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 "التصدي لصفقة القرن"أولها  ..ضمن خمسة محاور مبادرة جديدة"الحياة": حماس تطرح   .1

ة الفلابيينية حراكبان نشبيان للتصبدط لخيبي تشبدد الاباح  :محمبد يبونس ،فتحي صبباا  -رام هللا  ،غزة
االحتالل اإلارائيلي المتابارةة، وخخرابا تمريبر الكنيابل رالبرلمبان  أمبس مشبرو  حبانون ابح  اويبة 

أو  "المببادرة"تفاصبيل  "الحياة". إذ كشفل مصادر فلايينية لب "خيانة األمانة للدولة"المقدايين بذريعة 
ةلى الفصائل الوينيبة واإلابالمية، فبي وحبل ت عبد  "حماس"ا حركة الجديدة التي يرحتد "االاتراتيجية"

الحكومببببة فببببي رام هللا لمقائبببباة إاببببرائيل فببببي حببببال احتيببببا  أمببببوال مببببن ةائببببدال الئببببرائ  والجمببببارك 
 الفلايينية في اياق ئغوي لوحف دفع روات  األارى وأار الشدداء ومخصصاتدم.

ة إن رئببيس المكتبب  الايااببي للحركببة إاببماةيل ، حالببل المصببادر الفلاببييني"حمبباس"ااببتراتيجية وةببن 
ليببف فببي غببزة اإللنببين المائببي وااببتمر ابباةال، أندببا تتئببمن إانيببة أوئببح فببي لقبباء دةببا الفصببائل 

يجمبببع القبببوى  "موحبببف موحبببد"يبببة مبببن خبببالل مريكاأل "التصبببدط لصبببفقة القبببرن"خمابببة محببباور، أولدبببا 
. وأئبببافل أن "فبببتح"ا فيدبببا حركبببة أحصبببى ياببباراا، بمببب إلبببىوالفعاليبببال والفصبببائل مبببن أحصبببى يميندبببا 

، خصوصببان االتفبباق الشببامل الموحببع فببي الرابببع مببن "تنفيببذ اتفاحببال المصببالحة"المحببور اللبباني يتملببل بببب 
أن  إلبى. وأشبارل 2017تشبرين األول رأكتبوبر   12، واالتفباق التنفيبذط الموحبع فبي 2011يار رمبايو  أ

ةمليبة  "فشل"، خصوصان بعد "ومة حتى تحرير فلايينمعادلة بناء القوة والمقا"المحور اللالث يتناول 
متببى "ةلببى  "االتفبباق وينيببان "ةامببان مببن إيالحدببا، فببي تحقيببق أط نتببائم، ةلببى أن يببتم  25الاببالم، بعببد 

 ."وأين وكيف يتم ااتخدام اال  المقاومة
إلابالمية مبع البدول العربيبة وا "بنباء ةالحبال اياابية منفتحبة"أن المحور الرابع يقوم ةلبى  إلىولفتل 

يبران وتركيبا"إاالمية، خصوصبان مبن  -لبناء شبكة أمان ةربية  وغيرابا،  "مصبر والابعودية واألردن وار
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التوافببق ةلببى برنببامم ايااببي "يببتم خاللببف  "ةقببد مبب تمر وينببي جببامع"وأن المحببور الخببامس يتملببل بببب 
 يني.، لم تنظيم االنتخابال الرئااية والتشريعية رداخل فلايين  والمجلس الو "مشترك

وكشبببفل المصبببادر أن انيبببة أبلبببل الفصبببائل ببببالقرارال التبببي اتخبببذاا المكتببب  الاياابببي للحركبببة خبببالل 
التصبدط لصبفقة القبرن حتبى "في القباارة، و  "ةقد م تمر إنقاذ ويني"اجتماةال مصر أخيران، وبيندا 

التصبالح مبع البدول "، و "العمل بكل الابل إلنجا  المصبالحة"، و"تعزيز المقاومة"، و "لو ح تلنا جميعان 
. وحالبببل إن ممللبببي الفصبببائل والقبببوى، بمبببن فبببيدم ممللبببو "العربيبببة واإلابببالمية وتعزيبببز العالحبببال معدبببا

نجباز المصبالحة "صبفقة القبرن"، اما التصدط لب "اإلاتراتيجيا"، أجمعوا ةلى نقيتين في اذه "فتح" ، وار
 والوحدة الوينية.

 8/3/2018الحياة، لندن، 
 

 المقبل / أبريلنيسان 30عقد المجلس الوطني يوم  تقرر"تنفيذية المنظمة"  .2
حببررل اللجنببة التنفيذيببة لمنظمببة التحريببر الفلاببيينية، خببالل اجتمببا  برئااببة محمببود ةببباس،  :رام هللا

واابتمعل اللجنبة إلبى ةبر   .30/4/2018 في، ةقد المجلس الويني الفلاييني 7/3/2018 األربعاء
لومااببية والايااببية بمببا فببي ذلببك لقببا ه مببع الببرئيس الرواببي حدمببف ةببباس حببول مجمببل التيببورال الدب

غبوتيرس فبي نيويبورك، ويرحبف  أنيونيبوفالديمير بوتين فبي موابكو، والابكرتير العبام لامبم المتحبدة 
للاببالم  ةببباسواةتمببدل اللجنببة التنفيذيببة ر يببة  للر يببة الفلاببيينية للاببالم أمببام مجلببس األمببن الببدولي.

 ، كموحف فلاييني لابل.20/2/2018 فيالدولي  األمنمجلس  أمامكما يرحدا 
دولبي جديبد لرةايبة  إيبارالقبدس، وأكبدل إصبراراا يلب   بشبننوجددل اللجنة رفئبدا لقبرارال ترامب  

ابقايوشددل ةلى رف  الحلول االنتقالية والمرحلية، والدولبة ذال الحبدود الم حتبة،  ةملية الاالم.  وار
 مامى بما في ذلك ما يروج لف كصفقة القرن. أطتحل ملف القدس، والالجئين والحدود وغيراا، 

المتحبدة،  األمبموأكدل اللجنة التنفيذية االاتمرار في تفعيل يل  العئوية الكاملة لدولة فلابيين فبي 
جل توفير الحمايبة الدوليبة للشبع  الفلابييني، وتفعيبل القنبوال القانونيبة الدوليبة لمواجدبة أوالعمل من 

التنفيذيببة دائببرة شبب ون المفاوئببال ووزارة الخارجيببة بتةببداد ملفببال انئببمام  االحببتالل. وكلفببل اللجنببة
فلاببيين للوكبباالل الدوليببة المتخصصببة بمببا فيدببا منظمببة الصببحة العالميببة، والملكيببة الفكريببة ومنظمببة 

 األغذية والزراةة الدولية، ومنظمة الييران العالمية.
، مببع اببلية االحببتالل رإاببرائيل  أمنيببان  وحببررل اليلبب  مببن الحكومببة وئببع تصببوراا لتحديببد العالحببال

 .2018أبريل  /، وتقديمدا للجنة التنفيذية بما ال يتجاوز شدر نياانواحتصاديان 
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االنقاببام، والتركيببز ةلببى تمكببين الحكومببة،  إندبباءوشببددل اللجنببة التنفيذيببة ةلببى ااببتمرار تنفيببذ اتفبباق 
 وباي الالية للقيام بما ولياتدا كاملة.

 7/3/2018 ،معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال
 

 حماس والجهاد عقد بدون حركتي  ي  سمجدالني: "الوطني الفلسطيني"  .3
حال ةئو اللجنبة التنفيذيبة لمنظمبة التحريبر الفلابيينية أحمبد مجبدالني إن : حيس أبو امرة - رام هللا

، ببدون مشباركة حركتبي 2018أبريل  /ايعقد جلاة اةتيادية، نداية نياان الفلاييني المجلس الويني
أنف ايتم ةقد الجلاة بمشاركة جميع القوى  ،لانائول ،وأوئح مجدالني حماس والجداد اإلاالمي.

والفصائل المنئوية في منظمة التحرير، النتخا  الديئال القيادية للمنظمة، بما فيدا رئاابة المجلبس 
 وأةئاء اللجنة التنفيذية واللجان المنتخبة.

 7/3/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 عشراوي: سحب هويات اإلقامة من المقدسيين هو استهداف للوجود الفلسطيني .4
حالل ةئو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلايينية حنان ةشراوط إن : منتصر حمدان - رام هللا

مشبيرة اح  اويبال اإلحامبة مبن المقدابيين ابو اابتدداف للوجبود الفلابييني فبي ةاصبمتنا المحتلبة، 
إلى أن اذا القانون الذط يمنح الحكومة "اإلارائيلية" حق اح  اويال اإلحامة من المقدايين يعكس 
ااببتخفاف دولببة االحببتالل بالقببانون الببدولي واإلنابباني واالتفاحيببال األمميببة، ويدببدف إلببى محببو الوجببود 

 كاندا األصليين".الفلاييني في القدس، وتدجير المقدايين حارا، وتفريل المدينة المقداة من ا
 8/3/2018 ،الخليج، الشارقة

  
 المدخل الوحيد لتحقيق السالم في المنطقة هو القضية الفلسطينية ": حل  الفلسطينية"الخارجية  .5

ةلبى  ، ردان 7/3/2018 فبي بيبان صبحفي األربعباء الفلابيينية، حالل وزارة الخارجية والمغتربين :رام هللا
القئبية الفلابيينية  يبباك ، إن حبلا نيبامين نتنيبااو أمبام مب تمر راإلخيبا  رئبيس البوزراء اإلابرائيلي ب

المدخل الوحيد لتحقيق الاالم في المنيقة، ةلى أااس مببادرة الابالم العربيبة كمبا اةتمبدل فبي القمبم 
ودانبببل البببوزارة بنشبببد العببببارال، التحبببري  البببذط جببباء فبببي الخيبببا ، واالتدامبببال  العربيبببة واإلابببالمية.

المحببباوالل اإلابببرائيلية الماببببتمرة "ونبدبببل إلبببى  الفلابببيينيين وحيبببادتدم. يلقدبببا ئبببدا الممجوجبببة التبببي أ
الندبائي التفاوئبية مبن يبرف واحبد وبقبوة االحبتالل،  لتدميش القئية الفلايينية، وحام حئايا الحلا 
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حملبببة تئبببليلية م خادةبببة للبببرأط العبببام العبببالمي وللماببب ولين البببدوليين بدبببدف نيبببل االةتبببراف  فبببي ظبببلا 
 ل االحتالل والتاليم بدا كنمر واحع ال يمكن التراجع ةنف.بتجراءا

 7/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 السيسي يناقشان التنسيق في المستجدات الفلسطينيةو عباس  .6
الفتببا  الاياببي مابباء اللاللبباء اتصبباالن ااتفيببان بببالرئيس  أجببرى الببرئيس المصببرط ةبببد :القبباارة، رام هللا

لفلاببييني محمببود ةببباس، جببرى خاللببف البحببث فببي "خخببر الماببتجدال والتيببورال الايااببية والتناببيق ا
 المشترك، باإلئافة إلى العالحال اللنائية المميزة بين البلدين".

وحببال النببايق الراببمي بااببم الرئااببة المصببرية الاببفير باببام رائببي إن الاياببي ايمببنن ةلببى صببحة 
ةلببى الابباحة الفلاببيينية، والتيببورال ةلببى صببعيد ةببدد مببن  ةببباس، كمببا ااببتعر  معببف الماببتجدال

الملفبببال اإلحليميبببة، فبببي إيبببار التنابببيق والتشببباور المابببتمر. واتفبببق الرئيابببان ةلبببى مواصبببلة التشببباور 
 والتنايق إزاء مختلف القئايا العربية واإلحليمية بشكل دورط.

 8/3/2018 ،الحياة، لندن
 

 السالم الفلسطينية المالكي يدعو لحشد التأييد الدولي لخطة .7
وزيببر الخارجيببة الفلاببييني، إلببى دةببم الخيببة الفلاببيينية للاببالم التببي  ،القبباارة: دةببا ريببا  المببالكي

وحال المالكي، فبي كلمتبف أمبام  يرحدا الرئيس محمود ةباس، ميالبان بحشد التنييد والدةم الدولي لدا.
اببيينية للاببالم تشببكل مببدخالن صببحيحان، لمجلببس جامعببة الببدول العربيببة، إن الخيببة الفل 149ب الببدورة البب

للبببدء بعمليببة اببالم حقيقيببة، حببادرة ةلببى خلببق وتديئببة ظببروف مناابببة لتاببوية الصببرا ، وتحقيببق حببل 
حامة دولبة فلابيين المابتقلة وةاصبمتدا القبدس. وأكبد أن إحامبة الدولبة الفلابيينية المابتقلة  الدولتين وار

نداء االحتالل اإلارائيلي ل ارائي الفلايينية والعربية المحتلة، ايكون المدخل وةاصمتدا القدس، وار
الئببرورط والنبباجع إلندبباء كافببة مظبباار الصببراةال والعنببف، وةببدم االاببتقرار واإلراببا  الببذط ةصببف 

 وال يزال يعصف بالمنيقة والعالم أيئا.
 8/3/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيل": قرار غواتيماال نفاق لإلدارة األمريكية والفلسطينية الحكومة .8

يواف المحمبود حبرار غواتيمباال نقبل ابفارتدا  الفلايينيةحكومة ال باامدان المتحدث الرامي  :رام هللا
ةلببى النفبباق الببدولي، ومحاولببة بائاببة  وائببحان  إلببى القببدس، ووصببف تلببك الخيببوة "بنندببا تاببجل ملبباالن 
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ن أوأئباف المحمببود  للتقبر  مببن البرئيس األمريكببي ةلبى حاببا  شبعبنا الفلاببييني وحئبيتف العادلببة".
 حرار غواتيماال حرار خايئ، ويج  التراجع ةنف.

 7/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تفعيل االتفاقيات المشتركة لمواجهة اإلرهاب والجريمةول الحمد هللا يدعو لعمل أمني عربي موحد .9
ا وال نزال مبن تبداةيال حبرارال اإلدارة األمريكيبة حال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا: "لقد حذرن :الجزائر

الخييببرة حببول القببدس والالجئبببين والحببدود والماببتوينال، ونجببدد تنكيبببدنا بننببف ال يمكببن ألط حبببرار أن 
 فيدا أو يعيي شرةية ألحد". يغير في اوية ويابع وتاريخ القدس، أو ينشئ إلارائيل حقان 

لمجلبببس وزراء الداخليبببة العبببر ، المنعقبببدة فبببي الجزائبببر  35خبببالل كلمتبببف فبببي البببدورة  ،الحمبببد هللاكبببد وأ
ئببببرورة تمااببببك جبدتنببببا العربيببببة لتحصببببين وحمايببببة دولنببببا وشببببعوبنا مببببن "ةلببببى  ،7/3/2018 األربعبببباء

األخيار والتدديدال التي تشتد من حولنا وصون ايادتنا، واذا لن يتحقق إال مبن خبالل "ةمبل أمنبي 
أجدزتنبا األمنيبة، وتببادل الخببرال والمعبارف فبي المجبال ةربي موحد"، يقوم ةلى مراجعة مندم ةمبل 

األمنببي، وتفعيببل االتفاحيببال واالاببتراتيجيال األمنيببة العربيببة، فمببن شببنن ذلببك كلببف، أن ي اببس لشببراكة 
كانببل موايندببا أو جبداتدببا، والاببير نحببو  أمنيببة دوليببة فاةلببة وملمببرة لمواجدببة اإلراببا  والجريمببة أيببان 

 يين".ايادة األمن والالم الدول
دولتنببا بتعزيببز العمببل العربببي األمنببي المشببترك، ون كببد رغبتنببا اللابتببة فببي تبببادل "التببزام كمببا أكببد ةلببى  

 الخبرال األمنية مع كافة الدول العربية، بما يشمل التجار  األمنية".
 7/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حتالل على جامعة بيرزيتالفلسطينية" تدين اعتداء اال "الخارجية .11

االةتببداء الدمجببي الببذط حامببل بببف مجموةببة مببن  الفلاببيينية دانببل وزارة الخارجيببة والمغتببربين :رام هللا
المابببتعربين وحبببوال االحبببتالل، ةلبببى جامعبببة بيرزيبببل، وحيامدبببا باةتقبببال رئبببيس مجلبببس اليلببببة ةمبببر 

 الكاواني والتنكيل بف.
 7/3/2018 ،فا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 
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 على الحقوق األساسية لإلنسان سافر   عشراوي: اجتياح المؤسسات التعليمية واعتقال الطلبة تعد    .11
فببي بيببان صبببدر  ،دانببل ةئببو اللجنببة التنفيذيببة لمنظمببة التحريبببر الفلاببيينية حنببان ةشببراوط :رام هللا

ين ببببزط صبببحفيين لحبببرم احتحبببام وحبببدال مابببتعربين خاصبببة متنكبببر  ،7/3/2018 ةندبببا، ماببباء األربعببباء
 جامعة بيرزيل، واةتقالدم رئيس مجلس اليلبة ةمر الكاواني بقوة الاال .

 7/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 خروج صارخ عن اإلجماع الوطني الوطنيحماس: عقد المجلس  .21
ار اللجنبة التنفيذيبة حركبة "حمباس" أةلنبل رفئبدا لقبر ، أن 7/3/2018موقع حركة حماس، غـزة، نشر 

لمنظمببة التحريببر الفلاببيينية ةقببد المجلببس الببويني بديئتببف وتركيبتببف الحاليببة، م كببدة أن القببرار يملببل 
وحالل الحركة في تصريح صحفي، إن القرار يملل تجاوزا لكبل  خروجا صارخا ةن اإلجما  الويني.

ووليقببببة الوفبببباق  2011و 2005االتفاحيببببال والتفاامببببال المعلنببببة بالخصببببو ، وتحديببببدا اتفبببباق القبببباارة 
الناتم ةن اجتما  فصائل منظمة التحرير كافة، باإلئافة إلبى  2017، وارةالن بيرول 2006الويني 

ودةببل حمبباس إلببى وحببف اببذه اإلجببراءال أحاديببة الجانبب ، والتببي  حركتببي حمبباس والجدبباد اإلاببالمي.
وشبددل أن أط  حببرارال  حقيقبي.تمدبد لخيبوال ئبارة بالقئبية الفلابيينية وبشبعبنا وبوحدتبف وتمليلبف ال

ودةببل القيبببادة المتنفببذة فبببي  تنببتم ةببن ابببذا االجتمببا  لبببن تكببون ملزمبببة وال تملببل الشببع  الفلابببييني.
المنظمببة والاببلية وحركببة فببتح إلببى التراجببع فببورا ةببن اببذه الخيببوة االنفراديببة الخييببرة التببي إن تمببل 

 اتقود إلى ردود فعل ام من ايتحمل ما وليتدا.
المتحبدث ، أن نبور البدين صبالح، ةن مراالف مبن غبزة 7/3/2018فلسطين أون الين، موقع وأئاف 

باام حركة حماس حازم حاام، حال لصحيفة "فلابيين"، إن ةبدم حئبور القبوى الفاةلبة والكببرى ملبل 
حركتببي حمبباس والجدبباد اإلاببالمي يجعببل مببن ملببل اببذا االجتمببا  ال يملببل إال توجدببال حيببادة حركببة 

وأئاف حاام "لن ينتم ةن اكذا اجتمبا  أط شبيء جبدط يالمبا  ذين في الالية."فتح" وبع  المتنف
لببم يببتم االتفبباق ةلببى تشببكيل مجلببس جديببد يشببارك بببف الكببل"، مشببيران إلببى أن اجتمببا  المجلببس المركببزط 

 يناير المائي الذط ة قد في رام هللا ونتم ةنف حرارال لم تخرج إلى حيز التيبيق.
 

 "الجهاد"جلس وطني" يستثني حماس و: لن نشارك في "م"الشعبية" .21
أكدا ةئو اللجنة المركزية للجبدبة الشبعبية خالبد بركبال، أن الجبدبة لبن تشبارك فبي أط : محمود انية

مجلبس وينببي ال تشببارك فيببف حركتبا حمبباس والجدبباد اإلاببالمي، وحبوى المقاومببة، أو أط مجلببس ينعقببد 
ديث خبا  ببب"الراالة": إن الجبدبة ئبد وحال بركال في حب في الداخل المحتل تحل حرا  االحتالل.
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ةقد "الويني" في الداخل المحتل، واي مع ةقده في الخارج، واناك حبرار لاببل لبدى اللجنبة المركزيبة 
وأشببار بركببال إلببى أن رئببيس الاببلية محمببود ةببباس يصببرا ةلببى  للجبدببة بببااللتزام تجبباه اببذا الموحببف".

ا ةببن جببده"، ةلببى ئببرورة ةقببد الببويني فببي التعامببل مببع م ااببال الشببع  الفلاببييني "كمزرةببة ورلدبب
واكببدا بركببال أن إصببرار الاببلية ةلببى ةقببد االجتمببا  فببي رام هللا يملببل  الخببارج بمشبباركة كامببل القببوى.

"محاولة لترتي  بيل فريق الالية وليس الشع  الفلاييني، وذلك للتجباو  مبع مخييبال االحبتالل 
نن "حيادة الالية الحالية فشلل وةليدا أن ترحل، وجدد تنكيده ب وةلى رأادا ما يامى ببصفقة القرن".

 واي فاحدة للشرةية، فعباس غير داتورط وغير شرةي من لماني انوال بموج  داتور الالية".
وفبببي غئبببون ذلبببك، أكبببدا بركبببال أن الدبببدف مبببن اابببتمرار حصبببار غبببزة ابببو تركيبببع المقاومبببة وحصبببار 

لبة واببلخف ةببن البوين والقئببية الفلاببيينية". الحائبنة الشببعبية لدبا، "ودفببع أاببل القيبا  للشببعور بالعز 
مربببع أيببراف الحصببار التببي تشببارك فيببف الواليببال  أئببال وذكببر ان الاببلية الفلاببيينية تشببكل أحببد 

المتحبببدة واالحبببتالل اإلابببرائيلي ودول ةربيبببة والابببلية الفلابببيينية بشبببكل رابببمي"، "فكبببل صبببامل ةبببن 
 الحصار متوايئ ومشارك فيف".

 8/3/2018الرسالة، فلسطين، 
 

 وحماس من المجلس الوطني "الجهاد"غيره أن يهمش ال لو  لمجدالنيال يحق "الجهاد":  .21
خئبببر حبيبب ، لبببب"فلايين": "ةببدم دةبببوة  الجدبباد، صببالح حبببال القيببادط فبببي حركببة :نببور البببدين -غببزة 

الحركببة وحمبباس لحئببور المجلببس الببويني، تنكيببد ةلببى إصببرار الاببلية لالنقاببام واالاببتفراد بببالقرار 
وانتقببد حبيبب ، تصببريحال  بعيببدان ةببن حببركتين لدمببا تببنلير كبيببر فببي الابباحة الفلاببيينية". الفلاببييني

مجدالني، حائالن: "حركتا حماس والجداد شاء مجدالني أم أبى اما مكون أااس من شعبنا الفلاييني 
 وتملالن نابة كبيرة من الشار  الفلاييني وحوى المقاومة".

 7/3/2018فلسطين أون الين، 
 

 الوطني بهذا الشكلالمجلس تدرس طبيعة الموقف المطلوب في حال انعقاد " راطيةالديمق" .21
ةئببو اللجنببة التنفيذيببة لمنظمببة التحريببر أحمببد مجببدالني، إنببف "لببن يببتم دةببوة حببال  :نببور الببدين -غببزة 

حركتي حماس والجداد لحئور اجتما  المجلس الويني الذط اينعقد في شدر مبايو الم قببل"، مشبيران 
 .جتما  ايكون داخل الوين ولن ي عقد في بلد خخرإلى أن اال

حالبببل الجبدبببة الديمقراييبببة، إن ابببذه التصبببريحال ال تخبببدم وحبببدة الموحبببف الفلابببييني، وال تعبببزز مبببن و 
بصبف  األمريكية اإلدارةالعالحال الداخلية الميلوبة في اذه المرحلة لمجابدة" صفقة القرن" وتحديال 
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الايااي للجبدة يالل أبو ظريفة، لب "فلايين"، أن ما جرى وأئاف ةئو المكت   فلاييني موحد.
االتفبباق ةليببف فببي اللجنببة التحئببيرية للمجلببس التببي اجتمعببل فببي بيببرول بشببدر ينبباير العببام المائببي، 

 او المرتكز واألااس إلةادة بناء الويني ةلى حاةدة انتخابال في غزة والئفة والقدس.
بعب  األيببراف الفلاببيينية االابتمرار بايااببة االاببتحواذ  وتبابع "ةلببى مبا يبببدو أن انبباك إصبرارا ةنببد

ويالببب  ببببنن تكبببون حركتبببا حمببباس والجدببباد جبببزءان مبببن المكبببون األااابببي  ةلبببى الم اابببال الرابببمية".
 الفلاييني، الفتان إلى أن جبدتف تدرس يبيعة الموحف الميلو  في حال انعقاد الويني بدذا الشكل.

 7/3/2018فلسطين أون الين، 
 

 سعودي بشأن فلسطين وزيرمن تصريحات حماس تث .21
لمنببل حركببة حمبباس حببديث وزيببر الدولببة الاببعودط لشبب ون الببدول اإلفريقيببة أحمببد حيببان أمببام مجلببس 
جامعبببة البببدول العربيبببة، والتبببي أكبببد فيدبببا ةلبببى موحبببف ببببالده أن القبببدس ابببي العاصبببمة األبديبببة لدولبببة 

صبحفي، إن ابذه المواحبف تعكبس وحال النايق باام حركة حماس فوزط براوم فبي تصبريح  فلايين.
 أصالة األمة ونقاءاا وحبدا لفلايين، حئيتدم المركزية.

ودةببببا براببببوم إلببببى المزيببببد مببببن اببببذه المواحببببف الشببببجاةة والجريئببببة فببببي مواجدببببة االحببببتالل اإلاببببرائيلي 
كمببا دةببا إلببى حشببد كببل ياحببال األمببة لببدةم ةدالببة القئببية  ومشباريعف التصببفوية العنصببرية المتيرفببة.

 ية.الفلايين
 7/3/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الفصائل تعلن تشكيل "اللجنة الوطنية" لمسيرة العودة وكسر الحصار .21

يوم األربعاء، تشكيل "اللجنة الوينيبة" لمابيرة العبودة  في حيا  غزة، الفلايينيةأةلنل الفصائل : غزة
 القيا .وكار الحصار؛ تئم ممللين ةن مختلف فصائل العمل الويني واإلاالمي في 

وحال مناق القوى الوينية واإلاالمية في حيا  غزة، خالد الببيش، فبي مب تمر صبحفي بمدينبة غبزة: 
ودةببا البببيش حياةببال الشببع  الفلاببييني فببي الئببفة  إن الترتيبببال ماببتمرة إلنجببا  ماببيرال العببودة.

الببويني فببي الغربيببة وغببزة للمشبباركة فببي تجمعببال العببودة؛ للتنكيببد ةلببى وحببدة الشببع ، ودةمببف القببرار 
وأئبباف: "التناببيق جببارج مببن أجببل وحببدة الموحببف مببع أبنبباء شببعبنا الفلاببييني فببي الشببتال  فلاببيين.

ولبنان واوريا وباحي أماكن وجود الشع  الفلاييني، وبقية أنحاء العالم، لدةوتدا لالنخبراي فبي دةبم 
 ايرة العودة.وأكد أن اإلجراءال حد بدأل من أجل إحامة مخيم اةتصام وم ومااندة المايرة".
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وأئبباف البببيش أن اببذه الديئببة تشببكلل باإلجمببا  الببويني مببن حركتببي حمبباس وفببتح وحركببة الجدبباد 
 اإلاالمي والجبدة الشعبية وحز  الشع  وبقية القوى الفلايينية.

 7/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ة المواطنين: اختطاف الكسواني يكشف عجز السلطة وأجهزتها األمنية عن حماي"الشعبية" .21
"إحدام حوة إارائيلية خاصبة ةلبى اختيباف رئبيس مجلبس يلببة جامعبة  حالل الجبدة الشعبية إن:ة: غز 

بيرزيل ةمر الكاواني من داخل الجامعة حرصنة اإلارائيلية تندرج في اياق الجرائم المتواصبلة ئبد 
ااببتباحة االحببتالل لدببذا  7/3/2018واةتبببرل الشببعبية فببي بيببان لدببا يببوم األربعبباء  الشببع  الفلاببييني."

الصببر  التعليمببي الكبيببر بوئببح الندببار واختيبباف الكاببواني فئببيحة تتيلبب  فببتح تحقيببق ةاجببل ةببن 
كيفية دخول حوتف لحبرم الجامعبة وتجباوز الحبراس وأجدبزة األمبن البذين يقبع ةلبى ةباتقدم حفبظ ابالمة 

ا األمنيببة ةببن حمايببة وحالببل: "اببذه الجريمببة تكشببف ةجببز الاببلية وأجدزتدبب اليلبببة وحمايببة الجامعببة.
المببببواينين والتصببببدط لالةتببببداءال اإلاببببرائيلية المتواصببببلة، ففببببي الوحببببل الببببذط تواصببببل فيببببف حمالتدببببا 

 .بااتدةاء ومالحقة العشرال من شبا  المقاومة وخاصة اليلبة، وتواصل التنايق األمني
 7/3/2018، فلسطين أون الين

 
 جنوب الخليل عناالحتالل يعتقل فتاة بدعوى محاولة تنفيذ عملية ط .21

اةتقلل حوال االحتالل فتاة فلايينية بزةم محاولتدا تنفيذ ةمليبة يعبن داخبل إحبدى : الرأط –الخليل 
 الماتوينال جنو  الخليل مااء اليوم األربعاء.

وذكرل واائل إةبالم إابرائيلية أن الفتباة حاولبل احتحبام مابتوينة "يعقبو  تاليبا" جنبو  الخليبل وة لبر 
 تعتقلدا حوال االحتالل. أنن، حبل بحوزتدا ةلى اكي

 7/3/2018، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 حماس ضد قرار ترامبحركة وقفة نسائية ل .12
نظمل الحركة الناائية اإلاالمية في "حماس" وحفة جماايرية بعنبوان " فلابيينيال ئبد القبرار" : غزة

رئيس األمريكبي دونالبد ترامب ، ودةمبان لصبمود األربعاء في ااحة ميدان فلايين وذلك رفئان لقبرار الب
وأوئببببحل رئببببيس الحركببببة الناببببائية رجبببباء الحلبببببي أن  المببببرأة المقداببببية بمناابببببة يببببوم المببببرأة العببببالمي.

الفلابببيينيال ي حبببيان احتفبببالدن بيبببوم المبببرأة العبببالمي بشبببكل خبببا  يختلبببف ةبببن ناببباء العبببالم، فبببالمرأة 
وأوئحل أن المرأة  اء وأناال األايرال وخاال األيفال.الفلايينية لدا شكل واحد مصبال بدماء الشدد
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المش وم، ولن تتنازل ةن أرئدا وال حدادا، مشددةن أندا ابتدافع بكبل  ترام الفلايينية ال تقبل بقرار 
 ما تملكف من أجل الحفاظ ةلى المقداال، ولن ت مرر حرار التقايم، فالقدس واحدة ال تقبل التجزئة.

 7/3/2018، فلسطين أون الين
 

  بالضغط على الشهود في التحقيقات الشرطةنتنياهو يتهم  .12
ةلاق رئيس الحكومة اإلارائيلية، بنيامين نتنيااو، يوم األربعاء، ةلى التيورال : محمود مجادلة

"واال" ، والتوحيع مع شااد ملك لالث  –"، حئية ر"بيزك" 4000األخيرة في اياق التحقيق في "الملف 
لتي تالحقف، واةتبر أنف "ةندما توجد اناك حاةدة حقيقة رلدى الشرية ، لن تحتاج في حئايا الفااد ا

رأجدزة التحقيق  إلى شااد ملك واحد، وةندما ال يوجد اناك أط شيء، تجنيد ألف شااد ملك لن 
وجاء في تاجيل مصور نشره نتنيااو، بصفحتف الرامية ةلى موحع "فيابوك": "أريد أن  يااةد".

 شدود الملك"، ةلى حد تعبيره. ةلى صناةةال أحول بئع كلم
وتابع نتنيااو، في اتدام مبين للشرية وأجدزة التحقيق: "ينخذون الناس الذين يدةون أندم ارتكبوا 
جريمة، يعتقلوندم، يماراون ةليدم الئغي والتراي ، ويقولون لدم: انتدل حياتكم وحياة ةائالتكم، 

 -يبا، بما في ذلك حريتكم؛ تريدون الخروج من اذا كلف حد انتدل، اوف ننخذ منكم كل شيء تقر 
 أايئوا لنتنيااو". -اناك مخرج واحد 

وأئاف نتنيااو، الذط حر  ةلى حيادة الشرية، غير مرة، والتي تحقق بشبدال فااد ئده في 
لوم أكلر من حئية: "الشرية تقول للمتدمين: ال يدم إن حلتم األكاذي  الوامية، ما يدم أن تلقوا بال

وختم نتنيااو بالقول: "اذا الاعي المدووس لعقد اتفاحيال شااد ملك أول ولاني ولالث  ةلى نتنيااو".
 او أفئل دليل ةلى أنف ال يوجد اناك أط شيء".

 7/3/2018، 48عرب 
 

 ليست معنية بتقديم االنتخابات االئتالفبينيت: كتل  .11
"، نفتالي بينيل، يوم األربعاء، إن كتل حال وزير المعارف ورئيس "البيل اليدودط: ااشم حمدان

االئتالف الحكومية معنية بحل أزمة حانون التجنيد، وذلك لتجن  حل الحكومة وتقديم موةد 
وحال بينيل إن "ر ااء الكتل االئتالفية معنية بمنع االنجرار نحو معركة انتخابية تبذر  االنتخابال.

مل بالتنايق معا من أجل الدفع بقانون يتيح العودة إلى فيدا المليارال من الشواحل"، مئيفا "لذلك نع
 وحال أيئا إنف يعتقد أن األزمة اتحل في ميلع األابو . خية التجنيد التدريجية للحريديين".

 7/3/2018، 48عرب 
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ا عن 48يقول لفلسطينيي  بالكنيست رئيس لجنة الداخلية .11 : "قولوا في صالتكم إن إسرائيل أكبر عوض 

 هللا أكبر"
يواصل حز  الليكود الحاكم جوحة التحري  ةلى المواينين العر ، والتلفظ : محمود مجادلة

بتصريحال ةنصرية موجدة ئد المواينين العر  في الداخل الفلاييني، حيث حال رئيس لجنة 
الداخلية وحماية البيئة، في الكنيال اإلارائيلي رةن الليكود ، يوخف كيش، يوم األربعاء خالل 

ن ةلى منبر الكنيال: "انظروا إلى كل العر  في المنيقة، جميعدم يرغبون في أن خيابف م
يصبحوا مواينين في دولة إارائيل"؛ أئاف أنف "ةلى العر  أن يقولوا شكرا كل صبا  كوندم تحل 

 الية دولة إارائيل، وليس الية النظام في اورية أو األردن أو أط دولة ةربية أخرى".
تعالئية تحمل تميزنا ةنصرينا ئد أصحا  البالد األصالنيين، وحال إن "العر  وتابع كيش بلدجة اا

ا ةن هللا أكبر"  ةليدم أن يقولوا إن إارائيل أكبر خالل صالتدم، ةوئن
وتابع موجدنا حديلف لنوا  العر  في الكنيال: "ةليكم أال تصعدوا ةلى منبر الكنيال وتشرةوا 

وا ةن شكركم كونكم مواينين في إارائيل". وزةم أن النوا  بالبكاء، ةليكم الوحوف انا وأن تعبر 
 العر  يحرئون ةلى اإلراا .

 7/3/2018، 48عرب 
 

 إقامة المقدسيين لسحب يقر قانونا   "الكنيست" .11
أحر الكنيال أمس، بالقراءة الندائية حانونا "يجيز" لوزير الداخلية في : براوم جراياي - الناصرة

الدائمة"، بمعنى بياحة الدوية التي بحوزة أاالي القدس والجوالن  حامةاإلحكومة االحتالل، اح  "
الاورط المحتل بفعل حانون الئم االحتاللي، من كل شخ  نا  لف االحتالل تنفيذ ةملية أو 
خيي لدا أو كان ةئوا في تنظيم فلاييني واذا ما ايددد ةدد ئخم من الناشيين الاياايين 

 المقدايين.  
يتم احبدا، ممن نا  لف االحتالل، تدمة ارتكا   اإلحامةن، الذط أحر، فتن وحا  ن  القانو 

ةملية "إراابية"، بموج  تعريف القانون اإلارائيلي لإلراا ، أو أحدم ةلى ةمل يوصف بما يامى 
"الخيانة لدولة إارائيل"، أو أنف ناشي فعلي بتنظيم "إراا " بموج  التعريف اإلارائيلي، أو أن تكون 

 ل حد أةلنل ةنف تنظيما إراابيا، واذا ييال غالبية التنظيمال الفلايينية.إارائي
ةاما، بمعنى ال ييال  15ويارط اذا القانون، ةلى كل من بحوزتف بياحة مقيم، منذ أكلر من 

الدائمة منف، ليس بحوزتف  اإلحامةةاما. وفي حال أن الشخ  الذط تم اح   15األيفال دون ان 
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دائمة في أط مكان خخر "خارج إارائيل"، فيتم منحف "ترخيصا  إحامةحق في ، أو الأخرىمواينة 
بالتواجد في إارائيل"، ما يعني منزوةة منف كافة الحقوق االجتماةية، وحق التحرك إلى خارج الوين 

نائبا، من كتل االئتالف، وكتلتي المعارئة "المعاكر  64ليف. وحظي القانون بدةم إوالعودة 
نائبا من كتل "القائمة المشتركة" و"ميرتس" و"المعاكر  18جد ماتقبل". وةارئف الصديوني" و"يو 

 الصديوني"، التي شددل انقااما ليس متااويا في الموحف من القانون.
 8/3/2018، الغد، عم ان

 

 "إسرائيل"تزايد التوتر بين اليهود والعرب في : استطالع جامعة حيفا .11
اي بين الجانبين الفلاييني اإلارائيلي ةشية الذكرى الابعين الناصرة: في ظل اناداد األفق الايا

حصل  2017 – 2015للنكبة، كشف ااتيال  للرأط أجرتف جامعة حيفا، أمس، أنف بين الانوال 
  .%17تداور في مواحف اليدود تجاه المواينين العر  ر

بروفياور اامي اموحة ، الذط يجريف أاتاذ ةلم االجتما  ال"العر  –م شر ةالحال اليدود "ويظدر 
حصل تداور في المواحف حيال  2017 – 2015، أنف بين الانوال 1976مرة كل انتين منذ ةام 

الحياة المشتركة. كما حصل في الفترة ذاتدا حا  االاتيال ، تراجع في نابة العر  الذين يعترفون 
نابة اليدود الذين  . وفي الوحل نفاف حصل تراجع في%66إلى  %74بحق إارائيل في الوجود من 

 .%74إلى  %80يعترفون بحق وجود المواينين العر  في البالد كنحلية ذال حقوق كاملة من 
وكان االاتيال  األخير حد أجرط في الشدور أيار/ مايو حتى خ / أغايس من العام المائي. 

 ين.في االتجاا %3.7يدودط، بنابة خين وصلل إلى  700ةربي و 700وشمل ةينة م لفة من 
وأظدر االاتيال  أنف حصل تراجع في واي العر  بالنابة لشرةية يابع إارائيل كدولة يدودية 

. كما حصل تراجع في الموافقة ةلى 2017ةام  %49إلى  2015في ةام  %53.5ديمقرايية، من 
. في المقابل، 2017ةام  %44.5إلى  2015ةام  %60يابع الدولة كدولة ذال غالبية يدودية من 

ع ةدد اليدود الم يدين لدمم العر  في الدولة، ومن ام ةلى ااتعداد للاما  أليفال ةر  ارتف
. كما 2017ةام %51.5إلى  2015ةام  %57.5بالدرااة في مدارس يدرس فيدا أبنا ام من 

إلى  2015ةام  %60حصل ارتفا  في نابة اليدود الذين يمتنعون ةن دخول بلدال ةربية من 
ارتفا  في نابة اليدود الذين يرفئون أن يكون العر  جيرانا لدم من . وحصل 2017ةام 64%
 في ةام المائي. %48إلى  2015ةام  41%

ودلل معيى خخر أنف حصل تراجع تدريجي خالل الانوال العشر األخيرة في نابة اليدود الذين 
تراجعل  يوافقون ةلى أنف يج  ةلى العر  مغادرة البالد مع الحصول ةلى تعوي  مالئم، حيث
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لى 2015ةام  %32.2إلى  2006ةام  %41النابة من  في العام المائي. وحبل  % 29.9، وار
ذلك كانل المواحف اليدودية متشددة أكلر منذ االنكاار القااي في ةالحال اليرفين خالل ابة 

التي فتحل فيدا حوال االحتالل النار ةلى المتظاارين من فلايينيي  2000القدس واألحصى ةام 
 مندم، وأصابل العشرال واةتقلل المئال. 13لداخل وحتلل ا

 8/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 الصراع في عدة دول بالسالح طمعا في الربح أطرافتزود  "إسرائيلتقرير للقناة العاشرة: " .11
يتواصل الكشف في إارائيل ةن حجم توريدا في بيع الاال  والعتاد في  وديع ةواودة: –الناصرة 

م الذط ياتخدم في ةدد كبير من الدول الرتكا  مجازر وفظاةال، بغية تحقيق مكاا  مالية العال
أن  "اال  حاتل"ئخمة وأاداف دبلومااية. وكشفل القناة اإلارائيلية العاشرة في تحقيق جديد بعنوان 

مئال من شركال األالحة في إارائيل تاوق وبترخي  مندا كميال خيالية من تشكيالل الاال  
دول وأنظمة يغيان وحمع في مختلف القارال. وتوحف التحقيق ةند الصناةال العاكرية التابعة ل

لوزارة األمن التي تنتم أالحة متيورة ودحيقة وفتاكة ةالوة ةلى ةتاد يااةد األنظمة الظالمية في 
 المالحقة والقمع وارتكا  الجرائم الخييرة.

بعلم وزارة األمن أالحة لكلير من الدول التي شددل وجاء في التحقيق أن شركال إارائيلية تبيع 
وتشدد نزاةال دموية ملل ماينمار وجنو  الاودان، ورواندا. وفئحل القناة اإلارائيلية حيام اذه 
الشركال اإلارائيلية ببيع الاال  أحيانا لليرفين المتنازةين في صرا  دام في الدولة الواحدة، مللما 

يرالنكا واذا ما تعارئف أوااي إارائيلية حقوحية تعتبر تجارة المول جرى ةلى ابيل الملال في ا
 اذه ةمال غير أخالحي ومنافيا لليدودية ومئرا إلارائيل.

 
 ابتكارات كتبت بالدم

وتقول القناة إن إارائيل حيعل شويا مداشا في ماار صناةة الاال  منذ أن كانل حواتدا تلقي 
حتى وصلل لتصنيع يائرال  1948مف بنندا حنابل ةام زجاجال صودا ةلى الجيش المصرط لتوا

 "أغلفة الدواء"للصواريخ وللتصدط  "القبة الحديدية"بال ييار وةربال ةاكرية بال اائق ةالوة ةلى 
 إارائيل تكت لحماية الدبابال والمدرةال من  صواريخ الكتف. وت كد القناة العاشرة اإلارائيلية أن 

يمكن القول إن تاريخ االبتكارال "اذا المئمار. وتتابع  في"الجديدة  نولوجيةاالبتكارال التك بالدم اذه
التكنولوجية الكبيرة اي وليدة الصدمال اإلارائيلية الكبيرة التي تعرئل لدا خالل ةدة حرو  

دبابة  50. وااتذكرل ةلى ابيل الملال أن "الجرف الصامد "كحر  لبنان اللانية والحر  ةلى غزة 
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خخرون خالل حر  لبنان اللانية ةام  100جنديا فيدا وأصي   30حد احترحل وحتل إارائيلية 
2006. 

 
 شركة 220

أن إارائيل تحصد أرباحا مالية اائلة من صفقال الاال  لكندا ال تنخذ بالحابان  إلىويشير ميلمان 
ظالمية تنتدك الئرر الكبير المترت  ةلى صورتدا بعدما باتل تعرف بعالحاتدا مع أنظمة ااتبدادية 

حقوق اإلناان بفظاظة. وتفئل إارائيل القيام بصفقال بيع الاال  لدول كليرة في أفريقيا وأمريكا 
شركة كما ي كد ميلمان، في  220الالتينية بشكل غير مباشر وبوااية شركال خاصة، تبلل نحو 

في حال وحوةدا. محاولة إلةفاء ذاتدا من ما ولية ااتخدام اذا الاال  في جرائم ئد البشرية 
 "ماتشارين أمنيين"يعمل خالف من خريجي الم ااة األمنية كتجار اال  يقدمون أنفادم كب" وتابع

. ويذكر أن إارائيل اي مصدرة الاال  الرابعة في "في كل العالم واذه محاولة لتبيي  صفحتدم
لتلبل من اويتف. العالم وتجاراا موجودون في مختلف أنحاء العالم يبيعون لكل من ييل  دون ا

وحال إنف في كل صرا  أو حر  أالية في العالم يمكن أن تجد تاجر اال  إارائيليا يذكي بتجارتف 
اذه نيران الحر  األالية وي جم العنف رغم كونف ةمال غير أخالحي، وفي كلير من الحاالل يتم 

 ."مجتمع اإلارائيلي ذاتفاةتماد الرشى لتياير صفقال الاال  واذا وباء خيير من شننف أن يفاد ال
وتبا  اذه األالحة والمعدال لعشرال الدول مندا أريتريا، وأنغوال، وأليوبيا، وأوغندا، ونيجيريا، 
والانغال، ومالي، وموريتانيا، وكينيا وغانا، وليبريا، وتنزانيا، وتوغو، والكونغو، وااحل العاج، 

 وكاميرون، وموزمبيق، وكولومبيا وبيرو وغيراا.
 

 ال قتل في أفريقياأعم
حبل شدور ما ييابق مئمون تحقيق القناة العاشرة، أكدل  "معاريف"وجاء في تقرير نشرتف صحيفة 

فيف أنف خالفان لقرارال مجلس األمن التابع لديئة األمم المتحدة، والقائي بحظر بيع األالحة، حام 
واندا وليبيريا وأنغوال، جرى فيدا اإلارائيليون ببيع أالحة إلى مجموةال مقاتلة في ةدة أماكن في ر 

 إبادة أكلر من مليون إناان، منذ بداية التاعينيال، في حين أئحى الماليين في ةداد الالجئين.
ةلى تجارة إارائيل في أاواق بيع  أكد "أمنياتي"يشار إلى تقرير اابق لمنظمة العفو الدولية 

تجارة الاال  ت دط إلى ديمومة الصراةال  الاال ، بددف لفل الرأط العام العالمي إلى حقيقة أن
بننف ال توجد مواجدة  "معاريف" اةترف تقريروتنجيم نيران الحرو  والمس بحقوق اإلناان. كما 

ةاكرية أو نزا  إلني أو حر  أالية في العالم بدون تدخل تجار األالحة والماتشارين األمنيين 
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اإلارائيلي من فائ  األالحة في الجيش، منواا أن والمرشدين اإلارائيليين، الذين يبيعون الاال  
درجة أنف في كل يوم تقريبا يصل إلى إارائيل فريق أمني لشراء األالحة، يتم  إلىاألمر خيير 

 ااتدةا ه من حبل تجار الاال  وشركال التصدير األمني.
 8/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 عدد من الجرحىشاتيال بعد سقوط قتيل و  مخيمعودة الهدوء إلى  .11

فبتح "االشبتباكال التبي وحعبل ببين ةناصبر مبن " الصباةقة" و، أن 7/3/2018النهار، بيـروت، ذكرل 
أدل إلى مقتل شا  يدةى يارق خليفة محابو  األربعاء االنتفائة" في مخيم شاتيال بعد ظدر يوم 

كبان فبي المحبيي. ةلى حركة "فتح"، إئافة إلى اقوي جرحى ال ةالحة لدبم باإلشبكال البذط أحبدث إربا
 وفي المعلومال أن أابا  اإلشكال تعود إلى خالفال ةلى اإلتجار بالمخدرال وتحصيل األموال.

وأوئح ما ول فلاييني لب"الندار أن "ال مشكلة ايااية بين الفصيلين واما ينتميبان إلبى خبي واحبد  
يببة ال أكلببر وال أحببل. وينئببويان فببي تحببالف القببوى. وتبببين أن شببرارة اإلشببكال تعببود إلببى خالفببال فرد

باشرنا ةلى الفور بتجراء الالة من االتصباالل بغيبة ةبدم تمبدد ابذه االشبتباكال التبي تئبر بالحيباة 
 اليومية ألالنا والجوار ونحن في غنى ةندا".

أن حالببة مببن أفبباد نبيببل ماجببد  مرااببلدا أن ،7/3/2018، بيــروت، "لإلعــالم"الوكالــة الوطنيــة وأئببافل 
 شاتيال، بعد االشتباكال التي دارل بين فتح االنتفائة وحوال الصاةقة.الددوء تاود مخيم 

 
 حسابات ألسرى محررين ومؤسسات بحجة "اإلرهاب" تغلقبنوك الغربية: الضفة  .11

فوجئ الصحفي محمد القيق، ببتغالق حابابف المصبرفي مبن أحبد البنبوك : جمال غيث -غزة/ رام هللا 
 الغربية المحتلة، دون اابق إنذار.العاملة في مدينة رام هللا واي الئفة 

، فبببي  وأبلببل القيببق، وابببو أاببير محببرر، مبببن حبببل إدارة حنبباة المجبببد الفئببائية التببي يعمبببل لببديدا مرااببالن
 األرائي المحتلة، أن إدارة البنك رفئل ااتالم حوالة راتبف من إدارة القناة في القاارة.

ةدم ااتالم حوالتف المالية، ال ايما أن حاابف وبعد أن توجف القيق، إلدارة البنك للتعرف ةلى أابا  
في البنك كان مفتوحا ألكلبر مبن خمابة ةشبر ةامبا، رفب  البنبك اإلفصبا  ةبن األاببا  أو تابليمف 

 أمرا مكتوبا باإلغالق، وفقنا لما أخبر القيق صحيفة "فلايين".
  فتحي القرةاوط، الذط وال يختلف كليرنا حال محمد القرةاوط، نجل النائ  ةن كتلة التغيير واإلصال

حام بتيداةدا في حاابف، بحجبة أن  شيكل 200أغلق أحد البنوك حاابف، وأبلغف بئرورة اح  رصيد 
 االتحاد األوروبي، أئاف نوا  كتلة حماس البرلمانية ةلى حوائم "اإلراا ".
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ول ويقببول محمببد لصببحيفة "فلاببيين"، إنببف تقببدم ألحببد البنببوك حبببل نحببو خماببة أشببدر مببن أجببل الحصبب
ةلى مرابحة، لكن إدارة البنك رفئل ذلك، بحجة أن والده ينتمي لحركة حماس المدرجة ةلبى الئحبة 

 االتحاد األوروبي "لإلراا ".
من جدتدا، أكدل النايقة اإلةالمية باام مركبز أابرى فلابيين للدراابال، أمينبة اليويبل، أن إغبالق 

 الظروف المعيشية الصعبة.الحاابال البنكية يزيد من تداور أوئا  األارى في ظل 
وحالببل اليويببل لصببحيفة "فلاببيين"، إن إغببالق الحاببابال المصببرفية لااببرى والجمعيببال العاملببة فببي 

نجازاتدماذا المجال ي لر ةلى نفايال ومعنويال األارى، ويئر  بعر  الحائي تئحياتدم  وما  وار
 حدموه خدمة للقئية والشع  الفلايينيين.

نيبة للوحببوف إلبى جانب  األابرى وذويدبم وأن تكببون حائبنة لدبم فبي ظببل ودةبل كافبة الم اابال المع
 معاناتدم واةتقال أبنائدم في اجون االحتالل.

الحابابال البنكيبة  إغالقبدوره، اةتبر الماتشار القانوني لم ااة الحق الحقوحية ةصام ةابدين، أن 
تورية وال أاباس لدبا فبي ألارى محررين وجمعيال وم ااال "تجباوز للقبانون الفلابييني وجريمبة داب

 ".اإلناانالمعايير أو االتفاحيال الدولية لحقوق 
وبين ةابدين لصحيفة "فلايين"، أن أاماء األارى والم ااال الحقوحية المعنيبة فبي شب ون األابرى 
غيببببر مدرجببببة ةلببببى حببببوائم "اإلراببببا " الدوليببببة، مشببببيرنا إلببببى أن حببببوانين العقوبببببال النافببببذة تتحببببدث ةببببن 

 فدوم الجنائي وال ةالحة لدا بالحاابال التي أغلقل."اإلراا " بالم
 7/3/2018، فلسطين أون الين 

 
 غزة تعيش ضمن "مثلث الرعب"في غزة: المرأة الفلسطينية في رئيسة اتحاد المرأة  .11

حالببل خمببال حمببد، رئياببة االتحبباد العببام للمببرأة الفلاببيينية فببي حيببا  غببزة، إن : نببور أبببو ةيشببة - غببزة
ال يعشن لاللة تحديال أاااية متمللة بب "االحبتالل والحصبار اإلابرائيلي، واالنقابام النااء الفلاييني

 الفلاييني، والموروث االجتماةي والقانوني"، ميلقة ةليدا اام "مللث الرة ".
 يوموأئافل حمد، في حوار أجرتف مع وكالة "األنائول"، بمناابة يوم المرأة العالمي، الذط يصادف 

ذار  إن "المرأة الفلايينية، خاصة في حيا  غزة اي الئحية األكبر لدذا الواحع مارس/خ 8الخميس ر
 الذط يعاني من انديار في كافة ماتوياتف االحتصادية، واالجتماةية، والايااية، والمعيشية". 

، والببذط ال زال ماببتمرا حتاببى 1948ألقبى تواصببل االحببتالل اإلاببرائيلي لارائببي الفلابيينية منببذ ةببام و 
 ة، بظاللف الالبية ةلى واحع المرأة الفلايينية، بحا  حمد. اللحظ
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وتقول:" االحتالل اإلارائيلي ما زال يدمار األرائي الزراةية، ويدبدم منبازل العبائالل الفلابيينية، فبي 
 بحق الشع  الفلاييني".  إراابيةايااال تعتبر 

ة األخيرة ةلبى حيبا  غبزة لبم يبتم من المنازل التي ادماتدا الحر  اإلارائيلي %40وتوئح أن حوالي "
خالف ةائلبة فلابيينية ال زالبل مشبرادة؛ وتفتقبد للخصوصبية.  5إةادة إةماراا"، موئحة أن أكلر من 

وتقول حمد إن المرأة الفلايينية بغزة "اي الئحية األكبر لدذه الظروف الصعبة فبي القيبا ". وتبرى 
لبببف الناببباء رافعبببة مبببن روافبببع المجتمبببع، حمبببد ئبببرورة تبببوفير "تمكبببين احتصبببادط لقيبببا  غبببزة تكبببون خال

 وتمارس دورا حقيقيا في التنمية". 
، ةبام المعتقلبة الفلابيينية "إابراء الجعبابي " داخبل 2018ويالبل حمد، خالل الحوار، باةتبار ةبام 

الاببجون اإلاببرائيلية، والتببي حالببل إندببا محرومببة مببن الرةايببة الصببحية جببرااء إصببابتدا بحببروق تصببفدا 
ة بببب"البالغة". أئببافل إن الجعببابي  اببي "نمببوذج للمببرأة الفلاببيينية التببي تببدفع ألمانببا م ااببال حقوحيبب

 غالية في مواجدة االحتالل اإلارائيلي". 
 7/3/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 خالل الشهر الماضيعملية اقتحام ألقسام األسرى  27نفذ  االحتالل: مركز أسرى فلسطين .12

للدرااال إن إدارة اجون االحتالل اإلابرائيلية صبعدل بشبكل ملحبوظ حال مركز أارى فلايين : غزة
  ةملية احتحام 27خالل شباي المائي من ةمليال االحتحام والتنكيل باألارى، ونفذل ما يزيد ةن ر

 للاجون، رافقدا ةمليال نقل جماةية لاارى.
ل فابادنا فبي ةبدد كبيبر وأوئح المركز في بيان صحفي أن وحدال القمع التابعة إلدارة الابجون ةالب

من الابجون التبي احتحمتدبا الشبدر المائبي بشبكل امجبي ونفبذل ةمليبال حمبع ونقبل لاابرى بشبكل 
ا بكاملدا، بحجة إخالئدا إلجراء تفتيشال ةن أجدزة ممنوةة.  جماةي يالل أحاامن

كافبة  وأشار النايق اإلةالمي للمركز الباحبث ريبا  األشبقر إلبى أن ةمليبال النقبل الجماةيبة يالبل
أابببيرنا إلبببى "اوالبببى كيبببدار"، بذريعبببة إجبببراء تفتيشبببال، وتبببم  54أابببرى ابببجن "ةابببقالن" الببببالل ةبببددام 

 إةادتدم بعد أابوةين من المعاناة.
 7/3/2018، فلسطين أون الين

 
 وأي قرار لن يغير من الواقع شيئا   للفلسطينيينمجلس اإلفتاء: القدس  .12

من خيورة حرارط اإلدارة األمريكية وحكومة غواتيماال حذر مجلس اإلفتاء األةلى : القدس المحتلة
نقل مقرط افارتيدما إلى القدس المحتلة في ذكرى النكبة الفلايينية، م كدنا أن اذين القرارين 
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اي ديان إلى ةواح  خييرة، تتحمل وزراا اإلدارة األمريكية التي اةترفل بالقدس ةاصمة لكيان 
ةلى أن القدس حق العر  والمالمين  األربعاء في بيان يوم وشدد المجلس االحتالل اإلارائيلي.

: "فالقدس لنا وحدنا، وليفعل  والفلايينيين، وأن اذا الحق لن ياقي بفعل الظالمين وبيشدم، حائالن
 الظالمون المتغيراون ما بدا لدم، وليقرروا ما شاءوا من القرارال البايلة".

ل أحصبببى جدودابببا فبببي التصبببدط للدجمبببة الشرابببة ةلبببى وببببارك المجلبببس القبببرارال والمواحبببف التبببي تببببذ
 الشع  الفلاييني وحئيتف ومقدااتف، في المحافل الدولية واإلحليمية.

وأدان المجلبس مببا تقبوم بببف جمعيبال ااببتييانية متيرفبة مببن حفريبال أاببفل منبازل المببواينين فبي بلببدة 
جاه جدار المابجد ومنيقبة الوان جنو  الماجد األحصى المبارك، وذلك بددف شق أنفاق متعددة بات

 البراق، األمر الذط تاب  في انديارال أرئية وتشققال في المنازل وتصدةال خييرة.
 7/3/2018، فلسطين أون الين

 
 مستعربون يختطفون رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت .11

اختيفبببل حبببوال مابببتعربة ماببباء اليبببوم األربعببباء، رئبببيس مجلبببس يلببببة جامعبببة بيرزيبببل ةمبببر : رام هللا
وكانل حوال الماتعربين احتحمل الجامعة واتجدبل نحبو مجلبس اليلببة  كاواني من داخل الجامعة.ال

حر  المدخل الغربي بلباس مدني، مدةين أندم صبحفيون، لبم اندبالوا بالئبر  ةلبى الكابواني وحباموا 
 باختيافف بغياء من جنود االحتالل الذين أيلقوا الرصا  تجاه اليلبة.

شباك والذط تواجد في المكان ألناء ةمليبة االختيباف، إن  أبوليلبة إبراايم بدوره حال ةئو مجلس ا
نفادم بنندم صحفيون وبدأوا بالحديث مع ةمبر، لبم أبعبدوه ةنبا أمجموةة تقدمل تجاانا وةرفوا ةلى 

ةلى أااس إجراء مقابلة صحفية معف، لم فجنة اندالوا ةليف بالئر  بالمادابال، وفبورا احبتحم جنبود 
االحتالل الجامعة، وأيلقوا الرصبا  الحبي والميبايي وحناببل الصبول تجباه اليلببة بشبكل ةشبوائي، 

 لم اناحبوا دون إصابال.
تنكرل جامعببة بيرزيببل فببي بيببان صببحفي، احتحببام الماببتعربين المببدةومين بقببوال االحببتالل حرمدببا واابب

الجبببامعي واةتقبببال رئبببيس مجلبببس اليلببببة اليالببب  ةمبببر الكابببواني، فبببي انتدببباك صبببار  لكبببل األةبببراف 
 والمواليق الدولية التي ت دين االةتداء ةلى المرافق األكاديمية.

 7/3/2018، ينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسط
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 ونروااأل لقرارات ترامب وتقليصات  عين الحلوة رفضا  في مخيم اعتصام  .11
نظببم اللقبباء التشبباورط للم ااببال العاملببة بالواببي الفلاببييني فببي صببيدا ومخيماتدببا اةتصببامنا : بيببرول

لبرئيس األمريكبي شعبينا حاشدنا أمام مكت  مدير خدمال "أونروا" في مخيم ةين الحلوة تنديدنا بقرارال ا
ببا لايااببة الوكالببة بتقلببي  خببدماتدا، فيمببا نظمببل وحفببة أخببرى فببي البحببرين تنديببدنا  دونالببد ترامبب  ورفئن

 بتجراءال اليال االحتالل بحق القدس.
وحئببر االةتصببام، ممللببون ةببن الم ااببال وحشببد مببن أبنبباء المخببيم، حيببث رفببع المشبباركون الفتببال 

ا كاملببة فببي رةايببة شبب ون الالجئبين وتببوفير حيبباة كريمببة لدببم تيالب  المجتمببع الببدولي تحمببل ماب ولياتد
 دياره. إلىريلما يعود 

 7/3/2018، فلسطين أون الين
 

 جيش االحتالل يكثف جمع معلومات عن الفلسطينيين عبر حواجزه العسكرية .11
أ ": كشببفل مصببادر إةالميببة ةبريببة يببوم األربعبباء أن جببيش االحببتالل بببداإللكترونيببة"األيببام  -رام هللا 

مببب خرنا بجمبببع معلومبببال مبببن الفلابببيينيين بالئبببفة الغربيبببة ةببببر حبببواجزه المنتشبببرة ةلبببى يبببول الئبببفة 
 وةرئدا، ئمن حملة أيلق ةليدا اام "احتئان الد ".

وذكرل صحيفة "اآرتس" أن حيادة الجيش يلببل مبن الجنبود نصب  الحبواجز وخاصبة خبالل اباةال 
جبببار الفلاببيينيين ةلببى تديئببة ا اببتمارال أمنيببة تدببدف لمعرفببة مكببان ةملدببم ومكببان الصبببا  الببباكر وار

اببببكندم وتفاصببببيل أخببببرى، باإلئببببافة لصببببورة ةببببن اببببويتدم الشخصببببية. وبينببببل الصببببحيفة أن الجنببببود 
ممتعئون من اذا اإلجراء ليس حبنا في الفلايينيين باب  إجبارام ةلى تجميع تفاصيل المئال من 

اذا اإلجراء يخلق ئغيا كبيرا في ةملدم، ألن  ، ولكنالفلايينيين يومينا وتحويلدا للجدال المختصة
كمببا يتاببب  بيببوابير يويلببة مببن الفلاببيينيين مببا يصببع  ةلببيدم ةملدببم ويئببيرون لكتابببة تفاصببيل 
كاذبة للتخل  من أةباء اذا اإلجراء. بينما ةق  الجيش ةلى اإلجراء حائالن إنبف "ميلبو  لمنبع وحبو  

 حد حولف.ةمليال فلايينية ولغايال أمنية بحتة"، ةلى 
 7/3/2018، األيام، رام هللا

 
 : قوات االحتالل مستمرة في فرض منطقة عازلة في قطاع غزةاإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق  .11

ماتمرة فبي فبر  منيقبة  اإلارائيلي، إن حوال االحتالل اإلناانحال المركز الفلاييني لحقوق : غزة
تقريببر لببف يببوم األربعبباء، إن "مصببيلح المنيقببة وحببال المركببز، فببي  ةازلببة فببي حيببا  غببزة بقببوة النببار.

العازلة البريبة والبحريبة"، ةلبى الماباحال مبن األرائبي وفبي البحبر" ابو غيبر حبانوني، ويشبكل ئبربا 
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 .2005لكل حواةد القانون الدولي، خاصة في أةقا  إةادة تموئع االحتالل خبارج أرائبيف فبي العبام 
زة مببن الوصببول إلببى ممتلكبباتدم فيدببا، وحظببرل ةلببى حببوال االحببتالل منعببل اببكان حيببا  غبب أنن وبببي  

 الصيادين دخولدا والصيد فيدا.
ويملبببل فبببر  "المنيقبببة العازلبببة" ةببببر إيبببالق النبببار، والبببذط أدى غالببببا الابببتدداف مباشبببر للمبببدنيين، 
جريمة حر ، حيث تشكل ةمليال القتل تحبل ابذه الظبروف جريمبة حتبل ةمبد، وابي مخالفبة جابمية 

 .1949ام التفاحيال جنيف للع
 7/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نساء فلسطين يحيين اليوم العالمي للمرأة بمسيرات ضد االحتالل .11

بمايرال وتظاارال شعبية في الئفة  "اليوم العالمي للمرأة"رام هللا: أحيل نااء فلايين أمس  -غزة 
ائيلي، فيمببا ااتعرئببل إحصببائيال جديببدة واحبببع الغربيببة وحيببا  غببزة، ئببد ايااببال االحبببتالل اإلاببر 

 . يترأان أارا %10المرأة الفلايينية، وأظدرل أندن يمللن نصف المجتمع الفلاييني، وأن 
حيبببادال الفصبببائل الفلابببيينية مبببن مدينبببة رام هللا، باتجببباه  أيئببباوانيلقبببل مابببيرة حاشبببدة شببباركل فيدبببا 

ل رفبببب  ايااببببال االحببببتالل تجبببباه الشببببع  العاببببكرط اإلاببببرائيلي، فببببي خيببببوة أظدببببر  "حلنببببديا"حبببباجز 
الفلابييني. وانبدلعل مواجدببال لحظبة وصببول المابيرة للحباجز العاببكرط شبمال القببدس، حيبث رشببقل 
المشاركال والمشاركون من الشببا  فبي المابيرة جنبود االحبتالل بالحجبارة، فيمبا ردل حبوال االحبتالل 

تجبباه المتظببباارين، وأاببفر ذلبببك ةبببن  بببتيالق واببببل مببن حناببببل الغبباز المابببيل للبببدمو  وحنابببل الصبببول
 إصابة ةدد من المشاركين في حاالل اختناق.

وفي غزة انيلقل مايرة أخرى دةا إليدا االتحاد العام للمرأة الفلايينية، من ميدان الجندط المجدول، 
حتى مقر األمم المتحدة غر  المدينبة. ورفعبل المشباركال أةالمبا فلابيينية، والفتبال تنبدد باياابال 

 حتالل اإلارائيلي بحقدن، وأخرى تنادط بئرورة أخذ حقوحدن كاملة.اال
 8/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 عالجال لتلقيالسلطات اإلسرائيلية تمنع الطفل "الجنيدي" من السفر  .11

ةامببا" يببوم اللاللبباء، أن 17كشببفل ةائلببة اليفببل الفلاببييني ليببث الجنيببدط ": حببيس أبببو اببمرة - رام هللا
 ارائيلية منعل ابندم الخميس المائي من الافر خارج الئفة الغربية المحتلة. الاليال اإل

وحببال رشبباد الجنيببدط، ةببم اليفببل، فببي اتصببال ابباتفي مببع وكالببة األنائببول، إن الاببليال اإلاببرائيلية 
احتجزل يوم الخميس المائي ابندم "فوزط" ةلى جابر الملبك حابين رالواصبل ببين الئبفة واألردن  
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وأشبار "الجنيبدط" إلبى أن "فبوزط"، كبان فبي يريقبف  ببل أن تبلغبف بمنعبف مبن الابفر. اباةال، ح 8نحو 
برفقببة والببده إلببى تركيببا للعببالج، حيببث يعبباني مببن كاببر فببي كتفببف األيمببن، إلببر تعرئببف للئببر  خببالل 

 اةتقالف.
 6/3/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 حقوقيون يبثون هموم القدس لدبلوماسيين أجانب .11

نظمببل ابببع م ااببال حقوحيببة لقبباء مببع ةببدد مببن الدبلومااببيين فببي : أاببيل جنببدط - المحتلببةالقببدس 
القببببدس المحتلببببة بدببببدف إيالةدببببم ةلببببى أبببببرز الايااببببال اإلاببببرائيلية العنصببببرية التببببي تنتدببببك حقببببوق 

 ي.مريكالمقدايين، واإلشارة إلى تصاةد حدة القوانين العنصرية منذ اإلةالن األ
ي مريكء الذط يعقد مع مرور لاللة أشدر ةلى إةالن الرئيس األوركزل األوراق التي يرحل في اللقا

مدينة القدس المحتلة ةاصمة إلارائيل؛ ةلى أحدث ايااال الدجرة القارية في القدس  ترام دونالد 
كمببا ااتعرئببل المنظمببال الحقوحيببة وئببع القببدس  والمتمللببة فببي إلغبباء حببق اإلحامببة كببتجراء ةقببابي.

ئيلية الماببتمرة لتغييببر اببذه الوئببعية، وباببي الاببييرة اإلاببرائيلية الكاملببة القببانوني والمحبباوالل اإلاببرا
 ةلى كل القياةال بالمدينة وكان خخراا الئغي ةلى الكنائس بجباية الئرائ  ةلى ممتلكاتدا.

 7/3/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 بروفيسور فلسطيني يهدي جائزة دولية للعلماء المعتقلين .11
ور الفلاببييني الببدكتور ةبببد الفتببا  العوياببي "جببائزة إاببينبول للعلببم" التببي أاببدى البروفياببإاببينبول: 

 ؛ للعلماء المعتقلين في الاجون.2018حصل ةليدا م خرا ةن العام 
ونال العوياي الجائزة؛ تقديرنا لدوره في تعزيز ر ية العالم اإلاالمي بعمق وتكامل، مبن خبالل أابلوبف 

  فبببرو  فبببي دورتدبببا اللاللبببة بمدينبببة 10الجبببائزة الم لفبببة مبببن روأحبببيم احتفبببال مبببنح  وبعبببد نظبببره وجدبببوده.
 التركية، بحئور شخصيال من تركيا وبقية العالم اإلاالمي. إاينبول

 7/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ستعرض أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالميي "حصاء الفلسطينيلإلالمركزي " .12
 07/03/2018حصبباء الفلاببييني، يببوم األربعبباء لإلالجدبباز المركببزط  ااتعرئببل ةببال ةببو ، رئببيس

، ةلبى 08/03/2018أوئا  المرأة   الفلايينية ةشية يوم المرأة العالمي الذط يصبادف يبوم الخمبيس 
 النحو اآلتي:
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 نصف المجتمع الفلسطيني من اإلناث
ذكور لكل  103أن اناك  ، أط103.3ئمن التركيبة النوةية للاكان في فلايين، بلغل نابة الجنس 

 أنلى.  100
 

 التي ترأسها نساء  األسر
في الئبفة الغربيبة  %11.2، بواحع 2017الفلايينية ترأادا نااء في العام  األارمن  %10.6حوالي 

 في حيا  غزة. %9.5و
 
 سنة( 18مس اإلناث تزوجن مبكرا  )في عمر أقل من خ  

للبببذكور وذلبببك مبببن المجمبببو  الكلبببي لافبببراد  %1 مقاببببل %20.5بلغبببل ناببببة البببزواج المبكبببر لإلنببباث 
مبن  %19.9، حيبث بلغبل ابذه الناببة فبي الئبفة الغربيبة؛ الئبفة الغربيبة وحيبا  غبزةالمتزوجين في 

مببن إجمببالي  %21.6إجمببالي اإلنبباث المتزوجببال فببي الئببفة الغربيببة، أمببا فببي حيببا  غببزة فقببد بلغببل 
 .2016اإلناث المتزوجال في حيا  غزة وذلك للعام 

 
 استمرار تقدم النساء في مجال معرفة القراءة والكتابة 

رغبم التقببدم الحاصببل ةلببى معرفببة القبراءة والكتابببة لببدى اإلنبباث خببالل العقبد المائببي، إال أنببف مببا زالببل 
 %95.6، حيببث بلببل معببدل معرفببة القببراءة والكتابببة لببدى اإلنبباث %3انبباك فجببوة لصببالح الببذكور بفببارق 

 .2017 للذكور خالل ةام %98.6مقابل 
 

 ارتفاع معدل االلتحاق في المرحلة الثانوية لإلناث مقابل الذكور
مقاببل  %60.5أن معبدالل االلتحباق اإلجماليبة للبذكور فبي المرحلبة اللانويبة بلغبل  إلبىتشير البيانال 

 .2016/2017لإلناث للعام الدرااي  80.4%
  

 سنة فأكثر عاطالت عن العمل 15 اإلناثحوالي نصف 
 %65.8للببذكور، و %22.3المشبباركال فببي القببوى العاملببة مقابببل  اإلنبباثالبيالببة  بببين  معببدل 47.4%

ابببنة  ةببايالل ةببن العمبببل، كمببا تصببل معبببدالل البيالببة بببين الناببباء  29-15مببن النابباء الشببابال ر
 من مجمو  اذه الفئة من النااء. %53.8انة درااية فنكلر إلى  13الحاصالل ةلى 
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 اة العامة النساء الفلسطينيات في الحي
ذكببور فببي العببام  %78.8مببن أةئبباء الديئببال المحليببة فببي الئببفة الغربيببة اببن إنبباث مقابببل  21.2%
من المحامين المزاولين للمدنة  %66.6، وإناث %17.3من القئاة ام ذكور مقابل  %82.7، و2017

ن مبب %18مببن أةئبباء النيابببة العامببة اببم مببن الرجببال مقابببل  %82إنبباث و %33.4اببم ذكببور مقابببل 
 . 2016النااء خالل ةام 

 اإلنباثذكبور، حيبث تشبكل  %57.3من الموظفين في القيا  العام المدني ان إناث مقاببل  42.7% 
مبببن درجبببة مبببدير ةبببام فبببنةلى مبببن مجمبببو   المبببدراء العببباميين، مقاببببل  %11.3رفبببي القيبببا  المبببدني  

 من الذكور لنفس الدرجة. 88.7%
 7/3/2018، م هللارا، الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي 

 
 يلتقي هنية في غزة مصريوفد أمني  .12

ةقد الوفد األمني المصرط، المتابع لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلايينية، اليوم ": العربي الجديد"غزة بب 
األربعاء، لقاءن مغلقان مع رئيس المكت  الايااي لحركة "حماس" إاماةيل انية، في مكتبف بمدينة 

 غزة.
ن ةن تفاصيل اللقاء، لكن مصادر حالل لب"العربي الجديد"، إنا الوفد األمني المصرط ولم يعلن اليرفا

أيلع انية ةلى مجمل لقاءاتف مع القوى والفصائل في غزة، خالل األيام المائية، كما ااتعر  
 فر  العودة لتنفيذ اتفاق المصالحة.

مة الوفد المصرط ال تقتصر فقي وكانل مصادر في حيا  غزة، حد كشفل، لب"العربي الجديد"، أن "مد
ةلى الاعي نحو تمكين حكومة الوفاق الاتكمال المصالحة الوينية، أو إةداد تقرير مفصل للقيادة 

 الايااية في مصر بشنن اليرف المتاب  في تعييل المصالحة التي تتم برةاية مصرية".
اد، ئرورة منع اندال  مواجدة وأفادل بننا الوفد "بحث مع حيادتي حماس في غزة، وحيادة حركة الجد

ةاكرية جديدة مع إارائيل" في القيا ، في ظل الحديث المتصاةد بشنن ااتعدادال االحتالل 
جرائف مناورال حربية في المنايق المتاخمة لقيا  غزة.  وار

 7/3/2018، لندن، العربي الجديد
 

 الوفاقحكومة عن  بعيدا   إلى غزة تشق طريقها المصريةالشاحنات  .11

زادل مصر من ةدد الشاحنال التي تدخل ةبر معبر رفح البرط محملة  ":معا"تقرير  -غزة
بالبئائع المصرية، في إيار التخفيف من معاناة اكان حيا  غزة، وتحاين األوئا  المعيشية، 
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شاحنة محملة بالبئائع  41حيث أن ةدد الشاحنال المدخلة بلغل في خخر مرة ما مجموةف 
 المختلفة.

الجان   إلىالبئائع من معبر رفح المصرط المخص  لافراد، إال أندا ال تدخل  وتدخل اذه
ما يعرف ببوابة "اللجنة القيرية"، التي  أوالفلاييني من المعبر، فتتجف باتجاه بوابة صال  الدين 

 يتواجد بدا مواد مشاريع اللجنة القيرية حيث تتالمدا وزارة المالية في غزة.
معا" أن اذه الشاحنال تدخل ةبر بوابة رفح المصرية من خالل محور مصادر ميلعة أكدل لب"

فيالدلفيا وتتجف شماال باتجاه بوابة صال  الدين، التي يتواجد ةليدا أمن الحكومة الاابقة ووزارة 
الجمركية في اذه النقية، وال ةالحة للجدال الرامية  اإلجراءالالمالية بغزة، حيث تقوم بتخلي  

 الشاحنال المدخلة أط أندا ئمن الجباية الداخلية التي لم تالم. في المعبر بدذه
حيا  غزة من الجان  المصرط بتحان األوئا  األمنية في  إلىوترتبي ةملية إدخال البئائع 

 شمال ايناء، حيث ال يوجد موةد محدد لعملية إدخالدا بشكل ماتمر.
شاحنة خومر  1شاحنة زفتة،  22ل، شاحنة جواال1وباألرحام فقد أدخلل مصر ةبر اذه البوابة 

شاحنال  6شاحنة فواكف،  2شاحنة مالبس،  2شاحنة زيل يدي ، 2شاحنة بوية داان،  2بالاتك، 
 شاحنة دخان، ةلما انف ال يدخل ةبر اذه البوابة أط نو  من المحروحال. 1شاحنة شاط ، 2، أجبان

يا  غزة من تردط وتراجع في النمو في ظل ما يعانيف ح إيجابيةاحتصاديا فان لامر تبعال  أما
االحتصادط وحجم التبادل التجارط مع مصر وفقا للمحلل االحتصادط د.ماار اليبا  ازيل بالرغم 

 والحدود الجغرافية التي تربي مصر بقيا  غزة. واالاتراتيجيةمن العالحال التاريخية 
مليون دوالر  70 يتجاوز أن حجم الواردال من البئائع من جمدورية مصر ال إلىولفل اليبا  

 مليون دوالر انويا. 400تركيا يتجاوز  أوانويا، بالرغم بينما حجم الواردال من الصين 
 7/3/2018، وكالة معا  اإلخبارية

 
 أسير أردني تطلق سراح اإلسرائيلي االحتاللسلطات  .11

ملة م خران، حيث األردني إبراايم حان الع ةن األايرأفرجل اليال االحتالل اإلارائيلي : ةماان
 وصل إلى بالده اليوم األربعاء، بعد أن حئى حكما بالاجن ةامنا ونصفنا في الاجون الصديونية.
 16وكانل محكمة االحتالل اإلارائيلي أصدرل حكمان ةلى األاير األردني إبراايم حان العملة لمدة 

ألناء ةودتف من زيارة ذويف  2016/  8/  4واةتقل األاير العملة بتاريخ  شدران باإلئافة لغرامة مالية.
 في الئفة الغربية المحتلة.

 7/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 : بحثنا مع األوروبيين تجاوز تحديات السالم بعد قرار ترامباألردني وزير الخارجية .11
لعربية، لجنة مبادرة الاالم ا أةئاءأيلع وزير الخارجية وش ون المغتربين ايمن الصفدط،  -القاارة 

ةلى نتائم تحركال واتصاالل الوفد الوزارط الادااي العربي، وخاصة اجتماةف مع مجلس وزراء 
 ، في بروكال م خرا.األوروبيخارجية االتحاد 

 أن، أمسالعامة لجامعة الدول العربية في القاارة  األمانةواكد، خالل تر اف الجتما  اللجنة بمقر 
وروبيين بحث خفاق تجاوز التحديال التي تواجف ةملية الاالم في الوفد مع نظرائدم األ أةئاءلقاء 

 .إلارائيلي االةتراف بالقدس ةاصمة مريكئوء القرار األ
أفق  إيجادليال خحول  اآلراء، األوروبيينالوفد، تبادلوا مع وزراء الخارجية  أةئاء أن وأوئح

الذط يئمن حيام الدولة الفلايينية ايااي يكار الجمود في جدود الاالم، ويتقدم نحو حل الدولتين 
 .1967حزيران "يونيو"  4الماتقلة وةاصمتدا القدس الشرحية ةلى حدود 

 8/3/2018، الغد، عم ان
 

 قائد الجيش اللبناني: جاهزون لردع أي اعتداء إسرائيلي .11
ف أةلن حائد الجيش اللبناني، جوزيف ةون، يوم األربعاء، جاازية جيش: بيرول/ وايم ايف الدين

وشدد ةون، في مقابلة مع المجلة الشدرية  لب"رد  أط اةتداء إارائيلي والدفا  ةن ايادة البالد".
الصادرة ةن الجيش، ةلى لبال موحف القوال المالحة اللبنانية الراف  إلحامة الجدار اإلارائيلي 

قية البالد في وأشار أن المجلس األةلى للدفا  اللبناني أكد ةلى أح الحدودط ةلى أرا  لبنانية.
وحال إن  الدفا  ةن أرائيدا وحدوداا البرية والبحرية وجدازية الجيش لتولي اذه المدمة ميدانينا.

 "مدمة الجيش األاااية حماية الحدود والدفا  ةن ايادة لبنان".
 7/3/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 خاطفة لضربة إسرائيلية يعلن حالة الطوارئ القصوى تحسبا   "حزب هللا" .11

ةلن حالة اليوارئ في أ ” حز  هللا“ أنمن مصادر وليقة ” راط اليوم“ةلمل  كمال خلف: -بيرول 
 صفوفف يوال اليومين المائيين خشية من ةدوان إارائيلي ةلى لبنان.

اب  حالة االاتنفار القصوى اذه، وصول تقارير ااتخبارية تفيد بنن  إنوحالل اذه المصادر 
المشتركة التي تجرط  األمريكيةمناورال ارية موازية للمناورال اإلارائيلية  رىأجالجيش اإلارائيلي 

 حاليا في األرائي المحتلة، وفي البحر المتواي.
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العاكرية أةيل الئوء األخئر لنظيرتدا اإلارائيلية لتوجيف ئربال  األمريكيةالقيادة  أنوأكدل 
ةلى أط ئربة نوةية خايفة  إحدامدادون ويحول  إارائيلفي لبنان، وان ما يقلق ” حز  هللا”لب
 او اوء التقدير، واوء النتائم أيئا.” حز  هللا“

بتحدام جيشف ةلى ئربة خايفة، لنقية واحدة، داخل  األمريكانبنيامين نتنيااو احنع  أن إلىوأشارل 
عة فتيل حر  موا إشعال إلىت دط ملل اذه الئربة  أناألرائي اللبنانية، ولكن اناك احتماالل 

 ةليدا ايكون ةنيفا وحويا جدا.” حز  هللا“في المنيقة، الن رد 
 7/3/2018، لندن، ي اليومأر 

 
 تأييد خطة عباس ومطالبة بمؤتمر دولي للسالم :مجلس وزراء الخارجية العرب .11

مجلس وزراء الخارجية العر  أكد تنييده ، من القاارة، أن 8/3/2018الخليج، الشارقة، ذكرل 
يق الاالم، التي حدمدا الرئيس الفلاييني محمود ةباس لمجلس األمن، في ودةمف لخية تحق

العشرين من فبراير المائي، داةيان إلى العمل مع األيراف الدولية الفاةلة لتنايس خلية دولية متعددة 
األيراف، تحل مظلة األمم المتحدة لرةاية ةملية الاالم، ودةا لعقد م تمر دولي إلةادة إيالق 

 االم.ةملية ال
، ةلى تنييدام ومااندتدم 149وشدد الوزراء في حرار أصدروه أمس، في ختام أةمال الدورة العادية 

لقرارال الرئيس ةباس ومنظمة التحرير الفلايينية، في مواجدة اةتراف اإلدارة األمريكية بالقدس 
من تلك القرارال  ، والعمل مع دولة فلايين ةلى تحقيق الددف"اإلارائيلي"ةاصمة لدولة االحتالل 

 ةلى الصعد كافة، وتنكيد أن القدس الشرحية اي ةاصمة لدولة فلايين.
وأكد المجلس تقديم أنوا  المااندة كافة لتوجف دولة فلايين للحصول ةلى العئوية الكاملة في األمم 

رك بعمل المتحدة، والعمل ةلى حشد التنييد الدولي لدذا التوجف، وتكليف المجموةة العربية في نيويو 
ما يلزم في اذا الشنن، ميالبان بتبناي ودةم حق دولة فلايين في االنئمام إلى منظمال ومواليق 

 دولية، بددف تعزيز مكانتدا القانونية والدولية، وتجايد ااتقاللدا وايادتدا ةلى أرائيدا المحتلة.
ريكي األحادط باالةتراف ووافق وزراء الخارجية ةلى الخية اإلةالمية الدولية للتصدط للقرار األم

، ودةوة وزارال اإلةالم والديئال المعنية بش ون اإلةالم "اإلارائيلي"بالقدس ةاصمة لدولة االحتالل 
في الدول العربية األةئاء، والمنظمال العربية المتخصصة، والحاصلة ةلى صفة مراح  في 

 والمااامة في تنفيذ اذه الخية. مجلس وزراء اإلةالم العر ، للتعاون مع األمانة العامة للجامعة
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ةلى ح ا األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيي، ، أن 8/3/2018الحياة، لندن، وأئافل 
لن تغير وئعية "جدول زمني لمفاوئال الاالم، مشددان ةلى أن ايااة فر  األمر الواحع 

 ."القدس
ة أمس، أكد أبو الغيي أن القئية الفلايينية وفي كلمتف أمام اجتما  وزراء الخارجية برئااة الاعودي

. وشدد ةلى أن فر  األمر "تشغل مكان الصدارة ةلى األجندة الايااية للعمل العربي المشترك"
ال يغير شيئان من الوئعية القانونية أو التاريخية أو الدينية للقدس الشرحية "الواحع ةلى األر  
ون للمفاوئال أفق زمني معلوم ينتدي بتحامة الدولة يك". وأكد ئرورة أن "بوصفدا أرئان محتلة

. وحال إن األمل يحدونا جميعان في "، وةاصمتدا القدس الشرحية1967الفلايينية الماتقلة ةلى حدود 
أن تعيي القمة المقبلة في الريا  دفعة حوية للعمل العربي المشترك، مشيران إلى أن القمة الدورية 

 ي المشترك.تظل أام خليال العمل العرب
 الحياة، لندن، 

موحف بالده  لش ون الدول األفريقية أحمد بن ةبد العزيز حيان الاعودية الدولة وزير أكدبدوره 
اللابل فيما يتعلق بالقدس الشريف ةاصمة أبدية لدولة فلايين، مشددان ةلى أن القئية الفلايينية 

اتبقى  الاعوديةم الجلاة االفتتاحية، إن اتظل حئية العر  األولى والتاريخية. وحال في كلمتف أما
حيادةن وحكومةن وشعبان كما كانل دائمان، تعتبر القئية الفلايينية حئية العر  األولى والتاريخية "

وةلى ااتعداد دائم لبذل كل الجدود الممكنة والتواصل مع جميع أيراف المجتمع الدولي لحل اذه 
لزا نداء معاناة الشع  القئية من أجل الئغي ةلى إارائيل وار مدا بتنفيذ حرارال الشرةية الدولية وار

 ."الفلاييني الماتمرة
 

 في القارة اإلفريقية "إسرائيل"خطة تحرك عربية لمواجهة تغلغل  .11
في إفريقيا  "اإلارائيلية"أحرل لجنة وزارية ةربية خية التحرك العربي؛ لمواجدة المخييال : وكاالل

 توى العربي العام.وابل تنفيذ اذه الخيي ةلى الما
في القارة اإلفريقية، في اجتماةدا بالجامعة  "اإلارائيلية"وشدد اللجنة المعنية بمواجدة المخييال 

العربية، أمس، برئااة وزير الدولة للش ون اإلفريقية الاعودط أحمد حيان ةلى ئرورة التنايق مع 
امعة العربية والبرلمان العربي خدمة البرلمان العربي في إيار تكامل الجدود المبذولة من يرف الج

 للقئية الفلايينية؛ واي القئية المركزية لامة العربية.
. كما 2018ةام  "اإلارائيلية"وبحلل اللجنة ما تم إةالنف حول ةزم زامبيا ااتئافة القمة اإلفريقية 

ةالن فلايين أكدل اللجنة الوزارية في مشرو  حرار رفعتف إلى المجلس الوزارط، ئرورة تنفيذ إ 
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، وتعزيز العمل مع االتحاد اإلفريقي؛ لدةم حئية 2016الصادر ةن حمة ماالبو العربية اإلفريقية 
فلايين وحراراتدا في المحافل الدولية والتصدط ألط محاوالل التفافية ةلى مكانة القئية الفلايينية 

يقية. يذكر أن اللجنة تئم في إفر  "إارائيلية"في القارة اإلفريقية، والتحذير من إحامة م تمرال 
 ةئويتدا فلايين والاودان ولبنان، إئافة إلى البرلمان العربي وأمين ةام الجامعة العربية.

 8/3/2018، الخليج، الشارقة
 

 حقيقيا   أ  ماكرون: قرار ترامب بشأن القدس كان خط .11
األمريكي، دونالد  حال الرئيس الفرناي، إيمانويل ماكرون، إن حرار نظيره: باريس/يواف أوزجان

ترام ، باةتبار القدس ةاصمة إلارائيل، كان خيئنا حقيقينا؛ ألنف لم يادم في حل المشكالل القائمة 
 بين الفلايينيين واإلارائيليين.

جاء ذلك في كلمة ألقااا ماكرون، مااء األربعاء، خالل مشاركتف في حفل ةشاء أحامف المجلس 
 رناا.التمليلي للم ااال اليدودية في ف

وأئاف الرئيس الفرناي في ذال الاياق م كدنا حرار ترام  لم يتئمن أط جديد بخصو  
. وشدد الرئيس الفرناي ةلى ئرورة حل المشاكل  األوئا  بالمنيقة، ولم يجعل أمندا أفئل حاالن

ا أن ما تحاول بالده القيام بف مع أمريكا ا و بين الفلايينيين واإلارائيليين ةبر الحوار، موئحن
ارائيل.  تحقيق الاالم بالمنيقة من خالل فلايين وار

وتيرق ماكرون في كلمتف إلى العالحال اإلارائيلية الفرناية، وحال في اذا الاياق "نحن نعمل مع 
ررئيس الوزراء اإلارائيلي بنيامين  نتنيااو بخصو  تيورال الشرق األواي، وتدديد النفوذ 

 بنان"العاكرط اإليراني باوريا، والعراق ول
ولفل ماكرون أن تحقيق أمن إارائيل، والتصدط ألية ايااة اجومية ئداا، أمور تندرج ئمن 
الماائل ذال األولوية القصوى لبالده، مشيرنا بالوحل ذاتف لوجود ةدد من الموئوةال التي ال يتفق 

 ةليدا مع نتنيااو.
 8/3/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 أبيبباستخدام مجالها الجوي للرحالت بين نيودلهي وتل  سمحتعودية الس الطيران الهندي يؤكد أن .12

شركة رإير إنديا  للييران  ، أند   أ، ةن وكالة نيودلدي، منن 7/3/2018رأي اليوم، لندن، ذكرل 
، أن الاعودية امحل لدا بااتخدام مجالدا الجوط للرحالل األربعاءالمملوكة للدولة، أكدل اليوم 

 دي وتل أبي ، مما يئع حدا لحظر ااتمر لعقود.الجوية بين نيودل
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 22وحال برافين باتناجار، متحدث باام الشركة الدندية، إن اذه الرحالل اتبدأ اةتبارا من 
ةن الجدول بعد أن  اإلةالنتم “وتابع باتناجار  .األابو خذار/مارس واتعمل لالث مرال في 

 ”.فقال الميلوبةحصلل الاليال الدندية ةلى كافة التصريحال والموا
بدأ اليوم األربعاء، ةلى شبكة اإلنترنل، بيع ، ااشم حمدان، ةن 7/3/2018، 48عرب موقع وحال 

تذاكر افر مباشر من تل أبي  إلى العاصمة الدندية نيودلدي، للمرة األولى، وذلك في ماار يمر 
 فوق الاعودية، افتتحف وزير المواصالل اإلارائيلي، ياريف ليفين.

دوالر في كل اتجاه. ومن المقرر أن تكون الرحلة األولى في اللاني  350اعر التذكرة ويبلل 
 والعشرين من الشدر الجارط.

وكانل "رويترز" حد نقلل يوم أمس، اللاللاء، أن رئيس الحكومة اإلارائيلية، بنيامين نتنيااو، حد 
الدندية ةلى التحليق فوق  صر  في مقابلة مع الصحفيين أن الاعودية صادحل لشركة "إير إنديا"

 أرائيدا إلى إارائيل.
ومن المقرر أن تنظم شركة الييران الدندية لالث رحالل أابوةية من نيودلدي إلى ميار اللد، 

ااةال، أط أحل بااةتين ونصف ةن الرحالل غير  5خالل مدة زمنية حصيرة نابيا ال تتجاوز 
 المباشرة.

تن من بين ةوامل التوصل إلى االتفاق الذط تم التوحيع ةليف، او وبحا  القناة اإلارائيلية اللانية ف
 ألف يورو. 750منحة للشركة الدندية حدمدا وزير الاياحة، ليفين، يصل إلى 

ونقلل واائل اإلةالم الدندية ةن ما ولين في شركة الييران حولدم إندم ينملون في أن تجذ  
اب  تخفي  أاعار التذاكر بفئل ااتخدام المجال أكبر من الماافرين ب الرحالل المباشرة أةددان 

 الجوط الاعودط.
 

 األونروا تتخذ إجراءات تقشفية منعا  لتوقف خدماتها خالل األشهر المقبلة .12
، م خرا، في اتخاذ "األونروا"بدأل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلايينيين ": الشرق األواي"-غزة

دا في األشدر المقبلة، وللعمل ةلى إيالتدا في ظل إجراءال تقشفية حادة منعا لتوحف خدمات
ية مريكالظروف المادية الصعبة التي تمر بدا المنظمة األممية الدولية، بعد تقلي  اإلدارة األ

من مصادر في األونروا، أنف تم اتخاذ حرارال  "الشرق األواي"وةلمل  المااةدال التي تقدمدا.
لمياومين، إئافة إلى ةدم تجديد ةقود موظفي البيالة في ةدة، مندا ةدم تجديد ةقود الموظفين ا

 الم ااال التعليمية والصحية والبيئية واإلدارية العامة كافة.
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وبحا  المصادر، فتن القرار دخل حيز التنفيذ م خرا، وباتل الم ااال التابعة للمنظمة األممية 
الم حل. كما تم رف  تجديد ةقود  الدولية بال حرااة، مع توحف تشغيل الالجئين ةلى بند البيالة

 مدراين يعملون ةلى البند ةينف لعدم توفر الدةم الالزم لصرف روات  لدم.
وأشارل المصادر إلى أن األونروا اتخذل، من ئمن اإلجراءال، حرارا بعدم تمديد العمل لمن يبلل 

 ن.ةاما ، حيث كانل اتخذل حرارا يامح بتمديده لعامين إئافيي 60ان التقاةد ر
مليون دوالر،  300وأكدل المصادر أن األونروا تمر بنزمة مالية حادة، وأن العجز وصل إلى نحو 

وأن جميع الحمالل التي أيلقتدا لم تحقق المنمول مندا ولم تاد العجز المالي الناتم ةن القرار 
ليو رتموز  أو ي. مشيرة إلى أن الميزانية المتوفرة اتغيي خدمال األونروا فقي حتى شدر يو مريكاأل

 الشدر الذط يليف.
 8/3/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 مليون دوالر مساعدات لغزة والضفة 40اليابان تقدم  .11

مليون دوالر لعدد من القياةال  40حدمل اليابان رزمة مااةدال بقيمة ": الحياة" –رام هللا 
حتلة، وذلك في راالة تالمتدا والمشاريع الحيوية في حيا  غزة والئفة الغربية ال ايما القدس الم

ماتشارة رئيس الحكومة الفلاييني خيرية رصا  نيابة ةن رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، من وفد 
 اليابانية للتعاون الدولي. "جايكا"ياباني رفيع الماتوى من وكالة 

 8/3/2018الحياة، لندن، 
 

 حماس غارقة في بحور المصالحة .11
 فايز أبو شمالة د.

تور خليل الحية يتحدث ةن المصالحة الفلايينية لمدة ااةتين، من أول اللقاء الذط ةقد ظل الدك
في غزة مع الكتا  والمحللين الاياايين وحتى النداية، دون ينس أو وجل، ولم يلتفل الرجل برأيف 

ال ةن المصالحة يمينان أو شماالن، فقي اي المصالحة، وال خيار للشع  الفلاييني إال المصالحة، و 
أمل لمواجدة صفقة القرن إال بالمصالحة، وال يريق للحفاظ ةلى المشرو  الويني إال بالمصالحة، 
وظل الرجل يردد كلمة المصالحة حتى ظننل أن ال وجود لفلايين إال من خالل المصالحة، وال 

 بقاء للشع  الفلاييني ةلى حيد الحياة إال بالمصالحة.
ن نائ  رئيس حركة حماس في غزة من تجاال الايد ةابس وبين لفظة مصالحة ومصالحة كان يئ

ليد حماس الممدودة للمصالحة، لذلك لم يحمال الدكتور الحية ما ولية ةدم تيبيق بنود المصالحة 
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للحكومة، ولم يعت  ةلى رئيس الوزراء، ولم يقم بلوم أط من الوزراء، فقد وئع يده ةلى الجر ، 
ياة لتنفيذ ما تم االتفاق ةليف ترجع إلى القرار الايااي، وللايد واو ي كد للحئور، أن اإلةاحة الرئ

ةباس شخصيان، الذط لم ييلق يد حركة فتح كي تمتد ةلى مدااا، وتنفذ بنود االتفاحال بما يخدم 
 مصالح الشع  الفلاييني.

ورغم حر  الدكتور خليل الحية ةلى الحديث في الشنن الايااي الفلاييني بشكل ةام، وةن 
، ورغم حديلف ةن ئرورة الوحدة الوينية أامي ة محاربة الميباعين أكانوا أفرادان أم حكومال أم دوالن

لمواجدة صفقة القرن، وةن دور مصر في رف  الصفقة، وحرصدا ةلى تحقيق المصالحة 
صراراا ةلى ارتقاء العالحة بين مصر وحماس إلى حد التعاون في أكلر من مجال،  الفلايينية، وار

لك، لم ينم  الرجل من شراك التفاصيل التي تعيق المصالحة، وبشكل متعمد، فخا  في رغم كل ذ
 بع  التفاصيل، التي تدم المواين، ويجدل تفاصيلدا، فقال ةلى ابيل الملال:

 :ـ الجباية1
موةدان لتاليم الجباية، ولقد يلبنا  10/12لقد وافقنا ةلى تاليم الجباية وفق االتفاق، والذط حدد تاريخ 

، فالموظفون 12/12من الحكومة أن تقوم بصرف روات  الموظفين بعد يومين من تالم الجباية، في 
يصرخون منذ زمن بال روات ، وكانل المفاجنة في رد الدكتور زياد أبو ةمرو، نائ  رئيس الوزراء، 

، حين حال: الموا الجباية اآلن، وبعد شدر انصرف روات  للموظفين المدنيين دون العاكريين
 انصرف رواتبدم من الجباية التي ايتم جمعدا من غزة!

وحتدا ةرئنا ةلى حركة فتح أن نئع جباية غزة ةند يرف لالث م تمن، مصر ةلى ابيل 
الملال، بحيث نئمن دفع الروات ، وااتمرار الحياة الوظيفية في غزة ةلى يبيعتدا، فتن تلكنل 

 ، ولكندم رفئوا اذا الير .الحكومة، ناترد المبلل، وناير الحياة الوظيفية
لقد ةر  ةلينا الوفد األمني المصرط في الفترة األخيرة أن نقوم بتاليم الجباية، وننتظر، فتن لم 
تدفع الحكومة الروات ، فمن حق حركة حماس أن تفعل ما تشاء، نحن نوافق ةلى ذلك، ولكننا نريد 

 اذه اللحظة. ئامنان لدفع روات  الموظفين، ولكن ال ئامن للحكومة حتى
 ـ القضاء:2

لقد حلنا لدم: ال يحق للحكومة أن تئع يداا ةلى القئاء، فالقئاء ايئة ماتقلة بذاتدا، خذوا وزارة 
العدل، فدي للحكومة، ولكن القئاء ماتقل، ونحن ماتعدون للمشاركة في لجنة وينية، تنظر في 

 ندم رفئوا.موئو  القئاء بشكل ةام، ونلتزم بما تتوصل إليف اللجنة، ولك
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 ـ األمن:3
رفئنا أن نالم الشرية لوزارة الداخلية دون تالم الملف األمني بجملتف، فما زلنا نقول: إن الملف 
األمني وحدة واحدة، ال يمكن تجزئتف، ويالبنا وزير الداخلية بنن يبعث وفدان أمنيان من الئفة الغربية 

 عث الحكومة الوفد األمني.ليتالم األمن جملة واحدة، ولكن حتى اللحظة لم تب
 ـ الكهرباء:4

حرر رئيس الية الياحة في رام هللا تشكيل مجلس إدارة جديدة لشركة توزيع الكدرباء، ولم نعتر ، 
يال  بتنحية ر ااء البلديال ةن الشركة، ولم نعتر  إذا كان ذلك يناجم مع القانون، وافقنا ةلى 

المقيوةة، فوئع شري أن تدفع غزة لمن الكدرباء،  كل ما يقول، ويالبنا بتةادة خيوي الكدرباء
ولم نعتر ، وكان شرينا او مراةاة أحوال الناس في الجباية، وال ايما أن مخيمال الئفة الغربية 
معفاة من دفع لمن الكدرباء، فلماذا تئيقون ةلى أال غزة، في الوحل الذط تجمع الحكومة مبلل 

التي تجبيدا من بئائع غزة، ورغم كل ما ابق، اتفقنا ةلى مئة مليون شيكل شدريان حيمة الئرائ  
 ميجا الكدرباء المقيوةة ةن حيا  غزة. 50دفع حيمة 

الدكتور خليل الحية لم يطرح أي خيارات أمام حركة حماس بديال  عن المصالحة، ولكن الرجل أكد 
 على موقفين مهمين حين تحدث عن:

مة لقرارال المجلس الويني إذا ةقد في رام هللا، اذه ب ةقد جلاة المجلس الويني، فقال: ال حي1
الجلاة اتعمق االنقاام، ولن تخدم القئية الفلايينية، وفي المقابل نحن ملتزمون بكل ما جاء في 

، تلك الجلاة التي ترأادا رئيس 2017اجتماةال اللجنة التحئرية التي ةقدل في بيرول في يناير 
ون، ووافقل ةليدا كل التنظيمال الفلايينية بما في ذلك تنظيم المجلس الويني الايد اليم الزةن

حركة فتح، والتي دةل إلى تشكيل مجلس ويني جديد، يئم كل القوى الايااية والتنظيمية 
الفلايينية، وأن يصير إلى تشكيل حكومة وحدة وينية تشرف ةلى االنتخابال، ونحن في حركة 

 جلاة الوينية التي ةقدل في بيرول.حماس ملتزمون بالعمل وفق مخرجال تلك ال
ب في حالة وفاة الرئيس، أو شغور موحع رئيس الالية الفلايينية ألط اب  كان، فتن حركة حماس 2

ملتزمة بالقانون األاااي، والذط ين  ةلى أن الذط يشغل منص  الرئيس او رئيس المجلس 
وافق ويني، الختيار رئيس جديد، يومان، تجرى خاللدا االنتخابال ئمن حالة ت 60التشريعي لمدة 

دون ذلك، فحركة حماس ال تعترف بالمحكمة الداتورية، ال بآلية تشكيلدا، وال بتجراءاتدا التي تعاند 
 القانون الفلاييني.

من خالل حديث الدكتور خليل الحية، يمكن ااتشفاف خيوال ةمل حد تلجن لدا حركة حماس في 
ر  حركة حماس ةلى أن تماك بزمام المبادرة، ولكن بعيدان المرحلة القادمة، خيوال ت كد ةلى ح
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ةن اإلةالم، واذا يشير إلى أن القئية الفلايينية تعيش مرحلة مخا  صعبة، وةلى اكان حيا  
غزة بالتحديد، أن يتجلدوا، وأن يصبروا، وأن ينتظروا الفرج من ةند هللا ةز وجل، ومن ماتجدال 

 يالد حد تمزق حلو  المرتجفين.األحداث، فاألر  حبلى، وصرخة الم
 7/3/2018، فلسطين أون الين

 
 ي اإلسرائيلي لـ"صفقة القرن"؟مريكماذا وراء تراجع الحماس األ .11

 صالح النعامي
ي، دونالد ترام ، لمشرو  التاوية، الذط ةكفل ةليف إدارتف في األشدر مريكبدل حمااة الرئيس األ

، والذط ييلق ةليف "صفقة القرن"، ئئيلة، بحا  ما المائية لحل الصرا  الفلاييني اإلارائيلي
تار  من أجزاء من لقاء ترام  مع رئيس الحكومة اإلارائيلية، بنيامين نتنيااو. ذلك أن الجزء 
األكبر من اللقاء دار حول "العدو المشترك" إيران، مع تدميش وائح للملف الفلاييني، واي ايااة 

 إارائيلية لابتة.
ي لم يعر  ةليف أية ماودة لب"صفقة القرن"، مريك، تبااى نتنيااو بنن مئيفف األوفي أةقا  اللقاء

وال أط جدول زمني لتحقيق ملل اذه التاوية. نتنيااو، الذط بدا مرتاحان لعدم جدية ترام  في دفع 
المشرو ، حال، بخفة وبلدجة تعبر ةن ااتخفافف بالفلايينيين ومشاريع التاوية المتعلقة بحل الصرا  
معدم، إن "الوحل الذط ااتغرحف الحديث ةن الفلايينيين لم يتجاوز ربع ااةة". ترام ، من ناحيتف، 
لم يوافق فقي ةلى ما حالف نتنيااو، بل إنف تبنى الرواية اإلارائيلية، التي تحمل الفلايينيين 

ايينيون في الما ولية ةن اليريق المادود الذط وصل إليف، ةندما حال إنف "في حال لم يرغ  الفل
 التاوية فلن تكون اناك تاوية".

ي اإلارائيلي إزاء "صفقة القرن" تتناح  مع جدية تعامل النظامين الاعودط مريكم شرال الفتور األ
والمصرط معدا. ففي الوحل الذط كشف فيف ةئو تنفيذية منظمة التحرير، أحمد مجدالني، ةن 

حمد بن المان، ةلى رئيس الالية الفلايينية يابع الئغوي التي مارادا ولي العدد الاعودط، م
ارائيلية النقا  ةن أن بن المان أمريكمحمود ةباس للقبول بالصفقة، كشفل واائل إةالم  ية وار

حاول إغراء ةباس بالتخلي ةن القدس وحبول أبو ديس ةاصمة للدولة الفلايينية، في حين ذا  
ذلك، ةندما حاولل ااتخباراتف الترويم لفكرة نظام الرئيس المصرط، ةبد الفتا  الاياي، أبعد من 

حبول رام هللا كعاصمة لدذه الدولة، كما كشفل تاريبال صوتية ةرئتدا حنوال تابعة للمعارئة 
 المصرية.
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للوالة األولى، بدا إفصا  ترام  ونتنيااو ةن اذا الماتوى من االاتخفاف إزاء "صفقة القرن" 
ان يعني ةمليان تصفية القئية الوينية الفلايينية. لكن نظرة ماتدجنان، إذ إن تيبيق اذه الصفقة ك

دارتف للترويم  متفحصة تدلل ةلى أن اناك م شرال أولية ةلى أن الماوغ الرئيس الذط دفع ترام  وار
لدذه الصفقة لم يعد حائمان. فترام ، الذط لم يتردد خالل حملتف االنتخابية في تبني مواحف اليمين 

ية الفلايينية، لم يكن معنيان بحل الصرا . وحد انيلق، ةندما تولى الرئااة، في اإلارائيلي من القئ
محاولتف لدفع اذه الصفقة من افترا  مفاده أن حل الصرا  يامح بتوفير بيئة تئمن تحقيق 

ية. ونظران ألن مواجدة الخير مريكمصالح واشنين في المنيقة بنحل حدر من الموارد الذاتية األ
إحدى أولويال ااتراتيجية األمن القومي التي أةلنل ةندا إدارة ترام  حبل شدرين، فان اإليراني تعد 

اذه اإلدارة رأل أن أحد المتيلبال الرئياية لتحقيق اذا الددف يتملل في تعاون صريح بين إارائيل 
إلى يور والدول العربية. لكن إدارة ترام  كانل تعتقد أن نقل العالحة بين إارائيل والدول العربية 

التحالف والشراكة العلنية، خصوصان مع الاعودية واإلمارال ونظام الاياي، يتيل  توفير بيئة 
تامح برفع الحرج ةن أنظمة الحكم في اذه الدول، وذلك من خالل ير  مبادرة لحل الصرا  

ذط جعل الفلاييني اإلارائيلي، فكان الترويم لب"صفقة القرن". إن الا ال الذط يير  نفاف: ما ال
واشنين وتل أبي  أحل حمااة لدفع "صفقة القرن"، ةلى الرغم من أندا تملل تبنيان لمواحف اليمين 

 ي اإلارائيلي، واي:مريكاإلارائيلي؟ اناك ةدة أابا  يمكن رصداا لتفاير الالوك األ
  لم يعد أوالن، تبدط أنظمة الحكم العربية، ال ايما في الاعودية، م شرال أولية ةلى أن حل الصرا 

ميلبان مابقان حبل القيام بخيوال ت اس للتيبيع مع إارائيل وتمدد النتقال العالحة معدا من الار 
للعلن. وحد وجد اذا التحول تعبيره في إةالن نتنيااو، حبل يومين، بنن الاعودية وافقل فعالن ةلى 

األجواء الاعودية، وذلك  الاما  ليائرال الخيوي الجوية الدندية المتجدة إلارائيل بالتحليق في
 بخالف نفي الريا  لحدوث اذا التيور حبل شدرين.

لانيان، ةلى الرغم من أامية اإلجما  الفلاييني ةلى رف  الصفقة، فتن ةدم إاناد الفلايينيين 
بموحف ةربي رامي داةم وفر بيئة امحل إلدارة ترام  وحكومة نتنيااو بالشرو  في تيبيق بع  

" انتقائيان، وبشكل أحادط الجان ، من دون أن يتم تقديم اذه الخيوة ةلى أااس بنود "صفقة القرن
ي مريكأندا جزء من الصفقة، ما حل  من حيمتدا. ولعل أوئح م شر ةلى اذا التوجف االةتراف األ

ية من تل أبي  إلى القدس، وتنكيد ترام  مريكبالقدس المحتلة "ةاصمة" إلارائيل ونقل الافارة األ
تمر دافوس األخير ةلى أن حئية المدينة باتل خارج التفاو ، إلى جان  الدفا  خالل م  

ي ةن بقاء الماتوينال في جميع أرجاء الئفة الغربية، كما ةبر ةن ذلك أخيران الافير مريكاأل
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ي في تل أبي ، ديفيد فريدمان، الذط رف  تفكيك الماتوينال بحجة أن ملل اذا التيور مريكاأل
 إلى حر  "أالية" إارائيلية.يمكن أن يفئي 

ي اإلارائيلي ةلى ةوائد الشراكة مع الاعودية في مواجدة إيران، باب  مريكلاللان، تراجع الراان األ
يابع الايااال اإلشكالية التي يتبنااا بن المان، اواء ةلى صعيد حر  اليمن أو األزمة الخليجية. 

األمن القومي" اإلارائيلي، التي تحذر من أن  وحد تواترل الدرااال، التي صدرل ةن "مركز أبحاث
م شرال الفشل، التي تتام بدا ايااال بن المان، حد تفئي إلى بلورة بيئة إحليمية أحل مواءمة 

 للمصالح اإلارائيلية.
ية، وحالة انعدام اليقين التي تاود واشنين باب  تبعال التحقيق في مريكرابعان، التحوالل الداخلية األ

رواي في االنتخابال الرئااية، والشبدال التي تدور حول أنماي الالوك اإلشكالي لمقربي التدخل ال
 ترام  األكلر ارتبايان بب"صفقة القرن"، خصوصان ماتشار ترام  وصدره، جاريد كوشنر.

 8/3/2018، العربي الجديد، لندن
 

 غزة في مرمى الحصار وصفقة القرن .11
 ماجد أبو دياك

ي ظل ااتمرار حصار الرئيس الفلاييني لدا واشترايف نز  اال  تواجف غزة وئعا صعبا ف
المقاومة لفك الحصار، في محاولة منف إلرئاء األمريكان واإلارائيليين الذين يئغيون الاتبدالف 

 في حال ااتمرار رفئف صفقة العصر.
اولة ةقد ويبدو موحف ةباس في غاية الغرابة والتناح ، فبدال من ااتلمار المعارئة للصفقة ومح

تحالف معدا لتعزيز موحفف ئداا، فتنف ياتمر في الئغي ةلى غزة، مليرا بذلك غئ  اإلارائيليين 
 والمصريين الذين ال يريدون أن ينفجر القيا  بوجددم، في ظل ااتمرار الحصار الفلاييني!!

وجاءل زيارة وفد حماس بزةامة إاماةيل انية لمصر؛ لت كد ئجر الاليال المصرية من 
صرفال ةباس، والتي يمكن أن ت دط النفجار األوئا  بوجف اإلارائيليين، وتخري  األجواء ةلى ت

 صفقة العصر التي يراد تمريراا في ظل أجواء اادئة تتيل  وفاق ويني فلاييني!
يبدو أن ةباس يلع  لعبة مزدوجة، فدو يعار  صفقة العصر، وفي نفس الوحل يحاول أن يقذف 

اإلارائيليين ليقول لدم إن محاولة ااتددافدم لموحفف من الصفقة لن تمر،  بمشكلة حماس في وجف
 وايكتوط اإلارائيليون بناراا، واي لعبة خييرة تددد وجوده.

نما تكتيكية. فدو يريد أن يالم حماس  كما أن ذلك ي كد أن معارئة ةباس للصفقة غير جدية، وار
ي الالية ويمنع التلويح لف بالبديل، كما يحاول لإلارائيليين في محاولة يائاة للحفاظ ةلى نفاف ف
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أن يعدل في الصفقة من خالل رةاية دولية متعددة لعملية الاالم ومنع ااتفراد األمريكيين، واذه ال 
 تئمن لف نتيجة في صالحف، إذ ال يمكن التعويل ةلى دور أوروبي نشي في اذا اإليار.

يرف  صفقة القرن ولن يمرراا، ولكنف في الوحل وأظدر خيا  ةباس في المجلس اللورط لفتح أنف 
ذاتف ااجم حماس واتدمدا بتعييل المصالحة، كما أنف يتجف للدةوة لعقد المجلس المركزط لفتح في 

 رام هللا، بدون مشاركة حماس، األمر الذط يشير لعدم جديتف في مواجدة الصفقة!
 

 عقبات في وجه الدور المصري
نما لمحاولة غير أن مصر الغارحة في الص فقة ال تدةم ةباس في مخييف، ليس حبا في حماس، وار

ئبي ردود فعلدا وةدم انجراراا مع إارائيل في صدام ةاكرط اتكون لف نتائم وخيمة ةلى صفقة 
 العصر.

وبالتالي، فتن رةاية مصر للمصالحة تنتي من حرصدا ةلى ااتيعا  حماس، وتمرير صفقة 
شغالدا في الترتيبال الداخلية لدذه  العصر باالاة. ويتيل  ذلك إدماج حماس في المصالحة، وار

 العملية.
وترى مصر أن دوراا ال يمكن أن يكتمل إال بجمع اليرفين ةلى المصالحة، ودفعدما للقبول بصفقة 
العصر. وي ال اذا الدور مصر لكي تكون ةنصرا فعاال في الصفقة، وتمنع أط تدخالل خارجية 

يين، اواء من ناحية تنلير األردن رالمتئرر من الصفقة  ةلى الالية ت لر ةلى مواحف الفلايين
الفلايينية ومحاولة تشكيل تحالف معار  لدا، أو من ناحية تنلير إيران ةلى حماس ودةمدا 

 اياايا وماليا للصمود بوجف الصفقة.
ليمي؛ تتدخل وتظل المصالحة المدخل األاااي لتمرير الصفقة، ولكن اذه األخيرة تحتاج إلى دةم إح

فيف الاعودية بدةم الالية ماليا، وئغوي ةربية ةلى حماس لكي ال تقف بوجددا. ويتيل  ذلك 
دورا خليجيا ماااما في ذلك رترغيبا وترايبا  لحماس، واو ما ال يبدو أنف ممكن التحقق في ئوء 

 الخالفال الخليجية والوئع في المنيقة.
الية وحماس، في ئوء أجندتيدما المتعارئتين، وفي والخالصة، أن مصر اتواجف صعوبال مع ال

 ظل دور اعودط غير حادر ةلى تنفيذ أجندتف في اإليار العربي.
االميا.  وفي اذا الاياق، ينتي دور تركيا التي تعار  الصفقة، وتعمل ةلى التحشيد ئداا ةربيا وار
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 حماس بين المصالحة والصفقة
كن لفك الحصار ةن غزة، خوفا من أن ينفجر القيا  وفي اذا اإليار، تبذل حماس كل جدد مم

 بوجددا أو أن تنجر لمعركة غير مرغوبة مع االحتالل.
وفي نفس الوحل، فلديدا فرصة تاريخية الاتعادة المقاومة في الئفة من خالل تحشيد الفلايينيين 

ل ةباس ئد الصفقة. وتبدو حماس تائدة في اذا اإليار بين البرنامجين، وذلك في ئوء تعن
 ومخاير الصفقة ةلى القئية.

وحاول رئيس حركة حماس، إاماةيل انية، المفائلة بين أولويال الحركة، مقدما مواجدة صفقة 
 القرن بموحف فلاييني موحد وتجاوز كل الخالفال.

جاء ذلك خالل لقائف مع كل الفصائل الفلايينية بمن فيدم حركة فتح، دةا فيف أيئا إلى "إتمام 
مصالحة واتخاذ القرارال الالزمة والترفع ةن التفاصيل مع أندا مدمة، لكندا ال ت قد م ةلى مشرو  ال

الملفال التي تشكل جوار القئية والمخاير التي تنتظراا، فلتكن إرادة ايااية حائرة لتحقيق اذا 
تقوم  الددف. وال بنس من اجتما  كل الفصائل لوئع خليال إلنداء االنقاام، واالنتقال لمصالحة

 ةلى الشراكة وليس اإلحصاء وال المحاصصة".
كما دةا إلى "ةقد م تمر إنقاذ ويني لكل حوى شعبنا، من فصائل وماتقلين ونقابال ومجتمع مدني، 
يبني تصوران ااتراتيجيان ياعى لتحقيق الوحدة الوينية، ويتفق ةلى األاداف الايااية واألدوال 

 النئالية لتحقيق برنامم التوافق".
ير أن اذا ال ينفي أن يظل موئو  حصار غزة مقلقا لحماس وشاغال لتحركاتدا الايااية وةنصر غ

ئعف لمواحفدا، األمر الذط ياتدةي حلف بنحل الخاائر، إذ ال يمكندا المئي بمعارئة صفقة 
 القرن، واي تاعى لتنمين لقمة ةيش الغزيين!!

كبيرة في المنيقة في ئوء المعارئة  وفي المقابل، ال يحظى موئو  صفقة القرن بقوة دافعة
الفلايينية واألردنية، وةجز مصر والاعودية ةن إةيائف الدفعة الالزمة. ويبقى اذا المشرو  ةاجزا 
ةن التحقق، في ئوء الرف  الفلاييني الشعبي لف، وةدم حدرة المشرو  ةلى إيجاد حل لموئو  

 القدس الحااس أو حل حئية الالجئين المعقدة.
 7/3/2018، "21عربي موقع "
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 ثمن المساعدات األمنية .11
 أليكس فيشمان

حول التعاون األمني غير  "أيباك"في ذروة النشوة التي تحدث خاللدا رئيس الوزراء، أمام حادة 
المابوق بين إارائيل والواليال المتحدة، كان اناك بالذال من تجملوا بالصبر كيال ينفجروا في 

بكاء بفعل التنلر وتخدر األحاايس أمام الخيا  الالمع لرئيس الحكومة البكاء. لكن اذا لم يكن 
نما بكاء  ألف ةامل في الصناةال األمنية اإلارائيلية الذين ايفقدون تدريجيا  22نتنيااو، وار

 وظائفدم، ابتداء من العام المقبل.
م ونصف. ولكن ةندما الاب : مذكرة التفاامال التي اار  نتنيااو لتوحيعدا مع إدارة أوباما حبل ةا

يكون االحتئان في واشنين حويا جدا، من ايتذكر ملل اذه التفااال؟ بين إيران واورية 
والفلايينيين، من المشكوك فيف ما إذا تبقى لدى رئيس الوزراء حتى لانية لمناحشة اذه المذكرة 

 المعيبة وتخري  العالحال مع صديقف في البيل األبي .
، كان من الوائح لر ااء الم ااة األمنية أنف ايكون لدا ألر 2016في أيلول بمجرد توحيع المذكرة 

البي ةلى الصناةال األمنية اإلارائيلية، ولكن لم يقدر أحد مدى اوء المذكرة. الجميع أبدرام 
الذط انحصل  – 2019مليار دوالر ةلى مدى ةقد، ابتداء من العام  38 -المبلل غير المابوق 

المتحدة. وةلى الرغم من أن التحليل االحتصادط كشف بنن األموال التي تدفقل  ةليف من الواليال
ةلى أمن إارائيل في المذكرة الاابقة، تلك التي اتنتدي في العام المقبل، لم تقل في حيمتدا الحقيقية 
ةن اذا المبلل، وااامل في االحتصاد اإلارائيلي والصناةال األمنية أكلر بكلير من االتفاق مع 

 وباما.أ
في األاابيع األخيرة، يرحل ةلى ياولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس األمن القومي، ووزراء األمن 
والمالية والرفاه، ورحة ةمل أةدتدا وزارة األمن، والتي توئح بالتفصيل انعكااال المذكرة الخاصة 

في  26ة، ةن حوالي بالصناةال اإلارائيلية. االاتنتاجال: إن التخلي اإلارائيلي في إيار المذكر 
ية، التي ايتم تحويلدا إلى شواكل اتامح باإلنتاج في إارائيل، مريكالمائة من ميزانيال المعونة األ

اي دط إلى انديار الصناةال األمنية الصغيرة والمتواية الحجم، التي تقوم غالبيتدا في البلدال 
أليراف، ايفقدون تدريجيا ألف ةامل اناك، معظمدم من اكان ا 22اليرفية. واذا يعني أن 

، ايتم نقل الوظائف إلى الواليال شواكل. والاب ؟ بدون التحويل إلى 2019وظائفدم اةتبارا من 
من الناتم القومي اإلجمالي، ألن ميزانية  شيكل مليارال 8و 7المتحدة، واتخار إارائيل ما بين 

الغيار في أوروبا اتفقد حوالي مليار  األمن للمشتريال من الصناةال األمنية اإلارائيلية وشراء حيع
دوالر انويا. وباإلئافة إلى ذلك، فتن الشراء في الواليال المتحدة او أكلر تكلفة من اإلنتاج في 
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إارائيل، وراوم الامارة للبنتاغون ليال حليلة. واكذا، فتنف مقابل كل دوالر اتحصل إارائيل ةلى 
ارائيلية. واناك، أيئا خير بنن ي دط نقل إنتاج األالحة منتجال أمنية أحل، مقارنة بالمشتريال اإل

من إارائيل إلى الواليال المتحدة إلى نقل المعرفة المدنية وربما إلى اجرة العقول، ألنف ةلى النقي  
من التكنولوجيا الفائقة، في إنتاج األالحة اناك االةتماد المباشر بين ميور المنتم والشركة 

 المصنعة.
جد لدى وزارة األمن حل لازمة المقبلة، ألن رئيس الوزراء كان ةلى ةجلة من أمره حاليا، ال يو 

حبل ةامين ونصف العام من انتداء العقد القديم. واآلن ليس لديف  -للتوحيع ةلى مذكرة التفاام نفادا 
لبيانال القدرة أو الشجاةة ةلى محاولة إصالحدا مع إدارة ترام  الصديقة. ةمليان تير  وزارة األمن ا

ةلى ةتبة رئيس الوزراء ووزير المالية واما من ايقرران: إما أن تقدما المال أو تجدا حال خخر من 
لقاء ةشرال اآلالف من العمال في الشار .  شننف أن يمنع إغالق المصانع في إارائيل، وار

 "يديعوت"
 8/3/2018، األيام، رام هللا
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