
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

لى أرقام الجواالت المستخدمة  التوصل إلى "مشتبه فيه رئيسي" في تفجير موكب الحمد هللا... وا 
 عمر شحادة: لقاء قيادي بين "الشعبية" وفتح لمعالجة التدهور على الساحة الفلسطينية

 باسيل يدعو األونروا إلى شطب كل الجئ فلسطيني من قيودها في حال تغيبه عن األراضي اللبنانية
 "العربي الجديد": تحركات مصرية لتغيير موقف األردن من "صفقة القرن" ونيوم

 رفع الحصار وليس بالمساعداتالبنك الدولي: إنهاء محنة غزة ب

مليون  100 مؤتمر روما يتعهد بـ
 دوالر لـ"األونروا".. نصفها من قطر
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*** 
 

 قطرنصفها من .. مليون دوالر لـ"األونروا" 100 مؤتمر روما يتعهد بـ  .1
بختام مؤتمرها -الدول المانحة تعهدت ، من روما، أن 15/3/2018، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 

بتقديم مئة مليون دوالر إضافي لوكالة )أونروا(. وأعلنت قطر في المؤتمر عن  -الطارئ في روما
 مسين مليون دوالر.تبرعها بخ

وقال مراسل الجزيرة إن الدعاة للمؤتمر كانوا أكثر تفاؤال، لكن المبلغ المعلن عنه كمعونة إضافية 
 مليون دوالر يبقى بسيطا جدا. 460بالمقارنة مع عجز أونروا المقدر بـ 

ر منظمة في المؤتمر الذي عقد بمق-وأضاف أن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد 
أنهم لن يتخلوا عن الفلسطينيين، وعبر عن أمله في حل  -(FAOاألغذية والزراعة الدولية )فاو 

المشكلة المالية للوكالة، وأمله كذلك في إقامة الدولة الفلسطينية وحل الصراع حتى ال يكون 
 الفلسطينيون في حاجة للمساعدات.

المتعهدة بمالغ مالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى وذكر المراسل أنه لم يتم الكشف عن أسماء الدول 
 أن األوروبيين لم يكونوا متحمسين كثيرا ألسباب سياسية.

وفي سياق متصل، قالت وكالة األنباء القطرية إن األمين العام للخارجية القطرية أحمد بن حسن 
 المجتمع الدولي.الحمادي أكد أن تمويل مشروعات أونروا يمثل التزاما يجب الوفاء به من قبل 

وأضافت الوكالة أن الحمادي دعا في كلمته بمؤتمر روما إلى ضرورة توفير ضمانات كافية 
الستمرار تمويل الوكالة، وعدم تعرضها ألي قصور مالي يخل بمسؤولياتها وواجباتها، معلنا في 

 الوقت نفسه عن تبرع قطر بمبلغ خمسين مليون دوالر لصالح أونروا.
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مؤتمر الدول المانحة التأم في روما  "، أنالحياة"-رومامن  ،16/3/2018، لندن، الحياةوأضافت 
دولة وحضور األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،  70أمس، بمشاركة ممثلون عن نحو 

والممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسية واألمنية فيديريكا موغريني، ورئيس 
اء الفلسطيني رامي الحمدهللا، وزراء خارجية األردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، الوزر 

بيير كرينوبل، الذي أعلن عقب ختام المؤتمر أن  "أونروا"والسويد مارغو والستروم، والمفوض العام لـ 
 446 مليون دوالر في إطار محاوالتها لتغطية العجز البالغ 100حصلت على تعهدات بمبلغ  "اونروا"

مليون دوالر للعام الجاري. وأوضح في مؤتمر صحافي مع غوتيرش ووزراء خارجية مصر والسويد 
أسابيع. وقال إن  8العام لألمم المتحدة خالل  لألمينوأنه سيقدم تقريرًا  "جيدة"واألردن أن هذه خطوة 

، وأن عددًا من هناك تبرعات إضافية من قطر وكندا والمكسيك وسلوفاكيا وفرنسا وعدد من الدول"
، مشيرًا إلى "الدول قالت إنها لن تفصح عن تبرعاتها اآلن... التمويل لدينا اآلن يكفي حتى الصيف

سيكون على الجميع "أنه سيجلس مع زمالئه لدراسة الموضوع وتقسيماته المالية المختلفة. وقال: 
الدعم ". وأشاد كرينبول، بـ "ءهاالعمل جاهدًا حتى نهاية العام من أجل تحقيق النتيجة التي نسعى ورا

. وأكد أن "السياسي القوي ألونروا ولمهام واليتها وللخدمات الحساسة التي تقدمها لالجئي فلسطين
أظهر االلتزام العالمي تجاه الوكالة وتجاه الالجئين، حيث حضره كبار الموظفين من أكثر "االجتماع 

 ."من سبعين بلدًا إلى جانب المنظمات الدولية
الدور الذي ال غنى عنه ألونروا وأنها مصدر قوة للمجتمع الدولي وينبغي "وبدوره، أشاد غوتيريش بـ 

 ."حمايتها ودعمها
 

 لمعالجة النقص المالي الحاد الحمد هللا يدعو إلى تكثيف دعم األونروا .2
سياسـي لضـمان اسـتمرار وتعزيـز االلتـزام ال"رامـي الحمـد هللا إلـى  الفلسـطيني دعـا رئـيس الـوزراء :روما
لــى أن يــتم ذلــك الحــل   حــل   ، عــادل لمحنــة الالجئــين الفلســطينيين فــي ســياق أي اتفــاق ســالم نهــائي، وال

ال  ال يتجزأ من الجهود الدولية لتخفيف المصاعب التي يتحملها شـعبنا، وجـزءً  يظل دعم األونروا جزءً 
عــادل  حــين التوصــل إلــى حــل  يتجــزأ مــن المســؤولية الدائمــة لألمــم المتحــدة تجــاه قضــية فلســطين، إلــى 

 ذات الصلة". األمميةعلى القانون الدولي والقرارات  وشامل مبنياً 
ـــد فـــي رومـــا، الخمـــيس:  قـــال الحمـــد هللا،و  ـــذي عق ـــروا، ال ـــه فـــي المـــؤتمر االســـتثنائي لألون خـــالل كلمت
مــود يشــرفني أن أكــون معكــم فــي هــذا التجمــع الــدولي الهــام  لقــاء كلمــة نيابــة عــن ســيادة الــرئيس مح"

: "إن أزمة التمويل والضغوطات التي تواجهها األونـروا تسـبب القلـق العميـق قائالً  وأضاف "....عباس
 محوريـاً  اجتمـاع اليـوم والتعهـدات الماليـة وااللتزامـات سـتكون عـامالً " إنوقـال:  الفلسطينيين." لالجئين
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الحمـد  حـث  و ، "استثنائياً  طفاً وتعا في هذا الصدد، فالتحديات التي نواجهها غير مسبوقة وتتطلب جهداً 
تكثيف الدعم لألونروا في هذا الوقت لمعالجة الـنق  المـالي الحـاد النـاجم جزئيـًا عـن نقـ  "على  هللا

  ."التمويل التراكمي لألونروا، والذي تفاقم بفعل التخفيض المفاجئ للتمويل األمريكي
تتلقى األونروا مسـاهمة أكبـر مـن الميزانيـة  رئيس الوزراء: "كما أننا ما زلنا نؤمن أنه ينبغي أن وأردف

دامــة مواردهــا الماليــة، وذلــك علــى النحــو الــذي أوصــى بــه  العامــة لألمــم المتحــدة، مــن أجــل تثبيــت وال
واســتطرد: "وهنــا ف ننــا  "....األمــين العــام لألمــم المتحــدة، وأغلبيــة الــدول األعضــاء فــي العــام الماضــي

ن الدعم المقدم لألونروا قد تسبب فـي نـوع مـن االتكاليـة وأطـال نرفض المزاعم الخاطئة واالستفزازية بأ
واستدرك رئيس الوزراء إن االدعاءات القائلة بأن "األونـروا" تكـرس  أمد مشكلة الالجئين الفلسطينيين".

مشكلة الالجئين تفترض أن هوية الالجئين الفلسطينيين والدعوة إلى الوفـاء بحقـوقهم تعتمـد فقـط علـى 
 كالة، غير صحيحة.وجود هذه الو 

 15/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "تحقيق المصالحة"الرد على محاولة اغتياله بـبرئيس الوزراء الفلسطيني يتعهد  .3
تعهــد رئــيس الــوزراء الفلســطيني رامــي الحمــد هللا، بــالرد علــى محاولــة االغتيــال : كفــاز زبــون - رام هللا

ته، بالتركيز على تحقيق المصالحة  نهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة. وقـال الفاشلة التي استهدف
خالل كلمة له في المؤتمر االستثنائي لألونروا، الذي عقد فـي العاصـمة ا يطاليـة، أمـس،  ،الحمد هللا

"ردي علــى محاولــة االغتيــال هــو المزيــد مــن التصــميم وا رادة، لكــي نواصــل العمــل مــن أجــل تحقيــق 
الحة، وأنا مصمم على زيادة وتيرة العمل لتحقيـق المصـالحة، وذلـك مـن أجـل إنهـاء معانـاة أهلنـا المص

فــي قطــاع غــزة". وأضــاف الحمــد هللا، "التفجيــرات ســواء الكبيــرة أو الصــغيرة لــن تخيفنــا أو تضــعف مــن 
 عزيمتنا وتصميمنا والتزامنا من أجل خدمة أبناء شعبنا في غزة".

 16/3/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

لى أرقام الجواالت موكب الحمد هللا... و في تفجير  توصل إلى "مشتبه فيه رئيسي"ال .4  ةستخدمالما 
مصادر ، أن رام هللا كفاز زبون، نقاًل عن مراسلها في 16/3/2018 ،الشرق األوسط، لندننشرت 

تي استخدمت في مطلعة لـ"الشرق األوسط"، قالت إن األجهزة األمنية توصلت إلى أرقام الجواالت ال
 ، وذلك عبر العبوة التي لم تنفجر.موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة عملية تفجير

وأضافت المصادر: "األرقام لم تكن مسجلة باسم أي شخ ، ولذلك بدء البحث في دائرة تجار 
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 ولمن بيعت". وبائعي أرقام غير مسجلة، وجرى اعتقال بعضهم واستجوابهم حول األرقام وعالقتهم بها
 وقالت المصادر إن "كل مشتبه به أو تعتقد األجهزة أنه يملك معلومات تم استجوابه".

واقتحمت األجهزة األمنية بيوت لعناصر أمن سابقين، دون أن يتضح إذا ما كان لهم عالقة بالعملية 
ك أن المنفذين أو بسبب امتالكهم معلومات. وقالت المصادر "إنه ال يمكن اتهام أحد حتى اآلن. ذل

 حتى في حال اعتقالهم، قد ال يكونون تلقوا تعليمات رسمية".
وأكدت المصادر أن طبيعة العبوات المسـتخدمة والتقنيـة كـذلك، متـوفرة لـدى كـل الجماعـات والفصـائل 

 وقالت إن الوالءات بالنسبة للبعض متغيرة أو متعددة في غزة، وهذه إحدى المشكالت. في غزة.
"األخبار" علمت ، أن هاني إبراهيم غزة، نقاًل عن مراسلها في 15/3/2018ر، بيروت، األخباوأضافت 

أن األجهــزة األمنيــة فــي القطــاع توصــلت إلــى "مشــتبه فيــه رئيســي"، نقلــت أنــه موظــف فــي حكومــة رام 
هللا، وهو من "مرتبـات األجهـزة األمنيـة السـابقة، وقـد فنـتش منزلـه وعـدد مـن األمـاكن التـي يتـردد عليهـا 

 للبحث عن أدلة، لكن عند اكتمال التحقيق سيكشف عن بقية التفاصيل".
 

 تفجير الحمد هللا غزة للمشاركة في تحقيقات إلى"الداخلية" تنفي أنباء عن توجه وفد من الوزارة  .5
اللواء محمد منصور، في تصـريح خـا   ذاعـة "صـوت الفلسطينية نفى وكيل وزارة الداخلية  :رام هللا

حـول توجـه وفـد رفيـع  ا عـالمالنبأ الـذي تناولتـه بعـض وسـائل  ،15/3/2018الخميس فلسطين" مساء 
قطــاع غــزة خــالل الســاعات القادمــة للمشــاركة فــي التحقيقــات حــول محاولــة  إلــىالمســتوى مــن الــوزارة 

االغتيال اآلثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء رامي الحمـد هللا ورئـيس جهـاز المخـابرات العامـة اللـواء 
 .13/3/2018د فرج الثالثاء ماج

 15/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مجدالني: "صفقة القرن" هدفها إنهاء القضية الفلسطينية .6
محمـــود حمـــد مجـــدالني أن الـــرئيس أكـــد عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية أ :حيفـــا

فـــــي  ،مجـــــدالني وأشـــــار قراطيـــــة.و باالنتخابـــــات الديمإال  هيتمتـــــع بصـــــحة جيـــــدة وال بـــــديل عنـــــ عبــــاس
مبنى على  إقليميهدفها  "صفقة القرن" موضحاً  إلىتصريحات خالل زيارته مركز "مساواة" في حيفا، 

 ، الفتــاً ا يرانــيلمواجهــة الخطــر  "إســرائيل" القضــية الفلســطينية وبنــاء تحــالف عربــي دولــي يضــم   إنهــاء
 .في هذه العملية التي ترفضها القيادة جملة وتفصيالً  ألساسيالى أن فلسطين هي الالعب النظر إ

 15/3/2018 ،القدس، القدس
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 مب مصيره الفشلاعريقات: طريق اإلمالءات الذي تتبعه إدارة تر  .7
قــــال أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية صــــائب عريقــــات، إن طريــــق  :أريحــــا

خــالل  ،كــد عريقــاتوأ مــب، مصــيره الفشــل.ادونالــد تر  األمريكــي ا مــالءات الــذي تتبعــه إدارة الــرئيس
، وزير الدولة ا سباني للشؤون الخارجية الفانسو كاسترو لوبيز، يرافقه 15/3/2018 استقباله، الخميس

( ، ومــدير عــام مؤسســة فولــك .U.N.D.Pالقنصــل العــام ا ســباني فــي القــدس، ومــدير عــام مؤسســة الـــ)
ـــى حـــدةبرنـــادوت الســـويدية لألبحـــ ـــه القنصـــل العـــام الســـويدي فـــي القـــدس، كـــل عل  أن حـــل   ،اث، يرافق

في قطاع غزة يـتم عبـر رفـع الحصـار ا سـرائيلي المفـروض عليـه بـرا وبحـرا وجـوا،  ا نسانيةالمشاكل 
ومــن خــالل إزالــة أســباب االنقســام وتحقيــق المصــالحة الوطنيــة عبــر االحتكــام  رادة الشــعب، واســتنادا 

 لشراكة السياسية القائمة على التعددية السياسية وليس تعدد السلطات.إلى أسس وركائز ا
 15/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عباس"يسرائيل هيوم": الءات رام هللا الثالث يقودها  .8

ن عــن "مســؤولين فلســطينيي وديــع عــواودة: زعمــت صــحيفة "يســرائيل هيــوم" ا ســرائيلية نقــالً  –الناصــرة 
كبــــار" أن الموقــــف السياســــي للفلســــطينيين يعتمــــد اآلن علــــى ثــــالث الءات مطلقــــة. ووفقــــًا للمصــــادر 
 المزعومة فقد وضع الرئيس محمود عباس والمقربون منه في القيادة الفلسطينية االستراتيجيات التالية:

لســـطينية ال لمحـــاوالت الواليـــات المتحـــدة اســـتئناف عالقـــات واشـــنطن الدبلوماســـية مـــع الســـلطة الف .1
 .االجتماع مع المبعوث األمريكي جيسون غرينبالت وممثلي ترامب في المنطقة( عباس)يرفض 

 ال لـ"صفقة القرن" األمريكية .2
ال لمحاوالت الواليات المتحدة ودول عربية وغربية )خاصة من أوروبا( جعل الفلسطينيين يوقفون  .3

 إلى المنظمات الدولية وما شابه. من خالل االنضمام "إسرائيل" االنتفاضة الدبلوماسية ضد  
 16/3/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 اتهامات تنتظر نتائج التحقيق في استهداف موكب الحمد هللا .9

لم يتوقف تبادل االتهامات بشـأن الجهـة الواقفـة وراء تفجيـر عبـوة ناسـفة بجانـب : محمد عمران -غزة 
ينية رامــــي الحمــــد هللا، ورئــــيس جهــــاز الطريــــق، خــــالل مــــرور موكــــب رئــــيس حكومــــة التوافــــق الفلســــط
 المخابرات اللواء ماجد فرج لدى زيارتهما األخيرة لقطاع غزة. 

وبينما وجهت االتهامات لحركة حماس بالتسبب أو المسـؤولية عـن االنفجـار، بـرزت اتهامـات مضـادة 
 بأن كل ما حدث "مسرحية" لتتمل  حركة فتح من المصالحة.
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المضــادة، مــا زالــت الروايــة األمنيــة الرســمية لمــا حــدث قيــد التحقيــق لــدى وبــين االتهامــات واالتهامــات 
 الجهات األمنية من دون ا فصاز عن أي نتائج. 

 
 لعب بالنار 

وبانتظار نتائج التحقيقيات، يستبعد الخبير األمني كمال تربان أن يكون للحـركتين أي صـلة بالحـادث 
جوء لمثل هذا األسلوب هو بمثابة لعب بالنار سـيؤدي "لمصالحهما بتقدم المصالحة وقناعتهما بأن الل

واعتبر تربان اتهام حركتـي فـتح وحمـاس بتنفيـذ االنفجـار "حماقـة وموقـف  إلى كارثة ال تحمد عقباها".
غيــر موضــوعي يتنــافى مــع الواقــع"، مضــيفا "ال يعتقــد بــأن مــا حــدث عمليــة اغتيــال محكمــة كمــا أعلــن 

يعة العبوة وأسلوب التنفيذ بدائي وغير محتـرف رغـم أن غـزة البعض، خصوصا أن مسرز العملية وطب
ورجـح الخبيـر الفلسـطيني "وقـوف االحـتالل ا سـرائيلي وراء  لديها خبرات واسعة بالتفجير وفـق تقـديره.

الحادثــة بشــكل مباشــر أو مــن خــالل أطــراف أخــرى، بهــدف تفجيــر العالقــة بــين حركتــي فــتح وحمــاس 
 حدث بـ "مسرحية إسرائيلية رديئة ا خراج والتنفيذ". وتأزيم الوضع في غزة، واصفا ما

ومع استبعاده أي تقصير من أمن غزة في تأمين موكب رئيس الوزراء رغـم أن منطقـة االنفجـار رخـوة 
وقريبـة مـن االحـتالل، ف نـه يعتقـد أن توجيـه أصـابع االتهـام لجهـة منفلتـة محسـوبة علـى حركـة حمـاس 

 حركة على درجة عالية من االنضباط حسب وصفه.بغير المنطقي، خصوصا أن عناصر ال
 

 استهداف المصالحة 
وكان قادة في حركة فتح وجهـوا أصـابع االتهـام لحركـة حمـاس بالمسـؤولية عـن الحـادث، لكـن النـاطق 
باسم حركة حماس فوزي برهوم قال في تصريح نشره بصفحته على فيسبوك إن هدف هذه االتهامات 

 لى مجريات التحقيق، والتهرب من استحقاقات المصالحة"."حماية المجرمين والتأثير ع
ويعــزو الكاتــب أكــرم عطــا هللا، تبــاين االتهامــات والتصــريحات إلــى "األجــواء المأزومــة بــين األطــراف 
الفلســــطينية مــــا شــــجعهم علــــى لمحاولــــة إثبــــات كــــل طــــرف لروايتــــه رغــــم عــــدم موضــــوعيتها، واصــــفا 

 قيقة".االتهامات بالسياسية المستعجلة وغير الد
ويــرى أن وتيــرة التبــاين فــي التصــريحات والروايــات حــول الجهــة المســؤولة عــن التفجيــر "تراجعــت قلــيال 
خاصة أن الحادث أمني وليست سياسـي أو إعالمـي، ممـا دفـع الجميـع إلـى انتظـار نتـائج التحقيقـات، 

ا هللا مع كثيرين ويتفق عط رغم القناعة الراسخة بأن الهدف كان سياسيا عبر وقف تقدم المصالحة ".
فــي اســتبعاد فرضــية مســؤولية حركتــي فــتح وحمــاس عــن االنفجــار، لكنــه يتوقــع أن يــؤثر الحــادث فــي 

 حركة الوزراء والمسؤولين بحكومة التوافق في غزة خالل الفترة المقبلة.
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وتتصــدر حادثــة اســتهداف موكــب رئــيس الــوزراء الفلســطيني األولويــات القصــوى لــوزارة الداخليــة بغــزة، 
يــث شــكلت لجنــة أمنيــة علــى أعلــى مســتوى بحســب النــاطق باســمها إيــاد البــزم، للوصــول إلــى نتــائج ح

 حول الجهة المسؤولة عن التفجير بغض النظر عن ماهية هذه الجهة كما ذكر.
واعتبــر النــاطق باســم الداخليــة التصــريحات الصــادرة مــن كــل األطــراف "اتهامــات سياســية ال تــؤثر فــي 

يـة المهنيـة" لكنـه رفـض الحـديث عـن أي نتـائج للتحقيقـات باسـتثناء كونهـا "تسـير سـير التحقيقـات األمن
 بشكل مناسب مع الموقوفين كمشتبه بهم ".

 15/3/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

نهاء االنقسام بوابإرادة المصالحة غير متوفرة لدى حماس و األحمد:  .11  لدخول منظمة التحرير تهاا 
أن اجتماعـا موسـعا سـيعقد بـين وفــدين  األحمـدركزيـة لحركـة فـتح عـزام أعلـن عضـو اللجنـة الم: رام هللا

وأبـدى األحمـد فـي تصـريح  ذاعـة  رفيعين من "فتح" والجبهة الشعبية في القاهرة بدايـة الشـهر المقبـل.
"صـــوت فلســـطين"، يـــوم الخمـــيس، تفاؤلـــه إزاء نتـــائج اللقـــاء مـــع الجبهـــة الشـــعبية، مؤكـــدا أن المجلـــس 

 .ل األحوال في الثالثين من شهر نيسان المقبلالوطني سيعقد في ك
وقــال إن الكــل الفلســطيني مــدعو لحضــور اجتماعــات المجلــس الــوطني المقبــل )أي بهيئتــه الحاليــة(، 

 مشددا على ضرورة إنهاء االنقسام قبل دخول حماس لمنظمة التحرير.
ماه بمـؤتمر وطنـي وردا على تصريحات القيادي في حماس موسى أبو مـرزوق الـذي دعـا لعقـد مـا أسـ

جـامع بــدال مــن انعقــاد المجلــس الــوطني، قــال األحمــد إن حمــاس مــا زالــت خــارج منظمــة التحريــر ولــن 
إنهاء االنقسام هو بوابة حماس لدخول منظمة التحرير  أنوأضاف  تصبح داخلها قبل إنهاء االنقسام.

رة حتــى اآلن لــدى حمــاس، ودون ذلــك ســتبقى خارجهــا، الفتــا إلــى أن إرادة إنهــاء االنقســام غيــر متــوف
 وأنها ال تزال ال تؤمن بمبدأ الشراكة السياسية.

وبشأن محاولة االغتيال في غزة، أوضح األحمد أن حركة فتح لم توجه االتهام لحمـاس لكنهـا حملتهـا 
المسؤولية بوصفها سلطة األمر الواقع في غزة، مضيفا أن كل من يريد اسـتمرار االنقسـام نضـع عليـه 

  فهام.عالمات است
 15/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
دراك حجم الخطرالمجلس  جلسة بإلغاءالتحرير أبو مرزوق يطالب منظمة  .11  الوطني وا 

أشرف الهور: طالب موسى أبو مرزوق مسؤول العالقات الدولية في حماس، منظمـة التحريـر  -غزة 
إبريــل/ نيســان المقبــل، واســتبدالها بـــ  30لمقــرر عقــدها فــي الفلســطينية ب لغــاء جلســة المجلــس الــوطني ا
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ال يـزال فـي الوقـت متسـع " :"تـويتر"كتب أبو مزروق على حسـابه علـى موقـع و  ."مؤتمر وطني شامل"
نحـــن ". وأضـــاف "رغـــم كـــل الظـــروف، لبقيـــة عقـــل  دراك حجـــم الخطـــر القـــادم علـــى القضـــية الوطنيـــة

، مشيرا إلى أن أولى الخطوات تكون "نشغال بالصغائربحاجة لر  الصفوف بوحدة وطنية، وعدم اال
إلغـــاء مــؤتمر رام هللا الكـــارثي، والــدعوة الـــى مــؤتمر وطنـــي جــامع ومواجهـــة صــفقة القـــرن "مــن خــالل 

جراءاتها الفلسطيني  ."المستثنى من تفصيالتها وال
 16/3/2018، لندن، القدس العربي

 
 وطني جديد حماس و"الجهاد" ُتؤكدان ضرورة التوافق على مجلس .11

يـوم  شددت حركتا "حماس" و"الجهاد ا سالمي"، عقب لقاء جمع ممثلين عن الحـركتين فـي غـزة: غزة
 الخميس، على ضرورة التوافق على مجلس وطني فلسطيني جديد قبل عقد أي جلسة له.

مـن  وكان وفد من حركة "الجهاد ا سالمي"؛ ممثاًل بعضو المكتب السياسي نافذ عزام، قد التقى آخر
 حركة "حماس" ممثلة برئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في مكتب حماس غربي مدينة غزة.

وأوضــح عــزام، أن الوفــدين ناقشــا أغلــب الملفــات والقضــايا التــي تخــ  الشــعب الفلســطيني؛ ال ســيما 
 موضوع المصالحة الوطنية، والعالقات الثنائية بين "حماس" و"الجهاد ا سالمي".

دي في الجهاد ا سـالمي، فـي تصـريحات لــ "قـدس بـرس"، إلـى أن النقـاش تتطـرق لمنظمـة وأشار القيا
صـــالحها وهيكلتهـــا، وكـــل مـــا يتعلـــق بالقضـــية الفلســـطينية وســـبل تخفيـــف معانـــاة الشـــعب  ـــر وال التحري

 الفلسطيني وزيادة تماسك جبته الداخلية.
ة لعقـد جلسـة للمجلـس الـوطني ونوه إلى أن وفد حركته ناقش مع قيادة حركة "حماس"، موضـوع الـدعو 

نيسان/ أبريـل المقبـل. مبيًنـا: "أكـدنا ضـرورة العمـل  نجـاز التوافـق فيمـا  30الفلسطيني في رام هللا في 
 يخ  المجلس الوطني والقضايا األخرى".

واســتدرك: "كانــت هنــاك جلســة للجنــة التحضــيرية للمجلــس الــوطني الفلســطيني فــي بيــروت قبــل عــام، 
ضـرورة العمـل علـى انتخـاب مجلـس وطنـي جديـد". متابًعـا: "دعـوة المجلـس الـوطني وأكدت مخرجاتها 

 لالنعقاد مؤخًرا ال يمكن أن تخدم مساعينا للوصول إلى التوافق الوطني".
 15/3/2018قدس برس، 

 
 لقاء قيادي بين "الشعبية" وفتح لمعالجة التدهور على الساحة الفلسطينيةعمر شحادة:  .11

قال عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية لتحريـر فلسـطين"، عمـر شـحادة، : لنائلة خلي -رام هللا 
لـــــ"العربي الجديـــــد"، أمـــــس الخمــــيس: "بهـــــدف الوقـــــوف علــــى عـــــالج للوضـــــع المتــــدهور فـــــي الســـــاحة 
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الفلســطينية، وفــي منظمــة التحريــر، ومــن أجــل عــالج األزمــة الوطنيــة الشــاملة، فــ ن الجبهــة الشــعبية 
اد لعقد لقاء مركزي بين وفدين من المكتب السياسي للجبهـة الشـعبية، برئاسـة وحركة فتح بصدد ا عد

نائب األمين العام أبو أحمد فؤاد، ووفد من اللجنة المركزية لحركـة فـتح، برئاسـة نائـب رئيسـها محمـود 
العــالول، خــارج فلســطين المحتلــة، يــتم فيــه وضــع النقــاط علــى الحــروف بخصــو  التحــديات الوطنيــة 

ي تواجـه الشـعب الفلسـطيني وسـبل مواجهتهـا عبـر التوافـق الـوطني علـى اسـتراتيجية وطنيــة الكبـرى التـ
موحدة، وعلى انعقـاد مجلـس وطنـي جديـد توحيـدي ينهـي االنقسـام ويعيـد مكانـة منظمـة التحريـر كقائـد 
موحد للشعب الفلسطيني، وممثل شرعي وحيد له في كل مكان". وأوضـح شـحادة أن "الجبهـة الشـعبية 

فــي رام هللا وســطًا وحيــدًا للشــعب الفلســطيني، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــ ن غالبيــة الشــعب  ال تــرى
. ولـذلك مـا يطـرز 1948الفلسطيني تعيش في المخيمات وفي قطاع غزة واألراضـي المحتلـة فـي العـام 

عن انعقاد المجلس الوطني ال يضيف جديدًا، وال يعكس دقة. وفي الوقت ذاتـه، فـ ن الجبهـة لـن تقبـل 
 تكريس حالة االنقسام وقطع الطريق على مواجهة المؤامرات المحدقة بالشعب الفلسطيني".

وبشـــأن موقـــف الجبهـــة الـــرافض للمشـــاركة فـــي جلســـة المجلـــس الـــوطني نهايـــة إبريـــل، قـــال شـــحادة إن 
"الجبهة لن تقبل ولن تستسلم لموضوع عقد المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعـًا نهايـة إبريـل المقبـل، 

ال ترى في انعقاده علـى هـذه الشـاكلة تجديـدًا للشـرعية، أو أسـلوبًا للـرد علـى الخطـر الـداهم الـذي  وهي
ي، دونالد ترامب، بتبنيه للحل ا سرائيلي للقضية الفلسطينية، وما يسمى بصـفقة مريكيمثله الرئيس األ

تحريـر الفلسـطينية، القرن، القائمة علـى تمزيـق األرض والشـعب والهويـة، وصـواًل إلـى تمزيـق منظمـة ال
المنجز الوطني األهم لشعبنا في نضاله الوطني المعاصر". وتابع "على العكس تمامًا، نحن نرى فـي 
انعقــاد مجلــس وطنــي انفــرادي خطــورة علــى جهــود الوحــدة الوطنيــة، وعلــى تنفيــذ اتفاقيــات المصــالحة، 

د فيــه رئــيس حكومــة االحــتالل وترســيخًا لالنقســام، وتشــظيًا للتمثيــل الفلســطيني، وهــو األمــر الــذي يجــ
ضــالته بتكــريس االنقســام، وفــرض مــا يســمى بصــفقة ترامــب والحــل ا ســرائيلي ا قليمــي علــى حســاب 

 حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، وعلى حساب ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير".
 16/3/2018، العربي الجديد، لندن

 
 حويل "الوطني" لمحطة تعمق االنقسام: نجري اتصاالت لعدم ت"الشعبية" .11

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الخميس إنها تجري اتصاالت مع جميع القوى الفلسـطينية : غزة
لبحث دعوة المجلس الوطني المزمع عقدها نهاية أبريل المقبل وعدم تحويلها إلى محطة جديدة تنعم ق 

ـــع مـــن دائـــرة االنقســـام. السياســـي للجبهـــة كايـــد الغـــول فـــي بيـــان صـــحفي، وشـــدد عضـــو المكتـــب  وتوس 
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حــر  تنظيمــه علــى إنجــاز وحــدة وطنيــة حقيقيــة وتعدديــة، والحفــاظ علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية 
 بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

يم وأكد ضرورة تنفيذ االتفاقيـات الوطنيـة ذات الصـلة بهـذا الخصـو ، باعتبـار ذلـك هـو المـدخل السـل
عادة االعتبار لدورها المفترض كقائدة لنضال الشعب الفلسطيني.  لحماية وتعزيز مكانة المنظمة، وال

وأشــار الغــول إلــى أن الجبهــة تؤكــد مجــدًدا أهميــة عقــد مجلــس وطنــي توحيــدي، واالتفــاق علــى برنــامج 
ه شـــعبنا، سياســـي يعكـــس القواســـم المشـــتركة ينمكننـــا مـــن مجابهـــة تحـــديات اللحظـــة الراهنـــة التـــي تواجـــ

 ومخططات تصفية القضية الوطنية وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن.
 15/3/2018، فلسطين أون الين

 
 في خريطة المنطقة "إسرائيل"على دمج  بواشنطن بعد مؤتمر الرياض الحية: هناك عمل .11

أكــد عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، خليــل الحيــة، أن حركتــه  لــن تشــارك فــي : ســما -غــزة 
 لمجلس الوطني ولن تعترف بمخرجاته.ا

هللا  هلل في غزة قال الحية ان مـا حـدث لموكـب الحمـد امي الحمدر وحول محاولة اغتيال رئيس الوزراء 
 استهدف حماس أيضا وهناك سعي من كافة الجهات لمعرفة الجاني.

هـــو قـــرار وشـــدد الحيـــة علـــى انـــه ال مشـــكلة فـــي اســـتالم الحكومـــة للـــوزارات فـــي غـــزة ولكـــن مـــا يـــنق  
فــي ســـياق اخـــر قــال الحيـــة ان مـــن أهــداف زيـــارة وفـــد  سياســي لتحقيـــق مصـــالحة يشــعر بهـــا المـــواطن

يضـــاز موقـــف الحركــة مـــن البعـــد األمنـــي فـــي  الحركــة للقـــاهرة تثبيـــت رؤيـــة حمــاس مـــن المصـــالحة، وال
 العالقة مع مصر، مضيفا أن الزيارة هدفت لتخفيف الحصار عن القطاع وتطوير العالقة مع مصر.
وأوضــح الحيــة أن هنــاك توجــه دولــي لتخفيــف الحصــار عــن غــزة خوفــا مــن االنفجــار نحــو االحــتالل 

أن قـراءة الحركـة لمـا بعـد مـؤتمر الريـاض  إلـىونـوه،  "الذي وصـلته هـذه الرسـائل عبـر أطـراف دوليـة".
عـادة توصـيف األصـدقاء واألعـداء  بواشنطن، ان هناك عمل على دمج إسرائيل في خريطة المنطقـة وال

وأشــار الحيــة، إلــى أن هنــاك  ألمــة، مشــيرًا إلــى أن صــفقة القــرن قــد بــدأ تطبيقهــا علــى أرض الواقــع.ل
مسـارعة مــن قبـل جهــات فـي المنطقــة للتطبيـع مــع االحـتالل، مشــيرًا إلـى أن ا دارة األمريكيــة تــرى أن 

 المنطقة أصبحت جاهزة لتصفية القضية الفلسطينية.
 15/3/2018، وكالة سما اإلخبارية
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 بعقد اجتماع مجلس وطني توحيدي على أساس مخرجات بيروتكنا نأمل : رباح مهنا .11
أعلنــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، األربعــاء، عــن رفضــها المشــاركة فــي : خــا  صــفا -غــزة 

أبريــــل المقبــــل، معللــــة ذلــــك بأنــــه "غيــــر  30اجتمـــاع المجلــــس الــــوطني الفلســــطيني المقــــرر عقــــده فـــي 
 توحيدي"

مكتــب السياســي للجبهــة الشــعبية ربــاز مهنــا لوكالــة "صــفا" إن جبهتــه كانــت تأمــل بعقــد وقــال عضــو ال
اجتماع مجلس وطني توحيدي على أساس مخرجات بيروت بما يعزز دور منظمـة التحريـر، وهـذا مـا 

وأشار إلى أن اللجنة المركزيـة العامـة للشـعبية كانـت ناقشـت فـي  لم يتوفر بدعوة المجلس لهذه الدورة.
 المشاركة في دورة المجلس الوطني آنذاك وارتأت أال تحضره، وذلك لنفس األسباب. 2015 أكتوبر

وأرجـــع مهنـــا ذلـــك إلـــى أن المطلـــب بمجلـــس وطنـــي توحيـــدي يعـــزز وحـــدة الشـــعب الفلســـطيني ويقـــوي 
منظمــة التحريــر ويكــون خطــوة علــى طريــق إصــالحها حتــى نــتمكن مــن التصــدي للمخــاطر التــي تهــدد 

لــم يتحقــق. وقــال: "نــرى أن هــذه المخــاطر ازدادت ولــم نــرى أي تغيــر علــى هــذا  القضــية الفلســطينية
الموقف ولهذا لن نشارك بمجلس وطني ال يكون هدفه وتفاصيله تدعم توحيد الشعب الفلسطيني على 

 أساس برنامج وطني واضح".
 15/3/2018، الصحافة الفلسطينية )صفا(وكالة 

 
 برنا وبحرنا هنية: اإلرهاب اإلسرائيلي لن يبقى في .11

وصــــف إســــماعيل هنيــــة، رئــــيس المكتــــب السياســــي لحركــــة "حمــــاس" القصــــف : طــــالل النبيــــه -غــــزة 
وم الخميس، على قطـاع غـزة، بــ"ا رهاب" الـذي يهـدف للتضـييق وتشـديد حصـار يالصهيوني، صباز 

داد عامــًا(، بمســجد بغــ 18) ةوقــال هنيــة، قبيــل صــالة الجنــازة، علــى الصــياد إســماعيل أبــو ريالــ غــزة.
بمخــيم الشــاطئ لالجئــين: "ا رهــاب ينفلــت مــن عقــال االحــتالل فــي كــل ســاعة ولحظــة، وتعــود وتجــر أ 

وأكـــد أن االحـــتالل لـــن تبقـــى قوتـــه الغاشـــمة فـــي برنـــا  علـــى قتـــل أبنـــاء شـــعبنا دون رقيـــب أو حســـيب".
 وبحرنا، قائاًل: "األرض لنا، والبحر لنا، والقدس لنا، والحقوق ال تضيع بالتقادم".

ورفــض هنيــة مــا  ن أن "مــا يقــوم بــه االحــتالل مــن بلطجيــة ال ترســم الحــدود وال تضــرب الحقــائق".وبــي
قامـــت بـــه قـــوات االحـــتالل صـــباز اليـــوم، قـــائاًل: "يريـــدون لنـــا التركيـــع والتنكيـــل والتجويـــع بأهـــل غـــزة، 

اصــر وأضــاف: "نجــوع ونح باســتهدافهم ألهلنــا وللمــزارعين علــى الحــدود الشــرقية، وفــي البــر والبحــر".
ولكن ال تحاصر كرامتنا وال عزائمنا وال إيماننـا بوطننـا وأرضـنا وقدسـنا وببرنـا وبحرنـا )..(، ومـن كـان 

 قويًا اليوم فهو ضعيف بالغد، ومن هو ضعيف اليوم قوي  بالغد".
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وأكــد أن غــزة تعــاني مــن الحصــار فــي مياههــا، وأن االحــتالل يالحــق الصــيادين فــي األميــال البحريــة 
ال تتيح المجال للصياد أو نصفه أو ربعه، ويالحقهم لياًل ونهـارًا وفـي الصـباز المسـاء،  الضيقة، التي
وقال: "االحتالل يحارب الصياد في لقمة عيشـه، وال يكـاد يمـر وقـت إال ونشـيع شـهيدا مـن  وفق قوله.

 الشهداء الصيادين، وال رقيب لإلرهاب الصهيوني وال حسيب له".
 15/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بقدرة األجهزة األمنية على حل لغز حادثة التفجيركبيرة : ثقتنا حماس .11

عبــر النــاطق باســم حركــة حمــاس فــوزي برهــوم مســاء يــوم الخمــيس عــن الثقــة الكبيــرة فــي قــدرة : غــزة
 األجهزة األمنية في قطاع غزة على حل لغزة حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد هللا.

فـي منشـور لـه كتبـه علـى "فيسـبوك" علـى أنـه "غيـر مسـموز لكـائن مـن كـان العبـث بـأمن وشدد برهوم 
وأضـاف "نشـد علـى أيـادي األجهـزة األمنيـة  وسالمة أهلنا في القطاع وتشويه تاريخ شعبنا ونضـاالته".

يماننا وثقتنا بقدرتهم على حل لغز هذه الحادثة وكشف المجرمين كبير". وأكـد برهـوم علـى  في غزة، وال
 "عقاب )منفذي التفجير( قادم ال محالة وفي إطار سيادة القانون". أن

 15/3/2018، فلسطين أون الين
 

 طالب حماس بتقديم ما لديها من بيانات حول محاولة اغتيال الحمد هللافتح يثوري  .11
ا طالب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني، حركة "حماس"، بتقـديم مـا لـديه: رام هللا

مــن بيانــات وحقــائق، حــول محاولــة اغتيــال رئــيس الــوزراء رامــي الحمــد هللا، ورئــيس جهــاز المخــابرات 
دعـــا الفتيـــاتي فـــي تصـــريحات  ذاعـــة "صـــوت و  العامـــة ماجـــد فـــرج، أثنـــاء دخولهمـــا إلـــى قطـــاع غـــزة.

 وتصــريحاتهم وعــدم ا عالميــةفلســطين"، يــوم الخمــيس، قــادة حمــاس وناطقيهــا، إلــى تغييــر مفــرداتهم 
توجــه اتهامــات ألحــد، مــا  أن"فــتح" ال تريــد  أنحــرف اتجاهــات التحقيــق فــي محاولــة االغتيــال، مؤكــدا 

 تدعم تحقيق الوحدة. أن أرادتما  إذاتقدم الحقائق للشعب الفلسطيني وقيادته،  أنيتطلب من حماس 
بوجـود غطـاء  في قطاع غزة تعمـل أطرافاالتحقيقات األولية تؤكد بوضوز تام أن هناك  أن إلى وأشار

 داخلي من حماس، يدعم تحركاتهم أو يغض النظر عن تواجدهم وعملهم.
 15/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 حماس ترفض تصريحات وزير الخارجية اللبناني تجاه الالجئين الفلسطينيين .11
اني جبـــران باســـيل، لوكالـــة رفضـــت حركـــة "حمـــاس" الفلســـطينية، دعـــوة وزيـــر الخارجيـــة اللبنـــ: بيـــروت

 "أونروا" بشطب كل الجئ فلسطيني يغادر لبنان من سجالت الالجئين.
وقال رئيس الدائرة ا عالمية في الحركـة رأفـت مـرة، يـوم الخمـيس، إن الـدعوة "مخالفـة للقـانون الـدولي 

باسيل بمثابـة "تهديـد واعتبر "مرة" طلب  ومبادئ األمم المتحدة، وقواعد اللجوء ولقرارات القمم العربية".
لمسـتقبل قضـية الالجئـين الفلسـطينيين، حيـث يسـقط أهـم قضـية فـي الصـراع مـع االحـتالل"، فـي إشــارة 

كمـا  وشدد على التمسك بحق الالجـئ فـي هويتـه وصـفته وحقوقـه كافـة. إلى حق عودتهم إلى ديارهم.
ن رعايــة شــؤون الالجئــين لفــت إلــى أن المجتمــع الــدولي، ممــثاًل فــي وكالــة "أونــروا"، هــو المســؤول عــ

وأعرب عن أسفه إزاء  الفلسطينيين، والحكومة اللبنانية معنية باحترام حقوق ا نسان وحقوق الالجئين.
فـي "تصـفية القضـية الفلسـطينية وبـاألخ  القـدس  األمريكيةتزامن تلك التصريحات مع خطط ا دارة 

يل وتســـتنكرها بشــدة ألنهـــا تضـــر وشـــدد علـــى أن "حمــاس تـــرفض تصـــريحات الــوزير باســـ والالجئــين".
 بمصالح الفلسطينيين وتهدد قضية الالجئين".

 15/3/2018، فلسطين أون الين
 

 حماس تدعو ألوسع مشاركة في "جمعة الغضب" .11
يـوم علـى  100دعت حركة "حماس" إلى المشاركة الواسعة في "جمعة الغضب"، وذلك بمناسبة مرور 

 قدس عاصمة لدولة االحتالل.قرار الرئيس األمريكي ترمب باعتبار ال
ووجهت الحركة نداءها للجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، للتوجه لكل نقاط التماس مع 
جنــود االحــتالل ومســتوطنيه واالشــتباك معهــم عقــب صــالة الجمعــة، فــي البلــدات والمــدن الفلســطينية 

فـي الشـارع الفلسـطيني حتـى يـتم إسـقاط  وشددت الحركة على ضرورة ا بقاء على حالة الغليـان كافة.
فشـال المـؤامرات التـي تحـاك لشـعبنا وقضـيتنا. ودعـت الكـل الفلسـطيني ألوسـع مشــاركة  قـرار ترمـب، وال

 غدا تأكيدا على رفض شعبنا بكل فصائله وقواه الحية للقرار األمريكي الظالم.
 15/3/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ح بالقدسأمين سر حركة فت عتقلي االحتالل .11

إقلــيم -( أمــين ســر حركــة فــتح 3-15اعتقلــت قــوات االحــتالل صــباز يــوم الخمــيس ): القــدس المحتلــة
ـــه فـــي بيـــت حنينـــا. -القـــدس ـــيم القـــدس االعتقـــاالت  شـــادي مطـــور، بعـــد أن داهمـــت منزل واســـتنكر إقل

ــا مــن اال حــتالل المســتمرة بحــق أمــين الســر شــادي مطــور، والمــواطنين المقدســيين الــذين يعــانون يومي 
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جـــدير بالـــذكر أن االعتقـــاالت الصـــهيونية تتصـــاعد بحـــق المقدســـيين منـــذ إعـــالن الـــرئيس  وسياســـاته.
األمريكي دونالد ترمب عد  القدس عاصمة للكيان الصهيوني؛ حيث زاد عـدد المعتقلـين عـن أكثـر مـن 

 مقدسي ا منذ ذلك الحين. 1000
 15/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المحتل بقطارات الفلسطيني ات شمال الضفة والداخلعمر لربط المست إسرائيليمخطط  .23

صـادق وزيـر المواصـالت، يسـرائيل كـاتس، علـى مخطـط مشـروع السـكك الحديديـة : تحرير محمـد وتـد
، حيـث مـن الضفة الغربيـة اتعمر بمست 1948 سنةوالقطار، الذي سيربط األراضي الفلسطينية المحتلة 

ة عمر ، وسيكون مساره األول بلدة رأس العـين حتـى مشـارف مسـت2025 ةسنالمتوقع أن يدش المشروع ب
، ف ن المقطع األول من مشروع القطار سيمتد من بلدة رأس العين العبري وحسب موقع "واال" "أرئيل".

ة "أرئيـل"، علـى أن يـتم معاينـة مسـار القطـار عمر إلـى الجامعـة فـي مسـت مرورا بمدينة بيتح تكفا وصـوالً 
قــراره بشــكل  نهــائي بغيــة الشــروع بأعمــال البنــاء وتطــوير البنــى التحتيــة للشــبكة، حيــث مــن المتوقــع وال

 .2025االنتهاء من مشروع المواصالت االستيطاني بحلول 
 4ومن المتوقـع أن تصـل تكلفـة المشـروع الملـيء بالتحـديات، حسـب موقـع "واال"، إلـى مـا ال يقـل عـن 

 مليار دوالر(. 1.15نحو ) مليارات شيكل
 15/3/2018 ،48عرب 

 
 تل أبيب تتواصل مع عدة دول لنقل سفاراتها للقدس :السفير اإلسرائيلي لدى موسكو .24

أفاد السفير ا سرائيلي لدى موسكو، غاري كورين، أن تل أبيب كثفت من تواصلها : تحرير محمد وتد
تحـذو روسـيا  عـن أملـه فـي أن واالتصال مع عدد من الـدول بالعـالم لنقـل سـفاراتها إلـى القـدس، معربـاً 

ن إســــرائيل تــــرفض إونقلـــت وكالــــة "ســــبوتنيك" عـــن كــــورين قولـــه  حـــذو الواليــــات المتحـــدة وغواتيمــــاال.
المشاركة في المبادرة الفلسطينية لتشكيل آلية جديدة للتسوية في الشرق األوسـط، ألنهـا لـن تـؤدي إلـى 

 تعبيره. شيء، على حد  
 15/3/2018 ،48عرب 

 
 حال ُوّجهت الئحة اتهام لنتنياهوكحلون: سنخرُج من االئتالف  .25

قال وزير المالية ا سرائيلي، موشي كحلون، في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية : تحرير باسل مغربي
للتلفزيون ا سرائيلي، مساء الخميس: "هناك رجل واحد وقانون واحد، والقـانون يؤكـد أن النائـب العـام، 
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ات هام أو ال، وسينعلنن النائب العام، أنه اتخذ قرارا يقضي بتوجيه هو من يقرر ما إذا كان سيقد م الئحة 
وأوضـح كحلـون أنـه "ال يمكـنن أن يسـتمري نتنيـاهو بمهامـه كــرئيس  الئحـة اتهـام بحـق  رئـيس الحكومـة".

 إلى أن هذا هو موقفه منذ ثالثة أشهر، ولم يتغي ر. للحكومة، حال ونج هت بحق ه الئحة ات هام"، منشيراً 
، فــ ن ذلــك ســيمن وأضــاف ه مــن أداء مهامــه عكحلــون: "إذا بــدأت محاكمــة رئــيس الحكومــة بشــكل فعلــي 

ني فــي ذيلــك، وأنــا أعتقــد أنــه هــو فــي حــال حصــل ذلــك، ســوف يتــرك  كــرئيس للــوزراء، هــو ال يحتــاجن
هـت الئحـة  منصبه، أو ستفعل ذلك األحزابن األخرى"، مؤكداً  أن حزبه لن يبقى في االئتالف حـال ونج ه

 م بحق  نتنياهو".اتها
 15/3/2018 ،48عرب 

 
 تذهب إلى الهند هانصف صادرات سالح... سابع أكبر مصدر لألسلحة في العالم "إسرائيل" .26

عـــززت  "إســـرائيل"تـــل أبيـــب: أكـــد تقريـــر معهـــد "اســـتوكهولم" الـــدولي ألبحـــاث الســـالم )"ســـيبري"(، أن 
ـــر مصـــدر لألســـلحة بـــين دول الصـــناعات العســـكر  ـــرة هـــذه مكانتهـــا كســـابع أكب ية فـــي العـــالم، وأن وتي

علــى مــدار الخمــس ســنوات الماضــية، وهــي أكبــر زيــادة بــين البلــدان  %55الصــناعة ارتفعــت بنســبة 
مـــن األســـلحة ا ســـرائيلية التـــي بيعـــت بـــين الســـنتين  %49العشـــرة األوائـــل فـــي هـــذه الفئـــة. واتضـــح أن 

 نام. إلى فيت %6.3إلى أذربيجان، و %13وصلت إلى الهند، و 2017و 2013
خـالل السـنوات  %103وجاء في التقرير أن نسبة ازدياد استيراد األسلحة في الشرق األوسط، ارتفعـت 

مــن حجــم األســلحة المســتوردة علــى مســتوى العــالم، بينمــا بلــغ معــدل  %32العشــر الماضــية، لتشــكل 
 عالميا. %10النمو فيها 

ج، صـواريخ الـدفاع الجـوي والطـائرات بـال وتبرز فـي المنتوجـات العسـكرية ا سـرائيلية التـي تبـاع للخـار 
زودت الهنـد وأذربيجـان بالـذخائر  "إسـرائيل"ويضـيف التقريـر، أن  طيار والصواريخ المضادة للـدبابات.

 "المارقة"، والمعروفة باسم "الطائرات االنتحارية بال طيار".
وقــد زادت وارداتهــا مــن  بــين دول العــالم التــي تســتورد األســلحة. 17بالمقابــل، تحتــل إســرائيل المرتبــة  

 في السنوات الخمس األخيرة، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة لها.  %125األسلحة بنسبة 
 16/3/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 "OECDمن أعلى النسب بين دول " "إسرائيل""النقد الدولي": الفقر في  .27

لي، األربعــاء، إن الفقـر النســبي األناضــول: قـال صـندوق النقــد الـدو  ،محمــد خبيصـة - القـدس المحتلـة
وأرجــع الصــندوق  (.OECDفــي إســرائيل يعــد األعلــى بــين دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )
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فــي بيــان صــادر عنــه األربعــاء فــي ختــام زيــارة لموظفيــه إلــى تــل أبيــب، االرتفــاع، إلــى وجــود فجــوات 
 لداخل( والحريديم )اليهود المتدينون(.واسعة في التوظيف وا نتاجية للفئتين العربية )فلسطينيو ا

وحذر من أن عدم تضييق فجوات العمل وا نتاجية لهاتين الفئتين، "ف ن التحوالت الكبيرة في التركيبة 
 السكانية التي ستتكشف في العقود القادمة، يمكن أن تقوض النمو واالستقرار".

خالل السنوات المقبلـة،  "إسرائيل"في  كمتوسط %3.5وتوقع صندوق النقد الدولي، تسجيل نمو بنسبة 
وللحفـــاظ علـــى نمـــو قــوي، فـــ ن إســـرائيل وفـــق الصـــندوق، تواجـــه تحـــددين  واصــفا إيـــاه بـــالنمو "القـــوي".

رئيســيين، همــا: وجــود فئــات فــي المجتمــع تحمــل مهــارات ضــعيفة فــي ســوق العمــل، مثــل "الحريــديم"، 
 "وهي نسبة آخذة أعدادها بالتزيد في المجتمع المحلي".

أمـا التحـدي الثــاني، فهـو أن إســرائيل تواجـه احتياجــات كبيـرة مـن البنيــة التحتيـة، وأكثرهــا وضـوحا حــل 
 االزدحام المروري الذي يعد األسوأ في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية".

لكــن تقريــر األربعــاء، أكــد أن "اقتصــاد إســرائيل مزدهــر، ويتمتــع بنمــو قــوي وتراجــع البطالــة إلــى أدنــى 
 (. %4.1ياتها التاريخية )أقل من مستو 

 14/3/2018 ،رأي اليوم، لندن
 

 2006أولمرت: إخفاقات غير قليلة خالل الحرب على لبنان في صيف  .28
فــي ســجن "معســياهو"، بــدأ رئــيس الحكومــة  10فــور دخولــه إلــى الســجن، قســم : تحريــر هاشــم حمــدان

نــذ أن تســلم مهــام رئــيس الحكومــة وحتــى ا ســرائيلية الســابق، إيهــود أولمــرت بكتابــة ســيرته الذاتيــة، م
 .9032478أغلقت عليه أبواب السجن، وحمل الرقم 

 .ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقاطع من الكتاب الذي ستقوم الصحيفة ب صداره قريباً 
وضمن المقاطع المنشورة، جـاء أن أولمـرت يعلـن صـراحة أنـه كانـت هنـاك إخفاقـات غيـر قليلـة خـالل 

، ويشير أولمرت إلى أنه أعلن صـراحة فـي خطابـه 2006ية على لبنان في صيف العام الحرب العدوان
 أنه يتحمل المسؤولية لوحده عن كافة ا خفاقات. 14/8/2006في الكنيست في 

، طلـــب 2006عـــن رئـــيس الحكومـــة األســـبق، إيهـــود بـــاراك، يكتـــب أولمـــرت أنـــه قبيـــل انتخابـــات عـــام و 
أولمرت فـ ن بـاراك توسـل ضـمه فـي القائمـة، حتـى فـي المكـان  االنضمام إلى حزب "كاديما". وبحسب

 العشرين. ويضيف أنه "كان من الواضح أن باراك يبحث عن أساس ينطلق منه".
ويتطــرق أيضــا إلــى عائلــة نتنيــاهو وشــبكة الفســاد، واســتغالل المنصــب لصــالح أبنائــه. كمــا يشــير إلــى 

القـــدس وقيســـارية، إضـــافة إلـــى المصـــاريف حيــاة التبـــذير وحجـــم مصـــاريف العائلـــة فـــي المســـكنين فـــي 
إن  أولمــرتعــن شــخ  بنيــامين نتنيــاهو، يقــول و  المبــالغ بهــا فــي المكتــب الرســمي لــرئيس الحكومــة.
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وعـــن ســـاره نتنيـــاهو، كتـــب  "..."منافســـيه يشـــبهونه، ويتحـــدثون مثلـــه، وبعـــد قليـــل ســـيبدون مثلـــه أيضـــاً 
ية نفســية ألطفــال القــدس. ويضــيف أنــه لكونــه بمســاهمتها المهنيــة كأخصــائ أولمــرت إنهــا تتبــاهى دائمــاً 

هو الذي صادق على توظيفها في البلدية، ف نه يفضل أال يكشف "أمـورا محرجـة"، ولكنـه يسـتدرك أنـه 
 "من حسن حظ أطفال القدس أن ساره تكاد ال تتواجد في مكان عملها".

 15/3/2018 ،48عرب 
 

 زريةفي مواجهات بالعي مواطنا   38إصابة : المحتلةالقدس  .11
مواطنا بجروز وحروق، وباالختناق خالل مواجهات مع قوات االحتالل  38أصيب  المحتلة:القدس 

وقالت جمعية الهالل  ا سرائيلي في بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة، مساء يوم الخميس.
المسيل إصابة باالختناق نتيجة استنشاق الغاز  27األحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 

إصابات بالرصا  المعدني المغلف بالمطاط، ومصابين بحروق، خالل مواجهات في  9للدموع، و
 بلدة العيزرية.

 15/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 لمحاوالت إلغاء األونروا مخيمات لبنان تشهد اعتصامات رفضا   .11
ي اعتصامات وتظاهرات، تنديدا بمحاوالت إلغاء شارك أبناء شعبنا في مخيمات لبنان ف: بيروت 

وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، وتأكيدا على تمسكهم بالوكالة كشاهد على 
وشهدت مخيمات الجنوب اللبناني )الرشيدية،  مأساتهم التي اقتلعتهم من أرضهم، اليوم الخميس.

بدعوة من الفصائل الفلسطينية والمؤسسات واللجان والب ، والبرج الشمالي(، اعتصامات حاشدة 
واالتحادات، رفضا لمحاوالت إلغاء الوكالة األممية، وتزامنا مع انعقاد مؤتمر روما للمانحين الخا  

 بدعم "األونروا".
ورفع المشاركون العلم الفلسطيني واليافطات المطالبة بالحقوق ا نسانية، والتي تؤكد التمسك 

وطالب المعتصمون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تأمين الموارد الكفيلة باستمرار  ."بـ"األونروا
من أجله، وزيادة التقديمات في مختلف القطاعات الخدمية  أنشئت"األونروا" في تأدية الدور الذي 

ب كما اعتصم أبناء شعبنا في مخيم الجليل أمام مكت واالجتماعية بما يلبي احتياجات الالجئين.
"األونروا"، بمشاركة طالب المدارس الذين رفعوا الشعارات المنددة بقرارات الواليات المتحدة بوقف 

كما شهد مخيم عين الحلوة اعتصاما بمشاركة طلبة المدارس أمام مدخل  المساعدات عن "األونروا".
 ".مكتب مدير خدمات "األونروا"، داخل المخيم، تحت شعار "مؤتمر روما يجب أال يفشل
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عبية اعتصاًما جماهيري ا بمشاركة طلبة  وفي مخيم البداوي، نظمت الفصائل الفلسطينية واللجان الشي
كما شهد مخيم المية ومية اعتصاما أمام مكتب مدير خدمات . المدارس وموظفي "األونروا"

معتبرين أن ية بوقف دعمها لميزانية الوكالة، مريكاأل "األونروا". وأدان المعتصمون قرار ا دارة
كما شهد مخيم  الخطوة تأتي في سياق مخطط  لغاء الوكالة الدولية تمهيدا لشطب قضية الالجئين.

المخيم، رفضا ألي  وأبناءنهر البارد اعتصاما ومسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها طلبة المدارس 
 مساس بعملها.

 15/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 يرات حاشدة في الضفة وغزة تندد بمحاوالت تصفية األونروامس .11
طالب مشاركون في مسيرات واعتصامات ووقفات جرت في غزة ونابلس وقلقيلية ومخيم الفارعة 

ية لتصفيتها ومنعها من تقديم مريكرفضًا لتقلي  خدمات وكالة "األونروا"، بحمايتها من المحاوالت األ
البوابة الرئيسية لوكالة  أمام أمستصم المئات من المواطنين صباز ففي غزة، اع الخدمة لالجئين.

ورفع المشاركون في االعتصام الذين جاءوا من  ".األونرواغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "
التي تقودها  األونروامناطق مختلفة في قطاع غزة، الشعارات المطالبة بوقف محاوالت شطب تصفية 

 لدعم حليفتها إسرائيل. مريكيةاألالواليات المتحدة 
وفي نابلس شارك عشرات العاملين في وكالة الغوث وتشغيل الالجئين "األونروا"، ومواطنون وطلبة، 

 .أمسفي مسيرة احتجاجية ضد تقلي  خدمات الوكالة في فلسطين، وسط المدينة 
علم الفلسطيني، ويقولون وقالت نائب محافظ نابلس عنان األتيرة إن رئيس الوزراء في روما يرفعون ال

 للعالم قفوا أمام مسؤولياتكم، وعليكم أن تنحازوا للعدالة والحق، وحقنا في العودة واالستقالل.
، في مسيرة مناهضة ضد سياسات تقلي  خدمات وكالة أمسوفي قلقيلية شارك عشرات المواطنين 

 الغوث "األونروا" واستهدافهم، بالتزامن مع مؤتمر روما.
 15/3/2018هللا،  رام األيام،

 

 بلدية رام هللا تخصص أرضا  لبناء المقر الرئيس لمؤسسة ياسر عرفات .11
رام هللا: وقع رئيس بلدية رام هللا موسى حديد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات د. ناصر 

 مقر لمؤسسة ياسر عرفات على قطعة األرض التي تقدمت بها البلدية في حي إنشاءالقدوة اتفاقية 
جاء ذلك خالل حفل أقيم في دار البلدية، برعاية المحافظ الدكتورة ليلى غنام،  الحساسنة في المدينة.
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، وبحضور أعضاء مجلس البلدية ومدير عام البلدية األعرجووزير الحكم المحلي الدكتور حسين 
 وعدد من الشخصيات الرسمية.

 15/3/2018هللا،  رام األيام،
 

 ف األراضي الزراعية في األغوار الشماليةمناورات االحتالل تستهد .11
ركزت قوات االحتالل، أول من أمس، مناوراتها العسكرية في مناطق المالح والفارسية  محمد بال :

 والشك وجبال خلة البد وخربة أوحيش في األغوار الشمالية، وسط إطالق عشرات القذائف المدفعية.
ية في األغوار، عارف دراغمة، إن قوات االحتالل، وقال خبير االستيطان واالنتهاكات ا سرائيل

ركزت في ساعات الصباز الباكر، انتشار اآلليات العسكرية الثقيلة بما فيها الدبابات وناقالت الجند 
" في تلك المناطق حيث دمرت D9المدرعة والمجنزرات، إلى جانب الجرافات الضخمة من نوع "

 الت دون تمكن رعاة المواشي من الوصول إلى المراعي.مساحات واسعة من األراضي الزراعية، وح
وأكد دراغمة، إن قوات كبيرة من جيش االحتالل أخذت مواقع لها في مناطق قريبة من التجمعات 
السكانية والمضارب البدوية، وسط إخطارات ب جالء المزيد من العائالت عن مساكنها، وذلك بغية 

 قة.إجراء مناورات عسكرية واسعة في المنط
وبين دراغمة أن جيش االحتالل، يتعمد تحويل مساكن المواطنين إلى ساحة حرب ومناطق للرماية 
طالق النار الكثيف على مدار الساعة، في وقت تواجه فيه عشرات العائالت خطر التشريد  وال

ووصف األغوار في ظل استمرار التدريبات  والترحيل أليام عدة إلى حين انتهاء هذه التدريبات.
العسكرية ا سرائيلية، بأنها أصبحت أشبه ما تكون بساحة حرب في ظل تواجد مئات اآلليات 

 والمدرعات العسكرية في مناطق عديدة من األغوار.
 15/3/2018هللا،  رام األيام،

 
 29أسير يقاطعون محاكم االحتالل لليوم الـ  500: هيئة شؤون األسرى .11

، إن سلطات االحتالل طورت االعتقال "سرى والمحررينهيئة شؤون األ"قالت : أحالم حماد - غزة
 ا داري وأعطته شكاًل معينًا ليتحول إلى عقاب جماعي لالنتقام من األسرى وذويهم.

وأكدت الهيئة في بيان أصدرته أمس الخميس، أن االحتالل ال يلتزم باالتفاقيات والقوانين الدولية، في 
صدار أ  وامر االعتقال ا داري بحق أبناء الشعب الفلسطيني.هذا الشأن، بل يتفنن في فرض وال

، أنه رغم الخطوة "عوفر"ونقل محامي الهيئة لؤي عكة عن األسير باجس نخلة، خالل زيارته لمعتقل 
، من خالل مقاطعتهم لمحاكم سجون االحتالل لليوم 500التي قام بها المعتقلون ا داريون وعددهم 
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 25خالل أسبوع واحد وصل عدد المعتقلين ا داريين الجدد إلى على التوالي، ولفت إلى أنه  29
 أسيرًا.

وذكرت الهيئة، أن أوامر االعتقال ا داري طالت نساًء وأطفااًل، فهناك ثالث نساء من ضمن األسرى 
: النائب خالدة جرار، وبشرى الطويل، وخديجة ربعي، ويقبعن في معتقل   ."هشارون"ا داريين وهن 

 16/3/2018ارقة، الش الخليج، 
 

 وجه آخر الستهداف الفلسطينيين.. معاناة المقدسيين أمام داخلية االحتاللتقرير:  .11
أمام مكتب وزارة داخلية االحتالل ا سرائيلي في حي واد الجوز في : محمد محسن -القدس المحتلة 

ت تتعلق القدس المحتلة، تصطف يوميًا طوابير طويلة من المقدسيين سعيًا للحصول على خدما
سرائيلية، سلطات االحتالل بتعم د  بمعامالتهم الشخصية، فيما تتهم أوساط ومراكز حقوقية محلية وال
إذالل المقدسيين وتأخير معامالتهم، ما يلحق أضرارًا فادحة بمستقبل أعداد كبيرة من المواطنين، 

ة. وتسب بت إجراءات خصوصًا الطلبة الذين يدرسون في الخارج، والعاملين في وظائف ببلدان عربي
الداخلية ا سرائيلية في فقدان العديد من هؤالء لوظائفهم، في حين تأخر تخرج الطلبة وتعط ل 
التحاقهم بجامعاتهم، وهو ما يعتبره كثير من المقدسيين سياسة مبرمجة وممنهجة ضد المقدسيين 

جراءات عقابية بحقهم على خلفية مقاومتهم االحتالل وتصاعد هذه الم قاومة في األعوام األخيرة، وال
 خصوصًا خالل هبتي القدس واألقصى.

، وما تالها من هبة األقصى في 2014وكانت وزارة داخلية االحتالل، ومنذ هبة القدس في العام 
، شرعت بتطبيق إجراءات جديدة تلزم المقدسيين بالحصول على دور 2016يوليو/تموز من العام 

ي للوزارة، ما ترتب عليه فترات انتظار طويلة تتراوز في حدها مسبق من خالل الموقع ا لكترون
األدنى أربعة أشهر وفي حدها األقصى ما بين ستة أشهر وعام، في حين لم يتم استقبال مواطنين 

 حجزوا مسبقًا من قبل موظفي الداخلية بذريعة عدم ورود أسمائهم في قوائم الحجز واالنتظار.
تب الوزارة في حي واد الجوز، حجم المعاناة لمئات المواطنين ويعكس المشهد اليومي أمام مك

الفلسطينيين المصطفين هناك، ومن بينهم نساء وأطفال ومسن ون. وال يكاد يمر يوم من دون وقوع 
حاالت إغماء في صفوف المنتظرين، فيما يتعرض هؤالء للدفع والشتائم وا هانات من قبل حراس 

رغامهم على خلع أحذيتهم األمن المكلفين بحماية مقر ا لوزارة، والذين ينعهد إليهم بتفتيش المواطنين وال
 وأحزمتهم قبل السماز لهم بالدخول إلى المقر.
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"العربي الجديد" التي رصدت ما يجري هناك، التقت عددًا من المراجعين، ومنهم من كان قد حجز 
دورًا قبل ستة أشهر، لكن موظفي الداخلية رفضوا استقبال بعضهم بحجة أن أسماءهم غير واردة في 

 قائمة االنتظار. 
سرائيلية، إنه وبناء على مئات الشكاوى  التي رفعت إليها من وتقول مؤسسات حقوقية محلية وال

مركز الدفاع عن الفرد"، في التاسع من الشهر  -مواطنين مقدسيين، فقد تقدمت مؤسسة "هموكيد 
الماضي بالتماس إلى محكمة العدل العليا ا سرائيلية، باسم "هموكيد" ومؤسسة "معًا العمالية"، 

نسانية تحت أشعة الشمس با ضافة إلى عدد من المقدسيين والمحامين، ضد ظروف االنتظار الالإ
الحارقة وفي البرد القارس، وذلك لتلقي خدمة أساسية من مكتب وزارة الداخلية أو مكتب العمل في 
وادي الجوز، بواسطة المحامية عبير جبران، وذلك بعد توثيق يومي للمعاناة دام أكثر من نصف 

 عام. 
 16/3/2018لندن،  الجديد، العربي

 
 عتصمون للمطالبة بدعم دولّي لميزانيتهاي العاملون في األونروا .11

اعتصم العاملون في وكالة األمم المتحدة  غاثة : صابرين طعيمات، نادية سعد الدين  -انعم  
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" باألردن، أمس، أسوة بزمالئهم في مناطق عمليات الوكالة 

الدولي االستثنائي في روما  نقاذ الوكالة من أزمتها  ، على وقع بدء انعقاد المؤتمر الوزارياألخرى
 المالية الخانقة، مؤكدين ضرورة استمرارها، ودعم المجتمع الدولي  لميزانيتها، وحقهم في الخدمات. 

ونفذ جميع العاملين، في كل من األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، اعتصاما لمدة 
مر العام التحادات العاملين في الوكالة، "للفت األنظار إلى مطالب ساعة، بموجب قرار المؤت

الالجئين الفلسطينيين وحقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية وا غاثة االجتماعية، 
 الكاملة بدون أي تخفيض في مستواها وحجمها"، وفق بيان المؤتمر.

 16/3/2018الغد، عّمان، 
 

 مقابر في "باب الرحمة" االحتالل ُيمهد لتدمير .11
أقدم أفراد من ما تسمى "سلطة حماية الطبيعة في إسرائيل" صباز الخميس، على المحتلة:  القدس

وأفاد مراسل  أخذ قياسات ومسح قبور إسالمية في "مقبرة الرحمة"، المالصقة للمسجد األقصى.
وأشار إلى  مهيًدا لهدمها."القدس" أن مساحين من "سلطة الطبيعة" أخذوا قياسات لبعض القبور، ت
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كاًل من مدير المسجد األقصى الشيخ عزام الخطيب، وخطيب المسجد الشيخ يوسف أبو اسنينة حاوال 
 منع أفراد سلطة الطبيعة، من أخذ قياسات، لكن دون جدوى.

 15/3/2018القدس، القدس، 
 

 الجئين فلسطينيين بالغوطة ومخيم اليرموك ثالثة استشهاد .11
موعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، إن الجئْين فلسطينيْين قضيا يوم األربعاء قالت مج: دمشق

وأوضحت المجموعة في تقرير يومي لها على صفحتاه عبر  بمنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.
"فيسبوك" الخميس، أن الالجئْين أيمن صابر دياب ومحمد ياسر الخطيب قضيا بسبب المعارك 

وأضافت المجموعة أن الجًئا ثالثًا وهو فادي خالد يوسف  ع الريحان في الغوطة.الدائرة بمنطقة مزار 
قضى في االشتباكات المندلعة بين قوات النظام وعناصر "داعش" على مداخل مخيم اليرموك 

 بدمشق.
وفي السياق، أصدرت الهيئة العمومية لبلدة يلدا قرارًا يقضي ب غالق الحاجز الفاصل بين يلدا ومخيم 

 ساعة. 48رموك بشكل نهائي خالل الي
يمنع  2018آذار/مارس  13( التي عقدت بتاريخ 2وذكرت الهيئة أنه بموجب الجلسة االستثنائية رقم )

إدخال الجرحى وقتلى داعش والنصرة إلى البلدة، والنداء عليهم على مآذن مساجدها، مشيرة إلى أنها 
إدخال المواد الغذائية بشكل اعتيادي ووفق  ساعة القادمة لسكان مخيم اليرموك 48ستسمح خالل 

ووفقًا لبيان الهيئة، سيتم تكليف المكتب األمني وتجمع مجاهدي  الضوابط المعمول بها على المعبر.
يلدا بتنفيذ بنود القرار بشكل كامل، مشددة على أنها لن تقبل شفاعة وال وساطة من أي جهة كانت 

 كورة أعاله.وألي شخ  كان بعد انتهاء المهلة المذ
وفي السياق، شهد مخيم اليرموك عودة العشرات من الالجئين الفلسطينيين الذين كانوا قد نزحوا يوم 
أول أمس إلى البلدات المجاورة للمخيم بسبب القصف العنيف الذي استهدف مخيمهم، حيث لم 

ائالتهم على يتمكنوا من الحصول على مسكن مؤقت في البلدات المجاورة األمر الذي أجبرهم وع
 العودة إلى المخيم بالرغم من خطورة األوضاع فيه.

 15/3/2018الرسالة، 
 

 تحركات مصرية لتغيير موقف األردن من "صفقة القرن" ونيوم": العربي الجديد" .11
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، أن نظام الرئيس ": العربي الجديد"القاهرة ــ 

ز السيسي يقوم بتحركات واسعة  قناع األردن ببدء الدخول الرسمي في مناقشات المصري عبد الفتا
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ي ا سرائيلي مريك"صفقة القرن". وأضافت المصادر أن األردن يتبن ى موقفًا معارضًا للتصور األ
المطروز لتسوية القضية الفلسطينية، والمعروف إعالميًا بـ"صفقة القرن"، موضحة أن الملك األردني 

 الثاني يرى في الصفقة شروطًا مجحفة والتزامات إضافية تقع على األردن، في وقت تصب  عبدهللا
 فيه بشكل كامل في صالح تل أبيب، وال تتحمل خالله أي التزامات.

وبحسب المصادر نفسها، جاءت هذه التحركات مع زيارة سرية قام بها جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
ستشاريه، إلى القاهرة مطلع الشهر الحالي، التقى خاللها اللواء عباس ي دونالد ترامب وكبير ممريكاأل

كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، ومدير مكتب الرئيس المصري، في حضور القائم بأعمال 
ي في القاهرة، ومسؤولين مصريين بارزين معنيين بملف "صفقة القرن". وتضمنت مريكالسفير األ

، الموقف األردني، وموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافض اجتماعات كوشنر في القاهرة
 ي.مريكللتجاوب مع التصور األ

وأوضحت المصادر أن الجهود المصرية لتعديل الموقف األردني، تسير أيضًا في اتجاه إقناع الملك 
ودي عبدهللا بسرعة إعالن األردن رسميًا الدخول ضمن مشروع نيوم الذي يقوده ولي العهد السع

األمير محمد بن سلمان، الفتة إلى أن بن سلمان كان يرغب في إعالن انضمام األردن رسميًا في 
الوقت نفسه الذي تم فيه ا عالن عن توقيع المملكة اتفاقية مع القاهرة تضمن حصولها على ألف 

 كيلومتر في محافظة جنوب سيناء ضمن المشروع العمالق.
يًا أمريكجية كبيرة على عمان للقبول بالصيغة المطروحة سواء وبحسب المصادر، فهناك ضغوط خلي

أو سعوديًا، كاشفة في ما يخ  مشروع نيوم، والذي بدا واضحًا أنه جزء أصيل من "صفقة القرن" 
بما يتيحه من تدويل لمنطقة البحر األحمر، أن األردن يرحب بصيغة تشاركية، ال صيغة تأجير أو 

 لألراضي والمرافق األردنية. حق انتفاع من قهبل السعودية
وأشارت المصادر إلى أن الفترة األخيرة شهدت تحركات أردنية في المقابل، في محاولة  حداث 

ا مارات  -مصر  -توازن بالنسبة لها، لتخفيف الضغوط ا قليمية عليها من محور السعودية 
على أرضية القضية الفلسطينية،  يًا، عبر فتح قنوات قوية مع تركيا في إطار الوقوفأمريكالمدعوم 

 ا سرائيلي للتسوية. -ي مريكعلى حد تعبير المصادر، مع استقطاب عباس "الرافض" للتصور األ
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاز السيسي، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، يوم الثالثاء 

ارة مفاجئة إلى القاهرة استغرقت بضع الماضي، رئيس الوزراء األردني هاني الملقي الذي قام بزي
ساعات، وتم بحث الموقف األردني من مشروع نيوم و"صفقة القرن"  قناع المملكة األردنية بتغيير 

 موقفها "السلبي"، بحسب المصادر.
 16/3/2018، لندن، العربي الجديد
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 الجئين الفلسطينيين: دعم وكالة األونروا رسالة بأن العالم لم يتخل عن الاألردن وزير خارجية .11

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن دعم وكالة األمم المتحدة  غاثة  :روما
"المجتمع الدولي لم يتخل عن  أنوتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" رسالة سياسية، مفادها 
مليون طالب  1.5في حرمان نحو الالجئين الفلسطينيين ولن يتركهم ضحايا للعوز واليأس ولن يسهم 

 " الخمسة.األونرواوطالبة من حقهم بالتعليم في مناطق عمل "
وقال الصفدي خالل افتتاحه بمقر منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( في روما، أمس 

أنطونيو المؤتمر الوزاري االستثنائي المعني بدعم الوكالة، بمشاركة األمين العام لألمم المتحدة، 
، وممثل االتحاد األوروبي السامي لشؤون الخارجية والسياسة األمنية فيديريكا موجيريني، غوتيريس

اجتماعنا "يأتي بظرف استثنائي، "تواجه فيه )األونروا( أزمة  أنورئيس الوزراء الفلسطيني حمد هللا، 
 ريم".مالية صعبة تهدد حق الماليين من الالجئين الفلسطينيين في العيش الك

 16/3/2018، الغد، عّمان
 

 مركز بحثي باألردن يطرح رؤية بشأن القدس .11
ي مريكدعا مركز دراسات الشرق األوسط باألردن العالم العربي وا سالمي لمواجهة قرار الرئيس األ

دونالد ترمب في ديسمبر/كانون األول الماضي الذي اعترف بالقدس عاصمة  سرائيل ونقل سفارة 
 بالده إليها.

جراءات عملية من أجل تلك المواجهة، ويرى أنها قد تسهم في دعم  وقدم المركز في وثيقة له أفكارا وال
سالميا لمواجهة قرار ترمب، وتدعيم  ومساندة المواقف والسياسات المشتركة أردنيا وفلسطينيا وعربيا وال

 المواقف المشتركة والموحدة حول القدس والقضية الفلسطينية.
سالمية لمواجهة القرار األ ورصدت الوثيقة ي بشأن القدس"؛ مريكالمعنونة بـ"بين يدي رؤية عربية وال

في المحور األول تداعيات قرار ترمب المذكور، وقالت إنه يشكل خرقا للوضع القائم في القدس منذ 
 احتاللها، وتجاوزا للقانون الدولي، ويهدد السلم واالستقرار في المنطقة.

يشجع إسرائيل على التمادي في سياسة األمر الواقع بمدينة القدس من قبيل  وذكرت أن القرار ذاته
التخل  من أحياء فلسطينية داخلها وحولها، وسحب هويات الفلسطينيين بالمدينة، وتهديد المسجد 

 األقصى تمهيدا لتهويده كحلقة من حلقات إقامة إسرائيل ما تسميه "القدس الكبرى".
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ية بالمحافظة على أمريكرمب بخصو  القدس شكل تراجعا عن تعهدات وأوضحت الوثيقة أن قرار ت
الوضع القائم في األراضي المحتلة حتى المفاوضات النهائية، كما شكل تجاوزا للدور األردني كراع 

 للمقدسات بالقدس.
وفي المحور الثاني اقترحت وثيقة مركز دراسات الشرق األوسط باألردن برنامجا لمواجهة القرار 

سالميا.مريكاأل  ي، ضمنته إجراءات عديدة على مستويات ثالثة: فلسطينيا، وأردنيا، وعربيا وال
فعلى المستوى الفلسطيني؛ اقترحت الوثيقة خمسة إجراءات، أبرزها المسارعة في إنهاء االنقسام 
الفلسطيني، وتحقيق مصالحة فلسطينية على األرض، وتأسيس صندوق وطني فلسطيني لحماية 

سالمي، والتزام الجانب الفلسطيني والعربي بعدم توقيع أي اتفاق القدس وتث بيت أهلها بدعم عربي وال
 أو تفاهم مع إسرائيل بشأن القدس، ال ينهي احتاللها واستيطانها بالكامل.

وعلى المستوى األردني، اقترحت الوثيقة ستة إجراءات منها استمرار الحشد الدولي لدعم موقف 
ي، وتشجيع استمرار االحتجاجات الشعبية بالمملكة ضد القرار، ودعم مريكألعمان الرافض للقرار ا

الموقف الرسمي وحمايته من الضغوط الدولية، واالستعداد لمواجهة أي آثار ومخاطر قانونية وعملية 
 ي بشأن القدس.مريكللقرار األ

أبرزها وضع خطة عمل أما على المستوى العربي وا سالمي، فاقترحت الوثيقة ذاتها تسعة إجراءات، 
ي، وتشكيل غطاء عربي إسالمي واسع لدعم األردن وفلسطين مريكواضحة المعالم لمواجهة القرار األ

 حكومة وشعبا للحفاظ على هوية القدس.
كما اقترحت الوثيقة عقد مؤتمر عربي جامع لكل القوى الفاعلة واألحزاب للوقوف صفا واحدا لحماية 

ا أو غيرهما يخالف أمريك، وعدم االعتراف بأي قرار من إسرائيل أو القدس والقضية الفلسطينية
 الموقف العربي وا سالمي تجاه القدس وفلسطين المحتلة ويمس عروبتها وهويتها وتراثها.
 15/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
فلسطيني من قيودها في حال تغيبه عن األراضي  الجئباسيل يدعو األونروا إلى شطب كل  .11

 نانيةاللب
شطب كل الجئ فلسطيني من " إلى "األونروا"دعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وكالة 

قيودها في حال تغيبه عن األراضي اللبنانية أو في حال استحصاله على جنسية بلد آخر، وذلك 
دون  حتى تخفف من أعبائها المالية من جهة، ولكي تساهم في خفض أعداد الالجئين في لبنان من

 "التعرض لحق العودة الذي هو مقدس.
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وجاء كالمه خالل االجتماع الوزاري االستثنائي لحفظ الكرامة وتشارك المسؤولية وحشد العمل 
 ، الذي عقد في روما."األونروا"الجماعي من أجل 

تنظيم حملة العودة الطوعية لالجئين الفلسطينيين، حيث أن كل " إلىودعا باسيل المجتمع الدولي 
يكفي سياسة الكيل "وتابع قائاًل:  ."مقومات العودة اآلمنة والكريمة متوافرة في الحالة الفلسطينية

 ."الضمير ا نساني لحل مشكلة األونروا والالجئين الفلسطينيين إلىبمكيالين، ويجب العودة 
استنساخ إن لبنان مدرسة في ا نسانية وصاحب أعلى سجل في االستضافة، لكنه ال يريد "وأضاف: 

تجاه  بالتزاماتهكيف لمجتمع دولي عاجز عن ا يفاء "، سائاًل "تجربة الفلسطينيين على السوريين
األونروا، أن يطلب من لبنان إدماج النازحين السوريين فيما هو يلغي المنظمة التي تعنى بالالجئين 

 "الفلسطينيين، وكأنه ينبئنا أن السيناريو نفسه سيتكرر؟
 15/3/2018ت، المستقبل، بيرو 

 
  قيادي لبناني: تصريحات "باسيل" تتعارض مع البيان الوزاري .11

أعلن مسؤول العالقات الفلسطينية في الحزب التقدمي االشتراكي اللبناني، بهاء أبو كروم : بيروت
رفض تصريحات وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التي دعا فيها لشطب أي الجئ فلسطيني 

 سجالت "أونروا".يغادر لبنان من 
وقال أبو كروم في تغريدة له عبر تويتر: "الكالم الذي تفو ه به وزير خارجية لبنان في روما، حول 
شطب جزء من الالجئين الفلسطينيين من سجالت األونروا، إنما ينسف كل التفاهمات والحوارات 

ة المشتركة التي توصلنا التي جرت ويتناقض مع مضمون البيانات الوزارية ويمثل خروجًا عن الرؤي
 إليها برعاية رئاسة الحكومة".

 15/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ملتقى التضامن مع فلسطين يدعو لدعم القدسبيروت:  .11
دعا الملتقى الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين إلى تسخير كل الجهود : عفيف دياب-بيروت 

الفلسطيني داخل األرض المحتلة، وال سيما أهل القدس الممكنة ماديا ومعنويا لدعم صمود الشعب 
 الذين أكد أنهم يتعرضون ألقسى حمالت التهجير والتهديد من جانب االحتالل.

كما دعا إلى تنظيم تحركات جماهيرية على مستوى العالم، دعما للشعب الفلسطيني وذلك تزامنا مع 
 تلة في ذكرى نكبة فلسطين.ية المقرر إلى مدينة القدس المحمريكنقل السفارة األ
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وانعقد الملتقى في منطقة الجية )جبل لبنان( بدعوة من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين تحت 
 شعار "كل القدس عاصمة فلسطين".

وشارك في فعاليات المؤتمر على مدى أربعة أيام أكثر من أربعمئة شخصية فلسطينية وعربية 
 تمع المدني داعمة للقضية الفلسطينية من ثمانين دولة.ودولية، وممثلون عن منظمات للمج

وعرضت في أعمال الملتقى أبرز جوانب معاناة الشعب الفلسطيني، واألسرى الفلسطينيين 
 واالنتهاكات بحق األطفال الفلسطينيين، وملف االستيطان وحصار غزة.

كافة جوانبه، وناش  ي دونالد ترمب حول القدس منمريككما تناول الملتقى إعالن الرئيس األ
المؤتمرون سبل مواجهة "صفقات ومشاريع انتهاك الحق الفلسطيني وتطوير آليات التنسيق بين 

 الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني".
وفي ختام أعماله، أوصى المؤتمر باالستمرار في دعم كل أشكال المقاومة ضد االحتالل ا سرائيلي، 

مختلف أنحاء العالم، من أجل إيصال صوت الرأي العام الدولي  بما في ذلك المقاومة المدنية في
 الداعم للقضية الفلسطينية والرافض النتهاكات االحتالل و عالن ترمب األخير حول المدينة المقدسة.
كما أوصى بتشكيل هيئة من المشاركين في الملتقى الدولي الرابع لدعم القضية الفلسطينية لمناقشة 

واردة بجلسات الملتقى، وصياغتها ضمن خطة عملية يتم توزيعها على أعضاء مقترحات العمل ال
الملتقى لتطبيقها حول العالم، بما يمثل حالة ضغط مدنية عالمية متصاعدة دعما لحقوق الشعب 

 الفلسطيني.
ودعا إلى تمتين التواصل بين الجمعيات والقوى المعنية بالدفاع عن حق عودة الفلسطينيين إلى 

والعمل على حملة لتعريف وفود أجنبية بالقضية الفلسطينية في الشتات، عبر تنظيم زيارات أرضهم، 
 لهذه الوفود إلى مخيمات اللجوء الفلسطيني بهدف تعميق فكرة حق العودة في الوعي العالمي.

كما أوصى بتنظيم نظيم مسيرات العودة العالمية إلى فلسطين في مختلف دول العالم، والبدء 
ر لهذه المسيرات، فضال عن تفعيل العمل الشعبي المناصر للقدس في مختلف دول العالم بالتحضي

 يوم السادس من ديسمبر/كانون األول من كل عام رفضا  عالن ترمب.
ودعا الملتقى إلى تفعيل مواجهة التطبيع مع االحتالل ا سرائيلي، واتخاذ ا جراءات الالزمة لصد 

حركة مقاومة التطبيع، والعمل  عداد الئحة سوداء لألفراد  محاوالت االحتالل في مواجهة
 والمؤسسات من المساهمين أو الداعين إلى التطبيع مع االحتالل.

 15/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 الجامعة العربية تناشد العالم عدم أغالق أونروا .11
ن، قضية سياسية في المقام أكدت الجامعة العربية أن قضية الالجئين الفلسطينيي: بترا –السبيل 

في وجه شعب  األونروااألول وليست مأساة إنسانية فحسب، وناشدت العالم أجمع عدم أغالق نافذة 
 عانى الكثير وينعاني الكثير.

كما أكدت أن محاوالت تصفية هذه القضية األساسية، أو شطب ذلك الملف وسحبه من طاولة 
مجها بالمفوضية السامية لشئون الالجئين، مرفوضة ولن أو د األونروا،التفاوض، عبر تقلي  دور 

ينكتب لها النجاز، ولن تؤدي سوى إلى مزيد من التشبث من جانب الفلسطينيين والعرب بحق 
 الالجئين في حل عادل لقضيتهم بعد كل المنعاناة التي تعرضوا لها.

ارها بشأن تخفيض مساهمتها وفي ذلك دعت الجامعة العربية الواليات المتحدة  عادة النظر في قر 
 .2018لوكالة األونروا، وسداد مساهمتها كاملة في موازنة الوكالة لعام 

وحذر األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمام المؤتمر الوزاري االستثنائي لدعم 
ونروا، أو تقلي  هذا من خطورة التعدي على دور األ روما،األونروا الذي انطلقت أعماله اليوم في 

وما الدور أو إضعافه، خصوصا في ظل ما تعنيه األونروا لحياة خمسة ونصف مليون فلسطيني، 
عليه تعثر عملياتها أو تراجع قدرتها على الوفاء بمهامها من تبعات إنسانية وأمنية وسياسية  ينطوي
 خطيرة.

 15/3/2018، عّمان، السبيل
 

 اء صندوق استثماري وقفي لدعم الالجئين الفلسطينيينإنش" يدرس التعاون: "العثيمين .11
كشف األمين العام لمنظمة التعاون ا سالمي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في ": الحياة" –جدة

كلمته أمام المؤتمر، أن األمانة العامة للمنظمة تدرس حاليًا مع البنك ا سالمي للتنمية إنشاء 
وأوضح أنه يتم إجراء دراسة جدوى تنفيذًا لقرار  الجئين الفلسطينيين.صندوق استثماري وقفي لدعم ال

وزراء خارجية دول المنظمة، في شأن مقترز إنشاء صندوق استثماري وقفي لدعم الالجئين 
 الفلسطينيين كوسيلة لتشجيع الدول األعضاء على تقديم المساهمات لالجئين في هذه الفترة الحرجة.

 16/3/2018، لندن، الحياة
 

 البنك الدولي: إنهاء محنة غزة برفع الحصار وليس بالمساعدات .11
تمام المصالحة ": الحياة" –غزة  حض تقرير جديد للبنك الدولي على رفع الحصار عن قطاع غزة، وال

. وطالب التقرير، الذي سينرفع "يشهد تدهورًا مطردًا في األوضاع"الفلسطينية. وحذر من أن القطاع 
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استراتيجية منسقة لتحقيق انتعاش "الشهر الجاري في بروكسل، بـ  20الخاصة في إلى لجنة االرتباط 
من الضروري إرسال المانحين ". وبينما قال: "اقتصادي دائم من طريق التجارة مع األسواق الخارجية

. "معونات عاجلة على المدى القصير لمعالجة نق  السيولة وتحسين األوضاع ا نسانية األليمة
، الفتًا إلى "لن يتمكن من االستمرار من دون االرتباط بالعالم الخارجي"ن اقتصاد غزة شدد على أ

 ."في المئة خالل السنوات العشرين الماضية 60انكماش قطاع التصنيع إلى أكثر من "
وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وغزة مارينا ويس، إن المعونات 

االلتزام الجدي ". وطالبت األطراف كافة "ال يمكن أن تحل مكان ا جراءات طويلة األجل"ا ضافية 
بتهيئة الظروف الصحيحة لتحفيز النمو وخلق فر  العمل... من دون التصدي للقيود القائمة، 

 8معدل النمو في غزة انخفض من ". وأوضحت أن "ستبقى غزة تعاني من وطأة العبء على سكانها
في المئة فقط العام الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب  0.5إلى  2016عام في المئة 

انخفاض التدفقات النقدية الواردة ما أضعف نشاط ". وعزا التقرير التراجع إلى "نصف القوى العاملة
 إعادة ا عمار، وأدى إلى هبوط حاد في دخل ربع السكان وتشهد الخدمات األساسية تدهورًا سريعاً 

 ."في جودتها، ما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة
 16/3/2018، لندن، الحياة

 
 على األقل لألونروا مطلع حزيران المقبل إسترلينيمليون جنيه  28بريطانيا:  .11

أكد وزير الشرق األوسط في الحكومة البريطانية اليستير بيرت دعم المملكة المتحدة المستمر : القدس
على األقل لألونروا مطلع  إسترلينيمليون جنيه  28علنا نية حكومته تقديم لالجئين الفلسطينيين، م

 حزيران المقبل.
وقال خالل المؤتمر الوزاري االستثنائي لوكالة األمم المتحدة  غاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

وقت مبكر  روما، إن المنحة تأتي في ا يطالية" الذي عقد، اليوم الخميس، في العاصمة األونروا"
، مطالبا جميع األخيرةلحكومة بالده، نتيجة لتزايد احتياجات الوكالة في اآلونة  األصليةعن الخطة 

 الدول بالعمل الدؤوب للتخفيف من حدة الضغوط التي تتعرض لها الوكالة.
وأضاف بيرت: "إن المملكة المتحدة ملتزمة التزاما تاما بدعم الفئات المهمشة من الالجئين 

سطينيين، وذلك من خالل توفير التعليم والرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة، والذي يعتبر الفل
 جزءا أساسيا من رؤيتنا لتعزيز حل الدولتين.

، وال شك أن بريطانيا ا قليميوشدد على أن األونروا تلعب دورا فريدا وحاسما في دعم االستقرار 
 تدعم استدامة عمل الوكالة وخدماتها.
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ابع "أدعو اآلخرين إلى الحذو حذونا في التأكيد على الدور ا نساني الذي تلعبه األونروا في وت
تحقيق االستقرار، ألن هذا ليس مهما للفلسطينيين فحسب، بل أيضا من أجل الحفاظ على استقرار 

 المنطقة والذي يشكل مصلحة لنا جميعًا".
 15/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ؟و"إسرائيل"ماذا قال ستيفن هوكينغ عن حماس  .11

تناولت مجلة ميدل إيست آي البريطانية رحيل عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ يوم أمس 
عاما. وقالت إن توديع الراحل الشهير بحفاوة ليس كي  76بمنزله في مدينة كامبريدج البريطانية عن 

 عقله العلمي، بل لمناصرته للقضايا العربية. يتذكره الناس فقط من أجل تألق
، 2006وتشير إلى أن هوكينغ سبق أن التقى في إسرائيل برئيس وزرائها األسبق إيهود أولمرت عام 

لكنه دعا إلى إجراء محادثات بين إسرائيل وحركة المقاومة ا سالمية )حماس( بعد حرب غزة بين 
 .2009و 2008عامي 

الشهير بحفاوة ليس كي يتذكره الناس فقط من أجل تألق عقله العلمي، ولكن  وتقول إن توديع الراحل
ألنه دعم بصوته القوي حق الفلسطينيين في المقاومة، فضال عن دعوته إلى وضع حد للحرب في 

 سوريا واعتباره غزو العراق مبنيا على افتراضات وأكاذيب.
نشروا إشادة به على وسائل التواصل وكان ناشطون من أجل الحقوق الفلسطينية من بين الذين 

االجتماعي، مشيرين إلى دعمه لحركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل 
دولي من أجل المقاطعة االقتصادية والثقافية واألكاديمية لها،  على مستوى"بي دي أس" التي تعمل 

 ينية.وتطالب ب نهاء االحتالل ا سرائيلي لألراضي الفلسط
انسحب هوكينغ من مؤتمر بشأن مستقبل إسرائيل في القدس، مشيرا إلى أنه قرر "احترام  2013وفي 

 المقاطعة" بناء على نصيحة من أكاديميين فلسطينيين.
أدان مؤيدو إسرائيل هوكينغ، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ا سرائيلية إنه "لم يسبق ألحد من 

 قاطع إسرائيل". العلماء بهذه المكانة أن
وانتقد رئيس المؤتمر إسرائيل ميمون في بيان انسحاب هوكينغ، وقال إن "المقاطعة األكاديمية 
 سرائيل تعتبر برأينا شائنة وغير صائبة وخاصة بالنسبة للشخ  الذي تكمن روز الحرية في أساس 

 رسالته ا نسانية واألكاديمية".
بشأن عملية الرصا  المصبوب التي نفذتها  2009نون الثاني وفي حديثه لقناة الجزيرة في يناير/كا

فلسطيني، قال هوكينغ "سيستمر الشعب تحت  1000إسرائيل ضد غزة وأسفرت عن مقتل أكثر من 
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االحتالل في المقاومة بأي طريقة ممكنة. إذا أرادت إسرائيل السالم، فسيتعين عليها التحدث إلى 
الجمهوري ا يرلندي"، مضيفا أن "حماس هم القادة المنتخبون حماس كما فعلت بريطانيا مع الجيش 

 ديمقراطيا للشعب الفلسطيني وال يمكن تجاهلهم".
 2006ويبدو أن موقف هوكينغ من فلسطين قد ازداد بعد زيارة استمرت ثمانية أيام  سرائيل عام 

أن هوكينغ ألقى في تلك  عندما التقى رئيس الوزراء ا سرائيلي آنذاك إيهود أولمرت. وتضيف المجلة
الزيارة محاضرة أيضا في الجامعة العبرية بالقدس وزار جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة 

 بشكل غير شرعي.
كما استخدم هوكينغ صفحته على الفيسبوك لدعم العلماء في فلسطين، ودعا في العام الماضي 

 ينية متقدمة ثانية للفيزياء.أتباعه إلى التبرع بأموال لدعم افتتاز مدرسة فلسط
 15/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"عزمه تحسين عالقات بالده مع يعلن  وزير الخارجية األلماني الجديد .11

استهل وزير الخارجية األلماني الجديد هايكو ماس تصريحاته األولى عقب : خالد شمت - برلين
ع إسرائيل، كما تطرق إلى العالقات األوروبية الروسية توليه منصبه بالتعهد بتحسين عالقات بالده م

وفي احتفال أقيم مساء األربعاء بالخارجية بمناسبه تسلمه منصبه  معتبرا أنها تمر بـ "اختبار حزم".
خراجها  خلفا لـ زيغمار غابرييل، لفت الوزير الجديد إلى عزمه تحسين عالقات بالده مع إسرائيل وال

 يدة التي مرت بها مؤخرا"."من حالة االحتقان الشد
وأعلن ماس عزمه زيارة إسرائيل في مايو/أيار القادم، بمناسبة الذكرى السبعين لقيامها، مضيفا أن 

 اهتمامه بالعالقة األلمانية ا سرائيلية "يتجاوز مسؤولية ألمانيا التاريخية تجاه إسرائيل".
نه لم يدخل الحياة السياسية متأثرا بفيلي وقال الوزير المنتمي إلى الحزب االشتراكي الديمقراطي إ

نما "بسبب ما  برانت أحد قادة الحزب، أو حركات السالم األلمانية أو النقاش حول القضايا البيئية، وال
 جرى بمعسكر أوشفيتس لالعتقال النازي لليهود".

 15/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 إفريقيااحتجاجات ضد فعاليات للتطبيع اإلسرائيلي في جنوب  .11
كيب تاون: تواجه فعاليات، تنظمها الحكومة ا سرائيلية في جنوب إفريقيا بهدف رفع صفة العنصرية 
عنها، احتجاجات عارمة بالعديد من الجامعات في أنحاء البالد، على اعتبار أنها محاولة تطبيع 

 العالقات مع القارة السمراء.
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الخميس، أن الكثير من طالب  ]أمس[ ليوما سرائيلية، ا "جيروزاليم بوست"وذكرت صحيفة 
الجامعات في البلد ا فريقي عبروا عن رفضهم لفعاليات األسبوع )يهدف نفي العنصرية/ األرباتهايد 

 عن إسرائيل( من خالل تعليق ملصقات معادية للسامية وأعالم إسرائيلية ملطخة.
لق على درج مبنى ج الرئيسي، كتب  "كيب تاون"امعة ونشرت الصحيفة صورة لعلم إسرائيلي ضخم عن

 ."إسرائيل دولة عنصرية .. أيديها ملطخة بالدماء"عليه باألحمر )لون الدم( 
كما تناثرت كتابات معادية للسامية وللتطبيع مع إسرائيل، مستوحاة من حركة مقاطعة )إسرائيل( 

لغاء االستثمارات المعروفة اختصارًا بـ ) في مدينة  "ويتس"( ومؤيديها، في حرم جامعة BDSوال
 جوهانسبرج )ثالث أقدم الجامعات في البالد(.

إسرائيل "، "إسرائيل صهيونية"ومن بين الشعارات التي رفعت في أهم النقاط داخل الحرم الجامعي، 
 ."الصهيونية هي العنصرية"، و"مناهضة للسود

يلة الماضية، مشادات وفي إطار االحتجاجات، شهدت معظم الجامعات في جنوب إفريقيا، األيام القل
كالمية بين الطالب اليهود وزمالئهم المناهضين  سرائيل، دون تسجيل أي وقائع عنف جسدي، كما 

وأكدت الصحيفة أن السلطات المختصة عززت التدابير األمنية داخل  كان الحال في العام الماضي.
 .وبدأت فعاليات األسبوع في جنوب إفريقيا ا ثنين الماضي الجامعات.

 15/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 درويش تنديدا بقرار ترامب بشأن القدسلمحمود نجم عالمي يغني قصيدة  .11
، مع فرقة "بينك فلويد"نيويورك ـ أ ف ب: تعاون نجم الروك، روجر وولترز، العضو السابق في فرقة 

رد ا على قرار الرئيس  "يسبريماس"لتقديم أغنية جديدة تحمل اسم  "الثالثي جبران"العود الفلسطينية 
 األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة  سرائيل.

وعلى أنغام العود، ينشد الفنان البريطاني مقتطفات ترجمت إلى ا نكليزية من قصيدة "خطبة الهندي 
 يين.األحمر" للشاعر الفلسطيني محمود درويش، التي فيها تواز بين حال الهنود الحمر ومآل الفلسطين

ونجم الروك البريطاني يقود الدعوات لمقاطعة إسرائيل فنيا، وهو من كبار مؤيدي حركة المقاطعة 
. وأوضحت الفرقة "BDS"وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل المعروفة دوليا باسم 
رارا مع ، التي تعاونت م48الفلسطينية المؤلفة من ثالثة أشقاء من مدينة الناصرة داخل مناطق 

هي رد  على قرار الرئيس  "سبريماسي"أن أغنــية  "فيسبوك"محمود درويش، على صفحتها عبر 
 ."#القدس_عاصمة_فلسطين "األمريكي، واضعة وسم

 15/3/2018القدس العربي، لندن، 
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 انفجار غزة.. استهداٌف لوطن .11

 أحمد الحيلة
لكة االنقسام والوضع الفلسطيني البائس، شاهدنا انف جار غزة الذي استهدف موكب رئيس في حن

(، وتابعنا بانوراما التصريحات التي أنعلنت عقب االنفجار مباشرة، وعب ر 13/3هللا ) الوزراء الحمد
عنها أكثر من مصدر رسمي مسؤول، وفي مقدمتها الرئاسة الفلسطينية التي حم لت "حماس" 

مخطط لها ومعروفة األهداف المسؤولية مباشرة، حيث أكد الرئيس عباس "أن هذه الجريمة 
والمنفذين، وتنسجم مع كل المحاوالت للتهرب من تمكين الحكومة من ممارسة عملها في قطاع غزة، 
فشال المصالحة، وتلتقي مع األهداف المشبوهة لتدمير المشروع الوطني بعزل غزة عن الضفة  وال

 الغربية،  قامة دولة مشبوهة في القطاع".
ه تلك االتهامات لحركة "حماس"، ما أثار حفيظة المنطق الذي يبدو أنه أبعد ما كان الفتًا سرعة توجي

يكون عن سياقات العمل السياسي أو الدبلوماسي في وقتنا الحاضر؛ فقد كان األجدى برجاالت 
السلطة العتيدة االنتظار ولو لعدة أيام، حتى تتجلى معالم الحدث، أو حتى يصبح هناك مبرر زمني 

ق تلك االتهامات التي أقل ما ينقال عنها أنها سياسية بعيدة كل البعد عن القانون أو معقول  طال
 مجريات العدالة.

فالعاقل يندرك أن المتضرر المباشر لهذا الفعل هو حركة "حماس" التي نجحت نسبيًا في إحراج 
ار عن حركة "فتح" والرئيس عباس عبر تنازلها عن أغلب السلطات والصالحيات بهدف فك الحص

قطاع غزة، وبهدف إنجاز المصالحة الوطنية كمدخل  عادة بناء البيت الفلسطيني عبر إعادة بناء 
 منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديموقراطية وسياسية استنادًا لوثيقة الوفاق الوطني.

لمسار الم كما أن االضطراب األمني أو استهداف رئيس الوزراء الحمدهللا، يعني توقفا صالحة ًً
 الوطنية المتعثر، ومبررًا لهروب حركة "فتح" من استحقاقات المصالحة بذريعة أن حركة "حماس"
ليست شريكًا وطنيًا يوثق به، وهو األمر الذي ال ترغب به "حماس" وال يخدمها، ألن ترجمته ستعني 

لدفعها  لفلسطينيةمزيدًا من الحصار والمعاناة للمدنيين، وتفاقمًا للضغوط عليها وعلى المقاومة ا
للقبول بشروط الرئيس عباس بتسليم أمن غزة وسالز المقاومة لسلطة أوسلو إم ا بشكل مباشر أو 
عبر دمج كتائب القسام في األمن الوطني الفلسطيني، تمهيدًا لعبور صفقة القرن أو الستئناف قطار 

 التسوية السياسية التي حط مت كل المقدسات الوطنية.
 قيادات حركة "فتح" وسلطة أوسلو عقب االنفجار مباشرة، كشف النوايا وفضحت إن تسارع مواقف

وجهات الرئيس عباس برفضه المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية؛ فالمطلوب إما أن ترفع 
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"حماس" والمقاومة الفلسطينية الراية البيضاء أو أن يتصاعد الحصار، وما عدا ذلك فهو مجرد 
للرماد في العيون. وهذا األمر يرتبط بشكل أو بآخر باستحقاقات مسار التسوية  تكتيكات سياسية وذراً 

السياسية التي ما زالت تشكل خيارًا يتيمًا للرئيس عباس ولحركة "فتح" التي تسعى لتقديم نفسها ممثاًل 
ْي ذراع شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني بدياًل عن منظمة التحرير الفلسطينية، ولن يكون ذلك إال بهل  

 المقاومة الفلسطينية التي تمثل الحصن األخير في مواجهة صفقة القرن وسياسات التهويد والتطبيع.
إن مواقف الرئيس عباس وسياسات سلطة أوسلو، أوضحت أن االنفجار الذي حدث في غزة، لم يكن 

نما استهدف الحالة الوطنية برم تها ع بر إدامة االنقسام ليستهدف موكب رئيس الوزراء الحمدهللا، وال
والحصار، ما ينعد  جريمة وطنية تستدعي إعادة النظر في استراتيجيات وآليات العالقات السياسية 

 الداخلية، وفقًا لميزان دقيق وواضح يعتمد الحقوق والثوابت الوطنية معيارًا للقياس.
 15/3/2018، "21موقع "عربي 

 
 القطاع المفخخ .11

 نبيل عمرو
الذي أودى بحياة الشهيد رفيق الحريري، سر ب الفاعلون رواية أعلنوا فيها أن عقب التفجير الضخم 
، يقطن في أحد مخيمات بيروت، وقد سخر الناس من هذه الرواية "أبو عدس"الفاعل شخ  يدعى 

 بفعل إفراطها في السذاجة واستغباء اآلخرين.
 عالم وصوروه مسقطًا لطائرة تشبه حكاية الفالز العراقي الذي منتجه رجال ا "أبو عدس"وحكاية 

 ية أمام التصميم العشائري العراقي.مريكاألباتشي، على أنه دليل قطعي على هزيمة التكنولوجيا األ
خطرت في بالي هذه الصور التي تنطوي على قدر من الكوميديا وأنا أتابع سيل الروايات الذي 

 وزراء الفلسطيني وال مدير المخابرات.انهمر بعد دقائق من وقوع االنفجار الذي لم يقتل رئيس ال
من الذي فعلها؟ نظرية المؤامرة التي ازدهرت أنتجت روايات متعددة؛ فسلطة رام هللا اتهمت حركة 
حماس، وسلطة حماس اتهمت إسرائيل، أما الذين يحبون توسيع الدائرة من أجل التميز، فقد أوجدوا 

ه البيت األبيض لمعالجة مأساة غزة. وبين هذه صلة بين التفجير واجتماع واشنطن الذي دعا إلي
أو من على شاكلتهما من  "النصرة"أو  "داعش"المقوالت التلقائية، تناثرت مقوالت متعددة حول صلة 
 التشكيالت ا رهابية التي يشاع أنها تعمل في غزة.

اب بين القوى يبدو لي أنه لن يصل أحد إلى نتيجة حاسمة؛ ذلك أن المناخ في غزة، وحد ة االستقط
المتصارعة على أرضها الضيقة، يجعالن من المستحيل معرفة الحقيقة، وحتى لو عرفت ولو 
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بمحض الصدفة، ف ن استفحال نظرية المؤامرة سوف يطمسها، فكل شيء في هذه الحالة موظف 
 لألجندات وليس للحقائق المجردة.

لنعالج اآلثار المترتبة على هذا  الذي ال طائل من ورائه، "من الفاعل؟"إذن لنتوقف عن سؤال 
 التفجير مع مراعاة التوقيت الذي أتى فيه.

كان الوفد المصري يتابع جهوده الصبورة لمعالجة قضية االنقسام، دون ا فراط في التفاؤل ب حراز 
تقدم ولو طفيف، وحين وقع االنفجار، واندلعت االتهامات المتبادلة، انتقلت حكاية المصالحة من 

صاء إلى االستحالة، ووقعت الجهود المصرية بين تجاذبين إضافيين أكثر حدة وتأثيرًا من كل االستع
 التجاذبات السابقة.

لم تعد مسألة المصالحة مسألة رواتب وتوافق وتدر ج في تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء 
فراغات فيها على  من يسيطر بصورة كاملة ال"مهامها، فبعد االنفجار صارت الحكاية المركزية 

 ."األمن
وبعد االنفجار كذلك، تعززت نظرية الرئيس محمود عباس بأنه ال مصالحة دون إخضاع كل السالز 

في  "حزب هللا"الموجود فوق األرض وتحتها للسلطة الشرعية، وفي توضيح لموقفه استعان بظاهرة 
 لبنان، مؤكدًا وملتزمًا برفض استنساخها في فلسطين.

نبدأ باألسهل لنصل إلى "للتخفيف من حدة اشتراط محمود عباس، باعتماد مبدأ:  جرت محاوالت
، وظهر قبول نسبي لهذا المبدأ، فبضعة ماليين من الدوالرات قد ترطب األجواء وتفتح "األصعب

 األبواب المغلقة.
بين غزة حين وقع التفجير انقلبت المعادلة، ولربما تزحف بآثارها التدميرية على مستقبل العالقة 

، وربط ذلك بصفقة "دولة في غزة مع شبه دولة في الضفة"والضفة، وعادت للتداول من جديد حكاية 
 القرن قيد ا عداد.

 ."من الذي فعل هذا التفجير ولماذا"لم تخلن غزة يومًا من انفجارات، ولم ينشغل الناس كثيرًا بأمر 
ينافسها في هذا األمر، إال أن فجوات كثيرة في غزة سيطرة أمنية مطلقة لحماس، بمعنى أنه ال أحد 

تتخلل المنظومة األمنية، ما جعل القطاع كله أشبه بقنبلة مفخخة ذات صواعق متعددة، وبوسع أي 
 العب على أرضها الضيقة أن يضغط على الصاعق الذي بحوزته إذا كان التفجير يخدم أجندته.

ثانويًا جدًا في  "من الفاعل؟"ح السؤال هذا هو الوضع في غزة، وفي حالة من هذا النوع يصب
 أو أن يقع أمر أفدز يأخذ االهتمام إلى مكان آخر. "2أبو عدس"المعادلة، وال نستغرب أن يظهر 

 16/3/2018، الشرق األوسط، لندن
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 ثالثة خيارات تواجه نتنياهو .11
 د. محمد السعيد إدريس

لتي جعلت بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، عن الدوافع واألسباب ا "إسرائيل"التساؤالت كثيرة داخل 
يسافر إلى واشنطن رغم قسوة الظروف العصيبة التي يواجهها بسبب اتهامات كثيرة بالفساد قد تقوده 
إلى المحاكمة، وقد يجد نفسه مضطرًا إلى االستقالة. األرجح أن نتنياهو أراد أن يجعل من واشنطن 

هها داخل الكيان، لذلك جاء برنامج لقاءاته مفعمًا مالذًا لالحتماء من العداوات التي يواج
، لوصف هذه "هآرتس"، الكاتب في صحيفة "حيمي شليف"باالستعراضات، لدرجة حفيزت 

، وبالذات استعراضاته أمام المؤتمر السنوي للجنة "قد تكون األخيرة بالنسبة إليه"االستعراضات بأنها 
قيصر عاد من الغزوات إلى "التي استقبلته كأنه  "إيباك"ة للعالقات العام "ا سرائيلية" -األمريكية

 ."مجلس الشيوخ الروماني
فقد تعمد نتنياهو أن يظهر قويًا واستعالئيًا إلى أقصى قدراته، وهو يستعرض إنجازاته مع الرئيس 
األمريكي، سواء في لقائه الصحفي مع ترامب عقب انتهاء جلسة مباحثاتهما، أو حتى أمام مؤتمر 

. إذ حاول تقزيم الشأن الفلسطيني قدر االستطاعة، واعتبار أن ذلك من أهم إنجازاته، كما "باكإي"
ظهار تطابق الرؤى مع الرئيس األمريكي لمواجهته. فلدى خروجه  حاول تضخيم الخطر ا يراني، وال

ن نصف الوقت "من اجتماعه مع ترامب قال  لم نتحدث عن الفلسطينيين أكثر من ربع ساعة، وال
، كما تعمد "   يران، وربما أكثر.. موضوع المحادثات المركزي كان إيران ثم إيران ثم إيرانخص

، في إشارة إلى احتماالت "لم ير أي مسودة أو جدواًل زمنيًا لخطة السالم األمريكية"أن يقول إنه 
 للسالم، كما يراه نتنياهو.  "ا سرائيلي"تجميد هذه الخطة لمصلحة المشروع 

اهو يتحدث أمام الحضور في مؤتمر ا يباك الذي ال يقل عن كونه مؤتمرًا أوسع لحزب كان نتني
تل "، لكنه في حقيقة األمر كان يتحدث إلى من ينتظرون عودته في "تل أبيب"الليكود الحاكم في 

، سواء كانوا من المعارضة، أو حتى من المنافسين له داخل تحالفه الحاكم، المتربصين "أبيب
نه يحظى بدعم  لالنقضاض عليه. كان يقول لهؤالء جميعًا إنه مدعوم من أقوى دولة في العالم، وال

بعيدها السبعيني مع  "إسرائيل"غير مسبوق من الرئيس األمريكي الذي ربما يشارك في احتفاالت 
 احتفاالت األمريكيين بنقل سفارتهم إلى القدس في الرابع عشر من مايو/ أيار القادم.

، "تل أبيب"استعراضات نتنياهو في واشنطن قارنوها بما ينتظره من مصير مشؤوم في  الذين تابعوا
خاصة بعد صعود أزمة قانون تجنيد المتدينين )الحريديم( للجيش وارتباطها ب شكالية إقرار الموازنة 
ا العامة للدولة، وهي قضية تم حلها مؤقتًا، إضافة إلى ما حدث من تطورات شديدة السلبية في قضاي

ضده،  "شهود"الفساد المتهم فيها نتنياهو وزوجته بعد أن خانه عدد من أقرب مساعديه وتحولوا إلى 
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الذي وقع اتفاقًا مع الشرطة ليكون شاهدًا ضد نتنياهو مقابل أن  "نيرحيفتس"آخرهم مستشاره السابق 
ذا قدم للمحاكمة، قد يضطر نتنياهو إلى االستقالة إ "تل أبيب"يحصل على مزايا في محاكمته. ففي 

وقد ينفرط التحالف الحاكم بانسحاب أحد، أو بعض األحزاب الحليفة إذا قدم للمحاكمة، ولم يبادر 
 باالستقالة، وقد يجد نتنياهو نفسه مضطرًا إلى خيار االنتخابات المبكرة كخيار أخير يهدد به الجميع.

لكنه األسوأ بالنسبة لشركائه في الحكم  هذا الخيار األخير ربما يكون األفضل بالنسبة إلى نتيناهو،
خاصة كبار المنافسين مثل وزير التربية نفتالي بينيت، وأفيجدور ليبرمان وزير الحرب، فضاًل عن 
أنه خيار سيئ ألحزاب المعارضة، نظرًا ألن كل استطالعات الرأي تشير تقريبًا إلى أن نتنياهو 

 في هذه الظروف.وحزبه الليكود سيكون األوفر حظًا من الجميع 
األخطر من هذا كله هو مساندة الرأي العام لشخ  نتنياهو. فالرأي العام لم يعد يكترث كثيرًا 

بعد أن أصبح الفساد  "ا سرائيلي"لقضايا الفساد. وهذا تطور شديد الخطورة على تماسك المجتمع 
اد دخلوا بسببها السجون. أمرًا شائعًا ومألوفًا، وتورط العديد من كبار رجال الحكم في قضايا فس

تأقلموا مع هذا الفساد، وأصبحوا قادرين على التعايش معه، فقد  "ا سرائيليين"فالواضح اآلن أن 
الذين باتوا مستعدين للتضحية بأشياء كثيرة  "ا سرائيليين"أصبح األمن يحظى باألولوية القصوى لدى 

بها والتي تفسر حديثه المتواصل عن الحرب مقابل األمن، وهذه هي أهم أوراق نتنياهو التي يلعب 
وعن الخطر ا يراني، ليس لخوض حرب حقيقية، ولكن للتهديد بها باعتبارها خطرًا يجري توظيفه 

 سياسيًا لردع من يريدون إقصاءه عن الحكم بذرائع قضايا الفساد.
ن كان ال يريده اآلن، لذلك سيكون عليه  خيار صعب، قد يجد نتنياهو نفسه مضطرًا للتورط فيه، وال

أن يختار، في حال ثبوت تهم الفساد ضده، بين االستقالة، إذا وجد أنها مطلبًا لشركائه في الحكم، 
 أو االنتخابات المبكرة التي تعتبر خياره األرجح لكسب المعركة ضد الجميع.

 16/3/2018، الخليج، الشارقة
 

 فماذا أعددنا لمواجهتها؟ –صفقة العصر مقبلة  .11
 الحميد صيامد. عبد 

يبدو أن ا عالن عن صفقة القرن لحل النزاع الفلسطيني ا سرائيلي بات وشيكا. فهناك معلومات 
تفيد بأن الرئيس األمريكي قد يعلن عن الصفقة أثناء، أو بعد لقائه بولي العهد السعودي األمير 

طنة إلى أن محمد بن سلمان يوم االثنين التاسع عشر من شهر مارس الحالي، في إشارة مب
السعودية، التي باتت خاضعة تماما لسلطة األمير الشاب، تدعم هذه الصفقة، التي لم تنشر 
ن تسرب منها بعض النقاط. وحسب المعلومات المتداولة في الصحافة ف ن طاقم  تفاصيلها بعد، وال
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ألمريكي جاريد كوشنر وجيسون غرينبالت وديفيد فريدمان، السفير ا –المستشارين للشرق األوسط 
في إسرائيل، يعكفون اآلن على وضع اللمسات األخيرة على صفقة القرن، بمساهمة من السفيرة 
األمريكية في األمم المتحدة، نيكي هيلي، التي ضمت رسميا للفريق، بناء على نصيحة من رئيس 

ة األمريكية الوزراء ا سرائيلي نتنياهو، أثناء زيارته األخيرة للمشاركة في المؤتمر السنوي للجن
. وقد يكون ا عالن عن الصفقة مفصال أو مقتضبا، وقد يتضمن "أيباك"ا سرائيلية للعالقات العامة 

 جدوال زمنيا لتنفيذها. ما زلنا ال نعرف كل التفاصيل.
االثنين الماضي، ف ن ا دارة لم تحدد بعد تاريخا مؤكدا  "نيويورك تايمز"وحسب مقال لصحيفة 

أن التحدي األكثر إلحاحا للبيت األبيض هو كيفية إطالقها حتى ال تولد ميتة،   طالق الخطة، إذ
باالعتراف بالقدس  2017ديسمبر  6كون الفلسطينيين ال يزالون غاضبين من قرار ترامب بتاريخ 

المحتلة عاصمة  سرائيل، وحسب الصحيفة ف ن ا دارة تدرس ببساطة كيفية الكشف عن الصفقة، 
 إغراء الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي الوقت نفسه

 
 معالم صفقة القرن

يبدو أن خطة السالم التي سيطرحها ترامب، وأبقى بنودها سرية لحد اآلن، تختلف عما طرز في 
السابق من مبادرات تحدد مجموعة من المبادئ العامة. لكن هذه الخطة تحوي كثيرا من التفاصيل 

لن تدعو إلى تنفيذ حل الدولتين "أن الخطة  "نيويورك تايمز"وتؤكد صحيفة  واالقتراحات العملية.
كأحد أهدافها، ولكنها ستشير إلى سبل من شأنها أن تساهم في إقامة دولتين، كما أنها لن تدعو إلى 

لالجئين الفلسطينيين، ولكنها ستقدم خطوات للتعامل مع قضية الالجئين.  "حل عادل ومنصف"
خطة القرن متعددة الصفحات، وتضم مرفقات ومالحق، وتقترز حلوال لجميع نقاط وحسب الصحيفة ف

من المتوقع أن "الخالف الرئيسية، مثل الحدود واألمن والالجئين ووضعية القدس. وتقول الصحيفة: 
. وحسب جريدة "يجد كل من ا سرائيليين والفلسطينيين أشياء في الخطة لتبنيها وأخرى لمعارضتها

 سرائيلية، تتوقع إدارة ترامب أن تلعب مصر واألردن دورا رئيسيا في تشجيع الفلسطينيين ا "هآرتس"
 بالعودة للمفاوضات على أساس صفقة القرن هذه.

ومن شبه المؤكد أن الخطة ستشطب قضية القدس من القائمة، وتتحدث عن معبر للصالة يربط 
ح المعبر أو الجسر أو البوابة للصالة أيام القدس الشرقية بالحرم الشريف من جهة الشرق، بحيث يفت

الجمع، وربما خالل شهر رمضان ثم يغلق. كما أن حق العودة كما نصت عليه قرارات األمم 
المتحدة المتعاقبة مشطوب تماما. ومن المتوقع أن تتضمن الخطة ضم المستوطنات الكبرى للسيادة 

ون مقر الكيان الفلسطيني الذي هو أقل من دولة ا سرائيلية تماما، وتصبح جزءا من إسرائيل. وقد يك
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في مناطق ألف وباء أساسا، مع بعض التوسعات في منطقة جيم، إضافة إلى قطاع غزة. وسيتم 
توفير مبالغ مالية من دول الخليج لبناء بعض المرافق األساسية، كمطار وميناء في قطاع غزة. ويتم 

نيا  سرائيل. وقد ينعطى الفلسطينيون ممرا إلى ربط الضفة بغزة عن طريق طريق سريع يخضع أم
ميناء أسدود. وكي يتم إغراء الفلسطينيين بقبول الصفقة، فقد تبدأ الخطة بخطوات إيجابية مثل، 
طالق التفاوض المباشر وصواًل إلى عقد  إطالق سراز عدد من األسرى، وتجميد االستيطان، وال

 قة بشكل نهائي.مؤتمر سالم ذي حضور عربي ودولي  تمام الصف
وكان كوشنر قد طلب من أصدقائه السعوديين جس نبض الفلسطينيين، وهو ما تم في اجتماع 

نوفمبر الماضي الذي أبلغه نية السعودية  8قصير بين الرئيس الفلسطيني وولي العهد السعودي يوم 
هديد ا يراني ، إن الت"ميدل إيست آي"مضاعفة المساعدات للفلسطينيين. وقال لعباس، حسب نشرة 

سرائيل  ن السعودية في حاجة ماسة إلى دعم من الواليات المتحدة وال للدول العربية حقيقي وخطير، وال
إننا ال نستطيع أن نأخذ إسرائيل إلى جانبنا قبل حل "مع طهران. وأضاف:  "نزاعها الوجودي"لمواجهة 

يمكن للخطة أن "اس قال: . وحسب المصدر نفسه ف ن الرئيس عب"الصراع الفلسطيني ا سرائيلي
. ونحن على استعداد  عطاء إسرائيل "1967على حدود "تكون جيدة فقط إذا أضفنا إليها عبارة 

 ."الوقت إذا كانوا على استعداد  عطائنا األرض
النتيجة أن صفقة القرن ما هي إال عبارة عن خطة نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية تصفية 

 -بسهولة  دارة ترامب عن طريق الثالوث األكثر تطرفا في دعم إسرائيل: كوشنرنهائية، تم تسويقها 
ليبرمان، مستغال الضعف الفلسطيني الذي جاء أوال، بسبب االنقسام ووجود دول عربية  -غرينبالت

تقف علنا وسرا مع الموقف ا سرائيلي، ثم وجود إدارة أمريكية منسجمة تماما مع التوجهات 
 ذه هي الحقيقة. فأين الموقف الفلسطيني والعربي من كل هذا؟ا سرائيلية. ه

 
 مواجهة الصفقة

من غير المنطق أن تبقى القيادات الفلسطينية التقليدية، التي أوصلت الشعب الفلسطيني إلى هذه 
 "سالم الشجعان"األزمة الوجودية، تعيد وتكرر اللغة الخشبية التي بنيت على المراهنة على وهم 

. من غير المنطق أن تعيد القيادة الشعارات "المبادرة العربية"و "خريطة الطريق"و "لسالمعملية ا"و
الخاوية نفسها من التوجه للمجتمع الدولي ومجلس األمن والجامعة العربية واالتحاد األوروبي، 

ة، أو والتهديد باالنضمام لمزيد من المنظمات الدولية، والتهديد بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولي
التهديد بوقف التنسيق األمني )التهديد فقط ال بوقفه فعال(. فكلها لن تقدم ولن تؤخر شيئا. هذه 
التصريحات المكررة والمملة من األشخا  أنفسهم لن توقف المرحلة األمريكية التي يسوقها نتنياهو 
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ب ما تبقى من المجلس والمقبلة إلى دفن القضية الفلسطينية. إن ما يجري من رمي الكرة مرة في ملع
المركزي الذي يعيد الكرة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي تقذف الكرة إلى ملعب ما يسمى 

إال عندما  1988المجلس الثوري لفتح، ثم للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي لم يجتمع بجد منذ عام 
سطيني، أمام الرئيس األمريكي حضر من حضر للتصفيق )ال للتصويت(  لغاء الميثاق الوطني الفل

، كل ذلك ممارسة عبثية لن يخرج عنها شيء 1998عام  ديسمبر 15بيل كلينتون في قطاع غزة يوم 
 والجميع يعرف هذا.

إن مواجهة الخطر الوجودي المقبل بأساليب الماضي نفسها وبشخوصه نفسهم وحتى باللغة نفسها 
نعترف بأن الوضع الفلسطيني في أسوأ حاالته، ليس ممارسة أقرب إلى االنتحار الجماعي. يجب أن 

بسبب االنقسام فحسب، بل لغياب منظمة التحرير الفلسطينية وتهميشها المتعمد وغياب فصائل 
العمل الوطني التي ال تكاد تظهر إال في مناسبات ذكرى انطالقتها وضعف المجتمع المدني 

لمبادرات النضالية إلى منظمات غير حكومية، وتهميشه، بعد تحويل معظم االتحادات والنقابات وا
تستلم تبرعات لميزانياتها الكبيرة من الخارج، وغياب الممارسات الديمقراطية تماما وغياب المبادرات 
الجماعية، وأشكال النضال الجمعي، الذي ظهر جليا في رد الفعل المحدود على قرار ترامب حول 

وصناع الرأي والكتاب أصبحوا يعتاشون على عالقتهم مع  القدس. كما أن جزءا كبيرا من المثقفين
راط في العمل السياسي المبدع، خوفا من عقاب أو طمعا في مزايا، كما خالسلطة، وانكفأوا عن االن

غابت المنابر السياسية وا عالمية المستقلة خارج إطار السلطة. وفي ظل هذا الوضع أصبح 
ديا، كزيارة وفود صحافية أو مسؤولين عرب للقدس، أو استقبال التطبيع مع الكيان الصهيوني أمرا عا
 في بلد عربي أسند إليه صندوق دعم القدس. "عينك عينك"وفود رياضية وعزف النشيد ا سرائيلي 

وفي الختام ال أريد أن أكرر ما قلته من قبل مرارا عديدة حول إلغاء أوسلو وتفعيل منظمة التحرير 
لفصائل والمؤسسات المدنية تحت مظلتها واالتفاق على برنامج مواجهة الفلسطينية وجمع كافة ا

ونضال جماعي شامل وعارم ومتواصل، ولكنني أود أن أدعو إلى تشكيل تيار وطني شامل في 
الوطن والشتات يدخل في حوار جاد وعميق حول التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، بهدف 

بين الواقع والطموز، وبين الممكن والمطلوب، وبين المهمات  بلورة مشروع وطني شامل يوازن
النضالية وا مكانات المتاحة، وفي جوهر هذا التيار التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة 
أماكن وجوده، خاصة في فلسطين التاريخية، التي يبدو أن قدرها أن تلعب دورا رياديا في المرحلة 

ستهدف بعد أن أصبح اقتالعهم من أراضيهم قاسما مشتركا بين األحزاب المقبلة، ألن وجودهم م
 المتطرفة في الكيان.
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المطلوب اآلن إعادة االعتبار والتأكيد على وحدة القضية ووحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الخريطة 
، وعندها الفلسطينية، وااللتفاف حول هدف قابل للتحقيق يلعب الفلسطينيون فيه دور الريادة والقيادة

 سيلحق بهم شرفاء العرب أوال وشرفاء العالم من أنصار الحرية والعدالة والسالم.
 16/3/2018، ، لندنالقدس العربي

 
 محاولة االغتيال.. ضربة قاصمة للمصالحة الفلسطينية .11

 عاموس هرئيل
ت العامة في من الذي حاول اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد هللا، ورئيس جهاز المخابرا

الضفة الغربية، ماجد فرج، فور وصولهما، صباز أول من أمس، إلى قطاع غزة؟ هل كان ما حدث 
هو عملية اغتيال فاشلة أم مجرد إشارة تهديد لقيادة السلطة الفلسطينية؟ األجوبة على هذه األسئلة، 

ت المؤامرة في الساعات األولى التي تلت الحادث، ظلت غامضة ومتناقضة ومحفوفة بنظريا
 ."حماس"المحيطة بعالقات السلطة الفلسطينية مع 

ما هو واضح هو أنه على الرغم من نجاة المسؤولين الرفيعين في السلطة الفلسطينية إال أن جهود 
 المصالحة التي تقودها مصر بين الفصيلين الفلسطينيين، تعرضت لضربة قاصمة. 

 - "حماس"ى قريبًا إلى قطاع غزة، في حين أن قادة من المشكوك فيه أن يعود الحمد هللا مرة أخر 
اكتسبوا اآلن خصما أكثر تصميما في صورة فرج،  -سواء أكانوا وراء العملية أو أخفقوا في منعها 

 الذي قد يكون أقوى رجل في الضفة الغربية اليوم.
شأة لتنقية مياه جاء الحمد هللا إلى غزة، أول من أمس، في أول زيارة بعد بضعة أشهر، الفتتاز من

الصرف الصحي في شمال قطاع غزة، والتي شاركت السلطة الفلسطينية في إنشائها. في الخلفية، 
 وصلت عملية الوساطة المصرية إلى طريق مسدود. 

هي  "حماس"أن شروط  –بشكل محق نوعا ما  –ويرى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس 
 بمثابة فخ عسل خطير. 

تسعى إلى تحميل عباس مسؤولية ا دارة المدنية الجارية في قطاع غزة دون إخضاع  "حماس"فقيادة 
 قوتها العسكرية للسلطة الفلسطينية.

استغالل المصالحة للسيطرة، أواًل على  "حماس"من أن تحاول  "فتح"في الوقت نفسه، تخشى 
 الغربية.  مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم تولي زمام األمور في الضفة
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هذا االنفجار سيزيد من التوتر بين المعسكرات الفلسطينية المتصارعة، وفي السلطة قاموا بالفعل 
 المسؤولية عن ا ضرار بسالمة ركاب القافلة. "حماس"بتحميل 

صحيح أن رئيس الوزراء الفلسطيني ألقى خطابا في قطاع غزة، وأعلن أنه سيعود إلى القطاع، ولكن 
 تصر الزيارة وعاد إلى الضفة الغربية عبر إسرائيل. سرعان ما اخ

وعادت القافلة كلها مع بعض حراسه األمنيين، الذين أصيبوا بجروز طفيفة في االنفجار. لقد جرت 
محاولة االغتيال على بعد عدة مئات األمتار جنوب معبر إيرز، على الطريق الرئيس المؤدي من 

 شمال قطاع غزة إلى الجنوب. 
. ومع ذلك، فقد دخلها شخ  ما "حماس"قة يفترض أن تسيطر عليها قوات األمن التابعة لـهذه منط

 وزرع عبوة قوية )وفقا لقطر الدخان الذي أعقب االنفجار( تحت الطريق. 
لكانت  -ولم يصب آخر سيارة في القافلة فقط  -يبدو أنه لو تم توقيت االنفجار بشكل أكثر احترافًا 

 بمسؤولي السلطة الفلسطينية أشد خطورة.ا صابات التي لحقت 
، والثاني أن تكون "حماس"أن تكون وراء هذا الحادث جهة تعمل ضد موقف  –هناك احتماالن: أوال 

قد غضت الطرف عن تحرك يهدف إلى تهديد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، ولكن  "حماس"
 ليس تصفيتهم. 

أحد قادة أجهزتها األمنية في غزة، توفيق أبو نعيم، على قطاع غزة ليست مطلقة. ف "حماس"سيطرة 
الذي تحدث عن التحقيق في الحادث، كان قد أصيب هو نفسه في محاولة اغتيال جرت في تشرين 
أول الماضي. وفي حينه تم توجيه إصبع االتهام إلى المنظمات السلفية المتطرفة، التي مارس أبو 

 نعيم قبضة قوية ضدها.
، قنتل ثالثة من أفراد األمن 2003ث األول على هذا الطريق. ففي تشرين األول ليس هذا هو الحاد

يين عندما انفجرت عبوة ناسفة قرب بيت حانون استهدفت قافلة سافرت من معبر إيرز إلى مريكاأل
الجنوب. تلك الحادثة، التي يبدو أن لجان المقاومة الشعبية هي التي نفذتها، خلقت أزمة طويلة بين 

دارة بوش. وهذه المرة، على الرغم من أن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات،  السلطة الفلسطينية وال
خاصة على العالقات المشحونة بالفعل بين السلطة  -فقد تكون هناك عواقب بعيدة المدى 

 ."حماس"الفلسطينية و
التي جرت في البيت لحمدهللا قبل عدة ساعات من المناقشة الخاصة القد تم تفعيل القنبلة ضد قافلة 

األبيض حول كيفية التعامل مع األزمة ا نسانية الحادة في قطاع غزة. على خالف االجتماع السابق 
يون أمريكالمؤتمر الذي شارك فيه ممثلون  "حماس"في القاهرة، قاطعت كل من السلطة الفلسطينية و
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سرائيليون. وقد ألقى الحادث في غزة بظالله على النقاش في واش نطن. إن فر  تحسين الوضع وال
 في غزة في الوقت الحالي تبدو أضعف مما كانت عليه قبل وقوع الحادث.

 "هآرتس"
 16/3/2018، ، لندنالقدس العربي
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