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 ن بعملية دهس... وليبرمان يتوعد منفذ العملية باإلعدا يْ إسرائيلي   ْينجنين: مقتل ضابط وجندي    .1
وأصيب ضابط وجندي إسرائيليين قتل ، وكاالت، عن ال16/3/2018نت، الدوحة، الجزيرة موقع قال 

عالء قبها بعملية دهس نفذها الشاب  ن" و"مفو دوتان" قرب جنينثالثة قرب من مستوطنتي "ريحا
إلى  قوات االحتالل مساء الجمعة. وسارعت بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين، من عاما( 26)

 .عمليةالبلدة برطعة وتوغلت في الحي الذي تقطنه عائلة منفذ  اماقتح
م هللا شيرين أبو عاقلة إن وزير الدفاع وفي أحدث رد فعل إسرائيلي، قالت مراسلة الجزيرة في را

دور ليبرمان أكد أن حكومته ستعمل على تنفيذ حكم اإلعدام بحق منفذ عملية جنين جاإلسرائيلي أفي
ونقل مراسل الجزيرة نت في الضفة الغربية عاطف دغلس  وهدم منزله ومالحقة كل من تعاون معه.

ل اقتحم القرية بككثر من عشرين للية عسكرية، عن رئيس بلدية برطعة غسان قبها، أن جيش االحتال
 وأغلق مداخلها منعا لدخول أي من المواطنين من السكان إليها.

وهو -ونقل قبها للجزيرة نت رواية شهود عيان كانوا موجودين أثناء الحادث، تفيد بكن الشاب عالء 
ب بحالة اضطراب بصري نقل شقيَقه إلى قرية عرابة المجاورة، وأثناء عودته "أصي -أسير محرر

بفعل أشعة الشمس الساطعة، وهو ما أدى الصطدامه بجنود االحتالل". مما يعني أن ما جرى 
 حادث سير وليس عملية متعمدة كما يدعي جيش االحتالل.

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية أن المنفذ نقل إلى أحد مشافي مدينة الخضيرة داخل الخط األخضر، 
من جهته اعتبر الجيش اإلسرائيلي ما حدث "اعتداء"  توسطة ويتلقى العالج.وأنه أصيب بجروح م

 استهدف دعس قوة عسكرية، وأضاف أنه تم اعتقال المنفذ الذي أصيب بجروح ويجري التحقيق معه.
مصادر إسرائيلية قالت إن شابا فلسطينيا قام ، أن 17/3/2018الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
ينهم جنود، كانوا يقفون قرب مدخل مستوطنة "دوتان" القائمة على أراضي إسرائيليين، ب 5بدهس 

صابة ثالثة بجراح، أحدهم بحالة خطيرة جدا وخالل التحقيق . جنين، ما أدى إلى مقتل اثنين وا 
األولي مع الشاب، قال إن ما وقع "حادث طرق غير متعمد"، لكن الناطقين اإلسرائيليين تحدثوا عن 

، وبدأوا يبحثون إن كانت بمبادرة فردية أو أنها جزء من مخطط يجري أعداده عملية دهس مقصودة
سنة على قيامها، والتي ستصل ذروتها  70لتصعيد أمني جديد، عشية االحتفاالت اإلسرائيلية بمرور 

مايو )أيار( القادم. خاصة أن اإلدارة األمريكية تنوي نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في  14في 
 الموعد، وال يستبعد اإلسرائيليون أن يكون الفلسطينيون ينوون تفجير األوضاع حتى ذلك الموعد.هذا 
 
 
 



 
 
 
 

 

 5 ص             4586 العدد:             3/17/2018 السبت التاريخ: 

                                    

 ن انجروا إلى عملية سال  مدمرةوالفلسطيني :حساسيان .2
شدد السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة مانويل حساسيان على أنه "لنن : "الحياة" –لندن، رام هللا 

وتحدث حساسيان في  اإلسرائيلي". –اإلقليمية قبل إنهاء الصراع الفلسطيني  لألزمات يكون هناك حل  
ندوة أقامها أصدقاء فلسطين في "حزب العمال" البريطاني، في مبننى البرلمنان البريطناني، شنارك فيهنا 
رئيس الحزب جيرمي كوربان، الذي استعرض أسنباب جمنود عملينة السنالم ومتطلبنات تحرينك العملينة 

اإلسنرائيلي هنو "المسنبب لجمينع المشنكالت فني منطقنة الشنرق  -كد أن الصراع الفلسطيني وأ السلمية.
ورأى أن الفلسنننطينيين "انجنننروا إلنننى عملينننة سنننالم مننندمرة لنننم تجلنننب لهنننم سنننوى المزيننند منننن  األوسنننط".

 المستوطنات"، موضحًا أن "الحل اآلخر يكمن في العودة إلى القانون الدولي ومجلس األمن".
ن محاضننرة أمننام طننالب جامعننة "كليننة لنندن"، تحنندث فيهننا عننن متطلبننات تحريننك عمليننة وألقنى حساسننيا

 السالم في الشرق األوسط وعن حل الدولتين أو الدولة الواحدة وتكثيره في السالم في المستقبل.
 17/3/2018 ،الحياة، لندن

 
 عباس"طرح "صفقة القرن"... وتهيئ لمرحلة "ما بعد في مسؤول فلسطيني: واشنطن تتأنى  .3

قننننننال مسننننننيولون فلسننننننطينيون إن اإلدارة األمريكيننننننة تجننننننري اتصنننننناالت مننننننع  :محمنننننند يننننننونس -رام هللا 
وقنننال مسنننيول فلسنننطيني رفينننع  شخصنننيات اقتصنننادية واجتماعينننة فلسنننطينية تحضنننيرًا للمرحلنننة المقبلنننة.

تسنتعد  المستوى: "اإلدارة األمريكية تتكنى في إطنالق خطتهنا السياسنية التني ت سنمى صنفقة القنرن ألنهنا
لمرحلة ما بعند النرئيس عبناس". وأضناف: "هنم )األمريكينون( يعرفنون أن النرئيس عبناس لنن يقبنل هنذه 
رون ليوم تكون فيه قيادات محلية للسلطة في الضفة  الخطة، لذلك يراهنون على عامل الوقت، ويحض 

 وأخرى في غزة غير قادرة على رفض المشروع، وتضطر للتعامل معه بصورة تدريجية".
 17/3/2018، لحياة، لندنا

 
 وزارة اإلعال  الفلسطينية: مؤتمر روما بدد أحال  تصفية األونروا .4

فايز أبو عيطة، أن نتائج المنيتمر االسنتثنائي  الفلسطينية أكد القائم بكعمال وزارة اإلعالم :وفا – غزة
دارة النرئيس  لدعم وكالة "األونروا" في روما، بددت أحنالم رئنيس النوزراء اإلسنرائيلي بنينامين نتنيناهو وا 

األمريكنني دونالننند ترامنننب، السننناعية إلننى تصنننفية هنننذه المنرمنننة الدوليننة، والممارسنننة لسياسنننات الترهينننب 
في تصريح صحفي الجمعة: "إن  ،وقال أبو عيطة وتجفيف المساعدات، واالبتزاز السياسي الرخيص.

لوكالننة، يثبننت فشننل اإلمننالءات مليننون دوالر مننن العجننز الننذي تعانيننه ا 100تعهنندات دول العننالم بسنند 
األمريكيننة، والمحننناوالت اإلسنننرائيلية المحمومنننة لشنننطب القننرارات الدولينننة، التننني كفلنننت حقنننوق الالجئنننين 



 
 
 
 

 

 6 ص             4586 العدد:             3/17/2018 السبت التاريخ: 

                                    

ودعا أبو عيطنة، وسنائل اإلعنالم الوطنينة والعربينة والدولينة إلنى مننح الالجئنين  ".194وخاصة القرار" 
 امن مع السنوية السبعين للنكبة.والمخيمات الحيز الذي تستحقه عدالة قضيتهم، بالتز 

 16/3/2018 ،الحياة الجديدة، را  هللا
 

 ومن الذي نفذ الحمد هللا استهداف سنعلن في شكل واضح كيف ت ّ المتحدث باس  الداخلية:  .5
غزة، تحقيقات منع مشنتبهين فني محاولنة اغتينال رئنيس  قطاع فيالفلسطينية فتحت أجهزة األمن  :غزة

ثننناء والتننني وقعنننت الثال ،هللا، ومننندير االسنننتخبارات اللنننواء ماجننند فنننرج مننني الحمننندالنننوزراء الفلسنننطيني را
وكشننف الننناطق باسننم داخليننة غننزة إينناد البننزم، أن األجهننزة األمنيننة "تحقننق مننع عنندد مننن  .13/3/2018

المشتبه بهم"، ميكدًا أن الداخلية تعطي "أولوينة قصنوى للقضنية وللوصنول للفناعلين، ولكنل منن لنه يند 
الجريمننة". وتعهنند "إعننالن كننل التفاصننيل عننند انتهنناء التحقيقننات التنني تجريهننا الننوزارة علننى فنني ارتكنناب 

وقننال: "عننند وصننول التحقيقننات لمراحلهننا النهائيننة  منندار السنناعة للوصننول إلننى المنندبرين والمخططننين".
االسننتهداف، ومننن الننذي نفننذه،  سنننعلن كننل التفاصننيل للننرأي العننام، وسنننعلن فنني شننكل واضننح كيننف تننم  

 الذي خطط ووجه للعملية".ومن 
 17/3/2018، الحياة، لندن

 
 مصادر لـ"القدس العربي": تأمين النصاب القانوني لدورة "الوطني" والمجلس ينتخب رئيسا   .6

أشنرف الهنور: علمنت "القندس العربني" منن مصنادر مطلعنة أن تنكمين "النصناب القنانوني" لعقند  -غزة 
، وأن موقنف الجبهنة الشنعبية لتحرينر فلسنطين محسنوماً المجلس الوطني الفلسنطيني المقبنل، أمنر بنات 

، وأن ذلننك سننيحدده اجتمنناع يعقنند مننع حركننة فننتح فنني العاصننمة المصننرية نهائينناً  بالمقاطعننة لننيس قننراراً 
يستعد النتخاب  30/4/2018المقبل، خاصة وأن المجلس المقرر عقده يوم أبريل /القاهرة مطلع نيسان

أكثننر مننن نصننف األعضنناء الحنناليين، واختيننار مجلننس مركننزي  أعضنناء لجنننة تنفيذيننة جدينندة، بتغييننر
وحسننب المصننادر فننان أعضنناء المجلننس الننوطني مننن الفصننائل التنني  جدينند، ورئننيس للمجلننس الننوطني.

قررت الحضنور، ومنن االتحنادات والمنرمنات الشنعبية وكنذلك المسنتقلين، ييمننون "النصناب القنانوني" 
هللا، وأن غينناب أي مننن فصننائل المنرمننة عننن الحضننور لعقنند جلسننة المجلننس الننوطني المقبلننة فنني رام 

 سيقلل فقط من نسبة "التمثيل الفصائلي"، ولن يمس بالنصاب القانوني.
وعلمننت "القنندس العربنني" أنننه لغايننة اللحرننة لننم تجننر دراسننة كيفيننة مشنناركة أعضنناء الخننارج، الننذين ال 

ي وقت سابق عنرض عقند جلسنة يستطيعون الوصول إلى مدينة رام هللا بالضفة الغربية، حيث جرى ف
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الننننوطني فنننني رام هللا والعاصننننمة اللبنانيننننة بيننننروت فنننني لن واحنننند، والننننربط بينهمننننا عبننننر تقنيننننة "الفيننننديو 
 ، حال مشاركة حماس والجهاد اإلسالمي.كونفرنس"، حيث كان الطرح هذا قائماً 

 17/3/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 وله نابلساألمن الفلسطيني يسل  مستوطنا  للجيش بعد دخ .7
سلم األمنن الفلسنطيني، الليلنة، مسنتوطنًا بعند دخولنه مديننة ننابلس منن : ترجمة صفا -القدس المحتلة 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن قوة أمنية فلسطينية  الجهة الغربية دون إصابته بكذى.
 خلصت المستوطن بعد دخوله حي رفيديا غربي نابلس وسلمته للجيش.

 16/3/2018 ،لصحافة الفلسطينية )صفا(وكالة ا
 

 فلسطين ودومينيكا توقعان على إقامة عالقات دبلوماسية .8
حننول إقامننة  مشننتركاً  وقعننت دولننة فلسننطين وكمنولننث دومينيكننا، فنني جزيننرة مارغاريتننا الفنزويليننة، بياننناً 

 ول الكاريبي.عالقات دبلوماسية، على هامش االجتماع الوزاري االعتيادي الثالث والعشرين لرابطة د
ووقنع عنن الجاننب الفلسنطيني، سنفيرة دولنة فلسنطين لندى جمهورينة فننزويال البوليفارينة والكناريبي ليننندا 

 صبح، وعن دومينيكا وزيرة الشيون الخارجية وشيون الكاريكوم فرانسين بارون.
مقبنل، إلنى ومن المتوقع أن تقدم صبح أوراق اعتمادها كسفير غير مقيم لدى دومينيكا خالل الشهر ال

 رئيس دومينيكا تشارلز سفارتين، والتوقيع على اتفاقية مشاورات سياسية فور تقديم أوراق االعتماد. 
 16/3/2018 ،األيا ، را  هللا

 
 السلطة ُتزيح "شل" عن غاز غزة.. اكتشاف متأخر لمطامع االحتاللتحقيق:  .9

 علننى إخننراج شننركة "شننل" العالميننة تثيننر مصننادقة حكومننة الحمنند هللا: يحيننى اليعقننوبي - رام هللا، غننزة
للنفط والغاز من ائتالف الشركات المطورة لحقنل "غنزة منارين"، خشنية خبنراء فلسنطينيين منن احتمالينة 
سقوط السلطة في فخ نصبه االحنتالل اإلسنرائيلي عبنر إخنراج كنل الشنركات المطنورة للحقنل لالسنتفراد 

 بالحقل الفلسطيني ونهبه دون حسيب أو رقيب.
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية رافر ملحم، بين أن مصادقة الحكومة على خروج شنركة "شنل" رئيس 

جنننناء نتيجننننة عنننندم اهتمامهننننا فنننني تطننننوير حقننننل الغنننناز، بعنننند أن اشننننترت "شننننل" حصننننة "بننننريتش غنننناز" 
وقننال ملحننم لصننحيفة "فلسننطين": "إن عننندم اهتمننام الشننركة بتطننوير الغنناز جعننل الحكومنننة  البريطانيننة.

ميقتننننًا إلنننى حنننين وجنننود شننننركة مطنننورة أخنننرى"، مشنننيرًا إلننننى أن  %55المقننندرة بنحنننو  تشنننتري حصنننتها
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الحكومة ومنذ أشهر طويلة وهي تبحث عن بديل لشركة "شل" إال أنها وبعند نقاشنات ومفاوضنات منع 
 شركات مختلفة لم تجد البديل حتى اآلن.

: "إن االحننتالل مننننع اسنننتفادة عبننند هللا حنننرز هللا .أمننام ذلنننك، يقنننول أسننتاذ الجغرافينننا بجامعنننة بيرزيننت د
الفلسطينيين من االستثمار من هذه الموارد؛ ألن ذلك يعني زيادة في الدخل الفلسطيني وتقوية موقفه، 

 باعتبار أن السياسة اإلسرائيلية قائمة على حرمان الفلسطينيين من حقوقهم".
قبالنة غنزة يمكنن أن شنريك ضنعيف فني حقنل الغناز  إيجنادوأضاف أن سياسة االحتالل اعتمندت علنى 

وتابع حنرز هللا لصنحيفة  يحل بدل الشريك البريطاني الذي لم يستطع االحتالل االعتداء على حقوقه.
"فلسننننطين": "إن خطننننة االحننننتالل خننننالل السنننننوات السننننابقة اعتمنننندت علننننى تغييننننر الشننننريك البريطنننناني، 

طانيننة، والتنني قننررت وتماشننت السننلطة مننع ذلننك بننالتوقيع مننع شننركة "شننل" علننى العمننل بالحصننة البري
ورجنح أن يكنون هنناك  االنسحاب بعد عامين من العمل ولم تجد أي لفاق لالستثمار في هنذا الحقنل".

سيناريو وضعه االحتالل حيث نصب كمينا وقعت فيه السلطة باخراج كل الشركاء من حصصهم في 
يحاسنبه، بعند عندم الحقل، حتى تعتدي على الحق الفلسطيني وتنهب موارده دون أن يكون هنناك منن 

 استطاعته نهب تلك الحقوق سابقا بعد أن كان هناك حصة للبريطانيين فيه.
وعبننننر عننننن خشننننيته أن يقننننوم االحننننتالل خننننالل الفتننننرة القادمننننة بنننناإلعالن عننننن مصننننادرة هننننذه المننننوارد 
الفلسطينية واالعتداء عليها ونهبها، معتبرا أن مصادقة حكومة الحمد هللا على خروج شركة "شل" منن 

 االئتالف المطور للحقل "خطك كبير وقعت فيه في حال لم يوجد البديل".
إلى أنه ال يوجد أحد له مصلحة في  لصحيفة "فلسطين" أشارنصر عبد الكريم  .الخبير االقتصادي د

تعطيننل االسننتخراج مننن الحقننل سننوى االحننتالل الننذي ال يرينند للفلسننطينيين االسننتفادة مننن مننواردهم، فنني 
رد بتلك الموارد ويقوم بعقد صفقات بينع الغناز الطبيعني منع الندول العربينة المحيطنة. الوقت الذي يستف

ورغم أن االسنتخراج متوقنف فني حقنل غنزة، إال أن عبند الكنريم ال يسنتبعد أن يقنوم االحنتالل بمصنادرة 
 وسرقة الغاز عبر أنابيب وطرق مختلفة مثلما يفعل بالضفة الغربية المحتلة. 

 16/3/2018 ،فلسطين أون الين
 

 البطولية في جنين هسحماس تبارك عملية الد .10
عملية الدعس البطولية التي أدت  حركة باركت، أن ال16/3/2018موقع حركة حماس، غزة، نشر 

صابة اثنين لخرين جنوب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة. وقال الناطق باسم  إلى مقتل جنديين وا 
الجمعة، إن العملية تكتي تككيًدا على إصرار شعبنا الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي مساء 

الفلسطيني على مواصلة طريق المقاومة بكل أدواتها ووسائلها في الدفاع عن نفسه ومواجهة 
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وأضاف أن العدو اإلسرائيلي بمخططاته وجرائمه  االحتالل ومخططاته مهما كلف ذلك من ثمن.
أو أن يفرض أًيا من معادالته، أو أن يكسر إرادة  وانتهاكاته لن يستطيع أن يغير من الواقع شيئا،

  شعبنا.

الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أكد ، أن 16/3/2018المركز الفلسطيني لإلعال ، وأضاف 
يوم من  100في تصريح صحفي يوم الجمعة أن "عملية اليوم في مدينة جنين في الضفة الغربية بعد 

النتفاضة القدس، وأن هذه الثورة ضد القرار واالحتالل ليست  إعالن ترامب؛ تيكد مواصلة شعبنا
وأضاف أن "رسالة  موجة غضب، بل هي فعل مستمر حتى الحرية الكاملة لشعبنا"، حسب تعبيره.

هذا الفعل المقاوم اليوم تيكد أن تقادم األيام على هذا القرار، لن يلغي حقائق التاريخ، وأن حدود 
 الدماء، ونحفرها باستمرار المقاومة".المدينة المقدسة نرسمها ب

 

 : عملية جنين تأكيد الستمرار ثورتنا وحماية القدسالفلسطينية الفصائل .11
باركت فصائل المقاومة عملية الدهس التي وقعت عند مستوطنة "مفتو دوتان" جنوب مدينة : غزة

صابة ثالثة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل جنديين صهيونيين  وا 
 لخرين.

بدورها باركت الجهاد اإلسالمي عملية الدهس داعية الستمرار نهج المقاومة بكل أشكالها إلسقاط 
أشادت بتصاعد العمليات الفدائية و الميامرة الصهيوأمريكية التي ي راد منها تصفية القضية الفلسطينية. 

ة أن هذه العمليات حق مشروع للشعب التي تستهدف جنود االحتالل والمستوطنين المعتدين، ميكد
 الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه وأرضه ومقدساته في وجه اإلرهاب الصهيوني الغاشم.

وعد  عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طالل أبو رريفة، أن العملية "رد فعل طبيعي 
مة، كرافعة نضالية إلسقاط قرار مشروع على جرائم االحتالل، وتككيد على استمرار االنتفاضة والمقاو 

 ترمب ورفع كلفة االحتالل للتعجيل برحيله".
وطالبت حركة "األحرار الفلسطينية"، في بيان لها "باستمرار تنفيذ العمليات البطولية؛ للتككيد على 

 تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة ورفض العدوان األمريكي وصفقة القرن".
في حركة المقاومة الشعبية، هيثم األشقر، أن عملية جنين "تككيد على استمرار من جهته عد  القيادي 

 االنتفاضة وفشل كل التوقعات بانهائها، والرهان على التنسيق األمني والمفاوضات العبثية".
وبارك ميمن عزيز عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية في غزة عملية الدهس قرب 

 .ها تكتي في سياق إصرار شعبنا على تبني خيار االنتفاضةجنين، وقال: إن
 16/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعال 
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 بدران: التهج  على "الشعبية" دليل اإلقصاء ورفض اآلخر .12
عد  عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، التهجم على الجبهة الشعبية لتحرير ت: بيرو 

، يوم الجمعة:  اء ورفض اآلخر.فلسطين؛ دليال على عقلية اإلقص وقال بدران في تصريٍح صحفيٍ 
"التهجم على فصيل وطني بحجم وتاريخ الجبهة الشعبية أمر مرفوض ومدان، ويدل على عقلية 

نكار للتاريخ وشدد بدران على أن  مبنية على اإلقصاء ورفض اآلخر". "هذا التهجم جهل بالواقع، وا 
ف السياسية للجبهة الشعبية عموما تتسم بالنضج والتوازن والحفاظ وأشار إلى أن المواق. النضالي"

على الثوابت، ميكًدا أن موقفها األخير الرافض لعقد المجلس الوطني تحت سقف االحتالل وبعيدا 
 عن التوافق الوطني هو دليل وعي وحدوي يستحق االحترام والتقدير.

 16/3/2018، فلسطين أون الين
 

 تبرير عقوبات غزةلأن تفجير بيت حانون عمل مدبر يهدف يكشف : تحريض الهباش حماس .13
نددت حركة حماس بتحريض مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس للشيون : محمد وتد

وأكد المتحدث  الدينية، محمود الهباش خالل خطبة الجمعة، الدعوة لفرض عقوبات جديدة ضد غزة.
في أن  هذا التحريض يعكس نوايا مبيتة ضد غزة، وأن باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صح

وقال إن "هذا  تفجير بيت حانون هو عمل مدبر يهدف إلى تبرير عقوبات السلطة بحق أهل غزة.
 الخطاب يعكس استخدام السلطة في رام هللا للمنابر التخوين وتمزيق النسيج الوطني".

 16/3/2018، 48عرب موقع 
 

 هللا ون يهدف الغتيال غزة وليس الحمدأبو زهري: تفجير بيت حان .14
قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري يوم الجمعة "إن تفجير بيت حانون كان يهدف ة: غز 

ولفت أبو زهري في تغريدة له عبر "تويتر" يوم الجمعة إلى  إلى اغتيال غزة وليس اغتيال الحمد هللا".
س فشل فشال ذريعا ألننا نتحدث عن مسرحية فاشلة أن "محاولة صناعة الحمد هللا ككحد خلفاء عبا

وكانت عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور موكب رئيس الوزراء رامي الحمد هللا  وأشخاص فاشلين".
 خالل وصوله قطاع غزة منتصف األسبوع الماضي دون وقوع إصابات.

 16/3/2018، الين أون فلسطين 
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 اغتيال الحمد هللا يجب أن يأخذ أبعادا  أخرى  الحديث عن المصالحة بعد محاولة: روحي فتوح .15
قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، إن الحديث عن المصالحة ما بعد : رام هللا

وأضاف: "عيننا على الوحدة الوطنية وهدفنا  محاولة اغتيال الحمد هللا "يجب أن يكخذ أبعادًا أخرى".
داعيًا إلى البحث في شكل جدي في هذه العملية )محاولة  إنهاء االنقسام ولكن بآلية صحيحة"،

وأشار إلى أن "هناك أطرافًا كثيرة متضررة من  االغتيال( "غير المسبوقة على الساحة الفلسطينية".
عملية المصالحة... هم يقومون بهذا الدور ويجب أن نكشفهم"، لكن القيادي في حماس سامي أبو 

 يهدف إلى اغتيال غزة وليس اغتيال الحمد هللا". زهري شدد على أن "التفجير كان
 17/3/2018الحياة، لندن، 

 
 من الحكومة اللبنانية واضحا   رسميا   تستوجب موقفا   خطيرة جدا   باسيلتصريحات علي بركة:  .16

كد ممثل حركة حماس لدى لبنان علي بركة أن موقف وزير الخارجية : أبوال أسطيح - بيروت
"مرفوض ومدان" منبها إلى أن "الدعوة إلى شطب الالجئين من قيود "األونروا"  اللبنانية جبران باسيل

تعني تلقائيا الدعوة لشطب حق العودة". وقال بركة لن"الشرق األوسط": "نخشى أن يكون موقف باسيل 
هذا موجها إلى اإلدارة األمريكية التي تسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية وتحويل الالجئين 

 يين إلى جاليات تتحمل مسيوليتها الدول المضيفة".الفلسطين
اإلسرائيلية، وهي  -أن مواقف وزير الخارجية "تخدم، شاء أم أبى، السياسة األمريكية  واعتبر

تصريحات خطيرة جدا تستوجب موقفا رسميا وواضحا من الحكومة اللبنانية ومن رئيسها". وأضاف: 
لية يدعو لدعم األونروا لمواصلة دورها وجهودها، تفاجكنا "بدل أن نسمع باسيل من على المنابر الدو 

 به يدعو لشطب الالجئين من قيودها".
 17/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 د أحال  نتنياهو وترامب لتصفية األونروا وتجاوز االبتزاز الرخيصأبو عيطة: مؤتمر روما بد   .17

م الفلسطينية، أن نتائج الميتمر االستثنائي فايز أبو عيطة، المسيول في وزارة اإلعال د.غزة: أكد 
لدعم وكالة األونروا الذي انعقد في العاصمة اإليطالية، أول من أمس، بددت أحالم رئيس الوزراء 
دارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، الساعية لتصفية هذه المنرمة،  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وا 

 ف المساعدات، و"االبتزاز السياسي الرخيص".والممارسة لسياسات "الترهيب" وتجفي
مليون دوالر من العجز الذي تعانيه  100وقال في تصريح صحافي "إن تعهدات دول العالم بسد 

الوكالة، يثبت فشل اإلمالءات األمريكية، والمحاوالت اإلسرائيلية المحمومة لشطب القرارات الدولية، 
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". وشدد على أن دعم األشقاء واألصدقاء في العالم، 194التي كفلت حقوق الالجئين وخاصة القرار 
دولة في ميتمر روما، ييكد  75وحضور وزراء خارجية األردن ومصر والسويد، ومشاركة أكثر من 

 أن قضية الالجئين "سترل شاهدا حيا على إرهاب االحتالل، ولن تحل إال بقرارات الشرعية الدولية".
 17/3/2018، لندن، القدس العربي

 
 للقدس وقفة لحماس غرب غزة نصرة   .18

نرمت حركة حماس وقفة غرب مدينة غزة دعًما لمدينة القدس المحتلة ورفًضا لقرار ترمب : غزة
وشارك في الوقفة التي أقيمت عقب صالة الجمعة مباشرة  باعالنها عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي.

لنواب في المجلس التشريعي ومئات أمام المسجد األبيض بمخيم الشاطئ عدد من قيادات الحركة وا
وفي كلمة خالل الوقفة أكد النائب أحمد أبو حلبية بكن القدس هي جزء من مسيرة العودة  المواطنين.

 وكسر الحصار التي يجهز لها شعبنا وسيخوضها في غزة والضفة والقدس ومخيمات الشتات.
: البد أن نحمي القدس ونفديها وشدد أن القدس ستبقى عاصمة لفلسطين والشعب الفلسطيني، قائالً 

 بكل ما أوتينا من وسائل، بالمهج واألرواح والدماء األبناء.
 16/3/2018، فلسطين أون الين

 
 ةأمريكية تتضمن احتمال مواجهة مع روسيا في سوري -تدريبات إسرائيلية : "هآرتس" .19

، عننن 15/3/2018 سصننرح ضننابط كبيننر لصننحيفة "هننآرتس" العبريننة، مسنناء الخمنني: نائننل عبنند الهننادي
 قيام الجيش اإلسرائيلي بناجراء تندريبات علنى سنيناريو تندخل الجنيش الروسني فني الحنرب القادمنة ضند  

علنننى المنننناطق  روسنننياً  وقنننال الضنننابط اإلسنننرائيلي، إن السنننيناريو شنننمل هجومننناً  أو حنننزب هللا. ةسنننوري
المصننالح  " روسننية ضنند  اإلسننرائيلية، ووقننوع عنندد كبيننر مننن اإلصننابات. باإلضننافة إلننى هجمننات "سننايبر

وكشف الضابط عن قيام الجيش اإلسرائيلي، األسبوع الجناري، بالتندرب علنى وقنوع حنرب  اإلسرائيلية.
ينران وحنزب هللا، منع توقنع تندخل الجنيش الروسني ا  و  ةمتعددة الجبهات شمال البالد، تشارك فيها سوري

 والوقوف مع حلفاء روسيا هناك.
، والننذي 13/3/2018 كناني الننذي أجنراه الجنيش اإلسنرائيلي الثالثناءوبحسنب الصنحيفة فنان التندريب األر 

أطلننق عليننه اسننم "حجننر القننوس"، جنناء لمحاكنناة وقننوع حننرب متعننددة الجبهننات شننمال وجنننوبي الننبالد، 
 وتوقع اجتياح قوات حزب هللا لبعض المناطق والسيطرة على عدة مستوطنات إسرائيلية.
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تدريبات ضخمة، األول  ةاإلسرائيلي أنهى هذا األسبوع ثالثوأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الجيش 
التنندريب المشننترك مننع الجننيش األمريكنني "جننونيفر كننوبرا"، والثنناني هننو تنندريب "الصننمود القننوي" للجبهننة 

 الداخلية، والثالث هو "حجر القوس" التدريب األركاني.
 15/3/2018 ،عكا للشؤون اإلسرائيلية

 
 المدافع المتطورةجيش االحتالل يزود دباباته ب .20

يتطلننع الجننيش اإلسننرائيلي إلننى تزوينند سننالح المدفعيننة والنندبابات بمنندافع متطننورة، : تحريننر محمنند وتنند
والمدفع الجديد نصف أوتومناتيكي متحنرك، وهنو منن صنناعة شنركة "ألبنرت" اإلسنرائيلية، وينكتي ذلنك، 

يننت"، علننى تزوينند سننالح عقننب مصننادقة المجلننس الننوزاري المصننغر للشننيون السياسننية واألمنيننة "كابين
وحسنننب الموقنننع اإللكترونننني "واال"، فنننان المننندفع المتطنننور مالئنننم لكثافنننة  المدفعينننة بالمننندافع المتطنننورة.

مننن المجهننود البشننري، ويزينند مننن دقننة إصننابة األهننداف، كمننا أن سننالح المدفعيننة  %50النيننران ويننوفر 
 إصابة األهداف بدقة عالية. خالل العام الجاري بقذائف مدفعية ذكية قادرة على سيتزود أيضاً 

ورجننح الموقننع أن الجننيش كمننا سننالح المدفعيننة سننيعتمد بننالحرب المقبلننة علننى المنندافع القديمننة والجدينندة 
 .امتالكها ميخراً  باإلضافة إلى االعتماد على مجموعة قذائف حديثة تم  

وعلى  ،حزب هللا حركة حماس أو ويقدر الموقع أنه سيترتب على سالح المدفعية بالحرب المقبلة ضد  
على تحرك القوات البرية  خالف الحروب السابقة، وبناء على العبر المستخلصة منها أن يتدرب جيداً 

بسنرعة وخفنة داخننل ميندان القتننال منع االعتمنناد علنى نيننران المدفعينة بشننكل مكثنف والتنندرب علنى عنندة 
 أنواع من استخدامات إطالق القذائف المدفعية.

 16/3/2018 ،48عرب  
 

 "إسرائيلـ"عاريف: مسيرات العودة تشّكل مصدر إزعاج لم .21
قالننت صننحيفة "معنناريف" العبريننة، إن المسننيرات الشننعبية الفلسننطينية التنني دعننت لهننا حركننة  :الناصننرة

حمنناس فنني قطنناع غننزة إحينناًء لننذكرى يننوم األرض نهايننة شننهر لذار/ مننارس الحننالي، ت شننكل "مصنندر 
يننننوم الجمعننننة، أن القيننننادة الجنوبيننننة لقننننوات االحننننتالل  وذكننننرت الصننننحيفة العبريننننة إزعنننناج إلسننننرائيل".

اإلسننرائيلي بنندأت بالفعننل االسننتعداد لهننذا الحنندث )المسننيرات( فنني مسننعى للحيلولننة دون اختننراق السننياج 
 .1948الحدودي الفاصل بين قطاع غزة المحاصر واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 
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در المسننتطاع مننن عنندد الضننحايا الفلسننطينيين"، وأضننافت "الجننيش اإلسننرائيلي ينندرك أنننه يجننب الحنند قنن
برنننامج تندريبي خنناص لجميننع القننوات ذات الصننلة  مبيننة أن القيننادة الجنوبيننة للجننيش سنوف تعقنند قريبنناً 

 التي سيتم نشرها من أجل التحضير للمسيرة القادمة.
 16/3/2018 وكالة قدس برس،

 
 المحتلةن لألراضي يْ ن إيرلندي  يْ "إسرائيل" تمنع دخول متضامن   .22

 27أوردت صنننحيفة "هنننآرتس" العبرينننة علنننى موقعهنننا اإللكترونننني، أن مجموعنننة تتنننكلف منننن  :الناصنننرة
وصنلت إلنى مطنار "بنن غورينون" الندولي فني تنل أبينب، مشنيرة إلنى أن الفحنص أرهنر  إيرلندياً  مواطناً 

فنني  منعهمننا مننن دخننول األراضنني المحتلننة لمشنناركتهم أن اثنننين مننن أعضنناء المجموعننة سننبق وأن تننم  
ن أمننن المطننار قننام باخضنناع جميننع أعضنناء إوقالننت الصننحيفة  مرنناهرات تضننامنية مننع الفلسننطينيين.

لة، قبننل اتهننامهم بننن"التخطيط لمضننايقة األجهننزة األمنيننة اإلسننرائيلية مننن خننالل ءالوفنند اإليرلننندي للمسننا
ت لجميننع وذكننرت أن السننلطات اإلسننرائيلية سننمح المشنناركة فنني فعاليننات تضننامنية مننع الفلسننطينيين".

 أعضاء المجموعة بدخول األراضي المحتلة، باستثناء اثنين.
 16/3/2018 وكالة قدس برس،

 
  "الليكود" لصالح" الليكود"استطالع  .23

بي ن استطالع داخلي لحزب الليكود النتائج التني تالئنم الليكنود، ورئيسنه الحنالي، : تحرير هاشم حمدان
، عضنواً  73قابنل للزينادة حتنى  عضنواً  66ل ائنتالف منن بنيامين نتنيناهو، حينث وفنر لنه إمكانينة تشنكي

 من المقاعد لم تتوقعه أي استطالعات. في حين يحصد الليكود عدداً 
مقاعند  10لنن"يش عتيند"، و مقعنداً  20، مقابنل مقعنداً  39وبحسب االستطالع، فان الليكود يحصل علنى 

مقاعد لنن"البيت  8لن"يهدوت هتوراه"، ومقاعد  9مقاعد للقائمة المشتركة، و 10لن"المعسكر الصهيوني"، و
 5مقاعنند لننن"كوالنو"، و 5مقاعنند لحننزب أورلنني ليفنني أبيكاسننيس، و 7مقاعنند لننن"ميرتس"، و 7اليهننودي"، و

وادعننى االسننتطالع، الننذي أجننراه معهنند  ". أمننا "شنناس" فننال تتجنناوز نسننبة الحسننم.اسرائيل بيتنننإمقاعنند لننن"
أننننه بنننالرغم منننن أن اليمنننين يخسنننر "شننناس"، إال أن النتنننائج "غيوكارتوغرافينننا" ونشنننرته "يسنننرائيل هينننوم"، 

، بحسنب الكتنل مقعنداً  66تضمن مواصلة نتنياهو فني منصنب رئنيس الحكومنة منع ائنتالف يصنل إلنى 
 .عضواً  73االئتالفية الحالية، وفي حال تمكن من ضم أورلي أبيكاسيس، فان االئتالف يصل إلى 

 16/3/2018 ،48عرب 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             4586 العدد:             3/17/2018 السبت التاريخ: 

                                    

 يلية بحثت إمكانية تهجير سكان غزةدراسة: حكومات إسرائ .24
أعدتنه المحاضنرة فني جامعنة أريينل ميرينام  نشر موقع "أروتس شنيفا" اإلخبناري العبنري، بحثناً  :الناصرة

وجنناء فنني  بيلينن ، تضننمن مواقننف الحكومننات اإلسننرائيلية منننذ تكسننيس الدولننة العبريننة تجنناه قطنناع غننزة.
لنقل الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة  البحث أن حكومتي ليفي إشكول وغولدا مائير خططتا

وكشفت الدراسة عن عدة وثائق، بمنا فني ذلنك توثينق المناقشنات الداخلينة  إلى الضفة الغربية المحتلة.
 التي أجرتها الحكومة اإلسرائيلية في نهاية حرب األيام الستة.

 16/3/2018 وكالة قدس برس،
 

 بشأن القدس  ترامب إلعالن المئة  اليو  في المواجهات خالل اإلصابات عشرات .25
 عمت التي المسيرات االحتالل قوات قمع خالل اختناق وحاالت بجروح المواطنين عشرات أصيب

 .لن"إسرائيل" عاصمة بالقدس االعتراف المشيوم ترامب إلعالن المئة اليوم في الوطن، محافرات
 خالل باالختناق والعشرات بالمطاط مغلف معدني بعيار شاب أصيب والبيرة، هللا رام محافرة ففي

 أصيب المحافرة غرب بدرس قرية وفي .البيرة لمدينة الشمالي المدخل على االحتالل مع مواجهات
 التي االحتالل قوات مع مواجهات خالل باالختناق والعشرات بالمطاط مغلفة معدنية بكعيرة مواطنان
 وتمركزت الثانوية، بدرس مدرسة اقتحمت كما بمحتوياتها، وعبثت وفتشتها المواطنين منازل داهمت

 من وعدد القرية أهالي من العشرات شارك هللا رام غرب بلعين قرية وفي .المدرسة حرم في
 .ترامب باعالن المنددة األسبوعية المسيرة في األجانب، المتضامنين

 االحتالل مع تمواجها خالل باالختناق، المواطنين عشرات أصيب هللا، رام غرب نعلين قرية وفي
 المغلف المعدني بالرصاص مواطن أصيب نابلس غرب جنوب الشرقية اللبن قرية وفي .القرية في

 مئات تجمع نابلس، جنوب بيتا بلدة وفي .القرية في االحتالل، مع مواجهات خالل بالمطاط،
 والتي" وابتالث على الثابت جمعة" مسيرة في للمشاركة المدينة وسط الشهداء ميدان في المواطنين

 التمسك على وتككيدا المشيوم، ترامب إعالن على يوم 100 مرور لمناسبة الفصائل إليها دعت
 .لفلسطين عاصمة بالقدس
 األعيرة باطالق القرية، في األسبوعية المسيرة االحتالل قوات قمعت قلقيلية بمحافرة قدوم كفر وفي

 العشرات إصابة إلى أدى ما المشاركين تجاهبا للدموع المسيل والغاز الصوت وقنابل" المطاطية"
 من بالقرب اندلعت مواجهات خالل االحتالل، برصاص مواطن أصيب غزة قطاع وفي .باالختناق
سرائيل، غزة قطاع بين الفاصل السياج  .القدس بشكن األمريكي للقرار رفضاً  وا 

 16/3/2018هللا،  را  األيا ،
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 ينجن عملية عقب الضفة لشمال عسكري  إغالق .26
 الغربية الضفة شمال في قواته الجمعة، يوم مساء اإلسرائيلي االحتالل جيش وتد: استنفر محمد 

صابة إسرائيليين جنديان فيها قتل التي الدهس عملية عقب المحتلة،  باغالق جنوده قام فيما ثالثة، وا 
 في" دوتان مبو" مستعمرة محيط في واستنفرت دوتان وحاجز جنين مدينة جنوب يعبد بلدة محيط

 المحيطة المناطق سكان يستطيع ال فيما للمنطقة، مروحية طائرة االحتالل قوات واستدعت  .المنطقة
  .سكنهم ألماكن الوصول برطعة حاجز من العائدين والمواطنين دوتان حاجز ناحية من بيعبد

 16/3/2018، 48 عرب
 

 قبها عائلة ويالحق جنين عملية منفذ منزل يقتح  االحتالل .27
 جنين، عملية منفذ منزل الجمعة، يوم مساء اإلسرائيلي االحتالل جيش قوات وتد: اقتحمت حمدم

 وعقوبات إجراءات فرضت فيما الشرقية، برطعة قرية من ،"عاما 26" قبها راتب عالء المحرر األسير
  .البالد في العائلة ألفراد العمل تصاريح عشرات بسحب العائلة على صارمة

 بكن مواطنون  وأفاد .قبها منزل وداهمت الشرقية برطعة قرية االحتالل قوات تحمتاق السياق، وفي
 .للمنزل تفتيش بعمليات وشرعوا العملية منفذ منزل واقتحموا البلدة داهموا االحتالل جنود من العشرات
 .المنزل محتويات وخربوا األسرة، أفراد كافة مع ميداني تحقيق عمليات أجروا الجنود أن وأوضحوا

 16/3/2018، 48 عرب
 

  غزة في والصيادين المزارعين يستهدف االحتالل .28
 شرق  أغنام ورعاة مزارعين السبت، يوم صباح اإلسرائيلي، االحتالل قوات استهدفت "وفا": -غزة 
 مراكب بحريته هاجمت فيما غزة، قطاع جنوب يونس، خان شرق  الفخاري  منطقة وفي غزة، مدينة

 ،"وفا" مراسل وأفاد .المياه وخراطيم الرشاشة األسلحة بنيران السودانية قةمنط بحر قبالة الصيادين
 الرصاص أطلقت غزة، مدينة شرق  العسكري " ملكة" موقع محيط في المتمركزة االحتالل قوات بكن

 على وأجبرتهم المدينة، شرق  الزيتون  حي شرق  األغنام رعاة وعلى الزراعية المواطنين أراضي صوب
 الصيادين مراكب االحتالل بحرية زوارق  واستهدفت .إصابات وقوع عن يبل  أن ون د المكان، ترك
 إلى أدى ما الثقيلة، الرشاشات نيران من بوابل المدينة، غرب شمال السودانية منطقة بحر قبالة

 الذين الصيادين، صفوف في إصابات وقوع عن يبل  أن دون  األقل على صيد مركب تضرر
 .االحتالل برصاص اإلصابة من خوفاً  البحر، ئشاط إلى للهروب اضطروا

 17/3/2018هللا،  را  الجديدة، الحياة
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 ونروا من أزمتهااأل ثابت": نتائج مخّيبة لـ"مؤتمر روما" في إنقاذ منظمة " .29
عد ت منرمة "ثابت" لحق العودة أن الهجمة المسعورة من اإلدارة األمريكية مستمرة ضد : بيروت

لى إضعاف الوكالة وصواًل إلى إنهاء عملها كلي ًا، والتوقف عن الدور المنوط وكالة األونروا، تهدف إ
 بها تجاه تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين في مناطق اللجوء الخمس.

جاء ذلك عقب ما وصفته المنرمة بن"النتائج المخيب ة" التي صدرت عن "ميتمر روما" إلنقاذ 
دولة، دون تحقيق الهدف المنشود في جمع  90لذار بمشاركة  15"األونروا" والذي ع قد يوم الخميس 

ر بنن   مليون. 100مليون دوالر واالكتفاء بنن  446المبال  المطلوبة لسد العجز في ميزانية األونروا المقد 
وأضافت المنرمة أن فشل "ميتمر روما" إلنقاذ "األونروا"، سينعكس على واقع الالجئين الفلسطينيين 

لجوء الخمس وخصوصًا في لبنان؛ "إذ إن العمود الفقري لالجئين الفلسطينيين في في مناطق ال
ألف الجئ مسج ل لدى الوكالة، على المستوى االقتصادي واالجتماعي  483لبنان، وتعدادهم حوالى 

واإلنساني يعتمد بشكل مباشر وكلي على ما تقدمه "األونروا" من خدمات لهم على الصعيد الصحي 
 واإلغاثي والتشغيل والبنى التحتية ومشاريع أخرى". والتعليمي 

ولفتت "ثابت" إلى غياب الدول المضيفة وخصوصًا لبنان عن القيام بمسيولياتها تجاه الالجئين 
الفلسطينيين، وحرمانهم من الحقوق المدنية واإلنسانية، وفي رل تنامي التصريحات العنصرية ضد 

بران باسيل" في ميتمر روما؛ والذي دعا األونروا لشطب كل الالجئين على لسان وزير خارجيتها "ج
ًة أن ذلك سيجعل من  الجئ فلسطيني حال تغيبه عن لبنان أو حصوله على جنسية أخرى، عاد 
 مستقبل الالجئين الفلسطينيين عرضة لالبتزاز السياسي ومقدمة لتصفية قضيتهم وشطب حق العودة.

 16/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعال 
 

 جماعيا   اإلداري  االعتقال ويمارس األسير نادي مدير اعتقال يمدد االحتالل .30
 القدس في األسير نادي مدير اعتقال على اإلبقاء قررت إسرائيل إن األسير، نادي قال: هللا رام

 أول قوس اعتقلت قد اإلسرائيلي االحتالل سلطات وكانت .أيام 6 لمدة اعتقاله بتمديد قوس، ناصر
 سلطات تنفذها التي التعسفي االعتقال سياسات إطار في وذلك للتحقيق، استدعائه بعد أمس، من

 بشكن األخيرة قراراته األمريكي الرئيس إعالن بعد وتيرتها زادت التي الفلسطينيين، ضد االحتالل
 .القدس مدينة
 إلداري ا االعتقال سياسة أن لها، تقرير في والمحررين األسرى  شيون  هيئة ذكرت السياق وفي

 معيناً  شكالً  وأعطته إسرائيل طورته وقد وعائالتهم، األسرى  من لالنتقام جماعي عقاب إلى تحولت"
 حيث الدولية، والقوانين باالتفاقيات يلتزم ال االحتالل أن إلى الهيئة وأشارت ".العنصرية معنى يعمق
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 وبشكل" قهرية أمنية أسباب"لن اإلداري  لالعتقال اللجوء يجوز أنه على بوضوح، الدولي القانون  نص
 االحتالل سلطات أن التقرير وأكد ".جماعي وبشكل سلباً " استخدامه من محذراً  وفردي، استثنائي

صدار فرض في تتفنن"  والقضاء قمعه بهدف الفلسطيني الشعب أبناء بحق اإلداري  االعتقال أوامر وا 
 ".عليه

 17/3/2018العربي، لندن،  القدس
 

 حّذر من تداعيات فشل مؤتمر روما في حشد التمويل الالز  لألونروامنظمات فلسطينية ت .31
أعرب "مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا"، عن قلقه البال  إزاء ما وصفه بن "النتائج المتواضعة" 

الخميس في روما، حيث تمخض عن حشد أقل من يوم الذي عقد  ،لميتمر المانحين لوكالة األونروا
 وب من قبل الوكالة".ربع المبل  المطل

مليون دوالر فقط  100وقال المركز في بيان له اليوم: "وحيث أن التقارير الواردة تشير إلى جمع نحو 
مليون دوالر تحتاجها الوكالة لسد العجز المتراكم، فان المركز يرى أن ذلك يعد ميشرًا  446من أصل 

خمسة ماليين فلسطيني داخل وخارج خطيرًا حول مستقبل الخدمات التي تقدمها الوكالة لنحو 
فلسطين، والتي تعد عصب الحياة الرئيس بالنسبة إلى معرمهم خاصة في رل استمرار الحصار 

 على غزة والحرب في سورية إلى جانب األوضاع المتردية في مخيمات لبنان واألردن والضفة".
على حياة الالجئين  وحذر "العودة الفلسطيني"، "من تداعيات كارثية ألزمة نقص التمويل

الفلسطينيين"، وقال: "تكتي خطورة األزمة من حقيقة أنها تمس الخدمات المعيشية األساسية مثل 
الصحة والتعليم واإلغاثة، األمر الذي سيتسبب بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية تهدد حياة 

 الالجئين ومستقبلهم، وتزرع فتياًل إلشعال المنطقة ككل".
أبدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" قلقها البال  إزاء مخرجات ميتمر روما من جهتها 

للدول المانحة "لألونروا" ، وقالت بكن "الميتمر أبدى قصورا واضحا في تخفيض العجز المالي 
ة لميزانية األونروا، األمر الذي يتهدد استمرارها في تقديم الخدمات اإلنسانية الضرورية ألكثر من ست

ماليين الجئ فلسطيني مسجلون لديها يعانون من أوضاع إنسانية هشة في سائر الدول المضيفة 
وطالبت المجموعة في بيان لها اليوم المجتمع الدولي إلى عدم التنكر لقضية الالجئين  لالجئين".

أحد الشهود  الفلسطينيين وتحمل مسيولياته تجاههم وتقديم الدعم الالزم إلنقاذ "األونروا" باعتبارها
 ، وفق البيان.1948على قضية الالجئين المستمرة منذ نكبة فلسطين عام 

 16/3/2018، قدس برس
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 للعالمية ويطمح اإلعاقة فلسطيني يتحدى فنان .32
 كامل، شبه بشكل بصره المقيد محمود الفلسطيني الشاب فقدان يمنع العال: لم عبد أحمد -غزة  

 نور إلى إعاقته عتمة من الخروج خاللها من حاول فنية لوحات سمور  الزاهية األلوان مزج من ريشته
 .مبدعا رساما يصبح بكن زمن منذ راوده حلم وتحقيق الحياة،
 وأحالمه وأفكاره مشاعره عن التعبير -عمره من الثالث العقد منتصف يكمل لم الذي- المقيد ويحاول

 شبه وبشكل عينيه إحدى في كليا البصر لفقدانه إضافة- فهو .والتلوين بالرسم اآلخرين، ومخاطبة
 حياته جعل مما التكلم، يستطيع ال أنه كما عقلي، وضعف سمعية باعاقة ولد -األخرى  في كامل
رادته طموحه لوال أحالمه، تعيق كادت معاناة بمزيج تحفل  . أسرته أفراد وتشجيع وا 

 مسابقتين في ميخرا شارك الغزي، الشاب لوحات في الكامنة اإلبداع ولمسات الرسائل وإليصال
 االحتياجات لذوي  معرض بينها من المعارض من العديد ونرم واإلبداع، للرسم وفلسطينية قطرية

 يتمكن لم أنه إال قصيرة، مدة قبل روسيا في معرض له يقام أن المفترض من وكان .بتركيا الخاصة
 المصرية السلطات قإغال ورروف غزة، قطاع من السفر معيقات بسبب هناك إلى الوصول من

 .دائم شبه بشكل البري  رفح معبر
 16/3/2018الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 : لقاء بين ضباط إسرائيليين ومصريين لبحث تشويش االتصاالت "يديعوت" .33

يوم الجمعة، أن لقاًء يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء ذكر موقع صحيفة " :ترجمة خاصة -رام هللا 
شين اإلسرائيلي والمصري في شرم الشيخ بمنطقة شبه جزيرة سيناء منذ أيام، ع قد بين ضباط من الجي

 لبحث قضية التشويش على شبكات االتصال الخليوي.
وبحسب الموقع، فان الضباط المصريين أوضحوا لنررائهم اإلسرائيليين أنه ال نية لهم لوقف الحرب 

 الجارية ضد تنريم "داعش". اإللكترونية حتى يتم تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية
 وأشار الموقع إلى أن مصر طلبت من إسرائيل التحلي بالصبر في هذه القضية.
 16/3/2018القدس،  القدس،

 
 وفد أمني مصري يبحث في را  هللا ملف المصالحة .34

غزة: غادر الوفد األمني المصري، الموجود في قطاع غزة منذ أسابيع، القطاع متجهًا إلى مدينة رام 
، إلجراء مباحثات مع مسيولين في السلطة الفلسطينية بشكن عدد من القضايا، وفي مقدمتها ملف هللا
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هللا، ومدير جهاز  المصالحة مع حركة حماس، وتبعات محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد
  المخابرات ماجد فرج في غزة قبل أيام.

دينة غزة، تحت حماية أمنية حد فنادق غرب موتحرك الوفد األمني المصري من مكان إقامته في أ
الذي تسيطر عليه القوات اإلسرائيلية، والذي تغادر عبره  "إيرز"، باتجاه معبر بيت حانون مشددة

، فان الوفد سلك طريقًا أمنية بعيدة "الشرق األوسط"وبحسب مصادر أمنية تحدثت لن الوفود المختلفة.
بال الوفود، مشيرًة إلى أن الوفد لم يسلك الطريق المعروفة، عن الطريق، التي تستخدم عادة في استق

التي تسلكها جميع الوفود بسبب عملية التفجير التي استهدفت موكب رئيس الوزراء. فيما قالت 
مصادر أخرى إن الوفد سيعود غدًا )األحد( أو بعد غد )االثنين(، إلى قطاع غزة الستكمال 

 .، ومحاولة خفض حالة التوترمصالحةالمباحثات المتعلقة بملف ال
 17/3/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 منيمنة رّدا  على تصريح باسيل: ال يمكن إسقاط صفة الجئ عن فلسطينيي لبنان .35

قال الوزير اللبناني السابق حسن منيمنة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: إنه ال يمكن : بيروت
حديث منيمنة يكتي بعد ما دعا وزير  ينيين في لبنان.إسقاط صفة الجئ عن الالجئين الفلسط

الخارجية اللبناني جبران باسيل أمس إلى شطب الالجئ الفلسطيني في لبنان من سجالت أونروا، في 
 حال غادر لبنان وحصل على جنسية أخرى.

أعتقد وقال منيمنة خالل مقابلة في برنامج نقطة ارتكاز على قناة القدس الفضائية، أمس الخميس: 
في رييتنا لمعنى السجل الموجود لدى األونروا، وسجالت األونروا هي السجالت  اً أن هناك التباس

الوحيدة الموجودة التي تيكد وتعطي وتشهد على حق كل فلسطيني بكنه فلسطيني، وبكنه كان موجودا 
 .48على أرض فلسطين قبل العام 

نه هو الدليل الوحيد على وجود هذا اإلنسان وتابع: هذا السجل يجب أن يبقى وي حافظ عليه؛ أل
وأضاف: ال عالقة لسجالت األونروا بامتالك جنسية أخرى،  الفلسطيني المهجر في بقاع العالم.

وعلى أي حال امتالك جنسية أخرى ال يفقد الجنسية األم األصلية، يعني اللبناني الذي يحمل أكثر 
 ، وكذلك الفلسطيني.من جنسية ال يسقط حقه في الجنسية اللبنانية

 16/3/2018لإلعال ،  الفلسطيني المركز
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ة تستجوب العسكرية لبنان: المحكمة .36 س    عمالء مع التواصل فلسطين" بجر  إلى "معا   جمعية مؤسِّّ
َسة تستجوب العسكرية المحكمة  بجرم ذياب أبو جنى الموقوفة "فلسطين إلى معا" جمعية ميس ِّ
 .المقبل نيسان 17 إلى الجلسة وترجئ الصفدي سليم إسرائيل عمالء أحد مع التواصل
 من إخراجها وتم الضغط في لهبوط استجوابها أثناء تعرضت أن بعد أفادت قد ذياب بو وكانت
 بعد دحالن محمد الفلسطيني الوزير من المقرب المذكور الصفدي مع تواصل على كانت أنها القاعة

 ،والفلسطينيين فتح حركة ضد معه العمل بآالواتس عبر منها وطلب اإلسرائيلي هاتفه برقم زودها أن
 السفارة في األمني المسيول حينها فكبلغت مقاوم الصفدي أن تعتقد كانت كونها بطلبه وفوجئت

 أبلغت أن إلى معه التواصل متابعة منها طلب الذي شروف إسماعيل بيروت في الفلسطينية
 .عرضه رفضها الصفدي
 إلى وأرسلتها نسختها وقد دقائق عشر ولمدة واحد ليوم استمرت صفديال مع محادثتها أن وأكدت
 بما لبنانية أمنية جهة ابل  انه قالت لها شروف حماية عدم سبب عن سيالها ولدى .جميعها شروف
 . الجهة تلك عن تفصح أن تستطيع ال إنما حصل

 16/3/2018بيروت،  المستقبل،
 

 والعاهل األردني لالنخراط في "صفقة القرن"اس عبن تضغطان على ادولتان عربيت: "القدس" .37
من مصادر مطلعة أن دولتين عربيتين تمارسان ضغوطًا على الرئيس  "القدس"علمت : "القدس"

محمود عباس والعاهل األردني، الملك عبد هللا الثاني لتغيير موقفيهما الرافضين لما يسمى صفقة 
 ى الدولتين لتحقيق هذا الهدف.تحركات تقوم بها عاصمة إحد إلىالقرن، مشيرة 

تجاهل  إلىية واضح ومفهوم ألنه يستند مريكوقالت المصادر أن الرفض الفلسطيني للمواقف األ
ي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل ومحاولته مريكالرئيس األ

أن العاهل األردني  إلىروا، مشيرة تصفية قضية الالجئين ومنع المساعدات عن وكالة الغوث األون
يعتبر أن صفقة ترامب تحتوي شروطًا مجحفة والتزامات أخرى على األردن وأنها تكتي بالكامل 

 .اإلسرائيليلصالح االحتالل 
عاصمة  إلىي مريكوكشفت المصادر عن زيارة سرية قام بها جاريد كوشنير، صهر الرئيس األ

لعاهل األردني ومحاولة إقناع هذه العاصمة بممارسة ضغوط عربية، لبحث موقفي الرئيس عباس وا
وأوضحت المصادر أن ضغوطًا كبيرة تمارسها دول عربية على األردن لالنخراط في  على الجانبين.

 هذه الصفقة بما في ذلك ربط موافقة األردن على الصفقة بمشروع كبير يجري الحديث عنه ميخرًا.
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تجريها عاصمة عربية مع الجانبين الفلسطيني واألوروبي  اتصاالت إلىوأشارت نفس المصادر 
 ية.مريكفي الخطة األ باالنخراطبهدف إقناعهما 

 17/3/2018القدس،  القدس،
 

 إسرائيلي -سعودي-بن سلمان يتجه لتحالف أمريكي: محمد "يديعوت أحرونوت" .38
ة، حقيقة أنه يوجد الجمع يديعوت أحرونوت"، في تقرير نشر يومأبرز موقع صحيفة ": هاشم حمدان

مصالح اقتصادية للواليات المتحدة في السعودية، وذلك لجهة كونها مشترية السالح التي تضخ 
ية، وأن المصالح المشتركة ال تتوقف عند السالح، مريكمليارات الدوالرات للصناعات العسكرية األ

اتفاق سالم بين إسرائيل ي، وقبيل عرضه لما يسمى "صفقة القرن"، إلنجاز مريكحيث أن الرئيس األ
 والسلطة الفلسطينية، يرى في السعودية حليفا مركزيا والعبا له نفوذ.

نما لكونه  وبحسب التقرير، فان بن سلمان ال يكترث لكون الشعب الفلسطيني تحت االحتالل، وا 
 يسعى لتثبيت مكانة السعودية كقوة إقليمية مقابل إيران التي تواصل تعزيز قوتها ونفوذها.

وجاء أن اللقاء بين ترامب وبن سلمان، في العشرين من الشهر الجاري، بعد وقت قصير من لقاء 
ترامب مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يجدر النرر إليه بشكل مدقق، وخاصة بسبب 

نطن مايو إلى الحسم في مسكلة انسحاب واش المسكلة اإليرانية، حيث أن ترامب سيضطر في أيار/
من االتفاق النووي مع إيران، علما أنه يميل إلى ذلك، حيث سبق وأن وصف االتفاق بكنه "رهيب"، 

 وأنه يجدر إدخال تعديالت عليه، األمر الذي لن توافق عليه الدول األوروبية الموقعة على االتفاق.
ي بطرق أخرى. ويضيف التقرير أن ترامب على قناعة بكنه يستطيع وقف البرنامج النووي اإليران

سرائيل  وبحسب حديثه مع نتنياهو، فمن الممكن إقامة جبهة تتكلف من الواليات المتحدة والسعودية وا 
 لوقف ما يطلق عليه "التهديد اإليراني"، بعدة طرق، بحيث يبقى الخيار العسكري على الطاولة.

القرن( بما يتيح  كما يرى ترامب في السعودية كدولة يمكن أن تساعد في إنجاز اتفاق )صفقة
 إلسرائيل تطوير عالقات دبلوماسية مع دول العالم العربي، وعلى رأسها السعودية.

 16/3/2018، 48عرب 
 

 عملية السال : نركز على القدس إلى األمريكية السفارة محمد بن سلمان في تعليقه على نقل .39
ى دعم مصالح الفلسطينيين أكد ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، أن المملكة تركز عل

والعمل على دفع عملية السالم بين الجميع في المنطقة. جاء ذلك ضمن أول حديث أدلى به ولي 
األمريكي؛ بمناسبة زيارته المرتقبة للواليات  "أسسي بي "على تلفزيون  "دقيقة 60"العهد لبرنامج 
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يكي دونالد ترامب إلى جانب عدد من المتحدة، التي ستستمر لعدة أيام، يلتقي خاللها الرئيس األمر 
 المسيولين.

، وردًا على سيال حول قرار ترامب بنقل "سي بي اس نيوز"وضمن مقتطفات من الحديث نشره موقع 
السفارة األمريكية إلى القدس وتكثيره على مسار عملية السالم، التي يتولى ملفها صهر الرئيس 
األمريكي ومستشاره جاريد كوشنر، قال ولي العهد السعودي، إن المملكة تركز كل مجهوداتها؛ لدفع 

ز على أي شيء يمكن أن يخلق التوتر، فمن نحاول أال  نرك"عملية السالم للجميع. وأضاف: 
طبيعتي دائمًا أن أكون إيجابيًا؛ لذا أحاول أن أركز على األشياء التي تدعم مصالح الشعب 

 . "الفلسطيني ومصلحة الجميع
 17/3/2018الخليج، الشارقة، 

 
 اإلمارات تؤكد التزامها الدائ  تجاه الشعب الفلسطيني .40

لعربية المتحدة التزامها الدائم تجاه الشعب الفلسطيني، وأيدت جددت دولة اإلمارات ا: وكاالت
 في حماية حقوق وكرامة الالجئين الفلسطينيين. ونروااألالمجهودات التي تقوم بها وكالة 

ي االستثنائي وقالت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، في كلمة ألقتها في الميتمر الوزار 
أول أمس الخميس، في روما، إن دولة اإلمارات تثمن هذه الجهود الرامية إلى  ،ونروااأللدعم وكالة 

في أهمية حشد الجهود الجماعية الذي  ونروااألك تكييدها لتوجه تحقيق االستقرار االجتماعي، وكذل
 يعتبر تحقيقا لما تحتاجه االستجابة لهذا الصراع.

 17/3/2018الخليج، الشارقة، 
 

 رر تأجيل "صفقة القرن" إلى أجل غير مسمى: ترامب يقديبكاموقع  .41
قال موقع إسرائيلي يوم الجمعة، إن الرئيس األمريكي دونالد ترامب قرر تكجيل مبادرة السالم بين 

 الفلسطينيين واإلسرائيليين أو ما يعرف "صفقة القرن" إلى أجل غير مسمى.
ا لقرارات متعلقة بكوريا الشمالية وأشار موقع "ديبكا" اإلسرائيلي إلى أن قرار التكجيل يكتي تحسب

يران، الفتا إلى أن هذه هي الرسالة الرئيسة التي ألقاها مبعوث ترامب جيسون غرينبالت في البيت  وا 
ولفت إلى أنه وعندما سئل غرينبالت عن  األبيض الثالثاء الماضي، خالل لقاء حول قطاع غزة.
وأفاد الموقع بكن  األقل، إن لم يكن أكثر". مدة التكجيل، ذكر أن "هذا التكجيل لسنة واحدة على

"غرينبالت أبل  قرار التكجيل لممثلين إسرائيليين وعرب جايوا إلى البيت األبيض"، الفتًا إلى أن 
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"مبعوث ترامب شدد على أن إعداد خطة السالم قد اكتمل وتتضمن عددا من الفصول والمالحق 
 ليون والفلسطينيون مناقشتها".التي تتناول جميع القضايا التي يود اإلسرائي

 وأشار إلى أن غرينبالت قال إن "عملية نقل السفارة األمريكية للقدس ستجري كما هو مخطط لها ".
 16/3/2018األيا ، را  هللا، 

 
 حماسو بمعزل عن السلطة الفلسطينية  غزةُتخطط للعمل في ": واشنطن الحياة" .42

لن"الحياة" أن اإلدارة األمريكية تعتزم عقد لقاءات  كشف ديبلوماسي غربي: محمد يونس -رام هللا 
للدول المانحة بهدف توفير التمويل لمشاريع "حيوية" و"إنسانية" في قطاع غزة، كما أنها ت خطط 

 للعمل في القطاع بمعزل عن السلطة الفلسطينية وحركة "حماس".
لرئيس األمريكي دونالد ترامب وفي القدس المحتلة، قال الديبلوماسي الغربي لن"الحياة" إن صهر ا

ومستشاره الخاص جاريد كوشنير طلب من ممثلي لجنة التوجيه للدول المانحة، التي شاركت في لقاء 
"العصف الذهني" حول غزة في البيت األبيض قبل يومين، أن يضعوا أيديهم في جيوبهم وأن يستعدوا 

لدول المانحة ستعقد للبحث في حاجات للتبرع للقطاع. ونقل عن كوشنير قوله إن لقاءات مقبلة ل
مليون دوالر إلقامة  60قطاع غزة، ولمعالجة المشاكل التي وصفها بن "اإلنسانية"، واقتراحه تخصيص 

 محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية.
وناقش المشاركون في االجتماع "لليات تنفيذ هذه المشاريع من خالل البنك الدولي، ومشروع األمم 

 لمتحدة اإلنمائي، وغيره من الميسسات الدولية، والقطاع الخاص الفلسطيني.ا
وأضاف الديبلوماسي أن كوشنير الذي تحدث لمدة ساعتين في اللقاء، حَمل بشدة على حماس، قائاًل 
إنها تستخدم المال في "اإلرهاب"، وتترك الناس جياعًا في غزة. كما انتقد السلطة الفلسطينية لعدم 

ا في اللقاء، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمامها، قائاًل: "أمامها فرصة لالنضمام إلى الجهود مشاركته
الدولية الرامية إلى معالجة المشاكل اإلنسانية في غزة، وفي حال انضمت سنرحب بها، لكن إن لم 

 تفعل، فسنعمل من دونها".
 17/3/2018الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيلـ"تحّلق فوق السعودية في الطريق لس طائراتها تعلن أنالخطوط الهندية  .43

أعلنت شركة الخطوط الهندية أن طائراتها ستعبر األجواء السعودية خالل رحالتها إلى تل : وكاالت
أبيب األسبوع القادم، في خطوة تنهي عقودا من الحرر السعودي الستخدام المجال الجوي للمملكة 
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ركة برافين باتناغار لوكالة الصحافة الفرنسية إن رحالت وقال المتحدث باسم الش لمثل تلك الرحالت.
 مارس/لذار الجاري وستعبر األجواء السعودية. 22الخطوط الهندية إلى إسرائيل ستبدأ اعتبارا من 

وكان رئيس الوزراء الهندي أعلن عن المسار الجديد في يوليو/تموز الماضي، في حين اقترح نريره 
 للمرة األولى في يناير/كانون الثاني الماضي فكرة المرور فوق السعودية. اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

 17/3/2018نت، الدوحة، لجزيرة ا
 

 ات في القدسعمر ل خريطتها لتشمل مستفيسبوك تعدِّ  .44
وم الجمعة إن شركة "فيسبوك" استجابت ي"األيام االلكترونية": قالت صحيفة "يسرائيل اليوم"  -رام هللا 

ارجية اإلسرائيلية وعدلت خريطتها الرسمية لمدينة القدس، لتشمل األحياء االستيطانية لطلب وزارة الخ
وأوضحت الصحيفة أن مسيولة العالقات مع الحكومات في شركة "فيسبوك"،  في القدس المحتلة.

يردينا كوتلر، استجابت لطلب نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي حوطيبلي، وعدلت خريطتها 
ية لمدينة القدس، لتشمل مستوطنات مثل "التلة الفرنسية" و"غيلو" و"بيسجات زئيف" و"هار الرسم

ولفتت الصحيفة إلى أن حوطيبلي راسلت الشركة، بعد تلقيها  حوما")جبل أبو غنيم(، و"نافيه يعقوب".
 "شكاوى" من مستوطنين ال يرون على صفحاتهم في "فيسبوك" إعالنات تجارية لشركات إسرائيلية

وبينت أن حوطبيلي وجهت رسالة رسمية بهذا  ألنها ال ترد في خرائط فيسبوك ضمن "دولة إسرائيل".
الخصوص لن"فيسبوك"، زعمت فيها "أنه من غير المعقول أن تقوم )فيسبوك( باقصاء أحياء في 

  القدس الشرقية من خريطة إسرائيل ضمن أدواتها اإلعالنية.
 16/3/2018األيا ، را  هللا، 

 
 : الذراع الثالثة لضرب االنتفاضةNGOsلـ ا .45

بفعننننل تواصننننل االنتفاضننننة علننننى منننندى العقننننود الثالثننننة الماضننننية فنننني فلسننننطين،  :منننني رضننننا -رام هللا 
والتنندمير اإلسننرائيلي المتواصننل لمقنندرات الشننعب الفلسننطيني، تننرد ى الوضننع االقتصننادي أكثننر فننككثر، 

تشنار الفسناد فني غالبينة الميسسنات الرسنمية، وقلت فرص العمل أمام الشباب، في وقت اسنتمر فينه ان
مننا أدى ضننمن عوامننل أخننرى إلننى انزينناح عنندد كبيننر مننن الشننباب عننن االنتمنناء والعمننل الفصننائلي، أو 

 إهمال متطلباته ومحاولة الدمج بين التبيعة لتنريم ما والعمل ضمن مشاريع لميسسات دولية.
الميسسات التي يتحكم بها األجنبي عبر شروط  شيئًا فشيئًا، وجد عدد كبير أنفسهم منخرطين في هذه

التمويل، وهو ما وف ر للعدو اإلسرائيلي خدماٍت كبيرة، تتلخص في تحييد أعداٍد كبيرة من الشنباب عنن 
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الحاضنة الشعبية —ساحة الصراع معه، وانشغالهم في هذه المشاريع. جراء ذلك، تلقى الصف الثاني 
 بيرًا وشرخًا بين الفصائل والمجتمع الفلسطيني.ضربة قاسية تركت فراغًا ك —للفصائل

هذا إلى حدا ما يمثل أحند أسنباب ضنعف المشناركة الجماهيرينة الشنبابية فني المواجهنات عقنب إعنالن 
الرئيس األمريكني، دونالند ترامنب، قنراره نهاينة العنام الماضني، رغنم حالنة الغلينان التني شنهدها الشنارع، 

عقب أسبوعين من القرار، ثم بدأت تبهت تندريجيًا، بفعنل الشنر  فالمواجهات أخذت سمة المد والجزر 
والفننراا الواسننع وأزمننة الثقننة بننين قسننم كبيننر مننن الشننعب ومعرننم فصننائله السياسننية والقيننادات الحزبيننة. 
وبننذلك، بنندت المواجهننات خجولننًة ومكشننوفة الرهننر مننع غينناب بنيننة تنريميننة للفصننائل أو مننا يمكننن أن 

شنننبابية واضنننحة لبمسننناك بدفنننة المواجهنننات الميدانينننة. ووفنننق إحصننناءات، يقابلهنننا علنننى صنننورة مبنننادرة 
لته الجمعننة األولننى عقننب قننرار  حصنلت عليهننا "األخبننار"، فننان أكثننر عنندٍد لنقنناط التمناس مننع العنندو سننج 

نقطة فني  33نقطة مواجهة، ثم تراجع منسوب المواجهات تدريجيًا وأصبح يصل إلى  78ترامب بواقع 
 ية العام الجاري.أفضل الحاالت منذ بدا

الميسسات الممولة أجنبيًا، التي باتت تمثل الذراع الثالثة في احتواء الغضب الفلسطيني بعند إجنراءات 
مها ننن لجهنة الميزانينة والبنينة والمنوارد ننن بعند انتهناء االنتفاضنة  االحتالل والسلطة، كانت قد بدأت تضنخ 

اقتصنناديًا يننوازي القطنناع الخنناص، بننل يضنناهي  ( جسننماً 2010ننن2002الثانينة، ومثلننت فنني مرحلننة قريبننة )
(، INGOقدرات "وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين نن األونروا" )تصنف األونروا أنها ميسسة 

فني غنزة انسنحابًا تندريجيًا ننن بندأ بالميسسنات األمريكينة ثنم األوروبينة ثنم  2012لكنها سنجلت بعند حنرب 
رروفنه سياسنيًا وأمنينًا عنن الضنفة بصنورة كاملنة. وكاننت مرحلنة الخليجينة ننن منن القطناع النذي تختلنف 

(، إذ تضنننخمت وزاد 2013نننن2007انتعاشنننها تحديننندًا خنننالل حكنننم رئنننيس النننوزراء السنننابق سنننالم فيننناض )
عددها بحجة "المساعدة في بناء ميسسات الدولة الفلسطينية"، خاصة أن فياض كان يعمل في البنك 

وبذلك غضت حكومته الطرف أكثر فككثر عن كل منا يتعلنق بهنذه  الدولي ويحرى بالقبول األمريكي،
 الميسسات.

، التنني تغيننرت جراءهننا خريطننة االنتفاضننة والمقاومننة فنني 2002أمننا مننا بعنند عمليننة "السننور الننواقي" عننام 
الضفة، فكصنبحت الميسسنات الممولنة دولينًا تسنارع إلنى سند الفنراا النذي تركتنه الفصنائل بعندما تراجنع 

بذلك تدفق التمويل دون رقابنة فعالنة منن السنلطة التني تعتمند هني األخنرى علنى أمنوال  دورها. واستمر
الجهننات المانحننة فنني قسننٍم كبيننر مننن موازنتهننا السنننوية، فكيننف كننان دور هننذه الميسسننات فنني تقننويض 

 المفهوم الجمعي للمقاومة في فلسطين خاصة بين فئة الشباب؟
"، وهننو الجهنناز األعلننى للرقابننة فنني واإلداريننةابننة الماليننة تكشننف لخننر التقننديرات التنني نشننرها "ديننوان الرق

، فيمننا تقنندر أرقننام شننبه 4010أن عنندد المنرمننات غيننر الحكوميننة بلنن  نحننو  2016فلسننطين، فنني نهايننة 
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 500ألف وريفة، فيما يصلها تمويل خارجي يزيند عنن ملينار و 41رسمية أنها توفر للفلسطينيين نحو 
اإلحصائية الميسسات غينر الربحينة كافنة، الممولنة محلينًا أو أجنبينًا، مليون دوالر سنويًا. وتشمل هذه 

(، ويشنمل ذلنك التني تحرنى بتموينل أجنبني كامنل، 4010علمًا أن األخيرة تشكل ثلثي العدد المنذكور )
 أو يغطي هذا التمويل النسبة الكبرى من مشاريعها.

 

 كيف بدأ االختراق؟
لت االنتفاضة األولى ) زت اعتماد الفلسطينيين على أنفسنهم ( تجر 1993ن1987شك  بة وطنية بامتياز عز 

وتكنناتفهم علننى األصننعدة كافننة نننن بعنند التغلننب علننى رنناهرة "روابننط القننرى" نننن وهننو مننا ع ننرف لنننذاك باسننم 
"تجربة االقتصاد المنزلي"، حينما طرحت "القينادة الوطنينة الموحندة" واللجنان المتفرعنة عنهنا بندياًل عنن 

سنننات التننني تعمنننل الينننوم، إضنننافة إلنننى لجنننان مختلفنننة بننندأت تتبلنننور تننندريجيًا منننع كنننل المسنننميات والميس
انطالقة حركتي "الجهاد اإلسالمي" و"حماس"، إذ كان للفصائل القول الفصنل فني المجتمنع المتماسنك 

 الذي لم يكن يعاني لنذاك حالة فراٍا سياسي واجتماعي واقتصادي مثل اليوم.
تنوافر لهنم. حتنى علنى الصنعيد التعليمني، رهنر دور الفصنائل فني ببساطة، كان الناس يتقاسمون منا ي

خلق مدارس وجامعات من ال شيء في رل إغنالق العندو الميسسنات التعليمينة، إلنى حند  تحولنت فينه 
 البيوت والمقاهي والمساجد إلى قاعات للحصص والمحاضرات.

ا فني عملينة التسنوية مث لنت لكن قدوم السلطة بعد اتفاق أوسلو وغياب دور الفصائل وتماهي جزء منهن
عوامل فتحت الباب لميسسات المجتمع المدني أو المنرمات الخارجية التي تعمل فني فلسنطين تحنت 
حجة سد الفراا ودعم الشعب الفلسطيني وتحسين بنيتنه التحتينةك كاننت هنذه الميسسنات فني البداينة ال 

الرواتننب سننوى كبننار المننديرين، فيمننا تشننمل ورننائف وأجننورًا لعامليهننا إال بصننورة محنندودة، إذ لننم يتلننق 
يحصل بقية المورفين أو المتطوعين من الشنباب والفتينات علنى الفتنات. هكنذا كاننت المرحلنة األولنى 

 .1999لبدء عمل الميسسات الممولة أجنبيًا تحت شعار "المجتمع المدني" الناشئ حتى نهاية 
رحلننة الالحقننة لعمننل هننذه الميسسننات، إذ بعنند ذلننك، قبيننل اننندالع انتفاضننة األقصننى الثانيننة، بنندأت الم

نف متنابعون للشنكن السياسني هنذه  2000مثلت االنتفاضة التي انطلقنت عنام  ". وهننا يوص  مرحلنة "العنز 
المرحلة بن"األكثر خطورة"، عازين ذلك إلى ثالثنة أسنباب: األول انسنداد أفنق التسنوية السياسنية، األمنر 

يين للضننخ فنني ميسسنناتهم فنني الوقننت الننذي كننان فيننه الننذي جعننل التمويننل األجنبنني يبحننث عننن فلسننطين
، والثنننناني ضننننعف دور 1967العنننندو يقصننننف مقننننرات السننننلطة ويجتنننناح كامننننل األراضنننني المحتلننننة عننننام 

الفصنننائل وعجزهنننا عنننن مجننناراة الوضنننع ومحاكننناة تجربنننة االنتفاضنننة األولنننى مجنننددًا نرنننرًا إلنننى عوامنننل 
ر" والشنننح النننذي كاننننت تعانينننه "حمننناس" متعنننددة أبرزهنننا انضنننواء معرمهنننا تحنننت لنننواء "منرمنننة التحريننن
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و"الجهناد اإلسنالمي" فنني رنل المالحقنة األمنيننة والسياسنية. أمننا السنبب الثالنث، فهننو السنابقة التاريخيننة 
بنندخول البنننك النندولي علننى خننط التمويننل المباشننر للميسسننات فنني فلسننطين، وفنني مرحلننة الحقننة )بعنند 

 قة بن"حماس" في غزة لكن بصورة محدودة.االنتفاضة الثانية( تعامل البنك مع ميسسات على عال
من جانٍب لخر، أرهر بعض مسيولي الميسسات الممولة أجنبيًا "جسارًة" في االنتهازينة السياسنية، إذ 
سارعوا نن بناء على جملة من العالقات السابقة التي فعلوها في ذلنك الوقنت ننن إلنى فنتح خطنوط اتصنال 

تجنناوز واضننح للفصننائل وللسننلطة نفسننها خننالل االنتفاضننة  مباشننرة مننع الحكومننات األجنبيننة، وذلننك فنني
الثانيننة، ومننن ثننمض بنندأ ضننخ المننال إلننى ميسسننات فر خننت أضننعاف عننددها بسننرعة. وتكفنني اإلشننارة إلننى 

، 2002حزينننران  20البينننان النننذي نشنننره مجموعنننة منننن المطب عنننين عبنننر صنننحيفة "القننندس" المحلينننة فننني 
الم أخنننرى ننننن بتموينننل منننن االتحننناد األوروبننني، وفحنننواه ننننن وعبنننر وسنننائل إعننن 16وتحديننندًا فننني صنننفحة رقنننم 

تننرويجهم لمحاربننة العمليننات االستشننهادية، وكننان ذلننك تزامنننًا مننع اسننتمرار العمليننات الفدائيننة فنني رننل 
 انعقاد "ميتمر شرم الشيخ للسالم" في مصر، في إشارة إلى القمة العربية المنعقدة هناك لنذاك.

 

 مرحلة "التفريخ"
وكل ميسسة تول د أخرى تابعة لها، مرة بحجة "التشبيك والتنسيق"، وأخرى بحجنة "خطنط يومًا بعد يوم 

التنميننة الشنناملة"، مننا أدى إلننى زيننادة عنندد المشنناريع الممولننة خارجيننًا، ثننم تضننخمت الميزانيننات، وهنننا 
عم ت الفوضى حتى في هذه الميسسات نفسها التني بندأ العناملون فيهنا يخوضنون صنراعات أسنوأ منن 

ت الفصائل، بل تعددت االختصاصات بصورة كبيرة، ومن ذلك مثاًل وجنود ميسسنة أو جمعينة صراعا
تختص بالمجال الصحي، وأخرى تابعة لها تنفذ دراساٍت وبحوثًا في مسكلة المرأة والجندر، فيمنا تكنون 

 هناك "ميسسة أم " أوجدت االثنتين.
السلطة حقيبتها، أو "لوبي ال يسنيطر علينه إلى "وزارة" إضافية ال تملك  NGOs بطريقة ما، تحولت الن

أحد"، إذ يكد  الشباب في تجهيز مقترحات مشاريعهم بما يوافنق أهنواء الممنول، واألخينر يمتلنك القنرار. 
ووفق كثيرين ممن عملوا في تلك المرحلة داخل هذه الميسسات، كان "الراتب الشهري مربوطًا مباشرة 

وط الممننول أو رييتننه، وأي حينناٍد مننن الشننباب عننن الطريننق بمنندى قنندرة المورننف علننى االسننتجابة لشننر 
يقننناف رواتنننبهم إذا كنننانوا منننورفين دائمنننين، أو  المرسنننوم يعنننني حكمهنننم علنننى ذاتهنننم بانهننناء خننندماتهم وا 

 يحصلون على مشاريع بين مدة وأخرى".
 

 التوقيع على "وثيقة نبذ العنف"
كثيٌر من الجهنات األجنبينة المانحنة. يوضنح  "وثيقة نبذ العنف" هي المسم ى األكثر تداواًل لما تشترطه

يوضح "أبو أحمد" )اسم مستعار(، الذي كان يعمل في ميسسات تتلقى تموياًل خارجينًا، أن ميسسنات 
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ford""،"Rockefeller" ،"USAID ال توافق على التمويل دون التوقيع على هذه الوثيقة التي ينرد فيهنا "
وعنة تنندعو أو تولنند التعصننب أو العنننف أو تمثننل تهدينندًا ننص ييكنند ضننرورة عنندم النندعوة إلننى "أي مجم

لوجننننود وشننننرعية وجننننود دول شننننرعية وسننننيادية مثننننل إسننننرائيل". ويضننننيف "أبننننو أحمنننند" أن الميسسننننات 
الفلسننطينية الممولننة تقنندم كشننوفًا دوريننة بكسننماء العنناملين فيهننا، وتخضننع للرقابننة الماليننة األمريكيننة، فنني 

ألكثننر نشنناطًا فنني فلسننطين، لكنهننا ليسننت وحنندها التنني تطلننب " هنني الجهننة المانحننة اUSAIDحنين أن "
 2106بنذور المقاومنة الشنعبية لفلسنطين": العندد  USAIDالـ توقيع وثيقة نبذ العننف )راجنع "هكنذا تقتنل 

 (.2013أيلول  17في 
عامنًا،  15أبو أحمد يقول إنه عمل متطوعًا في األنشطة االجتماعية وعدة ميسسات علنى مندار نحنو 

خبرتنننه أن "منننن ينننرفض توقينننع وثيقنننة نبنننذ العننننف، يحكنننم علنننى ميسسنننته غالبنننًا بنننالتهميش  وييكننند منننن
واالنندثار تنندريجيًا، وتقلننص أنشننطتها وخنندماتها المقدمننة إلنى الجمهننور، بسننبب نقننص التمويننل وضننعف 
الميزانية المرصودة". في المقابل، يعني التوقيع علنى الوثيقنة أن "تحرنى الميسسنة بندعٍم كبينر، ويننال 

 فوها رواتب عالية أو مقبولة نسبيًا مقارنًة مع الورائف والمشاريع والميسسات األخرى".مور
ثمننة أمننٍر ال يدركننه كثيننرون وهننو غينناب النتننائج الملموسننة علننى األرض لغالبيننة المشنناريع التنني تقنندمها 
 بعنننض الننندول المانحنننة، فمنهنننا منننا يننندمره العننندو اإلسنننرائيلي ضنننمن حملنننة "األرض المحروقنننة"، كمنننا أن
القسننم األكبننر مننن أنشننطة هننذه المشنناريع يبنندو "تنريريننًا" ويعتمنند علننى تنفيننذ ورش العمننل والمننيتمرات، 
جراء األبحاث والدراسات رغم خطورتها على الوعي الفلسطيني. والالفت أن مديري هنذه الميسسنات  وا 

الصننعب تشننديد أي ال يقنندمون التقننارير الماليننة واإلداريننة الدوريننة إال  إلننى الممننول حصننرًا، وبننذلك مننن 
رقابة عليهم، إذ تتصرف هذه الميسسات ككنها مستقلة ويمكنها أن تفعل ما تشاء ألن تمويلها أجنبي. 

 أما ما يدور في الخفاء، بين الممول والشخصيات الفلسطينية، فهذا ال يبوح به أحد.
 

 ساحة استرزاق وصراعات وفساد
م المشنناريع إلننى الممننول؟ بدايننة يجننب أن  يكننون المتقنندم صنناحب "ملننف أمننني نريننف"، وعلننى كيننف ت قنند 

خبننرة بننن"لعبة التمويننل" مننن أجننل تحضننير أوراق المقتننرح، وقنند يسننتعين بميسسننات وسننيطة تننيدي هننذا 
الننندور بحرفينننة مقابنننل نسنننبة منننن التموينننل المتوقنننع. وبعننندما يشنننمل المقتنننرح أسنننباب المشنننروع وأهدافنننه 

ل وخططننه الزمانيننة والمكانيننة، ثننم نقنناط الضننعف والقننوة ، وأخيننرًا الجنندوى االقتصننادية، ي رفننع إلننى الممننو 
المطمننوح إليننه، فيطلننب تصننحيحات أو إضننافات، فيمننا قنند يسننتثنى المشننروع إذا رفضننت الميسسننة أو 
الشنننخص التوقينننع علنننى "وثيقنننة نبنننذ العننننف"، أو كنننان صننناحبه يحمنننل "خلفيننناٍت تعنننادي االحنننتالل"، أو 

 صاحب عمل وطني سابق.
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اريع والحصول على التمويل، إضافة إلى عمر التمويل األجنبي الذي بندأ هذه السالسة في طرح المش
زت البطالة وضنعف سنوق  يطول نسبيًا، أدت إلى نقل التجربة إلى شبكاٍت واسعة من األفراد، كما عز 
العمنل الزينادة فنني عندد المنتفعننين منهنا، وصنارت سننوق عمنل وحنندها، بمنا تعنينه السننوق منن كلمننة، إذ 

" نرننراءهم مننن بقيننة الميسسننات بالفسنناد وسننوء اإلدارة، وتصننل NGOsاملين فنني الننن"يننتهم كثيننر مننن العنن
االتهامننات حنند "التبنناهي بقننوة التمويننل األجنبنني وحسننن إداراتننه". لكننن إفننادات كثيننرين مننن داخننل هننذه 
الميسسننننات تشنننني بننننالعكس، ألن مننننا ينسننننحب علننننى الميسسننننات الفاسنننندة محليننننًا يطنننناول الكثيننننر مننننن 

نبينننًا، خاصنننة التننني تنننم تكسيسنننها فننني رنننروٍف اسنننتثنائية مثنننل السننننوات العشنننر الميسسنننات الممولنننة أج
األخينرة، وهنني تفاصنيل غالبننًا تغينب عننن العامنة ألنهننا بعيندة عنننهم، كمنا أنننه منال "أجنبنني" وسنرقته لننن 

 تيذي أحدًاك
منن األمثلننة البنارزة علننى الفسنناد فني هننذا المجنال أن المننورفين فنني المشناريع يتقاضننون مبنال  أقننل مننن 
المخصصنننة لهنننم علنننى األوراق، ويوقعنننون علنننى األخينننرة جبنننرًا، فضننناًل عنننن سلسنننلة مصننناريف مسنننجلة 

ر الفاتورة والمنفذ المحلي، ليتقاسم االثنان الزائد من المبل .  بفواتير وهمية باالتفاق بين مصد 
لننت إلننى جهنناٍت محترفننة فنني التحايننل علننى القننانون وحتننى علننى  ويبنندو أن بعننض هننذه الميسسننات تحو 

ممول نفسه، فمثاًل باتفاق عدد من أصحاب الصالحيات في مشروع ما قد يجري تقاسم مبال  مقابل ال
التغطيننة علننى سننوء إدارة الجميننع، وأيضننًا اسننتغالل المننورفين والمتطننوعين فنني انتهنناٍك واضننح لقننانون 

ون الجمعيات من "قان 16العمل، إضافة إلى توريف األقرباء وأفراد العائلة واألصدقاء، رغم أن المادة 
" تننص  علنى "أن يكنون لكنل جمعينة أو هيئنة مجلنس إدارة يتكنون منن عندد ال 2001والميسسات لسننة 

يقنننل عنننن سنننبعة أعضننناء، وال يزيننند علنننى ثالثنننة عشنننر عضنننوًا، وتحننندد طريقنننة تشنننكيله وكيفينننة اختينننار 
نهاء عضويتهم في النرام األساسي للجمعية أو الهيئة... وال يجوز أن يضم م جلس اإلدارة أعضائه وا 

 عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين األولى والثانية".
كننل هننذه التجنناوزات مثبتننة رسننميًا، وتننذكرها بوضننوح معطيننات التقننارير السنننوية لننن"ديوان الرقابننة الماليننة 

 2013عنام  واإلدارية"، إذ لم تتغير حال هذه المنرمات أو الميسسات في التقرير الرقابية السنوية مننذ
أن المبلنننن  الننننذي يمكننننن اسننننترداده لخزينننننة الدولننننة مننننن الميسسننننات  2015. ويبنننني ن تقريننننر 2016حتننننى 

والمنرمات غير الحكومية تبلن  قيمتنه نحنو ملينون وثمانمئنة ألنف دوالر علنى أقنل تقندير. منع ذلنك، ال 
قنام شنبه الرسننمية تعمنل السنلطة أو الفصنائل علنى تشننكيل عوائنق أمنام التموينل األجنبنني، علمنًا أن األر 

تفيد بكن نحو ثلثي الميزانينة اإلجمالينة السننوية لهنذه الميسسسنات تصنرف علنى العناملين فيهنا كنكجور 
ورواتب. ووفق أحدث اإلحصاءات، ثمة منرمة واحدة لكل ألف فلسطيني، في حين أن عندد منورفي 

 ميسسةك 5500الرقابة الحكومية ال يتعدى عشرة مورفين لكل 
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 ية في فلسطين!ديموقراطية وحر 
رغم اختالف الوضع السياسي في فلسطين عن غيرها من الدول العربينة، نجحنت الميسسنات الممولنة 
ينات، المسناواة"، ومفناهيم  أجنبيًا في تكرار نماذج المناداة بن"الحرية، الديموقراطية، حقوق اإلنسنان، الحر 

"التعايش المشترك"، معر جة أيضًا  أخرى شبيهة تتعلق بحقوق النساء والجندر وصواًل إلى الحديث عن
على مجناالت أخنرى مثنل الرياضنة والفننون، إذ صنارت هنذه المفناهيم ككنهنا البنديل عنن المقاومنة دون 

 اعتبار للسياق الفلسطيني ودور االحتالل في تقويض الحريات.
، أو وبينمننا كانننت "حمنناس" تبننادر فنني غننزة إلننى إغننالق أي ميسسننة تحمننل عننناوين "التعننايش والسننالم"

تجبنر عننددًا لخنر علننى تقننديم "كشنف مفصننل" عنن حسنناباتها الماليننة، كنان الوضننع مختلفنًا فنني الضننفة، 
حيث كانت "اإلدارة المدنية اإلسرائيلية"، عندما تحاول تسويق نفسها كبديٍل عن السلطة عبر التواصل 

ركان فني أهنداف سبياًل إلنى ذلنك، خاصنة أن الطنرفين يشنت NGOsال مع الفلسطينيين مباشرة، تستعمل 
 منها تكوين صورة لدى الفلسطينيين عن أنهما يقدمان ما ال تقدمه السلطة.

أما عن الطرق، فكانت تتنوع بين الندوات وورش العمنل، والمنيتمرات الداخلينة والخارجينة، والمخيمنات 
الصننيفية، ثننم تطننور الوضننع إلننى أن شننارك عنندد مننن هننذه الميسسننات فنني تنفيننذ مشنناريع بالتعنناون مننع 
اإلسرائيليين، أخطرها التي تستهدف األطفال والفتية الفلسطينيين تحت عنوان "التعايش"، وذلنك لكسنر 
الحنناجز النفسنني بننين العنندو والشننعب الواقننع تحننت االحننتالل، وخلننق أجينناٍل جدينندة بشخصننية منفصننمة 

 تتخلى عن قضيتها الوطنية.
يطا الفلسطينية جنوب الخليل، بعند  ومن أمثلة ذلك مشاركة أطفال من مستوطنة "سديروت" ومن بلدة

، في خوض مباراة كرة قدم مشتركة ضمن مشروع خاص بن"مركز بيريس 2014حرب غزة األخيرة عام 
 للسالم"، في أيلول من ذلك العام، وأقيمت المباراة في "كيبوتس دوروت" القريب من غزة.

، اختننارتهم "منرمننة 37هم مننن غننزة، كننان عنندد 2008وقبننل ذلننك، أ شننرك وفنند مننن أطفننال شننهداء حننرب 
، 2011بننذور السننالم" كعينننة فنني معسننكر مخننتلط مننع أطفننال إسننرائيليين وجنننود لمنندة أسننبوع فنني أواخننر 

بغنننرض "التبنننادل الثقنننافي والتعنننايش المشنننترك والسنننالم"، علمنننًا أن هنننذه المخيمنننات صنننارت تعقننند سننننويًا 
 وأحيانًا في الواليات المتحدة ودول أوروبية.

 

 التطبيععناوين أخطر من 
يدافع كثيرون من مديري الميسسات الممولة أجنيًا عن أنفسهم، تارًة بكن المشاريع ال تحمل أي أجندة 
سياسية وال تتدخل في قضية الصراع، وأن خدماتهم المقدمة إلى المواطنين ال تقدم باشتراطات عليهم، 

كونهننا تتلقننى منحننًا أجنبيننة. وتننارة أخننرى يعرضننون السننلطة كمثنناٍل علننى التنسننيق مننع اإلسننرائيليين أو 
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شننكليًا مننن الصننعب إنكننار أن هننذه الميسسننات قنندمت مشنناريع مهمننة خاصننة فنني المننناطق المهملننة أو 
منننناطق "ج" وفنننق تصننننيف أوسنننلو، كمنننا منننن الصنننعب اتهنننام الجمينننع بنننكنهم ينفنننذون أجنننندات مرسنننومة 

 ايرة.وبصورة مباشرة، لكن الصورة العامة لعمل هذه الميسسات ككل تعطي نتيجة مغ
ووفق التعريف العام لن"المجتمع المدني"، يكون األخير كل ما ليس دولة وليس قطاعًا خاصًا، لكن في 
الحالة الفلسطينية ت ستثنى الفصائل ألنها تمتلك نية للوصول للسنلطة والمشناركة السياسنية، ويمكنن أن 

الريفية. وبالتعريف نفسه، ينسحب األمر على بعض القواعد الشعبية للفصائل في الجامعات والمناطق 
نسننتبعد البنننوك والميسسننات الماليننة كونهننا ضننمن القطنناع الخنناص، لكننن األمننر قنند يكننون مغننايرًا بشننكن 
 الغرف التجارية والميسسات والجمعيات الخاصة برجال البنوك واألعمال التي تتعلق بمصالح السوق.

ية علنى حسناب الكل ينة، ونجندها تتحندث عنن أما الميسسات الممولة أجنبيًا، فت رك ز على القضايا الجزئ
"الطفننل، الشننباب، البيئننة..." كمسننائل مسننتقلة عننن المجتمننع، ومننثاًل تننناقش موضننوع المننرأة انطالقننًا مننن 
المنرننننور الغربنننني إلننننى المننننرأة الشننننرقية، وتعزلهننننا عننننن حيزهننننا المجتمعنننني والثقننننافي، وال تننننورد إجننننراءات 

ل إضننافي مقابننل مشننكلة "عنننف الرجننل" الفلسننطينيك االحننتالل بحننق النسنناء الفلسننطينيات سننوى كعامنن
بذلك، ي فصل المشارك عن مجتمعه ووضعه الوطني بحجة تجنب التدخل في السياسة، وتصير مهمة 
هذه الميسسات محصورة في إدارة المشكالت التي أفرزها االحتالل، دون طرح المسبب الرئيسي لهنذه 

 ى إلى الفساد في الميسسات الفلسطينية.المشكالت وللتبعية وللتفرقة، ودون التطرق حت
" في فلسطين، التي ال يمكن أن تتعامل مع NGOsبالمقارنة مع قضية "التطبيع" مع العدو، فان الن"

أي شخص على "الالئحة السوداء إلسرائيل"، ال تعمل غالبًا إال عبر تنسيق إسرائيلي، أو على األقل 
ود إدارة أجنبية قائمة على اإلدارة المحلية، وذلك في رضا من العدو على أدائها، خاصة في حال وج

 رل أن المبال  التي تضخ عبر هذه الميسسات كبيرة ومن غير المنطقي أال تكون موجهة األهداف.
 17/3/2018 ،األخبار، بيروت

 
 قطاع غزة: أزمة الضمير اإلنساني ومسؤولية المجتمع الدولي إلنهاء االحتالل .46

 د. صائب عريقات
يومنًا علنى الحصنار اإلسنرائيلي غينر القنانوني علنى قطناع  14عامنًا، وشنهر واحند، و 12الينوم  لقد منر  

غزة الذي يعناني منن رنروف إنسنانية صنعبة للغاينة فني رنل الحصنار النذي يفرضنه االحنتالل، والنذي 
 يشمل تدابير تعسفية تضر باالحتياجات الحيوية لسكان القطاع.

ينوني فلسنطيني فني منطقنة صنغيرة محاصنرة جغرافينًا وسياسنيًا، يعيش في قطاع غزة اليوم أكثر من مل
ت ضننناعف تقريبنننًا حجنننم العاصنننمة واشننننطن لكنننن بكربعنننة أضنننعاف سنننكان واشننننطن. تسنننيطر إسنننرائيل، 
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السننلطة القائمنننة بننناالحتالل، علنننى قطننناع غنننزة أرضنننًا وجنننوًا وبحنننرًا، وتقطنننع عليهنننا التواصنننل منننع العنننالم 
العندوان والحنروب المنرمنة. إن قطناع غنزة لنيس قضنية "أزمنة الخارجي، وتشن على سنكانها المندنيين 

إنسننانية"، إنننه أزمننة الضننمير اإلنسنناني فنني القننرن الحننادي والعشننرين ومسننيولية المجتمننع النندولي الننذي 
يغننض الطننرف عننن اسننتحقاقاته فنني وضننع القننوة المحتلننة موضننع المسنناءلة والمحاسننبة لتنفيننذ التزاماتهننا 

 لهما.تجاه الشعب واألرض اللذين تحت
لقننند شنننهد العنننالم خنننالل العننندوان اإلسنننرائيلي األخينننر علنننى قطننناع غنننزة تشنننريد أكثنننر منننن نصنننف ملينننون 
فلسطيني قسرًا داخل قطاع غزة وحرمانهم من المكوى واألمن والسالمة، وشنهد علنى عملينات القصنف 

فننيهم فلسننطيني مننن األبرينناء بمننن  2100والنندمار الكننارثي الننذي خلفننه العنندوان، وشننهد علننى قتننل نحننو 
وحده، ورأى كيف صمد المشفى الوحيد الذي حاول توفير  2014يومًا في عام  53األطفال على مدار 

الرعاية الطبية األساسية جدًا آلالف من الجرحنى الفلسنطينيين. هنل لننا أن نتخينل مناذا لنو اختفنى كنل 
االحننتالل، هننذا  سنكان نيويننورك وكولننورادو مننن خريطننة الواليننات المتحنندة؟ هنذا بالضننبط مننا يسننعى إليننه

 سنة الماضية. 12بالضبط ما فعله بسكان قطاع غزة خالل الن
لقد جاب الرئيس محمود عباس عواصم العالم، وال يزال، من أجل إعادة إعمنار قطناع غنزة النذي دمنره 
االحتالل، وجهد كذلك المجتمع الدولي من أجل تكمين فناتورة إعنادة اإلعمنار التني كنان منن المفتنرض 

القننوة المحتلننة المسننيولة عننن السننكان الننذين تحننتلهم والمسننيولة عننن النندمار الننذي  -إسننرائيل أن تنندفعها 
لكن بنداًل منن ذلنك، كنان علنى المجتمنع الندولي أن يحاسنب إسنرائيل ويسنائلها علنى عندوانها  -أحدثته 

ل اتفاقية ودمارها وعمليات التطهير العرقي التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا. وبالنسبة لنا، فال تزال تشك
جنيف ومبادئ القانون الدولي المنصة التي تقودننا إلنى األمنام، هنذه القنوانين والشنرائع الدولينة التني لنم 
يكتبهننا الفلسنننطينيون بنننل أعضنناء المجتمنننع الننندولي، ومننع ذلنننك سنواصنننل العمننل وفقنننًا لبنودهنننا والسنننعي 

 لتطبيقها على أرضنا المحتلة.
مريكية ميتمرًا لمناقشة "صنحة وسنالمة وسنعادة أهنل قطناع في منتصف هذا األسبوع عقدت اإلدارة األ

غزة" بينما قلصت خنالل األسنابيع الماضنية المسناعدات واألمنوال عنن وكالنة غنوث وتشنغيل الالجئنين 
فنني المائننة مننن سننكان قطنناع غننزة، وتجاهلننت قضننية إنهنناء  80"األونننروا" التنني تقنندم المسنناعدات إلننى 
فنني المائننة مننن مجمننوع سننكان قطنناع غننزة، وتجاهلننت  75لون االحننتالل وقضننية الالجئننين الننذين يشننك

 54رفننض إسننرائيل منننح التصنناريح لمننن يحتنناج إلننى رعايننة طبيننة حرجننة )األمننر الننذي أدى إلننى وفنناة 
فني المائنة منن الميناه غينر صنالحة للشنرب منا يجعنل منن  98(، وتجاهلنت أن 2017فلسطينيًا في عام 

في المائة من انعدام األمنن الغنذائي، ومننع  80ت ما نسبته قطاع غزة مكانًا غير قابل للحياة، وتجاهل
ننح  إسننرائيل، القننوة القائمننة بنناالحتالل، الصننيادين الفلسننطينيين مننن الوصننول إلننى حنندودنا البحريننة. ولم 
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الميتمر إلى أن "الوضع المكساوي" هنو إمنا نتيجنة خطنك ارتكبنه الفلسنطينيون أو مجنرد نتيجنة لرنروف 
 غير معلومةك
وضنننع السياسنننة جانبنننا"، كمنننا قنننال أحننند منرمننني المنننيتمر، فاألزمنننة فننني قطننناع غنننزة سنننببها ال يمكنننننا "

االحتالل والحصار غير القانوني اإلسرائيلي وسياساته المتطرفة اليمينية التي يروجها للمجتمع الدولي 
 الننذي بنندأ بنندوره يتسنناوق مننع مننا يسننمى "األغننراض األمنيننة اإلسننرائيلية". لكننن إذا مننا اسننتمر المجتمننع
الدولي في دفع فواتير االحتالل اإلسرائيلي وتموينل الحصنار فاننه متنورط ومسنيول بشنكل مباشنر عنن 

 إطالة أمد االحتالل واستدامته ويصبح شريكًا رئيسيًا في استمرار الحصار على قطاع غزة.
كنننان منننن األجننندى عننندم إهننندار الوقنننت والجهننند فننني منننيتمرات لتموينننل االحنننتالل والقضننناء علنننى فنننرص 

نهناء الحصنار، والتفناوض علنى حنل السالم ، إنما المطلنوب عقند منيتمر يهندف إلنى إنهناء االحنتالل وا 
. ومننع ذلننك، فرسننالتنا واضننحة ال لننبس فيهننا بننكن شننعبنا 1967عننادل ودائننم لنندولتين علننى حنندود عننام 

صنامد ومتجنذر فني أرضننه، ومتمسنك بالقنانون النندولي وبحقنه غينر القابنل للتصننرف فني تقرينر مصننيره 
نجاز استقالل دولته وسيادتها على حدود على أرضه  وعاصمتها القندس  1967حتى الحرية والعودة وا 

الشرقية، وله في جنوب أفريقيا خير مثال عندما قال نيلسون مانديال إن "الطريق إلنى الحرينة طوينل"، 
ونحننن نضننيف أن األجيننال الفلسننطينية القادمننة سننوف تسننتنير بمننا أسسننه لهننم لبننايهم وأجنندادهم الننذين 

 عاشوا على هذه األرض منذ فجر التاريخ.
 17/3/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 من المستفيد ومن الخاسر في تفجير موكب الحمد هللا؟… بعد إسرائيل .47

 علي الصالح
تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا ومدير المخابرات العامنة ماجند فنرج، أو االدق 

متر من معبر  300بعيد وصول موكبهما إلى شمال قطاع غزة وعلى بعد نحوالقول محاولة اغتيالهما 
بيننت حننانون، هنني جريمننة نكننراء وعمننل جبننان ومنندان بكننل اللغننات وأشنند العبننارات، فجبننان مننن خطننط 

 وأجبن من نفذ.
فشل هذه الجريمنة فني تحقينق أهنداف مرتكبيهنا، يعنود إلنى أن المتفجنرات وضنعت علنى منا يبندو علنى 

يكن لدى القتلة متسع من الوقت، خاصة أن الوقنت بنين اإلعنالن عنن الزينارة ووصنول عجل، ألنه لم 
 ساعة فقط. 15الموكب إلى معبر بيت حانون، وعملية تفجير العبوة الناسفة، لم يتجاوز الن

ولنننو كنننان النجننناح قننند كتنننب لهنننذه المحاولنننة، فنننان نتائجهنننا كاننننت سنننتكون كارثينننة، مجنننزرة حقيقينننة بكنننل 
ستقضنني علننى أي لمننال فنني المصننالحة السياسننية، علننى األقننل فنني المرحلننة الحاليننة المقنناييس، وكانننت 
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بين حركتي فتح وحمناس، وربمنا كاننت سنتحرف بوصنلة النضنال الفلسنطيني وتندخلنا مجنددا فني أتنون 
االغتياالت السياسية التي شهدها المسرح الفلسطيني في السبعينيات والثمانينيات ومطلع التسنعينيات، 

حقبة صبري البنا )ابو نضال( التي راح ضحيتها قادة من خيرة رجال الثورة، امثال الشهيد تعيدنا إلى 
الصديق سعيد حمامي في لندن أواخنر السنبعينيات، وعصنام السنرطاوي فني الثمانينينات فني البرتغنال، 
 وانتهت باغتيال صالح خلف )أبو اياد( وهايل عبند الحميند )أبنو الهنول( وفخنري العمنري )أبنو محمند(

 .1993وحتى  1990قياديا في فتح ما بين  16إضافة إلى
مننن  2017اكتننوبر  12حننذرت، فنني مقننال سننابق، بعنند توقيننع اتفنناق تطبيننق المصننالحة فنني القنناهرة فنني

احتماالت التخرينب عليهنا منن إسنرائيل، الدولنة القائمنة بناالحتالل، أو منن جماعنات متربصنة فني غنزة 
ى وبرامجها ومصالحها وأهدافها وطموحاتها، وستعمل علنى ليس من مصلحتها المصالحة، ألنها تتناف

تخريبها بوسائل شتى، منهنا زعزعنة األوضناع األمنينة.. أطنراف فني مقندمتها إسنرائيل وأخنرى قند تنكتي 
 من داخل األطراف المتصالحة، بعضها مكشوف وبعضها خفي.

منا تكنون األطنراف التني تقنف وقد وقع المحرور ينوم الثالثناء فني محاولنة اغتينال الحمند هللا وفنرج، ورب
وراء هذه الجريمة، هي األطراف نفسها التي وضعت المتفجرات في سيارة اللواء توفيق أبو نعيم مدير 
األمن في قطاع غزة، بعيد توقيع اتفاق القاهرة، لكن المقبل قد يكون أعرم. ومن أوصل الفاعلين إلى 

ليهم، وربما غيرهم في المرة المقبلة، إن لم يجر موكب الحمد هللا وفرج وأبو نعيم من قبل، سيوصلهم إ
القبض عليهم، ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة بكسرع وقت ممكن. وهذا يتطلب مزيدا من الحرص 

 واليقرة األمنية. فمن يمكن أن يكون هيالء؟ ومن يمكن أن يكون المستفيد؟
كنننراء، ال بننند منننن اإلشنننارة إلنننى أال قبنننل الحنننديث عنننن االطنننراف المحتمنننل تورطهنننا فننني هنننذه الجريمنننة الن

مصلحة لحركة حماس من وراء هذه الجريمة، وأضرارها طالت الحركنة، المسنيول األول واألخينر عنن 
األمن في قطاع غزة، فقند أضنرت بهيبتهنا األمنينة وأرهرتهنا بمرهنر العناجز عنن تنوفير الحماينة، إذن 

أو تنندبير التفجيننر، ولننو كننان لنندى حمنناس  فانننه مننن غيننر المنطقنني توجيننه أصننبع االتهننام إليهننا بننالتورط
النية في تصفية رئيس الوزراء ومدير المخابرات البتكرت وسائل أخرى أكثر ذكاء ومضمونة النتنائج، 
ولكننن باإلمكننان اتهامهننا بالتقصننير فنني تننوفير الحمايننة وهننذا مننا حصننل بالفعننل. فمننن يمكننن أن يكننون 

يمكن أن تكون نتائجه مدمرة، لنو لنم تتعطنل العبنوة الطرف، أو االطراف وراء هذا التفجير، الذي كان 
 الناسفة الثانية؟

االطننننراف المسننننتفيدة: إسننننرائيل أوال وأخيننننرا، والخننننوارج فنننني فننننتح والرافضننننين للمصننننالحة فنننني حمنننناس، 
والرافضين للمصالحة في تنريمات صغيرة رافضنة لسياسنات السنلطة وبعنض الجماعنات السنلفية التني 
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خيرا أفراد ممتعضنون ومتضنايقون يحم لنون الحمند هللا شخصنيا مسنيولية تريد التخريب على حماس، وأ
 الضائقة المعيشية واالوضاع االقتصادية التي يمر بها قطاع غزة.

أوال إسنننرائيل: تبقنننى إسنننرائيل ممثلنننة بزبانيتهنننا وعمالئهنننا المنننتهم الرئيسننني والمسنننتفيد األكبنننر منننن إربننناك 
فور بحجننر، األول واألهننم إشننعال الفتنننة بننين الوضننع الفلسننطيني، وهنني بننذلك تضننرب أكثننر مننن عصنن

سنالمية،  الفلسطينيين بكطيافهم السياسية المختلفة، من السلطة الفلسنطينية لحركنات وفصنائل وطنينة وا 
وا عادة المصالحة إلى المربع األول، وضرب أي جهود ترمي لتحقيقها، وصرف األنرار عنن القضنايا 

سنقاط قضنية القن دس بعند قنرار ترامنب االعتنراف بهنا عاصنمة إلسنرائيل األساس، وهي صنفقة القنرن، وا 
ونقل السفارة اليها، وتصفية قضية الالجئين عبر إنهاء وكالنة غنوث الالجئنين الفللسنطينيين "األوننروا" 
بتجفيف الموارد المالية عنهنا، وتنوطين الالجئنين فني البلندان الرئيسنية الثالثنة، التني تستضنيفهم، وهني 

محاولة إعاقة التحضيرات والجهود إلنجاح مسيرة العنودة الكبنرى نحنو الحندود األردن وسوريا ولبنان. و 
مننارس الحننالي، وسننتنتهي باقامننة مخننيم أو مخيمننات  30مننع دولننة االحننتالل، المقننرر بنندء فعالياتهننا فنني 

العودة على طول الحدود، وربما اجتيازها، وهذا ما يرعب إسنرائيل وأجهزتهنا األمنينة. أضنف إلنى ذلنك 
حماس، وهنو المسنيول األول واألخينر عنن األمنن فني قطناع غنزة بمرهنر العناجز. وا عنادة  إرهار أمن

شنعال نينران الحساسنيات والصنراعات  جهود المصالحة، إلى المربع االول؛ وباختصنار خلنط األوراق وا 
 في القطاع.

فننتح ثانيننا: الخننوارج فنني حركننة فننتح: فهننيالء هننم الطننرف األكثننر تضننررا فنني مننا لننو تحقننق التقننارب بننين 
وحماس وطبعا المصالحة، رغم أنها لنم تحقنق علنى مندى األشنهر الخمسنة منن عمرهنا، تقندما حقيقينا، 
ن كان فقط أمام وسائل اإلعالم، يرعب هنيالء النذي  لكن مجرد حرص الطرفين على اإلبقاء عليها، وا 

منناس، مننن حنناولوا التصننيد فنني المينناه العكننرة، فتحقيننق المصننالحة وعننودة السننلطة وأجهزتهننا بموافقننة ح
وجهة نررهم ومصالحهم، يعني قطع الطرينق علنيهم ووأد أحنالم اعتقندوا أن تحقيقهنا كنان علنى مرمنى 

 الحجر أو قاب قوسين أو ادنى.
ثالثا: أطراف في حركة حمناس ال تريند لهنذه المصنالحة أن تننجح لعندة أسنباب، أولهنا خالفنات داخلينة 

السلطة وسياستها، وترى في عودتهنا إلنى القطناع  تنافسية. وثانيها خالفات سياسية، وثالثا رفض نهج
ضننربة قويننة لبرنامجهننا السياسنني أو العسنننكري وسننط الحننديث عننن سنننلطة واحنندة وسننالح واحنند، وهنننذا 

 الشعار بالتككيد ال يعجب الكثير في حماس.
 رابعا: فصائل صغيرة متشددة ستفقد مسببات وجودها في حال عادت السلطة إلى قطاع غزة.

سلفية كتلك المسيولة عن إطالق الصواريخ بين الحنين واآلخنر للتخرينب علنى حركنة  خامسا: حركات
ثارة ردود أفعال عنيفة من قبل إسرائيل.  حماس، وا 
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وسادسننا: أفننراد غاضننبون، أو كمننا يطلننق علننيهم "ذئنناب منفننردة" غاضننبة مننن حكومننة الحمنند هللا، التنني 
معيشية وتردي األوضاع االقتصنادية، وتنرى تحملها معرم االطراف في غزة المسيولية عن المعاناة ال

عامنا. وأينا كنان هنيالء فنان أفعنالهم  11فيها طرفا مشاركا لالحتالل في حصاره للقطناع مننذ أكثنر منن 
ضعاف الموقف الفلسنطيني فني مثنل هنذه  تصب أوال وأخيرا في مصلحة االحتالل وترسيخ االحتالل وا 

 سطيني.الرروف الحرجة التي تحتاج إلى وحدة الصف الفل
وأخيرا فان التسرع والقفنز إلنى اسنتنتاجات مغلوطنة خطنك كبينر، وقبنل أن نلقني اللنوم علنى جهنة بعينهنا 
وتحميلها مسيولية التفجينر، ال بند منن التحلني بالصنبر، خاصنة أن الهندف األسنمى هنو الوصنول إلنى 

ة أمنن السنلطة فني المجرمين، سواء كانوا عمالء اسرائيل أو خوارج أو غينرهم. وال بند منن إشنراك أجهنز 
 التحقيقات القائمة والتعجيل بها من اجل الوصول إلى االيدي اآلثمة وقطع دابرها وتقديمها للعدالة.

واختتم بالقول بتكرار التككيد على أن المستهدف من االنفجار هنو وحندة الشنعب الفلسنطيني والمشنروع 
ساسننية مننع االحننتالل، ومحاولننة الننوطني الفلسننطيني وخلننط األوراق وصننرف األنرننار عننن المعركننة األ

 العودة إلى أسلوب االغتيال السياسي المدان المرفوض بعدما غاب عن الساحة الفلسطينية لسنوات.
 كاتب فلسطيني من أسرة "القدس العربي"

 17/3/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 عن مشكلة أراضي الكنيسة .48
 نداف شرغاي

 التاسع عشر خريطة تلك األراضي في القدس رسمت في القرن 
يكفنني أحيانننًا مشننروع قننانون، وال تكننون حاجننة علننى االطننالق إلننى اسننتكمال تشننريعه مننن أجننل تحريننك 
مسننيرة وهننز المنرومننة. شننيء مشننابه حصننل فنني مشننروع قننانون النائننب راحيننل عزاريننا، الننذي اسننتهدف 

طاولننة  حننل أزمننة اراضنني الكنيسننة فنني القنندس. فقنند جمدتننه القيننادة السياسننية حتننى قبننل أن تطننرح علننى
 اللجنة الوزارية لشيون التشريع. ولكنه أثر على كل الالعبين ذوي الصلة كنوع من المسدس المهدد.

الحكومننة التنني تجاهلننت علننى منندى السنننين ضننائقة لالف المقدسننيين المهننددين بنناالخالء، والتنني بنيننت 
داية فهمت انه ال شققهم على أراض أجرتها الكنيسة للصندوق القومي السرائيل استوعبت مرتين. أو ب

يمكن بعد اليوم تجاهل الواقع القانوني، والذي يقضني بكننه فني نهاينة فتنرة االسنتئجار ن فني بعنض منن 
 سنة من اليوم ن فان االراضي والمنازل التي بنيت عليها ستعود إلى ملكية الكنائس. 17الحاالت بعد 

لمسننتثمرين خاصننين عقنندت وضننع  وثانيننا اسننتوعبت بننكن بيننع جننزء مننن االراضنني التنني أجرتهننا الكنيسننة
السكان اكثر فككثر. وعلى االقل حسب ادعاء النائبة عزاريا، فنان جنزءًا منن هنيالء المسنتثمرين طنالبوا 
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السكان بمئات لالف الشواكل. وهدد هذا الطلب راهرًا بسحب االرض من تحت أقدام سكان المنازل، 
 بل وربما تركهم بال مكوى.

ننائس ايضنا ن وال سنيما كنيسنة النروم االرثنوذكس، التني تتعلنق االزمنة بهنا مشروع قانون عزارينا هنز الك
اساسا. فحسب مشروع القانون، يخول وزير المالية بكن ينقنل إلنى ملكينة الدولنة االراضني التني باعتهنا 

، وبالمقابنل يعنوض المسنتثمرون النذين اشنتروها. 2010الكننائس للشنركات والمسنتثمرين الخاصنين بعند 
نائبنا وقعننوا علننى مشنروع قننانون غينر عننادي جنندا يمنس بحننق الملكينة، فقنند أدت إلننى  61 أمنا حقيقننة أن

فهم في اوساط الكنائس بان المفاوضات مع الدولة على مستقبل هذه االراضي ومصير السكان الذين 
 اشتروا الشقق التي بنيت عليها، ال يمكن أن تكون مفاوضات تجارية فقط.

مثلث غير المغلق هذا، أي السكان انفسهم والمستثمرون الذين اشتروا كما أن الضلع الثالث في هذا ال
شباط/شننباط  25أرض شننققهم مننن الكنيسننة، فقنند اسننتوعبوا شننيئا مننا: اغننالق بوابننات كنيسننة القيامننة فنني 

لثالثة ايام، خطوة احتجاج غير مسبوقة، اوضح لهم بكن هذه ليست قصة قانونية أو انسانية فقط بنل 
ر سياسية ن دينية دولية، تحيط العالم كله. وتتضنح هنذه الحقيقنة بجنالء منن بينان وايضا قصة ذات لثا

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس البلدية نير بركات. فقد جمد الرجالن عمليا قانون عزارينا، النذي 
 نال دعم وزارة العدل. واعلنا عن تشكيل فريق مهني، بلدي ن حكومي، يعمل على حل االزمة.

 

 لكنيسةضعف ا
خريطة اراضي الكنيسة في القدس وال سيما كنيسة الروم االرثوذكس، رسمت في القرن التاسنع عشنر، 
في الفترة التي اغلق فيها يهود القدس على أنفسهم بين اسنوار البلندة القديمنة. فقند اشنترت الكنيسنة فني 

مننة نفسننها ايضننا. االزمننة حينننه لالف النندونمات فنني المننناطق المفتوحننة خننارج االسننوار وفنني البلنندة القدي
االقتصادية الصعبة، التي علقنت فيهنا الكنيسنة بعند الحنرب العالمينة االولنى، اجبرتهنا علنى البينع وبعند 
ذلك التكجير للكثير من االراضي لليهود. القدس اليهودينة، التني خنارج االسنوار، بنينت عملينا منن هنذه 

يهودينة )الغربينة(. فقند توقنف الحجناج عنن االزمة. وكلما ضنعفت الكنيسنة اكثنر، تعنززت قنوة القندس ال
 الوصول، ومعهم ايضا التبرعات التي "ارتزقت" الكنيسة منها.

باعت الكنيست لجمعية "اخشرت هاييشنوف" االرض التني يعرفهنا كنل مقدسني الينوم: مثلنث  1921في 
يسننة الننروم شننوارع يافننا ن كيننن  جننورج ن بننن يهننودا واألراضنني المحيطننة بننه. وبعنند قيننام الدولننة أدارت كن

االرثوذكس مفاوضات طويلة مع د. يعقوب هرتسوا، مدير دائرة الطوائف المسيحية فني وزارة االدينان 
)الشننقيق االكبننر للننرئيس الالحننق حنناييم هرتسننوا(، وفنني نهايتهننا أجننرت الكنيسننة الحكومننة والصننندوق 
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لكنيسنة منن دون أي سنة. وحسب هذه العقود، في ختام مئة سنة، تسنتعيد ا 99القومي األراضي لفترة 
 مقابل األراضي مع المنازل التي بنيت عليها على مدى السنين.

د. أمنننون رامننون، كاتننب كتنناب "المسننيحية والمسننيحيون فنني دولننة اليهننود" )مننن اصنندار معهنند القنندس 
للبحننوث السياسننية(، يشننرح بننكن المعارضننة القاطعننة مننن جانننب ريسنناء الكنننائس علننى مشننروع قننانون 

ع من الخوف من أنه إذا أ قر القانون "ستتضرر قدرتهم علنى التجنارة بالعقنارات والتني راحيل عزاريا ينب
تشننكل عنصننرًا هامننًا مننن مننداخيل الكنننائس"، ويشننير رامننون فنني ورقننة موقننف كتبهننا هننذه االيننام إلننى أن 
"مثل هذا القانون سيهرب، برأي الكنائس، كل مشتٍر او مستكجر محتمنل يرغنب فني عنرض الصنفقات 

التالي يميز ضدها مقارنة بغيرها من اصحاب االراضي". وعلى حد قول رامون فان الكنائس معها، وب
 "تخشى من أن تعرض القانون للخطر، كما يعرضها للدعاوى القانونية من جانب المشترين".

 

 ال يوجد ما يورث
يننة وفنني تتركننز اراضنني كنيسننة الننروم األرثننوذكس فنني القنندس اليننوم فنني جننزء مننن أحينناء رحافيننا والطالب

منطقة شوارع كيرن هاييسوت، جابوتنسكي، احاد هعام، ميوت، نفينه غراننوت، جفعنان أوراننيم، مجنال 
 محطة القطار القديم، عميق همسليفا، جيل الزيتون وحديقة الجرس.

مبان كثيرة شهيرة في العاصمة، مثل فندق عنبال، أو بيت االقواس في شنارع الملنك داوود، تقنع علنى 
لكنيسة. وبخالف المنشورات على مدى السنوات االخيرة، فنان مننزل رئنيس النوزراء فني اراض بملكية ا

 شارع بلفور وكذا مقر الرئيس ال يقعان على اراض بملكية الكنيسة.
حسابات أجراها في الماضي اسرائيل كمحي، مدير بحوث القدس في معهد القدس للبحوث السياسنية، 

دوننم فني كنل القندس، الكثينر منهنا، كمنا  4.750الملكينة علنى أرهرت بكن الكننائس كلهنا تحنوز الينوم ب
 أسلفنا، بملكية كنيسة الروم االرثوذكس.

سننة ن فنان قيمنة الشنقق  51حتنى  17كلما اقترب الموعد الذي ينتهي فيه تاريخ عقود االستئجار ن بعند 
حصنل اننه على اراضي الكنيسنة تننخفض، وفني سننة انتهناء العقند ستصنل رناهرا إلنى الصنفر. هكنذا ي

بالذات في المناطق االغلى في القدس، مثل الطالبية ورحافيا، بيعت في السنوات االخينرة شنقق فناخرة 
 في المئة عن سعر شقق مجاورة ليست بملكية الكنيسة. 30بكسعار زهيدة جدا، أحيانا بمبال  تقل بن 

صحافي نير حسون من لقد روى الشاعر حاييم غوري الذي توفي ميخرا في أيلول/سبتمبر الماضي لل
"هآرتس" بكن شقة سكنهما في شارع بنسكر هي من الشقق التي اشترتها شنركات خاصنة منن الكنيسنة 
فنني السنننوات االخيننرة. وقننال غننوري ان "التفكيننر بننكن هننذا العقننار، وهننو لننيس قصننرا، كلننه سننيذهب، هننو 

م. طالما كاننت الكنيسنة شعور رهيب". سكان لخرون يشيرون إلى انه لن يكون االن ما يورثوه البنائه
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هي المالكة، فان فرضية عمل الكثير من رجال القانون ممن اهتمنوا بالمسنكلة هني أن تقنوم الدولنة فني 
نهايننة المطنناف بتنندبير االمننر. مننن اللحرننة التنني اشننترت فيهننا شننركات عقاريننة ومسننتثمرون خاصننون 

 االراضي من الكنيسة واحتلوا مكانها عمليا ن تعقد االمر.
صننبح مشننروع قننانون عزاريننا فنني المسننتقبل قانونننا، فانننه سننيتم تحديننه فنني محكمننة العنندل العليننا إذا مننا أ

بالتككينند، واحتماالتنننه فننني النجننناة هنننناك ليسنننت واضنننحة. كمنننا أن احتمننناالت الفرينننق الحكنننومي الجديننند، 
برئاسننة النننوزير تسننناحي هنغبننني، والننذي طلنننب مننننه أن يتعمنننق فننني فهننم هنننذه االزمنننة، ليسنننت واضنننحة. 

هو فحص مسكلة االراضي وكنذا إدارة مفاوضنات منع الكننائس فني مسنكلة جباينة االرنوننا منن تفويضه 
 عقاراتها. مهمته لن تكون سهلة.

 16/3/2018إسرائيل اليو  
 17/3/2018 ،القدس العربي، لندن
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 معين عودة
ست( بالقراءتين الثانية والثالثة تعديلين: األول كان تعديال على قبل أيام أقر البرلمان اإلسرائيلي )الكني
ن عام  والساري مفعوله على سنكان القندس الشنرقية والمهناجرين  1952قانون الدخول إلسرائيل الذي س 

 إلى إسرائيل من غير اليهود، والثاني تعديل على قانون مكافحة اإلرهاب.
عارضنننان بشننكل واضنننح القنننانون النندولي والقنننانون الننندولي مننا يمينننز هننذين التعنننديلين لنننيس فقننط أنهمنننا ي

اإلنسنناني، ولننيس فقننط أنهمننا موجهننان ضنند فئننة معينننة، لكننن أبننرز مننا يميزهمننا أنهمننا جنناءا بننناء علننى 
 "طلب" من المحكمة العليا اإلسرائيلية بطريقة أو بكخرى.

لممثننل النيابننة العامننة  فالمحكمننة العليننا اإلسننرائيلية، وفنني أكثننر مننن قضننية فنني السنننوات األخيننرة تقننول
اإلسننرائيلية إن الوضننع القننانوني ال يسننمح لهننا بالموافقننة علننى ادعنناءات الحكومننة أو إجراءاتهننا، وأنهننا 
سوف تصدر قرارا ضد إجراءات الحكومة، لكنها ستجمد التنفيذ مندة تتنراوح بنين سنتة أشنهر وسننة منن 

انونيننة" اإلجننراء ويسننمح للمحكمننة بننرد أجننل السننماح للحكومننة باصنندار تشننريع أو تعننديل قننانوني يقننر "بق
 الدعوى التي أمامها ودعاوى مشابهة في المستقبل.

 

 قانون الدخول إلى إسرائيل
قامنت بعند أربعنة أينام فقنط بضنم نحنو  1967عندما احتلت إسرائيل الشطر الشرقي لمدينة القندس عنام 

حكومة اإلسنرائيلية هنذه األراضني سبعين كيلومترا مربعا لحدود المدينة ودولة إسرائيل، حيث اعتبرت ال
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إسننرائيلية بالكامننل، لكنهننا فنني المقابننل لننم تمنننح سننكان القنندس الشننرقية الجنسننية اإلسننرائيلية، إنمننا قامننت 
نننن عنننام  معنننروف باسنننم "قنننانون الننندخول إلنننى إسنننرائيل" وقامنننت بمننننح  1952بتفعينننل قنننانون إسنننرائيلي س 

 السكان المقدسيين ما يعرف باسم "الحق باإلقامة".
لحق باإلقامة يسمح للسكان الفلسطينيين القاطنين بالقدس بالتواجد والعمل داخل حدود دولة إسرائيل، ا

في المقابل يلزمهم بدفع كل أنواع الضرائب والرسوم. أصنحاب حنق اإلقامنة منن المقدسنيين ال يملكنون 
ى فني االنتخابنات حق الترشح أو االنتخاب في االنتخابات التشريعية، كذلك ال يسمح لهم بالترشح حت

 البلدية، لكنه يسمح لهم باالنتخاب فيها.
كذلك فان التعليمات والتشريعات اإلسرائيلية قررت أن كل من يسكن خارج حدود دولة إسرائيل وخارج 
القنندس لمنندة سننبع سنننوات متتاليننة، أو يحصننل علننى جنسننية دولننة أخننرى أو إقامننة بدولننة أخننرى، فانننه 

بامكانننه الرجننوع وزيننارة القنندس فقننط بعنند حصننوله علننى تكشننيرة دخننول يخسننر حقننه فنني اإلقامننة، ويكننون 
 سياحية.

وزيننر الداخليننة اإلسننرائيلي قننرر قبننل عنندة أعننوام سننحب اإلقامننة المقدسننية مننن عنندد مننن نننواب المجلننس 
التشنننريعي الفلسنننطيني بادعننناء أن انتخنننابهم لنننذلك المجلنننس يعنننني عننندم والئهنننم لدولنننة إسنننرائيل. النننتمس 

أن إجنراءات  2017عليا اإلسرائيلية، وبعد جلسات قررت المحكمة في سنبتمبر/أيلول النواب للمحكمة ال
وزير الداخلية غير قانونية، وأننه ال يمكننه سنحب اإلقامنة منن هنيالء الننواب مسنتعمال موضنوع النوالء. 
لكن المحكمة قالت إنها قررت تجميند إرجناع حنق اإلقامنة لهنيالء الننواب لمندة سنتة أشنهر حتنى تسنمح 

يسنننت اإلسنننرائيلي بسنننن قنننانون جديننند أو تعنننديل القنننانون السننناري )قنننانون الننندخول إلسنننرائيل( بحينننث للكن
يسننمح لننوزير الداخليننة بننربط حننق اإلقامننة بننالوالء إلسننرائيل، وبالتننالي سننحب هننذه الحننق مننن كننل مننن ال 

 يثبت واليه إلسرائيل.
 

 قانون مكافحة اإلرهاب
و بنننآخر فننني قضنننية إرجننناع جثنننامين الشنننهداء منننا حننندث فننني قضنننية الننننواب المقدسنننيين حننندث بشنننكل أ

الفلسنننطينيين؛ فالمحكمنننة العلينننا أقنننرت بنننكن الوضنننع القنننانوني ال يسنننمح للحكومنننة اإلسنننرائيلية وألذرعهنننا 
األمنية باحتجاز جثامين من شارك بهجمات ضد إسرائيليين، لكنها أيضنا هننا جمندت إعنادة الجثنامين 

ييننر القننانون ولسننن قننوانين تسننمح باحتجنناز الجثننامين، وأعطننت الكنيسننت اإلسننرائيلي فتننرة مننن الننزمن لتغ
 وهذا ما حدث قبل أيام.

القننانون النندولي لننم يعتننرف بضننم إسننرائيل للقنندس الشننرقية، ويننرى السننكان المقدسننيين سننكانا محميننين ال 
يجنننوز إخاليهنننم وال إخنننراجهم منننن أمننناكن سنننكنهم إال بحننناالت الحاجنننات العسنننكرية الملحنننة، ووضنننحت 
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ابعنة المكاننة القانونينة للسنكان المحمنين، ولكنل منن يخضنع لالحنتالل، وتعنديل قنانون اتفاقية جنيف الر 
 الدخول إلى إسرائيل هو مس مباشر بالقانون الدولي.

ال ننسى هنا أن إسنرائيل هني التني جناءت إلنى المقدسنيين ولنيس العكنس، وبالتنالي فنان فرضنية النوالء 
الشنعب النذي يحتلننه. إن شنرط النوالء لدولنة إسننرائيل خاطئنة مننذ البداينة؛ فالمحتنل ال يطلننب النوالء منن 

لننيس فقننط انتهاكننا للقننانون النندولي اإلنسنناني الننذي يحرننر فننرض "الننوالء للقننوة المعاديننة"، ولكنننه أيضننا 
ينتهك غيره من التزامات القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما فني ذلنك الحنق فني حرينة النرأي والتعبينر 

 وحرر التمييز على أسس سياسية.
كذلك األمر بالنسبة الحتجاز الجثامين، فان اتفاقيات جنيف األولى والثانية والرابعة تيكد كلهنا احتنرام 
كرامة المتوفين، ووجوب مراعاة طقوسهم الدينية خالل عملينات الندفن عبنر تسنليمهم إلنى ذويهنم وعندم 

 ر التمكن من ذلك.احتجازهم إال في حالة عدم التمكن من إعادتهم ألسباب لوجستية وا عادتهم فو 
 

 تماهي السلطات الثالث
ما يلفت النرر في القوانين أعناله هنو أنهنا جناءت بنناء علنى "طلنب" المحكمنة. وهننا يتنوارد إلنى ذهنننا 
السيال: هنل هنناك تمناٍه بنين السنلطات التنفيذينة؛ التشنريعية والقضنائية منن أجنل إقنرار سياسنات معيننة 

ين؟ الجننواب لألسننف هننو نعننم، فبنندال مننن أن تكننون المحنناكم ترغننب فيهننا دولننة إسننرائيل ضنند الفلسننطيني
 بيوت العدالة ومطاحن الصدق، أصبحت في هذه الحالة هي الجهة المحفزة الستصدار قوانين كهذه.

ما يثير االستغراب أيضا أن عضو الكنيست "كيش" من حزب الليكود، والنذي بنادر إلنى تعنديل قنانون 
فنني سننن قننانون كهننذا هننو قننرار المحكمننة، وأنننه كننان يكمننل أن  النندخول إلننى إسننرائيل، يقننول إن السننبب

تسننمح المحكمننة بسننحب اإلقامننات بنندون الحاجننة الستصنندار قننانون جدينند. بمعنننى لخننر إن المحكمننة 
جننراءات الحكومننة، أو أن الحكومننة سننتقوم باصنندار قننانون  لننديها حننالن: إمننا أن توافننق علننى قننرارات وا 

 جديد لتغيير الوضع القائم.
ش، وما قالته المحكمة في أكثر من قرار؛ يرهر أن هناك تماهيا واضنحا بنين كنل الجهنات ما قاله كي

اإلسننرائيلية فنني الموضننوع الفلسننطيني بشننكل عننام وموضننوع القنندس بشننكل خنناص، وهننذا سننييدي إلننى 
ذا  نتيجة مفادها أن التوجه إلى المحاكم اإلسرائيلية لن يكون ذا نتائج إيجابينة فني القضنايا المبدئينة، وا 
 حدث وكان القرار إيجابيا أو لصالح المقدسيين فان الكنيست قد يسن قانونا لتغيير الوضع القانوني.

واضننحة حننول لليننات التوجننه إلننى القضنناء اإلسننرائيلي  اسننتراتيجيةفنني المقابننل، علننى الفلسننطينيين بننناء 
 ذه.لتحاشي الوقوع في المصيدة أعاله وللحصول على أفضل ما يمكن تحصيله من توجهات كه

 16/3/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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