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*** 
 

 وقوع انفجار قرب موكب الحمد هللا شمال غزة  .1
وقع خالل مرور ًا انفجار ، أن ضياء خليل ، عنغزة من 13/3/2018، العربي الجديد، لندنذكرت 

رامي الحمد هللا، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، شمالي موكب رئيس الحكومة الفلسطينية 
 قطاع غزة، اليوم الثالثاء، من دون وقوع إصابات.

وقال شاهد عيان في اتصال مع "العربي الجديد" إّن عبوة جانبية انفجرت خالل مرور موكب 
ت حانون إيرز مسؤولي الحكومة، وعلى بعد أقل من كيلو متر، بعد خروج الموكب من معبر بي

وذكر أّن االنفجار كان محدودًا وأدى إلصابة إحدى سيارات الموكب، وهي من نوع مرسيدس  شمااًل.
 سوداء اللون بشظايا، مشيرًا إلى أّن أمن غزة يالحق مجموعة أفراد يعتقد أنهم من زرعوا العبوة.

ر، حيث يعقد احتفال الفتتاح وعلى الرغم من الحادثة، واصل موكب الحمد هللا سيره إلى المكان المقر 
 محطة للمياه العادمة في الشمال.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، إّن انفجارًا وقع أثناء مرور موكب رئيس 
 الوزراء في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، لم يسفر عن إصابات.

تمر في طريقه، الستكمال الفعاليات المقررة وأوضح في تصريح صحافي مقتضب أّن الموكب اس
 اليوم، الفتًا إلى أن األجهزة األمنية تحقق في ماهية االنفجار.

في المقابل، نقلت وكالة األنباء الرسمية الفلسطيني "وفا" أن الرئاسة الفلسطينية حّملت حركة "حماس" 
لمتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو واعتبر ا المسؤولية عن االنفجار الذي استهدف موكب الحمد هللا.

 ردينة، أن االعتداء على موكب رئيس الوزراء هو اعتداء على وحدة الشعب الفلسطيني.
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حركة فتح، أدانت ، من رام هللا، أن 13/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( ونقلت
رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا اليوم الثالثاء، العمل الجبان ومحاولة االغتيال الذي استهدف 

 ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ساعة وصولهم قطاع غزة.
وحملت حركة فتح، وعلى لسان المتحدث باسمها وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي، حماس 

، تنفيذا ألجندات المسؤولية الكاملة عن هذه العملية الجبانة التي تستهدف الوطن والمصالحة والوحدة
 غير وطنية مشبوهة، مؤكدا أن هذا العمل الجبان خارج عن قيمنا وعالقاتنا الوطنية وله تداعيات.

 
 وجرائمه لالحتاللل لشريك كامل : الكنيست اإلسرائيلي تحو  الفلسطينيةالحكومة  .2

ق الفلسرطينية حكومرة الوفرا .(، أنأ.ب.)د، نقراًل عرن وكالرة 13/3/2018 ،القدس العربي، لندننشررت 
رهابررره" بحرررق الشرررعب  اتهمرررت الكنيسرررت اإلسررررائيلي بإنررره تحرررول إلرررى "شرررريو كامرررل لجررررائم االحرررتالل وا 

االثنرين، كافرة برلمانرات  ودعت الحكومة، في بيان عقرب اجتماعهرا األسربوعي فري رام هللا الفلسطيني.
لرزام إسررائيل ونرددت الحكومرة  بإلغائهرا". العالم إلى "نبذ التشريعات العنصرية الصادرة عرن الكنيسرت وا 

بمصررادقة الكنيسررت علررى "رزمررة مررن القرروانين والتشررريعات العنصرررية الترري يررتم اسررتخدامها كإحررررد أهررررم 
حكام السيطرة على األرض واإلنسان الفلسطيني".  األدوات الفعالة لدعم وترسيخ االحتالل، وا 

مشروع قرانون عنصرري،  150من  وأشارت إلى أن "إسرائيل وبسباق مع الزمن عملت على طرح أكثر
وجررددت  كرران رخرهررا خصررم مخصصررات األسرررى وعررائالت الشررهداء مررن أمرروال المقاصررة الفلسررطينية".

التإكيد على أن "أي خصم مرن هرذه العائردات مرا هرو إاّل قرصرنة إسررائيلية وسررقة لفمروال الفلسرطينية 
 "....رق فاضح اللتزامات إسرائيلوانتهاو فاضح لالتفاقيات والمواثيق الدولية ومخالفة واضحة وخ

واعتبرررت أن إقرررار الكنيسررت لمررا يعرررف بقررانون "منررع تسررليم جثررامين الشررهداء الفلسررطينيين" هررو "خرررق 
كمررا دانررت الحكومررة إقرررار مشررروع قررانون "سررحب هويررات اإلقامررة فرري  صررارأل ألبسررط حقرروق اإلنسرران".

 . "إسرائيل" القدس من الفلسطينيين المقدسيين" بحجة تنفيذ عمليات ضدّ 
الخطررراب  تدانرررالفلسرررطيني  الحكومرررة ، أنرام هللا، مرررن 12/3/2018 ،وكالـــة معـــا  اإلخباريـــةوأضرررافت 

الررذي ألقرراه رئرريس الرروزراء اإلسرررائيلي بنيررامين نتنيرراهو أمررام مررؤتمر )األيبرراو(، والررذي حمررل جملررة مررن 
االنتهاكررات والجرررائم  ةالحكومرر تودانرر وقيادترره. الفلسررطيني شررعبال األكاذيررب والتحررريض المتعمررد ضرردّ 

 وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومؤسسراته التعليميرة. الفلسطيني شعبالأبناء  اإلسرائيلية المتواصلة بحقّ 
دول العرالم والمنظمرات الدوليرة والحقوقيرة بضررورة مواجهرة هرذه الخطروات ومحاسربة  الحكومة توطالب

اسررررتكمال ضررررمها، وتعزيررررز وجررررود دولررررة االحررررتالل وتقررررويض مشررررروعها القررررائم علررررى عررررزل القرررردس، و 
 ...المستوطنين المتطرفين فيها، على حساب سكانها الفلسطينيين األصليين
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 الدولتين واستخفاف بالشرعية الدولية تدمير لحل   هو : االستيطان"الفلسطينية الخارجية" .3
ة بنيررررامين إن تمررررادي حكومررررة االحررررتالل برئاسرررر الفلسررررطينية قالررررت وزارة الخارجيررررة والمغتررررربين :رام هللا

نتنياهو في تعميق وتوسيع االسرتيطان فري المنراطق المصرنفة "ج" والقردس المحتلرة تردمير ألي فرصرة 
المحتلررة، ومسررتمرة فرري  "القرردس الشرررقية"إلقامررة دولررة فلسررطينية قابلررة للحيرراة وذات سرريادة بعاصررمتها 

بيران صردر عنهرا  فري ،وأضرافت الخارجيرة خيرار غيرر منطقري وغيرر واقعري. إلرىالدولتين  تحويل حلّ 
تحاول تغيير الحقائق الجغرافية والديموغرافيرة علرى امترداد  "إسرائيل"يوم االثنين، إن أركان اليمين في 

القرردس، ومحاولررة فرررض ذلررو علررى الطرررف الفلسررطيني شرررقي األرض الفلسررطينية وبشرركل خررا  فرري 
 كإمر واقع غير قابل للتفاوض، وهذا كله استخفاف بالشرعية الدولية.

مجلس األمن الدولي بضرورة تحمرل مسرؤولياته والردفاع عرن مصرداقية القررارات  لبت الوزارة مجدداً وطا
علرررى تلرررو الخروقرررات يشرررجعها علرررى  "إسررررائيل"وأكررردت أن عررردم معاقبرررة  األمميرررة الخاصرررة بفلسرررطين.

 التمادي في تكريس االحتالل وتعميق االستيطان والتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها.
 12/3/2018 ،األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة

 
 محكمة الجنائية الدوليةالفي  وليبرمان ضد ترامب ونتنياهو دعوىالسلطة الفلسطينية تعتزم تقديم  .4

الفلسررطينية إن السررلطة  رام هللا: قررال صررالح رأفررت عضررو اللجنررة التنفيذيررة لمنظمررة التحريررر: األناضررول
الرررئيس األمريكرري دونالررد ترامررب ورئرريس  حكمررة الجنايررات الدوليررة ضرردّ الفلسررطينية سررتقدم شرركوى فرري م

فري حرديث إلذاعرة صروت فلسرطين الرسرمية  ،الوزراء اإلسررائيلي بنيرامين نتنيراهو قريبرًا. وأوضرح رأفرت
االثنررين، أن وزيررر الخارجيررة ريرراض المررالكي سرريتوجه خررالل األيررام القليلررة القادمررة للعاصررمة الهولنديررة 

 دور ليبرمان. جنتنياهو ووزير الدفاع اإلسرائيلي أفي ى محكمة الجنايات الدولية ضدّ لتقديم شكوى لد
 الشعب الفلسطيني.  وأشار إلى أن الشكوى تإتي لضلوع نتنياهو ووزير دفاعه في جرائم بحقّ 

الررئيس ترامرب بشرإن القردس  إعرالناألمريكيرة بسربب  اإلدارة وبين رأفت أن المالكي سيقدم شكوى ضدّ 
 فته كافة القوانين والقرارات الشرعية الدولية. لمخال

 13/3/2018القدس العربي، لندن 
 

 على عضوية مجلس األمن "إسرائيل"عن تحركات لمنع حصول  يكشفالسفير منصور  .5
المتحرردة فرري نيويررورو السررفير ريرراض منصررور أهميررة تكثيررف  األمررمأكررد منرردوب فلسررطين فرري  :نيويررورو

لسعي اإلسرائيلي للحصول على عضوية غير دائمة فري مجلرس األمرن الجهود واالتصاالت لمواجهة ا
، علرررى عررردم صررردقية 12/3/2018 وشررردد منصرررور فررري تصرررريحات لررررصوت فلسرررطين، االثنرررين الررردولي.



 
 
 
 

 

 7 ص             4582 العدد:             3/13/2018 الثاءالث التاريخ: 

                                    

وأوضح منصور أن  انسحابها من الترشح في الفترة المقبلة. إمكانيةاألنباء التي تشيعها إسرائيل حول 
لررربعض الررردول اإلفريقيرررة ودول أخررررى فررري الكررراريبي وأمريكرررا الجنوبيرررة المرحلرررة المقبلرررة ستشرررهد زيرررارات 

 لمواجهة السعي اإلسرائيلي في المنظمة األممية للحصول على أكبر عدد من األصوات.
عقد لقاءات فردية مرع  وفيما يتعلق بالتحركات المقبلة في األمم المتحدة، قال منصور إنه يجري حالياً 

ن من قبل اللجنة المشكلة من مجموعة السفراء العرب وبينها فلسطين الدول األعضاء في مجلس األم
عادة  األممالستطالع اآلراء والمواقف تجاه ثالث مسائل هي العضوية الكاملة لفلسطين في  المتحدة وا 

الخرا   2334نقاش مجلس األمن لمسإلة توفير الحماية الدولية لشعبنا ومطالبة المجلرس بتنفيرذ قررار 
 باالستيطان.

 12/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عبد الرحمن: األردن ال يمارس أي  ضغط على القيادة الفلسطينيةأسعد  .6
قرررال عضرررو اللجنرررة التنفيذيرررة لمنظمرررة التحريرررر الفلسرررطينية، أسرررعد عبرررد : ناديرررة سرررعد الررردين - انعّمررر

ان، بالرئيس محمود عباس، يإتي في إطار مّ الرحمن، إن لقاء جاللة الملو عبدهللا الثاني، أمس في ع
"التنسريق والتعراون المشرترو، واسرتعانة القيرادة الفلسرطينية براألردن لمواجهرة ضرغوط القبرول بمرا يسرمى 

وأضاف عبد الرحمن، فري حرديث لرر"الغد"،  "صفقة القرن" األمريكية، في ظل جهود حالية "لتحسينها"".
 -يرادة الفلسرطينية، كمرا يشراع"، منوهرًا إلرى "التنسريق األردنريإن "األردن ال يمارس أّي ضغط علرى الق

الفلسررطيني المشررترو، وسررط اتصرراالت تجررري حاليررًا مررع دول أوروبيررة وعربيررة ومررع الجانررب األمريكرري، 
 على أعلى المستويات، من أجل "تحسين" ما يسمى بر"صفقة القرن".

 13/3/2018 ،الغد، عم ان
 

 ن تشارك في اجتماع البيت األبيض حول غزةواألردن ومصر ل فلسطين :مجدالني .7
قال أحمد مجدالني، عضو اللجنة التنفيذيرة لمنظمرة التحريرر الفلسرطينية،  كتب عبد الرؤوف أرناؤوط:

لر"األيام"، إن فلسطين واألردن ومصر لن تشارو فري االجتمراع الرذي دعرا إليره البيرت األبريض، اليروم، 
ن الواليررات المتحرردة أن تضررغط علررى إسرررائيل لرفررع وأضرراف، "مطلرروب مرر لبحررث األوضرراع فرري غررزة.

 حصارها عن قطاع غزة وأن ترفع )الفيتو( عن المصالحة".
وذكررر مجرردالني أن الرردعوة لهررذا المررؤتمر قبررل أيررام مررن اجتمرراع مقرررر للجنررة تنسرريق مسرراعدات الرردول 

 فهام.( المقررررر، األحرررد، فرري بروكسرررل لبحرررث األوضرراع فررري غرررزة تثيررر عالمرررات اسرررتAHLCالمانحررة )
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وأضراف مجرردالني، "عقررد مررؤتمر مررواز بشررإن غررزة يضررع عالمررات اسررتفهام فاالجتمرراع سرريعقد بعررد أيررام 
 وهذا يثير شبهات سياسية كبيرة فهدفه الرئيسي سياسي وليس إغاثيا او إنسانيا".

 13/3/2018 ،األيام، رام هللا
 

 فنلندا إلى االعتراف بدولة فلسطين تدعوعشراوي  .8
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، لدى لقائها، االثنين، دعت عضو  :رام هللا

ممثلرررة فنلنررردا لررردى دولرررة فلسرررطين أنرررا كرررايزا هيكينرررين، الحكومرررة الفنلنديرررة إلرررى تجسررريد مواقفهرررا الداعمرررة 
 للعدالة والسالم باالعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.

 12/3/2018 ،طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس
 

 له لقطع الطريق على تسلُّم "دويك" ن نائبا  عباس سيعي    :فلسطيني لـ"الرسالة نت" قيادي .9
كشررف قيررادي فلسررطيني رفيررع المسررتوى عررن الهرردف الرئيسرري الررذي يسررعى لرره رئررريس : نررادر الصررفدي

وأكرد فري تصررريح  .السرلطة الفلسرطينية محمرود عبراس لعقرد جلسرة المجلررس الروطني المقبلرة فري رام هللا
خا  لر"الرسالة نت"، اإلثنرين، أن عبراس يسرعى الختيرار نائبرًا لره لرئاسرة السرلطة الفلسرطينية، ليقطرع 

 كل الطرق على القيادي في حركة حماس عزيز دويو لتولي الرئاسة حسب القانون الفلسطيني.
ني المقبلرة، إال باختيرار وأوضح القيادي الفلسطيني، أن عباس لن يسمح بانتهراء جلسرة المجلرس الروط

 نائبًا له، مشيرًا إلى أن الشخصية قد اتفق عليها في داخل الغرف المغلقة محليًا وعربيًا ودوليًا.
وفررري ذات السرررياق، علمرررت "الرسرررالة نرررت"، أن رام هللا، باترررت تتجهرررز للمفاجئرررة التررري سررريعلنها عبررراس، 

 باالستقالة من منصبه خالل األسابيع القليلة المقبلة.
ا زال يشررغل بررال قيررادات حركررة فررتح، وهنرراو خالفررات مررأكررد قيررادي فتحرراوي أن ملررف خليفررة عبرراس و 

ولفت، إلرى أن  داخلية بين المجلس الثوري واللجنة المركزية التابعتين للحركة حول من يخلف عباس.
قرررد جهررز محمرررود العررالول لهرررذا المنصررب فررري حرررال أعلررن اسرررتقالته الترري يهررردد بهررا منرررذ شرررهور  عبرراس
لررة، موضررحًا أن هنرراو خررالف قررائم حررول مررن يخلررف عبرراس مررن فررتح، وال يوجررد رضررا كامررل علررى طوي

 شخصية العالول للمنصب المذكور.
 12/3/2018الرسالة، فلسطين 
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 النجاح هو الخيار الوحيد أمامهم إلنقاذ الالجئين لألونروا: مؤتمر روما ا  الخضري مناشد .11
ن وقرف التمويرل األمريكري إلحصرار النائرب جمرال الخضرري قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة ا :غزة

 السبب الرئيسي في تعرضها لخطر االنهيار، وتعريض حياة ماليين الالجئين للخطر. اونرو األلوكالة 
سررتكون  ،فري حرال حردث ذلرو ،ن انهيرار األونررواإفري تصرريح صرحفي يروم االثنررين،  ،وقرال الخضرري

 5.5وأشرار إلرى أن أزمرة األونرروا تعنري حرمران نحرو  سطينيين.أكبر كارثة سيتعرض لها الالجئين الفل
غرررالق نحرررو  مدرسرررة، وتعرررريض أكثرررر مرررن نصرررف مليرررون طالرررب  700ماليرررين الجرررا للمسررراعدات، وا 

 للتجهيل، وتهديد عشرات رالف الموظفين في أرزاقهم.
الالجئرين،  ووجه الخضري مناشردة عاجلرة لمرؤتمر رومرا برإن النجراح هرو الخيرار الوحيرد أمرامهم إلنقراذ

 وتفادي االنهيار.  األونرواوأن اآلمال متعلقة بهم إلنقاذ 
 12/3/2018 ،القدس، القدس

 
 دوالرن ييمال 10 أكثر منللطرق والبنية التحتية ب مشروعا   14ُتنفذ  األشغالالحساينة:  .11

ن الروزارة تججرري مفيد الحسراينة، يروم االثنرين، إ الفلسطيني قال وزير األشغال العامة واإلسكان :رام هللا
عررادة تإهيررل مجموعررة طرررق فرري مختلررف محافظررات  12العمررل حاليررًا فرري  مشررروعا إلنشرراء وتوسررعة وا 

، باإلضرافة أيضرًا مليرون دوالر( 9.56)نحرو  مليون شيكل 33حو نبلغت  إجماليةالضفة، وذلو بتكلفة 
)نحرو  ماليرين شريكل 3لهما  اإلجماليةمشروعين لتسوية أرض وأعمال بنية تحتية تجاوزت القيمة  إلى

 .ألف دوالر( 869.8
 12/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس تستهجن االتهامات الجاهزة للرئاسة حول تفجير موكب الحمد هلل .21

أدانرت حركرة المقاومرة اإلسرالمية "حمراس" جريمرة اسرتهداف موكرب رئريس الحكومرة رامري الحمرد : غزة
وقررال النرراطق باسررم  الجريمررة جررزًءا ال يتجررزأ مررن محرراوالت العبررث بررإمن قطرراع غررزة.هللا، معتبرررة هررذه 

حركرررة "حمررراس" فررروزي برهررروم فررري بيررران لررره اليررروم الثالثررراء إن: "هرررذه الجريمرررة تسرررتهدف ضررررب جهرررود 
لتحقيق الوحدة والمصالحة، وهي األيردي ذاتهرا التري اغتالرت الشرهيد مرازن فقهرا وحاولرت اغتيرال اللرواء 

واستهجنت حمراس االتهامرات الجراهزة مرن الرئاسرة الفلسرطينية للحركرة، والتري تحقرق  نعيم".توفيق أبو 
أهررداف المجرررمين، مطالبرررةً  الجهررات األمنيررة ووزارة الداخليرررة بفررتح تحقيررق فررروري وعاجررل لكشررف كرررل 

 مالبسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
 13/3/2018، فلسطين أون الين
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 "إسرائيل"في  االستشهاديةعة العبرية: حماس تدعو الستئناف العمليات القناة الساب .21
زعمت القناة السابعة العبرية، صباح يوم اإلثنين، أن أصواتا داخلية بحركة حمراس : نائل عبد الهادي

وقالرت القنراة  طالبت بالعودة للعمليرات "االنتحاريرة"، واسرتئناف عمليرات تفجيرر الباصرات فري إسررائيل.
سنه على ذكررى أول عمليرة تفجيرر برا  داخرل  22، إن حركة حماس تستعد لالحتفال بمرور العبرية

طالبت بعض األصوات من داخل الحركة، بالعودة الى  ،ووفقا للقناة .1996إسرائيل والتي وقعت سنه 
قرع وبحسب القناة السرابعة، "نشرر مو  على حد زعم القناة. ،عمليات التفجير "االنتحارية" داخل إسرائيل

كتائررب القسررام، مقرراال مطرروال عررن حسررن سررالمة، ووصررف فيرره كيفيررة قيامرره بررالتخطيط وتنفيررذ العمليررات 
 االستشررهادية داخررل إسرررائيل، وتسررراءل كاتررب المقررال مسررتغربا، لمررراذا ال نعررود لمثررل هررذه العمليرررات ".

بغرررزة، الرررى وزعمررت القنررراة العبريرررة، أن هرررذا المقرررال هررو عبرررارة عرررن "رسرررالة مشرررفرة" مررن كتائرررب القسرررام 
الضفة، للبدء بتنفيذ عمليات تفجيرية، مضيفًة أنره مرن المتوقرع أن نررى قريبرا عمليرات تفجيرر باصرات 

 في إسرائيل.
 12/3/2018، عكا للشؤون اإلسرائيليةموقع 

 
 : عباس يواجه محاوالت لعزلهفي حركة فتحقيادي  .21

الرئيس محمود عباس "بدا مرهقا قال عضو المجلس الثوري لحركة الفتح تيسير نصر هللا إن : السبيل
فرري اجتماعررات الحركررة األخيرررة لكنرره لرريس مريضررا"، مشررددا علررى أن التصررريحات اإلسرررائيلية األخيرررة 

 بخصو  مرضه تإتي في سياق "التحريض لعزله سياسيا".
وذكرررت مواقررع إخباريررة أن الرررئيس عبرراس قررال ألعضرراء المجلررس الثرروري إن "اجتماعرره بهررم قررد يكررون 

لكرررن القيررادي تيسرررير نصرررر هللا قررال "فررري كرررل مرررة يتحررردث الررررئيس بهررذه الصررريغة ويقرررول إن  األخيررر"،
 األعمار بيد هللا وقد يكون هذا رخر اجتماع لنا، وقالها في المجلس األخير كما كل مرة".

 وبحسب نصر هللا فإن الرئيس كان يقصد حث األعضاء على ضرورة ترتيب وضع الحركة.
إن اإلرهرراق كرران باديررا علررى الرررئيس فرري اجتمرراع المجلررس  لررهفرري تصررريح  لكررن القيررادي فرري فررتح قررال

 الثوري األخير قبل أيام، ولكن ليس لدرجة المرض، ورجح أن يكون ذلو بسبب سفره قبل االجتماع.
وردا على التحذيرات اإلسرائيلية المتكررة من مرض عباس وتداعيات غيابه علرى السراحة الفلسرطينية، 

الرررررئيس عبرررراس يواجرررره تحريضررررا ممنهجررررا فرررري محاولررررة إسرررررائيلية وأميركيررررة لعزلرررره قررررال نصررررر هللا إن "
 سياسيا".
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ويقّدر القيادي الفتحاوي أنها حالة تشبه إلى حد بعيد ما تعرض له الرئيس الراحرل ياسرر عرفرات قبيرل 
، وخاصرررة بعرررد أن وصرررف اإلسررررائيليون عبررراس "باإلرهرررابي"، وقرررال: رغرررم ذلرررو، ال 2004وفاتررره عرررام 

 التكهن بآلية تطبيق هذه التهديدات. نستطيع
 13/3/2018السبيل، عمان، 

 
 فصائل فلسطينية تهاجم السلطة وترفض المشاركة في جلسة المجلس الوطني .21

هاجمت فصائل فلسطينية انعقاد المجلس الوطني المرتقب في رام هللا، قائلة إنه غير شرعي،  رام هللا:
 رض أن تنتخب هيئة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير.مؤكدة عدم مشاركتها في الجلسات التي يفت

وجددت حركة حماس رفضها انعقاد المجلرس الروطني برال توافرق، داعيرة إلرى مرؤتمر إنقراذ وطنري برداًل 
وقالرررت الحركرررة إن انعقررراد المجلرررس بهيئتررره وتركيبتررره الحاليرررة، يمثرررل خروجرررًا صرررارخًا عرررن  مرررن ذلرررو.

ات والتفاهمرات المعلنرة. واعتبررت الحركرة إعرادة بنراء مؤسسرات اإلجماع الوطني، وتجاوزًا لكل االتفاقير
منظمرررة التحريرررر الفلسرررطينية علرررى أسرررس ديمقراطيرررة هرررو المخررررج الوحيرررد لفزمرررة السياسرررية الداخليرررة، 

 ودعت إلى وقف اإلجراءات األحادية.
ادي ، وأعلرن القير"حمراس"وانضمت الجبهة الشعبية، وهي ثاني أكبرر فصريل فري المنظمرة، إلرى موقرف 

وال فرررري لجنترررره  "مجلررررس رام هللا"فرررري الجبهررررة سررررويرجو ذو الفقررررار، أن الجبهررررة لررررن تشررررارو فيمررررا سررررماه 
التحضرريرية. وأكررد أنهررا تتمسررو بوحدانيررة تمثيررل منظمررة التحريررر الفلسررطينية، ولررن تكررون جررزءًا مررن أي 

يرع المشراركة تريرد عقرد المجلرس فري الخرارج ليتسرنى للجم "الشرعبية"وكانرت  تشكيالت موازية للمنظمرة.
 دفعت لعقده في الداخل. "فتح"فيه، لكن 

 13/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 من ارتكاب أي حماقة بحق قادة ومجاهدي المقاومة "إسرائيل"حذر " تسرايا القدس" .21
حرررذر النررراطق العسررركري باسرررم سررررايا القررردس الرررذراع العسررركري لحركرررة الجهررراد االسرررالمي فررري : وكررراالت

اليوم االثنين، "إسرائيل" من اإلقدام على ارتكاب أي حماقة بحق قرادة ومجاهردي  فلسطين "أبو حمزة"،
 المقاومة، متوعدًا حكومة االحتالل بمعركة بشائر انتصار جديدة أقوى وأوسع مما سبق.

"ونحرن نحيري الرذكرى السادسرة  وقال أبو حمزة في تغريدة له على حسرابه عبرر ترويتر صرباح االثنرين:
نتصررار نؤكررد أنرره يسررتوجب علررى الكيرران أن يحسررب ألررف حسرراب، وأن يفكررر مرررارًا لمعركررة بشررائر اال

وتكررررارًا، قبرررل أن يقررردم علرررى أي حماقرررة، ضرررد قرررادة ومجاهررردي المقاومرررة، ألنررره يعررري فررراتورة الحسررراب 
وبررّين أبررو حمررزة أن سرررايا القرردس المظفرررة، حققررت منجررزًا مهمررًا، فرري معركررة بشررائر  المفترضررة جيرردًا".
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أسست لمرحلة جديدة، منعت بها كيان العدو، من االستمرار فري سياسرة االغتيراالت االنتصار، حيث 
 بحق كوادر المقاومة، استنادا للقوة والجرأة في الدفاع عن أبناء شعبها.

 12/3/2018وكالة سما اإلخبارية، 
 

 تدعو ليوم غضب شعبي الجمعة المقبلةفي رام هللا القوى الوطنية واإلسالمية  .21
دت القوى الوطنية واإلسالمية، على استدامة الفعاليات الجماهيرية والشعبية في كل مناطق أك: رام هللا

 التماس واالستيطان والحواجز، معلنة أن يوم الجمعة المقبل سيكون يومًا للغضب الشعبي.
ودعرررت جمررراهير شرررعبنا فررري المخيمرررات وفررري البلررردان والمواقرررع المختلفرررة، للخرررروج ضرررد قررررارات اإلدارة 

وأكرردت القرروى، فرري بيرران لهررا يرروم االثنررين، رفضررها  كيررة، واالحررتالل اإلسرررائيلي فرري اليرروم نفسرره.األمير 
المواقف األميركية التي تحاول المساس بحقوق شعبنا، وأهمية متابعة وتنفيذ قررارات المجلرس المركرزي 

ل  مرن كرل في إطار مواجهة مواقف اإلدارة األميركية حول القدس عاصمة دولتنا الفلسرطينية، والرتخ
 العالقات مع االحتالل، وسحب االعتراف بدولة االحتالل التي ال تعترف بدولة فلسطين.

 12/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فين األربعة بمكتبه بغزةهنية يستقبل أهالي المختط   .21
 اسررتقبل رئرريس المكتررب السياسرري لحركررة "حمرراس" إسررماعيل هنيررة فرري مكتبرره بمدينررة غررزة ظهررر اليرروم

ووضرع هنيرة أهرالي المختطفرين فري صرورة مباحثاتره مرع  اإلثنين أهالي المختطفين األربعة فري مصرر.
 السيد عباس كامل وزير المخابرات المصري بخصو  أبنائهم.

وأكد ألهالي المختطفين أن قيادة حماس تتابع هذا الموضوع وتوليه األهمية المطلوبة، مشددا أن هرذا 
واسررتمع رئرريس الحركررة إلررى  دول اللقرراءات مررع المسررؤولين فرري مصررر.الموضرروع كرران وسرريبقى علررى جرر

 المشاكل والهموم والتخوفات لتلو العوائل تجاه مصير أبنائهم.
 12/3/2018موقع حركة حماس، 

 
 على األبواب بعد ليستنتنياهو في الكنيست: االنتخابات  .21

ء اإلثنررررين، إنرررره ال يخشررررى قررررال رئرررريس الحكومررررة اإلسرررررائيلية، بنيررررامين نتنيرررراهو، مسررررا: هاشررررم حمرررردان
االنتخابات، ولكنه سيبذل أقصى جهوده من أجل الحفاظ على الحكومة الحاليرة، وحرل األزمرة الحاليرة 

 خالل ساعات الليل.
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وهراجم نتنيرراهو فرري كلمترره، فرري الكنيسررت، المعارضررة، وقرال إنهررا تريررد للحكومررة أن تبقررى ألنهررا تخشررى 
برررداعي أنهرررا تحقرررق إنجرررازات، مضررريفا أنررره ال يخشرررى مرررن ووصرررف حكومتررره برررر"الممتازة"،  االنتخابرررات.

االنتخابات، فالجمهور يرى االنجازات في االقتصراد والسياسرة الخارجيرة واألمرن المواصرالت ومسرتوى 
  وبحسبه، فإنه لم يحظ من قبل بمثل هذا التإييد له ولسياسته. الحياة. على حد قوله.

ولكننررا لسررنا هنرراو. يجررب بررذل جهررود أخيرررة للحفرراظ  وقررال "إذا كانررت هنرراو انتخابررات سررننافس ونفرروز.
وللمعارضة، قال إنه عليهرا أن تحتررم  على الحكومة بتركيبيتها الحالية، فهي تقوم بدورها بشكل جيد".

الجمهرررور اإلسررررائيلي أكثرررر، وأن تميرررز برررين الحقيقرررة والكرررذب. وهررري تتحررردث بررردون حرررد عرررن ادعررراءات 
وقرال أيضرا إن الجمهرور هرو الرذي  ر ويتبردد الغيروم". بحسربه.ومطالب ونتائج، وبعد ذلو "يسرقط الغبرا

يقرر "أن المعارضة تجلس في مكانها، وهو في منصب رئيس الحكومة"، مضيفا أنه "لم ير معارضة 
وفرري نهايررة  تخشرى مررن االنتخابررات.. معارضررة تريرد أن تبقررى الحكومررة ألنهررا تخشرى مررن االنتخابررات".

وزيرر األمرن أفيغردور ليبرمران، إلرى الحفراظ علرى الحكومرة، برداعي  كلمته، دعا االئتالف، بما في ذلو
أن "الدولة بحاجة لحكومرة مسرتقرة وصرامدة، لمواصرلة تحقيرق اإلنجرازات ومواجهرة التحرديات الماثلرة"، 

 مضيفا أنه سيواصل العمل الليلة على حل األزمة لكي تواصل الحكومة عملها.
 12/3/2018، 48عرب 

 
 إذا صودق على قانون التجنيدمن الحكومة  ستستقيلئيل بيتينو" : كتلة "يسراليبرمان .12

فرري حديثرره عررن أزمررة "قررانون التجنيررد"، خررالل جلسررة كتلررة "يسرررائيل بيتينررو"، ظهررر يرروم : هاشررم حمرردان
أفيغررردور ليبرمررران، إن جميرررع أعضررراء الكتلرررة، بمرررا فررري ذلرررو الررروزيرة سررروفا  دفاعاإلثنرررين، قرررال وزيرررر الررر

القرررررانون الررررذي يعفررررري طرررررالب المررررردارس الحريديررررة مرررررن التجنرررررد للجررررريش  النرررردفر، سيعارضرررررون اقترررررراح
وقررال ليبرمرران إن كتلترره لررن تسررتقيل مررن الحكومررة طالمررا لررم يصررادق علررى اقتررراح القررانون  اإلسرررائيلي.

يذكر في هذا السياق أن أعضاء كتلة "كوالنو" صرحوا في وقرت سرابق أنهرم  بالقراءتين الثانية والثالثة.
 القانون إذا لم يدعمه ليبرمان.سيعارضون اقتراح 

 12/3/2018، 48عرب 
 

 ريفلين يدعو لفرض السيادة اإلسرائيلية على كامل الضفة الغربية .12
دعا رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، إلى فح  إمكانية فرض السيادة اإلسرائيلية على كامل : محمد وتد

وعلررى مراحررل ولرربعض المنرراطق، بررل  الضررفة الغربيررة المحتلررة، الفتررا إلررى أنرره ال يرردعو للضررم المترردرج
 اإلعالن عن فرض السيادة اإلسرائيلية على جميع المناطق الفلسطينية.
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وردت دعوات ريفلين، خالل كلمة له في افتتاح أعمال مؤتمر "معهد الديمقراطية اإلسرائيلي" و"ماكور 
 ريشون" بمناسبة "سبعين سنة من الديمقراطية في الحركة".

المؤتمر الذي أقيم بالقردس المحتلرة، إنره يعتقرد أنره يجرب تطبيرق السريادة والقرانون وقال في خطابه في 
اإلسرائيليين على الضفة الغربية، لكنه أوضح أن مثل هذه الخطوة يجرب أن تكرون شراملة، مؤكردا أنره 
لم يقصد أن تكون خطة ضم جزئية، قائال: "من الخطإ االعتقاد بإن القانون اإلسرائيلي يمكرن تطبيقره 

 لى أجزاء من الضفة الغربية".ع
وتررابع "إذا قررنررا اتخرراذ مسررار معررين، دعونررا ال نفعررل ذلررو فرري منتصررف الطريررق وبشرركل منقررو ، أو 
بالتإتإة أو بالخوف، فنحن أقوياء بما يكفي لبناء مؤسسات قوية مثل الحقوق المدنية، محكمرة، شررطة 

أقوياء بما يكفي الستيعاب وانتقاد هذه وجيش برئاسة أشخا  ممتازين من الوطنيين الحقيقيين. نحن 
 المؤسسات، طالما أنهم ال يقصدون وال يفترضون الشرعية".

 12/3/2018، 48عرب 
 

 "المعلومات الحقيقية عن فساده"ليفني تتهم رئيس الوزراء بالدعوة إلى انتخابات لطمس  .11
رئريس  ، توجره"صرهيونيالمعسكر ال"هاجمت النائبة تسيبي ليفني، من تكتل : نظير مجلي - تل أبيب

سرريدي رئرريس ": الكنيسرت، وقالررت فرري خطراب لهررا فرري الروزراء بنيررامين نتنيراهو إلجررراء انتخابررات مبكررة
الوزراء. أنرت تحراول إجرراء انتخابرات مبكررة فقرط لهردف واحردت هرو أن تحجرب الحقيقرة عرن الجمهرور. 

نتخابرات، ألنرو تعررف أنهرم أنت ال تريد للجمهور أن يعرف تفاصيل االتهامات بالفساد ضدو قبرل اال
نهايتو السياسية قريبة. ال أعررف مترى، ولكنهرا قريبرة ". وأضافت: "لن ينتخبوو إذا عرفوا هذه الحقائق

جرردا. والسررؤال هررو: كررم مررن الرردمار تريررد أن يحصررل إلسرررائيل حتررى تلررو اللحظررة. أنررت فاسررد بشرركل 
هررذا ال يمنعررو مررن االدعرراء بررإن شخصرري أكثررر مررن أي سياسرري فاسررد عرفنرراه فرري ترراريخ دولتنررا. ولكررن 

تراثو في تاريخنا كان حافال باإلنجازات. تزعم أنو عززت من قوة إسرائيل األمنية واالقتصرادية. لكرن 
العفن الذي تخلفه من بعدو والفساد الذي تزرعه في حياة هذه الدولة، هو الذي يحطمها مرن الرداخل. 

 ."من الداخل  فما الجدوى من تقوية الدولة من الخارج وتحطيمها
 13/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 فلسطينية في التنقيب عن الغاز - وزير الطاقة اإلسرائيلي السابق ينفي وجود شراكة إسرائيلية .11

رام هللا: نفرررى وزيرررر الطاقرررة اإلسررررائيلي السرررابق شررراحار، أمرررس، وجرررود أي شرررراكة فلسرررطينية إسررررائيلية 
 ل منيب رشيد المصري.للتنقيب على الغاز بقيادة رجل األعما
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وجاء هذا النفري بعرد المرذكرة شرديدة اللهجرة التري توجره بهرا المحرامي مرازن قبطري نيابرًة عرن المصرري 
 بشإن ما تداولته وسائل إعالم على لسان الوزير اإلسرائيلي السابق حول هذه الشراكة.

األخبررار الترري نشرررت وأشررار الرروزير اإلسرررائيلي السررابق فرري معرررض نفيرره إلررى أنرره ليسررت لرره أي صررلة ب
وشدد على أن هذا الخبر غير صحيح، مشيرًا إلرى أن  حول هذا الموضوع، معتبرًا إياها أخبارًا كاذبًة.

الصحافي الذي نشر هذا الخبرر لرم يتوجره إلريهم بالسرؤال ولرم يطلرب ردهرم. مؤكردًا تضررره فري المقابرل 
 من نشر هذا الخبر من بعض األوساط في المجتمع اإلسرائيلي.

 13/3/2018أليام، رام هللا، ا
 

 لحل الكنيست قدمان اقتراحا  ي"يش عتيد" و"ميرتس"  .11
فرري ظررل األزمررة االئتالفيررة والتهديرردات بحررل الكنيسررت والتوجرره نحررو انتخابررات مبكرررة، : هاشررم حمرردان

وفررري رسرررالة بعرررث بهرررا، مسررراء  طالرررب ممثلرررو المعارضرررة بطررررح قرررانون حرررل الكنيسرررت األربعررراء القرررادم.
و الكنيست عوفر شيالح، من كتلة "يش عتيد"، وتمرار زنردبر ، مرن كتلرة "ميررتس"، إلرى اإلثنين، عض

رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، جاء أنه في حال قدم االئتالف الحكومي، األربعاء، اقتراحات قوانين 
خاصررة للتصررويت، مثررل "قررانون التجنيررد"، فررإن أنظمررة الكنيسررت تلررزم بإتاحررة المجررال لهررم بطرررح اقتررراح 

 قانون خا .
وكترررب شررريالح وزنررردبر : "فررري أعقررراب خطررراب رئررريس الحكومرررة، واالدعررراءات التررري ال أسررراس لهرررا ضرررد 
المعارضة بعدم طرح قانون لحل الكنيست في الموعد الحالي، إضافة إلرى إعرالن رئريس الكنيسرت أنره 

سرور، فإننررا، سريقدم، يروم األربعرراء، اقترراح قرانون خررا  للقرراءة التمهيديرة لعضررو الكينسرت يرورف بررن ت
وباسم كتلة يش عتيد وكتلة ميرتس، نطالب بطرح اقتراح قانون لحل الكنيست العشرين يروم األربعراء، 

يذكر أن "المعسكر الصهيوني" كان قرد قردم صرباح اليروم اقتراحرا ممراثال  والذي قدم من قبل الكتلتين".
 لحل الكنيست.

 12/3/2018، 48عرب 
 

 ل في القدس بشبهات فساداعتقال نائب رئيس بلدية االحتال  .11
اعتقلررت الشرررطة اإلسرررائيلية، صررباح اإلثنررين، نائررب رئرريس بلديررة االحررتالل فرري القرردس، : هاشررم حمرردان

مئيررر ترجمرران، إضررافة إلررى خمسررة رخرررين، وذلررو بشرربهة "ارتكرراب مخالفررات الرشرروة واالحتيررال وخيانررة 
وعلررم أن ترجمرران، الررذي مرردد  األمانررة، واسررتخدام المنصررب بشرركل سرريا، وارتكرراب مخالفررات ضررريبية".

اعتقاله ألربعة أيام، مشتبه بتلقي رشوة من رجال أعمال ومستثمرين في القدس، مقابل الردفع بمصرالح 
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وبحسب الشبهات، فإن رجل األعمرال موشري هابرا كران كفريال لترجمران فري قررض، وذلرو . تتصل بهم
ألرف شريكل  200علرى مبلر   . كمرا يجرري التحقيرق بحصرول ترجمران2016في إطار رشروة فري العرام 
 من رجل األعمال نفسه.

وقررال ممثررل الشرررطة فرري المحكمررة إن "الحررديث عررن قضررية فسرراد عررام تجمررع بررين الثررروة والسررلطة فرري  
 بلدية القدس"، في حين نفى ترجمان الشبهات المنسوبة إليه.

 12/3/2018، 48عرب 
 

 شقير وتعذيبهالطفل االعتداء على بتهمة  إلى المحاكمة ا  إسرائيلي ا  شرطيوحدة "ماحش" تقدم  .11
عامرا( مرن سركان مدينرة سرلفيت، وسررط  17ترل أبيرب: بعرد أن أمضرى الفترى الفلسرطيني محمرد شرقير )

الضررفة الغربيررة المحتلررة، عشرررة أشررهر فرري السررجن، طافحررة بالتنكيررل، قررررت وحرردة التحقيررق مررع أفررراد 
ائيلي إلرى المحاكمرة، بتهمرة االعترداء اإلسررائيلية )مراحش(، تقرديم شررطي إسرر  لعردلالشرطة فري وزارة ا

علررى شررقير وتعذيبرره، خررالل التحقيررق معرره، لكرري يجبررره علررى االعتررراف برشررق الحجررارة علررى سرريارات 
اتهام الشرطي بمخالفة طفيفة نسبيًا، ولرم توقفره عرن العمرل. وقرد ترم الكشرف  "ماحش"قررت  إسرائيلية.

اميرة الفترى، محمرد شرقير، مرواد التحقيرق، والتري عن االعترداء بعرد أن حولرت النيابرة العسركرية إلرى مح
تضررمنت تسررجياًل صرروتيًا للتحقيررق، جرررى كمررا يبرردو تسررجيله نتيجررة خطررإ، وفيرره يسررمع صرروت المحقررق 
يهودا جيجي وهو يصررأل فري وجره الفترى، ويوجره الضرربات إليره، فيمرا كران الفترى يصررأل مرن الوجرع. 

تررم خاللرره أخررذ إفررادة مررن شررقير وهررو فرري  تحقيقرراً  "مرراحش"وفرري أعقرراب شرركوى مررن المحاميررة، فتحررت 
 السجن. ومنذ ذلو الوقت أنهى شقير محكوميته وتم إطالق سراحه.

 13/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 يستثمر في تكنولوجيا التجسس المتقدمة "الموساد" .11

  فرري أعلرن صرندوق "ليبرترراد" االسرتثماري اإلسررائيلي التررابع للمخرابرات اإلسررائيلية الموسرراد، ويتخصر
 تكنولوجيات التجسس المتقدمة، إكماله المرحلة األولى من استثمار الشركات الناشئة الخاصة.

وقال مدير جهراز الموسراد يوسري كروهين:" إن إسررائيل تملرو التكنولوجيرا المتقدمرة التري ستوسرع قائمرة 
نه سيضعها في موضع أفضل لمواجهة التحديات المق  بلة". الوسائل التي تستخدمها إسرائيل وا 

ماليررين شرريكل فرري  10وأجنشررا صررندوق "ليبرترراد" فرري حزيررران الماضرري حيررث أعلررن الصررندوق اسررتثمار 
خمسررة شررركات ناشررئة غيررر حكوميررة متخصصررة فرري أحرردث تكنولوجيررات التجسررس. وذلررو علررى غرررار 
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األمريكيرررة التررري تعتبرررر مرررن أهرررم الشرررركات المسرررتثمرة إلرررى تكنولوجيرررات التجسرررس  In-Q-Telشرررركة 
 لتطبيقها في وكالة االستخبارات المركزية. المتقدمة

 13/3/2018األيام، رام هللا، 
 

 األنسب هواستطالع: غالبية إسرائيلية ال تؤيد التوجه نحو االنتخابات ونتنياهو  .11
برررررّين اسرررررتطالع للررررررأي للقنررررراة اإلسررررررائيلية الثانيرررررة، نشرررررر مسررررراء اإلثنرررررين، أن غالبيرررررة : هاشرررررم حمررررردان

وجه نحو انتخابات مبكرة، وأن رئريس الحكومرة الحرالي، بنيرامين نتنيراهو، يظرل اإلسرائيليين ال تؤيد الت
 األنسب لرئاسة الحكومة مقارنة مع يائير لبيد ورفي غباي ونفتالي بينيت.

مسرررتطلعا، وأجرررراه مرررانو غيفررراع ومينرررا تسررريماح مرررن شرررركة  558شرررمل االسرررتطالع عينرررة مؤلفرررة مرررن 
مقعردا، فري حرال أجريرت  30هو، بحسرب االسرتطالع، علرى ويحصرل "الليكرود" برئاسرة نتنيرا "ميردغام".

 مقعدا في االستطالع السابق. 26االنتخابات اليوم، مقارنة مع 
مقعرررردا، أي بخسررررارة مقعررررد عررررن  21فرررري المقابررررل، يحصررررل "يررررش عتيررررد"، برئاسررررة يررررائير لبيررررد، علررررى 

رفررري غبررراي،  وبحسرررب االسرررتطالع الجديرررد، فرررإن "المعسررركر الصرررهيوني"، برئاسرررة االسرررتطالع السرررابق.
 مقعدا في االستطالع السابق. 15مقعدا، مقابل  13يتراجع مرة أخرى، ويحصل على 

مقعرررردا فرررري  11مقعرررردا، مقابررررل  12ويحصررررل حررررزب "البيررررت اليهررررودي"، برئاسررررة نفتررررالي بينيررررت، علررررى 
 االستطالع السابق.

السرتطالع مقاعرد فري ا 7مقاعرد، مقابرل  6أما حرزب "كوالنرو"، برئاسرة موشري كحلرون، فيحصرل علرى 
مقاعرررد فررري  6مقاعرررد، مقابرررل  7السرررابق. بينمرررا يحصرررل "ميررررتس"، بعرررد اسرررتقالة زهافرررا غلرررؤون، علرررى 

وفرري وسررط األحررزاب الحريديررة، فررإن "يهرردوت هترروراه" يحررافظ علررى قوترره ويحصررل  االسررتطالع السررابق.
 مقاعد في االستطالع السابق. 5مقاعد لر"شاس"، التي حصلت على  4مقاعد، مقابل  7على 

مقاعررد فقررط، بينمررا  4بررّين االسررتطالع أن "يسرررائيل بيتينررو"، برئاسررة أفيغرردور ليبرمرران، يحصررل علررى و 
 مقاعد. 5تحصل أورلي ليفي أبيكاسيس، التي انشقت من الحزب، على 

 مقعدا. 12وأظهر االستطالع أن القائمة المشتركة تحصل على 
أن حررزب إيلرري  كمرراز نسرربة الحسررم، وجرراء أن الحررزب برئاسررة رئرريس أركرران الجرريش السررابق ال يتجرراو 

 يشاي ال يتجاوز نسبة الحسم أيضا.
وردا علررى سررؤال حررول األنسررب لرئاسررة الحكومررة، تبررين أن نتنيرراهو ال يررزال يحظررى بررإكبر دعررم، حيررث 

، %8فقرررط، وغبررراي علرررى  %12مرررن المسرررتطلعين إنررره األنسرررب، بينمرررا حصرررل لبيرررد علرررى  %36قرررال 
 ليسوا مناسبين للمنصب. إنهم %25. بينما قال %6وبينيت على 
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أبررردوا  %54إنهرررم يؤيررردون ذلرررو، مقابرررل  %30وردا علرررى سرررؤال بشرررإن تقرررديم موعرررد االنتخابرررات، قرررال 
 اإلجابة على السؤال أو أجابوا بإنهم ال يعرفون. %16معارضتهم، بينما رفض 

مقعردا،  29في المقابل، بين استطالع القناة العاشرة، أجراه د. كميل فروكس، أن الليكرود يحصرل علرى 
 وهو نفس عدد المقاعد الذي حصل عليه في استطالع األسبوع الماضي للقناة العاشرة.

 24ويحترررل المكررران الثررراني "يرررش عتيرررد"، حيرررث يحصرررل علرررى نفرررس عررردد مقاعرررد االسرررتطالع السرررابق، 
مقعردا، فرإن "المعسركر الصرهيوني" يحصرل علرى  13وفي حين تحصل القائمة المشتركة علرى  مقعدا.

 مقعدا. 11فقط، بينما يحصل "البيت اليهودي" على  مقعدا 11
مقاعرد لكرل مرن "كوالنرو" و"يسررائيل  6مقاعرد، مقابرل  9وأظهر االستطالع أن "ميررتس" تحصرل علرى 

 مقاعد. 5بيتينو" و"يهدوت هتوراه". بينما تحصل "شاس" على 
 12/3/2018، 48عرب 

 
 لضفةمن ا فلسطينيا   35االحتالل ُيصع د على األرض ويعتقل  .11

الماضية تصعيدا إسرائيليا كبيرا، شمل حمالت اعتقال كبيرة  24رام هللا: شهدت الساعات الر  -غزة 
ومواجهات أسفرت عن جرح العشرات بعضهم بالرصا  الحي، في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

، خالل وفي قطاع غزة هاجمت الزوارق الحربية اإلسرائيلية قوارب صيد فلسطينية. فلسطينيا 35طال 
رحلة عمل يومية قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، القريبة من الحدود المصرية. وأطلقت 
الزوارق الحربية وابال من الرصا  الثقيل تجاه مراكب الصيادين، قبل أن تفرض عليهم حصارا 

وات االحتالل صيادا منهم. وتخلل العملية كذلو قيام ق 11بحريا، وتشرع بحملة اعتقاالت كبيرة طالت 
 .يسرائيلالكيان اإلداخل  إلىبمصادرة مراكب الصيد التي كان الصيادون على متنها، وجرى قطرها 
فلسطينيا من مناطق متفرقة،  24وفي الضفة الغربية صعدت قوات االحتالل من اعتداءاتها واعتقلت 

 بعد أن قامت في ساعات ليل األحد وفجر اإلثنين بشن حمالت دهم وتفتيش.
 13/3/2018، لندن، لقدس العربيا

 
 خالل قمع مسيرة طالبية الحيإصابة بالرصاص  13: البيرة .12

أصيب ثمانية مواطنين بالرصا  الحي، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، يوم االثنين، خالل 
مواجهات عنيفة على مدخل البيرة الشمالي، عقب قمع قوات االحتالل مسيرة طالبية انطلقت من 

تنديدًا باقتحام قوات إسرائيلية خاصة حرم الجامعة واعتقال رئيس مجلس طلبتها، قبل  جامعة بيرزيت
  أيام.
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وأطلقت قوات االحتالل الرصا  الحي والمعدني المغلف بالمطاط خالل المواجهات، ودفعت بإعداد 
افية كبيرة من جنودها إلى المنطقة وتوغلت في أطراف المدينة الشمالية واعتدت على الطواقم الصح

 والمسعفين، فيما تصدى الشبان لقوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة. 
أفادت جمعية "الهالل األحمر" بإن طواقمها تعاملت مع أربع إصابات بالرصا  المعدني المغلف و 

بالمطاط، وأخرى لشاب تعرض للضرب من جنود االحتالل خالل المواجهات التي اندلعت على 
 لمدينة البيرة. المدخل الشمالي

 12/3/2018هللا،  رام األيام،
 

 مسيرة ويختبر أسلحة على المتظاهرين بغزة طائرةاالحتالل يستخدم  .12
استخدم جيش االحتالل اإلسرائيلي طائرة مسيرة لتفريق المتظاهرين شرق غزة، عبر رش المتظاهرين 

رات المسيرة في أحدث تجارب بالغاز المسيل للدموع، حيث يتم ألول مرة مثل هذا االستخدام للطائ
وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف  لفسلحة اإلسرائيلية على أجساد الفلسطينيين.

القدرة، أن الغاز الذي استخدمه االحتالل عدة مرات شرق القطاع من نوعيات جديدة، تتسبب 
وتطلبت العديد من الحاالت نقلها  باإلجهاد والتشنجات والتقيؤ والسعال وتسارع في نبضات القلب،

وكشفت صحيفة "هآرتس"، النقاب عن أن الجيش اإلسرائيلي استخدم طائرة بدون  للمشافي للعالج.
 طيار لتفريق المتظاهرين على حدود الشجاعية شرق مدينة غزة يوم الجمعة الماضي.

ن"، للمرة األولى نهاية األسبوع واختبرت قوات االحتالل تقنية الطائرات المسيرة المعروفة باسم "الدرو 
  الماضي، وسيلة من أجل تفريق المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة.

متظاهر اقتربوا من السياج األمني عبر استخدام  200وحسب الصحيفة، فإن الجيش اإلسرائيلي فرق 
 طائرة بدون طيار خالل المهمة.

 13/3/2018، 48عرب 
 

 من المحاصيل الزراعية جنوب الخليل دونما   30مستوطنون يحرقون  .11
دونما من األراضي المزروعة بالمحاصيل  30أحرق مستوطنون اليوم اإلثنين، نحو : باسل مغربي

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار  الشتوية في مسافر يطا جنوب الخليل.
اعون" أشعلوا النار بالمحاصيل واالستيطان جنوب الخليل، راتب جبور، إن مستوطني مستوطنة "م

وأشار إلى أن هذه األراضي والمحاصيل  الزراعية في منطقة خلة العدرة القريبة للمستوطنة المذكورة.
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تعود لعائلة الشواهين، وأن المزارعين ورعاة األغنام يعتمدون على محصول هذا الموسم إلطعام 
 مواشيهم في الشتاء.

 12/3/2018، 48عرب 
  

 ساعة 72االحتالل يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خالل : األسرىهيئة شؤون  .11
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أبلغت محامي : باسل مغربي

عاما" 33الهيئة محمد محمود، مساء اليوم اإلثنين، أنها ستقوم بتسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح "
 وأوضح المحامي محمود أن النيابة اإلسرائيلية قررت يوم ساعة القادمة. 72ل الر من أريحا، خال

عدم االعتراض على تسليم جثمان السراديح، وذلو قبل جلسة المحكمة العليا اإلسرائيلية  اإلثنين
يوما للمطالبة  20المقررة بعد غد األربعاء للنظر في التماس هيئة شؤون األسرى والمقدم قبل 

 د جثمان الشهيد.باستردا
 12/3/2018، 48عرب 

 
 الوكالةآالف الطائرات الورقية للمطالبة بدعم يطلقون  طالب األونروا .11

اإلثنين، يوم ونروا، األد ب أ: شارو اآلالف من الطلبة الفلسطينيين في مدارس، تديرها  - غزة
ونروا أن رالف الطلبة وذكر بيان صادر عن األ بإطالق طائرات ورقية للدعوة لدعم موازنة الوكالة.

بهدف إرسال “مدرسة تابعة لها في أرجاء الشرق األوسط شاركوا في الفعالية المتزامنة  700في 
وحسب البيان، اشترو أكثر  .”رسالة أمل وللمطالبة بإن تبقى المدارس التي تديرها الوكالة مفتوحة

نان وسوريا والضفة الغربية حيث ألف طالب وطالبة في الفعالية في كل من غزة واألردن ولب 500من 
 ألف طالب وطالبة. 525تقدم الوكالة التعليم هناو بشكل يومي لما مجموعه 

من الشهر  15وأشار البيان إلى أن الفعالية تإتي استباقا لمؤتمر وزاري استثنائي يعقد في روما في 
والبال   2018لي لعام الجاري، دعت إليه األردن والسويد ومصر، بهدف جسر عجز األونروا التموي

 مليون دوالر. 446
 12/3/2018، لندن، القدس العربي

 
 مجالس الطلبة بغزة تنظم وقفة تضامنية مع رئيس مجلس طلبة بيرزيت .11

نظمت مجالس الطلبة في جامعات وكليات قطاع غزة وقفة تضامنية مع رئيس مجلس طلبة جامعة 
ربين تسللت خفية إلى داخل الجامعة على هيئة بيرزيت عمر كسواني، الذي اختطفته قوة من المستع
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يوم اإلثنين، مجلس طلبة الجامعة اإلسالمية  وشارو في الوقفة المنددة باختطاف كسواني صحفيين.
بدوره عبر رئيس مجلس طالب الجامعة اإلسالمية عز  والكلية الجامعية وكلية العلوم والتكنولوجيا.
ة جامعات غزة عن استنكاره وغضبه الشديد مما حدث من الدين قوته خالل كلمته باسم مجالس طلب

اعتداء بحق أبناء العمل الطالبي في جامعات الضفة ورخرهم اعتقال رئيس مجلس طلبة جامعة 
وحمل رئيس مجلس طالب اإلسالمية االحتالل الصهيوني  بيرزيت عمر كسواني من قلب الجامعة.

 وحياة كل أبناء الحركة الطالبية. المسؤولية الكاملة عن حياة الطالب عمر كسواني
 12/3/2018حماس، غزة،  حركة موقع

 
 تراجع عن إحالتهم على التقاعد المبكرال عباسغرة: موظفو" الطيران المدني" يناشدون  .11

شارو عشرات موظفي سلطة الطيران المدني الفلسطينية في وقفة احتجاجية : فتحي صّباح -غزة 
ي دمرته إسرائيل، اعتراضًا على "قرار مفاجا" يقضي بإحالتهم على أنقاض مطار غزة الدولي الذ

على التقاعد المبكر. وناشد المحتجون الرئيس محمود عباس التراجع عن هذا اإلجراء "المجحف 
 والظالم وغير المرتبط بإي مبرر أو مسو  سياسي أو قانوني"، كما وصفوه.

هللا إلى اتخاذ  مؤتمر صحافي، عباس والحمدودعا المدير العام لسلطة الطيران صبري أبو سبت في 
 اإلجراءات الالزمة إللغاء القرار "الذي تفاجإنا به عند تسلم راتب الشهر الجاري".

وذّكر أبو سبت بإن "الرئيس الراحل ياسر عرفات، عندما اتخذ قرار إنشاء سلطة الطيران المدني 
افة". وتساءل بمرارة: "كيف لنا أن نمحي ومطار غزة الدولي، أصر على تنفيذه على رغم المعيقات ك

تاريخًا وطنيًا ونتخل  بهذا الشكل المهين من كادر وطني مدرب تدريبًا عاليًا، وأثبت كفايته في 
 إنشاء المطار وتشغيله، بدل أن نحافظ عليه ".

 13/3/2018الحياة، لندن، 
 

 دغلس: تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في نابلس .11
ؤول ملف االستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن هناو تصاعدا في وتيرة أكد مس: نابلس

االستيطان واالعتداءات من قبل المستوطنين بحق األهالي والممتلكات واألراضي، في محافظة 
قال في حديث لوكالة "وفا"، منذ مطلع العام الجاري استشهد ثالثة و  نابلس، منذ مطلع العام الجاري.

انه تم رصد عشرات اإلصابات خالل مواجهات مع جنود  إلىدغلس  .  وأشارفظةمواطنين في المحا
تقطيع وتكسير وقلع  إلى إضافةاالحتالل، الذين يوفرون الحماية للمستوطنين خالل تنفيذ اعتداءاتهم، 

وأكد أن االستيالء على األراضي يتصاعد، وهذا ما حدث مؤخرا في  شجرة زيتون. 650أكثر من 
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ومحاوالت إلنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بيتا جنوب نابلس، والعمل على بورين مثال، 
مدينة، ينذر  إلىتحويل البؤرة االستيطانية "حفات جلعاد" إلى مستوطنة، وتحويل مستوطنة "براخا" 

 .األراضيبخسارة المزيد من 
 12/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 أشهر بتهم غير معهودة! ستةة بالسجن يفي المقاومة الشعباشط فلسطيني نالحكم على  .11

في عوفر على  اإلسرائيليةحكمت المحكمة العسكرية  -نجيب فراج -"القدس" دوت كوم -بيت لحم 
سر  وأمينسنة( من سكان مخيم عايدة  45ة منذر عبد الكريم عميرة )يالناشط في المقاومة الشعب

اشهر ومثلها مع  6ن المقاومة الشعبية في الضفة الغربية بالسجن الفعلي لمدة اللجنة التنسيقية للجا
سنوات فيما اذا شارو  5سنوات اذا ما شارو بمسيرات المقاومة الشعبية ولمدة  3وقف التنفيذ لمدة 
شيكل، وقرر  2000ضرب حجارة، وكذلو فرض غرامة مالية مقدارها  أعمالبمسيرات يتخللها 

الف شيكل، حيث كانت  15المبل  الذي كان قد دفع في بداية االعتقال البال   القاضي خصمها من
ذلو  وألغتعادت  أنها إالعنه في بداية االعتقال  اإلفراجالمحكمة قد فرضت دفع هذا المبل  مقابل 

 بقية المبل . إعادةعقب االستئناف الذي قدمته النيابة العسكرية ، وقرر القاضي 
 12/3/2018القدس،  القدس،

 
 االحتالل يقتحم مقبرة "المجاهدين" في القدس وينتقم من الشهداء .11

اقتحمت قوات االحتالل، في ساعة مبكرة من فجر يوم االثنين، مقبرة المجاهدين في  المحتلة:القدس 
شارع صالح الدين قجبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة، وانتقمت من الشهداء 

قوات االحتالل اقتحمت المقبرة وكسرت أقفال بوابتها  إنل مراسلنا في القدس وقا المدفونين فيها.
 الرئيسية واعتدت على منصة الشهداء التي تضم شواهد وصروح عدد من شهداء المدينة المقدسة.

وأفاد المحامي محمد عليان والد الشهيد المقدسي بهاء، أن االحتالل أزال جميع األسماء التي نقشت 
وضة الشهداء في مقبرة المجاهدين، علمًا أن االحتالل اشترط قبل تسليم جثامين الشهداء في واجهة ر 

 دفنهم في مقبرة المجاهدين فقط. 
 12/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 
 



 
 
 
 

 

 23 ص             4582 العدد:             3/13/2018 الثاءالث التاريخ: 

                                    

 الصحفيين الفلسطينيين توثق استخدام االحتالل الصحافة الرتكاب جرائمهانقابة  .12
شرعت بجمع الشهادات والوثائق التي "تؤكد استخدام  إنهاابة الصحفيين الفلسطينيين، قالت نق ":بترا"

قوات االحتالل مهنة الصحافة الرتكاب جريمتها باستباحة جامعة بيرزيت واعتقال رئيس مجلس 
الجامعة وطلبتها تفاصيل الحادثة التي ستكون محط شكوى  إدارةطلبتها عمر الكسواني، وتتابع مع 

 دولية نظرًا لفداحة الجرم وخطورته على حياة الصحفيين".لهيئات 
"هذه الواقعة مرتبطة بما كشف مؤخرًا من وجود أوامر  أن إلىوأشارت النقابة في بيان صحفي 

بتكسير عظام الصحفيين، وقرارات حكومة  2012رسمية منذ العام  إسرائيليةعسكرية وسياسة 
 الفلسطينية". اإلعالميةاف الصحفيين والمؤسسات بتشريع استهد 2016االحتالل في رذار عام 

التي سيتم  اإلسرائيليةهذه "الجريمة تضاف لمجمل االعتداءات واالنتهاكات  أن إلىوأشارت النقابة 
القادم في جنيف، والتي  األسبوعالتابع لفمم المتحدة في جلسته  اإلنسانعرضها أمام مجلس حقوق 

 ل قضية الصحفيين وطلب توفير الحماية الدولية لهم".تإتي في سياق جهود النقابة بتدوي

 12/3/2018السبيل، عم ان، 
 

 ةفاعليات الملتقى الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين في الجي   إطالق .12
أطلقت الحملة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فاعليات "الملتقى الدولي الرابع للتضامن مع 

ن أيقونات النضال المدني في فلسطين المحتلة وحول العالم، فلسطين" بحفل تكريمي لعدد م
دولة في العالم، وبحضور  80وبمشاركة حشد من الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية، من 

 لبنانية وشخصيات، وذلو في منتجع الجية مارينا. وأحزابممثلين عن الفصائل الفلسطينية 
الفلسطيني، وألقى مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ استهل حفل التكريم بالنشيدين اللبناني و 

محمد حسين كلمة شدد فيها على "أهمية حق العودة، ودعم كل الجهود المساندة للشعب الفلسطيني"، 
مجددا الوعد بإن "العودة إلى فلسطين ستحصل وبإن قرار ترامب حول القدس لن يتمكن من هزيمة 

 أهلها".
الرابع للتضامن مع فلسطين فاعلياته وتعقد الجلسات لبحث أوراق العمل ويتابع الملتقى الدولي 

بلدا حول  80القدس، حق العودة، محاربة التطبيع. كما سيناقش المشاركون من أكثر  المقدمة حول:
جتمع المدني لنصرة القضية العالم، أبرز التقارير األخيرة عن النضال المدني الفلسطيني، عمل الم

الفلسطينية، األسرى، اللجوء الفلسطيني، حصار غزة، انتهاكات االحتالل بحق األطفال، وغيرها من 
القضايا. أما يوم الثالثاء فسيتضمن الجلسة الختامية للمؤتمر التي يتحدث فيها عدد من المشاركين، 
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صدار البيان الختامي والتوصيات قبل أن تختتم بكلمة لقادة من المقاومتين اللبنانية و  الفلسطينية، وا 
 للملتقى الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين. 

 12/3/2018لإلعالم،  الوطنية الوكالة
 

 المستشفى العربي يجري أول عملية زراعة صمام أبهري بالقلب عن طريق القسطرة: نابلس .11
إجراء عملية زراعة صمام أبهري تمكن فريق طبي في المستشفى العربي بمدينة نابلس من : نابلس

من نوعه في مستشفيات شمال  األولهو  طبياً  إنجازاً في القلب بطريقة القسطرة، مسجال بذلو 
 الضفة.

وقال الدكتور نزار الشخشير الذي قاد الفريق الطبي بالشراكة مع الطبيبين محمد البطراوي ونزار 
اآللية "يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الطب  عواد، بإن إجراء عملية زراعة الصمام األبهري بهذه

 الفلسطيني كون هذه الحاالت كان يتم عالجها بالتدخل الجراحي من خالل عمليات القلب المفتوح".
مغادرة المستشفى بعد  بإمكانهالمريض الذي تجرى له العملية بهذه الطريقة  أنوأوضح الشخشير، 

ينما كانت العملية تجرى سابقا عن طريق القلب يومين فقط ومن ثم ممارسة حياته الطبيعية، ب
المفتوح والتي يحتاج فيها المريض للمكوث فترة طويلة في المستشفى ناهيو عن الرعاية الطبية 

 الخاصة في المنزل ولفترة طويلة.
 12/3/2018القدس،  القدس،

 
 التي ساعدت في التخلص من حكم اإلخوان! "أبو مازن" نصيحةصحف مصرية:  .11

نصيحة أبو ” “األهرام“أشرف أبو الهول في جاء في مقال محمود القيعي:  –” رأي اليوم“ –ة القاهر 
نصافا للتاريخ فإن الرئيس ”: “مازن محمود عباس )أبومازن( والذى تشير  الفلسطينيإحقاقا للحق وا 

لفه بعض التقارير الصحفية حاليا إلى أنه مريض بشدة لدرجة أن المحيطين به بدأوا البحث عمن يخ
التخل  من حكم اإلخوان المسلمين وذلو بتركهم يحكمون  فيقدم لمصر نصيحة ذهبية ساعدتها 

بعينيه أخطاءهم ويدرو مدي خطورتهم  المصريضغوط عليهم حتى يرى الشعب  أيالبلد لفترة دون 
ا تحقق بالفعل عندم على الدولة المصرية فيثور عليهم من تلقاء نفسه وينهى حكمهم سريعا وهو ما

 ”.2013يونيو 30 فيخرج قرابة الثالثين مليون مواطن ضد حكم اإلخوان ومحمد مرسى 
المخضرم ولم يمر  الفلسطينيوقد أثبتت األيام فيما بعد صحة نصيحة الرئيس “قائال: مقاله واختتم 

الرئيس  ومرسي.تقتلع حكم اإلخوان  التي هي المصريسوى عام إال وكانت جموع الشعب 
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مازن رجل حكيم يعشق مصر ويؤمن بقيمتها ومحورية دورها وفى حالة غيابه عن  أبو الفلسطيني
 ”.ألنه بالفعل قدم الكثير لوطنه اآلنالمشهد لن يكون حال القضية الفلسطينية أفضل مما هو عليه 

 12/3/2018، رأي اليوم، لندن
 

 يبحثان إعادة إحياء عملية السالم عبد هللا الثاني وعباس .11
تركزت المباحثات التي جرت بين العاهل األردني الملو عبد هللا الثاني، : مةمحمد الدع-عمان

والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر الحسينية في عمان، أمس، على رخر المستجدات على 
صعيد القضية الفلسطينية، والجهود التي تبذل لدفع عملية السالم. وأطلع الرئيس عباس، العاهل 

ل التطورات في ظل استمرار التصعيد اإلسرائيلي، خصوصًا في مدينة القدس األردني، على مجم
 المحتلة، وبحثا العالقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجاالت.

وذكر بيان للديوان الملكي األردني أن الطرفين األردني والفلسطيني أكدا على ضرورة مواصلة 
لمرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس. وشدد الملو عبد هللا الثاني التنسيق والتشاور حيال التطورات ا

مكاناته إلى جانب الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه  على وقوف األردن بكل طاقاته وا 
قامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. كما أكد الملو عبد هللا الثاني استمرار  المشروعة في الحرية وا 

طالق بالده في بذل الجه ود، بالتنسيق مع مختلف األطراف المعنية، إلعادة إحياء عملية السالم، وا 
مفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، استنادًا إلى حل الدولتين ومبادرة السالم العربية وقرارات 

 الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت الملو عبد هللا الثاني، في هذا السياق، إلى أن التوصل إلى السالم العادل والشامل هو السبيل 

 الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.
المتكررة وجدد العاهل األردني رفض بالده للسياسات واإلجراءات اإلسرائيلية األحادية، واالعتداءات 

على المقدسات في القدس، مؤكدًا أن بالده مستمرة في القيام بدورها التاريخي في حماية المقدسات 
 اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

ينية، من جانبه أشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود الذي يبذلها األردن في الدفاع عن القضية الفلسط
 ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس.

 13/3/2018، ، لندنالشرق األوسط
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 اهي قضية ثانوية ويتم تغييبهعند الرؤساء العرب : القضية الفلسطينية يالمنصف المرزوق .11
نسي السابق، إن ما تجسمى بر "صفقة قال المنصف المرزوقي الرئيس التو : محمد هنية –حاوره    

القرن" هي أكبر مؤامرة على القضية الفلسطينية، متوقعًا "أنها لن تذهب بعيدًا كون الشعب الفلسطيني 
 عصٌي على االنكسار".

وأضاف المرزوقي في حديث خا  لوكالة "شهاب"، "أن الشعب الفلسطيني أثبت طيلة السنوات 
ي أي كيانات أخرى وعصي على نسيان حقوقه ولذا سيواجه هذه الماضية أنه عصي على الذوبان ف

 الصفقة بكل تحٍد وعنفوان".
وأشاد الرئيس التونسي األسبق بمسيرة العودة الكبرى والتي ستبدأ باعتصام جماهيري ونصب خيام 

مايو، قائاًل للشعب الفلسطيني:  15مارس، وصواًل لمسيرة العودة في  30على طول حدود غزة في 
األوان لوضع حد لهذه المإساة التي تتفاقم خاصة أننا نسمع عن وطن بديل وعن صفقة قرن،  "رن

 وهذه فرصتكم".
وشدد المرزوقي على أنه "ال يحق ألحد أن يتالعب بمصير الشعب الفلسطيني الذي قدم تضحية 

نبل  هذه على قرابة قرن، ومن حقه أن يعيش في وطنه حياة كريمة"، وقال: "سنعسى بكل قوانا أن 
 الرسالة إلى ضمير كل الشعوب الحرة".

رهاصات صفقة 2014إلى  2011ولفت المرزوقي الذي تولى رئاسة تونس من ) (، إلى أن بدايات وا 
القرن بدأت منذ محاوالت إجهاض ثورات الربيع العربي وصواًل لحالة البلدان العربية اآلن ثم الحديث 

 نًا "أن األمر متكامل وال يمكن فصل األحداث عن بعضها".محاوالت تصفية القضية الفلسطينية، مبي
وقال المرزوقي: "خالل فترة رئاستي لتونس، الحظت في كل القمم العربية التي شاركت فيها أن 
القضية الفلسطينية هي قضية ثانوية عند الرؤساء ويتم تغييبها، وقضية القدس والدعم المادي لها 

 كانت تترو جانبًا".
أصعب المواقف الذي مّرت عليه، عندما اتصل بإكثر من رئيس عربي خالل الحرب وأشار إلى 

لعقد قمة عاشرة من باب "التواجد المعنوي والضغط السياسي"، قائال:  2014على غزة في صيف 
 3كاد أن يشتمني، ولم يقبل سوى  –رفض ذكر اسمه –"األغلبية الساحقة رفضت وأحد الرؤساء 

الموقف كان صدمة لي، تراهم يتحدثون بالظاهر عن حقوق الشعب رؤساء"، مضيفًا: "هذا 
 الفلسطيني وفي الباطن يخفون حقدًا".

وفي السياق، لفت المرزوقي إلى أنه تعرض التصاالت وضغوط من أنظمة عربية، لدى استقباله 
او رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل رنذاو، ورئيس الحكومة الفلسطينية رنذ

إسماعيل هنية، مشيرًا إلى أن "دعم القضية الفلسطينية كان يعرض أي مسؤول للعقاب من النظام 
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تإكيده "أن حركة حماس هي حركة مقاومة فلسطيني تسعى لتحرير األرض  المرزوقيوجدد  الدولي".
 الفلسطينية.. وال يمكن اعتبارها حركة إرهابية".

غزة، قائال: "حصار غزة ضمن سلسلة صفقة القرن،  استمرار حصار قطاع إلىوتطرق المرزوقي 
وما يضيرني هو حصار غزة من أنظمة عربية غير الحصار اإلسرائيلي"، مشددًا على أن "حصار 

 غزة جريمة كبرى ومعاناة غزة هي نتيجة النظام القمعي العربي".
يوحد موقف التونسيين  الوحيد الذي والشيءوأكد أن تونس دائما وأبدًا مع حقوق الشعب الفلسطيني، "

هو موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية، وكان لنا شرف استضافة الفلسطينيين عندما خرجوا من 
بيروت وقد اختلطت العادات التونسية الفلسطينية.. وأنا شخصيًا حاولت أن القدوم لغزة على سفينة 

قة القرن"، "ألن مقاومة هذه ودعا الجماهير الفلسطينية والعربية لمواجهة "صف كسر الحصار".
سدة االهتمام العربي والدولي"، على حد  إلىالصفقة ستكون إحدى طرق عودة القضية الفلسطينية 

 تعبيره.
 12/3/2018لألنباء، وكالة شهاب 

 
 البرلمان العربي يدعو لدعم األونروا ويرفض تسييس دورها .11

مي، برلمانات دول العالم بحث حكوماتها طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السل: القاهرة
الذي  302على دعم وكالة )األونروا(، لمواصلة عملها وفقًا لقرار الجمعية العامة لفمم المتحدة رقم 

 أنشئت بموجبه.
وذكرت وكالة أنباء "الشرق األوسط" اليوم االثنين، أن السلمي بعث رسائل مكتوبة إلى عدد من 

يطاليا  برلمانات دول العالم، خاصة التي تقدم دعمًا مستمرا لفونروا مثل المملكة المتحدة وفرنسا وا 
سبانيا واليابان وهولندا وألمانيا وبلجيكيا واستراليا وسويسرا وكندا والدنمارو والنرويج.  وا 

وأعرب السلمي في رسائله عن شكر وتقدير البرلمان العربي لما تقدمه هذه الدول من دعم لفونروا، 
ف البرلمان العربي الرافض لتسييس الدور اإلنساني الذي تقوم به األونروا بعد تجميد ونوه بموق

 الواليات المتحدة األمريكية جزءًا من مساهمتها في ميزانية الوكالة.
وشدد على ضرورة المحافظة على استمرار دعم األونروا، لضمان استمرارها في تقديم رسالتها 

تها اإلنسانية لماليين الالجئين الفلسطينيين إلى أن يتم إيجاد حل السامية، وتنفيذ أنشطتها وخدما
 لمعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
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 194وربط رئيس البرلمان العربي إنهاء عمل أونروا بتنفيذ قرار الجمعية العامة لفمم المتحدة رقم 
لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، باعتبار حق العودة حقًا فرديًا وجماعيًا القاضي بعودة وتعويض ا
 مقدسًا غير قابل للتصرف.

 12/3/2018القدس، القدس، 
 

 اعتماد مدينة القدس عاصمة للتراث العربي: الجامعة العربية .11
تشار خليل بيت المقدس )ميثاق(، المس -اإلسالميةقال عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث : القاهرة

قراجة الرفاعي، إن الجامعة العربية أكدت من خالل احتفالية يوم التراث العربي، اعتماد مدينة القدس 
 عاصمة للتراث العربي. 

وأضاف المستشار الرفاعي في تصريح لوكالة "وفا" عقب اختتام االحتفالية التي عقدت في مقر 
المصري محمد مختار جمعة، واألمين العام  الجامعة اليوم االثنين، وذلو بحضور وزير األوقاف

عدد من ممثلي الدول العربية،  إلىالمساعد لشؤون االجتماعية السفير بدر الدين العاللي، باإلضافة 
 إنه تم إقرار يوم التراث العربي القادم يوما للتراث المقدسي.

 12/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رياضي ودار عجزة لفلسطينيي تشيلي ية تقدم مساعدات لناد  "تيكا" الترك .11
قّدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية )تيكا(، مساعدات لدار عجزة ونادي : سانتياغو/ لقمان إلهان

ديبورتيفو بالستينو لكرة القدم في تشيلي، الذي تإسس على يد مجموعة أشخا  ذوي أصول 
 فلسطينية.

أنها أنشإت ملعبين للتدريب، لصالح نادي ديبورتيفو بالستينو الذي تإسس وأوضحت تيكا في بيان، 
 ، ويلعب حاليا في دوري الدرجة األولى بتشيلي.1920عام 

وذكر البيان تصريحات للسفيرة التركية لدى تشيلي غولين دينج التي أعربت عن أملها في أن يحقق 
ت الدولية، من خالل التدريب الجيد في المالعب فريق ديبورتيفو بالستينو نتائج إيجابية في المسابقا

 التي أنشإتها تيكا.
من جانبه قال رحمان نوردان منسق شؤون تيكا في أمريكا الالتينية، إّن الشعب التركي يولي أهمية 

 كبيرة لمساعدة الفلسطينيين.
 11/3/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 داركهونروا تمر بعجز دراماتيكي يصعب تاأل شمالي:  .11
قال مدير عمليات "أونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي: إن وكالة غوث : نور الدين صالح -غزة 

وتشغيل الالجئين تعاني من انخفاض دراماتيكي في التمويل الناتج عن القرار األمريكي، مشيرًا إلى 
الميزانية حتى  أن الخدمات ستكون قد دخلت مرحلة الخطر إذا لم تتمكن الوكالة من سعد العجز في

 مايو/ أيار المقبل.
وأوضح أن ثلث ميزانية الوكالة لم يغَط بعد، وأن المؤسسة لم تجغلق أيًّا من مؤسساتها حتى اآلن، ولم 
تتخذ قرارات بذلو "لكن إذا لم تجقدم الدول مساعداتها قد تضطر الوكالة التخاذ قرارات صعبة في هذا 

 المجال".
ه نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مقرها بمدينة غزة، أمس، ما تمر به وعّد شمالي خالل لقاء نظمت

ألف مدرس سابقة في تاريخ "أونروا" أن يبدأ العام الدراسي دون أن تكون  19مدرسة يعمل فيها  275
ثلث الميزانية مغطاة، الفتًا أن الدفعات المالية التي قدمتها بعض الدول تساهم على اختتام العام 

 لحالي.الدراسي ا
مليون دوالر  135وفيما يتعلق باالستجابة للخدمات الطارئة، ذكر أن الوكالة صرفت العام الماضي 

مليون منها قدمتها الواليات المتحدة األمريكية التي امتنعت حتى اللحظة عن  90في غزة والضفة، 
 تقديم أي مبال  للخدمات الطارئة.

واليات المتحدة فحسب، بل إن بعض الدول الخليجية ولفت إلى أن نق  التمويل ال يقتصر على ال
 والعربية واالتحاد األوروبي لم تقدم مساهمات الموازنة العامة.

في عامي  واإلماراتمليون دوالر من السعودية والكويت  50وقال مدير عمليات األونروا: إنهم تسلموا 
بية الثالث وبالتالي أصبح لدينا لم نتسلم أي مبال  من الدول العر  2017"لكن في عام  2015-2016

 ".2018عجز قمنا بحمله لعام 
 350مليون دوالر من الدعم األمريكي، وكان من المفترض أن نتسلم  300وبّين أن الوكالة فقدت 

 مليون دوالر فقط". 60مليون دوالر، لكننا تسلمنا 
ر بتقديم المساعدات واستعرض شمالي، بعض اإلجراءات التي اتخذتها "أونروا" لضمان االستمرا

الغذائية حتى شهر يونيو المجقبل، من بينها عدم إصدار عقود بطالة جديدة هذا العام، وعدم تجديد 
 مهندس. 100العقود المؤقتة لقرابة 

وبين أن العجز المالي أثر كذلو على مشاريع إعمار البيوت المهدمة في قطاع غزة، الفتًا أن 
مشروع إنشاء، "لكن في هذا  60مليون دوالر على  80ت الماضية "أونروا" أنفقت في الثالث سنوا

 مشروعًا". 30مليون دوالر ألقل من  40العام لدينا أقل من 



 
 
 
 

 

 30 ص             4582 العدد:             3/13/2018 الثاءالث التاريخ: 

                                    

وعن وجود خطط بديلة في حال عدم تلقي الوكالة مساعدات مالية، نفى شمالي ذلو، قائاًل حتى 
على مصادر تمويل جديدة"،  اآلن ال تتوفر أي خطة بديلة، وتركيزنا حاليًا يقتصر على الحصول

 مضيفًا "لدينا بعض األفكار، سنقوم بتطبيقها إذا لم نحصل على تمويل، وسنفكر بخطة بديلة لذلو".
واستبعد مدير عمليات وكالة الغوث، إمكانية تغيير تفويض "أونروا"، الذي منحته لها الجمعية 

ة الالجئين"، مؤكدًا أن الوكالة تبذل العمومية التابعة لفمم المتحدة "إال بإيجاد حل عادل لقضي
 جهودها من أجل االستمرار بتقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين.

 12/3/2018، فلسطين أون الين
 

 لإلعالن األميركي بشأن القدس باالحتالل ورفضا   تظاهرات في أثينا تنديدا   .12
تنديدا باالحتالل واالستيطان  تظاهر المئات في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم االثنين،: أثينا

 اإلسرائيلي والقرارات األميركية المتعلقة بفلسطين، وللمطالبة بحرية األسرى من سجون االحتالل.
 وجاءت التظاهرات بدعوة من اتحاد الشبيبة الشيوعية اليوناني، واتحاد المرأة اليوناني.

توجهوا صوب السفارة اإلسرائيلية  وحمل المتظاهرون في مسيرة اتحاد الشبيبة الشيوعية، والذين
واعتصموا أمامها، شعارات تندد بقرارات الرئيس األميركي بشإن القدس، وأعالم فلسطينية، والفتات 

 مؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
لتضامن مع وفي وقت الحق وصلت مظاهرة اتحاد المرأة اليوناني إلى سفارة دولة فلسطين إلعالن ا

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة  حرية األسرى والتإييد لكفاح شعبنا العادل من أجل حريته واستقالله وا 
وعاصمتها القدس الشرقية، كما جاء في كلمة رئيسة االتحاد والتي سلمت سفير دولة  67على حدود 

لى سياسات االحتالل فلسطين الذي كان في استقبالهم مع كادر السفارة، رسالة االحتجاج ع
 اإلسرائيلي والقرارات األميركية.

 12/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مب تستعد إلطالق خطتها للسالماإدارة تر ": نيويورك تايمز" .12
نسبت صحيفة نيويورو تايمز األميركية أمس إلى ثالثة مسؤولين بارزين القول إن إدارة الرئيس 

ونالد ترمب بصدد وضع اللمسات األخيرة على خطة سالم الشرق األوسط التي طال األميركي د
 انتظارها.
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وتضيف في تحليل كتبه مارو الندري أنه من المرجح قيام ترمب باإلعالن عنها قريبا رغم المخاطرة 
في  بإن يقوم الفلسطينيون برفضها بشكل سريع، وسط اتخاذ ترمب قرارا بشإن أكثر النزاعات الشائكة

 العالم المتمثل في كوريا الشمالية.
وبينما لم يتم تحديد التوقيت الدقيق إلطالق خطة السالم هذه، يقول هؤالء المسؤولون إن التحدي 
األكثر إلحاحا بالنسبة للبيت األبيض يتمثل في كيفية إطالقها، بحيث ال يتم اإلعالن عن وفاتها 

 على الفور.
من قرار ترمب إزاء االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، كما أنهم  فالفلسطينيون ال يزالون غاضبين

رفضوا توسالت البيت األبيض بالعودة إلى طاولة المفاوضات، بينما تدرس اإلدارة ببساطة الكشف 
 عن الوثيقة، وذلو على أمل أن تضغط على الفلسطينيين للعودة.

، حيث قد يدعو رئيس الوزراء بنيامين وعامل تعقيد رخر هو الوضع السياسي المتسارع في إسرائيل
إلى إجراء انتخابات مبكرة لمحاولة الفوز بوالية شعبية ودعم  -الذي يواجه اتهامات بالتزوير-نتنياهو 
 موقفه.

ويقول محللون إن متاعبه القانونية ستجعله أقل ميال لتقديم تنازالت للفلسطينيين ألن ذلو قد ينفر 
 قاعدته اليمينية.

س ترمب أن الوجهة النهائية لهذه الخطة هي "الصفقة النهائية"، لكن العديد من المحللين ويرى الرئي
 يعتبرونها بمثابة القضية النهائية المفقودة.

وفي حين رفض المسؤولون مناقشة مضمون الخطة تماشيا مع غطاء السرية الذي احتفظوا به منذ 
ة من المبادئ التوجيهية، كتلو التي رافقت تولي ترمب السلطة، قالوا إنهم لن تكون لديهم مجموع

، التي رسمت الخطوط 2002مبادرة السالم العربية، التي أقرتها في البداية جامعة الدول العربية في 
 العريضة لالتفاق وتركت التفاصيل للطرفين لملئها.

لى الرغم من وعلى سبيل المثال، فإن الخطة لن تدعو إلى حل الدولتين ليكون أحد أهدافها، وذلو ع
كما أنها لن تدعو إلى "حل عادل ومنصف" لالجئين  أنها ستحدد مسارات إلنشاء دولتين.

 الفلسطينيين، رغم أنها ستقدم خطوات للتعامل مع قضية الالجئين.
ووصف مساعدو ترمب الوثيقة بإنها متعددة الصفحات، وتضم مرفقات، وتقترح حلوال لجميع القضايا 

ألمن والالجئين ووضع القدس. وتوقعوا أن يجد كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين الرئيسية: الحدود وا
 أشياء في الخطة للقبول بها أو معارضتها.

 وفي التفاصيل الدقيقة، يقوم البيت األبيض بقلب الصيغة التقليدية لصنع السالم رأسا على عقب.
ج بوش تجاوز "حدود السكتات وتجنب الرؤساء األميركيون السابقون من بيل كلنتون إلى جور 
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الدماغية واسعة النطاق"، وذلو خشية إعطاء الجانبين الفرصة للمزيد من االعتراض، لكن األمر 
 اآلن مختلف.

 12/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 كية إلى القدسيدعوى ضد ترامب لمنع نقل السفارة األمر  .11
لمحكمة االتحادية األميركية، ضد قررت مجموعة من المحامين، تقديم شكوى في ا: األناضول

 الرئيس دونالد ترامب، لمنع نقل سفارة بالده إلى القدس المحتلة.
وسيتم رفع الدعوى بشكل شخصي من قبل المحامين، الفلسطيني غاندي أمين، واألردني سمير 

  الجراح، واألميركي مارتن ماكين.
ى منع نقل السفارة للقدس، "لما يترتب على وأوضح أمين أنهم سيحاولون إجبار المحكمة الفيدرالية عل

وقال "سنطالب بالتعويض عن  ذلو من مخالفة للقانون الدولي، وقرارات مجلس األمن" ذات الصلة.
 األضرار التي يمكن أن تلحق بالسكان المقدسيين نتيجة نقل السفارة".

مية عن القدس، مقابل هوية كما أشار إلى أن "نقل السفارة األميركية سينزع الهوية العربية اإلسال
يهودية عنصرية محتلة، بموجب القانون الدولي"، الفتًا إلى أنهم سيقومون بجمع أكبر عدد من 
التوكيالت من المقدسيين في القضية، ليتم رفع الدعوى خالل الشهر الجاري، أو بداية أبريل/ نيسان 

 المقبل.
 13/3/2018، العربي الجديد، لندن

 
 سطينيينلو كانوا غير فل .11

 جيفارا سمارة
لو كان طالب جامعة بير زيت أو طالب الكلية العصرية الذين أثخنهم رصا  االحتالل اليوم 
االثنين، طالبا صينيين قمعوا في ساحة تيانانمن لمطالبتهم بالحرية، لما توقفت أميركا منذ العام 

فلسطينيون والمستبد وحتى اآلن عن النفخ في حجم مإساتهم وتعظيم شجاعاتهم، لكنهم  1989
 إسرائيلي.

عاما( المتطوعة في الدفاع المدني، وهي  19ونقلت عدسات المصورين مشهد الفتاة نسرين عميرة )
رأسها ورأس اثنين من زمالئها  إلىتصارع الموت المتمثل في فوهات بنادق االحتالل الموجهة 

برأسيهما )إصابة أحدهما وصفت المسعفين، في محاولة إلنقاذ طالبين من جامعة بير زيت أصيبا 
بر"الحرجة"( خالل مواجهات مع قوات االحتالل، اليوم، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، احتجاجا 
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على اختطاف "المستعربين" رئيس مجلس طلبة بير زيت عمر الكسواني من حرم الجامعة بعد 
 اقتحامها.

حياة المصابين، لم تنقل مشهد الدماء التي  عميرة التي نقلت عدسات المصورين شجاعتها في إنقاذ
غطت أجزاء من زي المسعفة، فبعيدا عن العدسات حدثتنا عميرة وهي تلملم جراحها وتمسح دماءها 
الناتجة عن الضرب بإعقاب البنادق في منطقة الصدر والظهر، عن إصرارها هي وكل المسعفين 

ون احتجاز أي مصاب لتركه ينزف حتى على إنقاذ المصابين من جنود االحتالل الذين يتعمد
 الموت.

وقبل أن تعود الستكمال عملها، تجيب عميرة باسمة وهي تضع قناع الواقي من الغاز على كتفها، 
 هذه اإلصابة الثالثة خالل عملي، ولكن هذا لن يثنينا عن مواصلة عملنا اإلنساني.

البيرة( للمسعفين في جمعة الغضب  المشهد ذاته يتكرر في ذات المكان )المدخل الشمالي لمدينة
ليها، وهم يواجهون إاألولى المنددة بقرار ترمب االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل ونقل السفارة 
 الموت في كل خطوة او حركة إلنقاذ حياة الجريح محمد أمين عقل قبل استشهاده.

في الدفاع المدني أيضا،  عاما( من بلدة قراوة بني زيد، متطوع يعمل مسعفا 25محمد ناصر عمر )
كان على موعد مع الخطر مرتين في جمعتي الغضب الثانية والثالثة، يروي كيف كانت شجاعة 
المسعفين أقوى من تهديدات الموت التي أطلقها جنود االحتالل لهم، عقب إطالقهم النار على 

 الشاب محمد عقل.
ب عقل بذريعة طعنه جنديا، وأصبح ويقول عمر بعد أن أطلق جنود االحتالل النار على الشا 

ومسعفين رخرين، لننقذه بعد أن أمطروه بوابل من الرصا ،  أنا، تدخلنا األرضمصابا وملقى على 
فكان جنود االحتالل بحالة هستيرية تماما وصوبوا بنادقهم تجاهنا وكانوا في حالة رعب جنوني، 

الحقا( في السيارة فهاجمونا، وسحبوا يستشهد  أنورغم ذلو تقدمنا ووضعنا الشاب الجريح )قبل 
 إالمفاتيح سيارة اإلسعاف األولى، ثم الثانية، والثالثة، وكنا في كل لحظة نرى الموت في كل خطوة، 

 .اإلنسانيأكملنا عملنا  أننا
ننتزع الشاب من براثنهم وانطلقنا به مسرعين وهو على  أنوتابع، بعد ذلو وبإعجوبة استطعنا 

متر تقريبا على األقدام، وهم يالحقوننا ويهددوننا بإطالق النار علينا  200به مسافة  الحمالة، ومشينا
لم نتوقف وكنا نسمع أصوات إطالق النيران، لكننا استمرينا بالركض بالجريح حتى  إذامن الخلف 

 ليه.إاستطاعت سيارة خصوصي أن تقلنا إلى أقرب مستشفى استطعنا الوصول 
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حاول المسعفون التدخل  أن، يروي عمر كيف تعرض إلصابة بعينيه، بعد وفي جمعة الغضب الثالثة
إلنقاذ شاب جريح خالل محاولة قوات االحتالل اعتقاله عقب المواجهات التي اندلعت عند المدخل 

 الشمالي لمدينة البيرة.
 إلىا رأينا دماء الفتى الجريح تسيل من رأسه، أسرعنا لتضميد جروحه، وعندما وصلن أنوقال: بعد 

اقتربوا )يقصد  إنالشاب الجريح سمعنا صوت قائد الجنود وهو يبل  جنوده صراحة وبصوت عال، 
الجريح، واعتدوا بالضرب  إلىالمسعفين والصحفيين(، ثم أطلقوا النار باتجاهنا لمنعنا من الوصول 

 علينا، وأصبت بشظايا في عيني.
إنسانية تساعد  إنهايقول مريدوها  مشاهد لو كانت ألصحاب "الخوذ البيضاء" )وهي منظمة

للمرتزقة(  األميركيةالمحتاجين، ويتهمها معارضوها بانها على صلة باإلرهاب وبشركة بالو ووتر 
على المشاهد التي سجلت  األميركية األوسكار، لفازوا بجائزة إدلب أوفي حلب  أووهم في الغوطة 

زة نوبل للسالم كما حدث مع أصحاب شجاعتهم، ولرشحت عميرة أو محمد وكل المسعفين لجائ
 .اإلسرائيليالخوذ البيضاء، لكنهم فلسطينيون والمنتهو لكافة المعاهدات والمواثيق هنا االحتالل 

عدد االنتهاكات على طواقمها بل  منذ  أن إلىوتشير أرقام جمعية الهالل األحمر الفلسطيني فقط، 
إصابة في صفوف  12انتهاكا منها  52ه قد بلغت من العام ذات أيلولوحتى نهاية  2017بداية عام 

حالة اعتداء على سيارات  8حالة عرقلة لحركة سيارات اإلسعاف، و 53المتطوعين والمسعفين، و
 .اإلسعاف

مشاهد أخرى تكررت، فلو كانت الطفلة عهد التميمي فتاة باكستانية أرادت الواليات المتحدة استغالل 
تعبر عن حقوق المرأة، ولسميت بر"الناشطة"  أيقونةن، ألضحت مإساتها لضرب صورة حركة طالبا

 43جائزة من الر 14جائزة اثنتان منها لنوبل والبقية ال تقل أهمية ) 43"، ولمنحت اإلرهابيةبدال من "
 .إسرائيلي( كحال الفتاة مالال، بدال من منحها القيد والزنزانة، لكنها فلسطينية والجالد أميركية

معادية لها.. وقطعت قدماه  أميركايم أبو ثريا شابا يشارو بمظاهرات في دولة تعتبرها ولو كان إبراه
 األميركيفي المسيرات وعاد جنود تلو الدولة ليقتلوه بالرصا  وهو أعزل ومقعد، لحّوله اإلعالم 

ع " في معاني الوطنية والشجاعة لكنه معدم، وفقير، وفلسطيني، والجا من مخيم في قطاأيقونة" إلى
 ".إسرائيلتحاصره "

"هوليود" التي خلدت في الفيلم الشهير "بان  بان  كلوب" ذكرى المصور جريج مارينوفيتش الذي نال 
لتغطيته قتل أعضاء المؤتمر الوطني األفريقي  1991جائزة "بوليتزر" التصوير الفوتوغرافي في عام 

ف مع القضية الفلسطينية( قتل جاسوسا ليه الراحل نيلسون مانديال والمتعاطإ)هو الحزب الذي ينتمي 
 1993هكذا كان يعتقد، وكيفن كارتر الذي حصل على جائزة بوليتزر لصورته خالل مجاعة عام  أو
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في جنوب السودان الذي انفصل الحقا عن السودان، وجيمس ناكتوي الذي أصيب خالل تغطيته 
خالل  أميركيةخالل مرافقته دورية احتالل لغزو الواليات المتحدة للعراق، وجواو سيلفا الذي فقد ساقه 
، لكنها لم األبيضفي مكتبه بالبيت  أوبامانشاطها في قندهار والذي كرمه الرئيس السابق باراو 

في وكالة "األسوشيتد برس" األميركية حاتم  أيضامإساة الصحفي الفلسطيني العامل  إلىتلتفت 
 موسى.

)وهو  2014على قطاع غزة عام  اإلسرائيليعدوان وكان موسى قد تعرض النفجار من مخلفات ال
في قطاع  إعالميامقرا  17رخرون، وقصف  18صحفيا، وأصيب  17 أيضاالعام الذي استشهد فيه 

عملية جراحية، كان رخرها قبل اشهر بعد  45غزة(، حيث بترت ساقه خالل االنفجار وخضع بعدها لر
 ان بدأت السوائل تخرج مجددا من بطنه.

منها في العمل الصحفي( ال تسعفه أنفاسه حتى لحظة اتصالنا به، من  20عاما قضى  42موسى )
ثقبت رقبته عند الحنجرة في عملية جراحية وركب جهاز لمساعدته على  أنإكمال الكالم بعد 
صابة  إزالةمن  أيضاالتنفس، فهو يعاني  أجزاء من قدمه األخرى، ومن وجود تجويف في بطنه، وا 

 ال يزال حتى اليوم يتلقى العالج في أجزاء جسده المتضررة.في اليد، حيث 
على العكاز، لكني اخترت هذه المهنة وهذه الطريق رغم خطورتها،  أتنقليقول موسى: "أنا اآلن 

ن دفعنا حياتنا مقابل ذلو".  ويدفعنا واجنبا الوطني واألخالقي لنقل جرائم االحتالل وا 
قد بلغت عدد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحفيين خالل وبحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين ف

 انتهاكا. 740العام الماضي 
 12/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المجلس الوطني ... مشاركة أم مقاطعة؟ .11

 هاني المصري
لصلب الذي هناو من يقول إّن عقد المجلس ضرورة لتجديد شرعية القيادة والحفاظ على الموقف ا

اتخذته في وجه مؤامرات شطبها وشيطنتها والسعي لعزلها واستبدالها، وأن عقد مجلٍس ناقٍ  وبه 
عوار أفضل من عدم عقده، وأّن الوضع غير طبيعي وال يحتمل انتظار أن يكون عقد المجلس 
ضمن خطة نهوض وطني! وأّن عدم عقده ال يساعد على عقد مجلس توحيدي عندما تتوفر 

 ف لتحقيق الوحدة.الظرو 
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ال شيء على اإلطالق، بما في ذلو الظروف االستثنائية، يبرر عقد مجلس من دون وفاق وطني، 
وال بلورة خطة للنهوض الوطني، وال تحضير حتى من القوى والشخصيات المنضوية في إطار 

 منظمة التحرير، بدليل عدم تشكيل لجنة تحضيرية حتى اآلن.
ذا النحو يكرس االنقسام، وهذا معطى مرجح، وليس مجرد رأي إذا كما أن عقد المجلس على ه

سارت األمور كما هي اآلن، وقد يقضي على المصالحة الشكلية القائمة، وال يساعد على تجديد 
الشرعية التي ال تتإتى إال من عقد مجلس في سياق خطة للنهوض الوطني وتوسيع التمثيل ألبعد 

من الفرقاء الفلسطينيين، بل كانت ونإمل أن تبقى الممثل الشرعي مدى، ألن المنظمة ليست فريًقا 
 الوحيد للشعب الفلسطيني.

ال يعني ما سبق أن عقد المجلس بمن حضر ومن دون تجديد وتغيير حقيقي نهاية التاريخ، بل 
خطوة إلى الوراء. في حين يقتضي الوضع غير الطبيعي الذي تمر به المنظمة السير إلى األمام، أو 

 لى األقل عدم التراجع إلى الوراء.ع
تطرح المسؤولية الوطنية االعتراف بإن طرفي االنقسام يتحمالن المسؤولية عن استمراره وليس طرًفا 
وحده، فر"حماس" تريد أن تستمر في التحكم في حكم غزة، وتحصل على الشرعية ورواتب موظفيها، 

ة والسلطة. الحل بسيط وصعب في رن واحد: في المقابل تريد "فتح" أن تبقى مهمينة على المنظم
 الشراكة الكاملة والتعددية والتنافس في إطار الوحدة، أو الحد األدنى منها.

ما سبق يجعل هناو بديل رخر، سواء للدعوة للمقاطعة والتهديد الضمني أو الصريح بعمل أطر بديلة 
شكلة فصيل أو شخ ، وبما يكرس أو موازية للمنظمة، أو للترويج لعقد المجلس كيفما كان لحل م

المفاوضات وأوسلو  باستراتيجيةالقديم على قدمه مع بعض التجديد والترميم، ومع استمرار التمسو 
 التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه.

ويقوم هذا البديل على إعطاء فرصة أخيرة لبذل كل شيء ممكن لتوفير متطلبات عقد مجلس 
ع أوسع تمثيل للشعب الفلسطيني، قادر على البناء على الموقف توحيدي، أهمها إنهاء االنقسام، م

 الشجاع الذي اتخذته القيادة الفلسطينية ضد "صفقة ترامب".
ذا لم ينجح هذا البديل فحينها يكون العمل على تقليل األضرار من عقد المجلس، وجعل عقده ليس  وا 

دونها ال يمكن االنتصار على مخططات نهاية المطاف، بما ال يغلق الجهود إلنجاز الوحدة التي من 
 تركيع القيادة أو إبقائها في دائرة العجز واالنتظار الذي ال يكفي أبًدا لدحر "صفقة ترامب".

ويمكن ذلو من خالل عقد المجلس الحالي في ثالثة أماكن )رام هللا، غزة، بيروت( عبر تقنية 
فصائل المنظمة، وأعضاء المجلس الفيديوكونفرنس، لتإمين فرصة مشاركة أعضاء المجلس، و 

 74التشريعي، بمن فيهم أعضاء كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس الذين يبل  عددهم 
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عضًوا، وهم في معظمهم والعديد غيرهم لن يتمكنوا من الحضور إذا عقد المجلس في رام هللا 
لكثير منهم تصاريح، تماًما كما لتواجدهم في قطاع غزة والخارج، ألن سلطات االحتالل لن تمنح ا

 حدث مع بعض أعضاء المجلس المركزي الذين لم يتمكنوا من حضور اجتماعات المجلس السابقة.
ومن أهم المتطلبات األخرى لعقد المجلس العادي الذي ال يغلق طريق الوحدة أن يسبقه تحضير 

" والفصائل والشخصيات بمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي، أو على األقل بمشاركة "فتح
المنضوية بالمنظمة، وبما يشمل أعضاء التشريعي، ويمكن النظر بضم بعض األعضاء بصورة 
فردية من المحسوبين على الجهاد اإلسالمي، لالتفاق على مخرجاته، سواء فيما يتعلق بالبرنامج 

التي ستجمثل فيها، وكيف، الوطني، أو النظام الداخلي، وعلى تشكيلة اللجنة التنفيذية، ومن الفصائل 
ومن سيمثل المستقلين  إضافة إلى االتفاق على أسس تشكيل المجلس المركزي، وهيئة رئاسة 

وتفعيلها،  واحترام المؤسساتالمجلس، وضمانات بتوفير رليات التخاذ القرارات بشكل جماعي، 
ة، بدليل عدم تنفيذ خصوًصا بعد التجربة المرة التي جعلت مؤسسات المنظمة إما غائبة أو مغيب

 قراراتها، وخصوًصا قرارات دورتي اجتماعات المجلس المركزي األخيرتين.
من الخطإ التسليم بإن عقد المجلس بال توافق أصبح أمًرا واقًعا ال مجال لوقفه أو تعديله أو تإجيله، 

لعمل بإقصى مع االعتراف بإن اإلمكانية لتحقيق ذلو محدودة جًدا، لكن مهما كانت محدودة يجب ا
 الجهود والفعالية الستنفادها.

ويتطلب البديل الذي أشرنا إليه تبني موقف فاعل ومبادر من الشخصيات والقوى الحريصة على 
القضية والوحدة، بمن فيهم أعضاء وقيادات في حركتي فتح وحماس، يسعى الستنفاد فرصة عقد 

ذا تعذر ذلو، العمل على تقليل األ ضرار من عقد مجلس دون مشاركة مجلس وطني توحيدي، وا 
، وهذا يتطلب مغادرة االكتفاء بتسجيل موقف للتاريخ، ولعب دور فاعل اإلسالمي"حماس" والجهاد 

 ومستمر ومسؤول، سواء من الداعين لعقد المجلس أو الرافضين له.
إلطار يمكن البدء بدعوة الرئيس إلى المبادرة للشروع فوًرا في حوار وطني شامل من دون مسمى ا

القيادي المؤقت الذي ال تريد "فتح" أن تسمع به، أو المؤتمر الوطني الذي يمكن أن يمس من قريب 
أو بعيد بمؤسسات المنظمة ووحدانيتها، على أن تجحدد له فترة زمنية قصيرة ال تزيد على أسبوع إلى 

لقرن"، وغيرها من إحباط "صفقة ا استراتيجيةعشرة أيام، يتم خاللها السعي الجاد لالتفاق على 
التحديات والمخاطر التي تهدد القضية، وتوظيف الفر  المتاحة، واتخاذ الخطوات الالزمة إلنهاء 
االنقسام، وتحديد المطلوب من كل طرف للنجاح في ذلو، والذهاب فوًرا بعد ذلو إلى عقد مجلس 

ذا فشل الحوار يمكن المضي في عقد المجلس الوطني والعم ل لكي ال يغلق وطني توحيدي، وا 
 الطريق على إنجاز الوحدة، وعقد المجلس التوحيدي الحًقا.
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قد يقول المعارضون لهذه الفكرة إن مبادرات ومحاوالت إنهاء االنقسام لم تفلح خالل أكثر من أحد 
 عشر عاًما، فكيف ستفلح خالل أيام أو أسابيع أو حتى أشهر قليلة 

العواقب المجحتملة لعقد مجلس وطني "انفرادي" خطيرة ال  إن الرد على ذلو بسيط من خالل تبيان أن
تقتصر على تكريس االنقسام بين المنظمة ومعارضيها واإلطاحة بالمصالحة الجارية حالًيا، بل قد 
يصل الشقاق إلى فصائل المنظمة نفسها، ما يوجب استمرار العمل على منع عقده حتى اللحظة 

 خطوة ال تغلق طريق الوحدة وال تجكرِّس االنقسام. األخيرة، أو عقده بعد ضمان أن يكون
يكفي للداللة على ما ذهبنا إليه إيراد أن عقد المجلس "االنفرادي" يعطي المبرر، وحتى قدر من 
الشرعية للفصائل المقصية عن المشاركة، وهي تحتل، خصوًصا "حماس"، وزًنا ال يمكن االستهانة 

بديل أو مواٍز للمنظمة من شإنه أن يمس بوحدانية  به، وتسيطر على قطاع غزة، لعمل إطار
تمثيلها. كما أن عقده في الظروف الحالية ال يؤمن الشرعية المطلوبة، وال حماية القيادة من 

 المؤامرات التي تستهدف إخضاعها أو عزلها أو إيجاد بدائل لها.
قوى بكثير من سابقاتها، في هذا السياق، سيكون ألي جبهة معارضة لعقد مجلس "انفرادي" تإثير أ

جبهات "الرفض "و"اإلنقاذ" و"الفصائل العشر" التي شكلت في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات 
من القرن الماضي، ألنها تإتي في وقت تمر فيه المنظمة بإسوأ أحوالها، وال أحد من األشقاء 

ن ذلو، فضاًل عن أن األعداء واألصدقاء معني حًقا بإحيائها أو تفعيلها، إن لم نقل أكثر م
يستهدفون ويسعون جاهدين للتخل  منها نهائًيا. كما أن عماد جبهة المعارضة هذه المرة ليس من 

 مؤسسي المنظمة وال من الحريصين جًدا على بقائها.
يمكن في هذا السياق، البناء عل ما خلصت إليه اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت وتطويره، 

ن تكون أحد قراراته المجلس العادي المتفق عليها مسبًقا عقد مجلس وطني توحيدي بعد ستة ويمكن أ
 أشهر أو سنة كحد أقصى، على أن يسبقه إنهاء االنقسام، وتوحيد المؤسسات.

ليس األهم أن يقرر كل فصيل وكل شخ  أن يشارو أو يقاطع، بل كيف يكون فاعاًل بإقصى حد 
رغم  -ركته غطاء للوضع البائس الذي وصلنا إليه، والذي لن يقوى إذا شارو، حتى ال تكون مشا

حباط المؤامرات  -رفض "صفقة ترامب"  على الحفاظ على القضية وأداة تجسيدها المنظمة، وا 
لتصفيتها، فهو بحاجة إلى خطة عمل متكاملة، وال غطاء الستمرار االنقسام، وحتى ال تكون 

سرائيل، وزيادة تإثير مقاطعته طريًقا للعزلة واستشراء ال شرذمة، وصب الماء في طاحونة أميركا وا 
ودور المحاور العربية واإلقليمية، التي تضغط من أجل تطويع الرئيس والقيادة الفلسطينية لصفقة 

نما تصفية القضية الفلسطينية.  ترامب التي ال تستهدف تسوية، وا 
 13/3/2018القدس، القدس، 
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 وطني الفلسطينيأسئلة برسم انعقاد المجلس ال .11
 ماجد كيالي 

( عديد من 22تواجه القيادة الفلسطينية اليوم، في دعوتها النعقاد المجلس الوطني )الدورة 
(، وخيار 1993االستحقاقات، أوالها، انهيار عملية التسوية التي تإّسست على اتفاق أوسلو )

ستقلة في الضفة والقطاع، ليس المفاوضة، وأفول الرؤية التي تقوم على حل الدولة الفلسطينية الم
نما بسبب الرفض اإلسرائيلي. وثانيها، تالشي مراهنتها على  بسبب جزئية هذا الحل وهشاشته وا 
الواليات المتحدة باعتبارها راعيًا نزيهًا ووسيطًا محايدًا وضامنًا موثوقًا لعملية السالم، المستمرة منذ 

ت بكل القضايا التي كان يفترض التفاوض بشإنها مع قرابة ربع قرن، ال سيما أن إدارة ترامب أطاح
نما يشمل قضايا الالجئين والمستوطنات والحدود أيضًا.  إسرائيل، وهذا ال يتعلق بالقدس فقط، وا 
وثالثها، غياب الحاضنة العربية الداعمة لكفاح الفلسطينيين، أو انحسار العمق العربي للقضية 

ربية بإن إيران هي التي تشكل خطرًا داهمًا عليها في المرحلة الفلسطينية، ومع اعتبار األنظمة الع
الحالية، ال سيما مع تدهور أحوال المشرق العربي من العراق إلى سورية )إضافة إلى لبنان واليمن(. 
ورابعها، الشعور بتضعضع الفكرة القائمة على اعتبار أن قضية فلسطين هي القضية المركزية لفمة 

سطينيين يملكون مفتاح الحرب والسالم مع إسرائيل، إذ تبين كل ذلو عن مجرد العربية، وأن الفل
 أوهام أو ادعاءات لالستهالو أو توظيفات سياسية لهذه القضية أو لقضية الصراع ضد إسرائيل.

الفكرة األساسية هنا أن الفلسطينيين باتوا اليوم وحدهم، ربما أكثر من أي فترة مضت، لكن ذلو 
مواجهة إسرائيل، ما يذّكر بالصيحة الشهيرة والموجعة للزعيم الفلسطيني الراحل  ليس، فحسب، في

، إذ أنهم باتوا وحدهم، أيضًا، حتى إزاء التحديات التي تواجههم، إذا استثنينا "يا وحدنا"ياسر عرفات: 
لوقوف الدعم المادي الذي يصل إلى موازنة السلطة، من هذه الدولة العربية أو تلو، لتمكينها من ا

على قدميها، إذ في ما خال ذلو فإن مجمل األنظمة العربية مشغولة بإوضاعها الداخلية، السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية، ومشغولة بمواجهة إيران، ومشغولة بالتغيرات الحاصلة في النظام الدولي، 

 .وضمن ذلو تضعضع اعتماديتها في االستقرار على الواليات المتحدة األميركية
وربما أن ما يفترض إدراكه، وتإكيده، هنا أن مشكلة القيادة الفلسطينية، في الظروف والمعطيات 

الموقف األميركي، أو في انهيار الحاضنة العربية، أو في  "انقالب"الراهنة، ال تتعلق، فقط، بر 
دس وبناء الجدار السياسة اإلسرائيلية القائمة على تكريس واقع االحتالل، عبر االستيطان وتهويد الق

الفاصل ومصادرة األراضي، وحصار غزة، وتعميق الهيمنة األمنية، والتبعية االقتصادية، في التجارة 
والمعابر وشبكة البني التحتية، إذ هي فوق كل ما تقدم، تتمثل، أيضًا، في النواحي الذاتية، المهمة، 

دودة، مع سيطرة إسرائيل على كل شيء، اآلتية: أواًل، أن مواردها السياسية والبشرية والمادية مح
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واعتمادية النظام الفلسطيني القائم )المنظمة والسلطة( على الشرعية الدولية والعربية والموارد المالية 
المتإتية من الدول المانحة أو الراعية لعملية السالم، وهي اعتمادية تفيد بتقييد الخيارات الفلسطينية 

ثانيًا، أن هذه القيادة لم تحتاط لتغيرات الزمن وتقلبات السياسة بإيجاد  وتصعيبها أو السيطرة عليها.
خيارات سياسية بديلة أو موازية، بل إنها أصرت على حصر نفسها، ألكثر من أربعة عقود، في 
خيار وحيد هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع، وأنها رهنت ذلو، منذ ربع قرن 

، وعلى دعم اإلدارات األميركية لهذا "تنازالت"باالعتماد على ما تقدمه إسرائيل من باتفاق أوسلو، أي 
الخيار، وكلها تكشفت عن إخفاقات أو عن توهمات. ثالثًا، أن الكيانات أو البني الفلسطينية السائدة 

اتت )المنظمة والسلطة والفصائل واإلطارات المنبثقة عنها(، باتت مستهلكة ومتقادمة ومتكلسة، وب
تعيش أو تعيد إنتاجها على الواقع السائد، بمعنى أنه من المتعّذر، ومن غير المعقول، التعويل عليها 
لمواجهة التحديات الجديدة المطروحة، هذا دون الحديث عن إمكانية ممانعتها ألي خيارات جديدة قد 

ًا، ثمة مشكلة تآكل تهدد وضعها، بالنظر الستمرائها الواقع الذي اعتادت على العيش فيه. رابع
الشرعية، فالحديث يدور عن انعقاد دورة جديدة للمجلس الوطني، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، في 
وقت باتت فيه تركيبة هذا المجلس تعاني من الشيخوخة، أي أن انعقاد اجتماع له يتطلب إعادة 

جلس لم يعقد دورة النظر في عضويته، وضمن ذلو شرعنة هذا األمر، مع علمنا بإن هذا الم
عامًا، وأن معظم أعضائه أضحوا في الثمانينات أو فيما  22، أي منذ 1996اجتماعات له منذ العام 

بعد السبعينيات )أطال هللا في أعمارهم(. هذا مع العلم أن مشكلة تآكل الشرعية تطال كيان السلطة 
 س التشريعي، منذ أكثر من عقد.ذاتها، التي لم تجر انتخابات لها، لتجديد شرعية الرئيس والمجل

خامسًا، المسإلة األهم بتقديري، التي يفترض أن يقف إزاءها المجلس الوطني، وكل اإلطارات 
القيادية، تتعلق بإخفاق الخيارات النضالية التي تم انتهاجها طوال نصف قرن، وهذا ال يتوقف على 

، ووفقًا للرؤية السياسية التي حكمتها، إخفاق خيار المفاوضة أو التسوية، بالنحو الذي سارت عليه
نما يشمل ذلو خيار المقاومة المسلحة، أيضًا، التي طبعت الحركة الوطنية الفلسطينية بطابعها،  وا 
في الرؤى والبنية، منذ أكثر من نصف قرن، إذ أن هذا الخيار عدا عن ثبوت عقمه في الصراع ضد 

طينيين، وأعاق تطورهم السياسي، ناهيو عن انغالق إسرائيل، في التجربة، فإنه أيضًا أضر بالفلس
العوامل التي كانت تدفع إليه أو تشجعه عليه، إذ لم يعد باإلمكان القيام بإي عمل مسلح ضد 
إسرائيل ال من الخارج وال من الداخل، وحتى الفصائل لم تعد تقوم بذلو، رغم عدم شجاعتها في 

بإي عمل فردي في األراضي المحتلة، كطعن بالسكاكين اإلعالن عن هذا األمر، ما يفسر احتفائها 
 أو غير ذلو، من ردود أفعال ضد االحتالل.



 
 
 
 

 

 41 ص             4582 العدد:             3/13/2018 الثاءالث التاريخ: 

                                    

هذه هي المشكالت األساسية التي يفترض أن تقف القيادة الفلسطينية، وكل قوى العمل الوطني 
 الفلسطيني، لمناقشتها بدون مواربة في االجتماع المقبل للمجلس الوطني، مع التإكيد على عدم
التخفيف من حدة المشكالت األخرى، كمثل قضية االنقسام بين الضفة وغزة، والخالف أو التنافس 
بين فتح وحماس، وتعدد الشرعيات الفلسطينية، المنظمة والسلطة والفصائل، بيد أن تلو هذه كلها 

 هي بتقديري تحصيل حاصل للمشكالت التي تم ذكرها.
لمبالغة في التعويل على اجتماع المجلس الوطني، ألن بيد أن كل ذلو ال يمنع من الحذر من ا

منظمة التحرير تعاني أساسًا من التهميش لصالح السلطة، وألن الحركة الوطنية الفلسطينية فقدت 
طابعها كحركة تحرر وطني، بعد أن أضحت بمثابة سلطة في الضفة والقطاع، أي سلطة تحت 

ي محمود عباس في اجتماع المجلس المركزي الذي سلطة االحتالل، على حد قول الرئيس الفلسطين
دراكها لمحدودية  عقد أخيرًا في رام هللا. كذلو فإن التجربة تفيد بإن القيادة الفلسطينية، وفقًا لرؤاها وا 
قدراتها وخياراتها، لن تقوم بإي عمل من شإنه أحداث تغيير سياسي في الساحة الفلسطينية، إذ أن 

(، في شإن وقف التنسيق األمني 2018و 2015ماعي المجلس المركزي )القرارات الصادرة عن اجت
عادة النظر باالعتراف بإسرائيل، اعتبرت كلها  ووقف العمل وفقًا للملحق االقتصادي التفاق أوسلو، وا 
بمثابة توصيات، بالنسبة للمنظمة والسلطة، وال أحد يعرف من هي الجهة التي ستنفذ ذلو، أو إذا 

 ألي منها.كان ثمة مستطاع 
نما القصد  ليس القصد من هذا الكالم تثبيط الهمم، أو القول إنه ليس لدى الفلسطينيين ما يفعلونه، وا 
اإلشارة إلى مكامن الصعوبة التي تتعلق بقدرتهم على مواجهة التحديات التي تعترضهم، أو التي 

 (.1993تتعلق بتغيير المعادالت السياسية، التي سادت منذ إقامة السلطة )
بديهي أن هذه صورة ال تدعو إلى التفاؤل، باجتماع مجلس وطني أو من دونه، لكنها تحّرض على 
نبذ األوهام، والكف عن اللف والدوران، وعلى البحث في األسئلة المسكوت عنها في الصراع 

 اإلسرائيلي الدائر منذ سبعة عقود، وهذا موضوع بحث رخر.
 13/3/2018، الحياة، لندن

 
 والسعودية: ثمة شيء ُيطبخ على نار هادئة!إسرائيل  .11

 سمدار بيري
بعد عام ونصف من وفاته، تم إقحام اسم الرئيس السابق، شمعون بيريس، في حرب التشهير والقذف 
مارة قطر في الخليج العربي. المالبسات: رئيس الوزراء القطري  بين المملكة العربية السعودية وا 

ي وضع فكرة إنشاء قناة "الجزيرة"، فتح حساًبا شخصًيا على السابق، الشيخ حمد بن جاسم، الذ
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تويتر، لكي يذكر بإنه موجود في منفاه في لندن، ولكي يصفي الحسابات مع المملكة العربية 
السعودية. وفي أول تغريده، ألمح بن جاسم إلى عقد لقاءات سرية بين كبار المسؤولين اإلسرائيليين 

 د، محمد بن سلمان. واتهم السعودية بالبصق على الفلسطينيين.والسعوديين، برئاسة ولي العه
 وعلى الفور استيقظ مسعود القحطاني، أحد كبار المستشارين في قصر الملو في الرياض.

، عندما تم افتتاح ممثلية إسرائيلية ألول 1994وفي تغريده نشرها من جهته، جّر بن جاسم إلى العام 
ح لإلسرائيليين برفع علمهمت أنت الذي أجبرت الفتيات الصغيرات مرة في قطر. وكتب: أنت الذي سم

على تقديم الزهور إلى شمعون بيريس خالل زيارته لو، من دون توقيع اتفاق سالمت هل تتجرأ 
 بوقاحتو على اتهامنا بالتطبيع مع إسرائيل 

األبواب المغلقة"  تنفجر الشبكات االجتماعية بالتقارير عن االتفاقات التي تم التوصل إليها "خلف
واالتصاالت بين الرياض والقدس. الدليل: تعهد رئيس الوزراء نتنياهو بإن تسمح المملكة العربية 
السعودية لشركة طيران الهند، "اير إنديا"، بالتحليق من بومباي إلى إسرائيل عبر مجالها الجوي. وقد 

لقطري السابق كيف يروي قصصًا نفت السعودية ذلو، لكن التصريح صدر. ويعرف رئيس الوزراء ا
أكثر روعة عن أعمال التطبيع، ويصر المعلقون على أن وفدا إسرائيليا هبط، األسبوع الماضي، في 

 القاهرة والتقى بوفد سعودي رفيع المستوى بوساطة مصرية.
مع وضع اليد على القلب: ما الذي نعرفه حقا عما يحدث خلف الكواليس بين القدس والمقربين من 

لي العهد السعودي  ال شيء في الساحة. نتنياهو يلمح إلى حدوث "تقدم"، ومبعوثوه صامتون تمامًا و 
بسبب ستار التعتيم السعودي. وهناو فقط مجموعة سرية صغيرة ومغلقة في الجانبين تعرف األمور. 

 يمكن التخمين بإن قصة الحب السرية بدأت في االزدهار بسبب التهديد اإليراني.
مزيد من األدلة على أن هناو شيئا يجري طبخه على نار هادئة. قبل يوم من زيارة ولي هناو ال

العهد السعودي لمصر، اهتم الرئيس السيسي باقتالع كل األعشاب القانونية التي كان يمكنها نسف 
حا االتفاق على نقل جزيرتي تيران وسنافير إلى السيادة السعودية. نتنياهو لم يكبح نفسه وأرسل تلمي

كثيفا بشإن الوعود التي تلقاها )من السعوديين( بشإن حرية المالحة في البحر األحمر. تتواجد 
إسرائيل عميقا في رؤية بن سلمان االقتصادية. لم يعد الحديث فقط عن شرم الشيخ وخليج العقبة 

السماء األردني، بل هناو وعود بضم إيالت إلى مخططات التنمية الطموحة. إذا حدث ذلو، ستكون 
 هي الحدود. وكل هذا دون توقيع اتفاقات سالم.

عاًما مع مصر  40تعلمنا التجربة أن اتفاق السالم ال يؤدي إلى التطبيع والتعاون. لدينا اتفاق لمدة 
ومستوى  –تجاري  –ثقافي  –عاًما مع األردن. وليس هناو تعاون اقتصادي  25واتفاقية مدتها قرابة 

ئيل في الشارع يتزايد. يمكن للسلطات في القاهرة وعمان أن ترغب بعالقات المعارضة والعداء إلسرا
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اقتصادية، لكن الشارع سيصدها. ومنذ سبع سنوات، منذ "الربيع العربي"، تضطر السلطات إلى 
 األخذ في االعتبار كل األصوات المنبعثة من الشارع.

االجتماعية في السعودية، جلست أمام وهذا دليل رخر على أن شيئًا ما يحدث: نهى البلوي، الناشطة 
الكاميرات وأعلنت معارضتها الشديدة للتطبيع مع إسرائيل. وتم اعتقالها في اليوم التالي بتهمة التسبب 

 بضرر لمصالح المملكة.
التحقيقات مع نتنياهو ال تهم ولي العهد السعودي. بالنسبة لمن يحصل على راتب شهري يصل إلى 

دوالرات، مع قصر فخم اشتراه في إيطاليا، ويخت، ولوحة ليوناردو دافنشي مئات الماليين من ال
 تعتبر شؤون نتنياهو تافهة. –باهظة الثمن، التي اشتراها "كتبرع" ألبو ظبي 

ما كنت ألستبعد احتمال قيام نتنياهو ببذل جهد كبير لترتيب زيارة مفتوحة للمملكة العربية السعودية، 
لضغط على بن سلمان. هذا األخير يريد فقط معرفة ما إذا كان نتنياهو وأنه جند الرئيس ترامب ل

 سيتجاوز كل القضايا ضده. إذا لم يكن األمر كذلو، فإن الثمرة ستقع في يد من سيليه.
 "يديعوت"

 13/3/2018األيام، رام هللا، 
 

 نهاية شهر العسل السعودي ـ التركي .11
 يوئيل جوجانسكي وغاليا ليندنشتراوس

ه األخيرة إلى مصر منح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مقابلة مع صحيفة في زيارت
، إلى جانب إيران "مثلث الشر"المصرية هاجم فيها تركيا. وعلى حد قوله، فإنها جزء من  "الشروق"

والمنظمات اإلسالمية المتطرفة. واتهم بن سلمان تركيا برغبتها في إقامة الخالفة من جديد. رغم أن 
حركة اإلخوان "بإن األقوال لم تكن المقصود بها تركيا بل  أوضحتفارة السعودية في أنقرت الس

 ، إال أنها كشفت عن التوتر القائم بين الدولتين."المسلمين وغيرها من الجماعات المتطرفة
يإتي التوتر على خلفية الدعم الذي تمنحه تركيا لقطر، في ضوء تعاونها مع إيران وروسيا في 

لة للوصول إلى تسوية في سوريا. من ناحية أنقرة، فإن التسوية هامة لصد القوات الكردية في محاو 
مليون يوجدون منذ اآلن في نطاقها. كما أن  3.5شمال سوريا ومنع موجة الجئين إضافة إلى 

السعودية ليست راضية عن النقد الشديد في أنقرة ضد الرئيس المصري السيسي وعن التإييد التركي 
إلخوان المسلمين. وفي ضوء اليد القاسية التي تمارسها القاهرة ضد الحركة، فقد فر بعض ل

 ، مما أضاف إلى التوتر.إسطنبولالسياسيين إلى 
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لقد كانت تركيا العبا أساسيا في الهندسة اإلقليمية من مدرسة محمد بن سلمان، الذي سعى إلى صد 
سنية، يمكن لتركيا أن تشكل وزنا مضادا إليران. ومع النفوذ المتعاظم إليران. كقوة عظمى إقليمية 

ذلو، فإن المناورات السنية تؤثر بقدر ال يقل على سلوو القوى اإلقليمية أكثر مما على الشرأل السني 
ر الشيعي. فالسعودية ترى في ما يسمى محور اإلخوان المسلمين ر والذي يتضمن أيضا تركيا وقطر ر 

 .أيديولوجياخطرا 
بلة مع الصحيفة المصرية، قدر ولي العهد السعودي بإن األزمة مع قطر ستكون طويلة. في المقا

فاإلحباط السعودي من التصميم القطري يشرح في قسم من التصريحات المعادية تجاه تركيا. أما 
أنقرة من جهتها، ففي ضوء األزمة الحادة مع الغرب وعزلتها اإلقليمية النسبية، فمعنية بالحفاظ على 

القات سليمة قدر اإلمكان مع إيران وروسيا واالمتناع عن التدخل الزائد في النزاع بين السعودية ع
يران. وذلو حتى عقب التعلق التركي باستيراد الطاقة من إيران وكذا الرغبة التركية في الزيادة  وا 

 .الكبيرة لحجم التجارة بين الدولتين في أعقاب رفع العقوبات االقتصادية عن إيران
يبدو أن التوتر الحالي بين تركيا والسعودية ينهي فترة سارت فيها الدولتان الواحدة نحو األخرى. هكذا 

. 2015الذي بادر إليه ولي العهد في  "الحلف اإلسالمي ضد اإلرهاب"مثال، انضمت تركيا إلى 
اون االستراتيجي وأجرى زعماء الدولتين زيارات علنية في العاصمتين، وأقامت الدولتان مجلسا للتع

 بينهما.
ودار التوتر بين السعودية وتركيا أيضا حول االعتراف األمريكي بالقدس كعاصمة إسرائيل. 

تجاه إيران، غير معنية بالصدام معها على مسإلة  أوبامافالسعودية، التي ترى إيجابا سياسة إدارة 
يل والفلسطينيين، وال سيما من القدس. وهي تحاول مساعدة اإلدارة في تحقيق خطة سالم بين إسرائ

خالل الضغط على األخيرين لتلطيف حدة مواقفهم بحيث تنسجم مع مبادرة ترامب. تركيا، بالمقابل 
تقود منتقدي السياسة األمريكية في موضوع القدس. ومؤخرا طرأ تقدم بين عمان وأنقرة حول هذه 

ودية. ومن شإن السياسة المنسقة بين المسإلة، رغم تعلق األردن بالمساعدات االقتصادية من السع
 أبيباألردن وتركيا حول مسإلة القدس أن تكون إشكالية قبيل موعد نقل السفارة األمريكية من تل 

 إلى القدس.
الشرأل الداخلي ر السني فيعزز من ناحية الرياض أهمية االرتباط بإسرائيل ضد إيران. ومع ذلو  أما

تسير باتجاه القدس دون التقدم في المسيرة مع الفلسطينيين.  هناو قيود إلى أين يمكن للرياض أن
وفضال عن ذلو، فإن السياسة الخارجية الفاعلة ر والتي هناو من يسميها المتسرعة ر التي يعمل 
عليها ولي العهد السعودي، تثير ردود فعل مضادة في المنطقة. وبعض هذه الردود كفيلة بإن تخلق 

 لو التي تإتي من جهة طهران وأنقرة.تحديا إلسرائيل، وأولها ت
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مشكوو أن تكون هناو دولتان في الشرق األوسط تنسجمان في رؤية التهديد اإليراني في المدى 
سرائيل. من هذه الناحية، فإن نهاية شهر العسل السعودي ر التركي  البعيد، أكثر من السعودية وا 

 مدخل لتعميق شبكة العالقات بين الرياض والقدس.
 12/3/2018يل اليوم إسرائ
 13/3/2018، ، لندنالقدس العربي
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