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 حكومة األمر الواقع تتحمل المسؤولية... و عباس: استهداف "الحمد هللا" جريمة مخطط لها  .1
 محمود عباس، مساء الثالثاءالسلطة الفلسطينية هنأ رئيس ، 13/3/2018 ،األيام، رام هللانشرت 

، رئيس الوزراء رامي الحمد هللا ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، 13/3/2018
، "المحاولة اآلثمة"، و"الحادث اإلرهابي اإلجرامي"بسالمتهما، وسالمة العديد من المرافقين لهما، بعد 

أثناء توجههما الفتتاح مشروع تنقية المياه بقيمة في في قطاع غزة،  الثالثاءصباح التي تعرضوا لها، 
أن هذه الجريمة مخطط  ،في رام هللا، الحمد هللا، وفرج هخالل استقبال عباس،أكد و  مليون دوالر. 105

ية لها ومعروفة األهداف والمنفذين، وتنسجم مع كل المحاوالت للتهرب من تمكين الحكومة الفلسطين
فشال المصالحة، وتلتقي مع األهداف المشبوهة لتدمير المشروع  من ممارسة عملها في قطاع غزة، وا 

على أن هذه  عباسوشدد  الوطني بعزل غزة عن الضفة الغربية، إلقامة دولة مشبوهة في القطاع.
ة، والتمسك المحاوالت لن تنال من معنويات الشعب والقيادة الفلسطينية، وتصميمها على تحقيق الوحد

 ."القدس الشرقية"بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
أن حكومة األمر الواقع غير الشرعية في غزة هي التي تتحمل المسؤوولية كاملؤة عؤن هؤذا  عباسد كوأ

 الحادث اإلجرامي المدان.
اضؤؤؤطر  ،غؤؤؤزة أشؤؤؤرف الهؤؤؤورفؤؤؤي  ، نقؤؤؤالن عؤؤؤن مراسؤؤؤلها14/3/2018 ،القددددس العربدددي، لنددددنوأضؤؤؤافت 
ان والعؤودة إلؤى رام هللا، زيارتؤه لعم ؤ عبؤاس إلؤى قطؤعالذي تعرض له موكب الحمد هللا الرئيس التفجير 

 ،الؤذي طلؤب عؤدم ذكؤر اسؤمه ،كما قال مصدر مقرب من عباس لؤؤ"القدس العربؤي". وأضؤاف المصؤدر
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فيهؤؤا هؤؤي المسؤؤوولة عؤؤن  أطرافؤان  "أن هنؤاك قناعؤؤة تامؤؤة لؤؤدس الؤؤرئيس عبؤاس بؤؤأن حمؤؤاس أو علؤؤى األقؤؤل
وأكؤؤؤد المصؤؤؤدر أن الحؤؤؤادث سؤؤؤتكون لؤؤؤه  تفجيؤؤؤر موكؤؤؤب رئؤؤؤيس الؤؤؤوزراء ومؤؤؤدير المخؤؤؤابرات ماجؤؤؤد فؤؤؤرج".
 .تداعيات وانعكاسات على عملية المصالحة المتأرجحة أصالن 

 
 سيزيدنا إصرارا  على المصالحةو  الحمد هللا: استهداف حكومة الوفاق ال يمثل الوطنية الفلسطينية .2

يوم  ،هللا قال رامي الحمدالفلسطيني رئيس الوزراء  ، أنغزة، من 13/3/2018 ،القدس، القدسنشرت 
، إن االنفجؤؤار الؤؤذي اسؤؤتهدف موكبؤؤه علؤؤى حؤؤاجز بيؤؤت حؤؤانون، "سؤؤيزيدنا إصؤؤراران 13/3/2018 الثالثؤؤاء

فؤي قطؤاع  في كلمة له خالل افتتاح محطؤة لتنقيؤة الميؤاه ،وأضاف الحمد هللا على تحقيق المصالحة".
وقؤؤال  حؤؤدث معؤؤي، إال أننؤؤي سؤؤأعود إلؤؤى غؤؤزة مجؤؤددان"."مؤؤا مرغم بؤؤالغؤؤزة، الؤؤذي يؤؤزوره لسؤؤاعات قليلؤؤة: 

 سيارات لدس دخولنا غزة". 3الحمد هللا "إنهم فج روا فينا 
وأضؤاف  وقال الحمد هللا في سياق آخر، إن السلطة "لن تقبل أي مشاريع تمر عبؤر المؤال السياسؤي".

سبوع المقبل هناك اجتماع للمانحين في بروكسل لتمويل المشؤاريع الالزمؤة إلنقؤاذ غؤزة، الحمد هللا: "األ
 الشعب الفلسطيني للمساهمة في تنفيذ مشروع تحلية المياه". أصدقاءأدعوا 

نهائؤه: األخطار السياسية التؤي تحؤدق بنؤا تحؤتم علينؤا التعامؤل مؤع االنقسؤام قائالن وأضاف  والوصؤول  وا 
خيارنؤؤا االسؤؤتراتيجي. وناشؤؤد الحمؤؤد هللا كافؤؤة القؤؤوس الوطنيؤؤة واإلسؤؤالمية "المشؤؤاركة للوحؤؤدة، المصؤؤالحة 

وتؤابع حديثؤه:  المقبل". / أبريلمن شهر نيسان 20في اجتماعات المجلس الوطني الذي سيعقد في الؤ 
مشؤروع لتصؤفية قضؤيتنا،  أيكنؤا متحؤدين لؤن يمؤر  إن"هذه مرحلة مصيرية للشؤعب والتحؤديات كبيؤرة، 

 تشارك في هذه االجتماعات وتفوت الفرصة على من يريد تصفية القضية". أنحماس والجهاد  دأناش
رامؤي الحمؤد هللا أن  ،رام هللا، مؤن 13/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفدا وأضافت 

ال  أكؤؤد أن اسؤؤتهداف موكؤؤب حكومؤؤة الوفؤؤاق الؤؤوطني، ال يمثؤؤل الوطنيؤؤة الفلسؤؤطينية، وهؤؤو عمؤؤل جبؤؤان
بتوجيهات من الرئيس  يمثل شعبنا، وال أهلنا في غزة، وهي الجزء المهم من الوطن، ونحن نعمل دائمان 

فؤي تصؤريص صؤحفي، فؤور وصؤوله  ،وقؤال الحمؤد هللا ويقول غزة غؤزة. محمود عباس الذي يصر دائمان 
زروعؤة بعمؤق متؤرين، استهدافنا بعبؤوات م من قطاع غزة، "إنه تم   مقر مجلس الوزراء في رام هللا قادمان 

 من الحرس، وهم يعالجون اآلن في المستشفيات في رام هللا". 7إصابة  وتم  
وتؤؤؤابع: الحؤؤؤديث عؤؤؤن سؤؤؤالح واحؤؤؤد وشؤؤؤرعية واحؤؤؤدة، وكيؤؤؤف لحكومؤؤؤة أن تسؤؤؤتلم غؤؤؤزة وال تقؤؤؤوم بتحمؤؤؤل 

أنؤؤه ال يمكؤؤن  حركؤؤة حمؤؤاس بتمكؤؤين الحكومؤؤة وتسؤؤليم األمؤؤن الؤؤداخلي، موكؤؤدان  مسؤؤوولية األمؤؤن، مطالبؤؤان 
تمامعملنا بغزة  إتمامللحكومة أن تتواجد بشكل فعلي من دون أمن، وأن هذا الحادث لن يمنعنا من   وا 
 المصالحة، وسنبقى نعمل حتى نعود لغزة، ونتوحد ولن يكون وطن دون غزة.
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 : اعتقال مشتبه بهم بالتفجير قرب موكب الحمد هللا"الداخلية الفلسطينية" في غزة .3
فؤي  الفلسطينية ةيباسم وزارة الداخل ثالمتحد ،إياد البزم، أن 13/3/2018 ،ةالجزيرة نت، الدوحنشرت 

من المشؤتبه  إن األجهزة األمنية في القطاع اعتقلت عددان  ،الجزيرة قناة قال في اتصال مع ،قطاع غزة
بهؤؤؤم بجريمؤؤؤة اسؤؤؤتهداف موكؤؤؤب رئؤؤؤيس الؤؤؤوزراء رامؤؤؤي الحمؤؤؤد هللا. وأشؤؤؤار إلؤؤؤى أن التصؤؤؤريحات المتعلقؤؤؤة 

أن األجهؤزة األمنيؤة فؤي غؤزة تقؤوم بكؤل اإلجؤراءات الالزمؤة  المسؤوولية لهؤا بعؤد سياسؤي، موكؤدان  بتحميل
 لتأمين زيارة الحمد هللا.

قائؤد قؤوس األمؤن الؤداخلي فؤؤي ، أن غؤزة، مؤن 13/3/2018 ،وكالدة الدرأي الفلسدطينية لمعدالموأضؤافت 
لهؤا منؤذ وقؤوع حادثؤة تفجيؤر موكؤب غزة اللواء توفيؤق أبؤو نعؤيم قؤال إن فؤرق التحقيؤق باشؤرت عمقطاع 

جؤؤوالت فؤؤي المكؤؤان بشؤؤكل شخصؤؤي لتؤؤأمين الطريؤؤق وهؤؤذا الحؤؤادث ال يخؤؤدم إال  3الحمؤؤد هللا، وكؤؤان لنؤؤا 
 وأكد أنه سيكون هناك تحقيق ومحاسبة للفاعلين، وسيعلن عن النتائج فور الوصول لها. االحتالل.

  
 يشير إلى تورطهم في محاولة االغتيال الحمد هللا تلبية دعوةرفض قادة حماس  :يوسف المحمود .4

في حؤديث لتلفزيؤون  ،قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود: قيس أبو سمرة - رام هللا
ؤؤؤؤه رامؤؤؤؤي ، إن رئؤؤؤؤيس الؤؤؤؤوزراء 13/3/2018 فلسؤؤؤؤطين الرسؤؤؤؤمي يؤؤؤؤوم الثالثؤؤؤؤاء يؤؤؤؤوم االثنؤؤؤؤين الحمؤؤؤؤد هللا وج 

ة فؤؤي افتتؤؤاح محطؤؤة تنقيؤؤة ميؤؤاه كؤؤان قؤؤد افتتحهؤؤا دعؤؤوة لعؤؤدد مؤؤن قيؤؤادات حمؤؤاس للمشؤؤارك 12/3/2018
 وتابع "هذا يعني تورطهم في محاولة االغتيال الجبانة".  ، إال أنها رفضت الدعوة.الثالثاء

وأكد على تمسك الحكومة "في المضي قدما لتقديم واجباتهؤا للمؤواطنين فؤي كافؤة المحافبؤات بمؤا فيهؤا 
 الجنوبية )قطاع غزة(".

 13/3/2018، ألنباءل األناضولوكالة 
 

 جريمة تستهدف تخريب المصالحة الفلسطينية "الحمد هللا" موكب تفجير :أحمد بحر .5
قؤؤؤال نائؤؤؤب رئؤؤؤيس المجلؤؤؤس التشؤؤؤريعي الفلسؤؤؤطيني أحمؤؤؤد بحؤؤؤر إن التفجيؤؤؤر الؤؤؤذي  :وكؤؤؤاالتوال ،الجزيؤؤؤرة

، ودعؤا الحمؤد هللا جريمؤة تسؤتهدف تخريؤب المصؤالحة الفلسؤطينيةرئؤيس الؤوزراء رامؤي استهدف موكب 
 بحر في بيان مقتضب إلى فتص تحقيق فوري في الحادث وكشف مرتكبي الجريمة ومعاقبتهم.

 14/3/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 موكب "الحمد هللا" تفجيرفرج يرفض اتهام أي جهة ب .6
، اتهؤؤام أي 13/3/2018 ماجؤؤد فؤؤرج، الثالثؤؤاء الفلسؤؤطينية العامؤؤة رفؤؤض رئؤؤيس جهؤؤاز المخؤؤابرات :غؤؤزة

وقؤؤؤؤال فؤؤؤؤرج  هللا لؤؤؤؤدس وصؤؤؤؤوله قطؤؤؤؤاع غؤؤؤؤزة. عمليؤؤؤؤة تفجيؤؤؤؤر موكؤؤؤؤب رئؤؤؤؤيس الؤؤؤؤوزراء رامؤؤؤؤي الحمؤؤؤؤدجهؤؤؤؤة ب
ن مؤن يتحمؤل المسؤوولية الكاملؤة عؤن األمؤن، هؤو إللصحافيين قبيل مغادرته غزة برفقة رئيس الوزراء، 

إلى أن رئيس الوزراء أصؤر  النبر ولفت األمن الموجود في هذه األراضي، باإلشارة إلى أمن حماس.
مؤؤا جؤؤرس الهؤؤدف منؤؤه ضؤؤرب الوحؤؤدة  . معتبؤؤران المغؤؤادرة فؤؤورا   االسؤؤتمرار بجؤؤدول أعمؤؤال الزيؤؤارة ثؤؤم   علؤؤى

 والجهود التي تبذل من أجل المصالحة.
 13/3/2018 ،القدس، القدس

 
 توجيهه االتهام لحماس بشأن محاولة اغتيال الحمد هللا ينفيالسفير الفلسطيني بالقاهرة  .7

نفؤى السؤفير الفلسؤطيني بالقؤاهرة ديؤاب اللؤوح توجيهؤه : مد نبيل حلمؤيسوسن أبو حسين ومح - القاهرة
االتهام لحركة حماس بشأن محاولؤة اغتيؤال رئؤيس الؤوزراء رامؤي الحمؤد هللا، بحسؤب مؤا تؤداولت بعؤض 

 وقال اللوح إن "الهدف الرئيس من هذا التفجير الجبان هو تعطيل المصالحة". وسائل اإلعالم.
 14/3/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 : محاولة اغتيال الحمد هللا محاولة جبانة تؤكد الحاجة الماسة إلنهاء االنقسامالزعنون .8

محاولؤؤؤة اغتيؤؤؤال رئؤؤؤيس وزراء حكومؤؤؤة  ،رئؤؤؤيس المجلؤؤؤس الؤؤؤوطني الفلسؤؤؤطيني ،غؤؤؤزة: دان سؤؤؤليم الزعنؤؤؤون
 ة، أمؤس.التوافق الوطني رامي الحمد هللا، وماجد فرج مدير جهاز المخابرات، بعؤد وصؤولهم قطؤاع غؤز 

قال الزعنون هذه المحاولة الجبانة "توكد الحاجة الماسة إلى إنهاء االنقسام، وتوحيد كل الموسسؤات، و 
وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسوولياتها كافة، بما في ذلك مسوولياتها األمنية في قطاع 

ؤؤلو  غؤؤزة". منيؤؤة التؤؤي تحكؤؤم قطؤؤاع غؤؤزة، الزعنؤؤون المسؤؤوولية عؤؤن عؤؤدم منؤؤع هؤؤذا التفجيؤؤر ل جهؤؤزة األ حم 
 مطالبان بمالحقة الجناة بأسرع وقت ممكن.

 14/3/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 مجدالني: استهداف موكب الحمد هللا وفرج رسالة للقيادة من قبل حماس بأنها ال تريد المصالحة .9
موكؤؤب الحمؤؤد هللا  اعتبؤؤر عضؤؤو اللجنؤؤة التنفيذيؤؤة لمنبمؤؤة التحريؤؤر، أحمؤؤد مجؤؤدالني، اسؤؤتهداف :رام هللا

نهؤؤاء االنقسؤؤام  واللؤؤواء فؤؤرج فؤؤي غؤؤزة رسؤؤالة موجهؤؤة للقيؤؤادة مؤؤن قبؤؤل حمؤؤاس بأنهؤؤا ال تريؤؤد المصؤؤالحة، وا 
 وبأن من يسعى لتحقيق ذلك فإن مصيره القتل واالغتيال.
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وحمل عضو اللجنة التنفيذية لمنبمة التحرير صالص رأفؤت حمؤاس المسؤوولية الكاملؤة عؤن ذلؤك كونهؤا 
علؤؤى كؤؤل أجهؤؤزة األمؤؤن فؤؤي قطؤؤاع غؤؤزة، واصؤؤفا مؤؤا جؤؤرس بأنؤؤه اعتؤؤداء مؤؤدبر مسؤؤبقا،  عليؤؤان مؤؤن تسؤؤيطر ف

 ويستهدف منع تحقيق المصالحة الوطنية.
 13/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 

 
فشال المصالحة .11  اشتية: التفجير جريمة تتساوق مع مخطط تصفية القضية وا 

لمركزية لحركة فؤتص محمؤد اشؤتية إن التفجيؤر الؤذي اسؤتهدف موكؤب رئؤيس قال عضو اللجنة ا :رام هللا
هللا، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، جريمة تتساوق مع مخطط  زراء رامي الحمدالو و 

فشؤؤال المصؤؤالحة وتحويؤؤل االنقسؤؤام إلؤؤى انفصؤؤال دائؤؤم مؤؤا بؤؤين  تصؤؤفية القضؤؤية الوطنيؤؤة الفلسؤؤطينية، وا 
علؤؤؤى تحقيؤؤؤق  وضؤؤؤص اشؤؤؤتية، فؤؤؤي بيؤؤؤان صؤؤؤحفي، أن مؤؤؤا جؤؤؤرس "يجعلنؤؤؤا أكثؤؤؤر تصؤؤؤميمان وأ الضؤؤؤفة وغؤؤؤزة.

حركؤؤة حمؤؤاس إلؤؤى تمكؤؤين الحكومؤؤة بشؤؤكل كامؤؤل مؤؤن القيؤؤام بواجباتهؤؤا تجؤؤاه أبنؤؤاء  المصؤؤالحة"، داعيؤؤان 
 شعبنا في قطاع غزة. وقال إن حماس هي من يسيطر على قطاع غزة، وتتحمل مسوولية ما جرس.

 13/3/2018 ،ات الفلسطينية )وفا وكالة األنباء والمعلوم
 

 عبد الرحيم: ما جرى في غزة عمل إرهابي له أبعاد سياسيةالطيب  .11
وزراء رامؤي الؤغزة: اعتبر أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيؤب عبؤد الؤرحيم، أن محاولؤة اغتيؤال رئؤيس 
مؤؤؤن المشؤؤؤروع  الحمؤؤؤد هللا، عمؤؤؤل إرهؤؤؤابي لؤؤؤه أبعؤؤؤاد سياسؤؤؤية، ومؤؤؤن يقفؤؤؤون وراءه يريؤؤؤدون اقتطؤؤؤاع غؤؤؤزة

وأضؤؤاف: "مؤؤن اسؤؤتهدفوا الموكؤؤب، يريؤؤدون إيصؤؤال رسؤؤالة أننؤؤا ال  الؤؤوطني، وتنفيؤؤذ مؤؤوامرة ضؤؤد الؤؤوطن.
نريد الوحدة والمشروع الؤوطني، وهؤذا يثبؤت أنهؤم مرتبطؤون بمشؤروع آخؤر غيؤر المشؤروع الؤوطني الؤذي 

 يقوده الرئيس أبو مازن، وتجب محاسبة هوالء وفق القانون".
 14/3/2018 ،ندنالشرق األوسط، ل

 
 : االغتيال السياسي هو نهج اإلخوان المسلمين الذي لم يغادر عقلية حماسالضميري .12

موكؤب الحمؤد هللا علؤى  قال الناطق باسم األجهزة األمنية اللؤواء عؤدنان الضؤميري، إن الهجؤوم :رام هللا
أن االغتيؤال  وكؤدان واللواء فرج في غزة يذكر بمحاولة حماس اسؤتهداف الؤرئيس وموكبؤه قبؤل سؤنوات، م

 السياسي هو نهج اإلخوان المسلمين الذي لم يغادر عقلية حماس في استهداف من يخالفهم الرأي.
 13/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 
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 "األمانة العامة للتشريعي": الرد على محاولة اغتيال الحمد هللا تكون باإلسرات بتحقيق المصالحة .13
أدانت هيئؤة الكتؤل والقؤوائم البرلمانيؤة، واألمانؤة العامؤة للمجلؤس التشؤريعي، االعتؤداء اإلجرامؤي  :رام هللا

الؤؤذي تعؤؤرض لؤؤه موكؤؤب رئؤؤيس الؤؤوزراء رامؤؤي الحمؤؤد هللا، ورئؤؤيس جهؤؤاز المخؤؤابرات العامؤؤة اللؤؤواء ماجؤؤد 
يؤان صؤحفي، هؤذا فؤي ب ،واعتبرت األمانة العامة للمجلس التشريعي فرج، يوم الثالثاء، في قطاع غزة.

العمؤؤل جبانؤؤا، واسؤؤتهدافا لوحؤؤدة شؤؤعبنا، وتوكؤؤد أن الؤؤرد الحقيقؤؤي والعملؤؤي علؤؤى هؤؤذا الحؤؤادث ومؤؤن يقؤؤف 
خلفؤؤؤه وأهدافؤؤؤه هؤؤؤو باالسؤؤؤتمرار واإلسؤؤؤراع فؤؤؤي تحقيؤؤؤق المصؤؤؤالحة الوطنيؤؤؤة والوقؤؤؤوف علؤؤؤى حقؤؤؤائق هؤؤؤذا 

 االعتداء اإلجرامي ومحاسبة مرتكبيه ومدبريه.
 13/3/2018 ،لفلسطينية )وفا وكالة األنباء والمعلومات ا

 
 على إنهاء االنقسام إصرارا  "فتح البرلمانية": االعتداء على موكب الحمد هللا يزيدنا  .14

ومحاولة االغتيؤال التؤي تعؤرض لهؤا رئؤيس  اآلثم اإلجراميدانت كتلة فتص البرلمانية، االعتداء  :رام هللا
ة اللؤؤؤواء ماجؤؤؤد فؤؤؤرج، والوفؤؤؤد المرافؤؤؤق، يؤؤؤوم الؤؤؤوزراء رامؤؤؤي الحمؤؤؤد هللا، ورئؤؤؤيس جهؤؤؤاز المخؤؤؤابرات العامؤؤؤ

بصؤفتها سؤلطة األمؤر الواقؤع فؤي  ،وحملت كتلة فتص البرلمانيؤة، حركؤة حمؤاس الثالثاء، في قطاع غزة.
، وتبعؤؤات ذلؤؤك فؤؤي محاولؤؤة مكشؤؤوفة مؤؤؤن اإلجرامؤؤيقطؤؤاع غؤؤزة المسؤؤوولية الكاملؤؤة عؤؤن هؤؤذا االعتؤؤداء 
 االنقسام الفلسطيني. إنهاءهود الجهات التي تقف وراءه لضرب الوحدة الوطنية وج

االنقسؤؤؤام وبسؤؤؤط  إنهؤؤؤاءعلؤؤؤى االسؤؤؤتمرار نحؤؤؤو  إصؤؤؤراران هؤؤؤذا االعتؤؤؤداء الجبؤؤؤان سؤؤؤيزيد القيؤؤؤادة " أنوأكؤؤؤدت 
السلطة الشرعية على قطاع غزة بكل مكوناتها ومستوياتها، والتمكين الكامل لحكومة الوفؤاق الؤوطني، 

الشؤؤرعية الفلسؤؤطينية لبسؤؤط  أحضؤؤان إلؤؤىوعودتؤؤه إلنهؤاء حالؤؤة اختطؤؤاف أهلنؤؤا فؤؤي قطؤؤاع غؤؤزة الحبيؤؤب، 
 ."شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ألبناءاألمن والرخاء والعيش الكريم 

 13/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 
  

 محاولة االغتيال... "الكل في دائرة الشك وال اتهامات" .15
باشؤؤؤر لجهؤؤؤة محؤؤؤددة فؤؤؤي قطؤؤؤاع غؤؤؤزة، بؤؤؤالوقوف خلؤؤؤف ال يمكؤؤؤن توجيؤؤؤه اتهؤؤؤام م: كفؤؤؤاح زبؤؤؤون - رام هللا

محاولؤؤة اغتيؤؤال رئؤؤيس الؤؤوزراء رامؤؤي الحمؤؤد هللا، ورئؤؤيس المخؤؤابرات الفلسؤؤطينية اللؤؤواء ماجؤؤد فؤؤرج، ألن 
غؤؤزة تعؤؤد ملعبؤؤان جيؤؤدان للكثيؤؤر مؤؤن التنبيمؤؤات والجماعؤؤات المسؤؤلحة المرتبطؤؤة بجهؤؤات داخليؤؤة وخارجيؤؤة 

 أيضا.
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الفلسؤؤؤطينية وحركؤؤؤة فؤؤؤتص المسؤؤؤوولية الكاملؤؤؤة عؤؤؤن محاولؤؤؤة االغتيؤؤؤال وعلؤؤؤى الؤؤؤرغم مؤؤؤن تحميؤؤؤل الرئاسؤؤؤة 
لحمؤاس، فإنهمؤؤا لؤؤم يتهماهؤا بؤؤالوقوف وراء المحاولؤؤة، ومؤا بؤؤين تحميؤؤل المسؤوولية واالتهؤؤام بالتنفيؤؤذ ثمؤؤة 

 بون شاسع.
ويعتقد مراقبون أن حماس لو أرادت مثل هذه العملية لكانت نجحؤت فؤي ذلؤك، قياسؤا باإلمكانؤات التؤي 

 بها الحركة على أرض تسيطر عليها. تتمتع
ضافة إلى آالف من رجال األمن التابعين للحركة، يوجد جناح لها مسلص، يعد القوة الرئيسية األولى  وا 

 في القطاع بال منافس، وهي قوة مهابة إلى حد كبير وتملك إمكانات استثنائية.
بالتريؤؤؤث. وقؤؤؤال زعؤؤؤيم الحركؤؤؤة أمؤؤؤا حمؤؤؤاس نفسؤؤؤها، فطالبؤؤؤت أي جهؤؤؤات تتهمهؤؤؤا أو تحملهؤؤؤا المسؤؤؤوولية 

إسؤؤؤماعيل هنيؤؤؤة، أن الحركؤؤؤة تفؤؤؤرق بؤؤؤين الخصؤؤؤومة السياسؤؤؤية واألعمؤؤؤال المدانؤؤؤة. ووصؤؤؤف الحمؤؤؤد هللا 
 بضيف على أهل القطاع.
 إن أمن غزة سيالحق الفاعلين. المسوولية. وقال أيضان  "إسرائيل"واختار هنية أن يحمل 

اريوهات الممكنؤة  ثمؤة نقؤاش عؤال  فؤي الشؤارع لكن إذا لم تكن حماس تقف خلف ذلؤك، فمؤا هؤي السؤين
 الفلسطيني حول من المستفيد 

مستفيدة بطريقة مباشرة، وأن عمالء تابعين لها ربما يقفون خلف ذلك. أما  "إسرائيل"يعتقد كثيرون أن 
الهدف فقد يكون خلط األوراق من جديد وتخريب المصؤالحة. لؤم يؤتهم أحؤد إسؤرائيل مباشؤرة ولؤم يعقؤب 

ن إسرائيليون على الحادث. غير أن اإلعالم اإلسرائيلي ركز علؤى أن الحادثؤة قؤد تكؤون إشؤارة مسوولو 
 إلى ما يمكن أن يكون عليه األمر خالل مرحلة ما بعد عباس.

البعض يذهب إلى اتهام جماعات متشددة في القطاع، قد يكون هدفها إحراج حماس وضرب عالقتها 
المتؤؤوترة بؤؤين هؤؤذه الجماعؤؤات وحمؤؤاس نفسؤؤها، والؤؤبعض يؤؤرس أن أكثؤؤر بالسؤؤلطة، بؤؤالنبر إلؤؤى العالقؤؤة 

معارضؤؤين داخؤؤل الحركؤؤة التؤؤي يتزعمهؤؤا عبؤؤاس ربمؤؤا أرادوا إرسؤؤال رسؤؤائل إليؤؤه، وفضؤؤل بعؤؤض الؤؤؤذين 
 يومنون بنبرية الموامرة تبني فكرة أنها مسرحية معدة سلفا.

نية، الؤؤؤؤذي كؤؤؤؤان هؤؤؤؤدفا لكؤؤؤؤن الؤؤؤؤرد المهنؤؤؤؤي والمؤؤؤؤوزون جؤؤؤؤاء مؤؤؤؤن ماجؤؤؤؤد فؤؤؤؤرج، مؤؤؤؤدير المخؤؤؤؤابرات الفلسؤؤؤؤطي
 لالغتيال، إذ قال إنه من المبكر اتهام أحد.

ستحاول حماس الكشف مبكرا عمن يقف خلف العملية، وسيعمل رجال السلطة علؤى ذلؤك أيضؤا، مؤن 
دون أن ينتبروا حماس. وربما لدول إقليمية كؤذلك مصؤلحة فؤي كشؤف مؤن تؤورط فؤي التفجيؤر، ولمؤاذا 

 ولمصلحة من  
 14/3/2018 ،دنالشرق األوسط، لن
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 ما داللة استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة؟ .16
أثؤارت حادثؤة اسؤتهداف موكؤب رئؤيس الؤوزراء الفلسؤطيني رامؤي الحمؤدهللا، ورئؤيس : أحمد صقر - غزة

جهؤؤاز المخؤؤابرات العامؤؤة اللؤؤواء ماجؤؤد فؤؤرج، بعبؤؤوة ناسؤؤفة، خؤؤالل زيؤؤارة مفاجئؤؤة لقطؤؤاع غؤؤزة ردود فعؤؤل 
 رع الفلسطيني، وسط تساوالت حول دوافع ذلك ودالالته، ومن المستفيد منه.واسعة في الشا

 
 زيارة مفاجئة

وأدانت الفصؤائل الفلسؤطينية، حؤادث التفجيؤر الؤذي وقؤع خؤالل مؤرور موكؤب الحمؤدهللا بهؤر أمؤس فؤي 
قطاع غزة، بالقرب من معبر بيت حانون )إيرز( شمالي قطاع غزة، دون وقوع إصابات، ودعت تلؤك 

 ئل الجميع إلى التريث واإلسراع في التحقيقات لمعرفة من يقف خلف عملية التفجير.الفصا
"، إن زيؤارة رئؤيس الؤوزراء الفلسؤطيني برفقؤة رئؤيس جهؤاز 21وقال مصدر أمني فؤي قطؤاع غؤزة لؤؤ"عربي

المخؤؤابرات العامؤؤة، كانؤؤت مفاجئؤؤة ولؤؤم يؤؤتم الترتيؤؤب لهؤؤا مسؤؤبقا مؤؤع الجهؤؤات األمنيؤؤة فؤؤي غؤؤزة مؤؤن أجؤؤل 
 الموكب. حماية

وفؤؤؤي قراءتؤؤؤه األمنيؤؤؤة لحؤؤؤادث التفجيؤؤؤر "المفتعؤؤؤل"، أكؤؤؤد الخبيؤؤؤر فؤؤؤي األمؤؤؤن القؤؤؤومي، إبؤؤؤراهيم حبيؤؤؤب، أن 
"المسؤؤؤتفيد األول مؤؤؤن هؤؤؤذا التفجيؤؤؤر، هؤؤؤو رئؤؤؤيس السؤؤؤلطة الفلسؤؤؤطينية محمؤؤؤود عبؤؤؤاس، ورئؤؤؤيس الؤؤؤوزراء 

ة، ويتنصؤؤل مؤؤن الفلسؤؤطيني رامؤؤي الحمؤؤدهللا، الؤؤذي يريؤؤد أن يتهؤؤرب مؤؤن اتفاقؤؤات المصؤؤالحة الفلسؤؤطيني
 استحقاقاتها، ويحمل حركة حماس المسوولية".

"، أن "مؤن يقؤف خلؤف هؤذا التفجيؤر المفتعؤل، 21وبحسب تقديرات حبيب، فإنه رجص في حديثه لؤؤ"عربي
هو المخابرات الفلسطينية في رام هللا"، مستدركا بقوله: "لكن يجب علينا االنتبار، فهذا تحليؤل مبؤدئي 

 وانتهاء التحقيقات في الحادث".أولي حتى تتضص األمور 
وأضاف: "في هذه اللحبؤة نحؤن ال نسؤتطيع أن نوجؤه أصؤابع االتهؤام ألي جهؤة كانؤت"، الفتؤا إلؤى أن 
"العديد من الحكومات واألطراف السياسؤية، تسؤتخدم مثؤل تلؤك األعمؤال االسؤتخباراتية لتحقيؤق أغؤراض 

  وأهداف سياسية خاصة بها".
ركة حماس التي تستضيف الوفد األمني المصري الذي يتابع إتمام عملية ورأس الخبير األمني، أن "ح

المصؤؤؤالحة فؤؤؤي غؤؤؤزة، غيؤؤؤر مسؤؤؤتفيدة مؤؤؤن هؤؤؤذا الحؤؤؤدث الؤؤؤذي يضؤؤؤر بهؤؤؤا كثيؤؤؤرا"، مضؤؤؤيفا أن "صؤؤؤاحبة 
 المصلحة من هذا التفجير هي حكومة الحمدهللا"، وفق تقديره.
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 مربع الصفر
ي تقديره أن "االحتالل اإلسرائيلي، يستخدم عؤادة مثؤل من جهته، رأس الخبير األمني، كمال التربان، ف

نمؤؤؤا بهؤؤؤدف خلؤؤؤط األوراق ورد  هؤؤؤذه األوراق واألسؤؤؤاليب، لؤؤؤيس بغؤؤؤرض تصؤؤؤفية أو قتؤؤؤل شخصؤؤؤية مؤؤؤا، وا 
 األمور إلى مربع الصفر".

"، أن "االحتالل ال يرغب بأن يحقق الشعب الفلسؤطيني المصؤالحة أو حتؤى 21وأكد في حديثه لؤ"عربي
إلنهاء حالة االنقسام"، موضحا أن "مثل هذا السلوك يسهل على الذين يريدون توتير  تفاهمات تفضي

األجؤؤواء وتمزيؤؤق الفلسؤؤطينيين تحقيؤؤق مؤؤا يسؤؤعون لؤؤه، خاصؤؤة أن الحؤؤدث وقؤؤع فؤؤي قطؤؤاع غؤؤزة، رغؤؤم أن 
 الوضع األمني األضعف يوجد في الضفة الغربية المحتلة".

مؤؤا الغتيؤؤال الحمؤؤدهللا، لكانؤؤت الضؤؤفة بشؤؤوارعها وقؤؤال التربؤؤان: "لؤؤو كانؤؤت هنؤؤاك محاولؤؤة مؤؤن طؤؤرف  
الواسعة والممتدة أسهل عليه لتنفيذ مؤا يخطؤط لؤه"، موكؤدا أن "التفجيؤر جؤاء فقؤط لخلؤط األوراق وتؤأزيم 
يجؤؤؤاد مبؤؤؤرر لكؤؤؤل مؤؤؤن يريؤؤؤد أن يشؤؤؤوش علؤؤؤى واقؤؤؤع المصؤؤؤالحة التؤؤؤي يحؤؤؤر  علؤؤؤى  الواقؤؤؤع الفلسؤؤؤطيني وا 

 ".تحقيقها كل المخلصين في الشارع الفلسطيني
ولفت الخبير األمني، أنؤه فؤي "بعؤض األحيؤان يكؤون هنؤاك لعؤب سياسؤي لخلؤق واقؤع معؤين، لكننؤي ال 
أبؤؤن أننؤؤا فؤؤي هؤؤذا المربؤؤع"، منوهؤؤا أن "مثؤؤل هؤؤذه األحؤؤداث والتفجيؤؤرات، تفتعؤؤل أحيانؤؤا مؤؤن قبؤؤل الجهؤؤة 

كبيؤرة جؤدا، المستهدفة ذاتها ألغراض معينة؛ وهذا أمؤر مسؤتبعد فؤي هؤذه الحادثؤة ألن المخؤاطرة تكؤون 
 أو من جسم معاد مثل االحتالل الذي يريد توتير األجواء، وهو السيناريو المرجص لدينا".

وأشؤؤار إلؤؤى أن "خطؤؤورة مثؤؤل هؤؤذه األعمؤؤال، تكمؤؤن فؤؤي إمكانيؤؤة إلقؤؤاء القؤؤبض علؤؤى المنفؤؤذين، وكشؤؤف 
الؤد مشؤعل الجهة أو الجهات التي تقف خلفهم، وذلك كما حدث فؤي محاولؤة اغتيؤال االحؤتالل للقائؤد خ

، حيؤث خلقؤت محاولؤة االغتيؤال أكبؤر 1997)رئيس المكتب السياسي السابق لحماس( في األردن عام 
 أزمة أمنية بين عمان والكيان الصهيوني في ذلك الوقت".

 14/3/2018 ،"21موقع "عربي 
 

 الجنايات الدولية بشأن الجرائم اإلسرائيليةمحكمة المالكي: سنطلب تحديد موعد مع  .17
وزير الخارجية الفلسطيني، إنؤه سؤيتم طلؤب تحديؤد موعؤد مؤع المدعيؤة  ،رياض المالكي. : قال درام هللا

تقييمهؤا لمؤا وصؤلت إليؤه "التحقيقؤات األوليؤة"  إلؤىالعامة للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل االستماع 
يطان واألسؤرس. الشعب الفلسطيني، في ملفات الحرب علؤى غؤزة واالسؤت بحق   اإلسرائيليةبشأن الجرائم 

وأكد أن الجانب الفلسطيني سيقدم طلب عضوية كاملة في مجلؤس األمؤن، حؤال تؤوفر دعؤم مؤن تسؤعة 
وأكد في تصريحات أدلى بها أمس لإلذاعة الفلسطينية أنه في حال لؤم تصؤل هؤذه التحقيقؤات  أعضاء.
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ل ضؤمن الملفؤات نتيجة "سيتم تقؤديم طلؤب اإلحالؤة بؤإجراء تحقيؤق فؤوري رسؤمي فؤي جؤرائم االحؤتال إلى
 الثالثة".

 14/3/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 دخل الخليل "بالخطأ" عيد إسرائيليا  ي   السلطةأمن  .18
دخؤل  سل مت أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، الثالثاء، السلطات اإلسؤرائيلية مسؤتوطنان  :الخليل

دخؤل بمركبتؤه اليؤوم أحؤد أحيؤاء  "إن إسرائيليان وقالت القناة السابعة في التلفزيون العبري،  مدينة الخليل.
مدينة الخليل عن طريق الخطأ، قبل أن تقوم قوة أمنية فلسطينية بتخليصه من المكؤان وتسؤليه لجؤيش 

 االحتالل بسالم".
 13/3/2018 برس،قدس وكالة 

 

ق بين هنية يدين  .91  وضة وطنيا  هذه األحداث المرفو  االختالف السياسياستهداف الحمد هللا: حماس تفر ِّ
أدان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ما تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي 

جؤؤاء ذلؤؤك خؤؤالل اتصؤؤال هؤؤاتفي أجؤؤراه هنيؤؤة  الحمؤؤد هللا خؤؤالل زيارتؤؤه مدينؤؤة غؤؤزة صؤؤباح اليؤؤوم الثالثؤؤاء.
ء سؤامص نبيؤل عؤن تقؤديره اليوم بالوفد األمني المصري المتواجد في غزة؛ حيؤث عبؤر لؤرئيس الوفؤد اللؤوا

لقؤرار مصؤر الشؤؤقيقة اسؤتمرار جهؤؤود الوفؤد لمهمتؤؤه فؤي القطؤاع، علؤؤى طريؤق تحقيؤؤق المصؤالحة وتؤؤذليل 
وقال هنية إن هذا الحدث يستهدفنا جميعا، ويجب أن يزيدنا إصرارا وتمسؤكا  الصعاب التي تعترضها.

تفؤرق بؤين  -خالقؤي واإلنسؤانيومؤن منطلقهؤا الؤوطني واأل -وأكؤد أن حركؤة حمؤاس  بخيار المصؤالحة.
االختالف السياسي والتباين في المواقف فيما يتعلق بأداء الحكومة وممارستها بشؤأن تطبيؤق تفاهمؤات 

نهاء أزمات ومشاكل غزة، وبين مثل هذه األحداث المعزولة والمرفوضة وطنيا.  المصالحة وا 
 13/3/2018، غزة ،موقع حركة حماس

 
 الوزراء محاولة من حماس لنسف جهود المصالحة ئيسر "فتح": االعتداء على موكب  .02

أكؤؤدت حركؤؤة "فؤؤتص" إدانتهؤؤا المطلقؤؤة لالعتؤؤداء اإلرهؤؤابي الؤؤذي تعؤؤرض لؤؤه موكؤؤب رئؤؤيس مجلؤؤس : رام هللا
الوزراء رامي الحمد هللا في غزة صباح يوم الثالثاء. وحملت الحركة المسوولية الكاملة عن هذا العمل 

طر بؤالقوة علؤى قطؤاع غؤزة، وتؤرفض تمكؤين حكومؤة الوفؤاق الؤوطني اإلجرامي لحركة حماس التي تسي
وقؤؤال رئؤؤيس المكتؤؤب اإلعالمؤؤي فؤؤي مفوضؤؤية  مؤؤن بسؤؤط سؤؤيطرتها علؤؤى هؤؤذا الجؤؤزء العزيؤؤز مؤؤن الؤؤوطن.

التعبئة والتنبيم لحركة فتص منير الجاغوب، إن هذا االعتداء هو محاولؤة لقتؤل كؤل جهؤود المصؤالحة، 
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لفتنة واالقتتال بين أبناء شعبنا، كما أنها تأتي متساوقةن مؤع الحملؤة وهو خطوة خطيرة تهدف إلى بث ا
التؤؤي يتعؤؤؤرض لهؤؤؤا شؤؤؤعبنا وقيادتؤؤؤه الشؤؤؤرعية المتمسؤؤؤكة بالثوابؤؤؤت الوطنيؤؤؤة والرافضؤؤؤة للسياسؤؤؤة األميركيؤؤؤة 

 تصفية القضية الفلسطينية وفرض الحلول اإلسرائيلية علينا. إلىالهادفة 
استحقاقات المصالحة، وأولهؤا التسؤليم بضؤرورة بسؤط السؤيطرة  وطالب حركة حماس باإلسراع في تنفيذ

األمنية الشرعية على كامل قطاع غزة، قائال: أثبتت األحداث فشل حماس في توفير األمؤن فؤي غؤزة، 
 تماما مثلما فشلت في توفير الحياة الكريمة ألهلنا الصابرين في القطاع الحبيب.

ننا في فتص نعتبر أن حماس قد تجاوزت كل الخطؤوط وتابع: إن ما بعد هذا التفجير ليس كما ق بله، وا 
 الحمراء وعليها تحم ل تبعات أفعالها.

فؤؤي القطؤؤاع  األمنيؤؤة وأجهزتهؤؤامؤؤن جانبؤؤه قؤؤال المتحؤؤدث باسؤؤم فؤؤتص عؤؤاطف ابؤؤو سؤؤيف: نحمؤؤل حمؤؤاس 
 الجبان. واإلرهابي اإلجراميالمسوولية الكاملة عن هذا العمل 

قبؤل كؤل شؤيء  أوالا نطالؤب بؤه مؤن تمكؤين الحكومؤة فؤي القطؤاع، مؤ إلؤىهذا العمؤل يشؤير  أن وأضاف
 أنتعؤؤرض الموكؤؤب لالعتؤؤداء يؤؤدل علؤؤى  أنحتؤؤى تصؤؤبص الحكومؤؤة قؤؤادرة علؤؤى خدمؤؤة الجمهؤؤور، حيؤؤث 

فؤي القطؤاع جؤراء غيؤاب السؤلم  األمنيؤةحياة المواطنين في خطر، وال بد من وضع حد لتؤدهور الحالؤة 
 والشرطية في القطاع. األمنيةالموسسة ، وال بد من استعادة الوحدة األهلي

 13/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 
 

 رئيس الوزراء محاولة من االحتالل للعبث في الساحة الفلسطينية استهدافالعاروري:  .09
أدان نائؤؤب رئؤؤيس المكتؤؤب السياسؤؤي لحركؤؤة حمؤؤاس صؤؤالص العؤؤاروري، حادثؤؤة التفجيؤؤر التؤؤي اسؤؤتهدفت 

وقؤؤؤال العؤؤؤاروري، فؤؤؤي تصؤؤؤريص  ئؤؤؤيس الؤؤؤوزراء رامؤؤؤي الحمؤؤد هللا بهؤؤؤر اليؤؤؤوم شؤؤؤمال قطؤؤؤاع غؤؤزة.موكؤؤب ر 
صؤؤؤؤحفي إن الحادثؤؤؤؤة تعؤؤؤؤد محاولؤؤؤؤة مؤؤؤؤن العؤؤؤؤدو الصؤؤؤؤهيوني وعمالئؤؤؤؤه للعبؤؤؤؤث فؤؤؤؤي السؤؤؤؤاحة الفلسؤؤؤؤطينية، 
حبؤؤؤاط الؤؤؤدور المقؤؤؤدر لإلخؤؤؤوة المصؤؤؤريين الهؤؤؤادف إلؤؤؤى إنجؤؤؤاز المصؤؤؤالحة  وتخريؤؤؤب جهؤؤؤود المصؤؤؤالحة وا 

وأردف: إن الشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة يؤدركون أن كؤل محؤاوالت  فلسطيني.وترتيب البيت ال
التخريؤؤب فؤؤي السؤؤاحة الفلسؤؤطينية، ومحؤؤاوالت تعطيؤؤل مسؤؤار المصؤؤالحة والتوافؤؤق الؤؤوطني، تهؤؤدف إلؤؤى 
تمريؤؤر مؤؤؤا يسؤؤؤمى بصؤؤفقة القؤؤؤرن، وتصؤؤؤفية القضؤؤؤية الفلسؤؤطينية، األمؤؤؤر الؤؤؤذي لؤؤن نسؤؤؤمص بتمريؤؤؤره نحؤؤؤن 

 ه.وشعبنا وكل قوا 
 13/3/2018، غزة ،موقع حركة حماس
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 حول الحادث أبو زهري: دعوة الحمد هللا لتسليم األمن الداخلي بغزة يثير شكوكا   .00
اسؤؤتنكر النؤؤاطق باسؤؤم حركؤؤة "حمؤؤاس" سؤؤامي أبؤؤو زهؤؤري تصؤؤريحات رئؤؤيس الحكومؤؤة رامؤؤي الحمؤؤد : غؤؤزة

هؤري فؤي تغريؤدة لؤه عبؤر تؤويتر:" وكتؤب أبؤو ز  هللا يوم الثالثاء، بتسليم األمؤن الؤداخلي فؤي قطؤاع غؤزة.
دعوة الحمد هللا لتسليم األمن الداخلي يثير شكوك كبيرة على دوافع الحادث ويوكد أن أهؤداف التفجيؤر 

وأضؤؤؤاف فؤؤؤي تغريدتؤؤؤه: "نوكؤؤؤد أن محؤؤؤاوالت بعؤؤؤض أربؤؤؤاب التنسؤؤؤيق األمنؤؤؤي  أكبؤؤؤر بكثيؤؤؤر مؤؤؤن حجمؤؤؤه".
 االحتالل".التطاول على غزة لن يفلص في تطهيرهم من عار التعاون مع 

 13/3/2018، فلسطين أون الين
 

 بتفجير غزة إلعاقة المصالحة السلطةالزهار يتهم  .02
محمود الزهار رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد ، اتهم القيادي في حركة حماس: وكاالت

جة فرج بتدبير التفجير الذي أصاب موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد هللا "الختالق ح
ووصف الزهار في تصريحات له الثالثاء تناقلتها وسائل  للتمل  من المصالحة"، على حد قوله.

  إعالم فلسطينية، الهجوم بؤ"المسرحية" التي "لن تنطلي على أحد".
وذكر الزهار أن موشرات تدل على أن "التفجير مدبر ومدروس"، بينها أن نوعية المتفجرات تتكون 

ك التي توجد في األلعاب النارية، ومتابعة الحمد هللا أنشطته وكأن شيئا لم من مواد بسيطة مثل تل
وبحسب الزهار فإن الوفد األمني المصري الذي  يحدث، وثالثها أن الهجوم طال السيارات المرافقة.

زار غزة في إطار بحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية بات على قناعة بأن حركة فتص والسلطة 
 ة هما من يقفان ضد المصالحة.الفلسطيني

 14/3/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 والخروج من حالة االنقسام"الجهاد" تدين استهداف الحمد هللا وتدعو لتوحيد الصف  .02
التفجيؤؤؤر الؤؤؤذي اسؤؤؤتهدف موكؤؤؤب رئؤؤؤيس الؤؤؤوزراء الفلسؤؤؤطيني، رام  اإلسؤؤؤالمي دانؤؤؤت حركؤؤؤة الجهؤؤؤادغؤؤؤزة: 

هؤؤي جؤؤزء ال يتجؤؤزأ مؤؤن محؤؤاوالت العبؤؤث »التؤؤي  ه الجريمؤؤةالحمؤؤد هللا فؤؤي غؤؤزة. وأكؤؤدت الحركؤؤة أن هؤؤذ
فشال جهود المصالحة التي قطعت شؤوطان كبيؤران وبؤذل األشؤقاء المصؤريون  بمستقبل الوحدة الوطنية، وا 

 «. شوطان كبيران من أجل تحقيقها
يال إن األيادي التي ارتكبت هذه الجريمة هي ذاتها التي تشارك في قصف شعبنا وقتله واغت»وقالت: 
بقطؤؤؤع الطريؤؤؤق علؤؤؤى االحؤؤؤتالل المتؤؤؤرب  بوحؤؤؤدتنا، »وطالبؤؤؤت  ، فؤؤؤي اتهؤؤؤام صؤؤؤريص إلسؤؤؤرائيل.«قياداتؤؤؤه
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والعمل سريعان علؤى توحيؤد الصؤف والخؤروج مؤن حالؤة االنقسؤام لمواجهؤة صؤفقة القؤرن وتؤداعياتها علؤى 
 «.القضية الفلسطينية والمنطقة العربية

 14/3/2018الحياة، لندن، 
 

 استهداف الحمد هللا في حادثةتسريع التحقيق  "الشعبية" تدعو إلى .02
موكب  هاتعرض لالتي  الشعبية بيانا دعت فيها إلى تسريع التحقيق في الحادثة ةأصدرت الجبهغزة: 

، مشؤددة علؤى ضؤرورة المضؤي فؤي رئيس مجلس الوزراء رامؤي الحمؤد هللا فؤي غؤزة صؤباح يؤوم الثالثؤاء
نجؤؤؤاز كؤؤؤل الملفؤؤؤات المتعلقؤؤؤة بهؤؤؤا ، والعمؤؤؤل علؤؤؤى رفؤؤؤع الحصؤؤؤار عؤؤؤن قطؤؤؤاع غؤؤؤزة واتخؤؤؤاذ المصؤؤؤالحة وا 

 إجراءات مهمة إلعادة الحياة الكريمة للمواطنين بغزة.
وشددت الجبهة على أن استهداف الموكب رغم خطورته، يجؤب أال يؤودي إلؤى انعكاسؤات سؤلبية علؤى 

نهؤؤاء اال نقسؤؤام بكؤؤل جهؤؤود تحقيؤؤق المصؤؤالحة، بؤؤل إن االسؤؤتهداف يوكؤؤد الحاجؤؤة العاجلؤؤة إلؤؤى إنجازهؤؤا وا 
تعبيراتؤؤه، وفؤؤي مقدمؤؤة ذلؤؤك توحيؤؤد موسسؤؤات السؤؤلطة بمؤؤا فيهؤؤا األمنيؤؤة وفؤؤق االتفاقيؤؤات الموقعؤؤة، لقطؤؤع 
الطريؤؤؤق علؤؤؤى أعؤؤؤداء شؤؤؤعبنا، وكؤؤؤل المتضؤؤؤررين مؤؤؤن المصؤؤؤالحة والمتربصؤؤؤين إلفشؤؤؤالها، كمؤؤؤا جؤؤؤاء فؤؤؤي 

 بيانها.
 14/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 الحمد هللا وفرج  استهدافغزة تدين األحزاب اليسارية ب .02

وصفت فصائل العمل الوطني في قطاع غزة، اسؤتهداف موكؤب رئؤيس الؤوزراء رامؤي الحمؤد هللا، غزة: 
 الجبانة. اإلرهابيةورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، بعبوة ناسفة، بالجريمة 

س جهاز المخابرات ووصف القيادي في حزب الشعب وليد العوض محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئي
 الجبان. اإلرهابيالعامة بالعمل 

وقؤال العؤوض لؤؤ"وفا"، إن هؤؤذا عمؤل إرهؤابي جبؤؤان يسؤتهدف تفجيؤر المصؤؤالحة برمتهؤا، ويؤأتي منسؤؤجما 
مؤؤع المخطؤؤط األميركؤؤي بفصؤؤل قطؤؤاع غؤؤزة عؤؤن بؤؤاقي الؤؤوطن تحؤؤت حجؤؤج ومبؤؤررات واهيؤؤة، خاصؤؤة أن 

اعم أزمة غزة اإلنسانية، عؤالوة علؤى أن المحاولؤة التفجير تزامن مع موتمر يعقد في واشنطن تحت مز 
 ضرب للجهود المصرية إلنهاء االنقسام.

بدوره، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية طالل أبو بريفة إنها تنبر لهذا االعتؤداء اإلجرامؤي، ببؤال  
نهؤؤاء االنقسؤؤام، والمبؤؤاد رات الجؤؤادة الخطؤؤورة، خاصؤؤة فؤؤي بؤؤل أجؤؤواء التقؤؤدم ل مؤؤام بملؤؤف المصؤؤالحة وا 
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لتؤؤؤؤذليل كؤؤؤؤل العقبؤؤؤؤات، وصؤؤؤؤوال إلنهؤؤؤؤاء االنقسؤؤؤؤام واسؤؤؤؤتعادة الوحؤؤؤؤدة الوطنيؤؤؤؤة صؤؤؤؤمام األمؤؤؤؤان لمشؤؤؤؤروعنا 
 الوطني، وصد جميع المحاوالت الجارية للنيل من قضيتنا الوطنية وتصفية مشروعنا الوطني.
تبؤرا إياهؤا من ناحيته، أدان عضو المكتب السياسي لجبهة النضؤال الشؤعبي محمؤود الؤزق، الجريمؤة مع

عمؤؤال جبانؤؤا ال يخؤؤدم المصؤؤلحة الوطنيؤؤة الفلسؤؤطينية، وتهؤؤدف إلؤؤى السؤؤعي لتكؤؤريس االنقسؤؤام وضؤؤرب 
 فلسطينية. –محاولة التوصل إلى مصالحة فلسطينية

 13/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 
 

 التوجه لعقد مؤتمر وطنيقررت فمصالحة لل حقيقيا   حماس لم تعد ترى عباس شريكا  : يحيى موسى .02
فؤؤي بؤؤل انسؤؤداد األفؤؤق بتحقيؤؤق اختؤؤراق يؤؤذكر فؤؤي ملؤؤف المصؤؤالحة، كشؤؤف : خالؤؤد أبؤؤو عؤؤامر - غؤؤزة

قيادي بارز في حركة حماس النقاب عن دعوة الحركة للفصائل والقوس السياسية الفلسطينية للمشاركة 
 الوطنية.في موتمر وطني للخروج من المأزق السياسي الذي خلفه تعثر المصالحة 

وأوضص نائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشؤريعي، يحيؤى موسؤى، أن "حمؤاس لؤم تعؤد تؤرس فؤي  
الرئيس عباس شريكا حقيقيا يعول عليه في ملف المصالحة، لؤذلك قؤررت الحركؤة التوجؤه لعقؤد مؤوتمر 

بل الخؤروج وطني توافقي تشارك به جميع الفصائل والقوس السياسية الفلسطينية دون استثناء لبحؤث سؤ
 من هذا المأزق السياسي واالقتصادي الذي تسبب به الرئيس عباس بحق قطاع غزة".

" أن "الموتمر سينعقد خارج األراضي الفلسطينية وقد تكون القاهرة إحؤدس 21وتابع في حديث لؤ"عربي 
والقؤؤوس الخيؤؤارات المطروحؤؤة فؤؤي الوقؤؤت الؤؤراهن"، مشؤؤيرا إلؤؤى أنؤؤه "سؤؤيتم توجيؤؤه دعؤؤوات لكافؤؤة الفصؤؤائل 

السياسؤؤؤية فؤؤؤي الؤؤؤداخل والخؤؤؤارج للمشؤؤؤاركة فؤؤؤي المؤؤؤوتمر الؤؤؤذي سؤؤؤيبحث بشؤؤؤكل جؤؤؤدي تطؤؤؤورات القضؤؤؤية 
الفلسؤؤطينية للخؤؤروج باسؤؤتراتيجية حقيقيؤؤة يمكؤؤن البنؤؤاء عليهؤؤا لحؤؤل المشؤؤاكل السياسؤؤية واالقتصؤؤادية فؤؤي 

  غزة".
ة موازيؤؤة فؤؤي بؤؤدوره، قؤؤال القيؤؤادي فؤؤي حركؤؤة حمؤؤاس أحمؤؤد يوسؤؤف، إن "حمؤؤاس ال ترغؤؤب بتشؤؤكيل سؤؤلط

غؤؤزة، ولكؤؤن سؤؤلوك الؤؤرئيس عبؤؤاس يحؤؤتم عليهؤؤا أن تفكؤؤر )خؤؤارج الصؤؤندوق( بحلؤؤول جديؤؤة للخؤؤروج مؤؤن 
مليون مواطن في غزة، كما أن عقؤد المؤوتمر الؤوطني المرتقؤب يؤأتي  2األزمات التي تعصف بأكثر بؤ 

 زمؤات التؤؤي تطبيقؤا لؤدعوة إسؤماعيل هنيؤة بضؤرورة إشؤراك القؤؤوس والنخؤب السياسؤية فؤي صؤنع حلؤول ل
 ".   ية ومنها تعثر المصالحة الوطنيةتعصف بالقضية الفلسطين

" أن "الموشرات لؤدس حمؤاس تشؤير إلؤى أن الؤرئيس عبؤاس حسؤم 21وأضاف يوسف في حديث لؤ"عربي
موقفؤه بشؤؤأن المصؤؤالحة مؤؤع غؤؤزة، فهؤؤو رفؤؤض كؤؤل الجهؤؤود التؤؤي بؤؤذلتها مصؤؤر بشؤؤأن تحسؤؤين األوضؤؤاع 



 
 
 
 

 

 18 ص             4583 العدد:             3/14/2018األربعاء  التاريخ: 

                                    

التمكؤين كمؤا أنؤه رفؤض إشؤراك حمؤاس فؤي العمليؤة السياسؤية مؤن خؤالل المعيشية في غزة تحت ذريعة 
 استثنائها من حضور جلسات المجلس الوطني."

 12/3/2018، "21موقع "عربي 
 

 شرقي مدينة البيرة بزعم تنفيذها عمليات إطالق نار فلسطينية مجموعةاالحتالل يعتقل  .02
اإلسؤرائيلي، قؤد اعتقلؤت مجموعؤة فلسؤطينية، " العبؤري، بؤأن قؤوات االحؤتالل 0404قؤال موقؤع ": الناصرة
ؤا  عؤن عمليؤات إطؤالق نؤار علؤى أهؤداف عسؤكرية إسؤرائيلية شؤرقي مدينؤة البيؤرة )شؤؤمال  امسؤووليتهزاعمن

يوم الثالثاء، عن متحدث باسم جيش االحتالل قوله، إن قؤوات  ونقل الموقع العبري، القدس المحتلة(.
 أن يكشف هوياتهم أو مناطق سكناهم(. الجيش اعتقلت أربعة شبان فلسطينيين )دون

وأفؤؤاد المتحؤؤدث باسؤؤم الجؤؤيش، بؤؤأن المعتقلؤؤين مسؤؤوولون عؤؤن عمليؤؤات إطؤؤالق نؤؤار علؤؤى موقؤؤع للجؤؤيش 
 قرب مستوطنة "بيسغوت" اإلسرائيلية )مقامة على أراض  فلسطينية شرقي البيرة(.

 13/3/2018، قدس برس
 

 ضبط شحنة عتاد عسكري قرب غزة" تعلن إسرائيل" .01
إلؤؤى « غيؤؤر عاديؤؤة»أعلنؤؤت هيئؤؤة المعؤؤابر التابعؤؤة لؤؤوزارة الجؤؤيش اإلسؤؤرائيلي أمؤؤس، ضؤؤبط شؤؤحنة : ةغؤؤز 

 «.نشاطات إرهابية»قطاع غزة قالت إنها مولفة من أعتدة عسكرية يعتقد أنها تساعد في 
ولفتت الهيئة إلى أن مفتشيها عند معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، أوقفوا تهريؤب شؤحنة تشؤمل زي 

، إضؤافة إلؤى جهؤاز 401ش اإلسرائيلي وخوذان وسترات واقية من الرصا  تابعؤة للؤواء المؤدرعات الجي
ُيشتبه فؤي أنهؤا كانؤت فؤي طريقهؤا إلؤى حركؤة حمؤاس التؤي »خا  بقيادة الجبهة الداخلية وعتاد آخر، 

 ، وفق تقديرات أجهزة األمن.«تخطط لتنفيذ عملية من خالل التخفي بلباس الجيش
 14/3/2018، الحياة، لندن

 
 حكومةالاالئتالفية في  األزمةنتنياهو يعلن نهاية  .22

أعلؤؤن رئؤؤيس حكومؤؤة االحؤؤتالل اإلسؤؤرائيلي، بنيؤؤامين نتنيؤؤاهو، مؤؤن : القؤؤدس المحتلؤؤة ؤؤؤؤ نضؤؤال محمؤؤد وتؤؤد
منبر "الكنيست"، مساء الثالثاء، انتهاء األزمة االئتالفية التي عصفت بالحكومة اإلسرائيلية منذ عشرة 

ت تودي إلى انتخابات مبكرة، قائالن، في كلمته أمام "الكنيست"، إن الحكومة ستعود لمزاولؤة أيام، وكاد
 عملها ومواصلة طريقها.
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وانتهؤؤت األزمؤؤة االئتالفيؤؤة بعؤؤد أن تؤؤم التوصؤؤل إلؤؤى تسؤؤوية بؤؤين نتنيؤؤاهو وشؤؤركائه فؤؤي الحكومؤؤة، تؤؤن   
لؤؤؤة، مؤؤؤع إعطؤؤؤاء الكتؤؤؤل االئتالفيؤؤؤة علؤؤؤى تمريؤؤؤر مشؤؤؤروع قؤؤؤانون تجنيؤؤؤد الحريؤؤؤديم بؤؤؤالقراءة التمهيديؤؤؤة اللي

المختلفؤؤة حريؤؤة التصؤؤويت، بمؤؤا يتؤؤيص لؤؤوزيرة "الهجؤؤرة واالسؤؤتيعاب"، عؤؤن حؤؤزب "يسؤؤرائيل بيتينؤؤو"، بقيؤؤادة 
أفيغؤؤدور ليبرمؤؤان، التصؤؤويت ضؤؤد مقتؤؤرح قؤؤانون التجنيؤؤد بؤؤالقراءة األولؤؤى، بؤؤدون أن يقؤؤدم نتنيؤؤاهو علؤؤى 

 إقالتها من الحكومة ومن ثم  المجازفة بحلها.
 13/3/2018، لعربي الجديد، لندنا
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الناصؤؤرة: صؤؤادقت الهيئؤؤة العامؤؤة للكنيسؤؤت اإلسؤؤرائيلي، أمؤؤس، بؤؤالقراءتين الثانيؤؤة والثالثؤؤة علؤؤى القؤؤانون 
سطينيين وربط تسليمها بعدة شروط، وبإيداع الذي يمنص شرطة االحتالل صالحية احتجاز جثامين الفل

ضؤؤؤمانات ماليؤؤؤة. واعتبؤؤؤرت القائمؤؤؤة العربيؤؤؤة المشؤؤؤتركة ومنبمؤؤؤات حقوقيؤؤؤة ذلؤؤؤك جريمؤؤؤة بحؤؤؤق األخؤؤؤالق 
 واإلنسانية.

وقال وزير األمن الداخلي االسرائيلي، جلعاد اردان، في معرض تسويغه للقانون الذي جؤاء تحؤت اسؤم 
مبؤؤؤاهر «القؤؤؤانون يهؤؤؤدف الؤؤؤى منؤؤؤع مبؤؤؤاهر الجنؤؤؤازات الكبيؤؤؤرة و، إن هؤؤؤذا «قؤؤؤانون مكافحؤؤؤة اإلرهؤؤؤاب»

ع على القيام بعمليات ضد اسرائيل.« التحريض  فيها التي تشج 
وأكؤؤؤد النائؤؤؤب يوسؤؤؤف جبؤؤؤارين، عضؤؤؤو لجنؤؤؤة الدسؤؤؤتور البرلمانيؤؤؤة عؤؤؤن القائمؤؤؤة المشؤؤؤتركة، فؤؤؤي عؤؤؤرض 

ئالت في العؤالم، حقنؤا انسؤانينا معارضة القائمة المشتركة للقانون ان للعائالت الفلسطينية، مثل كل العا
معتبرا احتجاز الجثامين خطوة غير إنسانية  شرط،وطبيعينا بدفن ابنائها بشكل  فوري ودون أي قيد او 

وغيؤؤؤر أخالقيؤؤؤة وعقابؤؤؤا جماعيؤؤؤا ضؤؤؤد كؤؤؤل العؤؤؤائالت الفلسؤؤؤطينية، وأنهؤؤؤا تمثؤؤؤل سياسؤؤؤات حكومؤؤؤة يمينيؤؤؤة 
 وسلب الحقوق. متطرفة تتبنى باستمرار منطق القوة وتشديد العقوبات

 14/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 كنيست تقر مشروت قانون "القومية"بال الخاصة لجنة .20
ذكؤؤرت اإلذاعؤؤة اإلسؤؤرائيلية أن اللجنؤؤة الخاصؤؤة للؤؤدفع بمشؤؤروع قؤؤانون القوميؤؤة، أقؤؤرت : فلسؤؤطين المحتلؤؤة

 معارضين. 7نواب، مقابل  9يوم الثالثاء، مشروع القانون بأغلبية 
أن يطرح مشروع القانون على الكنيست بكامؤل هيئتهؤا يؤوم غؤد  االربعؤاء للتصؤويت عليؤه ومن المتوقع 

وكؤؤان قؤؤد وقؤؤع خؤؤالف، قبؤؤل التصؤؤويت، بؤؤين المبؤؤادرين لمشؤؤروع القؤؤانون وبؤؤين أعضؤؤاء  بؤالقراءة األولؤؤى.
هايؤة كنيست من كتلة "البيت اليهودي" والكتل الحريدية، الذين رفضوه بالبداية، إال أنهم استجابوا فؤي ن
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فؤؤؤؤؤي المقابؤؤؤؤؤل، احؤؤؤؤؤتج أعضؤؤؤؤؤاء كنيسؤؤؤؤؤت مؤؤؤؤؤن المعارضؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤى شؤؤؤؤؤطب مصؤؤؤؤؤطلحات مثؤؤؤؤؤل  المطؤؤؤؤؤاف.
 "الديمقراطية" و"وثيقة االستقالل" من الصيغة الجديدة لمشروع القانون.

يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلؤى جعؤل محكمؤة االحؤتالل العليؤا تفضؤل الطؤابع اليهؤودي للدولؤة 
يحصؤؤل تنؤؤاقض بينهمؤؤا، بيؤؤد أن كلمؤؤة "ديمقراطيؤؤة" ال تبهؤؤر حاليؤؤا فؤؤي  علؤؤى القؤؤيم الديمقراطيؤؤة عنؤؤدما

ويتضمن مشروع القانون بندا يسمص بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنؤع غيؤر اليهؤود مؤن  مشروع القانون.
 السكن فيها.

 13/3/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لمعالم
 

 الجرائم االقتصادية لمكافحةتقر قانونا   "إسرائيل" .22
أقر برلمان إسرائيل قانونان يضع سقفان لقيمة المعامالت النقديؤة، فؤي مسؤعى : رويترز –لقدس المحتلة ا

 إلى مكافحة األموال القذرة والجريمة االقتصادية وغسل األموال.
ل مؤن اإليؤرادات كؤل كباليؤين الشؤوا»وأعلنت مصؤلحة الضؤرائب اإلسؤرائيلية أمؤس، أن الحكومؤة تخسؤر 

أعلؤؤن البنؤؤك الؤؤدولي إن مؤؤا يسؤؤمى  2010ت النقديؤؤة التؤؤي تؤؤتم فؤؤي الخفؤؤاء. وعؤؤام بسؤؤبب المعؤؤامال« عؤؤام
فؤي المئؤة مؤن ناتجهؤا االقتصؤادي. وبلؤ  النؤاتج اإلسؤرائيلي نحؤو  22باقتصاد البل في إسرائيل يشؤكل 

 بليون دوالر. 80، ما يعني أن االقتصاد خسر نحو 2017بليون دوالر عام  366
دوالران( للمعؤامالت النقديؤة للشؤركات، ومؤن  3197ل )كألؤف شؤي 11قؤدره ويفرض القؤانون الجديؤد سؤقفان 

. وسؤؤتكون التعؤؤامالت 2020ل فؤؤي كالمحتمؤؤل أن يخفؤؤض وزيؤؤر المؤؤال ذلؤؤك الحؤؤد إلؤؤى سؤؤتة آالف شؤؤي
ل وهؤؤؤو كألؤؤؤف شؤؤؤي 50النقديؤؤؤة بؤؤؤين األفؤؤؤراد، مثؤؤؤل شؤؤؤراء السؤؤؤيارات المسؤؤؤتعملة، مقيؤؤؤدة بحؤؤؤد أقصؤؤؤى قؤؤؤدره 

ل. وأوضؤؤحت المصؤؤلحة إن المخؤؤالفين سؤؤُتوجه لهؤؤم إنؤؤذارات كف شؤؤيألؤؤ 15مسؤؤتوس قؤؤد يؤؤتم خفضؤؤه إلؤؤى 
. كمؤا يؤن  القؤانون علؤى أن قيمؤة الشؤيكات سؤتقيد 2019إلى حؤين تطبيؤق القؤانون بشؤكل كامؤل عؤام 

ل لشراء خؤدمات كألف شي 55ل، بينما لن يكون مسموحان للسياح بدفع أكثر من كعند عشرة آالف شي
ن كان سيسمص لهم بتنفي  ذ مثل تلك المعامالت لما يصل إلى خمس مرات.أو أصول وا 

 14/3/2018الحياة، لندن، 
 

 هيمياإلبرا المسجدالمستوطنين من بناية قرب  بإخالءتسمح اإلسرائيلية" العليا " .22
رفضؤؤؤؤت، أمؤؤؤؤس االول،  العليؤؤؤؤا" االسؤؤؤؤرائيلية المحكمؤؤؤؤة” أنذكؤؤؤؤرت صؤؤؤؤحيفة "هؤؤؤؤ رتس" : القؤؤؤؤدس المحتلؤؤؤؤة

إخالئهؤؤؤؤم مؤؤؤؤن البيؤؤؤؤت، الؤؤؤؤذي سؤؤؤؤيطروا عليؤؤؤؤه بجانؤؤؤؤب المسؤؤؤؤجد التمؤؤؤؤاس المسؤؤؤؤتوطنين فؤؤؤؤي الخليؤؤؤؤل ضؤؤؤؤد 
وقالؤؤؤؤؤت المحكمؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤي قرارهؤؤؤؤؤا أن  اإلبراهيمؤؤؤؤؤي، وسؤؤؤؤؤمحت المحكمؤؤؤؤؤة للسؤؤؤؤؤلطات بتنفيؤؤؤؤؤذ اإلخؤؤؤؤؤالء فؤؤؤؤؤورا.
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المستوطنين الذين يقيمون في المنزل الذي اقتحموه في تموز الماضي، لم يثبتوا حتى اآلن أي حقؤوق 
 للملكية.

ة اسؤؤتر حيؤؤوت، فؤؤي قرارهؤا، انؤؤه "بعؤؤد معاينؤؤة االدعؤؤاءات التؤؤي قؤؤدمتها وكتبؤت رئيسؤؤة المحكمؤؤة، القاضؤؤي
األطراف، واالدعاءات التي طرحت أمام المحكمة، استنتجت أنؤه يجؤب رفؤض التمؤاس الشؤركة )شؤركة 
المسؤتوطنين( فؤي غيؤاب سؤبب للتؤؤدخل فؤي موقؤف الدولؤة، فؤي كؤؤل مؤا يتعلؤق بؤإخالء الشؤركة وممثليهؤؤا 

ة "مخطؤؤط المسؤؤتوطنين"، الؤؤذين اقترحؤؤوا السؤؤماح لهؤؤم بمواصؤؤلة السؤؤيطرة ورفضؤؤت المحكمؤؤ مؤؤن البنايؤؤة".
 على المبنى بشكل جزئي حتى يتقرر لمن يتبع.

 14/3/2018، الرأي، عم ان
 

 أعلى لدى النساء العربيات والوالدات أعلى من نسبة العرب الخصوبة"اإلحصاء اإلسرائيلي":  .22
حصاء" اإلسرائيلية أن معدل الخصؤوبة )معؤدل عؤدد بينت معطيات "الدائرة المركزية لإل: هاشم حمدان

األوالد للمؤؤؤؤؤرأة الواحؤؤؤؤؤدة( فؤؤؤؤؤي إسؤؤؤؤؤرائيل هؤؤؤؤؤو األعلؤؤؤؤؤى بؤؤؤؤؤين دول منبمؤؤؤؤؤة التعؤؤؤؤؤاون االقتصؤؤؤؤؤادي والتنميؤؤؤؤؤة 
(OECD فؤؤي العؤؤام )طفؤؤل للمؤؤرأة الواحؤؤدة، وتبؤؤين أن معؤؤدل  3.11، حيؤؤث وصؤؤل المعؤؤدل إلؤؤى 2016

سؤؤؤبة والدات األطفؤؤؤال العؤؤؤرب أعلؤؤؤى مؤؤؤن نسؤؤؤبة الخصؤؤؤوبة أعلؤؤؤى لؤؤؤدس النسؤؤؤاء العربيؤؤؤات، فؤؤؤي حؤؤؤين أن ن
 العرب السكانية.

فؤؤي المقابؤؤل، تبؤؤين أن معؤؤؤدل الخصؤؤوبة فؤؤي دول منبمؤؤؤة التعؤؤاون االقتصؤؤادي والتنميؤؤؤة كؤؤان أقؤؤل مؤؤؤن 
 طفل للمرأة الواحدة، ما يعتبر أقل من المعدل المطلوب للحفاب على االستقرار السكاني. 2.10

ألعلؤؤى فؤؤي الؤؤبالد كؤؤان فؤؤي وسؤؤط النسؤؤاء العربيؤؤات المسؤؤلمات، وبينؤؤت المعطيؤؤات أن معؤؤدل الخصؤؤوبة ا
طفل للمؤرأة الواحؤدة. أمؤا أقؤل معؤدل فكؤان فؤي وسؤط الشؤريحة السؤكانية  3.29حيث وصل المعدل إلى 

 طفل للمرأة الواحدة. 1.64التي لم يجر أي تصنيف لها، حيث وصل إلى 
 2016أعلى معدل خصوبة في العام  آالف نسمة، كان 10وفي البلدات التي يزيد عدد سكانها على 

طفؤل للمؤرأة الواحؤدة. أمؤا أقؤل معؤدل فؤي هؤذه  7.29في مستوطنة "موديعين عيليت"، حيث وصل إلؤى 
 طفل للمرأة الواحدة. 1.91البلدات فكان في "كريات طفعون" حيث وصل المعدل إلى 

اليهؤؤؤود الحريؤؤؤديون وبحسؤؤؤب المعطيؤؤؤات، فؤؤؤإن معؤؤؤدل الخصؤؤؤوبة كؤؤؤان عاليؤؤؤا فؤؤؤي البلؤؤؤدات التؤؤؤي يقطنهؤؤؤا 
والعرب البدو في الجنوب. أما البلدات التي كان فيهؤا معؤدل الخصؤوبة منخفضؤا فهؤي البلؤدات العربيؤة 

االقتصؤؤؤؤادي(  -)االجتمؤؤؤؤاعي  االقتصؤؤؤؤاديالدرزيؤؤؤؤة أو البلؤؤؤؤدات التؤؤؤؤي تسؤؤؤؤكنها الشؤؤؤؤرائص ذات المسؤؤؤؤتوس 
 د.المرتفع أو البلدات التي يسكنها نسبة عالية من المهاجرين إلى البال
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وبحسب الدائرة المركزية لإلحصاء فإن معدل الخصوبة العام في البالد مماثل لما كان عليه في العام 
بدأ يحصل ارتفاع في المعدل،  2006طفل للمرأة الواحدة. وفي العام  3.14، حيث وصل إلى 1980

طفؤل  3.16إلؤى  2016وذلك في أعقاب ارتفاع المعدل في وسط النساء اليهوديات، ليصل فؤي العؤام 
 للمرأة الواحدة، وذلك رغم انخفاض معدل الخصوبة في وسط النساء العربيات.

لنسؤؤؤاء يهوديؤؤؤات  %76.8أطفؤؤؤال، بيؤؤؤنهم  181,405ولؤؤؤد  2016وأبهؤؤؤرت المعطيؤؤؤات أنؤؤؤه فؤؤؤي العؤؤؤام 
( فكؤؤانوا لنسؤؤؤاء عربيؤؤات. وكانؤؤت نسؤؤؤبة األطفؤؤال الؤؤؤذكور %23.2والمصؤؤنفات "أخريؤؤات"، أمؤؤؤا البؤؤاقي )

 .%51.5تصل إلى 
كؤانوا لنسؤاء يهوديؤات،  2016من األطفال الذين ولدوا عؤام  %73.9وأبهرت تفاصيل المعطيات أن 

لنسؤؤؤاء عربيؤؤؤات  %1.3لنسؤؤؤاء عربيؤؤؤات مسؤؤؤيحيات، و  %1.4لنسؤؤؤاء عربيؤؤؤات مسؤؤؤلمات، و  %20.7و
 لنساء لم يصنفن في السجل السكاني بأي تصنيف ديني. %2.6درزيات، و 

ور كانؤت األعلؤى فؤي وسؤط النسؤاء العربيؤات المسؤلمات حيؤث وصؤلت كما تبين أن نسبة األطفال الذك
فؤي وسؤط النسؤاء الؤذين لؤم  %50.8مؤن األطفؤال المواليؤد، وكانؤت النسؤبة األقؤل،  %51.7النسبة إلؤى 

 يكن لهن أي تصنيف ديني.
عؤام  %40.2عامؤا قؤد ارتفعؤت مؤن  30وبينت المعطيات أن نسبة الوالدات لنساء في جيؤل أكبؤر مؤن 

عاما هو أمؤر شؤائع فؤي  30، علما أن تأجيل الوالدات لما بعد جيل 2016عام  %51.5لى إ 2000
يطاليؤا ارتفؤع معؤدل جيؤل الؤوالدة إلؤى أكثؤر مؤن  سؤبانيا وا  وسط دول متطورة كثيرة. وفي إيرلندا وفنلنؤدا وا 

 عاما في أواسط سنوات التسعينيات من القرن الماضي. 30
بة فؤؤي وسؤط النسؤؤاء غيؤؤر المتزوجؤات مؤؤنخفض بشؤؤكل بؤؤارز وأشؤارت المعطيؤؤات إلؤؤى أن معؤدل الخصؤؤو 

طفؤؤال لكؤؤل ألؤؤف امؤؤرأة غيؤؤر متزوجؤؤة،  13ولؤؤد  2015مقارنؤؤة بؤؤالوالدات فؤؤي إطؤؤار الؤؤزواج. ففؤؤي العؤؤام 
 طفال لكل ألف امرأة متزوجة. 170مقارنة بؤ

الدات وتبين أنه فؤي الؤوالدات خؤارج إطؤار الؤزواج كؤان هنؤاك ميؤل لإلنجؤاب فؤي جيؤل أكبؤر مقارنؤة بؤالو 
من الوالدات خارج إطؤار الؤزواج كانؤت األمهؤات فؤي جيؤل يزيؤد  %51في إطار الزواج، حيث أنه في 

 في وسط النساء المتزوجات. %23عاما، مقابل  35عن 
عامؤا،  39 – 35كما تبين أن أعلى معدل خصوبة للنساء خؤارج إطؤار الؤزواج وصؤل أوجؤه فؤي جيؤل 

 عاما. 24 – 20نساء المتزوجات في جيل في حين كان أعلى معدل خصوبة في وسط ال
عامؤؤا، أمؤا معؤؤدل عمؤر النسؤؤاء فؤي الؤؤوالدة  27.6وجؤاء أن معؤدل عمؤؤر النسؤاء فؤؤي الؤوالدة األولؤؤى كؤان 

الثانية فكان أكبر بسنتين تقريبؤا، وكؤان معؤدل عمؤر النسؤاء فؤي الؤوالدة الثالثؤة أكبؤر بسؤنتين مؤن معؤدل 
 الوالدة الثانية.



 
 
 
 

 

 23 ص             4583 العدد:             3/14/2018األربعاء  التاريخ: 

                                    

أن هناك ارتفاعا حادا، نسبيا، في متوسط عمر األم في الوالدة، والذي ارتفع ، تبين 2000ومنذ العام 
. وتبؤين أن ارتفؤاع متوسؤط العمؤر ينبؤع 2016عامؤا فؤي العؤام 30.4بعام وخمسؤة شؤهور، ووصؤل إلؤى 

عؤؤام  25.7مؤؤن الميؤؤل المتصؤؤاعد لتأجيؤؤل الؤؤوالدة األولؤؤى إلؤؤى آخؤؤر سؤؤنوات العشؤؤرين، حيؤؤث ارتفؤؤع مؤؤن 
 عاما. 30، ومن الميل إلى الوالدة في جيل أكبر من 2016عام  27.7لى إ 2000خالل العام 

طفؤال مؤن مجمؤل عؤدد األطفؤال الؤذين ولؤدوا لنسؤاء يهوديؤات  9,211إلى ذلؤك، أبهؤرت المعطيؤات أن 
لنسؤاء  %76.2، قؤد ولؤدوا لنسؤاء خؤارج إطؤار الؤزواج، بيؤنهن %6.9، ويشؤكلون مؤا نسؤبته 2016عام 

 قات، والباقي لنساء أرامل.لنساء مطل %23.2عازبات، و
ورغم االرتفاع في نسبة الوالدات في وسؤط النسؤاء اليهوديؤات العازبؤات، فؤإن النسؤبة فؤي إسؤرائيل تبؤل 

 ".OECDمنخفضة مقارنة بالدول األخرس األعضاء في منبمة "
كانت في حاالت حمل ألكثر  2014من مجموع الوالدات في البالد في العام  %4.6وتبين أيضا أن 

 توائم. %97ن جنين واحد، بينها م

 13/3/2018، 48عرب 
 

 1967القدس منذ في هدم خمسة آالف منزل : مركز أبحاث األراضي .22
عن هدم  1967كشفت معطيات فلسطينية بشأن انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في القدس منذ عام 
ربة عند إتمام خمسة آالف منزل بحجة عدم الترخي ، يضاف إليها هدم حارتي الشرف والمغا

ويفيد تقرير مفصل صادر عن مركز أبحاث األراضي، ومقره  احتالل الشطر الشرقي من المدينة.
ألفا من سكانها عام  198قرية تابعة للقدس وتهجير نحو  39القدس، بأن االحتالل لم يكتف بهدم 

قد هدم االحتالل ووفق التقرير الموسع للمركز ف بذرائع مختلفة. 1967، بل واصل الهدم عام 1948
 طفال. 5443فلسطينيا، منهم  9422، وهو ما أدس إلى تهجير 2017و 2000منازل بين عامي  1706

ألفا بعد الحرب، في حين تم  30ونحو  1948مقدسي هجروا قبل حرب  67500وقال إن حوالي 
بين  ألف يهودي جديد في البيوت والمساكن العربية التي تم ترحيل أصحابها منها 16إسكان 

 .1949وأغسطس/آب  1948سبتمبر/أيلول 
ألف مقدسي، وهذا يشمل من كانوا خارج  70ترحيل نحو  1967وذكر التقرير أنه تم خالل حرب 

 ألفا رحلوا ألسباب مختلفة بعد الحرب. 50المدينة ومنعوا من العودة لها، إضافة إلى 
وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى  2000ويوكد مركز أبحاث األراضي حاجة السكان الفلسطينيين إلى 

 ألف نسمة يعيشون في مساكن غير مرخصة. 380أن نحو نصف المقدسيين البال  عددهم نحو 
 13/3/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
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 اعتقاالت ومداهمات لالحتالل بالضفة .22
ربعاء شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة مداهمة واعتقال الليلة الماضية وفجر اليوم األ: نابلس

وقال مراسلنا في محافبة نابلس، إن قوات االحتالل  طالت عددا من المناطق في الضفة الغربية.
 داهمت فجر اليوم عدة مناطق شرق المدينة، ونصبت حواجز طيارة وكمائن.

من جانب آخر، اقتحمت قوات االحتالل بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واعتقلت الطالب 
 د بدر حمادنة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.بجامعة النجاح محم

وفي محافبة جنين، شنت قوات االحتالل حملة مداهمات واسعة في مناطق مختلفة جنوب وغرب 
 مدينة جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت ثالثة مواطنين بينهم أسيرين محررين.

ي المجلس التشريعي أنور وفي بيت لحم، جنوب الضفة، اقتحمت قوات االحتالل منازل النائبين ف
 زبون وخالد طافش، والقيادي في حركة حماس غسان هرماس.

 14/3/2018، المركز الفلسطيني لمعالم
 

 األقصىالمسجد عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات  .22
أم نت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، يوم الثالثاء، اقتحام مجموعات من المستوطنين : القدس المحتلة

 46وأفادت مراسلة "قدس برس"، بأن  هود لباحات المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة.الي
ب يهود، اقتحموا األقصى خالل جولة االقتحامات الصباحية، بحماية عناصر  مستوطننا، بينهم طال 

 -لم ُيعرف عددها-وأضافت أن مجموعة أخرس  من الشرطة اإلسرائيلية والقوات الخاصة المسل حة.
لوا في  اقتحمت المسجد خالل الجولة الثانية، والتي تبدأ عقب االنتهاء من صالة البهر، حيث تجو 

 باحات األقصى لمدة ساعة كاملة.
 13/3/2018، قدس برس

 
 امرأة 23طفال  و 274فلسطينيا  خالل شهرين بينهم  1,319االحتالل يعتقل  .21

فبراير الماضيين، شباط/ يناير و نون الثاني/ كااعتقلت قوات االحتالل خالل شهري  قنا: -رام هللا 
سيدة، وأربعة صحفيين. وذكر تقرير مشترك صدر عن هيئة  23طفالن و 274فلسطينينا بينهم  1,319

شوون األسرس والمحررين، ونادي األسير الفلسطيني، وموسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 
فلسطينيان  381ل اعتقل خالل الشهرين الماضيين اإلنسان، ومركز الميزان لحقوق اإلنسان، أن االحتال

من بيت  118من جنين، و 133من الخليل، و 140من محافبة رام هللا والبيرة، و 233من القدس، و
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، تمن سلفي 20من طوباس، و 23من قلقيلية، و 54من طولكرم، و 59من نابلس، و 107لحم، و
 من غزة.  30من أريحا، و 21و

 14/3/2018الدوحة،  الراية،
 

 نقابة الصحفيين تؤكد رفضها ألي عالقة مع واشنطن :رام هللا .22
حذرت نقابة الصحفيون الفلسطينيون، من التعامل مع دعوات أمريكية وجهت لعدد من : رام هللا

الصحفيين الفلسطينيين للقاء وفد أمريكي رسمي يزور األراضي الفلسطينية المحتلة خالل األيام 
ة في بيان صحفي لها اطلعت "قدس برس" عليه يوم الثالثاء، أن اللقاء وأوضحت النقاب القادمة.

واعتبرت أن مثل هذه اللقاءات "تستهدف   في القدس المحتلة. األمريكيةسيعقد في مقر القنصلية 
اختراق وخلخلة الموقف الفلسطيني؛ الرسمي والشعبي، الرافض ألي لقاءات أو عالقات مع المستوس 

وقالت إن هذا اللقاء وغيره من اللقاءات التي تسعى اإلدارة األمريكية لعقدها مع  الرسمي األمريكي".
وجهات فلسطينية، "يندرج في سياق سياسة الصلف والعنجهية األمريكية تجاه شعبنا  أشخا 

 وقضاياه وحقوقه الوطنية التي طالما عادتها وتجاهلتها واشنطن".
 13/3/2018، قدس برس

 
 خارج" يستعد إلطالق حملة "سبعينية النكبة"ال يفلسطيني ِّ مؤتمر " .29

يعتزم "الموتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" بالتنسيق مع عدد من المنبمات والموسسات : بيروت
ودعا "الموتمر الشعبي  الحقوقية العاملة لفلسطين إطالق عدد من الفعاليات إحياء لسبعينية النكبة.

األربعاء في مقر نقابة الصحفيين اللبنانيين في بيروت،  يوملفلسطينيي الخارج"، إلى موتمر صحفي 
ويشارك في الفعاليات،  إلطالق الفعاليات الوطنية والشعبية بمناسبة "سبعينية النكبة" الفلسطينية.

باإلضافة لؤ "موتمر فلسطينيي الخارج"، "موتمر فلسطينيي أوروبا"، والحملة الدولية للحفاب على 
 اء"، وموسسات فلسطينية أخرس.الهوية الفلسطينية "انتم

وأكد المتحدث باسم "الموتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" زياد العالول، في حديث مع "قدس برس"، 
أن "أهمية فعاليات سبعينية النكبة، التي تتضمن العديد من الفعاليات وتتوزع على العديد من عواصم 

 ية جدية لتصفية القضية الفلسطينية".الشتات الفلسطيني، تكمن في تزامنها مع محاوالت دول
 13/3/2018، قدس برس
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 المطران عطا هللا حنا: لن يقبل الفلسطينيون بأي صفقات على حساب قضيتهم العادلة .20
د المطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، أمس، خالل استقبال أكالناصرة: 

وأنهم  ن يقبلوا بصفقة على حساب قضيتهم الوطنية العادلة،الفلسطينيين ل أنوفد إعالمي برازيلي، 
 فشلون كل موامرة تهدف لتصفيتها.سيُ 

الثالث، فهي مدينة السالم ولكن  وقال في كلمته إن مدينة القدس لها مكانتها وقدسيتها في الديانات
ة، مشددا على رتكب بحقها وبحق مقدساتها وأوقافها وموسساتها الوطنيسالم القدس مغيب بفعل ما يُ 

 فون في كافة مفاصل حياتهم.ستهد  لون في القدس كالغرباء ويُ الفلسطينيين يعام   أن
ان المت مرين على القضية الفلسطينية يبنون أنهم قادرون على إنهائها ويتجاهلون ان هنالك »واعتبر 

مخاطبا  وتابع«. حقوقا غير قابلة للمساومة وهنالك ثوابت وطنيه سيبقى شعبنا مدافعا عنها
نتمنى ان تصل رسالة فلسطين الى سائر أرجاء العالم. فالقضية الفلسطينية »الصحافيين البرازيليين: 

هي  أيضاهي قضية الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل والمناضل من أجل الحرية، ولكنها 
 قضية كافة أحرار العالم المومنين بقيم العدالة والحرية والكرامة اإلنسانية.
 14/3/2018لندن،  العربي، القدس

 
 هيئة األسرى تتهم إدارة السجون اإلسرائيلية بتعمد سياسة اإلهمال الطبي .22

سياسة اإلهمال »أكدت هيئة شوون األسرس والمحررين، أن إدارة سجون االحتالل تواصل : غزة
، وال «سجن عسقالن»بحق سبعة أسرس من ذوي الحاالت المرضية الصعبة في « الطبي المتعمدة

وفي السياق ناشد مدير مركز األسرس للدراسات رأفت حمدونة الموسسات  تقدم لهم سوس المسكنات.
الحقوقية والدولية، وعلى رأسها الصليب األحمر الدولي بالضغط على االحتالل لوقف انتهاكاته بحق 

قالت من سجن على كل المستويات خاصة في قضية التن اإلسرائيليةاألسرس والمعتقلين في السجون 
 «.باتت هم األسرس في بل االنتهاكات»إلى سجن، التي قال إنها 

 14/3/2018لندن،  العربي، القدس
 

 ةة المصالحلعرقلأن المحاولة تهدف  وتؤكد محاولة اغتيال "الحمد هللا".. العباراتمصر تدين بأشد  .22

صادر عن وزارة  بيان فيأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات : أحمد جمعة -كتب 
عملية  في الفلسطينيالحمد هللا رئيس الوزراء  راميالخارجية يوم الثالثاء، المحاولة الفاشلة الغتيال 

 .الفلسطينيمصابين ونجاة رئيس الوزراء  6إرهابية، مما أسفر عن وقوع نحو 



 
 
 
 

 

 27 ص             4583 العدد:             3/14/2018األربعاء  التاريخ: 

                                    

لوزراء، والسلطة الفلسطينية على نجاة رئيس ا الفلسطينيوهنأت جمهورية مصر العربية الشعب 
تستهدف وأد أو إعاقة مسار عملية  التيلتوكد على أن مثل تلك العمليات اإلرهابية الغاشمة 

بذل جهودها الدووبة لتحقيق  فيالمصالحة الفلسطينية ستبوء بالفشل، موكدة أن مصر ستستمر 
حقق المصالحة، وتمكين األشقاء الفلسطينيين من إدارة شئون دولتهم وفق روية موحدة وشاملة ت

 .الفلسطينيتطلعات الشعب 
 13/3/2018، اليوم السابع، القاهرة

 
  67كتاب إسرائيلي: عبد الناصر علم بموعد عدوان  .22

كشف كتاب إسرائيلي  جديد النقاب عن أن ه في الثاني من حزيران )يونيو(  زهير أندراوس:-الناصرة
األمن، عقد الرئيس المصري  ، وهو اليوم األو ل لموشيه دي ان، في منصب وزير 1967من العام 

الراحل جلسة ُمغلقةن شارك فيها كبار جنراالت الجيش، حيث أك د لهم أن  إسرائيل سُتهاجم مصر في 
بتصحيص ” حرب األي ام الست ة“الرابع أْو الخامس من الشهر نفسه، والحقنا قام ناصر، بحسب الكتاب 

تنفيذ ضربة  جوي ة  في الخامس من يونيو، وهذا نفسه وقال لقادة الجيش المصري  إن  إسرائيل ستقوم ب
، توم سيغف، الذي قام بُمراجعة الكتاب، ُيضيف، في مقال  نشره  ما حدث. المور خ اإلسرائيلي 

بصحيفة )ه رتس( العبري ة، أن  مول ف الكتاب، غاي ليرون، يوك د في كتابه على أن  مصدر عبد 
)االستخبارات الخارجي ة(، مئير عميت، والذي كان في الناصر كان ليس إال  رئيس الموساد آنذاك، 

ذلك الوقت يقوم بزيارة  رسمي ة  إلى الواليات الُمتحد ة األمريكي ة، ولكن  المور خ يقول في ُمراجعته إن ه 
، ألن ها ال تعتمد على مصادر إ سرائيلي ة ، وبالتالي  يجب التعاطي مع هذه المعلومة بحذر  شديد 

ر اء بالتعامل مع هذه المعلومة الحصري ة، التي لم تُنشر سابقنا على أن ها فرضي ة، سيغف الق” ينصص“
 وليست حقيقةن.

ولفت سيغف إلى أن  الكتاب الجديد يكشف النقاب عن أن  رئيس الموساد عميت وخالل زيارته 
لى وزير الCIAالرسمي ة إلى واشنطن، اجتمع إلى رئيس وكالة المخابرات المركزي ة ) دفاع، (، وا 

روبرت ماكنامرا، وكان هدفه الحصول على ضوء  أخضر  من أمريكا للبدء بالعدوان، كما أن ه أك د 
أمام المسوولين في واشنطن على أن  هناك حاجة ضروري ة جدنا للقيام بعملي ة  عسكري ة  سريعة ، واعدنا 

كشف الكتاب أن  تفاصيل ُمضيفيه بأن  إسرائيل لن تحتاج إلى ُمساعدة  منهم. عالوةن على ذلك، ي
رب قبل يومين من بدء الهجوم.  موعد الهجوم اإلسرائيلي  بدأت بالتس 
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أم ا فيما يتعل ق بعدم قيام الرئيس المصري  بفعل أي  شيء  لدرء العدوان، فيقول المول ف إن  عبد 
أوامر عبد الناصر أمر نائبه، عبد الحكيم عامر باتخاذ عدد  من الخطوات، ولكن  األخير لم يأخذ 

د، ولم يفعل شيئنا، على حد  زعمه.  الناصر على محمل  من الج 
 13/3/2018، لندن، رأي اليوم

 
 "إسرائيل"إخالء سبيل الممثل اللبناني زياد عيتاني بعد تبرئته من تهمة التعامل مع  .22

من تهمة  بيروت: أخلى القضاء اللبناني الثالثاء، سبيل الممثل زياد عيتاني بعدما تبي ن أنه بريء
التعامل مع إسرائيل، وأصدر مذك رة توقيف في حق ضابطة رفيعة المستوس بتهمة تلفيق التهمة له 

 لدوافع انتقامية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا 

مذك رة توقيف في حق الضابطة برتبة مقد م سوزان  أصدر أمران بإخالء سبيل الممثل الشاب وأصدر
بعد قليل “وأضاف المصدر  الحاج ومقرصن معلوماتية أقر  أنه لف ق التهمة لعيتاني بطلب منها.

 ”.يعتبر زياد عيتاني حر ان طليقان 
 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت الممثل المسرحي لالشتباه بأنه قام 23وكان جهاز أمن الدولة أوقف في 

 مع إسرائيل، وهو ما أثار صدمة بين اللبنانيين.” التخابر والتواصل والتعامل”ب
وفي مطلع الشهر الحالي شهد لبنان صدمة جديدة مع اإلعالن عن توقيف سوزان الحاج لالشتباه 

 بأنها هي من لف قت التهمة له باالستعانة بقرصان معلوماتية.
 13/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 تدين محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزةالسعودية  .22

دانت وزارة الخارجية السعودية محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد  الرياض:
وأكد مصدر مسوول في الوزارة أن هذه المحاولة من شأنها تقويض الجهود الرامية  هللا في قطاع غزة.

نهاء االنقسام.إلى تحقيق المصالحة الفلسط وجدد المصدر التأكيد على أهمية توحيد الصف  ينية وا 
 الفلسطيني، وبما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، واستعادة حقوقه المشروعة.

 13/3/2018، لندن، الشرق األوسط
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 الجامعة العربية تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني .22
مد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، محاولة االغتيال الفاشلة أدان أح": وام"-القاهرة

 التي تعرض لها رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد هللا، مهنئنا إياه بنجاته وسالمته.
بدوره أكد الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم األمين العام، أن من يقفون خلف  

اآلثمة يسعون إلى نشر الفوضى بين الفلسطينيين وزرع الفرقة بينهم في وقت هم أحوج  هذه المحاولة
ما يكونون فيه إلى وحدة الصف من أجل الدفاع عن ثوابت المشروع الوطني الفلسطيني التي 

أن  -في بيان أصدرته الجامعة العربية مساء أمس -تتعرض لتهديدات غير مسبوقة. وقال عفيفي 
فوضة ومدانة ومستهجنة وال تعكس سوس جبن من يمارسها وتجرده من اإلنسانية االغتياالت مر 

والوطنية .. موكدنا أهمية االستمرار في عملية المصالحة باعتبار أن نجاحها يعزز من قوة وصالبة 
 الموقف الفلسطيني.

 14/3/2018، االتحاد، أبو ظبي
 

 األحادية "إسرائيل"هللا بن زايد والصفدي يحذران من تبعات إجراءات  عبد .21
، أمس، أيمن اإلمارات العربية المتحدةالتقى عبدهللا بن زايد آل نهيان، وزير خارجية ": وام"-عمان

 الصفدي، وزير خارجية األردن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بن زايد إلى األردن.
فلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل وشدد الجانبان على أهمية تكاتف جميع الجهود لحل الصراع ال

الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع 
 ، شرطان لتحقيق السالم الشامل والدائم في المنطقة.1967من يونيو 

حل الدولتين، وتحاول وحذر الجانبان من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها األحادية التي تقوض 
فرض حقائق جديدة على األرض، خصوصان القدس المحتلة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم 

 في المقدسات اإلسالمية المسيحية.
على التحضيرات للموتمر الدولي الذي سترعاه المملكة، ، واطلع أيمن الصفدي، الشيخ عبدهللا بن زايد

العربية الشقيقة، ومملكة السويد، لضمان حشد الدعم الالزم لوكالة األمم بالتعاون مع جمهورية مصر 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها وفقان لتكليفها 

 األممي.
 14/3/2018، االتحاد، أبو ظبي
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 المؤسسات التركية.. خزان ال ينضب لدعم القدس .22
ألقى الشارع التركي أوراقه بقوة في مواجهة قرار الرئيس األميركي دونالد : بروكإسطنبول خليل م

ترمب اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها، فاحتشدت جماهيره بعد ساعات 
 أمام القنصلية األميركية وجامع الفاتص بإسطنبول. 2017ديسمبر/كانون األول  6معدودة من خطاب 

ذت الفعاليات التركية أشكاال متعددة تنوعت بين العمل الجماهيري وأنشطة التوعية والتثقيف واتخ
واألنشطة الفنية واإلعالمية والحمالت الخيرية لدعم المقدسيين في رباطهم، وفقا التجاهات 
الموسسات القائمة على تلك الفعاليات وتخصصاتها، التي تمرست في العمل عليها في المجتمع 

 كي منذ سنوات.التر 
جسد ذلك الحراك محطة مهمة من محطات العمل الشعبي التركي، لكنه استند بوضوح إلى تجربة 
عدد كبير من الموسسات المتمرسة بتنفيذ األنشطة المرتبطة بالقدس، التي اتسمت بزخم المشاركة 

 وارتفاع سقف المطالب والتنوع في أشكال الفعل االحتجاجي.
أهلية وأوقاف ومنبمات مجتمع مدني تركية عمالقة في قضايا متعددة  وفي حين تنشط موسسات

تتصل بملفات سوريا وبورما وتركستان وغيرها، تخصصت منبمات تركية في العمل للقضية 
 الفلسطينية ولموضوع القدس بالتحديد.

س محبة إذ تقدم جمعية "البراق" نفسها جمعية تركية تهدف إلى التعريف بالمقدسات اإلسالمية، وغر 
هذه المقدسات في نفوس المسلمين، والمساهمة في الحفاب عليها، خصوصا المسجد األقصى، من 

 خالل دعم صمود المسلمين فيه.
كذلك "وقف األمة" يعرف نفسه موسسة تركية تنموية مستقلة تهدف إلى تنمية قدرات اإلنسان 

ن خالل التحديد المنهجي الحتياجات المقدسي، والمحافبة على تراثه وهويته، ودعم ثقافته الحية، م
المقدسيين وأولوياتهم، والعمل على إيجاد اآلليات السليمة لالستفادة القصوس من مصادر التمويل 

 المتاحة.
أما جمعية حماية التراث العثماني في بيت المقدس "ميراثنا" فتقدم نفسها للمجتمع التركي كوقف يعمل 

اث العثماني في القدس، وتسليط الضوء على المخاطر المحدقة على التعريف بالمسجد األقصى والتر 
بهما عبر تنفيذ مشاريع ترميم البيوت والمساجد ورعاية المسجد األقصى، والحفاب على الوجه 

 التاريخي للقدس والمساهمة في حماية اآلثار المقدسية خاصة العثمانية منها.
مع التركي للقدس، ف خر فعالياتها كانت رعاية وتبدو بصمات "ميراثنا" جلية في توجيه حراك المجت

معارض وحفالت موسيقية ل طفال من طلبة المدارس في إسطنبول، وخص  ريع حضورها 
 لمشاريع الجمعية في القدس، مثل مشروع "سدانة المسجد األقصى" ومشروع "ضيافة أطفال القدس".
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من قبل الجمعيات التركية فاتخذتها  أما أحدث محاوالت التأثير في القرار األميركي تجاه القدس
جمعية "الشباب الواعد" الدولية من خالل توجيه ألف رسالة مكتوبة للبيت األبيض عبر سفارات 

وتخت  الجمعية في العمل لمدينة القدس والمسجد  الواليات المتحدة األميركية المنتشرة في العالم.
 ة والقانونية.األقصى في المجاالت الخيرية والتعليمية واإلغاثي

 13/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 عشرون دولة بينها سبع عربية شاركت في لقاء البيت األبيض حول غزة .29
كشف مسوول في البيت األبيض النقاب لؤ "األيام" عن مشاركة ممثلين عن  عبد الرووف أرناووط:

الذهني التي عقدت منبمات دولية شاركت في جلسة العصف  3دول عربية، و 7دولة، بينها  20
 أمس في البيت األبيض لبحث األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة.

وأشار المسوول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الدول المشاركة هي: مصر، األردن، 
السعودية، قطر، اإلمارات، البحرين، سلطنة عمان، كندا، قبر ، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إسرائيل، 

اليابان، هولندا، النرويج، سويسرا، السويد، الواليات المتحدة األميركية إضافة إلى االتحاد إيطاليا، 
 األوروبي واألمم المتحدة ومكتب اللجنة الرباعية.

وقال مبعوث الرئيس األميركي لالتفاقيات الدولية جيسون غرينبالت في جلسة االفتتاح: "نحن نرحب 
س المكرسة لمحاولة حل هذا النزاع، والمهتمة بالمساعدة في دائمان بفرصة العمل مع الدول األخر 
 مواجهة التحديات اإلنسانية في غزة".

وأضاف في ن  الكلمة التي أرسل مكتبه نسخة منها لؤ "األيام": "كما يوضص الهجوم الرهيب اليوم 
مسعى. لكن على موكب رئيس الوزراء الحمد هللا، ستكون هناك دائما مخاطر حقيقية مرتبطة بهذا ال

المخاطر تبرر الفوائد المحتملة. كان رئيس الوزراء في غزة يفتتص محطة لمعالجة مياه الصرف 
الصحي التي يمولها بعضكم، المانحون الدوليون، لتحسين صحة سكان غزة. هذا الهجوم، مرة 

دع أخرس، يثبت أن حماس غير مالئمة بشكل كبير لحكم غزة. لكن ال يمكن ردعنا، وال ينبغي ر 
 السلطة الفلسطينية. للسلطة الفلسطينية دور شرعي في غزة، كما يفعل المجتمع الدولي".

وتابع غرينبالت "نأسف ألن السلطة الفلسطينية ليست معنا اليوم، األمر ال يتعلق بالسياسة، هذا 
 يتعلق بصحة وسالمة وسعادة أهل غزة، وجميع الفلسطينيين واإلسرائيليين والمصريين".

غرينبالت إلى أن "نحن هنا اليوم للنبر في أفكار حول كيفية التعامل مع التحديات اإلنسانية وأشار 
 في غزة، وهو موضوع لطالما كان في مقدمة كل عقولنا وبالتأكيد كان هو كذلك بالنسبة لي".
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وقال: "في األشهر الثالثة عشر منذ تولي الرئيس ترامب السلطة، حضرت عشرات االجتماعات 
مرات التي ركزت على تحسين التحديات اإلنسانية في غزة. لقد سمعت مراران وتكراران عن والموت

، وغاز من أجل غزة، ومحطة جديدة لتحلية المياه، وجميعها 161المشاريع والمبادرات، الخط 
مقترحات ذكية، والتي إذا طبقت ستودي بالتأكيد إلى تحسين حياة الفلسطينيين في غزة. لكن رغم كل 

المساعي، كل هذه األفكار العبيمة، فإن المعاناة اإلنسانية في غزة قد نمت خالل العام  هذه
 الماضي".

وأضاف: "نحن جميعان على دراية بالوضع على األرض، هناك تحديات صحية كبيرة، تبل الكهرباء 
ي اليوم، سلعة نادرة، حيث تستقبل العديد من المنازل والشركات أقل من أربع ساعات من الكهرباء ف

المياه الملوثة هي أكبر سبب وحيد للمرض بالنسبة ل طفال الرضع في غزة، ينمو الفقر وينعدم 
 األمن الغذائي، ال يزال معدل البطالة في غزة هو األعلى في العالم".

أن أقول المزيد، لكننا لم ندعكم إلى هنا لتالوة اإلحصاءات أو اإلدالء  أستطيع" ،وتابع غرينبالت
ات سياسية، لقد دعوناكم إلى هنا ألننا نعتقد أن بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل بكثير، يجب أن ببيان

نفعل ما هو أفضل بكثير! أنا متأكد من أننا جميعا نومن بذلك. لكن القيام بعمل أفضل يتطلب 
 تفكيران جديدان والتزامان بالعمل".

قترحات ألهل غزة والتي قام الفريق األميركي وكشف النقاب إنه تم في االجتماع تقديم سلسلة من الم
بتطويرها وقال: "تم تطوير بعضها بالتنسيق مع العديد منكم. سيتطلب تنفيذ هذه المقترحات منا 
التفكير والتفكير بشكل إبداعي لمواجهة التحديات السياسية واألمنية التي نعرفها، سيتطلب العديد من 

تتطلب كل هذه المشاريع تنسيقا مرك زا لنا بدءا من اليوم، نحن  هذه المقترحات تمويالن جديدان. سوف
نرحب أيضا بأفكاركم، سواء من خالل مشاركة مقترحات محددة، أو عوائق للتغلب عليها، أو 
استراتيجيات جديدة إلشراك شركاء آخرين، طالما أنها عملية، مع االهتمام المناسب، فإن لديها 

 فرصة قوية للتنفيذ".
نحن نعلم جميعا أن أيا من هذا لن يكون سهال. وكل ما نقوم به يجب أن يتم بطريقة : "وأضاف

تضمن أننا ال نضع أمن اإلسرائيليين والمصريين في خطر، وأننا ال نعمل على تقوية حماس، التي 
 تتحمل المسوولية عن معاناة غزة. لكن الوضع اليوم في غزة غير مقبول، ويزيد انحدارا إلى األسفل".

"ال توجد أعذار للتقاعس عن العمل، إن التقاعس عن العمل ال يودي سوس فقط  ،تابع غرينبالتو 
إلى المزيد من المعاناة للفلسطينيين في غزة، ولكنه يخلق أيضا المزيد من التحديات األمنية 

ينيين لإلسرائيليين والمصريين، ويدفع آفاق التوصل إلى اتفاق سالم شامل بين اإلسرائيليين والفلسط
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أبعد وأبعد. جزء أساسي من تحقيق اتفاق سالم شامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، بما في ذلك 
 في الضفة وغزة، هو حل الوضع في غزة". أولئك

وتوجه غرينبالت إلى الحضور "بينما نواصل مناقشة اليوم، أطلب أن نتفق على ترك السياسة عند 
وعملية للمشاكل التي نحن بصدد معالجتها. دعونا نخطط  الباب. دعونا نركز على حلول واقعية

لمغادرة هنا اليوم من خالل فهم مشترك ألولوياتنا الفورية، وخطة لتنفيذ مقترحات تتصدس لتلك 
األولويات. وبينما لن نحل الوضع في غزة في هذه القاعة اليوم، فإنه مع النهج الصحيص، يمكننا أن 

 نتخذ خطوة مهمة إلى األمام".
: "بحلول نهاية هذا الموتمر، آمل أن نتفق على بعض المقترحات الملموسة التي يمكننا وأضاف

 AHLC( القادم في بروكسل. هدفنا هنا هو دعم AHLCتقديمها في موتمر لجنة االرتباطات )
 والجهود التي تبذلها مختلف المجموعات أو البلدان األخرس".

كروا حكوماتكم على العمل الشاق الذي تقوم به لمساعدة وتابع "أود أن أطلب منكم جميعا أن تش
شعب غزة والسعي إليجاد حل لهذا الوضع، وبسبب العمل الشاق الذي تقومون به جميعا مع زمالئكم 
فإننا نأمل أن حل الوضع في غزة، والتوصل إلى حل شامل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، قد 

يات الكبيرة في تحقيق هذه الحلول. نحن بحاجة إلى عمل نحن واضحون حول التحد بالطبع،يتوفر. 
جريء وجديد والئق، كالم قليل والكثير من البناء. لكي يكون السالم في متناول أيدينا، علينا أوالن 
تحسين البروف على األرض لخلق األمل والفرصة. نحن بحاجة إلى أفضل الجهود من قبل الجميع 

 ونحن بحاجة إليها اآلن".
لحماس خطف العمل  السماح غرينبالت إلى أنه "أريد أن أكون واضحا: الهدف هنا هو عدم وأشار

وخلق وضع مماثل لما هو موجود في لبنان اليوم. مثل هذا الوضع سيكون سيئان إلسرائيل ومصر 
والسلطة الفلسطينية. نحن بحاجة إلى التأكد من أن المشاريع والمساعدات مشروطة بشكل مناسب 

 هذا الدخل". بمنع مثل
سرائيل وبين قطاع غزة ومصر معا، والقيام بجولة  واقترح غرنيبالت "أن نقوم بزيارة الحدود بين غزة وا 
سرائيل، بما في ذلك  يقودها اإلسرائيليون والمصريون لروية التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر وا 

 ا الخروج بأفكار واقعية أخرس".األنفاق التي بنتها حماس. ربما، بعد فهم هذه التحديات، يمكنن
 14/3/2018، األيام، رام هللا

 
 
 



 
 
 
 

 

 34 ص             4583 العدد:             3/14/2018األربعاء  التاريخ: 

                                    

 "سي آي إي"ويع ين امرأة على رأس  تيلرسون يقيل ترامب .20
بات وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون أبرز ضحية : أ ب، رويترز، أ ف ب –واشنطن 

ها كوريا الشمالية وروسيا للرئيس دونالد ترامب الذي أقاله بعد خالفات علنية في شأن ملفات، بين
يران، وأبدله بمدير وكالة االستخبارات المركزية األميركية )سي آي إي( مايك بومبيو. وعي ن ترامب  وا 
جينا هاسبل، نائب بومبيو، رئيسة للوكالة، لتصبص أول امرأة تتولى المنصب، علمان أنها ُمتهمة 

، «القاعدة»هد تعذيب قيادي في تنبيم في تايالند، ش« سي آي إي«باإلشراف على مركز تابع لؤ
 تواجه المصادقة على تعيينها صدامان بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس. أنوُيرج ص 

ومع تباين رواية مساعدي ترامب وتيلرسون لبروف عزل الوزير، طر د الرئيس مساعد تيلرسون 
ال يعلم "ترامب أمس و إلى« لم يتحدث»ير للشوون الديبلوماسية ستيف غولدشتاين بعد قوله إن الوز 

كان )عملي في الوزارة( أعبم شرف في حياتي، »إقالته. وعل ق غولدشتاين على طرده قائالن:  "سبب
 «.وأنا ممتن  للرئيس ولوزير الخارجية على هذه الفرصة، وأتطلع للحصول على فترة راحة

 أوفوضى في البيت األبيض، تخللتها إقالة وينهي ترامب بذلك مساكنة متعبة مع تيلرسون، موج جان 
، بينهم المستشار 2017كانون الثاني )يناير(  20استقالة مسوولين بارزين، منذ تنصيب الرئيس في 

االستراتيجي ستيف بانون، ومستشار األمن القومي مايكل فلين، ومدير مكتب التحقيقات الفيديرالي 
األبيض رينس بيربوس، ووزير الصحة توم برايس،  )أف بي آي( جيمس كومي، وأبرز موبفي البيت

ومديرا االتصاالت هوب هيكس وأنتوني سكاراموتشي، والمستشار االقتصادي جاري كوهن، والناطق 
 باسم البيت األبيض شون سبايسر.

العمالقة للنفط، لكن عمله في « إكسون موبيل»عامان( كان رئيسان لمجلس إدارة شركة  65وتيلرسون )
ات سم بتوتر مع ترامب، وُأرغم مراران على نفي خالفه معه وعزمه على االستقالة، متعهدان البقاء  الوزارة

في تموز )يوليو( « أحمق»في منصبه. وكانت معلومات أفادت بأن تيلرسون وصف ترامب بأنه 
 مرات. 10السابق، بعدما اقترح الرئيس زيادة الترسانة النووية األميركية 

روسي مزدوج سابق وابنته في إنكلترا، بعدما « جاسوس»روسيا مسوولية تسميم  كما حم ل تيلرسون
 إلىكانت الناطقة باسم البيت األبيض سارة ساندرز امتنعت عن ذلك. وسعى تيلرسون غالبان 

التخفيف من وطأة األسلوب غير الديبلوماسي لترامب، وتغريدات عنيفة يكتبها أحيانان. وفي هذا 
س خدمة أخيرة في أفريقيا قبل أيام، حيث أعلن قادة القارة طي  صفحة تصريحات الصدد، أسدس للرئي

 ."حثالة"الرئيس وصفت دول القارة بؤ إلىمنسوبة 
وع ك س  تفسيُر مساعدي ترامب وتيلرسون بروف إقالة الوزير، التباعد  بين الرجلين، إذ قال 

لم يعلم بإقالته إلى أن قرأ تغريدة ترامب غولدشتاين ومسوولون آخرون في وزارة الخارجية إن تيلرسون 
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الرئيس، وال يعلم سبب )إقالته(، لكنه يبدي امتنانان  إلىالوزير لم يتحدث »صباح أمس. وأضاف أن 
وتابع «. لحصوله على فرصة للخدمة، وال يزال يومن بقوة بأن الخدمة العامة أمر نبيل ال يندم عليه

ز في ملفات حساسة ل من القومي، كان يعتزم البقاء، بسبب »أن تيلرسون  التقد م الملموس الُمحر 
لكن ترامب طرده بعد ساعات «. كل التوفيق»وتمن ى غولدشتاين لبومبيو «. وأقام عالقات مع نبرائه

 على تصريحاته.
في المقابل، قال مسوولون في البيت األبيض إن تيلرسون ُأبِل  بقرار عزله الجمعة فيما كان في 

ال أحدهم إن جون كيلي اتصل بتيلرسون الجمعة والسبت لتحذيره من أن ترامب يعتزم إثيوبيا. وق
، موكدان اختيار بديل له. وعندما لم يستجب تيلرسون، أقاله ترامب.  اتخاذ إجراء وشيك، إن لم يتنصَّ

، علمان أن قرار إقالته أتى بعد ساعات على «توعكه»وكان تيلرسون قطع جولته في أفريقيا بحجة 
 واشنطن. إلىودته ع

أن إقالة تيلرسون نوقشت مراران، مضيفان أن ترامب رأس أن  إلىوأشار مسوول بارز في البيت األبيض 
األمر بات ملحان، إذ أراد الرئيس تغيير فريقه استعدادان لقمته المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم 

فيما كان تيلرسون في أفريقيا، ورفض  جون  أون. وذكر مسوول أن ترامب اتخذ قراره بلقاء كيم
مشاورة الوزير في األمر بذريعة أنه سيعارض أي قرار في هذا الصدد. وذكر المسوول أن ترامب 

 يعمل بانسجام مع بومبيو، وهو عضو جمهوري سابق في الكونغرس من والية كانساس.
الماضية،  14األشهر الؤُأنجز الكثير في »تيلرسون:  إلى، في إشارة «تويتر»وكتب ترامب على 

كنا متفقين في شكل جيد، لكننا اختلفنا في شأن أمور. »واستدرك: «. وأتمنى له ولعائلته التوفيق
االتفاق )النووي( اإليراني، أعتقد بأنه رهيب، فيما اعتبره )تيلرسون( مقبوالن، وأردت إما  إلىبالنسبة 

ما فعل أمر ما، فيما كان موقفه مختلفان بإ  «.عض الشيء، ولذلك لم نتفق في مواقفنالغاءه وا 
سيواصل برنامجنا في إعادة مكانة أميركا في العالم وتعزيز «: »عمل رائع"بومبيو يقوم بؤ أنواعتبر 

واعتبره «. نزع األسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية إلىتحالفاتنا، ومواجهة خصومنا، والسعي 
جينا هاسبل ستصبص المديرة »وأعلن أن «. ف حاسمالشخ  المناسب لهذه الوبيفة، في منعط»

 «.الجديدة ألجهزة االستخبارات، وأول امرأة يقع االختيار عليها لهذا المنصب
 14/3/2018الحياة، لندن، 

 
 غزةمالدينوف يحم ل حماس مسؤولية ضمان قيام الحكومة بعملها في  .22

السالم في الشرق األوسط، إلى  دعا نيكوالي مالدينوف، المنسق الخا  ل مم المتحدة لعملية
محاولة اغتيال رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني رامي الحمد هللا، في ضرورة إجراء تحقيق فوري 



 
 
 
 

 

 36 ص             4583 العدد:             3/14/2018األربعاء  التاريخ: 

                                    

 ،«إيرز»وماجد فرج مدير جهاز المخابرات، بعد وصولهم قطاع غزة، أمس، عبر معبر بيت حانون 
سلطة الفلسطينية الشرعية بالكامل في غزة، ريثما يتم تمكين ال»وتقديم الجناة إلى العدالة. مضيفان: 

تتحمل )حماس( مسوولية ضمان قدرة الحكومة على القيام بعملها في القطاع دون خشية من الترهيب 
 «.والمضايقة والعنف

وأشاد مالدينوف بمواقف رئيس الوزراء الفلسطيني، وجهوده المتواصلة لمعالجة الحالة اإلنسانية 
أولئك الذين استلهموا ونف ذوا هجوم اليوم يسعون إلى »المصالحة. وقال: األليمة في غزة وتحقيق 

 «.تقويض هذه الجهود وتدمير فر  السالم. يجب أال ُيسمص لهم بالنجاح
 14/3/2018، لندن، الشرق األوسط

 
سرائيليون يتدربون في معسكر يتضمن مجسمات لمساجد وصورا   .22  لألقصى جنود أمريكيون وا 

: استضاف الجيش اإلسرائيلي أفرادا من مشاة البحرية األمريكية هذا األسبوع في تل ابيب ؤ متابعات
وبهرت على جدران  التدريب على القتال في المدن داخل نموذج لقرية شرق أوسطية في الصحراء.

 نموذج القرية صورة للمسجد األقصى وكتابات بالعربية على الجدران ونموذج لمسجد
شافية السادسة والعشرين بمشاة البحرية األمريكية إلى وحدات من القوات وانضم جنود الوحدة االستك

الخاصة اإلسرائيلية للتدريب على تشكيالت المعارك ونشر الطائرات الهليكوبتر واإلجالء الطبي، 
 ”.رويترز“حسب 

جونيبر ‘وهذه المناورات جزء من تدريبات مشتركة على الدفاع الجوي تجرس كل عامين تحت اسم 
وتنبم هذا العام وسط مخاوف إسرائيلية وأمريكية بشأن ترسانة الصواريخ التي يمتلكها حزب ’ راكوب

 هللا اللبناني.
 13/3/2018رأي اليوم، لندن، 

 
 األمم المتحدة: الروهنغيا تعرضوا للقتل والتعذيب ألنهم مسلمون .22

تعذيب واالغتصاب، التي وصفت األمم المتحدة، الثالثاء، جرائم القتل وال: محمد طارق - نيويورك
ارتكبتها السلطات في ميانمار بحق مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان، غربي البالد، بؤ"حملة األرض 

 المحروقة"، مشيرة إلى أنهم تعرضوا للقتل والتعذيب ألنهم مسلمون.
الدولية  وقال المتحدث باسم األمين العام استيفان دوغريك، بموتمر صحفي بالمقر الدائم للمنبمة

بنيويورك، إن "المعلومات التي تلقاها المستشار الخا  المعني بمنع اإلبادة الجماعية، أداما ديين ، 
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خالل زيارته بنغالديش التي اختتمها اليوم )استغرقت أسبوعا(، تشير أن القصد من الجناة هو تطهير 
 جماعية".راخين )أراكان( من الروهنغيا، والتي إذا ثبتت، فإنها تشكل إبادة 

وأشار المتحدث إلي أن ديين ، "اجتمع خالل زيارته مع السلطات البنغالية وممثلي المجتمع المدني 
 وزار مخيمات الالجئين في بازار كوكس".

وتابع: "يجب أن يحصل سكان الروهنغيا على الحماية والدعم كالجئين أثناء وجودهم في بنغالديش، 
يد لمساعدة بنغالديش في تقديم الدعم لالجئين.. إن حل هذه ويجب على المجتمع الدولي بذل المز 

 المشكلة يكمن في سلطات ميانمار، من خالل تهيئة البروف لعودة الروهينغيا إلى ديارهم بأمان".
وفي السياق، قال أداما ديين ، في بيان تلقت األناضول نسخة منه، إن "ما سمعته وشاهدته في بازار 

 تحمل بصمات حكومة ميانمار والمجتمع الدولي".كوكس هو مأساة إنسانية 
 2017وتابع: "كانت حملة األرض المحروقة التي نفذتها قوات األمن الميانمارية منذ أغسطس/آب 

ضد الروهنغيا قابلة للتنبو ويمكن الوقاية منها،.. وعلى الرغم من التحذيرات العديدة، فقد دفن 
 ذي كلف الروهينغيا في ميانمار حياتهم وكرامتهم ومنازلهم".المجتمع الدولي رأسه في الرمال األمر ال

واستطرد: "دعونا نكون واضحين، .. ارتكبت جرائم دولية في ميانمار، لقد قتل مسلمو الروهنغيا 
وتعرضوا للتعذيب واالغتصاب وأحرقوا أحياء، فقط بسبب أنهم كذلك )يقصد أنهم مسلمون(، كل 

ى أن القصد من الجناة هو تطهير والية راخين الشمالية من وجودهم، المعلومات التي تلقيتها تشير إل
 والتي، إذا ثبتت ، ستشكل جريمة اإلبادة الجماعية".

بادة جماعية أم ال، فإن ذلك ال  ولفت إلى أنه "سواء اعتبرنا الجرائم المرتكبة جرائم ضد اإلنسانية أوا 
 ينون بذلك ألهل الروهينغيا".ينبغي أن يوخر عزمنا على التصرف على الفور.. نحن مد

 13/3/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 المشكلة ليست في "حماس" يا غرينبالت .22

 باسم نعيم
 8نشر المبعوث األميركي لعملية السالم جايسون غرينبالت مقاال في "واشنطن بوست" )بتاريخ 

ول سف الشديد، ورغم  ( بعنوان: "هل تمتلك حماس الجرأة لالعتراف بالفشل ".2018مارس/آذار 
ادعائه الحر  الشديد على مصالص الفلسطينيين ورفاهيتهم وخاصة بقطاع غزة؛ فإن المقال احتوس 
على تدليس ومغالطات كثيرة، ال تليق بممثل دولة عبمى تدعي الحر  على السالم واألمن 

 واالستقرار.
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ل لحركة حماس، وأعفى "إسرائيل" قوة فقد حم ل غرينبالت مسوولية  الكارثة اإلنسانية في غزة بالكام
االحتالل من أي مسوولية، وخلط األوراق بشكل متعمد ليسهل عليه تمرير هذا الخداع على المواطن 
دارتها في الخارج، والسيما في الشرق  األميركي، الذي يجهل الكثير من التفاصيل عن سلوك دولته وا 

 األوسط.
الفساد واالستبداد على حساب حرية الشعوب وحقوق هذا عالوة على انحيازها المطلق لصالص 

اإلنسان، في الوقت الذي يدفع فيه المواطن األميركي الماليين من ضرائبه لصالص نشر "السالم 
 والحري ة والمساواة" عبر العالم، كما تدعي إدارته.

نسيها أو  ولذلك كان ال بد من رد على هذه االفتراءات وتذكير غرينبالت ببعض البديهيات التي
تناساها، وكان األجدر بمتحدث باسم دولة عبمى كالواليات المتحدة أن يتحلى بالحد األدنى من 

دارته إلى ما يلي:  المصداقية والموضوعية، ولذا نلفت انتباهه هو وا 
أوال: أن "حماس" حركة منتخبة ديمقراطيان من الشعب الفلسطيني وبأغلبية كبيرة في يناير/كانون 

، عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وقد شهدت بذلك كافة الموسسات والشخصيات 2006الثاني 
 الدولية المراقبة، بما فيهم الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر.

التي تحتل الدول وتقتل الشعوب بحجة نشر -غير أن المشكلة تكمن في كون الواليات المتحدة 
هي من رفضت نتائج االنتخابات الفلسطينية، وفرضت  -الديمقراطية والدفاع عن حقوق اإلنسان

الحصار حتى قبل أن تشك ل حماُس حكومت ها، وقد قادت وزيرة خارجيتها آنذاك كوندوليزا رايس هذه 
 العملية على المستوس الدولي، وهي من صاغ شروط الرباعية الجائرة.

 -في مذكراتها-سابقة هيالري كلينتون وأعتقد أن ما ورد الحقا على لسان وزيرة الخارجية األميركية ال
من اعتراف بأن "أميركا أخطأت عندما سمحت بانتخابات لسنا متأكدين من نتائجها"، يعد  أكبر دليل 

 على تحي ز األميركيين ونوع الديمقراطية المنشودة لديهم.
قاع مختلفة من كما يبدو أن كثرة انتهاكات الواليات المتحدة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي في ب

أن  قطاع غزة منطقة محتلة حسب القانون الدولي، وأن  -أو يتغافل-العالم، جعلت غرينبالت يغفل 
هي قوة االحتالل والمسوولة بالكامل عن حياة السكان المدنيين، من الطعام  -ال حماس-"إسرائيل" 

 والشراب والدواء والكهرباء وحرية الحركة والحق في التجارة.
الحصار على قطاع غزة  -بمختلف مكوناته وخاصة األمم المتحدة-قد اعتبر المجتمع الدولي ثانيا: ل

في -"بالما وجائرا"، بل وصفه البعض بأنه جريمة حرب، وطالب "إسرائيل" بصفتها قوة االحتالل 
برفعه فوران أو تخفيفه، وعدم فرض عقوبات جماعية على أكثر من مليونْي  -أكثر من مناسبة

 في غزة. فلسطيني
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ثالثا: فيما يتعلق بشروط الرباعية الجائرة فإن الحديث عن اعتراف بؤ"إسرائيل" أمر مطلوب من الدول 
 والحكومات، وليس التنبيمات واألحزاب مثل حركة حماس.

ثم ما هي "إسرائيل" المطلوب االعتراف بها  وما هي حدودها  وما هو دستورها  وهل يعترف حزب 
"إسرائيل" بدولة فلسطينية  وهل يعترف بحق الشعب الفلسطيني في عاصمته  الليكود الحاكم في 

 وبحقه في العودة إلى أرضه التي ُهج ر منها 
 6في موتمر منبمة "آيباك" األخير يوم -وأذك ر السيد غرينبالت بما ذكره صديقه بنيامين نتنياهو 

نية، والمطروح هو مجرد حكم من أنه "لن تكون هناك دولة فلسطي -مارس/آذار الحالي بواشنطن
 ذاتي محدود"؛ فهذا ما قاله شريككم في عملية "السالم"!

فإن القانون الدولي وكل المذاهب واألديان تكفل للشعوب  -التي تسميها عنفان -رابعا: أما المقاومة 
م من ميثاق األم 51المحتلة مقاومة االحتالل وبكل السبل، بما فيها المقاومة المسلحة )المادة 

 المتحدة(.
ثم لماذا هذا االنحياز واالزدواجية  وماذا تسمي سرقة األراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات  وماذا 
تسمي إعدام األطفال على يد جيش االحتالل  وماذا تسمي هدم المنازل الفلسطينية بالقوة وطرد 

لتلقي العالج في الخارج   ساكنيها  وأخيرا ماذا تسمي منع المرضى الفلسطينيين في غزة من السفر
 أليس هذا عنفان  أما نحن فنسميه إرهابا.

خامسا: أما األوضاع اإلنسانية في غزة فهي فعال كارثية، وتنبئ بانفجار كبير قادم ليس بمقدور أحد 
أن يتنبأ باتجاهاته. إن األوضاع على األرض أسوأ بكثير مما وصفته، ويمكنك الرجوع إلى تقارير 

 ة وخاصة منبمة "األوتشا" المسوولة عن تنسيق الجهود اإلنسانية في فلسطين.األمم المتحد
على غزة، فحولتها إلى سجن  -بغطاء دولي-ولكن هذه األوضاع هي نتيجة حصار فرضته إسرائيل 

كبير مفتوح ألكثر من مليونْي إنسان، بل أحيانا تعاملت مع غزة كحديقة حيوانات تدخل لها ما 
 عام والشراب.تحتاجه فقط من الط

سواء على المستوس السياسي أو اإلداري أو الوطني أو -في هذه الفترة لم تدخ ر حماس جهدا 
في سعيها لحل مشكلة حصار غزة. ول م تترك حماس فرصة إال واستغلتها للبحث عن  -اإلقليمي

نهاء االنقسام الفلسطيني، ولكن ل سف فإن  التدخل مخرج ل زمة، فسعت في تحقيق المصالحة وا 
 عط ل ذلك أكثر من مرة. -وخاصة من "إسرائيل" وأميركا-الخارجي 

كما تواصلت حماس مع مصر وتباحثت معها في سبل حل األزمة مع مراعاة احتياجات مصر 
األمنية، وهذا ما أدس موخرا إلى زيارة عالية المستوس من قيادة حماس لمصر، أكد فيها الطرفان 
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ية في غزة، وشكرت القيادة المصرية حماس على ما تبذله من جهود ضرورة إنهاء األزمة اإلنسان
 لحماية الحدود ومكافحة التطرف واإلرهاب.

ما قدمته حماس وفي أكثر من مناسبة من روس سياسية  -كمتحدث باسم الواليات المتحدة-ألم تتابع 
لشعبنا الفلسطيني ذات طابع عملي ومعقول لحل الصراع مع االحتالل بالطرق السياسية، بما يحفب 

 حقوقه في الحد األدنى المتوافق عليه وطنيان 
خير دليل على عقالنيتها، ورغبتها  2017ولعل الوثيقة السياسية التي أصدرتها حماس في مايو/أيار 

في تجنب الحرب والدمار في سبيل تحقيق االستقرار في المنطقة. ولكن ل سف؛ قوبلت كل 
 بالرفض والسلبية.المبادرات التي قدمتها حماس 

دعني أخبرك أمرا، إن حماس حركة تحرر وطنية تسعى لتحقيق أهداف شعبها في الحرية واالستقالل 
والرفاهية، وبالتعاون مع كل الخيرين في العالم، وجاهزة للوصول إلى كل بقاع األرض والمشاركة في 

 أي فعالية يمكن أن تخدم شعبنا أو تخفف معاناته.
يخ  خطتكم للسالم التي تقول إن  حماس رفضتها دون حتى أن تراها؛ فقد تكون  سادسا: أم ا فيما

في تصريحاته -محقا في ذلك، ولكن ماذا تنتبر من حماس وهي ترس رئيسك كل يوم ينتزع 
 حقا أساسيا من حقوق شعبنا ومرتكزات نضالنا الوطني  -وقراراته

لؤ"إسرائيل"، ونقل السفارة األميركية إليها في وكان في مقدمة ذلك القراُر باالعتراف بالقدس عاصمة 
مايو/أيار القادم في الذكرس السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، ضاربا بكل القرارات والمواقف الدولية 
ُعْرض الحائط، ثم أتبع ذلك بقرار وقف تمويل األونروا المسوولة دوليا عن إغاثة وتشغيل ما يقارب 

 خمسة ماليين الجئ فلسطيني.
وذلك على قاعدة شطب ملف الالجئين وتحويله إلى قضية إنسانية فقط، رغم أنها قضية سياسية 
بامتياز، ورغم الرفض الشديد على المستوس الدولي لهذا التوجه والتحذير من تداعياته؛ ليس على 

 الفلسطينيين فحسب بل وعلى كل األطراف في المنطقة.
ن كان هناك خالف مع حماس ورويتها، فهذا ليس ختاما؛ ال بد من التذكير والتأكيد على  أنه حتى وا 

مبررا على اإلطالق ألي طرف كان أن يعاقب الفلسطينيين في غزة عقابا جماعيا، وأن يحرمهم من 
 حقوقهم األساسية، ويدفعهم نحو اإلحباط الجماعي وفقد األمل بمستقبل أجمل.

لمساهمة في صناعة الخير للبشرية، وهو فغزة مدينة عريقة وشعبها جميل محب للحياة، ويطمص ل
 قادر على ذلك بما يملكه من شباب وحيوية ما استطاع إلى الحياة سبيال.

 13/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 استهداف موكب رئيس الوزراء.. اغتيال غز ة .22
 ساري عرابي

دير المخابرات العامة التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا، برفقة م
آذار/ مارس.. يشير إلى الدرجة التي يمكن فيها  13ماجد فرج، في قطاع غز ة، صباح الثالثاء 

رجاع العالقات الفلسطينية إلى الخلف. وبكلمة أخرس، كان  العبث بالمشهد الفلسطيني الداخلي، وا 
الحتماالت التي قد تنبني صباحا سيئا بالتأكيد للفلسطينيين، ولقطاع غز ة على وجه الخصو ، ل

على حدث من هذا النوع، إال في حالة واحدة، وهي التحلي بالمسوولية التي تمنص األولوية للعالقات 
 الوطنية، وتعطي الوقت للتحقيقات للكشف عن حقائق الحادث.

رح قبل أن تنكشف ردود الفعل العملية على الحادث، إذ ُتكتب هذه المقالة في يوم الحادث نفسه، يط
الفلسطينيون احتماالت متعددة حول الجهات التي قد تقف خلف الحادث، وهذه االحتماالت ال تكاد 
تترك أحدا من الفاعلين الفلسطينيين الداخليين، فضال عن االحتالل الذي ُيفترض أن يكون المتهم 

ته االستيطانية األول دائما في تفجر األوضاع الفلسطينية الداخلية، والسعي للفت األنبار عن سياسا
في الضفة الغربية، ودفع الفلسطينيين لتصعيد داخلي  على حساب المقاومة الشعبية في الضفة 

 الغربية.
ومع أن حركة حماس هي أحد هوالء الفاعلين الذين قد ُيشار إليهم باالتهام، لخصومتها مع السلطة 

مساكها باألمن في قطاع غز ة، فإن ها في الحقيقة أكثر المتضررين من هذا الحادث،  الفلسطينية، وا 
الذي من شأنه أن ُيستخدم ذريعة لتوفير أغطية جديدة لسياسات الهروب من استحقاقات المصالحة، 
وبالتالي تعطيل مساعي حماس لتنفيس االحتقان الداخلي في قطاع غز ة، باإلضافة إلى استخدام 

األمني للسلطة الفلسطينية في قطاع  الحادث لتعزيز المطالبة بسحب سالح المقاومة، أو التمكين
غز ة، على حساب األمن الحالي، بشري ا وسياساتي ا، وعلى أي  حال، فاألمن في قطاع غز ة، هو أهم 

 إنجازات حماس التي تفتخر بها.
هذا ال ينفي مسوولية حماس اإلدارية والسياسية، من جهة مسووليتها عن األمن في قطاع غز ة، ومع 

دث في بيئات أكثر استقرارا وتقد ما، فإن ه يبل فشال أمني ا أي ا كان الفاعل والمستفيد. أن الخرق قد يح
ه  استهداف موكب رئيس الوزراء ضربة أمنية مباشرة  فبصرف النبر عن التوبيف السياسي اآلن، و جَّ
لحركة حماس، بحكم إمساكها باألمن في قطاع غز ة، وهو ما يحيل إلى عمليات خطيرة جرت في 

آلونة األخيرة في القطاع، والتي منها اغتيال الشهيد مازن فقها، ومحاولة اغتيال توفيق أبو نعيم، ا
مدير أمن قطاع غز ة. وجملة الحوادث هذه، لو ثبت أن بينها أدنى رابط، فال شك  أن المستهدف منها 

دارتها لقطاع غز ة، خاصة في شقها األمني.  هو حركة حماس وا 
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سية واألمنية تبعد احتمال مسوولية حماس عن الحادث إلى الخلف، هذا باإلضافة هذه الحيثيات السيا
إلى البدائية التي اتسمت بها العملية. فالتفجير، كما بينت الصور، وبعيدا عن اإلثارة المتعمدة لبعض 

ا أن الوكاالت والمواقع اإلخبارية، هو تفجير بدائي، أو أريد له أن يكون كذلك. بمعنى أن  منفذيه إم
يكونوا هواة، وهو ما ينفي بالتأكيد المسوولية التنبيمية عن حركة حماس، إذ هي تمتلك أجهزة 
عسكرية وأمنية محترفة، أو أن يكون المنفذون قد أرادوه بسيطا، بال أضرار مادية مع إحداث أكبر 

ر الواقع على حركة قدر ممكن التأثير السياسي، أو أنهم أرادوا تبلي  رسالة معينة، وبالنبر إلى الضر 
 حماس وصورتها فمن المستبعد أن تقف خلفه.

تبل جملة االحتماالت األخرس التي يطرحها الفلسطينيون، كأن يكون الفاعل مرتبطا باالحتالل، 
ل هداف المذكورة في مطلع هذه المقالة، ولتحقيق هذه األهداف ال يلزم الذهاب إلى أقصى حد  من 

ا حدث، أو أن يكون الفاعل من قوس سلفية جهادية لها سوابق في إحداث األضرار، بل يكفي م
استهداف ساحة قطاع غز ة، أو أن تكون السلطة نفسها هي الفاعل هربا من استحقاقات المصالحة، 
أو لتعزيز دعايتها ضد إمساك حماس بالقطاع أمني ا، أو لتعزيز موقفها عموما في خصومتها مع 

عناصر تيار النائب محمد دحالن، أو بعض األفراد المتضررين  حماس، أو أن يكون الفاعل بعض
 من سياسات السلطة تجاه قطاع غز ة.

ن استهدفت من جهة  هذه كلها احتماالت يطرحها الجمهور الفلسطيني اليوم، والنتيجة أن العملية وا 
ا، والحالة الشكل موكب رئيس الوزراء، فإن ها استهدفت من جهة المقاصد والنوايا قطاع غز ة خصوص

الفلسطينية عموما، وباستثناء االحتالل الذي يملك دائما المصلحة في الفتنة بين الفلسطينيين، فإن  
الفاعل، في حال كان طرفا داخلي ا فإن ه ال يملك أي قدر من المسوولية الوطنية، وعلى أمل أن هذا 

رفين التصرف بمسوولية الفاعل ليس من الطرفين الكبيرين حماس وفتص، فالمرجو من هذين الط
 بالغة، إلى حين إمساك حماس بالفاعلين كما هو مطلوب منها.

 13/3/2018، "21موقع "عربي 
 

 "صفقة القرن"ما بعد  .22
 حسن نافعة 

التي « صفقة القرن»لم تصدر عن الواليات المتحدة حتى اآلن أي وثيقة رسمية تفصص عما تخبئه 
ار على التحضير لها منذ اللحبة األولى لوصوله إلى دونالد ترامب يعكف بإصر  إن الرئيسيقال 

البيت األبيض. غير أن الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنبمة التحرير ورئيس 
دائرة شوون المفاوضات في السلطة الفلسطينية، كشف في تقرير سياسي قدمه أخيران إلى المجلس 
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ات منه، عن أهم ما تتضمنه من عناصر تتعلق بالشأن مقتطف« الحياة»المركزي، ونشرت صحيفة 
 الفلسطيني على األقل، والتي يمكن تلخيصها وعرضها على النحو التالي:

تمكين إسرائيل من ضم الكتل االستيطانية اليهودية المقامة في الضفة الغربية، بما في ذلك  -1
رائيل، على أال يقل إجمالي مساحة القدس الشرقية. وبينما يصر بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء إس

في المئة من  15األراضي الفلسطينية المقتطعة من الضفة والمطلوب ضمها رسميان إلسرائيل عن 
إجمالي مساحة الضفة، يتردد أن دونالد ترامب، ما زال يحاول إقناع نتانياهو باالكتفاء بنسبة ال 

دولة الفلسطينية المزمع إقامتها لن تكون في المئة من هذه المساحة! معنى ذلك أن ال 10تتجاوز 
الصادر عن مجلس  242، أو طبقان للفهم العربي لن  وروح القرار 67ضمن حدود ما قبل حرب 
 األمن بعد وقوع هذه الحرب.

إخراج قضية السيادة على مدينة القدس من دائرة التفاوض على حدود الدولة الفلسطينية المزمع  -2
إجبار الفلسطينيين على البحث عن عاصمة أخرس لدولتهم المحتمل قيامها، إقامتها، وهو ما يعني 

شريطة أن تكون خارج نطاق الحدود الحالية لمدينة القدس، والتي توافقت إرادة الواليات المتحدة 
سرائيل على اعتبارها عاصمة أبدية موحدة للدولة اليهودية. ويبدو أن منطقة أبوديس الواقعة في  وا 

 مرشحة إسرائيليان وأميركيان إلقامة العاصمة الفلسطينية البديلة. ضواحي القدس
اإلعالن عن قيام دولة فلسطينية منزوعة بحدود موقتة في البداية، أما الحدود النهائية فتتشكل  -3

تدريجان وفق جدول زمني يتوقف مداه على أداء السلطة الفلسطينية، وسيعترف لهذه الدولة 
شكيل قوات ُشرطية كافية للمحافبة على أمنها الداخلي، والحق في استخدام بالصالحيات الالزمة لت

أجزاء من ميناءي أسدود وحيفا ومطار بن غوريون )للوفاء بحاجات مواطنيها(، وفي المشاركة في 
إدارة المعابر الدولية التي تربطها ببقية دول العالم. أما أمنها الخارجي فستتواله دولة إسرائيل، 

مع الواليات المتحدة ومصر واألردن، بصفة أساسية، ومع أي دولة أو دول أخرس يتم بالتعاون 
التوافق عليها، ولكن في بل ضوابط محددة تشمل االعتراف إلسرائيل بالحق في االحتفاب بوحدات 
عسكرية على طول نهر األردن وفي منطقة الجبال الوسطى، وبالسيادة المنفردة على ممر آمن سيتم 

لربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالسيطرة على المياه اإلقليمية واألجواء والموجات إنشاوه ل
 الكهرومغناطيسية )مع أخذ حاجات الدولة الفلسطينية في االعتبار ومن دون إجحاف(.

حل قضية الالجئين على أساس السماح لهم من حيث المبدأ بالعودة إلى داخل حدود الدولة  -4
زمع إقامتها، وليس حول تعويضهم أو عودتهم إلى ديارهم األصلية كما تقضي الفلسطينية الم

، ووفقان لما تسمص به 1949الذي اتخذته الجمعية العامة ل مم المتحدة عام  194نصو  القرار رقم 
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الطاقة االستيعابية التي ستتيحها المشروعات التنموية التي سيجري العمل على تنفيذها تدريجان عقب 
 قيام هذه الدولة.إعالن 

وتعكس هذه المقترحات، وفقان للوصف الذي استخدمه صائب عريقات في تقريره المشار إليه آنفان، 
صفقة تصفوية إمالئية تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه، وتودي عمليان إلى قيام دولة واحدة »

، وهو ما يفسر «م ذاتي أبديبنبامين، تشرع األبارتهايد واالستيطان بمعايير أميركية من خالل حك
األسباب التي دفعت السلطة الفلسطينية، كما يشير التقرير، إلى اتخاذ قرار برفض الصفقة المقترحة، 
بمجملها وتفاصيلها، نهائيان وفي شكل قاطع، ورد إدارة ترامب بممارسة ضغوط هائلة على السلطة، 

ورفض تمديد فتحه وقطع المساعدات  شملت إغالق مكتب منبمة التحرير الفلسطينية في واشنطن
عن الشعب الفلسطيني عبر االمتناع عن المشاركة في تمويل أنشطة وكالة غوث الالجئين 
الفلسطينيين )أونروا(. وألن عريقات يرس عدم وجود أي إمكانية الستعادة العالقة مع إدارة ترامب إال 

صمة موحدة إلسرائيل واعتبار منبمة إذا أقدمت األخيرة على إلغاء قراري االعتراف بالقدس عا
بالتمسك بوقف »التحرير الفلسطينية منبمة إرهابية، وهو ما يبدو مستبعدان، فقد طالب في تقريره 

 «.جميع االتصاالت معها ورفض اعتبارها وسيطان أو راعيان لعملية السالم
للتشكيك في صدقيته، فلن إذا صص  ما جاء في هذا التقرير، واألرجص أنه صحيص وال يوجد ما يدعونا 

 تخرج التطورات المتوقعة في المرحلة المقبلة عن احتماالت ثالثة:
رسميان على األطراف المعنية، وهو ما « صفقة القرن»األول: أن تتراجع إدارة ترامب وتعدل عن طرح 

إلى  تراهن عليه السلطة الفلسطينية التي تعتقد أن النجاح في إجهاض تمرير الصفقة سيودي حتمان 
التقليل من أضرارها الكثيرة المتوقعة. غير أن هذا السيناريو يعني عمليان اإلبقاء على الوضع الراهن، 
مع ضرورة األخذ في االعتبار أن إسرائيل ستتخذه كذريعة للمضي قدمان على طريق التهويد الكامل 

يدفع الواليات المتحدة لمدينة القدس والتوسع في بناء المستوطنات من دون سقف أو حدود، وربما 
لالعتراف بحق إسرائيل في ضم الكتل االستيطانية اليهودية إليها، األمر الذي يعني إطالة أمد األزمة 

 بدالن من حلها وا عاقة الخطط األميركية الرامية لدمج إسرائيل رسميان في المنطقة.
لتالي دفع الدول العربية الثاني: أن تصر إدارة ترامب على تمرير الصفقة مهما كان الثمن، وبا

الحليفة للضغط على السلطة الفلسطينية، إلى أن تذعن بقبولها تحت ذريعة أن الضرورات تبيص 
المحبورات وأن المصلحة العربية تتطلب التركيز على مواجهة تمدد نفوذ إيران والجماعات اإلرهابية 

فلسطينية لتبني خيار المقاومة وتقديم في المنطقة. غير أن هذا االحتمال قد يودي إلى دفع السلطة ال
، األمر الذي سيصب على المدس الطويل «الجهاد»و « حماس»الكثير من التنازالت لكل من 
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لمصلحة المحور الذي تقوده إيران باعتباره المحور المدافع عن القضية الفلسطينية والرافض 
 ت المنطقة.للمخططات األميركية واإلسرائيلية الرامية للهيمنة على مقدرا

المتحالفة مع الواليات المتحدة، بالتنسيق مع إسرائيل، « دول االعتدال العربي»الثالث: أن تتبنى 
خيار التعجيل بإحداث تغيير في قيادة السلطة الفلسطينية، بدعوس أنها أصبحت طاعنة في السن ولم 

لتالي على فتص الطريق أمام قيادة تعد قادرة صحيان على القيام باألعباء الملقاة على عاتقها، والعمل با
)خيار دحالن(. غير أن هذا االحتمال قد يودي عمليان « صفقة القرن»بديلة تقبل التعاطي إيجابيان مع 

إلى انفجار الداخل الفلسطيني وزيادة حدة االستقطاب فيه، نبران الستحالة العثور على قيادة تقنع 
األجواء إلشعال انتفاضة  سيهيئلى تصفية قضيته، ما الشعب الفلسطيني بقبول صفقة تودي عمليان إ

جديدة قد تطيص بالفصائل الفلسطينية المتصارعة وربما تنجص في فرض قيادة بديلة أكثر ذكاء وقدرة 
على مواجهة تحديات المرحلة وعلى إقامة جسور أكثر متانة مع الشعوب العربية ومع العالم 

 الخارجي.
، سواء قررت إدارة ترامب طرحها رسميان، وفقان للصيغة التي «ة القرنصفق»أخل  في النهاية إلى أن 

عرض لها تقرير عريقات أو بعد إدخال تعديالت عليها، أو عدم طرحها واإلعالن رسميان عن توقف 
الجهود الرامية إلبرامها، ستبل تمارس تأثيرها على تفاعالت الداخل الفلسطيني والنبام اإلقليمي 

ككل. وعلينا أن ننتبه إلى أن النبام اإلقليمي العربي الرسمي ارتبط، وجودان وعدمان العربي والمنطقة 
وصعودان وهبوطان، بالقضية الفلسطينية، ومن ثم فإن القبول بتصفيتها يعني االعتراف رسميان بانتفاء 

فشل الحاجة إلى وجوده من األساس. غير أن سقوط النبام العربي الرسمي بصيغته الراهنة، بسبب ال
في إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، ال يعني أبدان وضع نهاية ألحالم الشعوب العربية في 
نما وصول الفجوة بين هذه الشعوب  الحرية والخبز والكرامة اإلنسانية، أو حتى في الوحدة، وا 

ية أخرس أكثر وأنبمتها الحاكمة إلى منتهاها. وال شك أن القضية الفلسطينية، والتي ال تضاهيها قض
عدالن أو نبالن، ستجد من يدافع عنها على جميع الساحات الفلسطينية والعربية واإلقليمية والعالمية، 
وفي سياق النضال الطبيعي ضد مشروع صهيوني لم يعد قادران على إخفاء طابعه العنصري القائم 

عن تطلعات شعوبه التي ال  على األبارتهايد، سينشأ حتما نبام عربي جديد أكثر قدرة على التعبير
 تزال تتوق إلى العدل والحرية.

 14/3/2018، الحياة، لندن
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 وفرجهللا  حمدالمحاولة اغتيال  .21
 أحمد جميل عزم د.

ال يمكن، وال يجب، روية محاولة اغتيال رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية رامي الحمدهلل، ومدير 
االتهام لجهة محددة، فهناك سيناريوهات واحتماالت ال المخابرات ماجد فرج، في سياق توجيه اصابع 

يمكن تجاهلها. ولكن مجرس التحقيق اآلن، وما سيكشفه )أو لن يكشفه( هو الذي يمكن أن يحدد 
 صورة أوضص للمشهد السياسي الفلسطيني. 

ة، لم تتهم حركة "حماس" أحدان محددان بالمحاولة التي جرت أمس في غزة، أثناء دخولهما قطاع غز 
الفتتاح مشروع خا  بالمياه، فهي أشارت في بيان أن من اغتال القيادي في الحركة مازن الفقها في 

، ومن حاول اغتيال مسوول األمن في القطاع توفيق أبو نعيم، القيادي في 2017آذار )مارس( 
عمالء حماس أيضا، في تشرين األول )أكتوبر( الفائت، هم المسوولون. ففي حالة الفقها ثبت أن 

إسرائيليين يتباهرون بأنهم من تنبيمات السلفية الجهادية )أو أنهم كانوا منها فعال، رغم أنهم كانوا 
أيضان في الماضي جزءا من حركة "حماس"( هم من نفذ العملية. ورغم عدم الوصول لنتيجة واضحة 

ات األولية، أن  األصابع ومعلنة بشأن محاولة اغتيال أبو نعيم، فإن تقارير إعالمية نقلت عن التحقيق
 تتجه لتنبيم "داعش".  

والالفت أنه )على األقل في الساعات التي تلت محاولة اغتيال الحمدهللا وفرج( لم تشر "حماس" إلى 
المعلومات التي جرس تداولها قبل نحو الشهر بشأن محاولة الغتيال اسماعيل هنية، رئيس المكتب 

صر قيل إن ها تنتمي إلى "داعش" وفشل مخططها بتعاون السياسي لحركة "حماس"، على يد عنا
 األمن المصري مع حركة "حماس". 

هذه الخلفية من الفقها إلى هنية تجعل "داعش" والسلفية الجهادية )القاعدة ومشتقاتها( بمثابة سيناريو 
ثبات الوجود. ولكن هذه الجماعات فيها شبكة معقدة  محتمل، هدفه تنفيذ أي جريمة قتل تخريبية وا 

من التداخالت، فمن أعضائها )كما في حالة قاتل مازن الفقها، المدعو أشرف أبو ليلة(، من كان 
سابقان في حركة "حماس". ومن هذه الجماعات من كان في حركة "فتص"، مثل ممتاز دغمش، الذي 

مرتبط  عمل مع "فتص" ومع جهاز األمن الوقائي، ثم مع "حماس" وأسس تنبيم جيش اإلسالم، واسمه
باغتيال أشخا  مثل قائد األمن الفلسطيني السابق موسى عرفات. وقبل هذه الموجة، هناك 

، والتي ثبت أن من العناصر التي قامت بها من اتضص 2007عمليات القتل التي تمت أثناء أحداث 
 الحقا، أو أصبص الحقان، سلفيان وعميال إسرائيليا )مثل أبو ليلة(. 
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هناك أيضان حاالت، لم يكشف فعلها، مثل اغتيال القائد في حركة فتص الشيخ  قبل كل هذه العمليات
هو وآخرين. وهي عملية تحتمل األصابع اإلسرائيلية مثلما تحتمل  1993أسعد الصفطاوي، عام 

 احتماالت أخرس.  
ام من المفارقات أن رامي الحمدهللا في شهر تشرين األول )أكتوبر( الفائت طلب من ماجد فرج القي

بالتحقيق في محاولة اغتيال أبو نعيم. وأن  أبو نعيم أعلن أمس عن فتص تحقيق في محاولة اغتيال 
 الحمدهللا وفرج. 

يمكن الخوض في احتماالت كثيرة لمن قام بالعملية، ومن غير المستبعد أن يبهر خليط معقد كما 
النتماء السابق، لجناح تابع لهذا بهر في حاالت سابقة من العمالة، واالنتماء، وادعاء االنتماء، وا

 التنبيم أو ذاك. 
لعل ما هو أهم من كشف المنفذين، وهو أمر بال  األهمية، أن يقف المسوولون السياسيون واألمنيون 
الفلسطينيون، بما في ذلك المنتمون لحركة "حماس" وقفة جادة  لطبيعة حفب األمن حفب مشروع 

 سطيني. المصالحة وحفب المشروع الوطني الفل
فبدءا من اغتيال الفقها، إلى استهداف أبو نعيم وهنية ثم الحمدهللا وفرج، يتضص أن الحديث عن 
سالح المقاومة ودوره في حفب األمن غير واقعي، وأن التفاهم السياسي والتوصل التفاقيات موسسية 

 وعامة هي الفيصل. 
حقيقية بشأن ترتيب األوضاع في قطاع  إن تحقيقا مشتركا فيما حصل يمكن ان يكون بوابة لتفاهمات

غزة وخصوصان على صعيد ترتيب أوضاع األمن في سياق المصالحة، ولكن األهم أن يقر سائر 
األطراف أن عدم ترتيب الوضع االجتماعي والسياسي في غزة هو بوابة للفوضى واإلرهاب والتطرف 

لى حاالت شاذة من العمالة واالنحراف. والحل هو تفكير جد يد وتغيير كامل في البروف السياسية وا 
 واالجتماعية الفلسطينية.

 14/3/2018الغد، عم ان، 
 

 خطأ ليبرمان .22
 سبيتابن ك

المعجزة وحدها، لو كانت وقعت في أثناء الليل، ستمنع االندفاع المجنون من بنيامين نتنياهو إلى 
 االنتخابات في نهاية شهر حزيران )يونيو( القريب.

تتجسد أمام نابرينا. فمقربو رئيس الوزراء، الذين سربوا أمس أن "ليبرمان فقط هو نبرية الموامرة 
المشكلة" وألمص بأن نتنياهو كفيل بأن يتحدث معهم في أثناء الليل، كانوا يهرجون. فليبرمان ونتنياهو 



 
 
 
 

 

 48 ص             4583 العدد:             3/14/2018األربعاء  التاريخ: 

                                    

في لم يكفا عن الحديث للحبة واحدة في األسبوع الماضي. فهما منسقان ويديران المسرحية الجيدة 
المدينة. ليبرمان يحمل العلم ضد الحريديم ومن أجل المساواة في العبء، ونتنياهو غير مستعد 

 نائبا، وبالتالي ال مفر، سنتوجه إلى االنتخابات. 61الئتالف 
التقيا  وهما التقيا تماما. فقد بدآ الطريق السياسي معا، في بداية  إذا إالهل سيسير االثنان معا. 

دو أنهما سينهياه معا. يخيل لي أن الخطأ هذه المرة يعود الفيغدور ليبرمان. لديه التسعينيات، ويب
رصاصة أخرس في خزان الرصا ، وهناك احتمال أن يطلقها إلى المكان غير الصحيص، في الزمان 

 غير الصحيص، مع الشريك غير الصحيص.
أن يأمر الوزيرة صوفا  كي ينتهي هذا الحدث الزائد، ينبغي أن يحصل شيء بسيط: على ليبرمان

لندبر باالمتناع عن التصويت في الكنيست على قانون التجنيد. هذا كل شيء. في هذا الوضع لن 
يحتاج نتنياهو إلقالتها. ليس ألنه يحتاج ألن يقيلها )ال يوجد قانون كهذا(، ولكن نتنياهو يريد 

مة بديلة على الراس. ولكن ليبرمان انتخابات وكان سيستقيل بنفسه لوال اعتقد بأنهم سيحيكون له حكو 
لن يأمر صوفا لندبر باالمتناع؛ إذ صحيص حتى أمس فإنه منسق مع نتنياهو والعرض يجب أن 

 يستمر.
كان هناك شيء يمكنه ربما أن يحرك نتنياهو عن هذه الخطة، فهو االستطالع الذي نشر أمس  إذا

أبوقسيس تجترف خمسة. يعرف ليبرمان -يفي شركة األخبار ومنحه أربعة مقاعد، بينما أورلي ليف
يجتاز نسبة الحسم. وفي البيت اليهودي، قالوا أمس، إن ليبرمان ال يعرف بعد  أالأن هناك احتماال 

ما ينتبره. فقد كان لبينيت أيضا اتفاق مع نتنياهو "بعدم االعتداء" في أثناء الحملة، وعندها احتسى 
 ندما استيقب هو كان قد فات األوان.نتنياهو له المقاعد بدون أن يعتدي، وع

ذا كان نتنياهو وعد ليبرمان بأن يكون وزير األمن في الحكومة المقبلة، حتى لو لم يجت ز نسبة  وا 
الحسم، فإن كل ما يحتاج ليبرمان ألن يفعله هو أن يرفع الهاتف لرافي ايتان. فقد تلقى من نتنياهو 

تز نسبة الحسم. أما أن يكون وزيرا في حكومة نتنياهو . وهو حقا لم يج2009بالضبط الوعد ذاته في 
 فلم يحصل.

هذا هو تحليل نتنياهو: أنا في ذروة كل األزمنة. أكثر مما يوجد لي اآلن، لن يكون. هذا هو الزمن 
مقعدا. وسأنالها على رأس الشرطة والمستشار  35الستخدام الزخم. استطالعاتي الداخلية تبهر لي 

سأصل إلى االستماع قبل تقديم الئحة االتهام مع انتداب زائد. ويمكنني أن أشكل  القانوني للحكومة.
يسقطوا الحكومة حتى بعد رفع الئحة اتهام ضد رئيسها.  أالائتالفا مع شرط جارف للشركاء 

التحقيقات ضدي، التي تعد في اليمين مالحقة، ستساعدني ألن أحتسي كل معسكر اليمين في 
 لتي استخدمتها في المرة السابقة.مصاصة أكبر من تلك ا
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أراد مصوتو البيت اليهودي، ليبرمان، شاس، كحلون وربما يشاي في المرة السابقة أن ينقذوني  إذا
لم أسر إلى االنتخابات في حزيران  إذامن العرب، فهذه المرة سيهرعون إلى إنقاذي من الشرطة. 

ق، من تحقيق إلى تحقيق، من شاهد ملكي إلى )يونيو(، فمن اآلن وحتى نهاية السنة أكون في انزال
شاهد ملكي، من تسريب إلى تسريب. ستكون هذه حرب استنزاف تسفك دمي، إلى أن يتعب أحد 

 الشركاء من الضغط اإلعالمي فيفعل شيئا ما. إذن بدال من أن يفعلوا شيئا، أفعل أنا.
لى قانون التجنيد، الذي يكاد يكون هذا تحليل ليبرمان: عندي اآلن فرصة ال تتكرر ألجندة منتصرة ع

إجماعا في المجتمع اإلسرائيلي. هذه الفرصة األخيرة لرفع الرأس وتحقيق عدد معقول من المقاعد 
ذا كان هذا يتضمن وعدا بحقيبة األمن بعد االنتخابات،  على المنصة المتفككة ليسرائيل بيتينو. وا 

فقة حياتي في فرصة. تماما سعر لقطة. سأثبت وجهدا لمساعدتي على العودة إلى الليكود، فهذه ص
مكانتي كشريك كبير لبيبي، وأكون هناك مثلما كان أريك هناك في حينه، في اليوم الذي يضطر فيه 

ال أبدا.  إلى النزول عن المنصة. فهذا إما اآلن وا 
يتشوش. إذن لماذا يكون ليبرمان مخطئا  ألنه في الخطط من هذا النوع، كل ما يمكن أن يتشوش، س

مقعدا، فإنه لدس ليبرمان يمكن  24و 32بينما لدس نتنياهو الفرق بين األمل وخيبة األمل تتراوح بين 
أن يكون الفرق بين أن يكون وأال يكون. مع احتمال ال بأس به باإلمكانية الثانية. طريق مهين لنهاية 

 حياة مهنية رائعة.
ت المقبلة. أييليت شكيد هي حبيبة الجمهور. بينيت نفتالي بينيت سيقاتل معركة حياته في االنتخابا

لن يوافق على أي منصب بعد االنتخابات، باستثناء وزير األمن. ومن شأن ليبرمان أن يجد نفسه 
أمام حائط محطم. ومن شأنه أن يكون هو الذي سيدفع الثمن الجماهيري على جر الدولة إلى 

ال يعرف أفضل منه بأنه في مثل هذه األوضاع، فإن انتخابات زائدة، فقط ألن نتنياهو يريد أحدا 
نتنياهو لن يحصيه. وفجأة سينسى كل ما وعد به. في أثناء الليل كان يفترض بهما أن يتخذا القرار 

وافق يولي إدلشتاين على تمديد دورة الكنيست ألسبوع آخر. دولة كاملة علقت في  إذا إالالنهائي. 
لوزراء يحاول أن يتمل  من رعب القانون. وفي طريقه غو  مشوش تماما، فقط ألن رئيس ا

سيسحق غير قليل من أولئك الذين يهزون اآلن الذيل، ولكن الكالب تنبص، القافلة تمر والخراف 
 تسير إلى نهايتها.

 13/3/2018، معاريف
 14/3/2018الغد، عم ان، 
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