  عدم وجود إجراءات بناء ثقة.

أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب "أطلقت رصاصة الرحمة على العملية السياسية وأكد 
وأضاف: "جاء ترامب واخرج القدس والالجئين والحدود واألمن من المفاوضات، وبهذا  المحتضرة".

وضع العربة أمام الحصان، فكيف يمكن لهذا الحصان أن يتحرك؟". واعتبر أن موقف اإلدارة 
وقال إن "إسرائيل تعمل في المرحلة المقبلة  "أكثر سوءا  من موقف الحكومة اإلسرائيلية".األمريكية 

من الضفة الغربية، وضم  %28على استكمال تهويد القدس، والسيطرة على األغوار التي تشكل 
 المستوطنات، منهية بذلك أي فرصة لحل الدولتين".
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شتية احمد م ، أنكفاح زبون رام هللاراسلها في نقال  عن م7/3/2018 ،الشرق األوسط، لندنوأضافت 
إن "القيادة الفلسطينية لن تعود إلى الطاولة، ونهج التفاوض الثنائي لم يأت بأي نتائج، والقيادة قال 

 الفلسطينية لن تقبل بالعودة إلى هذا المسار تحت أي ظرف من الظروف؛ هذا النهج انتهى".
محمد اشتية شبه نهج  ، أن)أ ف ب( ، نقال  عن وكالة7/3/2018 ،القدس العربي، لندنوجاء في 

 الرئيس ترامب تجاه الفلسطينيين برعاة البقر األمريكيين الذين يدفعون الماشية نحو الذبح.
 

 "إسرائيلـ"ب االعترافعريقات: ال سبيل أمامنا سوى تعليق  .7
ذية لمنظمة التحرير أمين سر اللجنة التنفي ، أنرام هللا، من 7/3/2018 ،الحياة، لندننشرت 

الفلسطينية صائب عريقات قال إنه "ال سبيل أمامنا سوى تنفيذ توصيات المجلس المركزي بتعليق 
الرئيس األمريكي دونالد االعتراف بإسرائيل حتى تعترف بدولة فلسطين"، ردا  على احتمال مشاركة 

 ترامب في افتتاح السفارة اإلسرائيلية في القدس.
المقرر  ،صائب عريقات قال إن على القمة العربية، أن 7/3/2018 ،ت، الدوحةالجزيرة نوأضافت 

برفض قرار ترامب نقل سفارة بالده إلى  أن تصدر بيانا   ،انعقادها نهاية الشهر الجاري في الرياض
في لقاء مع برنامج "سيناريوهات" الذي تبثه قناة  ،وأضاف عريقات .وباطال   القدس، واعتباره الغيا  

إنه يجب تفعيل قرارات القمم السابقة بقطع العالقة مع أي دولة تقتدي بالموقف األمريكي  ،رةالجزي
 وتقرر نقل سفارتها إلى القدس.

 
 عن فهم خاطئ للتاريخ وحقائق الصراع ": مواقف وتصريحات ترامب تنم  الفلسطينية"الخارجية  .8

إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب لم "إن  الفلسطينية قالت وزارة الخارجية والمغتربين :رام هللا
تستخلص العبر والدروس منذ قرارها المشؤوم االعتراف بالقدس كـ)عاصمة إلسرائيل(، ونقل السفارة 

ليها، ولم تقرأ كافة اإلشارات الواضحة التي تصلها من الدول، أو من األمم المتحدة وقراراتها، بل ما إ
على ارتكاب األخطاء تلو األخطاء، واإلجحاف بحقوق زالت تغمض أعينها عن الحقيقة وتصر 

 شعبنا الفلسطيني، واإلضرار بما سبق من رعاية أمريكية لعملية السالم".
تصريحات ترامب باألمس، تؤكد أنه يقرأ وبشكل  أنفي بيان صحفي يوم الثالثاء،  ،وأضافت الوزارة

اراته التي ستكون بالضرورة خاطئة، خاطئ حقائق الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ويبني عليها قر 
الصراع، فتارة يعلن عن تمسكه  في مقاربته لحلّ  ومليئة بالتناقض والتضارب اللذين يعكسان ارتباكا  

بـ)سالم( على مقاسات مواقفه المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، وتارة أخرى يعلن عن أهمية وجود 
 إالوأكدت أن ال حل للصراع  ضات وتحقيق السالم.الطرف الفلسطيني، وموافقته الستئناف المفاو 
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 "القدس الشرقية"، و1967باعتراف الواليات المتحدة والعالم أجمع بدولة فلسطين على حدود عام 
وأعربت في ختام بيانها، عن أملها بأن تلتقط إدارة ترامب الفرصة، وتصحح المسار  ...عاصمة لها

 لك الفرصة فيما تبقى من وقت. الخاطئ الذي بدأته، وما زالت أمامهم ت
 6/3/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 للقانون الدولي ومبادئ العدالة للمساءلة وفقاً  "إسرائيل"رياض منصور: يجب أن تخضع  .9

"يجب على  :قال المندوب المراقب لدولة فلسطين في األمم المتحدة السفير رياض منصور: نيويورك
للقانون الدولي ومبادئ العدالة بسبب جميع انتهاكاتها  الكاملة وفقا  إسرائيل أن تخضع للمساءلة 

ال فإنها لن تغير مسارها وستواصل العمل  وإلعاقتها المستمرة لتحقيق السلم واألمن في المنطقة، وا 
في ثالث رسائل متطابقة بعثها لكل من رئيس مجلس ، واستعرض منصور لإلفالت من العقاب".

ندا(، واألمين العام لألمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، وذلك ليطلعهم األمن لشهر مارس )هول
االنتهاكات اإلسرائيلية  ،القدس شرقي على آخر التطورات في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها

 أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته. المتواصلة بحقّ 
للقانون  للشعب الفلسطيني بشكل عاجل وفقا  وطالب منصور المجتمع الدولي بتوفير الحماية 
على وقف  "إسرائيل"اللتزاماته القانونية بإجبار  اإلنساني الدولي، ودعا مجلس األمن للعمل وفقا  

 القدس. شرقي جميع سياساتها وممارساتها غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك
 7/3/2018 ،ا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف

 
 عودة الكفاح المسلح بإعالن رفض اقتراحاً  عباس: "معاريف" .11

عن مصادر فلسطينية وعربية  نقال   ،5/3/2018 االثنين ،ريةبقالت صحيفة معاريف الع: وكاالتال
خالل  ،المجلس الثوري لحركة فتح أعضاء أحدالرئيس الفلسطيني رفض اقتراح من قبل  إنقولها 

 "إسرائيل"الكفاح المسلح لمواجهة  إلىوالذي يتعلق بالعودة  ،برام هللا خيرةاألاجتماعات المجلس 
 "،إسرائيلـ"بعد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة ل خصوصا   ،وتعنتها

 .14/5/2018واقراه نقل السفارة األمريكية للقدس بتاريخ 
 6/3/2018 ،وكالة سما اإلخبارية
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 لمجلس الوطني سيقر البرنامج السياسي وينتخب اللجنة التنفيذيةاشتية: ا .11
ن المجلس الوطني الفلسطيني المتوقع إقال عضو اللجنة المركز لحركة فتح محمد اشتية  :رام هللا

هذا العام سيحدد البرنامج السياسي والوطني الفلسطيني، وسينتخب اللجنة  / مايوعقده قبل نهاية أيار
في لقاء مع مراسلي وسائل أعالم أجنبية في  ،وأكد اشتية التحرير الفلسطينية. التنفيذية لمنظمة

أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني  أن ،6/3/2018يوم الثالثاء فلسطين 
برنامج سياسي  إلى المشاركة في المجلس الوطني، وصوال   إلىحركة حماس  بشكل تلقائي، داعيا  
 عمل الوطني.جامع لكل أطياف ال

 6/3/2018 ،القدس، القدس
 

 توضيح سبب الخصومات على رواتب العسكريين في غزة والضفة :مركز اإلعالم األمني .12
"أن الخصومات التي طالت رواتب العسكريين الذين  الفلسطيني أكد مركز اإلعالم األمني :رام هللا

قانون التقاعد المبكر  إلىاستنادا أحيلوا إلى التقاعد في المحافظات الجنوبية والشمالية، جاءت 
أنه سيتم دفع الفروقات  القيود لكنهم تقاضوا راتب تقاعد"، موضحا   إلى إعادتهم بمرسوم رئاسي، وتمّ 

 بين راتب التقاعد والراتب الرسمي للعسكريين على دفعات خالل األشهر المقبلة.
 اإلعالما تناقلته العديد من وسائل على م ، ردا  6/3/2018 وأوضح المركز في بيان توضيحي الثالثاء

خصم  اقتطاعها من رواتب العديد من العسكريين في غزة والضفة، أنه تمّ  حول الخصومات التي تمّ 
خصم عالوة الزوجة  التقاعد، كما تمّ  إجراءاتعالوة الرتبة لمن تقاعدوا على رتبة أعلى بعد استكمال 

 قانوني. إجراءمن عامالت، وهذا لثالثة أشهر بأثر رجعي للعسكريين المتزوجين 
 6/3/2018 ،القدس، القدس

 
 التربية: ال أحد أحيل إلى التقاعد المبكر لفعاليته في "حراك المعلمين" .13

بصري صالح إن جميع الذين أحيلوا إلى التقاعد  الفلسطيني قال وكيل وزارة التربية والتعليم :رام هللا
الفاعلية في "حراك المعلمين" قبل  أن سباب فنية، مؤكدا  أل أوالمبكر، إما أحيلوا بناء على طلبهم 

 في إحالة أي منهم. نحو عامين لم تكن سببا  
 6/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لكنه منهك ...غير مصاب بالسرطان عباس: "مسؤول فلسطيني كبير لـ"معاريف .14
عن تدهور صحة  األنباءمعاريف اإلسرائيلية  صحيفة أمامدحض مسؤول فلسطيني رفيع  :القدس

صابتهالرئيس محمود عباس   أنكد أ، لكن المسؤول الكبير انتشرت مؤخرا   ألنباء وفقا   ،بالسرطان وا 
لجيله المتقدم، تفاقم بعد  بسبب ضغوطات نفسية وجسدية نظرا   إرهاقالرئيس الفلسطيني يعاني من 

ن "الفحوصات إ عباسوقال المسؤول المقرب من  ."إسرائيلـ"ترامب عن القدس عاصمة ل إعالن
 أبو مازن في الواليات المتحدة جاءت لالطمئنان على حالة القلب لديه". أجراهااألخيرة التي 

 6/3/2018 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 غتفر ومحاولة يائسة لتزوير وعي األمةال ت   جريمةحماس: التطبيع  .51
الل اإلسرائيلي جريمة ال تغتفر ومحاولة يائسة لتزوير وعـي أكدت حركة حماس أن التطبيع مع االحت

 األمة، مشددة أن شعبنا لن يغفر ولن يسامح كل من يطبع مع الكيان الصهيوني.
وقالــت الحركــة فــي بيــان صــحفي، الثالثــاء، إنهــا تتــابع أشــكال التطبيــع المتســارعة فــي المنطقــة، ســواء 

بعــض الهيئــات والشخصــيات بشــكل يعمــل علــى علــى المســتوى الرســمي أم غيــر الرســمي مــن خــالل 
 ترسيخ االحتالل والتغطية على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ونبهـت أن هنــاك جهــد ا كبيــر ا وجديــد ا مــن التطبيــع باتــت فيــه فضــيحة ممارســة التطبيــع ال تثيــر خجــال   
االحتالل كحقيقة ال يمكـن  لدى المطبعين، في محاولة للتغلغل ليصل إلى وعي األجيال لتجذير قبول

وأشــادت حمــاس فــي بيانهــا بــدور الحركــة العالميــة لمقاطعــة دولــة االحــتالل  تجاوزهـا أو التغلــب عليهــا.
(BDS ستراتيجياتها تحظى بدعم واسع علـى مسـتوى العـالم بأسـره فـي مواجهـة ( والتي بدأت أهدافها وا 

 .الظلم ومحاصرة قهر االحتالل
 6/3/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 من المصالحة كلما شعرت بجديتها بالتهربفتح تتهم حماس  .51

حركـــة حمـــاس  إنقـــال الـــدكتور عـــاطف أبـــو ســـيف المتحـــدث الرســـمي باســـم حركـــة فـــتح  حســـن جبـــر:
المصـالحة  أنتتهرب من المصالحة وان قادتها والناطقين باسمها يخرجون بالحديث سلبا كلمـا شـعروا 

ـــ "األ جديــة. عــدم االشــتباك مــع حركــة فــتح فــي  إلــىيــام" حركــة حمــاس ودعــا أبــو ســيف فــي حــديث ل
فــتح تشــعر بخيبــة امــل مــن تصــريحات قــادة  أن إلــىبــل عبــر طاولــة الحــوار الــوطني، منوهــا   اإلعــالم

حمــاس المتكــررة والــذين يحــاولون خاللهــا نعــي المصــالحة مبكــرا دون العمــل الجــدي لتطبيــق اتفاقــات 
ســــياقها  إلــــىتعــــود األمــــور  أنالمطلــــوب هــــو  أناكــــد و  .2017عــــام  إلــــى 2009المصــــالحة منــــذ عــــام 
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الطبيعــي وان تــتمكن الحكومــة مــن العمــل بحريــة وان تمــارس ســلطاتها وتتســلم مقاليــد الحكــم وخاصــة 
موظـــف مـــن  ألـــف 20الجبايـــة الداخليـــة حتـــى تـــتمكن مـــن الصـــرف علـــى المـــوظفين ومـــن ضـــمنهم الــــ 

 حماس.
 أنتــه ويجلــس فيهــا وتنازعــه ســلطة أخــرى، مؤكــدا وزار  إلــىيــذهب الــوزير  أنالتمكــين لــيس  إنوقــال 

حمـاس تضـع يـدها علـى الجبايـة  أنحيث  األعمالالوزراء في الحكومة باتوا يشعرون بالملل من هذه 
 الداخلية وتحرم الشعب الفلسطيني من نصف مقدراته.

 7/3/2018األيام، رام هللا، 
 

 ام واستعادة الوحدةيتطلب إنهاء االنقس "صفقة القرن"إسقاط ": الديمقراطية" .51
أوضح القيادي في الجبهة الديمقراطية طالل أبو ظريفة، أن هناك عقبات تواجه : طالل النبيه -غزة 

ـــت قائمـــة أمـــام تنفيـــذ اتفـــاق المصـــالحة، الفلســـطينيةطريـــق المصـــالحة  ـــات مـــا زال ـــائال : "هنـــاك عقب ، ق
 معضالت بحاجة لجهد من الكل الوطني من أجل تذليلها".

ريفة في حديث لمراسلنا أن تذليل العقبات أمام المصالحة، وتوحيـد الصـف الـداخلي، أمـر وشدد أبو ظ
 مهم في ظل وجود التهديد األمريكي في فرض "صفقة القرن". 

 الفلســـطينيةوذكـــر القيـــادي أن إســـقاط صـــفقة القـــرن يتطلـــب إنهـــاء االنقســـام واســـتعادة الوحـــدة الوطنيـــة 
 اجهة.موحدة للمو  استراتيجيةواالتفاق على 

 6/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تطالب بمراعاة الموظفين بعد مجزرة خصم الرواتب "الشعبية" .51
طالبــــت الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين البنــــوك الفلســــطينية العاملــــة فــــي قطــــاع غــــزة بوقــــف : غــــزة

ن الرواتـب سياساتها المجحفة بحق الموظف الفلسطيني وعلى رأسها سياسة خصم األقساط الشهرية م
بــدون مراعــاة تــدني رواتــب المــوظفين بعــد مجــزرة تقلــيص الرواتــب التــي اتخــذتها الســلطة، والظــروف 

واعتبرت الجبهة في بيان لها الثالثاء، أن استمرار إدارات  المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
وضـاع المتفاقمـة فـي البنوك فـي هـذه اإلجـراءات الظالمـة وضـعت الموظـف الفلسـطيني بـين سـندان األ

القطـــاع ومطرقـــة إجـــراءات وسياســـات البنـــوك الظالمـــة، مشـــيرة أن البنـــوك تحّولـــت إلـــى شـــركات للـــربح 
وحّملـت الجبهـة سـلطة النقـد الفلسـطينية المسـئولية فـي  والسمسرة علـى حسـاب قـوت الموظـف الغلبـان.

ف عـــن كاهـــل الموظـــف اســـتمرار معانـــاة الموظـــف الفلســـطيني، بســـبب عـــدم قيامهـــا بواجباتهـــا للتخفيـــ
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الفلســــطيني، أو إعطاءهــــا توجيهــــات ملزمــــة إلدارات البنــــوك بــــالتوقف عــــن إجراءاتهــــا بحــــق الموظــــف 
 الفلسطيني، أو بالحد األدنى التخفيف من سياسة خصم األقسام من الرواتب بنسب معقولة.

 6/3/2018، فلسطين أون الين
 

 على غزة في ظل استمرار العقوباتفقد قيمته ومضمونه ي الحديث في المصالحة ":األحرار" .51
إلــى أن اســتمرار الحــديث فــي  نبــه األمــين العــام لحركــة األحــرار خالــد أبــو هــالل: طــالل النبيــه -غــزة 

المصـــالحة ومشـــاريع تحقيـــق الوحـــدة الوطنيـــة، تفقـــد قيمتهـــا ومضـــمونها، فـــي ظـــل اســـتمرار العقوبـــات 
 هيار التي يعيشها شعبنا.على قطاع غزة وحالة االن اإلجرامية التي تفرضها السلطة

وقال أبو هالل لمراسـلنا: "أعتقـد أنـه ال جديـد علـى ملـف المصـالحة الفلسـطينية، وملـف رفـع العقوبـات 
 عن قطاع غزة، وال جديد على مستوى ملف مواجهة صفقة القرن".

وأضــاف: "غــزة والفصــائل بحاجــة إلــى خطــوات عمليــة، خــارج صــندوق التفكيــر التقليــدي الفلســطيني، 
وبـــين أنـــه ال جديـــد فـــي زيـــارة وفـــد  تـــاج إلـــى خطـــوات عمليـــة تغـــادر مربـــع إدارة ملـــف المصـــالحة".ونح

حماس إلـى مصـر، قـائال : "هنـاك اسـتمرار فـي الوعـود المصـرية دون تنفيـذ أي خطـوات عمليـة تخفـف 
  .الحصار

 6/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 دور مهم للوقوف على مخرجات المصالحة الوفد األمني المصري لهقيادي بـ"الديمقراطية":  .02
أوضــح القيــادي فــي الجبهــة الديموقراطيــة محمــود خلــف، أن وجــود الوفــد األمنــي : طــالل النبيــه -غــزة 

 المصري في قطاع غزة، له دور مهم للوقوف على مخرجات اتفاق المصالحة، وآليات تطبيقه.
رورة العـــودة إلـــى أصـــل اتفـــاق وقـــال: "هـــذه فرصـــة مهمـــة للـــدور المصـــري فـــي هـــذا اإلطـــار، مـــع ضـــ

، وآليــات تطبيقــه بوجــود آليــات تنفيذيــة لالتفــاق بعيــد ا عــن تشــتيت الجهــود التــي تبــذل 2011المصــالحة 
وأكـــد ضـــرورة إعـــادة تفعيـــل اللجنـــة الثالثيـــة المشـــكلة مـــن حركتـــي فـــتح وحمـــاس  مـــن الكـــل الـــوطني".

 والمصريين لمتابعة ملفات المصالحة كاملة.
 6/3/2018، لإلعالمالمركز الفلسطيني 

 
 : اقتطاع مخصصات األسرى والشهداء دليل على وحشية االحتاللحماس .05

أكـد عضـو المكتـب السياسـي لحركـة "حمـاس" ومســؤول ملـف الشـهداء والجرحـى واألسـرى فيهـا موســى 
دوديــن، أن اقتطــاع االحــتالل لمخصصــات ذوي الشــهداء واألســرى مــن عائــدات الضــرائب دليــل علــى 
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وقال دوديـن فـي تصـريح صـحفي لـه، إن هـذه القرصـنة مـن قبـل االحـتالل لـن تثنـي  وحشيته وساديته.
شعبنا عن مواصلة المقاومة، وأن شعبنا حين يقاوم هذا االحتالل إنما يقوم بحقه الطبيعي الذي تكفله 

ودعـا السـلطة الفلسـطينية إلـى وقفـة جـادة وأال تخـدع شـعبها بمواصـلة  كـل القـوانين واألعـراف الدوليـة.
ير في عملية سياسية جلبت الـويالت علـى شـعبنا، مضـيفا : آن األوان لتكفـر بكـل السـلك السياسـي الس

 المتبع، وأن تالحق االحتالل في المحافل الدولية على كل جرائمه بحق شعبنا.
 6/3/2018موقع حركة حماس، غزة،  

 
 تحذران من مخاطر تصفية األونروا "الجهاد"حماس و .00

حـذرت حركتـا "حمـاس" والجهـاد اإلسـالمي فـي فلسـطين، مـن مخـاطر : ريأحمد المص -غزة ، بيروت
تصــفية وكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئـــين "أونـــروا" علــى الالجئـــين الفلســـطينيين فـــي الـــبالد ومخيمـــاتهم، 

 مؤكدتين أن غياب المؤسسة األممية عن أداء دورها تجاه الالجئين "هدف" إسرائيلي واضح.
ان أيمــن شــناعة إن واشــنطن أرادت بشــكل صــريح تصــفية أونــروا وقــال القيــادي فــي "حمــاس" فــي لبنــ

نهاء خدماتها تجاه الالجئين الفلسطينيين، عبر قرار تجميد جزء كبير من مساعداتها للوكالة.  وا 
وأكــد لـــ"فلسطين" أن تصــفية األونــروا ال تخــرج عــن كونهــا وصــفة لتخريــب وضــع المخيمــات، وتشــتيت 

 خطورة األمر على الالجئين ومخيماتهم في لبنان بشكل خاص.وضع الالجئين المستقر، محذرا من 
بــدوره أكــد ممثــل حركــة الجهــاد فــي لبنــان إحســان عطايــا، أن واشــنطن هــدفت بصــورة مباشــرة للضــغط 

 على الالجئين، واستكمال مشروع تصفية القضية الفلسطينية سيما الشق المتعلق منها بحق العودة.
انهارت لوال تدافع بعض الـدول األوروبيـة ولمصـلحة مـا فـي تسـديد مـا وقال عطايا، إن األونروا "فعليا 

عليها من مستحقات مالية"، مشدد ا على أن تصفية الوكالة من شـأنها أن تخلـق معانـاة وخطـورة كبيـرة 
 على الالجئين الفلسطينيين في لبنان.

 6/3/2018فلسطين أون الين، 
 

مع من خالل قوة جيشها ومعداتها العسكرية تحمي العالم أج "إسرائيل": "يباكفي"أنتنياهو  .23
 واالستخباراتية

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء ، أن معاذ العمري ، عن7/3/2018الشرق األوسط، لندن، نشرت 
إسرائيل، تعهد بعدم السماح إليران بامتالك السالح النووي أبدا . وأكدا ضرورة تشديد اإلجراءات لمنع 

 طقة الشرق األوسط في حال حصولها عليه.طهران من تهديد إسرائيل ومن
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آالف  3، الذي شهد حضور نحو "يباكأ"وقال نتنياهو، أمس خالل فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر 
تعبث من خالل نظامها في المنطقة، والميليشيات التي "شخص في واشنطن، إن إيران  500و

، مشيرا إلى أن نظام "ي الشرق األوسطتدعمها، وتسيطر على عدد من الدول العربية المحيطة بنا ف
طهران يبني قاعدة عسكرية في سوريا، ويسعى أيضا إلى بناء جسر بري وجوي لنقل معداته وجيشه 

 العسكري من طهران إلى طرطوس في سوريا.
طهران تسعى إلى ضرب إسرائيل، لكنني لن أسمح بهذا أن يحدث "وأضاف نتنياهو بلهجة صارمة: 

م أيضا يحصلون على السالح النووي، ليس اآلن وال مستقبال ، بل إلى األبد. نحن أبدا ، ولن نجعله
نقف مع الواليات المتحدة األميركية في قرارها بإلغاء االتفاق النووي وفرض العقوبات على طهران، 
كما نقف مع الشعب اإليراني المنادي بالحرية والحياة، الذي يعاني من ظلم وجور نظامه... الشعب 

 ."يد الحرية... والنظام اإليراني يريد له الموت وعدم االستمتاعير 
واعتبر نتنياهو أن عالقات إسرائيل مع المجتمع الدولي في تقدم وتسير إلى األفضل، بعد أن نجحت 
الحكومة اإلسرائيلية في تحسين عالقاتها وتطويرها في كل العالم، لكن هذا التقدم الدبلوماسي يواجه 

، "وهذا الشيء الوحيد هو إيران وسنوقف حتما  "ئا، يتحتم مواجهته والوقوف أمامه، أمرا واحدا سي
 حسب تعبيره.

وبخصوص نقل السفارة األميركية إلى القدس، أثنى نتنياهو على القرار األميركي باالعتراف بالقدس 
ال جهود عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األميركية إلى هناك، موضحا أن ذلك لم يكن ليتحقق لو 

الرئيس األميركي والسفير األميركي لدى إسرائيل، والسفير اإلسرائيلي في واشنطن، قائال إن إسرائيل 
تحمي العالم أجمع من خالل قوة جيشها ومعداتها العسكرية واالستخباراتية، التي تم تطويرها مع 

 رس والحكومة أيضا.الواليات المتحدة األميركية، وبمساعدة السياسيين األميركيين في الكونغ
رائيلية القوية... واليوم نحن نحمي األبرياء في كل العالم من خالل االستخبارات اإلس"واستطرد قائال: 

فإن العديد من الشركات األميركية من جميع المجاالت تملك مقرا لها في إسرائيل، بل  "يباك"أبفضل 
ت تسخير قدراتها األساسية في خدمة مركزا رئيسيا لألبحاث هناك، والسبب أن إسرائيل استطاع

 ."إسرائيل والعالم
أمام "أيباك"، ما  استعرضنتنياهو، ، أن محمود مجادلة، عن 6/3/2018، 48عرب وجاء في 

عربية بالسر والعلن، وعلى رأسها الدول الاعتبرها إنجازاتها، من ضمنها العالقات التي كونها مع 
 اإلمارات.
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رائيل، ادعى نتنياهو مخاطب ا الحضور أنه "تذكرون الحديث عن عزل وعن الوضع السياسي لدولة إس
إسرائيل دولي ا؟ قريبا، ستكون البلدان التي ليس لديها عالقات معنا هي المعزولة، وهناك من يتحدث 

 عن مقاطعة إسرائيل، نحن من سيقاطعهم".
رئيس الفلسطيني محمود وادعى نتنياهو أنه "ملتزم بالسالم"، وأضاف أنه لتحقيق السالم "على ال

 عباس أن يتوقف عن دعم اإلرهاب"، على حد تعبيره.
وفي مشهد استعراضي، توجه نتنياهو للحضور وطالب كل من يعتقد أن على عباس التوقف عن 
دفع األموال لمن اعتبرهم "إرهابيين الذين يقتلون اليهود"، في إشارة إلى مستحقات األسرى 

مليون دوالر سنويا  350ل اإلسرائيلي. وتابع أنه "عباس يدفع الفلسطينيين في سجون االحتال
 لإلرهابيين وأسرهم".

اإليراني،  "الوحش"نتنياهو حذر من ، أن )أ ف ب( ، عن6/3/2018، رأي اليوم، لندنوذكرت 
 مشيدا في الوقت نفسه بالتحالف القائم بين إسرائيل والواليات المتحدة.

للمخرج الشهير سيرجيو ليوني، لكنه عدل العنوان  "الوحش والقبيحالطيب و "واستعاد نتنياهو، فيلم 
 ."الطيب والوحش والجميلة"ليصبح 

لم يكن يوما أقوى مما هو  اإلسرائيليالجيش "، ومفادها أن "الطيبة األخبار"يعني  "الطيب"واعتبر أن 
 ."عليه اليوم، واقتصاد البالد مزدهر

تكشف "بل أن يعرض على شاشة عمالقة أمامه خريطة هو إيران، ق "الوحش" أننتنياهو  وأضاف
 أشارأما الدول التي  ."الظلمات تنهال على منطقتنا أن"، مضيفا "النفوذ اإليراني في الشرق األوسط

واقعة تحت النفوذ اإليراني، فهي سوريا والعراق واليمن  أنهاعلى الخريطة، والتي اعتبر  باألسودليها إ
 ولبنان.

، شدد على انه حذر منذ 2015باالتفاق الدولي النووي الموقع مع إيران عام  أخرى وبعد أن ندد مرة
 ."المتكررة للنظام اإليراني األكاذيب"فترة طويلة من 

، ووجه دعوة إلى اإليرانيواشاد نتنياهو بحزم الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن الملف النووي 
 ."ليست عدوا لها بل هي الحليف الذي ال بد منه يلإسرائ إن"الدول العربية في المنطقة قائال 

التحالف الجميل "الصفات الثالث التي تكلم عنها نتنياهو، فهي ليست سوى  إطارفي  "الجميلة" أما
 ."والواليات المتحدة إسرائيلالقائم بين 
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 مع ترامب عن الشأن الفلسطيني ربع ساعة نتنياهو: تحدثت   .02
د لقائه في البيت األبيض مع الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، قال رئيس بع وديع عواودة: -الناصرة 

خطة السالم "حكومة االحتالل اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه لم ير أية مسودة أو جدوال زمنيا لـ
. وفي رسالة دعائية مبطنة متعددة االتجاهات لدى خروجه من اللقاء الخامس مع ترامب "األمريكية
. "لم نتحدث عن الفلسطينيين أكثر من ربع ساعة"ى األخير منصب الرئاسة، قال نتنياهو منذ تول

، قال للصحافيين "من الممكن أال يكون هناك اتفاق سالم"وتعقيبا على تصريح ترامب بأنه 
اإلسرائيليين المرافقين ملقيا اللوم على الضحية، إنه ال يمكن إجراء مفاوضات بدون الفلسطينيين. 

 ."المطلوب هو أن يسعى الفلسطينيون لحل النزاع وتثقيف الجمهور على ذلك"مزاعمه  وتابع
 7/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 جبارين لسفيرة غواتيماال: نقل سفارتكم للقدس يناقض القانون الدوليالنائب  .01

، برسالة توجه يوسف جبارين، رئيس لجنة العالقات الدولية في القائمة المشتركة: القدس المحتلة
عاجلة إلى سفيرة غواتيماال في "إسرائيل"، سارة كاستانييدا، معرب ا فيها عن استنكار القائمة المشتركة 

 إلعالن رئيس غواتيماال، جيمي موراليس، نية بالده نقل سفارة دولته إلى القدس. 
 ه هذا.وطالب جبارين أن تنقل السفيرة طلب المشتركة بأن يتراجع الرئيس موراليس عن قرار 

وأكد جبارين في رسالته أن نقل السفارة إلى القدس يناقض القانون الدولي، ويضرب بعرض الحائط 
التفاهمات الدولية حول المكانة الخاصة للقدس، مضيف ا أن هذا القرار، الذي ينضم للقرار األمريكي، 

وينسف فرص التوصل ، 1967الفلسطينية عام  لألراضي"يكرس االحتالل "اإلسرائيلي" الكولونيالي 
 إلى تسوية سياسية في المنطقة".

 6/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في المنطقة "ج"عدون مشروع قانون إللغاء اإلدارة المدنية أعضاء كنيست ي  القناة األولى اإلسرائيلية:  .01
إللغاء اإلدارة  أعضاء كنيست يعدون مشروع قانون إن، أمس اإلسرائيلية األولىقالت القناة أبيب: تل 

 المدنية ونقل سلطاتها في مناطق )ج( إلى الحكومة اإلسرائيلية.
 7/3/2018القدس، القدس، 
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 تعديل قانون يشرعن احتجاز جثامين شهداء ووضع شروط للدفن .01
صادقت لجنة الداخلية اإلسرائيلية، صباح الثالثاء، على تعديل قانون يشرعن للشرطة : هاشم حمدان
 ين شهداء فلسطينيين، ووضع شروط أمام عائالتهم في تنظيم الجنازات لهم.باحتجاز جثام

لعاد إردان، في أعقاب قرار المحكمة جويأتي تعديل القانون، الذي بادر إليه وزير األمن الداخلي، 
العليا، في تموز/يوليو الماضي، الذي ينص على أنه ال توجد صالحية لدى الشرطة في احتجاز 

وينص تعديل القانون المشار إليه على أن  ذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.جثامين شهداء نف
الشرطة تستطيع إصدار أمر بمنع تسليم جثمان شهيد إلى حين يتعهد منظمو الجنازة بتطبيق 

 الشروط التي تضعها الشرطة.
 6/3/2018، 48عرب 

 
 اإلسرائيلي ينتقد "أيباك" لموقفه من حل الدولتين "اليمين" .01

ن اإلسرائيلي انتقادات شديدة اللهجة إلى لجنة اللوبي يوجهت قيادات من معسكر اليم: تدمحمد و 
اليهودي األميركي الداعم إلسرائيل "أيباك"، لموقفه من حل الدولتين، والترويج بأن إسرائيل موافقة 

مت وهاج على إنهاء الصراع مع الفلسطينيين، ويقدم حل الدولتين كموقف للحكومة اإلسرائيلية.
قيادات من معسكر اليمين "أيباك"، الذي يعقد مؤتمره حاليا في واشنطن، مطالبين بتحديث موقفهم 
من حل الدولتين. وقد انضم سياسيون يمينيون إلى الحملة الجديدة، بقيادة رئيس المجلس اإلقليمي 

 لالستيطان، يوسي داغان.
تعمد وفي قائمة رسائلها إلى كبار وكتب داغان رسالة شديدة اللهجة، قال فيها إن "أيباك"، ت

قامة دولة فلسطينية،  المسؤولين في واشنطن وفي الرؤية التي تعرضها، أن تقدم حل الدولتين وا 
وقال الوزير حاييم كاتس في هذا الصدد إن "أيباك"  وتسوق ذلك على أنه موقف دولة إسرائيل.

سرائيل من مختلف القضايا، وبالتأكيد صديق كبير ومهم إلسرائيل، لكن لن تسمح لها بتحديد موقف إ
  ليس في مواجهة المسؤولين المنتخبين في الواليات المتحدة".

ذات الموقف تبنته نائب وزير الخارجية تسيبي هوتوفيلي، التي قالت إن "اليهود األميركيين يجب أن 
ول الصراع اإلسرائيلي ح األساسيةيغيروا ويستبدلوا مفاهيم كثيرة، فيما يتعلق بالعديد من التفاهمات 

 الفلسطيني".
 6/3/2018، 48عرب 
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 بتعويض المستوطنين اإلسرائيلية المحكمة العليا تجمد قرار الحكومة .01
قضت المحكمة العليا، مساء الثالثاء، بتجميد قرار صادر عن الحكومة اإلسرائيلية برصد : محمد وتد

 طانية "نتيف هأفوت"، و"عمونا" و"عوفرا".ميزانيات لتعويض عائالت المستوطنين، في البؤرة االستي
ويأتي القرار على الرغم من مصادقة المحكمة، على تأجيل إخالء البؤرة االستيطانية "نتيف هأفوت"، 

 التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في جنوب غربي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
ال والميزانيات التي رصدتها الحكومة وبموجب أمر قضائي مؤقت، جمدت المحكمة تحويل األمو 

للمستوطنين الذين تم إجالؤهم إلى أن تتلقى المحكمة ردا من النيابة العامة للدولة على االلتماس 
 المقدم بشأن المسألة.

 6/3/2018، 48عرب 
 

 الشاهد ضد نتنياهو: كلمة زوجته سارة فوق األجهزة األمنية .02
تحّول نير حيفتس المستشار اإلعالمي لعائلة بنيامين حتى : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

نتنياهو، إلى "شاهد ملكي" ضده في قضايا الفساد، كانت الصحف اإلسرائيلية، تتناقل دون تأكيد 
قطعي، روايات مختلفة عن تأثير الزوجة سارة واالبن يئير، على قرارات رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

 رارات اليومية واإلدارية.السياسية واألمنية، وليس فقط الق
وقد فّجر حيفتس، أمس اإلثنين، في شهاداته أمام الشرطة اإلسرائيلية، "قنبلة"، إال أّنها لم تكن األولى 
من نوعها، عندما أقّر وبشكل علني، باعتباره "كان هناك"، أّن نتنياهو، خشي من سطوة زوجته، 

وقادة الجيش، بعدم نصب البوابات  ورفض توصيات جهاز األمن العام "الشاباك"، والشرطة
اإللكترونية على أبواب المسجد األقصى، في يوليو/تموز العام الماضي، وأّنه وبالرغم من هذه 

 التوصيات اتخذ القرار بنصب البوابات، نزوال  عند نصيحة ومشورة زوجته سارة وابنه يئير.
 6/3/2018، العربي الجديد، لندن

 
 اً رنت تكشف وسائل وقدرات عسكرية إسرائيلية سرية جدوثيقة على اإلنت"هآرتس":  .05

اإلسرائيلي  دفاعكشفت وثيقة، نشرت مؤخرا على شبكة اإلنترنت وتحمل توقيع وزير ال: هاشم حمدان
أفيغدور ليبرمان، معلومات سرية تتصل بوسائل وقدرات عسكرية، علما أن نشر وثيقة على اإلنترنت 

 مات" بحسب القانون اإلسرائيلي.يعتبر "مخالفة خطيرة ألمن المعلو 
وقالت صحيفة "هآرتس" إن بندين في الوثيقة، على األقل، يكشفان أسماء منظومات عمل الجيش 

وتعتبر إحدى الوسائل العسكرية التي نشر عنها على مستوى  اإلسرائيلي على إبقائها قيد السرية.
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يمنع ذكر االسم على الهاتف بسبب عال من السرية لدرجة أن المتحدثين باسم الجيش يقولون إنه 
أما الوسيلة الثانية فهي مرتبطة بـ"قدرات سرية جدا"،  حساسية المعلومة والخشية من انكشافها.

تستخدمها وحدة في الجيش في النشاط العمالني، وبالتالي فإن نشر اسمها قد يكشف القدرات الكامنة 
 فيها.

 سيلة الثانية، ووظيفتها، والتي يمنع نشرها.وتكشف الوثيقة أيضا اسم منظومة مرتبطة بالو 
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة نشرت على الشبكة بشكل مكشوف لكل من يسعى لالطالع عليها، 

وأضافت أنه ال يزال من غير  بينما يعتبر نشرها في وسائل اإلعالم مخالفة للرقابة العسكرية.
 والقدرات العسكرية في الوثيقة. الواضح في هذه المرحلة كيف نشر عن هذه الوسائل

 وعقب المتحدث باسم الجيش بالقول إن الحديث عن "خلل في أمن المعلومات يجري التحقيق فيه".
 6/3/2018، 48عرب 

 
 تسّرب نفايات نووية خطيرة من مفاعل ديمونا اإلسرائيلي ":يديعوت أحرونوت" .00

اعل النووي اإلسرائيلي في النقب نتيجة : تواصل تسريبات إعالمية التحذير من مخاطر المفةالناصر 
 تقادمه ومظاهر الخلل الخطيرة فيه، وآخرها تسرب نفايات نووية تهدد السكان المحيطين به.

وأظهرت دراسة إسرائيلية في منطقة المفاعل النووي داخل ديمونا في صحراء النقب، احتمال تسرب 
ل، وهذا من شأنه أن يتسبب في تلوث البيئة نفايات مشعة منه ومن موقع مكب النفايات داخل المفاع

 بل واختراق السلسلة الغذائية.
وتقول الدراسة التي نشرتها بعض وسائل اإلعالم العبرية أمس، إن الفيضانات والنباتات التي تخترق 

يديعوت "التربة قد تتسبب في انبعاث المواد المشعة من الموقع إلى البيئة. وأوضحت صحيفة 
لمنطقة المغلقة حول المفاعل في ديمونا تستعمل كمكب للنفايات المشعة، حيث ال أن ا "أحرونوت

يدور الحديث عن دفن نفايات داخل مبنى ومكب نفايات محصن، بل دفنها وتخزينها داخل حاويات 
وبراميل ضحلة، قد تبلى وتتصدع وتصدأ وتتآكل، ما يعني إمكانية تسرب النفايات وحتى انفجار 

 اميل.الحاويات والبر 
ويستدل من البحث الذي أجري، أنه يتم دفن أو تغطية الحاويات والبراميل بالتربة بعمق مترين، وال 

 يعرف حجم النفايات بالمدافن التي تتسلل موادها الخطيرة للمياه الجوفية.
وعقب ديوان رئيس حكومة االحتالل في بيان، على ذلك بالقول إنه خالفا للمنشور، ليس هناك أي 

من أن تتسرب النفايات المشعة خارج حدود موقع تخزين النفايات، كما زعم، ولن يتسبب ذلك خطر 
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يعمل مفاعل ديمونا وفقا لمعايير دولية صارمة ويخضع إلشراف "في تلوث البيئة. ويتابع البيان 
 ."خارجي لضمان استقرار المواد في موقع التخزين على المدى القصير ولسنوات عديدة قادمة

 7/3/2018العربي، لندن،  القدس
 

 األقصى وسط محاوالت ألداء طقوس تلموديةالمسجد يهودية يقتحمون  معاهد وطلبةمستوطنون  .00
مستوطنا، أكثر من نصفهم من طلبة معاهد دينية يهودية بلباسهم  70اقتحم أكثر من المحتلة: القدس 

جهـة بـاب المغاربـة بحراسـة مشـددة  التلمودي التقليـدي، اليـوم الثالثـاء، المسـجد األقصـى المبـارك، مـن
وقـال مراسـلنا فـي القـدس، إن األقصـى شـهد محـاوالت متكـررة مـن طلبـة  من قوات االحتالل الخاصـة.

المعاهــد اليهوديـــة، ألداء طقــوس وشـــعائر تلموديـــة فــي المســـجد، فــي الوقـــت الـــذي أدى فيــه عـــدد مـــن 
 ه من جهة باب السلسلة.، خالل خروجهم مناألقصىالمستوطنين طقوسهم أمام باب المسجد 

 6/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 محكمة االحتالل ترفض اإلفراج عن الشيخ رائد صالح ووضعه تحت اإلقامة الجبرية .02
رفضت محكمة االحتالل اإلسرائيلي في حيفا، يـوم الثالثـاء، اإلفـراج عـن الشـيخ : ناهد درباس -حيفا 

وأرجأت محكمة حيفا األسبوع الماضـي  حت اإلقامة الجبرية في ظروف مقيدة.رائد صالح، ووضعه ت
طلب فريق الدفاع عن الشيخ رائد باإلفراج عنه، ووضعه تحـت اإلقامـة الجبريـة حتـى انتهـاء إجـراءات 

  محاكمته.
مـــن جانبـــه، قـــال الشـــيخ كمـــال خطيـــب رئـــيس لجنـــة الحريـــات المنبثقـــة عـــن لجنـــة المتابعـــة، لــــ"العربي 

د"، إنـــه بـــالنظر إلـــى "مـــا حصـــل األســـبوع الماضـــي مـــن موقـــف النيابـــة مـــع القاضـــية فـــي ملـــف الجديـــ
نتنيــاهو، وكيــف يكــون القــرار قــد صــدر مســبقا . لــم نعــد نســتغرب أن تكــون نفــس الممارســة مــع الشــيخ 
رائد.  بالتالي نحن أمام ملف سياسي مـن الدرجـة األولـى، واسـتمرار مالحقـة مـا صـدر بحظـر الحركـة 

 ثم اعتقاالت ثم إغالق مؤسسات وثم اعتقال الشيخ". 2015نوفمبر من عام  17ة بيوم اإلسالمي
خطيب أن "هذا كله يؤكد بأننا بين يدي حكومة وضعت فـي سـلم أولويتهـا اسـتمرار مطـاردة الوأضاف 

المشــــروع اإلســــالمي، والشــــيخ رائــــد هــــو رمــــز فــــي هــــذا المشــــروع المبــــارك"، مضــــيفا  "نــــدرك تمامــــا  أن 
إلســـرائيلية متضــايقة منـــا، فليشــربوا مـــاء البحــر، نأمـــل أن يكــون الشـــيخ رائــد خـــارج الســـجن المؤسســة ا

 وخارج االعتقال المنزلي بل حقه أن يكون كذلك".
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ـــ"العربي الجديــد"، إن هــذه المحكمــة "هــي محكمــة  مــن جهتــه، قــال محمــد بركــة رئــيس لجنــة المتابعــة ل
موقفنــا فــي لجنــة المتابعــة بإجمــاع مركباتهــا، سياســية وصــورية ال تســتند إلــى أي أســاس حقيقــي، نحــن 

 نحن نقبل ونطلب من الشيخ أن يقبل أن يطلق سراحه ولو بشروط مقيدة، إذا قررت المحكمة ذلك".
وأوضح "نحن غير معنيين وال نرضى أن يبقـى فـي العـزل كـل هـذه الفتـرة حتـى تنتهـي المحكمـة، ألنـه 

الشـيخ كــل هـذه الفتـرة وفـي عـزل وفـي حـبس منفـرد. هــذا قـد تأخـذ المحكمـة وقتـا  طـويال  واالسـتفراد فـي 
 أمر في حد ذاته عقاب كبير".

 6/3/2018العربي الجديد، لندن، 
 

 : حراك العودة يبدأ في الثالثين من الشهر الجاري"العودة الكبرى مسيرة"الناطق باسم  .01
، أحمد أبو رتيمة: إنه قال الناطق اإلعالمي باسم مسيرة العودة الكبرى: عبد الرحمن الطهراوي -غزة 

مــارس الجــاري، تزامنــا مــع إحيــاء الفلســطينيين آذار/  30تقــرر االنطــالق فــي حــراك مســيرة العــودة يــوم 
وأوضـــح أبـــو رتيمـــة لصـــحيفة "فلســـطين"، أمـــس، أن عمليـــات التحضـــير  ليـــوم األرض. 42الـــذكرى الــــ 

المجتمعيـة والفصـائل الوطنيـة  النطالق الحراك تسير بالشكل المخطط لها، بالتنسيق مع كافة الشرائح
وذكـــر أن الحـــراك ســـيبدأ بإقامـــة اعتصـــام مفتـــوح ومتنـــامل فـــي المنـــاطق المالصـــقة للســـلك  واإلســـالمية.

مـع الحفـاظ علـى الطـابع الشـعبي والـوطني والسـلمي للحـراك  1948الفاصل مع األراضي المحتلـة عـام 
دة نقــاط علــى هيئــة نصــب خيــام ن أن االعتصــام ســيكون فــي عــوبــي   بمــا يضــمن ســالمة المعتصــمين.

قامة فعاليات وطنية وتحشـيدية، علـى أن "يتـرك للميـدان تحديـد الخطـوات التاليـة إمـا مواصـلة  العودة وا 
 االعتصام في المناطق الحدودية أو التحرك نحو السلك الفاصل".

 6/3/2018، فلسطين أون الين
 

 غزة: االحتالل يستهدف المزارعين والصيادين .01
ــــوم الثالثــــاء، المــــزارعين شــــرق قطــــاع غــــزة،  ":وفــــا" -غــــزة ــــوات االحــــتالل االســــرائيلي، ي اســــتهدفت ق

وذكـــر شـــهود  الرشاشـــة، دون أن يبلـــغ عـــن إصـــابات. أســـلحتهاوالصـــيادين فـــي بحـــر القطـــاع، بنيـــران 
عيــان، أن تلــك القــوات المتمركــزة فــي األبــراج والمواقــع العســكرية شــرقي محافظــة خــان يــونس جنــوبي 

 الرشاشة وبشكل عشوائي، صوب المزارعين العاملين في حقولهم. أسلحتهاان القطاع، فتحت نير 
وفـــي ذات الوقـــت، أفـــادت مصـــادر محليـــة، بـــأن الـــزوارق الحربيـــة اإلســـرائيلية، أطلقـــت نيـــران أســـلحتها 

 باتجاه الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في عرض بحر شمال القطاع.
 6/3/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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 ن دهس الناشط أبو شمسيةويحاول مستوطنون: الخليل .01
حـــاول مســـتوطنون فـــي تـــل الرميـــدة بالخليـــل، يـــوم الثالثـــاء، دهـــس الناشـــط فـــي تجمـــع  ":وفـــا" -الخليـــل

وقال أبو شمسية "أثناء عودتي إلى منزلي الواقع فـي  ن حقوق اإلنسان عماد أبو شمسية.عالمدافعين 
 هسي، لكنني تمكنت من الفرار بصعوبة".تل الرميدة حاول المستوطن المتطرف "عوفر" د

وأضـــاف أن هـــذه ليســـت المـــرة األولـــى التـــي أتعـــرض فيهـــا لمحاولـــة دهـــس مـــن قبـــل المســـتوطنين فـــي 
المنطقـــة، لكننـــي تمكنـــت هـــذه المـــرة مـــن معرفـــة وجـــه الشـــخص الـــذي حـــاول دهســـي وهـــو المتطـــرف 

 "عوفر"، وعلى الفور قدمت شكوى لدى شرطة االحتالل ضده.
 6/3/2018، يدة، رام هللاالحياة الجد

 
 بدعم الجيش اإلسرائيلي مئات الدونمات جنوب الخليلتجرف  مستوطنينمن العصابة  .01

، من العصابة المسماة "ريجافيم" صـباح أمـس، هجومـا علـى أراضـي إرهابيةشنت عصابة مستوطنين 
ت الـدونمات قرية المجاز جنوب مدينة الخليل، وشرعت، بدعم جيش االحتالل وحراسته، بتجريف مئـا
 المزروعة بالمحاصيل الشتوية شرق قرية المجاز بمسافر يطا، تمهيدا لالستيالء عليها.

كمـا جرفــت آليــات جـيش االحــتالل، أراضــي زراعيــة، ونصـبت فــي إحــداها خيامـا، فــي منطقــة الفارســية 
رت أجـزاء باألغوار الشمالية. وقال النشاط الحقوقي عـارف دراغمـة لمراسـلنا، إن جرافـات االحـتالل دمـ

 من أرض مزروعة بالحمص.

 7/3/2018الغد، عّمان، 
 

 لألسرىمطالب بإغالق سجن إسرائيلي قدم طعامًا فاسدًا  .01
وجهت هيئات الدفاع عن األسـرى الفلسـطينيين فـي السـجون اإلسـرائيلية وحركـات إسـرائيلية تـدافع عـن 

 "عتصــــيون"الق معتقلــــي إلــــى الهيئــــات الدوليــــة ذات الشــــأن بالعمــــل علــــى إغــــ حقــــوق اإلنســــان، نــــداء  
، اللذين ُيعتبران األسوأ بين مراكز االعتقال االحتاللية، إذ ال تتوفر فيهما أدنى شـروط الحيـاة "حوارة"و

وجــاءت هــذه المطالــب بعــدما كشــف نــادي األســير الفلســطيني فــي رام هللا، أمــس عــن تقــديم  اآلدميــة.
. ونقلت جاكلين الفرارجة، محامية نادي "نعتصيو "أطعمة منتهية الصالحية للمعتقلين المتواجدين في 

األسير، عن المعتقلين أن إدارة المعتقل زودتهم بأطعمة منتهية الصـالحية، كانـت عبـارة عـن معلبـات 
وقطع من الجبن. وأكدت المحامية أنها اطلعت على بعض المعلبـات، وكـان تـاريخ انتهـاء صـالحيتها 

 فعال. 2018فبراير )شباط(  27هو 
 7/3/2018، وسطالشرق األ   
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 1967ألف امرأة منذ العام  15اعتقل االحتالل : هيئة شؤون األسرى .22
"وفـا": قـال رئـيس هيئــة شـؤون األسـرى والمحـررين عيســى قراقـع، إن قـوات االحـتالل، نفــذت  -رام هللا 
وأشـار قراقـع، فـي كلمـة  .1967ألف حالة اعتقال فـي صـفوف النسـاء الفلسـطينيات منـذ العـام  15نحو 
أسـيرة  62ها خالل حفل تكريم موظفات الهيئة ونادي األسير، لمناسبة يوم المرأة العـالمي، إلـى أن ألقا

وأشـاد بتضـحيات المـرأة الفلسـطينية ودورهـا  .إداريبـأوامر اعتقـال  ما زلن يقبعن في سجون االحـتالل،
 وابنة كل هؤالء.  في مسيرة النضال، فهي الشهيدة واألسيرة والجريحة والمبعدة ووالدة وشقيقة وزوجة

 7/3/2018، األيام، رام هللا
 

 2017ل شهداء ومئات الجرحى والمعتقلين من الطالب خال  : تسعةوزارة التربية والتعليم .25
فيمـــا  2017طـــالب استشـــهدوا خـــالل عـــام  9قالـــت وزارة التربيـــة والتعلـــيم، اليـــوم الثالثـــاء، إن : رام هللا

ـــى  603أصـــيب  ـــين. مـــن المعلمـــين 55طالـــب إضـــافة إل وذكـــرت الـــوزارة فـــي تقريـــر إحصـــائي  اإلداري
لالنتهاكــات اإلســرائيلية بحــق التعلــيم خــالل العــام المنصــرم أن اإلصــابات تنوعــت مــا بــين )اإلصــابة 
برصــاص حــي، ومطــاطي، والضــرب المبــرح، والهلــع(؛ بســبب االقتحامــات وتهديــدات جــيش االحــتالل 

تنشـــاق العشــرات مـــن الطــالب للغـــاز المســـيل والمســتوطنين للطـــالب ودهســهم، هـــذا باإلضــافة إلـــى اس
 للدموع وغيره.

وأشــارت إلــى أن إجمــالي عــدد المعتقلــين مــن الطــالب والمعلمــين والمــوظفين مــن كافــة المــديريات بلــغ 
معلمــا ومعلمــة وموظفــا  4,929طالبــا وطالبــة و 8,0279معــتقال ، فيمــا أظهــر التقريــر تعــرض  311نحــو 

أسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى واالعتقاالت واالحتجاز  العتداءات من قبل قوات االحتالل؛
واإلقامات الجبرية، والتأخير على الحواجز، والحرمان من الوصول اآلمـن للمـدارس مـن خـالل إغـالق 

اعتــداء ،  352مدرســة تعرضــت العتــداءات االحــتالل بواقــع  95وذكــرت الــوزارة أن  الحــواجز والبوابــات.
لحـاق الخسـائر تنوعت ما بين اقتحام، وا   طالق الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز والصوت، وا 

صدار اإلخطارات بحق المدارس.  المادية بها، وتعطيل الدوام سواء بشكل كلي أو جزئي، وا 
 6/3/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 االحتالل ينشر كاميرات حديثة على الطرق االستيطانية بالضفة .20

جيش االحتالل اإلسرائيلي بدأ نشر  أنعبرية  إعالميةمصادر  ذكرت: ة "القدس"ترجم -رام هللا
 كاميرات جديدة، ذات خصائص تكنولوجية متطورة على الطرق االستيطانية في الضفة الغربية.
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وبحسب موقـع "روتـر" التـابع للمسـتوطنين، فقـد تـم نشـر عـدد مـن هـذه الكـاميرات فـي طـرق اسـتيطانية 
 اإلسـرائيليهذه الخطوة تأتي في إطـار مواصـلة الجـيش  إناختبارات عليها، وقال  إلجراءقرب رام هللا 

ووفقــا للموقـع، فـإن هـذه الكــاميرات سـتمكن الجـيش مــن  جهـوده لمنـع وقـوع عمليــات ضـد المسـتوطنين.
 تحديد هويات األشخاص ولوحات السيارات وأصحابها.

 6/3/2018القدس، القدس، 
 

 ناء معبر جديد في القدستشرع بباالحتالل سلطات  .20
معبــر  إلقامــةالبنــاء  بأعمــالمــؤخرا  اإلســرائيليةشــرعت الســلطات  :الحــالوةأبــو زكــي  -المحتلــة القــدس 

الباحــث المخــتص فــي شــؤون االســتيطان  وأفــاد قريــة العيســوية. أراضــيجديــد فــي مدينــة القــدس علــى 
فتح معبر جديد  اإلسرائيليةلطات نية الس إلىنه قبل عام تقريبا تم وضع الفتة تشير أمد صب لبن أح

التي من خاللها سيتم فتح طريق جديد سيعمل علـى تسـهيل دخـول المسـتوطنين  األولىيعتبر الخطوة 
بشـارع "االبرتهايـد" بحيـث يقـوم الجـدار  إعالميـاهذا الطريق الجديد يعرف  أن وأوضح للقدس مستقبال.

 .لإلسرائيلييني للفلسطينيين مستقبال والثان األولقسمين  إلىبفصله 
جــرى  أراضــيالمعبــر يقــع شــرق مدينــة قريــة العيســوية بــالقرب مــن ضــاحية الســالم علــى  أن وأوضــح

المعبــر يقــع علــى راس المشــروع االســتيطاني الــذي يعــرف باســم  أن إلــىمصــادرتها مــن القريــة مشــيرا 
بشكل مباشـر مـن  بالقدس أدوميمجيب استيطاني معاليه  إنشاء اإلسرائيلية" حيث تريد السلطات 1"اي

 وحدة استيطانية. 3900خالل بناء 
 7/3/2018القدس، القدس، 

 
 هكذا يمارس االحتالل سياسة التعطيش في األغوارتقرير:  .22

يجّســد مشــهد خطــوط الميــاه المغذيــة للمســتوطنات ومعســكرات جــيش االحــتالل، وهــي  محمــد بــالص:
مام خيام العائالت البدوية في األغوار تخترق جبال المضارب والقرى والخرب الفلسطينية، وتمر من أ

 الشمالية، سياسة التعطيش التي تنتهجها سلطات االحتالل في بوابة فلسطين الشرقية.
ــــإن  ــــي األغــــوار، عــــارف دراغمــــة، ف ــــر االســــتيطان واالنتهاكــــات اإلســــرائيلية ف ومــــن وجهــــة نظــــر خبي

مام مساكنهم وأمام أعينهم، ولكـن حرمون من االستفادة من خطوط المياه التي تمر من أالفلسطينيين يُ 
 يحظر عليهم الحصول على نقطة مياه.
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ال تقعد، و  تقوم وبحسب دراغمة، فإن مجرد تفكير األهالي باالستفادة من خطوط المياه تلك، فإن الدنيا
حيث "تستنفر" سلطات االحتالل جيشها وطواقم ما تسمى باإلدارة المدنية وسلطة الميـاه، لمعالجـة أي 

 "اختراق" لخطوط المياه تلك.محاولة 
وأضـــاف: "إن خطـــوط الميـــاه تلـــك تمـــر مـــن أراضـــي الســـكان لتـــروي المســـتوطنات والمعســـكرات فــــي 
المنطقة، بينما ال يستطيع المواطن الفلسطيني وهو صاحب األرض والمياه، الحصول على كأس ماء 

نـاطق المضـارب، وجـزء للشرب، حيـث تتنـاثر فتحـات الميـاه علـى بعـد أمتـار مـن الخـرب والقـرى فـي م
 منها يمر من تحت الخيام نفسها".

وأشــار دراغمــة، إلــى الحمامــات التــي أقامهــا أهــالي منطقــة عــين البيضــاء فــي األغــوار، وكانــت وجهــة 
الباحثين عن العالج الطبيعي، حيث أراد هؤالء مكانا يشبه إلى درجة كبيرة حمامات ماعين األردنيـة، 

سرائيلي سيقف سـدا منيعـا أمـام تحقيـق هـذا الحلـم الـذي أضـحى حقيقـة دون أن يدركوا أن االحتالل اإل
 على أرض الواقع لعدة سنوات، قبل أن يقدم االحتالل على تجفيف منابع العين.

ولفت، إلى وجود مشروع من أجل استصـالح نبـع الميـاه هنـاك والحفـاظ علـى العـين، إال أن االحـتالل 
ـــك فـــي إطـــار سياســـة ـــذ المشـــروع، وذل ـــابع الميـــاه فـــي األغـــوار، ورفـــض تزويـــد  حظـــر تنفي تجفيـــف من

المـــزارعين واألهـــالي بالحــــد األدنـــى مـــن كميــــات الميـــاه الالزمـــة ســــواء للشـــرب أو الـــري أو للمواشــــي، 
جبارهم على الرحيل عنها.  لتضييق الخناق على أصحابها الشرعيين وا 

 7/3/2018، األيام، رام هللا
 

 "صفقة القرن"طلق لـ مصر تبلغ وفد حماس رفضها الم": الحياة" .21

ترفض "أنها  "حماس"أن مصر أكدت لحركة  "الحياة"علمت  -أ ب  -واشنطن : فتحي صّباح -غزة 
سرائيل، والتي ينوي الرئيس  "صفقة القرن"ما بات يعرف بـ  "في شكل مطلق للسالم بين الفلسطينيين وا 

 لمقبلة.األميركي دونالد ترامب طرحها خالل األيام أو األسابيع القليلة ا
أن رئيس جهاز االستخبارات العامة المصرية الوزير عباس  "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية لـ فقد 

الذي زار القاهرة أخيرا  بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية،  "حماس"كامل أكد لوفد 
الفلسطيني  الصفقة األميركية التي تنتقص من حقوق الشعب "ترفض في شكل مطلق"أن مصر 

وثوابته الوطنية، وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وترفض قرار ترامب 
 ."عاصمة إلسرائيل"اعتبارها 

وأضافت أن وفد الحركة، الذي مكث في القاهرة ثالثة أسابيع وعاد إلى غزة قبل أيام، أكد لكامل 
عرض علينا الصفقة، ونحن نرفضها تماما ، ولن نقبل بأن أحدا  لم ي"ومسؤولي االستخبارات العامة أن 
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يكون قطاع غزة إال جزءا  من فلسطين، وشبه جزيرة سيناء جزءا  من مصر... كما نرفض الوطن 
مصر لن تتنازل عن ". وأوضحت أن الوزير كامل أكد للوفد أن "البديل أو التوطين، أو دولة في غزة

 ."مصرية، كما ستبقى غزة فلسطينيةشبر واحد من أرض سيناء التي ستبقى 
 7/3/2018، الحياة، لندن

 
 يوّسع دائرة لقاءاته إلنهاء االنقسام في غزة الوفد المصري .21

ال يزال الوفد األمني المصري يواصل لقاءاته في قطاع غزة، التي تخطت طرفي  غزة ـ أشرف الهور:
لعقبات التي تعترض تطبيق الخالف، وشملت وجهاء ومسؤولي فصائل أخرى، في مسعى لتسوية ا

نهاء مشكلة   حكومة التوافق من إدارة قطاع غزة. "تمكين"اتفاق المصالحة، وا 
نجاز "وفي إطار مهمته التي أعلن سابقا أنها تسير في مسارات ثالثة تتمثل في  إنهاء االنقسام وا 

نعاش اقتصاد غزة ري لقاءاته مع ، واصل الوفد األمني المص"المصالحة، وتسهيل فتح معبر رفح، وا 
 شرائح مختلفة من المجتمع الغزي.

وتخطت اللقاءات التي يعقدها الوفد مسؤولي فتح وحماس وآخرين حكوميين، من أجل البحث في 
الحكومة، حسب المهمة األساسية التي قدم من أجلها، وعقد الوفد لقاءات موسعة  "تمكين"إنهاء ملف 

 مع مجموعات شبابية، ومع وجهاء ومخاتير.
نهاء حالة االنقسام السياسي، و  تركز الحديث حول سبل مساعدة هذه الشرائح في حل الخالف وا 

 خاصة وأنه سبقها عقد لقاءات مع مسؤولي فصائل فلسطينية أخرى.
وبالرغم من مرور عشرة أيام على وصول الوفد األمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل، مسؤول 

لمصرية، إال أنه لم تظهر حتى اللحظة أي إشارات تدل على ملف فلسطين في جهاز المخابرات ا
غزة إلى خزينة السلطة، مقابل حل أزمة  "جباية"إنهاء المسائل الخالفية، خاصة تلك التي تتعلق بنقل 

 ملف موظفي حماس.
وبالعودة إلى تحركات الوفد األمني المصري في غزة، فإنه ال يعرف المدة الزمنية المتبقية لعمله في 

لقطاع، خاصة في ظل عدم اإلعالن عن وجود أي تقدم يذكر بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها في ا
 القطاع.

 7/3/2018، القدس العربي، لندن
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 بحال شرعت ببناء الجدار عسكرياً  "إسرائيل"لبنان يتوعد  .21
حال  صعد لبنان من لهجة الخطاب ضد إسرائيل وهدد بالمواجهة العسكرية في: محمد وتد/وكاالت

باشرت في بناء الجدار في منطقة البقع وهي المنطقة المتحفظ عليها، فيما رحبت بيروت بأي 
 وساطة يمكن أن تؤدي إلى استعادته حقوق لبنان كاملة.

وأعلن مدير األمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أنه "إذا بدأ العدو اإلسرائيلي بناء الجدار في 
ظ عليها، فسنكون أمام واقع جديد، وعندها ستكون العودة إلى ما تقرر في البقع )النقاط( المتحف

 المجلس األعلى للدفاع ملزمة".
، ينقسم إلى 9الثالثاء، أن "موضوع البلوك  الصادر،وأوضح إبراهيم لمجلة "األمن العام" بعددها 

، وهذا الخطأ 2000شقين؛ بري وبحري، بالنسبة إلى األول يمكن اعتباره تصحيحا لخطأ حصل عام 
 وقع في ظل وطأة االنسحاب اإلسرائيلي والظروف التي أحاطت بالعملية في حينه".

وأضاف: "ما نشهده، اليوم، يعتبر سعيا إلى إعادة الحق إلى نصابه، ما يعني أن الخط األخضر، أو 
الت بالنسبة الحدود البرية المعترف بها دوليا بين لبنان وفلسطين المحتلة، هو الهدف في كل االتصا

 وأشار إلى أن "الشق الثاني، يتعلق بالحدود البحرية، أو ما يسمى الخط األبيض". إلى ما يجري".
وكشف مدير األمن، أن "نائب وزير الخارجية األميركي ديفيد ساترفيلد، الذي زار لبنان في شباط/ 

 ، طرح في المفاوضات )..( صيغة جديدة".2018فبراير 
فاصيل عن الصيغة الجديدة، لكنه قال إنه ال يمكن القول إن ساترفيلد، عاد إلى ولم يذكر إبراهيم ت

 نقطة الصفر، مضيفا أنه يحاول جاهدا التوصل إلى حل يتم التوافق في شأنه بين الطرفين.
ورأى إبراهيم، أنه "من المؤكد أن إسرائيل تستطيع أن تبني الجدار أينما أرادت ضمن األراضي التي 

واعتبر اللواء إبراهيم، أن "كل هذه  اخل فلسطين، لكن بالتأكيد لن يكون خط حدود".تحتلها في د
 الجدران التي تبنيها إسرائيل لن توفر أمنا".

وقال: "لبنان يرحب بأية وساطة يمكن أن تؤدي إلى استعادته حقوقه كاملة، في الحاالت جميعها ال 
البحرية على حدة. نحن نعمل على ترسيم كل  يوجد لدينا أي أولوية بين ترسيم الحدود البرية أو

 حدود الدولة اللبنانية".
 7/3/2018، 48عرب 

 
 ضغوطًا كبيرة على السلطة الفلسطينية للقبول بـ"صفقة القرن"تمارس  السعودية": العربي الجديد" .21

ة باتت "صفقة القرن" على سكة التنفيذ، أقّله من وجهة نظر مصري": العربي الجديد"القاهرة ــ 
وسعودية، فقد كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، شديدة االطالع، لـ"العربي الجديد"، عن ممارسة 
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القيادة السعودية، ضغوطا  كبيرة على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للقبول بـ"صفقة القرن" 
سرائيل، في وقت تمّسك فيه عباس بموقفه  وفقا  للتصور المطروح من جانب الواليات المتحدة وا 

 الرافض لقبول تلك التسوية، مشّددا  على أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بها مهما كانت الضغوط".
وأكدت المصادر أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق خالل لقاءات مباشرة مع مسؤولين 

الفتة إلى أن  إسرائيليين رفيعي المستوى، على شكل التسوية المطروحة والمعروفة بصفقة القرن"،
"تلك التسوية لن تكون على مدار عام أو عامين كما يتصّور بعضهم، ولكنها قد تستغرق لتنفيذها 

عاما ". وأوضحت المصادر أن "إسرائيل متمسكة بما يمكن تسميته بدولة فلسطينية بحدود  30نحو 
بين أوصال ما يتم غير متصلة، وتدعمها في ذلك الواليات المتحدة التي تشترط وجودا  عسكريا  

 تسميته بالدولة الفلسطينية المنصوص عليها في التسوية".
يوما ،  20وشّددت المصادر على أن "قياديي حركة حماس الذين زاروا القاهرة أخيرا  على مدار 

تعّرضوا بالفعل لضغوط مصرية كبيرة، للقبول بالصيغة اإلسرائيلية األميركية المطروحة. وهو ما دفع 
فد إسماعيل هنية، إلى المطالبة بالسماح باستدعاء باقي قياديي المكتب السياسي للحركة رئيس الو 

للتشاور بشأن التصورات المطروحة". وأوضحت المصادر أن "الحركة تمسكت برفض مسألة تبادل 
األراضي أو الحصول على بدائل من أراضي دول أخرى، فيما طلبت حماس وقتا  إضافيا  للتشاور 

ة القبول بالحدود التدريجية لدولة فلسطينية، على أن تكون تلك الحدود نواة أولّية العتراف بشأن مسأل
 دولي بدولة فلسطينية".

وقالت المصادر إن "بن سلمان بات رأس حربة مشروع التسوية األميركي اإلسرائيلي"، كاشفة عن أن 
سواحل مصر الشرقية واألردن  "مشروع نيوم الذي يعتزم تنفيذه في المنطقة البحرية الواقعة بين

والسعودية، يتضمن أيضا  مشاركة إسرائيل، ليكون بمثابة تطبيع رسمي للعالقات بين المملكة 
سرائيل، ولكنه لن يعلن عنه رسميا ، قبل البدء في الخطوة الرسمية للتسوية اإلقليمية الكبرى  وا 

رسمي واستثمار مشترك مع  المعروفة بصفقة القرن". وذكرت أن "المشروع سيكون أول تعاون
إسرائيل باعتبارها دولة جوار"، مؤكدة أن "هذا هو السبب األساسي وراء الضغوط السعودية التي تتم 
ممارستها على الفلسطينيين للقبول بالصفقة، والتي ستعني رسميا  انتهاء مطلب إقامة الدولة 

 ".1967الفلسطينية على حدود 
سية مصرية، إلى أن "القوات المسلحة ممثلة في المجلس في هذا الصدد، أشارت مصادر سيا

العسكري ووزير الدفاع صّدقوا على االتفاقية االقتصادية الموقعة بين مصر والسعودية، بشأن مْنح 
 األخيرة ألف كيلومتر مرّبع ضمن مشروع نيوم، الذي يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
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ة الساحل المطل على البحر األحمر من الجانب المصري، وأوضحت المصادر أن "إدخال منطق
المتمثل في منطقة األلف كيلومتر مرّبع، التي حصلت السعودية على حق استخدامها وفقا  لالتفاقية 
الموقعة خالل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمن مشروع نيوم، كانت ضرورة في 

بما تحويه من مضيق تيران، وخليج العقبة، كي ال تكون إطار مشروع أوسع لتدويل تلك المنطقة 
خاضعة لسيادة دولة بعينها، تحت غطاء االستثمار السياحي، والتأكيد على أن هذه المنطقة فقط 

 ماليين سائح". 3ستجذب 
وأوضحت المصادر أن "تلك المنطقة بهذه الصيغة المطروحة في التسوية اإلقليمية الشاملة، تضمن 

من إسرائيل، كما تضمن أال تكون دولة حبيسة حال إغالق مصر المالحة في تلك بشكل كامل أ
المنطقة كما حدث في السابق إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر". ولفتت إلى أن "التحذير 
الرئاسي بشأن منع توجيه أي انتقاد للجيش يأتي لكون تلك األراضي خاضعة له، حيث تعتبر 

سيناء وجنوبها، خاضعة بشكل كامل للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، وهي األراضي في شمال 
 صاحبة الكلمة النهائية فيها".

وشددت المصادر أن "اإلعالن عن االتفاقية جاء خالل ما تمت تسميته بالعملية الشاملة سيناء 
قليمي ، لمنع الحديث عن الجيش، وتوجيه انتقادات للمؤسسة العسكرية، في ظل الوضع اإل2018

الجديد الذي ستفرضه التسوية، التي ستجعل من إسرائيل دولة جوار صديقة، بخالف العقيدة 
 العسكرية الراسخة في الجيش المصري بأن إسرائيل هي العدو األول لمصر".

 7/3/2018، ، لندنالجديدالعربي 
 

 مصر والسعودية تؤكدان دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة .21
أكدت جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية دعمهما الكامل لكافة حقوق : القاهرة

الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
ية ذات ، وفقا  لمبادرة السالم العربية، وقرارات الشرعية الدول1967القدس الشرقية على حدود عام 

 الصلة، واستنادا  لحل الدولتين وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وقال البيان المشترك الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية اليوم الثالثاء، في ختام زيارة ولي 
العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي األمير محمد بن سلمان للقاهرة، إنه تم 

ارة بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على األمن القومي العربي، خالل الزي
 وحماية وحدة أراضي وسالمة الدول العربية.

 6/3/2018، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
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 منظمة التعاون اإلسالمي تدين نقل سفارة جواتيماال إلى القدس .12
سالمي، عن إدانتها لقرار جواتيماال نقل سفارتها إلى مدينة أعربت منظمة التعاون اإل: د ب أ
 "غير القانونية"ـأيار المقبل، مؤكدة أن الخطوة التي وصفتها بفي منتصف مايو/ "المحتلة"القدس

، وقرارات الجمعية العامة لألمم 478تشكل انتهاكا  لقرارات مجلس األمن الدولي ال سيما القرار رقم 
 . المتحدة حول القدس

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من جدة، غرب السعودية مقرا  لها، في بيان أمس الثالثاء، أن األمين 
يناير الماضي العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، كان قد وجه رسالة مطلع كانون الثاني/

شكل اعتداء  على لوزير خارجية جواتيماال أكد فيها رفض المنظمة لهذا القرار غير القانوني، الذي ي
حقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب ماليين المسلمين والمسيحيين في العالم، ويسهم في تكريس 

 في مدينة القدس المحتلة. "اإلسرائيلي"االحتالل 
ودعا العثيمين في الرسالة نفسها جمهورية جواتيماال إلى التراجع عن قرارها واحترام التزاماتها القانونية 

 بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.والسياسية 
 7/3/2018، الخليج، الشارقة

 
 ال ترغب بالسالم "إسرائيل"أن  االدعاء "من الخطورة": "إسرائيل"السفير األمريكي في  .15

القول ” الخطورة“قال السفير األمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يوم الثالثاء إنه من : تمار بيليجي
 اليسارية. للمنظماتيل غير ملتزمة بالسالم في الشرق األوسط، في انتقاد ضمني واضح إن إسرائ

وقال فريدمان أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية )إيباك( في العاصمة 
 ”. إلسرائيل ومؤيد للسالم هو أمر مخادع إنك مؤيدالقول “األمريكية واشنطن إن 

استخدام هذه العبارة يشير إلى أن إسرائيل ال تؤيد “شخصا  18,000حشد بلغ عدده وقال أمام 
تدعم  فانتالسالم. إن قول ]عبارتي[ مؤيد إلسرائيل ومؤيد للسالم هو تكرار. إذا كنت تدعم إسرائيل، 

السالم هو قيمة إسرائيلية أساسية وقيمة “وأضاف أن  ”.السالم ومن الخطوة اقتراح خالف ذلك
في ” تغيير جوهري”في تصريحاته، أشاد فريدمان أيضا بإدارة ترامب لقيامهما ب ”.ية أساسيةأمريك

يمثل تغييرا جوهريا “وقال إن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل  األمريكية.-العالقات اإلسرائيلية
 ”.إسرائيل وتغييرا هائال في الطريقة التي تتعامل فيها أمريكا مع أقرب حليف لها في الشرق األوسط،

، واضعا نفسه فيما يبدو في صف النشطاء المؤيدين ”نحن ندين له بامتنان كبير“وتابع بالقول 
 إلسرائيل في المؤتمر.

 6/3/2018، تايمز أوف إسرائيل
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 ب نتنياهو بشأن السعوديةكذّ  شركة "طيران الهند ت   .10
لموافقة لمرور رحالت مباشرة أعلنت شركة الطيران الهندية أنها لم تحصل على ا: جوشوا دافيدوفيتش

فوق السعودية يوم الثالثاء، ساعات بعد قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصحفيين  إسرائيل إلى
 أنه تم تحقيق اتفاق حول ذلك.

، ”لم نحصل على أي تأكيد. فقط قدمنا طلب لرحلة. لم نحصل على أي شيء بعد من السلطات“
 . إسرائيلهندية برافين بهاتنغار لتايمز أوف شركة الطيران ال باسمقال الناطق 

 ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلبات التعليق.
وفي يوم اإلثنين، قال نتنياهو لصحفيين أن السعودية وافقت على طلب شركة الطيران الهندية 

 والهند. إسرائيلمجالها الجوي في رحالت بين  الستخدام
 6/3/2018، إسرائيل أوفتايمز 

 
 "ودائما اليوم وغداً " "إسرائيل"مع  قفن: كييالرئيس األمر  نائب .10

أن اإلدارة األميركية الحالية لن تسمح  مايك بنس أكد نائب الرئيس األميركي: معاذ العمري-واشنطن
أبدا للنظام اإليراني بامتالك السالح النووي، مهما كلف األمر، كما أن الواليات المتحدة األميركية 

اليوم وغدا، ودائما، ونحن نقف مع إسرائيل، ألن قضيتها هي قضيتنا، قيمها قيمنا، "تقف مع إسرائيل 
 ."وكفاحها هو كفاحنا. نحن نقف مع إسرائيل، ألننا نؤمن بالحق

تأمل في إعادة اإلمبراطورية الفارسية القديمة في ظل الديكتاتورية الحديثة "وأشار بنس إلى أن إيران 
هذا النظام إلى إقامة ممرات من النفوذ تمر عبر العراق وسوريا ولبنان،  آلية هللا الخميني، إذ يسعى

، مبينا أنه في العام الماضي وحده أنفقت إيران أكثر من أربعة "ونشر جيوشه وآيديولوجيته هناك
مليارات دوالر لتحقيق أهدافها، ساعدت من خاللها الجماعات اإلرهابية التي تقف على عتبة 

 صواريخ على شعبها.إسرائيل، وتطلق ال
في الشهر الماضي فقط، وضع التهديد اإليراني المتصاعد حدثا واضحا "وأضاف بنس موضحا 

للجميع، وذلك عبر الطائرة اإليرانية التي خرقت حدود إسرائيل، إذ يعد ذلك عمال عدوانيا قاسيا، لكن 
المنطقة، لكن الخطر الذي  استجابة إسرائيل السريعة والقوية أرسلت تحذيرا إليران في جميع أنحاء

تشكله إيران يتجاوز كثيرا دعمها لإلرهاب. وكما نعلم جميعا، فإن هذا النظام يواصل تطوير صواريخ 
باليستية متقدمة يمكن أن تهدد كل بوصة مربعة من األرض اإلسرائيلية وحياة جميع مواطنيها. 

يمنع إيران من الحصول على سالح نووي،  واالتفاق النووي الكارثي، الذي وقعته اإلدارة األخيرة، لم
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وأقول لهم هذه فرصتهم األخيرة. وما لم يتم االتفاق على االتفاق النووي اإليراني في األشهر المقبلة، 
 ."فإن الواليات المتحدة األميركية سوف تنسحب من االتفاق النووي اإليراني على الفور

عاما الماضية، والدعم  70األميركية عبر  -سرائيلية وتوقف نائب الرئيس األميركي عند العالقات اإل
األميركي ألمن دولة إسرائيل الذي أصبح أكبر من أي وقت مضى، مفيدا بأن الرئيس ترمب استطاع 
تحقيق ما لم يستطع غيره من قبل تحقيقه، وهو االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة 

 هناك.
 7/3/2018، ، لندناألوسط الشرق

 
 األبدية "إسرائيل"القدس عاصمة : كية في األمم المتحدةيالسفيرة األمر  .12

واصلت السفيرة األميركية في األمم المتحدة نيكي هايلي في خطاب أمام لجنة ": الحياة" –واشنطن 
اإلسرائيلية )ايباك(، أكبر لوبي داعم للدولة العبرية في الواليات المتحدة،  -الشؤون العامة األميركية

عها عن القرار األميركي نقل السفارة إلى القدس، بل أعربت عن تمنيها حضور مراسم افتتاح دفا
 السفارة في أيار.

التي تتعرض لها إسرائيل في األمم المتحدة. وقالت في خطابها:  "المضايقات"وتوعدت بوضع حد لـ 
قع سفارة أو بقرار القدس كانت وستظل دائما  عاصمة إلسرائيل. العاصمة ليست شيئا  يصنعه مو "

 ."أميركي. الواليات المتحدة لم تحول القدس إلى عاصمة إلسرائيل
لقد كان ترامب يملك الشجاعة لالعتراف بهذه الحقيقة في حين لم يفعل ذلك اآلخرون. "وأضافت: 

 ."في وقت ما مستقبال ، سيأتي اليوم ويعترف العالم كله بهذه الحقيقة
ليباركها الرب النضمامها إلينا في "قل سفارتها إلى القدس، وقالت: وتطرقت إلى قرار غواتيماال ن

بعض الناس يتهم الواليات المتحدة بأنها تفضل إسرائيل. ما من أمر محرج في ". وزادت: "قرارنا
من غير المعقول أن تكون هناك دولة في العالم ال يمكنها ". وتابعت: "إظهار الميول نحو الحليفة

دولة، وقتها في الهجوم على  193ن غير المعقول أن تكرس منظمة دولية تضم اختيار عاصمتها. م
 ."دولة وحيدة. نحن لن نوافق على هذا بعد اآلن

 7/3/2018، ، لندنالحياة
 

 ضمن القائمة األممية السوداء اإلسرائيليجيش البإدراج حقوقية تطالب منظمات  .11
اء بإدراج القوات المسلحة اإلسرائيلية في قائمة طالبت شبكة من المنظمات غير الحكومية اليوم الثالث

 األمم المتحدة السوداء التي تضم مجموعات مسؤولة عن وفيات األطفال.
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وأوصت "قائمة مراقبة األطفال والصراعات المسلحة" بإدراج "االنتهاكات الجسيمة" التي ارتكبتها قوات 
مم المتحدة أنطونيو جوتيريش السنوي عن األمن اإلسرائيلية والواردة في تقرير األمين العام لأل

وذكرت أحدث قائمة سوداء بالتفصيل حوادث كانت قوات الدفاع  األطفال في الصراع المسلح.
 اإلسرائيلية مسؤولة فيها عن قتل وتشويه أطفال في الضفة الغربية والقدس وغزة.

 6/3/2018، األيام، رام هللا
 

 الواليات المتحدةفي  "إسرائيل"ن .. عي"أيباكـ"ل المظلمةالجذور تقرير:  .11
نشرت صحيفة واشنطن بوست مقاال عن اللجنة األميركية للشؤون العامة اإلسرائيلية )أيباك(، تحدثت 

 فيه عن الجذور المظلمة لنشوء هذه اللجنة، واألسباب واألهداف التي نشأت ألجلها.
يؤلف حاليا كتاب تاريخ الصهاينة أستاذ التاريخ بجامعة أوسلو، و -وقال كاتب المقال دوغ روسينو 

إن أيباك التي تحب أن يطلق عليها "اللوبي الداعم إلسرائيل"،  -1995و 1948األميركيين بين عامي 
 تعقد مؤتمرها السياسي سنويا منذ سبعينيات القرن الماضي.

ا وأضاف أن كبار الساسة األميركيين يتنافسون على المشاركة في هذا المؤتمر الذي غالبا م
يستضيف شخصيات عالمية، وخاصة القادة اإلسرائيليين وأبرزهم هذا العام رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

 بنيامين نتنياهو.
ويحرص الساسة األميركيون على خطب ود أيباك التي تؤثر في حمالت الترشيح لالنتخابات 

 ي الشرق األوسط.األميركية الرئاسية منها والتشريعية، كما تؤثر على السياسة األميركية ف
المساومة وتبادل المصالح عبر تقديمها كافة أشكال الدعم للمشرعين من  استراتيجيةوتعتمد أيباك 

 أجل الفوز في االنتخابات التشريعية، مقابل الحصول على دعم وتأييد للقضايا التي تهمها.
باستخدام نفوذها على  وبالمبدأ نفسه تساعد الرؤساء األميركيين على تمرير برامجهم في الكونغرس

المشرعين الذين ساعدتهم على الفوز في االنتخابات التشريعية، مقابل ضمان دعم البيت األبيض 
 للقضايا التي تهمها، وعلى رأسها المصالح اإلسرائيلية.

وبدايات إيباك كانت في خمسينيات القرن الماضي عندما بدأت صغيرة وخلف األضواء إلى أن 
أثير إلى أن صارت رقما صعبا في السياسة األميركية السيما الخارجية منها، كبرت بالحجم والت

 وتركيزها منصب على دعم إسرائيل.
وتقدم الواليات المتحدة دعما ومساعدات إلسرائيل منذ نشأتها، إال أن قيام الجيش اإلسرائيلي عام 

لى جانب هدم وتفجير فلسطينيا إ 60بمجزرة قبية في الضفة الغربية، التي أودت بحياة  1953
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البيوت، اضطر واشنطن لتوجيه اللوم إلى إسرائيل وقطع الدعم عنها وتأييد قرار لمجلس األمن 
 الدولي يدينها.

مدى  -وعلى رأسهم الصحفي والمحامي يشعيا كينن-وأدرك أنصار إسرائيل في الواليات المتحدة 
سسة تضمن المصالح اإلسرائيلية الضرر الذي لحق بإسرائيل، مما دفعهم للعمل على إنشاء مؤ 

عن اإلعالن في  1954وبداية  1953وتحسن صورتها. وأسفرت الجهود التي بذلت أواخر عام 
عن تشكيل اللجنة الصهيونية األميركية للشؤون العامة، التي سيتم تغيير اسمها  1954مارس/آذار 

 .1959الحقا إلى أيباك عام 
لى ضمان الدعم األميركي إلسرائيل، وتبرير إجراءاتها في حق وعملت هذه اللجنة منذ ذلك التاريخ ع

العرب، رغم اختراق إسرائيل للقانون الدولي وعدم تطبيقها للعديد من القرارات الدولية، بل وشنها 
وحربها  1982ومرورا بغزو لبنان عام  1967حروبا على العرب ابتداء من حرب األيام الستة عام 

 على غزة عدة مرات.
 6/3/2018، رة نت، الدوحةالجزي

 
 لحقوق الشعب الفلسطيني الداعمزامبيا تؤكد موقفها  .11

الزامبي كادفريدا صموائيلي على الموقف  األديانأكدت وزيرة التوجيه الوطني وشؤون  :معا -زامبيا
التقليدي الزامبي المتضامن والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة على أن الجهود 

درات الدولية كافة يجب أن تكرس من أجل أنهاء الصراع، ووضع حد لمعاناة الشعب، من والمبا
 دولة فلسطينية مستقلة حسب القرارات الدولية ذات الشأن. إقامةخالل 

صموائيلي أن التعرض لالماكن الدينية المقدسة أمر في غاية الحساسية ولن يساعد على  وأضافت
 العيش المشترك.

تقبالها يوم الثالثاء في مقر الوزارة، السفير الفلسطيني المعتمد لدى جمهورية زامبيا جاء ذلك خالل اس
وتناول اللقاء العالقات الثنائية وآخر المستجدات على القضية الفلسطينية وفي منطقة  د. وليد حسن.

 .األوسطالشرق 
 6/3/2018، وكالة معًا اإلخبارية
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 عباس والخالفة الغامضة .11
 نبيل عمرو

لى أن رحل ياسر عرفات، كان هنالك مرشحون تلقائيون لخالفة من ذ تأسيس منظمة التحرير، وا 
 الرئيس.

في األيام األخيرة للشقيري كان المرشح التلقائي ياسر عرفات وهذا ما حدث، وفي األيام األولى 
اني... واألخيرة كان المرشح التلقائي لخالفة عرفات رجل اصطلح العالم على تسميته بالرجل الث

، ومرشح يقف خلفه وكان من كبار الساسة والمثقفين العرب واسمه خالد "أبو إياد"صالح خلف 
، وحين توفي الرجالن وشيعهما ياسر عرفات، صار المرشح التلقائي محمود "أبو السعيد"الحسن 

وهي  عباس، بفعل كونه واحدا  من التاريخيين المؤسسين، وأضيف إلى ذلك ميزة ربما تكون األهم،
قيادته للمحادثات السرية التي أدت إلى اتفاقات أوسلو، وَمن غير قائد هذه العملية يصلح ليخلف 

 عرفات، لتنفيذها أو إنقاذها من االنتهاء.
وبسالسة ال يحدث مثلها حتى في أهم الديمقراطيات الغربية، حّل عباس محل الراحل عرفات في كل 

 األقل أربع رئاسات دستورية. المهام التي كانت مسندة إليه وهي على
الوضع هذه األيام اختلف كثيرا  بل وكثيرا  جدا ، فلم يعد عند الفلسطينيين مرشح تلقائي، ولم يعد لديهم 
مجلس تشريعي قريب من البرلمان، وحتى منظمة التحرير التي فتكت بها االنقسامات واالنهيارات، لم 

ع فتح الباب واسعا  أمام كل من له صلة بالوضع تعد مؤهلة الختيار خليفة محسوم، وهذا الوض
الفلسطيني، كي يستنتج وفق فهمه من سيكون الرئيس الخليفة، وكيف يمكن أن يتم اعتماده، وفي هذا 
السياق طرحت أسماء كثيرة ووضعت سيناريوهات لمصلحة هذا االسم أو ذاك، وسربت أخبار، وفي 

رشح معين، فتشكلت على الفور معارضة شعواء بعض األحيان صريحة، حول رغبة دول معينة بم
لمن اقترح اسمه، وتكاثر الذين يقفون على رؤوس أصابعهم للدخول في بازار الرئاسة، فكان أن جرى 
تضليل فوضوي للشعب الفلسطيني الذي يسأل كاآلخرين عن الخليفة، وتضليل للكثير من الدول التي 

الكيمياء الفلسطينية، بينما واقع األمر يقول إن كل شيء  تظن أجهزة مخابراتها أنها متمكنة في معرفة
 معروف عن الفلسطينيين إال كيمياء توليد الزعامات وتكريسهم.

ما العمل إذن؟ صار بديهيا  أن الرئيس الفلسطيني ليس صناعة فلسطينية خالصة، وأن هنالك ناخبين 
يف يعمل، والناخبون غير غير الفلسطينيين لهم دور فّعال بنسبة ما في من يكون وحتى ك

الفلسطينيين هم المؤثرون في المعادلة السياسية التي قد تتبلور بصورة أوضح حين يطرح المشروع 
األميركي للتسوية، غير أن هؤالء الناخبين وهم دول وأجهزة وقوى ال يستطيعون وضع العربة أمام 

هذا األمر، وهذه الشرعية ال تكون الحصان فهم بحاجة إلى شرعية فلسطينية يسترون بها تدخلهم في 
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بالتوريث أو التعيين أو التلفيق، بل لها مدخل واحد ووحيد هو االنتخابات العامة، فال مصداقية 
لرئيس إال إذا حظي بهذه الشرعية التي تشكل الجزء األول من المعادلة أما الجزء الثاني فهم 

ة أن يضمنوا انتخابات حقيقية، وأن يمكنوا الناخبون من غير الفلسطينيين، ودورهم في هذه العملي
الرئيس المنتخب من أن يكون رئيسا  حقيقيا  بدعمه بعد انتخابه، ومعروف أن المحيط هو من يوفر 

 للرئيس قدرة معقولة على أن يكون رئيسا  فعاال .
ال يأتي  ليس أمام الفلسطينيين والمهتمين بشأنهم إال أن يعتمدوا هذه الصيغة، فال مصداقية لرئيس

 من خاللها.
المجلس الوطني الفلسطيني المنهك والمتعب سينعقد خالل شهرين، وهو على أي حال الشرعية 
الدستورية المتبقية من كل الشرعيات الفلسطينية، وبمقدوره أن يحسم هذا األمر بتحديد موعد إلزامي 

يقي أن يدعم هذا االتجاه النتخابات رئاسية وتشريعية، وعلى من يرغب في رؤية شريك فلسطيني حق
ال سيجد الجميع نفسه أمام فوضى قيادية ال يعرف أحد متى وكيف تعالج.  وا 

 7/3/2018، ، لندنالشرق األوسط
 

 "الصبر االستراتيجي"تداعى نظرية  .11
 د. محمد السعيد إدريس

على حساب  اإلسرائيليعن عمد لخدمة مشروع التوسع  "حدود مراوغة"حدود إسرائيل  هيمثلما 
الزمن يعمل دائما  لصالح "الدول المجاورة كلما كان ذلك ممكنا  في رهان ال ينقطع على أن  أراضي
 "رؤية مراوغة"األخرى  هي، فإن الرؤية اإلسرائيلية للحل الدائم للقضية الفلسطينية تبقى "إسرائيل

أو خطة عربية أو مشروع  أيللسبب نفسه، لذلك ينقسم اإلسرائيليون، ولو ظاهريا ، فيما بينهم حول 
لم يستثن خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للسالم  االنقساميدولية لتسوية الصراع. وهذا الموقف 

 عن هذه الخطة ومعالمها. الرسمي األمريكيرغم عدم اإلفصاح  "صفقة القرن"التي تحمل اسم 
من مرحلتين األولى هي أنه يتض "صفقة القرن"ما تم تسريبه، حتى اآلن، من مشروع ترامب للسالم 

جوهر المشروع، وربما تكون هي المشروع ذاته، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية تشمل قطاع غزة 
والمنطقتين )أ، ب( وأجزاء محدودة من المنطقة )جـ( من الضفة الغربية، ووضع قضيتى القدس وحق 

سالم "ن تحقيق ما يسمونه بـعودة الالجئين لمفاوضات الحقة مرتبطة بالمرحلة الثانية التي تربط بي
 "الخطر اإليراني"لمواجهة  إسرائيلي -يقود إلى تأسيس تحالف عربي إسرائيلي -عربي "إقليمي

المشترك وبين تصور لتسوية نهائية، أو حل دائم للقضية الفلسطينية يروج إلمكانية إقامة دولة 
القدس  مشكلتيوحل  لألراضي مع مبادلة طفيفة 1967فلسطينية على أساس حدود الرابع من يونيو 
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المفترضة أقرب إلى الوهم يجرى الترويج لها لتمرير  "النهائية"وحق عودة الالجئين. هذه التسوية 
في التحالف المطلوب مع  العربيوتبرير االنخراط  نهائيالحل المتضمن في المرحلة األولى كحل 

 ."الخطر اإليراني"إسرائيل ضد 
رض مع المشروعات اإلسرائيلية للتسوية التي تتفاوت فيما بينها حول أى هذا المشروع األمريكي يتعا

عنها للفلسطينيين بين من يرفضون نهائيا  إعطاء  التخليمساحة من أرض فلسطين يمكن 
كل أرض  أي "من النهر إلى البحر"أرض ويصرون على أن حدود إسرائيل هي  أيالفلسطينيين 

ة، ويروجون أن للفلسطينيين دولة في األردن هم أغلبية سكانها، فلسطين التاريخية باستثناء قطاع غز 
عن أجزاء  والتخليالضفة الغربية إلى دولة إسرائيل  أراضيوبين من يقبلون بضم وتهويد معظم 

ما تأسيس  "حكم ذاتي"محدودة للفلسطينيين، إما لتأسيس  مع  "كونفيدرالية"ضمن الدولة اإلسرائيلية، وا 
اإلسرائيليين يرفضون مشروع ترامب في الجزء الخاص بإقامة الدولة الفلسطينية،  األردن، ومن ثم فإن

 اإلسرائيلي اإلقليميفهم ليسوا أبدا  مع إقامة دولة فلسطينية، ويقبلون الجزء اآلخر الخاص بالسالم 
مع الدول العربية، ويعتبرون أن تحقيق هذا السالم يجب أن يحظى باألولوية لمواجهة الخطر 

 اإلقليميوالرهان على أن السالم  اإلسرائيلي -المشترك، وتأجيل البحث في النزاع الفلسطيني انياإلير 
بين إسرائيل والعرب ربما يكون في مقدوره حل معضلة هذا النزاع، لذلك فإن مشروع ترامب سوف 

 يسقطه اإلسرائيليون أنفسهم.
المستشار السابق للرئيس  "في جيلآ"من أهم المشروعات التي تصطدم مع مشروع ترامب ما اعتبره 

لما  "الحل النهائي"الراحل شمعون بيريز مشروعا  للتسوية يتضمن رؤية بنيامين نتنياهو لـ اإلسرائيلي
نظرية الصبر "اسم  "آفي جيل". هذا المشروع أعطاه "ــ اإلسرائيلي الفلسطينيالنزاع "يسمونه بـ

عمل لصالح إسرائيل، وأن واقعا  جيوسياسيا  سينشأ في التي تقوم على فرضية أن الزمن ي "االستراتيجي
المستقبل تستطيع فيه إسرائيل أن تضم أكبر مساحة من األرض الفلسطينية مع العدد األقل من 

وجماعات السالم  اإلسرائيليالسكان الفلسطينيين، وهذا ما يجعل نتنياهو يرفض مطالب اليسار 
وأجزاء من الضفة الغربية، وهذا ما يجعله يرفض أيضا   المتعجلة بإقامة دولة فلسطينية على غزة

الضفة  أراضيمطالب جماعات اليمين بضرورة اإلسراع بضم وتهويد المستوطنات المقامة على 
األراضي، خشية أن تؤلب هذه الخطوة العالم ضد  باقيالغربية كخطوة أولي، إلى أن يتم ضم 

 ف األمريكي.إسرائيل، وربما تحدث صداما  حتميا  مع الحلي
 "هآرتس"في مقال نشره في صحيفة  "آفي جيل"نظرية الصبر االستراتيجي عند نتنياهو، كما يشرحها 

ترى أن الواقع الجيوسياسى الذى سيفرض نفسه حتما  على الفلسطينيين بفعل عامل الزمن، الذى 
ي نهاية المطاف يعمل كما يؤكد نتنياهو لصالح إسرائيل، سيفرض على الفلسطينيين إما القبول ف
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على جزء محدود من الضفة الغربية ومن هنا تكون السيادة كاملة واألمن كامال   الذاتيبالحكم 
ما الحل  سواء بأن تضم المملكة  األردنيإلسرائيل على كل األرض بما فيها منطقة الحكم الذاتي، وا 

 ة األردنية.األردنية الفلسطينيين تحت سيطرتها، أو يسيطر الفلسطينيون على المملك
يراهن نتنياهو على الزمن وعلى حدوث تحوالت جيوستراتيجية وسياسية تخلق واقعا  جديدا  يمكِّن 
قامة الدولة اليهودية دون الدخول في صدامات  إسرائيل من السيطرة الكاملة على أرض فلسطين وا 

ي الزمن الذى أخذ مع العرب أو مع الحلفاء، لكن مأزق نتنياهو يكمن في هذا الرهان نفسه، أى ف
يعمل على عكس ما يأمله أو يريده أو حتى يتوقعه بسبب أن نتنياهو نفسه معرض لخسارة موقعه 
كرئيس للحكومة وأن يقدم للمحاكمة على ضوء استدعاءات الشرطة له للتحقيق في قضايا فساد قد 

ي دونالد ترامب تفقده منصبه كرئيس للحكومة، في الوقت ذاته الذى يتعرض فيه الرئيس األمريك
لتحديات ال تقل عما يواجهه نتنياهو بسبب شبهات حول تورط حملته االنتخابية بتواطؤ معين مع 

، باتت محدودة "صفقة القرن"روسيا، كما أن قدرة صهره جاريد كوشنر على مواصلة إجراءات 
على  عاالطالالمعطى له، ما يحرمه من حق  األمنيومشكوكا فيها بعد خفض مستوى التصريح 

وحساسة في البيت األبيض. لكن السبب األهم هو ظهور معالم  "سرية للغاية"المعلومات المصنفة 
فالديمير بوتين التي  الروسيجديد بعد التصريحات األخيرة للرئيس  إقليمي "واقع جيوسياسي"

تهديد  أياستعرض فيها ما تمتلكه روسيا من قدرات عسكرية فائقة القوة والقدرة قادرة على ردع 
من  أيلروسيا، والتي أعلن فيها صراحة أن روسيا سترد بأسلحة نووية ضد أى تهديد يتعرض له 

يران اللذين تجمعهما معها  حلفائها. وليس هناك من هم أقرب اآلن لروسيا من الحكومة السورية وا 
 على األرض السورية. "شراكة الدم"

ة التي يقوم بها اآلن نتنياهو لواشنطن ولقائه مع للزيارة المتعجل الرئيسيواقع ربما يكون الدافع 
، "ايباك"الرئيس ترامب، وحديثه اليوم الثالثاء أمام مجموعة الضغط اليهودية القوية المؤيدة إلسرائيل 

 اآلخذ في التداعي. "االستراتيجيصبره "زيارة هدفها إنقاذ 
 6/3/2018، األهرام، القاهرة

 
 2018م أجندة "أيباك" غير المعلنة للعا .12

 أحمد جميل عزم د.
يدرك المتابعون للشأن اإلسرائيلي األميركي الداخلي أن االجتماع السنوي للوبي اإلسرائيلي الرئيسي 
في الواليات المتحدة األميركية هذا العام، مهم ليس ألّنه فقط أهم قناة دعم إلسرائيل والفكرة 
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ى خالف جزئي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي الصهيونية، بل ألّن هذا "اللوبي" في جزء مهم منه، عل
 بنيامين نتنياهو، وألّن قوى يهودية وصهيونية تنافس هذا اللوبي.

تنعقد في واشنطن هذا األسبوع اجتماعات لجنة الشؤون العامة اإلسرائيلية األميركية )أيباك(، 
اسما يدل على هدفه فهو  المعروفة مجازا عربيا ، باسم "اللوبي اإلسرائيلي". والمؤتمر السنوي يحمل

يسمى "مؤتمر السياسات"، أي الذي يرسم توجهات العمل. ويتحدث في المؤتمر كبار المسؤولين 
اإلسرائيليين، بدءا من نتنياهو، ومسؤولين أميركيين، والسفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، 

 تعترف بالده بالقدس عاصمة إسرائيلية.  ومن الضيوف هذا العام رئيس غواتيماال، مكافأة أو جذبا له ل
تعتبر العناوين العريضة، لعمل "أيباك" هذا العام كما يلي، "تطوير استراتيجية شاملة إزاء إيران"، 
وهذه االستراتيجية ليست مهمة لذاتها وحسب، بل وكما قالت نيك هيللي المندوبة األميركية في األمم 

( عقب قرار دونالد ترامب بشأن االعتراف بالقدس عاصمة CNNالمتحدة، في لقاء تلفزيوني )مع 
إلسرائيل نهاية العام الفائت، إّن الدول العربية لن تتوقف كثيرا عند هذا الحدث، ألّن األولوية هي 

 إيران، وسخرت من التصريحات الفلسطينية بشأن التداعيات اإلقليمية لهذا القرار. 
ئالت األسرى والشهداء الفلسطينيين. واألمر الثالث، هو الدفع األمر الثاني، استهداف المساعدات لعا

 اتمليار  3.8باتجاه استدامة المساعدات العسكرية األميركية إلسرائيل، والعمل على الوصول لمبلغ 
 .2019دوالر عام 

الشأن الرابع، هو رفض أي حلول تقدمها األمم المتحدة للسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 
رار على حل يأتي عبر التفاوض. وقد وعدت نيك هيللي، المندوبة األميركية في األمم المتحدة واإلص

نهاءبالعمل على وقف ما أسمته "التنمر" ضد إسرائيل،  حالة شغل نصف وقت األمم المتحدة بهذا  وا 
 الملف.  

 د حزب هللا. أما الموضوع الخامس، فهو محاربة المقاطعة ضد إسرائيل، والسادس تعظيم الحصار ض
بالطبع هذه مجرد مجموعة ملفات من بين أمور أخرى يسعى هذا اللوبي لتمريرها. ولكن هناك أيضا  
ملفات تشكل تحديات للجنة ذاتها، ولدورها. ومن بين أمور أخرى تخشى اللجنة من تغير سياسي في 

يركي وبوادر تراجع الواليات المتحدة، وتريد محاصرة بوادر تغير داخل الحزب الديمقراطي األم
ذا كان الوضع الراهن ما يزال غير مقلق لهذا  الحماس لدعم السياسات اإلسرائيلية في الحزب. وا 

 اللوبي فهناك خوف من تغيرات ممكنة.
يعيش هذا اللوبي تحديا آخر، يخصه ذاتيا ، وهو وجود منافسين صهاينة له. وهو ما قد يغير من 

اإلجماع األميركي، بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، من  مجمل طريقة عمله. فالخوف ليس على
الدعم غير المحدود وغير المشروط للسياسات اإلسرائيلية وحسب. بل إّن حالة االستقطاب موجودة 
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، ظهر "لوبي" صهيوني 2007بقدر أكبر بين اليهود األميركيين ذاتهم. وقبل سنوات، تحديدا عام 
ييدا للعملية السلمية وحل الدولتين بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وقد ، أكثر تأJstreetجديد، يسمى 

برز مثل هذا اللوبي في السنوات األخيرة. ولكن مع مجيء ترامب، وصعود نجم الملياردير اليهودي 
شلدون أديلسون، برز لوبي آخر، يقف على يمين "أيباك" أكثر تطرفا  منه. هو المجلس اإلسرائيلي 

، ثم تلقى قوة كبيرة بدعم أديلسون له. فكل من هذه 2007، والذي نشأ أيضا  عام IACاألميركي 
الجماعة وأديلسون، ال تعجبهما مواقف أيباك. فهما ال يريدان فكرة الدولة الفلسطينية، ويرفضان حتى 
 فكرة وجود شعب فلسطيني. ويقدم أديلسون مئات الماليين من الدوالرات لدعم مثل هذا اللوبي الذي

 بدأ ينافس إيباك فعال  في اهتمام السياسيين األميركيين به.
وقد أشارت تقارير صحفية الستياء نتنياهو مما ورد في كلمات "أيباك" هذا العام من تأييد لحل 

 الدولتين.
ما يزال مبكرا  الحديث عن تغير جذري في مواقف وقوى اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة 

أن اتجاهات التغيير غير ثابتة، ولكن الواضح أّن هناك استقطابا وتغييرا قد يكون  األميركية، كما
لهما تداعياتهما السياسية حقا . فمثال ربما يكون دور "أيباك" في قرار القدس أخيرا ، أقل مما يعتقد 

 ة.كثيرون. وبالتالي يحتاج من يريد فهم القوى اإلسرائيلية في الواليات المتحدة لمراجعات عد
 7/3/2018، الغد، عّمان

 
 الفلسطينيون وحيرة الخيار بين األصل والفرع .15

 ماجد الّشيخ 
في الوقت الذي كان ينبغي أن تبلور الهيئات القيادية الفلسطينية على جانبي االنقسام والتقاسم 

ع وال السياسي والجغرافي، مواقف وخطط وبرامج سياسية وتنظيمية أكثر تماسكا  والتفاتا  إلى ما يجم
لى ما يبلور مواقف راهنة أكثر وضوحا في مواجهة تحديات وجود رئيس أميركي يفتخر  يفرق، وا 
بانحيازه إلسرائيل ككيان كولونيالي، ال يختلف عن كولونياليات الماضي االستعماري التي عينت لهذا 

لكولونياليات األم الكيان وظيفته االستعمالية، وقيامه بأدوار تحددت مسبقا  من قبل القائمين على ا
االستعمارية، حين كانت تنسحب أو ال تنسحب من مناطق هيمنتها، لتترك ظالال  ووكالء لها حتى 

 في بعض الدول التي وصفت بأنها وطنية.
وها هو ترامب يخطو خطوات متقدمة إلى األمام، قفزا  عن معطيات الواقع الراهن، ليخرج القدس 

اإلسرائيلية، مقدما  وعودا   –تاريخية من ملف المفاوضات الفلسطينيةبرمزيتها الدينية والسياسية وال
عن صفقة تسوية توصف بأنها تاريخية، يتوهم أنه يمكن أن يحققها، أو يحدثها في واقع  "همايونية"
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إقليمي منفلت، يشهد العديد من ظواهر ومظاهر الفوضى، كما في واقع فلسطيني ال يقل انفالتا 
قرار القدس "واقف غير المتماسكة، واجترارا  لمواقف لم تعد تصلح لما بعد وانفالشا وفوضى الم

وصفقته الموعودة. وما تكشف منها حتى اآلن، ال يشبه أية تسوية، كما ال يراد للتفاوض  "الترامبي
في شأنها أن يلتزم أو يحترم القوانين التي يحددها المجتمع الدولي، بقدر ما يراد لصفقة التفاوض أن 

الواليات المتحدة، حتى ولو لم يتحقق  إمبرياليةي ما تريده الكولونيالية اإلسرائيلية ومن خلفها تمل
 للفلسطينيين أي هدف صغير من أهدافهم التحررية.

وعلى رغم من كل هذا، فمن المؤسف أنه وفي أعقاب كل المرارات التي طبعت الخبرات والتجارب 
اك ووعي حاد باألخطار والتحديات التي وضعت الحركة الكفاحية الفلسطينية، لم يكن هناك إدر 

ال لكان للمواقف تجاهها أن تكون مختلفة، وكان ينبغي توسيع  الوطنية الفلسطينية في مواجهتها، وا 
مساحات القواسم الوطنية المشتركة، وذلك على حساب االختالفات السياسية والتنظيمية والفصائلية 

لم تبق للوفاق الوطني واالتفاق على موقف وطني فلسطيني موحد  والمناكفات السلطوية، تلك التي
أي أثر أو فاعلية، يمكن أن تؤثر على مواقف القوى المعادية ومن يداهنها ويمالئها في تلك المواقف. 
على العكس من ذلك، ذهب الموقف الرسمي الفلسطيني الذي عبرت عنه اجتماعات المجلس 

هب شتى، إذ لم تلزم نفسها بضرورة التقيد بتنفيذ ما قررته، بقدر ما المركزي واللجنة التنفيذية مذا 
واالحتفاء اإلسرائيلي به، والقفز  "قرار القدس الترامبي"ذهبت لتضييع زخم المواقف الشعبية الرافضة لـ 

خطوات إلى األمام لتنفيذ ما يترتب على هذا القرار من تداعيات مرعبة سياسيا، لن تصب بالتأكيد 
 حة الفلسطينيين كشعب وقضية مطلقا.في مصل

ويبدو أن قرارات المجلس المركزي التي لم توضع موضع التنفيذ، ولم يجر اعتماد آليات تنفيذها ما 
بين اجتماع المجلس واالجتماعات األخيرة للجنة التنفيذية التي كان يعول على ضرورة وضعها آليات 

اإلسرائيلية واستقواؤها بمواقف يمينية أميركية  تنفيذ قرارات مصيرية حاسمة، تضع حدا لإلهانات
شعبوية تنحاز انحيازا مطلقا للكولونيالية العنصرية اإلسرائيلية؛ هذه القرارات ما برحت تنتظر اعتماد 
آليات تنفيذها، قبل أن يتم اإليغال أكثر في رمي قفازات التحدي أمام الوضع السلطوي الفلسطيني 

د قرارا موحدا بعد في مواجهة قرار ترامب وتوجهات إدارته المنحازة كليا ودول اإلقليم التي لم تعتم
 إلسرائيل.

، استمرت حكومة السلطة بالتعاطي مع اإلسرائيليين "غير القابلة للتنفيذ"ورغم صوابية تلك القرارات 
كالسابق، وكان آخرها االجتماع الذي ضم رئيس الحكومة رامي الحمدهللا ورئيس هيئة الشؤون 

مدنية حسين الّشيخ ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، بوزير مالية حكومة نتنياهو موشيه ال
 كحلون ومنسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية يوآف مردخاي.
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هذا في حين تستمر عالقة التبعية االقتصادية، وتتواصل أعمال التنسيق األمني بكافة أشكاله، ويتم 
مع الفترة االنتقالية التي نصت عليها اتفاقات أوسلو وكأنها باقية، ولم تمت بفعل مسلكيات  التعاطي

االحتالل الكولونيالية، وقد تجاوزت كل االتفاقات السابقة والالحقة، وها هو االحتالل يمضي في 
حرك سياساته المعاندة والمناقضة ألي حل أو حلول واهمة لدى الجانب الفلسطيني، من دون أن ي

 هذا األخير أو يفّعل قراراته الباقية حبرا  على ورق.
ليس هذا فحسب، فسياسة االستفراد التي استمرأتها السلطة في اتخاذ قراراتها، لم تعد تقارب بين 

التي عبر عنها صائب  "الحقيقة المرة"أطراف الصف الواحد، بل هي أصبحت تباعد بينها كثيرا، و 
، مؤشر واضح لمدى الفروق الجوهرية التي بدأت "هآرتس"ه مع صحيفة عريقات قبل أيام في مقابلت

تكتنف الموقف السلطوي الفلسطيني، ليس بين السلطة في رام هللا والسلطة الموازية في قطاع غزة، 
بل بين العديد من فصائل المنظمة المحسوبة على خط السلطة، والتي تعارض الكثير من سياساتها 

 في آن.
والسقطات التي شهدناها مؤخرا، تمثلت في أن المسافة الزمنية بين اجتماع اللجنة أبرز المثالب 

التنفيذية وكلمة الرئيس عباس في مجلس األمن الدولي لم تكن بعيدة، وعلى رغم ذلك لم يتم عرض 
التي وردت في الخطاب، ولم يسمع بها ال الفصائل المكونة  "خطة السالم"أو بحث ونقاش ما سمي 

لتحرير وال ممثلوها في اللجنة التنفيذية، وال أحد يدري هل هي خطة خاصة بالرئيس، أم لمنظمة ا
خطة فلسطينية لم تعرض على أي جهة فلسطينية؟، وبالتالي هي خطة فردية واستفرادية، ليست 
خارقة في كل األحوال، ولن يجري القبول أو الترحيب بها، كونها كذلك ال تحمل توقيع الكل 

 وال حتى النصف السلطوي الرسمي.الفلسطيني، 
عالوة على هذا الوضع المقلوب، يمكن مالحظة المزيد من األوضاع االنقالبية، إذ إن القرارات 
النافذة هي قرارات حكومة السلطة، على الضد من قرارات المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية، ما 

ذا ما كانت قابلة للتنفيذ أو مرجأة إلى حين قد ولد ويولد خلال  كبيرا  في ممارسة كل طرف لمهامه، وا  
يطول، بما سمح ويسمح بإهمالها وعدم التقيد بما يصدر عنها، وهذا هو حال مؤسسات المنظمة 
المركونة جانبا ، مع أنها هي أصل المرجعية الكفاحية والمرجع األول واألخير، والسلطة وحكومتها 

 هي الفرع.
 7/3/2018، الحياة، لندن
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 كابنت وعقوبة اإلعدام في حق المخربينال .10
 عاموس هرئيل
الكابنت السياسي ـ األمني يتوقع أن يبحث في األسبوع القادم مشروع القانون الذي سيمكن من فرض 
عقوبة اإلعدام على المخربين. وزير الدفاع ليبرمان، وبدرجة أقل رئيس الحكومة نتنياهو، يؤيدان 

نون يواجه بمعارضة مهنية شديدة من قبل األجهزة األمنية ـ الشباك مشروع القانون. ولكن مشروع القا
والجيش اإلسرائيلي ـ في هذه المرحلة يبدو أن المعارضة ستمنع تقدمه نحو المراحل القادمة وكذلك 
المصادقة عليه. النقاش في الكابنت تقرر بسبب توصية المستشار القانوني للحكومة، افيحاي 

 بصورة عميقة. اإلعدامشة التداعيات لفرض عقوبة مندلبليت، كي تتم مناق
في األجهزة األمنية يخافون ضمن أمور أخرى من أن فرض عقوبة اإلعدام سيخلق حول المخربين 
الذين سيعدمون هالة أبطال شعبيين في نظر الجمهور الفلسطيني، أكبر من االعتقال أو القتل أثناء 

تقوم المنظمات اإلرهابية بتسريع جهودها الختطاف المعركة. إضافة إلى ذلك يوجد خوف من أن 
رهائن في محاولة لتحرير المخربين المحكومين باإلعدام، وكذلك سيزيد عدد الفلسطينيين الذين 
سيرغبون في تقليد أعمال المخربين الذين فرضت عليهم عقوبة اإلعدام. هذه اآلراء سمعت في 

سياسية واألمنية. من بين آخرين قال ذلك في الماضي السابق في نقاشات مشابهة جرت في القيادة ال
رئيس الشباك نداف ارغمان ألعضاء لجنة الخارجية واألمن، ونائب رئيس الشباك السابق، إسحق 
إيلن، تحدث ضد فرض عقوبة اإلعدام في عدة مقابالت بعد أن صودق على قانون اإلعدام 

 .للمخربين بالقراءة االولى في كانون الثاني الماضي
على خلفية المعارضة الواسعة لألجهزة األمنية، مشكوك فيه أن يتم استكمال عملية المصادقة على 
القانون. مع ذلك من المعقول أن وزراء وأعضاء كنيست من اليمين سيواصلون طرح طلب فرض 
 عقوبة اإلعدام، من أجل تأييد المزاج السائد لدى الجمهور، في األساس في أعقاب عمليات شديدة

 يقتل فيها مدنيون.
خالفا لموقف الشباك والجيش اإلسرائيلي، وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان وحزبه إسرائيل بيتنا يؤيدون 
منذ فترة طويلة فرض عقوبة اإلعدام على المخربين، أساسا في الحاالت التي قتل فيها مدنيون. 

قدم من قبل عضو الكنيست روبرت مشروع القانون الذي صودق عليه بقراءة مؤقتة في كانون الثاني 
الطوف من حزب ليبرمان. حسب مشروع القانون، في قرارات حكم المحاكم العسكرية في المناطق لن 
تكون حاجة إلى قرار إجماعي من الثالثة أعضاء طاقم المحكمة من أجل فرض عقوبة اإلعدام، بل 

يلغي صالحية قائد المنطقة الوسطى  سيتم االكتفاء بأغلبية عادية من اثنين. مشروع القانون أيضا
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إللغاء عقوبة اإلعدام. مشروع القانون ال يسعى إلى إجبار القيادة العسكرية على المطالبة بفرض 
 عقوبة اإلعدام في هذه الحاالت، واالمر متروك لرأي النائب العام في كل حالة من الحاالت.

لشهر الماضي، على خلفية قرار الحكم في وزير الدفاع عبر عن تأييده لعقوبة اإلعدام أيضا في ا
محاكمة المخرب عمر العبد، الذي أدين بقتل ثالثة من أبناء عائلة سولومون ـ األب يوسي وابنه 
العاد وابنته حايا، وجرح األم توفا في مستوطنة حلميش في غرب رام هللا في تموز الماضي. العبد 

حام منزلهم، أطلقت عليه النار من قبل جندي كان يسكن الذي قتل أبناء العائلة طعنا بالسكين بعد اقت
في بيت مجاور. لقد جرح واعتقل وقدم للمحاكمة. قضاة المحكمة العسكرية في عوفر حكموا عليه 

المتهم "أربع مؤبدات، قاضي األقلية، المقدم )احتياط( دوف غلبوع، طلب فرض عقوبة اإلعدام عليه. 
أن يذبح  كمن؛ أرادرحلة التخطيط وحتى المذبحة الفظيعة، عمل بدءا من مرحلة التفكير ومرورا بم

نظرت طوال وقت المحكمة إلى وجه المتهم "، كتب القاضي غلبوع في رأي األقلية. "بدم بارد بشرا
الذي مأل وجهه باالبتسام طوال الوقت، وزاد من االبتسام عندما وصف أبناء العائلة في مرحلة 

ضد أبناء عائلتهم ونتائج المذبحة التي يشعر بها أبناء العائلة كل يوم  الشهادات المذبحة التي نفذت
وكل ساعة. بعد أن فحصت األمر من كل جوانبه فإنني أقرر أن حكم المتهم هو حكم واحد فقط، 

 ، أضاف."اإلعدام
أي رقم من األحكام "في بيانه بعد نشر قرار الحكم، ليبرمان أيد موقف القاضي غلبوع وقال إن 

 ."مؤبد ال يكفي لمعاقبة حيوان كهذا، الذي ما زالت االبتسامة تغطي وجههبال
أيضا نتنياهو في زيارة العزاء لعائلة سولومون في السنة الماضية قال إنه يؤيد عقوبة اإلعدام 
للمخربين، هذا رغم أنه قبل يومين من ذلك رفض اقتراح مندلبليت، الذي يقول إن الكابنت يفوضه 

دام للمخربين. في نقاش في الكنيست، الذي فيه صودق على القانون بالقراءة بطلب حكم اإلع
نحن نقوم بذلك، )نحن نمرر القانون ـ الكاتب(، وال يغيب عنا الرأي، لكن "التمهيدية، قال نتنياهو 

هناك أيضا عدل أساسي في الحاالت المتطرفة. من يذبح وهو يضحك لن يقضي أيامه بين جدران 
 ."السجن
لمصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، تجادل ليبرمان مع الوزير يوفال شتاينيتس في اللجنة قبل ا

الوزارية للتشريع. أثناء النقاش دعا شتاينيتس الوزراء لمعارضة مشروع القانون وادعى أن الحكومة لم 
يبرمان على تتخذ قرارا يجبر االئتالف على دعم مشروع القانون. ردا على هذه األقوال ضرب ل

سرائيل بيتنا ـ الذي يجبر كل الشركاء في  الطاولة وغادر الجلسة. في االتفاق الذي وقع بين الليكود وا 
االئتالف ـ كتب بأن االئتالف سيجيز القانون. ورغم ذلك فقد قال شتاينيتس في النقاش إن القرار 
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ليس جسما رسميا يجبر  حول تأييد القانون اتخذ في أوساط رؤساء قوائم االئتالف، الذي هو
 الحكومة.

 6/3/2018هآرتس 
 7/3/2018، ، لندنالقدس العربي
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