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 تصل لـ"طرف خيط قوي"و  شّكل لجنة للتحقيق في تفجير غزةت   غزةفي  الفلسطينية" داخلية"ال  .1
ــرأي الفلســطينية ل عــالمنشررر   ــة ال المتحرردب باسررا و ار  الداخليرر   ، أنغرر  ، مررن 14/3/2018 ،وكال

 ،و ار  شرركل  لجنرر  تحعيررق علررى أعلررى مسررتو  أمنرريالررإيرراد البرر ا أكررد أن  الفلسرر يني واألمررن الررو ني
، لكشرو رامري الحمرد ه وذلك في إ ار متابع  التحعيعا  فري حرادب اسرتفداو موكري راريس الرو را 

أن األجفر   األمنير  ، 14/3/2018األربعرا  تصريح صحفي يوا  في ،وأوضح الب ا مالبسا  الجريم .
 تواصل التحعيق مع عدد من المشتبه بفا للوصول للفاعلين.

محمرررد و فتحررري صرررب ا   وراا ه،غررر   ، نعرررالن عرررن مراسرررليفا فررري 15/3/2018 ،الحيـــاة، لنـــدنوأضررراف  
يررق أبررو نعرريا أعلررن أمررس أن المرردير العرراا لعررو  األمررن الررداخلي فرري و رراو غرر   اللرروا  توف، أن يررونس

األجفرر   األمنيرر  التابعرر  لررو ار  الداخليرر  فرري الع رراو  أمسررك   رررو خرري  ورروي  فرري وضرري  اسررتفداو 
ووررال فرري تصررريح معتضرري:  مررا يررنعع انن نررو التعرراون مررن الجفررا  المختصرر   موكرري الحمررد ه.

تالل اإلسرررراايلي الرررذي لكشرررو المالبسرررا  ، مشرررددان علرررى أن  المسرررتفيد الوحيرررد مرررن الحرررادب نرررو ا حررر
يفرردو إلررى إعاورر  ملررو المصررالح  . ووررال إن و ار  الداخليرر  فرري غرر    المسرريول  المباشررر  عررن حمايرر  
الشخصرريا  العادمرر  للع رراو ، مضرريفان أن  البرراي مفتررو  ألي جفرر  للمشررارك  فرري التحعيعررا  الخاصرر  

 عد  منذ )أول من( أمس .بحادب التفجير ، وميكدان وياا وو  األمن بر عمليا  اعتعال ودنا 
وكيل و ار  الداخلي  اللوا  محمرد منصرور أن  ،راا ه، من 14/3/2018 ،فلسطين أون الينوجا  في 

أعلرن أن اللروا  توفيررق أبرو نعرريا وردا بالغران رسررميان لررايس الررو را  و يرر الداخلير  رامرري الحمرد ه حررول 
إلذاعر   صرو  فلسر ين  الرسرمي   ،وورال منصرور مالبسا  محاول  ا غتيال انثم  التي ووع  بغ  .

إنره حسرري الربالن فررجن المجررمين  رعرروا علرى  ريررق الموكري عبرروتين ناسرفتين  نرر  كررل  ،يروا األربعررا 
وأضررراو أن  العبررروتين محليترررا الصرررنع ومعررردتان للتفجيرررر عرررن ب عرررد،  كيلوغرامررران. 15منفمرررا تبلررر  نحرررو 

 37  خلل فني لعدا انفجار الثاني  التي  رع  على بعد تفجير العبو  األولى بينما أد موضحان أنه تا  



 
 
 
 

 

 5 ص             4584 العدد:             3/15/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

وذكررر منصررور أن  التفجيررر خ رر  لرره  متررران عررن األولررى بفرردو ضررمان تحعيررق نرردو العمليرر  انثمرر  .
نما من فعل محترفين .  ونفذ بدو  ما يدلل على أنه ليس عمالن فرديان وا 

 
 لزرع ثقافة اإلجرام والفوضىط لها طّ  عريقات: محاولة اغتيال الحمد هللا وفرج جريمة خ   .2

وررال أمرررين سرررر اللجنررر  التنفيذيرر  لمنامررر  التحريرررر صرررااي عريعررا  إن محاولررر  اغتيرررال راررريس  :راا ه
نمررا فرديران  الرو را  رامري الحمررد ه، وراريس جفررا  المخرابرا  العامرر  اللروا  ماجرد فررر ، ليسر  عمررالن  ، وا 

ترران فرري ذنررن شرعبنا الررذي يعرراوا ا حررتالل ويبنرري جريمر  خ رر  لفررا لرر رو ثعافرر  اإلجرراا والفوضررى والفل
، أن الجفرر  الترري وامرر  بمحاولرر  األربعررا فرري حررديب إلذاعرر   صررو  فلسرر ين   ،وأكررد عريعررا  الدولرر .

يجراد  ا غتيال تسعى من ورا  جريمتفا إلى شق الصو الو ني، وا لتفاو علرى العيراد  الفلسر يني  وا 
مسريولي ، بجنفرا  ا نعرالي وا نعسراا بشركل الالتري حم لفرا و الي عريعا  حركر  حمراس،  وياد  بديل .
 أن   عذر لفا بعد نذه الجريم . فوري، ميكدان 

 14/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عريقات: اجتماع البيت األبيض بشأن غزة استهدف تدمير المشروع الوطني الفلسطيني .3
التنفيذيرر  لمنامرر  التحريررر الفلسرر يني  صررااي عريعررا  اجتمرراو البيرر   نرراجا أمررين سررر اللجنرر  :راا ه

وورررال عريعرررا  إلذاعررر   ، لبحرررب األ مررر  اإلنسررراني  فررري غررر  .13/3/2018 األبررريل الرررذي ععرررد الثالثرررا 
، إن اجتمراو البير  األبريل  اسرتفدو الحرديب عرن 14/3/2018األربعرا  ، )صو  فلس ين( الرسرمي 

إلرى تمكرين  ىوأضراو أن المريتمر سرع ر المشرروو الرو ني الفلسر يني .دول  فلس يني  في غ   وتدمي
وليا  إلى جفا  أخر  ونو ي من التنصل عن مساولياتفا في و او غ   عبر نعل تلك المس  إسراايل 

 أمر في غاي  الخ ور .
في وور  أوردم  فيره  ،وانتعد عريعا   التباكي  األمريكي على سو  األوضاو في غ   خالل ا جتماو

ووال إن واشرن ن   لبر  مرن  ونروا.األاإلدار  األمريكي  على تعليع مساعداتفا للفلس ينيين ولوكال  
جميع الدول التي شارك  في ا جتماو العمل على مساعد  إسراايل باإلفرا  عن جنودنا المحتجر ين 

للعضي  السياسي   باعتبار ذلك العضي  الرايسي  إلى جاني التباكي على الكفربا  والمياه دون أي ذكر
 أو ا ستي ان وا حتالل اإلسراايلي ومحاو   فرل األمر الواوع  .

 14/3/2018 ،القدس، القدس
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 يراد بها باطل بشأن غزة كلمة حقّ  واشنطنمؤتمر  :حسام زملط .4
وررال السررفير الفلسرر يني لررد  الو يررا  المتحررد  األمريكيرر  حسرراا  ملرر ، إن المرريتمر  :وفررا –واشررن ن 

نععد في البي  األبيل لبحب األ م  اإلنساني  المتفاوم  في غ   وسبل تخفيففا، إنما نرو كلمر  الذي ا
وأضرررراو خررررالل لعاارررره ريسررررا  وممثلرررري منامررررا  المجتمررررع المرررردني األمريكرررري  يررررراد بفررررا با ررررل. حررررق  

والميسسرررررا  الدوليررررر  العاملررررر  فررررري واشرررررن ن، أن الجانررررري الفلسررررر يني لرررررا يحضرررررر اللعرررررا  ألن اإلدار  
ونعل سفارتفا لفا، وأن محاو     إسراايلر يكي  فعد  مصداويتفا بعد ا عتراو بالعدس عاصم  لاألمر 

 ا لتفاو والدخول من بواب  المعانا  اإلنساني  في غ   مكشوف ، ولن تغير مووو العياد  الفلس يني .
سراني فعر ، برل ووال  مل  إن األ م  في غ   ليس  بسبي كارثر   بيعير  حترى يرتا تردارس بعردنا اإلن

 .، وسي ر  حرك  حماس على الع او ثانيان ني بفعل الحصار وا حتالل اإلسراايلي أو ن 
وحرول التعررارير الترري تتحرردب عررن وررري إصرردار  صرفع  العرررن ، وررال  ملرر  إن  أي حررديب خررار  إ ررار 

لررر  الحعرروق المشررروع  للشررعي الفلسرر يني وعلررى رأسرررفا العرردس الشررروي  عاصررم  لدولرر  فلسرر يني  كام
  .، سيكون مرفوضان 194عادل لعضي  الالجاين حسي العرار  ، وحل  1967السياد  على حدود 

 14/3/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 وزارة اإلعالم الفلسطينية: مؤتمر واشنطن حول غزة مسرحية رديئة .5
 صرحفي األربعرا  فري تصرريح ،فاي  أبو عي   الفلس يني  وصو العااا بأعمال و ار  اإلعالا :راا ه

 13/3/2018الثالثررا  ، مريتمر واشرن ن لبحرب األ مر  اإلنسراني  فري غر  ، والرذي ععرد يروا 14/3/2018
برر مسرحي  رديا  الفكر  والشخصيا  والحوار، ومحاول  مكشروف  مرن اإلدار  األمريكير  لتررميا صرورتفا 

 .   إلسراايلالمشون  بعد العرار الاالا والمنحا  لالحتالل وا عالن العدس عاصم
 14/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إذا عمل بطريقة "المركزي"المجلس الوطني عمرو: ال لزوم النعقاد نبيل  .6

نه   ل وا  نععراد المجلرس الرو ني الفلسر يني فري أير  عضو المجلس الو ني نبيل عمرو : راا ه
ذا  ال ريعررر  التررري عمرررل بفرررا المجلرررس المركررر ي، الرررذي  اتخرررذ مرررا عمرررل بررر إذا 30/4/2018راا ه فررري 

فيمرا يتصرل  يبحب اإلمكانيا  الفعلي  لتنفيذ نذه العرارا ، وخصوصان  أنورارا  في غاي  التشدد دون 
في حديب لر العدس دو  كوا: اذا كان الو ني سريعمل  ،ووال عمرو با نفصال الكامل عن إسراايل .

 وا لععررده، وربمررا يكررون فرري نررذه الحالرر  وررد أنررال التررراي علررى مصررداوي  علررى  ريعرر  المركرر ي، فررال لرر
 منام  التحرير ومكانتفا في الحيا  السياسي  الفلس يني .
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تجديد وياداتفا األولى عبر انتخاي مباشر من أعضا  المجلرس  إلىن المنام  بحاج  أروير  عمرو ب
للفررو  فرري ا نتخابررا  دون  عمررل جانرردان ي أنالثمانمارر ، وعلررى الفصرريل الررذي يخرراو مررن عرردا النجررا  

 .األمنعندنا أعضا  داامين في مجلس  أنا عتماد الم لق على التوافق كما لو 
 برججرا  مل مران  يتخرذ ورراران  أنودعا عمرو المجلرس ومرن موورع و يتره الدسرتوري  علرى السرل   الو نير ، 

 ا نتخابا  الرااسي  والتشريعي  في  من محدد.
 14/3/2018 ،القدس، القدس

 
 حذر من استمرار تعميق نظام "الفصل العنصري" والعالم يتفرجت الفلسطيني" الخارجية" .7

برر تصعد الحرري الشرامل    إسراايل  اليمين الحاكا  في  الفلس يني  اتفم  و ار  الخارجي  راا ه: ،غ  
وسراال واألسراليي، فري على الوجود الفلس يني الو ني واإلنساني في المنا ق المصرنف  ) ( بشرتى ال

 ممارسررا   ،فرري بيرران لفررا ،الررو ار دانرر  اررل ا نحيررا  األمريكرري لالحررتالل، وسياسرراته ا سررتعماري  . و 
ا حرررتالل وجراامررره ، المتواصرررل ، محرررذر  مرررن تماديررره فررري  تكرررريس ناررراا فصرررل عنصرررري  علرررى مررررأ  

أن تعميررق نررذا  بير  ، ميكرردان ومسرمع مررن العررالا أجمرع،  تكررون فيرره الغلبر  لعصررابا  المسررتو نين اإلرنا
 النااا  يكشو عج  المجتمع الدولي وتعاعسه عن العياا بمسيولياته . 

 15/3/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 غا: أزمة األونروا تتطلب تمويل برامجها وليس تقليص خدماتهااآل .8
 كريررا  ،الجاررينوررال عضررو اللجنرر  التنفيذيرر  لمنامرر  التحريررر الفلسرر يني ، رارريس دااررر  شرريون ال :غرر  

انغررا إن األ مرر  الحاليرر  الترري تمررر بفررا وكالرر  األونررروا تت لرري تمويررل عاجررل لبرامجفررا ولرريس تعلرريع 
، إننرررا نرحررري برررالميتمر 13/3/2018 فررري بيررران صررردر عنررره، يررروا األربعرررا  ،وأضررراو األغرررا لخررردماتفا.

ليرر  رومررا برردعو  مررن فرري العاصررم  اإلي ا الخمرريسالرردولي لرردعا  األونررروا  الررذي سررتلتاا جلسرراته يرروا 
ونرردد األغررا باسررتخداا  مصررر الرررايس الحررالي للجنرر  ا ستشرراري  ل ونررروا إلررى جانرري السررويد واألردن.

 ما  المالي  ألغرال إنساني  كأدا  ابت ا  سياسي.اسفاإل
 14/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 غزةبقطاع موظفًا للعمل  260وزير التربية ي قرر إعادة  .9

ورررراران  ،14/3/2018 األربعرررا  ،صررربري صررريدا الفلسررر يني أصررردر و يرررر التربيررر  والتعلررريا العرررالي :غررر  
 موافررران  مسرررتنكفان  إلرررى العمرررل فررري الرررو ار  بالمحافارررا  الجنوبيررر  )و ررراو غررر  (. 260يعضررري بجعررراد  



 
 
 
 

 

 8 ص             4584 العدد:             3/15/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

ريا  التربيرر  أن العرررار يررأتي بنررا ن علررى احتياجررا  المرردارس ومرردي ،فرري بيرران صررحفي ،وأوضررح صرريدا
 والتعليا العالي والو ار  بما يضمن سير العمل فيفا ويخدا المسير  التعليمي .

 14/3/2018 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 إطالق خطة لدعم االحتياجات اإلنسانية في أراضي السلطة الفلسطينية .11
لرردعا ا حتياجررا  اإلنسرراني   خ رر  ،14/3/2018 األربعرا  ،أ لعر  السررل   الفلسرر يني  واألمررا المتحررد 

 مليون دو ر. 539.7في األراضي الفلس يني  بعيم  
وحب و ير التنمي  ا جتماعي  في السل   الفلس يني  إبرانيا الشاعر والمنسق اإلنساني في األراضي 
الفلسرر يني  جيمرري ماكغولرردريك، خررالل مرريتمر صررحفي مشررترك فرري غرر  ، الرردول المانحرر  علررى ترروفير 

 (.2018لمذكور للخ   التي حمل  اسا )ا ستجاب  اإلنساني  لعاا المبل  ا
ووال الشاعر إن الخ و  تستفدو معالج  ا حتياجرا  اإلنسراني  العاجلر  للفلسر ينيين فري و راو غر   

 وذكرررر أن  غررر   تعرررو علرررى حافررر  الكارثررر  وسررروو تتعمرررق العررردس.شرررروي والضرررف  الغربيررر  بمرررا فيفرررا 
 وااما .   جسامتفا وتععيدنا  الما بعي الحصار اإلسراايلي غير العانونيا حتياجا  اإلنساني  في مد

بدوره وال ماكغو لدريك إن  الخ   اإلنساني  لفذا العاا ج   من استراتيجي  تغ ي ثالث  أعواا وتعر   
 ا ستراتيجيا  األخر  بما فيفا تلك المتصل  بمساعي التنمي  . أوجه ا لتعا  والتراب  مع

 35منامرر  غيررر حكوميرر  محليرر ، و 51منامرر ، منفررا  99سررتنفذنا  مشررروعان  240خ رر  مررن وتتررألو ال
 وكال  تابع  ل ما المتحد . 13منام  غير حكومي  دولي  و

 14/3/2018 ،األيام، رام هللا
 

 الستراتيجية تسقط قرارات ترامب بشأن القدس يدعوهنية  .11
لحرك  حماس، يوا الثالثا ، إلى تبني دعا إسماعيل نني ، رايس المكتي السياسي : محمد ماجد

استراتيجي  تفدو إلسعا  ورارا  الرايس األمريكي دونالد ترامي بشأن العدس. جا  ذلك في كلم  
في العاصم   الثالثا لر نني  ، خالل  الملتعى الدولي الرابع للتضامن مع فلس ين ، الذي ان لق 

بغي تبني استراتيجي  يكتي لفا عمق في الريي  ووال نني ، في كلم  مسجل   ين اللبناني  بيرو .
والديموم  في العمل والتواصل، بحيب يكون الملتعى نع   تجميع ألمتنا وألحرار العالا تجاه وضي  

 فلس ين . 
وتابع:  أوول ذلك حتى   نفعد البوصل  مع مرور الوو ، خصوصا أن اإلدار  األمريكي  تريد أن 

دس عاصم  لالحتالل )إسراايل(، بجريم  أخر  )تتمثل في( نعل السفار تغ ي جريمتفا باعتبارنا الع
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األمريكي ، لينشغل الشعي الفلس يني واألم  بالعضي  الثاني ، فننسى العرار األخ ر أن العدس 
نني  أن  إسعا  ورارا  ترامي يت لي وحد  فلس يني  عربي   ورأ بنارنا عاصم  إلسراايل . 

بين كاف  النخي ومكونا  األم  . كما أشار إلى ضرور   استعاد  وحد  إسالمي ، وتنسيعا عاليا 
 الشارو العربي واإلسالمي، ليعو خلو العضي  الفلس يني  . 

وأضاو:  نحن بحاج  لفعاليا  تضامنيه في كل مكان و مان واتجاه، وأن   تتراجع الحاضن  
  بين كل مكونا  األم ، وشعوبنا واست رد:  نحن بحاج  إل الق مشروو مصالح  شامل الشعبي  . 

العربي  واإلسالمي  يجي أن تفدئ الحروي والمواجفا  في شارعنا العربي، وأن ن لق مففوا الوحد  
 العربي  وننفي الصراعا  بيننا، وأن   نسمح للمخ  ا  األمريكي  بالمساس بثواب  األم  . 

 13/3/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 تصريحات منسوبة له حول استهداف موكب الحمد هللا مكتب الزهار ينفي .11
نفى مكتي عضو المكتي السياسي لحرك  حماس محمود ال نار كل األخبار الكاذب ، التي تا 
ا دعا  بأنفا صدر  عنه بخصوع حادث  استفداو موكي  رامي الحمد ه ، ميكدا أن د. محمود 

تي ال نار في تصريح صحفي أن ما جر  وأوضح مك ال نار لا يدِل بأي تصريحا  بالخصوع.
تداوله على لسانه عاٍر عن الصح ، م البنا وساال اإلعالا بتوخي الدو  والمفني ، ونعل األخبار 

ووعد مكتي ال نار بمتابع  المسيولين عن نذا  والتصريحا  من مصادرنا الصحيح  والموثوو .
 الكذي وضااينا.

 14/3/2018موقع حركة حماس، 
 

 طلقت من الضفة تعكس لغة العصابات: التهديدات التي أ  أبو زهري .11
وال العيادي في حرك  حماس د. سامي أبو  نري اليوا األربعا ، إن خرو  بعل المسلحين : غ  

 في جنين بعرار من رامي الحمد ه لتفديد غ   وأبنا نا يعكس لغ  العصابا  وعدا احتراا العانون.
نر  نذه المجموع   أننا عبر حسابه على تويتر:  كنا نتمنى واضاو أبو  نري في تصريحا  نشر 

كان  فتح  إذاوتابع   المسلح  تعمل لحماي  الشفيد احمد جر ار بد ن من الت اول على غ   وتفديدنا .
تتفا حماس باألحداب التي تعع في غ   بحج  انفا موجود  فيفا فعليفا ان تتحمل المسيولي  عن 

 شفدا  ومعتعلي الضف  بحكا انفا تحكا نناك . دما  الشفيد جر ار وكل
 14/3/2018، فلسطين أون الين
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 الرجوب يطالب "حماس" بتقديم استنتاجاتها حول محاولة اغتيال الحمد هللا .11
 الي أمين سر اللجن  المرك ي  لحرك   فتح  اللوا  جبريل الرجوي، حرك   حماس ، بتعديا : العدس

ل رايس الو را  رامي الحمد ه، ورايس المخابرا  العام  اللوا  ماجد استنتاجاتفا حول محاول  اغتيا
وحمل الرجوي في حديب إلذاع   صو  فلس ين ، يوا  كان   بريا  . إذافر ، التي ووع  في غ  ، 

ا ربعا ،  حماس ، مسيولي  نذا العمل، الذي وصفه بأنه عار في جبين من واا به ومن يصم  
حماس بريا  فلتعدا لنا استنتاجاتفا، ألن التفجير ووع في من ع  تخضع  كان  إذاعنه، ووال:  

ودعا  حماس  الى ا عالن فورا عن انفا  ا نعالي، وا ورار بحق حكوم  الوفاق  لسي رتفا الدويع  .
 في تولي كاف  سل اتفا ومسيولياتفا في و او غ  .

 14/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بعد تفجير قرب قوة إسرائيلية شمال القطاعفي غزة االحتالل يقصف مواقع للمقاومة  .11
استفدف  ووا  ا حتالل اإلسراايلي صبا  الخميس نعا  رصد للمعاوم  شرق مدين  : صفا –غ   

وأفاد مراسل وكال   صفا  بأن المدفعي  اإلسراايلي  استفدف   غ   وفي بلد  بي  حانون شمال الع او.
وأضاو أن وصفنا إسراايلينا  بخمس وذااو مدفعي  مووع رصد في من ع  ال او  شرق مدين  غ  .

أما جيش ا حتالل اإلسراايلي،  آخر استفدو مووعنا للمعاوم  شرق بلد  بي  حانون شمال الع او.
فأعلن صبا  اليوا عن انفجار عد  عبوا  على السيا  األمني شمالي الع او خالل مرور وو  

 كري  من المكان، دون وووو إصابا .عس
 15/3/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 الفصائل الفلسطينية تتواصل مع قيادة السلطة وحركة فتح الحتواء تداعيات محاولة اغتيال الحمد هللا .11

أن اتصا   محموم  جر  خالل الساعا  الماضي ، من وبل الوفد األمني   العدس العربي علم  
صري ومن مسيولي الفصاال الفلس يني ، باتجاه مدين  راا ه، وتحديدا تجاه مسيولين كبار في الم

السل   الفلس يني  وحرك  فتح، لتفدا  األمور ومنع تفاوا الخالو على نحو أسوأ مما نو عليه، في 
  تح  غير أن مسيو  في أحد الفصاال الفلس يني  المنضوي مسعى منفا لت ويق تبعا  الحادث .

، أن الحادث  ألع  بااللفا على ملو المصالح  بشكل  العدس العربي لوا  منام  التحرير، أكد لر 
  كبير، وتووع أن يشفد تحريك ملو إنفا  ا نعساا صعوب  في األياا المعبل .

ووال كايد الغول عضو المكتي السياسي للجبف  الشعبي ، التي ععد  اجتماعا ععي الحادب مع 
  اتصا   عاجل  نني  رايس المكتي السياسي لحماس، أن تنايمه دعا الحرك  إلى إجرا   إسماعيل
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، وتأكيد  توضيح مووففا الرافل والم دين للجريم  مع الرايس محمود عباس وويادا  حرك  فتح لر 
، مشددا على ضرور  بذل كاف   جريم  تستفدو الكل الو ني حرصفا على كشو الحعيع  باعتبارنا 

 فود لعدا توسيع داار  ا نعساا.الج
  15/3/2018القدس العربي، لندن، 

 

 حول قرار ترامب بشأن القدس وتطورات القضية الفلسطينيةروسية -مباحثات فلسطينيةموسكو:  .11
فلس يني روسي لبحب تداعيا  العرار األمريكي بشأن ميتمر  في موسكو عدع  : معا –موسكو 

نايو حواتم  المتعلع  بالعضي  الفلس يني ، وود حضر الميتمر  العدس، باإلضاف  إلى بحب الملفا 
األمين العاا للجبف  الديمعرا ي ، والوفد الروسي برااس  ميخاايل بوغدانوو نااي و ير الخارجي  

 الروسي ، ممثل الرايس الروسي بوتين في الشرق األوس  وشمال افريعيا.
لس يني  ووضايا الصراو الفلس يني ا سراايلي ، وانععد  المباحب على جولتين، شمل  الحال  الف

ي ترامي المنحا   لسياسا  اسراايل التوسعي  ا ستي اني  ا ستعماري  في مريكوسياسا  الرايس األ
العدس والضف  الفلس يني ، والحصار على و او غ  ، والسياسا  العنصري  العدواني  تجاه 

اسراايل العدواني  بشأن العدس، وحعوق  –ياسا  ترامي الفلس ينيين العري داخل دول  اسراايل، وس
الالجاين ووكال  األونروا باتجاه ش ي العدس والالجاين من على  اول  خ    صفع  العرن  

ي  يتشكل من اسراايل، والسل   مريكللمفاوضا ، ودعوته  لميتمر اوليمي بالرعاي  ا نفرادي  األ
 بيع العالوا  مع اسراايل، بينما ا حتالل ا سراايلي في الفلس يني ، عدد من الدول العربي  لت

  .1967يونيو  \األراضي الفلس يني  والعربي  المحتل  متواصل منذ ح يران
وشمل  المباحثا  األوضاو في بلدان الشرق األوس ، وخاص  الدول التي لفا أراٍل محتل  واشكال 

ادان الجانبان و  الشرق األوس  والمشرق العربي.العدوان والحروي اإلسراايلي  على كل او ار ودول 
ي  مريكبالعدس عاصم  إلسراايل، وورار ترامي بالتراجع عن ا لت اما  األ ا عتراوورار ترامي 

المالي  لوكال  اغاث  وتعليا الالجاين )األونروا(، وبفدو ش ي العدس الشروي ، وحعوق الالجاين من 
كد حواتم  أن حكوم  اليمين واليمين المت رو برااس  أو  ا.على  اول  المفاوضا  التي يدعو لف

ودعا  نتنيانو تنفذ خ تفا ا ستراتيجي  نحو اسراايل الكبر  من البحر المتوس  حتى نفر األردن.
روسيا إلى دور أكبر وفق ورارا  ومرجعي  الشرعي  الدولي  ورعاي  الدول الخمس داام   حواتم 

ي مريكاأل ا نفرادعامان من  25ي بعد مريكاأل لالنفرادالجاد والحا ا  العضوي  بمجلس األمن، والرفل
 والمفاوضا  الثنااي  الععيم  من فشل إلى فشل.

 14/3/2018، وكالة معًا اإلخبارية
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 تدعو السلطة لـ"تغيير مضمونها" "الديمقراطية"الوطني والمجلس تقاطع  "الشعبية" .11
فا لن تشارك في جلس  المجلس الو ني الم مع ععدنا أعلن  الجبف  الشعبي  لتحرير فلس ين، أن

ووال عضو المكتي السياسي للجبف  الشعبي ،  نفاي  شفر نيسان/ أبريل المعبل، في مدين  راا ه.
ربا  مفنا، في تصريح له اليوا إن الجبف  لن تحضر اجتماو المرك ي لمنام  التحرير الفلس يني  

 ، باعتبار المجلس كونه مجلس غير توحيدي.2005الجلس  عاا  لنفس األسباي التي دعتفا لمعا ع 
بدوره دعا األمين العاا للجبف  الديمعرا ي ، نايو حواتم ، إلى ضرور  ت وير السل   الفلس يني  
وتغيير مضمونفا، من سل   ترتب  مع ا حتالل بسلسل  اتفاوا  أمني  واوتصادي ، إلى سل   تلت ا 

 (.2018و 2015الفلس يني في دورتيه األخيرتين ) بعرارا  المجلس المرك ي
ووال حواتم  في تصريحا  صحفي ، يوا األربعا ، إن التغيير الم لوي من السل   الفلس يني  نو 
ا لت اا بووو التنسيق األمني مع سل ا  ا حتالل، والتحرر من الت اما  بروتوكول باريس 

تبعي  لالوتصاد اإلسراايلي، ومعا ع  المنتج وأكد على ضرور  فك ا رتبا  وال ا وتصادي.
اإلسراايلي، ووضع الخ   لت وير المنتج الو ني، وسحي اليد العامل  الفلس يني  من المستو نا ، 

وشدد أمين عاا الديمعرا ي ، على ضرور  سحي ا عتراو  وووو التعامل بالشيكل اإلسراايلي.
إلى محكم  الجنايا  الدولي  بشكاو  نافذ  عمالن بعانون با حتالل اإلسراايلي، ونعل جرااا ا حتالل 

 روما.

 14/3/2018، وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم

 

 : مسيرة العودة استفتاء جماهيري وال تحتمل الفشلحركة الجهاد .11
عد العيادي في حرك  الجفادي اإلسالمي أحمد المدلل مسير  العود  الكبر  : يحيى اليععوبي -غ   

الجاري استفتا ن جمانيريا وشعبيا، تيكد أن الشعي  آذار/ مارس 30بد  فعالياتفا في المعرر 
الفلس يني   ي ال يتوق للحري ، ولا ينس حعه في العود ، وكذلك رفل كل الميامرا  التي تستفدو 

 العضي  الفلس يني .
لحدود ويوجه رساال ووال المدلل في معابل  مع صحيف   فلس ين :  إن الشعي الفلس يني سين لق ل 

ودعا  للعالا مفادنا أنه يجي فك الحصار أو إعادته إلى دياره، وتحعيق العدال  اإلنساني  بعودتفا .
أنالي الع او إلى ا ن الق إلى  خ  الفدن   )السيا  األمني الفاصل بين و او غ   واألراضي 

  ألراضيه و  يمكن أن يتخلى ( ليشفد العالا أن الشعي الفلس يني يتشوق للعود48المحتل  عاا 
 عنفا، وأن دفاعه عن نفسه وتحعيق أندافه في التحرير والعود  نو أنا أندافه في نذه اللحاا .
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ووجه العيادي في الجفاد رسال  للفلس ينيين وااال:  لا يبق أماا الشعي إ  نذه الخ و  
 ن.من أنالي غ   نا من الالجاي %70ا ستراتيجي  ،  فتان إلى أن 

 14/3/2018، فلسطين أون الين
 

 2019الكنيست يصادق على ميزانية العام  .12
صررادق الكنيسرر ، الليلرر  الفااترر ، بررالعرا تين الثانيرر  والثالثرر  علررى مي انيرر  الدولرر  للعرراا : ناشررا حمرردان

 عضوا. 54عضو كنيس  معابل معارض   62، بغالبي  2019
يار شيكل، وأن مي اني  األمن ني المي اني  األكبر مل 479.6تصل إلى  2019وتبين أن مي اني  العاا 

مليرررار  42مليرررار شررريكل، والصرررح   64مليرررار شررريكل، تليفرررا مي انيررر  التربيررر  والتعلررريا  73وتصرررل إلرررى 
 مليار شكل. 46شيكل، والتأمين الو ني 

 وكان و ير المالي ، موشي كحلون، ود وال، وبرل التصروي ، إنره كران ينروي ا سرتعال  مرن منصربه فري
حررال لرررا ترررتا المصرررادو  علرررى المي انيررر . وادعررى أن ا ارررتالو الحكرررومي والمعارضررر  يررردركان أن  نرررذه 

 19مليررار شرريكل لررو ار  المواصررال ، و 20إلررى ذلررك، تشررمل المي انيرر  أيضررا  المي انيرر  نرري األفضررل .
 6لرفراه، و مليار شيكل لو ار  ا 11مليار شيكل للتعليا العالي، و  11مليار شيكل ل من الداخلي، و 

 مليار شيكل لو ار  اإلسكان. 5.3مليار شيكل للسل ا  المحلي ، و
 15/3/2018، 48عرب 

 
 زعبي عن الكنيست لوصفها جنود االحتالل بـ"القتلة"حنين إبعاد  .11

ر  لجنرر  فرري الكنيسرر  اإلسررراايلي ، يرروا األربعررا ، إبعرراد الناابرر  حنررين  عبرري عررن جلسررا  الفيارر   وررر 
، لوصففا جنود ا حتالل بر العتل  .العام   للكنيس  أس  بوعنا كامالن

ووفعنا لعرار اللجن ، فجن اإلبعاد سيكون في بداي  الدور  الصيفي   للكنيس ، فري تمرو  المعبرل، علرى أن 
 .يحق لفا التصوي 

 14/3/2018األيام، رام هللا، 
 

 وأوروبا الواليات المتحدةالكنيست يمنع نائبين عربيين من السفر إلى  .11
العاامرر   أبيرري: ورررر  لجنرر  السررلوك فرري الكنيسرر  )البرلمرران اإلسررراايلي(، منررع نرراابين عررربيين مررن  تررل

، نما يوسو جبارين، وحنين  عبي، من السفر إلى الخار  لتعديا محاضرا  والمشارك  في  المشترك 
(، ونري منامر  Jewish Voice for Peace)  صرو  يفرودي مرن أجرل السرالا ندوا  أماا منام  
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يررر  تررردعو إلرررى ممارسررر  نشرررا ا  لمعا عررر  إسرررراايل بسررربي ممارسررراتفا فررري المنرررا ق الفلسررر يني  مريكأ
 المحتل ، ونشا ا  أخر  في أوروبا.

وأكررد رارريس اللجنرر ، الناارري يتسررحاق فرراكنين مررن حرر ي المترردينين الشرررويين )شرراس(، أن اللجنرر   لبرر  
ي أدرجررر  اسرررا المنامررر  علرررى واامتفرررا معلومرررا  حرررول المنامررر  مرررن و ار  الشررريون ا سرررتراتيجي ، التررر

 السودا . 
 15/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 نتنياهو تطالب المستشار القضائي بتقديم الئحة اتهام ضد "المعارضة" .11

توجف  عضو الكنيس  رفي ال سويد من المعارض  اإلسراايلي   برسال  إلى : ناير مجلي - تل أبيي
نتنيرانو مرن راريس الرو را  بنيرامين مندلبلي ، ت البه فيفرا بمنرع  المستشار العضااي للحكوم ، أبيحاي

استغالل الجفا  العضااي في معركته. ووال  إن عليه أن يحردد سرعفا  منيرا أعلرى لتعرديا  احر  اتفراا 
حتى   ينخدو الناخبون. عليفا أن يعرفوا إن كرانوا سيصروتون لررايس  ضد نتنيانو وبل ا نتخابا : 

  . حكوم  فاسد أا  
 15/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 للخارجية األمريكية  وزيراً  تعيين بومبيو األوساط السياسية من ارتياحاإلعالم اإلسرائيلي:  .11

نعل  وساال اإلعالا اإلسراايلي  عن أوسا  سياسي  رفيع  فري العردس المحتلر  مرا وصرفته برر : الناصر 
يرر  الجديررد مايرررك بومبيررو خلفررران مريكيرررين و يررر الخارجيررر  األلسررردن  الدولرر  العبريرر  لتع  ا رتيررا  الكبيررر 

فري شركل  وأشار  إذاع  الجيش إلرى أن وراد  الميسسر  األمنير  تعراملوا مرع بومبييرو  لريكس تيلرسون.
يرر  )سرري آي إي(، كمررا التعرراه مريكفرري منصرربه السررابق مررديران لوكالرر  ا سررتخبارا  المرك يرر  األ  مكثررو

يرررانو فررري العررردس أثنرررا   يارتررره إسرررراايل صررريو العررراا الماضررري. وأضررراف  راررريس الحكومررر  بنيرررامين نتن
البشر  األنا التي يحملفا نذا التعيين ني في حعيعر  أن بومبيرو نرو مرن أكبرر معارضري  اإلذاع  أن 

ا تفاق النووي مع إيران، ومن خالل نذا التعيرين فرأن الررايس دونالرد ترامري يعرول عمليران إنره جراد فري 
، ونرو مرا وعرد  الو يا  المتحد  من ا تفاق في حال لا يتا تعديله في شكل جونري تفديده بانسحاي

 به ترامي نتنيانو خالل لعاافما في البي  األبيل م لع نذا الشفر.
 15/3/2018الحياة، لندن، 
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 نتنياهو تراجع عن تقديم االنتخابات بسبب معارضة "المعسكر الصهيوني""هآرتس":  .11
السياسررري  فررري  الكرررواليس ل  مررر حيف   نرررسرتس  اإلسرررراايلي ، أن نارررر ن ورا  كشرررف  صررر: باسرررل مغربررري

 إسراايل، ت شير إلى دور واد  المعسكر الصفيوني، في إفشال سعو  الحكوم .
وبي ن رايس ح ي العمل آفي غباي في البداي ، أنه يييرد إجررا  انتخابرا  مبك رر  وردر اإلمكران، إ  أنره 

د  ت عارل  تعديا موعد ا نتخابا  لشفر ح يران الم عبل. اص دا بجبف  موح 
ووفعررا لصررحيف   نررسرتس  فررجن ضررغ ا شرركله م عارضررو تعررديا ا نتخابررا ، وعلررى رأسررفا تسرريبي ليفنرري، 
ورايس الم عارض  يتسحاك نيرتسون، وشيلي يحميفوتش، ويواال حاسون، أد   إلى اوتناو آفي غاباي 

ن ِعَل لرايس ح ي  البي  اليفودي  نفتالي بيني ، ومن خالله بفكر  عدا تعديا ا نتخابا ، األمر الذي 
إلى رايس الحكوم  بنيامين نتنيانو، ليففا نتنيانو أنه   يملك أغلبي  تمك نه من حل الكنيس ، األمر 

 الذي دفعه إلنفا  األ م .
 14/3/2018، 48عرب 

 
 كاذبةت نشر بيانا دفاعوزارة الالمتحدث باسم مراقب الدولة اإلسرائيلي:  .11

ورال مراوري الدولر  اإلسرراايلي، يوسريو شرابيرا، فري تعريرره الرذي نشرر يروا األربعرا ، إن : ناشا حمردان
   في وساال اإلعالا.كاذب المتحدب باسا و ار  األمن نشر بيانا   

وت رق شابيرا في تعريره إلى حادثتين: األولى البيان بشأن تجرب  علرى المناومر  الصراروخي   حيرتس 
بعالوررر  إيرررران بشررررك   تيسرررنكروي  األلمانيررر  لصرررناع  السرررفن  دفاوالثانيررر  بشرررأن معرفررر  و ار  الررر ؛ و 3

وكان المتحدب باسا و ار  األمن ود أعلن في وساال اإلعرالا، فري كرانون األول/ديسرمبر  والغواصا .
 ،   ورد انتفر  بنجرا ، ولكرن تبرين  حعرا أن التجربر  فشرل3، أن التجرب  على صاروخ  حيتس 2014

 األمر الذي تسبي بانتعادا  حاد  لمصداوي  الو ار  والمتحدثين باسمفا.
وبعد سنتين، وردا على أسال  مراسلين بشرأن عالور  إيرران بشررك   تيسرنكروي ، التري ترا التوويرع معفرا 

 ، ادعى المتحدب باسا و ار  األمرن 3000على صفع  الغواصا ، الصفع  التي يترك  حولفا  الملو 
 ر    تعلا شياا عن عالو  إيران. أن الو ا

 14/3/2018، 48عرب 
 

 منهم فقط أربعةقضايا ضد جنود إسرائيليين جرت محاكمة  110الجيش اإلسرائيلي:  .11
تل أبيي: كشو تعريرر مرن الجريش اإلسرراايلي، عررل علرى المحكمر  كوثيعر  رسرمي ، أنره علرى مرد  

على خلفير  وترل فلسر ينيين، لكنره ترا تعرديا تحعيعا  ضد جنود  110السنوا  السبع الماضي  تا فتح 
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أربعرر  مررنفا فعرر  للمحاكمرر . وحتررى نرري   األربعرر ، تجررري محرراو   إلغررالق الملفررا  ضرردنا. وننرراك 
 محاول   ستصدار أمر بالعفو عن جندي ثالب تم  إدانته.

 15/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 F-35لطائرة "إسرائيل" تعلن عن أولى الطلعات الجوية  .11
كشررو الجرريش اإلسررراايلي الليلرر  الماضرري  عررن تنفيررذ  رراارا  الشرربح : ترجمرر  صررفا -العرردس المحتلرر  

ل لعا  جوير  وتالير  للمرر  األولرى منرذ وصرولفا مرن الو يرا   F-35األكثر ت وران على مستو  العالا 
  لفذه ال اارا ، وذكر مووع  وا   العبري أنه جر  خالل ال لعا  الجوي  تجرب  العو  الناري المتحد .

 حيررب تبرررين تمتعفرررا بعررردرا  عاليررر  علرررى المنررراور  وجمرررع المعلومرررا  ا سرررتخباري  مرررن مسرررافا  كبيرررر .
وصدر  تعليما  من وااد سال  الجو  عميكاا نوركين  بالحفاا على ضبابي  حول ودرا  نرذا النروو 

 من المعاتال  وعدا كشو ودراتفا العتالي .
 15/3/2018، صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية )

 
 إصابة جندي إسرائيلي خالل نشاط عسكري على حدود غزة .11

أصيي جندي إسراايلي، الليل  الماضي ، خالل نشرا ا  عسركري  برالعري مرن الحردود مرع و راو : غ  
وذكررر موورع  وا   العبررري، أن الجنردي أصرريي بجرررو   فيفر  فرري رأسره، وتررا نعلره الررى مستشررفى  غر  .

  . سوروكا  لتلعي العال
وأشار المووع، إلى أن اإلصاب  كان  ناتج  عن مشارك  الجندي في نشا ا  عسركري ، نفرذنا جريش 

 ا حتالل الليل ، بالعري من الحدود مع و او غ  .
 14/3/2018، وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم

 
 2014تقرير مراقب الدولة يدافع عن نشاطات الجيش اإلسرائيلي خالل حرب غزة عام  .12

وجد تعرير لمراوي الدول  حول تعامل الجيش اإلسراايلي مع حري غ   عاا : اه آري غروسجود
عد  مشاكل ولكنه دافع عن نشا ا  الجيش، وااال انه بذل مجفودا مكثفا  األربعا صدر يوا  2014

الجيش في جواني الحري التي تخع  أخ ا ورك  التعرير على  لتجني سعو  ضحايا مدنيين.
لي، ولكنه أشار إلى أن مبادرا  الجيش الكبير  لتعليع الخساار المدني  تفوق نذه العانون الدو 
 األخ ا . 
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ووال التعرير إن العياد  السياسي  اإلسراايلي  تباحث  مسأل  الخساار المدني  في جلسا  مجلس األمن 
ش ومجلس وبالرغا من كون الجيش على علا بفذه المساال عام ، ناد  شابيرا الجي خالل الحري.

 .أكبراألمن العومي اعتبار تأثيرا  العانون الدولي والخساار المدني  على الحمال  العسكري  بجدي  
يدرس نتااجه بجدي  ويعمل “وردا على ذلك، وال الجيش يوا األربعا  أنه يرحي بالتعرير وأنه سوو 

 ”.األخ ا من أجل التعامل مع 
المحتمل  للعانون الدولي، مثل  ا نتفاكا لي لمراجع  ووجد التعرير مشاكل في نااا الجيش الداخ

تعديرا  تعصي “ أن. ووجد المراوي 2014التي ووع  خالل حري ” ا ستثنااي الحوادب “ 464
بصور  ناجع . ولكن كتي شابيرا أن نذه المبادرا   أونذه لن تتا دااما بالوو  الضروري ” الحعااق

 ”.الحعيع  إلىللوصول … بحسن ني  وبرغب  حعيعي “مع ذلك تم  
والتعامل مع معاا ا وتراحا  المحدد  بخصوع نذه  إصال تا “وردا على ذلك، وال الجيش أنه 

 ”.األنام 
الخاص  التي تمنح  األوامرالعسكري، ” انيبالن“ووجد المراوي أيضا مشاكل كبير  في بروتوكول 

دي، وخاص  انه نناك ارتباك حتى في الجنود في الميدان وواعد اشتباك مخفف  في حال اخت او جن
وياد  الجيش حول معنى البروتوكول. ولكن نذه المشاكل   معنى لفا، ألن الجيش استبدل 

 .2016وضوحا في يونيو  وأكثرانيبال بأوامر جديد  نبروتوكول 
منفا عبر  الحدود  14نفعا،  30من  أكثر، دمر الجيش 2014 أغس س 26وحتى نفاي  الحري في 

 و الصواريخ بشكل آفي غ    أخر حماس ومجموعا   وأ لع داخل األراضي اإلسراايلي .  إلى
 .إسراايلعشوااي اتجاه 

من  أكثرمدنيين. وفي غ  ، و تل  6جنديا و 68 –شخصا  74وفي ال رو اإلسراايلي من الن او، و تل 
 %70 أنفلس ينيون لان حوالي نصففا من المدنيين، بينما يدعي أ إسراايلشخصا، وتدعي  2,000

 منفا كانوا مدنيين.
وجد انه مففوا ب ريع   أنالمراوي بأن يستبدله الجيش، بعد  أوصىانيبال، نوبخصوع بروتوكول 

 النار على  مال  في حال احتجا نا. إ القخا ا ، وأن البعل يعتعد انه يسمح للجنود 
تا احتجا  ندار غولدين في ، عندما 2014أغس س  1وتا ت بيق البروتوكول خالل حري غ   في 

حماس  أنذلك انه و تل في المعرك ، ويعتعد  أععايرفح، في جنوي و او غ  . وورر الجيش في 
 تحتج  بجثمانه في و او غ  .

 14/3/2018تايمز أوف إسرائيل، 
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 االحتالل يسلم جثمان الصياد الشهيد أبو ريالة في غزة .11
الل سلا جثمان الشفيد الصياد إسماعيل محمد أبو ريال  أفاد مراسل  وفا  في غ  ، بأن ا حت: غ   
عاما(، حيب كان في استعباله وفد من العاال  والعشرا  من األصدوا  والصيادين ومحبي  18)

ونعل الجثمان إلى مستشفى الشفا ، ثا  الشفيد على الجاني الفلس يني من معبر بي  حانون  إيري  .
ار  الوداو من وبل األنل والمحبين، وصال  الجنا   على روحه، إلى من له غري مدين  غ   إللعا  ن

 ثا مواراته الثر  في معبر  الشفدا  بالمدين .
 14/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 موقع أثري في سبسطية فينابلس: االحتالل يزرع متفجرات  .11

ايلي بحضور وحدا  خاص ، اليوا  رع  وحدا  نندسي  في جيش ا حتالل اإلسرا: نابلس 
وأفاد رايس بلدي  سبس ي  محمد  األربعا ، متفجرا  في مووع أثري في سبس ي  شمال غري نابلس.

عا ا لر وفررا ، بأن الوحدا  الفندسي  ا حتاللي   رع  المتفجرا  في المووع األثري، تحديدا ساري  
حداب تدمي  ر بالمووع.العلا، ويعومون بتفجير ضخا في البلد  وا 

 14/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 جمعية استيطانية تهدد عائلة مقدسية باإلخالء .11
لا تكن الحاج  أا موسى عود  من بلد  سلوان جنوي المسجد : نب  أصالن -المحتل   العدس

رل اشترانا  وجفا عاا األوصى تعلا أنه سيأتي يوا ستدعي فيه جمعي  استي اني  ملكيتفا لع ع  األ
 دو ر(، بل وت الي العاال  بجخالافا وفعا ألمر وضااي. 1400دينار أردني )نحو  1100بر 1972

فعد تسلم  العاال  األسبوو الماضي بالغا  وضااي  تمفلفا ثالثين يوما إلخال  األرل التي أواموا 
اما، وتتألو البناي  من أربع  عليفا عمار  سكني  مرخص  من وبل بلدي  ا حتالل منذ عشرين ع

نا أبنا  المتوفى سعيد -تعع العمار  التي يع نفا ثالثون فردا   وابق، بواوع شعتين في كل  ابق.
في حي ب ن الفو  وس  بلد  سلوان في العدس خار   -عود  الست  ووالدتفا، ونصففا من األ فال

 لح الجمعيا  ا ستي اني .حدود من ع  تسلم  سبعون عاال  تع نفا ورارا  إخال  لصا
وتدعي جمعي  ع ير  كوننيا التي كان  الحار  الوس ى وحي ب ن الفو  من نصيبفا في التعسيا 

بحسي رايس لجن  -، وتستند في نذا ا دعا  1889أن ملكي  المن ل تعود ليفود اليمن منذ العاا 
 يلي  لا يعد لفا وجود.إلى معال في صحيف  إسراا -الدفاو عن أراضي سلوان فخري أبو دياي

 14/3/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
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 مع إسرائيلي ببطولة دولية اللعبالعب مقدسي يرفض  .11
رفل  عي فلس يني من العدس المحتل  اللعي مع نايره اإلسراايلي : نب  أصالن -المحتل   العدس

ال الالعي المعدسي عبد وو بعد رسو نتيج  العرع  عليفما في ب ول  العالا للتاي بوكسن  في تايلند.
على  2018عاما( إنه آثر أمس ا نسحاي من ب ول  التاي بوكسن  السنوي  للعاا  14السالا ععل )

 اللعي مع إسراايلي يحتل أرضه وينكل بشعبه.
وفي تصريح مصور خاع بالج ير  ن  أكد ععل الذي يلعي في فريق  نمور العدس للمواي تاي  في 

رفضه اللعي وخول الن ال مع  عي إسراايلي، ووال  موافعتي اللعي معه نادي أبنا  بي  حنينا، 
 يعني احترامه ووبولي با حتالل الذي يحتل أرضي ومعدساتي .

 14/3/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 هذا العام تضامنا مع األسرى اإلداريين والمرضى والشهداء ستضاءقراقع: شعلة يوم الحرية  .11
لفذا العاا بمناسب    شعل  الحري  اوع رايس نيا  شيون األسر  والمحررين، إن راا ه: وال عيسى ور 

/ نيسان المعبل، ستضا  في احتفال جمانيري أبريل 17حلول يوا األسير الفلس يني، الموافق يوا 
الذين يعا عون محاكا ا حتالل ومع األسر   اإلداريينفي مدين   ولكرا، تضامنا مع األسر  

 ، ومع الشفدا  المحتج ين لد  سل ا  ا حتالل. اإلنمال ال بي يتعرضون لسياس   المرضى الذين
ستكون واسع  في ال الفجم    2018وأكد في تصريح صحافي أن فعاليا  يوا األسير لعاا 

المسعور  والمشدد  على األسر  من وبل حكوم  ا حتالل، واستمرار جراامفا المنام  بحعفا، 
عنصري  وووانين تعسفي  تشرعفا حكوم  ا حتالل معادي  ل سر   وخاص  في ال تشريعا 
 . وللعوانين الدولي  واإلنساني 

 15/3/2018، لندن، القدس العربي
 

 الموظفين "دمج"في مدارس غزة الحكومية احتجاجا على تأخر  التعليميةاإلضراب يشّل المسيرة  .11
ملففا ودمجفا في  إنجا العمل، لعدا  إضرابا عن بغ   نفذ المدرسون في الع او الحكومي: غ  

وعا اإلضراي كاف   الوايف  الرسمي  حتى اللحا ، ونو ما ع ل الدراس  في ماا  المدارس.
المدارس الحكومي ، وكذلك مديريا  التعليا في و او غ  ، التي أغلع  أبوابفا في وجه ال لب . 

مغلع  بشكل   ار  التعليا والمديريا  ستكون ووال  نعاب  المعلمين في بيان لفا، إن أبواي المدارس وو 
رفضا للتعاعد المالي المفرول على المعلمين، وسياس  التفريق بين معلمي المحافاا   وذلك   كامل
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الشمالي  والجنوبي ، وكذلك للم الب  بصرو رواتي وعالوا  معلمي السل   في غ   كامل ، أسو  
 .   الععابي  بحق غ  بمعلمي السل   براا ه ورفضان لإلجرا ا

 15/3/2018، لندن، القدس العربي
 

 فتاة والمستوطنون يقتحمون "األقصى"  احتجاز: المحتلة القدس .11
، من 48، فتا  من داخل أراضي الراألربعا احتج   ووا  ا حتالل اإلسراايلي، يوا المحتل :  العدس

ا في العدس العديم  للتحعيق، وبل أن داخل المسجد األوصى المبارك، واوتادتفا إلى مركٍ  تابٍع لف
مستو نان المسجد األوصى المبارك، في الفتر  الصباحي ، من  86من جف  أخر ، اوتحا  تفر  عنفا.

جف  باي المغارب ، ونفذوا جو   مشبون  واستف ا ي  في المسجد، وس  محاو   ألدا   عوس 
 وشعاار تلمودي  في المسجد المبارك.

 14/3/2018هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
 وعد التميمي: أدعو من أدخلنا أوسلو إلخراجنا منها .11

دعا وعد التميمي شعيق األسير  عفد التميمي، العيادا  الفلس يني  إلخرا  الشعي : راا ه
جا  ذلك  الفلس يني من دنالي  أوسلو بعدما أدخلته فيفا، مشددا على ضرور  معاوم  ا حتالل.

داخل متحو محمود درويش في راا ه وبيل استالمه جاا   محمود درويش لعاا خالل كلم  ودمفا 
 التي منح  لشعيعته عفد ولمسر  الحكواتي وللروااي ال بيي السوري خليل النعيمي.  2018

وفي احتفالي  خاص  بذكر  مولد الشاعر محمود درويش، وبحضور و ير الثعاف  إيفاي بسيسو 
خضر، تا في راا ه منح جاا   محمود درويش لفذا العاا لكل من الفتا  ومثعفين من  رفي الخ  األ

عفد التميمي، تسلمفا عنفا شعيعفا وعد التميمي وابن  عمتفا سار  حري. كما منح  ل ديي ال بيي 
عن سعادته البالغ  ل يار  فلس ين بعوله إنه لا يكن  الذي عبرالسوري خليل النعيمي من دمشق، 

يدري أنو في علا أا حلا ونو يعو ننا بين أنله في راا ه، مشيدا بنضال الشعي الفلس يني من 
أجل حريته وكرامته الو ني . وتبرو األديي السوري خليل النعيمي الفاا  بالجاا   )ألو دو ر( لنادي 

 األسير الفلس يني.
 15/3/2018، لندن، العربيالقدس 
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 غربي بيت لحم اإلنشاءوقف بناء منازل قيد ياالحتالل  .11
ببلد   اإلنشا األربعا ، إخ ارا  بووو البنا  في منا ل ويد  أمسسلم  سل ا  ا حتالل : وكا  

وأفاد نااي رايس بلدي  نحالين ناني فنون وكال  األنبا  الفلس يني ، بأن  نحالين غري بي  لحا.
فلس ينيين إخ ارا  بووو البنا  في منا لفا، التي تعع في من عتي  خمس وا  ا حتالل سلم  و

وأشار فنون إلى أن ووا  ا حتالل تمارس  صبيح  الفووا، وواد النعمان، بحج  عدا الترخيع.
خ ارا  بووو البنا ، عدا  تصعيدان واضحان بحق أنالي البلد ، وممتلكاتفا، تتمثل بسلي األرل، وا 

 عن عمليا  ا وتحاما  المتكرر ، ودنا المنا ل، واعتعال موا نين.
 15/3/2018الشارقة،  الخليج،

 
 "المؤتمر الشعبي" يطلق فعاليات "سبعينية النكبة" في بيروت .12

ععد  الميتمر الشعبي لفلس ينيي الخار   ميتمران صحفيان، يوا األربعا ، في معر نعاب  : بيرو 
ي بيرو ، إل الق الفعاليا  الو ني  والشعبي  بمناسب   سبعيني  النكب   الصحفيين اللبنانيين ف

وأكد  فياد الحرك  ، ممثال عن رايس نعاب  الصحاف  اللبناني ، أن الشعي اللبناني  يعو  الفلس يني .
مع كل الفلس ينيين في الداخل والشتا   سترجاو حعووفا.. ميكدان أن  ذلك الشعي الذي ينتفج 

 لن يتراجع عن حعه.. فالجريم    يمكن أن تسع  بالتعادا . المعاوم 
وفي كلم  الميتمر الشعبي، أشار المفندس نشاا أبو محفوا نااي األمين العاا للميتمر، إلى أن 
الشعي الفلس يني ي حيي في الخامس عشر من أيار من كل عاا ذكر  النكب ، واليوا ي لق الميتمر 

ن للنكب  تح  عنوان  عاادون ، وذلك بالشراك  مع ميسسا  فلس يني  حمل ن إلحيا  الذكر  السبعي
وأوضح أبو محفوا أنه  رغا المحاو   الصفيوني  واألمريكي  في ش ي حق العود  وآخرنا  عديد .
؛ إ  أن إراد  الشعي انتصر ، و  ت ال تنتصر على نذه المحاو   في سلي نويته في تراميورار 

كد أبو محفوا أن الشعي الفلس يني وبعد سبعين عامنا على النكب ، وكل وأ الداخل والخار  .
محاو   تصفي  العضي   يرسل رسال  واضح  للعالا، ييكد فيفا أنه   يوجد فلس يني واحد يرضى 

 ببيع أرضه .
بدوره أكد المتحدب الرسمي باسا الميتمر الشعبي  ياد العالول، أن  سبعيني  النكب  ني حمل  لجمع 

لجفود والتكاتو بين الميسسا  الفلس يني  الداعم  لفلس ين، حيب تكتسي أنميتفا ت امنان مع ا
 لنعل سفار  بالده إلى مدين  العدس . تراميمساعي 

 14/3/2018، المركز الفلسطيني ل عالم
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 المعلم الفلسطيني جميل الدرباشي يفوز بمرتبة "أفضل معلم م لهم في العالم" .11
من لا الفلس يني جميل الدرباشي على جاا    أفضل معلا ملفا  في العالا، حصل المع: الخليل
وفا  المعلا الدرباشي بالجاا   من  .2018البري اني  للعاا ( (School Enterprise Challenge ميسس 

دول  في العالا، ضمن برنامج تحسين واوع التعليا في المدرس  من  150معلا من  5000بين نحو 
 نيا  ال البي ، كما تو  كسفير متنعل لتحسين التعليا في المنا ق النااي  في العالا.خالل التعاو 

والمعلا الدرباشي نو أحد المعلمين األفذاذ الذين يدرسون في مدرس  ذكور الخليل اإلعدادي  التابع  
 لوكال  الغوب  األونروا .

سير أبو اسنينه رايس البلدي  أن نذا وود تا تكريا المعلا الدرباشي من بلدي  الخليل. وعد الشيخ تي
 الفو  يضاو إلى ما سبعه من إبداعا  المعلا الفلس يني الذي يعاني من سياسا  ا حتالل. 

وأضاو الشيخ أبو اسنينه في حديب خاع لر المرك  الفلس يني لإلعالا  أن فو  المعلا الفلس يني 
كد أن شعبنا يستحق الحري  وا ستعالل ألنه شعي الدرباشي اليوا بجاا    أفضل معلا ملفا  عالميًّا يي 

 مبدو وليس شعبنا إرنابيًّا كما يصوره ا حتالل.
 14/3/2018، المركز الفلسطيني ل عالم

 

 لوقف مساعدات قطر لغزة "إسرائيل"على  مصريةضغوط إسرائيلية: دراسة  .11
  تل أبيي اليوا، أكد  دراس  صادر  عن  معفد أبحاب األمن العومي  في جامع: بالل ضانر

األربعا ، على أنه  منذ فرل المعا ع  على و ر، با  نعل المساعدا  الع ري  إلى غ   مععدا 
أكثر، ألن مصر لا تعد تسمح منذاذ بنعل بضااع ومواد خاا مصدرنا و ر عبر معبر رفح. وعمليا 

 .بعي  إسراايل ال ريق الوحيد  أماا و ر من أجل نعل المساعدا  إلى الع او 
ولفت  الدراس  إلى أن  العالوا  بين و ر وحماس تعكس براغماتي  أكثر مما تعكس تماثال 
أيديولوجيا . لكن بالنسب  إلسراايل، وفعا للدراس ، فجن المووو المصري يضع معضل  أماا إسراايل، 

غ  ، ألنه  إلى جاني المصلح  المشترك  إلسراايل وو ر بتوفير رد للضااع  اإلنساني  في و او 
مع مصر، وضمان تدخل مصر بوساال  ا ستراتيجي على إسراايل أن تحافا وتنمي عالواتفا 

 المساعد ، وربما ويادتفا أيضا .
وفيما يتعلق بالمساعدا  الع ري  للع او، وال  الدراس  إنه  بالنسب  إلسراايل، نذه المساعدا  تسفا 

 . ويعني نذا الكالا أن الوضع اإلنساني في في إرجا  محتمل للمواجف  المعبل  بينفا وبين حماس
الع او، من دون المساعدا  التي تعدمفا و ر، سيتفاوا إلى حد يجعل الفصاال في الع او تصعد 

 عملياتفا.
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مليون دو ر لع او غ  ، منذ انتفا   800وتشير المع يا  الوارد  في الدراس  إلى أن و ر ودم  
. وأضاف  الدراس  أن المساعدا  2014 ، في صيو العاا العدوان اإلسراايلي األخير على غ  

الع ري  للع او أكبر من أي  مساعدا  تعدمفا أي  دول  عربي  أخر ، وأن نذه المساعدا  تع   
 العدر  على الحكا في الع او، ألن ج  ا منفا يستخدا لدفع رواتي الموافين.

غ  ، وجفودنا )أي جفود دول الحصار(  ووفعا للدراس ، فجن  لجيران و ر مصلح  في إبعادنا عن
في نذا السياق تشمل نعل مساعدا  من اإلمارا  إلى الع او، بواس   محمد دحالن. ولدحالن 
تأثير ومكان  في الشارو الغ ي )الذي نري دحالن منه( ، بسبي ودرته على تو يع أموال من 

ه يخلو محمود عباس ويت عا فتح اإلمارا  في غ  . وأضاف  الدراس  أن  اإلمارا  تأمل بأن ترا 
 والسل   الفلس يني  .

وال  الدراس  إن   ياد  تأثير و ر في الع او يعني تصاعد التوتر بين إسراايل ونااا السيسي في 
معه، وبين إسراايل  ا ستراتيجيمصر، الذي تولي إسراايل أنمي  بالغ  للحفاا على التعاون 

، السعودي  واإلمارا  والبحرين، التي تعا ع و ر منذ  اعي  العربي الرب واألعضا  الثالث  انخرين في 
، وتسعى إسراايل إلى رفع مستو  عالواتفا معفا في إ ار جبف  إوليمي  2017ح يران/يونيو العاا 

وتابع  الدراس  أنه  يوجد توتر أساسي بين المصلح  اإلسراايلي  بتحسن الوضع  ضد إيران .
جيد  مع مصر. ويضاو  استراتيجي ن الحاج  إلى الحفاا على عالوا  اإلنساني في الع او وبي

إليفا اتفاق الغا  الفاا الذي جر  توويعه ميخرا، ومع عدد من دول الخليج، التي   تنار باإليجاي 
 إلى تأثير و ر في الع او .

ودعمفما لع او  في نذا السياق، أشار  الدراس  اإلسراايلي  إلى العالوا  المتين  بين و ر وتركيا،
غ   والعضي  الفلس يني  عموما. لكن الدراس  انتعد  وووو و ر وتركيا إلى جاني الفلس ينيين 
خالل األحداب في العدس المحتل  ونصي البوابا  اإللكتروني  في المسجد األوصى، في تمو /يوليو 

و بمثاب  تفديد بالنسب  التركي في و او غ   ن –العاا الماضي. ومض  الدراس  أن  الوجود الع ري 
 للمصريين، األمر الذي من شأنه أن يرفع مستو  التوتر بين إسراايل ومصر .

وخلص  الدراس  إلى أنه  يتعين على إسراايل الحفاا على تنسيق وثيق مع الو يا  المتحد ، ومن 
في خالل إ الو مصر بصور  داام ، في محاول  لتليين المعارض  المصري  من مشارك  و ر 

تخفيو الضااع  اإلنساني  في الع او، بواس   تليين تفعيل معبر رفح، وذلك بموا ا  ومساعد  الجفد 
 ي في خفل مستو  التوتر بين و ر ومصر .مريكاأل

 14/3/2018، 48عرب 
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نشاءمبتكرة  حلولإليجاد مصر:  .11  ألونروالدعم ا شراكات جديدة مع الدول المانحة وا 
، مسا  اليوا األربعا ، إلى العاصم  اإلي الي  روما شكريخارجي  سامح يتوجه و ير ال: أحمد جمع 

خارجي  األردن والسويد، وذلك  و يريلدعا وكال  )األونروا( إلى جاني  الدوليحيب يترأس الميتمر 
 للجن  ا ستشاري  للوكال . الحاليباعتبار مصر الرايس 

ار أحمد أبو  يد، أن ا جتماو يععد على باسا و ار  الخارجي ، المستش الرسميوأوضح المتحدب 
، بما أضحى يشكل تفديدا كبيرا للوكال  عبر 2018الكبير بموا ن  الوكال  للعاا  الماليخلفي  العج  

تعليع ودراتفا على تعديا الخدما  لالجاين الفلس ينيين، األمر الذي يستوجي إعاد  تعييا الوضع 
ذلك  فين إتباعفا إليجاد حلول جذري  ل  م  الرانن ، بما العااا والتباحب بشأن السبل التي يتعي

نشا  شراكا  جديد  مع الدول المانح .  مصادر تمويل مبتكر  عبر الميسسا  الدولي  وا 
اتصا تفا مع كاف  األ راو الفاعل  على أنمي  عدا الرب   فيوأشار أبو  يد إلى أن مصر تشدد 

والم الي ذا  ال بيع  السياسي ، لما لذلك األمر من  بين المسانما  المالي  ألغرال إنساني 
 تسييس واضح لعضايا إنساني  في المعاا األول.

مجمله إلى مخا ر كبير ،  في اإلنسانيكما دعا إلى تجني اتخاذ ورارا  مفاجا  تعرل العمل 
 اي . سيما وأن الوو  المتا  أماا عمليا  شحذ الموارد المالي  من المانحين يعد ضيعا للغ

المستمر لعمل الوكال  كأحد أدوا  التعامل مع وضي  الالجاين  المصريوأكد أبو  يد على الدعا 
المحوري ، مشددا على ضرور  الحفاا على عمل األونروا واإلبعا   النفاايكواحد  من وضايا الحل 

عليه  ، موضحا أن ذلك ما توافقنفاايعلى المسانما  الوارد  إليفا لحين حل العضي  بشكل 
 المنشئ للوكال .  194ورار الجمعي  العام  روا  فيالمجتمع الدولي وفعا لما جا  

ال الارو  فيكما شدد أبو  يد على أن عمل واستمرار و ي  وكال  الغوب ونياكلفا العاام  
 ضرور  وليس ترفان. نيشديد ا ض راي  الحالي اإلوليمي

 التيفتفا مصر لفذا ا جتماو تأتى استكما  ل ولوي  وج التيوأردو أبو  يد أن الدعو  المشترك  
تضعفا لحل وضي  الالجاين الفلس ينيين من من لق مساولياتفا التاريخي  إ ا  العضي  الفلس يني  

 بكاف  أركانفا.
 14/3/2018، اليوم السابع، القاهرة

 
 العاهل األردني: القمة العربية القادمة ستدعم "القدس عاصمة لفلسطين" .11

أك د العانل األردني الملك عبد ه الثاني أن   العم  المعبل  لجامع  الدول العربي  التي ستععد في : تراب
 العاصم  السعودي  الريال في نيسان المعبل، ستدعا جعل مدين  العدس عاصم  للدول  الفلس يني  .



 
 
 
 

 

 25 ص             4584 العدد:             3/15/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

شدد على أنمي  العم  العربي  وذكر بيان للعصر الملكي نعلته وكال  أنبا  )بترا( الرسمي  أن الملك  
المعبل  في تنسيق وتوحيد المواوو العربي  الداعم  للحعوق المشروع  ل شعا  الفلس ينيين في إوام  

وكان األردن ود أعري مراران عن ولعه إ ا   الدول  الفلس يني  المستعل  وعاصمتفا العدس الشروي  .
ترامي في ديسمبر )كانون األول( الماضي وضع العدس ععي إعالن الرايس األمريكي دونالد 

 ا عتراو بالمدين  المعدس  كعاصم  إلسراايل.
 14/3/2018، وكالة سما اإلخبارية

 
 ومؤتمر حشد الدعم لألونروا "2روما "أبو الغيط يشارك في  .11

 ي ور أحمد أبو الغي ، األمين العاا لجامع  الدول العربي ، إي اليا في  يار  عمل تستغرق يومين،
يشارك خاللفا في ميتمرين دوليين، األول لدعا الجيش والميسسا  األمني  اللبناني ، والثاني لحشد 

 . األونروا الدعا الدولي لوكال  غوب وتشغيل الالجاين الفلس ينيين 
ووال محمود عفيفي، المتحدب الرسمي باسا األمين العاا للجامع  العربي ، إن الميتمرين يحايان 

من جاني الجامع  وأمينفا العاا، فاألونروا تتعرل لفجم  شرس  ترمي إلى تعليع  بانتماا كبير
دخالفا في أ م  مالي  ممتد ، ونو ما يستدعي حشد الجفود الدولي ، من  دورنا، عبر حجي التمويل وا 

 أجل تع ي  الدور المحوري للوكال  األممي .
 15/3/2018الخليج، الشارقة، 

 
 مانات الدول األوروبية على االعتراف بفلسطينالبرلمان العربي يحض برل .11

دعا رايس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن ففا السلمي، برلمانا  الدول  : الحيا   –العانر  
سبانيا ولوكسمبورن وبلجيكا واليونان األوروبي   ي اليا وا  رلندا والبرتغال وفرنسا وا  إلى حل   بري انيا وا 

 .1967  فلس ين وعاصمتفا مدين  العدس الشروي  على حدود حكوماتفا على ا عتراو بدول
وشدد السلمي، في رساال وجففا أمس )األربعا ( إلى ريسا  نذه البرلمانا  األوروبي ، على عمق 
العالوا  التاريخي  وا ستراتيجي  بين العالا العربي والدول األوروبي ، والمصالح المشترك  بين 

لتاريخي لدولفا الداعا لعدال  العضي  الفلس يني  وعملي  السالا العادل الجانبين، مثمنان المووو ا
والشامل، من خالل التصوي  لصالح العرار الصادر عن الجمعي  العام  ل ما المتحد  في كانون 

 األول )ديسمبر( الماضي.
 15/3/2018، لندن، الحياة
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 مدارس قطر صيدم: فوز المدرسة الفلسطينية بالمركز الذهبي على مستوى  .11
أعلن و ير التربي  والتعليا العالي صبري صيدا، اليوا األربعا ، فو  المدرس  الفلس يني  في : راا ه

 العاصم  الع ري  الدوح ، بالمسابع  الذنبي  في مجال الفلك على مستو  مدارس و ر.
لس ين لد  و ر وأشاد صيدا بحصول المدرس  الفلس يني  على نذا اللعي، مباركان لسفير دول  ف

منير غناا، والمشرو العاا على المدرس  يحيى األغا، وأسر  المدرس  و واومفا باسا األسر  التربوي  
 وا ب  نذا الفو .

وأكد أن نذا الفو  يأتي في إ ار اإلنجا ا  التربوي  المتالحع  والمتتالي ، التي تسجلفا فلس ين في 
لمي ، التي تبرنن نجاع  النااا التعليمي الفلس يني وودرته مختلو المحافل العربي  واإلوليمي  والعا

 على التمي  والتألق من خالل نذه اإلنجا ا .
 14/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األونروا تطلق حملة "الكرامة ال تقدر بثمن" لدعم الالجئين الفلسطينيين .11

ن مع فندق  ندمارك عمان أول من أمس حمل   الكرام    أ لع  وكال  )أونروا(، وبالتعاو : عمان
 تعدر بثمن  العالمي  في األردن، في مسعى لحشد الدعا للماليين من الالجاين الفلس ينيين. 

 إلى عدد من رياديي المجتمع المدني. إضاف وجمع اإل الق ممثلين من الع اعين العاا والخاع، 
ردن، روجر ديفي ، المخا ر والعواوي التي ود تنتج بسبي أي وعرل مدير عمليا   األونروا  في األ

تراجع محتمل لخدما  األونروا، ووال:  تبر  على المحك سبل الوصول إلى التعليا األساسي لما 
مدرس  مو ع  باألردن، والمساعدا  المالي  والغذااي   171ألو  الي و الب  في  123ي يد على 

لفاا  األكثر عرض  للمخا ر. والحصول على الرعاي  الصحي  ألفا من ا 60 ارا  لما يعاري 
 مليون  جئ في األردن وحدنا.  2.3والحفاا على الكرام  واألمن اإلنساني لر 

الدور األساسي للحكوم  األردني  في دعمفا المستمر للوكال ، داعيان جميع ممثلي  إلىولف  ديفي  
ل  العالمي ، ووال:  اليوا، يمثل الع او الخاع الع او الخاع من الحضور لالنضماا إلى الحم

األردني شريكا أساسيا في تع ي  التنمي  البشري  لالجاي فلس ين. ويعد فندق  ندمارك من  ليع  
 الشركا  الرااد  التي اتخذ  المبادر  نحو دعا األونروا كج   من الحمل  العالمي  وأكثر من ذلك .

 15/3/2018، الغد، عّمان
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 2018خطة االستجابة اإلنسانية لغزة لعام " تطلق شاأوت" .11
أعلن منسق األما المتحد  للشيون اإلنساني  )أوتشا( جيمي ماكغولدريك عن إ الق  : الرأي  –غ   

مليون دو ر، لمعالج   539.7، والتي تشمل مناشد  لتعديا 2018خ   ا ستجاب  اإلنساني  للعاا 
 و او غ   والضف  الغربي  والعدس المحتلتين. ا حتياجا  اإلنساني  العاجل  في

ووال  ماكغولدريك  خالل ميتمر ععده وري من ع   أبرا  الند   شمالي و او غ  :  تفدو الخ   
مليون فلس يني في األراضي الفلس يني  المحتل  في 1.9إلى دعا ا حتياجا  اإلنساني  لد  

وذكر أن  اه، والصرو الصحي، والمأو ، والتعليا .مجا   الحماي  واألمن الغذااي، والصح ، والمي
 أعواا . 3الخ   اإلنساني  لفذا العاا تشك ل ج  ان من استراتيجي   تغ  ي 

منام  غير  51منام ، منفا  99مشروعنا، من المعرر أن تنفذنا  240كما تتألو الخ   من 
 ما المتحد .وكال  تابع  ل  13منام  غير حكومي  دولي ، و 35حكومي  محلي ، و

من ذلك التمويل يذني للفلس ينيين في و او غ  ، فيما يرصد نصو  %75وأوضح ماكغولدريك أن 
 ذلك المبل  لمشاريع ال وارئ التي تنف ذنا وكال  غوب وتشغيل الالجاين الفلس ينيين  أونروا .

لعالا، والتي   ووال إن نذه الخ   تأتي  في سياق إحد  أكثر أ ما  الحماي   ويل  األمد في ا
، والذي يترافق مع ا نعساا الفلس يني 50ت ال ترتب  بسثار ا حتالل اإلسراايلي الذي دخل عامه الر

وأضاو  يسعدنا أن ن لق المناشد  في و او غ   بمشارك  دول  فلس ين، ونبعب برسال   الداخلي .
    .ووي  حول الت امنا المشترك بتحسين األوضاو اإلنساني  للسكان بغ

وبي ن ماكغولدريك أنه    يوجد مكان أفضل من غ   إل الق نذه المناشد  إذ تشفد مأسا  وتعتبر 
من السكان يعتمدون  %70على حاف  الكارث  وتتعمق ا حتياجا  اإلنساني  فيفا؛ وبا  أكثر من 

د الذي وأرجع ذلك إلى  شلل ا وتصا  .%47على المساعدا  الدولي ، وتعتري نسي الب ال  من 
تعووه العيود المفروض  على حرك  األشخاع والبضااع، وأ م  ال او  التي تترك الناس دون كفربا  

 ساع  يومينا . 20لفتر  تصل إلى 
، 2014ألو فلس يني بغ   مفجرين عن منا لفا التي دم رتفا األعمال العتالي  عاا  20و  ي ال حوالي 

وذكر أن  عشرا  ان و من الفلس ينيين، خاص   ولدريك.ولا يعاد إعمارنا حتى انن، بحسي ماكغ
 فا  األ فال، تعرضوا ألضرار نفسي  نتيج  األعمال العتالي  تلك . على حد تعبيره.

وفي الضف  الغربي  المحتل ، لف  ماكغولدريك إلى معانا  الفلس ينيين نناك بفعل العيود اإلسراايلي  
 270صول،  فتنا إلى أن تلك العيود ألحع  الضرر المباشر برالمفروض  على حريتفا في التنعل والو 

 ألو فلس يني يتعرضون لعنو المستو نين في الضف  الغربي . 350ووال إن  ألو فلس يني نناك.
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ألو شخع، بمن فيفا من الالجاين الفلس ينيين، بحاج  إلى  260وأوضح ماكغولدريك إن حوالي 
كما لف  إلى أ م  التمويل التي تواجه  المساعدا  اإلنساني . الرعاي  الصحي  التي تعد ا من خالل

 وكال   أونروا ، وااالن  إنفا أ م  معلع  للجميع .
 14/3/2018، وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم

 
 طارئ من مؤتمر روما لتمويلاألونروا تسعى  .12

حب مستعبل وكال  تععد العو  العامى اجتماعا بالعاصم  اإلي الي  روما الخميس لبأ و ي: 
 أونروا  التي بات  تواجه أ م  غير مسبوو  بعدما جمد  الو يا  المتحد  عشرا  ماليين الدو را  

 من حصتفا من التمويل.
 -ووال المفول العاا ل ونروا بيار كرينبول إنه ليس لد  الوكال  من األموال إ  ما يبعي المدارس 

والمستشفيا  تعمل حتى مايو/أيار المعبل. ولا  -نيألو  فل فلس ي 500حيب يدرس أكثر من 
 تنجح حمل  كبير  للحصول على تمويل أ لعتفا الوكال  إ  في جمع أموال محدود .

وأوضح كرينبول أن األونروا تعرو أسوأ أ م  مالي  في تاريخفا. وأ لق حمل  كبير  من أجل تمويلفا 
نما . وفي نذا السياق جاي مسيولون كبار أنحا  إذ حول  الصفح  األولى لمووعفا إلى ندا  للمسا

 العالا للتشجيع على المسانم  والحصول على تمويل بنحو نصو مليار دو ر تعريبا.
إ  أنه ومنذ إ الق حملتفا  الكرام    تعدر بثمن ، لا تحصل األونروا إ  على تمويل جديد من 

 ألو دو ر. 900الكوي  بعيم  
ا  الخاص  كان  فع  بر ماا  ان و ، معتبرا أنفا    تشكل اختراوا  وأن وذكر كرينبول أن الفب

مليون  300مليون دو ر ل ونروا وفجأ  نناك نعع يفوق  25إلى  20 الدول كان  تعت ا المسانم  بر 
مليون دو ر فع  ل ونروا  30وود أفر  صندوق األما المتحد  المرك ي لل وارئ الثالثا  عن  دو ر .

 ساعدتفا على إبعا  برنامجفا الغذااي مستمرا.لم
 14/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ية للقدسمريكونقل السفارة األ االستيطان تدينلوكسمبورغ  .11

أدان نااي رايس و را  دووي  لوكسمبورن، و ير الخارجي  جان اسيلبورن، بشد ، سياس  الحكوم  
 تين للخ ر، وتكرس دول  الفصل العنصري.اإلسراايلي  ا ستي اني  التي تعرل حل الدول

أماا برلمان لوكسمبورن، يوا أمس، استعرل فيه مووو بالده من  ودمهجا  ذلك خالل خ اي 
ي با عتراو بالعدس مريكمختلو العضايا الدولي  بما فيفا الشرق األوس ، وانتعد ورار الرايس األ
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تماشى مع ورارا  األما المتحد ، مضيفا إن عاصم  إلسراايل، معتبرا ذلك عمال أحادي الجاني   ي
أيار المعبل، ونو التاريخ المرتب   14اإلعالن عن افتتا  سفار  الو يا  المتحد  في العدس يوا 

 بر النكب   من وبل الجاني الفلس يني، نو استف ا  عديا الجدو .
رار في احتكار الوسا   ورأ  اسيلبورن، انه   يمكن للو يا  المتحد ، ضمن نذه الاروو ا ستم

اإلسراايلي ، م البا بمشارك  أكبر للدول العربي  واألوروبي  في نذا -في عملي  السالا الفلس يني 
الملو، ميكدا أن الصراو اإلسراايلي الفلس يني لا يفعد أي شي  من مووعه المرك ي و  ي ال يشكل 

 أرضا خصب  لإلحبا  والكراني  والت رو.
لدبلوماسي  اللوكسمبورغي  المجتمع الدولي، بما في ذلك دول الخليج، دعا وكال  كما ناشد رايس ا

األما المتحد   األونروا ، التي تساعد الالجاين الفلس ينيين في أععاي ورار الو يا  المتحد  
 .ي  ووو ج   من مساعداتفا للوكال مريكاأل

 14/3/2018، األيام، رام هللا
 

 األفضل عربياً  هو الفلسطيني يمالتعل نظامالبنك الدولي:  .11
صر  نااي رايس البنك الدولي في من ع  الشرق األوس  وشمال إفريعيا حافا غانا، أن : راا ه

 نااا التعليا الفلس يني نو األفضل على مستو  دول الو ن العربي.
ع آفاق جا  ذلك خالل لعااه مع و ير التربي  والتعليا العالي صبري صيدا، لمناوش  سبل توسي

التعاون ودعا البرامج التعليمي  المشترك ، وديموم  تع ي  الشراك  خاص  عبر تنفيذ مشاريع 
 مستعبلي .

 14/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الشرق األوسط بين العشوائية وصفقة القرن .11
 عادل سليمان

 ي( نذا نو المص لح الذMENA) Mideast and North Africaالشرق األوس  وشمال أفريعيا، أو 
يستخدمه الغري عمومان للمن ع  التي نعيش فيفا، وتضا البلدان العربي ، ويعع معامفا في غري 

 الصفيونيآسيا، ودول شمال أفريعيا العربي ، باإلضاف  إلى كل من إيران وتركيا، ودول  الكيان 
ذي كان ساادان حتى بدايا  األلفي  الثالث ، إسراايل، ذلك نو الشرق األوس  بمففومه التعليدي ال

ا في  ر  أفكار جديد  حول شرق أوس  كبير، ثا ت ور األمر إلى شرق أوس  أمريكعندما بدأ  
 جديد. 
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وألن األمور جر  في نذه المن ع ، خالل الماا  عاا الماضي ، منذ تشكل الشرق األوس  على 
لعو  العامى الجديد  في العالا، الو يا  المتحد  بيكو الشفير ، على غير نو  ا -واعد  سايكس 

ي  وحلفاافا، والتي شعر  بخ ر محتمل وادا من ذلك الشرق األوس ، لو بعي على حاله، مريكاأل
يتمثل في نمو التيارا  اإلسالمي  المتشدد ، وتجدد فكر  الخالف  الجامع  ل م  اإلسالمي ، باإلضاف  

ا  ال ابع العسكري التي تدعو إلى وحد  عربي . إضاف  إلى ما إلى صعود بعل العو  العومي  ذ
ال ن اا حكا ذا   ابع شمولي  فيتعانيه مجتمعا  تلك المن ع  وشعوبفا من تخلو، ووفر، 

 سل وي، سوا  كان  ملكي  م لع ، أو جمفوري  ذا   ابع عسكري. 
األلفي  الثالث . وكان  تلك الن اا ود ليه ن اا الحكا في الشرق األوس  والعالا م عبل على إنذا ما آل  

أفر   جماعاٍ  راديكالي  عديد ، ما بين جماعا  متشدد  ومت ر ف  ععااديان ومذنبيان، وجماعا  
يساري  أناركي  وفوضوي ، وجماعا  الفساد الممنفج والجريم  المنام . أما الفاا  األضعو في تلك 

ر، أو ا تجاه نحو الفجر  غير الشرعي  في اتجاه المجتمعا ، فلا يكن أمامفا سو  الخضوو للعف
 الغري. 

ي ، وحلفاافا، فخرج  األفكار بشأن إجرا  تغيير مريكدق  ذلك كله ناووس الخ ر للو يا  المتحد  األ
 جونري وجاد في تلك المن ع ، وذلك عبر إيجاد حال  من الفوضى الخالو ، تفيئ  

ان من المفترل أن تتمخل عن شرق أوس  جديد، وااا الاروو لعملي  إعاد  نيكل  للمن ع ، ك
على معايير جديد ، خصوصا أن المن ع  كان  ود تعر ض  لعد  ن ا  عنيف  في الععدين األخيرين 

، والتي 1979اإلسراايلي  عاا  -من العرن العشرين، أبر  تلك الف ا  كان  معاند  السالا المصري  
العربي اإلسراايلي والعضي  الفلس يني ، ثا الغ و العراوي  أحدث  تحو  جونريا في مسار الصراو

ا المباشر أمريكواحتاللفا، في سابع  تاريخي ، وما أععي ذلك الغ و من تدخل  1990للكوي  في 
 . 2003لتحرير الكوي ، ثا غ و العراق نفسه في مارس/ آذار 

فوضى الخالو  التي تيدي إلى ا إلى المضي في خ  فا الخاص  بجثار  حال  الأمريكدفع ذلك كله 
وياا شروفا األوس  الجديد، كان  أداتفا الرايسي  في البداي ، حليففا الرايسي في المن ع ، دول  العدو 

، ثا الحروي اإلسراايلي  على 2006اإلسراايلي، فكان  الحري اإلسراايلي  على لبنان في صيو عاا 
اايلي، وما يترتي عليفا من جرااا حري،   ت عابل و او غ  . والمعروو أن حروي دول  العدو اإلسر 

بأي رد فعل من الن اا العربي ، وني أكثر ما يثير حنق الشعوي العربي  وغضبفا تجاه حكامفا، 
ويشيع حال  من التوتر العاا، ونو المناخ المالاا إلحداب/ وووو حا   الفوضى، والتي ود تيدي 

 إلى التغيير المنشود. 



 
 
 
 

 

 31 ص             4584 العدد:             3/15/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

، 2010ربيع العربي، وثوراته التي ان لع  من تونس في ديسمبر/ كانون األول جا   أحداب ال
وووف  الشعوي العربي  كلفا تروي، وتتروي ت ورا  ما يجري حتى نروي بن علي، وتوال  ثورا  
الربيع العربي في مصر وليبيا واليمن وسوري ، إضاف  إلى بعل ا نتفاضا  الشعبي  المحدود ، في 

ا وحلفاينا، في البداي ، أن أمريكمثل األردن والمغري والج اار، وغيرنا.. وتصور   عدد من الدول،
لا  العربيالوو  ود حان إلحداب التغيير الم لوي إلعاد  نيكل  الشرق األوس ، ولكن ريا  الربيع 

ا أمريكا، فال الثورا  اكتمل ، و  التغيير الذي تتمناه أمريكتأ  بما يشتفي الثوار، و  بما تشتفي 
 ووع. 

الواوع أنه، وبعد كل تلك األحداب التي شفدتفا المن ع ،   الشرق األوس  العديا بعي على حاله، و  
تشكل الشرق األوس  الجديد الذي كان مأمو ن، وعم  المن ع  حا ٌ  من التفك ك، والفوضى 

 ، وأصبح  المن ع  مينل ن ألن الفدام ، وا وتتال والصراعا  الدموي ، والتدخال  اإلوليمي ، والدولي
تكون من ع  عشوااي  بامتيا ،   تحكمفا ضواب  سلوكي  محد د ، على الرغا من أنميتفا 
الچيوسياسي  البالغ ، وني في ولي العالا، وحلع  الوصل بين الشرق والغري، وأيضان تمثل مصدران 

، أو إوليميان، ففناك ثالب وو  إوليمي  رايسيا لل او  للعالا، ونو أمر   يمكن وبوله بأي حال دوليان 
كبر  غير عربي ، تحي  بالمن ع ، ولكل منفا أنداففا وتوجفاتفا ومصالحفا، وني تركيا بكل ما 
يران بما تحمله من مشروو توسعي م غلو بغ ا   تمثله من عمق تاريخي، سياسي، وديني، وثعافي، وا 

أن ما جر  ويجري في الشرق األوس  يمثل فرص  ديني وثعافي، ودول  العدو اإلسراايلي التي تر  
تاريخي  لفا إلوام  إسراايل الكبر ، وفرل نيمنتفا على المن ع ، بدعو  الرغب  في الت بيع، 

 وا ندما ، والتعاون في مواجف  عدو مشترك لفا وللعري، وني إيران. 
كون لفا نصيٌي في تلك وعلى المستو  الدولي، تبر  روسيا ا تحادي ، وني تسعى فع  إلى أن ي

المن ع  المشرف  على التم  ق، يتمثل في مو ئ ودا على سواحل المياه الدافا  على البحرين، 
 المتوس  واألحمر، ونصيي من الثروا  عبر صفعا  السال . 

ا، بكل ما تملك من مراك  دراسا  وتفكير، وخبرا  أمريكماذا عن الدول  األكبر، وتوجفاتفا الكوني ؟ 
نع السياسا ، والعرارا ، وبالتعاون ومما رسين م تخصصين فى شيون الشرق األوس ، وميسسا  ص 

ا أن أمريكوالتنسيق مع الشريك ا ستراتيجي في المن ع ، وني دول  العدو اإلسراايلي. أدرك  
مشروعفا للشرق األوس  الجديد ود فشل، وأنفا   تعبل بشرق أوس  عشوااي، لما يمثله ذلك من 

 على إسراايل، وعلى مصالحفا الحيوي ، وكان   بد من حل.  أخ ار
جا  ذلك الحل في  ر  مشروٍو يحمل عنوانان براوان نو  صفع  العرن ، بدا أو ن، وكأنه حل سحري 

 الصفع ، وأبعادناللعضي  الفلس يني . ولكن، وعلى الرغا من عدا الكشو عن مضمون تلك 
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على أنفا أبعد كثيران من حل العضي  الفلس يني ، ولكنفا، في  الحعيعي ، إ  أن الشواند كلفا تدل
حعيع  األمر، عملي  جديد  إلعاد  نيكل  المن ع  بريي  مختلف  تمامان عما سبق  رحه. ريي  
چيوسياسي  تتجاو  ثواب  كثير ، كان  تحكا عالوا  الشعوي والدول، وترسا خراا  جديد  ومرن  

ل المنا ق ا وتصادي  الخاص ، التي تتجاو  حدود الدول وميانفا للمن ع ، بمسميا  بر او ، مث
اإلوليمي ، مثل من ع   نيوا ، والتي تضا أراضي وميانا من العربي  السعودي  ومصر واألردن في 
مرحلتفا األولى، وسيكون لكل من إسراايل وفلس ين )بعد التسوي ( دور في ذلك المشروو. نذه ريي  

 وتصادي ذو جاذبي  للشعوي، خصوصا التي تعاني من مشكال  اوتصادي . جيوسياسي  لفا بعد ا
نكذا سيصبح مشروو  نيوا  نموذجا يمكن تكراره بصور وأشكال مختلف ، كما يمكن تكرار نموذ  

اإلسراايلي في موضوو الغا ، مصر تشتري الغا  من إسراايل التي تستخر   -التعاون المصري 
 ، ثا تعوا مصر بتسييل  الغا  اإلسراايلي  وتسويعه خارجيان وداخليان. الغا  وتصد ره إلى مصر خاما

ي في ندو ،   أحد يكشو عن تفاصيله  تجنبان لجدل الشعوي، واألشرار ، مريكيمضي المشروو األ
و  حديب عن شرق أوس  وديا، و  جديد. فع  نناك  صفع  ورن  ستعود بالرخا  على الجميع، 

يا، مثل األرل والحدود والمعدسا  والحعوق التاريخي ، والتخلي عن مشاعر شري   التخلي عن مفان
العدا  والثأر ضد من سلبوا األرل، ونتكوا العرل، ووتلوا األي وا بن واألخ، واعتعلوا األ فال 

 والنسا ، و  ي الون .. ثا ي لبون منا ا عتراو بيفودي  أرضنا، وودسنا. 
ل تفيق الشعوي، وتدرك أنفا ستعع بين سندان عشوااي  المن ع  يبعى سيال الشعوي العربي .. ن

 ي .أمريكوم رو  صفع  العرن الصفيو 
 15/3/2018، العربي الجديد، لندن
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 د. بشير موسى نافع
ي ، حتى يخيي أو يتالشى.   ما أن يبدو بصيع أمل في تعدا عملي  المصالح  الو ني  الفلس ين

التوكيدا  على استعداد حماس لتعديا التنا    الضروري  إلتماا المصالح ، و  التوكيدا  المعابل  
على عدا وجود شرو  إعجا ي  لد  سل   راا ه؛ و  لعا ا  الوسي  المصري بفذا ال رو أو 

ايس عباس معاليد الو ارا  وميسسا  ذاك، أثمر  أي  نتااج ملموس . شكليان، تسلم  حكوم  الر 
الحكا في و او غ  ، إضاف  إلى المعبر الحدودي مع مصر، متنفس أنل الع او الوحيد. وود واا 
رايس الحكوم  ب يارتين إلى غ  ، في تعبير رم ي عن عود  سل   راا ه إلى الع او. فعليان، لا 

في أحوال أكثر من مليونين من ي ل الع او تح  سي ر  حماس، وليس ثم  تغيير ملموس 
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الفلس ينيين،   في اروو معيشتفا، و  في ودرتفا على الحرك ، لدواعي المرل أو العمل أو 
الدراس . تصريحا  مسيولي راا ه المتناوض  حول مصير موافي الحكوم  في الع او   توحي 

ترفل المسانم  في حل مشكل  بأن نناك ني  جاد  للتعامل اإليجابي مع ملففا. ولا ت ل السل   
الكفربا  في الع او، أو حتى التعاون مع دول صديع  لحل نذه المشكل . بكلم  أخر ، إن وصد 

 بالمصالح  وحد  الحال والمصير بين الع او والضف ، فليس ثم  تعدا يمكن التعويل عليه.
امان بالمصالح ، كان وياا األسوأ، على المستو  السياسي، وبالرغا من إعالن حكوم  راا ه الت  

اللجن  التنفيذي  لمنام  التحرير بدعو  المجلس الو ني، العديا، منتفي الو ي ، والمختلو عليه، 
، الذي ووع  عليه حرك  فتح، 2017. نذا، بالرغا من اتفاق بيرو  إبريللالنععاد في نفاي  نيسان/

والذي أور ضرور  تشكيل مجلس و ني  ح ي الرايس وواعد  حكمه، وأغلي التنايما  الفلس يني ،
جديد، يعكس تعددي  الفلس ينيين السياسي ، ويفسح مجا ن لتمثيل حماس والجفاد في ميسسا  
منام  التحرير. وكان المجلس المرك ي للمنام  ععد مسبعان بدون مشارك  حماس والجفاد. كما 

 ع  الكثير على الصعيد السياسي.اإلداري والمعيشي، ليس نناك ما يوحي بأن عملي  المصالح  حع
الغريي في كل نذا أن المصالح  بات  ضرور  حيوي  ألنالي الع او، وحاج  سياسي  ل رفيفا 
الرايسيين: سل   راا ه وحرك  حماس. بعد مرور أكثر من عشر سنوا  على حصاره، وتعرضه 

غ  . والسل  ، كما حماس،  لثالب حروي مدمر ، أخذ  آل  الحيا  في ا نفيار المتسارو في و او
مسيول  عن حيا  موا ني الع او. وبالنار إلى تعرل الفلس ينيين لضغو  مت ايد ، أمريكيان 
سراايليان وعربيان، لعبول تسوي    تستجيي ألدنى الحعوق، ثم  حاج  ملح  لوحد  العو  الو ني   وا 

س ثم  شك أن نناك مشكل  أولي  الفلس يني ، وتع ي  ودر  الرايس عباس على معاوم  الضغو . لي
في  ريق المصالح ، تتعلق با فتراق السياسي ا ستراتيجي بين رييتي السل   وحماس. ولكن، 
حتى إن افترضنا أن السنوا  األخير  شفد  تجاو ان ولو ج ايان لفذا ا فتراق، وأن تعاربان في 

ن فتح وحماس، تواجه عملي  السياسا  المرحلي  ود أسس لما يمكن تسميته بعالوا  عمل بي
المصالح  ودران كبيران من فعدان الثع ، ليس بين حماس وفتح وحسي، بل وبين كل منفما ومصر، 

 التي تعوا بدور الوسي  الوحيد.
منذ نش   ونوا  ا تصال بين حماس والعانر ، ييكد المسيولون المصريون على أنفا يتحركون 

ني  الفلس يني  ورفع المعانا  عن سكان و او غ  . ولكن   بفدفين أساسيين: تع ي  اللحم  الو 
حماس و  عباس يثق كثيران في المعارب  المصري . تدرك حماس أن النااا الذي يحاول بكل الوساال، 
العانوني  منفا وغير العانوني ، اجتثاب اإلخوان المسلمين في مصر، لن يست يع التعايش مع 

ا أكد األخيرون على تجني التدخل في شيون الدول العربي  الداخلي . اإلسالميين الفلس ينيين، مفم
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العانر ، بال بع،   تريد ريي  و او غ   ينفجر، و  ترغي في إحداب انفيار أمني في الع او، ولكن 
المساعي المصري  لن تعو عند ندو رفع المعانا  عن سكان و او غ  ، وتنار إلى المصالح  

نحو تعويل سل   حماس، ومن ثا تجريدنا من السال ، وصو ن إلى تفميش باعتبارنا خ و  أولى 
نفوذنا السياسي وا جتماعي. ولذا، وبالرغا من أن المصالح  بات  ندفان استراتيجيان لحماس، وأن 
حماس تدرك أن   مفر من بنا  عالوا   بيعي  مع العانر ، ثم  ودر من الشك في التحرك 

 حعيق المصالح .المصري الحثيب من أجل ت
مخاوو عباس من العانر ،   تعل عن مخاوو حماس. ما يراه الرايس الفلس يني في الوسا   
المصري  ليس مصالح  وحسي، بل ومشروعان أكبر بكثير، يستفدو تمفيد الساح  الفلس يني  
لت بيق مشروو ترامي للتسوي ، والتخلع منه شخصيان، في اللحا  المناسب ، لصالح دحالن 
وحلفااه. يعتعد عباس أن خ   ترامي للتسوي ، ما با  يعرو بصفع  العرن، ليس مشروعان أمريكيان ر 

بمع ل عن الفلس ينيين واألردنيين وكاف   إنضاجهإسراايليان فع ، بل ومصريان ر سعوديان كذلك، يجري 
ع األوضاو العري انخرين. وبغل النار عن تفاصيل المشروو، يعتعد عباس أن المصالح  وت بي

في الع او شر  ضروري لبد  فرل التسوي . وألن العانر ، كما األ راو المعني  األخر ، تدرك أن 
الرايس الفلس يني لن يست يع الموافع  على مشروو التسوي ، سيكون التخلع منه خ و  ضروري  

يسي معاليد نحو ت بيق المشروو. وينار عباس بعلق كبير، ليس ميخران وحسي، بل ومنذ تولي الس
لى النفوذ المت ايد الذي يتمتع به  حكا مصر، إلى الصعود الملحوا في حاوا دحالن المصري ، وا 

 دحالن في العانر  كما في المن ع  الحدودي  مع الع او.
تستند مخاوو حماس وعباس من المووو المصري إلى تعدير صحيح، على األرجح. فعانر  السيسي 

عتبارنما شريكي مستعبل يمكن الثع ، وتحسي أن مخا ر وجودنما   تنار إلى حماس وعباس با
 في و او غ   ووياد  السل   على دور مصر ومووعفا تفوق بكثير إمكانيا  التعاون معفما.

بيد أن الثع  بين حماس والرايس الفلس يني ليس  أفضل من ثعتفما في العانر . جر عباس خ واته 
لمصالح ، وكان واضحان أنه أكثر حرصان على الافور بمافر بتثاول   يخفى منذ بدأ  عملي  ا

الساعي إلى وحد  الشعي، أكثر من إيمانه بجمكاني  تحعيق المصالح . عمومان، وبالرغا من أن 
مندوبي عباس   يعولون الكثير في جلسا  التفاول حول المووو من سال  حماس وفصاال 

ني ليس مصالح  بين  رفين متساويين، بل استسالمان المعاوم  األخر ، فما يريده الرايس الفلس ي
كامالن من حماس لسل   راا ه، التي يرانا الرايس السل   الشرعي  الوحيد  للفلس ينيين، وصاحب  

 السال  الشرعي الوحيد.
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ما يريده عباس نو تخليان كامالن عن السال  في الع او، ت فير دواار الحكوم  واألجف   األمني  كلي  
ن أنصار حماس، وتحول حماس في الع او، كما في الضف ، إلى جماع  سياسي  غير وادر  على م

تحدي وجود السل   ونفوذنا. ولكن نناك ما نو أكثر من ذلك في أ م  الثع ، فمخاوو الرايس 
الفلس يني من تعاري ا ض رار، الذي فتح أبواي الع او لدحالن وجماعته،   تعل عن مخاوفه من 

  األخير الوثيع  بالنااا المصري. كان  حماس، في البداي ، تان أن تردد عباس في الذناي عالوا
سراايلي . ولكن، وبمضي الوو ، بات  حماس  إلى المصالح  يعود في جونره إلى ضغو  أمريكي  وا 
 تدرك حعيع  مووو الرايس الفلس يني، وأن ما ي لبه يفوق بكثير ما ني على استعداد للتخلي عنه.

في نكذا سياق من تباين النوايا واألنداو، يصعي تووع إنجا  المصالح . ويبدو أن على العالوا  
الو ني  الفلس يني  انتاار كارث  أخر ، جيالن آخر من العاد ، أو تغيران أكبر في موا ين العو  بينفا، 

 وبل أن تبنى على أسس جديد .
 15/3/2018، العربي، لندنالقدس 

 
 وتواطؤ النخب الفلسطينية "صفقة القرن" .11

 عوني صادق
تحديد موعد نعل السفار  األمريكي  إلى العدس بحضور الرايس األمريكي دونالد ترامي، يعني أن 
موعد وضع خ ته موضع التنفيذ الفعلي يعتري، وسوا  جا   تح  اسا  صفع  العرن ، وبتأييد 

حادي ، يبعى الغرل منفا فرل ما بعل العري وبعل الفلس ينيين، أو جا   إجرا ا  أمريكي  أ
ذا نارنا إلى المواوو، التي  نفا  الصراو. وا  سم اه البعل  حل العو  ، وش ي العضي  الفلس يني ، وا 
تتخذنا السل   الفلس يني ، والتي تتخذنا الفصاال الفلس يني  األخر ، فجننا   نجد مووفان يمكن أن 

يخ   لتنفيذه؛ بل كل ما نجده نو ما يمكن تسميته  نسميه  جادان  يعتري من خ ور  المرحل  وما
 ن ليا  جاد  ، بمعنى ن ليا  يراد لفا أن تبدو جاد  و  تبدو كذلك، وآخرنا دعو  المجلس الو ني 

 نيسان المعبل!!إلى ا نععاد في نفاي  إبريل/
الشجاع  األخالوي  ؛  تووو أحد ال مال  أماا مواوو  النخب  السياسي  الفلس يني  ، فرأ  أنفا  تفتعد

ألنفا لا تصار  شعبفا بالجواي عن سيال بدا له  مصيريان  في اللحا  الرانن  ونو: ما السل   
الفلس يني ؟ ورأ  أنفا  توا أ  معفا، صراح  أو ضمنان، في مسرحي   العبعا  الثالب ! 

، تضع على رأسفا وأضاو: فعندما كان  تريد )سل   أوسلو( أن تصفي حساباتفا مع حرك   حماس 
وبع   فتح !، وحين تضيق بفا الدنيا ويتخلى عنفا الرعا  اإلوليميون والدوليون، تضع وبع   منام  
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التحرير ، فتنضوي تح  عبا تفا كل ويادا  التنايما ، متغنين بكذب   الوحد  الو ني   
 وأكذوب  الميسسا  الجامع  لفذا الشعي المغدور... !

ال ميل، إ  أنه   بد من اإلشار  في ما يخع  الميسسا  الجامع  ، أن ومع صح  ما ذني إليه 
نذه الميسسا  كلفا فاود  للشرعي  والصالحي  منذ سنوا   ويل ، وني ميت  عمليان، ومحاول  إحياافا 
 عند الل وا  نو في حد ذاته عمل غير شرعي أو مشروو يراد به التضليل وتمرير ما تعرو السل   

والفصاال أنه كذلك، ونو بفذا المعنى استمرار للتوا ي، الذي اتفق الجميع عليه! والدعو  الفلس يني  
إلى ععد المجلس الو ني في نذه الاروو نو أكثر من عملي  توا ي أوري إلى الميامر ، خصوصان 

نفذ أنه سبق للمجلس المرك ي أن ععد اجتماعاته أكثر من مر  في األشفر األخير ، واتخذ ورارا  لا ي
منفا أي شي ، وفي معدمتفا سحي ا عتراو ي دول  إسراايل وووو العمل باتفاق  التنسيق األمني  

 مع العدو  اإلسراايلي . 
وحتى   تكون الحعيع  ناوص ،   بد أن يعال إن التوا ي ليس فع  من جاني  النخب  السياسي   

 ، الثعافي  وا وتصادي  وا جتماعي . الفلس يني ؛ بل من جاني كل  النخي  المجتمعي  الفلس يني
وكمثال على ذلك، نجد من يريد أن يعول إن دعو  ععد المجلس في الاروو الحالي  لن تكون 
مجدي ؛ لكنه يعولفا ب ريع  ملتوي ، فيضع  أسسان  لععده يعرو أنفا مستحيل ، كعوله: على نذه الدور  

ج ما يعود تنفيذنا فعالن للخرو  من حال  السبا ، التي  أن تعر من اإلجرا ا  والبرامج والوساال والنف
 تعيشفا معاا ميسسا  العمل الو ني الفلس يني ! 

لا تكن المشكل  يومان في عدا ت بيق  اتفاق أوسلو ، كما يعول أنصار ا تفاق؛ بل المشكل  كان  و  
الشعي الفلس يني؛ بل  ت ال في ا تفاق وت بيعه. ففذا ا تفاق لا يأ  ليعترو بأي حق من حعوق

إللغا  نذه الحعوق. والعبول به كان حتمان سيوصل إلى ما وصل  األوضاو الحالي  إليه. والسيال في 
ضو  ذلك نو: نل يمكن أن ي لق على تحركا  السل   الفلس يني  في ضو  الخضوو ل)أوسلو(، 

آخر وتعامل  مع السل   التي ومواوو الفصاال الممتنع  والمتردد  بالذا  التي وبلته على نحو أو 
انبثع  عنه، وتنايرا  المثعفين و أصحاي الرأي  الذين التحعوا بفذه السل   تح  ادعا ا  مختلف  
والمتدخلين اليوا في الموضوو، غير تعبير  ن ليا  جاد  ؟! و بعان   يعصد بفذا أنفا جاد  فعالن؛ 

 أن تكون!بل ني ن ليا  تريد أن تبدو جاد ، ومن الصعي جدان 
  15/3/2018، الخليج، الشارقة
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 هللا محاولة اغتيال الحمد .11
 جاكي خوري وآخرين
لعد تا تفجير عبو  ناسف  صبا  )الثالثا ( وري وافل  رايس الحكوم  الفلس يني ، رامي الحمد ه، 

ني  ماجد الذي  ار و او غ  . الحمد ه وصل إلى الع او بمرافع  رايس المخابرا  العام  الفلس ي
فر . الشخصان الكبيران لا يصابا في ا نفجار، وأصيي عدد من الحراس بجرو   فيف . حسي ما 
وال  و ار  الداخلي  في غ  ، فعد اعتعل عدد من المشبونين بتفم  التور  في محاول  ا غتيال، 

  بمحاول  وتجري م ارد  نخرين. في حين أنه في مكتي رايس السل   الفلس يني  اتفموا  حماس
 ا غتيال، في حين أنفا في  حماس  نفوا التور  وأدانوا العملي . 

في الع او والمس بكل  األمني الحديب يدور عن ج     ينفصل من محاو   المس با ستعرار 
جفد من أجل تحعيق المصالح  ، وال  حماس التي وجف  أصبع ا تفاا نحو إسراايل،  من حاول 

)أحد نش ا  الذراو العسكري  الكبار لحماس( ومن حاولوا اغتيال الجنرال توفيق  اغتيال ما ن الفعفا
أبو نعيا )مدير عاا مكتي األمن الداخلي في الع او وشخصي  كبير  في حماس( نو الذي يعو 

عالنان جا  فيه أن رايس المكتي السياسي لحماس، إ ورا  جريم  اليوا . بعد ذلك نشر  حماس 
ب مع الحمد ه واتفعا على أنه يوجد إلسراايل وعمالافا شأن مرك ي في نني ، تحد إسماعيل

ا نفجار. وكذلك، حسي حماس، فعد تعرر أن يكون رايس جفا  األمن الداخلي، توفيق أبو نعيا، 
نو المسيول عن التحعيق في نذه الحادث . أبو نعيا وصل إلى مكان الحادب بعد ذلك وأعلن عن 

 بد  التحعيق. 
ه وفر  دخال إلى و او غ   في الساع  العاشر  صباحا عن  ريق معبر اير ، وبعد نحو الحمد 

متر من دخول العافل  حدب ا نفجار. أحد المعربين من رايس ا ستخبارا  العام  وال  200
مباشر  كان  سيار  فر ، لكنه كان يركي في سيار  الحمد ه .  أصيب للصحيف  إن  السيار  التي 

 في ا نفجار .  أصيبوا المسافرون الثالث  في سيار  فر ، ومنفا شعيعه،  أوواله وحسي
الحمد ه واصل  يارته كما نو معرر ووصل إلى مح   تكرير مياه الصرو الصحي في بي   نيا 
في شمال الع او، التي جا  لتدشينفا. في خ ابه بعد ا نفجار وال الحمد ه إنه ملت ا بالوحد  

 يني  وأن الحادب لن يمنع السل   من مواصل  جفود المصالح .  لعد أصيب  ثالب سيارا ، الفلس
نحن … لكن رغا ذلك، أنا ما  ل  في غ   ، وال الحمد ه.  سأعود إلى غ   رغا ما حدب اليوا

نوجد في مرحل  حاسم  بالنسب  للشعي الفلس يني. لن نمكن أحدان من تصفي  المشروو الو ني 
 يني . الفلس 
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الحكوم  في  أعمالشخصيا  رفيع  في السل   الفلس يني  أجروا اتصا   بعد ا نفجار مع منسق 
إلى ذلك،  إضاف المنا ق، الجنرال يوآو مردخاي، و لبوا تنسيق خرو  وفد الحمد ه من الع او. 

 إسراايل عرض  المساعد  ال بي  للمصابين في معبر اير . 
 أد  إلى تبادل ا تفاما  بين فتح وحماس، في حين أن الفصاال محاول  اغتيال الحمد ه

فر  فان من السابق  أووالتحعيق شامل في نذا الموضوو. وحسي  إجرا  لب   األخر الفلس يني  
ألوانه توجيه أصبع ا تفاا لجف  معين . ولكن حسي أوواله فان المسيولي  تعع على حماس لكونفا 

. في المعابل، حماس أشار  إلى أن عمال  األمني  األجف  او وعلى الجف  المسي ر  في الع 
جفود المصالح . في  بجفشالإلسراايل نا المسيولون عن عملي  ا غتيال أو جفا  خارجي  معني  

من وبل محمد دحالن، في  أشخاعا تفاا نحو  إصبعالشبكا  ا جتماعي  المتماثل  مع فتح وجفوا 
مال أن جفا  متماثل  مع داعش أو مع مناما  سلفي  ني التي تعو حين أن آخرين  رحوا احت

الفلس يني وال في محادث  مع نسرتس إن الحادب  األمنيورا  الحادب. مصدر كبير في الجفا  
خ ير من ناحي  تداعياته على العالو  بين السل   وحماس وعلى جفود المصالح  بينفما، لذلك 

 اس، في تعديا المسيولين عن الحادب للمحاكم . نناك مصلح  لل رفين،   سيما حم
منذ خمس  أشفر بفدو تدشين منشأ  لتنعي  المياه  األولىالحمد ه وصل إلى الع او في  يارته 

العادل  التي شارك  السل   في تمويلفا. المتحدب بلسان الرايس الفلس يني، نبيل أبو ردين ، وال إن 
 نو حدب خ ير جدان يفدو إلى المس بالوحد  الفلس يني  .  الفجوا على وافل  رايس الحكوم  

الماضي ووع  فتح وحماس على اتفاق مصالح  في العانر . وكج    األول/ تشرين أكتوبر في شفر
من جفود المصالح ، بعد التوويع على ا تفاق، ععد الحمد ه جلس  مع الحكوم  الفلس يني  في 

يع  في حماس. في الشفر الماضي استخدم  المخابرا  الع او والتعى نناك مع شخصيا  رف
المصري  الضغ  على حماس من اجل تفعيل المصالح  ونعل المسيولي  في الع او إلى السل   
الفلس يني . وفد من شخصيا  كبير  من حماس  ار العانر ، ونناك التعى مع رجال ا ستخبارا  

 .األمااالمصري  في محاول  لدفع العملي  إلى 
 14/3/2018هآرتس 

 15/3/2018، العربي، لندنالقدس 
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